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ПЕРЕДМОВА

Актові книги XVI— X V III ст., що походять із різних українських земель, 
незважаючи на вироблені протягом тривалого часу штампи й сталі мовно-юри
дичні формули, якими передусім характеризуються початкові й кінцеві частини 
записів, засвідчують як писемно-літературний узус, так і живе мовлення ук
раїнського народу.

Чимало документів із українських актових книг, що служать матеріалом 
для історичних досліджень, надруковано в різних виданнях, зокрема в серії 
«Архив Юго-Западной России»1. Насамперед із цією метою видано повністю 
деякі актові книги XVII ст. із Лівобережної України — бориспільські 2, пол
тавські 3, пирятинські4, стародубські5. Матеріали з цих видань використову
вали й використовують і дослідники історії української мови.

Перше лінгвістичне видання актових документів — актову книгу 1582— 
1588 pp. Житомирського гродського уряду — здійснив Інститут мовознавства 
ім. О. О. П отебні6. Опубліковано збірку актових документів XVIII ст. із Л іво
береж ж я7. Інтереси лінгвістичного вивчення текстів забезпечує також збірка 
актових документів XVI—XVII ст. із лемківського села Одрехови, видана Ар
хівним управлінням при Раді М іністрів УРСР та Центральним Державним іс
торичним архівом (ЦДІА) У Р С Р 8.

Щоб дати змогу широкому колу дослідників спостерігати сталі й дина
мічні елементи в літературній мові певної території протягом тривалого 
часу, співробітники Інституту мовознавства знову звернулися до документів

1 Див.: Архив Юго-Западной России, издаваемьій комиссиею по разбору древних актов. 
К., 1859— 1914, ч. 1—8.

2 Див.: Местечко Борисполе в XVII в. Актьі мейского уряда 1612— 1699. К., 1892.
3 Див.: Актовьіе книги Полтавского городового уряда XVII в. Ред. и примеч. В. Л. Мод- 

залевского. К., 1912— 1914, в. 1—3.
4 Див.: Стороженки. Фамильньїй архив. К., 1908, т. 6.
5 Див.: Актовая книга Стародубского городового уряда 1693 г. Под ред. В. Л. Модзалев- 

ского. Чернигов, 1914.
6 Див.: Актова книга Житомирського міського уряду кінця XVI ст. (1582— 1588 pp.). 

Підгот. до вид. М. К. Бойчук. К., 1965.
7 Див.: Ділова і народно-розмовна мова XVIII ст. (Матеріали сотенних канцелярій і оа- 

туш Лівобережної України). Підгот. до вид. В. А. Передрієнко. К., 1976.
8 Див.: Акти села Одрехови. Упорядники І. М. Керницький, О. А. Купчинський. К«

1970.
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м. Житомира. Із великої кількості актових книг (близько двохсот9) для публі
кації відібрано тексти з двох книг початку й однієї книги середини XVII ст. 
Вони є продовженням матеріалів кінця XVI ст., уже виданих Інститутом. Особ
ливості актової мови Житомирщини стають виразними при зіставленні її з мо
вою документів інших територій України, для цього до збірки включено 
матеріали середини XVII ст. із підкоморської книги Київського воєводства. 
Ця ж книга дає зразки актової мови найбільшого культурного центру України 
та маловідомі ширшим колам дослідників зразки макаронічної мови XVII ст.

Вибрані пам’ятки публікуються неповністю, наведена лише певна кількість 
актів із кожної книги.

Книги, матеріали з яких входять до нашої збірки, зберігаються в Централь
ному Державному історичному архіві УРСР. Матеріал у збірці розташовано 
з урахуванняхм часу й місця написання:

I. Актова книга Житомирського гродського уряду 1605 р. (ф. 11, on. 1, 
спр. зб. 4).

II. Актова книга Житомирського гродського уряду 1609 р. (ф. 11, on. 1, 
спр. 5).

III.  Актова книга Житомирського гродського уряду 1649— 1650 pp. (ф. 11, 
on. 1, спр. 13).

IV. Підкоморська книга Київського воєводства 1643 р. (ф. 4, on. 1, спр. 2).
Перша книга містить актові документи від початку січня 1605 р. до жовтня

1606 р .— усього 519 актів (останній незакінчений). До публікованого збірника 
включено 71 документ (до 18 квітня 1605 p.).

Друга книга фіксує акти від початку січня до кінця грудня 1609 р. У ній 
налічуються 464 акти (нумерація актів ведеться помісячно; перед початком 
кожного місяця дається реєстр актів, записаних у цьому місяці). До видаваного 
збірника залучено 29 актів із січня і 19 актів із лютого (до 16 лютого) 1609 р.

Найбільша за обсягом третя книга заповнена актами від початку грудня 
1649 р. до ЗО грудня 1650 р. Вона нараховує 678 справ. До нашого збірника 
взято 23 акти (до 1 лютого 1650 p.); акти 1—6 за 1649 р. та акти 4, 7, 11, 13, 
15, 18 за 1650 р.

Четверта книга вміщує 17 справ (вони перелічуються в її кінці) за період 
від 29 квітня до 23 червня 1643 р. У нашому збірнику друкуються три великі 
за обсягом справи (остання за 2 травня 1643 p.).

Перші три Житомирські книги були пронумеровані і прошнуровані Комі
сією по впорядкуванню метричних та актових книг Київської, Волинської та 
Подільської губерній10, про що свідчать приписки у кінці кожної з книг, скріп
лені печаткою із червоного сургуча. Печатка має вигляд кола діаметром 25 мм 
з зображенням двоголового орла з короною, а нижче цього зображення слова: 
«Комиссіи Кіевской, Вольїнской и Подольской».

На с. 449 зв. книги 1605— 1606 pp. є запис: «Комиссією Вьісочайше утверж- 
денною для прив'Ьденія вь порядокь метрических и Актовьіх книгь по Губер-

9 Див.: Актова книга Житомирського міського уряду..., с. 7.
10 Загальні відомості про історію актових книг на Україні, їх ведення, зберігання тощо 

дає М. К. Бойчук у «Передмові» до публікації: Актова книга Житомирського міського уряду 
кінця XVI ст. (с. 5—7).



ніямь Кіевской, Вольїнской и Подольской; переномеровано, проснуровано 
и припечатано вь сей книгЬ 448 листові? — фєвраля 13 дня 1835 года.

Полковникь Дохтуровь (підпис).
Надворньїй Сов'Ьтникь Гол... (далі підпис нерозбірливий).
Коллежскій Асесорь Войцехов[ский] (підпис).
Губернскій стряпчій Данильченко (підпис).
У'Ьздньїй стряпчій» (підпис нерозбірливий).

Аналогічні приписки з цими ж  підписами спостерігаються й на с. 392 
книги 1609 р. (датовані 20 лютого 1835 р.) та с. 676 зв. книги 1649— 1650 pp. 
(датовані 13 лютого 1835 p.). Подібна приписка на с. 350 зв. книги 1643 р. 
датується пізнішим часом: «1852 года, ноября, 24 дня. Вь сей кн и гі пере- 
номерованньїхь, скріпленньїхь, проснурованньїхь и прип'Ьчатанннхь триста 
пятдесять листовь.

Судья Покорскій (підпис).
Засідатель Мешетичь (підпис).
Засідатель Фур...» (далі підпис нерозбірливий).

Підписи скріплено печаткою з темно-коричневого сургуча діаметром 32 мм, 
на якій зображений двоголовий орел з короною й написано: «печать, подоль. 
губер. винницкага уізднаго суда».

Житомирська актова книга 1605 р. налічує 448 арк. актового тексту (дру
кується 49 арк.), а всього зареєстровано 454 арк. Розміри книги: довжина —
31,5 см, ширина — 20 см, товщина — 8,5 см. Обкладинки з товстого світло-ко
ричневого картону, оправлені полотняною тканиною темно-вишневого кольору. 
Обкладинки нові, очевидно, від часу реставрації, що була здійснена у ЦДІА 
не раніше 1957 р. (саме починаючи з 13 квітня 1957 p., у кінці книги ведеться 
майже щорічна перевірка стану книги). Нумерація аркушів книги проводилася 
лише на лицьовій стороні, можливо, вже після написання тексту (можна при
пустити, що нумерували книгу під час першої перевірки та впорядкування, 
тобто у 1835 p.). Є виправлення нумерації, зроблені олівцем, які слід віднести 
до пізнішого часу, можливо навіть до впорядкування та реєстрації книги у 
1957 р. Цією ж перевіркою помилкова нумерація (пропуски або подвійне на
писання) виправлена (пропущені під час нумерації сторінки позначаються но
мером попередньої сторінки з додаванням літери а. Такими є сторінки: 155а, 
156а, 196а, 248а, 404а, 427а, 433а). Сторінки 379 та 389 при первісній нумера
ції пропущені, про що є відповідний запис, зроблений під час реєстрації 
1957 р. Отже, фактично в книзі на дві сторінки менше, ніж про це зазначено.

Кожна справа (акт) книги також має свою нумерацію, номери проставляють- 
ся на лицьових аркушах справа після заголовка, а на зворотних — з л ів а 11. 
Багато аркушів книги обірвані по краях; деякі місця тексту зовсім затекли, 
прочитати текст неможливо; в найгіршому стані акти 1—3. Під час реставрації 
аркуші книги обрізалися і наклеювалися на невеличкі смужки прозорого та 
білого паперу для зшивання. На більшості аркушів видно сліди від діркопро
бивача, причому цим інструментом місцями пошкоджено і сам текст. Але ці

11 Про недотримання порядку у нумерації справ (актів) зауваження подаються безпосе
редньо у виносках до текстів.
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пошкодження слід віднести до давніших часів, очевидно, до дореволюційного 
періоду, коли у тогочасному діловодстві можна було користуватися окремими 
аркушами (актами) для встановлення прав на землю, спадщину, шляхетський 
стан тощо.

В середині та кінці книги е кілька прокладених ненумерованих чистих 
листів паперу світло-голубого кольору.Д овжина аркуша писаного тексту — 
31 см, ширина — 20 см з відступами до 1— 1,5 см. Кожен аркуш книги має 
поля справа і зліва розміром близько 2 см, а зверху і знизу близько 2—3 см. 
Іноді, на порожньому місці незакінченої сторінки, кілька разів написано 
великими літерами слово «Vacuum». Тоді наступна справа розпочинається з но
вого аркуша, хоч це не завжди витримується.

Довжина тексту на кожному аркуші приблизно одна й та сама — 26— 
27 см, ширина — 16— 17 см, проте є й незначні відхилення. Інколи писар, за
кінчуючи сторінку, з метою повного використання місця на аркуші пише нав
мисно великими літерами про закінчення певного місяця, протягом якого ве
лися записи у книзі, і про початок іншого. Так, закінчуючи акт на арк. 29 зв., 
писар кожне слово писав великими літерами, однак бачачи, що все одно місце 
ще залишиться, кінець справи докінчив уже меншими літерами. Д алі текст 
продовжив інший писар, почавши заголовок наступного акта виразними ве
ликими літерами, а закінчивши зовсім малесенькими двома словами, що ледве 
можна їх прочитати. Те саме спостерігаємо і в написанні заголовка справи під 
№ 58 (арк. 43 зв.). Спочатку літери досягали 25 мм, а потім кожна наступна 
зменшувалась, і вже останні літери мають висоту 2—3 мм.

Записи в книзі робило кілька кваліфікованих писарів, зокрема, текст, що 
друкується, належить двом особам. Заголовки актів виписані великими літе
рами — близько 6—7 мм, а деякі навіть 9— 10 мм. Початкова літера завжди 
трохи більша за наступні. Художньо оформлених початкових літер у заго
ловках актів тексту книги, що публікується, нами не виявлено. Розміри літер 
тексту нг всюди однакові — від 1,5—2 мм до 3 мм як у висоту, так і в ширину.

В середньому на кожну сторінку тексту припадає 27—28 рядків, хоч є й 
різкі відхилення. Наприклад, на с. 28—28 зв. розміщено 23—25 рядків (при 
відстані між[рядками 11— 12 мм), а на с. 18— 19—34 рядки (відстань між ряд
ками 10 мм, але текст написаний дрібнішими літерами). У першому випадку 
літери мають висоту 3—4 мм і на рядок їх приходиться по 25—27, а в дру
гому випадку — 1,5—2 мм по 36—38 літер у рядку.

Чорнило переважно чорне, іноді коричневе, можливо, це просто рідше чор
не. Папір нелінійований, проте рядки акуратні, чіткі, рівні. Правда, інколи 
впадають в око незначні відхилення (переважно в написанні заголовків та в 
кінці справ). Якість паперу різна. Папір з водяними знаками зустрічається 
дуже рідко. Цей папір більш цупкий і біліший. Д еякі аркуші паперу 
мають вертикальні поздовжні лінії, що проглядаються лише на світло. Та
кий папір і гіршої якості, сіріший. Зустрічаються аркуші, на яких є і водяні 
знаки, і поздовжні лінії (напр., 65—67 зв., 70—71 зв. та ін.).

Житомирська актова книга 1609 р. має однакову оправу й однакові розміри 
з Житомирською актовою книгою 1605 p., лише товщина її — 6 см. Налічує 
вона 395 пронумерованих аркушів, з них 390 арк. актового тексту (публікуєть
ся 51 арк.).

При першому впорядкуванні книги деякі сторінки не були занумеровані,
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пізніше (мабуть, у 1957 р.) вони позначені олівцем з додаванням літери а. Та
кими є сторінки 106а, 256а, 262а.

Під час ранішого впорядкування книги її було зшито чи скріплено за допо
могою шнура, бо лишилися сліди від діркопробивача, дуже часто саме на міс
цях слів тексту, тому відновити слова не завжди вдавалося. Д еякі сторінки по
шкоджено (відрізано частину слова, залито клеєм — с. 88, 88 зв.), недбало 
складено аркуші (перевернуто текст аркушів від с. 322 до 329 зв.). ЦДІА  здійс
нив нову реставрацію книги у 1958 р. (про це є відповідний запис на останньому 
супровідному аркуші книги), однак зауважень щодо неякісного виконання ре
ставраційної роботи, на жаль, немає.

Між арк. 265 зв. і 266 та 356 і 356а прокладено чистий білий папір доорої 
якості з вертикальними поздовжніми лініями. На цьому папері на світлі можна 
побачити слово Братьев ... (далі нерозбірливо), а нижче, очевидно, дата, поча
ток якої позначений цифрами 181 ... (закінчення немає). Мабуть, цей знак був 
проставлений на подвійних аркушах, другу частину яких не використано. 
Папір також різної якості, без водяних знаків, за винятком одного аркуша 
(126— 126 зв.), який відрізняється кращою якістю і має водяний знак.

Заголовок у акті №  26 (арк. 58 зв.) гарно виписаний червоним чорнилом, 
початкова літера тексту висотою 45 мм художньо оформлена теж червоним чор
нилом. Чорнило для написання тексту використовувалося коричневе, чорне 
та світло-коричневе (можна припустити, що це рідкорозчинене чорне).

Житомирська актова книга 1649— 1650 pp .— найбільша за розмірами: 
довжина — 34,5 см, ширина — 22 см, товщина — 11,5 см. Обкладинки книги 
з цупкого темно-коричневого картону товщиною 6 мм. Під час останньої рестав
рації книгу переплетено у сіру полотняну тканину, а на обкладинки наклеєно 
папір сіро-голубого кольору. Колись ця книга мала порядковий номер зберіган
ня 19, а пізніше її перереєстровано за № 13; збереглися дві наклейки: на старі
шій з них — цифра 19 висотою в 43 мм, написана фіолетовим чорнилом, на дру
гій наклейці з штампом ЦДІА — новий порядковий номер у фонді зберіган
ня — 13.

Книга налічує 676 арк., з них актового тек сту — 675 арк. (друкується 
36 арк., останній не повністю, лише до закінчення тексту справи). На с. 675 
зліва угорі приписка «zkwerendowana przez Mateusza Berezo(w)skiego» (від
найдена або обстежена Матеушем Березовським). Вище, можливо, було ще 
щось написано, але під час однієї з реставрацій (коли саме, встановити не вда
лося) частину аркуша відрізано лезом. Сліди від леза лишилися й на попередніх 
двох аркушах. Д алі великими літерами до кінця аркуша 675 зв. кілька разів 
написано слово «Vacuum». Всередині цього аркуша маленькими літерами іншим 
чорнилом приписка: «zkwerendowana przez Jana Szczeniewskiego u r. 1794». 
Наступна 676 сторінка має розчерк у вигляді літери X, а на зворотному боці 
запис про реєстрацію, скріплений печаткою, такою ж, як і в попередніх кни
гах (див. вище). В кінці книги є ще ненумерований аркуш паперу світло-голу
бого кольору, на якому фіксуються дати перевірки стану книги у ЦДІА УРСР.

Книга досить гарно збережена, пошкоджені аркуші майже відсутні. Лише 
останні дві сторінки актового тексту мають потерті краї та кілька слів пошко
джено діркопробивачем. Аркуші книги одного формату, за винятком вставле
ного в книгу друкованого тексту (50 арк.) польською мовою,— конституції 
вольного коронного шеститижневого варшавського сейму від 22 листопада
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1649 p .,— вміщеного між арк. 169 та 196. Цей текст у книзі має нумерацію 
з 170 по 195 арк. Розмір сторінок вставленого тексту ЗО X 20 см. Папір цуп
кий, сіруватого кольору, на світло проглядаються поздовжні смуги, без водя
них знаків.

Книгу писали кілька писарів досить акуратно і грамотно. Заголовки, 
як правило, виписані великими, майже друкованими літерами висотою 10— 
11 мм, такого ж розміру і початкові літери актових текстів. Д еякі з них ху
дожньо оформлені (арк. 14, 32 та ін.).

Підкоморська книга Київського воєводства 1643 р. має розміри: довжина—
31,5 см, ширина — 20,5 см, товщина — 6,5 см.

Сіро-фіолетові цупкі обкладинки оправлені тканиною вишневого кольору. 
Пам’ятка налічує 350 пронумерованих аркушів тексту; у видаваний збірник 
включено текст з 49 аркушів. Останній аркуш лише на чверть заповнений текс
том, далі—чистий папір, а збоку підпис: Мешетичт>. Н ас . 348 іншою рукою на
писано польською мовою: ostatnia karta (остання сторінка), хоч після цієї сто
рінки є ще чотири, на трьох з них вміщено реєстр справ. На с. 350 зв. знаходить
ся запис про реєстрацію книги у 1852 р.

Аркуші книги пронумеровано, очевидно, тоді ж , коли зроблена ця при
писка, чорним чорнилом на лицьовому боці посередині вгорі, лише останні 
дві сторінки мають позначення номера вгорі справа. На кожній сторінці справа 
вгорі пізніше проставлений чорним олівцем номер (коли, невідомо). Нумерацію 
аркушів порушено. Так, за с. 60 йде 62, а с. 61 вміщена після с. 69, за якою 
йде с. 71; с. 70 вміщена після с. 80, с. 255 стоїть після 260, а 256 аж після 
270. Про порушення нумерації відзначено у листі перевірки ЦДІА УРСР 1959 р.

Текст мало пошкоджений, за винятком арк. 56 та 58, що мають обірвані 
частини тексту, який відновити неможливо. Папір темно-білого, сіруватого ко
льору, цупкий, від частого користування дуже забруднені пальцями місця пе
регортання сторінок. Чорнило світло-коричневе, іноді чорне. Кількість рядків 
на сторінці, як і в попередніх трьох книгах, нерівномірна. Так, на с. 39 зв. 
налічується 41 рядок тексту, а на с. 12 — всього 24. В середньому випадає 
ЗО—32 рядки.

Книгу також писали кілька писарів: перший — від 1 с. до с. 15 зв. (на 
с. 15 зв. є підпис, очевидно, першого писаря: «Jan Alexy ... de Zelechowsky»), 
другий — від с. 16 до с. 29 зв., із с. ЗО до 39 зв .—третій, четвертий—з 42 зв. 
до 49 зв., всередині цих аркушів і далі почерки повторюються. Майже на кож
ній зворотній сторінці останнє слово підкреслене. Крім того, є підкреслення 
цілих словосполучень і слів всередині тексту. Можна припустити, що підкрес
лення ці хтось робив пізніше, досліджуючи чи вивчаючи власні та географічні 
назви пам’ятки або встановлюючи свої права на землю. Д еякі з підкреслених 
слів мають винесений на поля переклад польською мовою. Наприклад, у тексті 
підкреслено слово Копачова, а на полях: Kopaczow (арк. 2), там же у тексті прі
звище чєчєлю., а на полях — czeczel; у тексті: села Олшаницьі, на полях — Olsza- 
піса (арк. 14 зв.), у тексті: до Каменоє го(р)ки, на полях — Kameno horba 
(арк. 270 зв.), Федоромь — Fedor; местєчка Горо(д)ка  — Grudek (арк. 261 зв.) 
і т. д. На арк. 82 закінчення справи художньо оформлено у вигляді орнаменту: 
переплетіння двох сердець розміром 1 2 x 6  см, виконане пізніше, бо під малюн
ком підпис засвідчує дату: «Reparatus і lie L iber... 1722... 2 Junij» (реставрована 
ця книга 1722... 2 червня) (див. фотокопію 1).
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Книга має ще одну особливість. Через всі лицьові аркуші книги прохо
дить розбитий на склади підпис засідателя Вінницького повітового суду, колезь
кого секретаря Миколи Мешетича, зроблений, очевидно, у 1835 р. (див. вище 
про приписки в кінці книг): «За-с'Ь-да-тель-Вин-ниц-каго-у'Ьзд-наго-суда- 
кол-леж-скій-Секре-тарь-Николай-Василь-евь-сьінь, Мешетичь». Підпис пов
торюється кілька разів.

Багато аркушів незакінчені, тому порожні місця заповнені кількаразовим 
написанням слова «Vacuum».

* * *

Матеріал усіх чотирьох книг засвідчує одну особливість ведення актових 
документів: намагання писарів дотримуватися зразків тогочасного діловодства, 
так званих канцелярських штампів. Кожен запис має назву — короткий ви
клад того, про що говориться в документі, дату (рік, місяць, число, іноді день 
тижня, назву свята православного календаря), починається та закінчується 
стандартною формулою. Наприклад, ось як починаються документи в книгах 
1605 р. та 1649— 1650 pp.: «На врядє єго королєвскоє мл(с)ти замку Житомир- 
ского передо (м)но(ю) Фєдоро(м) Щуровски(м), по(д)старо(с)ти(м) Житоми(р)- 
скимь, постановившисе очєви(с)то, шляхєтньі(и) па(н) Кри(ш)тофь Бялобрєс- 
(с)ки(й) пи(л)но(ст) свою з освє(т)чє(н)е(м) чини(л)...» (І, 2); «На врядє кгро(д)- 
ско(м), в за(м)ку єго ко(р). м(л). Житомє(р)ско(м), передо (м)ною(ю) (!), Яном 
Ча(и)ко(в)ск(имь), по(д)старо(с)ти(м) житомє(р)ски(м), сочевисто станоів)шьі
слуга урожоно(г)(о) єго м(л). пна А(н)дрєя Мо(с)чени(ц)ко(г)(о), шляхє(т)ньі(и) 
па(н) Я(н) Модзоле(в)ски(и), имене(м) пана свого соповєдал и соленитер проте- 
стовалсе...» ( ї й ,  і).

Справи закінчуються теж відповідним штампом: «Которое сочеви(с)тоє
со(з)на(н)е пна Прєжо(в)ского и то(т) ли(ст)-запи(с) єго доброволньі(и) до 
кни(г) слово в слово принято и записано є(ст)» (І, 16 зв.); «И проси(л)... абьі 
такь тая протєстация... до кни(г) бьіли приняти и записаньї, што отрьіма[ли]»
(III,  17); «Котороє то сочєви(с)тоє со(з)на(н)е пна Григо(р)я Гневошєви(ча) 
Ує(з)дє(ц)ко(г)(о), та(к)жє и то(т) ли(ст)-квитация его м(л). слово в слово 
до кни(г) врядовьі(х)... принято и записано є(ст)» (II,  22 зв.).

Є такі штампи і в середині тексту, зокрема: «ли(ст)... по(д) пєчатью моєю 
и рукою мо(ею) вла(ст)ною писаньі(и) и подписаньі(и)» (І, 1 зв.); «квит... по(д) 
пєча(т)ю моєю и (с) по(д)писо(м) руки моєє вла(с)ноє» (II, 27 зв.); «явне, ясне 
и доброво(л)нє в тьіе слова созна(л)» (III,  16 зв.).

Отже, писарі використовували вирази та термінологію, характерні для 
канцелярського стилю та тодішнього діловодства. Однак крізь ці канцелярські 
штампи у тканину стандартної офіційно-ділової констатації фактів просочу
валися живомовні елементи. Так, розмовна лексика фіксується в описах та реє
страціях майна, передаваного у спадщину чи пограбованого злодіями, в роз
повідях свідків про певні події. Саме завдяки цьому видавані документи мають 
велику цінність для дослідження історії української мови.

З предметно-тематичного погляду загальновживану лексику пам’ятки 
можна представити такими групами:

1) назви, пов’язані з людиною, зокрема слова на означення спорідненості
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й свояцтва, статі, частин тіла, фізичного та психічного стану: лю (д)м и  (І, 4 зв.); 
(от вує(в)ньі, се(с)т ре(н)ца  (6 зв.), хлопца (7 зв.), у  твар (18), живьіх (21),
хрибе(т ) (22);)члвка лЬ(т)нєго  (II,  9), рани  (16 зв.), дочку (20), колЬна (23), 
за шию (26 зв.), стегно (27), тя(ж)кою хоровою навежоно(и) (41 зв .), сособь 
(48 зв.); сестри (111,9 зв.), мужа (14), гнев'ь (27 зв.), синов (27 зв.), хори(и) 
(29 зв.); стрьіеви (IV, 3 зв.), рукою (10 зв.) та ін.;

2) назви понять соціально-майнового стану, соціальних та суспільних 
відносин, професій: по(д)даньі(х) (І, 1), кнєгиню  (2 зв.), та(к) игля(х)тою, 
яко и мещ а(н)ми  (4 зв.), земенина  (5), челяди (14 зв.), сопекун (17), судизє(м )- 
ского (20 зв.), воеводичєм (20 зв.), старосьтьі, дворенинь (26 зв.), мужико(в) 
(ЗО зв.), слуга (33 зв.), будникові) (38); писара (II,  3), по(д)судка (8), людє(м) 
вилелякого ст а(н)у  (10 зв.), деся(т )ни(к) (20), ге(т )мана по(л)но(г)[о) (28 зв.), 
з ла(нт )во(и)т ом  (47 зв.); подьстолиную  (III,  9 зв.), докторови (9 зв.), кухар 
(19), на панщ ину (25 зв.), бортник (26), (орди (27 зв.); козаков (35); коморник 
(IV, 5), каштеляна (9 зв.), посе(с)соре(м) (22), по(д)комори(и) (40), господа- 
рови> (III ,  16 зв.), хлопов (16 зв.) та ін.;

3) назви економічних і ділових стосунків: позичили (І, 1 )удолгу позичоного
(2), на я(р)м арокь  (9), купованя (10 зв.), по(д) таксою и под виною трє(х) гривє(н)
(24); на ринку  (II,  10 зв.), аре(н)да  (17 зв.), даю в опеку (42); заставу (III,  6 зв.), 
довги (17 зв.), купленого (24), свари, непокой (29 зв.), роспоражаю (ЗО); розгра- 
ничєнє кгру(н)т ов (IV, 4), стали на жалобу (23 зв.), колониг... садя(т) (34);

4) назви житлових споруд, господарських приміщень, садиб, речей домаш
нього вжитку та майна: мае(т )но(с)т и  (І, 1), речи, пож и(т)ко(в) (1 зв.), 
двери (6), мешканг (6 зв.), и(з) го(с)поди  (7 зв.), сокер три (8), пасеки (15 зв.), 
до (с )ве(т )лици  (20 зв.), хвортка (15); у ст а(и)ни  (II,  10), ска(р)бу  (12 зв.), 
шкатулу (13 зв.), скриню  (15), у  м лине  (24), начине млиновое (24), попели (27 зв.); 
в пекарни (31), кганок (31), (око(н)ни(ц)  (47); в коморахь (III ,  17 зв.), спрату 
домового господа(р)ского (17 зв.), топо(р) (24 зв.), з  возами (25 зв.), вєдро (25 зв.), 
посо(д)биваньіє речи (26 зв.); кгруньтпь (IV, 36 зв.), межи добрами (37), (осели 
(39 зв.) і т. д.;

5) назви сільськогосподарських продуктів, продуктів харчування та про
цесів їх виробництва: збожя (І, 10 зв.), масла дєжку (19), си р и , сал свини(х) 
(19), пш еници  (40 зв.); прове(н)тов (II,  12 зв.), збоже вшєлякоє (24); борошна 
(III,  16), збожі>... молочени(х) (17 зв.), сира копь двє (24), сало куплє- 
ное (24), муки житі>ное (24), т са  ми(р) двє (25);

6) назви одягу, тканин, взуття, прикрас та процесів, пов’язаних із їх ви
робництвом: бурка (І, 7 зв.), чоботи, одежу (8), подшитую (5 зв.), коберец 
совгацкоє работьі (7 зв.), фарбовани(и) (7 зв.); брамка пе(р)ловая  (II, 14), 
сукню  (23), шубка (14 зв.), виготованих (28), манисто (16), ф але(н)диш о(м )... 
критое (II,  15), срєбромь (опра(в)ньіе (25 зв.); вилчур ( III ,  15 зв.), сукьманов 
(15 зв.), плахот двє (24);

7) назви явищ природи, навколишнього середовища, в тому числі й об’єк
тів господарювання, понять рослинного й тваринного світу: на снегу (І, 7 зв.), 
на улицу  (7), з нивами, з городами (12), до реки (14), порубаного дерева (ЗО зв.), 
в дуброве и (в) бору и в лесо(х) (ЗО зв.); го (с )т и(н )це(м ь)  (II,  23), у воду топил
(24), па(ст )ви(с)ка  (28 зв.), сеножати (33 зв.); би(д )ло (м )  рогатьі(м) (І, 1 зв.), 
поголовя (II, 29), гуси, поросята, (о(в)ци, вепри (47); коня (III ,  16), клячу (24 зв.),
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пьчол (26), бо(р) (26); при устю рє(ч)ки  (IV, 1 зв.), ку вєчєрови склонило (IV, 
1 зв.), на урочиско (16 зв.), лєси пустошат (34);

8) назви юридично-адміністративних понять: урядо(м) (І, 12), у  воєво(д)- 
стве (14 зв.), зємли Києвскоє (14 зв.), статуту (16), присєгнути (16), присе(л)- 
ки  (17), жалоба (18), ф о(л)ва(р)ки  (24 зв.), старосьтва (26 зв.); ко(нст)иту- 
цьією (II,  5), на се(и)мє  (6), в сєлє (9), протест (14), на ратуиіу (17), квитацию 
(22), пои(с)кивати (43 зв.), волицу (48 зв.); в ключу М ахнов(с)ким  (III ,  11), 
кансцє(л)ярии  (14), мєстєчка (14 зв.), посєсию (33 зв.); повє/п (33); справа 
(IV, 1 зв.), воєво(д)ства (6 зв.), позву (9 ав.), дєкретови (25 зв.), поводовая 
сторона (29);

9) назви, пов’язані з військовою справою, найменування зброї: з ру(ч )-  
ниц7> стрєляли (І, 5), приготова(в)шисе, яко до во(и)ньі (9 зв.), з ро(з)ньі(м)
о)ру(ж)єм7>, во(и)нє  належачими (II,  13 зв.); почав сексти  и иі,ьт ихо(м) 
би(т) (22); пистолєтуві) два (III,  16), во(и)скомт> (29 зв.); зь  стрє(л)бою, руч?>- 
ницами, мушкетами, самопалами... (IV, 18 зв.), зь  знаками военгньїми (19);

10) назви числових понять, грошових одиниць, одиниць виміру: пулгаков 
пару (І, 7 зв.), полтретя золотого (8), т ре(х) гриве(н) (24); талеров (II,  
13 зв.), московски(х) гроиіє(и) (13 зв.), пинезе(и) (38), гривни  (42); полотна 
куди(л)ного локоть чотьі(р)на(д)цат,ь (III ,  16), важили луто(в) чотьі(р)- 
на(д)цат ь  (16), (оксамиту... штука (16), справ... сила (20 зв.), поло(т)на ар- 
шино(в) сто (24), повкопьі (25 зв.); до недель шести (IV, 47);

11) назви абстрактних понять, простору, часу, пір року та місяців: мсца 
(о(к)тобра (І, 1 зв.), годи(н) две (7), крикь  (7), славе (13 зв.); (окрики (II,  9), 
дня, року (11 зв.), ли (ч )бу  и рахуно(к) (12 зв.), нєдє(л) двЬ (13), з лєта и з  
осєни (27 зв.), усю зиму  (27 зв.), зимоват (28), баченя (42); волю (III,  10), знає- 
мость (15 зв.), до хвальї (ЗО); початокь (IV, 1), розсудку (5);

12) назви якостей, кольорів, ознак: наги , боси (І, 8 зв.), кривавьіє (8 зв.), 
жупа(н) зелєньі(и) каразьієвьі(и) (10), фєрєзия чи(р)воная  (14), каштанова- 
тьі(и), льісьі(и), тисового (23), сваво(л)ньіх (III,  6 зв.), плюгавьіе слова (6 зв.), 
клячу гнєдую (24 зв.), со(с)татт>нєе воли (ЗО зв.).

Усі публіковані пам’ятки відбивають загалом північноукраїнські діалект
ні звукові особливості, які виразно виступають як відхилення від староукраїн
ського етимологічного правопису:

1. Відповідно до праслов’янського $ під наголосом у досліджуваних тек
стах виступають літери к\, а (а), що вимовлялися як а, напр.: пятого (І, 3), 
пя(т)/взяли мяса (7 зв.); тдтая (22), п а т  (35 зв.), рьібь в а л ь і х ь  п я ( т ) с о ( т ) (35 зв.), 
девятого и десятого... днєвь (44 зв.), взяли (44 зв.); урядникь (II,  9), свята 
(11 зв.), пя(т)деся(т) и пя(т) (14), шєстдєся(т) (14 зв.), на запя(ст)ю (15 зв.), 
взяти (17), дєся(т)ни(к) (19 зв.), з уряду (33), ча(с)тью (40); лєжачьіхь (III,  12), 
на части (13), пя(т)дєся(т) (13), пя(т)десято(г)[о] (15), девятого (15 зв.), взявьши 
(17 зв.), листьі увя(з)чие (17 зв.), пьять (20 зв.), з ... святом (20 зв.), дотяти (22); 
уря(д)ник (IV, 1 зв.), поря(д)не (4), чотьі(р)дєся(т) (5), пято(г)[о] (6), оттята
(14) та ін. Однак у ненаголошеній позиції дуже часто фіксується е, як і в су
часних північних говорах, напр.: тисечи (І, 2 зв.), прихиляючисе (2 зв.), свє- 
того (4 зв.), находєчи (5 зв.), взели (5 зв.), за десет золотьіх (7 зв.), на йме (7), 
деветнадцат коп (10), присєгнути (16), памєти (17), пєтнадцать (19), оглєдал 
(21 зв.), м'Ьсеца февьраля (28 зв.); на десет тисєчєй (11,3 зв.), тисеча шє(ст)со(т),
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дєвє(т)дєся(т)- (13 зв.), пєтсот (38), увєзал (26 зв.), чинє(чи) (ЗО), пє(ти)деся(т) 
(34 зв.), пинезей (38 зв.), кнє(ж)ньі (39 зв.), чєлєди (46 зв.); почели (III,  9), 
жа(д)ньі(м) се право(м) не (о(д)зьіва(л) (9 зв.), тисєчи золотьіхь (10 зв.), заносєчи 
(13 зв.), важєчи (15 зв.), пинезей (22 зв.), тисеча (IV, 1), тьісєча (4 зв.), хотєчи
(6), прислухалисє (7), провадечи (11 зв.), кнежати (22, 29 зв.), сто пе(т)дєся(т) 
(45 зв.) та ін.

У досліджуваних пам’ятках відбивається й інша особливість північноук
раїнського вокалізму — перехід ненаголошеного а в е після j, напр.: над пое- 
сом (І, 5 зв.), поес(8), приєтє(л) (II,  22 зв.), поєсо(в) (III,  15 зв.), поес(16) та ін.

Строкатіша картина спостерігається у відповідниках на місці давнього $ 12:
1. Л ітера $ пишеться досить рідко, але здебільшого згідно з етимологією, 

напр.: чоловіка (І, 25 зв.), м^сеца (28), дв'Бстє (31 зв.), на руц$ (36 зв.), до Б*Ь- 
ликовє(ц) (36), н-Бкоторого (39), в ... повите (39); в'Ьчно(ст)к) (II,  3 зв.), л$та 
(4 зв.), н'Вяки(м) (9), у стайн і (9), нєд$л[ь] (22), не в*Вдаю (23), в м-Ьшку (23), 
над колБно(мь) (27), до л*Ьса (31 зв.), м'Ьсеца (39 зв.); гн ідая (III,  15), кон$ 
(15), св^жо (15 зв.), соб* (15 зв.), медяную (15 зв.), Трьіб'Всьі (17 зв.), гр'Бшьную 
(35 зв.) тощо. Написання букви $ у нових запозиченнях на місці і свідчить, 
що вона позначала цей звук, напр.: коп'Бю (II,  7).

2. В поодиноких випадках фіксується $ на місці е в новозакритому складі 
(иі'Ьст, II , 22), й на місці и (в'Бдячи... шкоду, І, 31 зв.): л'Ьсгь добровольни(и) 
(НІ,  14).

3. У ненаголошених складах на місці *6 звичайно виступає є (є), напр.: 
стрєлцами (І, 3), в Києве (3), на удє лєвоє ноги (4 зв.), на снєгу (9 зв.), на... 
дорозе (12), ує(ж)дчают (31 зв.); соповедал (II,  7), видети (7), две годинє (9), 
двєстє (13 зв.), сєдло (15), ласцє (43 зв.); лесами (III,  7), в дорозе (10 зв.), коне 
два (15), на (в)рядє (23 зв.); лєсьі (IV, 2 зв.), лєсовь (3 зв.), жадное рациє не 
дала (20), пропозицие(и) своєє (23), в справє (23 зв.) та ін.

4. Звук е на місці етимологічного ненаголошеного *Ь — типова північноук
раїнська риса. Однак видавані пам’ятки фіксують також е відповідно до на
голошеного *В, напр.: собе (І, 1), потомки своє (1 зв.), на руцє (5 зв.), в труне 
тєло (11 зв.), неякиись (13 зв.), масла дєжку (19), в нєдєлю(36 зв.), посланцє 
моє (38), повєту (39 зв.), свє(ч)чил (41 зв.), в ... сєлє (43 зв.), уши собєдве нарє- 
заньїє (45 зв.); в сєлє (II,  9), собє (10), на р^цє (11), чоловєка (23 зв.), в головє
(23 зв.), в ланцузе (26 зв.); жєлєза, зєлєзо (III,  6 зв.), мсца квє(т)ня (7), (освє- 
(т)чивьши (11 зв.), о(д)єхаль (12), уєхав бьі(в) до мєста (22 зв.), плахоть двє
(25); на том мєстцу (IV, 1), рєчки (1 зв.), дєди(ч)ньі(м) (4), на... сопєкунє (10), 
собє (13 зв.), нє хотєли (14 зв.), свє(д)чиль (16 зв.), еє (26 зв.) та ін.

5. Хоч і далеко рідше, публіковані тексти засвідчують и на місці * як у 
наголошеній, так і в ненаголошеній позиціях, напр.: зо всими (17), нимца 
(36 зв.), змишаная (38); мни (II,  21), в соби (21 зв.), в Бєлиловци (31 зв.), 
мисаца (38 зв.), человика (III,  6 зв.), в сєла(х) всих (8 зв.), на дви тисєчи (9), 
с то(г)[о] свита (9 зв.), на суму пинєжную (П), мьни... бьівшьі (14 зв.), хуст би- 
лихь (16), срибром (16), свижо (20 зв.), з ручници (22 зв.), жита миро(к) трьі
(25), видер пят (25), при...  нае(з)ди (26 зв.), гриховь (ЗО), не умию (32); килка- 
десять лить (IV, 17 зв.), станете любо нит (23 зв.) тощо, пор. ще: през рьїку Субь 
(IV, 17 зв.).

12 Кількісні показники по окремих пам’ятках і в окремих писарів до уваги не беруться.
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Написання є(є) та и в наголошеній позиції відбивають відповідно дифтонги
еі та іе. Дифтонги на місці наголошеного 1» — типова риса північноукраїнського 
вокалізму. Відсутністю спеціальної літери на позначення дифтонгів на місці 
акцентованого пояснюється написання е (е, є) в багатьох інших українсь
ких пам’ятках XIV— XVII ст., що походять із Полісся та прилеглих до нього 
зон, отже, рефлексація наголошеного 1» як е не може бути єдиною й достат
ньою підставою для розрізнення староукраїнських і старобілоруських 
текстів.

Частими в досліджуваних пам’ятках є написання, що відбивають північ
ноукраїнську диспалаталізацію фонеми р’, незалежно від її позиції у слові, 
напр.: скураньш (II,  15), Прадка (20), манастира (23 зв.), спрату домового 
(III,  17 зв.), урядового (16 зв.) тощо.

Відзначені особливості звукової системи засвідчує й Актова книга Ж ито
мирського гродського уряду XVI ст. 13 Вони дають підставу говорити про пів
нічний, поліський варіант староукраїнської літературної мови. Поруч із ло
кальними звуковими особливостями цей варіант характеризується також суто 
українськими явищами:

1) переходом о в новозакритому складі в інші голосні — у (ю), і, напр.: 
возу(в) тридцат (II,  50 зв.), занюсль (III,  14), киювского (14 зв.), кун[ь] (15), 
ву(з) (15' зв.), полотна... луктє(и) пя(т)деся(т) (16), лужьник (16), пистолєтувь 
два (16 зв.), нус (22), в полонку под люд (22 зв.), в сєлє Соболювьце (35 зв.), 
звер(х)ни(ст)ю єго ко(р). м(л). (IV, 37 зв.) та ін.;

2) написаннями, хоч і не численними, букв ьі та и проти етимології, тобто 
ьі на місці и і навпаки, напр.: з ...приятєльї (І, 3 зв.), Лапузьіча (6 зв.), вони 
(7); княжатьі литовско(г)[о] (II,  2 зв.), дня нинєшнє(г)[о] (11 зв.), дєсєтьінами 
(III,  7), медьі «міді» (9 зв.), возни(и) (14), сьівая (15), тьісавьш (15), с ь ін ь і( х ) 
(21), навилєт (22 зв.), вьіньї (23 зв.); зариваючи (IV, 2 зв.), нинєшнихь (15 зв.), 
по котори(х) (47) та ін.;

3) функціонуванням двох варіантів прийменника зь (сь) — изь (ись), 
прпчому останній поєднується і з формами орудного відмінка, напр.: ис помоч- 
никами (І, 11), из оньїми (11 зв.); и(з) чєля(д)ю моєю домовою (II,  15 зв.), из зо 
(!) всЬми пожитками (18) та ін.

Із типових, але не специфічних українських рис, відзначають
ся:

1. Чергування в — у, тобто в на місці етимологічного у та у на місці ети
мологічного вь (переважно в слабкій позиції), напр.; слово у слово уписа(н) 
( І ,  2), врядник (14 зв.), на вьрочищу (28 зв.); в ж е  (II,  22), узял (28), через усю 
зиму (28), вжо (33 зв.); уношєчи (III, 20), врад (29 зв.); вряд (IV, 8); пор. ще: 
у(з)порола (І, 18 зв.).

Між прийменником у <  у, вь та наступними початковими голосними імен
них частин мови розвинувся в; нововиниклий ще в попередні століття приймен
ник ув(ь) було узагальнено й на інші позиції: в Житомирських книгах він ви
ступає перед словами, що починаються як на голосний, так і приголосний, 
напр.: ув озер (І, 12), ув собороне моєи (19), ув окно (19), ув ьізбє (18 зв.), ув 
остатку (37 зв.); ув ьімєню (II, 35 зв.), ув кгру(н)те (35 зв.), увСОвручом (45), 
ув СОмєлєняти (III,  16), ув Антона (24 зв.).

13 Див.: Актова книга Житомирського міського уряду..., с. 25, 27.
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Фіксуються випадки, де на місці вь- виступає у-, во- й контамінований 
префікс уво- (суч. літ. уві-), напр.: воткнул; уткнул; увоткнул (II,  7).

2. Перехід давньоруських сполук р ь , рь у слабкій позиції в ри (рн), напр.: 
крьівавую (І ,4зв. ) ,  хрьібєт (36 зв.); трьіво(г) (II,  40), крьівавую (48) тощо; пор. 
ще: кьрви (І, 18).

3. Нечисленні випадки відображення переходу давнього ьл  >  в, а також 
ль  >  в у формах минулого часу дієслів, напр.: довги (III ,  17 зв.), повкопьі 
(20 зв.), довьгиє (22 зв.); подав, увєзав (II,  21), пришовь (27), сгдив (23); взя(в)
и... вьідравь (III,  15 зв.), дотяв и добьів (23).

4. У видаваних пам’ятках часто засвідчується е, ь >  о після шиплячих 
перед історично твердим складом, напр.: жолтьім (І, 8), заночовал (11), зьшол 
(11 зв.); шостсот (II,  2), сторожомь (7 зв.); позьічоного (III ,  13 зв .), всємогу(ш)- 
чого (35 зв.); вєчор (IV, 2 зв.),вьіражоньів (3 зв.), пєрєшовши (17), вчора(и)шого 
(28), подчашому (40) тощо.

Перехід е >  о спостерігається і в дієприкметниках, де в більшості україн
ських говорів за аналогією до дієприкметників із основою не на шиплячий збе
рігається е, напр.: примушоньі(и) (І, 1 зв.), врожоньі(и) (5), пущоньїх (II,  3), 
рожоньі(и) (3 зв.) тощо; пор. ще: вжо (II,  3 зв.) та ін. В окремих словах фіксує
ться перехід наголошеного е в о й після нешиплячих приголосних, напр.: де
рево бєромь (І, 31 зв.), позволоная (IV, 28 зв.) тощо.

Засвідчуються поодинокі випадки написання у на місці ненаголошеного о 
(напр., з ... многими буярми — І, 3) та и замість ненаголошеного е (напр., сто
рону укривжиную — І, 16 зв.).

Зрідка в досліджуваних текстах виступає сполука хв замість ф (напр.,Олих- 
вира — І, 31), у олихьвирихи (III,  25 зв.), в чому відбивається живе мовлення. 
Засвідчується також ф на місці хв (напр., Фостницкая поруч із Хвостницкая — 
І, 17), що є, можливо, гіперизмом.

Пам’ятки фіксують і інші фонетичні зміни (переважно асимілятивні) при
голосних, напр., светчил (І, 1), прозбою (II,  22 зв.), ш Чє(р)ници (31 зв.), 
на блиских (34) тощо.

Загалом у пам’ятках спостерігається прагнення писати етимологічно пра
вильно, однак поруч із закономірними написаннями часто-густо виявляються 
псевдоетимологічні, напр.: несчасливою (II,  43), є(с)че (III,  6 зв.), словьі усчьіп- 
ливьіми (6 зв.), пусчами (9), урочьісчами (9), мєсчанє (9), Городисчє (17 зв.), 
нєбо(з)чика (23), знисчили (26), со счо... прошу (ЗО); зь ... сосчєпами (IV, 18 зв.), 
тешчи (36), собьвєсчаю и приповєсчаю (26), припусчєнє (31 зв.).

Із правописних особливостей відзначимо також уживання ь  усередині слів, 
переважно на позначення кінця складу, напр.: Києвьско(г)[о] (І, 3), замьку
г(с)дрьского (3), насмєрьть (4 зв.), с ... Сьіньгаєвьскимь (5), Ба(р)тька (5);
гдрьского (II, 4 зв.), києвьскому (6 зв.), придавьши (10); постановивьшись 
(III,  10), Кгаєньшьчьізньї (10); вьсе (10), шьто огьрьімаль (10 зв.), шляхьтичовь
(11), короньньїмь (11), нихьто (12), сукьню (15 зв.), афєньта(н)ти (23), коньдикь- 
тамєнь (16 зв.), паробька (20 зв.), добровольнє созьналь (33 зв.); Гру(д)ниць- 
ки(и) (IV, 1), приньцьіпала (1), апьробованьїє (1), фуньдую (1 зв.), києвьски(и)
(2), кгруньтовь (15 зв.), докумєньтами (23 зв.), чє(т)вє(р)тєньскому (24), 
Бушиньского (24), городєцькомь (24 зв.), коритяньскоє (24 зв.), Аньнє (39 зв.), 
иньши(и) (46) тощо.
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У цьому відношенні видавані тексти продовжують правописну практику 
попередньої епохи14. Упадає в око, що різні писарі неоднаково часто пишуть 
т> усередині слова. У Житомирській книзі 1609 р. ь у  цій позиції пишеться до
сить рідко, однак привертає увагу той факт, що т> усередині слова часто висту
пає в тексті Житомирської книги 1649 р. Очевидно, деякі писарі середини 
XVII ст. ще не навчалися письму за «Граматикою» М. Смотрицького (Єв’є, 
1619 p.), який рекомендував уживати т>, ь тільки в кінці слів на позначення 
відповідно твердості й м’якості приголосного.

На позначення проривного задньоязичного дзвінкого звука писарі всіх 
чотирьох пам’яток уживають сполуку кг (таке позначення узвичаїлося в пра
вописній практиці попереднього часу, особливо XVI ст.), напр.: за (о(б)лик- 
го(м) (І, 3 зв.), кгро(д)ски(м) (3 зв.), кгру(н)то(в) (3 зв.), кгвалто(м) (5); кго(т)- 
ски(и) (II, 3), кгро(д)ски(и) (3 зв.), з ... колекгами (6), (з)корикгованньіє (6 зв.), 
кгвалтомь (9), кгро(д)ско(м) (III,  10), кгрун(ь)тами (10 зв.), лєкгованьїмь (31), 
кгроду (35), кгрє(ц)кои (35 зв.); Кгабриєля (IV, 1), кгру(н)ть (1), кгва(л)товнє 
(3), Кгуровскому (3 зв.), кгравамень (28 зв.) та ін. І в цьому відношенні пи
сарі книг середини століття не вживають спеціальної літери ґ , яку М. Смотри- 
цький узаконив як засіб передачі проривного звука (g).

Морфологія видаваних документів характеризується як окремими ар
хаїчними елементами, так і інноваціями. Наприклад, іменники м’якої групи 
другої відміни у знахідному відмінку множини зберігають давньоруську флек- 
сію-'В. Однак у ненаголошеній позиції вона реалізується, згідно з північно
українською діалектною фонетикою, як -є, напр.: конФ (III,  15), коне два (15) 
тощо.

Засвідчуються одиничні випадки вживання форм давньої двоїни, в тому 
числі й у ролі множини, напр.: уіии обєдвє (І, 45 зв.), дви ране (46 зв.); двє го- 
динє (II, 9); вьідравь... м и(с)ци  новьіхь три  (III,  15 зв.). У називному множини 
іменників чоловічого роду іноді фіксується закінчення -ове, напр.: акторове 
(II, 6); сотцовє (III,  35 зв.), потомковє (36); про(д)ковє и антєцє(с)сорове (IV, 
2 зв.).

Привертає увагу флексія -у в родовому відмінку однини іменників чоло
вічого роду, зокрема в запозиченнях, напр.: статуту (IV, 27), декрету (ЗО зв.), 
акьту (31) та ін. У родовому множини спостерігається поширення флексії -овь, 
у тому числі після шиплячих та й: грабежов (І, 5 зв.); шляхтичовь (III ,  8 зв.), 
непокоіовь (35) тощо.

Досить широко представлена флексія -ови /-єви в давальному відмінку од
нини іменників чоловічого роду, напр.: Горностаєви (II,  5), записови (12 зв.), 
докторови (III,  9 зв.), ротмистрови (22); стрьієви и оопєкунови (IV, 4 зв.), 
Сватопє(л)кови (22), судови (ЗО), коморникови (32 зв.) і т. д. Унаслідок дії ана
логії флексія -ови з ’являється і в іменниках з історично м’якими основами, 
напр.: Зупавичови (II, 5); писарови (III,  11 зв.), серцови (23 зв.); Василови 
(IV, 49) та ін., пор. ще аналогію до м’яких основ: Самуелєви (II,  5). У рідкісних 
випадках ця флексія виступає в новій фонетико-орфографічній формі -ов*: 
чолов'Ьков* (III,  35).

У давальному відмінку множини іменників чоловічого роду зустрічається

14 Див.: Актова книга Житомирського міського уряду.., с. 29—ЗО.

18



час від часу стара флексія -ом (первісно флексія іменників -о-основи; вона мог
ла розвинутись і на основі -ьмь іменників -u-основи), поширена й на окремі 
іменники з історично м’якими основами, та -єм (із закінчення -ьмь іменників
колишньої -i-основи), напр.: панамь Елцомь (І, 1), пну Хомв и пну Йвану 
Ждановичо(м) (6), казали стре(л)цо(м) з ручни(ц)... стреляти (7), псо(м) крє(в) 
лизати каза(л) (18), людєм або суседом соколи(ч)ньі(м) (20 зв.); сторожомь 
двєрньїмь (II,  8 зв.); яснєо)(с)вєцовьі(м) кнєжатомь (IV, 25) та ін.

У формах орудного відмінка однини іменників спостерігається вплив твер
дих основ на історично м’які основи, напр.: куницою (І, 5 зв.), Тишкєвичо(м) 
(II,  3) тощо.

Поряд із новою формою орудного відмінка множини -ами (первісно флек
сія іменників -a-основи) в словах чоловічого й середнього родів іноді виступає 
стара флексія -ьі (-и) (закінчення іменників колишньої -о (^о)-основи), напр.:
с потомки своими (І, 1 зв.), полями (13), з ... пньї приятєли нашими (З зв.), со 
всими присєлки (17 ), зь  многими слугами, боярьі и по(д)даньіми (40 зв.), єго 
имєньї и на(з)ви(с)ки лєпє(й) знаємьіми (40 зв.); тьіми словьі (II, 6 зв.), гаями
(7), з тьіми слуга(ми), стрє(л)цами, боярьі и мєщаньї (9), з боярьі и (с)трє(л)цами 
(50 зв.) тощо. Пор. ще й давні форми: (очима, ушима (III,  17 зв.).

Закінчення -ми ( <  -ьми) спостерігається не тільки в іменниках колишньої 
-i-основи, де воно закономірне, напр.: з пєчатми (І, 15), але (за аналогією до 
них) і в одиничних іменниках колишніх -о- та -n-основ, напр.: пєре(д)... 
мєща(н)ми (І, 4 зв.), з и(х) имєньми и прозвискьми (IV, 48 зв.).

В іменниках середнього та чоловічого родів у місцевому відмінку фіксує
ться закінчення -у як результат аналогії до форм слів колишньої -и-основи, 
напр.: на врочищу (І, 28 зв.), при зобра(н)ю (II,  10 зв.), в сєлє Городищу (III,  
17 зв.); в Житомиру (І, 46 зв.), в м іш ку (II,  23), на хрьібту (26) тощо.

Давня флексія -єх <  -Фхь іменників колишньої -о-основи зрідка висту
пає в місцевому відмінку множини, напр.: в лєсєх (І, 37), по трох лєтєх (43 зв.), 
собьіходєхь (III,  11 зв.). За  аналогією до цих іменників вона з ’являється в оди
ничних словах колишньої -о-основи: на конє(х) (II,  9 зв.), але пор.: у саних 
(І,\11), вплив давньої флексії слів колишньої -jo-основи. Зустрічається давня 
флексія -єх <  -ьхь в іменниках колишньої -i-основи: при пєчатєх (III,  36). 
Одиничні іменники колишніх -о-основ засвідчуються з флексією -ох унаслідок 
аналогії до слів колишніх -и- основ, які мали раніше закінчення -ьхь: по хрьіб- 
то(х) (І, 21).

Прикметники в досліджуваних текстах характеризуються кінцевими 
в родовому однини жіночого роду та в називному множини, що розвинувся ф о
нетичним шляхом із давньоруського -fc, напр.: королє(в)скоє м(л). (І, І), сумьі 
и(с)то(т)ноє звьіш помєнєноє (2), муки пшєничноє (7 зв.), до нєшпо(р)ное 
годиньї (33); зем лі Києвскоє (II,  3 зв.); стороньї поводовоє (IV, 1 зв.), тоє ж ь 
справьі ... помєнєноє (2 зв.) та ін.; має(т)но(с)ти... завєдєноє(І, 1), вси троє куп- 
лєньіє(5 зв.), чоботьі сафьяновьіє (10), са(н)ки малєваньїє (10), чии вьі подданьїє 
(31), тьіє добра студєново(д)скиє (II, 4), кни(ги) зємскиє... києвскиє (4), шка- 
тулу и скрьіню возовую запєчатаньїє (15), хустьі бєльїє му(з)скиє и жє(н)скиє 
(15 зв.), имєнованньїє по(д)даньіє рогозовскиє (11 зв.), плахоть дв*, куплєниє 
по два золотьіє полскиє (24 зв.), которьіє то дєкрєта по(д)коморскиє суть апь- 
пробованьїє (IV, 13 зв.), вєликиє и поважьньїє справьі свои (10) тощо. Зустрі
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чається також флексія -и наслідок іншого фонетичного розвитку давнього
іноді -є та -и виступають поряд, напр.: бра(т)и своє(и) рожоно(и) (III,  10), 

правдивои рєляцьіи (14), пєрьши(и) коне два вороньїхь (15), ясн8вв(л)можное
єє млсти панєи воєводино(и) вьілєнско(и), панєи своє(и) (15) та ін.

Привертають до себе увагу деякі засвідчені в пам’ятках числівники (з 
погляду їх словотвору та словозміни), напр.: полшости тьісєчи (І, 2 зв.), 
з обу сторон (І, 3 зв.), з обух  сторон (3 зв.), в року тисєча ш є(ст )со(т )- 
но(м ) пят о(м) (5), пєтнадцатєро (5 зв.), полтрєтинадцат  (5 зв.), 
о)см'ьнадца(т) (7), сано(к) чєтвєри залуби(ц) (8), за полчварта золотого 
(10), деємастьі копами грошей (16 зв.), второгона(д)ца(т) дня (17 зв.), (обу- 
дву(х) сособь (34), обєдвє (36), (обу(д)во(х) сосо(б) (47 зв.), (обу(д)во(ми) (осо
бами (47 зв.), пятогона(д)цатт> року (II, 3 зв.), по(л)сємьі копьі (15), чтьіри 
(9), по чт ьірна(д)ца(т )и  коп (9); килкуна(д )ца(т ) (10 зв.); до (о(с)мьідєся(т)
члка (III,  15 зв.), во сту тьісячахь копь (16 зв.), по о)(с)ми копль (24), дня 
сємо(г)[о]на(д)ца(т) (IV, 6 зв.) і т. д.

Дієслова І дієвідміни звичайно зберігають кінцевий -т(ь) /-тьїу 3-й особі 
однини та множини, проте зустрічаються, хоча й нечасто, форми без кінцевого 
приголосного, напр.: не вем, єсли жив буде (І, 22), собє зоставуе (III. 120), я албо 
уря(д) мо(и) засяде (IV, 26 зв.) і т. д.

У 1-й особі множини теперішнього й майбутнього часів фіксуються пара
лельно форми на -мо і на -м(ь), напр.: мочи не будє(м) (І, 12), касуємо, умо- 
рає(мо) и внєвє(ч) оборочає(мо) (21), мочи не будє(мь) (21).

Дієслова в формах 1-ї й 2-ї осіб минулого часу виступають і з допоміжним 
дієсловом і з особовими препозитивними чи постпозитивними частками, що 
виникли на основі його форм, напр.: прида(л) єсми (І, 1), которого м при- 
нявиїи... вписати казал (1); што м видєль (5), ночоваломі> (6 зв.), придалє(м) 
(12), казалє(м) (37); положилом (II,  12 зв .), злож ило(м) (13, 17, 50), зєзнава(м) 
(48), видєлом (III ,  26 зв.), читало(м) (29 зв.), написалом (31), просилом (31), 
росказало(м) (IV, 1 зв.), росказалємт> (2); на то хмо дали (15), з ни щим єсмо 
мусєли (о(т)єха(т) (24 зв.), сльїиієли єсмо (34 зв.), єхали єсмо (38); росказал 
є(с)ми  (II,  21); межи собою смьі (с) згодили (21 зв.), дал єсми (39 зв.); росказую, 
абьі(с)тє... стали на жалобу (IV, 39), абьістє... припатрили  (42), нє ажазали 
єстє (II,  5 зв.), а сами стє... не били  (6); єсли бьіхтє... собє ... (IV, 24 зв.), єсли 
бьістє... прєтєнгдовали (44 зв.).

При деяких таких формах минулого часу виступає й особовий займенник, 
а це свідчить про те, що в розмовній мові Житомирщини й Київщини XVII ст. 
вживалися вже й форми минулого часу без допоміжного дієслова чи особових 
часток, напр.: я (м)... прида(л) (І, 4), я ... придалє(м) (5 зв.), тєдьі (м)і> тую 
справу... я о(б)вола(т) ро(с)каза(л) (IV, 1 зв.), абьі м я...казал  (17),
я мі) ... рєпрвтєстоваль (31 ) 9ямт> ... нє допусти(л) (47 зв.) тощо. Х арак
терними для житомирських та київської книг є форми першої особи од
нини минулого часу чоловічого роду з особовою часткою -ом(ь), напр.: ви- 
дєл(ом) двєри (І, 6); позву заложило(м) (II,  16 зв.), а так я , уря(д) ... чита- 
лом (I II ,  35), я , во(з)ньі(и), видєло(м) (ЗО зв.), апєляцьіи нє допустиломт) (IV, 
29) і т. ін. Мабуть, це гіперичні форми, що з ’явилися внаслідок відштовхуван
ня від польських форм на -е т , в яких е помилково вважалося похідним із ь  
(пор. пол. sen — укр. сон і под.). Форми чоловічого роду на -ом(т>) посередньо
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свідчать про те, що в живій мові вже переважали форми минулого часу без 
допоміжних дієслів і особових часток.

Звичайними в досліджуваних текстах є форми давноминулого часу, напр.: 
приєха(л) есми бьі(л) (І , 5 зв .), присла(л) бьі(л) (39 зв .), приєха(л) бьі(л) 
(39 з в .) , привезли били  (111, 25 з в .) , содослалт> бьіль ( IV, 4), видало(м) бил по(з)- 
вьі (7 зв.) тощо.

Актові документи видаваного збірника засвідчують значну кількість при
слівників і прислівникових словосполук, напр.: с полского рускою мовою 
слово в слово вписати казал (І , 1), замордовали насме(р)ть (4), в полночи (5), 
напере(д) узяли (5 зв .), неподалеку со(т) Вилска (5 зв.), и в се (огуло(м) со(т)- 
провадили (5 зв .), з'ьго(ла) ве(с) зби(т) [6],проч  ити казали (11); у пя(т)ницу, 
праве со полу(д)ни  (13 з в .) , зделека (!) видє(л) (21 зв .), почавши споранку а(ж) 
до нешпо(р)ное годиньї (33), ужили е(с)мозубосторонь людє(й) добрьі(х) (37 з в .) , 
понедалеку Ц т) Росо(х) (38), [з] землею мєшаную наполи  (38), при(с)ла(л) 
клячу ... зрижа пле(с)нивую (45 зв .), куля навиле(т ) вьі(ш)ла (II ,  26 зв.),  по- 
ча(в)ши з лета и (з) сосени (27 з в .) , безьпотомне с того свєта зше(д)шьі ( I I I , 7), 
належьности... зда&ьна прьіналежачьіе (9 зв .) Уст а(м )т у(л) Цд)еха(л) (12 зв .) , 
кляча зворона гн'Ьдая (15), со(т) головьі все тело етилу збитое (21), повьторе 
(27 зв .) ,с е ... виіи(р) ивдо(л)ж7> соньі(х) ростягає(т) ( I V , 9),  потрикроть (22), 
вча(с) даль (28 зв.) та ін.

Д уж е часто використовуються в досліджуваних текстах дієприслівники, 
напр.: прихиляючисе (1 , 2  зв.), будучи (3 зв.), зобравиїи (13), чинечи (17), яо- 
чавиїи (33); постановивших: (III ,  3), хотечи (26 зв.), (осве(т)чивши (III ,  11 зв.), 
нае(з)джаючи (24), проеєчи (33 зв.), ступуючи (IV, 4), бачачи (11) і т. д.

Пам’ятки багаті різними прийменниковими конструкціями, напр.: за 
вла(ст)ньі(м) росказанем, волею и ведомостю (І, 4 зв.), в голове рана о(д)на 
подле уха  (6), ис полгаков постреляньї (8 зв.), на... дорозе, противь пасеки
(12), ку... пожитку своєму соборочати (12), межи лозами (12), змежи тих ме- 
жобо(и)цо(в) (12), с полями, з огородами (13), подле (огорода (14), коло двора
(15), коло воро(т) (15), подле ниви  (15 зв.), неподалеку пасеки (15 зв.); по реви- 
зоров ( н ,  і), по розньїх сособ (3), через усю зиму  (28), чере(з) м еш (щ )а(н )  
(50 зв.); у  Лазара, ув соме(л)яна (III,  26); при собє сосьвєдьчивьшисє (33 зв.); 
соді) которого декрету (IV, ЗО зв.), межи бобрами (36 зв.); по усипаню  копь- 
цовь (42) і т. п.

На відміну від книг початку XVII ст. (1605 та 1609 pp.), книги середини 
XVII ст. (1643 та 1649— 1650 pp.) характеризуються внесенням в український 
текст елементів латинської мови — як окремих слів і зворотів, так і цілих ре
чень. Ці елементи в окремих випадках є справжньою макаронічною мовою, на
приклад: соповеда(л) и солените(р) [зокрема] протє(с)това(л)сє (III ,  6 зв.), 
и жебьі напото(м) в дольгахь своихь ако(и) шкодьі не поносиль итєрум ат ш ьве  
итерумпь [знову і знову] све(д)чьітьсє и манифєсьтуеть (13 зв.); до соста(т)- 
нєго крису жи(т)я соньі(х) инь пацифика посе(с)сисоне еть узуфрукту [в спокій
ному володінні і користуванні] (IV, 33 зв.), рацьконе виоляте секурьітати(с) 
юдицьі(и) презе(н)т и(с) са(л)ви(с) бенефиции(с) пацие(н)цьіу(м ) [у зв’язку 
з порушенням безпеки суду, зберігаючи вигоди потерпілих] (49 зв.) тощо.

В антропонімії досліджуваних пам’яток значний інтерес становлять засоби 
іменування представників різних соціальних груп населення. Наші документи 
відбивають соціальну диференціацію в функціонуванні окремих типів антропо-
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німів. Так, при найменуванні осіб, представників соціальної верхівки (князів, 
великих землевласників, урядових осіб, шляхти тощо) використовувалися ант- 
ропонімні сполучення (насамперед тричленні та чотиричленні), що за тради-
цією розглядалися як своєрідний атрибут пошани і соціальної вищості: кнзя 
Романа Нарьіму(н)товича Ружи(н)ского (І, 2 зв.), Григорє(и) Сафонови(ч) 
Кочуроески(и) (II,  5), урожоньі(х) пано(в) Василя и Йвана А(н)дрєєвичовь  
Трьіпо(л)ски(х), брати урожонов (III,  6 зв.), пана Ада(ма) Тииіи-Биковж ко-
(г)[о] (IV, 1,2 зв.), пна Андрєя з До(м)бровицьі Ф и(р)лєя, каштеляна Б є(л )-  
зского (1) (пор. ще Б є(л)зски (и ) Ф ирлє(и) з Домбровици А ндрє(и) (2, 3).

Поряд із такими ускладненими найменуваннями зустрічаються і двочленні 
та одночленні найменування осіб соціальної верхівки, якщо про них вже йшла
мова в тексті документа: пна Б є(л)зско(г)[о ] (IV, 3), пновь Тишов?) (2 зв.),
єго мло(с)ти княжати Януиіа СО(с)пгро(з)ского (II,  44), кнжато(м) ихь м(л).
Каролєви, Самоєлєви и Еврузинє, паньнє, Корєцки(м) (IV, 7 зв.), пна Лва 
Лясотьі (І, 14 зв.) і т. п.

Дещо відмінно іменувалися жінки — представниці панівного класу. До 
дво- або тричленної форми для означування особи додавалися ще й ім’я та 
прізвище чоловіка (іноді лише ім’я або лише прізвище): Бєлоишцковна Полагя
Ги(р)мановна  (І, 17 зв.), пнєє Полонии Кочуровско(г)[о] Ки(р)дєєвоє Лємєиіо- 
воє (II,  3), Полонєя Сафоно(в)на Ки(р)дєєвая Лємєиіовая (II,  3 зв.), Харлєн-
скаяЩасная Катерина Збаразская (II,  3, 32 зв., 33), пнв(и) М аруиіи Х р є(б )-  
товичо(в)нє А (н)дрєєво(и) Нємиричов(ои) (І, 16), нвбо(ж)чки СОлєни М а - 
хари(н)ского пє(р)шого ма(л)жєньства Бо(г)дановоє Ли(иі)ков*ьскоє, а вьторого 
Миколаіовоє Ка(з)новьскоє (III ,  35) тощо.

Цікавим, на наш погляд, є факт залучення додаткової атрибутації за до
помогою топонімів при означуванні осіб: Рєппько(в)ски(и) з Репокь В и нц єнь - 
тьі(и) (І, 46, 46 зв.), М а(т )вє(и ) Н ємири(ч) на СОлє(в)ску (І, 3 зв.), П о т о ц і  
ки (и ) с Потока Я куб  (IV, 16), К о н ец ьн о ^ск и С и ) на Конєцполю Станислав
(IV, 37 зв.), пнюю Зофєю с Кара(б)чєва  кнегиню Ружинскую  (І, 2 зв.), панє(и) 
Крьі(с)тьіни з Лого(и)ска Тьі (ш)[кє]вичов,ьньі Конт>ста(н)тиново(и) Ельцо- 
во(и) (III,  11), паней Ант>нє з КгораяЧуриловнєСддриво(л)ско(и) (IV, 39 зв.), 
панєи Тєсофили с Хоцимира Хмєлєцькои, воєводино(и) києвьско(и) (IV, 
24 зв.).

Інакше іменуються представники простого люду, трудящі. Як правило 
в документах називаються лише їх імена або імена та прізвиська: имвнємь 
славв(т)ньі(х) Сєня Тєсли, Грицька Лобчен'ька и Калина М єлника... мє(ш)чань 
кграно(в)ских (IV, 48 зв .— 49), мєнованьі(и) Панюта .(І, 15 зв.), по(д)даньіє 
иса(и)ко(в)скиє и могилєвскиє на (и)мє С єм є(н), М акси(м), Е (в )хи (м ) Личе-

Г̂
вичиу Кузма, Е (с)ко, П є(р)иіко, Фє(д)ко  (І, 10 зв.), видє(л) всми чло(в)ка є(г)[о] 
на (и)мє О панаса (II,  10).

При ідентифікації цих осіб залучалися також різні додаткові відомості: 
Г р и (ц )ко , зят Пастухов (II,  19 зв.); О лисє(и), Сидораиіи(н) свояк (II,  19), 
Грицка, Данилового паробька (III,  20 зв.) і т. ін. Відповідно ідентифікувалися 
й жінки: А з(с) по(д)сусв(д)ков бєлоцких: Га(в)рилиха, Ш євєлиха... Дєвоч(ч)и- 
ха ... Иваниха (II,  20), у  Сдлихтьвирихи, вдови (III ,  25 зв.) тощо.
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Видавані тексти транслітеруються за «Правилами видання пам’яток укра
їнської мови XIV—XVIII  ст.», підготовленими М. М. Пещак і В. М. Русанів- 
ським, однак:

а) збережено всі варіанти е (є, е, є);
б) релікти дієслова бути у формах колишнього перфекта у постпозиції при 

дієсловах пишуться разом, у препозиції та при інших частинах мови — окремо;
в) аналогічно пишеться частка ся із дієсловами, дієприкметниками та діє

прислівниками;
г) пунктуаційні знаки розставляються відповідно до правил сучасного 

українського правопису;
Д ля полегшення користування збірником до нього додаються переклади 

латинських словосполук і неузвичаєних окремих латинських слів, а також по
кажчики топонімів, антропонімів, словник малозрозумілих слів та список 
скорочень під титлами і звичайних скорочень.

Передмову до збірника написали В. В. Німчук та К. С. Симонова.
Тексти підготували: В. В. Німчук (І книга), К. С. Симонова, В. Ю. Фран- 

чук (II книга), В. М. Русанівський (III книга), Т. К. Черторизька (IV книга). 
Покажчики до видання уклала К. С. Симонова.

* * *

Укладачі висловлюють щиру подяку працівникам Центрального Д ерж ав
ного історичного архіву УРСР за допомогу у підготовці цього видання, а також 
кандидатам філологічних наук Кобіву Й. У., Содоморі А. О. та старшому нау
ковому співробітникові ЦДІА УРСР Яковенко Н. М., які здійснили переклад 
латинських виразів, що зустрічаються у пам’ятці.



АКТОВА КНИГА 
ЖИТОМИРСЬКОГО ГРОДСЬКОГО УРЯДУ 

1605 р.

[Справа пана Лядовича]1

... за вла(ст)ньі(и) до(л)гь сво(и) ему позичили... у закладу пя(т)со(т) золотьі(х)
по(л)ски(х) а к том[у]... лоє рєчє(н)я слова єго мл(с)ти, чого собє шацує(т) 
пя[т]сот золотьі[х] п о [л ]с[ки х І...2 ли и платити ви(н)ни зо(с)тали ю(ш).

То все проти(в)ко помєнєньі(м) и(х) мл(с)тямь пно(м) Е(л)цо(м) єго мл(с)ть 
па(н) Лядови(ч ) с Хилина свє(т)чи(л) и протє(с)това(л), оофєруючисє у то(м)
проти(в)ко и(х) мл(с)ти далє(и) по(с)тупова(т) во(д)лє ли(с)ту-запису и(х)
м(л). пно(в) Е(л)цо(в), пну Лядовичу даного.

И яко (ж) проси(л) мєнє о) прида(н)є во(з)ного на увязова(н)є у добра и(х)
мл(с)ти вьі(ш) ПОМбНЄНЬІЄ.

Я на тую справу во(з)ного с [по]ви(н)но(с)ти уря(д)у моєго прида(л) є(с)ми 
Семена Ми(н)ко(в)ского.

А тое оповєда(н)є єго мл(с)ти пна Яна Лядовича с Хилина до кни(г) г(с)дрь- 
ски(х) житоми(р)ски(х) записати є(с)ми каза(л), што є(ст) записано.

№ 2. Справа пна Крьі(іи)тофа Бєлобрє(з)ского 
з ма(л)ж о(н)кою своєю.

Року 1605, м (с)ца  гє(н)вара, 6 дня.
,4 На врядє єго королє(в)скоє м(л). за(м)ку Житоми(р)ско(г)[о] пєрєдо (м)ною, 
Фєдоро(м) Щуро(в)ски(м), по(д)старо(с)ти(м) житоми(р)ски(м), постанови(в)-
шисє сочєви(с)то, шляхє(т)нє урожоньі(и) єго мл(с)ть па(н) Крьі(ш)тофь Бяло- 
брє(з)ски(и) устнє и доброво(л)нє со(з)на(л) и при сочєви(с)то(м) со(з)на(н)ю 
своє(м) поклада(л) листь-запи(с) сво(и) доброво(л)ньі(и) с пєча(т)ю и с по(д)- 
писо(м) руки своєє, такьжє с пєча(т)ми и с по(д)писо(м) рукь людє(и) за(ц)ньі(х),
в ни(м) мєнованьі(х), ма(л)жо(н)цє єго пнє(и) Раинє Мощєни(ц)ко(и) (о(т) нєго

1 Частина справи (в оригіналі немає номера акта).
2 Крапками позначено залиті чорнилом, вицвілі і вирвані місця, а також непрочитані слова 

в рукописі.
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на суму пнзв(и) и на має(т)но(с)ти в то(и) суме в то(и) суме [!] є(и) завєдєньїє 
даньі(и), (о чо(м) всє(м) ширє(и) и достато(ч)нє(и) то(т) листь в собє со(б)мо(в)- 
ляє(т).

И проси(л), абьі приня(т) и до кни(г) врядовьі(х) за(м)ку г(с)дрьского и про
с и ^ ) , абьі приня(т) и до кни(г) врядовьі(х) за(м)ку г(с)дрьского [!] Житоми(р)- 
ского уписа(н) бьі(л), которого (м) приня(в)ши, до кни(г) с по(л)ского рускою 
мовою слово в слово вписати каза(л), которьі(и) такь се в собє маєть:

Яз, Крьі(ш)тофь Бялобрє(з)ски(и), вьі(з)наваю са(м) на себе тьі(м) ли(с)- 
то(м), доброво(л)ньі(м) записо(м) своимь, и(ж) тую, которая має(т)ность, ле
жачую вь воєво(д)ствє Киє(в)ско(м), а (в) волости Браги(н)ско(и) лежачую [!], 
на(з)ви(с)ко(м) Дво(р) Пожа(р)ко(в), село Гри(ш)ково, село Слободу Сквятовь- 

1 скую и пя(т) по(д)даньі(х) и ме(ч)нико(в) со(т)чичовь / /  ... [бо](р)тньіми на(з)- 
ви(с)ко(м) Ра(и)сово до того (ж) нале[жачее]... [чотьіЗриста копь грошє(и) ли(ч)- 
бьі лито(в)скоє правом... Корьібутовича Вишневе(цк)о(г)[о] и ма(л)жо(н)ки
его мл(с)ти... адьі [...] чо(в)ньі3 собо[и]ма, споле(ч)не заведеного в мо(ц)
владзу и в ужива(н)е урядо(в)нє со(т) и(х) мл(с)ти поданою, котороє е(с)ми са(м) 
споко(и)не чере(з) ле(т) немало ужива(л), яко со то(м) право моє, мне служачоє, 
ширє(и) в собє со(б)мо(в)ляєть.

Маючи тую во(л)но(ст) с права по(с)политого са(м) яко хотєчи шафова(т) 
доброво(л)не а не примушоньі(и), умьі(с)ли(в)ши ма(л)жо(н)цє своє(и) мило(и)
пнє(и) Раиньї Мощени(ц)ко(и) и пото(м)ко(м) єє, зо (м)ною спложоньі(м), тую 
суму звьі(ш) помєненую, чотьірьі(с)та копь грошє(и), дарова(т) тє(ж) сона на се
бе и пото(м)ки своє а ни жа(д)нє бли(з)киє и крє(в)ньіє мои...;4 Ничого не зоста- 
вуючи ани заховуючи, тьі(м) нинє(ш)ни(м) записо(м) свои(м) даю, дарую часьі 
вє(ч)ньіми тую має(т)но(ст) всю звьі(ш) помєненую, на которо(м) тая сума вся 
(оньї урядо(в)нє прє(з) во(з)ного зара(з), пущаючи права своє(г)[о], всєго мне 
пє(р)вє(и) служачого, уступую на ни(х), вливаю [и] соного се зрєка(м).

Має(т) уже и буде(т) мочи ма(л)жо(н)ка моя с пото(м)ки (своими) такь за
право(м) и(х) мл(с)ти слу[га](м)6, яко тє(ж) и за тьі(м) со(т) мене влитьі(м), тоє 
то має(т)ности вси та(к) в речи, яко и во (в)сє(м) зо (в)шєлякою має(ст)но(ст)ю 
рухомою, бьі(д)ло[м] рогатьі(м) и нєрогатьі(м), яко тє(ж) и спрято(м) домовьі(м) 
в нє(и) будучи(м), яко сво(и) вла(ст)ньі(и) ужива(т), соною шафова(т), во(д)- 
лу(г) уподоба(н)я своєго собороча(т) до лє(т) и часу зупо(л)ного вьі(и)стья [?]
в праве то(м), со(т) его мл(с)ти сописано(г)[о], а(ж) до вьікупє(н)я и сумьі звьі(ш) 
помєнєноє чотьіри(с)та копь грошє(и), з нагорожє(н)є(м) накладо(в) и при чи-
нє(н)є пожи(т)ко(в) и будова(н)є по(д)лу(г) собовя(з)ко(в) (о(т) и(х) мл(с)ти доб- 
рово(л)нє на себе принятьі(х) заплати(т) маєть.

А я ю(ж) и с пото(м)ки своємьі в (той) суме по вьікупє(н)ю [?] пре(з) ни(х) 
взято(и) вступуватисє6 не ма(м), ани буду мо(г) и никому и(н)шому, тн(л)ко

3 Піврядка в тексті вирвано.
4 Після цього досить великий інтервал. Очевидно, витерте слово. Текст вилинялий, 

прочитати неможливо.
5 Текст вилинялий.
6 Тут виправлення, було вступуючисє.
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прєрєчоно(и) ма(л)жо(н)цє моє(и) и пото(м)ко(м) єє со(т) и(х) мл(с)ти належати 
и служити має(т).

И на то (м) да(л) (то)[т] ли(ст) ма(л)жо(н)цє моє(и) и пото(м)ко(м) єє по(д) 
печатью моєю и рукою мо[єю] вла(ст)ною пцсаньі(и) и по(д)писаньі(и).

При чо(м) будучи и того добре вєдомьі пновє а приятєли мои за у(ст)ною 
и сочєви(с)тою про(з)бою моєю пєчати свои прити(с)ну(в)ши 7, руками своими 
по(д)писа(в)шисе, до нєго рачили и(х) м(л). па(н) Микола(и) Ха(р)ли(н)ски(и) 
на (І)(с)троглядича(х), па(н) Станисла(в) Ха(р)ли(н)ски(и) на Ха(б)нє(м) а 

 ̂ па(н) Хори(з)ва(н).
Писа(н) в Брагинє року тисєча шє(ст)со(т)ного трєтєго, м(с)ца (о(к)тобра, 

шє(ст)на(д)цатого дня. //  В того листу запису пєчатє(и)... [Biallobresky гек^ 
wlasna p ie[czetarze]...8 [re]kcj sw$ pieczetarz proszony S tanislaw ... wlasna rek$ 
pieczetarze, Chorzizwan reka sw$.

Ко[то]роє сочеви(с)тоє со(з)на(н)е єго м(л). пна Бялобрє(з)ского и то(т)
ли(ст)-запи(с) єго доброво(л)ньі(и) до кни(г) врядовьі(х) за(м)ку г(с)дрьско(г)[о] 
Житоми(р)ского приня(т) и слово у слово уписа(н) є(ст).

Справа пна Бялобрє(с)кого 
зп єго м (л ) . кнзємь Романо(м) Ружи(н)скимт>.

Року 1605, м (с)ца гє(н)вара, 6 дня .
На врядє єго королєвскоє мл(с)ти замку Житомирского пєрєдо (м)но[ю], 

Фєдоро(м) Щуровски(м), по(д)старо(с)ти(м) житоми(р)скимь, постанови(в)шисє 
очєви(с)то, шляхєтньі(и) па(н) Крьі(ш)тофь Бялобрєс(с)ки(и) пи(л)но(ст)ст [!]
свою з освє(т)чє(н)є(м) чини(л) на урожоного єго м(л). кнзя Романа Нарьі- 
мо(н)товича Ружинского со нєзаплачє(н)є до(л)гу позьічоного, сумьі и(с)- 
то(т)ноє, пятисо(т) золотьі(х) по(л)ски(х), за дєкрєто(м) трибуна(л)ски(м) тєпєр, 
в року про(ш)ло(м), тисєча шє(ст)со(т) чє(т)вє(р)то(м), в Люблинє сужоньі(м), 
сказаньі(х).

А то по(д) закладо(м) таковоє (ж) сумьі и(с)то(т)ноє звьіш помєнєноє, кото- 
рую зара(з) на ни(м) сказа(л) и в нєзаплачє(н)ю сумьі исто(т)ноє, которая за
плата тоє сумьі мєла бьі(т)[и] на д[є]нь и свято рьі(м)скоє Трє(х) Кролє(в) на 
врядє Житоми(р)ски(м). То(и) то заплатє прєрєчоньі(и) па(н) Бялобрє(с)ки(и) 
дня и свята помєнєного, поча(в)ши со(т) пора(н)ку а(ж) до нєшпо(р)ноє звьіклоє
годиньї, пи(л)нуючи заплатьі сумьі помєнєноє яко о(т) самого кнзя Ружи(н)- 
ско(г)[о], та(к) и посла(н)ца єго дочєкати нє могучи, прихиляючисє та(к) 
до запису своє[го], яко и до декрету трибуна(л)ского сосуму пропалуюза нєза- 
плачє(н)є(м) и уищ(є)(н)е(м) спо(л)на со тисечу золотьі(х) и сказу на двє(с)тє 
грошє(и) ли(ч)бьі лито(в)ское сошацованьїє свє(т)чи(л)се и тоє своє (о(с)вєчє(н)е 

2 проси(л), абьі бьіло принято и до кни(г) кгро(д)ски(х) записано//.

7 Переправлено з іншого слова.
8 Текст пошкоджений, край аркуша відірвано.
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3. [Справа пана Крьштофа Вилкги] 
и м а(л)ж о(н)ки  є[го]...9.

Року 1605, м (с)ца  гг(н )вара , 7 дня . 
На врядє є(г)[о] к(р). м(л). за(м)ку Житоми(р)ского передо (м)ною, Федо

рові) Щуро(в)ски(м), по(д)старо(с)ти(м) житоми(р)ски(м), ста(в)ши (очєви(с)то, 
уро(жо)ньі(и) 10 его м(л). па(н) Крьі(ш)тофь Вилкга (оповеда(л) и све(т)чи(л)се
са(м) со(т) себе и именемь ма(л)жо(н)ки своее пее 11 Катерьіньї Хро(н)сто (в)ское
на его м(л). кнзя Романа Нарьіму(н)товича Ружи(н)ского и на ма(л)жонку м(л).
пнюю Зофею с Кара(б)чєва кнегиню Ружинскую со то,

и(ж) и(х) мл(с)ть (обоє спо(л)не на запи(с)-ли(ст) сво(и) доброво(л)ньі(и),
во(д)лу(г) права спра(в)лєньі(и), позьічи(в)ши пе(в)ное сумьі пнзе(и), то е(ст)
по(л)шо(с)тьі тисєчи золотьі(х) по(л)ски(х),у помененого е(г)[о] м(л). пна Ви(л)к-
ги и ма(л)жо(н)ки є(г)[о] м(л). и (в) то(и) суме пнзє(и) має(т)но(ст) свою вь во- 
лости Котеле(н)ско(и) село Галчинв  мо(ц), в де(р)жа(н)е за(с)та(в)ньі(м) собьі- 
чає(м) пє(в)ньі(м) роко(м) подали и поступили.

Которое то мае(т)но(с)ти во(д)лу(г) того (ж) собликгу и запису того єго м(л). 
кн(я)зь Ружи(н)ски(и) з ма(л)жо(н)кою своєю, нє со(т)да(в)ши мєнованое всєє
спо(л)на сумьі пнзє(и) по(л)шо(с)тьі тисєчи золотьі(х) по(л)ски(х), мєнили з рукь
и(х) м(л). пна Ви(л)кги и ма(л)жо(н)ки єго м(л). та(к) сами чєрє(з) сєбє, яко 
тє(ж) и ни чєрє(з) слугь свои(х) нє сото(и)мова(т) и со(в)шє(м) со(т) вшєляки(х) 
кри(в)д'ь и пєрєшко(д) яки(х) ко(л)вєкь сособь борони(т) и заступова(т), яко о> 
то(м) ширє(и) и до(с)тато(ч)нє(и) то(т) жє запи(с) и(х) м(л). рє(ч) в собє ширє(и) 
замьікає(т).

То па(к) єго м(л). кнзь Ружи(н)ски(и) и ма(л)жо(н)ка єго м(л). собоє с п о є 
не, пропо(м)нє(в)ши доброво(л)ного запису своє(г)[о] и (в)си(х) собовя(з)ко(в) 
и вару(н)ко(в) пра(в)ньі(х), в нє(м) сописаньі(х), ани сумьі мєнованое, по(л)* 
шо(с)тьі тисєчи золотьі(х) по(л)ски(х), все спо(л)на нє со(т)да(в)ши, мєнованую 
має(т)но(ст), село Га(л)чинь, року тєпє(р) идучо(г)[о], тисєча шє(ст)со(т) пятого,
м(с)ца гє(н)вара, пятого дня, через служебника своє(г)[о] а вря(д)ника ко 
телє(н)ского Яна Заклику и М акара, во(и)та котєлє(н)ско(г)[о], с которьіми бо- 
я(р) и стрє(л)цо(в) бьіло немало, на себе вси(х) по(д)даньі(х) з моцьі владзьі и 
послушє(н)ства и(х) м(л). и зо (в)сими пожи(т)ками (о(т)няли и (с) спокоиного 
дє(р)жа(н)я мо(ц)но, кгва(л)то(м) вьібили.

2 зв. За которьі(м) / /  кгва(л)то(в)ньі(м) со(т)ня(т)ємь...12 [мал]жо(н)ки єго м(л).
ли(ст)-запи(с) сво(и) на Р 7 13... Ви(л)дзє и ма(л)жо(н)цє єго мл(с)ти плаче... н 
кото[рьі]... [тиісєчу золотьі(х) по(л)ски(х).

9 Текст вирвано.
10 Потрібно урожоньі(и) .
11 Очевидно, пнєє.
12 Текст вирвано.
13 Текст вирвано.



И проси(л)єго м(л)., абьі тая протє(с)тацьія бьіла принята и записана, што 
є(с)[т] записано.

При которо(м) со(с)вє(т)чє(н)ю и соповєда(н)ю заразо(м), ту(т) жє, сочєви(с)- 
то ста(в)ши передо (м)ною, Фєдоро(м) Щуро(в)ски(м), шляхє(т)ньі Григорє(и) 
Гуляни(ц)ки(и), бнвра(л) во(з)ньі(и), со(з)на(л) тьіє слова, и(ж), дє(и), я,
маючи при собє шля(х)ту, людє(и) добрьі(х) пна Матєя Вьісоки(н)ского а пна
Яка Барано(в)ского, бьі(л) геми на потрєбє пна Крьіштофа Вилкги и ма(л)-
жо(н)ки єго м(л). пнєє Катєрьіньї Хро(н)сто(в)скоє в еєлє Га(л)чинє.

Та(м) жє мною, во(з)ньі(м), и шля(х)тою мєнованою соповєда(л) и свє(т)чи(л) 
єго м(л). па(н) Вилкга са(м) со собє и имєнє(м) ма(л)жо(н)ки своєє на єго м(л).
кнзя Романа Ружи(н)ского и ма(л)жо(н)ку єго м(л). пнюю Зофєю с Кара(б)- 
чєва со то,

и(ж) в року нинє(ш)нє(м), тиеєча шє(ст)со(т) пятомь, м(с)ца гє(н)вара, пя- 
того дня, насла(в)ши уря(д)кика своє(г)[о] котєлє(н)ского Яна Заклику з Мака- 
ро(м), во(и)то(м), и (з) многи(ми) буя(р)ми, стрє(л)цами на еєло Га(л)чинь, та(м) 
жє заразомь чєрє(з) того слугу своє(г)[о] и во(и)та котєлє(н)ского вси(х) со(т) 
мала до велика по(д)даньі(х) га(л)чи(н)ски(х), зо (в)сими пожи(т)ками, на себе
не со(т)да(ч)ши сумьі пнзє(и) по(л)шостьі тиеєчи золотьі(х) по(л)ски(х), в кото-
ро(и) суме пнзє(и) заведена бьіла тая має(т)но(ст), село Га(л)чи(н), за(с)та(в)- 
ньі(м) собьічає(м), мо(ц)но, кгва(л)то(м) со(т)няли и [з] (с)поко(и)но(г)[о] дє(р)- 
жа(н)я и ужива(н)я тьі(х) по(д)даньі(х) вьібили, яко со то(м) ширє(и) протє(с)- 
тацьія сориина(л)ная на врядє Житоми(р)ско(м) со то впєрє(д) учиненая рє(ч) 
в собє замьікає(т); со што се все, яко се вьішє(и) помєнило, єго м(л). па(н) Вилкга 
имєнє(м) свои(м) и имєнє(м) ма(л)жо(н)ки своєє мною, во(з)ньі(м), и шля(х)тою 
мєнованою со(с)вє(т)чи(л).

А такь чого (м) на то своє даю со(з)на(н)є до кни(г) врядовьі(х) за(м)ку 
Житоми(р)ского с пєча(т)ю моєю и с по(д)писо(м) руки вла(ст)ноє.

Писа(н) в Житомиру року тисеча шє(ст)со(т) пятого, м(с)ца ге(в)вара14, 
сємо(г)[о] дня. Григоре(и) Гуляни(ц)ки(и), єнора(л) во(з)ньі(и) воево(д)ства 
Києвьско(г)[о], рукою вла(с)ною.

Котороє то (очєви(с)тое соповєда(н)є и сосвє(т)че(н)є єго м(л). пна Вилжино,
та(к)жє и (очєви(с)то со(з)на(н)є во(з)ного до кни(г) врядовьі(х) замьку г(с)дрь- 

3 ского Житоми(р)ского принято и записано єсть. //

[Справа пана Нємирича 
зь  єго мл. кнзємь Руж инскимьІ 16.

[Року 1605, м (с)ца  гєн]вара, 7 дня.
...[Яв]и[в]ш исє на (в)рядє єго кр.[мл.] [замк]у Житоми(р)ского прєдо 

(м)ною, Фєдоро(м) Щуро(в)ски(м), по(д)старости(м) житоми(р)ски(м), єго м(л).
14 Помилка: треба гє(н)вара.
15 Справа без номера в оригіналі; текст вирвано.
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па(н) Ма(т)фє(и) Нємири(ч) наО лє(в)ску  чини(л) соповєда(н)є на єго м(л). кнзя 
Романа Нарьімо(н)товича Ружи(н)ского со то(м),

и(ж), дє(и), в року тєпє(р) нєда(в)но минуло(м), тисєча шє(ст)со(т) чє(т)- 
вє(р)то(м), маючи я за со(б)ликго(м), ли(с)то(м) ко(м)промиса(р)ски(м), в Києве 
на ро(ч)ка(х) кгро(д)ски(х) киє(в)ски(х) ноябровьі(х) учинєно(м) и при(з)на- 
но(м) пєрє(д) урядо(м) кгро(д)ски(м) Киє(в)ски(м) в року то(м) жє, тисєча шє(-ст)- 
со(т) чє(т)вє(р)то(м), на поправє(н)є грани(ц) кгру(н)то(в) мои(х) И(в)ни(ц)-
ки(х) зь кгру(н)тами єго м(л). кнзя Ружи(н)ского Котєле(н)скими и Воли(ц)- 
кими чєрє(з) пє(в)ньі(х) приятє(л), которьі(х) собє на тє(р)ми(н), в ли(с)тє межи 
нами даньі(м), способи(т) будє(м) могли, яко (ж) того тє(р)мину в ли(с)тє поме-
нєного я, будучи пилень, способилє(м) приятеля до тоє справьі єго мл(с)ти
пна Адама О л и зар а  Во(л)чкєвича, а єго м(л). кнзь Ружи(н)ски(и) зь стороньї
своєє єго м(л). пна СО(с)тафияна Ти(ш)кєвича, старо(с)ту ля(и)ского, и та(м) 
на мє(ст)цу, в то(м) листе сописано(м), з обу сторо(н) пє(р)соналитє(р) ставили(с)-
мисє я(к) сами сособами своими, та(к) и (з) и(х) м(л). пньї приятєльї нашими
звьі(ш) помєнєньїми; которьіє то и(х) м(л). пнове приятєли наши в речи чєрє(з) 
и(х) м(л). сосужоно(и) и вьіна(и)дєно(и) на пи(с)мє ли(с)ту судового межи на(с)
не дали. А и(ж) ся досьі(т) ли(с)ту межи єго м(л). кнзє(м) Ружи(н)ски(м) а мною 
не стало, проси(л) єго м(л). па(н) Ма(т)фє(и) Нємири(ч), абьі тоє єго соповє- 
да(н)є и пи(л)но(ст) бьіла до кни(г) записано [!], што (м) записати каза(л), яко
(ж)є записано.

4. Справа пна П а(в)ла Корьі(ц)ского 
с пном М иколає(м) Вєлєкгло(в)ски(м).

Року 1605, м (с)ца гє(н)вара, 8 дня .

На вря(д) гдь[р]ски(и) Житоми(р)ски(и) пєре(д) мене, Матєуша Клє(м)- 
бо(в)ского, на то(т) ча(с) намє(ст)ника по(д)старо(ст)ва Житоми(р)ского, слуга
єгом(л). пна Па(в)ла Корьі(ц)кого шляхє(т)ньі(и) Ма(р)тинь Дє(н)дєши(и) при-

3 зв вози(л) трупа, тєло // забитого слуги прєрєчоного пна Па(в)ла Корьі(ц)кого 
шляхє(т)ного Во(и)тєха Бакгинского, при которо(м), стоєчи сочєви(с)то, имє-
нє(м) пна своєго єго мл(с)ти пна Корьі(ц)ко[го]16 соповєда(л) и со(б)тє(ж)ливє
жалова(л) на єго м(л). пна Я на Вєлєкгло(в)ско(г)[о] со то(м),

и(ж), дє(и), року тєпє(р) нєда(в)но про(ш)лого, тисєча шє(ст)со(т) чєтвє(р)того,
м(с)ца дєкабра, два(д)цатого дня, кгдьі, дє(и), мєнованьі(и) нєбо(ж)чикь слуга єго
мл(с)ти пна моєго Во(и)тє(х) Бакги(н)ски(и) во (и)мє(н)ю сєлє Соко(л)чи, дє(р)жавьі
єгом(л). пна Корьі(ц)кого, зо(м)льіна шо(л) доброво(л)ною дорогою до двора

16 Слово пошкоджене
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па(н)ского, то пакь слуги мл(с)ти пна Яна Вєлєкгло(в)ского, мєновитє Я(н) 
Бу(х)но(в)ски(и), Ива(н) Пригода и бра(т) его Игна(т) из ьі(н)шими помо(ч)ни-
ка(ми) своими, за волею, ведомо(ст)ю и вла(ст)ньі(м) росказа(н)е(м) пна своє-
(г)[о] его м(л). пна Яна Велекгло(в)ского, заступи(в)ши ему дорогу поконє(ц) 
гребли, та(м) же єго бє(з)ви(н)нє, (окру(т)не а нєлюто(с)тивє забили и замо(р)- 
довали насмє(р)ть.

И проси(л) о  прида(н)є во(з)ного такь на (оглєда(н)є, яко и на со(б)вола(н)є 
то(г)[о] тєла забитого и замо(р)дованого. Я (м) ему до тоє справи прида(л) 
во(з)но(г)[о] єнєра(л)ного шляхє(т)ного Григо(р)я Гуля(л)ни(ц)кого, которьі(и) 
на то(и) справе бьі(в)ши и постанови(в)шисє (очєви(с)то передо (м)ною на врядє 
того (ж) дня, на датє вьішє(и) мєменованого [!], ку записа(н)ю до кни(г) со(з)- 
на(л) и во(д)лу(г) того со(з)на(н)я своє(г)[о] кви(т) по(д) печа(т)ю и с по(д)писо(м) 
руки своєє писаньі(и) тьіми словьі пода(л).

Яз, Григорє(и) Гуля(л)ни(ц)ки(и), єнєра(л) во(з)ньі(и) воєво(д)ства Кие(в)- 
ского, со(з)наваю тьі(м) мои(м) квито(м) ку записова(н)ю до кни(г) врядовьі(х)
за(м)ку г(с)дрьского Житоми(р)ского, [иж] року тєпєрє(ш)нєго, тисєча шє(ст)-
со(т) пятого, м(с)ца гє(н)вара, со(с)мо(г)[о] дня, бьі(л) є(с)ми на (с)правє и по-
трєбє єго м(л). пна Па(в)ла Корьі(ц)кого в дворе єго к(р). мл(с)ти житоми(р)-
ско(м). Та(м) же, за соказа(н)є(м) и со(т)вожє(н)є(м) слуги єго м(л). пна Корьі(ц)- 
ко(г)[о] шляхє(т)ного Ма(р)тина Дє(н)дєши, видє(л) є(с)ми тєло забитого слуги
єго мл(с)ти Па(в)ла Корьі(ц)кого, на (и)мє Во(и)тєха Бакги(н)ского, на возе 
привєзєно(г)[о], в труне лежачого, на которо(м) видє(л) є(с)ми раньї, то є(ст) 
в тьілу головьі раньї двє битьіє києвьіє спу(х)льіє, а на(д) правьі(м) соко(м), 
на чолє, рану тятую и крьіва; ую, ба(р)зо шко(д)ливую; на руцє лєво(и) вьішє 

4 локтя рану тятую крьівавую; на право(и) руцє палець сєрє(д)ньі(и) утятьі(и) //  
прочь; межи плечима двє раньї штьіховьі(х), крьівавьі(х); на уде левое ноги 
рану тятую крьівавую, шко(д)ливую.

Котороє то заби(т)є и замо(р)дованьє того нєбо(ж)чика, мєновано(г)[о]
слуги єго мл(с)ти пна Корьі(ц)кого, звьі(ш) мєнованьі(и) слуга єго м(л). Ма(р)-
ти(н) Дє(н)дєши(и) мєни(л) бьі(т) сталоє со(т) слу(г) єго мл(с)ти пна Яна Вє- 
лєкгло(в)ского, мєновитє Яна Бу(х'но(в)ско(г)[о], Йвана Пригодьі и брата 
є(г)[о] Игната, которьіє, дє(и), єго за волею, вєдомо(ст)ю и вла(ст)ньі(м) роска-
за(н)є(м) его мл(с)ти пна Яна Вєлєкгло(в)ского забили и замо(р)довали на- 
смє(р)ть, со чо(м) ширє(и) и достато(ч)нє(и) на протє(с)тацьш, на врядє учинє- 
но(и), (описано и доложоно є(ст).

По которо(м) (оглєда(н)ю моє(м) заразо(м) тоє тєло нєбо(ж)чика пна мє-
нованого слуги єго мл(с)ти пна Корьі(ц)кого при цє(р)кви житоми(р)ско(и)
Светого Спаса, при которо(м) погребе мєнованьі(и) слуга пна Корьі(ц)когоМа(р)- 
ти(н) Дє(н)дєши(и) чєрє(з) мене, во(з)ного, пєрє(д) немало лю(д)ми, та(к) шля(х)- 
тою, яко и мєща(н)ми житоми(р)скими, (о(б)вола(н)є тьіми словьі учини(л),

и(ж) то(т) нєбо(ж)чи(к), слуга пна Па(в)ла Корьі(ц)кого Во(и)тє(х) Бак-

30



ги(н)ски(и), заби(т) и замо(р)дова(н) є(с)ть ю(т) слу[г] єго м(л) . пна Вєлєкгло(в)- 
ского вьі(ш) мєнованьі(х) Яна Бу(х)но(в)скго, Йвана Пригодьі17 и брата єго 
Игната и и(н)ши(х) помо(ч)нико(в) и(х), которьіє, дє(и), за вла(ст)ньі(м) роска-
за(н)є(м), волєю и вєдомо(ст)ю єго мл(с)ти пна Яна Вєлєкгло(в)ского пна 
своєго забили и замо(р)довали насмєрьть.

А такь я, во(з)ньі(и), што мь видє(л) и сльіша(л) на то (м), ку записова(н)ю
до кни(г) врядовьіхь за(м)ку г(с)дрьского Житоми(р)ского даль то(т) мо(и) 
кви(т) по(д) пєча(т)ю моєю и с по(д)писо(м) вла(ст)ноє руки моєє. Писа(н) в Ж и
томиру року тисєча шє(ст)со(т) пятого, м(с)ца гє(н)вара, со(с)мо(г)[о] дня.

Котороє соповєда(н)є и жалоба мєнованого слуги єго мл(с)ти пна Корьі(ц)- 
кого Ма(р)тина Дє(н)дєши, имєнє(м) пна єго учинєноє, та(к)жє сочєви(с)тоє со-
(з)на(н)є во(з)ного и кви(т) є(г)[о] до кни(г) врядовьіхь замку г(с)дрьского 
Житомирьского принято и записано єсть.

5. Справа пно(в) Щ єниє(в)ски(х)
4 зв. с пномь 11 Сєбє(с)тияномь Сьін'ьгаєв'ьским'ь

и з  помо(ч)ника(ми) єго.

Року 1605, м (с)ца  гє(н)вара, 9 дня. 
Писали и присьілали до вря(д)у єго королє(в)скоє м(л). за(м)ку Житоми(р)- 

ско(г)[о] до мєнє, Матєуша Клє(м)бо(в)ского, будучого на мє(ст)цу врядово(м) 
по(д)старо(ст)ва Житоми(р)ского, з є м а н є  з є ( м ) л и  К и є ( в ) с к о є , вро(ж)оньіє па(н) 
Хома а па(н) Ива(н) Ждановичи Щєниє(в)скиє, со(б)тє(ж)ливє соповєдаючи на
зємєнина зє(м)ли Киє(в)скоє пна Саво(ст)яна Сьі(н)гає(в)ского яко голо(в)ного
при(н)цьіпала и на брата своє(г)[о] рожоного пна Дємида Ждановича, пна Фе
дора Бо(г)дановича Щєниє(в)ски(х), та(к) тє(ж) на Ми(ш)ка а А(н)дрєя п 18 
Па(ш)ка Сьі(н)гає(в)ски(х).

Которьі(и) то Савостя(н) Сьі(н)гає(в)ски(и) яко при(н)цьіпа(л) тоє злоє 
справьі своєє, вє(с)поло(к) з мєнованьі(ми) помо(ч)никами своими, маючи тє(ж)
при собє стрє(л)цо(в) пна Станислава Трєтяковьі(х), по(д)даньіх єго иса(и)ко(в)- 
ски(х), могилє(в)ски(х), а мєновитє Ку(з)ма Стєпанови(ч), Макси(м) Ивано- 
ви(ч), Фє(д)ко Хицови(ч), Сємє(н) Иванови(ч), Я(с)ко Пє(р)шкови(ч), Е(в)хи(м)
Ничипорови(ч), та(к) тє(ж) и стрє(л)цо(в) по(д)даньі(х) пна Дми(т)ра Грозьі- 
ньі(х) Хава(н)ского зь сєла Си(н)гаєви(ч), мєновитє ІЦа(с)но(г)[о], уря(д)ника 
(єго), Ма(р)тина и Ба(р)тька, которьіє за волєю, вєдомо(ст)ю и вла(ст)ньі(м)
росказа(н)ємь мєнованьі(х) пно(в) свои(х), пна Трєтяка и пна Грозьі, на помочи 
учи(н)ку нижє(и) мєнованого бьіли и и(н)ши(х) людє(и) нємало, помо(ч)нико(в)
свои(х), которьі(х) бьіло члвка бо(л)шь три(д)цати, которьі(м) еони сами имєна 
и на(з)ви(с)ка лєпє(и) вєдаю(т) и и(х) знаю(т), в року тєпєрє(ш)нє(м), тисєча
шє(ст)со(т)но(м) пято(м), м(с)ца гє(н)вара, со(с)мо(г)[о] дня, правє в по(л)иочи,

17 Літеру у виправлено в тексті на ьі.
18 Описка, треба и.
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наєха(в)ши мо(ц)но, кгва(л)то(м) на має(т)но(ст) вла(ст)ную, село Щєниє(в), 
на домьі и(х) шляхє(т)скиє, не вєдати зь яки(х) причи(н), наради(в)шисе и 
ско(м)понова(в)шисе з менованьши бра(т)єю и(х) рожоною и стрьіе(ч)ною и 
(м)ногими и и(н)шими помо(ч)ника(ми) и по(д)даньіми и(х), вьєха(в)ши в сєло 
Щєниє(в) на ча(ст) и(х), на домьі по(д)даньі(х) и мав(т)но(ст) и(х), (о(т) мала 
и до велика, вшєлякую брали и грабили, а пото(м) зара(з) кгва(л)то(в)нє на до-
мьі нши шляхє(т)скиє находечи, с по(л)гако(в), з ру(ч)ниць стреляли.

В которо(м) стрєля(н)ю в дому мене, Хомьі Щєниє(в)ского, сна моєго, 
у(ч)стивого шля(х)тича Сака Хомича Щениє(в)ского, с по(л)гаку нижє(и) пє(р)- 
сє(и) на(д) поєсо(м) впо(л) про(с)трєлили навьілєть, с котороє раньї жи(в) 
бьіти нє можв(т). ^

5. А до того по(д)// даньі(х) пна Йвана Щвниє(в)ского, во(з)ного, побитьі(х), 
на(и)пв(р)вв(и) (отамана в(го) Фєдора Юрковича, Микиту Федоровича, Федора 
Бу(р)ского боярина.

По которо(м) то кгва(л)то(в)но(м) наєха(н)ю и по змо(р)дова(н)ю того ме- 
нованого Сака Хомица [!] Щєниє(в)ского и по зранє(н)ю тьі(х) по(д)даньі(х) 
менованьі(и) Саво(с)тя(н) Сьі(н)гає(в)ски(и), набра(в)ши, налупи(в)ши має(т)- 
но(с)тє(и) по(д)даньі(х) наши(х), все з ьі(н)шими мєнованьїми помо(ч)никами 
своими, вси лупьі ниже(и) менованьїє, которьіє побрали и полупили у по(д)-
даньі(х) нши(х), забра(в)ши, кгва(л)то(в)нє заграби(в)ши и все огуло(м) (о(т)-
провадили и (отогнали, завели и завє(з)ли до дому служебника кнжати его
м(л). пна воеводьі кие(в)ского до пна Стєфана Бьі(ш)по(л)ского до Бьі(ш)- 
поля, неподалеку (о(т) Ви(л)ска лежачого, и на пожито(к) сво(и) (обе(р)ну(л).

Которьі(х) то грабєжо(в) та(к) мно(г)[о] починили:
Напере(д) узяли и пограбили у по(д)даного атамана пна Иванова Щєниє(в)- 

ского, у Фєдора Ю(р)ковича, конє(и) троє, двє свєрєпьі а трєти(и) ко(н) ше(р)- 
стью гнєдьі(и), а (с)вєрєпа ш(д)на мьіша(с)тая, а другая рьіжая, вси троє куплє- 
ньіе за сє(м)на(д)ца(т) копь грошє(и); воло(в) два (орємьі(х), коро(в) три — тоє 
куплено за трина(д)ца(т) копь грошє(и); (овє(ц) старьі(х) пє(т)на(д)цатєро — 
ко(ж)дая куплена по по(л)копьі грошє(и). А на нє(м) само(м) зняли и злупили 
жупань лязуровьі(и) шарьі(и), купленьі(и) за копь двє грошє(и).

А (в) другого по(д)даного єго Микитьі Федоровича взєли и пограбили ко- 
нє(и) двоє: (оди(н) шє(р)стью мьіша(с)тьі(и), а други(и) вороньі(и), куплєньїє 
за копь по(л)трєтина(д)ца(т) лито(в)ски(х); воло(в) три (орємьі(х), коро(в) двє.— 
тоє куплено все за двана(д)ца(т) копь грошє(и) лито(в)ски(х).

А (в) боярина єго Фєдора Бу(р)ского взя(ли) коня шє(р)стью чалого, куп- 
лєно(г)[о] за (о(с)мь копь гроше(и) лито(в)скихь; воло(в) два (орємьі(х), коро(в) 
чотьіри, куплєньїє вси за чотьі(р)на(д)ца(т) копь грошє(и) лито(в)ски(х); (овє(ц) 
троєна(д)цатєро, ка(ж)дая куплена по по(л)копьі. А з него само(го) знали [!] 
жупань чи(р)воньі(и) каразьієвьі(и), куплєньі(и) за копь три и два(д)ца(т) гро- 
шє(и) лито(в)ски(х); ш апьку, куницою по(д)шитую, купленую за по(л)копьі 
грошє(и). ^

При которо(м) (оповєда(н)ю пновє Щениє(в)скиє прє(з) посла(н)ца своего 
просили (о прида(н)є19 на (оглєда(н)є (о [!] во(з)ного.

19 Слово обведене.
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Я и(м) з мв(ст)ца вряду моєго придалє(м) во(з)ного енєрала зє(м)ли Киє(в)- 
скоє шляхє(т)ного Ю(р)я Ивано(в)ского, которьі(и) за прида(н)ємь мои(м) 

5 зв та(м) бьі(в)ши и того кгва(л)ту и мо(р)ду согледа(в)ши, / /  ста(в)ши перє(д) уря- 
до(м) за(м)ку Житоми(р)ского, ку записова(н)ю до кни(г),со(з)на(л) и во(д)лу(г) 
того со(з)на(н)я своє(г)[о] кви(т) сво(и) по(д) пєча(т)ю своєю и по(д)писо(м) руки 
своєє тьіми словьі пода(л):

Яз, Юрє(и) Ивано(в)ски(и), єнєра(л) во(з)ньі(и) воєво(д)с(т)ва Киє(в)ского, 
со(з)наваю на то(м) квитє моє(м) ку записа(н)ю до кни(г) єго к(р). м(л). за(м)ку
Житоми(р)ского, и(ж) року тєпєрє(ш)нєго, тисєчашє(ст)со(т) пято(г)[о], м(с)ца 
гє(н)вара, дєвятого дня, будучи мнє приданьі(м) з уряду за(м)ку є(г)[о] к(р). 
м(л). Житоми(р)ского, и(ж) року тєпєрє(ш)нєго будучого на мє(ст)цу по(д)ста-
ро(ст)ва Житоми(р)ского пну Хомє и пну Йвану Ждановичо(м) Щєниє(в)ски(м)
на соглєда(н)є знако(в) кгва(л)то(в)ньі(х) и забито(г)[о] пна Сака Хомича Щє-
ниє(в)ского. Тогдьі то(г)[о] дня, дєвято(г)[о], м(с)ца гє(н)вара, будучи мнє на
то(и) справє, за соказьіва(н)є(м) пна Хомьі Щєниє(в)ского, видє(л) є(с)ми в дому 
єго сьіна єго Сака Хомича Щєниє(в)ского, с по(л)гаку про(с)трєлєного нижє(и)
пє(р)сє(и) впо(л) навьілє(т), по(д)даньі(х) пна Йвана Ждановича побитьі(х), по- 
мо(р)дованьі(х).

На сотаману є(г)[о], Федору Ю(р)ковичу, на (х)рьібтє рань шко(д)ливє 
битьі(х) чотьіри, кро(в)ю насєльі(х). В головє ра(н) двє битьі(х), крьівавьі(х) 
и руки побитьі, зьго(ла) вє(с) зби(т).

А на Микитє Федоровичу та(к)жє в головє ра(н) двє битьі(х), крьівавьі(х), 
а на руцє право(и) ра(н) три, шко(д)ливє битьі(х).

А на боярину его, Федору Бу(р)ско(м), видє(л) є(с)ми ра(н) двє на руцє 
лєво(и), шко(д)ливє мало ко(с)ти битьі(х), в головє рана (о(д)на по(д)лє уха, 
ба(р)зо шко(д)ливая, крьівавая.

Которьіє по(д)даньіє пна Ивановьі тьіє раньї (оказьіва(ли) и мєнили собє 
бьі(т) (о(т) Сєбє(с)тияна Сьі(н)гає(в)ско(г)[о] и о(т) помо(ч)нико(в) єго стальїє.

И до того тє(ж) са(м) па(н) И вань Щєниє(в)ски(и) мнє, во(з)но(му), то юпо- 
вєда(л) и (оказьіва(л).

В домє(х) тьі(х) по(д)даньі(х) єго видєло(м) двери, о(к)на повьібияньї и с 
по(л)гако(в) пострєляньї. И тє(ж) має(т)но(ст), дє(и), тьі(х) по(д)даньі(х) мои(х) — 
кони, бьі(д)ло, (о(в)цьі и и(н)шое має(т)но(с)ти немало побрали и двери в ко- 
мо(р) повьібияньї.

При которо(м) кгва(л)това(н)ю (оповєдали мнє па(н) Хома и па(н) Ива(н)
Ждановичи Щєниє(в)скиє, и(ж) се тоє заби(тє) и замо(р)дова(н)є пна Сака Хо
мича Щєниє(в)ского, такь тє(ж) кгва(л)то(в)ньі(и) ная(з)дь, кгва(л)то(в)ноє 
побра(н)є и пограбє(н)є має(т)но(ст)и по(д)даньі(х) вьі(ш) мєнованьі(х) стало 
(о(т) Саво(ст)яна Сьі(н)гає(в)ского и (о(т) помо(ч)нико(в) єго.

То тє(ж) мнє озповєдали, и(ж) што ко(л)векь побрали и пограбили має(т)- 
но(ст)и у по(д)даньі(х) мєнованьі(х), тєдьі, дє(и), то то(т) вьі(ш) мєнораньі(и)// 

6 Си(н)гає(в)ски(и) с помо(ч)никами своими тьіє лупьі (отогнали, (о(т)вє(з)ли и (о(т)-
вєлил 20 и (о(т)провадили до дому тє(с)тя своєго пна Степана Бьі(ш)по(л)ско(г)[о].

20 Потрібно отвєли. Першу літеру л виправлено з іншої.
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Котороє соповєда(н)є пно(в) Хомьі и Йвана Щєниє(в)ски(х), та(к) тє(ж) 
и со(з)на(н)є во(з)ного е(ст) до кни(г) за(м)ку єго к(р). м(л). Житоми(р)ского, 
за про(з)бою и(х), записано.

6. Справа пна Сєбє(с)тияна Си(н)гаєвско(г)[о] 
с пнами Щ єниє(в)скими.

Року 1605, м (с)ца гє(н)вара, 10 дня .

ГІиса(л) и присьіла(л) до вряду єго к(р). м(л). за(м)ку Житоми(р)ского до 
мєнє, Матєуша Клє(м)бо(в)ского, на то(т)ча(с) будучого намє(ст)ника по(д)ста- 
ро(ст)ва Житоми(р)ского, па(н) Сєбє(с)тия(н) Сьі(н)гає(в)ски(и), соповєдаючи 
и пла(ч)ливє з утяжє(н)є(м) жалуючи на зємля(н) воєво(д)ства Киє(в)ско(г)[о], 
на Йвана, во(з)ного, и Хому Ждановичо(в) Щєниє(в)ски(х), вує(в) свои(х) ро- 
жоньі(х), яко при(н)цьіпало(в) головньі(х), в тьіє слова,

и(ж), дє(и), в року тєпєрє(ш)нє(м) идучо(м), тисєча шє(ст)со(т) пято(м),
м(с)ца гє(н)вара, сємого дня, и гдьі (м) приєха(л) є(с)ми бьі(л) на мє(ш)ка(н)є 
до має(т)но(с)ти ча(с)ти своєє Щєниє(в)скоє и до по(д)даньі(х) трє(х), мєновитє 
Фєдора Ю(р)ковича Лапузьі а Микитьі Федоровича Лапузьіча и Дмитра Воло
шина, которьіє, маючи у споко(и)но(м) дє(р)жа(н)ю и (в)жива(н)ю ча(с) нєма-
льі(и), (о(т) пно(в) Мєлє(н)тєя, Фомьі, Дємида, Йвана, во(з)ного, Ждановичо(в) 
Щєниє(в)ски(х) и со(т) вує(в)ньі моєє Га(н)ньі Фєдоро(в)ньі Щєниє(в)ского мнє 
чєрє(з) во(з)ньі(х) ча(ст) тую и с по(д)даньі(ми) со(т) ни(х) поданую на вє(ч)ньіє 
часьі за дєкрєто(м) зє(м)ски(м), которая ча(ст) имє(н)я Щєниє(в)ского приналє- 
жала ма(т)цє моє(и) нєбо(ж)чицьі Радосє Ждано(в)нє Щєниє(в)ского, сє(с)трє 
и(х) рожоно(и), и по ма(т)цє моє(и) мнє яко пото(м)кови зо(с)талую.

И кгдьі (м), дє(и), є(с)ми приєха(в)ши, ста(л)ь по(д)дано(г)[о] моє(г)[о] 
у Щєниєвє на (и)мє у Фєдора Ю(р)ковича Лапузьі, припровади(в)ши и привє(з)- 
ши має(т)но(с)ти нємало з дому моє(г)[о] Си(н)гає(в)ского и зложи(в)ши у ко- 
морє по(д)даного, са(м) и(з) чєля(д)ю, по(д)даньіми своими, которьіє зо (м)ною 
приєхали з має(т)но(с)ти Си(н)гає(в)скоє, и, будучи я никому ничого нє ви(н)- 
ньі(и), покоє(м) и право(м) по(с)политьі(м) убє(з)пєчоньі(и) и (о(б)варованьі(и) 
будучи, бє(з)пє(ч)ньі(и) здоро(в)я и має(т)ности моєи, ночовало(м) но(ч) у по(д)- 
дано(г)[о] своєго спокоє(м). И кгдьі ужє наза(в)трєє рано, у суботу, дня 
со(с)мо(г)[о] гє(н)вара, вєдаючи со мнє пє(в)ноє, Ива(н), во(з)ньі(и), Хома Жда- 
новичи Щєниє(в)скиє, звазни(в)шисє на мєнє самого, нєви(н)нє пробачи(в)ши 
напро(д) при(с)то(и)но(ст) права по(с)полито(г)[о], нє (д)баючи ничо(г)[о] на 
пови(н)но(ст), мєнє, сє(с)трє(н)ца своєго, хотєщи зь сєго свєта зьгладити.

Будучи Ива(н), во(з)ньі(и), и(з) ма(л)жо(н)кою своєю //  и (з) брато(м) сво- 
и(м) Хомою (о(д)ноє радьі и воли и спо(л)ного порозумє(н)ємь, упроси(в)ши
собє на помо(ч) слу(г) и по(д)даньі(х) у пна Григо(р)я Кє(в)лича а у пна Мико-
лая Да(х)новича, а у пна Яна Сє(р)ховє(ц)кого, а (в) пна Ба(л)цєра Лакгє(в)-
ни(ц)кого, а (в) пнєє Романовоє Си(н)кгуровоє со ко(л)кодєся(т) члвка зь стрє(л)- 
бою, зь  гако(в)ницами и по(л)гака(ми), которьіє за волєю, вєдомо(ст)ю и (в)ла-
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(ст)ньі(м) росказа(н)є(м) мєнованьі(х) пно(в) свои(х) на помочи нижє(и) мєно- 
ваного учи(н)ку бьіли.

И, маючи бра(т)ю свою стрьіє(ч)ную, на помо(ч) собє, то є(ст) Йвана, 
Ж дана, во(з)но(г)[о], Сємєновичо(в) и(з) сьіно(м) єго Романо(м) а Васи(л)я, 
Ко(с)тюка Миха(и)ловичо(в) Щєниє(в)ски(х), Гарасима Ласка, А(н)дрєя Пузьі- 
ря а Ю(р)я Ивано(в)ско(г)[о], єнєрала во(з)но(г)[о] воєво(д)ства Киє(в)ского, 
которьіє сами и с по(д)даньіми своими бьіли и иньі(х) многи(х) помо(ч)нико(в),
зобра(в)ши собє людє(и) туму(л)ть нємальі(и), могло бьіти члвка со двєстє, з 
ро(з)ньі(м) сору(ж)є(м), то є(ст), стрє(л)бою огни(с)тою, гако(в)ницами, пу(л)- 
гаками, из ру(ч)ницами гу(б)частими и крєсовьіми сага(и)даками, и(з) луками, 
з ощєпами, и(з) шаблями, с ки(и)ми, с косами, яко до во(и)ньі приготова(в)шисє, 
со(д)ньі(м) разо(м), якобьі на дє(н) бьіло годи(н) двє, припа(д)ши мо(ц)но, 
кгва(л)то(м) до до(му) по(д)дано(г)[о] моєго Лапузьі, гдє са(м) стоя(л) господою 
Ива(н), во(з)ньі(и), Хома и(з) сьіно(м) свои(м) Сако(м) Ждановичи Щєниє(в)скиє 
сами сособами своими и зо (в)си(м) тьі(м) людє(м), помо(ч)ника(ми) своими и 
во(з)ньі(м) вьі(ш) мєнованьі(м), которьіє воньї сами лєпє(и) знаю(т) и имєна21 
вєдаю(т), учини(в)ши на(и)пє(р)вє(и) крикь, гу(к) вєлики(и), яко со(д)ньі нє- 
приятєли, почали зара(з) стрєля(т) до го(с)подьі моєє зь  гако(в)ни(ц) и (с) пу(л)- 
гако(в), з луко(в). Та(м) жє за пє(р)вьі(м) пострєло(м) хлопьца моєго на (и)мє 
Я(н)ка М азу(р)ка насмє(р)ть с по(л)гаку забили и замо(р)довали, апото(м), до- 
бьі(в)ши мєнє самого и с по(д)даньіми моими, по(и)ма(в)ши, яко со(д)ньі нєприя-
тєли, били и мо(р)довали. И, привє(д)ши до двора по(д)даного пни Сьі(н)кгуро- 
воє на (и)мє нєякого М иха(л)ка, у вязє(н)є до ла(н)цуха всадили и трима(в)ши 
у вєзє(н)ю мєнє годи(н) двє, а пото(м) висадили з ла(н)цуха и, вьівє(д)ши на 
улицу, казали стрє(л)цо(м) з ру(ч)ни(ц) до мєнє стрєляти. Ни(ж)ли улютова(в)-
шисє такового мо(р)дє(р)ства нєви(н)ного, нєви(с)тьі, жоньї пно(в) Щєниє(в)- 
ски(х) мєнє со(т) ни(х) ратовали и, лєдво живого с того кгва(л)ту вн(р)ва(в)ши,
и до пна Йвана Миха(и)ловича Щєниє(в)ского мєнє сотослали.

А по(д)даньі(х) мои(х), которьіє зо (м)ною зь Си(н)гає(в) приєхали, чотьірє(х) 
7 чоловєко(в) на (и)мє Микиту, Радивона, Фєдора, Нєстєра //  такьж є вьіволо(к)- 

ши и(з) го(с)подьі на улицу, ки(и)ми сокру(т)нє а нємилосє(р)днє поби(ли), лед
ве живьі(х), посо(б)дира(в)ши з ни(х) содє(н)є, наги(х), посьіх [ ! ] 22 на ули-
цьі покидали и прє(з) цальі(и) днь лє(д)вє живьі и на снєгу лежали.

А пото(м), ужалова(в)шисє, по(д)даньіє и(х) у халупьі свои по(в)волокали, 
а тєло нєбо(ж)чика, хло(п)ца моє(г)[о] созє(м)ши, нє(т) вєдомо(с)ти, гдє подєли, 
и до сєго часу вьівєдатисє нє могу. И, вьіби(в)ши мєнє кгва(л)то(в)нє [з] споко(и)- 
ного дє(р)жа(н)я з має(т)но(с)ти сєла Щєниєва, со(т)ня(в)ши по(д)даньі(х) мои(х) 
у мєнє кгва(л)то(м), которьі(х) [у] моцьі своє(и) ча(с) нємальі(и) дє(р)жа(л), 
и має(т)но(ст) свою рухомую до ни(х) упровади(л) и увє(з) и(з) собою.

При которо(м) кгва(л)то(в)но(м) вьіби(т)ю и має(т)но(ст), которая на то(т) 
ча(с) та(м) зложона бьіла у по(д)даного моєго Фєдора Лапузьі, у коморє єго, 
со(т)би(в)ши замо(к), кгва(л)то(м) має(т)но(ст) побрали, а мєновитє: на(и)пє(р)- 
вє(и) взяли дєлєю фалю(н)дьішовую чи(р)воную, кита(и)кою зєлєною по(д)ши-

21 Здається, закінчення слова -а виправлено з -є(м).
22 босьіх.



тую, купленую за два(д)ца(т) золотьі(х) по(л)ски(х), ку(р)ту фалю(н)дьішовую, 
б(р)уна(т)ную, по(д)шитую киро(м) жо(л)тьі(м), спра(в)леную за десе(т) золо- 
тьі(х) по(л)ски(х), ксбєрє(ц) со(в)га(ц)коє работьі, куплєньі(и) за двана(д)ца(т) 
золотьі(х) по(л)ски(х), пу(л)гако(в) пару з о(л)страми, купленьі(х) за соди(н)на-
(д)цать золотьі(х) по(л)ски(х), шаблю шпра(в)ную срє(б)ро(м), купленую за со(с)- 
мьна(д)ца(т) зьлотьі(х) по(л)ски(х), коц чи(р)воньі(и) фа(р)бованьі(и), купле- 
ньі(и) за пя(т) золотьі(х) по(л)ски(х); ляду(н)ки со(к)сами(т)ньіе ис порохо(в)- 
ницєю, купленьї за два золотьі(х) по(л)ски(х); єпа(н)ча, бу(р)ка и(з) строкою 
е(д)ва(б)ною, куплена за чотьіри золотьі(х) по(л)ски(х); тува(л)ня ру(б)ковая 
з ли(ш)твами, куплена за по(л)третя золото(г)[о] по(л)ского; кошу(л) две, тка- 
(ц)кого поло(т)на, купленьї за таля(р); хусто(к) две, баво(л'няно(к) туре(ц)ки(х), 
купленьі(х) за золотьі(и) по(л)ски(и); рукавицьі па(л)чатьіе, по(д)шитьіе, купле- 
ньіе за два(д)ца(т) грошє(и) лито(в)ски(х).

В то(и) же коморє взяли мяса по(л)тє(в) два, которьіє коштовали чотьіри 
золотьі(х) по(л)ски(х), по(л)ме(р)ки муки пшени(ч)ное, ко(ш)товала по(л)тора 
золотого по(л)ского, а ме(р)ка жи(т)ноє муки, ко(ш)товала два золотьі(х) по(л)- 
ски(х), по(л)ме(р)ки пшона, купленого за по(л)копьі и за пя(т) гроше(и) ли- 
то(в)ски(х).

А (в) ста(и)ни взяли коне(и) два рьіжи(х), купленьі(х) из у(з)дами за ше(ст)- 
дєся(т) золотьі(х) по(л)ски(х), хомуто(в) два ремяньі(х) з нарьі(т)никами, куп
л ен и х ) за три золотьі(х) по(л)ски(х).

И на дворе взяли сано(к) двоє, залуби(ц), ду(г) двє, лє(и)цо(в) двои рє(м)я- 
ньі(х), гребло — все тоє куплено за два золотьі(х) по(л)ски(х).

А в оборе взяли воло(в) три, шє(р)стьючо(р)ньі(х), куплєньі(х) за три(д)- 
ца(т) золотьі(х) по(л)ски(х).

И на (м)ни само(м) собо(р)вали мєшокь зь грошьми, у мєшьку бьіло гро- 
7 зв. шє(и) готовьі(х) золотьі(х) //  по(л)ски(х) два(д)ца(т).

В то(и) же ста(и)ни взяли конє(и) по(д)даньі(х) мои(х) четверо: со(д)ного ко
ня сивого, купленого за сє(м) копь грошє(и) лито(в)ски(х), а другого, рьіжого, 
куплєно(г)[о] за пять копь грошє(и) лито(в)ски(х), а трєтєго бєлого, куплено
го за чотьіри копьі гроше(и) лито(в)ски(х), чєтвє(р)тую свєрєпу рьіжую, куп
леную за шє(ст) копь грошє(и) лито(в)ски(х).

В тьі(х) же по(д)даньі(х) мои(х) узяли хомуто(в) чотьіри и(з) дугами, рє- 
(м)яньі(х), куплєньі(х) за по(л)трєтя золотого по(л)ского, сано(к) четвєри, залу- 
би(ц), куплєньі(х) за два золотьі(х) по(л)ски(х), мєхо(в) шє(ст), куплєньі(х) за 
пє(т)на(д)ца(т) грошє(и) лито(в)ски(х), сокє(р) три, куплєньі(х) за золотьі(и) 
по(л)ски(и).

А на самьі(х) по(д)даньі(х) мои(х) содєжу по(з)дирано.
На(и)пє(р)вє(и) на Микитє, по(д)дано(м) мои(м), взяли сє(р)мягу бєлую, 

кожу(х) барани(и) новьі(и), ша(п)ку, поє(с) з мє(ш)ко(м) и (з) ножами, чоботьі — 
все тоє куплено за трина(д)ца(т) золотьі(х) по(л)ски(х); и (в) мє(ш)ку бьіло гро- 
шє(и) готовьі(х) копа лито(в)ская.

А у другого по(д)даного моєго, Радивона, та(к)жє взяли сє(р)мягу, кожу(х) 
з мє(ш)ко(м) и (з) ножами, рукавицьі, чоботьі, ру(ч)никь—все тоє куплено за 
двана(д)ца(т) золотьі(х) по(л)ски(х). А (в) мє(ш)ку бьіло грошє(и) готовьі(х) 
золотьі(х) по(л)ски(х) три.

У трєтєго по(д)даного, Федора, взяли сє(р)мягу, кожу(х), ша(п)ку, поє(с) 
з мє(ш)ко(м) и (з) ножами, чоботьі — все тоє куплено за соди(н)на(д)ца(т) зо-
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лотьі(х) по(л)ски(х). А (в) мє(ш)ку взяли грошє(и) готовьі(х) два золотьі(х) 
по(л)ски(х).

А (в) чє(т)вє(р)того по(д)даного, на (и)мє Нє(с)тєра, взяли сє(р)мягу, к о  
жу(х), ша(п)ку, поє(с) з мє(ш)ко(м) и (з) ножами, чоботьі, рукавицьі, ру(ч)ни(к), 
ру(ч)ницу, порохо(в)ницу — усе тоє куплено за чотьі(р)на(д)ца(т) золотьі(х) 
полски(х). А в мєшьку бьіло гроше(и) готовьі(х) по(л)копьі лито(в)ски(х).

Которую всю має(т)но(ст) мою и по(д)даньі(х) мои(х), яко се вьішє(и) по- 
мєнило, Ива(н), во(з)ньі(и), Хома Ждановичи Щение(в)скиє, вуеве мои, ис по
морниками своими вьі(ш) менованьїми, кгва(л)то(в)не побра(в)ши, при то(м) 
кгва(л)то(в)но(м) вьіби(т)ю мєнє [з] споко(и)ного дє(р)жа(н)я з має(т)но(ст)и 
села Щєкиєва, має(т)но(ст) мою рухомую ро(з)дєли(в)ши промє(ж) собою з по
морниками своими, до домо(в) свои(х) щениє(в)ски(х) со(т)провадили на вла(т)- 
ньі(и) 23 пожито(к) сво(и) тую має(т)но(ст) мою соборочаю(т).

И проси(л) па(н) Сєбє(с)тия(н) Си(н)гає(в)ски(и), абьі тоє [?] жалоба єго 
до кни(г) врядовьі(х) житоми(р)ски(х) записана бьіла, такь со прида(н)є во(з)- 

8 ного з уряду //  на соглєда(н)є кгва(л)то(в)ного вьіби(т)я [з] споко(и)ного дє(р)- 
жа(н)я и поби(т)я и помо(р)дова(н)я самого и по(д)даньі(х) єго и вьівєда(н)є 
хлопьца єго забито(г)[о]. Я ему во(з)ного прида(л) на тую справу шляхє(т)ного 
Лва Лукоши(н)ско(г)[о], которьі(и), на то(и) справє бьі(в)ши и постанови(в)шисє 
(очєви(с)то передо (м)ною на (в)рядє в року тєпєрє(ш)нє(м), [тисєча] шє(ст)со(т)
пято(м), м(с)ца гє(н)вара, со(с)могона(д)ца(т) дня, ку записова(ню) до кни(г) 
со(з)на(л) и во(д)лу(г) того со(з)на(н)я своєго кви(т), по(д) печатью своєю пи- 
саньі(и), тьіми словьі подамь24.

Яз, Лє(в) Лукоши(н)ски(и), енєра(л) во(з)ньі(и) воево(д)ства Киє(в)ского, 
со(з)наваю си(м) мои(м) квито(м), и(ж), за прида(н)є(м) вряду Житоми(р)ского,
року тєпє(р) идучо(г)[о], тисєча шє(ст)со(т) пятого, м(с)ца гє(н)вара, чотьі(р)- 
на(д)цато(г)[о] дня, будучи мнє, во(з)ному, в зємєнина воєво(д)ства Киє(в)ского,
в пна Сєбє(с)тияна Сьі(н)гає(в)ско(г)[о], то є(ст) на (оглєда(н) кгва(л)то(в)ного 
вьіби(т)я и поране(н)я дє(р)жа(н)я з має(т)ности часть [!] єго села Щєниє(в)ского, 
поби(т)я и поранє(н)я єго самого, та(к) и по(д)даньі(х) єго, Сьінгає(в)ски(х), 
яко (ж) я, во(з)ньі(и), бьі(л) є(с)ми на[и]пє(р)вє(и) у сєлє Щєниєвє.

Та(м) жє, за соказа(н)є(м) и со(б)вожє(н)є(м) пнаСи(н)гає(в)ско(г)[о], на(и)- 
пєрвє(и) видє(л) є(с)ми у по(д)даного на (и)мє Фєдора Лапузьі, гдє стоя(л) са(м) 
па(н) Си(н)гає(в)ски(и) го(с)подою, зна(т), и(з)ба свєжо зь гако(в)ни(ц) стрє- 
ляна, та(к)жє и (в) коморьі и замокь, зна(т), и(з)битьі(и), и тиньї уколо двора 
єго, зна(т), свєжо поламаньї, ис по(л)гако(в) и гако(в)ни(ц) и тьіньї [!], зна(т), 
пострєляньї. А пото(м) видє(л) є(с)ми на само(м) Сєбє(с)тиянє Си(н)гає(в)ско(м) 
рани синиє крьівавьіє на хрьі(б)тє, межи плє(ч), зна(т), жє киє(м) побито, и(ж) 
плєчи сопу(х)льі. Такьжє видє(л) є(с)ми за (оказа(н)ємь 25 єго шия синяя крьі- 
вава уколо, зна(т), жє ла(н)цухо(м) за шию имано. За соказа(н)є(м) єго видє(л) 
є(с)ми по(д)даньі(х) єго, которьіє приєхали з ни(м) з має(т)но(с)ти єго Си(н)гає(в)- 
скоє на (и)мє Микиту, Радивона, Фєдора, Нє(с)тєра, сокру(т)нє а нєлюто(с)тивє 
побито, помо(р)довано, по голова(м) и(х), по хрьі(б)то(м), по рука(м) и по нога(м)

23 Потрібно вла(ст)ньі(и) .
24 Очевидно, треба подалі).
26 Пошкоджена літера н.
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ра(н) сини(х) крьівавьі(х),^спу(х)льі(х), тру(д)но и(з)личи(т), зна(т), же киє(м) 
побито и помо(р)довано. Не вє(м), єсли с того бою живьі буду(т), бо и наги и 
босьі покиданьї у Щєниєвє, лєжа(т), и содє(н)є, зна(т), з ни(х) посо(б)дирано. 

Которое кгва(л)то(в)ноє вьіби(т)є [з] споко(и)ного дє(р)жа(н)я з має(т)- 
8 зв. ности села Щєниєва, и поби(т) [є], и помо(р)дованьє сталоє мєни(л) бьіть собє //

па(н) Си(н)гає(в)ски(и) со(т) пна Йвана, во(з)ного, Хомьі Ждановичо(в) Щвниє(в)-
ски(х), вує(в) свои(х), и помо(ч)нико(в) и(х), и(ж) дє(и), пнє во(з)ньі(и), вуєвє 
мои Щєниє(в)скиє сами особами своими и помо(ч)никами, которьі(х) є(ст) 
помєнєно ширє(и) на протє(с)тацьіи врядово(и), нашє(д)ши мо(ц)но, кгва(л)то(м) 
на го(с)поду мою, на дво(р) по(д)даного моєго Фєдора Лапузьі, на(и)пєрвє(и) 
хло(гі)ца моєго на (и)мє Я(н)ка Мазу(р)ка пострєлили насмє(р)ть и тєло нє 
вє(м), гдє подєли. А пото(м) добьі(в)ши мєнє самого и по(д)даньі(х) мои(х), 
били, імо(р)довали и (в) ланцу(х) мєнє сажали самого, и маєтьно(ст) мою рухо
мую, которую мь [?] бьі(л) прє(з) по(д)даного своєго, при вьіби(т)ю кгва(л)то(в)- 
но(м) всю побрали, со(т) мала и до велика, яко є(ст) ширє(и) на протє (с)тацьіи
моє(и) доложоно и я(к) твоя мл(с)ть и са(м), дє(и), пнє во(з)ньі(и), видишь.

Што я, во(з)ньі(и), видє(л) и сльіша(л) и на то(м) да(л) сє(с) мо(и) кви(т) 
по(д) пєча(т)ю моєю ку записа(н)ю до кни(г) врядовьі(х) житоми(р)ски(х).

А в то(т) ча(с) бьіли два шля(х)тичи при (м)нє, во(з)но(м).
Писа(н) у Щєниєвє.
Котороє (очєвистоє со(з)на(н)є во(з)ного прєрєчоного и кви(т) єго до кни(г) 

врядовьі(х) за(м)ку г(с)дрьского Житоми(р)ского принято и записано є(ст).

7. Справа пно(в) С и(н)гає(в)ски(х) 
с пнами Щ єниє(в)скими.

Року 1605, м(с)ца гє(н)вара, 10 дня.
Писали и присьілали до вряду єго к(р). м(л). за(м)ку Житоми(р)ско(г)[о] 

до мєнє, Матєуша Клє(м)бо(в)ского, на то(т) ча(с) намє(ст)ника по(д)старо(ст)ва 
Житоми(р)ско(г)[о], зємянє зє(м)ли Киє(в)скоє па(н) Миха(и) и па(н) Павє(л), 
А(н)дрє(и) Сьі(н)гає(в)скиє, соповєдаючи и со(б)тє(ж)ливє жалуючи на Йвана, 
во(з)ного, и Хому Ждановичо(в) Щєниє(в)ски(х), яко голо(в)ньі(х) при(н)цьі- 
пало(в), в тьіє слова,

и(ж), дє(и), в року тєпє(р) идучо(м), тисєча шє(ст)со(т) пято(м), м(с)ца гє(н)- 
вара, сємого дня, кгдьі, дє(и), є(с)мо єхали з домо(в) свои(х) Си(н)гаєвски(х) 

9 на я(р)марокь до Житомира, и трафилосє на(м), заєха(в)ши / /  до сєла Щєниєва
и(з) брато(м) наши(м) пно(м) Сєбє(с)тияно(м) Си(н)гає(в)ски(м) и (в) по(д)дано-
(г)[о] єго у Щєниєвє господою стану(в)ши, ночова(т) на (и)мя у Микитьі Л а
пу зьіча.

Та(м) жє, дє(и), кгдьі є(с)мо прєночова(в)ши, споко(и)нє наза(в)трєє рано 
хотєли, дє(и), є(с)мо до Житомира єха(т). А пото(м) мьі, нє вєдаючи ничого, 
(о(д)ньі(м) разо(м) Ива(н), во(з)ньі(и), Хома и(з) сьіно(м) свои(м) Сако(м) Ж да
новичи Щєниє(в)скиє, маючи слу(г) и по(д)даньі(х) на помо(ч) собє пна Григо-
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(р)я Кв(в)личовьі(х), пна Миколая Да(х)новичовьі(х), пна Яна Сє(р)ховє(ц)кого,
а пна Балцєра Лакгє(в)ни(ц)ко(г)[о] и пнвє Романовоє Сьі(н)кгуровое со ко(л)-
кодєся(т) члвка и [з] (с)трє(л)бою, гако(в)ницами, по(л)гаками и бра(т)ю свою
стриє(ч)ную, пна Йвана и Ж дана, во(з)но(г)[о], Сємєновичо(в), Романа Ждано- 
вича, Васи(л)я и Ко(с)тюка Щєниє(в)ски(х) а Гарасима Л а(с)ка, А(н)дрвя 
Пузьірєвича и по(д)даньі(х) и(х) иньі(х) многи(х) помо(ч)нико(в), которьі(х) 
воньї сами лвпє(и) знаю(т), имена и(м) ввдаю(т), з ро(з)ньі(м) сору(ж)є(м), во(и)- 
нв налвжачи(м), зь  стрє(л)бою со(г)ни(с)тою, зь гако(в)ница(ми) и с пу(л)гаками 
крєсовьіми и (з) ру(ч)ницами гу(б)ча(с)тьіми, сага(и)даками, з луками, з още- 
пами и (з) косами, приготова(в)шисє, яко до во(и)ньі, з людо(м) нємальі(м), могло 
бьіти со двє(с)тв, напє(р)вв(и) учини(в)ши сокрьі(к) вєлики(и), ЯКО (ОДНЬІ нє-
приятвлв, припа(д)ши до го(с)подьі брата нашого пна Сєбєстияна Си(н)гає(в)- 
ского, до двора по(д)даного єго на (и)мє Фєдора Лапузьі, гдє со(н) стоя(л) ис 
по(д)даньіми своими, побили, помо(р)довали.

И єщє на то(м) мало маючи тому взя(т)ю своє(му), припа(д)ши до господи 
нашоє, до на(с) людв(и) споко(и)ньі(х), никому ничого не ви(н)ньі(х), покоє(м) 
и право(м) по(с)политьі(м) убе(з)печоньі(х) и (о(б)варованьі(х), то(т) жв Ива(н), 
во(з)ньі(и), Хома и(з) сьіно(м) свои(м) Ждановичи Щєниє(в)скив с тьі(м) жє вси(м) 
людо(м), вьі(ш) поменєньі(м), помо(ч)никами своими, на(с), дв(и), самьі(х) 
(особь, по(и)ма(в)ши у го(с)поде и вьівє(д)ши на улицу, ро(з)ложи(в)ши, ки(и)- 
ми, шаблями, сощєпами сокру(т)нє побили и помо(р)довали и поранили, яко 
(о(д)ньі нєприятєлє, бє(з)милосє(р)днє, содє(н)є з на(с) полупи(в)ши, наги(х), 
босьі(х), лє(д)вє живьі(х) на снвгу покидали.

А пото(м), улюто(с)ва(в)шися того поби(т)я и помо(р)дова(н)я нашо(г)Іо], 
по(д)даньіє и(х) щєнив(в)скиє до халупь свои(х) на(с) лв(д)во живьі(х) по(в)во- 
локали.

При которо(м) поби(т)ю и помо(р)дова(н)ю на(с) самьі(х), має(т)но(ст) нашу, 
которую в(с)мо мєли из собою, кгвалто(м) побрали и пограбили, мєнови[тє]:

у мєнє, дє(и), Миха(и)ла Си(н)гає(в)ского, на(и)пє(р)вє(и) взяли и погра
били у господє коня шє(р)стью булано(г)[о] из у(з)дою, купленого за два-
(д)ца(т) золотьі(х) по(л)ски(х); кобєрє(ц), купленьі(и) за дєвє(т) золотьі(х) по(л)с- 

9 зв. ки(х), коць бєльі(и), куплєньі(и) за три золотьі(х) по(л)ски(х); пу(л)гакь / /  пу(л)- 
гакь крєсовьі(и) зь со(л)стро(м), куплєньі(и) за пя(т) золотьі(х) по(л)ски(х); 
порохо(в)ница и(з) ляду(н)ками, куплвна за золотьі(и) по(л)ски(и); шабля, бє- 
льі(м) жвлєзо(м) сопра(в)лена, куплена за чотьіри золотьі(х) по(л)ски(х); сага(и)- 
дакь и(з) луко(м), куплєньі(и) за шє(ст) золотьі(х) по(л)ски(х); хому(т) рємянм(и) 
з нарьі(т)никами и з дугою; лє(и)ца рємяньїе, са(н)ки малеваньїє, гребло — все 
тов куплєно за по(л)чва(р)та золотого по(л)ско(г)[о].

А на (м)ни, дє(и), само(м) на(и)пє(р)вє(и) взяли: е(р)мя(к) фалю(н)дьішо- 
вьі(и) те(м)носини(и), и(з) строкою в(д)вабьною; [к ]у(р)ту26 фалю(н)дьішовую 
свє(т)лосинюю; кафтани(к) баказьіввьі(и), баво(л)няньі(и); шльі(к) лиси(и), су(к)- 
но(м) фалюндьішовьі(м) чи(р)воньі(м) критьі(и); чоботьі сафьяновьіє; поє(с) з 
мє(ш)ко(м) и (з) ножами; ху(ст)ка — все тоє куплено за дєвє(т)на(д)цать копь

26 Літера к залита чорнилом.
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грошє(и) лито(в)ски(х). А (в) мв(ш)ку бьтло грошє(и) готовьі(х) копь шє(ст) 
лито(в)ски(х).

А у мєнє, дє(и), Па(в)ла Сьі(н)гає(в)ского, взяли кгва(л)то(м) и пограбили: 
на(и)пє(р)вє(и), у го(с)подє коня шє(р)стью полового з у(з)дою, за дєся(т) копь 
грошє(и) лито(в)ских; коцо(в) два, куплєньі(х) за со(с)мь золотьі(х) по(л)ски(х); 
сага(и)да(к) з луко(м); шаблю — все тоє куплено за сє(м) золотьі(х) по(л)ски(х), 
са(н)ки, гому(т) 27 рємяньі(и) з нарьі(т)никами и (з) у(з)дою; лє(и)ца рємяньїє, 
грєбло — все тоє куплено за три золотьі(х) по(л)ски(х).

И на (м)нє само(м) взяли, на(и)пє(р)вє(и), є(р)мя(к) тє(м)носини(и) шифьту- 
ховьі(и) зь строкою є(д)ва(б)ною; жупа(н) сини(и) лю(н)ски(и); шльі(к) лиси(и), 
сукно(м) б(р)уна(т)ньі(м) крьітьі(и); кожушокь нєвєлики(и); чоботьі ко(з)ловнє 
чо(р)ньіє; рукавицьі, поє(с) з мє(ш)ко(м) и (з) ножами. А все тоє куплено за шє- 
(ст)на(д)ца(т) копь грошє(и) лито(в)ски(х) и за дєся(т) грошє(и). А (в) мє(ш)ку 
бьіло грошє(и) готовьі(х) ко(п) сє(м) лито(в)ски(х).

А (в) мене, А(н)дрєя Си(н)гае(в)ского, взяли и пограбили, в то(и) жє го(с)- 
подє, коня ше(р)стью рьіжого, за о(с)мь копь грошє(и) лито(в)ски(х) и(з) уздою; 
сє(д)ло и(з) во(и)локо(м), куплено за пя(т) золотьі(х) по(л)ски(х); сага(и)да(к) 
з луко(м); шаблю — все тоє куплено за по(л)сєма золотого по(л)ского. И на мне 
само(м) взяли, на(и)пє(р)вє(и), дєлею фалє(н)дьішовую зеленую с пє(т)лицами 
є(д)вабньіми; жупа(н) зєлєньі(и) каразьіевьі(и); кожушо(к) барани(и); чоботьі 
коза(ц)киє ко(з)ловьіе; поє(с) з мє(ш)ко(м) и (з) ножами; ху(ст)ка, рукавипьі — 
все тоє куплено за сє(м)на(д)ца(т) копь грошє(и) лито(в)ски(х). А (в) мє(ш)ку 
бьіло грошє(и) готовьі(х) копь пя(т) лито(в)ски(х).

И всю тую має(т)но(ст) нашу, яко се вьішє(и) помєнила [!], побра(в)ши 
и кгва(л)то(в)нє пограби(в)ши, на(с) сокру(т)нє поби(в)ши и помо(р)дова(в)ши, 
с помо(ч)никами своими па(н) Ива(н), во(з)ньі(и), и Хома и(з) сьіномь свои(м) 
Ждановичи Щєниє(в)скиє тую має(т)но(ст) промє(ж) собою ро(з)дєли(в)ши и до 
домо(в) свои(х) щениє(в)ски(х) (о(т)провадили и на пожито(к) сво(и) соборо- 
чаю(т) и тєпє(р).

И просили пновє Си(н)гає(в)скиє, абьі т а є 28 [! ] соповєда(н)є-жалоба до 
Ю кни(г) //  записана бьіла и со прида(н)є во(з)ного з уряду на соглєда(н)є зби(т)я 

и зране(н)я. Я (м) и(м) во(з)ного прида(л), шляхє(т)ного Лва Лукоши(н)ского, 
и тую жалобу и соповєда(н)є и(х) записати каза(л), што е(ст) записано.

8. Справа пна М иколая29 Третяка 
с пнами Щ єниє(в)скими.

Року 1605, м (с)ца гє(н)вара, 10 дня.
Присьілал до вряду єго к(р). м(л). за(м)ку Житоми(р)ского до мєнє, Матєу- 

ша Клє(м)бо(в)ского, намє(ст)ника по(д)старо(ст)ва Житоми(р)ского, па(н) 
Станисла(в) Третя(к), соповєдаючи и со(б)тє(ж)ливє жалуючи на зємя(н) воє-

27 Потрібно хомут.
28 Літера є написана на місці я. Очевидно, писар спочатку написав слово тая, а потім 

виправив, але не повністю; треба тоє.
29 Помилково, бо нижче у тексті тільки Станислав.
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во(д)ства Киє(в)ского, на Йвана, во(з)но(г)[о], и Хому Ждановичо(в) ІЦениє(в)- 
ски(х) яко принцьіпало(в) голо(в)ньі(х) в тьіє слова,

и(ж), де(и), року тєпє(р) йдучого, тисєча шє(ст)со(т) пятого м(с)ца гє(к)- 
вара, сємо(г)[о] дня, кгдьі, дє(и), по(д)даньіє иса(и)ко(в)скиє и могиле(в)скиє на
(и)мє Семє(н), Макси(м), Е(в)хи(м) Личєвичи, Ку(з)ма, Е(с)ко Пє(р)шко, Фе(д)-
ко ехали до Коро(с)тешова, до має(т)но(ст)и єго м(л). пна СОлизаровьі, для купо- 
ва(н)я збо(ж)я, шє(ст) и(х).

И трафилосє и(м) у дорозє и(з)єха(т)ся с пно(м) Сєбє(с)тияно(м) Си(н)гає(в)- 
ски(м), которьі(и), дє(и), та(к)жє єхаль до має(т)но(с)ти своєє и до по(д)даньі(х) 
сєла Щєниєва, то пакь, дє(и), по(д)даньіє мои звьі(ш) м є н є н ь їє , приєха(в)ши до
сєла Щєниєва, заночова(л)[и] у по(д)дано(г)[о] пна Си(н)гає(в)ского на (и)мє 
у Дмитра Волошина.

То, пакь, Ива(н), во(з)ньі(и), Хома и(з) сьіно(м) свои(м) Сако(м) Щєниє(в)-
скиє, маючи собє на помо(ч) слу(г) и по(д)даньі(х) пна Григо(р)я Кє(в)лича а пна
а пна [!] М иколая Да(х)новича и пна Яна Сє(р)ховє(ц)кого а пна Ба(л)цєра
Лакго(в)ни(ц)кого а пнєє Романовоє Сьі(н)кгуровоє со ко(л)кодєся(т) чл(в)ка, 
з ро(з)ньі(м) сору(ж)є(м), во(и)нє налєжачи(м), которьіє слуги и по(д)даньіє и(х),
за вла(ст)ньі(м) росказа(н)є(м), волєю, и вєдомо(ст)ю пно(в) свои(х), на нижє(и) 
помєнєно(м) учиньку бьіли и(з) бра(т)єю своєю, усими Щєниє(в)скими, по(д)- 
даньїми и(х) и по(д)даньіми своими, которьі(х) воньї знаю(т) имєна и на(з)ви(с)ка 
и(х) вєдаю(т), приготови(в)шися, яко до во(и)ньі, з людо(м) нємальі(м), могло,
дє(и), бьіти члвка со двє(с)тє, напє(р)вє(и) ударили, дє(и), на го(с)поду пна Сє- 
бє(с)тияна Сьін(н)гає(в)ского, а пото(м), нє пєрєста(в)ши тому взя(т)ю, то(т) 
Ива(н), во(з)ньі(и), и Хома Ждановичи Щєниє(в)скиє зо (в)си(м), дє(и), тьі(м) 
людо(м) и помо(ч)никами своими звьі(ш) мєнованьїми, припа(д)ши до господьі,
гдє по(д)даньіє, дє(и), мои стояли, у пна Си(н)гає(в)ского у Щєниєвє, по(д)да- 

10 зв НЬІ(Х) мои(х) людє(и), нєви(н)ньі(х) никому //  никому ничо(г)[о], по(и)ма(в)ши, 
дє(и), у господє, яко содньї нєприятєли, вьівє(д)ши на улицу, побили, помо(р)- 
довали сокру(т)нє а нєлюто(с)тивє и со(д)ного по(д)даного, на (и)мє Семена Льі- 
чєвича, насмє(р)ть забили и замо(р)довали и має(т)но(ст), которая бьіла в то(т) 
ча(с) при ни(х), при то(м) кгва(л)то(в)но(м) поби(т)ю и поранє(н)ю и при заби- 
(т)ю насмє(р)ть по(д)даного моє(г)[о], то все побрали и кгва(л)то(м) пограбили, 
а мєновитє:

на(и)пє(р)вє(и) взяли конє(и) шє(ст) — троє вороньі(х), а троє рьіжи(х), 
куплєньі(х) за три(д)ца(т) и за пя(т) копь грошє(и) лито(в)ски(х); санє(и) шє(с)- 
тєрьі; хомуто(в) шє(ст) и(з) дугами рємяньі(х) у сани(х) 30; шєстєри хо[мутьі] 
губча(с)тьі(х); сокє(р) три; мєхо(в) два(д)ца(т) — все тоє куплено за дєвє(т)- 
на(д)ца(т) копь гроше(и) лито(в) ски(х).

И на самьі(х) по(д)даньі(х) мои(х) посо(б)дирали содє(н)е. Напє(р)ве(и), 
узяли жупано(в) лю(н)ски(х) шє(ст) сини(х); кожухо(в) барани(х) шє(ст); шльї- 
ко(в) барани(х) шє(ст); чобото(в) шє(с)тєрьі чо(р)ньі(х); порохо(в)ни(ц) шє(ст); 
поє(с) шє(ст) з мє(ш)ками и (з) ножами; рукавицьі шє(с)терьі — все тоє куплено

30 Виправлено 8 на и.
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за два(д)ца(т) копь грошг(и) и за пя(т) копь грошє(и) лито(в)ски(х). А (в) мє(ш)- 
ка(х) и(х) б ь іл о  грошв(и) г о т о в ь і( х ) копь се(м) лито(в)ски(х) со(с)мна(д)ца(т) 
и два(д)ца(т) грошє(и).

Всю тую має(т)но(ст), яко сє помєнило, по(д)даньі(х) мои(х) кгвалто(в)нє 
побра(в)ши, пограби(в)ши и ро(з)дєли(в)ши межи собою, тую має(т)но(ст) с по- 
мо(ч)никами своими до домо(в) свои(х) щєниє(в)ски(х) (о(т)провадили и на по- 
жито(к) сво(и) вла(ст)ньі(и) собє{р)нули.

И 8ще на то(м) мало маючие, же по(д)даньі(х) мои(х) побили и поранили 
и має(т)но(ст) побрали, наза(в)треє того кгва(л)ту рано, знашє(д)ши по(д)даньі(х) 
мои(х) лє(д)вє живьі(х), побитьі(х) у то(и) же го(с)подє, гдє и(х) побили, та(м) 
же и(х) дво(х) по(и)ма(в)ши, на (и)мє Ма(к)сима Льічєвича и Ку(з)му Могилє(в)- 
ца, до вєзє(н)я в ла(н)цу(х) всадили и дє(р)жали и(х) у вєзє(н)ю к и л к а31.
И привє(д)ши, дє(и), до вряду, вм. пнє намє(ст)нику житоми(р)ски(и), приму- 
шали и(х), абьі зє(з)навали, вє(д)лу(г) воли и(х), чого еони потрєбовали со(т) 
ни(х).

Которьіє по(д)даньіє мои, будучи у вєзє(н)ю, понєволи зє(з)на(т) мусєли 
кг воли и(м) самьі(м), што, дє(и), воньї казали.

И пото(м) по(д)даньі(х) мои(х) з вєзє(н)я вьісади(в)ши, про(ч) ити казали, 
11 которьіє ле(д)во живьіє пришьли до домо(в) / /  свои(х).

И проси(л) па(н) Стани(с)ла(в) Трєтя(к), абьі тоє соповєда(н)є, жалоба єго, 
до кни(г) врядовьі(х) записана бьіла и со прида(н)є во(з)ного з уряду на соєлє- 
да(н)є [!] 32 поби(т)я, помо(р)дова(н)я по(д)даньі(х) свои(х) и на соглєда(н)є то-
(г)[о] забитого забитого [!] по(д)даного єго.

Я єму во(з)ного прида(л) на тую справу, шляхє(т)но(г)[о] Л ва Лукоши(н)- 
ско(г)[о], во(з)ного єнєрала воєво(д)ства Киє(в)ско(г)[о], и тую жалобу и сопо- 
вєда(н)є єго до кни(г) записати є(с)ми казаль, што є(ст) записано.

9. Справа пно(в) 33 Щ єниє(в)ски(х) 
с пно(м) Сєбє(с)тияно(м) Си(н)гає(в)скимт>.

Року 1605, м (с)ца гє(н)вара, 12дня.
Постанови(в)шисє очєви(с)то на врядє за(м)ку єго к(р). м(л). Житоми(р)- 

ского пєрєдо (м)ною, Матєушо(м) Клє(м)бо(в)ски(м), намє(ст)нико(м) по(д)-
старо(ст)ва Житожитоми(р)ского [І], зємянє зє(м)ли Киє(в)скоє, врожоньїє пн
Ива(н) Ждановичи Щєниє(в)скиє, постанови(в)ши в трунє тєло забитого пна
Сака Щєниє(в)ского, со(б)тє(ж)ливє жаловали и соповєдали на пна Саво(ст)яна
Си(н)гає(в)ского, на помо(ч)нико(в) єго, то є(ст) на брата своєго рожоного пна
Дємида и на брата своєго стрьіє(ч)ного пна Фєдора Богдановича34 Щєниє(в)- 
ски(х), такь тє(ж) и на Ми(ш)ка и на А(н)дрєя а Па(ш)ка Синьгаєвьски(х),

31 Очевидно, недописане слово дне(и).
32 Потрібно огледа(н)є.
33 Тут а виправлено на о.
34 У закінченні и виправлено на а.
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и(ж) то(т) Саво(с)тя(н) Фєдорови(ч) Си(н)гає(в)ски(и) с тьіми помо(ч)никами
своими и з ьі(н)шими стрє(л)цами пна Трєтяковьіми, та(к) тє(ж) та(к) те(ж) [!]
и(з) стрє(л)цами пна Грозьіньїми, наєха(в)ши кгва(л)то(в)нє на має(т)но(ст) нашу 
ІЦєниє(в), грабг(ж) и кгва(л)ть по(д)даньі(м) наши(м) и на(м) почини(в)ши и 
має(т)но(ст) побравьши, пограби(в)ши, полупи(в)ши до села Бьі(ш)поля вьіпро- 
[вадили]. Того нєбо(ж)чика, Сака Хомича, учотивого 35 шля(х)тича, в дому 
мене, Хомьі Щєниє(в)ского, дня (о(с)мого ге(н)вара, ажру(т)н8 нижє(и) персе(и)
впо(л) про(с)трєлили, которьі(и) со то тєпє(р) с того пострєлє(н)я м(с)ца гє(н)- 
вара, десятого дня, з нєдєли на понєдєло(к) (с) зь [!] сєго свєта зьшо(л).

Яко, дє(и), при соно(м) замо(р)дова(н)ю то(т) при(н)цьіпа(л) са(м) ис помо(ч)- 
11 зв. никами //  из оньїми лупами, кгдьі уєха(л) на со(с)та(т)ку, и(ж) дє(и), є(с)мо змє- 

жи тьі(х) мєжобо(и)цо(в), кгва(л)то(в)нико(в) на соно(м) горячо(м) учи(н)ку 
и мужобо(и)ствє нвкоторьі(х) дво(х), на (и)мє Ку(з)ма Стєпаноновича П ї , Ма(к)-
сима Ивановича, которьіє сє менують бьі(т) по(д)даньі(ми) пна Трєтяковьіми, 
по(и)мали, тьі(х), дє(и), при помєнєно(м) тєлє замо(р)довано(м), пере(д) урядо(м)
вм. ставьі(м) и соповєдає(м), што є(ст) ширє(и) и достато(ч)не(и) жалоба и вся 
справа наша на пє(р)шо(и) протє(с)тацьіи нашо(и) пере(д) урядо(м) туто(ш)- 
ни(м) Житоми(р)ски(м) є(ст) соповєдано и записано.

И просили пнове Щєниє(в)скиє со во(з)ньі(х) н и 36 соглєда(н)є и (о(б)вола- 
(н)г зазамо(р)дова(н)я [!] нєбо(ж)чика Сака Хомича Щєниє(в)ского. Я (м) з 
уряду моє(г)[о] придалє(м) на тую справу єнерало(в) во(з)ньі(х), шляхє(т)ньі(х) 
Ю(р)я Ивано(в)ско(г)[о] а Григо(р)я Нє(в)мири(ц)кого, которьіє, зара(з) учи- 
ни(в)ши пови(н)но(с)ти своєє во(з)но(в)скоє, соноє замо(р)дова(н)є пєрє(д) уси(м) 
згромажє(н)є(м) многи(х) людє(и) соповєдали тьіми словьі, и(ж), дє(и), то(т) Са(іс) 
Хоми(ч) Щєниє(в)ски(и) є(ст) заби(т) со(т) Саво(ст)яна Си(н)гає(в)ско(г)[о] и 
вьішє(и) и (о(т) вьішє(и) [!] мєнованьі(х) помо(ч)нико(в) єго, со(б)волали и то все 
до кни(г) ку записа(и)ю за(м)ку Житоми(р)ского со(з)нали, што є(ст) всє до 
кни(г) за(м)ку Житоми(р)ско(г)[о] записано.

10. Справа пна Даниєля Бьі(іи)по(л)ско(г)[о] 
с пно(м) Я но(м ) Га(л)чино(в)ски(м ).

Року 1605, м (с)ца гє(н)вара, 12 дня.

На врядє єго королє(в)скоє мл(с)ти за(м)ку Житоми(р)ского пєрєдо (м)ною, 
Матєушо(м) Клє(м)бо(в)ски(м), намє(ст)нико(м) по(д)старо(ст)ва Житоми(р)- 
ского постанови(в)шисє сочєви(с)то, шляхєтнє урожоньі(и) па(н) Я(н) Га(л)-
чино(в)ски(и) спо(л)нє з ма(л)жо(н)кою своєю пнєю А(н)ною Буруко(в)ского 
устноє и доброво(л)ноє со(з)на(н)є СВОЄ ТЬІМИ словьі учинили,

и(ж), дє(и), продали до(м) сво[и] вла(ст)ньі(и) купньі(и) ту(т) в Житомиру
лєжачи(и) по(д)лє дому Крутєнєва, на рогу, ку ба(ш)тє ново(и) пну Даниєлю

35 Очевидно, помилка; треба учтивого або учстивого.
36 Потрібно на.
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Васюти(н)ско(му) Бьі(ш)по(л)скому та(м)ки(м) [ ! ]37 же право(м), яки(м) мьі єго 
м єли,тоє(т) [ ! ]38 с плацє(м), з будова(н)е(м), з нивами, з городами изо(в)си(м) 
тьі(м) с щ и[м ]39 мьі єго дв(р)жали и уживали, а то є(ст) мєновитє:

межи дорогами Ви(л)скою и О(в)ру(ц)кою три нивьі, на О(в)ру(ц)ко(и) 
дорозє ко(н)цє(м) ку Кро(ш)ни нива со(д)на, пятая к дорозє До(б)ро(в)ско(и) 
ко(н)цє(м), а на Киє(в)ско(и) дорозє ув озє(р) три нивьі, чє(т)вє(р)тая за (с)та(в)- 
ро(м)40, за мо(ст)ко(м), ко(н)цє(м) к дорозє Киє(в)ско(и), а пятая у Ва(л)ко(в), 
мєжи лозами.

А на Сєлє(ц)ко(и) дорозє у Попо(в)ки три нивьі, / /  мєжи Путяти(н)ками 
двє нивьі, а на Вьісоко(м) Поли двє нивьі, ко(н)цє(м) к бору, на Ло(в)ко(в)ско(и) 
дорозє, противь пасєки Сє(р)гєєвьі нива, на Киє(в)ско(и) дорозє у Пєнєва нива, 
озгородо(в) два на Киє(в)ско(и) дорозє.

Которьі(м) то домо(м) и всими пожи(т)ками до кєго належачими, яко сє
вьішє(и) помєнило, во(л)но будє(т) пну Даниєлю Бьі(ш)по(л)скому, яко хотєчи 
шафовати и ку налє(п)шо(му) пожи(т)ку своєму соборочати вє(ч)ньіми часьі.

А мьі вже сами, дєти, бли(з)киє, крє(в)ньіє и пови(н)ньіє наши в то(т) до(м) 
и во (в)си пожи(т)ки до нєго налєжачиє, яко сє вьішє(и) помєнило, вступовати 
и пєрєказьі жа(д)ноє єму чинити нє має(м) и нє мають и мочи нє будє(м) и не 
будє(т) вє(ч)ньіми часьі.

И проси(л) па(н) Я(н) Га(л)чино(в)ски(и) з ма(л)жо(н)кою своєю прєречо- 
ною, абьі тоє (очєви(с)тоє и доброво(л)ноє со(з)на[нє] и(х) бьіло до кни(г) врядо-
вьі(х) за(м)ку г(с)дрьского Житоми(р)ского приня[то J и записано, што мь, при- 
ня(в)ши, записати каза(л) и єсть записано.

11. С о(з)на(н)є  во(з)ного в справє
пна Даниєля Бьі(иі)по(л)ского  

зь  пано(м) Я номь Г а(л)чино(в)ски(м ).

Року 1605, м(с)ца гє(н)вара, 12 дня.
На врядє єго кролє(в)скоє м(л). за(м)ку Житоми(р)ского передо (м)ною, 

Фєдо[ромь] Клє(м)бо(в)ски(м)41, намє(ст)нико(м) по(д)староства42 Житоми(р)- 
ского, постанови(в)шисє (очеви(с)то, во(з)ньі(и) єнєра(л) воєво(д)ства Киє(в)- 
ского, шляхє(т)ньі(и) Василє(и) Со(с)ни(ц)ки(и), ку записа(н)ю до кни(г) со- 
(з)на(л) и, во(д)лу(г) то(г)[о] со(з)на(н)я своєго, кви(т), по(д) печа(т)ю и с по(д)- 
писо(м) руки своєє писаньі(и), тьіми словьі подаль:

Яз, Василє(и) Со(с)ни(ц)ки(и), єнора(л) во(з)ньі(и) воєво(д)ства Киє(в)- 
ского, со(з)наваю тьі(м) мои(м) квито(м) ку записова(н)ю до кни(г) за(м)ку
г(с)дрьского Житоми(р)ского, и(ж) року тєпє(р) идучо(г)[о1, тисєча шє(ст)[сот!

37 Очевидно, таки(м).
38 Тобто, є(ст).
39 Потрібно с чи'м).
40 Очевидно, треба (с)та(в)ко(м).
41 Помилка: або Матєуиіом Клгмбовским, намєстником подстароства, або Федором 

Щуровским, подстаростим Житомирским.
42 Виправлено з no(d)ctnapocmu(м).



пятого, м(с)ца гє(н)вара, два(д)на(д)цатого дня, будучи мнє на справє пна Д а
нила Бьі(ш)по(л)ского в дворе у дому єго в мє(с)тє его к(р). м(л). в Житомиру
куплю єго вла(ст)ную за пє(в)ную суму пнзє(и) со(т) пна Яна Га(л)чино(в)ского 
проданьї, што є(ст) по до(с)та(т)ку на со(з)на(н)ю доложоно и описано, што 
чєрє(з) мене, во(з)но(г)[о], па(н) Я(н) Га(л)чино(в)ски(и) право(м) свои(м) пу- 
(с)ти(л) в мо(ц) и (в) дє(р)жа(н)є пода(л) и по(с)тупи(л) с полями, з огородами 
и пожи(т)ками, яко сє то(т) дво(р) в собє має(т).

И на то (м) я да(л) сє(с) мо(и) кви(т) по(д) моєю пєча(т)ю и с по(д)писо(м) 
руки моєє, писа(н) у Житомиру року и дня вьішє(и) помєнєно(г)[о].

Василє(и) Со(с)ни(ц)ки(и), єнора(л), рука вла(с)на.
Котороє сочєви(с)тоє со(з)на(н)є во(з)но(г)[о], кви(т) є(г)[о] [до книг] вря- 

12 зв. довьі(х) за(м)ку г(с)дрьско(г)[о] Житоми(р)ско(г)[о] принято и записано є(ст).//

12. С о(з)на(н)є  во(з)ного в справє 
пна Я на  Крєчєто(в)ско[го] 

с пно(м) А (н )д р єє (м ) М г(р )ви (н )ски (м ) .

Року 1605, м (с)ца  гє(н)вара, 12 дня.

На врядє єго королє(в)скоє м(л). за(м)ку Житоми(р)ско(г)[о] пєрєдо (м)ною, 
Матєушо(м) Клє(м)бо(в)ски(м), намє(ст)нико(м) по(д)старо(ст)ва Житоми(р)- 
ского, постанови(в)шисє сочєви(с)то внєра(л) во(з)ньі(и) воєво(д)ства Киє(в)- 
ского, шляхє(т)ньі(и) Григорє(и) Нє(в)мири(ц)ки(и), ку записова(н)ю до кни(г) 
со(з)на(л) и во(д)лу(г) того со(з)на(н)я своєго кви(т) по(д) пєча(т)ю и с по(д)- 
писо(м) руки своє(є) писаньі(и) тьіми словьі пода(л):

Яз, Григорє(и) Нє(в)мири(ц)ки(и), во(з)ньі(и) и єнєра(л) воєво(д)ства Ки- 
є(в)ско(г)[о], со(з)наваю си(м) квито(м) мои(м), и(ж) року тєпє(р) йдучого, ти-
сєча шє(ст)со(т) пято(г)[о], м(с)ца гє(н)вара, пято(г)[о] дня, маючи при собє 
сторону шля(х)ту, людє(и) добрьі(х), да(л) и положиломь по(з)вьі зє(м)скиє 
киє(в)скиє на трибуна(л) при(ш)льі(и) Любє(л)ски(и) на воєво(д)ство Вольі(н)-
скоє єго м(л). пну А(н)дрєю Мє(р)ви(н)скому в має(т)но(с)ти єго мє(с)тє Иско- 
ро(с)тинє, лєжачо(м) у повєтє Киє(в)ско(м), у брамьі за(м)ковоє у ворота во(т)- 
кну(л) и мєщано(м), кого (м) на то(т) ча(с) видєти мо(г), тьіє по(з)вьі соповєда(л) 
и (о(б)вола(л) є(с)ми писаньїє тьіє по(з)вьі в рєчи и (в) жалобє зємєнина

гд(с)рьского воєво(д)ства Но(в)горо(д)ского пна Крєчєто(в)ского до ли(с)ту, 
доброво(л)ного (опису єго, што всє ширє(и) мєновитє по доста(т)ку [в] нашо(м) 
по(з)вє сописано и доложоно є(ст).

За которьіми тьіми по(з)вьі зложи(л) рокь собєю(м) сторона(м) у суду на 
трибунале Любє(л)ско(м) ста(т) в року тєпєрє(ш)нємь, тисєча шє(ст)со(т) пя- 
то(м), на тє(р)ми(н) воєво(д)ства Вольі(н)ского. И на то (м) да(л) се(с) мо(и) 
кви(т) по(д) пєча(т)ю и с по(д)писо(м) руки моєє ку записа(н)ю до кни(г) врядо-
вьі(х) ча(м)ку г(с)дрьско(г)[о] Житоми(р)ско(г)[о], писа(н) у Житомиру року
тисєча шє(ст)со(т) пятого м(с)ца ге(н)вара, со(с)мо(г)[о]на(д)ца(т)[ого] дня.
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Котороє сочєви(с)тоє со(з)на(н)є во(з)ного и кви(т) єго до кни(г) врядовьі(х) 
за(м)ку гд(с)рї>ского Житоми(р)ского принято и записано є(ст).

13. Справа пна Я на  Лядовича 
з пно(м) Я кубо(м) Лакгє(в)ни(ц)кимт>.

Року 1605, м(с)ца гє(н)вара, 15 дня.

Писа(л) и присьіла(л) на вря(д) г(с)дрьски(и) замо(к) Житоми(р)ски(и) до 
мєнє, Матєуша Клє(м)бо(в)ского, на то(т) ча(с) намє(ст)ника по(д)старо(ст)ва 
Житоми(р)ского, єго м(л). па(н) Я(н) Лядови(ч), со(б)тє(ж)ливє жалуючи и соповє-
даючи кгва(л)ту-ная(з)ду, которьі(и) сє ста(л) на до(м) єго мл(с)ти шляхє(т)-

13 ски(и) року тєпє(р) йдучого, тисєча шє(ст)со(т) пятого43, / /  м(с)ца гє(н)вара, 
14 дня, у пя(т)ницу, правє со полу(д)ни нєяки(и)сь Яку(б) Лакгє(в)ни(ц)ки(и) 
яко при(н)цьіпа(л), зобра(в)ши и способи(в)ши на то многи(х) людє(и), то є(ст) 
татаро(в), цьігано(в), людє(и) волочачи(х), ро(з)ного народу со ки(л)кадєся(т)
члвка з ору(ж)є(м), во(и)нє налєжачи(м), собьічає(м) нєприятє(л)ски(м) наєха(в)- 
ши на до(м) мо(и), в має(т)но(с)ти сєлє Жу(р)би(н)ца(х), та(м) жє мо(ц)но, 
кгва(л)то(м), нєсо(т)повє(д)нє запо(м)нє(в)ши боя(з)ни божоє и срокго(с)ти пра
ва по(с)полито(г)[о] и звє(р)хно(с)ти є(г)[о] к(р). м(л). на до(м) мо(и) стрєля(л), 
до двора моє(г)[о] добьіва(л), само(г)[о] мєнє повабя(л), соромотєчи мєнє сло
вами нєу(ч)стивьіми и добро(и) славє моє(и) до(т)кливьіми, ворота у двора моєго 
пострєля(л), домь мо(и) и мнє самому кгва(л)т учини(л), до двора яко соди(н) 
нєприятє(л) шту(р)мова(л), жє (м) сє залє(д)во у дворе са(м) и(з) слугами моими 
содє(р)жа(л).

И проси(л) єго м(л). па(н) Лядови(ч) со прида(н)є во(з)ного на соглєда(н)е
того кгвалту бє(з)пра(в)ного, которьі(и) сє єго мл(с)ти ста(л). Я ис пови(н)ности 
уряду моєго во(з)ньі(х) дво(х), шляхє(т)ньі(х) Семена Ми(н)ко(в)ского а Васи-
(л)я Со(с)ни(ц)кого44, а тоє соповєда(н)є єго мл(с)ти до кни(г) житоми(р)ски(х) 
записати є(с)ми каза(л), што є(ст) записано.

14. Справа пна Якуба Л акгє(в)ни(ц)ко(г)[о1 
с пно(м) Лядоеичо(м).

Року 1605, м (с)ца  гє(н)вара, 18 дня .
На врядє єго к(р). м(л). за(м)ку Житоми(р)ского передо (м)ною, Матєу- 

шо(м) Клє(м)бо(в)ски(м), намє(ст)нико(м) по(д)старо(ст)ва Житоми(р)ского, 
постанови(в)шисє сочєви(с)то, шляхє(т)нє урожоньі(и) па(н) Ба(л)цєр Лакге(в)-
ни(ц)ки(и) именє(м) брата своє(г)[о] пна Якуба Лакгє(в)ни(ц)кого соповєда(л)
и со(б)тє(ж)ливє жалова(л) на пна Яна Лядовича со то(м),

43 Слово пятого написано на іншому слові.
44 Очевидно, після нього пропущено слово придалг.
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и(ж), дє(и), року тєпє(р) йдучого тисєча шє(ст)со(т) пятого, м(с)ца гє(н)ва- 
ра, чотьі(р)на(д)цатого дня, у пя(т)ницу, мєномєнованьі(и) П] бра(т) мо(и) 
па(н) Якубь Лакгє(в)ни(ц)ки(и) єха(л) зь сєла Половє(ц)кои до Котє(л)ни на 
я(р)марокь самовторь с хлопьцє(м) дорогою доброво(л)ною, гости(н)цг(м)
звьі(к)льімь на село Жу(р)би(н)цьі мимо дво(р) того то пна Лядовича. И кгдьі 
скоро приє(ж)джа(л) проти(в) воро(т) двора єго, то па(к) мєнованьі(и) пз(н) 
Лядови(ч), прєпо(м)нє(в)ши срокго(с)ти права по(с)политого и ви(н) в нв(м) 
сописаньі(х), са(м) (особою своєю зь многими слугами по(д)даньіми и помс(ч)- 
никами своими, єму самому имєньї и на(з)ви(с)ки лєпє(и) знаємьіми, которьі(х)
вси(х) бьіло з ни(м) со ко(л)кодєся(т) члвка, та(м) жє, вьіпа(д)ши з двора своєго
а пєрєня(в)ши єго на то(и) доброво(л)но(и) дорозє мєнованого брата моєго пна
Якуба Лакгє(в)ни(ц)кого, нєпристо(и)нє яко члвка споко(и)ного, бєзпє(ч)ного 
и єму ничого нєви(н)ного, сокру(т)нє а нєлюто(с)тивє зби(л), змо(р)дова(л) и 
(з)рани(л), пя(т)на(д)ца(т) ра(н) шко(д)ливьі(х) сєчоньі(х) єму позадава(л), 

13 зв. с которого та(к) срокгого зранє(н)я нє вєдаю, //  будє(т) ли жи(в).
При которо(м) то зби(т)ю и (з)ранє(н)ю єго має(т)но(ст), рєчи єго, которьіє 

на то(т) ча(с) при собє мє(л), побра(л) и кгва(л)то(в)нє пограби(л), а то є(ст) 
мєновитє:

ла(н)цу(х) золотьі(и) зь  шма(л)цєм з нєго ра(н)ного зняли и пограбили, 
которьі(и) ко(ш)това(л) триста золотьі(х) чи(р)воньі(х); шаблю срє(б)ро(м) 
сопра(в)ную, которая ко(ш)товала шє(ст)дєся(т) золотьі(х) по(л)ски(х); ко(л)- 
пакь чи(р)воньі(и) шка(р)ла(т)ньі(и), собо(л)ми по(д)шитая [!], которьі(и) ко(ш)- 
това(л) золотьі(х) по(л)ски(х) три(д)ца(т); конє(и) два сиви(х) во(з)нико(в) зь 
са(н)ками, которьіє со(н) купи(л) за со(с)мьдєся(т) золотьі(х) по(л)ски(х); з во(з)- 
ка сано(к) шкатулу взя(л) зь гро(ш)ми готовьіми, в которьі(х) бьіло золотьі(х) 
по(л)ски(х) по(л)тора(с)та; кобє(р)цо(в) два аджа(м)ски(х), куплєньїє за золо- 
тьі(х) пя(т)дєся(т); постє(л) — подушо(к) атласовьі(х) три, прєстира(д)ло ру(б)- 
ковоє зь фа(р)ботами, ко(л)дру — тая по(с)тє(л) ко(ш)товала золотьі(х) по(л)- 
ски(х) сє(м)дєсять; то(р)бу с кошулями, хустками, с това(л)нями и и(н)шими 
речами, которьіє ко(ш)товали шєстдєся(т) золотьі(х) по(л)ски(х); ко(ц) чи(р)- 
воньі(и), которьі(и) ко(ш)това(л) три золотьі(х) по(л)ски(х), и и(н)шиє рєчи 
дробньїє, которьіє в са(н)ка(х) бьіли.

То всє, яко сє вьішє(и) помєнило, побра(в)ши и кгва(л)то(в)нє пограби(з)ши, 
внє(с) и впровади(л) и на пожито(к) сво(и) собє(р)ну(л).

И проси(л) имєнє(м) того (ж) брата своє(г)[о] пна Якуба Лакгє(в)ни(ц)кого 
со прида(н)є во(з)ного на соглєда(н)є и на со(с)вє(т)чє(н)є то(г)[о] зби(т)я и (з)ра- 
нє(н)я мєнованого брата своєго.

Я (м) єму до тоє справьі прида(л) во(з)ного єнєра(л)ного воєво(д)ства Киє(в)- 
ского шляхє(т)ного Васи(л)я Со(с)ни(ц)кого и тую протє(с)тацьпо єго запро(з)- 
бою записати каза(л).

15. Справа пна М атєя Ро(з)добє(ц)ко(г)[о] 
зь  Сєли(в)ихою.

Року 1605, м (с)ца гє(н)вара, 18 дня .
Ста(в)ши на врядє в за(м)ку єго к(р). м(л). Житоми(р)ско(м) пєрєдо (м)ною, 

Матєушо(м) Клє(м)бо(в)ски(м), на то(т) ча(с) намє(ст)нико(м) по(д)старо(ст)ва
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Житоми(р)ского, при шляхе(т)ньі(х) мєщана(х) єго к(р). м(л). житоми(р)ски(х), 
при пану Ку(з)мє Ко(н)дратовичу Пострьігачє(н)ко(м) [!], при пну Йвану
Плю(ш)няку, при пну Семене Ре(з)нику и при Станиславє Жєлєзо(в)ски(м),
слузе его м(л). пна Федора Щуро(в)ского, по(д)старостего житоми(р)ского, доб- 
рово(л)не и спо(л)н8 со(з)нали на (и)ме Микола(и) Петро(в)ски(и) зь жоною 
своєю Стєцєю Селе(в)ихою.

Которьі(и) то согоро(д) лежи(т) на луце межею по(д)лє (огорода ш л я х е т 
ного пна Матєя Ро(з)добє(ц)кого ко(н)це(м) такь (оди(н), яко и други(и) до рєки 
Камєници, которьі(и) //  согоро(д) па(н) Ро(з)добе(ц)ки(и) на(м) заплати(л).

И записали(с)мьі то соно(му), абьі на пото(м), уходячи вшєляки(х) тру(д)- 
носте(и), па(н) Ро(з)добе(ц)ки(и) и(з) затяго(в) пра(в)ньі(х) поко(и) мє(л) (о(т) 
дете(и) наши(х), кгдьі бьі хотєли того се домага(т), кгдьі (с)мьі то со(з)навали, 
и(ж) за до(л)ги (о(т)ца и(х) зма(л)лого45, которьі(х) ничого мало се (о(с)тало со [! ] 
(с)ми плати(т) му сели.

Которое (очєви(с)тоє и доброво(л)ное со(з)на(н)е звьі(ш) помєнєно(г)[о] 
мєновано(г)[о] Миколая Петро(в)ского и жоньї єго до кни(г) урядовьі(х) за(м)ку 
г(с)дрьского Житоми(р)ского принято, записано є(ст).

16. Созна(н)є возно(г)[о] в справє пна Лва Лясотьі
и м а(л)ж о(н)ки  его м (л ) . зь  єго м (л ) . пном 

Алєкса(н)дро(м ) Бутовичомь.

Року 1605, м (с)ца гє(н)вара, 18 дня .
На врядє єго к(р). м(л). за(м)ку Житоми(р)ского передо (м)ною, Матєушо(м) 

Клє(м)бо(в)ски(м), намє[с](т)нико(м) по(д)старо(ст)ва Житоми(р)ского, поста- 
нови(в)шисе (очєви(с)то, єнєра(л) во(з)ньі(и) воєво(д)ства Киє(в)ского, шляхє(т)- 
ньі(и) Василе(и) Со(с)ни(ц)ки(и) ку записова(н)ю до кни(г) со(з)на(л) и 
во(д)лу(г) того со(з)на(н)я своєго кви(т) по(д) пєча(т)ю и с по(д)писо(м) руки 
своєє писаньі(и) тими словьі пода(л):

Я, Василє(и) Со(с)ни(ц)ки(и), єнєра(л) во(з)ньі(и) воєво(д)ства Киє(в)ского 
со(з)нава(м) на то(м) квите моє(м), и(ж) року тєпє(р) йдучого, тисєча шє(ст)-
со(т) пятого, м(с)ца гє(н)вара, второго дня, маючи при собє людє(и) добрьі(х),
положи(л) є(с)ми по(з)вьі (о(т) пна Л ва Лясотьі и мал(ж)онки єго м(л). пнєе 
Ма(р)и Бутовичо(в)ньі в має(т)но(с)ти Кочурє у воєво(д)ствє Кочуро(в)ско(м)
у ворота у(т)кну(л) и чєляди дво(р)но(и) и вря(д)нику самому ее м(л). пнєє
Алє(к)са(н)дровоє Бутовичовое и (оньі(м) (оповєда(л) є(с)ми по єго м(л). пна
Ма(р)тина Бутовича и по єє м(л). мл(с)ть пнюю Томилу Бєрєжє(ц)кого пнюю 
Алєкса(н)дровую Бутовичовую и пото(м)ко(м) и(х) м(л). Г'а(н)ну и Наста(с)ю
в жалобє єго м(л). пна Лва Лясотьі, ска(р)бно(г)[о] зе(м)ли Киє(в)скоє и ма(л)-

45 Тобто, зма(р)лого.
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жо(н)ки єго м(л). пнєє Ма(р)и Бутовичо(в)ньі со кгвалто(в)ноє вьібьі(т)є з має(т)- 
но(с)ти Кочуро(в)скоє, сєла и двора, и сотобра(н)є має(т)но(с)ти с того (ж) двора, 
што ширє(и) а достато(ч)нє(и) на тьі(х) по(з)вє(х) вся рє(ч) по доста(т)ку є(ст) 
сописана и доложона. За которьіми зложи(л) є(с)ми рокь во(д)лу(г) тьі(х) же 
по(з)во(в) и року та(м) написаного и о(з)на(и)мєного ку ро(с)правє на ро(ч)ки 
кгро(д)скиє киє(в)скиє, которьіє припа(с)ти и сужоньї бьіти мают в року те-
пє(р) идучо(м), тисєча шє(ст)со(т) пято(м), м(с)ца ма(р)ца, второ(г)[о] дня. И 
на то (м) до кни(г) житоми(р)ски(х) да(л) сє(с) мо(и) кви(т) по(д) моєю пєча(т)ю 
и с по(д)писо(м) руки моєє.

Писа(н) в Житомиру.
Василє(и) Со(с)ни(ц)ки(и), єнора(л), рука вла(с)на. Котороє сочєви(с)тоє

со(з)на(н)є во(з)но(г)[о] и кви(т) єго до кни(г) врядовьі(х) за(м)ку г(с)дрьско- 
14 зв. (г)[о ] Житоми(р)ского принято и записано є(ст) II.

17. С о(з)на(н)є  во(з)ньі(х) в справє пна Я на Лядовича
с пно(м) Я кубо(м) Л акгє(в)ни(ц)ким ,ь.

Року 1605, м(с)ца гє(н)вара, 20 дня.
На врядє єго к(р). м(л). за(м)ку Житоми(р)ского пєрєдо (м)ною, Матєу- 

шо(м) Клє(м)бо(в)ски(м), намє(ст)нико(м) по(д)старо(ст)ва Житоми(р)ского, 
постанови(в)шисє сочєви(с)то, єнєраловє во(з)ньіє воєво(д)ства Киє(в)ско(г)[о], 
шляхє(т)ньіе Сємє(н) Мм(н)ко(в)ски(и) а Василє(и) Со(с)ни(ц)ки(и) ку записо- 
ва(н)ю до кни(г) со(з)нали и во(д)лу(г) того со(з)на(н)я своє(г)[о] кви(т) по(д) 
пєча(т)ми и с по(д)писами ру(к) свои(х) писаньі(и) тьіми словьі подали:

Яз, Сємє(н) Ми(н)ко(в)ски(и), а я, Василє(и) Со(с)ни(ц)ки(и), во(з)нне 
єнєра(л)ньіє воєво(д)ства Киє(в)ского, со(з)наває(м) си(м) нашим квито(м) ку
записова(н)ю до кни(г) за(м)ку г(с)дрьского Житоми(р)ского, и(ж) року тєпє(р)
йдучого, тисєча шє(ст)со(т) пятого, м(с)ца гє(н)вара, со(с)мна(д)цатого дня, 
будучи на(м) приданьі(м) з уряду єго к(р). м(л). за(м)ку Житоми(р)ского на
справу и потребу пну Я ну Лядовичу [з] Хилина, то є(ст) на согледа(н)є кгва(л)- 
то(в)ного наєха(н)я на до(м) его м(л). у має(т)но(с)ти его Жу(р)би(н)ца(х) со(т)
пна Якуба Лакгє(в)ни(ц)кого, та(к) тє(ж) со(т) слу(г) и помо(ч)нико(в) его, кото- 
рьі(х), дє(и), со(н) сам лєпе(и) зає(т)46, за соказа(н)є(м) его м(л). видєли є(с)мо 
ворота с пу(л)гако(в) постреляньїе и хво(р)тка з другое сторони та(к)жє с пу(л)- 
гако(в) пострєляно и потолока к о л а47 двора и коло воро(т) немалая, котороє
пострєля(н)є и потолоку мєни(л) бьіти єго м(л). па(н) Лядови(ч) со(т) пна Якуба 
Лакгє(в)ни(ц)кого.

При которо(м) наєха(н)ю пна Лакге(в)ни(ц)кого коня шє(р)стью сивого 
и шаблю голую с про(с)тою соправою со(т)бегли, которого коня и шаблю чє- 
ре(з) на(с) во(з)ньі(и) на вря(д) Житоми(р)ски(и) ©тосла(л). А та(к) мн, во(з)-

46 знає(т),
47 коло.
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ньіє, што (х)мо видели и соповєда(н)є єго м(л). сльїшєли и на то (х)мо дали то(т) 
на(ш) кви(т) з нашими пєча(т)ми и с по(д)писо(м) рукь наши(х).

Писа(н) у Житомиру року тисєча шє(ст)со(т) пятого, м(с)ца гє(н)вара, два-
(д)цатого дня.

Котороє сочєви(с)тоє со(з)на(н)є во(з)ньі(х) и кви(т) и(х) до кни(г) врядовьі(х) 
за(м)ку г(с)дрьского Житоми(р)ского принято и записано є(ст).

18. С о(з)на(н)є  во(з)ного в справє 
пна Якуба Л акгє(в)ни(ц)ко(г)[о] 

с пно(м) Яном Лядовичо(м).

Року 1605, м (с)ца гє(н)вара, 20 дня.
На врядє єго к(р). м(л). за(м)ку Житоми(р)ского пєрєдо (м)но[ю], Матєу- 

шо(м) Клє(м)бо(в)ски(м), намє(ст)нико(м) по(д)старо(ст)ва Житоми(р)ского, 
постанови(в)шисє сочєви(с)то, єнєра(л) во(з)ньі(и) воєво(д)ства Киє(в)ского, 
шляхє(т)ньі(и) Василє(и) Со(с)ни(ц)ки(и), ку записова(н)ю до кни(г) со(з)на(л) 
и во(д)лу(г) того со(з)на(н)я своєго кви(т), по(д) пєча(т)ю и с по(д)писо(м) руки 
своєє писаньі(и), тьіми словьі пода(л):

Яз, Василє(и) Со(с)ни(ц)ки(и), єнєра(л) во(з)ньі(и) воєво(д)ства Киє(в)ского, 
со(з)наваю тьі(м) мои(м) квито(м) ку записова(н)ю до кни(г) врядовьі(х) за(м)ку
г(с)дрьского Житоми(р)ского, и(ж) року тєпє(р)є(ш)нєго, тисєча шє(ст)со(т)
чє(т)вє(р)того [ ! ]48 м(с)ца гє(н)вара, два(д)цатого дня, за прида(н)є(м) со(т)

15 вряду г(с)дрьско(г)[о] //  за(м)ку Житоми(р)ского, бьі(л) є(с)ми на справє а по-
трєбє єго м(л). пна Якуба Лакгє(в)ни(ц)кого в Ко(д)ни в го(с)подє єго, та(м) 
жє, за соказа(н)є(м) єго, видє(л) єсми єго сокру(т)нє збитого и (з)ранєно(г)[о], 
то є(ст) у головє ра(н) сєчоньі(х) крьівавьі(х), ба(р)зо шко(д)ливьі(х) двана(д)- 
ца(т), на плєчу руки правоє рану со(д)ну, та(к)жє сєчоную, шко(д)ливую, 
другую нижє(и) плєча, на(д) ло(к)тє(м), на то(и) жє руцє, тятую, крьівавую, 
а на руцє лєвоє руки [!], на(д) ло(к)тє(м), рану та(к)жє тятую крьівавую.

Котороє то зби(т)є и (з)ранє(н)є своє, мєни(л) бьі(т) па(н) Якубь Лакгє(в)-
■'-ч>

ни(ц)ки(и) єму сталоє року вьішє(и) мєнованого, м(с)ца гє(н)вара, чотьі(р)на-
(д)цатого дня ни со(т) кого и(н)шого, тьі(л)ко со(т) пна Я на Лядовича на добро- 
во(л)но(и) дорозє єдучому зь сєла Половє(ц)кои до Котє(л)ни на я(р)марокь
на сєло Жу(р)би(н)цьі проти(в) дому того то пна Лядовича собьічає(м) нєпри(с)- 
то(и)ньі(м).

И при томь, дє(и), и(з)ранє(н)ю и(х) має(т)но(ст), рєчи єго, которьіє на то(т) 
ча(с) при нє(м) бьіли, побра(л) и пограби(л) и на пожито(к) сво(и) собє(р)ну(л), 
со чо(м), дє(и), всє(м) ширє(и) и достато(ч)нє(и) на протє(с)тацьіи моє(и), на вря
дє учинєно(и), сописано и доложоно є(ст).

А такь я, во(з)ньі(и), што (м) видє(л) и сльїшаль, на то(м) ку записова(н)ю
до кни(г) врядовьі(х) за(м)ку г(с)дрьского Житоми(р)ского да(л) то(т) мо(и)

48 Помилка: пятого.
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кви(т) по(д) пєча(т)юмоєю и с по(д)писо(м) вла(ст)ноє руки моєє. Писа(н) в Жи-
томиру року тисєча шє(ст)со(т) пято(г)[о], м(с)ца гє(н)вара, два(д)цатого дня. 

Василє(и) Со(с)ни(ц)ки(и), єнєра(л), рука вла(ст)на.
Котороє сочєви(с)тоє со(з)на(н)є во(з)ного и кви(т) єго до кни(г) врядовьі(х)

за(м)ку г(с)дрьского Житоми(р)ского Житоми(р)ского [!] записано є(ст).

19. Справа пна Йвана, 
по(д)пи(с)ка ж итоми(р)ско(г)[о]у 

зь  Панютою, ст рє(л)цє(м ) 
лє(с)ни (м ) ж ит оми(р)ски(м).

Року 1605, м (с)ца гє(н)вара, 22 дня .
На врядє єго королє(в)скоє м(л). за(м)ку Житоми(р)ского пєрєдо (м)ною, 

Матєушо(м) Клє(м)бо(в)ски(м), намє(ст)нико(м) по(д)старо(ст)ва Житоми(р)ско- 
го, постанови(в)шисє49 сочєви(с)то, Панюта Микитич, стрєлє(ц) лє(с)ньі(и), 
устнє и доброво(л)нє со(з)на(л) тьіми словьі,

и(ж), дє(и), пну Йвану, по(д)пи(с)ку житоми(р)скому, прода(л) є(с)ми 
ниву свою вла(ст)ную старую, лєжачую за рєкою Тєтєрє(в)ю, неподалеку па- 
сєки Сукачевьі, межею по(д)лє єго (ж) нивьі, которую со(н) купи(л) у брата моєго 
Трухона. До тоє (ж) нивьі, з другое стороньї, со межу цєлиньї, копа(н) свою 
вла(ст)ную, ещє нєдокопаную, котороє з упру(г) може бьі(т), ему (ж) є(с)ми про- 
да(л) то все за копу грошє(и) на вє(ч)ньіє часьі.

Которьіми нивами во(л)но ему будє(т), якь  хотєчи, шафовати и ку налєпь- 
шому пожи(т)ку своєму соборочати. А я вже са(м), жона, дети и бли(з)киє мои 
и ни(х)то и(н)ши(и) вь ни(х) уступова(т)се вє(ч)ньіми часьі нє маю и нє маю(т) 
и мочи нє буду и нє буду(т).

И проси(л) мєнованьі(и) Панюта, абьі то до кни(г) записано бьіло, што є(ст) 
15 зв. записано. //

20. Справа пна Йвана Прєжо(в)ского 
зь єє м (л ) . пнєю Нємиричовою и(з) сьіно(м) ЄЄ.

Року 1605, м (с)ца  ге(н)вара, 23 дня.
На врядє єго к(р). м(л). за(м)ку Житоми(р)ского пєрєдо (м)ною, Матєу- 

шо(м) Клє(м)бо(в)ски(м), намє(ст)нико(м) по(д)старо(ст)ва Житоми(р)ского, 
постанови(в)шисє а>чєви(с)то, па(н) Ива(н) Сємєнови(ч) Прєжо(в)ски(и) устнє 
и доброво(л)нє со(з)на(л) и при (очєви(с)то(м) со(з)на(н)ю своє(м) поклада(л) 
ли(ст)-запи(с) сво(и) доброво(л)ньі(и) по(д) пєча(т)ю и с по(д)писо(м) руки 
своєє, та(к)жє по(д) пєча(т)ми и с по(д)писо(м) ру(к) людє(и) за(ц)ньі(х), в ни(м)
мєнованьі(х), єє м(л). пнє(и)Маруши Хрє(б)товичо(в)нє А(н)дрєєво(и) Нємири-

4У На -и(в)- чорнильна пляма.
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чово(и) и сну єе м(л). пну Стєфану Нємиричу на (з)рєчє(н)ємає(т)но(с)ти Шє(р)- 
шнє(в)скоє даньі(и), о) чо(м) ширє(и) и достато(ч)нє(и) то(т) запи(с) в собє со(б)-
мо(в)ляє(т), просєчи, абьі приня(т) и до кни(г) врядовьі(х) за(м)ку г(с)дрьского 
Житоми(р)ского уписа(н) бьі(л), которого (м) до вєдомо(с)ти моєє врядовоє 
приня(в)ши и читаного пєрє(д) собою по до(с)та(т)ку вьіслуха(в)ши, до кни(г) 
слово в слово вписати каза(л), которьі(и) та(к) сє в собє має(т):

Яз, Ива(н) Сємєнови(ч) Прєжо(в)ски(и), чиню я(в)но и вьі(з)наваю си(м) 
листо(м), доброво(л)ньі(м) записо(м), кому со томь будє(т) вєдати належало 
тепє(р) и на пото(м) за(в)ждьі, и(ж), што є(с)ми позьіва(л) по(з)вьі зє(м)скиєми50
киє(в)скими пєрє(д) су(д) зє(м)ски(и) Киє(в)ски(и) єго м(л). пна Ма(т)фєя Нє- 
мирича на ро(з)ньіє роки в справє чєрє(з) мєнє яко повода помєнєному єго м(л).
пну Ма(т)фєю Нємиричу яко по(з)ваному до вьіку(п)на добрь, то є(ст) поло
винь! сєла Шє(р)шнєви(ч), в зє(м)ли Киє(в)ско(и) лєжачо(м), заданоє [?].

Которая має(т)но(ст) сєло Шє(р)шнєвичи нєбо(ж)чикови єго м(л). пну
А(н)дрєєви Нємиричови, братови рожоно(му) єго мл(с)ти пна Ма(т)фєя вє(д)-
лу(г) тє(с)тамє(н)ту со(с)та(т)нєє воли зо(ш)лого єго м(л). пна Есифа Нємирича, 
су(д)и зє(м)ского киє(в)ского, право(м) вєчи(с)тьі(м) и (в)ли(в)ко(м) сумьі на
тьі(х) жє добра(х), з ру(к) того (ж) пна Ма(т)фєя зо(с)тала и по смє(р)ти нєбо(ж)-
чика пна А(н)дрєя Нємирича на сьіна є(г)[оJ м(л). урожоного пна Стєфана 
Нємирича, яко вла(ст)ного дєдича право(м) прирожоньі(м) стала.

В которо(и) то справє су(д) зє(м)ски(и) киє(в)ски(и), припа(т)ри(в)шисе
записовьі со(т) деда моєго, про(д)ко(м) пна Нємиричовьі(м), на тую має(т)но(ст)
Шє(р)шнє(в)скую даньі(м), и(з) шє(ст)ма свє(д)ками єго м(л). пну Ма(т)фєєви 
Нємиричовьі яко посєсорови на со(н) ча(с) тьі(х) добрь присєгнути наказа(л)
на томь, яко дє(р)жачиє записо(м) продокь пна Нємиричо(в) и со(н) са(м) и(з) 
ру(к) єго м(л). дє(р)жачиє до вє(ч)ного дє(р)жа(н)я тьі(х) добрь при(ш)ли и яко 
вє(д)лє статуту старо(г)[о] продокь єго м(л). захова(л)сє со(т) чого, кгдьі апє- 
ляцьіи чєрє(з) по(з)ваного на трибуна(л) любє(л)ски(и), в року тисєча шє(ст)- 
[сот] второ(м) (о(т)правованьі(и), вьіточона бьіла.

Су(д) со(н) голо(в)ньі(и) трибуна(л)ски(и) то(т) дєкрє(т) зє(м)ски(и) киє(в)- 
ски(и) ствє(р)ди(в)ши, наза(д), до того (ж) суду зє(м)ского тую присєгу сото- 
сла(л), а пото(м) о>тосла(н)я помєнєного в суде зє(м)ско(м) киє(в)ско(м) по-
(з)ваньі(и) єго м(л). па(н) Ма(т)фє(и) Нємири(ч), с причиньї соборо(н) своихь, 

16 кгдьі присєгнути нє хотє(л) и апєляцьію вьіточи(в)ши тє(р)мину апєляцьіи // нє 
ко(н)чєчи зє (м)ною, приятє(л) сє погоди(л) и мнє за тоє право моє, сочищаючи
ве(ч)но(ст) тьі(х) добрь половину сєла Шє(р)шнє(в) пну Стєфанови Нємиричови

->W
чєрє(з) мєнє доходячиє, а тєпє(р) тому то пну Стєфанови Нємиричови служа- 
чиє и по со(т)цу єго на єго (ж) спалоє и, уходєчи присєги собє за тьі(м) на-
казаноє, которую ко(н)чи(т) нєбо(ж)чикови пну А(н)дрєєви Нємиричови соблик-
говаль мнє спо(л)нє зьм (л). пнєю А(н)дрєєвою НємиричовоюМарушєю Хрє(б)-

50 Помилка, потрібно земскими.
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товичо(в)ною, ма(т)кою пна Стєфана Нємирича. досьіт учини(л), заплати(л) 
и достато(ч)н£ нагороди(л).

За которьі(м) досьі(т) учинє(н)ємь и(х) мл(с)ти право моє все на тьіє добра 
мнє яки(м) ко(л)вєкь право(м) служачиє, ничого у сєбє нє зо(с)тавуючи, чєрє(з)
руки єго м(л). пна М а(т)фєя51 Нємирича є(и) м(л). пнє(и) Нємиричово(и), яко
вла(ст)но(и) ма(т)цє и сопєку(н)цє пна Стєфана Нємирича, вла(с)ного дєдича 
тьі(х) добрь шє(р)шнє(в)ски(х) вцалє со(т)да(л) и вє(р)ну(л) є(с)ми.

А за со(т)да(н)є(м) чєрє(з) єгом(л). пна Ма(т)фєя Нємирича пну Стєфанови 
Нємиричови ничого та(к) в дєди(ц)ствє, яко и по(д) прєтє(к)сто(м) якого [?] 
набьітого права або и ща(д)ко(м) свои(м) в тьі(х) добра(х) нє зоставуючи, в дє-
ди(ц)ство пна Стєфана Нємирича и пото(м)ко(в) єго тьіє добра поворочаю и в 
оньі(х) зьступую и на вє(ч)ньіє часьі з ни(х) зрєкаю и си(м) доброво(л)ньі(м)

'■'w
ли(с)то(м)-записо(м) моимь и зє(з)на(н)є(м) єго на врядє г(с)дрьско(м) Жито- 
ми(р)ско(м) зрєкль є(с)ми, которого зрєчє(н)я моє(г)[о] нинє(ш)нєго и на врядє 
припало(м) кгро(д)ско(м) або зє(м)ско(м) киє(в)ско(м), на ро(ч)ка(х) або на ро- 
ка(х) по датє сєго ли(с)ту моєго напє(р)вє(и) до сужє(н)я припадаючи(х), зє-
(з)на(н)є(м) свои(м) ствє(р)дити маю и повинє(н) буду по(д) закладо(м) на сторо
ну укри(в)жиную двєма(с)тьі62 копами грошє(и) лито(в)ски(х).

И на то(м) да(л) є(с)ми сє(с) мо(и) ли(ст), доброво(л)ньі(и) запи(с) зрєчє(н)я 
моєго по(д) пєча(т)ю и с по(д)писо(м) руки моєє.

А при то(м) бьіли и того добре свєдомьі и(х) м(л). пновє а приятєли мои, 
то є(ст): па(н) Григорє(и) Покалє(в)ски(и), па(н) Фєдо(р) СОбодє(н)ски(и), па(н) 
Дмитє(р) Дубни(ц)ки(и) а па(н) Стєфа(н) Пи(н)чє(в)ски(и), єнєра(л) зє(м)ски(и) 
воєво(д)ства Киє(в)ского, которьіє за устною и сочєви(с)тою про(з)бою моєю 
пєчати свои приложили и руками вла(ст)ньі(ми) по(д)писати рачили.

Писа(н) в Житомиру року со(т) нарожє(н)я сна бо(ж)єго тисєча шє(ст)со(т)
пятого, м(с)ца гє(н)вара, два(д)ца(т) трєтєго дня.

У того ли(с)ту пєчатє(и) пя(т) и по(д)пи(с) ру(к) тнми словьі:
Ива(н) Прєжє(в)ски(и), вла(с)ная рука; Григорє(и) Покалє(в)ски(и), ру

кою; Fedor Obodensky r^k^ wtasn^, D m itr Dubnicky, rek^ sw^, Стєфа(н) Пи(н)- 
чє(в)ски(и), єнєра(л) зє(м)ски(и) воєво(д)ства Киє(в)ского, рукою вла(с)ною.

Котороє (очєви(с)тоє со(з)на(н)є пна Прєжо(в)ского и то(т) ли(ст)-запи(с) 
єго доброво(л)нн(и) до кни(г) слово в слово принято и записано є(ст).

61 Виправлено з іншого слова.
62 Закінчення в оригіналі виправлено.
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21. Справа пна М а(т )ф єя Нємирича 
с пномь Сємєно(м) Н ємиричо(м).//

Року 1605, м(с)ца. гг(н)вара, 23 дня.

На врядє г(с)дрьско(м) Житоми(р)ско(м) пєрєдо (м)ною, Матєушо(м) Клєм-
бо(в)ски(м), намє(ст)нико(м) за(м)ку г(с)дрьского Житоми(р)ского, ста(в)ши 
(очєви(с)то, єнєраловє во(з)ньіє воєво(д)ства Киє(в)ского, шляхє(т)ньіє Васи- 
лє(и) Со(с)ни(ц)ки(и) и Стєфа(н) Пи(н)чє(в)ски(и) при(з)нали и кви(т) со(з)на- 
(н)я своєго в справє нижє(и) мєновано(и), которьі(и) по(д) пєча(т)ми и с по(д)- 
писами ру(к) свои(х) ку записа(н)ю до кни(г) подали:

Яз, Василє(и) Со(с)ни(ц)ки(и), а я, Стєфа(н) Пи(п)чє(в)ски(и), єнєраловє 
во(з)ньіє воєво(д)ства Киє(в)ского, со(з)наває(м) тьі(м) наши(м) квито(м), и(ж)
року тєпє(р) йдучого, тисєча шє(ст)со(т) пятого, м(с)ца гє(н)вара, со(с)мого-
на(д)ца(т)[ого] дня, будучи на (с)праву53 и потрє[бє] єго м(л). пна Ма(т)фєя 
Нємирича, кгдьі гго м(л). Нємири(ч), во(д)лу(г) тє(с)тамє(н)ту и ро(з)дє(л)ку 
Нємиричова, и кгдьі єго м(л). па(н) Нємири(ч), во(д)лу(г) тє(с)тамє(н)ту и
ро(з)дє(л)ку сла(в)ноє памєти нєбо(ж)чика пна со(т)ца своє(г)[о] єго м(л). пна 
Есифа Нємирича, су(д)и зє(м)ского киє(в)ского, яко сопєку(н), має(т)но(ст) 
Хво(с)ни(ц)кую, по(д) СО(в)ручи(м) будучого, со (в)сими присє(л)ки, до нєє
належачими, братови своєму рожоному пну Семену Есифовичу Нємиричу яко 
опєку(н) до моцьі владзьі и дє(р)жа(н)я поступова(л), тєдьі мьі, маючи при собє
стороную [!] дво(х) шля(х)тичо(в), пна Якуба Губа и пна Яна Пєтро(в)ского, 
чинєчи досьіть пови(н)но(с)ти вряду нашого, того року и дня, звьі(ш) мєнова-

ч.ного, є(з)дили є(с)мо с пно(м) Сємєно(м) Нємиричо(м), при которо(м) и сл у х а54
єго м(л). пна Ма(т)фєя Нємирича, па(н) Я(н) Миха(и)ло(в)ски(и), которьі(и)
имєнє(м) єго м(л). пна своєго помєнєную має(ст)но(ст)[! ] свою Фо(ст)ни(ц)кую,
со (в)сими присє(л)ки и пожитьки до нєє налєжачиє, до дє(р)жа(н)ю55 пну 
Семену Нємиричу подава(л).

Тєдьі тє(ж) мьі, што врядови нашому належало, помєнєного пна Семена 
Нємирича в тую має(т)но(ст) Хво(ст)ни(ц)кую яко вла(ст)ного дедича єго увє- 
за(ли) в моць, в дє(р)жа(н)є и споко(и)ноє ужива(н)є єго м(л). подали и посту
пили.

На чо(м) и па(н) Сємє(н) Нємири(ч), приня(в)ши то вдя(ч)нє со(т) єго м(л).
пна А(н)дрєя Нємирича, брата своєго, на то(м) пєрє(с)та(л) и тую має(т)но(ст) 
Фо(ст)ни(ц)кую до моцьі и дє(р)жа(н)я своєго взя(л).

И на то є(с)мо дали сє(с) на(ш) кви(т) ку записа(н)ю до кни(г) г(с)дрьски(х) 
житоми(р)ски(х) с пєча(т)ми нашими.

53 Описка, потрібно на справє.
^  Очевидно, слуга.
^  Описка, потрібно дєржаня.



Писа(н) вь Фо(ст)ницьі року, м(с)ца и дня, вьі(ш) мєнованого.
Котороє (ж) то со(з)на(н)є єнєрало(в) во(з)ньі(х) помєнєньі(х) до кни(г)

г(с)дрьски(х) житоми(р)ски(х) є(ст) записано.

23. Справа пна П а(в)ла Мєлєнє(в)ского  
с пномі) Стрєтовино(м) М єлєнє(в)ски(м ) . / /55а

Року 1605, м (с)ца гє(н)вара, 26 дня.
На врядє єго к(р). м(л). за(м)ку Житоми(р)ского пєрєдо (м)ною, Матєу- 

шо(м) Клє(м)бо(в)ски(м), намє(ст)нико(м) по(д)старо(ст)ва Житоми(р)ского,
постанови(в)шисє сочєви(с)то, зємєни(н) г(с)дрьски(и) зє(м)ли Киє(в)скоє па(н) 
Павє(л) Гапонови(ч) Мєлєнє(в)ски(и) соповєда(л) и со(б)тє(ж)ливє жалова(л)
на зємєнина зє(м)ли Киє(в)скоє (ж) пна Степана Стрєтовича Мєлєнє(в)ского (ж) 
со то(м),

■V-/
и(ж), дє(и), року тєпєрє(ш)нєго, тисєча шє(ст)со(т) пятого, м(с)ца гє(н)ва- 

ра, второгона(д)ца(т) дня, в нєбьі(т)ности моє(и) на то(т) ча(с) в дому моє(м) 
мєнованьі(и) пань Стєфа(н) Мєлєнє(в)ски(и), прєпо(м)нє(в)ши срокго(с)ти права 
по(с)политого и ви(н) в нє(м) сописаньі(х), того дня, вьішє(и) мєнованого второ- 
на(д)ца(т), са(м) особою своєю с чєля(д)ю домовою и (з) помо(ч)никами своими, 
єму самому имєньї и на(з)ви(с)ки лєпє(и) знаємьіми, которьі(х) вси(х) бьіло

'■х»,
члвка о  ки(л)кана(д)ца(т), з многи(м) и ро(з)ньі(м) сору(ж)є(м), во(и)нє нале
ж ачим ), нашє(д)ши мо(ц)но, кгва(л)то(м) на вла(ст)ньі(и) до(м) мо(и) шляхє(т)- 
ски(и), та(м) жє в Мєлєнє(х) будучи(и), в которо(м) жону мою на (и)мя Пола(г)ю 
Ги(р)мано(в)ну Бєлоши(ц)ко(в)ну бє(з)ви(н)нє, сокру(т)нє а нєлюто(с)тивє 
киє(м) зби(л), змо(р)дова(л).

И проси(л) прєрєчоньі(и) па(н) Павє(л) Мєлєнє(в)ски(и), абьі т а я 56 и о>по-
вєда(н)є єгодокни(г) врядовьі(х) за(м)ку г(с)дрьского Житоми(р)ского записан 
бьіло, што є(ст) записано.

24. Справа пно(в) Д є(д)ко(в)ски(х)  
с пно(м) Демидо(м) Щ єниє(в)ски(м).

Року 1605, м (с)ца  гє(н)вара, ЗО дня.
На врядє єго к(р). м(л). за(м)ку Житоми(р)ского пєрєдо (м)ною, Матєу 

шо(м) Клє(м)бо(в)ски(м), намє(ст)нико(м) по(д)старо(ст)ва Житоми(р)ского, по 
становивьшисє со(б)личнє, зємєни(н) єго к(р). м(л). воєво(д)ства Киє(в)ского 
урожоньі(и) па(н) Миха(и)ло Борисови(ч) Дє(д)ко(в)ски(и) и постано(в)и(в)ши
в трунє тєло забитого брата своєго, рожоного пна Стєфана Борисовича Дє(д)- 
ко(в)ского, соповєда(л) и со(б)тє(ж)ливє с плачє(м) жалова(л) именє(м) со(т)ца

55а В оригіналі поплутання нумерації справ.
66 Пропущено слово, мабуть, жалоба.



свовго пна Борьіса Дє(д)ко(в)ского и са(м) со(т) сєбє, та(к)жє и имєнє(м) бра-
(т)и своєє рожоноє, пна Сака и пна Романа Борьісовичо(в) Дє(д)ко(в)ски(х),
на зємєнина єго к(р). м(л). зємьли Киє(в)скоє на пна Дємида Ждановича 
Щєниє(в)ского яко при(н)цьіпала головгного злоє справьі, учи(н)ку нижє(и)
мєнованого, и на помочьниковь єго того (ж) учи(н)ку, на пна Фєдора Богдано
вича а пна Йвана Семеновича и на пна Мєлє(ш)ка Ждановича, на пна Васи(л)я 
и пна Йвана и пана Ко(с)тюка Миха(и)ловичо(в) Щєниє(в)ски(х) со томь,

и(ж), дє(и), року тєпє(р) йдучого тисєча шє(ст)со(т) пятого, м(с)ца гє(н)ва- 
17 зв. ра, два(д)ца(т) дєвятого дня, звьі(ш) рєчоньі(и) Дєми(д) Жданови(ч) //  Щєниє(в)- 

ски(и) яко вла(ст)ньі(и) при(н)цьіпа(л), взя(в)ши пєрє(д) сєбє зльі(и) умьі(с)ль, 
пропо(м)нє(в)ши боя(з)ни божоє и срокго(с)ти права по(с)политого, будучи 
ш(д)накое воли и порозумє(н)я з вьі(ш) рєчоньїми помо(ч)никами своими, прє-
рєчоного брата моєго, нєбо(ж)чика пна Стєфана Дє(д)ко(в)ского, шля(х)тича
учстивого, которьі(и) шо(л) со(т) приятеля своєго пна Ж дана Семеновича Щє-
ниє(в)ского до пна Хомьі Ждановича Щєниє(в)ского яко члвкь споко(и)ньі(и), 
никому ни (в) чо(м) нє ви(н)ньі(и), дорогою доброво(л)ною через село Щєниє(в) 
мимо до(м) того то Дємида Щєниє(в)ского, бьі(л) то пакь со(н), прєрєчоньі(и) 
Дєми(д) Щєниє(в)ски(и), будучи злого умьі(с)лу на(д)хнєньі(м), мєнованого бра-
та моєго, нєбо(ж)чика пна Стєфана Дє(д)ко(в)ского нєсо(т)повєднє, потаємне 
з дому своєго с по(л)гаку у тва(р) пострєли(л) и насмє(р)ть сокру(т)нє заби(л) 
и замо(р)дова(л) и, забитого тєло по(р)ва(в)ши, у до(м) сво(и) уволо(к). Та(м) 
жє,што бьіло сукє(н) на то(м) нєбо(ж)чику, брате моє(м), и грошє(и) готовьі(х) — 
то все з нєго злупи(л) и забра(л) и, па(ст)вєчисє на(д) тєло(м) забитого нєбо(ж)- 
чика, брата моєго, сєрє(д) двора покину(в)ши, псо(м) крє(в) лизати каза(л). 
А(ж) пото(м), ужалова(в)шисє кьрви хрє(с)тия(н)скоє, па(н) Жда(н) Сємєнови(ч) 
Щєниє(в)ски(и), тоє тєло нєбо(ж)чика, брата моєго, со(т)нє(с) з дому, вьі-
(и)ска(л). И проси(л) мєнє со во(з)ньі(х) на оглєда(н)є того заби(т)я и замо(р)- 
дова(н)я брата своєго. Я (м) єму на тую справу з уря(д)у прида(л) во(з)ньі(х) 
дво(х), Васи(л)я Со(с)ни(ц)кого а Йвана Щєниє(в)ского, которьіє во(з)ньіє за-
ра(з) того тєла забито(г)[о] нєбо(ж)чика пна Стєфана Дє(д)ко(в)ского соглє- 
да(в)ши и того (ж) часу передо (м)ною на врядє ста(в)ши, сочєви(с)то зє(з)нали,

и(ж), дє(и), за прида(н)емь, вм. пнє по(д)старости(и), бьіли єсмо на то(и)
'Чу 'Ч/

справє пна Борьіса Дє(д)ко(в)ского и сьіно(в) єго пно(в) Миха(и)ла, Сака, Ро
мана Дє(д)ко(в)ски(х) и за (о(с)вє(т)чє(н)е(м) пна Миха(и)ла Дє(д)ко(в)ско(г)[о]
видели є(с)мо тєло в трунє лєжачоє нєбо(ж)чика пна Стєфана Дє(д)ко(в)ского 
ту(т), в дворе єго к(р). м(л). житоми(р)ско(м), на возе стои(т), зна(т), с пу(л)- 
гаку у тва(р) пострелєно, а куля навьілє(т) (нє) вьі(ш)ла.

Котороє заби(т)є и замо(р)дова(н)є звьі(ш) рєчоного пна Стєфана Дє(д)- 
ко(в)ского мєни(л) бьіти па(н) Миха(и)ло Де(д)ко(в)ски(и) ни со(т) кого и(н)- 
шого, то(л)ко з ру(к) Дємида Ждановича Щєниє(в)ского, со чо(м), дє(и), ши- 
ре(и) а МЄНОВИТ& на протє(с)тацьіи на врядє учинено, сописано и доложоно є(ст).
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И проси(л), абьі тая жалоба и ооповєда(н)є его до кни(г) врядовьі(х) запи
сано бьіло и во(з)ньі(х) до тоє справьі абьі (м) прида(л), што (м) записати каза(л) 
и во(з)ньі(х) єнєра(л)ньі(х) (ш)ляхє(т)ньі(х) Васи(л)я Со(с)ни(ц)кого и Йвана 
Ждановичо(в) Щєниє(в)ского на тую справу справу [! ] и(х) мєнованую прида(л).

25. Спрага г.на Дємида Ждановича Щ єниє(в)ско(г)\о ] 
с пнами Д є(д)ко(в)ским и.//

Року 1605, м (с)ца  гє(н)вара, 
т ри (д )ц а (т о )(г)[о ] дня.

На врядє его к(р). м(л). за(м)ку Житоми(р)ского пєрєдо (м)ною, Матєу- 
шо(м) Клє(м)бо(в)ски(м), на то(т) ча(с) намє(ст)нико(м) по(д)старо(ст)ва Жито- 
ми(р)ского, ста(в)ши сочєви(с)то, зємєни(н) зє(м)ли Кие(в)скоє па(н) Дєми(д) 
Жданови(ч) Щєниє(в)ски(и) соповєда(л) и пла(ч)ливє жалова(л) на Ж дана Щє- 
ниє(в)ского и ма(л)жо(н)ку єго Е(в)хи(м)ю Дє(д)ко(вског)[о]57 и на швакгра 
Степана Дє(д)ко(в)ского яко при(н)цьіпало(в) голо(в)ньі(х) и помо(ч)никовь и(х) 
Романа, Йвана, во(з)ного, Щєниє(в)ски(х) и и(н)ши(х) немало, которьі(х), дє(и),
вси(х) могло бьіти члвка бо(л)шь, ни(ж)ли со ко(л)кодєся(т), з ро(з)ньі(м) сору-
(ж)є(м) во(и)нє налєжачи(м), то е(ст) з ру(ч)ницами, зь сага(и)даками, зь шабля
ми вси, дє(и), (о(д)носта(и)нє вє(р)ху мєнованьїє (особи, спикну(в)шисє [?], 
нє маючи до мене жа(д)ноє причини, року тєпє(р) йдучого, тисєча шє(ст)со(т)
пятого, м(с)ца гє(н)вара, два(д)ца(т) со(с)мого дня, нашє(д)ши, дє(и), мо(ц)но 
кгва(л)то(м) на до(м) и мє(ш)ка(н)е моє щєниє(в)скоє в сєлє Щєниєвє, мене са
мого, уломи(в)шисє мо(ц)но, кгвалто(м) на дво(р) и скро(з) о(к)но в ьі(з)бє, с 
по(л)гаку и повє(р)хь голови, за(и)муючи тєла, а(ж), дє(и), волоси куля у(з)- 
порола, пострєлили, со(т) которого, дє(и), разу а(ж), дє(и), є(с)ми паль.

Та(к)жє ув н(з)бе наскочи(в)ши, ки(и)ми, шаблями, пу(л)гаками збили, 
змо(р)довали и шаблею рану крьівавую ба(р)зо шко(д)ливую межи пле(ч) зада
ли, та(м) же, дє(и), мене лє(д)во живого, наполи умє(р)лого покинули, и(з) 
мене жупа(н) б(р)уна(т)ни(и) фале(н)дишови(и) с пє(т)лицами срєбраними, 
котори(и) ко(ш)това(л) копь се(м), шаблю на (м)нє зо(р)вали з мосяжо(м), куп
леную за копь три грошє(и) лито(в)ски(х); та(м) жє, дє(и), в дому моє(м), ув
оборонє мое(и) ста(л)сє забити(и) члвкь межи нами Стєфа(н) Дє(д)ко(в)ски(и), 
не вєдати со(т) кого.

А пото(м), дє(и), жону мою, шля(х)тя(н)ку почстивую С0(в)до(т)ю Су(с)лов- 
ну, ув окно и(з)бноє та(м) же с по(л)гаку, за(и)маючи правого боку, пострєлили 
соную, та(к)жє ки(и)ми нєлюто(с)тивє збили, змо(р)довали и зранили, со(т) 
которого пострелу, зби(т)я и(х) нє вєдаю, дє(и), є(ст)ли жива будє(т).

Дєти мои малиє лє(т) нєдоро(с)лиє побили и помо(р)довали, пострашили, 
ста(в)ляючи и(х) пєрє(д) собою, на(д) ними с пу(л)гако(в) стрєляли, страшачи 
и(х), со(т) которого та(к) великого стрєля(н)я и страху и(х) не ведаю, дє(и), 
є(ст)ли ж иви зостануть.

67 Закінчення -ско(г)[о] дописано іншим чорнилом.
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А пото(м), дє(и), рути(в)шисє до коморьі, замо(к) и защє(п)ку со(т)би(в)ши, 
має(т)но(ст) мою, што со(д)но ко(л)вє(к) все со(т) мала и до велика побрали, 
пограбили, а то е(ст) мєновитє:

на(и)пє(р)вє(и) шкатулу, в которо(и) бьіло грошє(и) готовьі(х) копь по(л)- 
тора(с)та; є(р)мя(к) фалє(н)дьішовьі(и) б(р)уна(т)ньі(и), куплєньі(и) за копь 
со(с)мь, взяли; шльі(к) соксамито(м) крьітьі(и), куплєньі(и) за копь чотьіри; уб- 
ра(н)є фалє(н)дьішовоє за копь по(л)торьі; ботьі и чи(ж)ми сафьяновьіє, куплє- 
ньів за грошє(и) сє(м)дєся(т); суконь жє(н)ски(х) фале(н)дьішсвьі(х) двє з окса
митові): со(д)на б(р)уна(т)ная, а другая чи(р)воная, купленая за ко(п) шє(ст)- 
на(д)цать; шуба лисяя зави(и)ковая, спра(в)лєная за ко(п) со(с)мна(д)ца(т); 
ша(п)ка жє(н)ская со(к)сами(т)ная з бобро(м), купленая за копь чотьіри; поя(с) 
срєбрьньі(и), по(з)лоти(с)ти(и), купленьі(и) за ше(ст)на(д)ца(т) копь грошє(и); 
други(и) поя(с) срєбрєньі(и), куплєньі(и) за сосмь копь грошє(и) и кобєрє(ц) 
со(л)га(ц)ки(и), куплєньі(и) за св(м) копь грошв(и); пу(л)гако(в) чотьіри, куплє- 
ньіє по двє копє; сага(и)дакь, куплєньї(и) за копь двє; ко(т)ло(в) горє(л)чаньі(х) 
чотьіри, куплєньїє за копь шє(ст)на(д)ца(т); сал свиньі(х) шє(ст), которьіє, дє(и), 
стояли по грошє(и) пятидєся(т); по(л)тє(и) со(с)мь, которьіє, дє(и), коштовали 
по грошє(и) сорокь; ма(с)ла дє(ж)ку, в которо(и) могло бьіти вєдє(р) мєдовьі(х) 
три, котороє, дєи, стояло копь чотьірє; сьіро(в) вєлики(х), копь чотьіри58, ко- 
торьіє, дє(и), сьіри ко(ш)товали копь пяти; хомуто(в) пя(т), которьіє, дє(и), 
коштовали по золото(му); ху(ст) бєльі(х), кошу(л) жє(н)ски(х) и му(ж)ски(х), 
намєтокь, ру(б)цо(в), собрусо(в), тавалє(н), хустокь немало, которьі(х) бьіло 
согуло(м) за копь пе(т)на(д)ца(т) и и(н)ши(х) рєчє(и) домовьі(х) немало по
брали, полупили и в до(м) Ж дана Щєниє(в)ского со(т)провадили и на пожито(к) 
сво(и) (обє(р)нули, которьі(м), дє(и), кгва(л)то(в)ньі(м) нахожє(н)ємь на домь, 
зранє(н)є(м) и зби(т)ємь мєнє самого и жоньї моєє домь мо(и) шляхє(т)ски(и) 
сокрьівавьівили [!].

И проси(л) мєнє со прида(н)є во(з)ного на соглєда(н)є того кгва(л)то(в)ного 
нахожє(н)я на домь, поби(т)я и поранє(н)я и(х) самьі(х). Я єму на то прида(л) 
єнєрала во(з)ного зємьли Киє(в)скоє шляхє(т)ного Васи(л)я Со(с)ни(ц)кого, ко- 
торьі(и) во(з)ньі(и) та(м) бьі(в)ши и того соглєда(в)ши, и наза(в)трєє того дня,
то є(ст) три(д)цать пє(р)вого, м(с)ца гє(н)вара, року вьі(ш) мєнованого пєрєдо 
(м)ною (очєви(с)то ста(в)ши, со(з)на(л) тьіми словьі:

Яз, Василє(и) Со(с)ни(ц)ки(и), єнєра(л) во(з)ньі(и) зє(м)ли Киє(в)скоє, 
со(з)наваю тьі(м) мои(м) квито(м), и(ж) року тєпє(р) йдучого, тисєча шє(ст)-
со(т) пятого, м(с)ца гє(н)вара три(д)цатого дня, будучи, дє(и), мнє придан[ом]у
з уряду за(м)ку г(с)дрьского Житоми(р)ского, бьі(л) є(с)ми на справє и потрєбє
пна Дємида Ждановича Щєниє(в)ского в дому єго Щєниєвє. Та(м) жє за со(б)- 
вожє(н)є(м) и шказа(н)є(м) єго видє(л) є(с)ми ворота вьіламаньїє, вирубаньїє, 
зна(т), жє свєжо. А пото(м) видє(л) є(с)ми двєри такь, яко до сєнє(и), яко и до 
и(з)бьі вьібитьіє и вьірубаньїє, та(к)жє свєжо, ку(л) настрєляньі(х) нємало. 
А пото(м) видє(л) є(с)ми на нє(м) само(м) на головє, вє(р)хь самоє головьі, 
на(д) чоло(м) рану, зна(т), жє с пу(л)гаку стрєляную, мєжи плечима рану, 
зна(т), жє шаблєю тятую, ба(р)зо шко(д)ливую и и(н)ши(х) ра(н) сини(х) киє-

58 Поплутано, треба: которьіє, дєи, стояло коп чотьіри, шров, которьіє, дєи, т р и  коштова
ли і т. д.
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вьі(х) немало. А пото(м) за соказа(н)є(м) и со(б)вожє(н)є(м) єго видє(л) є(с)ми
на жонє єго пнє(и) С0(в)до(т)и Су(с)ло(в)нє рану на право(м) боку, зна(т),жє 
с по(л)гаку пострєлєно, а на хрьі(б)тє ра(н) києвьі(х) сє(м) шко(д)ливьі(х). А по- 
то(м) видє(л) є(с)ми у коморьі защєпька и замокь со(т)битьі(и), двєрьі вьіру- 
баньїє, зна(т), жє свєжо, в которо(и) коморє мєнова(л) бьі(т) має(т)но(ст) по
браную.

Котороє поби(т)є, помо(р)дова(н)є и (з)ранє(н)є, поруба(н)є и побра(н)є 
має(т)но(с)ти мєнова(л) и соповєда(л) пєрєдо (м)ною, во(з)ньі(м), на Ждана 
Семеновича Щєниє(в)ского и жоньї [!] єго Е(в)хи(в)и [!] Дє(д)ко(в)ского и Сте
пана Дє(д)ко(в)ского и помо(ч)нико(в) // и(х), Романа и Йвана, во(з)ного, Щє- 
ниє(в) ки(х) и и(н)ши(х) помо(ч)никовь немало,

и(ж), дє(и), дня (оногда(ш)нє(г)[о] два(д)ца(т) (о(с)мого, м(с)ца гє(н)вара, 
року тисєча шє(ст)со(т) пятого, нашє(д)ши, дє(и), мне на до(м), мо(ц)но, кгва(л)*
то(м), яко, дє(и), вша мл(с)ть, пнє во(з)ньі(и), видишь, порубали, гюстрєляли, 
побили и тьімь, дє(и), до(м) мо(и) учстивьі(и) шляхє(т)ски(и) сокрьівавили, 
о) чо(м), дє(и), ширє(и) по до(с)та(т)ку на протє(с)тацьіи моє(и), на врядє учи- 
нєно(и), вся жалоба моя описана и доложона.

И такь я, во(з)ньі(и), што (м) видє(л) и сльіша(л), на то (м) ку записова(н)ю
до кни(г) за(м)ку г(с)дрьского Житоми(р)ского даль сє(с) мо(и) квить с печатью 
и с по(д)писомь руки моєє.

Писань в Житоми(р)у року тисєча шє(ст)со(т) пятого, м(с)ца гє(н)вара, 
три(д)цатого дня.

Котороє то соповєданьє и жалоба пна Дємида Ждановича Щєниє(в)ского, 
такь тєжь и (очєви(с)тоє со(з)на(н)е во(з)ного и квить єго до книгь врядовьі(х)
за(м)ку г(с)дрьского Житоми(р)ского принято и записано єсть.

<•'4̂
Конє(ц) м(с)ца гє(н)вара в року тисєча шє(ст)соть пятомь59. //
Початокь м(с)ца фє(в)раля в року 1605-мь.

26. Справа пна Петра Бьідьішє(в)ского
/-V-

зь  пно(м) Сєммно(м) Л у(д )ви (н )ск и (м ).

Року 1605, м (с)ца ф є(в)раля, 2 дня.

На врядє єго королє(в)скоє мл(с)ти за(м)ку Житоми(р)ского передо (м)ною, 
Матєушо(м) Клє(м)бо(в)ски(м), намє(ст)нико(м) по(д)старо(с)тва Житоми(р)- 
ского, по(с)танови(в)шисє (очєви(с)то, шляхє(т)ньі(и) Матє(и) Дуди(н)ски(и), 
єнера(л) во(з)ньі(и) зє(м)ли Киє(в)скоє, ку записова(н)ю до кни(г) за(м)ку
г(с)дрьского Житоми(р)ского тьіми словьі со(з)на(л),

и(ж) сє прє(д) ни(м) шляхє(т)ньі(и) Пєтрь Будошє(в)ски(и) свя(т)чи(л) [І]
напроти(в)ку шляхе(т)ному пну Сємєнови Лу(д)ви(н)скому, которьі(и), нєдав-

59 Нижче цього слова написано: Koniec mese(c]at ще нижче: locus vacuum.



ного часу, то є(ст) два(д)ца(т) шо(с)того дня, м(с)ца гє(н)вара, запо(м)нє(в)ши 
боязни божє(и), не маючи взгляду на право по(с)политое и виньї в нє(м) сопи- 
саньїе, пови(н)но(с)ти свое(и) не перестерегаючи, помо(ч)нико(в) собє немало 
на то умьі(с)лнє зобра(в)ши, с пу(л)гаками, шаблями и и(н)шею а(р)матою в
ме(с)те Нехорощи, дзе(р)жаве прєрєчоного пна Бьідьішє(в)ско(г)[о], на замо-
чо(к), то є(ст) мєшка(н)є пна Будьіше(в)ского вла(с)нє, кгва(л)то(в)не наєха(л), 
та(м) же с тьіми помо(ч)никами сво(и)ми до воро(т) за(м)ковьі(х) напєрє(д) стрє- 
ля(л), потьі(м), добьі(в)ши шабє(л), рубати каза(л) и такь вьілама(в)ши и с о т 
воривши собє ворота, до (с)вє(т)лицьі с тьіми ж ь помо(ч)никами своими с при-
ложоньїми ку(р)ками до ручницьі впа(д)ль, гдє ма(л)жо(н)ку прєрєчоного пна 
Будьішє(в)ского самую (т)ьі(л)ко з другими бєльїми головами за(с)та(л), в стьіду 
запо(м)нє(в)ши, на плоть жє(н)скую се нє соглєдаючи, сло(в) сила нєу(ч)тивьі(х),
цнотє и рсдзє(н)ю єє тьїкаючи, само(и) пнє(и) Будьішє(в)ско(и) прє(з) да(н)я 
причиньї такь со(н) са(м), яко и (с)лу(г) [и] а(л)бо помо(ч)ники его намовили, 
которьі(х) сло(в) ту(т) не (с)поминаючи для уцтиво(с)ти уряду, при да(л)шо(м) 
праве могу(т) бьі(т) вьіражоньї.

Еще на то(м) мало маючи, то(и) жє пнє(и) Будуши(н)ско(и), пу(л)га(к) до 
боку приложи(в)ши, стрєляти хотє(л) и зь добьітою шаблею ки(л)ка разо(в) 
до (с)вє(т)лицьі (з) соромо(т)ньіми словьі лжачи, впада(л) и и(н)ши(х) таковьі(х) 
злостє(и) немало виражаючи, знову со(т)єхавши по мє(ст)єчку, прє(з) ча(с) 

20 нємальі(и) стрєляючи / /  с пу(л)гако(в), бєгаль.
Которьі(и) кгва(л)(т) пнь Будьішє(в)ски(и), бо на то(т) ча(с) дома не бьі(л), 

и приєха(в)ши додому, людє(м) а(л)бо суседо(м) соколи(ч)ньі(м) напро(д) сопо- 
вєда(в)ши, мнє, мєнованому во(з)ному, указа(л), то єсть видє(л) єсьми ворота 
и стену по(с)трєляную и кгва(л)то(в)нє порубаную. С0(с)ве(т)чаючи то(и) 
ш ва(л)т60 черє(з) Семена Лудви(н)кого61 и помочники его, с которьі(ми) право 
сособноє собє заховує бьі(т) учинєньі(и), што все я, во(з)ньі(и), согледа(в)ши, до 
кни(г) со(т)ношу и подаю.

Котороє то сочєви(с)тоє со(з)на(н)є во(з)ного до кни(г) врядовьі(х) за(м)ку
г(с)дрьского Житоми(р)ского є(ст) записано.

27. Справа пна Во(и)т єха Кгадо(м)ского 
с пно(м) В алє(н)т ьш ,ь К а (р )сн и (ц )к и (м ).

Року 1605, м (с)ца ф є(в)раля, 2 дня.

На врядє єго королє(в)скоє м(л)(с)ти за(м)ку Житоми(р)ского пєрєдо 
(м)ною, Матєушо(м) Клє(м)бо(в)ски(м), наме(ст)нико(м) по(д)старо(ст)ва Жито- 
ми(р)ского, постанови(в)шисє сочєви(с)то, єнера(л) во(з)ньі(и) воєво(д)ства 
Киє(в)ско(г)[о] шляхє(т)ньі(и) Матє(и) Дуди(н)ски(и) ку записова(н)ю до кни(г)

60 Потрібно, кгвалт.
01 Помилка, треба Лудви(н)ского.
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пода(л) протє(с)тацьио на пи(с)мє пна Во(и)тєха Кгадо(м)ского по(д) пєча(т)ю 
и (с) по(д)писо(м) руки своєє, которая та(к) сє в собє маєть:

Дєялосє у Бє(р)дичовє, дня два(д)ца(т) второго гє(н)вар[я], року божого 
тисєча шє(ст)со(т) пяти(м). Протє(с)това(л)сє па(н) Во(и)тєхь Кгадо(м)ски(и)
на пна Валє(н)того Ка(р)шни(ц)кого, и(ж) па(н) Валєнтьі(и) Ка(р)шни(ц)ки(и)
ска(р)жилсє на пна Кгадо(м)ско(г)[о] пєрє(д) єго м(л). пно(м) Фри(д)рихо(м) 
Ти(ш)кєвичо(м), воєводичє(м) бєрє(с)тє(и)ски(м), со нєякоє ракє(н)є слуги єго
мл(с)ти пна Бавороского, то є(ст) Стє(м)пько(в)ского и (з)ложили собє пє(в)- 
ньі(и) рокь на пє(в)ньі(и) ча(с), по Трє(х) Кролє(х) во(д)лє нєдєли, и дали 
мєжи сєбє и(н)тє(р)цьізьі за по(д)писо(м) рукь свои(х), та(к)жє тє(ж) за по(д)- 
писо(м) рукь во(з)ного и дво(х) шля(х)тичо(в) по(д) закладо(м) дво(х)со(т) зо- 
лотьі(х) и по(д) утрачє(н)є(м) того (ж) права, на которьі(и) рокь того права 
бьі(л) гото(в) па(н) Кгадо(м)ски(и) и пи(л)нова(л) року, хотєчи сє справи(т) 
и нєви(н)но(ст) свою соказа(т).

А ижь // пань Ка(р)шни(ц)ки(и) нє стану(л), ани умоцовано(г)[о] нє при- 
сьіла(л), ани жа(д)ноє вєдо(с)мо(с)ти [! ] слу(ш)нє(и) нє со(з)ка(и)ми(л), тєдьі па(н)
Во(и)тє(х) Кгадо(м)ски(и) протє(с)това(л)сє пно(м) Матєє(м) Дуди(н)ски(м), 
єнєрало(м) воєво(д)ства Киє(в)ского, чєрє(з) вєлє у(ч)стивьі(х) шля(х)тичо(в), 
которьіє бьіли на то вьісажоньї.

Чєрє(з) котороє то право па(н) Во(и)тє(х) Кгадо(м)ски(и), што я шкодую, 
и пода(л) чєрє(з) мєнє, Матєя Дуди(н)ского, єнєрала воєво(д)ства Киє(в)ского, 
до кгро(д)у Житоми(р)ского.

Которая протє(с)тацьія вьішє(и) мєнованая до кни(г) врядовьі(х) за(м)ку
г(с)дрьско(г)[о] Житоми(р)ского принято и записано є(ст).

28. Справа пна Третяка 
а пна Сєбє(с)тияна Си(н)гае(в)ского 

с пнами Щ єниє(в)скиліи.

Року 1605, м (с)ца ф є(в)раля , 4 дня.
На врядє єго королє(в)скоє мл(с)ти за(м)ку Житоми(р)ского пєрєдо (м)ною, 

Матєушо(м) Клє(м)бо(в)ски(м), на то(т) ча(с) намє(ст)нико(м) по(д)старо(с)тва 
Житоми(р)ского, по(с)танови(в)шисє сочєви(с)то, єнєра(л) во(з)ньі(и) в о є в о д 
ства Киє(в)ско(г)[о] шляхє(т)ньі(и) Лє(в) Лукаши(н)ски(и) ку записова(н)ю 
до кни(г) со(з)на(л) и во(д)лу(г) того со(з)на(н)я своєго кви(т), по(д) пєча(т)ю 
и (с) по(д)писо(м) руки своєє писаньі(є), тьіми словьі пода(л):

Яз, Лє(в) Лукаши(н)ски(и), єнора(л) єго королє(в)скоє мл(с)ти во(з)ньі(и) 
воєво(д)ства Киє(в)ско(г)[о], со(з)нава(м) си(м) мои(м) квито(м), ижь будучи
я приданьі(и) з уряду г(с)дрьского Житоми(р)ского на справу и потребу пну 
Стани(с)лаву Третяку, то є(ст) на соглєда(н)є боби(т)я [!] {,2п поранє(н)я по(д)- 
даньі(х) єго иса(и)ко(в)ски(х) и могилє(в)ски(х),

62 Потрібно поби{т)я.
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ижь року тєпє(р) йдучого, тисєча шє(ст)со(т) пятого, м(с)ца гє(н)вара, пя-
тогона(д)ца(т) дня, бьі(л) є(с)ми у сєлє Щєниєвє у по;д)даньі(х) пна Сєбє(с)тияна 
Си(н)гає(в)ского на (и)мє у Дми(т)ра Волошина ув ьі(з)бє. Та(м) жє видє(л) 
є(с)ми чотьіро(х) чоловєко(в) побито и поранено шко(д)ливє и одного на(с)мє(р)ть 
забито на (и)мє Сємє(н) Цальїнєвича, тьі(л)ко тєло лєжи(т), а три жи- 
вьі(х) на (и)мє на (и)мє [!] Е(в)хи(м), Есько Пєршєкови(ч), Фє(д)ко, которьі(х) 
шко(д)ливє побито и поранено. Ра(н) крьівавьі(х), битьі(х) киє(м), сощєпами по 
голова(м) и по хрьі(б)то(х), по рукахь и по ногахь, тру(д)но изьличи(т), поби- 

21 тьі(х). И в о(д)ньі(х) кош уля(х),// босьі лежа(т), зна(т), жє (одє(н)є з ни(х) по(з)- 
дирано,— нє вє(м), єсли буду(т) живьі ю(т) того бою.

А дво(х) по(д)даньі(х) пна Трєтяковьі(х) на (и)мє Ку(з)му, Максима Льіча- 
вича видє(л) є(с)ми побитьі(х) и помо(р)дованьі(х) у вєзє(н)ю у ла(н)цухо(х)
сєдя(т) у дому пна Йвана, во(з)ного, Ждановича Щєниє(в)ского, до которьі(х) 
мєнє нє допущоно соглєда(т), абьі(х) ра(н) на ни(х) соглєда(л), є(д)но здєлєка63 
видє(л) є(с)ми.

Котороє поби(т)є и помо(р)дова(н)є и заби(т)є на(с)мє(р)ть и сажа(н)є до
вєзє(н)я по(д)даньі(х) пна Трєтяковьі(х) мєни(л) пєрєдо (м)ною, во(з)ньі(м),
па(н) Т рєтякь сталоє у Щєниєвє со(т) пна Йвана, во(з)ного, Хомьі Ждановичо(в) 
Щєниє(в)ски(х) и [по]мо(ч)нико(в) и(х) такь и побра(н)є кгва(л)то(в)ноє погра- 
бє(н)є має(т)но(с)ти и по(д)даньі(х) свои(х), што я, во(з)ньі(и), видє(л) и (с)льі- 
шє(л), и на (т)о да(л) сє(с) мо(и) кви(т) ку записа(н)ю до кни(г) врядовьі(х) 
житоми(р)ски(х) с пєча(т)ю моєю вла(ст)ною.

Писа(н) у Щєниєвє.
Котороє (очєви(с)тоє со(з)на(н)є во(з)ного прєрєчоного и кви(т) єго до кни(г) 

врядовьі(х) за(м)ку г(с)дрьско(г)[о) Житоми(р)ского принято и записано єсть.

29. Справа пно(в) С и(н)гає(в)ски(х) 
зь  пнами Щ єниєвьскими.

Року 1605, м (с)ца  ф є(в)раля,... дня 64.

Н а врядє єго королє(в)скоє мл(с)ти за(м)ку Житоми(р)ского пєрєдо (м)ною, 
Матєушо(м) Клє(м)бо(в)ски(м), на то(т) ча(с) намє(ст)нико(м) по(д)старо(с)тва 
Житоми(р)ского, по(с)танови(в)шисє сочєви(с)то, єнєра(л) во(з)ньі(и) в о є в о д 
ства Киє(в)ского шляхє(т)ньі(и) Лє(в) Лукаши(н)ски(и) ку записова(н)ю до 
кни(г) со(з)на(л) и во(д)лу(г) то(г)[о] со(з)на(н)я своєго кви(т) по(д) пєча(т)ю 
своєю, писаньі(и) тьіми словьі, пода(л):

Яз, Лє(в) Лукаши(н)ски(и), єнора(л) єго королє(в)скоє мл(с)ти, во(з)ньі(и) 
воєво(д)ства Киє(в)ского, со(з)нава(м) си(м) мои(м) квито(м), ижь, за прида- 
(н)є(м) врядовьімь, бьі(л) є(с)ми на (с)правє и потрєбє зємя(н) зє(м)ли Киє(в)скоє

63 Потрібно, здалека.
64 Число дня не поставлено, в тексті пропуск.
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пно(в) Си(н)гає(в)ски(х) в року тєпє(р) идучо(м), тисєча шє(ст)со(т) пято(м),
м(с)ца гє(н)вара, пято(г)[о]на(д)ца(т)[ого] дня, у сєлє Щєниє(в)ско(м) у по(д)-
даньі(х) пна Сєбє(с)тияна Си(н)гає(в)ского. Та(м) жє мнє, во(з)ному, напє(р)- 
вє(и) соказаль па(н) Миха(и)ло Си(н)гає(в)ски(и) зби(т)є и змо(р)дова(н)є своє, 
мєновитє видє(л) є(с)ми за соказа(н)є(м) єго на нє(м) само(м) рану на голови, 

21 зв. посєрє(д) головьі, зна(т), ша(б)лєю //  тд тая65 шко(д)ливє. А другиє раньї видє(л) 
єсми на нє(м) на хрьібтє, синиє, крьівавьіє, спу(х)льіє, ажь увє(с) хрьібє(т) син 
и кривьіва(в) [!], тру(д)но и(з)личи(т) рань на нє(м). Нє вє(м), є(с)ли жи(в) 
будє с того бою.

А на друго(м) Си(н)гає(в)ско(м) видє(л) є(с)ми, на (и)мє на Па(в)лу, за ожа- 
за(н)ємь єго, ра(н) на головє битьі(х) києвьі(х) и рубаньі(х) сє(м), и (в)ся голова 
спро(с)нє побита. И на руцє єго видє(л) єсми, на право(и), вьішє(и) локтя, рану 
синую, крьівавую, спу(х)лую, зна(т), жє киє(м) битая, а хрьібє(т) увє(с) си(н), 
крьіва(в). Нє вє(м), єсли жи(в) будє. Зна(т), жє киє(м) битая [!].

А на трєтє(м) Си(н)гає(в)ско(м), Аньдрєю, видє(л) є(с)ми, за соказа(н)є(м) 
єго, на нє(м) рану на головє, на право(м) боку, зна(т), шаблєю шко(д)ливє тято. 
А (д)ругую рану видє(л) єсми на руцє лєво(и), на локти, такжє, зна(т), шаблєю 
шко(д)ливє тятую. И на боку видє(л) є(с)ми на право(м) вє(с) бокь си(н), зна(т),
жє ки(и)ми, сощєпами побито. Такжє видє(л) є(с)ми вси(х) трє(х) сособь пно(в) 
Си(н)гає(в)ски(х), жє ув одньі(х) кошуля(х) лєжа(т), босьі, зна(т), жє содє(н)є 
з ни(х) по(з)дирано.

Котороє поби(т)є и поранє(нє) своє мєнили пєрєдо (м)ною, во(з)ньі(м),
пновє Си(н)гає(в)скиє, и побра(н)є має(т)но(с)ти своєє ни со(т) кого и(н)шого,
то(л)ко со(т) пна Йвана, во(з)ного, Хомьі, сьіна єго, Сака Ждановичо(в) Щє- 
ниє(в)ски(х) и (о(т) помочнико(в) и(х) имь сталоє у Щєниєвє.

И что я, во(з)ньі(и), видє(л) и (с)льіша(л) и на то (м) да(л) сє(с) мо(и) кви(т) 
по(д) пєча(т)ю моєю ку записа(н)ю до кни(г) врядовьі(х) житоми(р)ски(х). 

Писа(н) у Щєниєвє и дня вьішь мєнованого.
Котороє сочєви(с)тоє со(з)на(н)є во(з)ного прєрєчоно(г)[о], и кви(т) єго до

кни(г) врядовьі(х) за(м)ку г(с)дрьского Житоми(р)ского принято и записано 
єсть.

ЗО. Справа пно(в) Д є(д )ко (в)ски (х)66 
с пно(м) Дємидо(м) Щ єниє(в)ски(м).

Року 1605, м (с)ца  фє(в)раля, 6 дня.

На врядє єго королє(в)скоє мл(с)ти за(м)ку Житоми(р)ского пєрєдо (м)ною, 
Матєушо(м) Клє(м)бо(в)ски(м), на то(т) ча(с) намє(ст)нико(м) по(д)староства 
Житоми(р)ского, постанови(в)шисє сочєви(с)то, єнєраловє во(з)ньіє воєво(д)ства 

22 Киє(в)ского шляхє(т)ньіє Василє(и) Со(с)ни(ц)ки(и) а Ива(н) Щєниє(в)ски(и) //

65 Літера а виправлена з м.
66 Літера є виправлена з іншої, очевидно, з и.
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ку записова(н)ю до кни(г) со(з)на(л) и во(д)лу(г) того со(з)на(н)я своєго кви(т) 
по(д) пєча(т)ми и с по(д)писами ру(к) свои(х) писаньі(и) в тьіє слова подали: 

Яз, Василє(и) Со(с)ни(ц)ки(и), єнєра(л), а я, Ива(н) Щєниє(в)ски(и), во(з)-
ньі(и) воєво(д)ства Киє(в)ского, со(з)наває(м) тьі(м) нши(м) квито(м) ку записо-
ва(н)ю до (к)ни(г) врядовьі(х) за(м)ку г(с)дрьского Житоми(р)ского, и(ж) в року
тєпє(р) йдучого [!], тисєча шє(ст)со(т) пятого, м(с)ца фє(в)раля, шо(с)того дня,
за прида(н)ємь со(т) вряду г(с)дрьского за(м)ку Житоми(р)ского бьіли єсмо
на справє и потрєбє пна Миха(и)ла Дє(д)ко(в)ского и бра(т)и єго, на соповє- 
да(н)ю и(х) мєнованьі(х), то єсть на собвола(н)ю нєбо(ж)чика забитого Стєфана
Дє(д)ко(в)ского, которого такь вь дворє єго королє(в)скоє мл(с)ти житоми(р)- 
скомь на врядє, яко и по(т)рєбє при цє(р)кви житоми(р)ско(и) Святого Спаса,
во(д)лу(г) звьічаю пра(в)но(г)[о], имєнє(м) вьішє(и) мєнованого пна Миха(и)ла 
Дє(д)ко(в)ского и бра(т)и єго собвола(н)є тьіми словьі учинили, ижь то(т) прє- 
рєчєньі(и) нєбо(ж)чикь Стєфа(н) Дє(д)ко(в)ски(и) заби(т) и замо(р)дова(н) єсть 
ни со(т) ко(г)[о] и(н)шого, тьі(л)ко со(т) вла(с)ного [!] сособьі и рукь Дємида 
Ждановича Щєниє(в)ского, со чо(м) всє(м) ширє(и), а мєновитє по до(с)та(т)ку 
на соповєда(н)ю, на врядє учинєно(м), сописано и доложоно є(ст).

А такь мьі, во(з)ньіє, захова(в)шисє во(д)лу(г) при(с)то(и)ности вряду 
своєго, на то єсмо дали ку записова(н)ю до кни(г) врядовьі(х) то(т) нашь кви(т) 
по(д) пєча(т)ми нашими и с по(д)писами вла(ст)ньі(х) рукь нашихь.

Писа(н) в Житомиру.
Котороє сочєви(с)тоє со(з)на(н)є во(з)ньі(х) и кви(т) и(х) до кни(г) врядо- 

вьі(х) за(м)ку г(с)дрьского Житоми(р)ского принято и записано єсть.

31. Справа вєльмо(ж)ного єго м (л )(с )т и
пна Яна Даниєловича, 

кра (и)чо(г)[о] кору (н ) ного,
старо(с)тьі чєгєри(н)ского зь  мєщаньї Ж ольницкими.

Року 1605, м (с)ца  ф є(в)раля, 10 дня.

На врядє єго королє(в)скоє м(л)(с)ти за(м)ку Житоми(р)ского пєрєдо 
(м)ною, Матєушо(м) Клє(м)бо(в)ски(м), на то(т) ча(ст) намє(ст)нико(м) по(д)ста- 

22 зв. ро(с)тва Житоми(р)ского, / /  по(с)танови(в)шисє сочєви(с)то, єнєра(л) кору(н)- 
ньі(и) воєво(д)ства Камєнє(ц)кого шляхє(т)ньі(и) Лукаш ь Має(в)ски(и) ку за- 
писова(н)ю до кни(г) со(з)на(л) и во(д)лу(г) того со(з)на(н)я своєго кви(т), по(д) 
пєча(т)ю и (с) по(д)писо(м) руки своєє писаньі(и), тьіми словьі пода(л):

Яз, Л укаш ь Має(в)ски(и), во(з)ньі(и) єнєра(л) кору(н)ньі(и) воєво(д)ства 
Камєнє(ц)кого, со(з)наваю на то(м) квитє моємь, и(ж) року тєпєрєшнєго, тисєча
шє(ст)со(т) пято(г)[о], м(с)ца гє(н)вара, два(д)ца(т) трєтє(г)[о] дня, бьілє(м)
на то(т) ча(с) в ратушу Ко(р)су(н)ски(м) у мє(с)тє єго королєвскоє мл(с)ти Кор- 
суня [!] на нєкоторьі(х) справа(х) и при мнє на то(т) ча(с) будучи(м), такь тєжь
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и при посторо(н)ньі(х) людя(х), Ми(н)ку Вєрєщацє Жо(л)ни(ц)ки(м), Хє(ц)ку 
Потаповичу, Сємєне Ивановичу, мєщана(х) киє(в)ски(х), шляхє(т)ньі(и) Сє- 
мє(н) Иванови(ч), во(з)нн(и) єнєра(л) воево(д)ства Киє(в)ского, положи(л)
ма(н)да(т) єго королє(в)скоє мл(с)ти дня два(д)цатого трєтєго м(с)ца гє(н)вара

''Ч/
о(т) вє(л)мо(ж)ного єго мл(с)ти пна пна [!] Яна Даниєловича, кра(и)чого ко- 
ру(н)ного ко(р)су(н)ско(г)[о], чєгєри(н)ского староста, на звьікло(м) мє(ст)цу 
в ратушу Ко(р)су(н)ски(м) по бу(р)мистра, радє(ц), ла(в)нико(в), присяжньі(х)
и (в)сєго по(с)по(л)ства мє(с)та єго к(р). мл(с)ти Корсу(н)ского.

На то(м)то(т) ма(н)да(т) єго к(р). мл(с)ти положи(л), абьі сє бу(р)мистрь, 
ра(и)цє, лавники, присяжньїє со(т) положє(н)я того ма(н)да(т)у за нєдє(л) шєсть
становили у двору єго к(р). мл(с)ти и пєрє(д) и(х) мл(с)тями пньї асєсорьі, гдє
на то(т) ча(с) єго к(р). мл(ст) ща(с)ливє з дворо(м) свои(м) будє(т), на жалобу
и пра(в)ноє попира(н)є вє(л)мо(ж)ного єго мл(с)ти Яна Даниєловича, кра(и)- 
чого кору(н)ного ко(р)су(н)ского, чєгєри(н)ского старо(с)тьі, яко ширє(и) и до(с)- 
тато(ч)нє(и) в то(м) ма(н)датє сопєває(т).

Тогдьі со(т) положє(н)я того ма(н)дату Сємє(н) Иванови(ч), во(з)ньі(и) єнє- 
ра(л) воєво(д)ства Киє(в)ского, рєляцьію таковую учини(л) в кгродє и (в) за(м)-
ку єго королє(в)скоє мл(с)ти Киє(в)скомь, ижь то(т) ма(н)да(т) м(с)ца гє(н)вара 
десятого дня, положи(л) в року тєпєрєшнє(м), тисєча шє(ст)со(т) пято(м). А я (м) 
сє того часу зара(з) порахова(л) вє(д)лугь калє(н)дара, жє то(т) ма(н)да(т) єго
к(р). мл(с)ти Сємє(н) Иванови(ч), во(з)ньі(и) єнєра(л) воєво(д)ства Киє(в)ского,
положи(л) дня два(д)ца(т) трєтє(г)[о1, м(с)ца гє(н)вара, в року тєпєрєшнє(м), 
тисєча шє(ст)со(т) пято(м). И со таковую и неслушную и нєпра(в)дивую рєля- 
цьію Семена Ивановича, во(з)но(г)[о] єнєрала воєво(д)ства Киє(в)ского, бу(р)-
мистрь, ра(и)цє, ла(в)ники, присяжньїє мєста єго к(р). мл(с)ти ко(р)су(н)скиє 
мною67, во(з)ньі(м) єнєраломь кору(н)ньі(м) воєво(д)ства Камєнє(ц)кого, свє(т)- 

23 чилися и лю(д)ми посторо(н)ньіми // тьіми, которьіє су(т) ВЬІШЬ помєнєньїє, 
яко (ж) я, возньі(и) єнєра(л) кору(н)ньі(и) воево(д)ства Камєнецкого, то, що 
видєло(м) и сльішало(м), со(з)наваю нато(м) квите моє(м), на што и сє(с) кви(т) 
мо(и) подаю с приложє(н)є(м) пєчати моє(и) и (с) по(д)писо(м) руки моеє власноє. 

Котороє (очєви(с)тоє со(з)на(н)є во(з)ного и кви(т) его до кни(г) врядовьі(х)
за(м)ку г(с)дрьского Житоми(р)ского принято и записано є(ст).

32. Справа єго м л(с)т и кнзя Романа Руж и(н)ского 
зь  слугою пна Сулико(в)ского.

Року 1605, м (с)ца  ф є(в)раля, 11 дня .

Присьіла(л) до (в)ряду єго королє(в)скоє мл(с)ти за(м)ку Житоми(р)ского 
до мєнє, Мєтеуша [! ] Клє(м)бо(в)ского, на то(т) ча(с) намє(ст)ника по(д)староства

/Ч/
Житоми(р)ского, уря(д)никь котєлє(н)ски(и) єго мл(с)ти кнжати Романа

67 Пропущено якесь слово; очевидно, потрібно пергдо мною,
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Нариму(н)товича Ружи(н)ского, шляхє(т)ньі(и) Ян Заклика чєрє(з) єнєрала
во(з)ного, шляхе(т)ного Сєбє(с)тияна Снєжи(н)ского, соповєдаючи имене(м) пна
своєго прєрєчоного, єго мл(с)ти кнзя Ружи(н)ского со то(м),

и(ж), дє(и), року тєпє(р) йдучого, тисєча шє(ст)со(т) пятого, м(с)ца фє(в)ра-
ля, шо(с)того дня єхали дорогою доброво(л)ною соди(н) слуга пна Яна Сули- 
ко(в)ского на (и)мє Сємє(н) Гла(д)ки(и), а други(и) мєщани(н) фасто(в)ски(и), 
по(д)даньі(и) бискупи(и) на (и)мя Игна(т) Сини(ч) на кгру(н)тє кьняжати єго
мл(с)ти котєлє(н)ско(м), по(д) сєло(м) Кра(с)носє(л)кою. Там жє сє на дорозє 
еони повадили межи собою мєнованьі(и) слуга Сулико(в)ского того то мєщанина
би(с)купєго68 ша(р)паль. И за тою то звадою соди(н) з ни(х), пна Сулико(в)- 
ского прєрєчєньі(и), бьі(л) загамова(н) в Котє(л)ни за да(н)є(м) причиньї того 
то мєщанина бискупєго, якобьі єго то(т) слуга мє(л) на дорозє ро(з)бити и рє- 
чє(и) немало в нєго побрати.

Которьі(х) собу(д)ву(х) чєрє(з) єнєрала во(з)ного шляхє(т)ного Сєбє(с)тия-
на Снєжи(н)ского на (в)ря(д) єго королє(в)скоє мл(с)ти Житоми(р)ски(и) о(т)сьі- 
лаю зо (в)си(м).

Которьіє то обєдвє сособє мєнованьїє такь слуга пна Сулико(в)ского, яко 
и мєщани(н) бискупи(и), постанови(в)шисє сочєви(с)то, при то(м) жє во(з)но(м) 
Снєжи(н)ско(м)69 у(ст)нє и доброво(л)нє признали, и(ж) сє мєжи собою пого
дили и досьі(т) ооди(н) другому учинили. Слуга пна Сулико(в)ского повєди(л),
и(ж), дє(и), з ни(м) єхаль в то(т) ча(с) уря(д)никь пна єго волицки(и) на (и)мя 

23 зв. я Ку б ь  Пашко(в)ски(и) и с того причиньї тая звада сє имь стала, бо со(н) /І и(з) 
ручницьі на того мєщанина хотє(л) стрєляти.

И, погоди(в)шисє мєжи собою, та(к) при(з)нали, жє того, яко сє вьішє(и) 
помєнило, соди(н) на друго(м) а ни на ко(м) и(н)шо(м) доходити и по(и)скивати 
вє(ч)ньіми часи нє маю(т) и мочи нє буду(т).

Которая протєстацьія уря(д)ника котєлє(н)ского и со(з)на(н)є тьі(х) сособь
вьішь мєнованьїхь за прозбою и(х) до кни(г) врядовьі(х) за(м)ку г(с)дрьского 
Житоми(р)ского принято и записано єсть.

33. Справа пна Яроиіа Зуба зь  єго мл(ст )ю  кнзє(м )
Я химо(м ) К орє(ц )ки (м ) и мальж о(н)кою єго мл(с)т и.

Року 1605, м (с)ца  [фєвраля], 15 дня.

На врядє єго королє(в)скоє мл(с)ти за(м)ку Житоми(р)ского пєрєдо (м)ною, 
Матєушомь Клємьбо(в)ски(м), намє(ст)нико(м) подстаро(с)тва Житоми(р)- 
ского, по(с)танови(в)шисє сочєви(с)то, во(з)ньіє воєво(д)ства І<иє(в)ского, шля- 
хє(т)ньіє Григорє(и) Гуляни(ц)ки(и) а Сємє(н) Ми(н)ко(в)ски(и) ку записова(н)ю

68 Літера и виправлена з ьі.
69 У закінченні и виправлено на о.
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до кни(г) со(з)нали и во(д)лу(г) того созьна(н)я своєго кви(т) по(д) пєча(т)ми 
и с подьписами рукь свои(х) писаньі(и) тьіми словьі подали:

Яз, Григорє(и) Гуляни(ц)ки(и), а я, Сємє(н) Ми(н)ко(в)ски(и), єнєраловє 
возньїє воєво(д)ства Киє(в)ского, со(з)наваємь тьімь наши(м) квито(м) ку запи-
сованью до кни(г) врядовьі(х) за(м)ку г(с)дрьского Житоми(р)ского, ижь року
тєпє(р) йдучого, тисєча шє(ст)[сот] пятого, м(с)ца гє(н)вара, со(с)мо(г)[о!на(д)- 
ца(т)[ого] дня, маючи при собє стороною дво(х) шля(х)тичовь, людє(и) доб-
рьі(х) пна Фєдора О (с)талєцкого а пна Якуба Богусла(в)ского, бьіли єсмо на
справє и потрєбє шляхє(т)нє урожоного пна Яроша Зуба при умоцованьі(м) єго
пну А(н)дрєю Зозули(н)скому, то є(ст) за дєкрєтомь голо(в)ньі(м) трибуна(л)- 
ски(м) любє(л)ски(м) в року прошло(м), тисєча шєстьсоть чє(т)вє(р)то(м),
м(с)ца а(в)густа, второго дня вьіданьі(м), єзьдили є(с)мо на со(т)праву за суму
пнзє(и) мєнованьі(и) [І] дєкрєто(м) наказаною, сто копь грошє(и) лито(в)ски(х), 
по(д) таксою и по(д) виною трє(х) гривє(н) такь на уря(д), яко и на сторону, 
в то(м) же дєкрєтє (описаною, (О чо(м) ширє(и) то(т) дєкрє(т) в собє (обмо(в)-
ляє(т), до має(т)ности и(х) мл(с)ти кнжати Яхима Корєцкого и ма(л)жо(н)ки
єго мило(с)ти пнєє А(н)ньі Хо(д)кєвичо(в)ньі кнєгини Корєцкоє мєста Бєлилов- 
ки, прозьіваємоє Ра(с)тавицьі.

И кгдьі є(с)мо того дня мєнованого до мє(с)та и за(м)ку Бєлило(в)ского 
приєхали, та(м) жє є(с)мо мєнованьі(и) дєкрєть трибуна(л)ски(и) уря(д)никови
и(х) мл(с)ти тамошнєму пну Я ну Голубови (оказавши и копию з нєго слово в 

24 слово списаную по(д) пєча(т)ми и с по(д)писами ру(к) свои(х) //  до рукь єму
пода(в)ши, упоминалися [?] єсмо, є(ст)ли (жє) и(х) мл(ст) кнжа Корєцки(и)
и ма(л)жо(н)ка єго мл(с)ти во(д)лу(г) того дєкрєту трибуна(л)ского по(с)тупу- 
ють у вязова(н)є в має(т)но(ст) свою в мє(с)тє Бєлило(в)цє в пя(т) волокь лю(д)- 
ми (осєльі(х), во(л)ньіхь, никому нє завєдєньі(х).

Которьі(и) то уря(д)никь мєнованьі(и), нє по(с)тупуючи в мє(с)тє ж а д 
ного увязова(н)я я [І] нє указуючи на(м) ани домо(в), ани людє(и), нє поступую- 
чи в мє(с)тє, алє за ми(с)то(м) на нєяко(и)сь Кра(с)ного(р)цє чєрєзь слугу сво
єго, писара за(м)кового, стоєчи вь воро(т) мє(ст)ки(х), у к а з о в а [! ]70 фо(л)- 
ва(р)ки.

Мьі тєдьі, прихиляючися до дєкрєту мєнованого трибуна(л)ского, понє- 
важь нє (описує нигдє и(н)дє(и) поступє(н)я, увязова(н)я, тьі(л)ко в мє(с)цє 
Бєлило(в)цє, (0 чо(м) ширє(и) то(т) дєкрє(т) в собє (обмо(в)ляє(т), и нє пови(н)- 
ньі є(с)мо бьіли нигди [!] и(н)дє є(з)дити, тьі(л)ко до мє(с)та Бєлило(в)ки.

Которого то увязова(н)я мєнованьі(и) уря(д)никь бєлило(в)ски(и) нє по(с)-
тупи(л) и заборони(л) имєнє(м) и(х) мл(с)ти княжати Корєцкого и ма(л)жо(н)ки
єго мл(с)ти и досьіт [?] кнжа єго мл(с)ти Корє(ц)ки(и) з ма(л)жонкою своєю 
чєрє(з) мєнованого уря(д)ника своєго мєнованому дєкрєту трибуна(л)скому нє
(в)чиниль, што прєрєчоньі(и) умоцованьі(и) пна Зубо(в) нами, возньїми и шля(х)-

70 Можливо, указова(л) на фо(л)ва(р)ки.
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тою при на(с) будучою, со(с)вє(т)чил и со(т)то(л) з ни щ и(м)71єсмо мусєли со(т)- 
еха(т).

А та(к) мьі, во(з)ньіє, на то(и) справє, вьішє(и) мєновано(и), бьі(в)ши и за- 
хова(в)шисє во(д)лу(г) присто(и)ности вряду своєго, на то є(с)ми ку записова(н)ю
до кни(г) врядови(х) за(м)ку г(с)дрьского Житоми(р)ско(г)[о] дали то(т) нашь 
кви(т) по(д) пєча(т)ми и (с) по(д)писо(м) рукь наши(х).

Писа(н) в Житомиру року шєстьсо(т) пято(г)[о], м(с)ца фє(в)раля, трєтє- 
гона(д)ца(т)[ого ] дня .

Григорє(и) Гуляни(ц)ки(и), єнєра(л) зє(м)ски(и) воєво(д)ства Киє(в)ского, 
рукою вла(с)ною, Сємє(н) Ми(н)ко(в)ски(и), во(з)ньі(и) єнора(л)ньі(и), рукою 
(власною).

Котороє сочєви(с)тоє со(з)на(н)є во(з)ньі(х) и кви(т) и(х) до кни(г) врядо- 
вн(х) за(м)ку г(с)дрьского Житоми(р)ского принято и записано єсть.

34. Справа пнєе А(н)дрєєвоє Нємиричовоє 
зь  пно(м) Алєкса(н)дро(м ) Д убни(ц)ким ь.

Року 1605, м (с)ца  ф є(в)раля, 14 дня .

Н а врядє єго королє(в)скоє мл(с)ти Житоми(р)ском пєрєдо (м)ною, Матєу- 
шо(м) Клє(м)бо(в)ски(м), намє(ст)нико(м) по(д)старо(с)тва Житоми(р)ского, 

зв# по(с)танови(в)шисє //  сочєвисто во(з)ньі(и) єнєра(л)72 зємли Киє(в)скоє, шля- 
хє(т)ньі(и) па(н) Ада(м) Пєтро(в)ски(и) до кни(г) врядовьі(х) житоми(р)ски(х), 
добрє з ними свєдомьі, врядови нашо(му) со(з)на(л) тьіми словьі:

и(ж) року тєпєрєшнєго, тисєча шє(ст)со(т) пятого, м(с)ца гє(н)вара, два(д)-
ца(т) пє(р)вого дня, при шля(х)тє людє(и) добрьі(х), пну Фєдорє Змиє(в)-
ско(м), а пну Миколаю Ши(н)1с]ки(м), при (м)нє будучо(и), за доброво(л)-

'■Ч.
нн(м) ли(с)томь-записомь єє мл(с)ти пнєє Маруши Хрєбтовичо(в)ньі А(н)дрєє-
воє Нємиричовоє и у(с)тупє(н)ємь єє мл(с)ти на двєстє копь грошє(и) лито(в)-
ски(х) до(л)гу пну Алєкса(н)дрови Дубни(ц)кому, служачи(и) в за(с)тавє тьі(х) 
жє дво(х)со(т) копа(х) грошє(и) в пя(т) чоловєка в сєлє Ива(н)ковє и (в) Волицу 
Силє(н)скую чєрє(з) Стєфана Закомє(р)шого [ ? ]73 сосажоную и самого Зако- 
мо(р)ного и вси прилєгьло(с)ти и кгру(н)тьі, до тьі(х) добрь налєжачиє, вє(д)-
лу(г) того (ж) запису єє мл(ст), в которо(м) мєновитє и до(с)тато(ч)нє су(т) сопи-
саньїє. Того то мєнованого пна Алєкса(н)дра Дубни(ц)кого увєза(л) и мо(ц)ю
у(с)тупє(н)я самоє єє мл(с)ти пнєє Нємиричивоє 74 (очєви(с)тьімь єму до (с)по- 
ко(и)ного дє(р)жа(н)я и ужива(н)я пода(л) єсми, за которьі(м) то пода(л) є(с)ми 
и увєза(н)є(м) сє в тьіє добра зара(з), того (ж) дня па(н) Дубни(ц)ки(и) в по(с)-

71 Тобто, ни з чим.
72 На початку слова була літера в; н закреслено.
73 Очевидно, Закоморного (див. далі текст).
74 Тут після ч йшло ніби о.
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лушє(н)ство тьі(х) по(д)даньі(х) и кгру(н)тьі з нимь в записе мєнованьїє, до 
(с)поко(и)ного дє(р)жа(н)я и ужива(н)я свое(г)[о] взя(л).

Котороє то со(з)на(н)є єго сочєвистоє до кни(г) за(м)ку єго королє(в)скоє
мл(с)ти врядовьі(х) житоми(р)ски(х) єсть записано.

35. Справа пна Яроиіа Шємєта зь  пно(м) Верещакою.

Року 1605, м (с)ца  фє(в)раля, 14 дня.

На врядє єго королє(в)скоє мл(с)ти Житоми(р)ско(м) передо (м)ною, Ма- 
тєушо(м) Клє(м)бо(в)ски(м), намє(ст)нико(м) по(д)старо(с)тва Житоми(р)ского, 
по(с)танови(в)ши(с) (очєви(с)то, возньі(и) єнєра(л) воєво(д)ства Киє(в)ского, 
шля\є(т)ньі(и) Ада(м) Пєтро(в)ски(и), до кни(г) врядовьі(х) житоми(р)ски(х), 
добре знаємьі и видомьі(и) врядови нашому, со(з)на(л) в тьіє слова,

и(ж) року тєпєрєшнєго, тисєча шє(ст)со(т) пя(тог)[о], м(с)ца гє(н)вара,
два(д)ца(т) со(с)мого дня, при шля(х)тє люде(и) добрьі(х), пну Федору Змиє(в)-
ско(м) а пну Йвану Сини(ц)ки(и) [!], при (м)нє будучо(и), за доброво(л)ньі(м)
ли(с)то(м)-записо(м) пна Федора Верещаки и у(с)тупє(н)є(м) его на сто зо-
лотьі(х) по(л)ски(х) до(л)гу, пну Ярошови Шемєтови служачи(и), в заставе 
тьіхь же // сто золотьіхь польскихь в чотьіри чоловіка в сєлє Скоморосєхь, 
на (и)мє Ядька П лєськая, Во(и)тька Малиновьского, Гавьрила Старого и Фєдь- 
ка Тєрєшьчєнька, зо вьсими до ни(х) прилєгьлосьтями водьлугь того ж ь за
пису, в которомь все по досьта(т)ку положоно и (описано єсть. Того то мєно-
ваного пна Яроша Шємєта увєза(л) и мо(ц)ю уступє(н)я самого пна Верещаки 
(очєвисьтьі(м) єму до споко(и)ного де(р)жа(н)я и уживання пода(л) єсьми.

Котороє (очєви(с)тое со(з)на(н)є во(з)ного до кни(г) житомирьскихь е(ст) 
записано.

36. Справа иіляхе(т)ного Стани(с)лава СО(с)бутовича 
зь  пно(м) М иколаемь Макаровичомь.

Року 1605, м (с)ца ф є(в)раля, 22 дня .

На врядє єго королє(в)скоє мл(с)ти за(м)ку Житоми(р)ского пєрєдо (м)ною, 
Матєушомь Клємьбовьскимь, на то(т) чась наме(ст)нико(м) по(д)старо(с)тва 
Житоми(р)ского, посьтановивьшисє (очєви(с)то, шляхе(т)ньі(и) Стани(с)ла(в)
О(с)бутови(ч) (оповєда(л) и жалова(л) на его мл(ст) пна Миколая Макаровича 
(0 томь,

и(ж), де(и), служи(л) єсми єго мл(с)ти рокь и двана(д)ца(т) нєдє(л), а по- 
то(м) далє(и) вже, кгдн (м) нє хотє(л) єму служи(т), тогдьі (м) якь  самь чєрєзь
себе, такь и чєрє(з) людє(и) у(ч)стивьі(х), просило(м) єго мл(с)ти, абьі мє яко



шля(х)гича е о ( л ) н о г о  и єго мл(с)ти ничого не ви(н)ного ©(т)прави(л) и (з) слу- 
жєбь свои(х) вьі(з)волиль.

Егомл(с)ти, не ку(н)те(н)туючи мене за по(с)луги мои, и мене жа(д)ньі(м) 
способо(м) на про(з)бу мою и приятель мои(х) не со(т)правиль, тедьі (м) я в року
теперешнемь, тисєча шє(ст)со(т) пято(м), м(с)ца фє(в)раля, два(д)цато(г)[о] дня,
со(д) его (м) [!] мл(с)ти пошоль прочь, яко будучи шля(х)ти(ч) во(л)ньі(и) и єго
мл(с)ти ничого не ви(н)ньі(и), со (ш)то предь в. (м). врядомь протє(с)туюсє 75.

И проси(л), абьі тая протє(с)тацьія єго принята и до кни(г) врядовьі(х)
за(м)ку г(с)дрьского Житоми(р)ско(г)[о] записана бьіла, што мь, принявши, 
записати каза(л), и єсть записано.

37. Справа вє(л)мо(ж )ного єго мл(с)т и  
кнжати М иха (и )ла  Вииінєвє(ц)кого 

зь  дворєнино(м) єго королє(в)скоє м л(с)т и  
пномь Ба(р)т оиіомь СОбєлько(в)скимь. 11

Року 1605, м(с)ца ф є(в)раля, 21 дня.

На врядє єго королєвьскоє мл(с)ти за(м)ку Житоми(р)ского пєрєдо (м)ною, 
Фєдоро(м) Щуро(в)ски(м), по(д)старостимь Житоми(р)скимь, по(с)тановивь- 
шисє ©чєвисьто, возьньїє єнєраловє воєво(д)ства Киє(в)ского, шляхє(т)ньіе 
©нофрє(и) Фалєлєєви(ч) Жоло(н)ски(и) а Микола(и) Зєдужєви(ч) ку записова- 
(н)ю до книгь созьнали и во(д)лу(г) того со(з)на(н)я своєго квить по(д) пєчатьми 
и (с) по(д)писами рукь своихь писаньі(и) тьіми словьі подали:

Яз, Онофрє(и) Фалєлєєвичь Жоло(н)ски(и), а я, Микола(и) Зєдужєвичь, 
во(з)ньіє єноралове воєво(д)ства Киє(в)ского, созьнаваємь симь нашимь кви-
томь, и(ж) року тєпє(р) йдучого, тисєча шєстьсоть пятого, м(с)ца гє(н)вара, 
два(д)цать со(с)мого дня, будучи намьі [?], возньїмь, на сьправу вєльможьного
єго мл(с)ти кнжати Миха(и)ла Вишнєвецького чєрєзь служебника єго милости
пна Петра Липиньского, которьі(и) пань Пєтрь Липиньски, маючи нась, возь- 
ньіхь, и сьторону ш ляхьту людє(и) добрьіхь при посьла(н)ньцу и дворєнину
єго королєвьскоє милосьти пну Ба(р)тошу Обєлько(в)скомь, и кгдьі тоть пань 
Барьтошь Обєльковьски(и) приєхаль до О вьручого наувєза(н)є и пода(н)є 
старосьтва О вьруцького єго милосьти княжати Миха(и)ла Вишнєвецького за
даниною и привильємь со(т) єго королєвьскоє мл(с)ти по нєбо(ж)чику, бьі(в)-

'■ч.
шомь пну старосьте со(в)руцькомь, пну Абраму Мьішцє, шли есьмо того дня, 
звьішь мєнованого, до двора єго королєвьскоє милости с тьімь служєбникомь 
єго мило(с)ти княжати Вьішнєвєцького и зь  нами, возньїми, застали и з ьіньши- 
ми есьмо у дворе его королєвьскоє милосьти с тьімь служє(б)бьником [I] ©(b)-

Літера 8 виправлена з ч.
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руцкого пна Яроша Досьтоєвьского, которьі(и) бьіль подьстаросьтимь за жи-
вота пна Абрама Мьішки, староста со(в)руцького, и по сьмєрьти єго во (и)нь 
тєрєкгє со(н)нь [?] жє тамь жє тотьдворєнинь єго королєвьскоє милосьти пань
Обєльковьски(и) пєрє(д) нами,во(з)ньіми, шГу Досьтоєвьскому, на мєстьцу томь

26 будучому показа(в)ши //  привилє(и) єго королєвьскоє мл(с)ти, подьстаросьтво 
О вьру(ц)коє єго милосьти княжати Вьішнєвєцькому даньі(и) или(с)тьі єго ко- 
ролєвьскоє милосьти такь увяжьчиє, яко до боярь и до мєщань и подьданьїхь 
всєго старосьтва СОвьруцького писаньїє, пьіталь, со(т) кого туть в С0(в)ручо(м) 
на мєстьцьі врядовомь бьіль па(н) Ярошь До(с)тоєвьски(и). Повєдиль, ижь 
я ту(т)ть [! ] пєрьвє(и) сєго бьіль за живота пана Абрама Мьішки з Варьковичь, 
старосьтьі со(в)ру(ц)кого, подьстарости(м) ча(с) нємальі(и) и тєпє(р) по смє(р)ти 
єго милосьти аж ь и до сєго часу туть по(д)старосьтимь єсть.

И видєчи пань До(с)тоє(в)ски(и) привилє(и) и листа увяжьчиє со(т) єго 
королєвьскоє милосьти, нє сьпротивьлячисє ни вь чомь и нє боронєчи того 
старосьтва, са(м) со(н) ни со(т) кого ани хто при нємь зара(з) добровольнє по-
сьтупиль из двора єго королєвьскоє мл(с)ти при нась, возьньі(х)хь [!], зо
(в)сєю маєтьностью, илє што бьіло, вьіпровадиль. Тамь жє мєнованьі(и) дворє- 
нинь єго королєвьскоє милосьти, видєчи, ижь нихьто того старосьтва СОвь- 
руцького нє боронить и зь  жадьньїмь правомь нє отьзьіваєть, ани показуєть 
и нє приповєдаєть и со(в)шємь боярє и мєщанє совьруцькиє по смєрьти пана 
Абрама Мьішки яко зошьлого старосьта своєго иньшого посесора бьіть на нєго 
у сєбє нє повєдаючи, ани призьнаваючи самодобровольнє, єє [?] за пода(и)- 
ньємь двопєнина єго королєвьскоє мило(с)сьти [І], подалися и посьлушєнь-

2б зв. ство єго мл(с)ти княжати Миха(и)лу Вьішьнєвєцькому подавьши чини(т)// 
почали.

А паньО бєльковьски(и) самь чєрєзь сєбє и прєзь нась, возьньїхь, видєчи 
добровольноє усьтупєньє вєдьлє привилья [!] єго королєвьскоє милосьти кня
жати Миха(и)ла Вишнєвєцького вь тоє старосьтво О вьруцькоє вь замокь 
мєсьто сєла Дворьцьі вь мєщанє и боярє и вь подьданьїє и во вьсє увєзаль до 
моцьі и дєрьжанья и вьладзьі и вь посєсию подаль и завєль и, иньвєньтарь спи- 
савьши, боярь и стрєльбу замьковую служебнику єго королєвьскоє милосьти 
подаль и дєрьжачимь того старо(с)ьтва служебника того пана Петра Липинь- 
ского зосьтавиль.

А такь мьі, возьньїе, будучи на то(и) справє и чого добре вядомьі, дали 
есьмо на то сєсь нашь листь увяжьчи(и) с пєчатьми и сь подьписами рукь 
нашихь.

Писань ув Овьручомь року, м(с)ца и дня звьішь писаного.
В того квиту пєчатє(и) двє, а подьпись рукь тами словьі:
Микола(и) Зєдужевичь, єнераль во(з)ньі(и) воєво(д)ства Києвьского, рука 

власьная; Онофрє(и) Фалєєвичь Жолоньски(и), енораль возьньі(и), рука 
власьная.

Котороє очєвисьтоє со(з)наньє возьньїхь и квить ихь до книгь врядовьіхь
27 замьку г(с)дрьского Житоми(р)ского принято и записано єсть. / /
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27 зв.

28

28 зв.

38. Справа пана Якова Кирьдєєвича Лемеша
зь  єго мл(ст )ю  пномь Адамомь О лизаромь

и зь  мальжонькою єго милосьти.

Року тисєча шєстьсоть пятого, м (с)ца  фєвьраля,
двадьцать сємого дня .

Писа(л) и присьілаль до вьряду єго королєвьскоє милосьти замьку Жи- 
томирьского до мєнє, Матєуша Клємьбовьского, на тоть чась намєстьника
подьстаросьтва Житомирьского, зємєнинь зємьли Києвьскоє пань Яковь Лє-
мєшь, соповєдаючи и собтєжливє жалуючи на єго мил ость пана Адама О л и зар а
Вольчковича и на мальжоньку єго милосьти пнюю А(н)ньну [!] Тхорєвьского 
(0 томь,

ижь, дє(и), року тєпєрь йдучого, тисєча шєстьсоть пятого, м(с)ца фєвьраля
розьньїхь днєвь, пєрьвого, второго и трєтєго, мєнованьїє ихь милость пнь 
О ли зар  изь мальжонькою своєю содьнакою волєю и порозумєньємь своимь 
(одьноста(и)ньімь, насьілаючи моцьно, кгвальтомь чєрєзь урядьника своєго 
топориського на (и)мє Яна Столєцького и ара(н)дара своєго топориського ж ь  
на (и)мя Ха(з)ка, жида, подьданьїми, то зь  волостью Топориською на власть- 
ньі(и) кгруньть мо(и) Сєлєцьки(и) увєрьхь рєчьки, Рьіхьтьі прозьіваємоє, гра- 
ницу пєрєшєдьши, на которую / /  и листь сво(и) добровольньі(и) даль и прєзь 
возьньїхь посьтупиль тьімь жє властьную руду рудьника моєго на (и)мя Ада
м а 76 вьіроблєную, полосканую сосьмь соть возь, побравьши и кгвальтовьнє 
погьрабивьши, до своєє рудьни перевозили и на пожитокь сво(и) оберьнули.

Которую побравьши руду и на томь мєстьцу сьвоихь рудьниковь посьта- 
вили и соную руду и до сихь часовь беруть, в чомь яз шацую тую сосмьсоть 
возь руду на дьвє тисєчи ЗОЛОТЬІХЬ польскихь шкодьі мєную, особливе шьто 
беруть тую руду на три ТИСЄЧИ ЗОЛОТЬІХЬ ПОЛЬСКИХЬ ШКОДЬІ.

При которомь оповєданью того дня, на датє вьішє(и) мєнованого, туть же, 
стоєчи очєвисьто пєрєдо мьною пєрєдо мьною [!] на врядє, єнєргль возьньі(и) 
воєводьства Києвьского шляхєтьньі(и) Василє(и) Сосьницьки(и) ку записо- 
ванью до кьнигь созьналь и водьлугь того созьнанья своєго квить подь пє- 
чатью и сь подьписомь руки своєє писаньі(и) тьіми словьі подал:

Яз, Василє(и) Сосьницьки(и), єнєраль возьньі(и) воєводьства Києвьского, 
созьнаваю тьімь моимь квитомь ку записова(н)ю //  до кьнигь врядовьіхь,

ижь року тєпєрь йдучого, тисєча шєстьсоть пятого, м'Ьсєца фєвьраля шось- 
того дня, бьіль єсьми взятьімь на сьправу и потребу єго милосьти пана Яко
ва Лемеша до маєтьносьти єго милосьти Сєлєцькоє. Тамь жє, за оказованьємь 
и обвоженьємь рудьника его Адама, видєль єсьми на вьрочищу вєрьхь рєчьки 
Рьіхьтьі, прозьіваємоє Галолобатютинь, мєстьца порожьньїє немальїє, гьдє, 
знать, било рудьі немало вьіробьленоє и свєжо побраноє, и сьледь видєль єсьми 
свєжи(и), жє тая руда повожона до рудьни пана СОлизаровьі. Тамь жє и рудьни
ковь ихь милосьти пана Олизаровьіхь и мальжоньки єго милосьти засталь 
єсьми и пьіталь ихь, за чиимь би роськазаньємь тую руду робили. Которьіє 
повєдили, ижь за росказаньємь урядьника и араньдара ихь милосьти //  пана

76 Початкову літеру а виправлено з ю.
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О лизаровьіхь и мальжоньки єго милосьти. Тамь же ми рудьникь мєнованьі(и)
пна Лємешовь ©повєдаль и мениль бьіть именємь пна своєго на томь мєстьцу 
на властьномь кгрунте Сєлєцькомь озть пана СОлизара властьноє рудьі моєє
побрано немало, со чомь, дє(и), все ширє(и) на соповєданью пна Лємєшовомь, 
пана моєго, ©писано и доложоно єсть. А такь яз, возьньі(и), што мь видєль и 
сльїшаль, на то мь ку записованью до книгь врядовьіхь даль тоть мо(и) квить 
подь пєчатью моєю и сь подьписомь властьноє руки моєє.

Писань в Житомиру.
Василє(и) Сосьницьки(и), енораль, рука власьная.
Котороє то соповєданьє и жалоба, такьжє и сочєвисьтоє созьнанье возьного 

и квить єго до книгь врядовьіхь замьку госьподарьского Житоми(р)ского 
принято и записано єсть.

Конє(ц) м(с)ца февраля в року 1605-мь, а початокь м(с)ца ма(р)та в року 
1605-(м).

39. Справа пано(в) Покотило(в)
29 с пно(м) Гурияиіо(м) С о(л)т ано(м). 11

Року 1605, м (с)ца  м а(р)т а, 3 дня.

На врядє єго королєвьскоє мл(с)ти за(м)ку Житоми(р)ского пєрєдо (м)ною, 
Матєушомь Клємьбовьскимь, намєстьнико(м) по(д)старо(с)тва Житоми(р)ского, 
по(с)тановившисє, єнєра(л) во(з)ньі(и) воєво(д)ства Киє(в)ского шляхє(т)ньі(и) 
Ива(н) Вьіго(в)ски(и) ку записова(н)ю до кни(г) со(з)на(л) и во(д)лу(г) со(з)на- 
(н)я своєго кви(т) по(д) пєча(т)ю и (с) по(д)писо(м) руки своєє писаньі(и) тьіми 
словьі пода(л):

Яз, Ива(н) Вьіго(в)ски(и), єнєраль во(з)ньі(и) воєво(д)ства Киє(в)ского, 
со(з)наваю тьі(м) мои(м) квитомь ку записова(н)ю до кни(г) врядовьі(х) за(м)ку
г(с)дрьского Житоми(р)ского, ижь року тєпєрєшнєго, тисєча шє(ст)со(т) пятого^
м(с)ца фє(в)раля, содинна(д)цатого дня, маючи при собє дво(х) шля(х)тичовь
людє(и) добрьі(х), пна Яна Можного а пна Стани(с)лава Прє(з)дє(ц)кого, за 
прида(н)ємь и по(с)ла(н)є(м) со(т) вряду кгро(д)ского Киє(в)ского, бьі(л) єсми
на справє и потрєбє пно(в) Покотиловичо(в), пна Яна, пна Тимофєя и пна 
Григо(р)я, то є(ст) за дєкрєто(м) кгро(д)ски(м) киє(в)ски(м) в року тисєча шє(ст)-
со(т) второго, м(с)ца ноября, два(д)ца(т) пятого дня учинєньі(м), и записо(м) 
увя(ж)чи(м) со(т) того ж ь уряду и суду кгро(д)ского Киє(в)ского, є(з)ди(л) єс-
ми на со(т)праву сумьі пнзє(и) копь дво(х)со(т) сорока и чотьірє(х), копь гро- 
шє(и) пя(т)дєся(т) лито(в)ски(х) до має(т)ности половицьі сєла, прозьіваємого
Бєлокорови(ч), єго мл(с)ти пна Гурияша Со(л)тана. Тамь жє, будучи в то(м)
сєлє, в нєбьі(т)но(с)ти мєнованого пна Со(л)тана, тєдьі (м) ©таману єго тамош- 
нєму на (и)мя Ку(з)мє то(т) дєкрє(т) и ли(ст) увя(ж)чи(и) ©(т) суду кгро(д)- 
ско(г)[о] Киє(в)ского показа(в)ши и до(с)тато(ч)нє(и) пєрє(д) ни(м) внчита(в)ши
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и копєи та(к) с того дєкрєту, яко и (з) ли(с)ту увя(ж)чого, слово в слово спи- 
саньїє, по(д) пєча(т)ю и с по(д)писо(м) руки своєє до рукь пода(в)ши, упомина- 
ло(м)ся, є(ст)ли жє во(д)лу(г) того дєкрєту и ли(с)ту увя(ж)чого єго ли(ст)
прєрєчєньі(и) пань Гурияшь Со(л)тань в мєновано(и) сумє пнзє(и) прєрєчо-
ньі(м) пно(м) Покотило(м) у має(т)но(ст) и добра свои половицу сєла Бєлокоро 
ви(ч) по(с)тупує(т) увязова(н)є и со(т)праву.

Которьі(и) то атама(н) на (и)мя Ку(з)ма повєди(л), и(ж), дє(и), я маючи
ро(с)каза(н)є со(т) єго мл(с)ти пна своєго Гурияша Сольтана, абьі (м) жа(д)ного
увязова(н)я и со(т)правьі пно(м) Покотило(м) и добра єго мл(с)ти жа(д)ньіє та(к)

29 зв. у Бєлокорови(чи), / /  яко и (в ) и(н)шиє а(ч) допу(с)ка(л), яко (ж) имєнє(м) пна
своєго пна Со(л)тана увязова(н)я и со(т)правьі в мєнованую має(т)но(ст) нє до-
пу(с)ти(л) и мо(ц)но заборони(л), в чо(м) сє єго мл(ст) па(н) Гурияшь Со(л)та(н) 
дєкрєтови мєнованому кгро(д)скому киє(в)скому спротиви(л) и єму досьі(т) нє
(в)чини(л), зачи(м) вь шкодьі и за(к)ладьі попа(л), со чо(м) всє(м) ширє(и) и до(с)- 
тато(ч)нє(и) то(т) дєкрє(т) мєнованьі(и) в собє собмо(в)ляє(т). Яко (ж) со(т)то(л)
з ни щ и(м)77 мусєли є(с)мо ш(т)єхати, што всє пновє Покотиловє мною, во(з)- 
ньі(м), и шля(х)тою со(с)вє(т)чили. А такь я, во(з)ньі(и), на то(и) справє бьі(в)ши 
и захова(в)шисє во(д)лу(г) при(с)то(и)ности вряду своєго, на то (м) ку залисо- 
ва(н)ю до кни(г) врядовьі(х) да(л) то(т) мо(и) кви(т) по(д) пєча(т)ю моєю и с 
гю(д)писо(м) руки (вла(ст)ноє)78 моєє.

Писа(н) у Житоми(р)у року [тисєча] шє(ст)со(т) пятого, м(с)ца марца, 
третєго дня.

Котороє сочєвистоє со(з)на(н)є во(з)ного и кви(т) єго до кни(г) врядовьі(х)
'■ЧУ

за(м)ку г(с)дрьско(г)[о] Житоми(р)ско(г)[о] принято и записано єсть.

40. Справа пна Третяка 
зь  пно(м) Сйпанасо(м) Д Ь (д )ко (в)ски (м ).

Року 1605, м(с)ца м а(р)ца , 3 дня.

На врядє єго королє(в)скоє мл(с)ти за(м)ку Житоми(р)ского пєрєдо (м)ною, 
Матєушо(м) Клє(м)бо(в)ски(м), на то(т) ча(с) намє(ст)нико(м) по(д)старо(с)тва 
Житоми(р)ско(г)[о], по(с)танови(в)шисє сочєвисто, єнєра(л) во(з)ньі(и) в о є в о д 
ства Киє(в)ского, шляхє(т)ньі(и) Ива(н) Вьіго(в)ски(и) ку записова(н)ю до кни(г) 
со(з)на(л) и во(д)лу(г) того со(з)на(н)я своєго кви(т) по(д) пєча(т)ю и (с) по(д)- 
писом руки своєє, такжє по(д) пєча(т)ми шля(х)тьі в рєляции єго мєнованьі(х) 
писаньі(и), тьіми словьі пода(л):

Яз, Ива(н) Вьіго(в)ски(и), єнєра(л) во(з)ньци) зє(м)ли Киє(в)скоє, со(з)на- 
ва(м) тьімь квито(м)-со(з)на(н)є(м) мои(м), и(ж) року тєпє(р) йдучого, ти-

77 Тобто, з ни з чи(м).
78 Слово написане зверху над словом руки.

74



сеча шє(ст)со(т) пятого, м(с)ца гє(н)вара, сє(м)на(д)цатого дня, будучи мнє,
во(з)ному, взятому на справу и потребу урожоного его мл(с)ти пна Стани-
(с)лава Третяка а п наО п ан аса Григо(р)евича Де(д)ко(в)ского, а пна Василя 
Крупско(г)[о], єнєрала зє(м)ли Киє(в)скоє, до котороє справьі маючи тє(ж) 
при собє стороною шля(х)ту, людє(и) добрьі(х), зємя(н) зє(м)ли Киє(в)скоє
пна Сака Борисовича Дє(д)ко(в)ского а пна [Я](р)молу 79 Максимовича Вьігов- 

30 ского, тєдьі, дня вьі(ш) мєновано(г)[о] //  вьішь мєновано(г)[о], будучи мнє в сє-
лє Бєлошича(х), та(м) жє пнь © панась Дє(д)ко(в)ски(и) а пнь Василє(и) Круп- 
ски(и), чєрє(з) мєнє, во(з)ного, и сторону во(д)лє ли(с)ту добровольного запису

'"Ч̂
своєго вєчи(с)того єго мл(с)ти пану Третяку на вєчи(с)тую продажу имє(н)я, 
кгру(н)тьі80 ча(с)ти и(х) всєє третєє у Бєлоши(ч) со(т) Григо(р)я Игнатовича 
Бєлоши(ц)кого правомь слушньі(м) вєчи(с)тьі(м) набьітоє и о(т) давньі(х) часо(в) 
у спо(и)ко(и)но(м) [!] дє(р)жа(н)ю маючое, на то даного.''Ч̂

Которую всю ча(ст) свою у Бєлоши(ч) єго мл(с)ти пну Третяку з будова- 
(н)є...ко(м) [?] на то(и) части з селищами, огородами, навозьі погно(и)ньіми, 
с полями, старьіми и новьіми, проробки, заросьлями, дубровами, борами, чє(р)- 
тєжами, зь сєножа(т)ми, з лєсами, дєрєвомь бо(р)тньімь, бчо(л)ньі(м) и бє(з) 
пчоль, и зо всими а всякими пожи(т)ки, во(д)лє запису своєго вєчи(с)то(г)[о] 
и вє(д)лє спра(в) да(в)ньі(х) вєчи(с)тьі(х) о(т) Григо(р)я Бєлоши(ц)кого и(м)
даньі(х), а на сє(с) ча(с) вже вечностью о(т) ни(х) єго мл(с)ти пну Третяку 
ствє(р)жоньі(х) и вляньі(х), зо (в)сєю и всякою широко(ст)ю того кгру(н)ту 
Белоши(ц)кого на ча(ст) и(х) належачого подали, по(с)тупили и у (с)поко(и)- 
ное а вєчистоє дє(р)жа(н)є завели. Которого увяза(н)я чєрє(з) мєнє, возного,

'"Ч/
єго милости пну Третяку и (с)луга(м) єго мило(с)ти при то(м) будучи(м) о(т)
пна СОпанаса Дє(д)ко(в)ского а пна Василя Крупского тоє ча(с)ти кгру(н)ту у 
Бєлоши(ч) поданого яко вла(ст)ности и(х) нихто нє борониль.

А што тамь збо(ж)я, жито(м) на поля(х) засєяного є(ст), пна СОпанаса Дє(д)-
ко(в)ского, тєдьі то на сєє лєто пнь Опана(с) на себе зняти має(т). И на то я,

-S., 'Ч*,
возньі(н), єго мл(с)ти пну Третяку да(л) сє(с) кви(т) мо(и) ку записа(н)ю до
кни(г) вряду єго королє(в)скоє мл(с)ти Житоми(р)ского по(д) печа(т)ю и с по(д)- 
писо(м) вла(с)ноє руки моеє, такжє по(д) пєча(т)ми стороньї имєньї мєнованьі(х) 
на то(и) справє будучи(х). Писа(н) у Бєлоши(ч) року тисєча шє(ст)со(т) пято-
(г)[о], м(с)ца гє(н)вара, о(с)могона(д)ца(т)[ого] дня.

Котороє очєви(с)тоє со(з)на(н)є во(з)ного и кви(т) его до кни(г) врядовьі(х)
30 зв* а(м)ку г(с)дрьско(г)[о] Житоми(р)ско(г)[о] принято и записано є(ст). / / 81

79 Перша літера в слові залита чорнилом.
80 Виправлене в кінці слова, очевидно, у на ьі чи навпаки.
81 Трохи іншим чорнилом дописано в останньому рядку: и або то(т) засєво(к) сво(и) зго(д)"-4w,

нє єго мл(с)ти пну Трєтяку пу(сти)ти має(т).
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41. С о(з)на(н)є  во(з)ньі(х)
в справє єго м л(с)т и пна М а(т )ф єя Нємирича

37) єго мл(с)т ю  пно(м ) 
князє(м ) Романо(м) Руж и(н)ски(м ) .

Року 1605, м (с)ца м а(р)ца , 10 дня.

На врядє єго королє(в)скоє мл(с)ти за(м)ку Житоми(р)ского пєрєдо (м)ною, 
Матєушо(м) Клє(м)бо(в)ски(м), намє(ст)нико(м) по(д)старо(с)тва Житоми(р)- 
ского, по(с)танови(в)шисє сочєвисто, єнєраловє возьньїє воєво(д)ства Киє(в)- 
ско(г)[о], шляхє(т)ньіє Василє(и) Со(с)ницки(и) а Стєфа(н) Пи(н)чє(в)ски(и) ку 
записова(н)ю до книгь со(з)нали и во(д)лу(г) того со(з)на(н)я своєго кви(т), 
по(д) пєча(т)ми и с по(д)писами ру(к) свои(х) писаньїє, тьіми словьі подали:

Яз, Василє(и) Со(с)ницки(и), а я, Стєфа(н) Пи(н)чє(в)ски(и), єнєраловє 
во(з)ньіє воєво(д)ства Киє(в)ского, созьнаває(м) тьі(м) наши(м) квито(м), и(ж)
року тєпє(р) йдучого тисєча шє(ст)со(т) пятого, м(с)ца ма(р)ца, со(с)мо(г)[о! 
дня, маючи мьі при собє сторону шля(х)тичо(в) дву(х), пна Яна Пє(т)ро(в)ско-
(г)[о] а пна Якуба Губу, бьіли є(с)мо на справє єго мл(с)ти пна Ма(т)фєя Нє
мирича в має(т)ности єго мл(с)ти в ЬІ(в)ницьі в нєбьі(т)ности єго мл(с)ти пна 
Ма(т)фєя Нємирича при пну Стєфану Ро(д)кєвичу, вря(д)нику и(в)ни(ц)кому,
на кгру(н)тє(х) єго мл(с)ти пна Ма(т)фєя Нємирича в дубровє и (в) бору, и (в) 
лєсо(х). Та(м) жє є(с)мо видєли спу(с)тошє(н)є дубровьі, бору а лєсо(в), пору
баного дєрєва на ки(л)ка тисячє(и) и свєпєтьі на ки(л)ка дєся(т). В то(и) жє
дубровє и (в) бору за(с)тали єсмо со двєстє члвка з возами, из розньїми бронями, 
рубаю ть62 дєрєво до будова(н)я, на дрова и на (в)шєлякиє пожи(т)ки свои. 
Оньі(х) Рє(д)кєви(ч), уря(д)никь и(в)ни(ц)ки(и), пєрє(д) нами, во(з)ньіми, и при 
на(с) будучєю стороною пьіта(л) тьі(х) мужико(в) дво(х) на (и)мє С0ни(с)ка и 
О ли(х)вира, чии вьі по(д)даньіє. © ни повєдили та(к), и(ж) мьі по(д)даньіє єго
мл(с)ти князя Романа Ружи(н)ско(г)[о] (з) Зарубич и (з) Волицьі, и тоє дєрєво
в бору и (в) дубровє в лєсо(х) мьі порубали за ро(с)каза(н)ємь єго мл(с)ти князя
пна нашєго и (в)ряду нашє(г)[о] пна Яна Заклики и М акара Денисовича, во(и)- 
та котєлє(н)ско(г)[о].

Такжє па(н) Стєфа(н) Ро(д)кеви(ч), уря(д)никь и(в)ни(ц)ки(и), тьіє шкодн, 
поруба(н)є дєрєва и тьіє дороги нє(з)вьікльіє (з) Заруби(ч) и (з) Волицьі черє(з) 

31 копцьі и чєрє(з) ри(ч)ку Блу(д)ковку, чєрє(з) границьі и чєрє(з) заруки //  в ли- 
(с)тє(х), записаньі(х) нами, во(з)ньіми, и при на(с) будучєю стороною свє(т)- 
чи(л) и (о(б)води(л).

И на то мьі, во(з)ньіє, сє(с) нашь кви(т) с пєча(т)ми нашими и (с) по(д)писо(м) 
рукь наши(х) вла(с)ньі(х) ку записанью 83 до кни(х)84 врядовьі(х) дали.

82 Виправлено; було рубаять.
83 Тут наче виправлення на записанию.
84 Помилка, слід читати книг.
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Писа(н) в Житомєру.
Котороє о^тєви(с)тоє со(з)на(н)є во(з)ньі(х) и кви(т) и(х) до кни(г) врядо- 

вьі(х) за(м)ку гр д р ьско го  Житоми(р)ского принято и записано єсть.

42. Справа єго м л(с)т и пна М а(т )ф єя Нємирича 
зь  єго мл(с)т ю  князє(м ) Романо(м) Руж и(н)скимь.

"V./
Року 1605, м (с)ца  м а(р)ца , 10 дня.

Оповєда(л) и жалова(л) уря(д)никь єго мл(с)ти пна Ма(т)фєя Нємирича, 
па(н) Стєфа(н) Ро(д)кєви(ч), уря(д)никь и(в)ни(ц)ки(и), в нєбьі(т)но(с)ти єго
мл(с)ти пна мо(и)го, и(ж) по(д)даньіє єго мл(с)ти князя Романа Ружи(н)ско(г)[о] 
сь сєла Заруби(ч) и з Волицьі, наєха(в)ши в дуброву и (в) бо(р), нє со подно- 
кро(т)85 модно и кгва(л)то(м), з великою ти(ч)бою83 [?], людо(м), и (з) вели
кою собороною та(к), яко до потрєбьі. Я, в'Ьдячи тую великую шкоду в має(т)-
но(с)ти єго мл(с)ти пана мо(и)го в кгру(н)тє И(в)ни(ц)ко(м), та(к) вєлики(х) 
и (нє)зми(р)ньі(х) шко(д) в дубровє и (в) бору, и (в) лєсохь порубаниє дерева
на ки(л)ка тисєчє(и) и (с)вєпєти на ки(л)ка дєся(т) со(д) по(д)даньі(х) єго мл(с)ти 
князя Романа Ружи(н)ского, (я )87, взя(в)ши во(з)ньі(х) дво(х), урожоно(г)[о] Васи
л я  Со(с)ни(ц)кого а (С)тєфана Пи(н)чє(в)ского и (ст)орону, дву(х) шля(х)тичо(в),
пна Яна Пє(т)ро(в)ского а пана Якуба Губу, и за(с)та(л) єсми [и](х) в дуброви
со дв'Ьсте члвка и(з) возами, рубаю(т) дерево до будованя и на дрова. Пьіта(л) 
є(с)ми и(х), дво(х) мужико(в), на (и)мє С0ни(с)ка, а другого Оли(х)фира пєрє(д) 
во(з)ньіми и стороною: «Ис которого вьі сєла и чии по(д)даньіє О ньї такь по-
вєдали, и(ж) по(д)даньіє мьі єго мл(с)ти кнзя Романа Ружи(н)ско(г)[о] [з] За-
руби(ч) и з Волицьі. Тоє дерево бєромь и дрова на пожитокь соб£ соборочаємь ^  ' 
за росказаня єго мл(с)ти нашєго и (в)ряду нашєго пна Яна Заклики, такь тє(ж) 
во(и)та (нашєго) М акара Денисовича, во(и)та котелє(н)ско(г)[о], и дороги нє-
(з)вьікльіє положили [з] Заруби(ч) и (з) Волицьі чєрє(з) копцьі и чєрє(з) ри(ч)ку
Блю(д)ко(в)ку и чєрє(з) тьіє границьі в дуброву и (в) бу(р)ь Кгубьі єго мл(с)ти,
в кгру(н)тьі єго мл(с)ти пна мо(єг)[о] пна Ма(т)фєя Нємирича И(в)ни(ц)ки(и) 
ує(ж)дчаю(т), де(и), и є(з)дять.

Котороє / /  то соповєда(н)е и жалоба мєнованого уря(д)ника до кни(г) є(ст) 
записано.

65 Очевидно, слід читати нєпоооднокрот.
86 Мабуть, личбою.
87 Написано іншим чорнилом.
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43. Созна(н)є во(з)ного в справє
'"V>
пна Лукаїиа Стєнпько(в)ско(г)(о) 

зг  єго мл(ст )ю  пно(м) П єтро(м) Стрьібьілє(м).

Року 1605, м (с)ца м а (р )ц а , 11 дня.

Н а врядє єго к(р). мл(с)ти за(м)ку Житомє(р)ско(г)[о] пєрєдо (м)ною, Ма- 
тєушо(м) Клє(м)бо(в)ски(м), на то(т) ча(с) намє(ст)нико(м) по(д)старо(с)тва Жи- 
томи(р)ского, по(с)танови(в)ши(с) (очєви(с)то, єнєра(л) во(з)ньі(и) воєво(д)ства 
Киє(в)ского, шляхє(т)ньі(и) Василє(и) Со(с)ни(ц)ки(и) ку записова(н)ю до кни(г) 
со(з)на(л) и во(д)лу(г) того со(з)на(н)я своєго кви(т) по(д) пєча(т)ю (с) по(д)пи- 
со(м) руки своєє писаньі(и) тьіми словьі пода(л):

Яз, Василє(и) Со(с)ни(ц)ки(и), єнєра(л) во(з)ньі(и) воєво(д)ства Киє(в)- 
ско(г)[о], со(з)наваю тьі(м) мои(м) квито(м), и(ж) року тєпє(р) йдучого, тисєча
шє(ст)со(т) пятого, м(с)ца ма(р)ца, пє(р)вого дня пода(л) и положи(л) є(с)ми 
позо(в) зє(м)ски(и) киє(в)ски(и) на трибуна(л) голо(в)ньі(и) трибуна(л)ски(н) 
на воєво(д)ство Вольі(н)скоє в року тєпєрєшнє(м), тисєча шє(ст)со(т) пятомь,
налєжачи(и) и припадаючи(и) в має(т)но(с)ти єго мл(с)ти пна Петра Стрьібьіля 
в Студєно(и) Водє, у ворота двора єго тамошнєго во(т)кну(л) и по(д)даньі(м) 
тамошни(м) и чєляди дво(р)но(и) соказа(л), соповєда(л) писаньі(и) то(т) позо(в)
по само(г)[о] мєнованого пна Петра Стрьібьіля в рєчи и жалобє шляхє(т)нє уро-
жоного пна Лукаш а Стє(м)пко(в)ско(г)[о] со нє(с)лушноє бра(н)є мьіта, со чомь 
ширє(и) и до(с)тато(ч)нє(и) то(т) позо(в) в собє (обмо(в)ляє(т), и ро(к) (к) ста(н)ю 
ку праву за тьімь по(з)во(м) собу(д)ву(м) сторона(м), сособа(м) вьішє(и) мєнова- 
ньі(м), зложи(л) и о)(з)на(и)ми(л) є(с)ми на трибунале звьішь мєновано(м) ста-
новити. И на то (м) ку записова(н)ю до кни(г) врядовьі(х) за(м)ку г(с)дрьского 
Житоми(р)ского да(л) то(т) мо(и) квить по(д) пєча(т)ю моєю и (с) по(д)писо(м) 
вла(с)ноє руки моєє.

Писан в Житомиру.
Котороє (очєви(с)тоє со(з)на(н)є во(з)ного и кви(т) єго до кни(г) врядовьі(х) 

за(м)ку г(с)дрьско(г)[о] Житоми(р)ско(г)[о] принято и записано єсть.

44. Справа пна Будишє(в)ского 
с пно(м) Жарославскимь.

Року 1605, м (с)ца  м а(р)ца , 16 дня .
Шляхє(т)ньі(и) Матє(и) Дуди(н)ски(и), єнєра(л) воєво(д)ства Киє(в)ского, 

32 пєрє(д) //  врядо(м) наши(м) Житоми(р)ски(м) кгро(д)ски(м) (обли(ч)нє ста(в)ши,
со(з)на(л), жє часу нєда(в)но(г)[о! бьі(л) по(с)ла(н) со(т) шляхє(т)но(г)[о] пна 
Пєтра Будишє(в)ско(г)[о] до шляхє(т)ного Жєрєсла(в)ско(г)[о] має(т)но(с)тн,
в которо(м) єго вла(ст)но(м) дворє козьі, которьіє є(ст) покрадєньїє пну Будишє(в)- 
скому, за(с)та(л) и єму само(му) сторони сгубьі совє(ц) сорока, барано(в) 
два(д)цати, ко(з) два(д)цати вину да(л),
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Которьі(и) то Жєросла(в)ски(и), нєви(н)но(ст) свою указуючи, стави(л) 
заво(и)цу88, со(т) которого тьіє козьі вьішли, Федора Волошина зь  села Лєбє- 
динець, в дє(р)жавє шляхе(т)ного Ю(р)я Завиши, по(д)дано(г)[о], с которо(г)[о]
Фєдора, яко шкодцє, имєнє(м), пна Будишє(в)ского справє(д)ливости то(и)

ч̂̂
жє возньі(и) п р ава89 у пна Завиши домага(в)ся. Котороє справє(д)ливо(с)ти 
па(н) Завиша, на право сє нє со(г)лєдаючи и (о(в)шємь злодєя прили(ч)но(г)[о] 
со(х)раняючи, чинити нє хоти(л), со що все прєрєчєньі(и) па(н) Будишє(в)ски(и) 
тьі(м) во(з)ньі(м) напроти(в)ко Юря Завиши свє(т)чи(л)ся:
Maciey Dudinski genera! woiewodstwa Kiowskie rek% wtasn^..

Котороє сочєви(с)тоє со(з)на(н)є во(з)но(г)[о] до кни(г) є(ст) записа(но).

45. Справа пна Йвана Прєжо(в)ско(г)[о] 
зь  єго мл(с)т ю  

пно(м ) СО(с)тафияно(м) Тишкєвичо(м).

Року 1605г м (с)ца  м а(р )ца , 16 дня.

На врядє єго королє(в)скоє мл(с)ти за(м)ку Житоми(р)ско(г)[о] пєрєдо 
(м)ною, Матєушо(м) Клє(м)бо(в)ски(м), на то(т) ча(с) намє(ст)нико(м) по(д)-
старо(с)тва Житоми(р)ско(г)[о], по(с)танови(в)шисє сочєви(с)то, єго мл(ст) па(н) 
Ива(н) Прєжо(в)ски(и), маючи при собє єнєрала во(з)ного воєво(д)ства Киє(в)- 
ско(г)[о], шляхє(т)ного Васи(л)я Со(с)ни(ц)кого, соповєда(н)є и со(с)вє(т)чє(н)є
на єго мл(ст) пна СО(с)тафияна Тишкєвича, воєводьі бєрє(с)тє(и)ско(г)[о], старо(с)-
ту ля(и)ско(г)[о], тьіми словьі чини(л)90 и на ма(л)жо(н)ку єго мл(с)ти пнюю 
Зофию з Вьішнє(в)ца (тьіми словьі учиниль)91,

и(ж), дє(и), и(х) мл(ст) зо(ст)али миви(н)ньіна собликгь, запи(с) сво(и) доб-
32 зв. рово(л)ньі(и) пє(в)ную суму пнзє(и) тисєчу ко(п) грошє(и) лито(в)ски(х). / /

Которую то суму пнзє(и) во(д)лу(г) мєновано(г)[о] запису своє(г)[о] мєли
и пови(н)ни бьіли на рокь и днь пє(в)ньі(и), то є(ст) сєрєдопо(ст)ную сєрєду ве
ликого по(сту) в року тєпєрєшнє(м), тисєча шє(ст)со(т) пятомь, ту(т) на єго
королє(в)скоє мл(с)ти в за(м)ку Житоми(р)ско(м) со(т)да(т) и заплати(т).

Которьі(и) то рокь и днь яко дня сєго(д)нєшнєго, на датє вьішє(и) мєно
ваного, припа(л).

Которого да(н)я ту(т), на врядє, пи(л)нуючи и поча(в)ши спора(н)ку чєрє(з) 
цєльі(и) днь а(ж) до нєшпо(р)ноє годиньї, а пото(м) и до (с)мє(р)ка(н)я со(т)да(н)я 
мєнованоє сумьі пнзє(и) со(т) єго мл(с)ти пна ©(с)тафияна Тишкєвича и со(т) 
ма(л)жо(н)ки єго мл(с)ти сочєкива(л), ни(ж)ли и(х) мл(ст)ь якь сами чєрє(з)

88 Очевидно, забо(и)цу.
89 В кінці слова перекреслено надрядкове м.
90 Словосполучення тими слови чинил обведено чорнилом і перекреслено.
Cjl Дописано над рядком іншим чорнилом.
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себе, та(к) чєрє(з) умоцованого своєго, яко и ни чєрє(з) кого и(н)шо(г)[о] мє-
нованоє сумьі пнзє(и) мнє нє со(т)дали и нє заплатили и досьі(т) собликгови своє
му нє учинили, за чи(м) в совито(ст), в заклади, шкодьі и накладьі попали,
о  чо(м), дє(и), всє(м) ширє(и), а мєновитє то(т) ли(ст)-запи(с) и(х) мл(с)ти доб- 
рово(л)нн(и) в собє со(б)мо(в)ляє(т).

Которуюто пи(л)но(ст) свою а нєсо(т)дан(є) со(т) єго мл(с)ти пна 0(с)таф ияна
Тишкєвича и ма(л)жо(н)ки єго мл(с)ти мєнованоє сумьі пнзє(и)єго мл(ст) па(н) 
Прєжо(в)ски(и) [пєрєдо] мною, врядо(м), (оповєда(в)ши, прєрєчєньі(м) во(з)- 
ньі(м) со(с)вє(т)чи(в)ши, проси(л), абьі тая протє(с)тация пи(л)но(с)ти его до
кни(г) врядовьі(х) за(м)ку г(с)дрьского Житоми(р)ско(г)[о] принята и записана 
бьіла, што є(ст) принято и записано.

46. Справа єго м л(с)т и кнзя Романа Руж и(н)ско(г)[о]
3‘ь єго мл(ст)ю  

пно(м ) Стани(с)лаво(м) Надариньскимь.

Року 1605, мца ма(р)ца, 19 дня.

Н а врядє єго королє(в)скоє мл(с)ти за(м)ку Житоми(р)ского пєрєдо (м)ною, 
Матєушо(м) Клє(м)бо(в)ски(м), на то(т) ча(с) намє(ст)никомь по(д)старо(с)тва 
Житоми(р)ского, по(с)танови(в)шисє сочєви(с)то, во(з)ньі(и) єнєра(л) в о є в о д 
ства Киє(в)ско(г)[о1, шляхє(т)ньі(и) Да(х)но Бутримо(в)ски(и) ку записова(н)ю 
до кни(г) со(з)наль и во(д)лу(г) того со(з)на(н)я своєго кви(т) по(д) пєча(т)ю 
и (с) по(д)писомь руки своєє писаньі(и) тьіми словьі пода(л):

33 Яз, Да(х)но Бутримо(в)ски(и), во(з)ньі(и) єнєра(л) //  воєво(д)ства Киє(в)- 
ско(г)[о], зє(з)нава(м) тьі(м) мои(м) во(з)но(в)ски(м) квито(м), и(ж) року тєпє(р)
идучо(г)[о1, тисєча шє(ст)со(т) пятого, м(с)ца ма(р)ца, шосто(г)[о]на(д)ца(т)[ого]
дня, будучи я взятьі(и) на (с)праву и потребу єго мл(с)ти кнзя Романа Нари- 
му(н)товича Ружи(н)ского и маючи при собє стороною шля(х)ту, людє(и) доб-
рьі(х) пна Миколая Понято(в)ского а пна Яна Кото(в)ско(г)[о], бьіло(м) во
(и)мєня(х) єго мл(с)ти кнзя Романа Ружи(н)ско(г)[о], прозьіваємьіхь сєлє Ста- 
вища(х) а (в ) мє(с)тє(ч)ку Романо(в)цє, в сєлє Чєрня(в)цє и (в) сєлє Жидо(в)-
ца(х). Та(м) жє чєрє(з) мєнє, во(з)ного, и шля(х)ту уря(дни)кь92 єго мл(с)ти
кнзя Ружи(н)ско(г)[о1 паволо(ц)ки(и) пнь Валєрия(н) Понято(в)ски(и) имє-
нємь пна своєго, єго мл(с)ти кнзя Ружи(н)ско(г)[о], во(д)лу(г) ли(с)ту-запису
єго мл(с)ти доброво(л)ного в сумє пнзє(и) в дєвєти тисєча(х) и в дво(х) золо(т)-
тьтхь [!] по(л)ски(х) єго мл(с)ти пну Стани(с)лаву Надари(н)ско(му) вьішє(и) 
помєнєньїє имє(н)я,сєла и мє(с)тє(ч)ко з лю(д)ми, з кгру(н)та(ми) и и(х) вся-

92 Частина слова -дни- дописана зверху іншим чорнилом.
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ки(ми) пожи(т)ки и приналє(ж)но(с)тями и доходами на три роки спо(л)ньі(х), 
напєрє(д) по собє идучи(х), по(с)тупиль до (с)поко(и)ного дє(р)жа(н)я и (в)лад-
зьі пода(л) и тьі(м) по(д)даньі(м) вси(м) по(с)лушє(н)ство на єго мл(ст) пна На-
дари(н)ского имєнє(м) пна своє(г)[о] заказа(л); єго мл(ст) пнь Надари(н)ски(и) 
са(м) до (в)ладзьі и (в)жива(н)я своєго приня(л) и (в)зя(л), яко (ж) списа(в)ши
и(н)вє(н)та(р) вси(х) по(д)даньі(х) и пови(н)но(ст) тьі(х) по(д)даньі(х) єго мл(с)ти
пну Надари(н)ско(му) пода(л).

Которого увєза(н)я сє(с) кви(т) с пєча(т)ю моєю и (с) по(д)писо(м) руки
(в)ла(ст)ноє 93 моєє до кни(г) за(м)ку г(с)дрьско(г)[о] Житоми(р)ского дало(м). 

Писа(н) у Житомиру.
Да(х)но Бутриму(в)ски(и), во(з)ньі(и) киє(в)ски(и), рука вла(с)ная. 
Котороє сочєви(с)тоє со(з)на(н)є во(з)ного и кви(т) єго до кни(г) врядовьіхь

за(м)ку г(с)дрьско(г)[о] Житоми(р)ского принято и записано є(ст).

47. Справа пна Йвана Прєжо(в)ско(г)[о] 
зть его мл(с)т ю пно(м) СО(с)тафияно(м) Тииікевичо(м)

33 зв. и мальжо(н)кою его м л(ст и). 11

Року 1605, м (с)ца м а(р)ца , 20 дня .

На врядє єго королє(в)скоє мл(с)ти за(м)ку Житоми(р)ского пєрєдо (м)ною, 
Матєушо(м) Клє(м)бо(в)ски(м), намє(ст)нико(м) по(д)старо(с)тва Житоми(р)- 
ско(г)[о], по(с)танови(в)шисє сочєви(с)то, во(з)ньі(и) єнєра(л) воєво(д)ства 
Киє(в)ского шляхє(т)ньі(и) Василє(и) Со(с)ни(ц)ки(и) ку записова(н)ю до кни(г) 
со(з)на(л) и во(д)лу(г) то(г)о со(з)на(н)я своєго кви(т) по(д) пєча(т)ю и (с) по(д)- 
писо(м) руки своєє писаньі(и) тьі(ми) словьі пода(л):

Яз, Василє(и) Со(с)ни(ц)ки(и), єнєра(л) во(з)ньі(и) воєво(д)ства Киє(в)ского, 
со(з)наваю тьімь мои(м) квитомь ку записова(н)ю до кни(г) врядовьі(х) за(м)ку
г(с)дрьско(г)[о] Житоми(р)ско(г)[о], и(ж), року тєпє(р) йдучого, тисєча шє(ст)-
со(т) пято(г)[о], м(с)ца ма(р)ца, шо(с)тогона(д)ца(т) дня, бьі(л) є(с)ми на справє

/V/
и потрєбє єго мл(с)ти пна Йвана Прєжо(в)ского и маючи при собє стороною
дво(х) шля(х)тичо(в), людє(и) добрьі(х) пна Фєдора Кобьілє(н)ско(г)[о] а пна 
Адама Кгрєкгро(р)ского, то є(ст) за ли(с)то(м)-записо(м) доброво(л)ньі(м) со(т)
и(х) мл(с)ти пна СО(с)тафияна Тишкєвича, воєводича бєрєстє(и)ско(г)[о], старо-
(с)тьі ля(и)ско(г)[о] и ма(л)жо(н)ки єго мл(с)ти єє мл(с)ти пнєє Зофєи з Вишнє(в)-
ца, пну Йвану Прєжо(в)скому даньі(м), на суму пнзє(и) тисєчу копь грошє(и) 
лито(в)ски(х) по(д) вару(н)ками, в то(м) ли(с)тє сописаньїми, со чо(м) ширє(и)
то(т) запи(с) и(х) мл(с)ти в собє собмо(в)ляє(т).

93 Слово дописане зверху іншим чормилом.
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Е(з)ди(л) є(с)ми до має(т)но(с)ти и(х) мл(с)ти (обу(д)ву(х) сособь, єго мл(с)ти
пна СО(с)тафияна Тишкєвичаи ма(л)жо(н)ки єго мл(с)ти до сєла, прозьіваємого 
Мошковє(ц), у воєво(д)єтвє Киє(в)ско(м) а (в) воло(с)ти Кодє(н)ско(и) леж а
чого. Та(м) же, приєха(в)ши до то(г)[о] сєла мєнованого, уря(д)ника и атамана 
тамошнего нє за(с)та(в)ши, тьі(л)ко сьіно(в) дво(х) атамановьі(х) на (и)мя Василя 
и Д анила в дому єго за(с)та(в)ши, напє(р)вє(и) пьіта(л) є(с)ми, е(ст)ли жє маю(т)
ро(с)каза(н)є вря(д)никь и (отє(ц) и(х) атама(н) со(д) и(х) мл(с)ти вє(р)ху помє-
нєньі(х) (обу(д)ву(х) особь, пна СО(с)тафияна и ма(л)жо(н)ки єго мл(с)ти, в тую

34  має(т)но(ст) село 11 Мошко(в)ци єго мл(с)ти пну Йвану Прєжо(в)скому в суме
пнзе(и) в тисєчи копа(х) грошє(и) во(д)лу(г) запису и(х) мл(с)ти по(с)тупи(т).

Которьіє повєдили, и(ж) СЛЬІШЄЛИ єсмо, жє тоє село пну Йвану Прєжо(в)-
скому ли(с)то(м) свои(м) и(х) мл(ст) записали и, собра(в)ши у громаду по(д)- 
даньі(х) тамошни(х), мужє(и) вєрьі го(д)ньі(х), на (и)мя Ярему, Григо(р)ю, Ко(с)-
тюка и и(н)ши(х) немало, соноє село, прозьіваємоє Мошко(в)ци, єго мл(с)ти пну 
Йвану Прєжо(в)скому чєре(з) мєнє, во(з)ного, и чєрє(з) шляхту, при мнє на то(т) 
ча(с) будучую вьішє(и) мєнованую, в мо(ц), де(р)жа(н)є и (в) споко(и)ноє ужи
в а н е  зо (в)сими пожи(т)ками, до тоє має(т)но(с)ти належачими, подали и
по(с)тупили. В которо(и) має(т)но(с)ти, сєлє Мошковца(х), со(т) єго мл(с)ти
пна Прєжо(в)ского зо(с)тави(л) є(с)ми вря(д)нико(м) слугу єго мл(с)ти Яна 
Пивова(р)ского и то справи(в)ши, яко сє вьішє(и) помєнило, и захова(в)шисе 
во(д)лу(г) при(с)то(и)ности вряду своєго, на то мь ку записова(н)ю до кни(г)
врядовьі(х) за(м)ку г(с)дрьского Житоми(р)ского да(л) то(т) мо(и) кви(т) по(д) 
пєча(т)ю моєю и (с) по(д)писо(м) вла(ст)ноє руки моєє.

Писа(н) в Житомиру року тисєча шє(ст)со(т) пятого, м(с)ца ма(р)ца, 
два(д)цатого дня.

Котороє (очєви(с)тоє со(з)на(н)є во(з)ного до кни(г) єсть записано.

48. Справа пна Йвана Прєжо(в)ского
зі> єго мл(ст )ю  пно(м ) СО(с)тафияно(м) Тииікєвичо(м) 

и ма(л)ж о(н)кою  єго м ило(с)т и .

Року 1605, м(с)ца м а (р )ц а , 21 дня .

На врядє єго кролє(в)скоє мл(с)ти за(м)ку Житоми(р)ского пєрєдо (м)ною, 
Матєушо(м) Клє(м)бо(в)ски(м), на то(т) ча(с) намє(ст)нико(м) по(д)староства
Житоми(р)ского, постанови(в)шисє сочєви(с)то, єго мл(ст) па(н) Ива(н) Прє-
жо(в)ски(и) соповєда(л) и собтєжливє жалова(л) на єго мл(ст) пна 0(с)таф ияна 
Тишкєвича Лого(и)ского, воєводича бєрє(с)тє(и)ско(г)[о], старо(с)ту ля(и)ско-
(r)[oJ, и на ма(л)жо(н)ку єго мл(с)ти, єє мл(ст) пни Зофию з Вишнє(в)ца со то(м), 
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и(ж), дє(и), дня сєго(д)нєшнє(г)[о], на датє вьішє(и) мєнованого, м(с)ца 
ма(р)ца, 11 два(д)ца(т) пє(р)вого дня, в року тєпєрєшнє(м), тисєча шє(ст)со(т)
пято(м), уря(д)никт> и(х) мл(с)ти коде(н)ски(и) па(н) Я(н) Понято(в)ски(и) за
волєю, вєдомо(ст)ю и вьла(ст)ньі(м) ро(с)каза(н)ємь пна своєго єго мл(с)ти прє-
рєчоного пна 0(с)таф ияна Тишкєвича и ма(л)жо(н)ки єго мл(с)ти са(м) особою 
своєю з многими слугами, стрє(л)цами и по(д)даньіми кодє(н)скими, наєха(в)ши 
мо(ц)но, кгва(л)то(м) на має(т)но(ст) сєло, прозьіваємоє Мошко(в)цьі, котороє,
дє(и), я за ли(с)то(м)-записо(м) доброво(л)ньі(м) со(т) и(х) мл(с)ти в моци и
(в) дє(р)жа(н)ю своє(м) мє(л). Та(м) жє слугу и врядника моєго Яна Пивова(р)- 
ского с того сєла мєнованого вьібили и вьі(г)нали и (с) посєси(и) моєє споко(и)- 
ного дє(р)жа(н)я со(т)няли и тьі(м) по(с)тупко(м) свои(м) ли(ст)-запи(с) сво(и)
доброво(л)ньі(и) и(х) мл(ст) пнь 0(с)таф иянь Тишкєви(ч) и ма(л)жо(н)ка єго
мл(с)ти нарушили.

Которая жалоба и (оповєда(н)є єго мл(с)ти Йвана Прєжо (в)ско(г)[о] за
про(з)бою єго до кни(г) врядовн(х) за(м)ку г(с)дрьско(г)[о] Житоми(р)ско(г)[оІ 
принято и записано єсть.

49. Справа пна Петра Стрьібьіля 
зь  пно(м) Васильємь Тииіою-Бьіко(в)ски(м).

Року 1605, м (с)ца м а(р)ца, 21 дня .

Писа(л) и присьіла(л) до вряду єго королєвскоє мл(с)ти Житоми(р)ского 
до мєнє, Матєуша Клє(м)бо(в)ского, намє(с)ника житоми(р)ского, па(н) Пєтрь
Стрнбьі(л), жалуючи и соповєдаючи на пна Васи(л)я Тишу-Бьіко(в)ско(г)[о] 
тьіми словьі,

и(ж), дє(и), року тєпєрєшнєго, тисєча шє(с)тсо(т) пятого, м(с)ца ма(р)ца, 
два(д)цатого дня то пакь тє(н) то Василє(и) Тиша, маючи маючи [!] да(в)ную 
васиь на до(м) мо(и), ро(з)ньіми часьі и способьі по(д)даньі(х) мои(х) студєнє(ц)- 
ки(х) по дорога(х) доброво(л)ньі(х) пєрє(и)муючи, людє(и) нєви(н)ньі(х), кромє 
вшєлякоє причиньї, соньі(м) мо(р)дьі, забо(и)ства чинєчи, має(т)но(ст) и(х) 
(о(т)бираючи чи(м) далє(и), ти(м) большь.

Впрє(д) сє взя(т)є своє вьїконьїваючи, дня вьішь мєновано(г)[о], м(с)ца 
ма(р)ца два(д)цато(г)[о], в нєдєлю, на(с)ла(в)ши слу(г) рукода(и)ньі(х) и по(д)- 
даньі(х) свои(х) бєлько(в)ски(х) на (и)мє: уря(д)ника бє(л)ко(в)ско(г)[о] Яна Ста- 
росє(л)ского, Фєдора, атамана, Тимошка а Ма(р)тишка, Ва(с)ка, полоцкого 
пасьі(н)ка, Хи(л)ка // Ви(н)ника, Бьіва(и)ла Гришка, полоцкого пасьі(н)ка и 
и(н)ши(х) многихь слу(г) и по(д)даньі(х) свои(х), которьі(м) со(н) са(м) имєна 
и на(з)виска вєдає(т), на вла(ст)ньі(и) кгру(нт) студєнєцки(и) по(д) самоє мєс- 
тє(ч)ко пєрєнє(м)ши, на доброво(л)но(и) дорозє, которая идє(т) с Коро(с)тєшова
до (С)тудєньі Водьі, тьі(х) по(д)даньі(х) пна Стрьібьілєвьі(х), которьіє єхали



з украиньї сторовьі94 до (С)тудєньі Води, до домо(в) свои(х), соньі(х) самьі(х) 
поби(в)ши и (окру(т)нє порани(в)ши, має(т)но(ст), которая на то(т) ча(с) при 
ни(х) бьіла, побрали и пограбили, мєновитє:

сьїка попова на (и)мє Фєдора, самого зби(в)ши, ра(н) п а ( т )  ш к о (д ) л и в ь і ( х ) 

задали; взяли и пограбили: коня з возо(м), которьі(и) коштова(л) дєвє(т) копь 
грошє(и); жупа(н) фалю(н)дьішовьі(и) чи(р)воньі(и), которьі(и) коштова(л) 
(й ( с) м ь  копь грошє(и) лито(в)ски(х); бо(ч)ку рьібьі, которая коштовала шє(ст) 
копь грошє(и) лито(в)ски(х); є(р)мякь блаки(т)ньі(и) лю(н)ски(и), коштова(л) 
чотьіри копьі грошє(и); ру(ч)ницу с порохо(в)ницєю, коштовала двє копьі гро- 
шє(и); готовьі(х) три копьі грошє(и) лито(в)ски(х); сокира, коштовала двана-
(д)ца(т) грошє(и); шаблю, коштовала копу грошє(и);

Хому самого збили, зранили и має(т)но(ст) єго взяли и пограбили: клячу 
тисавую, коштовала п а (т ) копь грошє(и); сє(р)мягу, коштовала копу грошє(и); 
шльїкь лиси(и), коштова(л) три золотьі(х) по(л)ски(х); шаблю, коштовала копу 
грошє(и); готовьі(х) грошє(и) сє(м) копь;

Миска, боярина пу(т)ного, самого збили, зранили, взяли и пограбили: 
клячу сивую, коштовала сємь копь грошє(и); во(з) з хомуто(м), ко(ш)това(л) 
копу грошє(и); бочку рьібьі, коштовала пя(т) копь грошє(и); жупа(н) лю(н)- 
ски(и), коштова(л) три копьі грошє(и);

Григо(р)я самого збили, зранили, взяли и пограбили: коня плє(с)нивого, 
коштова(л) пя(т) копь грошє(и); рьібь в а л ь і ( х ) бо(ч)ковьі(х) пя(т)со(т), кошто- 
вали по(л)трєти копьі грошє(и); кожу(х) барани(и), ко(ш)това(л) три золотьі(х); 
сє(р)мягу, коштова(ла) сє(м)дєся(т) грошє(и); (опо(н)ча, коштовала копу гро- 
шє(и);

Каплю само(г)[о] // зранили;
Ка(р)па само(г)[о] збили и шко(д)ливє зранили;
Микулу, шєвца, самого зранили, взяли, и пограбили: коня бєлого, кошто- 

ва(л) шє(ст) копь; грошє(и) готовьі(х) двє копє;
Ми(х)на, шє(в)да, само(г)[о] зби(ли), зранили;
Лу(ч)ку само(г)[о] збили, зранили, взяли кобьілу плє(с)нивую, коштовала 

чотьіри копьіГгрошє(и); муки пшєни(ч)ноє мє(р) двє, коштовала двє копє гро
ш е^); сокєра, коштовала двана(д)ца(т) грошє(и);

Счє(р)бача само(г)[о] збили и зранили;
Само(и)ла збили и (з)ранили, взяли и пограбили воло(в) чотьіри, кошто- 

вали шє(ст)на(д)ца(т) копь грошє(и).
Тьіє слуги и по(с)ла(н)цьі, за умьі(с)лньі(м) по(с)ла(н)є(м) и росказа(н)ємь 

Тишиньі(м), тьі(х) вьішь мянованьі(х) по(д)даньі(х) Стрьібьілєвьі(х) побили и 
сокрутнє поранили, с которьі(х) ра(н) нє вєда(т), буду(т) ли живьі. А тую всю 
має(т)но(ст) и(х), вьішь мянованую, побра(в)ши, кгва(л)то(в)нє пограби(в)ши,
до Б'Ьликовє(ц), до дому Тишиного запровади(в)ши, и пну своєму до рукь 
со(т)дали, а со(н) тую має(т)но(ст) на пожитокь сво(и) вла(с)ньі(и) (обє(р)нуль.

СО котороє зранє(н)є и грабє(ж) по(д)даньі(х) свои(х) правнє чини(т) па(н)
Стрьібьі(л) с пно(м) Тишєю в судє(х) налє(ж)ньі(х), софярує(т)сє.

При которо(м) юповєда(н)ю того (ж) часу и дня, на датє вьшіє(и) мєнова
ного, ту(т) жє, пєрєдо (м)ною, на врядє стоєчи, (очєви(с)то єнєра(л) во(з)ньі(и)

94 Мабуть, сторони.
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воєво(д)ства Киє(в)ского, шляхє(т)ньі(и) Стани(с)ла(в) Вє(р)бо(в)ски(и) ку за- 
писаню до кни(г) со(з)на(л) и во(д)лу(г) того со(з)на(н)я своєго кви(т) по(д) 
пєча(т)ю и (с) по(д)писомь руки своєє писаньі(и) тьіми словьі пода(л):

Яз, Стани(с)ла(в) Вє(р)бо(в)ски(и), єнєра(л) воєво(д)ства Киє(в)ского,
со(з)наваю на то(м) квитє, и(ж) будучи мнє на справє пна Пєтра Стрьібьіля
в року тєпєрєшнємь, тисєча шє(ст)со(т) пято(м), м(с)ца ма(р)ца, два(д)ца(т) 
пє(р)вого дня, в дому єго в Студєнє Водє, которьі(и) мнє, во(з)но(му), соповє- 
даль, и(ж) Василє(и) Тиша-Бьіко(в)ски(и), на(с)ла(в)ши уря(д)ника бєлько(в)- 
ско(г)[о] з слугами, помо(ч)никами своими на (в)ла(ст)ньі(и) кгру(нт) студє- 
нє(ц)ки(и), на дорогу, которая идє(т) с Коро(с)тєшова до (С)тудєньі Водьі подь 

36 самьімь мєстє(ч)ко(м), то є(ст) в року тєпєрєшнємь, / /  тисєча шє(ст)со(т) пято-
(г)[о] [!], м(с)ца ма(р)ца, два(д)цато(г)[о] дня, в нєдєлю, по(д)даньі(х) пна Стрьі- 
бьілєвьі(х) поби(т), порани(т) и має(т)но(ст) и(х) побра(т) росказа(л).

За соказа(н)є(м) во(и)та студєнє(ц)кого видєло(м) у попова сьіна, у Фє
дора, ра(н) крьівавьі(х) пя(т) тятьі(х) — на руцЬ лєво(и) двє, а три на плєча(х), 
ба(р)зо шко(д)ливьіє; у Хомьі видєло(м) у головє ра(н) крьівавьі(х) ро(з)битьі(х) 
двє; у Ми(с)ка, боярина пу(т)ного, видєло(м) ра(н) три битьі(х) сини(х) на хрьіб- 
тє; у Григо(р)я видєло(м) ра(н) побитьі(х) сини(х) двє на руцє лєво(и); у Ка(р)па 
видєло(м) ра(н) шє(ст) тятьіхь: на плєча(х) пя(т), а на руцє право(и), вьішє(и) 
локтя, шо(с)тую; у Микульї, шє(в)па, видєло(м) всю тва(р) збитую синюю; 
у Михна, шє(в)ца, видєло(м) руки (обє(д)вє ки(и)ми збитьіє; у Лу(ч)ки видє- 
ло(м) хрьібє(т) сини(и), ки(и)ми збитьі(и); у Щє(р)бача видєло(м) ноги побитьіє; 
у Само(и)ла видєломь тятую со(д)ну на рємєню правьі(м).

Котороє зби(т)є и зранє(н)є тьіє ра(н)ньіє мяновали со(д) слу(г) и по(д)да-
ньі(х) бєлико(в)ски(х) за вла(с)ньі(м) росказа(н)є(м) Василя Тиши-Бьіко(в)ского.

А та(к) я, во(з)ньі(и), што (м) видє(л) и (с)льіша(л), на то (м) дало(м) то(т)
мо(и) кви(т) с пєча(т)ю и (с) по(д)писо(м) руки моє(и).

Котороє то (оповєда(н)є и жалоба, такжє сочєви(с)тоє со(з)на(н)є во(з)ного
и кви(т) єго до кни(г) врядовьі(х) за(м)ку“г(с)дрьского Житоми(р)ско(г)[о] при
нято и записано є(ст).

50. Справа пна Фєдора Чєховича, 
арє(н)дара грєж а(н)ско(г)[о],

зь  пно(м) З а б ло (ц )ки (м ), 
іиафаро(м) свои(м), и з ьі[н]иіими.

Року 1605, м(с)ца м а (р )(ц а ), 2 2 дня.

Присьіла(л) на (в)ря(д) єго королє(в)скоє мл(с)ти до за(м)ку Житоми(р)- 
ского до мєнє, Матєуша Клє(м)бо(в)ского, намє(ст)ника по(д)старо(с)тва Жито- 
ми(р)ско(г)[о], па(н) Фєдо(р) Чєхови(ч), арє(н)да(р) грєжа(н)ски(и), собтєжливє 
жалуючи и соповєдаючи на Яна Забло(ц)кого, шафара своєго будного, такь 
те(ж) на Гануса Ни(х)ля(н)та, ни(м)ца, и наО на(н)ю  Дє(д)ко(в)ско(г)[о], т е р 
тя Ганусово(г)[о], со то(м),
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ижь, дє(и), тоть помєненьі(и) Я(н) Забло(ц)ки(и), шафа(р) мо(и), учинивши 
зо (м)ною по(с)тановє(н)є на роботу лесовую попє(л)ную на шма(л)цованьі(и) 

36 зв попєль //  и на поташь, забра(л) у мєнє на листьі и квитьі своє ро(з)ньіми часьі
немалую суму пнзє(и), то єсть три тисєчи золотьі(х) по(л)ски(х) и двєстє золо
т и х )  и роби(л), дє(и) попє(л) в лєсє(х) тьі(х), за которьіє я самь и пєнє(в)щи(з)-
ну поплати(л), с котороє сумьі пнзє(и) нє ви(и)сти(л) ми сє згола ни (в) чо(м) 
в роботє своє(и).

И зьмови(в)шисє с тьімь то вьішь мєнованьі(м) Ганусо(м) и тєстє(м) того 
Гануса, Она(н)єюДє(д)ко(в)ски(м), робєчи поташь в лєсє(х) мои(х) закупньі(х)
за пнзи моє, за которьіє лєсьі заплатилємь пєнє(в)щи(з)ньі єго мл(с)ти со(т)цу
арьхима(н)дрьіту киє(в)скому сто золотьі(х) а пну Лєсотєза]лєсьіСа(р)новицкиє
сто золотьі(х), є(и) мл(с)ти пнє(и) Е(л)цєво(и) за лєсьі судєрєвньїє з со(т)цє(м) 
арьіхима(н)дрьітомь Росохо(в)скиє польтораста золотьі(х), чого всєго шкодує 
на томь чотьіри тисєчи золотьі(х) по(л)ски(х), со што все с тьі(м) О наньєю  и з 
Ганусємь право(м) чинити нє занєхамь [!], яко жь кошто(м) мои(м) и готовими 
грошьми моими робєчи поташь, потає(м)нєвьівозильдотогоО наньи Дє(д)ко(в)- 
ского в до(м) єго и и(м) самьі(м) продава(л).

Которьіє соба сполє(ч)нє, намовившисє со(д)носьта(и)нє, тоть поташь со(т) 
єго купуючи, купцо(м) до Нє(с)вижа вьіпроважали и та(м) єго проди(ва)ли 95, 
(о чомь я, нє видаючи таковьіхь спра(в) шафара своєго, и на вьімоги и(х) сполє(ч)- 
ноє из шафаромь мои(м), с которьі(м) юни потаємне промєж собою намовивши
сє, то(р)гь учинили и мярє своє єму на бо(ч)ки поташовьіє на папери по(д) пе
ч а л ю  и (с) по(д)писо(м) руки своєє дали, по(д) которьі(м) сво(и)м по(с)тановє- 
(н)ємь, потаємне учинвньі(м), товарьі со(т) єго прєзь увесь рокь со(т)биралн.

[Я Іко (ж) я за да(н)ємь справи и за писа(н)ємь ли(с)ту со(т) є(и) мл(с)ти пнєе 
Ельцовоє до мєнє давши до(с)коналую в'Ьдомо(ст) со шафарє моє(м), Я ну Забло- 
(ц)ко(м), которьі(и), виробивши поташу и закопа(в)ши бочокь сє(м), до Нєро- 
ди(ч) вьіпровади(л) и тамь Гануску прода(л) и гроши єму у Нєгородича(х) тому 
Забло(ц)кому Гану(с)ко со(т)дава(л).

Которьі(и) поташь до Нє(с)вижа єсть вьіпроважо(н), што тєжь особливе 
и со(т) атамана сарнови(ц)ко(г)[о] Фєдора О(с)таповича со всє(м) 96 взя(в)ши, 
пє(в)ную видомо(ст) взя(в)ши пє(в)ную ведомо(ст) [!], жє тоть жє Янь Забло- 

37 (ц)ки(и) прода(л) три бо(ч)ки поташу моєго вла(ст)но(г)[о] / /  Есифу Петровичу 
Дє(д)ко(в)скому. А до Нори(н)ска то(т) жє Я(н) прода(л) Мишкєви Ро(д)кєвичу 
другую [!] три бо(ч)ки поташу, што є(с)ми, взя(в)ши пє(в)ную вєдомо(ст), ка- 
залє(м) єму до сєбє, до рахубьі прибити, абьі ми да(л) справє со роботе свое(и), 
жєбьі тє(ж) зо мною порахуно(к) учини(л).

До которого порахунку (с)полє(ч)но(г)[о] и(н)шого ужили є(с)мо з убо[х]
сторонь людє(и) добрьі(х), єго мл(с)ти пна Миклуша Кашпо(р)ского, во(и)та 
алєкса(н)дрополо(ц)кого, со(т)ца Сєливє(с)тра, свещє(н)ника алєкса(н)дропо(л)-
ско(г)[о]97, пна Богуша Благано(в)ско(г)[о], єнерала во(з)но(г)[о] воєво(д)ства

os j y T виправлення із провадили; (ва) в середині слова закреслене, а над рядком трохи 
іншим чорнилом дописане ва.

96 Слово виправлене, сумнівне.
97 Літери кс написані на інших.
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Киє(в)ского, пна Да(х)на Горя(и)новича а пна Йвана Лутовє(н)ско(г)[о], кото- 
рьіе на пораху(н)ку нашомь бьіли, на што (м) ли(с)тьі Яна Забло(ц)кого и квитьі 
его вла(ст)нне пере(д) ними показова(л), которьі(и) с порахунку квито(в) и 
(в)сего забра(н)я своєго зо(с)та(л) винє(н) двє тисєчи и двєстє золотьі(х) по(л)- 
ски(х). А особливе того до(л)гу мялє(м) квить на того (ж) Яна Забло(ц)кого 
на шє(ст)со(т) золотьі(х) по(л)ски(х), на которую [суму] шє(ст)со(т) золотьі(х) 
в року [тисєча] шє(ст)со(т) чє(т)вє(р)то(м) (о(т)да(л) мнє поташу лашто(в) а 
(тр и )98 а ув о(с)та(т)ку за тую шє(ст)со(т) золотьі(х) в року тєпє(р) идучомь, 
шє(ст)со(т) пято(м), повєди(л). В будє росохо(в)ско(и) поташу запакованого 
бочокь шєсть, за которьі(м) порахунко(м) на тую звьішь мєнованую шє(ст)со(т) 
золотьі(х) мє(л) мнє тую шє(ст) бочокь поташу пєрє(д) лю(д)ми добрьіми ЗВЬІШЬ 
мєнованьїми со(т)дати, а я єму то(т) кви(т), ш(т) Яна Забло(ц)кого мнє даньі(и), 
пєрє(д) тьіми ж ь лю(д)ми добрьіми вє(р)нуль и до рукь єго ш(т)да(л). И вмє(с)то 
со(т)да(н)я мнє тьі(х) шєсти бочокь поташу, што мнє мє(л) дати, побєгьши на- 
пєрє(д), ночью то(т) поташь, с фурою способи(в)шисє, з будьі вьібраль и жи(в)- 
ности статко(в) будньі(х), то є(ст) конє(и), бьі(д)ла рогато(г)[о], вольї, ста(т)ки 
бу(д)ньіє и (в)шєлякиє жи(в)но(с)ти со(т) мала до велика внбра(л) и нє видати, 
гдє и(х) вьіпровади(л). Што то(т) жє Я(н), при то(и) жє рахубє стоєчи (обли(ч)нє, 
на тую суму звьішь мєнованую, сособнє на квитє(х) забраную и пєрє(д) лю(д)ми 
добрьіми зрахованую, дви тисєчи золотьі(х) и двєстє золотьі(х) по(л)ски(х) по
веди^). В лєсє са(р)нови(ц)комь фалбьі попелу лашто(в) пє(т)дєся(т), которьі(м) 
попєло(м) албо фалбою собеца(л) ми сє и(с)тит[и], толко проси(л), абьі мь 
я єму єще до того даль золотьі(х) сто албо двє [І]. А ижь, видєчи его несправу, 
бо(л)шє(и) єсми на тоє гроша дати нє хотєль и послалємь до тоє будьі до Са(р)-

37 зв. нови(ч) до Яна Забло(ц)кого слу(г) свои(х) и при ни(х) //  пна Богуша Блага- 
но(в)ского, во(з)ного єнєрала воєво(д)ства Киє(в)ско(г)[о], для со(г)лєда(н)я 
роботьі и фалбьі в леса(х) са(р)но(в)ски(х).

Которьіє по(с)ла(н)цьі моє нє (з)нашли фалбьі в тьі(х) лєса(х) болшє(и), 
вє(д)лу(г) у(з)на(н)я людє(и) добрьі(х), такжє и бу(д)никовь, которьіє на то(м) 
сє знаю(т), лашто(в) пє(т)на(д)цать, и то старая фальба и замоклая, которая по 
половииьі и(з) землею змишаная, которая ни на што сє нє зьі(и)дє(т).

Гдє ту(т) жє при то(и) же протє(с)тации ставши сочєви(с)то шляхє(т)ньі(и) 
Богушь Благано(в)ски(и), єнєра(л) во(з)ньі(и) воєво(д)ства Киє(в)ского и и(н)- 
ши(х), со(з)наль и во(д)лу(г) того со(з)на(н)я своєго кви(т)'по(д) пєча(т)ю и (с) 
по(д)писо(м) руки своєє ку записаню до кни(г) писаньі(и) тьіми словьі пода(л):

Яз, Богушь Благано(в)ски(и), єнєра(л) во(з)ньі(и) воєво(д)ства Киє(в)- 
ско(г)[о], Вольі(н)ско(г)[о1 и Бра(с)ла(в)ско(г)[о], со(з)наваю тьі(м) свои(м)
квитомь ку записова(н)ю до кни(г) за(м)ку г(с)дрьско(г)[о] Житоми(р)ско(г)[о],

и(ж) року тєпєрєшнє(г)[о], тисєча шє(ст)со(т) пято(г)[о], м(с)ца ма(р)ца, 
дєвятогона(д)ца(т) дня, бьі(л) є(с)ми взятьі(м) на справу и потребу шляхє(т)-
ного пна Фєдора Миха(и)ловича Чєховича, арє(н)дара грєжа(н)ско(г)[о1, до 99 
будь его в лєсє(х) росоховски(х) и са(р)нови(ц)ки(х) и нєроди(ц)ки(х), в кото- 
рьі(х) со(т) єго Янь Забло(ц)ки(и) роботу мє(л). Там жє напе(р)вє(и) будучи мне

98 Дописане іншим чорнилом.
98 Літера о виправлена з у.
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в буде пе(р)шо(и), понєдалєку о)(т) Росо(х), за(с)тали е(с)мо в буде то(л)ко дво(х) 
буднико(в) на (и)мє Крупски(и), клю(ч)никь, а Фєдо(р). Которьі(и) то Кру(п)- 
ски(и) поведи(л) передо (м)ною, жє Ян Забло(ц)ки(и) взяль и вьівез (з) будьі 
сє(м) бочо(к) поташу вночи, приєха(в)ши, и побра(л) жи(в)но(с)ти, ста(т)ки, 
то є(ст): воловь па(р) три; конє(и) троє, што фалбу возили, и клепку, и начи(н)є 
бу(д)ноє: сокерьі, пильї; и вси ста(т)ки со(т) мала и до велика з будьі вьібраль 
и нєвєдома, гдє повє(з). А на(с), дє(и), тьімь убє(з)пєчи(л) 10°, и(ж), дє(и), тоє 
до са(р)нови(ц)кое будьі со(т)вєзу, а потомь, дє(и), приєха(в)ши, состатокь за-
беру и ва(с) та(м) жє, до тоє будьі, поберу, што слуга пна Фєдоро(в), па(н) 
Тимофє(и), мною, во(з)ньі(м), свє(т)чи(л).

А пото(м) с тоє будьі єхали єсмо до Сарнови(ч) и, взя(в)ши з собою атамана 
са(р)нови(ц)кого Фєдора О(с)таповича, єхали є(с)мо до лєса, до будьі. Тамь жє 
нашли єсмо у дво(х) скрьіня(х) попелу фалбьі лашто(в) с пє(т)на(д)ца(т). Кото- 
рую фалбу видє(л) єсми помо(к)лую, штуками великими пома(р)злую и [з]
землею мєшаную напольї, што мною па(н) Тимофє(и), слуга пна Фєдоро(в), 
свє(т)чи(л), жє тая фа(л)ба ни на што сє нє придасть101.1 всєго во(д)лу(г) соша- 

38 цова(н)я буднико(в) мєновали ла(ш)то(в), то є(ст) с пє(т)на(д)цать. //  Там жє
то(т) атама(н) са(р)нови(ц)ки(и) Фєдо(р) поведи(л) пєрєдо (м)ною слузє пна
Федоровому, пну Тимофєю, жє Янь Забло(ц)ки(и) прода(л) до Дє(д)кове(ц) 
Есифу Петровичу три бо(ч)ки поташу, а до Нори(н)ска Мишкєви Ро(д)кєвичу 
прода(л) другую [!] три бо(ч)ки поташу, што все мною102 па(н) Тифовє(и)103 свє- 
(т)чи(л).

А такь я, во(з)ньі(и), што (м) сльіша(л) и видє(л), на то (м) да(л) сє(с) мо(и)
кви(т) ку записова(н)ю до кни(г) за(м)ку г(с)дрьско(г)[о] Житоми(р)ского по(д) 
пєча(т)ю моєю и (с) по(д)писомь руки моєє.

Писа(н) в Житомиру.
Котороє ж то (оповєда(н)є пна Фєдорова и со(з)на(н)є возно(г)[о] у книги 

кгро(д)ские житоми(р)скиє є(ст) записано.

51. Справа пна М а(р )т ина  М ихо(в)ско(г)[о] 
с пно(м) Б є(з)соки(р)ски(м )

Року 1605, м (с)ца  м а (р )ц а , 22 дня.

На врядє єго королє(в)скоє мл(с)ти в за(м)ку Житоми(р)скомь передо 
(м)ною, Матєушо(м) Клє(м)бо(в)скимь, намє(ст)нико(м) житоми(р)ски(м), став
ши сочєви(с)то, шляхє(т)ньі(и) Богушь Благано(в)ски(и), єнєра(л) во(з)ньі(и) 
воево(д)ства Киє(в)ского и и(н)ши(х), со(з)на(л) и во(д)лу(г) того со(з)на(н)я 
своєго кви(т) по(д) пєча(т)ю и (с) по(д)писо(м) руки своєє ку записа(н)ю до 
кни(г) житоми(р)ски(х) писаньі(и) тьіми словьі подаль:

100 Літера п виправлена з б.
101 Від цього слова до кінця сторінки рядок дописаний іншим чорнилом.
102 Очевидно, перед словом мною пропущено слово передо.
103 Помилка, потрібно Тимофе(и).
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Яз, Б о гу (г )1м Благано(в)ски(и), єнєра(л) во(з)ньі(и) воєво(д)ства Киє(в)- 
ского, Вольі(н)ского и Бра(с)ла(в)ско(г)[о], со(з)наваю тьі(м) мои(м) квито(м),
ижь року тєпєрєшнєго, тисєча шє(ст)со(т) пято(г)[о], м(с)ца гє(н)вара, два(д)ца-
то(г)[о] дня, бьі(л) є(с)ми на справє и потрєбє урожоно(г)[о] пна Ма(р)тина Ми- 
хо(в)ского у пана Стєфана Бє(з)соки(р)ского вь будє єрєми(и)ко(в)ско(и). Та(м)
же слуга пна Михо(в)ско(г)[о], па(н) Пєтрь Ру(ц)ки(и), упомина(л)ся у пна
Бє(з)соки(р)ского, абьі пну Михо(в)скому во(д)лу(г) собьликгу и доброво(л)- 
но(г)[о] запису своєго со(т)да(л) пя(т) бочокь поташу, ни(ж)ли па(н) Бє(з)соки(р)- 
ски(и) повєдє(л), жє нє має(т) готового, алє скоро га(р)ть до(и)дє, со(т)дамь,
са(д)но просите пна Михо(в)ско(г)[о], абьі ми по(ж)да(л). И ли(ст) сво(и)
со то(м) до пна Михо(в)ского пишу, со што слуга пна Михо(в)ского, па(н) Пєтрь
Руцки(и), со нєдосьі(т) учинє(н)є собликгови и доброво(л)ному записови на пна 
Бє(з)соки(р)ско(г)[о] свє(т)чи(л)ся мною.

А пото(м) в року то(м) жє, тисєча шє(ст)со(т) пятомь, м(с)ца фє(в)раля,
дєвятого дня, бьіло(м) при пану Михо(в)ско(м), в дворє єго мл(с)ти пна Ю ря 
Мощєни(ц)кого в Рако(в)щи(з)нє та(м) жє па(н) Михо(в)ски(и) пьіта(л) єго
мл(ст) 105 пна Юря Мощєницкого, для чого бьі єго попєльї лашто(в) два, кото- 
рьі(и) бьі(л) в мошка(х) 106, чєрє(з) жида А(в)рама, за якоє (с)мьі то староє 

38 зв. загамованьі(и) в мошкахь //  граби(л) и до сєла Рако(в)щиньі, а(л)бо двора своє
го, пєрєвє(з) и ма(р)кги по(с)тєсьіва(т) ро(с)каза(л). Па(н) Юрє(и) Мощєни(ц)-
ки(и) повєдє(л), жє (м) я нє вєда(л),жєбьіто вм. попєль бьіль. А тє(ж) єго па(н) 
старо(с)ти(ч) совру(ц)ки(и) каза(л) до (д)вора моєго привє(з)ти и вь бронє 107 
по(с)тавити. И то(т) жє єго засє побра(л), а па(н) Михо(в)ски(и), мною со(с)-
вє(т)чи(в)ши, указова(л), арє(н)ду со(т) нєбо(ж)чика пна Абрама Мьішки кви(т)
и ли(с)тьі єго, с которьі(х) ся значи(т), жє досьі(т) пну старо(с)тє учини(л). Про-
си(л), абьі єму бьі(л) со(т) пна Мощєни(ц)кого попє(л) вє(р)нє(н), н^которого єщє 
со(с)мь бочокь.

А по(д)даньі(х) єго в Рако(в)щинє видє(л).
Алє па(н) Мощєни(ц)ки(и) тоє (ж), што и пє(р)вє(и), повєди(л), жє то нє 

мо(и) попє(л).
А па(н) Михо(в)ски(и), со(с)вє(т)чи(в)ши мною, возьньїмь, и повєдаючи, 

жє в 0(в)ру(ц)ки(м) пов£тє па(н) старо(с)ти(ч) о(в)ру(ц)ки(и), на которо(г)[о]
вм. вкладаєшь, жа(д)но(и) сосєло(с)ти нє має(т), проси(л), абьі єму допу(с)ти(л) 
тоє, што за(с)таль, арєштова(т). Алє ся и того па(н) Мощєни(ц)ки(и) заборо
н и ^ ) и арешту приняти нє хотє(л), со што ся па(н) Михо(в)ски(и) мною свє(т)- 
чиль и по(с)тєсьіванє мо(р)кговь на тьі(х) бо(ч)ка(х) мною собводи(л) и соказо-
ва(л), софєруючисє со грабєжь с пно(м) Мощєни(ц)ки(м) пра(в)нє чинить.

104 Помилка, треба Богуиі.
105 Слова єго мл(ст) дописані над рядком іншим чорнилом.
106 Мабуть, в мєиіка(х).
107 Літеру б виправлено з п.
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А такь я, во(з)ньі(и) што (м) сльіша(л) и видє(л), на то (м) да(л) сє(с) мо(и)
кви(т) ку записа(н)ю до кни(г) за(м)ку г(с)дрьского Житоми(р)ского по(д) пе
ч а л ю  моєю и (с) по(д)писо(м) руки моєє.

Писа(н) в Житомиру.
Богушь Благано(в)ски(и), єнєра(л), вла(с)ною рукою.
Котороє сочєвистоє со(з)на(н)є во(з)ного и кви(т) єго до кни(г) врядовьі(х)

за(м)ку г(с)дрьского Житоми(р)ско(г)[о] принято и записано єсть.

52. Справа игляхє(т)ного Стани(с)лава Ту(р)ского
с пно(м) Григорє(м) Сємєновичо(м)

Ко(с )т ю (іиь )ковичо(м ) .

Року 1605, м (с)ца  м а(р)ца, 24 дня.

Пришє(д)ши на уря(д) єго к(р). мл(с)ти до замьку г(с)дрьского Житоми(р)-
ского, слуга урожоного пна Ва(в)ри(н)ца Ка(р)пи(н)ского Янь Кохано(в)ски(и) 
нєрьі(х)лого соповєда(н)я своєго [чиниль] со заби(т)є шляхє(т)ного Стани(с)лава
Ту(р)ского, товариша своє(г)[о]. А слуга пна Ка(р)пи(н)ско(г)[о], нєвєдомо(ст) 
за причину (о(з)на(и)ми(в)ши, чєрє(з) чиє бьі руки и со(т) кого бьі(л) забитьі(и), 
понєва(ж) тоє забо(и)ство и мо(р)дє(р)ство вночи, кгдьі ужє люди спали, к тому 
на я(р)ма(р)ку, гдє ро(з)маитого люду вєлики(и) збо(р) бьі(л), сталося.

А нє маючи со забо(и)ци пє(в)но(и) вєдомо(с)ти, с протє(с)тациєю оамєшка- 
лося 108 такь со заби(т)є Стани(с)лава Ту(р)ского, яко и со шкодьі, которьіє 

39 па(н) Ка(р)пи(н)ски(и), па(н) мо(и), для заби(т)я того слуги //  своєго по(д)ня(л), 
понєва(ж) чєрє(з) руки єго на роботу попє(л)ную до бу(д) шафаро(м) ча(с)то
пнзи посьіла(л).

И на то(т) ча(с), пєрє(д) за(би)тьє(м) ко(л)ко днє(и), шєс(т)со(т) золотьі(х) 
при(с)ла(л) бьі(л), с которьіми до Котє(л)ни для купова(н)я лєгуми(н) нєбо(ж)- 
чикь Ту(р)ски(и) приєха(л) бьі(л).

А тєпє(р), досягши пє(в)но(и) вєдомо(с)ти, такь своимь, яко и пна своєго
имєнє(м), нє завираючи бра(т)и рожоно(и) нєбо(ж)чика пна Ту(р)ского, до 
учинє(н)я до(с)тато(ч)нє(и)шє(и) протє(с)тации, яко и до попартья справи
пра(в)нє, такжє и пну своєму со п о (д ) н а ( т ) є  для на(г)ло(и) смє(р)ти Ту(р)ского
шкодьі жалова(л) и (оповєда(л) на зємєнина повєту Володимє(р)ского пна Гри- 
го(р)я Семеновича Ко(с)тюшкочича Схабо(л)то(в)ского в тьіє слова,

и(ж), дє(и), то(т) па(н) Григорє(и) Ко(с)тюшкови(ч), взя(в)ши перє(д) себе 
зльі(и) умьі(с)ль, нє (о(г)лєдаючися на (з)вє(р)хно(ст) короля єго мл(сти) и на 
(с)рокго(ст) права по(с)полито(г)[о], никгдьі нє маючи ничо(г)[о] заятрєного 
проти(в) нєбо(ж)чику Ту(р)скому, ани єму со нєприя(з)ни своє(и) я(в)нє со(з)-
на(и)ми(в)ши, вночи в року тисєча шє(ст)со(т) чєтвє(р)томь, м(с)ца авгу(с)та,

10ь Можливо, тут слід читати омєшкаломся.
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два(д)ца(т) пято(г)[о] дня, на(с)ла(в)ши слугу своєго ниякого 0 (с )тап к а  на г о с 
поду Ту(р)ского,в го(с)подє спячого чєрє(з) двєри с пу(л)гаку то(т) © (с)тапко за-
биль и замо(р)доваль за (в)ла(ст)ньі(м) насьла(н)ємь и ро(с)каза(н)ємь пна
Григо(р)я Ко(с)тюшковича, пна своєго. А кгдьі со то(м) заби(т)ю людє(м), а мє
новитє вє(л)мо(ж)ному княжати Роману Кириковичу Ружи(н)скому, дєдичови 
має(т)но(с)ти [в] Котє(л)нє, со(з)намєно, кгдьі бьі(л) пи(л)ньі(и) сопьі(т) и и(н)-
кви(зи)цьія, соного мо(р)дєра за(с)та(л) и тьі(х), которьіє сє упоминали, пна 
Григо(р)я Ко(с)тюшковича, абьі вьіда(л) мо(р)дєра 0 (с )тап ка , слугу своєго, 
на горячо(и) крьви и (с)вєжи(м) учи(н)ку слуха(т) нє хотє(л) и со(в)шє(м) умьі(с)- 
льнє єго врьі(х)лє со(т) сєбє до козако(в) вьіправи(л), хотячи всєго у во(и)та 
о(т)никьнути.

А такь я, по(с)тєрєгаючи, абьі па(н) мо(и) па(н) Ва(в)ринє(ц) Ка(р)пи(н)- 
ски(и) шкодьі нє попа(л), кгдьі (ж) за моєю вєдомо(ст)ю мє(л) зь  собою шє(ст)-
со(т) золотьі(х) по(л)ски(х), а нє вєлє, за то купи(л) и нє вєлє пнзє(и) вьіда(л),
такжє тє(ж) рєчи єго, которьіє зь собою у  Котє(л)ни мє(л), С ТЬІМИ пнзьми по
заби(т)ю єго зо(с)тали, абьі (м) вєдаючи со далєко(и) со(д)лєгьло(с)ти пна моєго, 
такжє бра(т)и нєбо(ж)чика Ту(р)ского, по(м)оч[и]ваня 109 шко(д) и чинєние 
со заби(т)є и замо(р)дова(н)є дороги нє упусти(л).

Дося(г)ши пє(в)но(и) вєдомо(с)ти, тую протє(с)тацию вношу и прошу, 
абьі то до кни(г) житоми(р)ски(х) бьіло записано. / /

39 зв.

53. Справа пна Федора Чеховича, 
аре(н)дара грєж а(н)ско(г)[о],

зь  его мл(ст )ю  пно(м ) М а(т )ф ее(м ) Немиричомь.

Року 1605, мца м а(р)ца, 24 дня .

На врядє єго королє(в)скоє мл(с)ти за(м)ку Житоми(р)ского пєрєдо (м)ною, 
Матєушо(м) Клє(м)бо(в)ски(м), намє(ст)нико(м) по(д)старо(с)тва Житоми(р)- 
ского, по(с)танови(в)шисє сочєви(с)то, єнєра(л) во(з)ньі(и) воєво(д)ства Киє(в)- 
ского шляхє(т)ньі(и) Богушь Благано(в)ски(и) ку записова(н)ю до кни(г) со-
(з)на(л) и во(д)лу(г) того со(з)на(н)я своєго кви(т) по(д) пєча(т)ю и (с) по(д)пи- 
со(м) руки своєє писаньі(и) тьіми словьі пода(л):

Яз, Богушь Благано(в)ски(и), єнєра(л) во(з)ньі(и) воєво(д)ства Киє(в)ского, 
Вольі(н)ского и Бра(с)ла(в)ско(г)[о], со(з)наваю тьі(м) мои(м) квито(м) ку за-
писа(н)ю до кни(г) за(м)ку г(с)дрьского Житоми(р)ско(г)[о], и(ж) року тєпє-
рєшнєго, тисєча шє(ст)со(т) пятого, м(с)ца ма(р)ца, два(д)ца(т) трєтє(г)[о] дня, 
положи(л) є(с)ми позо(в) кгро(д)ски(и) києвски(и) в мє(с)тє И(в)ници и (в)ря(д)-
нику тамошнєму соповєда(л) є(с)ми, писаньі(и) в жалобє пна Фєдора Чєховича,
арє(н)дара грєжа(н)ского, по єго мл(с)ти пна Матфєя Нємирича, су(д)ича

109 Пошкоджено папір.
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зємско(г)[о] киє(в)ского, ку вьікона(н)ю присєги, дєкрєто(м) голо(в)ньі(м) три- 
буна(л)скимь любє(л)ски(м) наказаноє, и со заплачє(н)є виньї за нє досьі(т) учи- 
нє(н)ємь дєкрєтови трибуна(л)скому на пє(р)ши(х) ро(ч)ко(х), по датє дєкрєту 
припальі(х) и сужоньі(х) ку (з)волоцє справє(д)ливо(с)ти поводови, со чо(м) 
ширє(и) то(т) позо(в) а(л)бо припозовь и дєкрє(т) голо(в)ньі(и) трибуна(л)ски(и) 
любє(л)ски(и) всю рє(ч) в собє собмо(в)ляєгь.

За  которьі(м) по(з)во(м) и припо(з)во(м) зложи(л) є(с)ми рокь [кьі ста(н)ю 
(обєю(м) сторона(м) на ро(ч)ки кгро(д)скиє киє(в)скиє припадаючиє в року тє-
пєрєшнє(м), тисєча шє(ст)со(т) пято(м), м(с)ца априля, два(д)ца(т) сємого дня.

И на то (м) да(л) сє(с) мо(и) кви(т) по(д) пєча(т)ю моєю и (с) по(д)писо(м) 
руки моєє вла(ст)ноє ку записа(н)ю до кни(г) житоми(р)ски(х).

Писа(н) в Житомиру.
Котороє сочєви(с)тоє со(з)на(н)є во(з)ного и кви(т) єго до кни(г) врядовьі(х) 

за(м)ку г(с)дрьского Житоми(р)ского принято и записано є(ст).

54. Справа пна М иха(и )ла  Сьільі-Нови(ц)кого 
зь  єго мл(ст)ю  

кнзє(м ) Романо(м) Руж и(н)ски(м ).

Року 1605, м (с)ца  м а(р)ца , 27 дня .

Писа(л) и присьіла(л) до (в)ряду єго королє(в)скоє мл(с)ти за(м)ку Жито- 
ми(р)ского до мєнє, Фєдора Щуро(в)ского, по(д)старо(с)тєго житоми(р)ского 
урожоньі(и) па(н) Миха(л) Сьіла-Новицки(и), соповєдаючи и собтєжливє ж а
луючи на єго мл(ст) кнзя Романа Нариму(н)товича Ружи(н)ского со то(м),

и(ж), дє(и), року тєпє(р) йдучого, тисєча шє(ст)со(т) пято(г)[о], м(с)ца ма(р)-
ца, два(д)ца(т) пятого дня, єго мл(ст) мєнованн(и) кнзь Ружи(н)ски(и), запом- 
нє(в)ши боя(з)ни божоє и срокго(с)ти права по(с)полито(г)[о], запо(м)нє(в)ши 

40 тє(ж) //  запису своєго, чєрє(з) которьі(и) ми завє(л) сє(л)цє новопочатоє сосажо- 
ва(т) на сєро(м) корєню, прозьіваємоє Сєлєзєнєвку, насла(в)ши мо(ц)но и кгва(л)- 
то(м) уря(д)ника своєго паволо(ц)кого Валєрияна Понято(в)ского зь  многими
слугами, боярьі и по(д)даньіми своими паволо(ц)кими, єго мл(с)ти кнзю Ру- 
жи(н)скому и тому вря(д)нику єго имєньї и на(з)ви(с)ки лєпє(и) знаємьіми,
которьі(х) вси(х) бьіло члвка со ко(л)кодєся(т) з многими [!] и ро(з)ньі(м) сору(ж)- 
ємь, во(и)нє налєжачи(м), на до(м) мо(и) и на тую мєнованую новую сосаду, 
та(м) жє мєнє чєрє(з) тьі(х) по(с)ла(н)цо(в) зь мєнованого дому моєго и (з) 
має(т)но(с)ти прєрєчоноє зь споко(и)ного дє(р)жа(н)я кгва(л)то(в)нє вьіби(л) 
и со(т)ня(л). При которо(м), дє(и), вьіби(т)ю має(т)но(ст) мою рухомую, кото
рая в то(и) має(т)но(с)ти и (в) дому моє(м) бьіла, чєрє(з) тьі(х) по(с)ланцо(в) 
свои(х) побра(л), кгва(л)то(в)нє пограби(л), а то є(ст) мєновитє:

на(и)пє(р)вє(и), коня сивого цакє(л)ского [!], за которого, дє(и), дало(м) 
копь три(д)ца(т) и шє(ст)110 грошє(и) лито(в)ски(и) [!]; другого громака тиса-

110 Після цього слова обведене і закреслене слово копь.
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вого, за которого дало(м) сє(м)дєся(т) золотьі(х) по(л)ски(х); воло(в) пя(т)на-
(д)ца(т), куплєньі(х) по шести копь грошє(и) лито(в)ски(х); коро(в) с телятьі 
дєся(т), купленьі(х) по чотьіри копьі гроше(и) лито(в)ски(х); пшона мерокь 
три(д)ца(т) пя(т); у мльі(н)ку пшона мерокь шє(ст); пшеници чотьіри; жита пя(т); 
у доме начи(н)я домового и (в) ви(н)ницьі, што ко(л)векь бьіло, за котороє (м) 
да(л) пя(т)на(д)ца(т) копь гроше(и) лито(в)ски(х); проса мо(лоченого) три(д)- 
ца(т) мерокь; у ; гу(м)нє; проса немолочєного три сти(р)тьі, у которьі(х) двесте 
копь; у друго(м) гу(м)нє жита копь по(л)трєтяста, пшеници копь двесте, я(ч)- 
меню ко(п) по(л)тораста, со(в)са ко(п) по(л)тораста.

Которьі(и), де(и), грабєжь кгва(л)то(в)не при то(м) вьіби(т)ю [зь] споко(и)- 
ного де(р)жа(н)я побра(в)ши и пограби(в)ши, чере(з) менованьі(х) по(с)ланцо(в) 
свои(х) до за(м)ку Паволоцкого со(т)провади(л) и на пожито(к) сво(и) собє(р)- 
ну(л) До(м) у томь се(л)цу и все будова(н)е: брова(р), ви(н)ница, ста(и)ня, хлє- 
вьі, загороди, што коштовало копь два(д)ца(т) чотьіри гр[о]шє(и), греблю усьі- 
пало(м) на ре(ч)це Селєзєно(в)це, которая ми коштовала три(с)та золотьі(х) 
по(л)ски(х), розро(б)ки польтри(с)та золотьі(х) по(л)ски(х), засе(в)ку на зиму 
три(д)ца(т) мерокь жита, два(д)ца(т) пшеници, которьі(и) ми засевокь кошто- 
ва(л) чотьіриста золотьі(х) по(л)ски(х) — зо (в)сего то(г)[о] кгва(л)товне вьі- 
би(л) и пограби(л).

За которьі(м), де(и), вьіби(т)е(м) и пограбе(н)емь ма(м) шкоду в стадє в по(з)- 
дьіха(н)ю свири(п) и в бьі(дл)у, со(в)ца(х) и (с)виня(х) до дво(х) тисече(и) зо- 
лотьі(х) по(л)ски(х), сена возо(в) триста.

Которьі(м), де(и), то таковьі(м) по(с)тупо(м) свои(м) его мл(ст) кнзь Ружи(н)- 
ски(и) ли(ст)-запи(с) сво(и) наруши(л), со чо(м) все(м) шире(и) до(с)тато(ч)не(и) 
то(т) запи(с) в собє собмо(в)ляе(т).

И проси(л) па(н) Сила, абьі тоє соповеда(н)е и жалоба єго до кни(г) врядо- 
40 зв. вьі(х) замку Житоми(р)ского принято / /  и записано бьіло, што (м),вприня(в)ши, 

записати каза(л), яко (ж) є(ст) записано.

55. Справа пна Яронима Чєрькаса 
с пно(м) А (н )д р єє (м ) М є(р )ви (н )ски (м ).

Року 1605, м (с)ца  м а(р)ца , 29 дня.

На врядє єго королє(в)скоє мл(с)ти за(м)ку Житоми(р)ского передо (м)ною, 
Фєдоро(м) Щуро(в)ски(м), по(д)старо(с)ти(м) житоми(р)ски(м), по(с)танови(в)- 
шисє сочєви(с)то, во(з)ньі(и) воєво(д)ства Кие(в)ского, шляхє(т)ньі(и) Лє(в) 
Богушєви(ч) Лукоши(н)ски(и) ку записова(н)ю до кни(г) со(з)на(л) и во(д)лу(г) 
того со(з)на(н)я своєго кви(т) по(д) пєча(т)ю своєю писаньі(и) тьіми словьі 
пода(л):

Яз, Лє(в) Богушєви(ч) Лукоши(н)ски(и), во(з)ньі(и) воєво(д)ства Киє(в)- 
ского, со(з)наваю си(м) мои(м) квито(м) ку записа(н)ю до кни(г) кгро(д)ски(х)
за(м)ку г(с)дрьско(г)[о] Житоми(р)ского, и(ж) в року тєпє(р) идучомь, тисєча
шє(ст)со(т) пято(м), м(с)ца ма(р)ца, два(д)ца(т) шо(с)того дня, вьінєслом два 
по(з)вьі зє(м)скиє до имє(н)я И(с)коростина, котороє на сє(с) ча(с) дє(р)жи(т)
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па(н) А(н)дрє(и) Ме(р)ви(н)ски(и), и вбраме ує(з)дно(и) за(м)ку И(с)корости(н)-
ского, уво(т)кну(в)ши, чєляди тамошнє(и) пна А(н)дрєя Мє(р)ви(н)ского, кото- 
рую (м) та(м) на то(т) ча(с) видєти мо(г), тне по(з)вьі (оповедаль и собвола(л)
є(с)ми писаньїе тьіє по(з)вн по поменєно(г)[о! пна А(н)дрєя Мє(р)ви(н)ского/V/ 'N/
в жалобе и(х) мл(ст) пна Еронима Чє(р)каса и пна Адама Фаща, сопєкуно(в)
со(т) нєбо(ж)чика пна Яна Мє(р)ви(н)ского и брата єго рожоного, тє(с)тамє(н) 
то(м) со(с)та(т)нєє воли єго сьіну єго л'Ь(т) нєдоро(с)лому Я ну на(з)начоньі(х), 
соди(н) позо(в) со вєха(н)є кгва(л)то(м) в бо(л)шую ш асть111 мє(с)тє(ч)ка Иско-
ро(с)тина, тому сьіну пна Яна Мє(р)ви(н)ского л'Ь(т) нєдоро(с)лому Я ну нале
жачую и (в)сю має(т)но(ст) рухомую на нєго приходячую, што собє поводовє

'-'w
шацую(т) на чотьіри тисєчи копь гршє(и) лито(в)ски(х), и такь вєлє шко(д)а. 
А други(и) позо(в) со ро(с)па(р)тьіє ва(ж)но(с)ти сопєки, абьі сє с право(м) до мнє- 
маньі(м)112, котороє собє па(н) А(н)дрє(и) Мє(р)ви(н)ски(и) привладає(т), пока
за в ) ,  што ширє(и) и по до(с)та(т)ку на тьі(х) по(з)вє(х) сописано и доложоно 
є(ст).

А тьіє по(з)вьі вьіданьї нє(с)кробаньіє, нємазаньїє, в датє, в тьітулє и со 
всє(м) 113 с по(з)вами у поводо(в) зо(с)тальіми зго(д)ливьіє пєрєдо (м)ною, воз- 
ньімь, скорьїкгованьї, за которьіми ро(к) зложо(н) собєю(м) сторона(м) ку ро(с)- 
правє становитисє на ро(ч)ко(х) судовьі(х) зє(м)ски(х) киє(в)ски(х) в року тє- 
пєрєшнє(м), тисєча шє(ст)со(т) пято(м), со (С)вєто(и) Тро(и)цьі, святє ри(м)ско(м), 

41 у Києвє судо(в) нє припадаючи(х).
И для вєдомо(с)ти по(з)вь к року сє(с) кви(т) мо(и) //  по(д) пєча(т)ю моєю 

вла(ст)ною подаю ку записа(н)ю до кни(г) кгро(д)ски(х) житоми(р)ски(х).
Котороє сочєви(с)тоє со(з)на(н)є во(з)ного и кви(т) єго до кни(г) врядовьі(х)

за(м)ку г(с)дрьского Житоми(р)ского принято и записано єсть.

56. Справа М ихаля Мошка, 
жида паволо(ц)кого,

3*5 пнєю Алєкса(н)дровою Бутовичовою.

Року 1605, м (с)ца м а(р)ца , ЗО дня.

На вря(д) г(с)дрьски(и) Житоми(р)ски(и) пєрє(д) мєнє, Фєдора Щуро(в)- 
ского, по(д)старо(с)тє(г)[о ] Житоми(р)ского, посьтановивьшисє сочєвисто, 
возьньі(и) єнєральньі(и) шляхєтьньі(и) Ивань Минько(в)ски(и) ку записованью 
до книгь госьподарьскихь житомирьскихь тьіми словьі созьналь,

ижь в року тєпєрєшнє(м), тисєча шє(ст)со(т) пятого, м(с)ца гє(н)вара 1И, 
дєвятого дня, будучи мнє на (с)правє и потрєбє Михєля Мошковмча, жида паво-
ло(ц)ко(г)[о], у ми(с)тє Брусиловє на потрєбє тила нєбо(ж)чнка пна Алєкса(н)-

111 Помилка, потрібно часть.
112 Літера е виправлена з іншої, здається, з и.
113 Літеру с виправлено з в.
114 Виправлене з марца.
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дра Бутови(ча); та(м) жє, кгдьі ся придомина(л) [?] тоть то помєнєнн(и) Ми-
хе(л), жи(д), и (з)с право(м) свои(м) у ма(л)жо(н)ки небо(ж)чика пна Алекса(н)-
дра Бутовича пне(и) Та(т)янн 115 Бєрєжє(ц)кого и у пана Ма(р)тина Бутовича, 
брата єго, и указова(л) запи(сь) на чотириста золотн(х) по(л)ски(х) и проси(л),

/V/
абьі то(т) долгь єму бьіль заплачо(н), на што єго мл(ст) па(н) Ма(р)ти(н) Буто-
вичь 116 и пни Алєкса(н)дровая Бутовичовая, пни Та(т)яна Бєрєжє(ц)кого, 
на то (о(т)повєдили, жє ся того до(л)гу нє можє(м) заприть, абови(м) нєбо(ж)- 
чикь па(н) Алєкса(н)дєрь Бутови(ч) то у тєбє позьічи(л) и узя(л) и на пожитокь 
сво(и) собєрьни(л) 117. Алє ижь, нє заплативши тобє, и(з) сєго свєта зшо(л), 
а и(ж) по(д) право(м) сєдимо, тьіє собє во(д)лє права по(с)тупи. А с права и де
крету судового кому то будє(т) наказано заплати(т) єіс)ми мнє, Ма(р)тину Бу-
товичу, або тє(ж) пнє(и) братово(и) моє(и), готовьі є(с)мо плати(т).

Што мною, во(з)ньі(м), то(т) помєнєньі(и) Миха(л) Мошкови(ч) свє(ч)чи(л). 
Котороє то сочєвистоє во(з)ного со(з)на(н)є до кни(г) го(с)пода(р)ски(х) 

житоми(р)ски(х) записати каза(л), што є(ст) записано.

57. Справа єго м л(с)т и пна Ф ри(д)риха Тишкєвича 
зт> єго мило(ст)ю ясьнєвє(л)мо(ж )ньі(м) кнняж атємь [/] 

Я нуш о(м ) С О (с)т ро(з)ки(м), 
кашталяно(м) краковьски(м) .

Року 1605, м (с)ца  м а(р )ца , ЗО дня. 11

На врядє єго королє(в)скоє мл(с)ти за(м)ку Житоми(р)ского пєрєдо мьною, 
Фєдоромь Щ уровьскимь, по(д)старо(с)тимь житоми(р)ски(м), по(с)тано- 
ви(в)шисє озчєвисьто, єнєра(л) во(з)ньі(и) воєво(д)ства Киє(в)ско(г)[о] шляхє(т)- 
ньі(и) Павє(л) Сухову(л)ски(и) ку записова(н)ю до кни(г) со(з)на(л) и во(д)лугь 
того со(з)на(н)я своєго кви(т) подь пєча(т)ю своєю писаньі(и) тьіми словьі пода(л): 

Яз, Павєль Суховольски(и), возьньі(и) єнєра(л) воєво(д)ства Киевского, 
созьнаваю то на сємь квите моємь ку записаню до кни(г) врядовьі(х) за(м)ку
єго королє(в)скоє мл(с)ти Житоми(р)ского, ижь року тєп(є)рь йдучого, тисєча
шє(ст)со(т) пято(г)[о], мца ма(р)ца пятогона(д)цат[ого] дня, маючи я при собє
стороною людє(и) добрьі(х), дву(х) шля(х)тицо(в) (пна) Кгрикгєра Лакговича
Кгє(р)кго(в)ского а пна Стани(с)лава Ка(р)повича, положи(л) єсьми позо(в) 
зє(м)ски(и) киє(в)ски(и) на роки зє(м)скиє святотроє(ц)киє в року нинєшнє(м),
тисєча шє(ст)со(т) пятомь припадаючиє, то єго м(л). ясьновєльможного пна Яну-
ша кнжатя (Юсьтро(з)кого, кашталяна крако(в)ского, старо(с)ту володи- 
мє(р)ского, чє(р)ка(с)кого, канє(в)ского, бєлоцє(р)ко(в)ского и богуславьско-
го во (и)мє(н)ю єго мл(с)ти в мє(с)тє Пя(т)ку в дому а(л)бо дворе подь-

115 Слово написано на іншому слові.
116 Спочатку було Бутовичо(м).
117 Тобто, сибєргну(л).
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старо(с)тєго тамошнєго пятє(ц)кого положи(л) и самому пану подьстаро(с)тє- 
му кладене того по(з)ву соказа(л) и (оповеда(л) е(с)ми. Писаньі(и) тоть по-
зо(в) в жалобє его мл(с)ти пна Фри(д)риха Тишкєвича з Лого(и)ска, вое-
водича бєрє(с)тє(и)ского, со кгва(л)то(в)ное на(с)ла(н)є слу(г) єго мл(с)ти, во(и)-
ска немалого, людє(и) на кгру(нт) єго мл(с)ти вла(с)ньі(и) бє(р)дичо(в)ски(и), 
со побра(н)є и попсова(н)є и (в)нивє(ч) собє(р)нєньє сєнь, по(д)даньі(х) робо(т) 
вла(с)ное бє(р)дичо(в)ски(х), со чо(м) ширє(и), а до(с)тато(ч)нє(и) на то(м) 
позве жалоба и вся рє(ч) є(ст) сописана и доложона.

А пото(м) в сє(м) же року, звьішь мяновано(м), шє(ст)со(т) пятомь, м(с)ца
ма(р)ца два(д)ца(т) чє(т)вє(р)того дня, в жалобє того ж єго мл(с)ти пна Фри(д)- 
риха Тишкєвича положи(л) є(с)ми три позвьі кгро(д)ски(х) кие(в)ски(х) по єго
мл(ст) пана ©(с)тафияна Тишкєвича, воеводича бєрє(с)тє(и)ского, старо(с)ту
ля(и)ского, во (и)мє(н)ю єго мл(с)ти в Кодни у браму вьє(з)дную за(м)ку ко- 
де(н)ского во(т)кну(л) и чєляди за(м)ково(и) положене того по(з)ву 118 соказа(л)
(єсми). Писаньїє тьіє по(з)вьі по єго мл(ст) старо(с)ту ля(и)ского, то є(ст) (оди(н) 
позо(в) оз нарушє(н)є ли(с)ту-запису дєльчого и со заруки, за тьі(м) походячие, 

42 дєсє(т) тисєчє(и) копь грошє(и) лито(в)ски(х), а два припо(з)вьі: содинь //  ку вьі-
'V

кона(н)ю єго мл(с)ти пну старосьтє ля(и)скому присєга во(д)лу(г) дєкрєту три-
бунальского со (з)бєгьльіє по(д)даньіє до має(т)но(с)ти єго мл(с)ти кодєньскоє, 
а други(и) припозовь ку прислуха(н)ю вьїконанья присєги по(д)даного єго ми
лосьти пна Фридьрихово(г)[о] з сєла Дидовє(ц), на (и)мє Ха(р)ка, со грабє(ж), 
которую присегу то(т) подьданьі(и) повинєнь виконать во(д)лу(г) дєкрєту 
трибунальского, со чомь ширє(и) жалоба и рєчь вся на тьіхь по(з)ва(х) єсть 
сописана и доложона.

А со(т)тул зара(з) с Ко(д)ни поєхавьши, того ж ь дня, звьішь написаного, 
розьдаваль и розносиль єсьми позьвьі кгродьскиє киевьскиє на ро(ч)ки
кгро(д)скиє, которьіє припадають дня двадьца(т) семого, м(с)ца априля, в року 
нинєшнємь, тисєча шє(ст)со(т) пятомь, то єсть:

Пє(р)ши(и) позовь положиль єсьми по єго мл(ст) пана Алєксаньдра Во- 
ронича в ьімєнью єго милосьти вь Трояновє у браму за(м)ковую во(т)кнуль и чє
ляди за(м)ково(и) соказаль и соповєда(л) єсми.

Други(и) позо(в) даломь сочєвисто в руку пну Валє(н)тому Езе(р)скому в 
Житомиру. '-ч.

Трєти(и) позо(в) пну А(н)дрєю Пєрєсє(ц)кому, писару житоми(р)скому, 
в дому єго в мєсьтє в Житомиру положи(л) и чєляди дво(р)но(и) соказаль.

Чєтвє(р)тьі(и) позо(в) пну Ма(т)яшу Вити(н)скому сочєвисто в руки єго 
в мє(с)тє Житомиру даль.

Пятьі(и) позо(в) пну Во(и)тєху Котовскому также сочєви(с)то в руки в дому 
его г; Житомиру даль

7 2461

11ь Виправлено з іншого слова.
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А ю(т)ту(л) з Житомира єдучи дня двадьцать пятого, м(с)ца марца, року
нинєшнєго, даль шостьі(и) позовь сочєвисто в руки в Кодьни пну Стєфану Со- 
лонєвскому.

Сємьі(и) позовь пану Пєтру Будишє(в)скому сочєви(с)то в руки в Нєхворищьі. 
Дєвятьі(и) [ ! ]119 позовь да(л) єсьми Пєтру Домокгловскому такжє сочєви(с)- 

то в руки в Нєхворощи.
Дєвятьі(и) позовь пану МиколаюВаврєньцькому сочєви(с)то в руки в дому 

єго в Махновцє да(л).
Дєсятьі(и) позовь пану Алєкса(н)дру Сє(с)ницькому; содинадьцатьі(и) по-

42 зв. зовь пну Яну Сє(с)ни(ц)ко(му) / /  сочєвисто в руки в дому єго Вольчьінцу даль 
єсьми.

-ч^ ■~ч*
Писаноє тьіє вси позвьі в жалобє и (в) справє єго мл(с)ти пна Фри(д)риха 

Тишкєвича, которьі(и) ихь милосьти всихь звьішь мєнованьїхь сособь позьіває(т) 
и припозьіваєть до со(т)данья шкрутєни(и) албо свєдє(ц)ства правьдивоє вєдо- 
мосьти и(х) сусєдзькоє, чого суть вєдоми в справє кгва(л)товного сокру(т)ного 
наєзьду со(т) єго милосьти вельможного княжати Я нуша О сьтрозького, кашь- 
таляна краковьского, яко при(н)пала [!] 120 и чєрє(з) помо(ч)нико(в) єго милось-
ти на имєньє єго мл(с)ти вла(с)ноє замочокь Ю(р)євку скрьвавєньі[и j и (з)лу-
пєня замо(ч)ку, битя и сокрутьного мо(р)дованя слугь єго мл(с)ти, яко на тьі(х)
вси(х) шкрутато(р)ски(х) позьвахь, которьі(м) яз, во(з)ньі(и), мєжи и(х) мл(ст) 
звьішь помєнєньі(х) сособь розьдаваль. Ж алоба и рє(ч) вся є(ст) сописана и до
ложона.

За которьіми тьіми всими позвьі, чєрє(з) мєнє ро(з)даньіє и в сємь квитє
моємь сописаньїє и вьіражоньїє, то є(ст) єго мл(ст) О сьтаф иянь Тишкєвичь,ста-
росьта ля(и)ски(и),и и(х) мл(ст) пновє шкрутаторовє маю(т) сє ку праву стано
вить в Києве на ро(ч)ко(х) судовьіхь кгродскихь києвьскихь, которьіе 
припадають и сужоньї бьіти мають в року нинєшнємь, тисєча шєстьсоть пя
томь, м'Ьсєца априля, двадьцать сємого дня.

И на то даю сє(с) кви(т) со(з)нанья моєго ку записанью до книгь врядовьіхь 
43 //  замьку госьподарьского Житоми(р)ского з моєю печатью.

Писань в Житомиру дня тридьцатого, м(с)ца марьца, року тисєча шє(ст)- 
со(т) пятого.

Котороє сочєвисьтоє созьнаньє возьного и квить єго до кни(г) врядовьі(х)
'■ч-/

замьку г(с)дрьского Житомирьско(г)[о] принято и записано єсть,

119 Помилка, потрібно восьлш(и).
120 Тобто, при(н)[щ ]пала .
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[58]. Посєсия є(г)[о] м л(с)т и  
князю М и ха (и )лу  Л уцє  [? ]121

и є(г)[о] м л(с)т и а (д )  князя Романа Руж и(н)ского12'2.

Року 1605, м (с)ца  м а(р)ца , ЗО дня .
На (в)рядє єго к(р). м(л). за(м)ку Житоми(р)ского пєрєдо (м)ною, Фєдоро(м) 

Щуро(в)ски(м), по(д)старости(м) житоми(р)ски(м), постанови(в)ши (очєви(с)то, 
во(з)ни(и) єнєра(л) воєво(д)ства Киє(в)ско(г)[о] шляхєтньі(и) Сєбєстия(н) Снє- 
жи(н)ски(и) ку записа(н)ю до кни(г) созна(л) тьі(ми) словьі,

и(ж) року тєпє(р) прошлого, 1604, м(с)ца ожтобра, шо(с)то(г)[о] дня, маючи
при собє сторону шля(х)ту, людє(и) добрьі(х) пна Яна До(м)бро(в)ского а пна 
Йвана Ми(н)ко(в)ского за шчєви(с)тьі(м) и у(ст)ньі(м) ро(с)казанє(м) є(г)[о] 
м(л). князя Романа Ружи(н)ско(г)[о] бьі(л) є(с)ми в має(т)но(с)ти єго м(л). селє 
Во(и)то(в)ца(х). Та(к) жє тую має(т)но(ст) сєло Во(и)то(в)цьі, людьі и кгру(н)- 
тьі до то(г)[о] сєла налєжачиє, з мльїньї и (с)тавьі, яко в записе само(м) шрьи- 
на(м)но(м) [? 1, в кгру(н)та(х), урочища(х) в звьі(к)ло(м) пєрє(д) тьі(м) ужива- 
н(ю) ширє(и) єсть сописано] во(д)лу(г) запису є(г)[о] м(л). в тро(х) тисєча(х) 
и пятисо(т) золотьі(х) по(л)ски(х).

Поча(в)ши со(д) дня стоє Покро(вьі), ру(с)ко(г)[о] свята, в року тєпє(р) 
про(ш)ло(м), 1604-м, на (в)си зупо(л)ньє по собє идучиє три лєта до друго(г)[о!
такового (ж) свята стоє Покро(вьі) в року при(ш)ло(м), 1606-м, а в нєсокупне 
[?] ро(к) по року по тро(х) лєтє(х) а(ж) до вьїкупна за(с)та(в)ньі(м) собьічає(м)
є[го! м(л). князю Миха(и)лу 123... є[го1 м(л). пнє(и) Маруши Снєжи(н)ско(г)[о1 
Миха(и)лово(и) Лучино(и) то да(л) и по(с)тупи(л) є(с)ми.

Которо(г)[о] увєза(н)я мнє, во(з)но(му), и шля(х)тє ни(х)то нє борони(л) 
и право(м) пє(р)ши(м) ни(х)то нє со(д)зьіва(л) и со(в)шє(м) то(м) жє в то(м) [!І 
сєлє вси(х) по(д)даньі(х) до громадьі зобра(в) з ти(м) и по(с)лушє(н)ство цєлоє 
по(д)да(н)ством є(г)[о] м(л). князю Миха(и)лє Л ьц є124 и м(л). є(г)[о] м(л). яко
пно(м) своим поти(м) и со(д)дава(л) и ро(с)казало(м), яко в то(м) жє зара(з) 
и на роботу по(ш)ли и по(д)да(н)ство своє пови(н)ноє и(х) м(л). со(д)да(ли).

43 зв. Котороє (ж ) то сочєвистоє со(з)на(н)є во(з)но(г)[о] до кни(г) є(ст) записано.//
Початокь м(с)ца априля в року тисєча шє(ст)со(т) пято(м).
Року тисєча шє(ст)со(т) пятого, м(с)ца априля, трєтєго дня.

121 Це написано на витертому іншому тексті зовсім іншим чорнилом. (Здається, на початку
було написано: конє(ц) мца м а(р)ца...)

122 Акт без номера. Текст вицвілий.
123 Очевидно, далі йде прізвище (прочитати не вдалось).
124 Мабуть, потрібно Л уцє.
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59. Справа пна Алєкса(н)дра Воронича 
з пно(м) Ивано(м) Прєж о(п)ски(м)

'"Чш»
и (з) ма(л)ж о(н)кою єго м л(с)т и.

Року 1605, м (с)ца априля, З дня.

На врядє єго к(р). [мл.] за(м)ку Житоми(р)ского пєрєдо (м)ною, Матєу- 
шо(м) Клє(м)бо(в)ски(м), намє(ст)нико(м) по(д)старо(ст)ва Житоми(р)ского, 
постанови(в)шисє сочєвисто, єнєра(л) во(з)ньі(и) воєво(д)ства Киє(в)ского шля- 
хє(т)ньі(и) Василє(и) Со(с)ни(ц)ки(и) ку записова(н)ю до кни(г) со(з)на(л) и во(д)- 
лу(г) того со(з)на(н)я своєго кви(т) по(д) пєча(т)ю и с по(д)писо(м) руки своєє 
писаньі(и) тьіми словьі подаль:

Яз, Василє(и) Со(с)ни(ц)ки(и), єнєра(л) во(з)ньі(и) воєво(д)ства Киє(в)-
ского, со(з)наваю тьі(м) мои(м) квито(м) ку записова(н)ю до кни(г) г(с)дрьски(х) 
житоми(р)ски(х),

и(ж) року тєпє(р) йдучого, тисєча шє(ст)со(т) пятого, м(с)ца ма(р)ца, три-
(д)цатого дня, будучи мнє на справє єго мл(с)ти пна Алєкса(н)дра Воронича, 
со(т)нє(с) є(с)ми по(з)во(в) два кгро(д)ски(х) киє(в)ски(х) до Бєрдичова, вза(м)-

'■v--
ку у ворота за(м)ковьіє уткну(л) є(с)ми и слуго(м) и(х) мл(с)ти соказа(л) и сопо-
вєда(л), писаньїє по и(х) м(л). пна Фри(д)риха Ти(ш)кєвича з Лого(и)ска, воє-
водича бєрє(с)тє(и)ского, и по ма(л)жо(н)ку єго мл(с)ти кнє(ж)ну Зофєю Же(с)-
ла(в)скую в жалобє вьі(ш) мєнованого пна Воронича со збє(г)льіє слуги єго та- 
таровє, в тьі(х) по(з)вє(х) помєнєньїє, з декрєто(в) такь кгро(д)ского, яко и три- 
буна(л)ского до вьікона(н)я дво(х) прися(г).

Того (ж) року и м(с)ца, три(д)ца(т) пє(р)вого дня, положи(л) є(с)ми позо(в)
кгро(д)ски(и) киє(в)ски(и) соди(н) по єго мл(с)ть пна Йвана Прєжо(в)ского и
по ма(л)жо(н)ку єго мл(с)ти пнюю Катерину Покалє(в)ского со грабєжи ро(з)-
ньіє по(д)даньі(х) єго мл(с)ти пна Вороничовьі(х) трояно(в)ски(х), в жалобє
єго мл(с)ти того (ж) пна Алєкса(н)дра Воронича и рокь в то(м) по(з)ве и(х) 
м(л). є(ст) о(з)на(и)мєно и доложоно ку праву стати на ро(ч)ки кгро(д)скиє 
киє(в)скиє, которьіє припа(с)ти и сужоньї бьіти маю(т) в року тєпєрє(ш)нє(м),
тисєча шє(ст)со(т) пято(м), м(с)ца априля, два(д)ца(т) сємого дня, со чо(м) вся 
рєчь на тьі(х) вси(х) по(з)вє(х) сописана и доложона є(ст).

И на (то) (м) да(л) сє(с) мо(и) кви(т) по(д) пєча(т)ю и с по(д)писо(м) руки 
моєє да(л) сє(с) мо(и) кви(т) по(д) пєча(т)ю моєю и с по(д)писо(м) руки моєє
вла(ст)ноє до кни(г) за(м)ку г(с)дрьского Житоми(р)ско(г)[о].

Писа(н) в Житомиру.
Василє(и) Со(с)ни(ц)ки(и), єнора(л), рука вла(ст)на.
Котороє сочєвистое со(з)на(н)є во(з)ного и кви(т) єго до кни(г) врядовьі(х)

за(м)ку г(с)дрьского Житоми(р)ского принято и записано є(ст).
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60. Справа пна Алєкса(н)дра Воронича 
зь  єго мл(с)тью княжатємь Януіио(м) К рако(в)ски(м).

Року 1605, м(с)ца априля , 3 дня.
Писа(л) и присьіла(л) на вря(д) єго к(р). м(л). замокь Житоми(р)ски(и) 

до мєнє, Матєуша Клє(м)бо(в)ского, намє(ст)ника по(д)старо(ст)ва Житоми(р)- 
ского, єго м(л). па(н) Алєкса(н)дрь Вороничь, соповєдаючи и со(б)тє(ж)ливє

44 жалуючи на вє(л)мо(ж)ного кнжати Януша О(с)тро(з)ского, ка(ш)тєляна // кра- 
ко(в)ского, старо(с)ту чє(р)ка(с)кого, канє(в)ского, бєлоцє(р)ко(в)ского, богу- 
сла(в)ского и володимє(р)ско(г)[о] со то(м),

и(ж) в року тєпє(р) йдучого [!] тисєча шє(ст)со(т) пятого, м(с)ца ма(р)ца, 
дєвято(г)[о] и десятого и содин(н)а(д)цатого днєвь ро(з)ньі(х), за вла(ст)ньі(м)
росказа(н)є(м) вшє(и) мл(с)ти, врядникь чу(д)но(в)ски(и) и пятє(ц)ки(и), то є(ст) 
мєновитє па(н) Я(н) Соколо(в)ски(и) а па(н) Янь Брєзи(н)ски(и) и при ни(х) 
во(и)тьі тьі(х) тьі(х) [!] мє(ст) Я(н) Ла(с)ко(в)ски(и), Костє(н)ти(н) Жа(ш)ко(в)- 
ски(и) зь  многими слугами, боярьі, мєщаньї и по(д)даньіми воло(с)ти Чу(д)- 
но(в)скоє и Пятє(ц)коє, наєха(в)ши на вла(ст)ньі(и) кгру(н)т мо(и) ко(с)щє(н)- 
ски(и), трояно(в)ски(и) и ха(н)тали(н)ски(и) и по(д) Подє(р)тьі(м) и по(д) За(д)- 
нєю Кощєю, и по(д) Татариновьі(м) Болото(м), мо(ц)но и кгва(л)то(м) дєрєва 
бо(р)тного зо бьчолами сто, а и(н)шого дєрєва ро(з)ного, сосо(н) и дубья, 
с по(д)писами на дєрєво бо(р)тноє зьгожєє и на драни, на двє тисєчи дєрєва 
порубали.

В которо(м) поруба(н)ю дєрєва и починє(н)ю шко(д) на вла(ст)но(м) кгру(н)- 
тє моє(м) трояно(в)ско(м) чєрє(з) тьі(х) вряднико(в), во(и)то(в), слу(г) кнжати
єго мл(с)ти вьішє(и) помєнєньі(х) шкода немалая мнє ся стала.

И тоє дєрєво поруба(в)ши, до має(т)ности кнжати єго м(л). мє(с)та Чу(д)- 
нова, Пя(т)ки и до Со(с)но(в)ки со(т)вєзли и со(т)провадили.

А пото(м) тьі(х) жє днєвь и часо(в) побєрє(ж)ники чудно(в)скиє, пятє(ц)- 
киє, перєня(в)ши по(д)даньі(х) мои(х) трояно(в)ски(х), яко людє(и) купє(ц)-
ки(х) з ро(з)ньі(м) гє(н)длє(м) члвка дєсєти на доброво(л)но(и) дорозє мєжи 
Чу(д)нова и Глубо(т)ца, которьіє єхали го(с)ти(н)цє(м) з в ь і ( к ) л ь і ( м )  до Чу(д)- 
нова на то(р)гь, мо(ц)но, кгва(л)то(м) взяли и пограбили в ни(х) конє(и) дєсє(т) 
з возами, з у(з)дами, с хомутами и зо (в)сими речами, с крамами купньїми и 
набьітьіми, которьіє шкодьі по(д)даньі(м) свои(м) шацую на двє тисєчи золотьі(х) 
по(л)ски(х).

Котороє я тоє (оповєда(н)є своє до кни(г) 125 г(с)дрьского Житоми(р)ского 
со(д)ношу и прошу (о прида(н)є во(з)ного на соглєда(н)є тьі(х) шко(д) мои(х), 
в то(м) поруба(н)ю дєрєва и и(н)ши(х) ро(з)ньі(х) шко(д) починєньі(х).

Тєди (м) я, яко вря(д), прида(л) шляхє(т)ного Василя Со(с)ни(ц)кого, єнє
рала во(з)ного воєво(д)ства Киє(в)ско(г)[о], которьі(и) та(м) бьі(в)ши и того 
соглєдавши, кви(т) сво(и) по(д) пєча(т)ю и с по(д)писомь руки своєє вла(ст)ноє 
писаньі(и) до кни(г) тьіми словьі пода(л):

125 Очевидно, пропущено слово замку.
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Яз, Василє(и) Со(с)ни(ц)ки(и), єнєра(л) во(з)ньі(и) воєво(д)ства Киє(в)-
ского, будучи мнє на справє и потрєбє єго мл(с)ти пна Алєкса(н)дра Воронича 
в має(т)но(с)ти єго мл(с)ти мє(с)тє Трояно(в)цє, за о(б)вожє(н)є(м) и ожазо-
ва(н)є(м) вря(д)ника єго мл(с)ти Миколая Прє(з)дє(ц)кого и зє(м)лєнино(в) єго
мл(с)ти видє(л) є(с)ми в Крутоє Рє(ч)ки у Кощьі по(д) Подє(р)тьі(м), по(д) За(д)- 
нє[ю] 126 Кощєю, по(д) Та(та)риновьі(м) дєрєво(м) 127 дєрєва бо(р)тного со бьчо- 
лами и и(н)шого дєрєва ро(з)ного — сосо(н), ду(б)я, и с по(д)писами на дєрєво 
бо(р)тноє зьгожоє и на драни, на двє тисєчи порубаного, лежачого. А и(н)- 
шоє дєрєво порубано, побрано и пни свєжиє стоя(т).

44 зв. В которо(м), дє(и), поруба(н)ю и побранью //  дєрєва на вла(ст)но(м)
кгру(н)тє его мл(с)ти трояно(в)ско(м) чєрє(з) тьі(х) вря(д)нико(в), во(и)то(в), 
слу(г) княжати єго мл(с)ти мє(с)та Чу(д)нова вьі(ш) помєнєньі(х), шкода нема
лая стала. И тоє, дє(и), дерево поруба(в)ши и побра(в)ши, до маєтно(с)ти кнжа-
ти єго мл(с)ти мє(с)та Чу(д)нова, Пятки и до Со(с)но(в)ки со(т)везли и (о(т)про- 
вадили. А пото(м) тьі(х) жє днє(в) и часо(в) побєрє(ж)ники чу(д)но(в)скиє и пя-
тє(ц)киє, пєрєня(в)ши, дє(и), по(д)даньі(х) єго мл(с)ти трояно(в)ски(х) яко лю-
дє(и) купє(ц)ки(х) з ро(з)ньі(м) гє(н)длє(м) члвка дєсети на доброво(л)но(и) 
дорозє мєжи Чу(д)нова и Глубо(т)ца, которьіє, дє(и), єхали го(с)ти(н)цє(м) 
звьі(к)льі(м) до Чу(д)нова на то(р)гь, мо(ц)но, кгва(л)то(м) взяли и пограбили 
в ни(х) конє(и) дєсе(т), з возами, з у(з)дами, с хомутами и зо (в)сими речами,
с крамами ку(п)ньіми и набьітьіми, которьі(х), дє(и), єго мл(с)ть па(н) Ворони(ч) 
шко(д) побраньі(х) по(д)даньі(м) свои(м) шацує(т) на двє тисєчи золотьі(х) по(л)- 
ски(х).

А такь єнєра(л) во(з)ньі(и), вьі(ш) мєнєньі(и), што мь сльіша(л) и видє(л),
то на сє(м) квите моє(м) до кни(г) за(м)ку гсдрьского Житоми(р)ского по(д) 
пєча(т)ю моєю и с по(д)писо(м) вла(ст)ноє руки моєє со(т)даю.

Писа(н) в Житомиру.
Василє(и) Со(с)ни(ц)ки(и), єнора(л), рука вла(с)на.
Котороє (ж) то (оповєда(н)е и жалоба, та(к) тє(ж) и сочєви(с)тоє со(з)на(н)е

во(з)ного и кви(т) єго до кни(г) врядовьі(х) за(м)ку гсдрьского Житоми(р)ского 
принято и записано є(ст).

61. С о(з)на(н)є  во(з)ного в справє дєлятора
єго к(р) .  м(л) .  пна П а(в)ла Пя(с)ко(в)ского

зь єго мл(с)тью пно(м) Фридрихом7) Ти(ш )кєвичо(м)
и (з) ма(л)ж о(н)кою єго мл(с)пги.

Року 1605, м (с)ца  априля, 6 дня .
На вряд г(с)дрьски(и) Житоми(р)ски(и) пєрє(д) мєнє Матєуша Клє(м)бо(в)- 

ско(г)[о], намє(ст)ника по(д)старо(ст)ва Житоми(р)ского, постанови(в)шисє
126 Останню літеру слова пошкоджено.
127 Помилка, слід читати под Та(та)ринови(м) Болото(м)9
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сочєвисто, во(з)ньі(и) енера(л) шляхє(т)ньі(и) Сєб£(с)тия(н) Снєжи(н)ски(и) ку
записова(н)ю до кни(г) г(с)дрьски(х) житоми(р)ски(х) тьіми словьі со(з)на(л),

и(ж) року тєпєрє(ш)нєго, тисєча шє(ст)со(т) пятого, м(с)ца априля, трєтє- 
го дня, положи(л) є(с)ми ма(н)да(т) або позо(в) задво(р)ньі(и) у Жє(р)дєлєвє
по єго мл(с)ть пна Фри(д)риха Ти(ш)кєвича и ма(л)жо(н)ку єго мл(с)ти кня(ж)-
ну Зофєю Жасла(в)ского со(т) и(н)стьікгатора єго королє(в)скоє мл(с)ти и дє-
лятора пна Па(в)ла Пя(с)ко(в)ского. А то со добра столу єго королє(в)скоє
мл(с)ти, мєновитє со дво(р) Жє(р)дєлє(в) и Камє(н), лєжачоє у воєводствє Киє(в)- 
ско(м), яко ширє(и) а достато(ч)нє(и) то(т) позо(в) в собє со(б)мо(в)ляєть.

За которьі(м) то по(з)во(м) зложи(л) є(с)ми рокь (к) ста(н)ю становитисє
тьі(м) сособа(м), вє(р)ху мєнованьі(м), пєрє(д) єго королє(в)скою м(л). и пньї 
радьі єго к(р). м(л)., гдє на то(т) ча(с) ща(с)ливоє панова(н)є єго к(р). м(л). 
будє(т) за нєдє(ль) шє(ст).

А такь я тоє сочєви(с)тоє во(з)ного 128 до кни(г) г(с)дрьски(х) житоми(р)- 
ски(х) записати каза(л), што є(ст) записано.

62. Справа пна Я на  Сє(р)ховє(ц)кого  
о) клячу приблу(д)ную .

45 Року 1605, м (с)ца  априля, 10 дня. 11

На вря(д) єго королє(в)скоє мл(с)ти замокь Житоми(р)ски(и) до мєнє, Ма- 
тєуша Клє(м)бо(в)ско(г)[о], намє(ст)ника по(д)старо(ст)ва Жигоми(р)ского, єго 
м(л). па(н) Я(н) Сє(р)ховє(ц)ки(и), по(д)старо(с)ти(и) со(в)ру(ц)ки(и), при(с)ла(л) 
клячу приблу(д)ную, шє(р)стью зрьіжа плє(с)нивую, льісую, уши собє(д)вє 
нарєзаньїє, ноги за(д)ниє вьішє(и) копьіта обє(д)вє бєльїє, и чєрє(з) писа(н)є 
своє тьіми словьі соповєда(л),

и(ж), дє(и), мєнованая кляча дня со(с)мого, м(с)ца априля, в року тєпє- 
рє(ш)нє(м), тисєча шє(ст)со(т) пято(м), приблудиласє до сєла м о...129 моєго 130 
Старосє(л)ского.

Которую то клячу зара(з), того (ж) дня, мєнованого з має(т)но(с)ти єго
м(л). пна Елизарово(и)131 в мє(с)тє Коро(с)тєшовє со(б)воли(л) [!] є(с)ми, ни(ж)- 
ли ни(х)то сє нє при(з)на(л).

Я тєдьі, захова(в)шисє во(д)лу(г) права по(с)политого, соную клячу на 
вря(д) єго королє(в)скоє м(л). житоми(р)ски(и) со(т)сьілаю.

И проси(л), абьі тая кляча и соповєданє єго мл(с)ти бьіло принято и до кни(г)
врядовьі(х) за(м)ку г(с)дрьского Житоми(р)ского записано, што (м), приня(в)- 
ши, записати каза(л), и є(ст) записано.

ш  Пропущено якесь слово, очевидно, оповєда(н)є.
129 Клякса.
130 Той же почерк, але все далі писано іншим чорнилом.
131 Перша літера слова виправлена з іншої, начебто з ш (або дві літери є, одна з яких за

креслена).
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63. Справа пна Йвана, 
по(д)пи(с)ка  житоми(р)ского, 

зь  Наумомь Климовичє(м).

Року 1605, м (с)ца априля, 11 дня.

На врядє єго королє(в)скоє мл(с)ти за(м)ку Житоми(р)ского пєрєдо (м)ною, 
Матєушо(м) Клє(м)бо(в)ски(м), намє(ст)нико(м) по(д)старо(ст)ва Житоми(р)- 
ского, постанови(в)шисє (очєви(с)то, па(н) Ива(н) Григо(р)єви(ч), по(д)писокь 
житоми(р)ски(и), соповєда(л) и со(б)тє(ж)ливє жалова(л) на Наума Климовича, 
боярина туто(ш)нєго пу(т)ного, со то(м),

и(ж), дє(и), я, маючи зда(в)на с прє(д)ко(в) свои(х) ту(т), на рєцє Тєтєрєви, 
вьішє(и) мо(с)ту, зава(л), є(з) сво(и), а того то Наума Климовича зава(л) нижє(и) 
моєго содалєки бьіл. Которьі(и) то Наумь мєнованьі(и) про(ш)льі(х) лє(т), умьі(с)- 
лнє пєрєказу и шкоду мнє чинєчи, гдє далє(и) то по(д)мьіка(л)сє по(д) мо(и) 
зава(л) зь свои(м) завало(м).

А тєпє(р), кгдьі року про(ш)лого мо(ст) и клє(т)ка збудована вла(ст)нє на
єго завалє, со(н) дня соногда(ш)нєго, м(с)ца априля, в суботу вєликодє(н)ную, 
в року тєпєрє(ш)нє(м), вьішє(и) мєновано(м), єщє мало на то(м) маючи, по(д)мьк- 
ну(л)сє ближє(и) по(д) мо(и) зава(л) вьішє(и) мо(с)ту, єзокь заби(л) и мо(и) 
за(с)лони(л) ку кри(в)дє и шкодє моє(и) нємало(и).

Я того дня мєнованого, видєчи таковую кри(в)ду, поча(л) є(с)ми єго бьі(л) 
на(в)поминати, абьі да(л) поко(и), кри(в)дьі и шкодьі мнє в то(м) нє чини(л), 
по(д) зава(л) мо(и) свои(м) є(з)ко(м) нє по(д)мьіки(л)сє132.

О (н) на то ничого нє (д)баючи, алє єщє способи(в)шисє с помо(ч)никами 
своими, то є(ст) мєновитє с (пано(м)) 133 Фєдоромь, которьі(и) пєрє(д) тьі(м) 
у то(т) мо(и) зава(л) нєпри(с)то(и)нє и упо(р)нє вступова(л)сє, з братаничо(м) 
тє(ж) свои(м) Ивано(м) Стєпановичо(м), Гри(ш)ко(м) 134 Рудичє(н)ко(м), Ва(с)- 
ко(м) Кали(т)кою, (І)(в)дєє[м) [Х]алєє(м) а Ва(с)ко(м) Крутєнє(м) мєнє порн- 
ва(л)сє бити и словами нєпри(с)то(и)ньіми зьсоромоти(л), кгдє и(н)дє ми(и) 
зава(л) за способо(м) вьішє(и) мєнованьі(х) помо(ч)нико(в) свои(х) нєпри(с)то(и)- 
нє указова(л) и рьібьі (о ко(л)кодєся(т) щу(к) улови(л), а я ни жа(д)ноє по єго 
пєрєказє то(л)ко (м) ку шкодє пришо(л), за єго пєрєказою такь в накладе за- 

45 зв. вала (а) я того завалу, яко и в нєловє(н)ю рьібь, которьі(х) шко(д) со(т) нєго //  
собє мєную бьіть на копу грошє(и), со што всє часу своєго пра(в)нє с тьі(м) то 
Наумомь по(с)тупи(т) софєрова(л)сє.

Которая жалоба и соповєда(н)є мєновано(г)Іо! по(д)пи(с)ка за про(з)бою 
єго до кни(г) є(ст) рринято и записано.

132 Очевидно, потрібно по(д)микалсє.
133 Залите чорнилом.
184 Велика клякса.
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64. С о(з)на(н)є  во(з)ного
в справє пна В и(н)цє(н)т ого  Рє(п)ко(в)ского

зь  єго мл(ст )ю  кнж атгмь Ю(р)ємт> Ча(р)торьі(с)ски(м)
и ма(л)ж о(н)кою єго м л(с)т и.

Року 1605, м (с)ца априля, 12 дня.
Н а врядє єго королє(в)скоє мл(с)ти за(м)ку Житоми(р)ского пєрєдо (м)ною, 

Матєушо(м) Клє(м)бо(в)ски(м), намє(ст)нико(м) по(д)старо(с)тва Житоми(р)- 
ско(г)[о], по(с)танови(в)ши(с) сочєви(с)то, єнєра(л) во(з)ньі(и) воєво(дс)тва 
Киє(в)ско(г)[о] шляхє(т)ньі(и) Василє(и) Со(с)ни(ц)ки(и) 135 ку записованю до 
кни(г) со(з)на(л) и во(д)лу(г) то(г)[о] со(з)наня кви(т), по(д) пєчатю и с по(д)- 
писо(м) руки своєє писаньі(и), тьіми словьі пода(л):

Яз, Василє(и) Со(с)ни(ц)ки(и), во(з)ньі(и) єнєра(л) воєво(д)ства Киє(в)- 
ского, со(з)наваю на сє(м) квитє моє(м) ку записова(н)ю до кни(г) врядовьі(х) 
за(м)ку є(г)[о] к(р). м(л). Житоми(р)ского, ^

и(ж) року тєпє(р) идучо(г)[о], тисєча шє(ст)со(т) пятого, м(с)ца апрьіля, 
со(с)мого дня, маючи я при собє стороною людє(и) добрьі(х), дво(х) шля(х)ти-
чо(в), пна Миколая СО(л)шє(в)ского 136 а пна Самуєля Ви(л)чка, положи(л) 
єсми позо(в) зє(м)ски(и) лу(ц)ки(и), суду голо(в)ному трибуна(л)скому суди(т)
налєжачи(и), по єго мл(с)ть кнжатьі Ю(р)я Ча(р)тори(с)кого и ма(л)жонку
є(г)[о] мл(с)ти, єє мл(с)ть пни Я(д)викгу Фро(н)цко(в)ку [?] Фальчє(в)скую.

Которьі(и) то(т) позо(в) по и(х) мл(с)ти звьі(ш) мєнованьі(х) сособь поло- 
ж иль є(с)ми в Котє(л)ни, у браму мє(с)тскую мє(с)та утну(л) и вро(т)ному та- 
мо(ш)нєму положєнє(м) то(г)[о] по(з)ву соказаль и (оповєда(л) є(с)ми писаньі(и)
то(т) позовь в рєчи и жалобє урожоного пна Ви(н)цєньто(г)[о] Рєпько(в)ского
з Рєпокь з Рєпо(к) [!], которьі(и) и(х) мл(с)т и припозьіва со нєдоси(т) учинене
бруєвки у дво(х) тисєча(х) золотьі(х) по(л)ски(х) єму, пну Ви(н)цєньтому, з а с 
тавленого, яко ширє(и) и достаточне(и) то(т) позо(в) албо припозовь в собє 
всю рєчь со(б)мо(в)ляє(т) и со(б)ия(с)няє(т),

за которьі(м) припо(з)во(м) маю(т)сє и(х) м(л). звьі(ш) мєнованьїє сосо(б)ьі, 
по(з)ваньіє ку ро(с)правє, станови(т) пєре(д) судо(м) голо(в)ньі(м) трибуна(л)- 
ски(м) в Люблинє в року тєпєрєшнє(м), тисєча шє(ст)со(т) пято(м), кгдьі справьі 
воєво(д)ства Вольі(н)ского припаду(т) и судитисє будуть.

И на то (м) даю сє(с) мо(и) 137 з моєю пєча(т)ю и с по(д)писо(м) вла(с)ноє 
руки моєє ку записова(н)ю до кни(г).

Писа(н) в Житомиру, року тисєча шє(ст)со(т) пято(г)[о1, [м](с)[ц]а 138 ап
рьіля, два(д)цатого [!] дня.

Василє(и) Со(с)ни(ц)ки(и) єнєра(л), рука вла(ст)ная.
Котороє сочєви(с)тоє со(з)нанє во(з)ного и кви(т) єго до кни(г) врядовьі(х)

за(м)ку г(с)дрьского Житоми(р)ского принято и записано є(ст).
135 Далі інший почерк.
136 Надрядкове в залите чорнилом.
137 Пропущено якесь слово, очевидно, квит.
138 Слово попсоване під час реставрації.
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65. Со(з)нанє во(з)ного 
в справє пна В и(н )цє(н)т ого  Рє(п)ко(в)ского  

46 с пно(м) Я но(м ) Лядовичо(м). 11

Року 1605, м (с)ца априля, 12 дня .

На (в)рядє єго королє(в)скоє мл(с)ти за(м)ку >Китоми(р)ского пєрєдо (м)ною, 
Матєуп:о(м) Клє(м)бо(в)ски(м), намє(ст)нико(м) по(д)старо(ст)ва Житоми(р)- 
ско(г)[о], постанови(в)шисє сочєви(с)то, єнєра(л) во(з)ньі(и) воєво(д)ства Киє(в)- 
ско(г)[о] шляхє(т)ньі(и) Василє(и) Со(с)ни(ц)ки(и) ку записова(н)ю до кни(г) 
со(з)на(л) и во(д)лу(г) того со(з)наня своєго кви(т) по(д) пєчатю и с по(д)писо(м) 
руки своєє писаньі(и) тьіми словьі пода(л):

Яз, Василє(и) Со(с)ни(ц)ки(и), во(з)ньі(и) єнєра(л) воєво(д)ства Воли(н)- 
ского, Киє(в)ского и Бра(с)ла(в)ского, со(з)наваю то на сє(м) квитє моємь
ку записованю до кни(г) врядовьі(х) за(м)ку єго к(р). мл(с)ти Житоми(р)ского,

и(ж) року тєпє(р) идучо(г)[о] ш [!], тьісєча шє(ст)со(т) пятого, м(с)ца апри
ля, второгона(д)ца(т) дня, положи(л) є(с)ми позо(в) зє(м)ски(и) крємєнє(ц)ки(и)
на воєво(д)ство Вольі(н)скоє на пна Лядовича с Хьілина.

Которьі(и) то(т) позо(в) да(л) є(с)ми прєрєчоному пну Яну Лядовичу сочє-
ви(с)то в руки в дому єго в Жу(р)би(н)ца(х) в жалобє урожоного пна Ви(н)цє(н)- 
того Рєпько(в)ско(г)[о] з Рєпокь, прьіпозьіваючьі єго до готовоє апєляцьіи 
кгро(д)скоє крємєнє(ц)коє по (с)по(л)зло(м) року в справє со нєзаплачєнє сумьі
пнзє(и) ста золотьі(х) по(л)ски(х), со чо(м) шьірє(и) а до(с)тато(ч)нє(и) то(т) 
припозо(в) 139 всю рєчь в собє собмавя.

За которимь прьіпо(з)во(м) року собєма сторона(м) поводови и по во(з)- 
ному ку ро(с)правє пра(в)но(и) становитисє зложил на трьібуналє коро(н)но(м) 
в Люблинє на то(т) ча(с), кгдьі справи воєво(д)ства Волн(н)ского в року тєпє- 
рє(ш)нємь, тисєча шєстьсоть пято(м), припадуть и сужоньї буду(т).

И на то (м) даль сєс кви(т) со(з)наня моєго з моєю пєчатю и с по(д)писо(м) 
вла(с)ноє руки моєє.

Писань в Житомиру року 1605, м(с)ца априля, дна 12.
Котороє (очєви(с)тоє со(з)нанє во(з)но(г)[о] и кви(т) єго до кни(г) врядови(х) 

за(м)ку г(с)дрьского [!] Житоми(р)ского принято и записано є(с)ть.

66. Справа пна П а(в)ла Мєлєнє(в)ского  
и ма(л)ж он,ьки є(г)[о]

с пно(м) Стєфано(м) М єлєнє(в)ски(м ).
'*'4̂

Року 1605, м (с)ца априля, 16 [дня].

На (в)рядє є(г)[о] к(р). мл(с)ти за(м)ку Житоми(р)ско(г)[о] пєрєдо (м)ною, 
Матєушо(м) Клє(м)бо(в)ски(м), намє(ст)нико(м) по(д)старо(с)тва Житоми(р)- 
ско(г)[о], по(с)танови(в)шисє сочєви(с)то, во(з)ни(и) єнєра(л)ни(и) шляхе(т)-

139 У слові перша голосна літера написана нечітко (подібно до є і до и).
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ньі(и) Я(ц)ко Накрьіва(л)ски(и) ку записованю до кни(г) со(з)наль’ и во(д)лу(г) 
того со(з)наня своєго кви(т) по(д) пєчатю и с по(д)писо(м) руки своє писаньі(и) 
тьіми тьіми [!] словьі подаль:

46 зв Я з , Яцько Накьрьіва(л)ски(и), єнєраль и во(з)ньі(и) / /  воєво(д)ства Киє(в)- 
ско(г)[о], зє(з)навамь на сє(м) квитє моє(м) ку записова(н)ю до кни(г) врядо- 
вьі(х),

и(ж) року тєпє(р) йдучого, тисєча шє(ст)со(т) пято(г)[о], м(с)ца фє(в)раля,
пє(р)во(г)[о] дна, будучьі мнє, во(з)ному, приданому з уряду за(м)ку г(с)д(р)ь-
ско(г)[о] на соглєда(н)є зби(т)я и зранєня пну Па(в)ло(ви) Мєлєно(в)скому
ма(л)жоньки єго, а такь я, во(з)ньі(и), за соказанє(м) пна Мєлєнє(и)ского, ви
д и ^ ) є(с)ми раньї в жоньї єго: на лєво(м) боку дви ранє, зна(т), жє киє(м) бьіто, 
а голова вся збита.

Которо(є) збитє и зранє(н)є мєни(л) собє би(т) со(т) пна Стєфана Мєлє-
нє(в)ско(г)[о]. Яко (ж) я, во(з)ньі(и), за соказанє(м) пна Мєлєнє(в)ско(г)[о], 
што (м) видє(л), да(л) сє(с) мо(и) кви(т) видєня моєго з моєю пєчатю и с по(д)- 
писо(м) руки моєє.

Писа(н) в Мєлєнє(х) року и дня звьі(ш) писано(г)[о].
Котороє (ж) то (очєви(с)тоє со(з)нанє во(з)но(г)[о] и кви(т) єгодокни(г)

врядовьі(х) за(м)ку г(с)дрьского Житоми(р)ско(г)[о] записано є(ст).

67. Справа пна Павла Рєхо(в)ско(г)[о] 
с пно(м) Стани(с)лаво(м) Д убру(в)ски(м ).

Року 1605я м (с)ца априля , 17 дня.

На (в)рядє єго королє(в)скоє мл(с)ти за(м)ку Житоми(р)ского пєрєдо 
(м)ною, Григорємь Кочуро(в)ски(м), намє(с)тьникомь по(д)староства Жито- 
ми(р)ского, по(с)танови(в)шисє сочєви(с)то, єнєра(л) во(з)ньі(и) воєво(д)ства 
Киє(в)ско(г)[о] шляхє(т)ньі(и) Василє(и) Со(с)ни(ц)ки(и) ку записованю до 
книгь со(з)наль и во(д)лу(г) того со(з)наня своєго кви(т) по(д) пєчатю и с по(д)- 
писо(м) руки моєє писаньі(и) тьіми словьі пода(л):

Яз, Василє(и) Со(с)ни(ц)ки(и), єнєра(л) во(з)ньі(и) воє(в)одьства Киє(в)- 
ского, со(з)наваю тимь мои(м) квито(м) ку записованю до кни(г) врядовьі(х)
за(м)ку г(с)дрьско(г)(о] Житоми(р)ско(г)[о],

и(ж) року тєпє(р) йдучого, 1605, м(с)ца ма(р)ца, два(д)ца(т) шо(с)то(г)[о] 
дна, пода(л) и положи(л) є(с)ми позо(в) зє(м)ски(и) Киє(в)ски(и) на трибуна(л) 
голо(в)ньі(и) любє(л)ски(и) на воєво(д)стьво Вольі(н)скоє в року тєпєрє(ш)нє(м), 
тисєча шє(ст)со(т) пято(м), налєжачи(и) и припадаючи(и) в має(т)но(с)ти сєла,
прозьіваємо(м) Мальі(х) Во(л)чьі(н)цахь, дє(р)жавє пна Стани(с)лава Дубро(в)-
ско(г)[о], у ворота двора єго тамо(ш)нєго уво(т)кну(л) и єму самому, пну Ста- 
ни(с)лаву Дубро(в)скому, сочєви(с)то соповєда(л) и соказа(л) писаньі(и) то(т)
позо(в) по самого мєновано(г)[о] пна Дубро(в)ско(г)[о] в рєчьі и в жалобє шля-
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хє(т)нє урожоно(г)[о] пна Па(в)ла Рєхо(в)ско(г)[о], которьі(м) по(з)вомь пнь
Рєхо(в)ски(и) пна До(м)бро(в)ско(г)[о], прихьіляючьіся до по(с)ту(п)ку 
[к]гро(д)ского луцько(г)[о], на нє(м) в кгродє Лу(ц)комь со нєзаплачєнє за го-
рє(л)ку пє(в)ноє сумьі пнзє(и) содє(р)жано(г)[о], позиває(т) и прьіпозьіваєт(т) 
[!] тє(ж) до (с)каза(н)я на нє(м) баниции и вьіволаня и ку прьіслуханю публи- 
кованя на нє(м) тоє баниции, со чо(м) всє(м) ширє(и) и до(с)тато(ч)нє(и) то(т) 
позо(в) в собє собмо(в)ляє(т), и ро(к) (к) станю ку праву.

47 За тьі(м) //  по(з)вомь обу(д)во(м) сторонамь сособо(м) вьішє(и) мєнованьі(м) 
и со(з)на(и)ми(л) є(с)ми (л) [!] є(с)ми [!] на трибунале звьі(ш) мєновано(г)[о] 
становити.

И на то (м) ку записованю до кни(г) врядовьі(х) за(м)ку г(с)дрьско(г)[о І 
Житоми(р)ско(г)[о] да(л) сє(с) мо(и) кви(т) по(д) пєчатю и с по(д)писомь вла(с)- 
ноє руки моєє.

Писа(н) в Житомиру.
Котороє сочєви(с)тоє со(з)нанє во(з)ного и кви(т) єго до кни(г) врядовьі(х) 

за(м)ку г(с)дрьско(г)[о] Житоми(р)ского прьінято и записано є(ст)

'“>w«
68. Справа пна Петра Пересє(ц)кого 

с єго мл(с)т ю  пно(м) Остафияномь Тьиикєвичом'ь 
и ма(л)ж о(н)кою єго м л(с)т и.

Року 1605, м (с)ца  апрєля, 17 дня.

На (в)рядє єго королє(в)скоє мл(с)ти за(м)ку Житомирьско(г)[о] пєрєдо 
(м)ноюю[!], Матєушо(м) Клє(м)бо(в)ски(м), намє(с)тникомь по(д)старо(с)тьва 
Житоми(р)ско(г)[о], ста(в)шьі собличнє, шляхєтньі(и) пань Пєтрь Пєрєсє(ц)ки(и) 
соповєда(л) и (с)вє(д)чи(л)сє со томь,

и(ж), дє(и), готовь є(с)ми бьі(л) дна сєго(д)нє(ш)нєго, сє(м)на(д)цато(г)[о],
м(с)ца апрьіля, року тисєча шє(ст)со(т) пято(г)[о], со(т) и(х) мило(с)тє(и) пна
О стафияна Тьі(ш)кєвича, старо(с)тьі ля(и)ско(г)[о], и єє мл(с)ти пнє(и) Зофє(и)
кнжньї Ви(ш)нєвє(ц)коє, ма(л)жо(н)ко(в), суму пнзє(и) сє(м)со(т) и два(д)ца(т) 
копь грошє(и) лито(в)ски(х) до(л)гу позьічано(г)[о], а то во(д)лу(г) ли(с)ту доб-

'■Х-.
рово(л)ного запису и(х) мл(с)тє(и) собу(д)во(х) сособ на то помєнєному пну Пє- 
рєсє(ц)кому дано(г)[о], сотобра(т) и со(т)личьі(ть).

Водлугь которо(г)[о] запису заплачє(н)я сумьі пнзє(и) мєнованоє со(т)
и(х) мл(с)тє(и), поча(в)шьі спора(н)ку, а(ж) до нє(ш)по(р)ноє годьіньї сочєкива(л),

'—і
ни(ж)ли и(х) мл(с)ть сособьі вьі(ш) сописаньїє ани чєрє(з) сєбє, ани чєрєз умоцо- 
вано(г)[о] своєго, ани вєдомо(с)ти жадноє со томь нє даль [І], ани теж мєно
ваноє суми пнзє(и) нє со(т)дали и нє заплатили, для чо(г)[о] сєє со(с)вє(т)чєнє 
и пи(л)ность свою до кни(г) вряду житоми(р)ско(г)[о] проти(в)ко и(х) м(л). 
собу(д)во(ми) сособам чини(л) и вносиль, просєчи, аби тая протє(с)тацня с пи(л)- 
но(с)тю принята и записана била, што єсть записано.
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69. Справа пна П а(в)ла Рєхо(в)ского 
з єго мл(с)т ю  пно(м) Фрьі(д)рьіхо(м) Тьііикєвичо(м).

Року 1605, м (с)ца  априля, 17 дня.

На (в)рядє є(г)[о] королє(в)скоє млти за(м)ку г(с)дрско(г)[о] Житоми(р)- 
ско(г)[о] передо мьною Грегороє(м) Кочуро(в)ски(м) 140, по(д)старости(м) жи- 
томи(р)ско(г)[о] [І], по(с)танови(в)шьісе сочєви(с)то, єнєра(л) во(з)ньі(и) воє
в о д с т в а  Киє(в)ско(г)[о], шляхе(т)ньі(и) Василє(и) Со(с)ни(ц)ки(и) ку записо
ваню до кни(г) со(з)наль и во(д)лу(г) то(г)[о] со(з)наня своє(г)[о] квит по(д) 
пєчатю //  и с по(д)писо(м) руки своєє писаньі(и) тьіми словьі подал:

Яз, Василє(и) Со(с)ни(ц)ки, енєра(л) во(з)ньі(и) воє(в)о(д)ства Киє(в)ско-
(г)[о] со(з)наваю тьі(м) тьі(м) [!] мои(м) квито(м) ку записованю до книгь вря-
довьі(х) за(м)ку гг(с)дрско(г)[о] [!] Житоми(р)ско(г)[о],

ижь року тєпє(р) идучо(г)[о], 1605, м(с)ца ма(р)ца, два(д)ца(т) шо(с)то(г)[о] 
дна пода(л) и положи(л) є(с)ми два по(з)вьі зє(м)ские киє(в)скиє на трибуналь 
голо(в)ньі(и) любє(л)ски(и) на воєво(д)ство Вольїнскоє, кгдьі справьі то(г)[о] 
воєво(д)ства поря(д)ко(м) свои(м) в року тєпєрєшнє(м), тисєча шє(ст)со(т) пя- 
то(м), судитисє за(ч)ну(т), налєжачи(и) и прьіпадаючи(и) в маєтности єго
мл(с)ти пна Фри(д)рьіха Ти(ш)кєвича Лого(и)ско(г)[о], воєводича бєрє(с)тє(и)- 
ско(г)[о], у мє(с)тє Бєлополи, у ворота мє(с)тскиє, уткнуль, воротьному и мє- 
щано(м) тамо(ш)ни(м) соказа(л) и соповєда(л) писаньі(и) по [с]амо(г)[о] мєнова-
но(г)[о] єго млсть пна Фрьідрьіха Тишкєвича в рєчьі и жалобє шляхетне урожо-
но(г)[о] пна Па(в)ла Рєхо(в)ско(г)[о] до записо(в) со нєзаплачєнє (и) (о(т)данє
сумь пнзє(и): со(д)ноє суми дво(х)со(т) золотьі(х) по(л)ски(х), а другоє трьі-
(д)цати и (о(с)ми золотьі(х) по(л)ски(х), со чо(м) всє(м) ширє(и) и до(с)таточнє(и) 
тьіє позвьі имєнованьїє [позвьі] 141 записьі в собє собмовляю(т), и рокь [к] 
станю ку праву.

За тьі(м) и по(з)вьі собу(д)ву(м) сторона(м), особам вьішє(и) мєнованьі(м), 
зложи(л) и со(з)на(и)ми(л) є(с)ми на (т)рьібуналь звьішь мєновано(м) становити.

И на то (м) ку записованю до кни(г) врядовьі(х) за(м)ку г(с)дрско(г)[о] 
Житоми(р)ско(г)[о] да(л) сє(с) мо(и) кви(т) по(д) пєчатю моєю и с по(д)писо(м) 
вла(с)тноє руки моєє.

Писа(н) в Житоми(р)у.
Василє(и) Со(с)ни(ц)ки(и), єнєра(л), рука вла(с)ная.
Котороє сочєви(с)тоє со(з)нанє во(з)но(г)[о! и кви(т) єго до кни(г) врядо- 

вьі(х) замку го(с)пода(р)ско(г)[о] [Житоми(р)ско(г)[о]] прьінято и записано 
є(ст).

140 Це ім’я і прізвище виправлені з Федором Щуровски(м)% через те замість Григорє(м) 
вийшло Грєгорое(м).

141 Слово перекреслене.



70. Справа пана Федора Щ уро(в)ско(г)[оЗ 
а пна Андрєя Пєрєсє(ц)ко(г)[о] 

зь  єго мл(с)т ю  пно(м ) Ф рьі(д)рш о(м ) Тьі(іи)кєвичо(м).

Року 1605, м (с)ца  аррьіля [! ] 142, 17 дня.

Н а (в)рядє єго к(р). мл(с)ти за(м)ку Житоми(р)ско(г)[о] пєрєдо (м)ною, 
Григорємь Кочуро(в)ски(м), будучьі(м) на то(т) ча(с) по(д)старостьі(м) жито-
ми(р)ски(м), со(т) яснєвє(л)мо(ж)но(г)[о] єго мл(с)ти княжати Януша з 0(с)тро- 
га Жа(с)ла(в)ско(г)[о], воєводьі вольі(н)ско(г)[о], ст(а)ростьі житоми(р)ско(г)[о], 
будучьі(м) по(д)старостьі(м) [житоми(р)ски(м)1 по(с)тановиви(в)шьісє [!] сочє- 
ви(с)то, єнєра(л) во(з)ньі(и) воєво(д)ства Киє(в)ско(г)[о] шляхєтнньі(и) [!] 
Василє(и) Со(с)ни(ц)ки(и) ку записованю до кни(г) со(з)на(л) и во(д)лу(г) то(г)[о] 
со(з)наня своє(г)[о] кви(т) по(д) пєчатю и с по(д)писо(м) руки своєє писаньі(и) 
тьіми словьі пода(л):

Яз, Василє(и) Со(с)ницки(и), єнєра(л) во(з)ньі(и) воєво(д)ства Киє(в)ско-
(г)[оЗ, со(з)наваю тьімь моимь квитомь ку записованю до кни(г) врядовьі(х)

48 за(м)ку / /  г(с)дрьского Житоми(р)ского,
и(ж) року тєпє(р) идучо(г)|о], тисєча шє(ст)со(т) пятого, м(с)ца ма(р)ца, 

два(д)ца(т) шо(с)то(г)[оІ дна пода(л) и положи(л) є(с)ми позо(в) кгро(д)ски(и)
киє(в)ски(и) в має(т)ности єго мл(с)ти пна Фрьі(д)рьі(д)рьіха [!] Тьі(ш)кєвича
(и) в рєчи и в жалобє шляхє(т)нє урожоньі(х) пна Фєдора Щуро(в)ского а пна 
Андрєя Пєрєсє(ц)кого, писара за(м)ку Житоми(р)ско(г)[о], до запису со нєсо(т)-
данє и нєзаплачєнє сумьі пнзє(и) ста золотьі(х) по(л)скихь, со чомь, дє(и), 
всємь ширє(и) и до(с)тато(ч)нє(и) то(т) позо(в) и запи(с) мєнованьі(и) в собє 
собмо(в)ляю(т) и рокь [к] станю ку праву. За тьі(м) по(з)во(м) собу(д)во(м) сто- 
ронамь, сособамь вьішє(и) мєнованьі(м), на ро(ч)кохь кгро(д)ски(х) киє(в)скихь
в року тєпєрєшнємь, 1605, мца априля, два(д)ца(т) сємого дна, у Києвє прьіпа- 
даючьі(и), на мє(с)тцу звикломь судовомь зложиль и со(з)на(и)ми(л) є(с)ми ста
новити.

И на то (м) ку записованю до кни(г) врддовьіхь за(м)ку г(с)дрско(г)[о] 
Житоми(р)ского да(л) то(т) мо(и) кви(т) по(д) пєчатю моєєю [!] и с по(д)писо(м) 
вла(с)ноє руки моєє.

Писань в Житомиру.
Котороє сочєви(с)тоє со(з)нанє во(з)ного и кви(т) єго до кни(г) врядовьіхь 

за(м)ку г(с)дрьско(г)[о] Житоми(р)ско(г)[о] прьінято и записано є(ст),

142 /Помилка, слід апршя.
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71. Справа пна П є(т )ра Пєрєсє(ц)кого 
з єго мл(с)т ю  пно(м) Сдстафияном'ь Тьі(иі)кєвичо(м) 

и ма(л)жонкою єго м л(с)т и.

Року 1605, мца априля, 18 дня .
На (в)рядє є(г)[о] к(р). м(л). за(м)ку Житоми(р)ско(г)[о] передо (м)ною, 

Матєушо(м) Клє(м)бо(в)ски(м), намє(с)тнико(м) по(д)староства Житоми(р)ско-
(г)[о], по(с)танови(в)шьісє сочеви(с)то, єнєра(л) во(з)ньі(и) воєво(д)ства Киє(в)- 
ского шляхєтьньі(и) Василв(и) Со(с)ни(ц)ки(и) ку записованю до кни(г) со- 
(з)на(л) и во(д)лугь того со(з)наня своєго кви(т) по(д) пєчатю и с по(д)писо(м) 
руки своє писаньі(и) тьіми словьі пода(л):

Яз, Василє(и) Со(с)ни(ц)ки(и), єнєраль возьньі(и), со(з)наваю тьімь мои(м) 
ли(с)то(м),

и(ж) року тєпє(р) йдучого, 1605, м(с)ца апрєля, 18 дня, будучьі мнє прида-
ньі(м) со(т) вряду єго к(р). м(л). за(м)ку Житоми(р)ского пна Матєуша Клє(м)-
бо(в)ско(г)[о), намє(с)тника по(д)старо(с)тва Житоми(р)ского, пна Матєуша
Клє(м)бо(в)ско(г)[о] [!] 143 на (с)праву шляхетного пна Петра Пєрєсє(ц)кого, 
бьі(л) є(с)ми в сєлє Я(н)ковца(х), вь воєво(д)ствє Киє(в)ско(м), в повє(т)є Жи-
томи(р)ско(м) лєжачо(м), в має(т)но(с)тьі вє(л)мо(ж)ньі(х) и(х) м(л). пнаС0(с)та- 
фияна Ти(ш)кєвича, старо(с)тьі ля(и)ско(г)[о], и ма(л)жо(н)ки є(г)[о] м(л).
кнжньї Зофє(и) Вишнєвє(ц)коє, в которо(и) маєтьно(с)тьі напро(д) атамана та- 
мо(ш)нє(г)[о] пьіта(л) є(с)ми є(с)ми [?] воєводьі бєрєстє(и)ско(г)[о] у мєстє 
Бєлополю, у воро(т)а мє(с)ткиє увоткну(л) и воро(т)ному и мєщано(м) та(м)ош-
ни(м) соказа(л) и соповєда(л) писаньі(и) до самого мянованого є(г)[о] мл(с)ти

48 зв. пна Фрьі(д)рьіха Ти(ш)кєвича 144 //  мє(л) ро(с)казанє со(т) и(х) мл(с)тє(и) сособ 
помєнєньі(х) мєнованоє село Я(н)ковцьі в мо(ц), в дє(р)жане и (с)поко(и)ноє
ужьіванє способомь за(с)та(в)ньімь в сємисо(т) и (в) два(д)цати копахь г(р)ше(и) 
лито(в)ски(х) позьічано(м) до(л)гу. А то во(д)лу(г) запису доброволного о(т)
и(х) мл(с)тє(и) помєнєному пну Пєрєсє(ц)кому дано(г)[о] пода(ть) и по(с)тупить, 
ни(ж)ли тот атамань я(н)ко(в)ски(и) по(вє)да(л), же яко ро(с)казаня жа(д)-
ного со(т) єго мл(с)ти пна само(г)[о] такь тє(ж) и (о(т) єє мл(с)ти пнє(и) самоє
нє маю того сєла никому уступовать, та(к) тє(ж) єго имє(н)є(м) и(х) мл(с)ік(и)
пнов свои(х) нє подаю и нє по(с)тупую и мо(ц)но заборондю.

Пото(м) ТОГО ЖЬ ДНА и року є(з)ди(л) а бьі(л) єсми в мє(с)тв(ч)ку Ко(д)ни.
Та(м) жє є(с)ми та(к)жє у пна Понато(в)ско(г)[о ], уря(д)ника кодє(н)ско(г)[о],
пьіта(л), є(с)ли бьі хотє(л) мєнованоє село Я(н)ко(в)цьі пну Пєрєсє(ц)кому в

143 Слова пна Матєуша Клє(м)бо(в)ско(г)[о] обведені.
144 Від слів воєводи до кінця сторінки текст дописаний іншим чорнилом і трохи іншим по

черком.
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мвноЕано(и) сумє пнзє(и) сємисо(т) и (в) два(д)цатьі копахь г(р)шє(и) лито(в)ски(х)
в дє(р)жанє имєнє(м) и(х) м(л). пна 0(с)таф ияна Тишкєвича, пна своє(г)[о],
такжє и имєнє(м) г(и) м(л). пнє(и) Зофе(и) кнжньї Вьі(ш)нєвє(ц)коє, пнє своє(и), 
во(д)лу(г) доброво(л)но(г)[о] ли(с)ту-запису и(х) мл(с)ть подать и по(с)типить
[!] а(л)6о мєнованою суму пнзє(и), сє(м)со(т) и (д)ва(д)ца(ть) копь г(р)[о]шє(и)
лито(в)ски(х) до(л)гу позьічано(г)[о] пну Пєрєсє(ц)кому ю(т)дать и заплатить 
хотє(л), ни(ж)ли помєнєньі(и) пань Понато(в)ски(и) та(к)жє со(т)каза(л), же
тоє маєтности сєла Я(н)ковєць в дє(р)жанє нє по(с)тупую и тоє сумьі пнзє(и) 
платить чьімь нє маю и того ввязованя в сєло Я(н)ко(в)цьі заборонАю.

А такь то всє пань Пєтрь Пєрєсє(ц)ки(и) мною, во(з)ньі(м), и шля(х)тою,
на то(т) ча(с) прьі (м)нє будучую, то є(ст) пно(м) Матєє(м) Ро(з)добє(ц)ки(м)
а пно(м) Янушо(м) Столє(ц)ки(м) со(с)вє(т)чьі(в)шьі, мєни(л) собє (ш)ко(д) бьіть
за таковьі(м) нєзаплачєнє(м) тоє сумьі пнзє(и) и нєпо(с)тупєнє(м) тоє маєтно(с)ти 
на ш(с)мна(д)ца(т) со(т) золотьі(х) по(л)ски(х).

А такь я, во(з)ньі(и), што (м) сльіша(л), на то (м) да(л) сєє моє со(з)нанє 
ку записованю до кни(г) врядовьі(х) за(м)ку Житоми(р)ско(г)[о] с по(д)писо(м) 
руки моєє и по(д) пєчатю вла(с)ною моєю.

Писа(н) в Житомиру року 1605, мца апрєля, 18 дня.
Котороє (очєви(с)тоє со(з)на(н)є во(з)но(г)[о] и кви(т) є(г)[о] до кни(г) 

врядовн(х) за(м)ку г(с)дрьско(г)[о] Житоми(р)ско(г)[о1 записано є(ст). //



АКТОВА КНИГА 
ЖИТОМИРСЬКОГО ГРОДСЬКОГО УРЯДУ 

1609 р.

Початого» року 1600 дєвя(т)о(г)[о] за щасливоє дє(р)жавьі яснєсосвєцоного
пна пана [!] Алєкса(н)дра з О строга, кнжти Ж аславского, старости житоми(р)- 
ского, каштеляна воли(н)ского.

Non nobis domine, non nobis, sed nomini tuo ad gloriam 1 
(He нам, господи, не нам, але во славу імені твого).
Реестрь мца генвара в року 1600 девято(му).
1. Л исть его кро. м(л). напомина(л)ньі(и) в ревизиє(и) книгь зє(м)ски(х)

києвски(х) в рєчи пновь Прощи(ц)ки(х).
2. Листь є(г)[о] кро. м(л). в тьі(х) жє рєчи до рєвизоро(в).
3. Со(з)на(н)є во(з)но(г)[о] в ро(з)ношє(н)ю тьі(х) листо(в) коп*Ь(и) по рє- 

визоро(в).
4. Оповєда(н)е п. Семена Лу(д)виско(г)[о] на є(г)[о] м(л). пна по(д)ска(р)- 

бє(г)[о] надво(р)ного вє(л). кнж(т)ьі литовско(г)[о].
5. Пи(л)но(ст) пнєє Ви(л)джзиноє [!] со(т)бира(н)я су(м)мьі пнзє(и) о>(т) 

є(г)[о] м(л). кнзя Романа Ружи(н)ского и ма(л)жо(н)ки его м(л).
6. Поло(ж). ма(н)дату єго кро. м(л). по є(г)[о] м(л). пна Ви(л)го(р)ского.
7. Оповєда(н)є є(г)[о] м(л). п. по(д)ска(р). на п. Семена Лу(д)виского.
8. Со(з)наньє во(з)ного в то(и) жє справє з ти(м) же [!].
9. Поло(ж). по(з)ву по пна Анд[рєя] Сурина со несо(т)да(н)є до ска(рбу)

побо(ру).
10. ©повєда(н)є пна Мо(д)ри(н)ского на к. Ружи(н)ского.
11. Роздєлокь пнвь Проску(р) добрь межи собою.

'-х̂
12. Инвє(н)та(р) по(д)дани(х) пущоньі(х) пну Ує(з)дє(ц)ко(му) со(т) п. Про- 

ску(рьі). ^
13. Квитацьія со(т) пна Ує(з)дє(ц)кого па(н)у Проскуре даная.

1 Далі йде нерозбірливий, вицвілий текст, писаний польською мовою.
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14. Оповєда(н)е пна Лакге(в)ни(ц)ко(г)[о] на пна Сє(р)ховє(ц)кого.
15. Оповєда(н)є пна Сє(р)хове(ц)[кого1 на пна Лакгєвни(ц)кого.
16. ©повєда(н)є Пузьіревича на пна Стєфа(на) Нємири(ча).
17. Оповєда(н)є пна Лакгєвни(ц)кого на п. Сє(р)ховє(ц)кого.
18. Оповєда(н)є того (ж) п. Лакгє(в)ни(ц)ко(г)[о] на п. Сє(р)ховв(ц)кого.
19. Поло(ж). по(з). со(т) мєщанина стєпа(н)ско(г)[о] / /  по п. О ли зара.
20. Оповєда(н)е пна писара зє(м)ско(г)[о] на пна Стє[фана] Нємири(ча).
21. Со(з)на(н)є во(з)ньі(х) в нвдопущє(н)ю увяза(н)я пна Вина(р)ского со(т) 

пна Завиши.
22. Со(з)на(н)в во(з). в справє его м. пна Фри(д)[риха] Ти(ш)кєвича з пнєю 

Ви(л)жиною со нєдопущє(н)є увяза(н)я.
23. Со(з)на(н)є во(з)ного в справє п. Крьі(ш)[тофа] Кєвли(ча) з є(г)[о]

'■'ч̂
м(л). пно(м) по(д)комори(м) києвски(м) со со(т)ня(т)є воло(к).

24. Со(з). во(з). в справє пна Олє(н)ско(г)[о] з п. Миха(и)ло(м) Кропи(в)- 
ни(ц)[ким].

25. Поло(ж). по(з). по ро(з)ньі(х) сосо(б) со(т) кн(ж). и(х) м(л). Збара(з)- 
ски(х).

26. Оповєда(н)є пна Кнєгини(н)ско(г)[о] на пнюю Ха(р)лє(н)скую.-—.
27. Посєсьія пна Ми[колая] Да(х)новича в Бєжо(в) и Мин,Ь(и)ки.
28. Со(з)на(н)є во(з)ного в справє пна Соколо(в)ско(г)[о] з пно(м) Фри(д)- 

рихо(м) Тишкєвичо(м) со нєдопущє(н)є увязова(н)я.
29. Поло(ж). по(з). по п. Йвана Ко(р)чєвско(г)[о] со(т) участнико(в) єпа(н)- 

чи(н)ски(х)2.

1. Листь є(г)[о] кро. м (л ) .  
напом ина(л)ньі(и) судьє(в) 
зє(м )ски(х) киє(в)[ских] 

в ревизиє(и) кни(г) зє(м )[ских]
в рєчи пнвь П рощ и(цких).

На врядє єго кро. м(л). за(м)ку Житоіми(р)ского пєрєдо (м)ною, Фєдоромь 
Щуровски(м), по(д)старости(м) житоми(р)скимь, постановивши(с) сочєви(сто), 
во(з)ньі(и) єнєра(л) шляхє(т)ньі(и) Марєкь Барановски(и) поклада(л) ли(ст) 
упомина(л)ньі(и) з по(д)писо(м) и пєча(т)ю єго кро. м(л). до рєвидова(н)я кни(г)
зє(м)ски(х) києвски(х), писаньі(и) до урожоньі(х) и(х) м(л). пна Яна Аксака,
су(д)и, а пна Гарасима Сурина, по(д)су(д)ка, уря(д)нико(в) судовьі(х) зє(м)- 
ски(х) києвски(х), и до рєвизоро(в)ь єго кро. м(л)., на то уставлєньі(х), в жа-
лобє и рєчи, нижє(и) по достатку сописано(и), и(х) м(л). пна Гораина и ма(л)-

2 Справа під № ЗО закреслена писарем так, що розібрати неможливо.
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жо(н)ки его пнєє Настазии Прощи(ц)кого, пна Якуба, во(и)ско(г)[о] новгоро(д)-
ского, писара кгро(д)ского зє(м)ли Жмон(т)ское, пна Яроша и пна Ю(р)я Лво-
вичо(в) Прощи(ц)ки(х) а пнєе Полонин Кочуровско(г)[о] Ки(р)дєевоє Лємє-
шовое и бра(та) ее пна Григо(р)я Кочуровско(г)[о], просєчи, абьі то(т) ли(ст)
до кни(г) врядовьі(х) за(м)ку гдрьско(г)[о] Житоми(р)ского приня(т) и вписа(н) 
бьі(л).

Которого я, приня(в)ши, до кни(г) слово в слово вписа(ти) каза(л).
<V/

И та(к) сє в собє має(т): Жикгимо(нт) Трєти(и), бо(ж)ю мл(с)тю коро(л)
по(л)ски(и), вєлики(и) кнзь литовски(и), руски(и), пруски(и), мазовє(ц)ки(и), 
жмон(т)ски(и), инфля(нт)ски(и), а швє(д)ски(и), кго(т)ски(и), ва(н)да(л)ски(и) 

З дєди(н)ньі(и) кро(л).//
Урожоньі(м) Янови Аксакови, су(д)и, а Гараси(му) Сурину, по(д)су(д)ку,

уря(д)нико(м) ншимь судовьі(м) зє(м)ли Києвскоє, и рєвизоромь о(т) на(с), гдря, 
до рєвидова(н)я кни(г) зє(м)ли Киє(в)скоє з и(н)ши(ми) сособами, ко(н)ституцьі- 
єю року тисєча шє(ст)со(т) пє(р)вого на(з)начоньі(м), вє(р)нє на(м) мильі(м), лас
ка нша гдрьская.

Урожоньїе вє(р). на(м) мильїє жаловали на(м) урожоньїє Я(н) Гораи(н) 
и ма(л)жо(н)ка є(г)[о] Настазия Лвовна Прощи(ц)кого, Яку(б), во(и)ски(и) 
новгоро(д)ски(и), писа(р) кгро(д)ски(и) зє(м)ли Жмо(нт)скоє, Яро(ш) и Юрє(и) 
Лвовичи Прощи(ц)киє и Полонєя Сафоновна Ки(р)дєєвая Лємєшовая и бра(т) 
єє рожоньі(и) Григорє(и) Сафонови(ч) Ко(ч)уровски(и) со то(м),

и(ж), дє(и), по спустошє(н)ю со(т) тата(р) зє(м)л,Ь Києвскоє зє(м)лю пусто(в)
шую, названую Студєну Воду, бли(з)ко(ст)ю и(м) належачую, зємєни(н) ншь 
зємл'Ь І<иє(в)скоє нєбо(ж)чи(к) Ива(н) Стрьібьі(л), посєгнувши и забра(в)ши
нєправнє, привлащаючи то собє заставою в нєкоторо(и) су(м)мє пнзє(и), чєрє(з) 
нємальі(и) ча(с) дє(р)жаль, по которо(г)[о] смє(р)ти сьі(н) зошло(г)[о! Йвана 
Стрьібьі(ля) Бо(г)да(н) Стрьібьі(л) и до сєго ча(с)у вжо (мимо)3 заставу, в,Ь(ч)но* 
(ст)ю тьіє добра привлащаючи, дє(р)жи(т).

А вє(р). вша з и(н)шими рєвизо(р)ми, о(т) на(с), гдря, до рєвидова(н)я 
кни(г) зє(м)ски(х) киє(в)ски(х) дєпутованьїми, зрєєстрова(в)ши и зрєвидовавши 

зв. тьіє книги а нашо(д)ши право подозрєноє //  подозрєноє на тьіє добра студєно- 
во(д)скиє вє(д)лє ко(нст)итуцьіє(и) рєляцьією своєю на сє(и)мє, недавно прош- 
ло(м) тьі(х) блє(н)довь и єроро(в) стороньї того права студєново(д)ского на(м),
гдрю, нє соказалистє, тьі(л)ко чєрє(з) листьі своє со(з)на(и)мовали, а сами стє 
собли(ч)нє на то(м) сє(и)мє не бьіли и тоє(и) єстє рєляцьіє(и) вє(д)лє потрєбьі 
и пови(н)ности своєє нє учинили, зачи(м) с ти(х) кни(г) вьімазано и вьірузоно 
бьі(т) на то(т) ча(с) нє могло, а з прошло(г)[о] сє(и)му пє(в)ньі(х) сосо(б), то є(ст) 
урожоньі(х) Стєфана Нємирича а Фєдора Проскуру Суща(л)ско(г)[о], кни(ги)
зє(м)скиє києвскиє спо(л)нє з вє(р). вшою прєписова(т) дєпутовано.

3 Слово написане іншим чорнилом.
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Зачи(м) поводовє, шкодуючи в то(м) о т  дє(р)жачого добрь помєнєньі(х) 
студєново(д)ски(х) на дєсє(т) тисєчє(и) злотн(х) по(л)ски(х), собавяючисе, абьі
и тоє право подозрєноє нє бьіло до кни(г) вписано; котороє з рєвизиє(и) вшоє 
пє(р)шоє новозмьішлєноє и утвороноє бьіт показалосє, тєдьі абьі (с)тє вє(р).
вша, книги зє(м)скиє києвскиє переписуючи, (оного змьішлєно(г)[о] и по(д)-
рузоно(г)[о] на Студєну Воду права в книги нє вписовали, и со то(и) вє(р). вшу
и и(н)ши(х) рєвизоро(в), со(т) на(с), гдря, на рєвидова(н)є кни(г) зє(м)ски(х) 
києвски(х) ко(н)ституцьією року тисєча шє(ст)со(т) пє(р)вого дєпутованьі(х),

4 чєрє(з) сє(с) ли(с)т / /  ншь напоминає(м) и приказує(м), абьі вє(р). вша ку учи- 
нє(н)ю тоє рєляцьіє вє(д)лє ко(н)ституцьіє(и) вьі(ш) сописаноє на сє(и)ме бли(з)ко 
пришло(м) стали блє(н)дьі и єрорьі в то(и) справє студєново(д)ско(и), є(ст) якиє
су(т) на(м) соказали, рєєстрь тоє рєвизиє(и) ве(р). вшо(и) абьі єстє иєрє(д) нами,
/-х_/ 'V /
гдрємь, положили конє(ч)но, иначє(и) нє чинєчи для ласки ншое и з пови(н)- 
ности своєє.

Писа(н) в Кракове л'Ьта бо(ж)єго нарожє(н)я тисєча шє(ст)соть сосмо(г)[о],
мсда августа, два(д)ца(т) сосмо(г)[о] дня, а панова(н)я кролєвствь ншхь п о р 
ского два(д)ца(т) пє(р)вого, а швє(д)ского пятогона(д)цать року.

У то(г)[о] листу пєча(т) коро(н)ная а по(д)пись руки єго кро. м(л). в тьіє 
слгва: Sigismundus, Rex, Alexander Krupiecky.

Которьі(и) то ли(ст) слово до кни(г) за(м)ку гдрьского Житоми(р)ского при- 
ня(т) и вписа(н) єсть.

2 . Листі) є(г)ІоІ кро . м (л) . в тьі(х) жє рєчи до рєвизоро(в)

Року 1605, мца гє(н )ва (р )а
На врядє єго кро. м(л). за(м)ку Житоми(р)ского пєрєдо (м)ною, Фєдоро(м) 

4 ав. Щуро(в)ски(м), по(д)старости(м) житоми(р)ски(м) ставши сочєвисто / /  сочєвисто, 
єнєра(л) во(з)ньі(и) шляхє(т)ньі(и) Марє(к) Барано(в)ски(и) поклада(л) ли(ст) 
упомина(л)ньі(и) з по(д)писо(м) руки єго кро. м(л). до рєвизоро(в) кни(г) зє(м)-
ски(х) києвски(х)... нижє(и) (описаньі(и) в рєчи пнвь Прощи(ц)ки(х), писаньі(и) 
в тьіє слова:

Жикгимо(нт) Трєти(и), бо(ж)ю мило(ст)ю коро(л) по(л)ски(и), вєлики(и)
кнзг литовски(и), руски(и), пруски(и), жмон(т)ски(и), мазовє(ц)ки(и), и(н)- 
фля(нт)ски(и) а швє(д)ски(и), кго(т)ски(и), ва(н)да(л)ски(и) деди(н)ньі(и) кро(л).

Урожоньїмь Остафиянови Тишкєвичови, по(д)ска(р)бєму ншму надво(р)-
ному Великого кнзиства Лито(в)ского, старо(стє) ля(и)скому Самуєлєви Го(р)- 
ностаєви, по(д)коморєму, Лавринови Ло(з)цє, по(д)чашому, Сємєнови Зупа- 
вичо(ви), во(и)скому киє(в)ски(м), Станиславови Ха(р)лєскому и Васи(л)єви 
Тишьі-Бьіко(в)скому, рєвизоро(м), ко(нст)итуцьією року тисєча шє(ст)соть пє(р)-
вого до рєвидова(н)я сот на(с), гдря, кни(г) зе(м)ски(х) києвски(х) назначоньі(м),
вє(р). на(м) милн(м) ласка нша гдрьская.
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Урожоньїе вє(р). на(м) мильїє жалова(ли) намь урожоньїє Я(н) Гораи(н) 
и ма(л)жо(н)ка єго Наста(с)я Лвовна Прощи(ц)кая, Яку(б), во(и)ски(и) новго- 
ро(д)ски(и), писа(р) земли Жму(д)скоє кгро(д)ски(и), Яро(ш) и Юрє(и) Лвовичи 
Прощи(ц)киє, Полонєя Сафоно(в)на Ки(р)дєєвая Лємєшовая и брат єє рожо- 
ньі(и) Григорє(и) Сафонови(ч) Кочуровски(и) со то,

5 и(ж), дє(и), по спустошє(н)ю со(т) тата(р) зє(м)л*Ь // Києвскоє имє(н)є,
зє(м)лю пусто(в)шую, названую Студєну Воду, бли(з)ко(ст)ю вє(д)лє линєи 
крєвности и(м) належачою, зємєни(н) нашь зємли Києвскоє нєбо(ж)чи(к) Ива(н) 
Стрьібьі(л), посєгнувши, нєправнє, привлащаючи то собє заставою в нєкоторо(и)
су(м)мє пнзє(и), чєрє(з) нємальі(и) ча(с) дє(р)жаль. По которо(г)[о] смє(р)ти 
сьі(н) зошло(г)[о] Йвана Стрьібьіля Бо(г)да(н) Стрьібьі(л) до сєго ча(с)у вжо 
мимо заставу, вє(ч)но(ст)ю тьіє добра привлащаючи, дє(р)жить.

А вє(р). вша, ко(н)ституцьією року тисєча шє(ст)соть пє(р)вого будучи о(т)
на(с), гдря, до рєвидова(н)я кни(г) зє(м)ски(х) києвски(х) дєпутованьі(ми), 
соньїє книги зрєвидова(в)ши и зрєєстрова(в)ши а нашо(д)ши право подозрєноє 
на тьіє добра студєново(д)скиє вє(д)лє ко(н)ституцьіє(и) рєляцьією своєю на сє(и)- 
мє недавно прошло(м) тьі(х) блє(н)до(в) и єроро(в) з с(т)роньі того права студє-
ново(д)ского на(м), гдрю, нє соказали єстє, чинєчи тую рєляцьію, тьі(л)ко чє- 
рє(з) листьі свои о>(з)на(и)мовали, а сами стє собли(ч)нє на то(м) сє(и)мє нє бьіли 
и тоє стє рєляцьіє вє(д)лє потрєбьі и пови(н)ности своєє нє учини(ли), за чи(м) 
с тьі(х) кни(г) соноє право подозрєноє вьімазано и вьірузоно бьі(т) на то(т) ча(с) 
нє могло.

А з прошло(г)[о] сє(и)му пєвньі(х) сосо(б), то є(ст) урожоньі(х) Стєфана Нєми
рича и Фєдора / /  и Фєдора Проскуру Суща(л)ского, книги зє(м)скиє киє(в)скиє 

зв. прєписова(т) дєпутовано: зачи(м) поводовє собавяючисє, абьі и тоє право подозрє-
НОЄ НЄ бьі(ло) ДО кни(г) вписано, котороє 3 рєвизиє(и) ВШОЄ ПЄ(р)Ш 0Є НОВОЗМЬі(ш)'

лєноє и утворєноє бьі(т) показалосє. А и(ж) вє(р). вша на сє(и)мє прошло(м) з и(н)- 
шими колєкга(ми) свои(ми) до скасова(н)я то(г)[о] змьішлєно(г)]о] права сту-

'N/
дєново(д)ского нє ста(ли) и рєляцьіє(и) своє(и) на(м), гдрю, нє пода(ли), блє(н)- 
до(в) и єроро(в) тьі(х) нє показа(ли), зачимь акторовє на то(м) шкодую(т) со(т) 
дє(р)жачо(г)[о] добрь студєново(д)ски(х) на дєсє(т) тисєчє(и) злотьі(х) по(л)-
ски(х), про то мьі, гдрь, вє(р). вшу и и(н)ши(х) рєвизоро(в), о(т) на(с), гдря,
на то дєгіутованьі(х), напоминає(м) и приказуємь, абьі вє(р). вша ку учинє(н)ю 
тоє рєляцьі(є)є вє(д)лє ко(н)ституцьіє(и) на сє(и)мє бли(з)ко пришло(м) стали, 
блє(н)дьі и єрорьі в то(и) справє студєново(д)ско(и) на(м) соказали, рєєстрь тоє
рєвизиє(и) абьі стє вє(р). вша пєрє(д) нами, гдрємь, положили конє(ч)но.

Писа(н) в Кракове, л'Ьта бо(ж)єго нарожє(н)я тисєча шє(ст)со(т) (осмо(г)[о],
мца августа, два(д)ца(т) сосмо(г)[о! дня, а панова(н)я кролєвствь ншхь по(л)- 
ского два(д)ц|а](т) пє(р)шого, а швє(д)ского пятогона(д)ца(т) року.

У то(г)[о] листу пєча(т) коро(н)ная а по(д)пи(с) руки є(г)[о] кро. м(л). 
в тьіє сло(ва): Sigismundus, Rex, Alexander Krupiecky. 

в Которьі(и) то ли(ст) єго кро. м(л). в слово // в слово до кни(г) врядовьі(х)
за(м)ку гдрьского Житоми(р)сксго приня(т) и вписа(н) єсть.
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3-а. С о(з)на(н)є  во(з)ного в ро(з)нош є(н)ю  листо(в) 
єго кро. м (л ) . п. рєвизоро(м) 

в справє П рощ и(ц )ки (х).

Року 1609, гє (н )ва (р ), 6 дня .

На врядє єго кро. м(л). за(м)ку Житоми(р)ского пєрєдь мною, Фєдоромь 
Щуровски(м), по(д)старости(м) житоми(р)ски(м), ставши сочєвисто, во(з)ньі(и) 
єнєра(л) воєво(д)ства Києвско(г)[о] шляхє(т)ньі(и) Марє(к) Барановски(и) ку 
записа(н)ю до кни(г) со(з)на(л) и во(д)лугь то(г)[о] со(з)на(н)я своєго кви(т) 
по(д) пєча(т)ю и с по(д)писо(м) руки своєє тьіми словьі пода(л):

Я, Марє(к) Барано(в)ски(и), во(з)ньі(и) єнєра(л) воєво(д)ства Києвско(г)[о], 
со(з)наваю то си(м) квито(м) мои(м) ку записа(н)ю до кни(г) кгро(д)ски(х)
за(м)ку гдрьско(г)[о] Житоми(р)ско(г)[о] о(т) року тєпє(р) идучо(г)[о] тисєча
шє(ст)со(т) ©смо(г)[оЦ:мца дєкабра два(д)ца(т) сємо(г)[о] дня коггЬє з листу 
є(г)[о] кро. м(л)., ро(з)ньі(м) сособо(м) налєжачиє, всє з пєча(т)ю и з 
по(д)писомь руки моєє зго(д)ньіє и (з)корьікгованьіє самьі(м) вьшіь по- 
мєнєньі(м) листо(м) єго кро. м(л)., а мєнови(тє) со(д)ну положи(л) 

б зв. єсми на имє(н)ю дворє Витачєвє в воро(та) дво(р)ньіє //  дво(р)ньіє вот- 
кну(л) и воро(т)ному тамо(ш)нє(му) соповєда(л) и ©бволи(л) по єго м(л).
пна Лаврина Ло(з)ку, по(д)чашо(г)[о] зє(м)ли Києвскоє. Пото(м) того (ж) року
мца дєкабра два(д)ца(т) второго дня є(г)[о] м(л). па(н)у Васи(л)ю Т ишьі-Бьіков- 
ско(му) на имє(н)ю Ходо(р)ковє у ворота дво(р)ньіє уво(т)кну(л) и воро(т)ному 
©повєда(л) и слуга(м) дво(р)ньімь, ко(и) на то(т) ча(с) видєти могль, и ©каза(л)
єсми другую таковую (ж) коп'Ью. Третюю коп'Ью с того (ж) листу єго кро. мти 
єго м(л). па(н)у Самуєлєви Го(р)ностаєви, по(д)коморєму києвьскому, на
имє(н)ю Лєщинє в ворота уткну(л) року того (ж) мца дєкабра три(д)цатого дня 
и, сторожомь дво(р)ньімь ©казавши, собвола(л) и соказа(лєм). Того (ж) року
и мца три(д)ца(т) пє(р)вого дня в имє(н)ю Ко(д)ни єго м(л). па(н)у Остафиянови
Тишкєвичови, по(д)ска(р)бєму на(д)во(р)ному Вєлико(г)[о] кнзь(т)ва Лито(в)- 
ско(г)[о], старосте ля(и)скому и ©стрьскому, таковую (ж) коп'Ью у ворота 
за(м)ковьіє уво(т)кнувши, сторожо(м) тамо(ш)ни(м) зара(з) собвола(л). Того (ж)
року, мца дєкабра, два(д)ца(т) шо(ст)ого дня во имє(н)ю сєлє Госто(м)лю в ворота 
дво(р)ньіє уво(т)кну(л) и воро(т)ному ©повєда(л) єго м(л). па(н)у Станиславу 
Ха(р)лєскому, то єсть рєвизоро(м) єго кро. м(л)., до рєвидова(н)я кни(г) зє(м)-
ски(х) києвски(х) установлєньі(м) в жалобє и рєчи пна Яна Гораина и ма(л)-

7 жо(н)ки / /  єго м(л). пнєє Настазиє Прощи(ц)кого, пна Якуба, во(и)ско(г)[о]
новгоро(д)ского, писара зємли Жмон(т)скоє кгро(д)ского, пна Яроша и пна
Ю(р)я Лвовичовь Прощи(ц)ки(х) а гінеє Полонки Кочуровско(г)[о] Ки(р)-
диєвоє Лємєшовоє и бра(та) єє пна Григо(р)я Кочуровско(г)[о] ку учинє(н)ю 
тоє рєляцьіє, того рєвидова(н)я кни(г) зє(м)ски(х) києвски(х) и со положє(н)є 
реєстру пєрє(д) єго к(р). м(л). на сє(и)мє ва(л)номь ва(р)шавско(м) в року бли- 
(з)ко пришло(м) тисєча шє(ст)со(т) дєвято(м), яко © то(м) ширє(и) на то(м) листе
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є(г)[о] к(р). мл(с)ти и коп'Ья(х) и з нє(г)[о] писаньі(х) описано и доложоно є(ст).
И на то(м) да(л) сє(и) мо(и) кви(т) з пєча(т)ю и с по(д)писо(м) руки моєє.
Писа(н) в Житомиру.
Котороє то очєвистоє со(з)на(н)є во(з)ного помєнєно(г)[о] до кни(г) за(м)ку 

єго кро. м(л). Житоми(р)ского принято и записа(но) є(ст).

З'б. С о(з)на(н)є  во(з). в ро(з)ноиіє(н)ю  Kont(u) 

з листу єго кро. м (л ) . пно(м) судовьі(м) зє(м)[ским] 
в справє пнвт> П рощ и(ц)ки(х).

Року 1609, гє(н)[вара], 5 дня .
На врядє єго кро. м(л). за(м)ку Житоми(р)ского пєрєдо (м)ною, Фєдоро(м) 

Щуро(в)ски(м), по(д)старости(м) житоми(р)ски(м), постановивши(с) очєвисто, 
во(з)ньі(и) єнєра(л) воєво(д)ства Києвско(г)[о] шляхє(т)ньі(и) Марє(к) Барано(в)- 
ски(и) ку записа(н)ю / /  записа(н)ю до кни(г) со(з)на(н)[я] и во(д)лу(г) то(г)[о] 
со(з)на(н)я своє(г)[о] кви(т) по(д) пєча(т)ю и с по(д)писо(м) руки своєє тьіми 

7 зв- словьі подг(л):
Я, М арєкь Барано(в)ски(и), во(з)ньі(и) єнєра(л) воєво(д)ства Киє(в)ско-

(г)[о], сс(з)наваю то на сє(м) квитє моє(м) ку записа(н)ю до кни(г) врядовьі(х)
за(м)ку гдрьско(г)[о] Житоми(р)ского,

и(ж) в року тисєча шє(ст)соть осмо(м), мца дєкабра, два(д)ца(т) осмо(г)[о] 
дня коп^и, з листу єго кро. м(л). писаньїє, особа(м) нижє(и) помєнєньі(м) на- 
лєжачиє, по(д) пєча(т)ю и с по(д)писо(м) руки своєє зго(д)ньіє и (з)корьікгова- 
ньіє, самьі(м) вьі(ш) мєнєньі(м) листо(м) єго кро. м(л)., уво(т)кнуло(м) коп£ю 
з листу єго кро. м(л). писаную в має(т)ности мєстє(ч)ку Гулясника(х) очє
висто в руки єго м(л). па(н)у Янови Аксакови само(му), су(д)и зє(м)скому
киє(в)скому. Того (ж) року мца дєкабра три(д)ца(т) пє(р)вого дня таковую (ж) 
коп£ю з листу є(г)[о] к(р). писаную положи(л) на має(т)ности сєлєРо(з)бо(л)ши- 
нє и у ворота двора тамошнє(г)[о] уво(т)кну(л) и оповєда(л) чєляди дво(р)но(и)
по є(г)[о] м(л). пна Гарасима Сурина, по(д)су(д)ка зє(м)ского києвско(г)[о].

А то до рєвидова(н)я кни(г) зє(м)ски(х) києвски(х) в жалобє и рєчи пна Яна 
Гораина и ма(л)жо(н)ки єго пнєє Настазьш Прощи(ц)коє, пна Якуба, во(и)- 
ского новгоро(д)ского, писара зє(м)ли Жмон(т)скоє кгро(д)ско(г)[о], пна Яроша 
и пна Ю(р)я Лвовичо(в) Прощи(ц)ки(х) а пнєє Полон'Ьє Кочуро(в)скоє Ки(р)диє-

8 воє Лємєшовоє и брата єє пна Григо(р)я Кочуро(в)ско(г)[о] / /  ку учинєню 
рєляцьіє(и) то(є) рєвидова(н)я кни(г) зє(м)ски(х) києвски(х) и положє(н)є реєс
тру пєрє(д) єго кро. м(л). на сє(и)мє ва(л)номь ва(р)шавско(м) в року тєпєрєш- 
нє(м) тисєча шє(ст)со(т) дєвято(м), в справє тьі(х) поводо(в), вьішь мєнованьі(х)
особь с пномь Бо(г)дано(м) Стрьібьілєм о  має(т)но(ст) и(х) студєново(д)скую 
на ни(х) право(м) прирожоньі(м) сацую 4, яко о  томь ширє(и) на то(м) листє 
є(г)[о] к(р). м(л). и коп'Ья(х), з нєго писаньі(х), є(ст) описано и доложоно.

4 шацую.
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8 зв.

9

И на то (м) да(л) сє(и) мо(и) кви(т) з пєча(т)ю и с по(д)писо(м) руки моєє. 
Писан в Житомиру.
Котороє то со(з)на(н)є во(з)но(г)[о] сочєвистоє и то(т) кви(т) єго до кни(г) 

за(м)ку гдрьско(г)[о] Житоми(р)ского приня(т) и вписа(н) є(ст).

4 . СОповєда(н)є пна Сємє(на) Л у(д)ви(и)ско(г)[о]  
на є(г)[о\ м (л ) . пна по(д)ска(р)бєго надво(р)[ного] 

вє(л). кнзя литовского.
'•V,/

Року 1609, мца гє (н )ва (р )а , 6 дня .
Присьіла(л) до уряду его кро. м(л). за(м)ку Житоми(р)ского до мєнє а 5, 

Фєдора Щуровского, по(д)старостє(г)[о] житоми(р)ского, па(н) Сємє(н) Лу(д)-
ви(и)ски(и), жалуючи и соповєдаючи на є(г)[о] м(л). пна О стафияна Тишкєви-
(ча), воєводича бєрєстє(и)ского, по(д)ска(р)бєго вєлико(г)[о] кнзя литов- 
ско(г)[о], старосту ля(и)ского и со(ст)рьско(г)[о] о то(м),

и(ж) року, бли(з)ко прошло(г)[о], тисєча шє(ст)со(т) сосмо(г)[о], мца дєкабра, 
три(д)цато(г)[о] дня уря(д)ни(к) єго м(л). кодє(л)ски(и) //  кодє(л)ски(и) па(н)
Я(н) Сико(р)ски(и) из н'Ьяки(м) пно(м) Словико(в)ски(м), яко при(н)цьіпаловє 
учи(н)ку нижє(и) помєнєно(г)[о], маючи при собє помо(ч)ньіми: Романа, Йвана, 
Ма(т)яша... Яна Ма(т)яшє(в)ского, пи(л)ньі(х) слу(г), стрє(л)цо(в) боя(р) и мє-
ща(н) кодє(л)ски(х), которьі(х) могло бьі(т) чловєка до ко(л)кодєся(т) и кото- 
рьі(м) еони сами лєпє(и) имєна и назвиска и(х) вєдаю(т) и знаю(т), з сору(ж)ємь, 
во(и)нє налєжачи(м), нашє(д)ши мо(ц)но кгва(л)томь надо(м) мо(и) вла(с)ньі(и) 
в сєлє Крьіло(в)цє маючи(и) в воєво(д)ствє Києвско(м) лєжачи(и).

Которьі(и) жє то уря(д)никь є(г)[о] м(л). пна по(д)ска(р)бє(г)[о] з помє- 
нєньі(м) Словико(в)ски(м) и з тьіми слуга(ми), стрє(л)цами, боярьі и мєщаньї 
кодє(л)ски[ми], скоро впа(д)ши в дво(р), сокрикь учинили и почали с по(л)-
гако(в) стрєляти, та(к)жє єго само(г)[о] мало в дому нє забили и члвка л'Ь(т)- 
нєго по(д)даного є(г)[о] на (и)мє СОпанаса собухами зби(ли), змо(р)довали, 
которьі(и) со(т) вєлико(г)[о] и (окру(т)ного зби(т)я и змо(р)дова(н)я зара(з) 
смє(р)тью с то(г)[о] свєта зьішо(л), и єго само(г)[о] чєрє(з) двє годинє в дому 
добьівали, а(ж) лє(д)вє людє н^которме со(т)рєтовали, и в то(и) жє ча(с) 
двєри кгва(л)товнє у CTaf^H'b со(т)били и, (о(т)бивши, конє(и) чтьіри, два 
гнєдьі(х), которьіє єго коштовали //  по чтм(р)на(д)цати ко(п) грошє(и) ли- 
то(в)ски(х), а два сивьі(х), которьіє єго коштовали по двана(д)цати ко(п) гро- 
шє(и) литовски(х), ло(ж)никовь чтьіри, на конє(х), которьіє єго коштовали по 
два злотьі(х) по(л)ски(х), у(з)дь чтьі(ри) по шє(с)ти грошє(и) коштовали, еєдел 
три з волоками по пяти злотьі(х) по(л)ски(х) коштовали, взя(ли) и кгва(л)товнє 
пограбили и, пограбивши, до за(м)ку и мє(с)та Ко(д)ни (о(т)провадили и на по- 
житокь є(г)[о] м(л). (обє(р)нули, и до(м) єго вла(с)ньі(и) шляхє(ц)ки(и) сокрва-

6 а закреслено*
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вили, за которьі(м) то кгва(л)товньі(м) наєха(н)ємь на до(м) и сокрванє(н)ємь, 
пограбє(н)ємь конє(и), поруба(н)ємь, пострєля(н)ємь дому и починє(н)є(м) шко(д) 
шкодьі (!) собє па(н) Сємє(н) Лу(д)ви(и)ски(и) бьіти (и)мєнова(л) на пя(т)со(т) 
злотьі(х) по(л)ски(х).

И проси(л) мєнє па(н) Сємє(н) Лу(д)виски(и), абьіх я тоє соповєда(н)є єго 
до в'Ьдомости своєє урядовоє принявши, ему на то заби(т)є з уряду прида(л) 
во(з)но(г)[о] на (оглєда(н)є кгва(лт)овно(г)[о] наєха(н)я на до(м), заби(т)я и за- 
мо(р)дова(н)я по(д)даного є(г)[о], починє(н)я шко(д) и сокрвавє(н)є дому.

А та(к) я єму на то з уряду придаль во(з)но(г)[о] єнєрала воєво(д)ства Ки- 
євского шляхє(т)но(г)[о] Йвана Ло(з)ку, которьі(и) во(з)ньі(и), та(м) бьівши,

9 зв. в року тєпєрь про(ш)лого тисєча шє(ст)со(т) сосмо(г)[о] мц(а) дєкаб(ра) //  дє
кабра три(д)ца(т) пє(р)во(г)[о] дня ку записа(н)ю до кни(г) за(м)ку гдрьского 
Житоми(р)ского тьі(ми) словьі со(з)наль,

и(ж) за прида(н)ємь во(з)[ного], пнє по(д)старости(и), маючи я при собє
шля(х)ту пна Павла Адру(ж)ско(г)[о] и пна Пєтра Залє(в)ско(г)[о], бьі(л) єсми
на справє и по(т)рєбє пна Сємєна Лу(д)ви(и)ского в дворє єго Крьіло(в)цє,
та(м) жє за показа(н)ємь єго видє(л) єсми чловка є(г)[о] на (и)мє О панаса на- 
смє(р)ть забито(г)[о], в дому двєри и сокна порубаньї и пострєляньї, у ста(и)ни 
двєри порубаньї.

Котороє то кгва(л)товноє наєха(н)є на до(м), заби(т)є по(д)дано(г)[о], сокр- 
вавє(н)є, поруба(н)є, пострєля(н)є дому и з ста(и)ни побра(н)є и пограбє(н)є 
конє(и) пєрєдо (м)ною, во(з)ньі(м), мєнова(л) бьі(ти) па(н) Сємє(н) Лу(д)ви(и)-
ски(и) о(т) вря(д)ника єго м(л). пна по(д)ска(р)бєго пна Яна Сико(р)ского и со(т)
н'Ьякого пна Словико(в)ского Рослава, яко при(н)цьіпало(в), о(т) слу(г), стрє(л)- 
цо(в), боя(р) и мєща(н) кодє(л)ски(х) и со(т) помо(ч)нико(в) и(х), в протєста- 
цьіє(и) вьішє(и) менованьі(х), што все мнє та(м), яко и шля(х)тє, при (м)нє буду- 
чо(и), па(н) Сємє(н) Лу(д)ви(и)ски(и), соказа(в)ши, шсвє(д)чиль и то(г)[о] 
забитого в тру(н)у вложивши и при (м)нє, во(з)но(м), то(г)[о] до уряду припро- 
води(л).

Которо(г)[о] труну забито(г)[о] и мьі, уря(д), в за(м)ку соглєда(в)ши со вє(д)- 
лє звьічаю права, того (ж) во(з)ного зара(з) па(н)у Лу(д)ви(и)скому придавь- 

10 ши //  и каза(в)ши заби(т)є вє(д)лє соповєда(н)я и со(з)на(н)я во(з)но(г)[о] публи- 
цє собволати и до в'Ьдомости людє(м) вшєляко(г)[о] ста(н)у со(т)нєсти и тЬло 
похова(ти).

Которьі(и) во(з)ньі(и) за поводо(м) пна Лу(д)ви(и)ского, взявши т^ло з за(м)-
ку и двора єго кро. м(л). житоми(р)ского а провадєчи до похова(н)я, напє(р)-
вє(и) ста(в)ши на рьі(н)ку, собвола(л), и(ж) є(ст) забитьі(и) со(т) уря(д)ника 

'—-
є(г)[о] м(л). пна по(д)ска(р)бє(г)[о] кодє(л)ского пна Яна Сикорского и
то(г)[о] то пна Словико(в)ского, яко при(н)цьіпало(в) учи(н)ку и и(н)ши(х) по-
мо(ч)нико(в) и(х) за кгва(л)товньі(м) наєха(н)ємь на вла(с)ньі(и) до(м) пна Лу(д)- 
ви(и)ско(г)[о] шляхє(ц)ки(и), в сєлє Крьіло(в)цє будучи(и), а по то(м) и, 
ховаючи Т'ЬЛО ДО ЗЄ(м)л'Ь, при ЗОбра(н)ю ВЄЛЄ(и) ЛЮДЄ(и) то(т) ЖЄ BO(3)Hbl(H) 
и в тьіє (ж) слова, яко на рьі(н)ку, собвола(н)є учини(л).
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И то все па(н) Лу(д)ви(и)ски(и) та(к) соповєда(н)є, яко тє(ж) и зє(з)на(н)є
во(з)ного, в то(и) справє учинєноє, до кни(г) врядовьі(х) за(м)ку гдрьско(г)[о] 
Житоми(р)ского записати собє да(л), што є(ст) записано.

5. П и(л)но(ст ) о (т )бира(н)я  су(м)мьі
пнзє(и) о)(т) и (х ) м (л ) . к. Руж и(н)ско(г)[о]

в справє пнєє Ви(л)дж иноє.

Року 1609, гє(н)ва(р)[а], 6 дни  [!].
На врядє єго кро. м(л). за(м)ку Житоми(р)ского пєрєдо (м)ною 11 пєрєдо 

10 зв. МНОю Фєдоро(м) Щуро(в)ски(м), по(д)старости(м) житоми(р)ски(м), постано-
вившис сочєвисто, шляхє(т)ньіє па(н) Во(и)тє(х) Лєшнєвє(ц)ки(и) а пнь А(н)д-
рє(и) Мальі(ш)ка, слуга єє м(л). пнєє Катєриньї з Хро(л)стова Крьі(ш)тофовоє 
Ви(л)жиноє, маючи при собє во(з)ного єнєра(л)но(г)[о] шляхє(т)ного Васи(л)я 
Сосни(ц)кого, покладали и соказова(ли) ли(ст)-запи(с) доброво(л)ньі(и) єго м(л).
кнзя Романа Нариму(л)товича Ружи(н)ского и ма(л)жо(н)ки єго м(л). єє м(л).
пнєє Зоф'Ьи з Кара(б)чєва Ружи(н)скоє з пєча(т)ми и(х) м(л). и с по(д)писо(м)
руки самого кнзя Ружи(н)ско(г)[о], та(к)жє по(д) пєча(т)ми и с по(д)писами рукь 
людє(и) за(ц)ньі(х), в то(м) записє мєнованьі(х), на суму сєми тисєчє(и) злотьі(х)
по(л)ски(х) и на заставу в нє(и) имє(н)я и(х) мл(с)тє(и) сєла Ха(р)л,Ьєвки на р'Ь- 
цє'Камєницьі и Ми(н)цєвоє Волицьі в воєво(д)ствє Києвско(м), в повєтє Жито-
ми(р)скомь, а в волости и(х) м(л). Паволо(ц)ко(и) лєжачи(х), нєбо(ж)чику пну
Крьі(ш)тофу Ви(л)дзє, ма(л)жо(н)кови помєнєноє звьі(ш) ЄЄ м(л). ПНЄЄ КрЬІШ- 
тофовоє Ви(л)жиноє, а є(и) м(л). само(и) даньі(и), покладали и соказовали мо(ц)
зупо(л)ную со(т) єє м(л). пнєє Крьіштофовоє Ви(л)жиноє самоє и со(т) пото(м)-
ко(в) єє м(л)., з нєбо(ж)чико(м) пномь Крьіштофо(м) Ви(л)кгою, ма(л)жо(н)-
ко(м) єє м(л)., спложоньі(х) пна Адама Ви(л)кги и па(н)ньі Евьі Ви(л)джи(н)ки.

11 При которо(м) поклада(н)ю соповєда(ли) // имєнє(м) єє м(л). пнєє Ви(л)-
жиноє, пнєє своєє, и имєнє(м) пото(м)ко(в) помєнєньі(х) єє м(л). на є(г)[о] м(л).
кнзя Романа Ружи(н)ского и ма(л)жо(н)ку єго м(л). пнюю Зофию з Кара(б)- 
чєва Ружи(н)скую тьіми словьі,

и(ж), што, дє(и), и(х) м(л). кнзь Ружи(н)ски(и) з єє м(л). пнєю ма(л)жо(н)-
кою своєю зостали ви(н)ньі су(м)му звьішь рєчоную пнзє(и) сє(м) тисєчє(и) зло-
тьі(х) по(л)ски(х) на запи(с) сво(и) помєнєньі(и) є(и) м(л). пнє(и) Крьі(ш)тофо-
во(и) Ви(л)жино(и), пнє(и) ншо(и), и пото(м)ко(м) єє м(л). помєнєньі(м) по смє(р)-
ти со(т)ца и(х) мл(с)тє(и) пна Крьі(ш)тофа Ви(л)кги, в которо(и) то су(м)мє
пнзє(и) и(х) м(л). кнзь Ружи(н)ски(и) з єє м(л). пнєю ма(л)жо(н)кою своєю за
ставили и завєли имєня своє село Ха(р)л,Ьєвку и Ми(н)цєву Волицю в воєво(д)- 
ствє Києвско(м) а в волости Паволо(ц)ко(и) лєжачиє.
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Тедьі тую су(м)му пнзє(и) мєнованую описали (с) и(х) м(л). тьі(м) запи-
сомь свои(м) пнє(и) ншо(и), є(и) м(л). пне(и) Крьі(ш)тофово(и) Ви(л)жино(и), 
и пото(м)ко(м) єє м(л). на врядє житоми(р)скомь со(т)дати и заплатити и тьіє 
має(т)ности своє викупити на ро(к) и дє(н) пє(в)ньі(и), на дє(н) нового л'Ьта
ри(м)ского свята, на датє вьішь мєновано(г)[о] мца гє(н)вара, пє(р)вого дня в 
року тєпєрєшнє(м) тисєча шє(ст)со(т) дєвято(м).

Которьі(и) дє(н), яко дня нинєшнє(г)[о] датьі (и)мєновано(г)є [!] ново(г)[о] 
11 зв. лєта ри(м)ско(г)[о] свята припал, та(к) жє и(х) м(л). во(д)лу(г) запи(с)у // 

запису с е о є г о  за двана(д)ца(т) нєдє(л) пєрєд вьікупно(м) ку бра(н)ю тоє су(м)мьі
пнзє(и) нє припозьівали ани чєрє(з) во(з)ного зна(т) нє давали пнє(и) Крьі(ш)- 
тофовс(и) Ви(л)жино(и), ани пото(м)ко(м) єє м(л).; єє м(л). прє(д)сє во(д)лугь 
соного запису и(х) м(л)., нє уставаючи року в нє(м) сописано(г)[о], чєрє(з) на(с), 
слу(г) свои(х), имєнє(м) свои(х) [!] и имєнє(м) пото(м)ко(в) свои(х) пи(л)нуєть,
готова будучи прєрєчоную су(м)му пнзє(и) со(т) и(х) м(л). сотобрати и и(х) м(л).
з тоє су(м)мьі пнзє(и) квитовати запи(с) и(х) м(л)стя(м) и сєло Ха(р)л£євку и
Ми(н)цєву Волицю вє(р)нути и, почавши зпора(н)ку, чєрє(з) цєльі(и) дє(н) а(ж)

>—
до заходу слнця, ода(н)я и сотобра(н)я су(м)мьі тоє пи(л)нуючи, очєкивала. 
Алє и(х) м(л). ани сами чєрє(з) сєбє, ани чєрє(з) умоцовано(г)[о] своє(г)[о],
ани чєрє(з) кого (ж) ко(л)вєкь ино(г)[о] мєнованоє(и) су(м)мьі пнзє(и) нє о б 
дали и нє заплати(ли) и досьі(т) записови своєму нє учинили, со чо(м) всє(м)
ширє(и) и достато(ч)нє(и) в записє и(х) м(с)тє(и) описано и доложоно єсть.

При которо(м) оповєда(н)ю того (ж) ча(с)у, вьішє(и) мєновано(г)[о], ту(т) 
жє, стоєчи очєвисто пєрєдо (м)ною на врядє, прєрєчоньі(и) єнєра(л) во(з)ньі(и) 
Василє(и) Со(с)ни(ц)ки(и) в тьіє (ж) слова со(з)наль, яко слуги помєнєньїє,
па(н) Во(и)тє(х) Лєшнєвє(ц)ки(и) а па(н) Андрє(и) Малишка, єє м(л). пнєє
Ви(л)жиноє оповєдали, и(ж) при ни(х) бьіль, а єго м(л). кнзь Ружи(н)ски(и)

12 су(м)мн пнзє(и) мєнованоє //  з ма(л)жо(н)кою своєю ани сами чєрє(з) сєбє, ани 
чєрє(з) умоцовано(г)[о] своєго нє о(т)дали и нє заплати(ли) и доси(т) записови 
своєму нє учинили.

Котороє оповєда(н)є и пи(л)но(ст) єє м(л). пнєє Крн(ш)тофовоє Ви(л)жи- 
ноє и пото(м)ко(в) єє м(л). чєрє(з) слу(г) свои(х) помєнєнн(х) учинєноє та(к)жє 
очєвистоє во(з)но(г)[о] со(з)на(н)є до кни(г) вряду житоми(р)ского принято 
и записа(но) є(ст).

6. Поло(ж)[єнє] ма(н)дат у єго к. (м ).
по пна Ви(л)го(р)ского.

Року 1609, гє(н )ва (ра ), 2 дня .
П остановивш ися на врядє єго к(р). м(л). за(м)ку Житоми(р)ского пєрєдо 

(м)ною Фєдоромь ІЦуровски(м), по(д)старости(м) житоми(р)скимь, во(з)нн(и) 
єнєра(л) воєво(д)ства Киє(в)ско(г)[о] шляхє(т)нн(и) М арєкь Барано(в)ски(и) 
со(з)на(л) в тнє слова,
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и(ж) року тепє(р) йдучого, тисєча шє(ст)со(т) дєвято(г)[о], мца стн(ч)ня,
дня второ(г)[о] положило(м) ма(н)да(т) є(г)[о] кро. м(л). по урожоно(г)[о] пна 
Ва(ц)лава Ви(л)го(р)ского, бьівшо(г)[о] по(д)воєводє(г)[о] києвско(г)[о], со(т) 
и(н)стикгатора є(г)[о] кро. м(л). и Речи Посполитое з со(т)нєсє(н)я ска(р)бу єго 
кро. м(л). в має(т)ности єго сєлє Ро(д)ника(х), в ворота двора тамошнє(г)[о] 
во(т)кнувши, по(д)даньі(м) тамошни(м) о)бвола(л), а то со то, жєбьі ли(ч)бу и 
рахуно(к) з пожи(т)ко(в) и провє(н)то(в) учини(л), которьіє з добрь єго кро. м(л).
Києва //  Києва и и(н)ши(х) по смє(р)ти вє(л)мо(ж)но(г)[о] єго м(л). кн(ж). 
Коста(н)то(г)[о] (дЗстро(з)ского, воєводьі києвско(г)[о], до рукь є(г)[о] при- 
падли, а то по(д)линую сказа(н)я баницьіє(и) яко ширє(и) в то(м) ма(н)датє рєч 
вся по доста(т)ку є(ст) сописа(на). Во(д)лугь которо(г)[о] ма(н)дату ро(к) ста- 
(н)ю стороні по(з)вано(и) пєрє(д) єго кро. м(л)., гдє на то(т) ча(с) щасливе 
дворо(м) свои(м) бьі(т) рачи(т), со(т) положє(н)я то(г)[о] ма(н)дату за нєдє(л) 
д в і зложило(м) и то ку записа(н)ю до кни(г) кгро(д)ски(х) житоми(р)ски(х) 
подаю.

Писа(н) в Житомиру.
Котороє (ж) то сочєвистоє со(з)на(н)є во(з)но(г)[о] вьі(ш) рєчоно(г)[о] до 

кни(г) приня(то) и записано є(ст).

7. Сдповєда(н)є є(г)[о] м (л ) . пна по(д)ска(р)бє(г)[о]  
на п . Семена Лудвиско(г)[о].

Року 1609, ге(н )ва (ра ), 2 дня. 
Писа(л) и присьіла(л) па(н) Я(н) Сико(р)ски(и), уря(д)ни(к) є(г)[о] м(л).

-'Ч/ ^
пна О стафияна Тишкєвича, по(д)ска(р)бєго на(д)во(р)ного Вєлико(г)[о] кнзь- 
ства Лито(в)ско(г)[о], староста ля(и)ско(г)[о] и сострьского, кодє(л)ски(и) до 
мєнє, Федора ІЦуро(в)ско(г)[о] по(д)старостєго житоми(р)ского, соповєдаючи
и оз(б)тє(ж)ливє жалуючи на пна Семена Лу(д)виско(г)[о] со то,

и(ж), дє(и), со(н) тьі(х) часо(в) нєдавни(х), в року тепє(р) идучо(м) тисєча
шє(ст)соть сосмо(м), мца дєкабра, три(д)цато(г)[о] дня, // пропо(м)нєвши боя(з)- 
ни божое и срокгости права посполито(г)[о] и ви(н), в нє(м) сописаньі(х), наехав- 
ши мо(ц)но кгва(л)то(м) на до(м) мо(и) шляхє(ц)ки(и) в мєстє Чє(р)лєно(и) з нє- 
хмальі(м) (о(р)шако(м) людє(и) з ро(з)ньі(м) сору(ж)ємь, во(и)нє налєжачимь, 
в которо(м), дє(и), о(н) са(м) мєшка(л), та(м) жє, дє(и), согни в до(му) єго почи- 
нивши, на ро(з)ньі(х) мє(с)ца(х) то(т) (жє) па(н) Сємє(н) Лу(д)виски(и) з помо(ч)- 
никами своими мєнє самого, добиваючи, зрани(л) и (з)мо(р)дова(л), на боку лє- 
во(м) ра(на) стреленая с по(л)гаку, а на руцє лєво(и) рана рубаная на запя(ст)ю; 
та(к)жє и слу(г) мои(х) порани(л) и помо(р)дова(л), и чєля(д) мою домовую 
дзо(р)ную у вєзє(н)є побра(л), и слугу моє(г)[о] Ма(т)яша Кострє(л)ни(ц)кого 
зранили, в головє рана рубаная, ба(р)зо шко(д)ливая, которн(и) нє вєдати, єсли 
буде(т) жи(в). До трєтє(г)[о] дня другого шля(х)тича, слугу моєго Стєфана 
Е(р)маковско(г)[о] та(к)жє зранили, чєрє(з) тва(р) рану собли(ч)ную задали 
и має(т)но(ст), дє(и), мою, на тот ча(с) в то(м) двори моє(м) будучую, побрали, 
то є(ст) мєновитє шкатулу взяли, в которо(и), дє(и), било гроше(и) готовн(х)



13 зв.

14

14 зв.

двєстє и три(д)ца(т) злотьі(х) чє(р)воньі(х), а монє(т) ро(з)ноє та(к) талєро(в , 
яко и потро(и)ньі(х), и московски(х) грошє(и) пя(т)со(т) ко(п) и листьі, мамрамьі, 
записьі в то(и) шкатулє та(к) моє(и), яко и приятє(л)скиє бьіли побра(ли), то
є(ст) / /  то є(ст) содє(н) ли(ст) пна Яна Колако(в)ско(г)[о] на триста злотьі(х),
други(и) ли(ст) пна Ма(р)цина Пєлєщи(ц)кого на по(л)трєтяста злотьі(х) ма(м)- 
ра(м) со(т) Викгдора, арє(н)дара кодє(л)ско(г)[о], даньі(и), на двєстє злотьі(х),
ли(ст) со(т) пна Юзєфа Ябло(н)ского на по(л)тораста злотьі(х) даньі(и), которьі(и)
сє на Мо(с)кву вьіправуючи, на сєбє да(л) ли(ст), со(т) кнзя Корє(ц)ко(г)[о] на 
чтириста злотьі(х) даньі(и), та(к)жє и(н)шиє справьі, ку праву посполитому на- 
лєжачиє, со которьіє та(к) в книга(х) зє(м)ски(х), яко и кгро(д)ски(х), є(ст) про
тест); та(к) тє(ж) скрьіню з шатами и срєбро(м) ламаньїм ро(з)били и р о з р у 
бали, в которо(и) бьіло льіжо(к) срєбрньі(х) по(л)тора тузана, которьіє кошто
вали злотьі(х) пя(т)дєся(т) и пя(т), чаро(к) срєбрньі(х) чтьіри, которьіє кошто- 
ва(ли) злотьі(х) два(д)ца(т) сосмь, поя(с) срєбрньі(и) позлотистьі(и), которьі(и) 
коштова(л) злотьі(х) пя(т)дєся(т) шє(ст), други(и) поя(с) срєбрньі(и), которьі(и), 
дє(и), єго коштова(л) злотьі(х) три(д)ца(т) сє(м), бра(м)ка пє(р)ловая, которая, 
дє(и), єго коштовала злотьі(х) три(д)ца(т) сє(м), ша(т) в то(и) жє, дє(и), скрьіни 
взяли: жупа(н) адамашковьі(и) чє(р)воньі(и), дуплєю кита(и)кою по(д)шитьі(и), 
которьі(и), дє(и), єго коштова(л) злотьі(х) два(д)ца(т) сосмь, дєлия по(л)кграна- 
товая, которая ко(ш)товала, кунами по(д)шитая тая [!], золотьі(х) соро(к) сосмь, 
фєрєзия чи(р)воная фалє(н)дьішовая, лиса(ми) по(д)шитая, которая єго кошто
вала злотьі(х) соро(к), / /  жупа(н) бруна(т)ньі(и) фалє(н)дьішовьі(и), которьі(и), 
дє(и), єго коштова(л) злотьі(х) два(д)ца(т), бєлоголо(в)скиє шатьі, то є(ст) ча- 
мара адамашковая бруна(т)ная, кунами по(д)шитая, которая коштовала єго 
злотьі(х) шє(ст)дєся(т), шубка кита(и)чаная, го(р)ностая(ми) по(д)шитая, ко
торая, дє(и), коштовала злотьі(х) соро(к), чамара бруна(т)ная фалє(н)дьішовая, 
шлямами по(д)шитая, которая, дє(и), коштовала злотьі(х) соро(к), лє(т)никь 
ви(ш)нєвьі(и) мухаєру турє(ц)кого, которьі(и) є(г)[о] коштова(л) злотьі(х) два-
(д)ца(т) пя(т), хустьі бєлоголо(в)скиє и му(з)скиє, которьіє єго коштова(ли) 
сє(м)дєся(т) злотьі(х); в ста(и)нє конє(и) є(з)дньі(х) три: соди(н) ко(н) тисавьі(и), 
которьі(и), дє(и), є(г)[о] коштова(л) талєро(в) по(л)тораста, други(и) ко(н) гнє- 
дьі(и), которьі(и) єго коштова(л) талєро(в) дєвє(т)дєся(т), трєти(и) ко(н) гли(н)- 
нястьі(и), которьі(и) єго коштова(л) злотьі(х) дєвє(т)дєся(т), которьіє то кон^ 
з сЬ(д)лами и зо вс^мь рьі(н)шту(н)ко(м), до бою налєжачи(м), побрали; конє(и) 
тє(ж) робочи(х) сосмь, которьіє, дє(и), єго коштовали злотьі(х) сє(м)дєся(т), 
кля(ч) ста(д)ньі(х) из жєрєбятьі два(д)ца(т) пя(т), которьіє, дє(и), єго ко(ш)то- 
вали злотьі(х) двєстє, воло(в) робочи(х) з соборьі два(д)ца(т), которьіє, дє(и), 
єго ко(ш)товали злотьі(х) двєстє, воло(в)-молодико(в) двана(д)ца(т), которьіє, 
дє(и), єго ко(ш)това(ли) злотьі(х) сє(м)дєся(т), совє(ц) сосмьдєся(т), ко(з) три-
(д)ца(т), свинє(и) пя(т)дєся(т); та(к) тє(ж) и рєчи //  и рєчи приятє(л)скиє пна 
Рослава Словико(в)ско(г)[о], которьіє у мєнє в схова(н)ю бьіли, то є(ст) шка- 
тулу и скрьіню возовую запєчатаньїє, побрали, со которьі(х), дє(и), я рєча(х), 
нє в'Ьдаю, што в то(и) шкатулє и скрьін'Ь за пєча(т)ю бьіло, и тлумо(к) скураньі(и) 
вєлики(и), зашнурованьі(и), замкнєньі(и), и саквьі великиє скураньїє, которьіє 
наложоньїє бьіли зашнурованьїє и за(м)кнєньіє, збро(и) двє и шишаков два, за- 
рука(в)є двоє, пирвашь позлотистьі(и), сє(д)ло уса(р)скоє, ша(р)лато(м) крьітоє,
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другоє сє(д)ло, та(к)же уса(р)ное, фалє(н)дьішо(м) чє(р)воньі(м) крьітоє, 
шабля и пала(ш), срєбромь (опра(в)ньіє, позлотистьіє и пу(л)гако(в) два.

Та(м) же, де(и), на то(т) ча(с) при то(м) кгва(л)товно(м) наєха(н)ю то(т)
жє па(н) Сємє(н) Лу(д)виски(и) мєща(н) его м(л). пна моє(г)[о] чє(р)лєнєвски(х) 
поби(л) и порани(л) и мае(т)ности у ни(х) побра(л), а то є(ст) мєновитє у Стє(ц)ка 
в зяль  конє(и) два, со(д)ного гнєдо(г)[о], а друго(г)[о] тисаво(г)[о], которьіє
єго коштова(ли) ко(п) два(д)ца(т) литовски(х) г(рш), жупа(н) и я(р)мякь сукна 
лю(н)ского лазурово(г)[о], которьіє єго коштовали ко(п) сє(м) грошє(и), ху(ст) 
бєльі(х) му(з)ки(х) и жє(н)ски(х) немало, которьіє єго коштова(ли) ко(п) чтьіри; 
у Йвана взяль коня вороно(г)[о], которьі(и) єго коштова(л) ко(п) пя(т) грошє(и), 
я(р)мякь лю(н)ски(и) чє(р)воньі(и), жупа(н) зєлєньі(и) каразиєвьі(и), которнє 
єго коштова(ли), по(л)сємьі копьі грошє(и), хустьі бєльїє му(з)киє и жє(н)скиє, 

15 которьіє е(г)[о] коштова(ли) ко(п) три грошє(и); у Фєдора взя(ль), дє(и), / /  
коня сиво(г)[о], а друго(г)[о] вороно(г)[о], которьіє єго коштовали ко(п) два-
(д)ца(т) шє(ст) грошє(и) лито(в)ски(х), я(р)мякь и жупа(н) сукна лю(н)ского, 
которьіє єго коштовали ко(п) сє(м) грошє(и), кожухо(в) два, которьіє єго кошто
вали ко(п) двє и грошє(и) два(д)ца(т) шє(ст), ло(ж)нико(в) дна, которьіє 
єго коштовали грошє(и) сосмьдєся(т), хустьі бєльїє му(з)скиє и жє(н)скиє, кото- 
рьіє єго ко(ш)товали ко(п) три грошє(и) литовски(х).

Которую то вьішь помєнєную має(т)но(ст) мою, яко и приятє(л)скую, такь
тє(ж) и мєща(н) єго м(л). пна моє(г)[о] мєста Чє(р)лєноє, побивши, порани(в)ши 
и має(т)но(ст) и(х) побравши и дво(р) мо(и) вла(с)ньі(и) спаливши, и то всє и(з) 
чєля(д)ю моєю домовою дво(р)ною до має(т)ности своєє сєла Крьіло(в)ки 
(о(т)провади(л) и на пожито(к) сво(и) собє(р)нуль.

Котороє (ж) я тоє (оповєда(н)є пна Яна Сико(р)ского, приня(в)ши, до кни(г) 
записати каза(л), што є(ст) записано.

8. С озна(н)є во(з)[ного] в т о(и) жє 
справє з тьі(м) жг.

Року 1609, мца гє(н)[вара], 2 дня.
Постанови(в)ши(с) сочєвисто на врядє є(г)[о] к(р). м(л). за(м)ку Житоми(р)- 

ского пєрєдо (м)ною, Фєдоро(м) Щуро(в)скимь, по(д)старости(м) житоми(р)- 
скимь, во(з)ньі(и) єнєра(л) воєво(д)ства Києвско(г)[о] шляхє(т)ньі(и) Микола(и) 

15 зв. Ясє(н)ко(в)ски(и) ку записа(н)ю / /  ку записа(н)ю до кни(г), со(з)навши, соно- 
(г)[о] со(з)на(н)я своє(г)[о] на писмє по(д) пєча(т)ю и с по(д)писо(м) руки своєє 
в тьіе слова пода(л):

Я, Микола(и) Ясє(н)ковски(и), єнєра(л) во(з)ньі(и) воєво(д)ства Києвско- 
(г)[о] и Брасла(в)ского, со(з)нава(м) на то(м) квитє моє(м) ку записова(н)ю
до кни(г) за(м)ку гдрьского Житоми(р)ского,

и(ж), будучи мнє з уряду з уряду [!] приданьі(м) на спра(в)у и потребу
пна Сико(р)ского в року, тєпє(р) идучомь, тисєча шє(ст)соть сосмо(м) мца дє- 
кабра три(д)ца(т) пє(р)вого дня в має(т)ности є(г)[о] м(л). пна СОстафияна Тиш
кєвича, по(д)ска(р)бєго надво(р)ного великого кнзя литовского, в местє Чє(р)-
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лєно(є), та(м) жє за указова(н)є(м) и со(б)вожє(н)ємь пна Яна Сико(р)ского,
и маючи я при собє сторону шля(х)ту, людє(и) добрьі(х) пна Яна Котаро(в)-
ского а пна Адама Дубро(в)ского, видє(л) єсми в єго само(г)[о] рану стреленую 
в боку лєво(м), а другую тятую на руцє лєво(и) на запя(ст)ю, та(к)жє слу(г) 
Ма(т)яша Кострє(л)ни(ц)кого а Стефана Я(р)маковско(г)[о] раньї рубаньїє,
та(к)жє тє(ж) и у по(д)даньі(х) єго м(л). пна по(д)ска(р)бєго, мєща(н) чє(р)лє- 
нєвски(х), побите, помо(р)дова(н)є и дому є(г)[о] спалєнє.

И при которо(м) нає(з)дє кгва(л)товно(м) па(н) Я(н) Сико(р)ски(и) мени(л)
бьіти шко(д) немало, починєньі(х) со(т) пна Семена Лу(д)виского слуг, помо(ч)- 
нико(в) и по(д)даньі(х) єго в року тєпє(р) йдучо(м), тисєча шє(ст)со(т) сосмо(м),
мца дєкабра, три(д)цато(г)[о] дня побраньі(х), то є(ст) срєбра, злота, пнзє(и), 
готовьі(х),ша(т), конє(и) //  стада, бьі(д)ла, со чо(м) все(м) ширє(и) и достато(ч)- 
нє(и) на протєстацьіє(и) єго на уряде є(г)[о] кро. м(л). за(м)ку Житоми(р)- 
ско(г)[о] доложоно и сописано є(ст).

А та(к) я, во(з)ньі(и) єнєра(л), што (м) видє(л) и сльіша(л), то все до кни(г) 
по(д) пєча(т)ю моєю и с по(д)писо(м) руки моє(и) вла(с)ноє со(т)даю.

Писан в Житомиру.
Котороє то со(з)на(н)є во(з)но(г)[о] и то(т) квит єго до кни(г) за(м)ку 

гдрьско(г)[о] Житоми(р)ского приня(то) и вписано єсть.

9. Поло(ж)[єнє] по(з)[ву] по пна Андрєя Сурина 
о) несо(т)да(н)є побору во ска(р)бу .

Року 1609, мц гє(н)вара, 3 дна [!І
Постанови(в)ши(с) сочєвисто на уряде є(г)[о]к(р). м(л). за(м)ку Житоми(р)- 

ского пєрєдо (м)ною, Фєдоро(м) ІДуро(в)ски(м), по(д)старости(м) житоми(р)- 
скимь, во(з)ньі(и) єнєра(л) воєво(д)ства Києвско(г)[о] шляхє(т)ньі(и) Григо- 
рє(и) Нє(в)мири(ц)ки(и) ку записа(н)ю до кни(г) со(з)на(л) в тьіє слова,

и(ж) року тєпє(р) йдучого, тисєча ше(ст)соть дєвято(г)[о] мца гє(н)вара трє- 
тє(г)[о 1 дня положило(м) припозо(в) головньі(и) трибуна(л)ски(и) коро(н)ньі(и)
по урожоно(г)[о] пна А(н)дрєя Сури(на), побо(р)цу воєво(д)ства Києвско(г)[о], 
со(т) и(н)стикгатора єго кро. м(л). и Рєчи Посполитоє з со(т)нєсє(н)я ска(р)бу 
єго кро. м(л). в має(т)ности єго сєлє Чєрепине, в ворота двора тамошнє(г)[о] 
во(т)кнувши, по(д)даньі(м) тамошни(м) собвола(л), а то ку вьівола(н)ю з зємлЬ

16 зв и па(н)ствь // и па(н)ствь коро(н)ньі(х), а то, и(ж) пнзи(и) побору на ро(к) ти- 
сє(ча) шє(ст)соть шостьі(и) и сємьі(и) в Ва(р)шавє ухвалєно(г)[о], то є(ст) пє(в)-
ноє су(м)мьі пнзє(и), через бу(р)мистра и ра(и)цє києвскиє вьібраноє и на ратушу 
мяноє [!] и со(т) то(г)[о] та(м) чєрє(з) нє(г)[о] взятоє а до ска(р)бу нєсо(т)даноє
и при собє затриманое, такжє тє(х) пнзє(и) ланово(г)[о} и чопово(г)[о] тьі(х) 
же дво(х) л'Ь(т), в воево(д)ствє Києвско(м) вьібраньі(х) и до ска(р)бу нєсо(т)да- 
ньі(х), яко ширє(и) в то(м) по(з)вє рє(ч) вся по доста(т)ку є(ст) сописана. Во(д)- 
лу(г) которо(г)[о] по(з)ву ро(к) ста(н)ю стороні по(з)вано(и) пєре(д) судо(м)
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головньі(м) трибуна(л)ски(м) в Пєтруковє суд со(т) почато(г)[о] со(т) положе(н)я 
то(г)[о! по(з)ву за нєде(л) д в і зложило(м) и то ку записа(н)юдо кни(г) кгро(д)- 
ски(х) житоми(р)ски(х) подаю(чи).

Писан в Житомиру.
Которов то соповєда(н)є або со(з)на(н)е во(з)но(г)[о] помєнєно(г)[о] Гри- 

го(р)я Невмири(ц)кого до кни(г) принято и записано є(ст).

10. О повєда(н)є п. М о(д)ри(н)ского  
на к. Руж и(н)ско(г)[о].

Року 1609, мца гє(н )ва (р )а , З дня .
Писа(л) и присьіла(л) до вряду его кро. м(л). за(м)ку Житоми(р)ско(г)[о] 

до мєнє, Федора Щуровского, по(д)старосте(г)[о] житоми(р)ского, урожоньі(и) 
его м(л). па(н) Стєфа(н) Модри(н)ски(и), соповєдаючи и солєните(р) сосвє(д)-

17 чаючи на е(г)[о] м(л). кнзя / /  Романа Нариму(л)товича Ружи(н)ско(г)[о] и на
'V/

ма(л)жо(н)ку е(г)[о| м(л). пнюю Зофию з Кара(б)чєва кнгню Ружи(н)скую со то(м),
и(ж), дє(и), и(х) м(л). собоєспо(л)нє позьічивши певноє су(м)мьі пнзє(и),

то є(ст) шє(ст)на(д)цати со(т) злотьі(х) по(л)ски(х), у прєречоно(г)[о] пна Мод-
ри(н)ского и ма(л)жо(н)ки єго пнєє Галє(ньі) Тиша(н)ки Бьіко(в)ского, в ко-
торо(и) су(м)мє пнзє(и) в то(и) дє(р)жа(н)є и споко(и)ноє ужива(н)є заста(в)- 
ньі(м) собьічає(м) и роко(м) пє(в)ньі(м) пра(в)нє подали и по(с)тупи(ли) має(т)- 
но(ст) свою сєло Вє(р)ховню в воєво(д)ствє Києвско(м) а в воло(с)ти Паволо- 
(ц)ко(и) лєжачоє, котороє, дє(и), має(т)ности, будучи еони в дє(р)жа(н)ю и спо- 
ко(и)ном ужива(н)ю, пото(м) тую (ж) має(т)ност и сєло Вє(р)ховню єго м(л).
кнзю Ружинскому и ма(л)жо(н)цє єго м(л). роко(м) пє(в)ньі(м) зо всіми п о ж и т 
ками арє(н)довали бьіли а(ж) до року, которая арє(н)да кгдьі, дє(и), єкспиро- 
вала.

Тєдьі прєрєчоньі(и) па(н) Модри(н)ски(и) з ма(л)жо(н)кою своєю по (оно(и) 
єкспирацьіє(и), яко вла(ст)но(ст) дє(р)жавьі своєє має(т)ности тоєє до моцьі и 
владзьі своєє хотєчи во(д)лу(г) права запи(с)у свое(г)[о] со(т) и(х) м(л). и(м) 
служачо(г)[о] и тє(ж) во(д)лугь посєсиє(и) своєє, то є(ст) року прошло(г)[о],
тисєча шє(ст)со(т) сосмо(г)[о], мца дєкабра, три(д)ца(т) пє(р)вого дня, взяти
и уживати, нижли є(г)([о] м(л). кнзь Ружи(н)ски(и) из ма(л)жо(н)кою своєю

17 зв. року, мца и дня вьішь помєнєньі(х) //  помєнєньі(х), добрі сє на то способивши, 
соноє має(т)но(ст) по єкспирацьіє(и) арє(н)дьі до рукь и до моцьі владзьі па(н)у 
Модри(н)скому и ма(л)жо(н)цє єго м(л). во(д)лугь права и(х) м(л). нє подали 
и совшє(м) пропо(м)нєвши доброво(л)но(г)[о] запи(с)у своєго и вси(х) варунковь 
и собовя(з)ко(в), в нє(м) сописаньі(х), соную має(т)но(ст) сєло Вє(р)ховню з моцьі 
владзьі з лю(д)ми по(д)даньіми и зо всіми пожи(т)ками тоє має(т)ности со(т)
пна Мо(д)ри(н)ского и ма(л)жо(н)ки єго м(л). чєрє(з) служебника своє(г)[о] 
Йвана Ми(н)ковско(г)[о] и чєрє(з) и(н)ши(х) слу(г), боя(р) и по(д)даньі(х) сво- 
и(х), и(м) лєпє(и) вєдомьі(х) и знаємьі(х), мо(ц)но кгва(л)то(м) и бе(з)правнє
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(о(т)няли и (з) споко(и)но(г)[о] дє(р)жа(н)я и ужива(н)я’и(х) вьібили и на сєбє 
тую має(т)но(ст) сосєгнули.

За которьі(м) кгва(л)товньі(м) бє(з)правньі(м) со(т)ня(т)ємь и вьіби(т)ємь 
прєрєчоньі(и) па(н) Модри(н)ски(и) из ма(л)жо(н)кою своєю мєнили бьі(т) собє 
шкодьі на двє тисєчи злотьі(х) по(л)ски(х), о  што все са(м) со(т) сєбє, писанє(м) 
ма(л)жо(н)ки своєє сосвє(д)чивши(с), проси(л), абьі тоє соповєда(н)є до кни(г)
врядовьі(х) за(м)ку гдрьско(г)[о] Житоми(р)ского принято и записа(но) бьіло, 
што є(ст) принято и записано.

11. Роздєлокь добрь пнві) Проску(р) мєжи собою.

Року 1609, мца гє(н)вар[а], 9 дня.
18 На врядє его кро. м(л). за(м)ку Житоми(р)ского пєрєдо (м)ною 11 Фєдоро(м) 

Щуро(в)ски(м), по(д)старости(м) житоми(р)ски(м), ста(в)ши собли(ч)нє, во(з)- 
ньі(и) єнєра(л) воєво(д)ства Києвско(г)[о] шляхє(т)ньі(и) Петрь Котє(л)ни(ц)- 
ки(и) ку записа(н)ю до кни(г) со(з)на(л) и то(г)[о] со(з)на(н)я своє(г)[о] на пис- 
мє по(д) печа(т)ю и с по(д)писо(м) руки своєє в тьіє слова пода(л):

Я, Пєтрь Котє(л)ни(ц)ки(и), во(з)ньі(и) єнєра(л) зє(м)ски(и), со(з)наваю на 
сє(м) квитє мое(м) ку записа(н)ю до кни(г) за(м)ку єго кро. м(л). Житоми(р)- 
ского,

и(ж) року тепє(р) идучо(г)[о], тисєча шє(ст)со(т) дєвято(г)[о] мца гє(н)-
вара второ(г)[о] дня, маючи при собє сторону, шля(х)ту людє(и) добрьі(х), пна
Яна СОкгоно(в)ского а пна Матиса Залєско(г)[о], бьілє(м) на справє и потрєбє
и(х) м(л). пнвь Миха(и)ли и сьіно(в)цовь є(г)[о] м(л). пнвь Фєдора, Миколая 
и Ю(р)я Сущи(н)ски(х) Проскуровь в має(т)ности и(х) м(л). Ко(р)нинє и в Бє(л)- 
ка(х).

Та(м) жє передо (м)ною, во(з)ньі(м), и(х) м(л). пнвє Проскурове в тьі(х) 
маєтностя(х) свои(х) Ко(р)нинє и в Бє(л)ка(х), собьічає(м) приятє(л)ски(м) 
дє(л) доча(с)ньі(и) учини(в)ши, и до ужива(н)я споко(и)ного сода(л) другому, 
ро(з)дєливши три части тоє має(т)ности своєє ко(р)ниньскоє и бєло(ц)коє 
напо(л). Слуги и по(д)даньіє, та(м) мєшкаючиє, во(д)лу(г) листовь свои(х) мєжи 
сєбє розєбра(ли) и до ужива(н)я споко(и)но(г)[о] оди(н) другому содали, нє 

18 зв. вкладаючи в то (и) кгру(н)товь / /  кгру(н)товь жа(д)ньі(х) и со(в)шє(м). Кото- 
рьі(и) са(м) а(л)бо по(д)даньі(и) которо(г)[о] ко(л)вє(к) зо и(х) м(л). кгру(н)ту, 
яко(г)[о] споко(и)нє ужива(л), то(т) и тепє(р) а(ж) до делу вє(ч)но(г)[о] є(г)[о] 
споко(и)нє дє(р)жати и уживати має(т), а є(г)[о] м(л). соди(н) другому жа(д)- 
ноє перешкоди чинити нє маю(т) по(д) заруками в листе и(х) м(л). сописаньї-
(ми). А мєновите на ча(сть) є(г)[о] м(л). пна Михалову зо(с)та(л)сє мльі(н), лє- 
жачи(и) по(д) за(м)ко(м) Ко(р)ни(н)ски(м), в которо(м) ко(л) двє му(ч)ньі(х), 
а третєє ступноє с фолушо(м) и з валило(м), та(к)жє з ставо(м), до то(г)[о] 
мльїна налєжачи(м), и з ьі(н)шими всЬми пожи(т)ками ку тому мльїну налє- 
жалєми, а з слу(г), в Ко(р)нинє мєшкаючи(х), напє(р)вє(и) па(н) Кє(л)би(ц)- 
ки(и), Шумо(в)ски(и) Я(н), куха(р) Матьі(с), куха(р) С0на(ц)ко Жєрєбило,
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Сємє(н) Насонови(ч), Ж єрєбило Ива{н), Миколає(н)ко Ка(р)пь, во(и)ть ко(р)- 
ни(н)ски(и) бьі(в)ши(и). А зс по(д)даньі(х) ко(р)ни(н)ски(х) на(и)пє(р)вє(и) Лу(ч)- 
ка-дєся(т)ни(к), Ива(н) Во(и)тови(ч), Симо(н) Попови(ч), Ва(с)ко Симоно(в), 
Харитониха-вдова, Ваку(м), Пашко Губатьі(и), Ива(н), дя(к), Ива(н) Шматє- 
ли(н)ка, Якубь Ви(н)ни(к), дєся(т)ни(к) Па(р)хо(м), Левко, Са(в)чи(н) сьі(н), 
Ко(н)дра(т) Краве(ц), Кли(м) Чо(р)нущеня, Павє(л) Сторо(д), Павє(л) Вє(н)к- 
грино(в), Пєтрь И(л)ичь, О мє(л)я(н), попо(в) бра(т), Ива(н) Грипа, И(л)ко 
Емє(д), дєся(т)ни(к) Калюшко, Старьі(и) А(в)ра(м) Сємєнови(ч), Сємє(н) Слу- 
чани(н), Ю(с)ко Нєбаби(ч), Ми(ш)ко Нєбаби(ч), Ма(р)ти(н) Кравє(ц), Фєдо(р) 
СОлисЬєви(ч),Стєпа(н) Гли(м)нєви(ч), Якимє(ц) Л ьісьі(и), Гри(ц)ко Янє(ц)ски(и), 
Е(р)ма(к)-дєся(т)ни(к), Ку(ц) Курило, Старьш Га(в)рило, Кривобоки(и) 
Лє(в)ко, Швє(ц) Адамє(ц), Луци(н) Я(н)ко, Ко(с)то(ч)ка Ки(р)я(ш), Лє(в)ко 
Ви(н)ни(к), Фєдо(р) Чопьі(л)ка, Жда(н), Ка(с)яно(в) шури(н), Жда(н) Ивани- 
ши(н), О лисе(и), Сидораши(н) своя(к), Иса(и) Швє(ц), Яро(ш) Сємєнови(ч). 
А зс по(д)сусє(д)ко(в) ко(р)ни(н)ски(х): Снє(ж)ко Кузє(м)ка, Якимє(ц), Жє(с)- 
ко, Миха(л), Ста(с) Ля(х), Фєдо(р) Бо(н)да(р)чи(н), Сємє(н) Бо(н)да(р), Фє- 
до(р) Ши(м)ко(в), зя(т) Ива(н) у Савки, Ма(р)я, Гри(ц)ко Ш матєли(н)ка, Ива(н) 
Попови(ч), Дуброва Ма(р)тинє(ц), Ва(с)ко Сємєно(в), Е(в)ту(х), О панас, Са(в)- 
ка. З слу(г) , в Бє(л)ка(х) мєшкаючи(х): Григорє(и) Плєтєли(ц)ки(и), Гри(ц)ко, 
Чурино(в) бра(т),а зс по(д)даньі(х) бєло(ц)ки(х): дєся(т)ни(к) Фє(р)нитихорє(н)- 
ко, Хома Скрьі(п)ка, Ярмола Гу(н)ка, Ма(р)ко Ю(с)ко, Дубови(к) Мака(р), 
Пєтрь Улащинаши(н), Ку(з)ма Скри(п)ка, Грици(к) Ги(н)ко, дєся(т)ни(к) Хома 

19 Волоши(н), Йван Дє(г)тя(р), Фє(д)ко //  Руси(н), Ба(с)лу(в)ка А(н)дрє(и), Ста(д)- 
ни(к) Пєтрь, Дє(г)тя(р) Бори(с), НаумєняМ а(р)ти(н), Пшєни(ч)ньі(и) Куць, дє- 
ся(т)ни(к) Ма(р)ти(н), Куцєня Андрє(и), Л ьісьі(и) Кли(м)ко, А(н)дрє(и) Про(н), 
О ме(л)ко, Фє(н), Я(ц)ко, Гриц, Проко(п), Я(р)мола Ба(с)лу(в)чєня, ІЦє(р)- 
ба(н)-дєся(т)ни(к), Дорошь О (с)ко, Вєлики(и) Игна(т), Рома(н), Гри(н)ко, 
Лаза(р), Ко(р)ни(и) Проказа, Сєрєда Павє(л). В дєс(а)тку кожанє(н)ково(м): 
Дя(д)ко-дєся(т)ни(к), Кожа(н) Льі(с)ко, Саму(и)ло Ла(в)ри(ч), А(н)друшко 
Обьі(и)дє(и)ко, Л укаш ь Коза(к), Ко(с)тю(к) Вєлики(и), Ми(с)ко Вєлики(и), 
Сє(н)ко Ла(в)рико(в), Тро(ц), Лу(к)я(н) Кривощоки(и), Фє(д)ко Полишко, 
Ма(р)ко(в) Кипри(к), Яско Кугуть. ^

А на ча(ст) сьіно(в) є(г)[о] м(л). пно(в) Фєдора, Миколая и Ю(р)я Про(с)- 
куро(в) Сущи(н)ски(х) зо(с)талося мльіно(в) два. Н а то(и) жє рєцє И(р)пєни, 
нижє(и) мє(с)та Ко(р)ни(н)ско(г)[о] лєжачи(и) еди(н) во(и)тко(в)ски(и) на 
о(с)та(н)цу паволо(ц)ко(м), в которо(м) ко(л) двє, со(д)но мучноє, а другоє 
сту(п)ноє з фолюшами и з валилом, а други(и) нижши(и) со(с)танишо(в)ски(и), 
в которо(м) та(к)жє двє колє, со(д)но му(ч)ноє, а другоє ступноє и(з) става(ми), 
до тьі(х) мльіно(в) належачими. А (з) слу(г), в мє(с)тє Ко(р)нинє мєшкаючи(х), 
на(и)пє(р)ве(и) А(н)дрє(и)ко, Насоно(в) зя(т), Дє(м)ко Назарови(ч), Матя(ш) 
Пацє(в)ски(и), Кузми(н)ски(и), Стани(с)ла(в) Маляхо(в)ски(и), Пишчиха-вдова, 
Ра(д)ко Коро(с)тє(л). А (з)с по(д)даньі(х) ко(р)ни(н)ски(х): А(н)дрє(и) Капупа- 
дєся(т)ни(к), Стє(ц)ко Вакотє(н)ко, Я(ц)ко Лихо(д)ско(и), Хилє(ш) Вольінє(ц), 
Ю(с)ко Вольїнєц, Ю(с)ко Ви(н)ни(к), Мици(к) Ива(н), Колєда Ма(р)тин, Колє- 
(с)ни(к) Ива(н), Шє(в)чи(к)-деся(т)ни(к), Нико(н) Проци(к), О лєш ко, Фе(д)ко, 
Литви(н) Бо(г)данє(д), Фєдо(р), Са(в)чи(н) сьі(н), Воробє(и) Павє(л), Дє(г)тя(р) 
Мокє(и), Дг(г)тя(р) Я(д)ко, Бо(н)да(р)-дєся(т)ни(к), Ива(н) Полуля(х), Бо(г)- 
да(н) Коза(к), Ми(с)ко Вольінє(ц), Гри(д)ко, зя(т) Па(с)тухо(в), Гришко Па(с)-

130



тухови(ч), Га(в)рило, Ста(с) Конова(л), О лисє(и) Кола(ч)ни(к), С0(в)дє(и) 
Кова(л), Ш и(м)ко-дєся(т)ни(к), Кли(м) Коганє(ц)ски(и), П(р)шшвски(и) Халє- 
ли(и), Литви(н) Сидо(р), Литви(н) Га(в)рило, Глухи(и) Мальі(ш)ка, Калющєня 
А(н)дре(и), Коща(н) бра(т)6, Ерєми(и) Конова(л), Воропа(и) Чєрє(д)ни(к), дєся(т)- 
ни(к) Гри(ц)ко Чопьі(л)ка, ПєтрьМ є(л)нико(в), Я (ц)коН ога, Ко(с)тю(к) Витєня, 
Ива(н) Кочє(р)га, Ва(с)ко Мєро(ч)ни(к), Ми(ц) Бєрє(з)ни(ц)ки(и), Данило Ве
ли к и й ), Ми(с)ко Кушнг(р), Ва(с)ко, Ма(с)ко(в) бра(т), Ма(с)ко. А (з)с по(д)су- 
се(д)ко(в) ко(р)ни(н)ски(х): А(н)дрє(и), Стани(с)ла(в), Е(в)хи(м), Мало(ш), Яки- 
мє(ц), Я(ц)ко Лукьянє(ц), / /  Йван Фо(р)тни(к). А то жидьі, в Ко(р)нинє мєш- 
каючиє: на(и)пє(р)вє(и) Е(и)зичка зь сьіно(м) Са(х)но(м), Мошко, жи(д), Х а та7 
Агроновская, Гата Дєвоччишина на Бє(л)ка(х), которьіми є(г)[о] м(л). па(н) 
Миха(и)ло Суща(н)ски(и) -Про(с)кура сьіно(в)цо(в) свои(х) на(д) дє(л) дарова(т) 
рачи(л).

А (з) слу(г), в Бє(л)ка(х) мєшкаючи(х): И(л)я Го(р)ньі(и), Гури(н) О (в)- 
дє(и), во(и)ть бєло(ц)ки(и) бьі(в)ши(и) Хилимо(н), а (з)с по(д)даньі(х) бєло(ц)- 
ки(х): дєся(т)ни(к) Пра(д)ка, Ива(н) Де(г)тя(р), Ива(н) Кудинови(ч), Фє(д)ко 
Чо(р)ньі(и), Я(р)мо(ш) Павв(л), Ко(р)жи(к) Тимо(н), Сє(н)ко Вєлики(и), Ти- 
мо(ш) Тява, А(н)дрє(и) Кошо(в)ни(к), деся(т)ни(к) Вєли(ч)ко Ива(н), Мала- 
фє(и) Тимо(ш), писа(р) Лу(ц), Ва(с)ко, Кра(в)цо(в) бра(т), Кова(л) Я(ц)ко, 
Забияка Рома(н), Кодола А(н)дрє(и), Ко(м)на(ц)ки(и) Сє(н)ко, Грє(ш)ч8ня 
Гриц, Сухи(и) - дєся(т)ни(к), Сє(н)ко Трушєви(ч), Ко(н)дра(т) Куценя, 
Дмитрь Наро(д)ньі(и), Ничипо(р) Василеви(ч), С0(с)та(п), Павг(л) У(с), Гри(ц)ко 
Гляденя, Ма(ц)ко Ива(н), Фєдунє(н)ко а(л)бо По(в)торг(и)ко - деся(т)ни(к), 
По(д)дубньі(и) Я(ц)ко, Л ьісьі(и) Трохи(м), Куцєви(ч) И(г)на(т), Тєрєшко Ко- 
лє(с)ни(к), Мо(и)сє(и), Фєдо(р) Куцо(в), П о(в)ло8 Д ик один а Ва(с)ко Каба(к), 
Га(в)рило Кожанє(н)ко, Лихо(ц)ки(и) Ива(н), Калюшвня Ко(с)тю(к), Кожа- 
нє(н)ко Я(ц)ко, Слепьі(и) Пили(п), Ду(д)ка Вє(л)бо(и)ко, Сє(н)ко Литви(н), 
А(н)то(н) Крьіштофь. А (з)с по(д)сусє(д)ко(в) бвло(ц)ки(х): Га(в)рилиха, Шє- 
вєлиха, зя(т) Петра Дє(г)тяра, други(и) та(м) же Ва(с)ко, Я(ц)ко(в) шури(н), 
Дєво(ч)чиха, Ка(л)ко Ко(с)тю(к), А(н)дре(и) Глушко, Ивани(ха), Ма(р)ти(н).

Та(м) жє пєрєдо (м)ною, во(з)ньі(м), вьішє(и) мєновано(м), и(х) м(л). пновє
Про(с)куровє ча(ст) чєтвє(р)тую в тьі(х) має(т)ностя(х) свои(х) и(х) м(л). пио(м) 
А(н)дрєєви и Кирилови Ко(р)ни(ц)ки(м), которая и(м) право(м) посаговьі(м)
по ма(т)цє и(х) м(л). пнє(и) Ма(р)є Про(с)кура(н)цє налєжи(т), вьідєлили и до
(с)поко(и)но(г)[о] ужива(н)я и(х) мл(с)тя(м) во(д)лу(г) права и(х) м(л). налє- 
жачо(г)[о], яко н[а]пє(р)вє(и) и(х) м(л). нєро(з)дє(л)ную дє(р)жали до(ч)ку
пна и(х) з тоє мае(т)но(с)ти подали, то є(ст) на(и)пє(р)вє(и) мльі(н) Сємєно(в)- 
чи(и), на рєцє И(р)пєни вьішє(и) мє(с)та Ко(р)ни(н)ско(г)[о] лєжачи(и), в ко- 
торо(м) коло (о(д)но му(ч)ноє, а другоє сту(п)ноє из ставо(м) з спу(ст)ньі(м), ку 
тому мльїну налєжачи(м), и зо (в)сими и(н)шими пожи(т)ками, такжє з слу(г) 
и по(д)даньі(х) ко(р)ни(н)ски(х) и бєло(ц)ки(х) ча(ст) чєтвє(р)тую, которьі(х) 
имєна //  тьіє су(т): на(и)пє(р)вє(и) в Ко(р)нинє боярє: И(г)на(т) Ганє(з)ски(и) и 
ляхи: Ива(н) Изє(н)ко, Григорє(и) Лабу(н)ски(и), Ра(д)ко Жеребило, Якубь

6 Треба Кощин брат.
7 Очевидно, Гата (ім’я від Агата),
8 Очевидно, Павло.



Мошв(н)ски(и), а (з)с по(д)даньі(х) ко(р)ни(н)ски(х): Жданє(ц)-дєся(т)ни(к), 
Гри(ц)ко Мукозоб, Ива(н) Лє(н)цєня, Ку(з)ма Заруча(и)ньі(и), Я(ц)ко Скрипка, 
Га(в)рило Мукозоб, Павє(л) При(и)ма, Ло(г)ви(н) Пили(п), Вольінє(ц) Пи(л)ко, 
© рєш ко - дєся(т)ни(к), Ма(р)ти(н) Скрипка, Пєтрь Жєрєбило, Бо(л)жи(ч), 
Ста(д)ни(к), Ма(х)но Кожушко, О ни(с)ко Пєтв(ц)ки(и), Фєдо(р) Швє(ц), Лє(в)- 
ко Чо(р)ньі(и), Кузє(м)ка Мальі(и), Ивашко Васютє(н)ко, дєся(т)ни(к) И(л)ю- 
та, Олисє(и) Кушнє(р), Ми(с)ко Носачє(н)ко, Са(ч)ко Га(ц)ко, Вольінє(ц) Дв- 
ми(д), Дмитрєня, Я(ц)ко Пєтє(ц)ки(и), Ва(с)ко Баби(ч), С0(с)ко Швє(ц), Я(ц)ко 
Вольінє(ц), Са(в)ка - дєся(т)ни(к), Ива(н), СОлисєє(в) зя(т), Пилипь^ Старьі(и), 
©(с)та(п), сьі(н) г(г)[о], Павє(л) Вяпа9, Я(н) Воро(т)ньі(и), Сємг(н) Чо(р)тко.

А (з)с по(д)сусє(д)ко(в) в Ко(р)нинв: Ра(д)ко А(н)дрг(и), ля(х) О мє(л)я(н)... 
У(с), (с)торож, а а [!] з слу(г), в Бє(л)ка(х) мбшкаючи(х): Пєтрь Нава(л)ньі(и), 
Хаси(м) Старьі(и), а (с)с по(д)даньі(х) бвло(ц)ки(х): Ха(р)ко - дєся(т)ни(к),
Ко(р)ни(и) Панющєня, Хитрьі(и) Ла(с)ко, Св(нко), Дмитрєня, Золотуга, Ку- 
ла(ч)ок, Хомиха иСо(в)ко Васи(л), С0(с)мачка 10 Пи(л)ко, Калитє(н)ко - дєся(т)- 
ни(к), Ива(н) Пу(л)мєни(н), Ерєми(и) Глухи(и), Гри(ц) Погрє(б)ньі(и), Шє(и)на 
Ва(с)ко, По(д)ли(ж)ньі(и) Вакула, Ивашко Пєтрь, Кошка Курилє(н)ко, Курило 
Соболє(н)ко, дєся(т)ни(к) Ва(с)ко, Соболє(н)ко А(н)то(н), Дмитрь Поли(с)- 
ки(и), Лу(к)ян Калити(ч), Фєдо(р) Брушко, Ка(р)пь Калити(ч), Я(ц)ко Паню
щєня, Стєпа(н) Ду(д)ка, Я(ц)ко Споди(н), Жєрєбє(и) Фєдо(р), Кони(к) Ми(с)ко, 
Лосє(н)ко. А (з)с по(д)сусє(д)ко(в) бєло(ц)ки(х): Е(в)хи(м) За(и)чєня, Рома(н), 
Сє(н)ко Руси(н), Марушка-вдова, Трушєви(ч), Нитихорєня А(н)дрє(и), Кури- 
лєня Е(в)ту(х), Квашєня, СОпанасиха. Которою то має(т)но(ст) свою ко(р)ни(н)-
скою и бєло(ц)кую и(х) м(л). пновє Про(с)куровє, сами мєжи собою, та(к)жє 
и (с) паньї Ко(р)ни(ц)кими, до часу ро(з)дєли(в)ши и ка(ж)дьі(и) до посєс'Ь(и) 
и (с)поко(и)но(г)[о] ужива(н)я своє(г)[о] (обєцає(м) приятє(л)ски(м) єму ча(ст) 
належачую взя(в)ши, мєнє просили, во(з)но(г)[о], вьішє(и) мєновано(г)[о], 
абьі и(х) м(л). ко(ж)до(г)[о!,зосо(б)навтьіє ча(с)ти с пови(н)но(с)ти вряду моє-

20 зв* (г)[о ] // увєза(в) и до (с)поко(и)но(г)[о] ужива(н)я и(х) мл(с)тя(м) ка(ж)дому 
ча(ст) є(г)[о] належачую пода(в) и по(с)тупи(л), що я с пови(н)но(с)ти уряду 
моє(г)[о] учини(в)ши, ка(ж)до(г)[о] зь и(х) м(л). в ча(ст) и(х) увєза(в) и (с)лу- 
га(м) и по(д)даньі(м) ко(р)ни(н)ски(м) и бєло(ц)ки(м) ка(ж)дому, хто ся кому 
зо(с)та(л), ро(с)каза(л) є(с)ми, абьі пано(в) свои(х) во(д)лу(г) ро(з)дє(л)ку по- 
(с)лушни бьіли.

И на то (м) да(л) сє(с) мо(и) кви(т) с пєча(т)ю и (с) по(д)писо(м) руки моєє.
Писа(н) в Ко(р)нинє року тисєча шо(ст)со(т) дєвято(г)[о], м(с)ца гє(н)вара, 

второ(г)[о] дня.
Котороє (ж) то сочєви(с)тоє со(з)на(н)є гюмєнєно(г)[о] во(з)но(г)[о] до 

кни(г) принято и записано є(ст).

9 Остання літера в слові виправлена.
10 Літера ч виправлена із ш.
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12. И (нг)вє(н )т арь по(д)даньі(х), 
пущоньі(х) пну У є(з)дє(ц)ко(м у) (о(т) п. Про(с)курт>.11

Року 1609, мца гє(н )ва (ра ), 9 дня.

На (в)рядє єго к(р). м(л). за(мь)ку Житоми(р)ско(г)[о] пєрєдо (м)ною, 
Фєдоро(м) Щуро(в)ски(мь), по(д)старо(с)ти(м) житоми(р)ски(мь), по(с)танови(в)-
ШИСЯ (ОЧбВИ(с)ТО, єго м(лст) па(н) Грєгорє(и) Гнєвошєви(ч) Ує(з)дє(ц)ки(и) 
по(к)лада(л) ли(ст)-квитацию свою по(д) пєча(т)ю и (с) по(д)писо(мь) руки своєє, 
та(к) тє(ж) по(д) пєча(т)ми и (с) по(д)писа(ми) ру(к) людє(и) за(ц)ньі(х).

В то(мь) ли(с)тє мєнованьі(х) єго м(лсти) пну Миха(и)лу Сущи(н)скому- 
Про(с)курє в рєчи способо(м), нижє(и) сописано(мь) даньі(и), просєчи, абьі при-
ня(т) и до кни(г) врядовьі(х) за(м)ку гдрьско(г)[о] Житоми(р)ско(г)[о] уписа(н) 
бьі(л), которого (м) приня(в)ши и читано(г)[о] пєрє(д) собою, до кни(г) слово 
в слово вписа(ти) каза(л), которьі(и) та(к) сє в собє має(т):

Я, Григорє(и) Гнєвошєви(ч) Ує(з)дє(ц)ки(и), вьі(з)наваю и чиню я(в)но си(м) 
мои(мь) ли(с)томь, доброво(л)ною квитациєю, ко(ж)дому, хто бьі со то(м) вєда(т) 
хотє(л) тєпє(р), а на пото(мь) за(в)ждьі,и(ж), што бьі(л) зо(с)та(л) винє(н) мни
и ма(л)жо(н)цє моє(и) пнє(и) Доротє(и) Мроко(в)ско(г)[о] єго млс(т) пнь 

21 Миха(и)ло Сущи(н)ски(и)-Про$кура пє(в)ную су(му) пинєзє(и), тисєчу ко(п) 
грошє(и) ли(то)в[ских] на ли(ст) / /  на ли(ст)-запи(с) сво(и), которо(м) бьі(л) тую 
су(му) вьішє(и) мєнованую внє(с) на третюю ча(с)т має(т)но(с)ти своєє дєдє(ч)- 
ноє ко(р)ни(н)скоє и бєло(ц)коє, в воєво(д)ствє Киє(в)ско(м) лєжачоє, которая
на єго м(т). ро(в)ньі(м) дєло(мь) со(т) брата єго м(лсти) пна Григо(р)я Сущи(н)- 
ско(г)[о]-Про(с)курьі припа(с)ти мєла, яко со тсо(мь) всє(мь) то(т) ли(ст)-за-
пи(с) єго м(лстямь) наданьі(и), ширє(и) в собє собьмо(в)ляє(т), во(д)лу(г) кото-
ро(г)[о] запису своє(г)[о], и(ж) єго м(лст) пнь Сущи(н)ски(и) с пє(в)ньі(х) при
чини) на(м) тоє суму пинєзє(и) на ча(с), в нє(м) на(з)начоньі(и), нє со(т)да(л) 
и доб(р), и(мь) софєрованьі(х) нє у(с)тупи(л), со (ш)то смьі проти(в)ко є(г)[о]
м(лсти) протє(с)тации и рєляции во(з)ньі(х) на (в)ряда(х) ро(з)ньі(х) та(к) в 
воєво(д)ствє Киє(в)ско(мь), яко и в воєво(д)ств,Ь Вольі(н)ско(мь) учини(в)ши, 
и до уряду кгро(д)ско(г)[о] Лу(ц)ко(г)[о] в року про(ш)ло(мь) тисєча шє(ст)со(т)
со(с)мо(мь) на ро(ч)ки кгро(д)скиє лу(ц)киє, м(с)ца ма(р)ца, трьіна(д)цато(г)[о]
дня припадаючиє, и сужоньш за по(з)вами, и(ж) та(мь) на єго м(лсти) зьі(с)кь 
одє(р)жали, яко со то(м) всє(мь) то(т) дєкрє(т) кгро(д)ски(и) лу(ц)ки(и) и увє(с) 
по(с)тупо(к) в то(и) справє за(ш)льі(и) ширє(и) в соби со(б)мо(в)ляє(т), которо- 
(г)[о] мьі до да(л)ши(х) затяго(в) и по(с)ту(п)ку пра(в)но(г)[о] во(д)лу(г) со-
(з)на(н)я и вьінала(з)ку и(х) м(лсти) пно(в) приятєло(в) нши(х) нє припу(с)каю- 
(чи), мєжи собою смьі (с) згоди(ли) со то таковьі(мь) способо(мь), и(ж) мьі всима
зьі(с)ками на єго м(лсти) чєрє(з) на(с) сотриманьі(ми) єго м(лт). дарова(ли), а
єго м(лст) на(м) в само(и) сумє во(д)лу(г) ли(сту)-запису своє(г)[о] уи(с)ти(л)

п  Справи за № 12 і 13 об’єднані в одну під № 12.
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и тую суму пинєзє(и), тисечу ко(п) гр(ш). ли(т)[овских] всю спо(л)на со(д)да(л)
и заплатиль; за которьімь у(и)щє(н)ємь єго м(лст) мьі его м(лсти) с тоє сумьі
пинєзє(и), тисєчи копь гр(ш). ли(т)[овских], и зо (в)сє(г)[о] процє(с)су пра(в)- 
но(г)[о], квитує(мьі) и во(л)ньі(мь) чинє(мьі) и то(т) увє(с) процє(с) правньі(и)
чєрє(з) на(с) за тую су(му) пнзє(и), на є(г)[о] м(лсти) (одє(р)жаньі(и), касуємо, 
уморає(мо) и внєвє(ч) соборочає(мо) та(к), и(ж) вжє жа(д)ноє моцьі мз(ти) нє 
має(мь) и мо(чи) нє будє(мь) вє(ч)ньі(ми) часьі.

А мьі сами и пото(м)ковє нши нє має(мо) єго со(д)но(в)ля(ти) по(д) зарукою
на єго м(лсти) пна Суща(л)ско(г)[о] само(г)[о] и пото(м)ко(в) єго м(лсти) тисєчи 
ко(п) г(рш). лито(в)[ских] и по(д) нагорожє(н)ємь шко(д) на голоє рєчє(н)є
слова єго м(л). а(л)бо пото(м)ко(м) єго м(лти), со што по(з)ви [о](т)даємо, во(л)-

зв но(ст) до ко(ж)до(г)[о] суду и права, а мьі и потомьковє нши, нє заживаю(чи) 
жа(д)ньі(х) диляцьі(и) //  диляцьі(и) и аппєляцьі(и) у справє(д)ливо(с)ти заруку 
заплати(т) и шкодьі на голоє рєчє(н)є слова нагороди(т) пови(н)ни будемо, яко
(ж) то(т) запи(с) сори(и)на(л)ньі(и) на тую су(му), тисєчи ко(п) г(р)[о](ш)є(и) 
ли(т)[овских], та(к)жє по(з)вьі, дєкрєти, протє(с)тации и рєляции во(з)ньі(х) 
и и(н)шиє в с і мунимє(н)ти, сопро(ч) со(д)но(г)[о] дєкрє(ту), которо(г)[о] на сє(с)
ча(с) при (м)нє, Ує(з)дє(ц)ко(мь), нє має(шь) [!] зара(з), єго м(лти) вє(р)ну(л)ь 
є(с)ми. А хотя бьі(с) другиє у ко(г)[о] показа(ли), ку то(и) справє налєжачиє, 
тє(дьі) вжє (от сє(г)[о] часу жа(д)ноє ваги мє(ти) нє маю(т) и мо(чи) нє буду(т) 
ви(ч)ньі(ми) часьі.

Которую то квитацию мою тєпєрє(ш)нюю я, Григорє(и) Ує(з)дє(ц)ки(и), 
пєрє(д) вьі(и)стє(мь) дво(х) нєдє(л) в кгродє Житоми(р)ско(мь) при(з)на(т) маю, 
а стороньї ма(л)жо(н)ки моєє, котороє на сє(с) ча(с) до со(з)на(н)я з Житомєру 
во(д)лу(г) и(н)тє(р)цьізьі и для нє(с)посо(б)но(г)[о] здоровя єє стави(ти) нє мо(г)-
лє(мь), и сона сє нє к\вила, тєдьі має(т) и пови(н)на будє(т) єго м(лти) пна Су- 
ща(л)ско(г)[о] таковою (ж) квитацьією, яко и я тєпє(р), квитова(т) в за(м)ку 
єго к(р). м(л). Лу(ц)ко(мь) со(т) дня дисє(и)шо(г)[о] за нєді(л) ш і(ст) под зару
кою сємисо(т) ко(п) г(рш). ли(т)[овских], на которьі(и) ча(с) и то(т) дє(к)рє(т),
которого (мь) тєпє(р) єго мл(сти) пну Суща(л)скому нє вє(р)ну(л), вє(р)ну(т) 
будє(м) пови(н)ни.

А по таковьі(х) квитация(х) н[а]ши(х) має(м) и пови(н)ни будємь мьі собоє- 
спо(л)нє тьіє квитации пєрєнє(сти) до кни(г) голо(в)ньі(х) трибуна(л)ски(х) 
любє(л)ски(х), кгдьі сє справи воєво(д)ства Киє(в)ско(г)[о], на(и)пє(р)вє(и) по
датє сєє квитацьія [!] ншоє суди(ти) будє(т), нє заживаю(чи) жа(д)ньі(х) диля- 
ци(и) по(д) зарукою сє(ми)со(т) ко(п) г(рш). ли(т)[овских] и по(д) нагорожє-
(н)ємьшко(д) на голоє рєчє(н)є слова єго м(л). и што єго м(лти) во(л)но нас по-
(з)ва(т) до ко(ж)до(г)[о] суду и права кгро(д)ско(г)[о] зє(м)ско(г)[о] а(л)бо три- 
буна(л)ско(г)[о], в которьі(и) ко(л)вє(к) по(з)о(в) и в воєво(д)ство роко(мь), 
хотя и нєпра(в)ньі(мь), а мьі нє заживаю(чи) диляци(и) и а(п)пєляци(и) и жа(д)- 
ньі(х) усправє(д)ливи(ти)сє має(м) и будє(м) пови(н)ни по(д) тьіми (ж) ові(ми)

22 зарука(ми) и (обовя(з)ка(ми) / /  (обовя(з)ка(ми), в сє(мь) ли(с)тє нше(м) мписаньїми.



И на то (м) да(л) сє(и) мо(и) ли(ст), доброво(л)ную квитацию, с пєча(т)ю 
к (с) по(д)писо(мь) руки моє(и).

И при то(м) бьіли и того буду(чи) добре ведо(ми) за у(ст)ною и СОЧ8ВИ(С)ТОЮ 
про(з)бою моєю пєча(ти) сво(и) приложи(т) и руки по(д)писа(т) рачи(ли).

А то писа(т) умє(л) [!] и(х) м(л). пновє приятєлє мои: и(х) м(л). пнь Фило(н) 
Котє(л)ни(ц)ки(и), пнь Пє(тр) Лобо(с) а пнь А(н)дрє(и) Ко(р)ни(ц)ки(и).

Писа(н) в Ко(р)нинє року тисєча шє(ст)со(т) дєвято(г)[о], м(с)ца я(н)вара, 
трєтє(г)[о] дня.

У тоє квитации пєчатє(и) прєти(с)нєньі(х) чотьіри а по(д)пи(с) рукь в тьіє 
слова:

Григорє(и) Гнєвошєви(ч) Ує(з)дє(ц)ки(и) вла(с)ною рукою, Фило(н) Котє(л)- 
ни(ц)ки(и)и, вла(с)ная рука, А(н)дрє(и) Ко(р)ни(ц)ки(и), вла(с)ная рука.

Котороє то (очєви(с)тоє со(з)на(н)є пна Григо(р)я Гнєвошєви(ча) Ує(з)дє- 
(ц)ко(г)[о], та(к)жє и то(т) ли(ст)-квитация єго м(л). слово в слово до кни(г) 
врядовьі(х) за(м)ку Житоми(р)ско(г)[о] принято и записано є(ст).

14. СОповєда(н)є пна Л акгє(в)ни(ц)ко(г)[о] 
на пна Сє(р)ховє(ц)ко(г)[о].

Року 1609, мца гє(н)[вара], 10 дня . 
Писа(л) и присьіла(л) на вря(д) єго к(р). м(л). замо(к) Житоми(р)ски(и)

*-ч_
до мєнє, Фєдора Щуро(в)ско(г)[о], по(д)старо(с)тє(го) житоми(р)ско(г)[о], пнь
Ба(л)цє(р) Лакгє(в)ни(ц)ки(и), жалуючи и соповєдаю(чи) на пна Яна Сє(р)хо- 
вє(ц)ко(г)[о],

и(ж) (онь с по(л)ною радою и со(д)ньі(мь) порозумє(н)ємт> ма(л)жо(н)ки
своєє пнєє Фєдорьі Е(с)лико(в)ско(г)[о], нє пєрє(с)таваю(чи) пє(р)шо(г)[о] взя- 
(т)я своєго, и(ж) ми пє(р)вє(и) сєго на до(мь) мо(и) старо(с)'Ьлє(ц)ки(и) нає(з)дь,

'V/
кгва(лт) чини(л) дня вчора(и)шо(г)[о! м(с)ца гє(н)вара дєвято(г)[о] дня року 
тисєча шє(ст)со(т) дєвято(г)[о], кгдьі єха(л) слуга и приєтє(л) мо(и) Супру(н)
Да(ш)кєви(ч) до сєла пна Григо(р)я Кє(в)лича до СтаросЬлє(ц) со потрєба(х)

'Ч ч у

22 зв. свои(х) ми(мо) до(мь) пна Сє(р)ховє(ц)ко(г)[о] / /  вє(ц)ко(г)[о] го(с)ти(н)цє(мь) 
звьі(к)льі(мь).

Которо(г)[о] Супруна насобачи(в)ши, завола(в)ши на слуги и по(д)даньіє
свои, пнь Сє(р)ховє(ц)ки(и) кгва(л)ту са(м) сособою своєю с тьі(ми) слуга(ми)
и по(д)даньі(ми) свои(ми), погона(в)ши єго в сєлє пна Григо(р)я Кє(в)лича в
Старос'Ь(л)ца(х), нє допу(с)ти(л) єго до до(му) пна Кє(в)личова упа(ст), которьі(и) 
до до(му) мє(л)никова упа(л).

Та(м) жє пнь Сє(р)ховє(ц)ки(и), мо(ц)но кгва(л)томь добьі(в)ши єго с то(г)[о] 
до(му) мє(л)никова, яко го(с)подьі є(г)[о], то(г)[о] Супруна Да(ш)кєвича (окру
ж н е  зби(л) и порани(л), то(л)ко лє(д)вє живо(г)[о] на конє(и) всади(в)ши,
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до до(му) своє(г)[о] привє(з)ши, до ла(н)цуга у вєзє(н)є посади(л) и тгпє(р) 
у вєзє(н)и сєди(в), с которьі(х) ра(н) не ви(м), е(с)ли жи(в) будє(т).

Того (ж) дня, датьі вьіше(и) мєнованоє, м(с)ца гє(н)вара дєвято(г)[о] 
дня року ше(ст)со(т) дєвято(г)[о ], хотячи (с) о  тс(м) дов'Ьда(т), што (с) на тьі(м) 
Супруно(м),: служєбнико(м) мои(мь), в СтаросЬ(л)ца(х), в то(г)[о] мє(л)ника
до(му), на(д) ни(м) д'Ьяло, єхалє(мь) до (С)таросєлє(ц), до сєла пна Кє(в)личова.

То(т) жє пнь Я(н) Сє(р)ховє(ц)ки(и) са(м) особою своєю, [з] (м)ноги(ми) 
слуга(ми) и по(д)даньіми свои(ми), за(с)тупи(в)ши доброво(л)ную дорогу, по- 
ча(л) за (м)ною гона(т), на мєнє с пу(л)гако(в) стрєля(т), мало мєнє само(г)[о] 
с пу(л)гаку нє [по(с)трєли(л). При (м)н'Ь служє(б)ника моє(г)[о] Тимоша 
Да(ш)кєвича с по(л)гаку у но(г)у лєвую вьішє(и) колона навьілє(т) про(с)трє- 
ли(л) и шко(д)ливє рани(л), которьі(и) та(к)жє нє в’Ьдаю, чи жи(в) будє(т). Ко
н е^ ) и(з) сє(д)ла(ми) взя(л), та(к)жє с то(г)[о] Тимоша сукню злупи(л) и по- 
є(с) з м,Ь(ш)кє(мь) [!] и (з) ножа(ми) зня(ли) и зо(р)вали, в м ^ ц ^к у  чи(р)воньі(х) 
золотьі(х) бьіло пя(т), кони — шє(р)стю одє(н) ка(ш)тановатьі(и) льісьі(и), за ко- 
торо(г)[о] дано золотьі(х) по(л)ски(х) о(с)мьдєся(т), друго(г)[о] коня взя(л) 
тисаво(г)[о] шє(р)стю, за которо(г)[о] дано ко(п) два(д)ца(т) лито(в)ски(х), трє-
ти(и) ко(н) вороньі(и), за которо(г)[о] дано ко(п) дєсє(т) г(рш). лито(в)ски(х).

Тоє всє пн Я(н) Сє(р)ховє(ц)ки(и) з слуга(ми) и по(д)даньі(ми) свои(ми) по- 
23 бра(л), полупи(л) и в до(м) сво(и) / /  и (в) дом сво(и) то увє(л) и (в)нє(с), и на 

пожито(к) сво(и) обє(р)ну(л).
И проси(л) о  прида(н)є во(з)но(г){о] на о(г)лєда(н)є оно(г)[о] кгва(л)ту

и ра(н). Я м єго м(лти) з уряду прида(л) єнєрала воєво(д)ства Киє(в)ско(г)[о] 
А ^ д р 'Ь я  Бара(н)чо(в)ско(г)[о1, которьі(и) та(м) бьі(в)ши и то(г)[о] кгва(л)ту 
и ра(н) о(г)лєда(в)ши, ста(в)ши на (в)рядє, очєви(с)то со(з)на(л) и то(г)[о! 
со(з)на(н)я своє(г)[о] кви(т) по(д) пєча(т)ю своєю писаньі(и) тьі(ми) словьі по- 
да(л).

Котороє то оповєда(н)є пна Лакгє(в)ни(ц)ко(г)[о] до кни(г) за(м)ку Жи- 
томи(р)ского є(ст) записано.

15. СОповєда(н)є пна С є(р)ховє(ц)ко(г)[о] 
на пна Л акгє(в)ни(ц)ко(г)[о].

Року 1609, м (с)ца  гєн[вара\, 10 дня.
На (в)рядє єго к(р). м(л). за(м)ку Житоми(р)ско(г)[о] пєрєдо (м)ною, Фє- 

доро(м) ІЦуро(в)ски(мь), по(д)старо(с)ти(м) житоми(р)ски(мь), ста(в)ши очє-
висто, пнь Я(н) Сє(р)ховє(ц)ки(и) о(б)тя(ж)ливє жалова(л) и протє(с)това(л)
на пна Ба(л)цєра Лакгє(в)ни(ц)ко(г)[о], которьі(и), запо(м)нє(в)ши бга и срок- 
гости пра(в)ноє, а (в)зя(в)ши пєрє(д) сєбє зльі(и) а нєпри(с)то(и)ньі(и) умьі(сл) 
проти(в)ко’мнє, хотє(чи) мя здоро(в)я по(з)бави(т), непоо(д)нокро(т) заса(д)ки 
по дорога(х) и при цє(р)кви в Старосє(л)ца(х) чини(л),

и(ж) мя пнь бгь о(т) таковьі(х) потає(м)ньі(х) єго засадо(к) оборони(ти)
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рачи(л), тєдьі то(т) Ба(л)цє(р) Лакгє(в)ни(ц)ки(и), догожаю(чи) нєпри(с)то(и)- 
но(му) и зло(му) умьі(с)лови своє(му), року тєпєрє(ш)нє(г)[о] тисєча шє(ст)-
со(т) дєвято(г)[о] м(с)ца гє(н)вара дєвято(г)[о] дня, в пя(т)ницу, запо(м)нє(в)ши 
срокго(с)ти пра(в)ноє, са(м) особою своєю з слугами и помо(ч)ника(ми) свои- 
(м и),нато  способньїх чоловєка ки(л)ка на (и)мє, которьі(х) о(н) са(мь) знає(т) 
и лєпє(и) вєдає(т), з стрє(л)бою, во(и)нє належачою, збро(и)но, копє(и)но нає- 
ха(в)ши кгва(л)то(в)нє на до(мь) шляхє(ц)ки(и) в сєле Старосє(л)ца(х) покоє(мь) 
права по(с)полито(г)[о] о(б)варованьі(х), учини(в)ши о(к)ри(к), обьічає(м) по- 
га(н)ски(мь) стьрєлял и кгва(л)то(в)нє в до(м) мо(и) добьіва(л)сє и шту(р)моваль 
мене само(г)[о! и ма(л)жо(н)ки моєє яко людє(и) споко(и)ньі(х) добьіва(л).

23 зв. А по то(мь) / /  а по то(мь) того (ж) дня, дєвято(г)[о] гє(н)вара, зара(з) о(т)- 
вє(р)ну(в)шись о(т) до(му) моє(г)[о] с тьі(ми) слуга(ми) и помо(ч)ники свои(ми), 
знаєха(в)ши на мльі(н) мо(и) новьі(и) в Старосє(л)ца(х), то(т) мльі(н) 
мо(и) обьічає(мь) тата(р)ски(мь) с о(г)нє(м) запали(л), збожє вшєлякоє, у мльїнє 
будучоє, и, скрьіню о(д)би(в)ши, замо(к) внивє(ч) обє(р)нуль и начи(н)є мльї- 
ноє до сєбє побра(л), мє(л)ника у воду топи(л), сьіно(ч)ка мало(г)[о] 
мє(л)ника моє(г)[о] рука(ми) свои(ми) рострупа(л), нє вє(м), є(с)ли живо будє(т).

Того (ж) дня, вьішє мєновано(г)[о], в пя(т)ницу, то(т) Ба(л)цє(р) Ла(к)гє(в)- 
ни(ц)ки(и),запали(в)шито(т) мльі(н) мо(и) а єдучи о(т) то(г)[о] млина моє(г)[о], 
за(с) по(в)торє чиня(чи) досьі(т) зло(му) умьі(с)лови своє(му), кгва(л)ю(в)нє на 
до(м) мо(и) наєха(в)ши, о(к)ри(к) учини(в)ши, стрєля(л), шту(р)мова(л), мєнє 
само(г)[о] добьіва(л).

Та(ко)ж при то(м) кгва(л)то(в)но(м) наєха(н)ю на до(м) мо(и) чєля(д) мою 
дво(р)ную, которьіє о(т) таково(г)[о] кгва(л)ту мнє борони(ли), в до(му) моє(м) 
трє(х) пострєля(л) и рани(л), которьіє и са(м) нє вє(м), є(с)ли живьі буду(т), за- 
чи(м) до(м) мо(и) шляхє(ц)ки(и) о(к)рвави(в)ши, поко(и) права по(с)полито(г)[о] 
взруши(л).

И проси(л) пнь Я(н) Сє(р)ховє(ц)ки(и) о  прида(н)є во(з)но(г)[о] на о(г)- 
лєда(н)є то(г)[о] кгва(л)то(в)но(г)[о] нає(з)ду на домь и мльїна запалє(н)я, яко 
по(с)трєля(н)я, помо(р)дова(н)я слу(г) и чєляди єго дво(р)ноє.

Яко (ж) я, Фєдо(р) Щуро(в)ски(и), по(д)старо(с)ти(и) житоми(р)ски(и), 
прида(л) во(з)но(г)[о] воєво(д)ства Киє(в)ско(г)[о] шляхє(т)но(г)[о] Ю ря Ива- 
но(в)ско(г)[о], которьі(и), та(м) бьі(в)ши и поо(г)лєда(в)ши, пришє(д)ши пє- 
рє(д) мєнє, вря(д), в тьіє слова со(з)на(л),

и(ж) року тєпє(р) идучо(г)[о] тисєча шє(ст)со(т) дєвято(г)[о] мца гє(н)вара
десятого дня бьі(л) є(с)ми на (с)правє и потрєбе єго м(лти) пна ЯнаСє(р)хове- 
(ц)ко(г)[о] в до(му) его в сєле Старосє(л)ца(х).

Та(м) жє за оказа(н)ємь и о(б)вожє(н)ємь само(г)[о] пна Яна Сє(р)ховє- 
(ц)ко(г)[о] видє(л) є(с)ми зна(ки) кгва(л)ту: у дворе у ворота(х) три зна(ки) 
с по(л)гаку по(с)трєлєньі(х), до то(г)[о] видє(л) є(с)ми у по(д)дано(г)[о] его 
Я(ш)ка Со(с)чє(н)ка рану с тьілу у плече правоє з ру(ш)ницьі по(с)трєлено на- 
вьіле(т), у Фєдора При(и)мьі видє(л) є(с)ми рану в головє стьілу з луку по(с)трє- 
лєную, а в А(в)рама Швябовича видє(л) є(с)ми рану сталу в шию тятую.

До то(г)[о] тє(ж) за оказа(н)є(м) пнаСє(р)ховє(ц)ко(го) видє(л)є(с)ми мльі(н) 
єго новьі(и), запалєньі(и) бьі(л) о(т) фу(н)дамє(н)ту само(г)[о] а(ж) до вє(р)ху
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стєньї, по право(и) руцє до мльїна входячи, мало нє по половици вьторєло, 
24 скрьіню // скрьіню зє збожє(мь) со(д)бито замо(к), збо(ж)є з (с)крьіни побрано, 

начи(н)є мльїновоє, пила, топор, бод(н)я, со(к)ша, замо(к) со(т) скрьіни взято, 
мє(л)ника топи(л), дитя ро(с)тручєно, сьіна мє(л)никова.

Которьі(и) то кгва(лт), по(с)трєлє(н)є по(д)даньі(х) и чєляди єго, та(к)же
запалє(н)є мльїна мєни(л) пнь Сє(р)ховє(ц)ки(и) бьі(т) о(т) пна Ба(л)цєра 
Лакгє(в)ни(ц)ко(г)[о], яко кгвалто(в)нє на до(м) находи(л) с помо(ч)ники свои- 
(ми) року и дня вьішє мєновано(г)[о].

И на то (м) да(л) то(т) мо(и) кви(т) по(д) моєю пєчатю и (с) по(д)писо(мь) 
руки моєє.

Писа(н) в Житомиру. Котороє (ж) то соповєда(н)є пна Сє(р)ховє(ц)ко(г)[о], 
при то(м) и со(з)на(н)є во(з)но(г)[о] до кни(г) врядовьі(х) за(м)ку Житоми(р)- 
ско(г)[о] є[с](т) записано.

16. СОповєда(н)є Пузьірєвича на пна Стєфана Нєм'Ьрича.

Року 1609, мца гє(н)вара, 10 дня .
Писа(л) и присьіла(л) до вряду єго к(р). м(л). житоми(р)ско(г)[о] до мєнє

^  '
Фєдора Щ уро(в)ско(г)[о], по(д)старо(с)тє(г)[о] житоми(р)ско(г)[о], пнь А(н)-
дрє(и) Пузьірєвичь, жалуючи и соповєдаю(чи) на єго м(л). пна Стєфана Нєм'Ь
рича,

и(ж) року тєпєрє(ш)нє(г)[о] тисєча шє(ст)со(т) дєвято(г)[о] м(с)ца гє(н)вара
двана(д)цато(г)[о] дня єго м(л). пнь Стєфа(н) Нємири(ч), пробачи(в)ши срок- 
го(сти) пра(в)ноє, на(с)ла(в)ши мо(ц)но кгва(л)то(мь) уря(д)ника своє(г)[о] чє(р)- 
нєхо(в)ско(г)[о] Алє(к)са(н)дра Тє(р)лє(ц)кого з слуга(ми) и по(д)даньі(ми) 
свои(ми) чє(р)нєхо(в)ски(ми) на до(м) мо(и) на сєлищє Раково, которьі(и) є(с)ми 
збудова(л) бьі(л) в нє(м), мє(ш)ка(н)є мє(л) за право(м) сла(в)ноє памє(ти) єго
м(л). пна А(н)дрєя Нємирича, пна со(т)ца єго м(л)., которьі(и) мнє ли(ст) сво(и) 
даль на сто золотьі(х) по(л)ски(х) и в то(и) сумє соноє сєлищє мнє для мє(ш)- 
ка(н)я пода(ти) бьі(л) рачи(л).

Которьі(и) то уря(д)никь єго м(л). звьіш мєнованьі(и) за вла(с)ною волєю,
24 зв. в,Ьд[омо](ст)ю и ро(с)каза(н)ємь // каза(н)ємь єго м(л). за тьі(м) наєха(н)ємь 

кгва(л)то(в)ньі(м) на до(м) мо(и) взя(л) и пограби(л) ли(ст)-запи(с) з скрини на 
сто золотьі(х) по(л)ски(х) а заруки в нє(м) сописаньїє на другую сто золотьі(х) 
по(л)ски(х). К тому шкодьі и на(к)ладьі: коня гнєдо(г)[о], куплєно(г)[о] за пя(т)- 
дєся(т) золотьі(х) по(л)ски(х), бьі(д)ла рогато(г)[о]: воло(в) двана(д)ца(т), ка(ж)-
дьі(и) з ни(х) куплєньі(и) по чо(тьі)ри копьі г(рш). лито(в)ски(х), коро(в) дєся(т),
ка(ж)дая з ньі(х) купленая по три копє г(рш). лито(в)ски(х), по(д)тє(л)ко(в) 
со(с)мєро, (овє(ц) пя(т)дєся(т).

И тоє все побра(в)ши и по(г)раби(в)ши, до має(т)но(сти) єго м(л). Чє(р)-
нєховє со(т)провади(л) и на пожито(к) єго м(л). собє(р)ну(л).
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Так тє(ж) и со(д) засє(в)ку созимо(г)[о] пшєници и жита, котороє (м) бьі(л) 
засия(л) на поли Рако(в)ско(м), мирок дєсєт, и з до(му) и має(т)но(сти) моєє вьі-
би(л) и до по(с)лушє(н)ства єго м(л). пна своє(г)[о] привє(р)ну(л).

При которо(м) соповєда(н)ю свои(м) проси(л) мєнє со прида(н)є во(з)но(г)[о] 
на со(г)лєда(н)є побратя и по(г)рабє(н)я має(т)но(сти) и вьіби(т)я з до(му) и спо- 
ко(и)но(г)[о] мє(ш)ка(н)я єго.

Я є(му) прида(л) єнєрала во(з)но(г)[о] шляхє(т)но(г)[о] Богуша Благако(в)- 
ско(г)[о], которьі(и) во(з)ньі(и), та(м) бьі(в)шии року тєпєрє(ш)нє(г)[о], ти
сєча шє(ст)со(т) дєвято(г)[о] м(с)ца гє(н)вара чотьі(р)нацато(г)[о] дня, ста(в)шп 
сочєви(с)то пєрєдо (м)ною, урядо(м), со(з)на(л) и кви(т) со(з)на(н)я своє(г)[о] 
до кни(г), писаньі(и) тьі(ми) словьі, подал:

Я, Богу(ш) Благано(в)ски(и), єнєра(л) во(з)ньі(и) воєво(д)ства Киє(в)ско- 
(г)[о], со(з)наваю тьі(м) мои(м) квито(м) ку записова(н)ю до кни(г) за(м)ку
гдрьско(г)[о ] Житоми(р)ско(г)[о ], ^

и(ж) року тєпєрє(ш)нєго тисєча шє(ст)со(т) дєвято(г)[о] м(с)ца гє(н)вара
двана(д)цато(г)[о] дня бьілє(м) на справє и потрєбє пна А(н)дрєя Пузьірєвича 
в до(му) єго на Рако(в)цє. Та(м) жє мною со(б)вози(л) и соказова(л) звьі(ш) мє-
нованьі(и) пнь А(н)дрє(и) Пузьірєви(ч) скриню со(д)лупаную и замо(к) у нєє
со(п)сованьі(и) и повєди(л) пнь А(н)дрє(и) Пузьірєви(ч), жє с тоє скрьіни нє 
взято кичо(г)[о] бо(л)шв(и), то(л)ко запи(с) на сто золотьі(х) по(л)ски(х) по(д)
зарука(ми) таковоє (ж) сумьі и шко(д), и на(к)ладо(в) даньі(и) со(д) єго м(л).
сла(в)ноє памє(ти) пна А(н)дрия Нємирича, которьі(и) запи(с) мєнова(л) бьі(т) 
вьінятьі(и) за на(с)ланє(мь) кгва(л)то(в)ньі(м) //  кгва(л)то(в)ньі(м) и вла(с)ньі(м)ZO ГЧ/ ^
ро(с)каза(н)є(мь) єго м(л). пна Стєфана Нємирича со(д) уря(д)ника єго м(л). 
чв(р)нвхо(в)ско(г)[о] Алє(к)са(н)дра Тє(р)лє(ц)ко(г)[о], слу(г) и по(д)даньі(х)
єго м(л). чє(р)нєхо(в)ски(х).

Та(к)жє повєда(л) ми то(т) жє пнь А(н)дрє(и) Пузьірєви(ч), жє за тьі(м)
жє кгква(л)то(в)ньі(м) на(с)ла(н)є(мь) и вла(с)ньі(м) ро(с)каза(н)ємь єго м(л).
пна Стєфана Нєм'Ьрича побрано и по(г)раблєно, то(т) жє уря(д)ни(к) єго м(л). 
з слуга(ми) и по(д)даньі(ми) чє(р)нєхо(в)ски(ми) коня гнєдо(г)[о], куплєно(г)[о] 
за пя(т)дєся(т) золотьі(х) по(л)ски(х); бьі(д)ла рогато(г)[о]: воло(в) двана(д)ца(т), 
коро(в) дєся(т), по(д)тє(л)ко(в) со(с)мєро, совє(ц) пє(т)дєся(т).

И видє(л) є(с)ми до(м) то(т) на Рако(в)цє пу(с)тьі(и), и повєди(л) пнь А(н)д-
рє(и) Пузьірєви(ч), жє єго вьіби(то) за на(с)ла(н)є(мь) єго м(л). пна Стєфана Нє- 
м'Ьрича. Та(м) жє засЬво(к) бьі(т) мєнова(л) на поли Рако(в)ско(м) засияньі(и), 
пшєници и жита миро(к) дєся(т).

Тоє всє побра(н)є и по(г)рабє(н)є, и вьіби(т)є с поко(є)но(г)[о] мє(ш)ка(н)я
мєнова(л) бьі(т) пнь А(н)дрє(и) Пузьірєви(ч) со(д) єго м(л). пна Стєфана Нєми
рича за вла(с)ньі(м) ро(с)каза(н)є(м) и кгва(л)то(в)ньі(м) на(с)ла(н)ємь єго м(л). 
уря(д)ника своє(г)[о] чє(р)нєхо(в)ско(г)[о] Алє(к)са(н)дра Тє(р)лє(ц)ко(г)[о]
з слуга(ми) и по(д)даньі(ми) его м(л). че(р)нехо(в)ски(ми).
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А та(к) я, во(з)ньі(и), што (м) видє(л) и сльіша(л) з у(ст) пна Пузьірєвичо- 
вьі(х), тоє со(з)наваю и во(д)лу(г) то(г)[о] со(з)на(н)я своє(г)[о] кви(т) мо(и) да-/*4./
лє(м) до кни(г) за(м)ку гдрьско(г)[о] Житоми(р)ско(г)[о] и с по(д)писо(м) руки 
моє, та(к)жє по(д) пєча(т)ю моєю.

Писа(н) у Житомиру.
Котороє то соповєда(н)є и жалоба и сочєви(с)тоє со(з)на(н)є во(з)но(г)[о]

помєнєно(г)[о] до кни(г) врядовьі(х) за(м)ку гдрьско(г)[о] Житоми(р)ско(г)[о] 
є(ст) записано.

17. О повєда(н)є пна Л акгє(в)ни(ц)ко(г)[о ]
на пна Сє(р)ховє(ц)кого.

Року 1609, м (с)ца  гє(н)вара, 15 дня.

Пєрєдо (м)ною Фєдоро(м) Щуро(в)ски(м), по(д)старо(с)ти(м) житоми(р)- 
ски(м), на (в)рядє єго к(р). м(л). за(м)ку Житоми(р)ского, по(с)танови(в)ши(с)
сочєви(с)то, єго м(л). пнь Ба(л)цєрь Лакгє(в)ни(ц)ки(и) жалова(л) и соповєда(л)
на пна Яна Сє(р)ховє(ц)ко(г)[о],

25 зв. и(ж), дє(и), в року тєпєрє(ш)нє(м) / /  пєрє(ш)нє(м), тисєча шє(ст)со(т) дє-
вято(м), м(с)ца гє(н)вара, дєвято(г)[о] дня бояри(н) па(н)цьі(р)ньі(и) з ьімє(н)я 
8.0  сєла Старосєлє(ц) на (и)мєСу(п)ру(н) Да(ш)кєви(ч) поєха(л) бьі(л) до имє(н)я
пна Григо(р)я Кє(в)лича в тьі(х) жє Старосє(л)ца(х) до гу(м)на своє(г)[о], гдє 
збо(ж)є єго зложоно бьіло, яко чоловє(к) споко(и)ньі(и) и со жа(д)но(м) нєбє(с)- 
пєчє(н)ствє нє вєдаючи.

То па(к), дє(и), мянованьі(и) па(н) Я(н) Сє(р)ховє(ц)ки(и), взя(в)ши вє- 
домо(ст) со то(м) Супрунє, и(ж) поєха(л) до гу(м)на сво(и)го, вси(в)ши на кони 
с пахо(л)ка(ми) и по(д)даньі(ми) свои(ми), са(м) сособою своєю за соньі(м) боя-
рино(м) єго Су(п)руно(м) гони(л) и, догони(в)ши єго в сєлє пна Григо(р)я Кє(в)- 
лича в Старосє(л)ца(х) в мє(л)ника, добьі(в)ши єго в до(му) и вьіволо(к)ши єго
з до(му), ганє(б)нє, нєлюто(с)тивє са(м) пнь Я(н) Сє(р)ховє(ц)ки(и) ша(б)лєю по- 
сє(к), порани(л), зада(л) єму ра(н) у головє три и на (х)рьі(б)ту рана со(д)на.

Пото(м), кия(ми) со(к)ру(т)нє зби(в)ши, ко(сти) полама(в)ши, звєза(в)ши, 
до до(му) своє(г)[о] до вєзє(н)я взя(в) и тєпє(р) у вєзє(н)ю дє(р)жи(т) и ганє(б)нє 
мо(р)дує(т).

При которо(м) бою взя(в) и по(г)раби(л): ко(н) тисавьі(и) льісьі(и), ку(п)лє- 
ньі(и) за ко(п) двана(д)ца(т), сє(д)ло коза(ц)коє малєваноє з во(и)локо(м) — зо- 
лотьі(х) чтьіри, сага(и)да(к) — золотьі(х) пя(т), жупа(н) лю(н)ски(и) блаки(т)-
ньі(и), ко(ш)това(л) ко(п) чотьіри, ша(п)ка — г(р)ш. пя(т)на(д)ца(т), ша(б)ля —
золотьі(х) три, поя(с) з ножа(ми) и мо(ш)ною ко(ш)това(л) г(рш). пя(т)на(д)ца(т), 
у мо(ш)нє бьіло золотьі(х) по(л)ски(х) три.

И проси(л) пнь Ба(л)дє(р) Лакгє(в)ни(ц)ки(и) со во(з)но(г)[о] на со(г)лє- 
да(н)є збито(г)[о], зранєно(г)[о] боярина сво(и)го, та(к) тє(ж) на со(г)лєда(н)є,
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и(ж) со(н) є(ст) у вєзє(н)ю со(к)ру(т)но(му) у пна Яна Сє(р)ховє(ц)ко(г)[о] у до- 
(му) єго.

Я з уряду моє(г)[о] придалє(м) єму во(з)но(г)[о] шляхє(т)но(г)[о] А(н)д- 
рєя Бєрє(н)чє(в)ско(г)[о], которьі(и), та(м) бьі(в)ши и та(м) со(г)лєда(в)ши, при 
квитє своє(м) ку записа(н)ю до кни(г) зо(з)на(в)ши, кви(т) сво(и) в тьіє слова 
пода(л):

Я, А(н)дрє(и) Бєрє(н)чє(в)ски(и), єнєра(л) во(з)ньі(и) зє(м)ли Киє(в)скоє, 
зо(з)наваю на то(м) квитє моє(м) ку записова(н)ю до кни(г) за(м)ку Житоми(р)- 
ско(г)[о],

и[ж] в року тєпєрє(ш)нє(г)[о] [!] шє(ст)со(т) дєвято(г)[о] м(с)ца гє(н)вара 
двана(д)цато(г)[о] дня, будучи мнє за прида(н)ємь уряду в[о](з)ньі(м) на (с)пра-
ву пну Ба(л)цєру Лакгє(в)ни(ц)ко(му), то є(ст) на (о(г)лєда(н)є ра(н) и вєзє(н)я 
боярина єго Супруна, за соказьіва(н)є(м) напєрє(д) видєло(м) мє(ст)цо, гдє 
то(г)[оІ Су(п)руна имано ув ьі(и)мє(н)ю [!] пана Григо(р)я Кє(в)лича, у до(му) 

26 мє(л)ника єго Прокопа у сєня(х) по зє(м)ли, по (с^єн^ //  по (с^єні» кро(в).
И каза(л) ми: «То то(г)[о] Проко(па), и то кро(в) Супрунова», кгдьі єго

пнь Сє(р)ховє(ц)ки(и) би(л) и по(и)ма(л).
А пото(м) за(с)та(л) єго в до(му) пна Сє(р)ховє(ц)ко(г)[о] в пєка(р)ни у вє- 

зє(н)ю нога(ми) у колоду, за шию у ла(н)цузє, руки наза(д) завязаньї.
Пото(м) соказова(л) ми то(т) Су(п)ру(н) раньї: со(д)на на(д) лєвьі(м) ухо(м), 

другая на(д) правьі(м) соко(м), трєтяя навє(р)хь головьі, чє(т)вє(р)тая на ло- 
па(т)цє лєвоє руки, тятьі(и) шко(д)ливьі(и) хрьібє(т), киє(м) побитьі(и), руки 
поби(тьі) и вєзє(н)є(м) повьіламаньїє, жє рука(ми) нє мо(г) влада(т).

Яко (ж) соповєда(л), и(ж) то мнє пнь Сє(р)ховє(ц)ки(и), нєви(н)нє по(и)ма(в)-
ши в сєлє пна Кє(в)личово(м) у мє(л)ника, зрани(в)ши, би(в)ши, и што ко(л)- 
вє(к) при нє(м) бьіло побра(в)ши и по(г)раби(в)ши, и тєпє(р) нє вє(м), для чо- 
(г)[о] у вєзє(н)ю дє(р)жи(т).

И проси(л) пнь Ба(л)цє(р) Лакгє(в)ни(ц)ки{и), абьі тая жалоба єго и кви(т)
со(з)на(н)я во(з)но(г)[о] бьіло до кни(г) за(м)ку гдрьско(г)[о] Житоми(р)ско(г)[о] 
записано, што є(ст) записано.

18. СОповєда(н)є того (ж) пна Л акгє(в)ни(ц)ко(г)[о]  
на пна Сє(р)ховє(ц)кого.

Року 1609, м (с)ца  гє(н )вара , 15 дня.
Н а (в)рядє за(м)ку єго к(р). м(л). Житоми(р)ско(г)[о] пєрєдо (м)ною, Фє- 

доро(м) Щуро(в)ски(м), по(д)старо(с)ти(м) житоми(р)ски(м) по(с)танови(в)ши(с)
(очєви(с)то єго mst 12 пнь Ба(л)цє(р) Лакгє(в)ни(ц)ки(и) соповєда(л) на пн(а) 
Яна Сє(р)ховє(ц)ко(г)[о],

и(ж), дє(и), в року тєпєрє(ш)нє(м) шє(ст)со(т) дєвято(м) м(с)ца гє(н)вара 
дєвято(г)[о] дня, кгдьі нєви(н)нє боярина мо(є)го Су(п)руна Да(ш)кєвича по(и)-

12 м(лет).
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ма(в)ши, зби(л) идовєзє(н)я взя(в). Я, хотє(чи) вєдомо(ст) м*Ь(т\ єхалє(м) до
до(му) пна Григо(р)я Кє(в)лича в сєлє Старосе(л)ца(х), а и(ж) п^а Кє(в)лича 
нє за(с)талє(м), взя(в)ши в'Ьдомо(ст), и(ж) то(г)[о] боярина мо(и)го Су(п)руна,
зби(в)ши в має(т)но(сти) пна Кє(в)личово(и), до вєзє(н)я взя(в), єхалє(м) до до- 
(му) сво(и)го, и к г д ь і  (м), дє(и), єго мину(л) дубровою, та(м) жє, в дубровє, па(н) 
Я(н) Сє(р)ховє(ц)ки(и) з слуга(ми), по(д)даньі{ми) свои(ми), зобра(в)ши(с) з 
ро(з)ньі(ми) броня(ми), хотє(чи) мнє заби(т), дорогу за(с)тупи(в)ши, скочивши, 
дє(и), до мєнє, почал (и)з ру(ч)ни(ц) стрєля(т). В которо(м) стрєля(н)ю мнє, 
дє(и), мало нє забито, а пахо(л)ка моє(г)[о] Ти(ш)ка Су(п)рунови(ча) в ногу 
лєвую вьішє(и) колєна з ру(ч)ницьі по(ст)рєлєно, а(ж) куля навьілє(т) вьі(ш)- 

26 зв. ла / /  лє(т) вьі(ш)ла [!], которьі(и) нє вєдаю, є(с)ли будє(т) жи(в); которо(г)[о] 
то, по(с)трєли(в)ши, взя(л) и по(г)раби(л).

По(д) тьі(м) пахо(л)ко(м) ко(н) ка(ш)тановатьі(и) льісьі(и), ку(п)лєньі(и) 
за золотьі(х) со(с)мьдєся(т), сє(д)ло гуса(р)скоє за золотьі(х) дєсє(т).

Яко (ж) при то(мь) соповєда(н)ю пнь Ба(л)цє(р) Лакгє(в)ни(ц)ки(и) проси(л) 
со во(з)но(г)[о] на со(г)лєда(н)є по(ст)рєлєно(г)[о] пахо(л)ка єгоТи(ш)ка Су(п)- 
рунови(ча), я з уряду моє(г)[о] придалє(м) во(з)но(г)[о] шляхє(т)но(г)[о] А(н)д- 
рєя Бєрє(н)чо(в)ско(г)[о], которьі(и) на то(и) справє бьі(в)ши и то(г)[о] ра(н)- 
но(г)[о] со(г)лєда(в)ши, при (к)витє своє(м) до кни(г) со(з)на(в)ши, кви(т) сво(и) 
с пєча(т)ю своєю ку записова(н)ю гіода(л) в тьіє слова:

Я, А(н)дрє(и) Бєрєчє(в)ски(и) [!], єнєра(л) во(з)ньі(и) воєво(д)ства Киє(в)- 
ско(г)[о], зо(з)наваю на то(м) квитє моє(м) ку записова(н)ю до кни(г) за(м)ку 
єго к(р). м(л). Житоми(р)ско(г)[о], и(ж) року тєпєро(ш)нє(г)[о] шє(ст)со(т) дє-
вятого м(с)ца гє(н)вара двана(д)цато(г)[о] дня, буду(чи) мнє на (с)правє пна 
Ба(л)цєра Лакгє(в)ни(ц)ко(г)[о] за соказова(н)є(м), видє(л) є(с)ми пахо(л)ка 
єго Ти(ш)ка Су(п)рунови(ча) з ру(ч)ници по(с)трєлєно(г)[о] в ногу лєвую 
в стє(г)но на(д) кол'Ьно(мь). Котороє по(ст)рєлє(н)є мєни(л) бьі(ти) стало є(ст)
со(д) пна Яна Сє(р)ховє(ц)кого на дорозє нєдалєко со(т) до(му) єго, кгдьі бьі(л) 
за(с)тупи(л), хотє(чи), дє(и), єго заби(т), при которо(м) бою, грабєжу взя(л) 
ко(н) з сє(д)ло(м).

Яко (ж) тоє соповєда(н)є пна Ба(л)цєра Лакгє(в)ни(ц)кого и зє(з)на(н)є 
во(з)но(г)[о] до кни(г) за(м)ку Житоми(р)ско(г)[о] записано є(ст).

19. П оло(ж )є(н)є по(з)ву о)(т) 
мєщанина ст єпа(н)ско(г)[о] по п. СОлизара.

Року 1609, м (с)ца  гє(н)вара, 10 дня .

На (в)рядє єго к(р). м(л). за(м)ку Житоми(р)ско(г)[о] пєрєдо (м)ною, Фе
дорові) Щуро(в)ски(м), по(д)старо(с)ти(м) житоми(р)ски(м), ста(в)ши сочєви(с)- 
то, єнєра(л) во(з)ньі(и) воєво(д)ства Киє(в)ско(г)[о] шляхє(т)ньі(и) Богу(ш) 
Благано(в)ски(и) ку записа(н)ю до кни(г) со(з)на(л) и во(д)лу(г) то(г)[о] со(з)на- 
(н)я кви(т) по(д) пєча(т)ю и (с) по(д)писо(м) руки своє(и) писа(н)ьі(и) тьі(ми) 
словьі пода(л);
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Я, Богу(ш) Благано(в)ски(и), єнєра(л) во(з)ньі(и) воєво(д)ства Киє(в)ско- 
(г)[о], со(з)наваю тьі(м) мои(м) квито(м) ку записа(н)ю до кни(г) за(м)ку Жи- 
томи(р)ско(г)[о],

/•'w
и(ж) року тєпєрє(ш)нє(г)[о], тисєча шє(ст)со(т) дєвятого, (м)с(ц)а гє(н)вара, 

пято(г)[о]на(д)ца(т)[ого] дня положи(л) є(с)ми позо(в) кгро(д)ски(и) киє(в)- 
27 ски(и) / /  ски(и) в мє(ст)є Коро(с)тешовє у ворота дво(р)ньіє у(т)кну(л) и мєща-

но(м) тамо(ш)ни(м) соповєдє(л) є(с)ми, писаньі(и) по єго м(л). пна Адама СОлизара
Во(л)чьковича в жалобє славє(т)но(г)[о] пна Григо(р)я Шама, мвщанина сте-
па(н)ско(г)[о], по(д)дано(г)[о] єго м(л). я(с)нєсо(с)вєцоно(г)[о] кнжти Януша 
О(ст)ро(з)ско(г)[о ], каштєляна крако(в)ско(г)[о ], старо(стьі) чєркаско(г)[о ], 
канє(в)ско(г)[о] и бєлоцє(р)ко(в)ско(г)[о], со кгва(л)то(в)ноє а бє(з)пра(в)ноє 
по(г)рабє(н)є по(л)чва(р)таста камєнє(и) салє(т)рьі и при то(м) рєчє(и) и(н)ши(х), 
со чо(м) ширє(и) и до(с)тато(ч)нє(и) на то(м) по(з)вє вся жалоба єго є(ст) сописана 
и доложона. И зложо(н) ро(к) ста(н)ю собєю(м) сторона(м) на ро(ч)ки кгро(д)- 
скиє киє(в)скиє, которьіє припа(с)ти и сужоньї бьі(ти) маю(т) в року тєпєре(ш)-
нє(м) тисєча шє(ст)со(т) дєвято(м) м(с)ца апрєля пято(г)[о] дня пєрє(д) судо(м) 
кгро(д)ски(м) у Києве.

И на то (м) да(л) сє(и) мо(и) кви(т) ку записа(н)ю до кни(г) за(м)ку гдрь- 
ско(г)[о] Житоми(р)ско(г)[о] по(д) печа(т)ю моєю и (с) по(д)писо(м) руки моєє 
вла(с)ноє.

Писа(н) в Житомиру.
Котороє (очєви(с)то[є] со(з)на(н)є во(з)но(г)[о] и кви(т) его до кни(г) 

врядовьі(х) є(ст) приня(то) и записано.

20. СОповєда(н)є пна писа(ра) зє(м)[ского] 
на пна Стєфана HsMtpu(Ha).

Року 1609, м (с)ца  гє(н)вара, 20 дня.
Писа(л) и присьіла(л) до уряду єго к(р). м(л). за(м)ку Житоми(р)ско(г)[о1 

до мєнє, Федора Шуро(в)ско(г)[о], по(д)старо(с)тє(г)[о] житоми(р)ско(г)[о],
урожоньі(и) єго м(л). пнь Василє(и) Ворони(ч), писа(р) зє(м)ски(и) киє(в)ски(и),
соповєдаю(чи) и свє(т)чачи на урожоно(г)Іо] єго мл(л). пна Стєфана Н ємірича 
со то(м),

и(ж), дє(и), єго м(л). в року про(ш)ло(м) тисєча шє(ст)со(т) (о(с)мо(м), єщє 
поча(в)ши з лєта и (з) сосєни, лєсьі спо(л)ньіє и умє(ст)ньіє, в которьі(х) мне
ро(в)ная ча(ст) вшєляки(х) пожи(т)ко(в) та(к), яко и пну Н єміричу, до має(т)- 
но(сти) моє(и) села Лє(в)ковє(ц) и кгру(н)ту хотино(в)ско(г)[о] приналєжачиє,
бє(з) мєнє, уча(ст)ника своєго в тьі(х) лєсє(х), попєльї пали(т), урожоно(му) пну 

27 зв. Ма(р)тину М ихо(в)ско(му)/ / тину Михо(в)ско(му) арє(н)дова(л) и запрода(л). 
Которьі(и), дє(и), до пє(ти)дєся(т) ла(ш)то(в) попелу, вьіпали(в)ши, со(т) ни(х)
єго м(л). пну Н єміричу золотьі(х) по(л)тораста за(п)лати(л).
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До то(г)[о] в то(м) жє року про(ш)ло(м) в тьі(х) жє спо(л)ньі(х) и зумє(ст)-
ньі(х) лєса(х) людє(м) по(с)торо(н)ньі(мь) та(к) по(д)даньі(м) єго м(л). пна Кра- 
ко(в)ско(г)[о] з Ново(г)[о] Поля, яко тє(ж) и свои(м) з воло(с)ти Чє(р)нєхова, 
бьі(д)ла, сов(ц)є и (с)ви(н)є зимова(т) по(з)воли(л) и со(д) то(г)[о] золотьі(х) до 
ки(л)кудєся(т) на сєбє со(д) ни(х) узя(л), для чо(г)[о] нємалоє спу(ш)тошє(н)є 
в тьі(х) лєса(х) стало.

В чо(м) єго м(л). пн Ворони(ч) мєни(л) собє шкодьі за таки(м) бє(з)правньі(м)
по(с)ту(п)ко(м) єго м(л). пна Нємирича на сто золотьі(х) по(л)ски(х), софєруючи(с) 
со то з єго м(л). часу своє(г)[о] пра(в)нє чини(т).

Яко (ж) и шляхє(т)ньі(и) Василє(и) Со(с)ни(ц)ки(и), во(з)ньі(и) єнєра(л), 
у(ст)нє и доброво(л)нє со(з)на(л) в тьіє слова:

и(ж) року помєнєно(г)[о], тисєча шє(ст)со(т) со(с)мо(г)[о] м(с)ца дєкабра
>—.

три(д)ца(т) пє(р)во(г)[о] дня бьі(л) на (с)правє и по(т)рєбє єго м(л). пна Васи(л)я 
Воронича, писара зє(м)ско(г)[о] киє(в)ско(г)[о], в лєса(х) в лє(в)ко(в)ски(х) 
и хо(ти)но(в)ски(х) сумє(с)ньі(х) и супо(л)ньі(х) з и(н)ши(ми) уча(ст)никами.

Та(м) жє за собвожє(н)ємь и соказова(н)ємь служє(б)ника єго м(л). пна 
Воронича Стани(с)лава Та(р)новє(ц)ко(г)[о] в помєнєньі(х) лєса(х) видє(л) 
є(с)ми попєлу смьіл бути ла(ш)то(в) до пє(ти)дєся(ти), вьіпалєньі(х) и вьігото-
ваньі(х) чєрє(з) єго м(л). пна Ма(р)тина Михо(в)ско(г)[о], которо(му) єго м(л).
пнь Нєм'Ьри(ч) мимо прєрєчоно(г)[о] до тьі(х) лєсо(в) бє(з)пра(в)нє арє(н)довал 
и запродал.

До то(г)[о] в тьі(х) жє лєса(х) видє(л) є(с)ми бьі(д)ла, (овє(ц) и свинє(и) 
ста(д) нємало пасучи(х)сє з ро(з)ньі(х) мє(ст)ць и має(т)но(ст)є(и) по(д)даньі(х) 
та(к) єго м(л). Крако(в)ско(г)[о] з Ново(г)[о] Поля, яко тє(ж) и з воло(с)ти
Чє(р)нєхо(в)скоє, которьі(м) єго м(л). пнь Нємири(ч) с пно(м) для па(ст)ви(ф а 

28 в тьі(х) жє лєса(х) бє(з)пра(в)нє чєрє(з) усю зи(му) па(ст)ви(с)ка / /  па(ст)ви(с)-
ка позапродава(л) в пожито(к) собє а помєнєно(му) пну Вороничу и шкоду учи-
ни(л), што мно(ю), во(з)ньі(м), єго м(л). пнь Ворони(ч) чєрє(з) служє(б)ника 
своє(г)[о] помєнєно(г)[о] со(с)ви(т)чи(л).

И на то (м) да(л) и учини(л) сєє со(з)на(н)є моє до кни(г) врядовьі(х) за(м)ку 
Житоми(р)ского.

И проси(л), абьі тоє соповєда(н)є єго м(л). и со(з)на(н)є во(з)но(г)[о] до кни(г) 
врядовьі(х) приня(то) и записано бьіло, што є(ст) приня(то) и записано.

21. С о(з)на(н)є  во(з)ньі(х) в нєдопущє(н)ю увяза(н)я  
пна Вина(р)ского (о(т) пна Завиши.

гх-
Року 1609, мца гє(н)вара, 23 дня.

На (в)рядє єго к(р). м(л). за(м)ку Житоми(р)ского пєрєдо (м)ною, Фєдо- 
ро(м) Щуро(в)ски(м), по(д)старо(с)ти(м) житоми(р)ски(м), по(с)танови(в)ши(с) 
сочєвисто, во(з)ниє єнєраловє воєво(д)ства Киє(в)ско(г)[о], шляхє(т)ньіє Пє(т)рь 
Котє(л)ни(ц)ки(и) а Я(н) Милє(в)ски(и) ку записова(н)ю до кни(г) со(з)на(ли)
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и то(г)[о] со(з)на(н)я своє(г)[о] кви(т) с пєча(т)ями и (с) по(д)писа(ми) ру(к) 
свои(х) в тьіе слова писаньі(и) пода(ли):

Я, Пє(т)рт> Котє(л)ни(ц)ки(и), а я, Я(н) Милє(в)ски(и), во(з)ньі(и) єнєра-
лове, со(з)навае(м) тьі(м) ншимь со(з)на(н)емь,

и(ж) року тєпє(р) идучо(г)[о], тисєча шє(ст)со(т) дєвято(г)[о], мца гє(н)- 
вара два(д)цато(г)[о] дня, маю(чи) мьі при собє шля(х)ту людє(и) добрьі(х),
пна Васи(л)я Нє(с)вє(ц)ко(г)[о] а пна Крьі(ш)тофа Адамо(в)ско(г)[о], бьі(ли)
є(с)мо на (с)праве и по(т)рєбє пна Крьі(ш)тофа Вина(р)ско(г)[о] и ма(л)жо(н)ки
єго пнєє Зоф іи  М а(п)гьнушє(в)ско(г)[о]13 у має(т)но(сти) урожоно(г)[о] пна 
Ю(р)я Завиши в сєлє Лєбєди(н)ца(х) за ли(с)то(м) увя(ж)чи(м) со(т) вє(л)мо(ж)-
но(г)[о] єго м(л). пна пна [!] Стани(с)лава Жо(л)ко(в)ско(г)[о], воєводьі киє(в)- 

28 зв. ско(г)[о], гє(т)мана по(л)но(г)[о] коро(н)но(г)[о] рогати(н)ско(г)[о], / /  рога- 
ти(н)ско(г)[о], камєнє(ц)ко(г)[о], калу(с)ко(г)[о] старо(с)тьі даньі(м). Та(м) жє
рє(н)вировали є(с)мо атамана єго на (и)мє Стани(с)лава, абьі пну Крьі(ш)тофу 
Вина(р)скому и ма(л)жо(н)цє єго во(д)лугь дєкрє(ту) суду кгро(д)ско(г)[о]
киє(в)ско(г)[о] в року про(ш)ло(м) тисєча шє(ст)со(т) (о(с)мо(м) м(с)ца ноябра
трєтє(г)[о] дня межи помєнєньі(м) пно(м) Вина(р)ски(м) и ма(л)жо(н)кою єго,
яко повода(ми), а прєрєчєньі(м) пно(м) Завишєю, яко по(з)ваньі(м), а то собє(з)-
пра(в)ньі(и) грабє(ж) свинє(и) ста по(го)ло(в)я учинєно(г)[о], су(му) пнзє(и) 
пя(т)со(т) и три(д)ца(т) золотьі(х) по(л)ски(х), наказаную и присужоную, за
плати^), яко со то(м) ширє(и) то(т) дєкрє(т) рє(ч) в собє со(б)мо(в)ляє(т).

За которьі(м)и (ж) прєрєчєноє су(м)у пзє(и) нє заплати(л), тєдьі в тьіє (ж)
добра сєло Лєбєди(н)ци в то(и) сумє пнзє(и) во(д)лу(г) прєрєчєно(г)[о] декрету
пну Вина(р)ско(му) и ма(л)жо(н)цє єго в мо(ц), в дє(р)жа(н)є и споко(и)ноє
ужива(н)є пода(ти) хотє(л), ни(ж)ли прєрєчоньі(и) Стани(с)ла(в), атама(н) пна
Завиши(н), прєрєчоно(г)[о] увязова(н)я и чине(н)я екьзєкуции имєнє(м) пна 
своє(г)[о] мо(ц)но заборони(л), нє пода(л) и не по(с)тупи(л).

И прєрєчєноє су(мьі) пнзє(и), декрєто(м) кгро(д)ски(м) киє(в)ски(м) прису- 
жоно(и), нє заплати(л), за которьі(м) спротивє(н)ємь дєкрє(ту) прерєчоно(му) 
и праву по(с)полито(му) в да(л)шую є(к)зєкуцьио и (в) виньї пра(в)ньіє попа(л).

'•х./
И на то (с)мьі да(ли) сеє нше со(з)на(нє) ку записа(н)ю до кни(г) врядовьі(х)

за(м)ку гдрьско(г)[о] Житоми(р)ского по(д) печа(т)ми нши(ми) и (с) по(д)писо(м) 
р у кь  вла(с)ньі(х).

Писа(н) в Житомиру року тисєча шє(ст)со(т) дєвято(г)[о] мца гє(н)вара 
два(д)ца(т) второ(г)[о] дня. Кото[ро]е (ж) то сочєви(с)тое со(з)на(н)є во(з)нн(х) 
помєнєньі(х), при квитє и(х) учинєное, до кни(г) за(м)ку Житоми(р)ского е(с)[т] 
вписано.

18 Перша літера н у слові латинська (п).
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22. Со(з)[нанє\ во(з)[ного] в справє єго м (лт и) 
пна Ф ри(д)риха Ти(иі)кєвича  

з  пнєю Ви(л)ж иною (о нєдопущ є(н)є увязова(н)я.

29 //  Року 1609, м (с)цагє(н )[вара \, 23 дня.

На (в)рядє єго к(р). м(л). за(м)ку Житоми(р)ского пєрєдо (м)ною, Фєдоро(м) 
Щуро(в)ски(м), по(д)старо(с)ти(м) житоми(р)ски(м), ста(в)ши сочєви(с)то, во(з)- 
ньі(и) єнєра(л) воєво(д)ства Киє(в)ско(г)[о] шляхє(т)ньі(и) И(в)ан Ло(з)ка ку 
записа(н)ю до кни(г) со(з)на(л) и то(г)[о] со(з)на(н)я своє(г)[о] кви(т) с пєча(т)ю 
и (с) по(д)писо(м) руки своєє, в тьіє слова писаньі(и), пода(л):

Я, Ива(н) Ло(з)ка, во(з)ньі(и) єнєра(л) воєво(д)ства Киє(в)ско[го], со(з)на-
ваю на то(м) квите моє(м) ку записова(н)ю до кни(г) вряду гдрьско(г)[о] за(м)ку 
Житоми(р)ско(г)[о],

и(ж), буду(чи) я прида(н)ьі(и), я [!] по(с)ланьі(и) з уряду кгро(д)ско(г)[о]
Киє(в)ско(г)[о] со(т) я(с)нєвє(л)мо(ж)но(г)[о] пна єго м(л). пна Стани(с)лава 
Жо(л)ко(в)ско(г)[о], воєводьі киє(в)ско(г)[о], гє(т)мана по(л)ного коро(н)но(г)[о], 
рогати(н)ско(г)[о], калу(с)ко(г)[о] и камєнє(ц)ко(г)[о] старо(стьі), з ро(ч)ко(в) 
кгро(д)ски(х) киє(в)ски(х), которьіє судо(в)нє (о(т)правованє бьі(ли) в року, 
нєда(в)но минуло(м), тисєча шє(ст)со(т) со(с)мо(м) со(т) дня два(д)ца(т) дєвято-
(г)[о], м(с)ца сє(н)тєбра на (с)праву и по(т)рєбу урожоно(г)[о] єго м(л). пна 
Фри(д)риха Тьі(ш)кєвича з Лого(и)ска, воєводича бєрє(с)тє(и)ско(г)[о].

А та(к) в року тєпєрє(ш)нє(м), тисєча шє(ст)со(т) дєвятому, гє(н)вара, дє- 
вято(г)[о] дня, маю(чи) я при собє дво(х) шлях(ти)чо(в) з того уряду кгро(д)-
ско(г)[о] киє(в)ско(г)[о] со(т) само(г)[о] єго м(л). пна воєводьі киє(в)ского, при
(м)нє, во(з)но(м), по(с)ланьі(х), пна Миколая Хєрубина а пна Матиса Вири- 
ко(в)ско(г)[о], є(з)ди(л) є(с)ми з дє(к)рєто(м) судовьі(м) кгро(д)ски(м) киє(в)- 
ски(мь), с помєнєньі(х) ро(ч)ко(в) (о(к)тєбровьі(х) вьіданьі(м), та(к)жє з ли(с)то(м)
увя(ж)чи(м'ь) до урожоно(и) єє м(л). пнє Крьі(ш)тофовоє Ви(л)жиноє Катерини 
Хро(н)сто(в)скоє до має(т)но(сти) єє м(л). на сє(с) ча(с) дє(р)жи(т) сєла Ха(р)- 
лєє(в)ки, в воєво(д)ствє Киє(в)ско(м) лєжачо(г)[о], для чинє(н)я со(т)правьі за
су (му) пзє(и) дво(х)со(т) и сорока ко(п) и г(рш). три(д)ца(ти) и шє(сти) лито(в)- 
ски(х) дєкрєто(м) кгро(д)ски(м) киє(в)ски(мь) за бє(з)пра(в)ньі(и) грабє(ж)
по(д)даньі(х) єго м(л). пна Ти(ш)кєвичовьі(х) бє(р)дичо(в)ски(х) на єго м(л).

з в- пнє(и) Ви(л)жино(и) само(и) и на добра(х) єє м(л). вшєляки(х) //  вшеляки(х). 
Сказаноє и присужоноє, яко со то(м) всє(м) ширє(и) и до(с)тато(ч)нє(и), та(к) 
на то(м) дєкрєтє кгро(д)ско(м) киє(в)ско(м), яко и на то(м) ли(стє) увя(ж)чо(м), 
є(ст) сописано и доложоно.

И кгдьі я, во(з)ньі(и), и шля(х)тою, вьішє(и) помєнєною, чинєчи досьі(т) 
пови(н)но(сти) вряду своє(г)[о], до тьі(х) добрь звьі(ш) мєнованьі(х), сєла Ха(р)-
лєє(в)ки прєха(л) [!], та(м) жє є(с)мо самоє єє м(л). пнє Ви(л)жиноє вря(д)- 
нико(м) ха(р)лиє(в)ски(мь), которо(му) є(с)ми указа(в)ши дєкрє(т) кгро(д)- 
ски(и) киє(в)ски(и), та(к)жє и ли(ст) увя(ж)чи(и) а копию, списа(в)ши слово
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в слово з ли(с)ту увя(ж)чого по(д) печа(т)ю и (с) по(д)писо(м) руки своєє, тому
вря(д)никови ха(р)лие(в)скому <в(т)давши, домовя(л)сє, абьі єє м(л). пни Ви(л)-
жиная тую су(му) пнєзє(и) на єє м(л). со(т) суду кгро(д)ско(г)[о] кие(в)ско(г)[о! 
пра(в)нє вказано двє(с)тє ко(п) г(р)[о](ш)[є(и) J и соро(к) ко(п) и три(д)ца(т) и
шє(ст) г(рш). ли(т)[овских] єго м(л). пну Ти(ш)ковичу заплатила або в нєза(п)- 
лачє(н)ю увяза(н)я и чинє(н)я со(т)правьі на добра(х) свои(х) ха(р)лиє(в)ски(х) 
нє боронила.

'■'w
Которьі(и) то слуга або уря(д)ни(к) єє м(л). пнєє Ви(л)жиноє Тома(ш) Ски-

би(ц)ки(и), имє(н)є пнєсвоє(и) чинє(чи) спротивє(н)стводєкрє(ту) кгро(д)ско(му) 
киє(в)ско(му) та(к) тоє су(мьі) єє м(л). сказаноє заплати(т), яко тьі(х) и чинє- 
(н)я со(т)правьі на тьі(х) добра(х) ха(р)лиє(в)ски(х) нє допу(с)ти(л) и мо(ц)но
заборони(л), повєдаю(чи), жє має(т) такоє ро(с)каза(н)є со(т) пнє(и) Ви(л)жиноє,
пнє(и) своє(и), абьі то(г)[о] увяза(н)я и чинє(н)я со(т)правьі борони(л) и чини(ти) 
нє допу(с)ти(л).

Про то я, во(з)ньі(и), со(с)вє(т)чи(в)ши(с) тою шля(х)тою, при (м)нє буду
чою, со (с)противє(н)є то дєкрєтови кгро(д)ско(му) киє(в)ско(му) чєрє(з) ЄЄ
м(л). пню Ви(л)жиную, про(ч) є(с)мо со(т)то(л), с Ха(р)лиє(в)ки, з ни ш чи(м) 
со(т)єха(т) мусєл и на што даю сє(и) кви(т) з моєю пєча(т)ю и (с) по(д)писо(м) 
вла(с)ноє руки моєє ку записа(н)ю до кни(г) врядовьі(х).

Писа(н) в Житомиру.
Котороє (ж) то сочєви(с)тоє со(з)на(н)є во(з)но(г)[о] помєнєно(г)[о], при 

(к)витє єго учинєноє, до кни(г) врядовьі(х) за(м)ку Житоми(р)ско(г)[о] є(с)т 
записано.

23. Со(з)Інанє] во(з)[ного] в справє
/V/ ^

пна Крьі(іи)тофа К є(в)лича з єго м(лт ю ) пно(м) 
по(д)комори(м) киє(в)[ским] со (о(т )ня(т )є волок.

—<
ЗО II Року 1609, м(с)ца гг(н )ва (р а ), 25 дня .

На (в)рядє єго к(р). м(л). за(м)ку Житоми(р)ско(г)[о] пєрєдо (м)ною, Фє- 
доро(м) ІДуро(в)ски(м), по(д)старо(с)ти(м) житоми(р)ски(м),ста(в)ши сочєви(с)то, 
во(з)ньі(и) єнєра(л) воєво(д)ства Киє(в)ско(г)[о] шляхє(т)ньі(и) Крьі(ш)тоф Бо- 
ру(ш)ко(в)ски(и) ку записа(н)ю до кни(г) со(з)на(л) и то(г)[о] со(з)на(н)я своє-
(г)[о] кви(т) с пєча(т)ю и (с) по(д)писо(м) руки своє(и), в тьіє слова писаньі(и), 
пода(л).

Я, Крьі(ш)тоф Бору(ш)ко(в)ски(и), во(з)ньі(и) єнєра(л) воєво(д)ства Киє(в)- 
ско(г)[о], со(з)наваю тьі(м) мои(м) квито(м),

и(ж) року тєпє(р) идучо(г)[о], тисєча шє(ст)со(т)... 14 м(с)ца ноябра два-
(д)ца(т) дєвято(г)[о] дня бьілє(м) на (с)правє и по(т)рєбє урожоного єго м(л).
пна Крьі(ш)тофа Кє(в)лича.

14 Счово навмисне пропущене, очевидно, з метою пізнішого відновлення.
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А та(к) за (оказа(н)є(м) и а)(б)вожє(н)є(мь) уря(д)ника его м(л). лу(ц)кого
пна Яна Бражє(н)ско(г)[о] видє(л) є(с)ми воло(к) со(с)мьдєся(т) на кгру(н)тє
за(с)та(в)но(мь) со(т) єго м(л). пна Самуєля Го(р)но(с)тая, по(д)коморє(г)[о]
киє(в)ско(г)[о], єго м(л). пну Кє(в)личови сєло Л уку, которьіє волоки мєни(л)
бьі(т) за ро(с)каза(н)є(м) єго м(л). пна Самуєля Го(р)но(с)тая, по(д)коморє(г)[о] 
киє(в)ско(г)[о], (о(т)нято.

Которьіє тьіє волоки, (о(т)ня(в)ши, до має(т)но(сти) своє(и) лєщи(н)сков 
привє(р)нуль и В ПОСЄСЬІЮ свою у(з)я(л).

А та(к), што (м) я видє(л) и сльіша(л), то всє на сє(м) квитє моємь ку запи-
са(н)ю до кни(г) по(д) пєча(т)ю и (с) по(д)писо(м) руки моєє подаю.

Котороє (ж) то сочєви(с)то[є] со(з)на(н)є во(з)но(г)[о] помєнєно(г)[о] до
кни(г) врядовьі(х) замку Житоми(р)ского є(ст) записано.

24. С о(з)[нанє] во(з)[ного] в справє 
пна О лє(н )ско (г)[о ] 

з пно(м) М и ха (и )ло (м ь) К р о п и (в)ни (ц )ки (м іь).

Року 1609 мца, гє (н )ва (ра ), 26 д (н я).
На врядє єго к(р). м(л). за(м)ку Житоми(р)ско(г)[о] пєрєдо (м)ною 

Фєдоро(м) Щуро(в)ски(мь), по(с)танови(в)ши(с) сочєви(с)то, во(з)ньі(и) єнєра(л) 
воєво(д)ства Киє(в)ско(г)[о] шляхє(т)ньі(и) Л євь Богушєви(ч) Лукоши(н)ски(и), 

ЗО зв. со(з)на(н)є своє у(ст)ноє учини(л) и то(г)[о] со(з)на(н)я / /  со(з)на(н)я своє(г)[о] 
кви(т) с пєча(т)ю и (с) по(д)писо(м) руки своєє ку записа(н)ю до кни(г) за(м)ку
гдрьско(г)[о] Житоми(р)ско(г)[о] писаньі(и) тьі(ми) словьі пода(л):

Я, Лє(в) Богушови(ч) Лукоши(н)ски(и), во(з)ньі(и) єнєра(л)ньі(и) в о є в о д 
ства Киє(в)ско(г)[о], Вольі(н)ско(г)[о] и Бра(ц)ла(в)ско(г)[о], со(з)наваю тьі(м) 
мои(м) квито(мь),

и(ж) року тєпєрє(ш)нє(г)[о], тисєча шє(ст)со(т) со(с)мо(г)[о], ли(п)ца, два-
(д)цато(г)[о] дня, будучи мьі приданьі(ми) з уряду єго м(л). со(т) пна Федора 
(ІД)уро(в)ско(г)[о], по(д)старо(с)тє(г)[о] житоми(р)ского, на (с)праву и по(т)рєбу
пна Л укаш аО ле(н)ско(г)[о], слуги, дє(и), єго м(л). в до(му) є(г)[о] в сєлє Чє(р)-
ници, маю(чи) при собє шля(х)ту людє(и) добрьі(х), пна Федора Мочу(л)ско-
(г)[о], пна Йвана Щєниє(в)ско(г)[о] а атамана чє(р)ни(ц)ко(г)[о] Йвана 
Я(б)ло(н)ско(г)[о] и и(н)ши(х) сєля(н) чє(р)ни(ц)ки(х), та(м) жє со(б)вожє(н)ємь
и (оказа(н)ємь пна Олє(н)ско(г)[о] видєло(м) у дворє клє(ти) посо(д)бияньі и 
©бора ро(з)ломана, бьі(д)ло вьі(г)нано.

А у дворє жоньї пнаО лє(н)ско(г)[о] анижа(д)но(г)[о] чєля(д)ника нє з а с 
тали є(с)мо, ©(д)но прє(д) ню и [!] комору, которая бьіла дво(ма) пєча(т)ми за- 
пєчатована, сторожа по(с)та(в)лєна дво(х) хлопо(в).

Котороє кгва(л)то(в)ноє наєха(н)є на до(м), побра(н)є має(т)но(сти), вьі(г)-
на(н)є з до(му) жоньї, дєтє(и) и чєляди мєнова(л) собє бьі(т) пнь СОлє(н)ски(и) 
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со(д) Сєрафина Миха(и)лови(ча) Кропи(в)ни(ц)кого и о(д) помо(ч)нико(в) єго, 
которьі(х), дє(и), со(н) са(м) лєпє(и) знає(т) и на(з)ви(с)ка и(х). А ш [!] Че(р)-
ници поєхали(с)мьі до сосадьі пна СОлє(н)ско(г)[о], которую має(т) со(д) кжти
єго м(л). пна воєводьі киє(в)ско(г)[о], до урочища Бро(н)ника.

Та(м) жє мною, во(з)нн(м), и шля(х)тою, вьі(ш) помєнєною, пнь О лє(н)- 
ски(и) соповєда(л) и зна(ки) кгва(л)ту соказова(л), што я, во(з)ньі(и), видєло(м): 
у дворє пєка(р)ню нову(ю) и кгано(к) вколо сопалєно, што ссбє мєнова(л) бьі(т)
пнь Олє(н)ски(и) со(д) пна Миха(и)ла Кропи(в)ни(ц)кого и сьіна єго Сєрафина,
которьі(и), повєдає(т), прєпо(м)нє(в)ши боя(з)ни бжє(и) и срокго(с)ти права 
по(с)полито(г)[о], наєха(в)ши мо(ц)но кгва(л)томь вночи с помо(ч)ника(ми) 
свои(ми) з оружє(м) ро(з)ньі(м), во(и)нє налєжачи(м), с пу(л)гака(ми), ру(ч)- 
ница(ми), з ощєпами, до(мь) со(б)ступи(в)ши, запали(ли).

Та(м) жє при (м)нє в пєка(р)ни с пу(л)гака сьіна моєго Якуба в ногу по(ст)- 
рєли(ли) нижє(и) колона и мє(т)но(ст) 15 лупо(м) побра(ли).

31 А я са(м) / /  бьі(л) с приятє(л)ми свои(ми) соборо(н)ною рукою до л'Ьса нє 
ушо(л), подобно бьі МЄНЄ 0) смє(р)ть приправи(ли), в которо(и), дє(и), соборонє 
нєбо(ж)чика Миха(и)ла по(с)трєлєно, нє в'Ьдаю, є(с)ли з моєє сторони а(л)бо 
з є(г)[о] вла(с)ноє, бо сє то вно(чи) д'Ьяло.

Та(м) жє я, во(з)нн(и), видєло(м) ки(л)ка по(с)трєло(в) у двєря(х) и кро(в)
в хатє, гдє сина пна Олє(н)ско(г)[о] поСтр'Ьлєно.

Пото(м) знову поєха(ли) є(с)мо до Чє(р)ници. По(т)ка(ли) є(с)мо по(д)да-
но(г)[о] пна Миха(и)ловаМики(ту) Дє(г)тяра, которн(и) на(с) поча(л) пита(т):
«чи та(м) є(ст)є, пновє,бн(ли), гдє спалено до(м) пна Олє(н)ско(г)[о] и пна моє-
(г)[о] забито? Нє мє(и) за злє, пнє С0лє(н)ски, и я та(м) бьі(л) понєволи, бо на(м)
казано, са(м) то(г)[о] пнь на(ш) шука(л)». Та(к) тє(ж) атама(н) чє(р)нє(ц)ки(и)
и и(н)шиє хлопи и во(и)ть старн(и) чє(р)нє(ц)ки(и) Ю рє(и)то(ж) пну О лє(н)-
ско(му) мови(ли) в со(чи): «Да(в)но ми тобє, пнє Олє(н)ски(и), повєда(ли), жє 
Миха(и)ло на тєбє злоє воли».

А та(к) я, во(з)нн(и), што (м) слнша(л) и видє(л), то все, списа(в)ши на сє(с) 
мо(и) кви(т) с пєча(т)ю и (с) по(д)писо(м) руки моєє пану Олє(н)скому дало(м). 

Писа(н) в Чє(р)ници року и дня вьі(ш) помєнєно(г)[о].
Котороє (ж) то (очєви(с)тоє со(з)на(н)є во(з)но(г)[о] помєнєно(г)[о1, при 

квитє єго учинєноє, до кни(г) врядови(х) за(м)ку Житоми(р)ско(г)[о] є(ст) 
вписано.

25. Полож є(н)є по(з)ву по ро(з)ньі(х) 0)С0бт>

(о(т) кнж. и (х ) м. Збара(з)ки (х).

Року 1609, м (с)ца  гє(н)вара, 29 дня.
На (в)рядє его к(р). м(л). за(м)ку Житоми(р)ско(г)[о) передо (м)ною Фе- 

доро(м) Щуро(в)ски(м), по(д)старо(с)ти(м) житоми(р)ским-ь, по(с)танови(в)ши(с)

^  мае(т)но(ст).
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сочєви(с)тс) во(з)ньі(и) єнєра(л) воєво(д)ства Киє(в)ско(г)[о], Вольі(н)ско(г)[о] 
и Бра(с)лавского шляхе(т)ньі(и) Сємє(н) Ми(н)ко(в)ски(и) ку записова(н)ю до 
кни(г) за(м)ку Житоми(р)ско(г)[о] тьі(ми) словьі со(з)на(л),

и(ж) року тєпєрє(ш)нєго, тисєча ши[с](т)со(т) дввято(г)[о], м(с)ца гє(н)ва(ра), 
сємо(г)[о]на(д)ца(т) дня сочеви(с)то в руки в мє(ст)є Белило(в)ци, прозьіваємо(и) 
Ра(с)тавицє(и), позо(в) зе(м)ски(и) киє(в)ски(и) трибуна(л)ски(и) нєв,Ь(р)но(му) 

31 зв. жиду Юдє, арє(н)дару бєлило(в)скому / /  ско(му), прозьіваємо(и) Ра(с)тавицє(и) [! ].
Того (ж) року, м(с)ца и дня далє(м) сочєви(с)то в руки позо(в) зє(м)ски(и)

киє(в)ски(и) трибуна(л)ски(и) во имє(н)ю єго м(л). пна Фри(д)риха Ти(ш)кєвича 
Билополю, арє(н)дару єго м(л). бєлило(в)ско(му) жиду Кгє(р)шону.

Того (ж) року, м(с)ца и дня далє(м) сочєви(с)то в руки позо(в) зє(м)ски(и)
трибуна(л)ски(и) во (и)мє(н)ює(г)[о] м(л). пна Ви(л)кги вСоло(т)винє пну Во(и)- 
тєху Сєру(ц)ко(му), упя(д)нико(ви) соло(т)ви(н)ско(му).

*"Ч/
Того (ж) року и м(с)ца, дєвято(г)[о] дня далє(м) позо(в) зє(м)ски(и) киє(в)-

ски(и) трибуна(л)ски(и) сочєви(с)то в руки в мє(ст)є Ко(д)ни арє(н)дару кодє(н)-
скому Ви(кг)дору, жиду.

/■>»/
Того (ж) року, м(с)ца и дня далє(м) сочєви(с)то в руки возо(в) 16 зє(м)ски(и)

'■Ч-'
киє(в)ски(и) трибуна(л)ски(и) пну Стани(с)лаву Понято(в)ско(му), бьі(в)шо(му) 
уря(д)нику кодє(н)ско(му).

Того (ж) року, м(с)ца и дня далє(м) (очєви(с)то в руки поз(в)ов зє(м)ски(х)
киє(в)ски(х) трибуна(л)ски(х) два пну Лукашу Лиса(ц)ко(му) в дворє єго м(л)., 
в Трибисовє прозьіваємоє, в Городищу: содє(н), писаньі(и) по єго само(г)[о], 
а други(и) по єго (ж) само(г)[о] жону и пото(м)ки нєбо(ж)чика Пражо(в)ско(г)[о] 
яко дєдича.

Того (ж) року и м(с)ца и дня далє(м) сочєви(с)то в руки позо(в) зє(м)ски(и)
киє(в)ски(и) трибуна(л)ски(и) во (и)мє(н)ю єго м(л). пна Крако(в)ско(г)[о] в 
ми(с)тє Ви(л)ску арє(н)дару єго м(л). тамо(ш)нєму Зє(л)ку, жиду.

/■ч̂
Того (ж) року, м(с)ца, два(д)ца(т) пє(р)во(г)[о] дня далє(м) ючєви(с)то в руки

<ч*/
позо(в) зє(м)ски(и) киє(в)ски(и) трибуна(л)ски(и) во (и)мєню єго м(л). пна Га(в)- 
рили Ю(и)ско(г)[о], хоружо(г)[о] киє(в)ско(г)[о], ми(ст)є(ч)ку Пулина(х) арє(н)- 
дару тамо(ш)нє(му) бьі(в)шє(му) Крьі(ш)тофу, прозьіваємо(му) Крьі(с)ку.

/■Ч̂
Того (ж) року, м(с)ца и дня далє(м) позо(в) зє(м)ски(и) воєво(д)ства Вольі(н)-

ско(г)[о] трибуна(л)ски(и) (очєви(с)то в руки арє(н)дару єго м(л). пна Крако(в)- 
ско(г)[о] гу(л)ско(му) во (и)мє(н)ю єго м(л). Гу(л)ску на (и)мя Мо(ш)ку, жиду.

Ч̂_/
Того (ж) року и м(с)ца, два(д)ца(т) второ(г)[о] дня далє(м) сочєви(с)то в 

руки позо(в) зє(м)ски(и) воєво(д)ства Вольі(н)ско(г)[о] трибуна(л)ски(и) во
имє(н)ю его м(л). кнжча Яхима Корє(ц)ко(г)[о] Юринє арє(н)дару и(х) м(л). 
яри(н)ско(му) Бороху, жиду.

Того (ж) року и м(с)ца, два(д)ца(т) чє(т)вє(р)того дня далє(м) (очєви(с)то
16 позов.
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позо(в) зє(м)ски(и) киє(в)ски(и) трибуна(л)ски(и) //  трибуна(л)ски(и) арє(н)дару 
ми(с)та єго к(р). м(л). Житоми(р)ско(г)[о] Фа(и)дьішу, жиду.

Та(м) жє, в м істє Житомиру, тьіє в с і по(з)вьі рєчоньїє в с і сособьі по и(х) 
самьі(х) писаньїє в жалобє я(с)нєвє(л)мо(ж)ньі(х) и(х) м(л). Ю(р)я Пи(н)ско(г)[о]
Сока(л)ско(г)[о] а Крьі(ш)тофа Крємянє(ц)ко(г)[о], старо(ст) кнєжа(т) Збара(з)- 
ски(х), со нє(с)лу(ш)ноє дра(н)є 17 мьі(та) со(д) попєло(в) и по(д)во(д) и(х) м(л).
вла(с)ньі(х), яко со то(м) ширє(и) тьіє в с і по(з)вьі со(т) м(л). кжть Збара(з)ски(х), 
по и(х) вєли сосо(б), звьі(ш) мєнєньі(х), чєрє(з) мєнє вьіданьїє, в собє (о(б)мО(в)- 
ляю(т).

За которьі(ми) П0(з)вьі И ро(к) є(с)ми и(х) м(л). собєю(м) СТОрОНа(мь) ку ро(с)- 
правє пра(в)но(и) пєрє(д) судо(м) голо(в)ньі(м) трибуна(лу) любє(л)ско(г)[о] 
в року тєпєрє(ш)нє(м), тисєча шє(ст)со(т) дєвято(м), по(д) сужє(н)є(м) спра(в) 
воєво(д)ства Бра(с)ла(в)ско(г)[о], кгдьі тая справа з рєє(ст)ру судозо(г)[о] 
припадє(т) станови(ти)сє, зложи(л).

Котороє (очєви(с)тоє со(з)на(н)є вьі(ш) рєчоно(г)[о] во(з)но(г)[о] мни 
на пи(с)мє по(д) пєча(т)ю и (с) по(д)писо(м) руки єго поданоє, я, довєдомо- 
(сти) своєє приня(в)ши, до кни(г) за(м)ку Житоми(р)ского записа(ти) каза(л), 
и є(ст) записано.

26. О повєда(н)є пна Кнєгини(н)ско(г)[о] 
на пню Х а (р )лє (н )скую .

Року 1609, мца гє(н)вара, ЗО дня.
Писа(л) и присьіла(л) до вряду єго к(р). м(л). за(м)ку Житоми(р)ского 

до мєнє, Федора Щ уро(в)ско(г)[о], по(д)старо(с)тє(г[о] житоми(р)ско(г)[о], его
м(л). пнь Ко(н)дра(т) Дручини(ч) Кнєги(н)ски(и), соповєдаю(чи) на єє м(л). 
*■>*/
пнюю Ща(с)ную Ха(р)лє(н)скую, по(д)комориную киє(в)скую, кня(ж)ну Кате
рину Збара(з)скую,

и(ж), де(и), яко мнє єє м(л). ви(н)на до(л)гу пє(в)но(г)[о] рукода(и)но(г)[о]
чо(тьі)ристи ко(п) г(р)(ш). лито(в)ски(и) [!] на запи(с) сво(и).

Которую, дє(и), су(му) пнзє(и) со(б)ликговила(с) [!] мнє єє м(л). со(т)да(т)
на ро(к) пє(в)ньі(и) в року про(ш)ло(м), шє(ст)со(т) со(с)мо(м), на дє(н) бжго 
нарожє(н)я рьі(мь)ско(г)[о] со(т)да(т) и заплати(т), а (в) нєза(п)лачє(н)ю тоє 
сумьі собовязала(с) єє м(л). в то(и) суме и(с)то(т)но(и) в зарука(х) совитостьі(х) 
шкода(х) у(с)тупи(т) має(т)но(сти) своєє у воло(сти) Бьішє(в)ско(и) села Гру(з)- 
ко(г)[о], нє(ж)ли, дє(и), єє м(л). соноє су(мьі) на ро(к), в записе мєнованьі(и), 
нє за(п)лати(ла).

За которьі(м), дє(и), нєза(п)лачє(н)єм я, справуючи(с) вє(д)лє запису еє 
м(л)., взя(в)ши во(з)ньі(х) //  взя(в)ши во(з)ньі(х) дво(х) з уряду, посьіла(л) до 
села Гру(з)коє, хотє(чи) в то(и) су(ме) в посєсию взя(т), нє(ж)ли єє м(л)., про- 
бачи(в)ши записо(в) свои(х), яко пє(р)вє(и) су(мь)мьі самое нє заплатила, та(к), 
дє(и), и тєпе(р) тоє має(т)но(сти), села Гру(з)ко(и), в то(и) суме нє по(с)тупи(ла) 
и не да(ла), увєзува(н)я в тьіе добра борони(ла) и записови своє(му) спроти-

17 Очевидно, бра(н)є.



вила. Яко (ж) єнєраловє во(з)ньі(и), которьіє та(м) до єє м(л). є(з)дили, ста(в)ши 
на (в)рядє пєрєдо (м)ною, при квитє своє(м) зє(з)на(н)є своє учини(ли) и кви(т) 
сво(и), в тьіє словьі написа(в)ши, с пєча(т)ми и (с) по(д)писа(ми) ру(к) свои(х) 
пода(ли):

Я, Василє(и) Со(с)ни(ц)ки(и) а я, Юрє(и) Ивано(в)ски(и), єнєраловє в о є 
нне зє(м)ли Киє(в)скоє, зє(з)нава(ли) на то(м) ншо(м) квитє ку записова(н)ю 
до кни(г) за(м)ку єго к(р). м(л). Житоми(р)ско(г)[о],

и(ж), будучи на(м) приданьі(м) з уряду на (с)праву єго м(л). пна І<о(н)драта 
Дручанина Кнєгини(н)ско(г)[о] и ма(л)жо(н)ки єго м(л). и то пода(н)є и увяза- 
(н)є и(х) м(л). сєла Гру(з)ко(г)[о] у воло(сти) Бьішо(в)ско(и) за записо(м) єє м(л).
пни по(д)коморино(и) киє(в)ско(и) в сумє пнзє(и) в чотьіро(х)со(т) копа(х) г(р)ш. 
ли(т)о(в)скихь. То(г)дьі мьі, сє справую(чи) вє(д)лє при(с)то(и)но(сти) вряду
■~v_/ 'V /
ншо(г)[о] и вє(д)лє запису єє м(л). пнє(и) по(д)коморино(и) киє(в)скоє, бьіли(х)- 
мьі напро(д) у єє м(л). в Бьі(шо)вє, пьітаю(чи) єє м(л)., є(с)ли жє бьі в то(и) суми
тоє село Гру(з)кую вє(д)лє запису своє(г)[о] пну І<нєгини(н)ско(му) уступили 
и (в) посєсию по(з)воли(ли).

А пото(м) є(с)мо єха(ли) до сєла Гру(з)ко(и), ни(ж)ли яко єє м(л). пни 
Ха(р)лє(н)ская сама в Бьішєви нє по(с)тупова(ла), та(к) тє(ж) и за ни(м), до 
сєла Гру(з)ко(и) по(с)ла(в)ши, увязова(н)я прє(з) по(д)даньі(х) и и(н)ши(х) 
слу(г) и арє(н)дара своє(г)[о] борони(ли) и во (в)сємь сє записови и (в)си(м) 
(обовя(з)ка(м) ви(н) (описаньі(х) спротивили.

А котороє соповєда(н)є пна Кнєги(н)ско(г)[о], та(к) тє(ж) и зє(з)на(н)є во(з)- 
нн(х) до кни(г) вряду Житоми(р)ско(г)[о] є(с)[т] записано.

27. Посєсия пна Ми[колая\ Да(х)новича  
в Бєжо(в) и М іони(и)ки.

33 11 Року 1609. м (с)ца  гє(н)вара, 31 д ня .
По(с)тано(в)ши(с) на (в)рядє єго к(р). м(л). за(м)ку Житоми(р)ско(г)[о] пє- 

рєдо(м)ною, Фєдоро(м) Щуро(в)ски(м), по(д)старо(с)ти(м) житоми(р)ски(м), шля- 
хє(т)ньі(и) Юрє(и) Ивано(в)ски(и), єнєра(л) во(з)ньі(и) воєво(д)ства Киє(в)ско- 
(г)[о], со(з)нанє своє учини(л), кви(т) сво(и) по(д) пєча(т)ю и (с) по(д)писо(м) 
руки своє(и) написа(в)ши, ку записа(н)ю до кни(г) за(м)ку Житоми(р)ско(г)[о] 
тьі(ми) словьі, пода(л).

Я, Юрє(и) Ивано(в)ски(и), єнєра(л) во(з)ньі(и) воєво(д)ства Киє(в)ско(г)[о|, 
со(з)наваю на то(м) квитє моє(м) ку записова(н)ю до кни(г) за(м)ку єго к(р). 
м(л). Житоми(р)ско(г)[о],

и(ж) року тєпєрє(ш)нє(г)[о], тисєча шє(ст)со(т) дєвято(г)[о] гє(н)вара
25 дня, буду(чи) мнє на (с)правє и потрєбє єго м(л). пна Миколая Да(х)новича
в сєлє Бєжовє, прозьіваємо Ко(р)чєвє, кгдьі (м) бьі(л) ю(т) єє м(лсти) пнєє Ма- 
руши Ивановньї Ко(р)чо(в)ньі Миколаєвоє Да(х)новичовоє по(с)ла(н) до сєла 
Бєжова, прозьіваємо(г)Го] Ко(р)чєва, на пода(н)є и вєза(н)є в має(т)но(ст) тую 
Бєжо(в)скую в дво(р), в поля, сєножа(ти), в мльїньї и ставьі, та(к) тє(ж) и (в)
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по(д)даньіє тьіє, которьіє та(м) є(ст), єго м(л). пну Миколаєви Да(х)новичови
за доброво(л)ньі(м) по(с)тупє(н)є(м) єи м(л). пнии Маруши Ко(р)чє(в)ньі Мико- 
лаєвоє Да(х)новичовоє чєрє(з) мєнє, во(з)но(г)[о] Ю(р)я Ивано(в)ско(г)[о], то 
є(ст) мєновитє по(д)даньі(х):

Ста(с)ка Пу(д)чича, Ка(р)па Б'Ь(л)чи(н)ка, Конона Ра(х)л'Ьє(н)ка, Устима 
Б й ^ ч є ^ к а ,  Гри(ц)ка Боровика, А(н)тона Ку(ш)нєра, вдову Я(н)ковою [!] 
и(з) сьіна(ми) Ва(с)ко(м) и А(н)тоно(м), Йвана Слабини(ча), Йвана и А(н)дрєя 
Пу(д)чича, С0ни(с)ка А(р)тюхови(ча), Е(в)хима Па(н)филовича.

Того (ж) року и дня, вьішє(и) писано(г)[о], по(с)тупили и подали в записи
своє(м) доброво(л)но(м) со(т) пнє(и) Маруки 18 Ко(р)чє(в)ньі пну Миколаєви 

33 зв Да(х)новичови, ма(л)жо(н)ку єи м(л). дано(г)[о| в має(т)но(сти) сєлє Ми- 
ни(и)ки //  сєло Мини(и)ки в дво(р), в поля, в сєножа(ти), мльїньї, ставьі, сово 
згола нє со(с)тавуючи, сама на сєбє, на крє(в)ньі(х), бли(с)ки(х) и пови(н)ньі(х) 
свои(х) ничо(г)[о], та(к)жє и (в) по(д)даньіє, а то є(ст) мєновитє:

Ла(в)ри(н) Саво(ст)кови(ч), Я(с)ко Хи(р)лє(ц)ки(и), Я(с)коСташу(к), Ми(т)- 
ко Кожи(н), Жда(н) Ку(ш)нє(р), А(н)дрє(и) Скри(п)ка, Пили(п), Мака(р) Чо(р)- 
ньіє, Волошиниха з сьіна(ми), Ива(н) Па(с)ту(х), Гла(д)кая и(з) сьіна(ми), 
Ива(н), Жда(н), Копьі(л)о Трохи(м), Жєрєбє(и) Иля, Ста(н)ко(в)ски(и) Жда(н), 
Шєрє(ш) Яки(м), Швє(ц) А(р)тє(м), Коломьіє(ц) Трофи(м), Чо(р)ньі(и) Ста(с), 
Ма(х) Микита, Кожа(н) Мо(и)сЬ(и), Сташучє(н)ко Ива(н), Сташучє(н)ко Гри
м к о ,  Тєпє(р)ко Ливо(н), Рьібьіло(в)19 Стєпа(н), Ма(к)си(м), Ничипо(р) Го(р)- 
бачь, Яковє(ц) Посахови(ч), Миха(л) Плугата(р), Павє(л) Ко(р)чьми(т), Павє(л) 
Бо(н)да(р), Дєни(с), Мартин Макорови(ч).

Которьіє то має(т)но(сти) свои єє м(л). пни Да(х)новичовая пну ма(л)жо(н)-
кови своє(му) пну Миколаєви Да(х)новичови, вє(д)лє запису своє(г)[о] по(с)ту- 
пи(в)ши, и чєрє(з) мєнє во(з)но(г)[о] в споко(и)ноє дє(р)жа(н)є и ужива(н)є 
подала.

Которьі(и) кви(т) во(з)но(г)[о] при сочєви(с)то(м) єго со(з)на(н)ю на врядє 
є(ст) принятьі(и) и вписа(н).

28. С о(з)[нанє] во(з)[ного] в справє 
пна Соколо(в)ско(г)[о]

з пно(м ь) Ф ри(д)рихо(м ь) Ти(иі)кєвичо(м)
(о нєдопущє(н)ь увязова(н)я.

Року 1609, м (с)ца  гє (н )ва р (а ), 35 [/] дня .
На (в)рядє єго к(р). м(л). за(м)ку Житоми(р)ско(г)[о] пєрєдо (м)ною, Фє- 

доро(м) Щуро(в)ски(м), по(д)старо(с)ти(м) житоми(р)ски(м) постанови(в)ши(с) 
34 сочєви(с)то, возньі(є) єнєраловє воєво(д)ства Киє(в)ского //  Киє(в)ско(г)[о] 

шляхє(т)ньіє Василє(и) Со(с)ни(ц)ки(и) а Я(н) Тьіши(н)ски(и) ку записова(н)ю 
до кни(г) со(з)на(ли) и во(д)лу(г) то(г)[о] со(з)на(н)я своє(г)[о] кви(т) с пє- 
ча(т)ми и (с) по(д)писа(ми) ру(к), в тнє слова писаньі(и), пода(ли):

18 Очевидно, помилка, треба Маруши.
19 Очевидно, Риболов.
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Я, Василє(и) Со(с)ни(ц)ки(и), а я, Я(н) Тьіши(н)ски(и), во(з)ньіє єнєраловє
воєво(д)ства Киє(в)ско(г)[о], со(з)наваємо тьі(м) нши(м) со(з)на(н)ємь,

и(ж) мьі, маю(чи) при собє шля(х)ту людє(и) добрьі(х), пна Матияша Вєнє(в)-
ско(г)[о] а пна Ба(р)коца Батокго(в)ско(г)[о], року тєпє(р) идучо(г)[о], тисєча
шє(ст)со(т) дєвято(г)[о] м(с)ца гє(н)вара (оди(н)на(д)цато(г)[о] дня бьі(ли) є(с)мо
на (с)правє и потрєбє урожоно(г)[о] єго м(л). пна Яна Соколо(в)ского при
и(х) м(с)тя(х) пну Миха)и)лу Силє-Нови(ц)кому, су(д)и, а пну Ки(в)лє Рєхо(в)- 
ско(м), писару, вря(д)ника(х) судовьі(х) кгро(д)ски(х) киє(в)ски(х), в має(т)-
но(сти) єго м(л). пна Фри(д)риха Ти(ш)кєвича, воєводича бєрє(с)тє(и)ско(г)[о], 
мє(с)тє(ч)ку Бєлопо(л)ю.

Та(м) жє и(х) м(л). пновє судовьіє чєрє(з) на(с), во(з)ньі(х), рєквирова(ли)
пна Ла(в)рина Старушича, слу(ги) и уря(д)ника єго м(л). пна Ти(ш)кєвича
бєлопо(л)ско(г)[о], абьі єго м(л). пну Соколо(в)ско(му) во(д)лу(г) дє(к)рєту 
суду голо(в)но(г)[о] трибуналу любє(л)ско(г)[о] в року про(ш)ло(м), тисєча
шє(ст)со(т) оз(с)мо(мь), мца июля дєвято(г)[о] дня мєжи помєнєньі(м) пно(м)
Ти(ш)кєвичо(м) яко по(з)ваньі(м) учинєно(г)[о] пє(в)ную су(му) пзє(и) за нє-
за(п)лачє(н)є(м) и(с)то(т)ноє су(м)мьі пзє(и), то є(ст) чотьіро(х)со(т) и пє(ти)-
дєся(т) золотьі(х) по(л)ски(х) во(д)лу(г) запису єго м(л). пна Ти(ш)кєвичова
пну Юзєфу Дзє(р)би(ц)кому и ма(л)жо(н)цє єго пнє(и) Зофєи з Шарєва Дзє(р)-
би(ц)коє дано(г)[о],а пото(м) чєрє(з) ни(х) помєнєно(му) єго м(л). пну Соколо(в)-
ско(му) с то(г)[о] запису и тоє су(м)мьі пзє(и) усту(п)лєно(г)[о].

А за та(м) вли(в)ковьі(м) право(м) з ьі(с)то(т)ною сумою, пє(в)ньіє зьі(с)ки 
и прєзьі(с)ки злучи(в)ши, усє(г)[о] сумою оди(н)на(д)ца(т) со(т) золотьі(х) по(л)- 
ски(х) сказаную и присужоную заплати(л).

А (в) нєдо[с](т)а(т)ку заплата, жєбьі в тає  (ж )/ / добра пна своє(г)[о] мє(с)-
тє(ч)ко Бєлопо(л)є в ьі(с)то(т)но(и) сумє п(н)зє(и), в зьі(с)ка(х) и прєзьі(с)ка(х),
то є(ст) усє(г)[о] в оди(н)на(д)ца(ти) со(т) золотьі(х) по(л)ски(х) пну Соколо(в)- 
ско(му) мо(ц)ю де(р)жа(н)є и (с)поко(и)ноє ужива(н)є пода(л) и чине(н)я є(к)- 
зекуцьі(и) за (с)противє(н)е и нєпо(с)лушє(н)ство права по(с)полито(г)[о] тому 
(ж) урядови кгро(д)ско(му) кие(в)ско(му) допу(с)тиль.

Ни(ж)ли єго м(л). пнь Ти(ш)кєви(ч), противєчи(с) праву по(с)полито(му), 
чєрє(з) того (ж) уря(д)ника своє(г)[о] на тьі(х) добра(х) урядови кгро(д)ско(му) 
киє(в)ско(му) чини(т) є(к)зєкуцьі(и) нє допу(с)ти(л) и ми(ц)но заборони(л).

И на то є(с)мо да(л) сє(с) на(ш) кви(т) по(д) пєча(т)ми и (с) по(д)писа(ми)
ру(к) нши(х) вла(с)ньі(х).

Писа(н) в Житомиру.
Котороє (ж) то (очєвистоє со(з)на(н)є во(з)ньі(х) до кни(г) врядовьі(х) за(м)ку 

гдрьско(г)[о] Житоми(р)ско(г)[о] є[с](т) вписано.
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29. Полож є(н)є по(з)[ву] по пна  
Йвана Ко(р)чє(в)ского  со(7п) 

уча(ст )нико(в) єпа(н)чи(ц)кихт>.

Року 1609, м ц(а) ге(н )ва р (а ), 31 дня.

На (в)ряде єго к(р). м(л). за(м)ку Житоми(р)ско(г)[о] пєрєдо (м)ною Фєдо- 
ро(м) Щуро(в)ски(м), по(д)старо(с)ти(м) житоми(р)ски(м), ста(в)ши сочєви(с)то, 
во(з)ньі(и) єнєра(л) воєво(д)ства Киє(в)ско(г)[о] шляхєтньі(и) Василє(и) Со(с)- 
ни(ц)ки(и) ку записа(н)ю до кни(г) со(з)на(л) и во(д)лу(г) то(г)[о] со(з)на(н)я 
своє(г)[о] кви(т) с П8ча(т)ю и (с) по(д)писо(м) руки своєє, в тьіє слова писаньі(и), 
пода(л):

Я, Василє(и) Со(с)ни(ц)ки(и), во(з)ньі(и) єнєра(л) зє(м)ли Киє(в)скоє, со(з)-
наваю тьі(м) мои(м) квито(м) ку записа(н)ю до кни(г) за(м)ку гдрьско(г)[о] Ж и- 
томи(р)ско(г)[о],

35 и(ж) року тєпєрь идучо(г)[о], / /  тисєча шє(ст)со(т) дєвято(г)[о], м(с)ца гє(н)- 
вара, два(д)ца(т) дєвято(г)[о] дня положилє(м) по(з)вьі два кгро(д)ски(х) киє(в)-
ски(х) по єго м(л). пна Йвана Бо(г)данови(ча) Ко(р)чє(в)ско(г)[о] в мє(ст)є(ч)ку 
єго м(л). Ива(н)горо(д)ку про(з)ваньі(м) у брамє за(м)ково(и) у ворота у(т)кну(л) 
и во(и)тови то(г)[о] мє(с)тє(ч)ка и мєщано(м) соповєда(л), писаньїє в жалобє
всЬ(х) уча(ст)нико(в) и(х) м(л). пно(в) Миколая и Яна Ко(р)чє(в)ски(х), пна Яко-
ва Ки(р)дєєвича Лємєша, пна Григоря Басараба, пновь Ми(с)ка, Йвана и Яна 
Фєдоровичо(в) Бражє(н)ски(х), то є[с](т) соди(н) позо(в) со нєвьівожє(н)є мє(р)- 
ника вє(д)лє и(н)тє(р)цьі(з)ьі и(х) м(л). и со заруку, в нє(и) (описаную, други(и) 
позо(в) со розо(р)вєнє дєл у в кгру(н)тє и(х) м(л). спо(л)но(м) єпи(н)чи(н)ско(м) 
з дєкрєту суду голо(в)но(г)[о] трибуна(лу) любє(л)ско(г)[о] в року про(ш)- 
ло(м), тисєча шє(ст)со(т) со(с)мо(м), на воєво(д)ствє Вольі(н)ско(м) вьіданьі(м), 
за которьі(м) по(з)вьі зложи(л) є(с)ми ро(к) ста(н)ю собєю(м) сторона(м) на ро(ч)- 
ка(х) кгро(д)ски(х) киє(в)ски(х), которьіє припа(сти) и сужоньї бьі(ти) маю(т)
в року при(ш)ло(м), тисєча шє(ст)со(т) дєсято(м), м(с)ца априля, пє(т)на(д)цато- 
(г)[о] дня, што ширє(и) и до(с)тато(ч)нє(и) на тьі(х) по(з)ва(х) є[с](т) сописано 
и доложоно.

И на то (м) да(л) сє(с) мо(и) кви(т) до кни(г) за(м)ку гдрьско(г)[о] Жито- 
ми(р)ско(г)[о] по(д) пєча(т)ю моєю и (с) по(д)писо(м) руки моєє вла(с)ноє. 

Писа(н) в Житомиру.
Котороє (ж) то сочєви(с)тоє со(з)на(н)є во(з)но(г)[о] помєнєно(г)[о] до кни(г) 

35 зв. за(м)ку Житоми(р)ско(г)[о] є[с](т) записано. / / 20
Початокь мца фєвра(л)[я] в ро(к) 1609 (м): го 21.

1. Посєсия пна Будишє(в)ского со(т) кнзя Адама Ружи(н)ского.

20 Арк. 36—36 зв. пусті. Написано слово «vacuum» кілька разів.
21 го дописано іншим чорнилом.
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2. СЗповєда(н)є пна Пє(т)ра Будишє(в)ско(г)[о] на к. Ада(ма) Ружи(н)ско(г)[о] 
за нєсо(т)да(н)ємь су(м)мьі пнзє(и).

3. Пи(л)но(ст) того (ж) пка Будишє(в)ско(г)[о] со(т)бира(н)я су(м)[мьі] пнзє(и) 
со(т) кнзя Адама Ружи(н)ского.

4. Поло(ж). по(з). о(т) кнз. Корє(ц)ки(х) по кнз. Ружи(н)ски(х).
5. Поло(ж). по(з). со(т) тьі(х) жє кнз. Корє(ц)[ких] по кн. Ружи(н)[ских].
6. Протє(с)тацьія кнж. Корє(ц)[ких] на к. Ружи(н)ско(г)[о] и ма(л)жо(н)ку.
7. Вписа(н)є тє(с)тамє(н)ту пна Станислава Пу(п)ко(в)скєго.
8. Оповєда(н)є пна Лакгє(в)ни(ц)ко(г)[о] на пна Се(р)ховє(ц)кого.
9. Вписа(н)є листу зго(д)ного мєжи Сли(з)нє(м) а пно(м) Борє(ц)ки(м).

10. С0повєда(н)є пна Ра(д)ли(н)ско(г)[о] на п. Вороничовь.
11. Полож. по(з)ву со(т) пна Путятьі по п. Ха(р)лєско(г)[о] Стани[слава].
12. Поло(ж). по(з). по є(г)[о] м(л). пна старосту овру(ц)ко(г)[о] со(т) попа.
13. Поло(ж). по(з)ву ш(т) є(г)[о] м(л). пна Крако(в)ско(г)[о] по к. Корє(ц)- 

[кого].
14. Поло(ж). по(з)ву по п. Йвана Ко(р)чє(в)ско(г)[о] со(т) п. Яна Ко(р)чє(в)- 

[ского].
15. Оповєда(н)є пна Йвана Ви(л)гоу(р)ского на мєща(н) люба(р)то(ц)[ких].
16. Со(з)на(н)є во(з)но(г)[о] в справє пнєє Сьі(н)кгуровоє з п. Ко(р)кошкою.
17. илювєда(н)є пна Яна Соколо(в)ского на пна Ворону.
18. С0повєда(н)є того (ж) пна Соколо(в)ско(г)[о] на п. О ли зара.

37 19. Поло(ж). по(з). со(т) пна Кордьіша по п. Нємирича / /

20. Дєкрє(т) трибуна(л)ски(и) баницьіє(и) пнєє Бочури(н)скоє в справє пна 
Йвана Ко(р)дьіша.

21. Со(з)на(н)є во(з)но(г)[о] в справє пна Соколо(в)ско(г)[о] з п. Вороною.
22. Полож. по(з)ву оо(т) п. Соколо(в)ско(г)[о] по ро(з)ньі(х) сосо(б).
23. Поло(ж). по(з)ву по ро(з)ньі(х) сособь со нєсо(т)да(н)є побору.
24. С0повєда(н)є Бєлоши(ц)кого на сусєда своє(г)[о] Пи(р)шунєви(ча).
25. Протєстацьія пна Григо(р)я Лу(д)ви(и)ско(г)[о1 на пна Сємєна Лу(д)ви(и)- 

ско(г)[о] со заби(т)є Е(г)ду(з)ского.
26. С0повєда(н)є пна Лємєша на пна Йвана Ко(р)чєвско(г)[о].
27. При(з)на(н)є пна Га(л)чино(в)ско(г)[о] су(м)мьі пнзє(и) ма(л)жо(н)цє 

своє(и).
28. При(з)на(н)є пнєє Га(л)чино(в)скоє ма(л)жо(н)кови своєму добр пєвньі(х).
29. Со(з)на(н)є во(з)ного в справє є(г)[о! м(л). пна Сєрако(в)ского з кнжатє(и) 

кнж. Корє(ц)[ким] (о нєдопущє(н)є увязова(н)я.
30. Посєсьія є(и) м(л). пнєє Брамовоє в половицусєла Бочани(ц).
15G



W tym Roku 1609 mjca Lutego dz. 9 te ^iegy у insze grodowe... od pana 
Andrzeja Peressieckiego з 22 Ilolscy ... 23 przes pana Andrzeja... na ten czas 
podstar. у arend. zytomirskim 24. //
Посєсия пна Будишє(в)ско(г)[о] со(т) к. Ад. Ружи(н)ско(г)[о]. Року 1610 

тая е(ст) в 1610 року [!]

1. П и(л)но(ст ) пна Будииіє(в)ско(г)[о] 
со(т )бира(н)я пнзє(и) со(т) к. Адама Руж и(н)ско(г)[о\.

Року 1609, м ц(а) ф є(в)., 2 дня.
Пришє(д)ши до уряду єго кро. м(л). за(м)ку Житоми(р)ского до мене, Фє

дора Щ уровского, по(д)старостє(г)[о] житоми(р)ского, урожоньі(и) єго м(л). 
па(н) Пєтрь Будзишо(в)ски(и) ооповєда(л) и (с)вє(т)чи(л)сє,

и(ж) яко дня сєго(д)нєшнєго, мца фє(в)раля, 2 дня, року тисєча шєсо(т)
дє(в)ятого по то(и) є(г)[о] ми(лст)ти [!] суми пинєзє(и) пє(т)со(т) золоти(х) по(л)- 
ски(х) єго мило(ст) кня(з) [!] Ада(му) Ружи(н)скому з нєкотороє арє(н)дьі єго 
мило(с)ти со(т)дать и заплати(т), поча(в)ши спора(н)ку а(ж) до нєшпору сочє- 
кива(л), ни(ж) єго мило(ст) ни са(м) чєрє(з) сєбє и нє чєрє(з) умоцовано(г)[о] 
своєго нє (о(т)бираль и сотобра(т) нє хотє(л).

И проси(л), абьі тоє єго шповєда(н)є и пи(л)но(ст) до кньі(г) врядовьі(х) 
принято и записано бьіло, што принято и записано є (ст )25.

2 . П и(л)но (ст ) того (ж) пна Будиіио(в)ско(г)[о\
со(т )бира(н )я  су(м)мьі пнзє(и) о)(т) того (ж) 

к. Ад[ама] Руж и(н)ско(г)[о ].

Року 1609, м ц(а) ф є(в)., 2 дня .

Н а уряде єго к(р). м(л).за(м)ку Житоми(р)ско(г)[о] пєрєдо (м)ною, Фєдо- 
38 ро(м) Щуро(в)ски(м), по(д)старо(с)ти(м) житоми(р)ски(м), ста(в)ши сочєви(с)то, 

урожоньі(и) //  па(н) Пє(т)рь Будишо(в)ски(и) имєнє(м) свои(м), имєнє(м) ма(л)-
жо(н)ки своєє пнєє Я(д)викги Смєтя(н)чя(н)ки соповєда(л) и (с)вє(т)чилсє,

и(ж) дня сєго(д)нє(ш)него, мца фєвьраля, второ(г)[о] дня, року тисєча
шєсо(т) дєвято(г)[о] гото(в)би(л) со(т) єго млости князя Адама Нариму(н)-
товича Ружи(н)ского суму пнєзє(и) дєвєтьсоть золотьі(х) по(л)ски(х) во(д)- 
лу(г) запису со(т) єго мило(с)ти мнє самому и ма(л)жо(н)цє моє(и) панє(и)

22 з кириличне.
23 П — теж.
24 Підпис нерозбірливий.
2Ь- Слово є(ст) написано іншим чорнилом.
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Я(д)визи Смєтячяци 26 данно(г)[о] со(т)бирати, ни(ж)ли єго м(лт), нє чинєчи до- 
сьі(т) записови своєму, прєрєчоноє суми пинєзє(и) нє (о(т)дали и со то(м) жа(д)-
ноє вєдомости нє учинили, кот(о)рого со(т)да(н)я сумьі пнзє(и), поча(в)ши спо- 
ра(н)ку аж ь до нєшпо(р)ноє годиньї сочєкива(л).

Проси(л), абьітоє соповєда(н)є и пи(л)но(ст), которуюта(к) имєнє(м) свои(м), 
яко имєнє(м) мальжо(н)ки своєє чини(л), до кни(г) врядовьі(х) за(м)ку Жи- 
томи(р)ского принято и записано бьіло, што є(ст) принято и записано.

3. Поло(ж)[єнє] по(з)[ву] со(т) кнж.
К о р г(ц )ки (х ) по к. Р уж и(н)ски(х).

Року 1609, фєвра(л), 3 дня.
На врядє єго кро. м(л). за(м)ку Житоми(р)ского пєрєдо мною, Фєдоро(м) 

Щуро(в)ски(м), по(д)старо(с)ти(м) житоми(р)., ставь ставши [!] сочєви(с)то, 
во(з)ньі(и) єнєра(л)ньі(и) воєво(д)ствь Киє(в)ско(г)[о], Вольі(н)ского и Бра(с)- 
ла(в)ского шляляхє(т)ньі(и) [!] Ивань Волото(в)ски(и) ку записа(н)ю до кни(г) 
кгро(д)ски(х) житоми(р)ски(х) со(з)на(л) тими словьі,

и(ж) року тєпє(р) йдучого тисєча шє(ст)со(т) дєвятого, мисаца хє(н)варя, 
шостого дня со(т)нє(с)ль єсми по(з)во(в) дєсє(т) кгро(д)[ских] києв[ских] до

38 зв мє(с)та / /  Паволочи, писаньїє в жалобє (вєл)можни(х) єє мило(с)ти пнєє Аньньї 
Хо(д)кєвьічо(в)ньі кня(ж)ньі Корє(ц)коє яко дєди(ч)ни а єго м(л). княжати Яхи- 
ма Корє(ц)кого, воєводича вольі(н)ского, яко сопєкуна на(и)вьшгьшо(г)[о] єє
м(л). по вє(л)мо(ж)ни(х) кнз. Романа Ружи(н)ско(г)[о] и ма(л)жо(н)ку є(г)[о]
м. пнюю Зофию с Карабчєва Романовую Ружиньскую со ро(з)ньіє грабєжи при 
кгва(л)то(в)номь наєха(н)ю на має(т)носгь чєрємо(ш)ску, со палє(н)ю єє сталоє, 
яко ширє(и) тьіє по(з)вьі в собє со(б)мо(в)ляю(т).

Которьіє по(з)вьі, (о(т)нє(с)шьши само(и) кнєгини Ружиньско(и) в руки 
в за(м)ку Паволо(ц)ко(м), со(т)да(л) єсьми.

И за тьіми по(з)вьі рокь ку праву на ро(ч)кахь кгро(д)ски(х) воєводьства
Києвьского в року тєпє(р) идучо(м), тисєча шє(ст)со(т) дєвято(м) м(с)ца фє- 
враля, со(с)могонадт>цагь дня припадаючи(х), стати зложи(л) є(с)ми.

4 . Поло(ж)[єнє] по(з)[ву] со(д) тьі(х) же 

кнж. Корєцг[ких] по кнз. Ру(ж)[инского].

Року 1609, м ц(а) ф є(в)раля, 3 дня.
Ста(в)ши сочєви(с)то во(з)ньі(и) єнєра(л)ньі(и) воєво(д)ства Вольі(н)ского, 

Бра(с)ла(в)ского и Киє(в)ского шляхє(т)ньі(и) Ива(н) Волото(в)ски(и) ку запи- 
са(н)ю до книгь кгро(д)ски(х) житоми(р)ски(х) зо(з)на(л) тьіми словьі,

26 Помилка, слід читати Сметячянци,
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и(ж) року тєпє(р) йдучого, тисєча шєсо(т) девятого, м(с)ца гє(н)вара, шо(с)- 
того дня со(т)нє(с)ль є(с)ми по(з)во(в) два кгро(д)ски(х) киє(в)ски(х) до мєста
Паволочи, писаньїє в жалобє вє(л)мо(ж)ньімь єє милости пнєє Аньньї Хо(д)-
кєвичо(в)ньі кнє(ж)ньі Корєцькоє яко дєди(ч)ньі а его м(лт). княжати Яхи- 
ма Корє(ц)кого, воєводича вольі(н)ского, яко сопєкуна навьі(ш)шого єє м(л). по

'■'v ^
вє(л)мо(ж)ньі(х) князя Романа Ружи(н)ского и ма(л)жо(н)ку єго м(лт). пнюю 

39 Зофию //  с Кара(б)чєва Романовую Ружи(н)скую яко умислньі(х) при(н)ципа- 
ло(в) учи(н)ку, нижє(и) мєнованого.

А то, прихиляючися до протє(с)тации, на урядє кгро(д)скомь Житоми(р)-
ско(м) в року тєпє(р) идучо(м), тисєча шє(ст)со(т) сосмомь чєрє(з) и(х) мтн са- 
мьі(м) поводо(м) внєсєноє, со (к)гва(л)то(в)ноє наєха(н)є на має(т)носгь єє

х̂̂
м(л)сти кнє(ж)ньі Корє(ц)коє дєди(ч)ную мє(с)то и замокь Чєрємо(ш)ку, со злу- 
пє(н)є з нєє [!] маєтно(с)ти и со (с)палє(н)є Чєрємо(ш)ки, за(м)ку и мє(с)та 
сономь, о поби(т)є слу(г) и поданьі(х), при то(м) наєха(н)ю сталоє, та(к) в го- 
ловно(и) рєчи, яко и до шкрутєни(и).

Которьіє то по(з)вьі,со(т)ня(ш)ши, в руки само(и) кн[я]гини Ружи(н)ско(и) 
в за(мїку ж да(л) єсми.

А пото(м) того (ж) року шє(ст)со(т) дєвято(г)[о1, м'Ьсєца гє(н)варя, шо(с)- 
то(г)[о! дня со(т)да(л) єсми по(з)во(в) два кгро(д)ски(х) киє(в)ски(х), в ворота 
брамьі за(м)ку Ружи(н)ско(г)[о] увотькну(л) и воро(т)ному тамашьнєму [!] 
соповєда(л), писаньїє в жалобє єє мило(ст) кня(ж)ньі Корє(ц)коє яко дєди(ч)ньі
и ма(л)жо(н)ка єє мило(с)ти27 яко сопєкуна по урожоньі(х) пна Крьі(ш)тофа

'Х*,
Кє(в)лича и ма(л)жо(н)ку єго пню Анну Комаро(в)скою яко спо(л)ньіхь и 
умьі(с)лньі(х) при(н)ципало(в) в справє со кгва(л)товноє наєха(н)є на мае(т)-
но(ст) єє м(л). кнжньї Корє(ц)коє дєди(ч)ную, замокь и мє(с)то Чєрємо(ш)ку, 
со злупє(н)є и спалє(н)є, яко ширє(и) тьіє по(з)вьі в собє такь вь голо(в)но(и) 
рєчи и до шкрутєни(и) вповняю(т).

За которьіми по(з)вьі и ро(к) ку праву стати на ро(ч)ка(х) кгро(д)ски(х)
киє(в)ски(х) в року тєпє(р) идучо(г)[о], тисєча шє(ст)со(т) дєвято(г)[о], мца 
фє(в)раля, два(д)ца(т) дєвятого дня, припадаючи(и) стати, зложи(л) є(с)ми.

5. Проте(с)тацьія кня(ж )ньі Коре(ц)кое  
на к. Руж и(н)ского и м а(л)ж о(н)ку єго.

Року 1609, мца фєряля [!], т рє(т є)го дня . 

Пєрєдо мною, Фєдоро(м) Щуро(в)ски(м), по(д)старо(с)ти(м) житоми(р)-
39 зв. 11 по(с)танови(в)ши сочєви(с)то, вє(л)мо(ж)ная єє мл(с)ть пани (Анна) 28

Ходкєвичо(в)на [кіняж ьна Корє(ц)кая яко A^H(4)Ka добрь, нижє(и) сописа-

27 Остання літера в слові виправлена з ь.
28 Слово закреслене.
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ньіхь, сама ючєвисто жалуючая а вє(л)мо(ж)ньі(и) єго мл(с)ть кня(ж)чь [1] 
Яхи(м) Корє(ц)ки(и), воєводи(ч) воли(н)ски(и) и ма(л)жоно(к) єє мило(с)ти,
яко сопєкунь навншє(и) черє(з) приятеля своєго пна Григо(р)я Кнегини(н)- 
ско(г)[о], за мо(ц)ю зупо(л)ную ему до тоє справьі даного, прихиляючи(с)я до 
протє(с)таци(и) альбо жалобьі пє(р)шєє, чйрє(з) зошлого Васи(л)я Мокрєньско-
(г)[о], старо(с)ту ра(с)тови(ц)кого, слух* ;бника своєго, имєнє(м) и(х) мло(с)ти в 
нижє(и) сописаньі(м) вчи(н)ку протьі(в)ко нижє(и) сописаньі(м) та(к) при(н)ци- 
пало(м), яко тьі(м) и помо(ч)никомь св'Ьжо по тьі(м) учи(н)ку стать на врядє
туто(ш)ни(м) кгро(д)ско(м) Житоми(р)скомь учинєноє. Котороє и(х) мл(с)ть 
сами та(к) бо(р)зо ча(с)тью для нє(с)пособьного здоро(в)я, ча(с)тью тьі(х) для 
трьіво(г) тата(р)ски(х), которьіє то тьіє в си часьі заходили, учинити нє мо(г)ли. 

Тєпє(р) тєдьі со(б)тя(ж)ливє и жало(с)нє соповєда(л)ся и жаловали на уро-
жоньїи и(х) мло(с)ти княза Романа Ружи(н)ского и ма(л)жо(н)ку єго мл(с)ти
княгиню Романовую Ружи(н)скую Зофию с Каря(б)чєва и на пна Кри(ш)тофа 
Кє(в)лича и ма(л)жо(н)ку єго паню А(н)ну Коморо(в)скою яко уми(с)лньі(х) 
и ю(д)носта(и)ньі(х) при(н)ципало(в) учи(н)ку, нижє(и) сописа(н)ного.

Которьіє то при(н)ципаловє, при(с)пособьі(в)ши собє немало собьчи(х) и 
по(с)торо(н)ньі(х) люде(и) на помо(ч) со(т) помо(ч)нико(в) свои(х), то є[с](т)
со(д) пна Адама О л и зар я , пна Яна Бо(н)дзьі(н)ского, дє(р)жа(в)ци котєлє(н)-
ского, кнзя Бульїги, по(д)старо(с)тєго бєлоцє(р)ковско(г)[о], кнзя Адама Ру-
жи(н)ского, пна Бо(г)дана Хала(и)ка, пна Юря Зави ти , пна Якуба Ку(ц)-
бо(р)ского, уря(д)ника котєлє(н)ского, пна Варьі(с)кого, пна Налусо(в)ского,
'V'   V̂/
пна Стани(с)лава Пу(п)ко(в)ского, пнєє Зофєи Крьі(ш)тофовоє Вьі(л)жиное
и о)(т) пнєє Аньньї Надарьі(н)скоє, пна Миха(и)ла Сильі-Нови(ц)кого, пна 

40 0(л)брьі(х)та Брє(з)ского и со(т) //  пана С0(л)брьі(х)та Льісако(в)ского и з и(н)- 
шими помо(ч)никами, на учино(к), нижє(и) сописаньі(и), при(с)пособленьі(м).

И при ни(х) до того слу(г), боя(р) и по(д)даньі(х) свои(х) та(к) з має(т)- 
но(с)тє(и), на сє(и) ча(с) дє(р)жавьі своєє, яко тє(ж) и(х) добрь уси(х), вза(с)та- 
вє будучи(х), а то є(с)ть мєновите: Даниєля Клю(с)кого, старо(с)ту паволо(ц)- 
кого, и Трушаносє(ц)кого, во(и)та паволо(ц)кого, и и(н)ши(х) слу(г), боя(р)
и по(д)даньі(х) свои(х) во(и)ско нємалоє чло(в)ка со шє(с)[т] тисєчє(и) забра(в)- 
ш и 29, которьі(х) тиє при(н)ципаловє помєнєниє имєна и про(з)вска [!] сами 
лєпи(и) в'Ьдаю(т) и и(х) знаю(т).

Которьіє то при(н)ципаловє, то є(с)т єго м(л). кня(з) Романь Ружи(н)ски(и), 
са(м) пєрє(д) тьі(м) впєрє(д) з ма(л)жо(н)кою своєю на попо(л)нє(н)є учи(н)ку,
нижє(и) (описаного, згоди(в)ши и добре ся наради(в)ши, а єє мл(ст) сама кня-
гина Ружи(н)ская с пано(м) Кє(в)личомь и (с) пнєю Кє(в)личовою, вьїконьь 
ваючи раду и волю кня(з)я Ружи(н)ского зао(д)нє, спо(л)нє и є(д)носта(и)нє, 
пропо(м)нє(в)ши боя(з)ньі божиє и срокго(с)ти права по(с)полито(г)[о] иви(н) 
в нем на таковьі(х) кгва(л)то(в)нико(в) и на(з)нико(в) [!]сописани(х), нє (д)баю-

29 Слово написане іншим чорнилом.
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чи, з великою гарьматою, з ділам и, з гако(в)ницами, з ручницами, з мушке
тами, сага(и)даками, с копіями, рогатинами а з и(н)шими бронами, во(и)не 
належачими, ко(н)но, збру(и)но и пешо з хоро(г)вами, з бубьнами, трубами 
и су(р)мами, (обачае(м)30 неприяте(л)ски(м) року тепе(р) идучо(г)[о], тисєча
ше(ст)со(т) со(с)мо(г)[о], мца июіл [!] чоти(р)на(д)цатого дна со годинє двана(д)-
цато(и) на (в)ла(с)ную має(т)но(с)т о(тч и(х) мл(с)тє(и) княжати Коре(ц)кого
и ма(л)жо(н)ки его мл(с)ти пни А(н)ни Хо(д)кевичо(в)ни ми(с)те(ч)ко, на(з)ва- 
ное Чєрємо(ш)ну, и на замо(к), при то(м) ми(с)т-(ч)ку будучи(и), мо(ц)но, 
кгва(л)то(в)не, и нєсо(т)повідне, и несподіва(н)е з великою силою, притя(г)-
нувши и наєха(в)ши, єє мл(с)ть княгиня Ружи(н)ская за уми(с)лньі(м) ро(с)ка-

'■'w
за(н)ємь волею и видимо(с)гью єго мл(с)ти князя Ружи(н)ского с прєрєчєни(м)
пно(м) Кє(в)личомь и ма(л)жо(н)кою єго, котори(и) будучи спра(в)цєю того 
всєго во(и)ска, с прєрєчоними помо(ч)никами своими на(и)пє(р)ви и ти(м) 

40 зв. си(м) во(и)скомь //  замо(к) и мє(с)то вколо собьточи(в)ши, д іл а , гако(в)ници 
и всю га(р)мату до за(м)ку и до м іста н[а]ри(х)товавши и пото(м) в трубьі, сурь- 
мьі и (в) бубньї вдари(в)ши и сокри(к) вєлики(и) справивши, з ди(л), з гаки(в)- 
ни(ц) и (з) ручьни(ц) стрєля(т) почали, а пото(м) до (ш)ту(р)му та(к) до ми(с)та,
в которо(м) уже сосєло бьіло чловека люде(и) до чотьіро(х)сот, яко тє(ж) и до 
за(м)ку припу(с)тили.

И соного, яко се помєнило, дня того о)(т) годиньї двана(д)цатоє а(ж) до са
мого вечора собьічаємь поганьскимь и нєприятєльскимь вєликои навально(ст)ю 
добьівали, а пото(м), чєрєзь велики(и) кгвальть и силу мє(с)та и за(м)ку добьівь- 
ши, такь слугь шля(х)тичо(в) по(ч)тивьі(х), яко тє(х) и по(д)даньіхь княжа(т) 
и(х) милости Корє(ц)ки(х) в мє(с)тє(ч)ку и (в) за(м)ку, на то(т) ча(с) будучихь, 
є(д)ньіхь такь мужьского, яко и жє(н)ского стану, людє(м), ничо(г)[о] не жо(л)- 
куючи, и совьшємь бєзь боязни божеє сокрутнє и нєлюто(с)тивє з жонами и дє(т)- 
ми позабияли, пострєляли, посєкли, помо(р)довали и помо(р)довали [!], и по
ранили.

И маєтьно(с)ти, што со(д)но хто мети могь, вси со(т) мала и до велика мо(ц)ю, 
кгвальтомь забрали и (з)лупили.

А по томь злупєнью и (с)постушєнью мє(с)то и замєкь собьічаємь пога(н)- 
ски(м) и нєприятєльскимь накорєнь спалили и внивєч собє(р)нули.

А мало на томь маючи, по (з)буренью и (с)палєнью мє(с)та и замьку, нє-
мало людє(и) и подьданьїхь княжать и(х) мл(с)ти Корєцькихь сокрутьнє а нє- 
люто(с)тиве повєзавьши, зс всими купами з собою кгвальтовнє побравьши, до 
домовь своихь со(т)провадили.4

А то єсть мєновитє: со(д)ного Гарасима Тимьковича а Федєя Ковалєнька, 
Саво(с)тяна Коньдрашовича, Дмитьра Лучьника, Ивана'^Коваля а Гарасима 
Су(с)чича, мєщань чєрємь(с)ки(х), которьіє нє(т) вєдома, єсли живьт зоставили, 
а и(н)шиє ра(н)ньі, которьі(х) з собою побрали, з ра(н) поумирали, которьі(х) 
тела нє(т) вєдома, гдє подєвали, с которо(г)[о] то мє(с)та а и за(м)ку собьічае(м) 
нєприятє(л)ски(м) и по[ган]ски(м), согнємь на корє(н)є спалєньного, збурє(н)ого, 
спле(н)дрова(н)ного и (в)нивє(ч) собє(р)нєно(г)[о], то(т) уве(с) лупь мае(т)но(с)ти

30 Помилка» треба собьічає(м).
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41 и рєчє(и) рухомьі(х) та(к) самьі(х) и(х) м(л). княж ать 11 Корє(ц)ки(х),~ яко 
іє  ж) слу(г) и гю(д)даньі(х) тамо(ш)ньі(х), и кгва(л)то(в)нє зо(б)равьши, и злу
п и в ш и , до мєста Паволочи єє мл(ст)ь кнєгия [!] Ружи(н)ская а пань Крьі(ш)- 
тофь Кє(в)ли(ч) з ма(л)жо(н)кою своєю до мє(с)та Ружина яко при(н)ципалове 
и до и(н)ши(х) мє(ст) и має(т)но(с)тв(и) слуги и помо(ч)ники и(х), на пожито(к)/-ч»,
сво(и) со(т)провади(в)ши, та(к) єго мло(с)ти кнзя Ружи(н)ского собє(р)нульі.

И п(р)осили и(х) мло(ст), вьішє(и) мєнованьїє сособьі, абьі тая протє(с)ция 
[!] и жалоба и(х) мило(с)ти до книгь кгро(д)ски(х) записана бьіла.

6. В писа(н)є т є(с)т ам є(н)т у  
пна Стани(с)лава П у(п)ко(в)ско(г)[о].

Року 1609, м(с)ца ф євра(л)я, трєтє(г)[о\ дня.
Н а врядє є(г)[о] к(р). м(л). за(м)ку Житоми(р)ско(г)[о] пєрєдо (м)ною, 

Фвдоро(м) Щуро(в)ски(м), по(д)старо(с)ти(м) житоми(р)ски(м), ста(в)ши сочє-
ви(с)то, єє м(лт) пни На(с)тазия Мє(н)сни(ц)кая Стани(с)лавовая Пу(п)ко(в)ская
по(к)ладала тє(с)тамє(нт) зо(ш)лого нєбо(ж)чика єго мло(с)ти пна ма(л)жо(н)ка
своєго пна Стани(с)лава Пу(п)ко(в)ского по(д) пє(чат)ю и (с) по(д)писо(м) руки 
єго м(л)., та(к) тє(ж) по(д) пєча(т)ми и (с) по(д)писами ру(к) людє(и) за(ц)ньі(х).

В то(м) тв(с)тамє(н)тє мєнованьі(х) прєрвчоно(и) ма(л)жо(н)цє єго мло(с)ти 
в рєчи спосо(бом) 31, нижє(и) сописаньїмь даньі(и), просєчи а бьі(л) бьі прия(т) 
и до кни(г) врядовьі(х) за(м)ку Житоми(р)ского уписа(н).

Которого (м) принє(в)ши, сочитаного пєрв(д) собою, по до(с)та(т)ку вьіслу- 
ха(в)ши, до (к)ни(г) слово в (с)лово вписати каза(л).

И та(к) сє в собє має(т):
Я, Стани(с)ла(в) Пу(п)ко(в)ски(и), со(з)на(и)мую тьі(м) тє(с)тамє(н)то(м) 

со(с)та(т)нєє воли моєє.
Будучи(и) со(т) пна бога тя(ж)кою хоробою навєжоно(и), алє будучи(и) 

щє з ла(с)ки божє(и) памєтьі цєлоє и разуму зупо(л)ного, зо(с)тави(ти) умьі(с)-
лилє(м) маєтку свого, то є(ст) мєновити: ма(л)жо(н)цє моє(и) мило(и) пнє(и) На- 
стазьі(и) Мєнсьни(ц)ко(и) на сєлє Спичи(н)ца(х) двє тисєчи золотьі(х) по(л)-

41 зв. ски(х), со(т) кжати єго м. Рома(на) Ружи(н)ского на(м) записаную, // цо(р)цє 
мо(и) [!] ста(р)шо(и) Ан(н)є половицу со(т)чи(з)ньі моєє (и) со(т) брата моєго
рожо[ного] пна Миколая Пу(п)ко(в)ского, лєжачоє в повєтє Новокгро(д)ско(м), 
прозьіваємоє Трацовичє кро(в)ньіє, ньїкому ни (в) чо(м) нєзавєдєньїє, рєчи[и] ру-
хомьі(х), готовьі(х) грошє(и) три(с)та золотьі(х), што єє м(л). пни Надари(н)ская 
ви(н)на, до того ла(н)цу(х) золотьі(и), в которо(м) золотьі(х) три(д)ца(т) со(с)мь 
манє(т); золотьіє, в которьі(х) два(д)ца(т) пя(т) золотьі(х) чарокь, двє срє(б)- 
ньі(х), дє(н)ка золотьіє, по(л)торьі гри(в)ньі; ложо(к) тузи(н), чотири гри(в)ньі;

31 Зверху іншим чорнилом написано -я.
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жупа(н) чо(р)ньі(и) аксами(т)ньі(и), дєлюра чє(р)вона н\(т)ласовая с пє(т)лицами 
пє(р)ловьіми.

Которую цу(р)ку мою А(н)ну зо (в)си(м) поруча(л) и со(т)даваю в мо(ц)
и в опєку кня(ж)нє є(и) м(л). Романову(и) Ружи(н)ско(и) пнє(и) Зофии с Кара(б)- 
чєва, которая с побо(ж)ности и добро(с)ти своєє во(д)лу(г) бачє(н)я своєго, кгдьі 
кгдьі [!] доро(с)тє(т), заму(ж) вьіда(т).

Д о 32 того поручаю и даю в опєку тую цу(р)ку мою А(н)ну єго мло(с)ти 
пну Адамови, княжати Ружи(н)скому яко пови(н)ном у єє ужаю [?], и(ж) яко
чловикь богобо(и)ни(и) и цно(т)ливьі(и) будє(т) МЄЛЬ (0 нє(и) пєчу.

А цу(р)цє моє(и) милє(и) Зофєи другую половицу со(т)чи(з)ньі моєє имє(н)я 
Трацови(ч)и кро(в)ни(є), до то(г)[о] рєчє(и) рухомьі(х): бра(м)ку пє(р)ловую, 
за (с)то золотьі(х) купленую, ложокь тузьінь срє(б)рьньі(х), шля(б)лю [!] о п 
равную, чотьіри гри(в)нє (и) сага(и)дакь (опра(в)ньі(и), чотири гри(в)ньі, жу- 
па(н) чє(р)воньі(и) аксами(т)ньі(и) и други(и) адама(ш)ковьі(и), ферєзьію чи(р)- 
воную, аксамито(м) по(д)шитую, во(з)ньіки чотири с ко(т)чи(м) [!].

До то(г)[о] цьінь, м'Ьди, конє(и), бьі(д)ла, совє(ц), свинє(и) со(т) мала до вє- 
ля — все тоє цо(р)цє моє(и) Зофии.

Має(т) сона а(ж) до лє(т) доро(с)льі(х) в опєце у ма(т)ки своє(и) зо (в)си(м) 
тьі(м) бьіти и тое(и) часу и(т)я заму(ж) со(т)да(т) все.

А пасєку и гу(м)на зє (з)бо(ж)є(м) ма(л)жо(н)цє своє(и) со(т)писую на собьі- 
(и)стьє домовоє.

А ствє(р)жаючи то(и) мо(и) тє(с)тамє(нт), рукою моєю писаньі(и), руку (м) 
42 свою по(д)писа(л) //  и пєча(т) приложи(л).

До того ужилє(м) о)(т) м(л). єго м(л). пна Ка(с)пара Блє(н)до(в)ско(г)[о1,
пна Адама Бокгу(ц)кого, пна Тимофєя О ра(н)ского до подпису и приложє(н)я 
пєчатє(и).

Писа(н) в Спичи(н)ца(х) дня шє(ст)на(д)цато(г)[о], мца ноябра, року тисєча 
шє(ст) со(т) со (с) мо(г) [о ].

У тоєє [!] тєстамє(н)ту пєчатє(и) чотьіри а по(д)пи(с) ру(к) тьіми словн: 
Stanistaw  Pupkowsky r^k^ sw^, Kasper Bl^dowsky, r^k^ sw%, Adam Bogucky, 
r$k^ wtasnq., Tumofei [!] Oransky, r^k^ sw$.

Которьі(и) тє(с)тамє(нт) слово в слово до кни(г) врядовьі(х) приня(то) и впи
сано є(ст).

7. Сдповєдангє пна Лакгє(в)ницт>ко(г)[о] 
на пна Сє(р)ховєцт>кого.

Року 1609, м ц(а) ф є(в)раля, 5 дня .

П остановивш ися сочєви(сто) на (в)рядє єго королє(в)скоє мло[с]ти за(м)ку 
Житоми(р)ского пєрєдо (м)ною, Фєдоро(м) Щуро(в)ски(м) по(д)старо(с)ти(м)

32 Літера Д виправлена іншим чорнилом з Б.
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житоми(р)скимь, єго м(лт) па(н) Ба(л)цє(р) Лакго(в)ни(ц)ки(и) соповєда(л) на
пна Яня Сє(р)ховє(ц)кого,

и(ж), дє(и), яко (м) пє(р)вє(и) протє(с)тацьі(и) мо(и) до уряду ва(ш)мо(с)ти 
доноси(л) и ку записова(н)[ю] до (к)ни(г) пода(л) со ро(з)маитьі кри(в)дьі моє(и), 
а мєновито со зби(т)є и по(и)ма(н)є боярина мого па(н)цьі(р)ного сь [?] Супруна 
Да(ш)ковича, которо(г)[о] зби(в)ши и у вєзє(н)є по(и)ма(в)ши, со(т) дня дєвя-
то(г)[о], мца гє(н)вара, и(ж) [!] до (д)ня 24 дє(р)жа(л) и мо(р)дова(л) и со(к)руть- 
нє змо(р)дованого и (в) тя(ж)комь вєзє(н)ю бо(л)шє(и) дво(х) неділь тєпє(р),
дє(и), в суботу, мца гє(н)вара, два(д)ца(т) чє(т)вє(р)то(г)[о] дня вьіпусти(л).

На котороє вєзє(н)є и мо(р)дова(н)є, хотєчи пра(в)нє чини(т), тую протє(с)- 
тацьію мою до уряду, дє(и), вм., доношу а прошу, аби бьіла записана, што єсть 
записана.

8. Уписаньє листу зго(д)ного межи С ли(з)нє(м ) 
а пно(м) Борецькими .

42 зв 11 Року 1609, мца фєвраля, 20 дня .

Н а урядє єго к(р). мл(с)ти за(м)ку Житоми(р)ского пєрєдо (м)ною, Фєдо- 
ро(м) Щуро(в)ски(м), подьстарости(м) житоми(р)ски(м), постановивьшисє сочє- 
вистє, во(з)ньі(и) єнєра(л) воєво(д)ства Києвьского шляхєтньі(и) Богушь Бла- 
гано(в)ски(и) поклада(л) ли(ст), доброво(л)ньі(и) запи(с) со(т) пана Павла Сли(з)- 
ня пану Йвану Борє(ц)кому даньі(и), по(д) пєча(т)ми людє(и) добрьі(х) и (с) 
по(д)писами рукь и(х), а то зь сторони помє(р)кова(н)я и вєчи(с)тоє угоди и(х), 
яко со то(м) нижє(и) в то(м) ли(с)тє по до(с)та(т)ку вся рє(ч) тоє угоди и(х) сопи-
сана и доложона є(с)[т], и проси(л) имєнє(м) пна Слизня, абьі то(т) ли(ст) єго 
бьі(л) пєрєдо (м)ною чита(н) (и) до кни(г) приня(т) бьі(л) и (в)писа(н).

Которьі(и) ли(с)ть я читати казаль и, вьі(с)луха(в)ши єго, до(с)тато(ч)нє 
слово у слово до кни(г) записати каза(л).

И та(к) ся в собє має(т):
Я, Павє(л) Сли(з)є(н), чи(н)ю я(в)но и со(з)наваю тьі(м) мои(м) ли(с)то(м), 

доброво(л)ньі(м) записо(м), кому би то вєда(т) або, чтучи єго, сльїшать на
лежало,

и(ж) за угодою и поє(д)на(н)ємь добрн(х) и шьляхє(т)ньі(х) людє(и), пна
Миклуша Ка(ш)пє(р)ского, во(и)та алє(к)са(н)дропо(л)ского, и пна Па(в)ла
Хо(и)но(в)ско(г)[о], писара алє(к)са(н)дропо(л)ско(г)[о], и шьляхє(т)ного пна 
Богуша Благано(в)ского, єнєрала воєво(д)ствь Киє(в)ского, Вольі(н)ско(г)[о] 
и Бра(с)ла(в)ско(г)[о], и пана Тимоша Нє(с)тратовича и пана Пє(т)ра Опфок- 
гєна сталосє статє(ч)ноє и пє(в)ноє помє(р)кова(н)є и ві(с)ная угода мєжи 
мною, Па(в)ло(м) Сли(з)нє(м), и приятє(л)ми моими зь є(д)ноє, а мєжи пано(м) 
Ивано(м) Борє(ц)ки(м) и приятє(л)мими [!] єго — зь другоє сторони.
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А то (о то, же з нє(с)ча(с)ливого припа(д)ку со(т) нє(г)[о] пна Йвана Борє- 
(ц)кого в року тбпєрб(ш)нє(м) тисяча шє(ст)со(т) ю(с)момь в руку лєвую по(с)- 

43 тр'Ь(л) по(д)нялє(м), с которьі(м) то сами(м) паномь //  Ивано(м) Борє(ц)ки(м), 
яко нижь и (с) пано(м) Фєдоро(м) Чєховичо(м) приятелє(м), ся хотячи вь прия- 
(з)ни и ла(с)цє приятє(л)ско(и) и вь мило(с)ти хрє(с)тия(н)ско(и) жити, памє- 
таючи на боя(з)нь божию и пови(н)но(с)ть свою хрє(с)тия(н)скую, соному пану 
Йвану Борє(ц)[ко]му, яко тєжь и пови(н)ньі(м) єго, яки(м) ко(л)вєкь именє(м) 
на(з)ваньі(м), то(и) вьі(с)тупо(к) п о ^ тр й л у  моє(г)[о] (о(т)пущаю и пєрєбачаю 
И ВЬСЬМ Ь сє(р)цє(м) мои(м) мимо себе пущаю.

И ничого нили упоминатися нє маю, а(ж)ли на ба(р) в'Ьра и на (с)праву 
а(ж) до вшієчє(н)я моєго давано и досьі(т) ся стало по тьі(м), ли(с)то(м) добро- 
во(л)ньі(м) записомь и квито(м) мои(м) со(з)наю и варую и за (в)сЬ повино 
на тьіє крє(в)ньіє и ра(н)ньіє и бли(з)ко моє и са(м) за сєбє прирєкаю и добро- 
во(л)нє сописуюся, и(ж) жадє(н) з ни(х) ани я са(м) жа(д)ньі(м) право(м) на 
нє(м) само(м) и пови(н)ньі(х) єго то(г)[о] доходити и по(и)скивати николи нє 
має(м) и со то вє(ч)нє мо(в)чати (обєцую и шлюбую и жа(д)ньі(х) похвало(к), по- 
грозокь, пєрє(ш)ко(д) на жа(д)но(м) мє(с)цу жа(д)ного часу за то чинити нє 
могу и мочи нє буду. ^

Алє тую всю нє(з)году и нєприя(з)нь ншу, з обусторо(н) спо(л)нє знє(с)ши, 
во(л)ньіми часьі уморилє(м) и тьі(м) ли(с)то(м)-записо(м) мои(м) уморяю и вни- 
вє(ч) (оборочаю.

Которьі(и) то мо(и) ли(ст) доброво(л)ньі(и) запи(с) угодою ку записа(н)ю 
до кни(г) за(м)ку гсдрьско(г)[о] Житоми(р)ско(г)[о1 ужилє(м) и упросилє(м)

/"■ч̂
я(с)нє шляхє(т)но(г)[о] пна Богуша Благано(в)ско(г)[о], єнєрала воєво(д)ствь 
Киє(в)ского, Вольі(н)ско(г)[о] и Бра(с)ла(в)ско(г)[о], абьі (о(т) нєг[о} имєнє(м) 
мои(м) пода(л).

/-ч̂
И на то (м) да(л) то(т) ли(ст),доброво(л)ньі(и) запи(с) мо(и), пну Йвану Бо- 

рє(ц)кому с пєча(т)ю и (с) по(д)писо(м) руки моєє.
При чо(м) бьіли и того св'Ьдоми до(б)рє вьішь мєнованнє: па(н) Ми(к)лушь 

Кашьпє(р)ски(и), во(и)ть алє(к)сандропо(л)ски(и), па(н) Павє(л) Хо(и)но(в)- 
ски(и), писа(р) алє(к)са(н)дропо(л)ски(и), шляхє(т)ньі(и) па(н) Богушь Блага- 
но(в)ски(и), єнєра(л) воєво(д)ствь Киє(в)ского, Вольі(н)ско(г)[о] и Бра(с)ла(в)- 
ского, а па(н) Тимошь Нє(с)тратови(ч) и па(н) Пє(т)рь Опфокгєн, з собу строн 
вьісажоньїє и ужитьіє (особьі, приятелі наши, которн(х) для л*Ьпьшого свядє- 

43 зв. (цт)ва и тьрьвалшоє при[я](з)ни и вє(ч)нє нєпрєрваноє згодьі / /  и с прило- 
жє(н)є пєчатє(и) и с по(д)пи(с) ру(к) до то(г)[о] ли(с)та моєго ужилє(м), што 
еони на жада(н)є моє и на у(ст)ную про(з)бу мою учинили, и к сєму ли(с)тови 
моєму пєчати своє прити(с)нули и руки своє по(д)писали в Алє(к)са(н)дрополю

ч̂̂
року тисяча шє(т)со(т)ного (о(с)мого, мца дєка(б)ра, два(д)цатого дня.

У того ли(с)ту пєчатє(и) шє(ст) и по(д)письі рукь в тьіє слова: Павє(л) Ми- 
ха(и)лови(ч) Слизє(н), пєчата(р), (очєви(с)тє прошаньі(и) со(т) пана Па(в)ла 
Сли(з)ня, Ми(к)лу(ш) Кашьпє(р)ски(и), рука вла(с)на, pieczetar ocziewiscie 
proszony od pana Pawla Sliznia Pawef Chojnowski rekq.sw%, oczewiscie proszony 
pieczetar od pana Pawta Sliznia Bogusz Blaganowski, eneral r§ko [!] wlasno [!] 
Тимо(ш) Нє(с)тратовичь рукою вла(с)ною, proszony pieczetar od pana Pawla 
Sliznia P iotr Ophogen wlasny [!l r^k^.
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Што все до (к)ни(г) за(м)[ку] г(с)дрьского Житоми(р)ского е(с)ть принято
и записано, и вьіпи(с)ки по(д) печа(т)ю моєю врядовою пну Йвану Борє(ц)кому 
на то є(с)[т] в ь і33.

9. СОповєда(н)є пна Ра(д)линско(г)[о] 
на пнови> Вороничові).

Року 1609, мца фє(в)раля, 5 дня .

Писа(л) и присшіа(л) до уряду за(м)ку гдрьско(г)[о] Житоми(р)ско(г)[о] 
до мене, Григо(р)я Кочуро(в)ско(г)[о], по(д)старо(с)тє(г)[о] житоми(р)ско(г)[о],
слуга яснєвє(л)мо(ж)ного єго мло(с)ти княжати Януша СО(с)тро(з)ского, ка(ш)- 
тяляна крако(в)ского, шляхє(т)ньі(и) па(н) Пє(т)рь Ра(д)ли(н)ски(и), старо(с)та
пьятє(ц)к[и](и), жалова(л) и повєда(л) на шляхє(т)ного пна Алє(к)са(н)дра
Воронича и на сьіна єго пна Филона Воронича тьіми словьі,

и(ж), дє(и), року тєпєрєшнєго, тисєча шє(ст)со(т) дє(в)ято(г)[о] мца фєвра- 
ля, пє(р)вого дня то(т), дє(и), па(н) А[лє]кьса(н)дро Ворона з сьіно(м) свои(м), 
пано(м) Филоно(м), пропо(м)нєвши боя(з)ни божоє и (с)рокго(с)ти права по(с)- 
политого и винь, в нє(м) сописаньі(х), сами з слугами, помо(ч)никами своими,
наєха(в)ши мо(ц)но кгва(л)то(м) на вла(с)ньі(и) кгру(нт) єго млоти пана Кра- 
ко(в)ского, пана, дє(и), моє(г)[о] на со(с)но(в)ского, та(м) жє, дє(и), по(д)даньі(х) 
со(с)новьски(х) поби(л), порани(л), помо(р)дова(л) и по(г)раби(л), конє(и) дє- 

44 сє(т) //  с хомутами, с(а)нями взя(л) и пограби(л), сокє(р) со(с)мь, сє(р)мягь дє- 
сє(т), кожухо(в) пя(т), шлико(в) дєсєт, поясьі, ножи з гро(ш)ми ро(з)ньіми.

Тоє всє, пограби(в)ши, дє(и), до мисьтє(ч)ка своє(г)[о] Трояно(в)ки при
провадив).

По которо(м) по соповєда(н)ю шляхє(т)ни(и) па(н) Радли(н)ски(и), слуга
єго мло(с)ти пна Крако(в)ско(г)[о], проси(л) мєнє, вряду, со прида(н)є во(з)- 
ного для со(г)лєда(н)я по(д)дани(х) со(с)но(в)ски(х), зби(т)я и (з)ранє(н)я.

То(г)дьі я з уряду моє(г)[о] прида(л) во(з)ного єнєрала зє(м)ли [и] воєво(д)- 
с(т)ва Киє(в)ского шляхє(т)но(г)[о] Да(х)на Бутримо(в)ского, которьі(и) то за 
соказа(н)ємь и собвожє(н)ємь, соглєдавши всє до(с)тато(ч)нє, до (к)ни(г) за(м)ку
г(с)дрьского Житоми(р)ского со(з)на(л) и со(з)на(н)я своєго и кви(т) по(д) пе
ч а л ю  своєю и по(д)писо(м) руки своєє до (к)ни(г) в тьіє слова пода(л):

Я, Да(х)но Бутримо(в)ски(и), во(з)ньі(и) єнєра(л) зє(м)л,Ь [и] воєво(д)ства 
Києвско(г)[о], со(з)наваю на сє(м) квитє моє(м),

и(ж) року тисєча шє(т)со(т) дє(в)ято(г)[о] мцафє(в)раля трєтє(г)[о] дня, бу-
дучи мнє приданому з уряду за(м)ку г(с)дрьскогоЖитоми(р)ского на (с)праву и
потребу я(с)нєвє(л)мо(ж)ного кж Януша О(с)тро(з)ско(г)[о], кашьталана кра-
ко(в)ского, со поби(т)є и пограбє(н)є по(д)даньі(х) єго мло(с)ти со(с)но(в)ски(х),

83 Слово недописане.
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та(м) жє видєл єсми Пилипа, ба(р)зо збитого и (з)ранєного, ра(н) три в головє 
тятьі(х), с которьі(х) нє(т) вєдома, єсли жи(в) будє(т), у которо(г)[о], дє(и), ко
ня взя(л), которьі(и) ко(ш)това(л) копь дєвя(т), сє(р)мягу новую, сокиру з мє(ш)- 
ко(м) ко(м) [!], копа грошє(и); другого Стася видє(л) єсми тє(ж) збито(г)[о], зра
неного шко(д)ливє, при которо(м), дє(и), зранє(н)ю взя(л) и пограби(л) коне(и) 
двоє, которьіє коштовали копь двана(д)ца(т) лито(в)ски(х), с хомутами, са(н)мн, 
сокирами и грошє(и) двана(д)ца(т), пото(м) свинє(и) пятєро, во(з), ша(п)ку, 
поя(с) мо(с)ко(в)ски(и), на(с) тодє по(и)ма(в)ши, вєзє(н)є(м) сокру(т)ньі(м) мор- 
дова(л) и (з) мє(д)вєдє(м) сажа(л). Йвана тє(ж) видє(л), збитого и (з)ранєного 
сокрутнє, у которого, дє(и), конє(и) троє взя(л) и по(г)раби(л) с хомутами и з 
возами, потоі(м) свинє(и) пятєро; Ма(р)тина, Якова сьіна, збьі(л) и (з)рани(л) 
и шкапу пзграби(л), с[о]кєру одну, пото(м), дє(и), наєха(в)ши, дє(и), зособна ко
не^) троє Сє(н)ка взя(л) и пограби(л); Сахна Щє(р)бину, заби(в)ши ні(т) вєдо(ма) 

38 // нє(т) вєдома, гдє, замо(р)дова(в)ши, подєли, на ро(з)ньі(х) мє(с)ца(х), дє(и) 
сокири, шапку, шльїки, яко є[с](т) ширє(и) в протє(с)тациє, побра(л) и погра- 
би(л); А[н]дрєя зби(л), сокиру ю(т)ня(л); у Яроша сокира, грошє(и) готовьі(х) 
копь три лито(в)ски(х); Федора Потаповича видє(л) єсми вє(л)ми збитого, зра- 
нєно(г)[о]; у Йвана, дє(и), взє(л) сє(р)мягу и до дерева увєза(л).

Я, во(з)ни(и), што м сльіша(л) и видє(л), то на сє(м) квите моє(м) даю ку 
записова(н)ю до (к)ни(г) за(м)ку го(с)пода(р)ского Житоми(р)ского по(д) пе
ч а л ю  моєю и (с) по(д)писо(м) руки моєє.

Писа(н) в Житомиру.
Котороє (ж) то (очєви(с)тоє со(з)на(н)є во(з)но(г)[о] помєнє(н)но(г)[о] и то(т)

кви(т) его до кни(г) за(м)ку г(с)дрьского Житоми(р)ско(г)[о] принято и (в)пи- 
сано є(ст).

10. Полс(ж)[єнє] по(з)[ву) (о(т) пна Путятьі 
по пна Х а(р)лє(н)ского34 Стани(с)[лаеа].

Року 1609, мца фє(в)раля, 10 дня.

На врядє є(г)[о] к(р). м(сти) за(м)ку Житоми(р)ско(г)[о] передо (м)ною 
Яно(м) Витрєлино(м) Прьі(ш)ко(в)ски(м), по(с)тановившисє сочєви(с)то, во(з)- 
ньі(и) єнєра(л) воє(в)Годїства Кие(в)ского шляхєтьньі(и) Я(н) Милє(в)ски(и) 
ку записова(н)ю до (к)ни(г) со(з)на(л) и во(д)лу(г) то(г)[о] со(з)на(н)я своє(г)[о] 
кви(т), о пєча(т)ю и с по(д)писо^м) руки своєє писаньі(и), тьіми словьі пода(л): 

Я, Я(н) Милє(в)ски(и), енєра(л) во(з)ньі(и) воево(д)ства Киє(в)ского, со-
(з)нава(м) то си(м) мои(м) квито(м) ку записа(н)ю до кни(г) за(м)ку г(с)дрьско-
(г)[о] Житоми(р)ского,

и(ж) в року про(ш)ло(м), тисєча шє(т)соть со(с)мо(м), мца дєкбра [!], трьі(д)- 
цато(г)[о] дня подало(м) и положило(м) позов кгро(д)ски(и) киє(в)ски(и)
по єго мло(с)ти пна Стани(с)лава Ха(р)ли(н)ско(г)[о] и ма(л)жо(н)ку є(г)[о]
мло(с)ти пню Марушу Сєма(ш)ко(в)ну Ха(р)ли(н)скую в ьімє(н)ю и(х) мло(с)те

34 Літеру н у слові виправлено з в.
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Щи(т)ковє, у воєво(д)ствє Киє(в)ско(м) лежачое, у(т)кнуломь у ворота двора 
и(х) м(л). и повєда(ло)мь вря(д)нику тамо(ш)нєму в жалобє урожоно(г)[о]
пна Ща(с)ного Путятьі со кгва(л)то(в)нє вьіби(т)[є] зь споко(и)ного дє(р)жа(н)я 
з двора ми має(т)но(с)ти Щьі(т)кова, што ширє(и) в то(м) по(з)вє описано и до
ложоно є(с)т.

За которими по(з)вьі зложило(м) рокь обиюмь сторона(^) на ро(ч)ка(х) 
45 тєпєрє(ш)ни(х) кгро(д)ски(х) киє(в)ски(х), котороє в року прьі(ш)ломь, // ти

сєча шє(ст)соть дє(в)ято(м), мца фє(в)раля, о(с)мна(д)цато(г)[о] дня припа(с)ти 
и сужоньї бьіти маю(т) на мє(с)цу звьікло(м) у Києвє станови(т).

И на то (м) я, єнєра(л) во(з)ньі(и), дла [!] довожє(н)я того по(з)ву сє(и) мо(и)
квить по(д) моєю пєча(т)ю и (с) по(д)писо(м) руки моєє пну Ща(с)ному П утятн 
да(л).

Писа(н) у Житомєру року тисєча шє(т)соть двятого [!], мца фє(в)раля, шо- 
(с)то(г)[о] дня.

Котороє то очєви(с)тоє со(з)на(н)є во(з)но(г)[о], вьішь помєнєно(г)[о], 
до кни(г) врядовьі(х) за(м)ку Житоми(р)ско(г)[о] є[с](т) вписано.

11. Поло(ж)[єнє] по(з)[ву] по є(г)[о\ м (л ) .  
пна старосту (о(в)ру(ц)ко(г)[о] ст> попа [!].

Року 1609, мца ф є(в)раля, 13 дня.

На (в)рядє є(г)[о] к(р). м(л). за(м)ку гдрьского Житоми(р)ско(г)[о] прєдо 
(м)ною, Яно(м) Ви(т)ролино(м) При(ш)ко(в)ски(мь), по(д)старо(с)ти(м) жито- 
ми(р)ски(м), ста(в)ши очєви(с)то, во(з)ньі(и) єнєра(л) воєво(д)ст(в)а Киє(в)- 
ского шляхє(т)ни(и) Микола(и) Зєдужєви(ч) 35 ку записова(н)ю до кни(г) со-
(з)на(л) и во(д)лу(г) то(г)[о] со(з)на(н)я своє(г)[о] кви(т) с пєча(т)ю и (с) по(д)- 
писо(м) руки смоєє 36 писани(и) тими словьі подаль:

Я, Микола(и) Зєдушєви(ч), во(з)ньі(и) єнєра(л) воєво(д)ства Киє(в)ско-
(г)[о], со(з)наваю симь мои(м) квито(м),

ижь року тєпє(р) йдучого, тисєча шє(ст)соть дє(в)ято(г)[о], мца гє(н)вара, 
шо(с)то(г)[о] дня при (с)торонє шля(х)тє людє(и) добрьі(х) да(л) и положило(м)
позо(в) кгро(д)ски(и) киє(в)ски(и) на ро(ч)ки по вє(л)можного пна єго мло(с)ти 
кнєжати Миха(и)ла Вишнєвє(ц)кого, ст[а]ро(с)ти о(в)руцького и тот позо(в)
уво(т)кнуло(м) у ворота двора єго корєлє(в)скоє мло(с)ти в старо(ст)вє єго мло
ї т и  в 0(в)ручо(м) и (с)торожу тоть позо(в) оказа(л) и оповєда(л) в рєчє и жало
бє о(т)ца Фєдора (С)ємановича, протопопьі о(в)руцького дє(р)жа(в)цьі цє(р)кви 
свєти(х) правє(д)ни(х) богов...37 и о(т)нятьє и взє(т)є до (с)тароства 0(в)ру(ц)- 
ко[го] має(т)но(с)ти сєла Шоло(м)ко(в) с по(д)даними и зо (в)сими пожи(т)ками, 
до тоє цє(р)кви з да(в)ньіх часо(в) налєжачиє яко ширє(и) всє мєновитє по до(с)- 

45 зв. та(т)ку в то(м) по(з)вє описано и доложоно є(ст). За которьі(м) //  позвомь оби-

96 Кінець слова виправлено.
86 Своєє; спочатку було моєє, пізніше спереду дописали с, а літеру м не виправили на в.
87 Кінець слова та наступне слово прочитати не вдалось.
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юм сторона(м) рокь ку праву стати о(з)на(є)мє(н) єсть на ро(ч)ки при(ш)льіе 
кгро(д)скиє киє(в)скиє, которьіє припадуть сужоньї и со(т)правованьі бьіти
маю(т) року тєпє(р) идучомь, тисєча шє(ст)соть двято(м)38, мца фє(в)раля, 
о(с)могона(д)ца(т)[ого] дня на мє(с)тьцу звьікло(м) у Києвє. И на то м да(л)
сє(с) мо(и) кви(т) ку записа(н)ю до кни(г) за(м)ку єго королє(в)скоє мло(с)ти 
Житоми(р)ско(г)[о] по(д) пєчатю и (с) по(д)писо(м) руки моє.

Писа(н) ув 0(в)ручо(м) року, мца и дня звьі(ш) мєновано[го]. Кото(р)є 
то сочєви(с)тоє со(з)на(н)є во(з)ного, вьі(ш) помєнєного, и то(т) кви(т) єго до
кни(г) за(м)ку г(с)дрь Житоми(р)ско(г)[о] принято и (в)писано єть 39.

12. Положієнє] по(з)во(в) о)(т) є го м (л ) .  
пна Крако(в)ского по князя Корє(ц)кого.

Року 1609, мца фє(в)рала, 14 дня.
На враде єго королє(в)скоє м(л). за(м)ку Житоми(р)ско(г)[о] пєрєдо (м)ною, 

Яно(м) Ви(т)ролино(м) При(ш)ко(в)ски(м), по(д)старо(с)ти(м) житоми(р)ски(м), 
постанови(в)шисє сочєви(с)то, єнєра(л) во(з)ни(и) воєво(д)ства Киє(в)ского шля- 
хє(т)ни(и) Я(н) Толви(н)ски(и) ку записова(н)юдо (к)ни(г) со(з)на(л) и во(д)лу(г) 
то(г)[о] со(з)на(н)я своє(г)[о] кви(т) по(д) пєча(т)є [!] и сь по(д)писо(м) руки 
своє писани(и) тими словьі пода(л).

Я, Ян То(л)вински(и), во(з)ньі(и) єнєраль воєво(д)ства Киє(в)ского, со(з)на-
ваю си(м) квито(м) мои(м) ку записова(н)ю до кни(г) за(м)ку г(с)дрьского Жи- 
томи(р)ского,

иж року тєпє(р) йдучого тисєча шєсо(т)соть [!] дє(в)ято(г)[о] мца гє(н)вара
два(д)цать второго дня, маючи я при собє сторону людє(и) добри(х) дво(х) шля(х)-
тичо(в), пна Яна Залє(с)кого а пна Мьіха(и)ла Во(л)ского положи(л) є(с)ми 
и (у) ворота у(т)кну(л) ме(с)ткиє чуби(н)ские и воротному тамошному саповє- 
даль по(з)во(в) два, соди(н) кгро(д)ски(и) ви(н)ницки(и) на ро(ч)ки кгро(д)скиє
виньни(ц)киє в року тєпєрє(ш)нє(м), тисєча шє(ст)соть дє(в)ято(м), мца ма(р)ца,
трєтєго дня припадаючиє со грабєжи по(д)даньі(х) єго мло(с)ти пна Крако(в)- 
ского шу(л)жиньски(х) чєрє(з) уря(д)ника чуби(н)ского ниякого Аньдрєя Рє- 
чи(н)ского. А други(и) позо(в) зє(м)ски(и) винни(ц)ки(и) на роки зє(м)скиє 
ви(н)ницкиє в року тєпєрє(ш)нє(м) тисєча шє(ст)сть [!] дє(в)ято(м) назавтрєє 
свята рьі(м)ского Тьро(и)цьі святоє припадаючиє со вєзє(н)є тьі(х) жє по(д)да-
ньі(х) єго м(л). пна Крако(в)ско(г)їо] / /  у ме(с)те Чубинє в жалобє я(с)нєвє(л)-
мо(ж)ного пна єго мло(с)ти княжати Януша О(з)стро(з)ского, ка(ш)тялєна кра-
ко(в)ского по є(и) м(л). пню Аньну Хо(д)кєвичо(в)ну, кнє(ж)ну кнє(ж)ну [!J
Корє(ц)кую и по ма(л)жонька є(и) мло(с)ти княти 40 Яхима Корє(ц)кого в

3t Помилка, слід читати дєвято(м).
39 Слід читати єсть.
40 Помилка, треба княжати.



довожє(н)ю справєдливо(с)ти по(д)даньі(м) его мло(ст)и вьішє(и) помєнєньі(м), 
яко у тьі(х) по(з)вє(х) звьі(ш) помєненьі(х) ©будьву(х) ся рє(ч) ширє(и) описа
на є(ст).

Писа(н) в Житомиру року тисєча ше(ст)соть дє(в)ято(м), мца фє(в)раля, дє- 
сято(г)[о] дня.

Котороє (ж) то очєви(с)тоє со(з)на(н)є возьно(г)[о] помєнєного, тс(т) кви(т) 
єго до кни(г) за(м)ку г(с)дрь Житоми(р)ско(г)[о] принято и (в)писано є(ст).

13. Полож[єнє] по(з)во(в) по пна 
Йвана Ко(р)чє(в)ско(г)[о] со(т)

пна Я на Ко(р)чє(в)ско(г)[о].

Року 1609, мца ф є(в)раля, 15 дня .
На врадє єго корлє(в)скоє м(л). за(м)ку г(с)дрьского пєрєдо (м)ною Яно(м) 

Витрєлино(м) При(ш)ко(в)скимь, по(д)старо(с)ти(м) житоми(р)ски(м), ста(в)ши 
©чєви(с)то во(з)ньі(и) єнєра(л) воєво(д)ст(в)а Киє(в)ского шляхєтньі(и) Васи- 
лє(и) Со(с)ни(ц)ки(и) ку записа(н)ю до кни(г) со(з)на(л) и то(г)[о] со(з)на(н)я 
своє(г)[о] кви(т) с пєча(т)ю и (с) по(д)писо(м) руки своє тими словьі пода(л):

Я, Василє(и) Со(с)ни(ц)ки(и), во(з)нн(и) єнєра(л) воєво(д)ства Киє(в)ского, 
со(з)наваю тьі(м) мои(м) квитомь ку записова(н)ю до кни(г) за(м)ку г(с)дрь[ско- 
го] Житоми(р)ского,

ижь року тєпє(р) йдучого тисєчаща [!] шєсоть фєвято(г)[о]41, мца фє(в)ра- 
ля, чє(т)вєрьто(г)[о]на(д)ца(т) дня положи(л) є(с)ми по(з)во(в) шє(ст) кгро(д)-
ски(х) киє(в)ски(х) у замо(ч)ку пна Йвана Бо(г)дановича Ко(р)чє(в)ского, гдє 
тєпє(р) мє(ш)кає(т) у Ива(н)горо(д)ку, у ворота за(м)ковнє в бронє уткну(л)
и чєлєди [!] за(м)ково(и) оповєда(л) є(с)ми, писаннє по само(г)[о] пна Йвана
Ко(р)чє(в)ского и по ма(л)жо(н)ку єго мло(с)ти панюю Марушу Бєрєжє(ц)кою
Ивановую Ко(р)чє(в)скую в жалобє пна Яна Ко(р)чє(в)ского: оди(н) позо(в)
о  посєлє(н)є двора кгва(л)то(м) на (с)таву на ©(с)тровє пна Яна Ко(р)чє(в)ского 
и о  внби(т)є с поко(и)ного дє(р)жа(н)я с того о(с)трова и внби(т)є с по(л)про- 
ро(б)ко(в) [?] кгру(н)то(в), на которо(м) фо(л)варо(к) зьбудоваль и огороди 
поро(б)лєно, по(д)данн(х) осажоно; та(м) жє о  вн[би](т)є кгва(л)то(в)нє с по- 
ко(и)но(г)[о] дє(р)жа(н)я и ужива(н)я зь язу по(д) дворо(м) а(л)бо замо(ч)ко(м);

46 зв. други(и) позє(в) [!] / /  о  ква(л)то(в)ноє внби(т)є с поко(и)но(г)[о] дє(р)жа(н)я 
и ужива(н)я с поля є(г)[о] дво(р)но(г)[о] на(д) потоко(м) Рогачо(в)ки в кгру(н)тє 
Епа(н)чи(н)ско(м) и о  кгва(л)то(в)ноє поруба(н)є и попсова(н)є язо(в) и ко(ст)-
цо(в) на тро(х) мє(с)ца(х) на (с)таву пна Яна Ко(р)чє(в)ского на рє(ч)цє Поло-
(в)ни, вьішє(и) замо(ч)ку помєнєно(г)[о], и о  кгва(л)то(в)ноє внби(т)є с поко(и)- 
но(г)[о] дє(р)жа(н)я и ужива(н)я тьі(х) язо(в) и ко(ст)цо(в); трєти(и) позо(в) 
о  ква(л)то(в)ноє впоора(н)є по(л) дво(р)нн(х) в то(м) жє кгру(н)тє на трєтє(м)

41 Помилка, слід читати дєвятого.
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мє(ст)цу по(д) дворо(м) пна Яна Ко(р)чє(в)ско(г)[о], та(к) тє(ж) со вьіби(т)є с по- 
ко(и)но(г)[о] дє(р)жа(н)я и ужива(н)я з огорода на со(с)тро(в)ку, на то(м) жє 
помєнєно(м) ставу по(д) дворо(м) за гу(м)но(м) єго сєлє(ц)ко(м) и со кгва(л)то(в)- 
ноє заложє(н)є цє(р)кви на то(м) со(с)тро(в)ку; а чє(т)вє(р)тьі(и) позо(в) со гра- 
бє(ж)и ро(з)ньіє, со гуси, со поросята, со со(в)цьі, со вєпри; пятьі(и) позо(в) со гра- 
бє(ж) сєна та(к) єго дво(р)ного, яко и по(д)даньі(х) єго сєлє(ц)ки(х), и и(н)шиє 
грабєжи; шо(с)ти(и) позо(в) со ная(з)дь на сєло, на по(д)даньі(х) и со кгва(л)- 
то(в)ноє нахожє(н)є на ко(р)чму, по вьістрєли в на(с) и по щєпа(н)є соко(н)ни(ц), 
со гонє(н)є за по(д)даньіми и со шкодьі, за тьі(м) походячиє, ширє(и) тьіє по(з)вьі 
сами в собє со(б)мо(в)ляю(т) по до(с)та(т)ку всю рє(ч).

И зложо(н) єсть ро(к) ста(н)ю собєю(м) сторона(м) на [ро](ч)ки кгро(д)скиє 
киє(в)скиє припадаючиє в року тєпєрє(ш)нє(м) тисєча шє(т)соть дє(в)ято(м),
мца априля, пє(т)на(д)цатого дня в Києвє.

И на то (м) да(л) сє(с) мо(и) кви(т) ку записа(н)ю до (к)ни(г) за(м)ку г(с)дрь- 
ско(г)[о] Житоми(р)ско(г)[о] по(д) пєча(т)ю моєю и с по(д)писо(м) вла(с)ноє 
руки моєє. Писа(н) в Житомиру.

Котороє (ж) то сочєви(с)тоє со(з)на(н)є во(з)ного, кви(т) єго до кни(г) за(м)ку
г(с)дрьско(г)[о] Житоми(р)ско(г)[о] принято и (в)писано є(с)гь.

14. СОповєдан'ьє пна Йвана В и(л)го(р)ско(г)[о ] 
на мєащ(н'ь) люба(р)тов'ьски(х).

Року 1609, мца фє(в)рал?>, 24 дня.
Писа(л) и при(с)ьіла(л) до уряду єго к(р). м(л). за(м)ку Житоми(р)ско(г)[о] 

до мєнє, Григо(р)я Кочуро(в)ско(г)[о], на то(т) ча(с) намє(с)тьни(к) по(д)старо-
(с)тва Житоми(р)ско(г)([о] урожоньі(и) пнь Ива(н) Вилиго(р)ски(и), жалую(чи)
и соповєдаю(чи) на мєща(н) и по(д)даньі(х) вє(л)мо(ж)ноє єє м(л). пнєє А(н)ньі 
з Штє(м)бє(р)кгу Ко(ст)чо(н)ки, воєводиноє вольі(н)скоє на (и)мє Д зяна Свє(н)- 

47 ци(ц)ко(г)[о] //  на Свє(н)ци(ц)ко(г)[о], на во(и)та новомє(с)ко(г)[о] люба(р)- 
то(в)ско(г)[о], на Кгрє(с)калє(ц)[кого], во(и)та, и на Стани(с)лава Па(в)ловича, 
писара, уря(д)нико(в) новомє(и)ски(х), люба(р)то(в)ски(х) яко при(н)цьіпало(в), 
а при ни(х) и на У(с)тима и сьіно(в) єго Лєся, Йвана и на и(н)ши(х) всЬ(х) по- 
мо(ч)нико(в) и(х), которьі(х) во(и)ть з ла(н)тво(и)то(м) и (с) писарє(мь) и (з) тьі- 
^ми) мєнованьі(ми) мєщаньї имєна и на(з)ви(с)ка вєдаю(т), со то(м), и(ж), дє(и),
року тєпєрє(ш)нє(г)[о], тисєча шє(ст)со(т) дєвятого м(с)ца гє(н)вара, пято(г)[о]
дня, кгдьі, дє(и), єха(л) пнь Вилиго(р)ски(и) чєрє(з) мє(с)то Луба(р)то(в), та(м) 
жє до (г)[о]споди и до дому мєщанина люба(р)то(в)ско(г)[о] на (и)мє Са(в)ки, 
у(с)тупи(л) на которую го(с)поду мєнованьі(и) вои(т) з ла(нт)во(и)то(м) и писа- 
рє(м) яко при(н)ципальі дру(г)и(х) своих прєрєчоньі(х) и мєнованьі(х) при(н)- 
ципало(в) с помо(ч)ника(ми) и(х) многи(ми) з ро(з)ньі(мь) сору(ж)ємь мо(ц)но, 
кгва(л)то(в)нє, бє(з) жа(д)но(г)[о] да(н)я причиньї на(с)ла(л); и которьіє то 
при(н)ципаловє с помо(ч)ника(ми) свои(ми) вночи кгва(л)ту завола(в)ши, до-
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бьі(в)ши и вломи(в)ши(с) до го(с)подьі пна Ви(л)го(р)ско(г)[о], та(м) же сонаго 
яко чоловєка споко(и)ного, никому ничв(г)[о] 42 не ви(н)ного и совшє(м) покое(м) 
и право(м) по(с)полити(м) собварованого, побили и поранили, та(к)жє и (с)лу(г) 
его побили и поранили, и тьі(м) самьі(м) кгва(л)то(в)нимь и бє(з)пра(в)ни(м) 
учи(н)ко(м) поко(и) по(с)политьі(х) зьрушили, и тьі(м) сами(м) со которьі(и) 
кгва(л)то(в)ньі(и) учино(к) и со на(и)штє на го(с)поду соповєда(в)шисе и со(с)вє(д)- 
чившисе, проси(л), аби тоє соповєда(н)е и жалоба єго бьіла до (к)ни(г) записана. 
При то(м) и со прида(н)є во(з)ного на со(г)лєда(н)є бою и ра(н) способо(м), вн-
шє(и) помєнєньі(х) [І] стальі(х), я (м) с пови(н)ности уряду своєго єго мло(с)ти
пну Вилиго(р)скому на тую справу шляхє(т)ного Васи(л)я Со(с)ни(ц)кого, 
во(з)ного єнєраля, прида(л), которьі(и), ста(в)ши сочєви(с)тє на (в)рядє є(г)[о]
королє(в)скоє мло(с)ти пєрєдо (м)ною, вьі(ш) помєнєни(м) намє(ст)нико(м) по(д)- 
старо(с)тва Житоми(р)ского, зо(з)на(л) в тьіє слова,

ижь року вьі(ш) мєнованого м(с)ца гє(н)вара дє(в)ято(г)[о] дня видє(л)
є(с)ми на є(г)[о] мло(с)ти пну Йвану Йвану [!) Вилиго(р)скому рану на руцє 
лєво(и) вьі(ш) пя(с)ти битую синєвую 43 києвую, а на твари спо(д)няя губа на 

47 зв. лєво(и) сторони тятяя [!], рана //  крьівавая и (с)пу(х)лая.
А у (с)луги єго за(с) у Адама Кє(с)лако(в)ского видє(л) є(с)ми со(д)ну ря- 

ну [!] в головє крьівавую, тятую, а другую рану на право(и) руцє, нижє(и) пя- 
(с)ти пу(х)лую, барзо синую битую.

Которьі(и) бо(и), рани є(г)[о] м(л). па(н) Ви(л)го(р)ски(и) мєни(л) бьіти ста- 
лие за кгва(л)то(в)ньі(м) на(и)(с)тьє(м) [!] чєрє(з) мє(ш)ща(н) люба(р)то(в)с- 
ки(х), то є[с](т) ля(н)тво(и)та, во(и)та и писара, уря(д)нико(в) мє(ст)ски(х), за
(в)ла(с)ньі(м) и(х) яко при(н)ципало(в) на(с)ла(н)ємь, У(с)тнма и сино(в) єго, 
Лєся, Йвана и и(н)ши(х) многи(х) помо(ч)никовь и(х), и(м) лєпє(и) вєдомьі(х) на
вла(с)но(и) го(с)подє єго мло(с)ти но(с)ньі(м) и нєпри(с)то(и)ньі(м) собьічає(м).

Котороє соповєда(н)є и со(з)на(н)є во(з)ного для памєти до кни(г) єсть за
писано.

15. Со(з)нан7>є во(з)ного в спраєе пнєє Сьі(н)к(г)уровоє 
з пно(м) Ко(р)коиікою.

Року 1609, м (с)ца фєвра(ля), 16 дня.

На врядє єго к(р). мл(с)ти за(м)ку Житоми(р)ского пєрєдо (м)ною, Григо(р)- 
є(м) Кочуровьски(м), намє(с)нико(м) 44 по(д)староства Житоми(р)ского 45, по- 
становивьшисє сочєвисто, во(з)ньі(и) єнєра(л) воєво(д)ства Києвьского шляхє(т)- 
ньі(и) Ива(н) Щєниє(в)ски(и) ку записанью до кни(г), со(з)на(л) и того со(з)нанья

43 Слово вписано зверху.
43 Помилка, треба синюю.
44 Слово дописане зверху.
45 Закінчення -ого виправлено.
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своєго кви(т) по(д) пєча(т)ю и (с) по(д)писо(м) руки своєє, писаньі(и) ТЬІМИ словн, 
подаль:

Я, Ива(н) Жданови(ч) Щєниє(в)ски(и), во(з)ньі(и) воєво(д)тва [!] Киє(в)- 
ского, зє(з)нава(м) на то(м) мои(м) квитє моє(м) [!] ку записова(н)ю до кни(г)
за(м)ку єго к(р). мло(с)ти Житоми(р)ско(г)[о1,

и(ж) року тєпєрє(ш)нєго тисєча шє(ст)соть дє(в)ятого мца фє(в)раля пято-
(г)[о]надьца(т) дня, будучи мнє на (с)правє и по(т)рєбє пан(є)и Раини Чубасоє
Романовоє Сьі(н)кгуровоє, а то єсть на пода(н)є добрь со(т) пна СОфанаса Ко(р)-
ко(ш)ки, мєновитє, и(ж) пньО ф ана(с) Ко(р)ко(ш)ка мєновано(и) панє(и) Сьі(н)к- 
гурово(и) застави(л) по(д)даного свого Филона Ла(г)виновича и сєли(ш)щє 

48 Дзуко(в)скоє зо (в)сими // кгру(н)тами и пови(н)[но]стями в пє(в)но(и) сумє 
у два(д)ца(ти) копа(х) грошє(и) лито(в)ски(х) со(д) року пє(в)ного в року тєпє- 
рє(ш)нє(м) шє(т)соть дє(в)ятого, со(т) запу(с)то(в) вєлики(х) мясньі(х) руски(х) 
а(ж) до таково(г)[о] року запусто(в) вєлики(х), которьі(и) маю(т) бьіти в року 
при(ш)ло(м) тисєча шє(т)соть дє(в)ято(м).

Которая за(с)тава мєновитє на ли(с)тє за(с)та(в)но(м) єсть по до(с)та(т)ку 
написано и доложоно, яко (ж) на то(т) ча(с) па(н) Афанась Ко(р)кошка чєрє(з) 
мєнє, Йвана, возного, панє(и) Сьі(н)кгурово(и) соного по(д)даного зо (в)си(м) 
на (в)сє пода(л) и (в) споко(и)ноє дє(р)жанє по(с)тупи(л).

И на то даю то(т) мо(и) кви(т) с пєча(т)ю и (с) по(д)писо(м) руки моєє. 
Писа(н) у Житомиру року шє(ст)соть д(є)вято(г)[о], дня вьі(ш) мєнованого. 
Котороє (ж) то сочєви(с)тоє со(з)на(н)є во(з)но(г)[о], кви(т) єго до (к)ни(г)

за(м)ку г(с)дрьско(г)[о] Житоми(р)ского принято и (в)писано є(ст).

16. СОповєда(н)є пана Я на Соколо(в)ского 
на пна Ворону.

Року 1609, м (с)ца фєвра(ля), 15 дня .

Писа(л) и присьіла(л) до уряду є(г)[о] крлвско(и) мило(с)ти за(м)ку Жи- 
томи(р)ского до мєнє, Яна Ви(т)рєлина При(ш)ковского, по(д)старо(с)тє(г)[о! 
и дє(р)жавци житоми(р)ского, урожоньі(и) єго мило(ст) па(н) Я(н) Соколо(в)-
ски(и), соповєдаючи и про(с)тєстуючи [!] на урожоного єго мло(с)ти пна Алє(к)-
са(н)дра Воронича и ма(л)жо(н)ку єго м(лс)ти пную С0(в)до(т)ю Нєвєда(н)ку 
СОльіча(н)ку со то(м),

ижь и(х) мило(с)тьі, нє по(м)нєчи ничо(г)[о] на доброво(л)ньі(и) ли(с)ть- 
запи(с) сво(и), на пять тисєчє(и) золотьі(х) по(л)ски(х) до(л)гу, позьічаного по-
мєнєному єго м(лст) пну Соколо(в)скому даного, в которо(и) сумє пнєзє(и) має(т)- 
ности своє сєло Шу(м)ско и волицу І1Іу(м)скую, та(к)жє волицу на(д) рудни
ками и волицу Ж єлєзня(к), рудню з рудою и зо (в)си(м) начи(н)ємь, до тоє руд- 
н гб  налєжачо(м), по(д) Шумьскомь, рокомь пє(в)ньі(м) за(с)тави(в)ши и з а в е р 
ши мєжи и(н)шими коньдициями того запису своєго варовал, и то, ижь є(с)льі
бьі за дє(р)жа(н)я єго мло(ст)и пна Соколо(в)ского якоя [! ] крьівда, пєрєказанимь
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пєдимє(нт) со(т) яки(х) ко(л)вєкь особь в то(є) має(т)но(с)ти дєяло,(и) боронити 
и заступовати, ку тому и са(м) з //  особьі своєє та(к)жє ни єго вступу моци и 
вла(д)зьі и(м) пєдимє(н)ту в людє(х), в кгру(н)тєхь46 и пожи(т)ка(х) вшєляки(х) 
тьі(х) має(т)ностє(и) чинити мєни(л), а то по(д) за(к)ладо(м) пяти тисєчє(и) зо- 
лотьі(х) по(л)ски(х) и по(д) всими вару(н)ками, в томь записе написаними, 
яко о  то(м) ширє(и) то(т) запи(с), дє(и), в собє замикає(т), до которого єго м(л).
пнь Соколо(в)ски(и) во (в)сє(м) рєфєрує(т).

Которого запису своє(г)[о] єго мло(ст) пнь Вороничь и ма(л)жо(н)ка єго
єго [!] мло(ст)и, пропо(м)нє(в)ши, мало на то(м) маючи, жє пєрє(д) тьі(м) в року 
про(ш)ло(м), тисєча шє(ст)соть со(с)мо(м), кгва(л)то(в)нє по(д)даного на (и)мє 
СІ)ни(с)ко, заведеного и (за)ста(в)лє(но)го з сєла Волици, по(и)ма(в)ши до то-
(г)[о] часу у себе у вєзє(н)ю мати але ино сєча(с), в року тєпєрєшнємь,
тисєча шє(ст)соть дєвято(г)[о] [!], мца гє(н)вара, трєтєго дня, нє по(м)нєч(и) 
запи(с) сво(и), которьімь ся о  вшєляки(и) поко(и) и имьпєдимє(нт) записали,
кгва(л)то(в)нє и бє(з)пра(в)нє на(с)ла(в)ши на село Шу(м)ско, со(т) и(х) мло(с)ти 
в за(с)тавє маючоє, слу(г) и по(д)даньі(х) свои(х) з мє(с)тє(ч)ка Трояно(в)ки,
которьі(х) и(х) мло(ст) сами имєна знаю(т) и вєдаю(т), та(м) жє по(д)даную єго
м(лт) пна С(о)коло(в)ско(г)[о], а жону прєрєчоно(г)[о] О ни(с)ка, по(и)ма(в)ши 
з дво(и)ма дєтє(и) и зо (в)сєю має(т)но(ст)ю єє, то є(ст) з дво(и)ма волами и з 
(одною яловицею и з и(н)шими речами рухомими за(б)равьши, до має(т)ности 
своєє, до мє(с)тє(ч)ка Трояно(в)ки со(т)провадили.

Того ж ь року тисєча шє(т)со(т) девято(г)[о] мца и дня вьішь описаного на
(д)ругую має(т)но(с)ть сєло-волицу Ж єлє(з)някь, котороє та(к) в за(с)таве о(т) 
прєрєчонн(х) особь має(т), на(с)ла(в)ши слу(г) и по(д)нанн(х) [!] свои(х) с Троя-
:ю(в)ки, на кгру(нт) тамо(ш)ни(и) де(р)жавн єго м(лт) пна Соколо(в)ского, та(м)
жє двє стн(р)тє [!] сЬна вла(с)но(г)[о] єго м(лт) пна Соколо(в)ского на кор(н)є
спалити ро(с)каза(л), и тьі(м) сами(м) шкоду и переказ ув ужива(н)юєго м(лст)
пну Соколо(в)скому учинили.

Которн(м) / /  кгва(л)то(в)нн(м) и бє(з)[п]ра(в)нн(м) по(с)тупько(м) свои(м) 
и за нарушє(н)ємь запису своєго в заруку те [!] пяти тисєчє(и) золотн(х) по(л)-
скихь и (в) заплачє(н)є шко(д) на голоє рєчє(н)є слова єго м(лст) пна Яяна [!] 
Соколо(в)ского попали.

СО (ш)то єго м(лст) пнь Соколо(в)ски(и) офєрова(л) зь и(х) мило(с)тями 
пра(в)нє чинити, и проси(л), аби то било до кни(г) записано, што є(ст) записано.

46 Слід кгру(н)тєх,ь.



17. СОповєданьє того (ж) пана Я на  Соколо(в)ско(г)[о]
на то(г)[о] жь пна А лє(к )са (н )дру  Ворону 

и на м а(л)ж о(н)ку его.
v̂<

Року 1609, м ц(а) ф е(в)раля, 17 дня . 
Писа(л) и присьіла(л) до уряду его короле(в)скоє мило(с)ти за(м)ку Жи- 

томи(р)ского до мене, Яна Витрелина Пришько(в)ского, по(д)старо(с)тего и
де(р)жа(в)цьі житоми(р)ского, жалуючи и соповєдаючи его мило[с](т) пнь Янь 
Соколо(в)ски(и) на пана Алекса(н)дра Воронича и на ма(л)жо(н)ку єго мило(с)ти
пнюю О(в)до(т)ю, прозьіваемую Невида(н)ну [!] Ольіча(н)ку Алекса(н)дровую 
Вороничовую со то,

ижь еони в року про(ш)ло(м), тисєча шє(ст)со(т) со(с)мо(м), м(с)ца гє(н)вара, 
шо(с)того дня, за(с)тави(в)ши єму роко(м) пє(в)ньі(м) має(т)но(с)ти своєє, в по- 
вєтє Жьтомє(р)ско(м) та(к) [лє]жачиє, на(з)ваньіє сєла Шу(м)ско и волицу по(д) 
Шу(м)ско(м), та(к)жє волицу по(д) Шу(м)ско(м), та(к) жє волицу Ж єлє(з)ня(к) 
и волицу на(д) рудниками зо (в)сими пожи(т)ками и приналє(ж)но(с)тями, 
та(к) жє и з рудою, в то(и) має(т)ности по(д) Шу(м)ско(м) лежачою, которую
руду во(д)лугь запису своєго голо(в)ного пну Соколо(в)скому зо (в)симь 
начи(н)ємь до робє(н)я спосо(б)ньі(м), до(с)коналє направи(в)ши, до ужи- 
ва(н)я подати собликговали(с), котороє направьі47 и пода(н)я тоє рудьі зо
(в)с'Ьмь на (в)сє во(д)лу(г) собликгу ихь м(л)ти аж ь до сєго часу исчєкива(л),
нижли ихь м(лт), ничо(г)|о] не дбаючи на запи(с) сво(и), в которо(м) а(ч) ко(л)-

49 за ве(к) 11 помєнили, якобьі тую ру(д)ню в моць в дє(р)жаньє пну Соколо(в)скому 
подати мели, содна(к) самую рє(ч)ю и(с)тотною аж ь и до сє(г)[о] часу на пра(в)- 
ноє до(с)тато(ч)нє и зо (в)сЬмь начи(н)ємь, до робє(н)я жєл-Ьзє потрєбньїмь, нє 
подали и подати нє хочуть.

За которьі(м) нєдосьі(т) учинє(н)ємь в заруку пяти тисечє(и) золотьі(х) по(л)-
ски(х) в нагороженьє шко(д), которьі(х) собє мени(т) бити пньСокоро(в)ски(и)48 
неужива(н)ю тору на пя(т)соть золотьі(х) по(л)ски(х) платити є(г)[о] мило(с)ти
пну Соколо(в)скому попали, юфєруючи зь и(х) мло(с)тями, со тоє все пра(в)нє 
чинити.

И проси(л) пньСоколо(в)ски(и), абьі тая жалоба и соповєда(н)єєгобьіло до 
кни(г) записано, што є[с](т) записано.

18. СОповєда(н)[е] того (ж) пна Соколо(в)ско(г)[о\ 
на пна Сдлизара.

Року 1609, мца ф є(в)ряля \\], 17 дня.

Писа(л) и присьіла(л) до уряду єго к(р). м(л)ти за(м)ку Житомє(р)ско(г)[о] 
до мєнє, Яна Витрелина При(ш)ко(в)сі о о, по(д)старосте(г)[о] и дє(р)жавцьі

47 Друга літера а невиразна.
48 Помилка, потрібно Соколо(в)ски(и).
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житомє(р)ского, урожоньі(и) єго м(лт) пнь Я(н) Соколо(в)ски(и), соповєдаючи
и протє(с)туючи на урожоного єго м(л)ти пна Адама СОлизара Во(л)чкєвича со 
то(м),

ижь єго м(лт), нє по(м)нєчи ничого на доброво(л)ньі(и) ли(ст)-запи(с) сво(и) 
на чотьіри тисєчи золотьі(х) по(л)ски(х) до(л)гу, позьічаного помєнєному, єго
м(л)ти пну Соколо(в)скому дано(г)[о].

В которо(и) сумє пинєзє(и) має(т)ность свою сєло Волосо(в) и волицу Ха- 
рьітоно(в)ку, роко(м) пє(в)ньі(м) за(с)та(ви)вши и завє(д)ши, мєжи и(н)шими 
ко(н)диция(м)[и] то(г)[о] запису своє(г)[о] варова(л).

Тожь, є(с)ли бьі за дє(р)жа(н)я єго м(лт)и пна Соколо(в)ско(г)[о] якая 
крьі(в)да пєрєказанимь пєдимє(нт) со(т) яки(х) ко(л)вє(к) сосо(б) в то(м) має(т)- 
но(с)ти дєяла, борони(т) и за(с)тупова(т) ку тому и са(м) з особьі своєє, та(к)жє 

50 / / нияко(г)[о] вступу, моци и (в)ладзьі, чимь пєдьімє(т) [!] в людє(х), в кгру(н)- 
тє(х) и пожи(т)ка(х) вшєляки(х) в тьі(х) має(т)но(с)тє(и) чинити нє мє(л), а то 
по(д) закладо(м) чотьіро(х) тисєчє(и) золотьі(х) по(л)ски(х) и по(д) ссими [!] 
вару(н)ками, в то(м) записе написаньі(м), яко со то(м) ширє(и) то(т) запи(с)
рєчь в собє замьікає(т), до которо(г)[о] и(х) м(лт) во (в)сємь рєфєрує(т).

Которо(г)[о] запису своє(г)[о] єго м(лт) пнь СОлиза(р), пропо(м)нє(в)ши, 
та(к) року про(ш)лого, тисєча шє(ст)со(т) со(с)мого, яко тє(ж) и тєпєрє(ш)нєго.
тисєча шє(ст)со(т) дє(в)ятого, ро(з)ньі(х) днє(и) и мцє(и), насьілаючи у р я д 
ника своєго коростєшє(в)ского Кгрьібо(в)ского з боярьі и (с)трє(л)цами своими 
коро(с)тєшовскими на кгруньть в пушьчу Харьітоно(в)скую, ро(з)маитьіє кри-
(в)дьі и грабєжи чинити ро(с)каза(л), то є(ст) мєновиїє, кгдьі єго м(лт) пнь 
Соколо(в)ски(и) на (с)вою потребу дво(р)ную вла(с)ную до лєсо(в) свои(х) вла(с)- 
ньі(х) харитоно(в)ски(х) посьілал и та(м) же чєля(д) дво(р)ную, помєнєньі(и) 
урадьни(к) коро(с)тєшо(в)ски(и) из стрє(л)цами коро(с)тєшо(в)скими побили 
и конє(и) у ньі(х) кгва(л)то(в)нє и бє(з)пра(в)нє трьідьцатєро вла(с)ньі(х) єго
м(л)ти пна Соколо(в)ского дво(р)ньі(х) ро(з)ноє шє(р)сти по(г)рабили, которьіє 
кошьтовали золотьі(х) по(л)ски(х) триста, хомуто(в) три(д)ца(т) з дугами и з 
во(ж)ками, ко(ш)товали золотьі(х) по(л)ски(х) пє(т)на(д)ца(т), соки(р) трьі-
(д)ца(т), ко(ш)товали дєсє(т) золотьі(х) по(л)ски(х), возу(в) три(д)ца(т), ко(ш)- 
товали золотьі(х) шє(ст)на(д)цєть по(л)ски(х).

А то боронєчи споко(и)но дє(р)жа(н)я и ужива(н)я кгру(н)ту и пущи Харьі- 
товьскую 49, за которьі(м) по(с)тупько(м) свои(м) и за нарушє(н)ємь запису своєго 
в заруку чотьіро(х) тисєчє(и) золотьі(х) польски(х) и (в) плачє(н)є шко(д) на

”Ч/
голоє рєчєньє слова є(г)[о J м(лт) пна Яна Соколо(в)ско(г)[о] попол 50.

И проси(л) єго м(л). пнь Соколовьски(и), абьі тоє шповєда(н)є єго бьіло 
зв. до книгь записано, што єсть записано. / /

49 Помилка, потрібно Хармтоновжкую.
60 Очевидно, слід читати попал.
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19. Полож є(н)є по(з)во(в) (о(т) пна Кє(р)дьіиіа 
по пна Нємирича .

Року 1609, мца ф є(в)ра(ля), 17 дня .

На врядє єго к(р). м(лт) за(м)ку г(с)дрь[ского] Житоми(р)ского пєрєдо 
(м)ною, Яно(м) Витрєлино(м) При(ш)ко(в)ски(м), по(д)старо(с)ти(м) житоми(р)- 
скимь, по(с)танови(в)шисє сочєви(с)то єнєра(л) во(з)ньі(и) в[о]єво(д)ства Киє(в)- 
ского шляхє(т)ньі(и) Василє(и) Со(с)ньтьки(и) ку записова(н)ю до кни(г) 
со(з)на(л) и во(д)лугь то(г)[о] со(з)на(н)я своє(г)[о] кви(т) с пєча(т)ю и (с) 
по(д)писо(м) руки своєє, писа(н) в тьіє слова, пода(л):

Я, Васьілє(и) Со(с)ни(ц)ки(и), во(з)ньі(и) єнєра(л) воєво(д)ства Киє(в)ско-
(г)[о], со(з)наваю тьі(м) мои(м) квито(м) ку записова(н)ю до (к)ни(г) г(с)дрьс- 
ски(х) житоми(р)ски(х),

и(ж) року тєпєрє(ш)нєго, тисєча шє(ст)соть дє(в)то(г)[о], мца фє(в)ряля, 
пято(г)[о]на(д)ца(т) дня положило(м) у свє(т)лици на (с)толи у Чє(р)нєховє
и само(и) пнє Нємиричово(и) указа(л) позо(в) зє(м)ски(и) киє(в)ски(и) с по(д)-
писо(м) руки писара зє(м)ско(г)[о] киє(в)ского по и(х) м(лт) пнєю Марушу
Хрєбтови(ч)ну Аньдрєєву(ю) Нємирьічовую и по сина єє м(лт) пна Стєфана Нє- 
мирьіча яко дєдича мє(с)та Чє(р)нєхова и А(н)дрєєва.

Которьі(и) позо(в) писаньі(и) в жалобє пна Йвана Ко(р)дьіша по и(х) м(л). 
а то сотрєхова(н)є має(т)но(с)тя(х) свои(х), ни (в) дому своє(м) пєрєдє(р)жива-
ньіє и вьівола(н)ьіє с па(н)ствь єго к(р). м(лт) Я(д)викги Сокоро(в)ньі, ма(л)- 
жо(н)ки Коньдрата Хрєбтовича з Бочурина, со чо(м) ширє(и) то(т) позо(в) 
в собє всу жалобу повода мєновано(г)[о] сописуєть.

За которьі(м) по(з)во(мь) и ро(к) ста(н)ю на (т)рьібуналє короно(м) любє(л)- 
ско(м) в року тисєча шє(ст)соть дєвято(м) в о(т)правова(н)ю спра(в) в о є в о д 
ства Бра(с)ла(в)ско(г)[о], кгдьі по то(м) воєво(д)ствє ко(н)сє(р)ватьі в о є в о д 
ства Киє(в)ско(г)[о] припадуть и со(т)правованьі будуть становитисє, зложи- 
ло(м).

Того (ж) року вьі(ш) мєновано(г)[о] и дня пято(г)[о]на(д)ца(т) м(с)ца фє(в)- 
раля далє(м) сочєви(с)тє в руки самому в міьстє Чє(р)нєховє в дому єго м(л).
пна Стєфану [!] Нємирьіча позо(в) зє(м)ски(и) киє(в)ски(и) єго млсти пну Ко(н)- 
драту Хрєбтовичу Бочурьі(н)скому // в жалобє то(г)[о] ж ь пана Йвана Ко(р)- 

51 дьіша.
А то та(к) жє со пєрєхова(н)є и мє(ш)ка(н)є споко(и)ноє ма(л)жо(н)ки своєє

Я(д)викги Сокоро(в)ньі яко банитьки с пово(д)ства пна Йвана Ко(р)дьіша,
со чо(м) то[и] позо(в) писаньі(и) по єго млсти ширє(и) в сю рє(ч) и жалобу в собє 
сописуєть.

За которьі(м) по(з)во(м) ро(к) ста(н)ю со(т)повєдат єго м(лст) пну Хрє(б)то- 
вичу зложилє(м) на то(м) жє воєво(д)ствє Бра(с)ла(в)ско(м) в року тєпєрє(ш)-
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нє(м), тисєча шє(ст)со(т) дєвято(м), в Люблинє со(т)правова(т) маючо(м), мєжи 
ко(н)сє(р)витьіми воєво(д)ства Киє(в)ско(г)[о].

На то (м) да(л) то(т) мо(и) кви(т) с пєча(т)ю и (с) по(д)писо(м) руки моєє
'V

вла(с)ноє ку записова(н)ю до кни(г) гдрьски(х) житоми(р)ски(х).
Писа(н) в Житомиру року тисєча шє(ст)со(т) дєвято(г)[о], мца фє(в)рал(я), 

шо(с)то(г)[о ]на(д)ца(т)[ого J дня.
Котороє то (очєви(с)тоє со(з)на(н)є во(з)ного при квитє єго учинєноє, до

кни(г) гсдрьски(х) житоми(р)ски(х) єсть списано.



АКТОВА КНИГА 
ж и т о м и р с ь к о г о  ГРОДСЬКОГО УРЯДУ 

1649— 1650 pp.

7. Протєстация со(д) є(г)\о]  
мл. пана М о(с)чєни(ц)ко(г)[о]  

на пано(в) Т р ь іп о (л)ски (х)1.

Року божо(г)[о] нароженя 
тисєча иіє(ст )со(т ) соро(к) дєвято(г)[о],

мца дєкабра, два(д)цато(г)[о] дня.
На врядє кгро(д)ско(м), в за(м)ку єго ко(р). м(л). Житомє(р)ско(м), пєрєдо 

(м)ноюю [!], Яно(м) Ча(и)ко(в)ск[имь]2. по(д)старо(с)ти(м) житомє(р)ски(м),
(очєвисто стано(в)шьі, слуга урожоно(г)[о] єго м(л). пна А(н)дрєя Мо(с)чєни- 
(ц)ко(г)[о], шляхє(т)ньі(и) па(н) Я(н) Модзолє(в)ски(и), имєнє(м) пана сво(г)[о] 
соповеда(л) и солєнитє(р) протє(с)това(л)се напроти(в)ко урожоньі(х) пано(в) 
Василя и Йвана А(н)дрєєвичовь Трьіпо(л)ски(х), бра(ти) рожоноє, которьіє нє 
вєдє(т) для якоє прьічьіньї, не маючи жа(д)но(г)[о] прєтє(к)сту до протє(с)тую- 
чого, прєпо(м)нє(в)ши срокго(с)ти права по(с)политого, ани по(г)лєдаючи ни
чого на виньї, в нє(м) сописаньїє и проти(в)ко таковьі(м) сописаньїє, по(д) ча(с) 
є(с)чє нєуспокоєня бу(р)дьі и сваволи коза(ц)коє в року тєпєрє(ш)ньі(м), тисєча
шє(ст)со(т) соро(к) дєвято(м), мца ноября, десятого дня, кгдьі со(н), приєхавши 
до має(т)ности своє(и) деди(ч)чно(и) [!], сєла Скоро(д)ного, ча(с)ти со(д)ноє за- 
(с)тавою завєдєноє бьіла [!] зо(ш)лому с того свєта пану Ма(р)кови Трьіпо(л)- 
скому в пє(в)но(и) сумє пинєзє(и), которьі(и), бєзьпото(м)нє стого свєта зшє(д)- 
шьі, за(с)таву свою, яко протє(с)туючому дано вєдомо(ст), сосєротєлую зо(с)та- 
ви(л); гдє протє(с)туючи(и), яко па(н) дєди(ч)ньі(и) приєхавши, пита(л)сє мєжьі 
паньї Трьіпо(л)ски, которьі(м) бьі тая сума яко по зошльі(м) с того свєта сукцє(с)- 
сьірє налєжи(т) мєла, гото(в) єє будучьі со(д)да(т), собосла(в)ши со(д)накь 
до браня сумьі позвомь, яко рєляция возного на тє(р)ми(н) заложоньі(и) ши- 
рє(и) со то(м) свє(д)чьі(т). А (с) тьі(х) по(д)даньі(х) пода(т)ки ю(ж) на сєбє вьі- 
бра(т), с которьі(х) вьібрано бьіло при бьі(т)ности протє(с)туючо(г)[о] дани 
мєдовоє кадє(и) ше(ст)на(д)ца(т), грошє(и) ч ь ін ш о в ь і( х ) золотьі(х) двє(с)тє сє(м)- 
дєся(т), у ру(д)ника Словєши(н)ского, до тоє (ж) має(т)ности налєжачо(г)[о], 
кгро(дс)к(ие) вєкгерьі [!], жєлєза возо(в) со(с)мьдєся(т). Та(м) жє помєнєньїе 
панове Трьіпо(л)сцьі, завзя(в)шисє з вьі(ш) помєнєньі(м) зами(с)ло(м) свои(м), 
субо(р)динова(в)ши собє на помо(ч) людє(и) люзньі(х), сваво(л)ньг(х) козако(в) 
с по(л)ку Овруцко(г)[о] чєловика до пя(т)дєсять албо бо(л)шь в соружьємь 
розньі(м), до во(и)ньі налєжачьі(м), яко на нєпрьіятєля, хотєчьі протє(с)туючого 
страхо(м) любо кгва(л)товньі(м) дє(с)пєкто(м) нако(р)ми(т), го(с)поду є(г)[о] вко- 
ло со(с)кочи(в)ши, словьі у(с)чьіпливьіми и дьі(и) [? ] гоноровії єго ба(р)зо ш к о д 
ливими лжа(т) сромо(т)нє и з розньі(ми) способами та(к) самого, яко и чєля(д) 
его дє(с)пє(к)това(т) почєли. С0(д) которьіхь видєчи таковьіє кгва(л)товньів за-

1 Акти 1—6 опускаються.
2 Кінець слова під час зшивання листків книги попсовано.
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мьі(с)льі а сромо(т)ливьіє плюгавьіє слова, порьіваючисє на зьдоровьє єго, со(д) 
всєго про(ч) ухоти(т)3 мусє(л), цалє ховаючи здоро(в)є своє, зо(с)тави(в)ши мє(д) 
да(н)ньі(и) и цьінш, зєлєзо, котороє еони кгва(л)то(в)нє у атамана тамо(ш)- 

6 зв. но(г)[о] забравьши, на пожитокь //  на пожито(к) сво(и) обє(р)нульі.
СО што протє(с)туючьі(и), имєнє(м) пна свого соферуючи, пра(в)нє чьіни(т) 

проси(л), абьі тоє соповєданє єго до (к)ни(г) принято и записано бьіло, зо(с)та- 
ви(в)ши со(д)накь во(л)ноє чьінєнє поправьі соно(и), є(с)ли бьі того потреба ука- 
зовала.

8. Посєсьія вхажьі(н) урожоному 
єго м (л ) . пану М о(с)чєни(ц)кому.

Року божо(г)[о] нароженя 
тисєча ш є(ст )со(т ) сорока девятого,

м (с)ца дєкабра, два(д)ца(т ) чєтвер'ьтого дня.
На врядє кгро(д)скомь, в за(м)ку єго ко(р). Жьітомє(р)ско(м), пєрєдо 

(м)ною, Яко(м) Ча(и)ко(в)ски(м), по(д)старо(с)тьі(м) жьітомє(р)скимь, становши 
(очєвисто возньі(и) єнєра(л) воєво(д)ствь Києвско(г)[о], Вольі(н)ского, Бра- 
(с)ла(в)ско(г)[о] и Чє(р)ниго(в)ско(г)[о], шляхє(т)ньі(и) Антони(и) Трубє(л)- 
ски(и) ку записаню до кни(г) нинє(ш)ньі(х) иньтромисьі(о)нє созна(н)нє своє 
в тьіє слова учьіниль:

и(ж) (о(н) року тєпєрє(ш)но(г)[о], тисєча шє(ст)со(т) сорокь дєвято(г)[о],
м(с)ца квє(т)ня, шє(ст)на(д)цато(г)[о] дня, будучьі на со(н) ча(с) в має(т)ности 
є(и) м(л). панє(и) Крьі(с)тиньі з Лого(и)ска Ти(ш)кєвичо(в)ньі, по(д)столино(и) 
києвско(и), в мє(с)тє и за(м)ку Во(и)славьіча(х) прьі бьі(т)ности є(и) м(л). са
м о^), которая во(д)лугь листу, доброво(л)но(г)[о] запису сво(г)[о] за(с)тав- 
но(г)[о], урожоному єго м(л). пану А(н)дрєєви Мо(с)чєни(ц)кому має(т)но(ст) 
свою дєдьі(ч)ную, еєло Хажьі(н) в воєво(д)ствє Києвски(м), в повєтє Жьітомє(р)- 
скимь а (в) ключу Бє(р)дьічо(в)ски(м) в пє(в)но(и) сумє пинєзє(и) — в двохь 
тьісєча(х) золотьі(х) по(л)ски(х) — роко(м) пє(в)ньі(м), в записє мєнованьі(м), 
прє(з) мєнє, возно(г)[о], и шля(х)ту, при (м)нє будучую, до рєа(л)но(и) по(с)сє- 
сьі(и) и споко(и)но(г)[о] дє(р)жаня и ужьіваня способо(м) заставньі(м) пода
вала и по(с)тупо(ва)ла зо всими тоє(и) має(т)ности пожьі(т)ка(ми) и приналє(ж)- 
ностя(ми): з дворо(м) и по(д)даньі(ми) тя(г)льі(ми) и нєтя(г)льіми, з робота(ми), 
даня(ми), чьі(н)шами, дєсєтьша(ми) бчо(л)ньіми и вшєляки(ми), з слугами, боя
рами, полями, сєножатя(ми), лєса(ми), дуброва(ми), гая(ми), ставами, мльїна- 
(ми), сажа(в)ками, ничо(г)[о] на сєбє самую и пото(м)ки свои нє зо(с)тавуючи, 
прєрєчоно(му) єго м(л). пану Мо(с)чєни(ц)кому зо вси(м) по(с)тупила.

Которо(и) то посєсьі(и) а(ж) до тьі(х) ча(с) по(д) таковоє нєприятє(л) коро(н)- 
ньі(х) замєшанє любо то з ро(с)казаня и позволєннн\ зо(ш)лоє тєпє(р) нєда(в)но 
с то(г)[о] свита урожоноє є(и) м(л)., панє(и) Крьі(с)тиньі Тьішкєвичовньї Елцо- 
вє(и), по(д)столино(и) Києвско(и), же м до то(г)[о] бьі(л) ужьітьі(и) поданя, абьі 
(м) помєнєного єго м(л). пана Мо(с)чєницко(г)[о] тую має(т)но(ст) н добра, яко 

7 є(и) по брату / /  по брату налєжачьіє и на шою спа(д)льіє, до посєсьіє(и) пода(л).

3 Помилка, очевидно, слід уходи(т).
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Лє(ч), и(ж) за жиЕОта єє при(и)ти нє мо(г)ль, тєпє(р) за ужьі(т)є(м) помєнєно-
(г)[о] єго м(л). пана Мо(с)чєницкого во(д)лугь запису, юному служачого, маючи 
я при собє шляхту (пана Яна Кгу(т)ковско(г)[о] и пана Алє(к)са(н)дра Кги- 
зи(ц)кого), при бьі(т)ности самого єго м(л). пана Мо(с)чєницкого в то(и) має(т)-
ности в то(м) жє року, вьі(ш) помєнєньі(м), м(с)ца дєкабра, шє(ст)на(д)цато(г)[о] 
дня, которо(г)[о] с пови(н)ности уряду своєго в нюю и во вси пожьі(т)ки, з нє(и) 
приходячьіє, увєза(л), дє(р)жачьі(м) учьіни(л) и до рєа(л)но(и) посєсьіє(и) и спо- 
ко(и)ного дє(р)жаня и ужьіваня пода(л) и завє(л).

Которого поданя мнє, возно(му), ани єго м(л) пну Мо(с)чєни(ц)кому нихто 
не борони(л), ани з жа(д)ньі(м) право(м) нє со(д)зьіва(л).

И на то (м) да(л) тоє моє сознанє с по(д)писо(м) руки моє(и) вла(с)но(и), 
што є(ст) и до кни(г) записано.

9. Сдбллта привилєю со(д) єго к о (р ) . м (л ) .  
на старо(с)тво Жьітомє(р)скоє 

вє(л)м о(ж )но(м у) є го м (л ) . 
пну Тьшкєвичовьі служ ачи(и).

Року божого нарожєня 
тисєча иіє(ст)сотгь сорокь дєвятого,

м(с)ца дєкабра, два(д)цаті> чєті>вє(р)того дня .
На врядє кгро(д)ски(м) в за(м)ку єго ко(р). м(л). Житомє(р)ско(м) пєрєдь 

нами Тесо(д)оромь Сєстрє(н)цовичє(м) Гумєницки(м) яко субдєлєкгато(м) со(т) 
вє(л)можно(г)[о] єго м(л). пана Крьі(ш)тофа Тьі(ш)кєвича, старо(с)тьі Жьіто- 
мє(р)ско(г)[о], до при(н)я(т)я нижє(и) мєновано(и) справьі засажоньі(м) и субдє- 
лєкгова(н)ньім и Яно(м) Ча(и)ко(в)ски(м), по(д)старо(с)тьі(м) жьітомє(р)ски(м), 
становши (очєви(с)то, урожоньі(и) єго мл. па(н) Стєфа(н) Вьісо(ц)ки(и), слуга 
вє(л)мо(ж)но(г)[о] єго мл. пана Крьі(ш)тофа Тьі(ш)кгвича, жьітомє(р)ско(г)[о] 
иж [!] старо(с)тьі, пода(л) пєро [!] соблята(м), привилє(и) оз(д) на(и)я(с)нє(и)- 
шо(г)[о] ко(р). єго мл. Яна Казимира вє(л)мо(ж)но(му) єго мл. пану Крьішто- 
фови Тьішкєвичови, по(д)чашому киє(в)скому, на (с)таро(с)тво Жьітомє(р)скоє 
зо всими приналє(ж)ностя(ми) d a n y 4 и служачьі(и), со чьі(м) ширє(и) 
вєвнутрь то(т) привилє(и) рє(ч) в собє має(т). Которо(г)[о] подавши, проси(л), 
а бьіль5 прьінятьі(и) и до кни(г) вписаньі(и).

А такь мьі, уря(д), соно(г)[о] при(и)муючи, чьітали єсмо, которьі(и) такь сє 
. в собє писмомь польски(м) писаньі(и) м аєть6. //

4 Польськ. даний.
* Аби билг.
в Далі акт продовжується аж до кінця польською мовою.



10. Посєсьіа во(д)лугь"привилєАі єго ко(р). м (л ) . вє(л)мо(ж )ному  
єго м (л ) . пану старо(с)тє житомє(р)скому.

Року божого нарожєня 
тисєча иіє(ст)со(т) сорока дєвятого,

мца дєкабра, два(д)ца(т ) чєтвє(р)того дня .
На врядє кгро(д)ско(м), в за(м)ку єго ко(р). м(л). Житомє(р)ско(м), пєрєдо 

(м)ною, Яно(м) Ча(и)ковски(м), по(д)старости(м) житомє(р)ски(м), становши 
(очєви(с)то, возньі(и) єнєра(л) воєво(д)ства Києвско(г)[о] шляхє(т)ньі(и) Аньто- 
ни(и) Трубє(л)ски(и), для записаня до кни(г) нинєшнихь кгро(д)скихь жьі- 
томє(р)скихь явнє и доброво(л)нє сознанє своє учьіни(л) тьіми словьі:

ижь (о(н) року тєпєре(ш)нвго, тисєча шє(ст)со(т) сорокь дєвятого, мца дє
кабра, чє(т)вє(р)того дня, маючи при собє двохь шляхтичовь, вєрьі го(д)ньі(х), 
шляхг(т)ньі(х) пано(в) Яна Зубрьіцкого и Алє(к)са(н)дра Сєрєбрьі(н)ского, за 
жаданє(м) урожоного єго м(л). пана Стєфана Вьісоцкого, слугьі ве(л)можного 
єго м(л). пана Крьі(ш)тофа Тьіш ькєвича7, старости жьітомє(р)ского, бьі(л) туть, 
в мє(с)тє єго ко(р). м(л). Жьітомє(ру) и в сєла(х) всихь, до старо(с)тва Жьіто- 
мє(р)ского налєжачьі(х), гдє за указанє(м) привєлєю со(д) єго ко(р). м(л). прєз
помєного8 урожоного пана Вьісоцького вє(л)мо(ж)ному єго м(л). пну Крьшіто- 
фови Тьішкєвичови, по(д)чашо(му) киє(в)ско(му), гіа старо(с)тво Жьітомє(р)- 
скоє зо всими селами и приналє(ж)но(с)тя(ми) даного и служачо(г)[о]. Во(д)лугь 
которого привилєю, со(д) ко(р). єго м(л). Яна Казимира вьідано(г)[о], со(н), 
возньі(и), зобра(в)ши до громади во(и)то(в), бу(р)мистро(в), ра(и)цовь и вси(х) 
мє(с)ча(н) и по(с)по(л)ство жьітомє(р)скоє, (оньі(м) со новьі(м) пан(ом)9 ихь вє(л)- 
мо(ж)ньі(м), єго м(л). пану Крьіштофу Ти(ш)кєвичу, старо(с)тє жьітомє(р)ско(м), 
публицє соповедивьши, по(с)лушє(н)ство вшєлякое абьі ю(ж) (о(д) то(г)[о] часу 

зв. вє(л)мо(ж)но(му) єго м(л). пну Крьі(ш)тофови// Крьі(ш)тофови Тишькєвичови, 
яко пану и старо(с)тє своєму Житомє(р)скому, по(л)нили и со(д)давали, и(м) 
прьіказа(л); и мєнованоє мє(с)то туто(ш)ноє Житомє(р) зо всими лю(д)ми, 
кгру(н)тами, полями, сєножатя(ми), борами, лєсами, пу(с)чами, рєками, ста
вами, мльіна(ми) и и(х) вьімєльками, ру(д)нями и зо всими соколи(ч)ностями и 
приналє(ж)ностя(ми), яко здавна то(т) кгрунть в свои(х) соколи(ч)ностя(х) и 
граница(х) сє має(т) и завєрає(т), та(к)жє и сє(л)[а], до то(г)[о] мє(с)та Житомє- 
ра налєжачьіє, мєнови(то) Пси(с)човь, Станишовка, Язьі(н)ка, Вєрєсьі, Вацко(в), 
Барашо(в)ка и слобо(д)ка, названая Ка(р)бовка, зо всими и(х) соколи(ч)ностя- 
(ми), урочьі(с)чами и прозвисками в рєа(л)ную и споко(и)ную по(с)сєсьію вє(л)- 
мо(ж)но(му) єго м(л). пану Крьішьтофови Тишькєвичови, старо(с)тє житомє(р)- 
скому, пода(л).

Котороє то посєсьіє(и) та(к) ту(т), в мє(с)тє єго ко(р). м(л). Житомєру, яко 
и в сєла(х) вьі(ш) рєчоньі(х), ни(х)то вє(л)мо(ж)ному єго м(л). пану Крьі(ш)- 
тофови Ти(ш)кєвичови, старо(с)тє жьітомє(р)скому, нє борони(л) и жа(д)ньі(м) 
и(н)шьі(м) право(м) и привилєє(м) нє со(д)зьіва(л)сє. И со(в)шє(м) та(к) мє(с)чанє 
житомє(р)скиє, яко и на села(х) по(д)даньіє вси во всє(м) вє(л)мо(ж)но(му) єго

7 Літеру є попсовано.
8 Очевидно, треба пожененого.
9 Кінець слова залито чорнилом.
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м(л). пану Крьі(ш)тофови Ти(ш)кєвичови, старо(с)тєжитомє(р)скому, по(с)лу(ш)- 
ни зо(с)та(в)ши, по(д)да(н)ство со(д)правова(т) почели.

А такь мєнованьі(и) возньі(и), зо(с)тави(в)ши в споко(и)но(и) посесьіє(и) 
ве(л)мо(ж)но(г)[о] єго м(л). пана Крьі(ш)тофа Тьішкєвича, старо(с)ту житомє(р)- 
ского, со то(м) сознанє своє таковоє учьіни(в)ши, проси(л), абьі бьіло до кни(г) 
принято и записано, шьто сотрьімаль.

11. Посєсьія в село Куст и(н) 
єго м (л ) . пану Служ ьі(н)ско(му).

Року божого нарожєня 
тисєча иіє(ст)со(т) сорока дєвятого,

мца дєкабра, два(д)ца(т ) со(с)мого дня.
На врядє кгро(д)ско(м), в за(м)ку єго ко(р). м(л). Житомє(р)ско(м), пєрєдо 

(м)ною, Яномь Ча(и)ковски(м), по(д)старости(м) житомє(р)ски(м), становши 
сочєви(с)то, возьньі(и) єнєраль воєво(д)ства Києвского, шляхєтньі(и) Аньтонє(и) 
Трубєльски(и) для записаня до кни(г) нинєшни(х) кгро(д)скихь житомєрьскихь 
явнє, яснє и добровольнє созналь в тьіє слова:

ижь сонь в року нинєшнимь тисєча шє(ст)соть сорокь дєвьятомь мца нояб- 
9 ра два(д)цать со(с)мого дня, маючи при собє сторону двохь шля(х)тичовь // 

шляхьтичовь вєрє го(д)ньіхь, шляхєтньїхь пановь Яна Буховско(г)[о] и Яна 
О сєцького, бьільвь сєлє Кустинє, в воєводьствє Киє(в)ско(м), а вь повєтє Жи- 
томє(р)скомь, вь ключу Бє(р)дьічовски(м) лєжачоє. Та(м) жє за указанємь 
запису сорьшнального прєзь пана Яна СОльстиньского со(д) вєльмо(ж)ноє єє 
м(л). панєє Крьі(с)тиньі з Лого(и)ска Тишькєвичовьньї, мальжоньки нєкгдьі 
зошьлого єго м(л). пана Коньста(н)то(г)[о] Елца, по(д)столєго Києвского, а 
сє(с)трьі рожоноє нєкгдьі вє(л)мо(ж)ного єго м(л). пана Януша з Лого(и)ска 
Тьішькєвича, воєводьі києвского, житомє(р)ского старо(с)тьі, яко вла(с)ноє 
сукцє(с)сорки добрь вьсихь по вє(л)мо(ж)ньі(м) єго м(л). пану воєводє києв- 
ско(м) позо(с)тальі(х), урожоному пану Валє(н)тому Ло(н)кгиюсови Служьі(н)- 
ско(му), докторови и слузє помєнєного єго м(л). пана воєводьі києвского, на дви 
тисєчьі золотьі(х) по(л)скихь и на за(с)таву в то(и) сумє сєла Кустьіна даного 
и вь трьібуналє Любельскимь прєзь мєнованую зошьлую с того свита єє м(л). 
панюю подьстолиную києвскую признаного.

Водлугь которо(г)[о] то запису сонь, возньі(и), с повиньсти10 уряду свого 
возьновского, подьданьїхь, вь томь сєлє будучьіхь, до громадьі зволавьшьі, 
со пану ихь засьтавьньїмь соповєдивьши, посьлушє(н)сьтво вьшєлякоє абьі 
пану Валєньтому Лонькгиюсови Служиньскому 11, яко пану своєму засьтавь- 
ному содьдавал и соньїмь приказаль. Такьжє кгруньтьі вшєлякиє, провєньта 
и вьш єлякиє налєжьности, до того сєла Кустьіна здавьна прьіналєжачьіє, по- 
мєному 12 пану докторови за(с)тавьньі(м) способомь в рєа(л)ную посєсьію по- 
да(л) и по(с)тупи(л). Котороє посєсьіє (и) поданя пану докторови та(к) та(м), 
в сєлє, яко и ту(т), при книга(х), ни(х)то нє борони(л) и жа(д)ньі(м) сє

10 Потрібно, мабуть, повингности.
u Перша літера у залита чорнилом.
12 Помилка, слід помєнєному.
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право(м) нє со(д)зьіва(л). А мєнованьїє по(д)даньіє кустьі(н)скиє ни (в) чо(м) се 
праву пана докторовому не (с)проти(в)ляючи, по(с)лушни во (в)сє(м) соно(му) 
20(с)тали и за ро(с)казанємь уря(д)ника єго на звьіча(и)ньіє робота пошли.

А ть [!] мєнованьі(и) во(з)ньі(и) в споко(и)но(и) посєсьіє(и) пана доктора 
за(с)та(в)ши, шля(х)тою, при собє будучою на то(т) ча(с), со(с)вє(д)чьі(л) и, 
ста(м)туль прочь со(д)єхавши, со томь рєляция [ ! ] / / рєляцию свою тую правьди- 

9 8В- вую созьналь, просєчи, абьі бьіла принята и до кьнигь кгро(д)скихь житомє(р)- 
ски(х) записана, што сотьрьімаль.

12. Манифестациа а(л)бо  протє(с)тация  
со(д) пана Петра Куровского.

Року божого нароженя 
тисєча ш е(ст )со(т ) сорокь девятого,

мца дєкабра, два(д)цатт> осмого дня.
Н а врядє кгро(д)ско(м), в за(м)ку єго ко(р). м(л). Житомє(р)скомь, пєрєдо 

(м)ною, дномь Ча(и)ковски(м), по(д)старо(с)тимь житомє(р)скимь, постановивь- 
шисє сочєвисто, урожоньі(и) пань Пєтрь Куровски(и), сьінь зошлого урожоного 
пана Станислава Куровского, свои(м), яко и урожоньі(х) Ерого, Валєриана 
Куровскихь, бра(т)и своє(и) рожоно(и), имєньї, манифєстова(л)сє и соповєда(л), 
пєрє(с)тєрєгаючи во всє(м) цєло(с)ти своє(и) а к о  и братй(и) своихь, а к о  со(д)но 
до кни(г) мо(г) до(и)ти по знашьчєню 13 такь прє(з) свою волю рєбєлиза(н)товь, 
а к о  и со(р)дь тата(р)скихь в справахь нижє(и) мєнованьі(х), в то(т) способь: 

ижь вьішь прєрєчоньїє протє(с)та(н)товє, сосиротєлими зо(с)тавши в нє- 
до(и)стю лє(т) своихь по вьіш мєнованьі(м) зошльі(м) родичу свои(м), а тєпє(р) 
по(д) тоє нє(с)ча(с)ноє замєшанє в Рєчьі Посполито(и) пострадавши и ма(т)ки 
своє(и) зо(ш)лоє, урожоноє панє(и) Катарьіньї Вєрє(ш)чьі(н)ского Куровскую, 
которая, з душєю тьі(л)ко уходєчи, всого пострадавши в дому своимь, в дворє 
має(т)ности Кгаєвьшьчьізньї прєзь тьіхь нєпрьіятель, которьіє сє бьіли вьіну 
здали до вьіглажєня крови хрє(с)тєя(н)ско(и) шляхє(ц)ко(и) и всихь субста(н)- 
цьі(и) соньі(х) вьікона(в)ши за пєньдь сво(и) вьсє, што со(д)но та(м) бьіло: збожа, 
золота, срєбра, цьіньї, мєдьі, шать вшєлякихь, сохєньдозтвь, конє(и), бьі(д)ла, 
ста(д) овєць,— то забравьши, а што на(и)большая — справь, привилєсовь, 
д и с п о з ь іц ь і( и ) розмаитьі(х) позо(с)тальіхь по родьічу соньїхь. Чого тєпєрь про- 

10 тє(с)тантовє в рукахь /І в рукахь своихь нє маючи, а ни видомости со жа(д)- 
ньіхь правахь засягнувьши, гдє бьі сє соборочали: чьіли бьіли позо(с)тальіє 
в дворє то(м), чьіль тєжь з прєрєчоною зошлою родитє(л)кою соньїхь в дорозє, 
в утєцє нєсчасно(и), гдє сє заподєли, понєважь досконале и со смє(р)ти — гдє, 
яки(м) способомь жьівота доконала,— вєдєть нє могучьі, то є(д)накь, ижь нє 
жьіє(т).

А права, которьіє мє(л). родичь протє(с)туючьіхь з малжонькою своєю на 
має(т)ность пєвную часть по(д)даньіхь килкуна(д)ца(т) в сєле Липово(и) з дво- 
ро(м), з кгрун(ь)тами и прилєгло(с)тями соньїхь за(с)тавою в суме пинязє(и) 
тисєчьі золотьіхь полскихь со(д) зошлого урожоного пана Ерого Макаровича,

13 Помилка, слід зниіигчгню.
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яко та(м)тьіє права шьірє(и) и посєсьія сопєвала, яко тєжь и другьіє права роз- 
ньіє постраданиє, шьто кольвєкь бьіло позбивьши, со(с)вє(д)чаю(т)сє, просиль, 
абьі ни в чьі(м) шкодьі не поносили такь в має(т)ности вьішє(и) мєновано(и) 
Липзво(и) и на сумьі своє(и) на то(и) має(т)ности, ст£гаючо(и)сє, яко и на всє(и) 
субьста(н)цьіє(и) своихь софєруючисє с каждьі(м) правнє чьіни(т), завзявши 
вєдомо(ст), чьіе бьі по(д)даньіе зборьі и субста(н)цию (и) соньі(х) позабирали вєс- 
поль с правами, заховуючи собє во всє(м) по праву тоє(и) протє(с)тациє(и) 
любо иньно(и) учьінєнє, єсли бьі того потреба указовала собє. Просиль, абьі тая 
протє(с)тацьія на то(т) чась до книгь принята бьіла и записана, шьто сотьрьі- 
маль.

13. Посє(с)сьія в село Рагозовку урожоно(му) 
єго м (л ) . пану Я  ну Шидловскому, 

писарови кгро(д)скому житомє(р)скому служачая.

10 зв. Року божого 11 року божо(г)[о]
тисєча иіє(ст)со(т ) сорока дєвятого,

мца дєкабра, два(д)цатт> со(с)мого дня.
На врядє кгро(д)ско(м), в замку его ко(р). м(л). Житомє(р)ско(м), пєрєдо 

(м)ною, Аномь Ча(и)ковски(м), по(д)стгро(с)тьі(м) житомє(р)ски(м), становьши 
(очєви(с)то, возньі(и) єнєраль воєво(д)ства Києвского, шляхє[т]ньі(и) А(н)то- 
ни(и) Трубєльски(и), для записаня до кни(г) нинєшни(х) кгро(д)скихь жито- 
мє(р)скихь, явнє, яснє и доброво(л)нє в моць правдьівоє свое(и) рєляцьіє(и) 
в тьіє слова созналь:

ижь со(н) в року тєпєрє(ш)ньі(м), тисєча шє(ст)соть сорокь дєвято(м), мца 
ноябра, два(д)ца(тог)[о] дня, маючи при собє сторону двохь шляхьтичовь, па- 
новь Яна О сєцького и Стєфана Ко(р)чьінского, за жаданємь] урожоного єго 
м(л). пана Яна Ши(д)ловского, писара кгро(д)ского жьітомє(р)ского, бьіль 
в сєлє Рагозо(в)цє, вь воєво(д)ствє Києвско(г)[о] [!], в повєтє Жьітомє(р)скомь 
а в ключу Махновски(м) лєжачоє, та(м) же за указанє(м) запису сорьіина(л)- 
ного со(д) вєлможно(и) єє м(л). панє(и) Крьі(с)тьіньі з Лого(и)ска Тьі(ш)[кє]ви- 
човьньї Коньста(н)тиново(и) Ельцово(и), по(д)столино(и) Києвско(и), а сєстрьі 
и сукцєсо(р)ки вла(с)но(и) нєкгдьі вє(л)можного его м(л). пана Януша з Лого(и)- 
ска Тишькєвича, воеводьі Києвско(г)[о], Житомє(р)ского старостьі, урожоному 
его м(л). пану /Анови Ши(д)ловскому, писарови кро(д)скому жьітомє(р)скому, 
на суму пинєжную на дви тисєчьі золотьіхь польскихь и на заставу того сєла 
Рагозовки в тоє(и) сумє даного и служачого и суде головньїмь трибунале ко- 
роньньїмь Любєлски(м) прєзь єє м(л). панюю по(д)етолиную києвскую (ОЧЄ- 
ви(с)то признаного и на особу єго м(л). Шидловского утвєржоного и аппробо- 

11 вано(г)[о] / /  и аппробованого, во(д)лугь которо(г)[о] то запису со(н), возньі(и), 
с повиньности уряду свого возновского, зобравши по(д)да;іьіхь всихь в то(м) 
сєлє Рагозовьцє мєшкаючьіхь, со пану ихь заставньі(м), єго м(л). пану Я ну 
Ши(д)ловскомь 14, соповєда(в)ши, послушє(н)ство вшєлякоє, абьі южь пану 
своєму заста(в)ному со(д)давал и соньі(м) прьїказаль, такьж є тоє село Рагозо(в)-

14 Останню літеру виправлено ніби на у.
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ку зо всими кгруньтами, полями, сєножатями, подьданьїми и ихь пови(н)нос- 
тями вшєляки(ми), пода(т)ками, а к о  сє здавна в своихь границахь и собьіхо- 
дєхь тоє село має(т) и завєрає(т) /: со чомь всимь запись менованьі(и) ширє(и) 
в собє рєчь сописуєть:/ зо вьшєляки(ми) пожьі(т)ками, с того сєла приходячи- 
(ми), урожоному єго м(л). пану Янови Ши(д)ловскому, писарови кгро(д)скому 
жьітомє(р)скому, до рєа(л)но(и) посєсьіє(и) и споко(и)ного дє(р)жаня и ужьіваня 
способомь, в тьі(м) жє записе сописаньі(м), подаль и поступиль. Гдє имєнованьїє 
по(д)даньіє рагозовскив, ни в чьімь праву єго м(л). пану Ши(д)ловскому 15 нє 
спротпвляючисє, заразь на роботьі звьіча(и)ньіє собє указаньїє пошльї и во всє(м) 
єго м(л). пану Ши(д)ловскому, яко пану своєму за(с)тавному по(с)луінни зо-
стали, которого то поданя посєсьіє(и) єго м(л). пну Ши(д)ловскомута(к) тамь, 
на кгруньтє рагозов[с]кимь, яко и туть, при книгахь, нихьто нє борониль и зь 
жа(д)ньі(м) сє правомь пи(р)шимь 1(і и послє(д)нє(и)шимь нє со(д)зьіва(л) и нє 
приповєдаль. А такь мєнованьі(и) возньі(и), зоставивши єго м(л). пана Ши(д)- 

11 зв. ловского в то(м) селє Рагозовьцє в споко(и)но(и) посєсьіє(и) // посєсьіє(и) 
шляхьтою, при мнє на то(т) ча(с) будучою со(с)вє(т)чивьши стамьтуль со(д)- 
єхаль и со тьімь тую правьдивую свою рєляцию сознавши, просиль, абьі бьіла 
до кни(г) принята и записана, шьто содє[р]жаль.

14. Посєсьі/й урожоному пану Акубови Лидавскому 
в село Пустоху.

Року божого нарожєня 
тисєча иіє(ст)со(т) соро(к) д±вято(г)[о],

мца дєкабра, трьі(д)иатого дня.
На врядє кгро(д)скомь, в за(м)ку єго ко(р). м(л). Житомє(р)скомь, пєрєдо 

(м)ною, лномь Ча(и)ковскимь, по(д)старо(с)ти(м) житомє(р)скимь, становьши 
сочєви(с)то, возньі(и) єнєраль воєво(д)ства Києвского, Вольі(н)ского, Бра(с)лав- 
ского и Чє(р)ниговского шляхє(т)ньі(и) А(н)тони(и) Трубє(л)ски(и) для записа- 
ня до книг нинєшньїхь кгро(д)скихь житомє(р)скихь, явнє, а с н є  и доброво(л)нє 
в моць правдивоє рєляцьіє(и) своє(и) созналь, ижь сонь в року тєпєрєшнимь

■Ч/
тисєча шєстьсоть чотирьдєся(т) дєвятомь, мца ноябра, два(д)цать пятого дня, 
маючи при собє дво(х) шляхьтичовь, шляхє(т)ньіхь пановь дна Ш ацли(н)ского 
и пана АІи кола я Ж алковско(г)[о], за жаданє(м) урожоного єго м(л). пана Акуба 
Лидавского бьі(л) в сєлахь Кграбовьцу и Пустошє, в воєво(д)ствє Києвьскомь, 

12 в повєтє Житомє(р)скомь, а вь ключу Бє(р)дьічовски(м) лєжачьіхь // лєжачьіхь, 
має(т)ности вла(с)но(и) нєкгдьі зошлого вє(л)можного єго м(л). пана Януша 
з Лого(и)ска Тишькєвича, воєводьі Києвского, Жьітомє(р)ского староста. 
Та(м) жє за указанє(м) запису озрьіина(л)ного со(д) вє(л)мо(ж)ноє єє м(л). панє(и) 
Крьістьіньї з Лого(и)ска Тишькєвичовньї Ко(н)ста(н)тиново(и) Елцово(и), по(д)- 
столино(и) Києвско(и), а сє(с)трьі рожоно(и) и вла(с)но(и) сукцє(с)со(р)ки по- 
мє[нє]ного вє(л)мо(ж)ного єго м(л). пана воєводьі Києвско(г)[о] урожоному 
єго м(л). пану Якубови Лидавскому на шє(ст)со(т) золотьіхь по(л)ски(х) и на

15 У слові літеру м виправлено з г.
16 Очевидно, пєриіи(м).
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за(с)таву в то(и) суме мєнованихь добрь сєла Кграбовца и сєла Пустохи даного 
и в суде голо(в)ньі(м) трибунале коро(н)ньі(м) любєлски(м) прєзь єє м(л). панюю 
по(д)столиную Києвскую (очєви(с)те признаного и на (особу пановь Лидавскихь 
ма(л)жонко(в) утвє(р)жоного, во(д)лугь которого то запису со(н), возньі(и), 
с пови(н)ности своє(и) возновско(и) в мєнозаньі(х) сєла(х) собо(х) по(д)даньіхь 
та(м) мє(ш)каючи(х) до громади звола(в)ши, со пану ихь заставньі(х) [!] и(м) 
соповєдивьши, послушє(н)ство вшєлякоє абьі южь єго м(л). пану Лида(в)скому 
по(л)нили и со(д)давали, соньі(м) прьіказа(л) и тьіє сєла собє(д)вє с по(д)даньіми 
и и(х) пови(н)ностя(ми), поля(ми), сєножатя(ми), кгру(н)та(ми) и вшєлякими 
приналє(ж)но(с)тя(ми) и дохода(ми) урожоному єго м(л). п(а)ну Лида(в)скому 
и пото(м)ко(м) ихь в рєа(л)ную и споко(и)ную посєсьію роко(м) в записе мє- 
нованьі(м) а(ж) до викупна пода(л) и по(с)тупи(л) (со чьі(м) ширє(и) то(т) запись 
рє(ч) в собє мае(т)). Гдє імєнованьїє по(д)даньіє в тьіхь сєлахь собохь мє(ш)каю- 
чьіє, ни [в] чо(м) праву пана Лидавско(г)[о] нє спроти(в)ляючисє, по(с)лушни 
во всє(м) зо(с)тавши, на звьіча(и)ньіє роботи собє указаньїє пошли. Которого 
то поданя посєснє(и) та(к) та(м) на кгрунта(х), яко и ту(т), при книга(х), нихто 
нє борони(л) и з жа(д)ни(м) право(м) пи(р)ши(м) 17 и послє(д)нє(и)ши(м) сє 
нє со(д)зьіва(л). Ата(к) мєнованн(и) возньі(и) в споко(и)но(и) посєсиє(и) єго;м(л). 
пана Лида(в)ско(г)[о] зостави(в)ши шля(х)тою, при собє на то(т) ча(с) будучою, 
со(с)вє(т)чи(в)ши, ста(м)ту(л) со(д)єха(л) и со тьі(м) тую правдивую рєляцию свою 

12 зв. сознавши, проси(л), аби била принята и записана, што сотрнмаль. / /

15. Манифе(с)пгация (о(д) пана Кгижовского.

Року божого нарожгня 
тисєча иіє(ст)со(т) сорока дєвятого,

мца дєкабра, трьі(д)цатого дня .
На врядє кгро(д)ско(м), в за(м)ку єго ко(р). м(л). Житомє(р)ско(м), пєр.до 

(м)ною, Яномь Ча(и)ко(в)ски(м), по(д)старо(с)тн(м) жнтомє(р)скимь, с т а н о в 
иш сочєви(с)то, урожонн(и) па(н) Стани(с)лавь Кгижо(в)ски(и), скоро вьішє(д)- 
ши за сопа(р)костю [?] бозкою з ру(к) нєприятєля криж а свято(г)[о] татарски(х), 
а могучи при(и)ти до акт туто(ч)ни(х) кгро(д)скихь житомє(р)ски(х) солєни- 
тє(р) свои(м) и урожоноє панеє Исотозиє(и) Куровского ма(л)жо(н)ки своє(и) 
имєнє(м) свє(д)чи(л) и манифє(с)това(л)сє в тоть способь:

иж кгди мєновани(и) манифєстуючн(и) в року про(ш)ли(м) тисєча шє(ст)- 
со(т) соро(к) сосмо(м) за на(с)тупєнє(м) нєприятєля и вто(р)гнє[нє]мь соного до 
корони По(л)ско(и) би(л) прєз татаровь по(и)мани(и), гдє субста(н)цию свою 
всю и што со(д)но мє(л) на то(т) ча(с) при собє записовь, собликго(в) и розньі(х) 
мунимє(н)товь и ди(с)позьіцьі(и), мусє(л) всєго пострада(т). А мєновитє: коториє 
мє(л) манифє(с)туючи(и) записи з ма(л)жо(н)кою своєю собє си(д) розни(х) 
сособь служачиє: пє(р)ши(и) запи(с) — со(д) панє(и) Бра(н)ско(и) Мико-
лаєво(и) на сто шє(ст)дєся(т) золотихь по(л)ски(х) и в то(и) сумє за(с)тава в Ли- 
пово(и) [?] на ча(с)ти панє(и) Бра(н)ско(и); други(и) запи(с) — со(д) урожоного 
пана Вєлицко(г)[о] на (д)вє(с)тє золоти(х) по(л)ски(х) и на (с)таву 18 в =о(и)

17 Очевидно, потрібно, першим.
1а Очевидно, потрібно на заставу (див. текст далі).
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суме части в сєлє Пла(х)тєницє будучоє; трєти(и) запи(с) до(л)говьі(и) — со(д) 
урожоного пана Яна Брони(ц)кого на (с)то два(д)ца(т) золотьі(х) по(л)скихь 
даньі(и); чєтвє(р)тьі(и) запи(с) до(л)говьі(и) — со(д) жьіда Езика, мє(с)чанина 
паволоцького, на (с)то два(д)ца(т) золотьі(х) по(л)скихь и на за(с)таву дому, 
в Паволочи будучого; пятьі(и) запи(с) — со(д) жьіда Маєра, ме(с)чанина паво- 
лоцкого, на триста золотьі(х) по(л)ски(х) до(л)гу нсто(т)ного; шо(с)тьі(и) за- 
пи(с) —*:со(д) Фьі(с)кєля жьіда, зло(т)ника паволоцко(г)[о] на (с)то два(д)ца(т) 
золотьі(х) по(л)ски(х); сємьі(и) запи(с) — со(д) жьіда Гошька, мє(с)чанина ма- 
каровского, на (с)то два(д)цать золотьі(х) по(л)скихь; со(с)мьі(и) запи(с) — 
со(д) урожоного пана Ка(с)пра Орєхо(в)ского на пя(т)дєся(т) золотьі(х) 

13 до(л)гу позьічоного; дєвятьі(и) запи(с) на за(с)таву половьтьі частьі в Ли- 
пово(и) — со(д) урожоно(и) панє(и) Катарьіньї // Катарьіньї Кгуровско(и) тую 
[?] и манифв(с)туючого суме пятисоть золотьіхь по(л)скихь манифестуючому 
з ма(л)жо(н)кою єго даньїє и служачьіє и иньшиє. Такь записьі, дкоирозьньїє 
справи, которьіє за нєвєдомо(с)тю тєпєрь нв суть спєцификованьїє, манифє- 
стуючимь прьі gp a6oB aH io  10 всєє(и) субьстаньцьіє(и) ихь прєзь татаровь побра- 
ньів. Q  котороє то починєнє справь своихь мєнованьі(и) манифє(с)туючьі(и), 
постєрєгаючи во всє(м) цєлостьі права свого, яко бьі ни в чьі(м) соного нєнару- 
шєнє и жєбьі напото(м) в дольгахь своихь а к о (и ) ш к одьі н є  п о н о с и л ь  итєрумь 
атькьвв итєрумь свє(д)чьітьсє и манифєсьтувть, софєруючьісє во вьсємь правнє 
поступовать, яко с права посполитого будвть потрвба указовала, зосьтавуючьі 
содьнакь салву 20 мєлишрацьісонємь вузьдемь манифєсьтацисонє(м) альбо инь- 
шє(и) ши(р)шє(и) учьінєнє, кгдьі бьі того потреба указовала. А твпврь, заносєчи 
таковую свою манифєсьтацию, просиль, абьі бьіла до кьтіи гь  нинєшьнихь 
кгродьски(х) жьітомєрьскихь принята и записана, шьто содєрьжаль.

16. Положєниє ман(д)ат у  
єго ко(р)[о]лєвскои м (л)ст и (и ) (о(д)

13 зв. єго м (л)ст и Х є(н)дза  Алє !/А л є \)а(н)дра И гна(ц)ия Илца
по єи м (л)ст ь па(н)ю  К ри(с)т ину Тьі(иі)кєвичувну 

Конста(н)пгьінову Елцовую, подстоли(н)у киювскую [/].

Року со(д) нарожєня
єна Бжго тьісяча шєсоть сорока дєвятого,

мсца дєкабрия, трицятого дня.
На врадє кгро(д)цкомь, в замку єго к: м(л)сти Жьітоми(р)ско(м), пєрє(д)о 

мною, Яномь Чаиковскимь, по(д)старостимь жьітоми(р)ски(м), поста(н)овив-
шьіся сочєвисто возни(и) и єнє(р)аль надво(р)ни(и) єго крлскои млсти шляхєтни 
Ивань Ходаковски(и) призналь л'Ьсть доб(р)овольни(и) прав(д)ивои рєляцьі(и) 
своєй квить по(д) пєчатю и с по(д)писомь руки своєй, такьж є под пєчатю и с 
по(д)писомь стороньї шляхьти при нюмь будучєи, писани(и) тими словьі:

Я, Ивань Ходаковски(и), возньі(и) и єнє(р)аль надво(р)ни(и) єго к. м(л)сти, 
відомо чьіню тимь моимь квитомь до книг нини(ш)нихь кгро(дс)кихь ЖЬІТО-

19 Перша літера латинське
20 Помилка, слід читати сальвам.
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ми(р)скихь по(д)анимь, иж я в року тєпє(р)ишнимь, тьісяча шєсоть сорокь лє-
вя(т)имь, мсца но(я)брия, двацать сосмог(о) дня, маючи при соби шляхьту лу- 
дей доб(р)ьіхь, п(а)на Яна Козлувского и пана Томаша Ж укувского, занюсль
и положьі(л) єсми мандать єго к. м(л)сти с кансцє(л)ярии [!] вєликои вьіданьі(и)
в поводстви [?] в бози [?] вєлєбного єго мсти х,(є)н(д)за Алєх,ан(д)ра Игнация
Елца писаньі[и] тоть позов на урожоную єи м(л)сть паню кристьшу з(ь) Ло- 
гойска Тьіш(к)євичувну Конста(н)тинову Елцову, подстолину києвскую, в 
кото(р)имь припозиваль помєнєньі(и) х,(н)дз Алєх,ан(д)єрь Игнаци Елєц помє- 
нєную паню по(д)столину со дешти [?] поборовьіє, которихь на двацать [!] 

14 тисяч и сторони поводовои налєжачихь по смєрти мужа своєго Конста(н)того // 
-того Елца, подстолого киювского, а ст(р)ия поводова з воєво(д)ства киюв- 
ского вибравши поводови яко власно(м)у дє(д)ичови со(д)дати, peKBHgoeaHa бу
дучи нє хот'Ьла, со що справа на сєимь вьіточєная по со(д)єржаню коньтуллациї 
на д(р)угомь тєрьмини гди (с) взиску бьіла вздавана [?] заарєштован(н)ємь 
сторони позва(н)нои на сєнм'Ь в арешти зостала, до которого арєшту яко позо- 
ста(л)ую дєдичку по яснєвєльможньїмь Янушу з Логои(с)ка Тншкєвичу, воєво
ди киювьскомь, з доб(р) єи мл(с)ти всихь на сєбє спадлнхь, а мєновитє з доб(р) 
мєстє(ч)ка Вослави и присєльковь до н’ого налєжачихь: Красного, Вигнанєц 
и Слобу(д)ки, до н’ого налєжачои,— Чо(р)нолозь, гдє тоть ма(н)дать при позву 
прєз мєнє покла(д)ни биль, помє(нє)ную стриєнку свою припо(з)валь, яко ж ь я, 
возни(и) и єнєраль, тоть ма(н)дать вь [в]орота двор(н)иє вот(к)нувши, онь чє- 
ляди дво(р)нои и войтови вославскому шляхє(т)ному Маиєєви Вьісокомскому 
опови(д)ль и до в'Ьдомости привєль.

А такь мьни при той справи бивши на то даю сєи квить мои с подписомь 
руки моєи и под пєчатю и с подписомь рукь сторони шляхти.

Подпись: Йван Ходаковски, возни и єнєраль на(д)ворни єго к. млсти; 
Jan  Kozlowski, Thomasz Zukowski.

МЬсцє пєчати. Кото(ри) рєляцию свою учинивши, просиль, аби била 
14 зв- при(н)ята до акт нини(ш)ни(х) и записана, што сотрималь 21. Початок22. / /

1. Початок мца гє(н)вара,
року ахн (1650).

Прєзєтация кони(и), 
в пущи Ж итоми(р) 23 при пустошєню забраньіхт>.

Року божого нарожєня
тьісєча иіе(ст)со(т) пя(т )дєсят о(г)[о], м(с)ца гє(н)вара , пято(г)[о] дня.

На врядє кгро(д)ски(м), в за(м)ку єго кор. мсти Житомє(р)ски(м), пєрєдо 
(м)ною, Яно(м) Ча(и)ко(в)ски(м), по(д)старости(м) житомє(р)ски(м), стано(в)ши

21 Далі йде нова нумерація актів книги.
22 Останнє слово написане великими літерами.
23 Житомирр)ско(и).
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сочєвисто, шляхє(т)ньі(и) па(н) Амьбрози(и) Во(и)цєхо(в)[с]ки(и), прєзє(н)то- 
ва(л) ту(т), на врадє, конє(и) дєвятєро, мастю а(л)бо шє(р)стю пєрьши(и) конє 
два вороньїхь, третяя кляча половая, чєтвє(р)ти(и) ку(н) тьісавн(и), пятая 
и шостая кляча тьісавьіє, сємая кляча сьівая, сосмая кляча вороная, дєвятая 
кляча зворона гн ідая .

Которьіє то кон^ вьішь рєчєньі(и) пань Во(и)цєхо(в)ски(и) прєзє(н)туючи, 
менова(л) бьі(т) в року тєпєрєшьньі(м), тьісяча шє(ст)согь пя(т)дєсятьі(м), дня 
пєрьшого гєньвара, позабираньїє на вла(с)ньі(м) кгруньтє житомє(р)ски(м) 
при вєлики(м) спустошєню пущи Житомє(р)ско(и) и при вьірубаню соно(и) 
чєрє(з) по(д)даньіхь чєрьнєхо(в)ски(х).

Што соповєда(в)ши, мєнова(л) тє(ж) и дєрєва бо(р)тного дубового немало 
в пусчи Житомє(р)ску(и) чєрє(з) тьіхь же по(д)даньіхь чєрьняхо(в)скихь пости
наного и внивє(ч) попсованого.

Такь проси(л), аби тая прєзє(н)тация єго бьіла до кни(г) принята и запи
сана, што со(т)рьімаль.

2. Протє(с)тация со(д) пана Бо(н)совского24, 
старости звяге(л)ского на пана Бялєцького, 

старосту вильского.

Року божо(г)[о] нарожєня 
тисєча ш є(ст )со(т ) пя(т)десятого,

м (с)ца  гє(н)вара сємо(г)[о] дня.

На врадє кгро(д)ски(м), в за(м)ку, єго ко(р). млсти житомє(р)ски(м) пє
рєдо (м)ною, Яно(м) Ча(и)ко(в)ски(м), по(д)старости(м) житомє(р)ски(м), ста- 
но(в)ши сочєвисто урожонн(и) єго м(л). пань Щасньі(и) Воньсовь[с]ки(и), слуга 
и нам'Ьсникь всЬхь має(т)ностє(и) яснєвє(л)мо(ж)но(и) єє м(л). панє(и) Аньньї 
Алоизие(и) Хо(д)кєвичово(и), воєводино(и) вилє(н)ско(и), гє(т)маново(и) вєли- 
ко(и) Великого кня(з)ства Лито(в)ского на то(т) ча(с) будучо(и), имєнє(м) свои(м)
и имєнє(м) той ж ь яснєвє(л)мо(ж)ноє єє мсти панє(и) воєводьіно(и) вьілє(н)ско(и), 
панє(и) своє(и) свє(д)чи(л) и соленитє(р) з вєлики(м) жєлє(м) 25 соповєдаючи 26, 
протє(с)това(л)ся напроти(в)ко шляхє(т)ному пану Янови Бєлєцькому, слузє
и наме(с)никови урожоного єго мсти пана Алєкьса(н)дра з Цєклина Цєкли(н)- 

15 ско(г)[о] ви(лс)кому //  ви(л)скому в то(т) способь и со то, и(ж) мєнованьі(и) пань 
Бєлє(ц)ки(и), будучи мєжи козака(ми) писарьчико(м), а маючи знаємость з 
Ьівано(м) Водянико(м), во(и)то(м) чєрьни(ц)ки(м), з которьі(м) змови(в)шися 
и нарадивьшися добре, по(д)даньіхь паню(и) протє(с)та(н)ти(с) з ро(з)ньіхь 
має(т)ностє(и), то є(ст) з мєстє(ч)ка Чє(р)ници, з сєла Бро(н)никь, з сєла Старьі- 
ко(в), з сєла Нєми(л)но(и), з сєла Филипови(ч), з сєла Лупьчиць и з ьі(н)шихь 
велю волости Звягє(л)ско(и), до м'Ьста Звягля налєжачи(х), южь по зава(р)тю 
пакьть по(д) Збара(ж)ємь постановлєньїхь а правє по(д) ча(с) коньклюзьіє(и)

24 Помилка, слід Вокьсо&ьского.
25 Потрібно жалем.
26 Літеру ю виправлено з якихось двох інших.
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и ко(н)чгню сє(и)му тєпєрєшьнє(г)[о] немало намови(в)ши члка сто два(д)ця(т) 
з мєнованьїхь сель з мае(т)носте(и) панє(и) протє(с)туючого убє(з)печаючи 
соньїхь зо всими має(т)ностями вьіпровади(т).

А по тьі(м) тепе(р) св£жо и неда(в)но то(т) же то пань Белєцьки(и) не рос- 
пєкьтуючи ничого на право посполитое и вьіньї в нє(м) сописаньїе, але праве 
лє(г)це соб^ важечи, по(д)ехавши вночи потаемьне по(д) менованьїе має(т)ности 
пане(и) протє(с)та(н)ти(с) звяге(л)кие 27, нє тьі(л)ко тьі(х) по(д)даньіхь сто два-
(д)цать, алє и з ьі(н)шихь сє(л) немало, со которьіхь протє(с)та(н)ть и нє ведае(т),
до со(с)мьідєся(т) члка з собою намови(в)ши, дня два(д)цать девятого, мца дє
кабра, року тисєча шє(ст)со(т) чоти(р)дєся(т) дє(в)ятого до м'Ьста Ви(л)ска при
провадив) и соньі(х) сумьнє(н)ємь свои(м) убе(з)пєчаючи, жє ихь з М'Ьста Ви(л)- 
ска во(л)но пусти(т) собєцовався, на тьі(м) прися(г), а потьі(м), нє дотрима(в)ши 
и(м) слова и присягу свою сопустивьши, до мєста Ви(л)ска вьвєши 28 и упро- 
вадивьши, у соньїхь конЬ кгва(л)то(в)не посо(т)бира(л), возьі, скрині и всю 
субста(н)цию и має(т)но(ст) ихь, илє со(д)но бьі(т) могьло, побра(в), поша(р)- 
павь, а напро(д) у Йвана Водяника, во(и)та чє(р)ницького, пинєзє(и) готовьіхь 
чьіньшовьіхь, которьі(и) з (з)лєцєня пана протє(с)туючого зо всЬхь сє(л) и во
лости Звягє(л)ско(и) вьіб(и)ра(л), золотьіхь шє(с)на(д)цать соть по(л)- 
кихь 29, а єго вла(с)ньіхь дви тисєчи золь 30 по(л)ки(х) 31 взя(в) и кгва(л)то(в)- 
нє вьідравь у того жь: шабє(л) добрьі(х) трьі, палашь, луко(в) два, пистолєтовь 
три, сукєнь ро(з)ньіхь па(р) пять, ко(л)дра турє(ц)кая, матераць атьласовьі(и), 
сукьню со(д)ну з срьібрьньїми пє(т)лицами, буто(в) туре(ц)кихь па(р) пя(т), 
ви(л)чу(р) дв'Ь, сукьмано(в) б,Ьлоголо(в)[с]кихь два, лє(т)нико(в) пять, соди(н) 
турєцьки(и), жо(л)токгоро(н)ци(и), други(и) чє(р)воньі(и) турє(ц)ки(и), конє(и) 
сємь, бахьмата строкатого власного протє(с)туючого, конє(в), медяную ми(с)ци 
новьіхь трьі, куфе(л) содє(н), талировьшє(ст), плахо(т) сосмна(д)ца(т), сукна // 
сукна простого локо(т) пя(т)дєся(т), хусть билихь пя(т) скри(н), котьло(в) два, 
котє(л)ко(в) трьі, паневокь 32 двї>, бьі(д)ла сорокь.

У Сухоносє(н)ка: жупано(в) два, дєл'Ья третяя, кожухь новьі(и), хусть 
бильїхь скриня, ката(н)ка кграбринова, спо(д)ньіхь рєчє(и) двоє фалє(н)дишо- 
вьіє со(д)ни, другиє пакляковьіє, пинєзє(и) золотихь сорокь.

У О лєш ка: коня льісо(г)[о] вороно(г)[о] добро(г)[о], пнзє(и) золотьі(х) два, 
собрусо(в) колє(н)ски(х) чотьірьі, кошу(л) єдвабньі(х) двє, жупано(в) два (соди(н) 
кграбриновьі(и), други(и) лу(н)сции)33, пла(х)та єдвабная, рогатина, срибро(м) 
набиваная, шапокь двє (одна соксами(т)ная, суб(и)рцовая, другая лисяя, фа- 
лє(н)дьішовая).

У Назара: коня зовси(м) добро(г)Іо], жупано(в) два, кожухо(в) два, сук- 
ма(н) бєлоголовьски(и), плахо(т) чотьірьі (со(д)на єдвабная), л уж ьн и (к )34, 
ма(с)ла вє(д)ро, ху(ст) бєльі(х) скрьіня и бочька забитая.

27 Очевидно, треба звягє(л)ские.

28 Помилка, потрібно &ьвєвиіи.
29 Пропущено літеру с.
30 Мабуть, золотих*.
31 по(л)ски(х).
32 Літера в залита чорнилом.
33 Мабуть, лу(н)ски(и).
34 Ліжник.
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У Микити: шкапу тисавую, пнзє(и) золотьі(х) пя(т) и лужьникь.
У Русачька: готовьі(х) пнзє(и) золотьі(х) тисєчу и три(д)цать золотьі(х) 

по(л)ски(х), дєлия блакигьная, куньтушь чо(р)ньі(и), лисями по(д)шитьі(и), 
дєлия фалє(н)дьшіовая, бабака(ми) подшитая, шапо(к) двє — (о(д)на куняя, 
другая ма(р)му(р)ковая), обрусо(в) о(с)мь, плахо(т) пя(т), ху(ст) бєльі(х) 
скрьі(н) двє, сукна про(с)того локоть два(д)цать, лужьнико(в) чотьірьі, п о л о т 
на сурового луктє(и) пя(т)дєсягь, коня вильчатого зо всимь на золотьі(х) о(с)- 
мьдєсять, ложокь срибрньі(х) двє, которьіє важили луто(в) чотьі(р)на(д)цагь, 
пу(л)чамаро(к) золотьі(х) пя(т), сукня бєлоголо(в)ская с пасамано(м) окса- 
митньі(м).

У Миска Шевца: шкапу зо вси(м) половую, другую гнєдую, ху(ст) бєльі(х) 
скрьіня, жупа(н) шиптуховьі(и), ко(л)па(к) лиси(и), чьі(н)которь, луж ьникь

/N/
соди(н), пнзє(и) золотьі(х) со(с)мь, кожухо(в) два.

Ув Омє(л)єняти Ма(р)тина: коня плє(с)нивого, вола полового, пнзє(и) зо- 
лотьі(х) два(д)ца(т) и два, жупа(н) сини(и), пє(р)стєню(в) три, мани(с)то, золо- 
тьі(х) шє(ст) , кожухо(в) два, сукма(н) бєлоголо(в)ски(и), шапка фалє(н)дьішо- 
вая, кабать турє(ц)ки(и) мухояровьі(и), поєсо(в) чьі(н)которовьі(х) два, се(р)- 
панько(в) два.

У Игната Голощеняти: ло(ж)ни[к]о(в)36 два, кожухь одєва(л)ньі(и), 
се(р)пано(к) содинь, хусто(к) двє.

У Микитьі Ту(р)чьіна: коня рьіжого за золотьі(х) сто, шабєль двє, ко(р)дь, 
срьібро(м), (опра(в)ньі(и), сага(и)да(к), жупано(в) три сини(х), сукня з акса- 
мито(м), лєтни(к) мухояровьі(и) зєлєньі(и), ко(л)пако(в) три, сукма(н) бєлого-
ловьски(и) соди(н), пнзє(и) золотьі(х) сто, плахоть чотьірьі, лужьниковь чотьірьі, 
хусть бєли(х) 36 скрьіня, оксамиту чо(р)ного штука, атласу штука чьі(р)воного, 
борошна и и(н)шо(г)[о] нємало, самопа(л), пистолєтувь два.

У Сидора Чє(р)ницко(г)[о]: золотьі(х) пя(т) готовьі(х) пнзє(и), ко(л)пакь 
лиси(и) фалє(н)дьішовьі(и) чє(р)воньі(и), поєсо(в) чьі(н)которовьі(х) два, хусть 
бєльі(х) ву(з), набитьі(и) п[о]льньі(и) 37.

У Данила Я(р)мака: спо(д)ниє рєчьі одньї суко(н)ньіє шиптуховьіє, обру- 
совь два, поло(т)на куди(л)ного локоть чотьі(р)на(д)цать.

У Ва(с)ка Крупьчьі: пнзє(и) готовьі(х) золотьіхь чотьірьі, луж ьникь оди(н), 
самопа(л), ку(л)баку одну, сукна про(с)то(г)[о] локоть сє(м), сє(р)мягу о(д)ну, 
обрусо(в) два.

Ув Уласа Шчє(р)ници: кожухь новьі(и) одєва(л)ньі(и), хусть бєльїхь скрьі- 
16 ню //  скрьіню оздну, сукна про(с)то(г)[о] локо(т) чотьірьі.

Мимо х о (д ) с ч ь і( з ) н ь і у тьі(х) жє по(д)даньі(х) панє(и) протє(с)туючого о(д) 
возо(в) ста два(д)цати по золо(т)ьі(х) по(л)трєтя о(д) ко(ж)дого взя(л) и на 
пожитокь собє чьіли тє(ж) пану своє(му) обє(р)нуль, а що бо(л)шая нє ко(н)- 
тє(н)туючьісє тьімь то(т) жє па(н) Бєлєцьки(и) зособна-з Звягля, учьіни(в)ши- 
коньдикьтамєнь яко козакь пєрє(д) тьі(м) будучи(и) з а(д)гєре(н)тами и по
м орн и кам и  своими, ему самому по имєню каждого добре в є д о м ь ім ь і  и знаємьімьі,

35 Літеру к попсовано при зшиванні листів рукопису.
36 Літеру и виправлено, начебто, з ьі.
37 Друга літера в слові невиразна.
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16 зв.

по(д)єхавши по(д) села Филиповичи, Княжь, Бро(н)ники, Романо(в)ку, Лубєчи, 
Моги(л)ную, такьжє по(д)даньі(х) вла(с)ньі(х) панє(и) протє(с)туючого бо(л)- 
шв(и), нижли до трохь соть господаровь до того ж ь м іста Ви(л)ска пєрєваби(в)- 
ши, зо всє(г)[о] пособдираль, и хлопов, што тьі(л)ко з душами пускаючи, прє- 
вє 38 наго почини(в)ши, з м іста повьіганяль, со (ш)то тєдьі мєнованьі(и) про-
тє(с)туючи(и), постєрєгаючи цєлости добрь яснєвє(л)можьно(и) єє м(л). пнє(и) 
воєводино(и) вилє(н)ско(и), панє(и) своє(и), яко тєжь и своє(и), и по(в)торє 
проти(в)ко тому (ж) пану Янови Бєлєцькому, слузє и намє(с)никови єго м(л). 
пана Цєклиньского и адьгєре{н)томь єго свєдьчи и соповедає(т)ся, софєруючися 
з нимь самимь любо тєжь с ти(м), с ки(м) право дорогу укаже, в суде налєжь- 
ньі(м) правне и(н) форо фори чинить, зоставуючи тоє(и) своє(и) протє(с)тацє(и) 
во(л)ную мєлисорацию любо тєжь иньшо(и) ши(р)шє(и) учинє(н)є, єсли бьі того 
потреба во(д)лу(г) права указивала.

А на дово(д) тоє(и) своє(и) ... 39 стави(л) во(з)ного єнєрала воєво(д)ствь 
Киє(в)ского, Вольі(н)ского, Бра(с)лавьского и Чєрьниговьского, ш л я х е т 
ного Аньтона Трубє(л)ского, которьі(и) в мо(ц) пра(в)диво(и) рєляциє(и) своє(и) 
явне, ясне и доброво(л)не в тьіе слова созна(л):

ижь будучи с приданя урадового возваньі(и) на справу и потребу урожо- 
ного его м(л). пана Сча(с)ного Во(н)совьского, слуга и наме(с)ника я(с)нєвє(л)- 
мо(ж)[нои] єє м(л). пане(и) воєводино(и) вилє(н)ско(и), а маючи при собє сто
рону — ш ляхьту, людє(и) добри(х), шляхє(т)ньіхь пано(в) собє для ліпьш ого 
свєдєцства з ураду тутошьне(г)[о] кгро(д)ского житомє(р)ского приданьі(х), 
с которими єзди(л) до мєста Ви(л)ска, має(т)ности на то(т) ча(с) єго м(л). пана 
Алє(к)саньдра Цєкли(н)ского арєньдовьнє(и), а дєдичьно(и) ясьнєсо(с)вєцо-
ного // (освєцоного княжати єго мсти Владислава Д ом іника на О строгу и 
Заславю, граби на Тарьновє, конюшого коро(н)ного, лу(ц)кого старости.

Та(м) же, приєхавьши до замо(ч)ку тамошьнего з мєнованою шляхьгою, 
самого єго м(л). пана Алєкьса(н)дра Цєкли(н)ского в тьі(м) замо(ч)ку в свєть- 
лици за столо(м) сєдячого и при ни(м) пана Яна Бєлє(ц)кого, слугу и намє(с)- 
ника єго м(л). ви(л)ского пєрє(д) ни(м) стоячого заста(в)ши, во сту тьісячахь 
копь грошє(и) лито(в)ски(х) арєшьтова(л) и жєбьі до права одного стави(л), 
припоручи(л). Которьі(и) арєшть єго м(л). пань Цєкли(н)ски(и), приня(в)ши 
до права стави(т) софєрова(л)сє, што мєнованьі(и) во(з)ньі(и) того арешту добро- 
во(л)ноє принятье со(д) єго м(л). пана Цєкли(н)ского мєнованою шляхтою, 
ири собє будучою, (освє(д)чивьши, ста(м)то(л) со(д)шє(д)ши, с тоєю ж ь помє- 
нєною шля(х)тою пьіта(в)ся в тьі(м) же мєстє Ви(л)ску по(д)даньі(х) панє(и) 
протє(с)туючого, з ро(з)ньі(х) сель и волости Звягє(л)ско(и) будучихь, со по- 
бра(н)ню рєчє(и) в протє(с)тациє(и) вьішь помєнєньньїхь. Которьіє в с і разомь
повєдили, жє ихь па(н) Янь Бєлє(ц)ки(и), слуга и намє(с)никь єго мсти пана
Цєкли(н)ского з мєнованьі(х) має(т)ностє(и) и се(л) вьібави(л) и до мєста Ви(л)- 
ска припровади(в)ши, зо (в)сєго пособьбираль и пособира(в); такь тє(ж) и то
сльіша(л), жє со(д) во(и)та чєрьни(ц)ко(г)[о] Йвана Водяника, пнзє(и) чинь- 
шовьіхь золотихь шє(с)на(д)ца(т) соть по(л)ски(х), а єго вла(с)ньі(х) дви тисєчи

38 Можливо, слід праве.
39 Якесь слово виправлене з іншого, прочитати неможливо.
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золоти(х) по(л)ски(х) то(т) жє пань Бєлє(ц)ки(и) кгва(л)то(в)нє посоди(и)мова(л) 
и до себе посодьбира(л).

Тєдьі (м) я, мєнованьі(и) возньі(и), што (м) справова(л), сочима видє(л) и 
ушима сльіша(л), мєнованою шляхьтою сосве(д)чи(в)ши, правьдивє со тьі(м) рє- 
ляцию свою сознаваю и до кьни(г) нинєшьньїхь кгро(д)скихь житомє(р)ски(х) 
записую.

И проси(л) менованьі(и) во(з)ньі(и) посполу с подавцою тоє(и) протє(с)та- 
циє(и), абьі такь тая протєстация, яко и во(з)ного рєляция з арєшто(м), до кни(г) 
бьіли приняти и записаньї, што (отрьіма(ли).

3. Манифєстация (о(д) пана Григора Липлянж кого 
о  (з)губє р о (з)ни хь  мунимг[н]то(в) .

Року тисєча иіє(ст)со(т) пя(т)десятого, 
мца гє(н)вара, сємого дня .

На врадє кгро(д)ски(м) в за(м)ку єго ко(р). мсти Житомє(р)ско(м) пєрєдо 
(м)ною, Яно(м) Ча(и)ко(в)скимь, по(д)старостимь житомє(р)ски(м), стано(в)ши 
сочєвисто урожоньі(и) пань Григори(и) Липля(н)ски(и), яко сопєкунь со(д)
ко(р). єго мсти пото(м)ко(м) зошлого нєкгди пана Миколая Пжєжє(в)ского з 

17 урожоною нєкгдьі панєю Катериною Липьля(н)ско(г)[о], цу(р)кою //  цо(р)кою 
[!] протє(с)туючого с пложоньі(м) урожоньі(м) Стєфанови, Настазиє(и) на воли 
будучимь, Самуєлови, Янови, Маринє в рукахь пога(н)скихь зоставаючи(х), 
даньі(и) и на(з)начєньі(и), свє(д)чи(л) и манифєстацию заноси(л) такь имєнє(м) 
свои(м), яко и помєнєньі(х) потомко(в) в то(т) способь:

ижь со(н), прихиляючисє до права посполитого и науки сопєкуно(м) в пра
ве сописаньі(и), яко минорє(н)нєсь до сопєки брати мають у повиньности сопє-
куньско(и) в року тєпєрєшьнє(м) тьісєча шєстьсоть пятьдєсятимь мца гєньва-
ра дня пятого, взявьши з собою во(з)ного и шляхту з ураду нинешьнєго 
приданихь нижє(и) менованихь, бьі(л) в сєле Городищу, має(т)ности дєди(ч)- 
но(и) помєнєньі(х) пото(м)ко(в), гдє будучи хотє(л) и(н)вєньтова(т) добра по со(т)цу 
ихь позостальїє рухомьіє и(н)вє(н)товать справьі на тьіє добра налєжачиє ( о б 
бирать и процєса пра(в)ньі(и). Лє(ч), кгдьі та(м) приєха(л), ничого згола: ани 
бьідєль, совє(ц), свинє(и), конє(и) з стада, ани збожь, в коморахь молочєньїхь, 
ани в гумьнє нияких ани спрату домового господа(р)ского сово згола жа(д)- 
но(и) на(м)нє(и)шо(и) рєчи нє заста(л), то(л)ко будованя поро(з)бираньіє, тьі(л)- 
ко мє(с)тьца, гдє будованя бьіли, всє внивє(ч) собє(р)нєно, та(к) ижь чого и(н)- 
вє(н)това(т) нє бьіло.

А на(д) то манифєстацию заноси(л) со погинє(н)є спра(в), диспозици(и), 
привилєє(в), соринало(в) 40, на добра городискиє служачихь, и и(н)шиє добра 
ро(з)ньіє, мєновитє, со которьіхь протє(с)тан(с)ь вєдомости завзять мо(г)ль, 
то є(ст) привилєє(в), дистозици(и)41 на Прєжовь 42, Городисчє (алия(с) Трьіб^-

40 Ори[и]нало(в).
41 Диспозици(и).
42 Слово написане на іншому, виправленому.
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сьі), на Кодню и на Шє(р)шни, пано(м) П рєжо(в)ки(м)43 служачиє, листо(в) 
де(л)чи(х) має(т)ностє(и) Прєжово(в) дво(х) (Корьпило(в)ки и Городисча) та(к) 
свєжихь мєжи братьєю рожоною Сємєно(м) и Миколає(м), и Иванє(м) Прєжє(в)- 
[с]кими яко и давьнє(и)шихь про(д)ко(в) ихь в кгроде Житомє(р)ски(м) при(з)- 
наньньїє кви(т) панє(и) Сємєново(и) Дручаниново(и) Кнєгини(ц)ко(и), сгстрьі 
рожоно(и) пано(в) П рєжєвь[с]кихь с посагу 44 и чєтьвє(р)то(и) части добрь 
со(т)чистихь и матєристи(х), такьж є в кгродє Житомє(р)скимь при(з)наньі(и) 
квигь цо(р)ки пана Миколая Прєжовьско(г)[о] Аньньї Прєжє(в)ско(и) Яно- 
во(и) Кросни(ц)ко(и) з добрь (о(т)чистихь и матєристихь при(з)наньі(и) в кгро
де Житомєр(с)кимь квити поборовьіє. поди(м)ньіе и иньшиє, в с і  справьі, пє- 
рєводьі правьньїє процєса з ро(з)ньши (особами, а мєновитє з княжатє(м) 
Корє(ц)ки(м) со збєги рєми(с)сьі, листьі увя(з)чиє сово згола вси а в с і  справьі, 
сорьінальї [!], записьі рє(ч)ньіє на до(в)ги рєкокгнициє со которм(х) манифєстую- 
чи(и) вєдать не може, погинули. А книги за(с) житомє(р)[с]киє потрачоньї, поп- 
сованьї и вьнивє(ч) чєрезь свою волю коза(ц)кую хлопьскую собе(р)неньі. По- 
мєненьі(и) тєдьі протє(с) [?] протє(с)туючися и манифєстуючи(и) прекавє(н)до 
и(н)дємьнитата пупилору(м), абьі в маетьностяхь своихь жа(д)ною преюдици- 
юмь не поносили //  нє поносили взглядомь потрачєни(х) справь и по(в)торє 
свє(д)чи(л) и манифестова(л)ся ши(р)шую проте(с)тацию и вьіра(з)ні(и)шую 
манифестацию, кгдьі то(г)[о] потреба будеть, любо вєдомость со справахь, 
правахь на добра, кгруньти, до(л)ги, процесахь пра(в)ньіхь и иншихь тимь 
подобьньїхь зася(г)ти будеть мо(г), любо тое(и) мелисорацию вцалє зоставуючи.

А на верификацию того стави(л) на уряде во(з)ного єнєрала, шляхетьного 
Фєдора Красо(в)ского, котори(и) в моць своє(и) пра(в)диво(и) реляцие(и) 
я(в)нє, я(с)нє и доброво(л)нє созна(л), ижь со(н), маючи при собє шляхту — лю- 
де(и) добрихь, шляхєтьньїхь пано(в) Павла Круко(в)ского и Йвана Скочи(н)- 
ского,— будучи со(т) ураду приданьі(и), бьі(л) на справє и потребе помєнєного 
протє(с)туючогося в сєлє Городишьчу дня пятого, мца 45 ге(н)вара, где будучи, 
ничого згола нє заста(л) вє (д)ворє: ани бьідє(л), ани збожь, ани спрату домо
вого, тьі(л)ко видє(л) ме(с)тьца, гдє, знать, будованя бьіли, а тєперь су(т) чє- 
рє(з) своєволю коза(ц)кую розобраньїє; спра(в) жа(д)ньіхь нє засталь, тьі(л)ко 
срокгая дєвастация и попустошенє; што ижь такь, а нє иначє(и) бьіло, помє- 
нєньі(и) во(з)ньі(и) созна(л).

И проси(л) помєнєньі(и) манифє(с)туючи, абьі тая его манифєстация и во(з)- 
ного рєляция до кни(г) принятиє ьі записаньїє бьіли,што и є(ст) записа(н)но [!]46.

5. Манифєста[ци\т (о(д) пана Кросові)ско(г)[о]
(о гинєнє ро(з)ньіхТ) справь и мунимг(н)т овь.

Року тисєча иіє(ст)соть пя(т)десятого, 
м(с)ца гє(н)вара , чот и(р)на(д)цат о(г)[о ] дня .

До ураду и акть нинєшьньі(х) кгроски(х) І!] житомє(р)скихь, до мєнє, 
Яна Ча(и)ко(в)ского, по(д)старостєго житомє(р)ского, собли(ч)нє прише(д)ши,

43 Прєжо(в)Іс]ки(м).
44 Літеру с попсовано.
40 Слово без титла в рукописі.
40 Далі йде текст польською мовою (акт 4, л. 18, 18 зв., 19, 19 зв. і поч. 20).



шляхє(т)ньі(и) Я(н) Дуби(ц)ки(и), слуга урожоного єго м(л). пана Сєбєстияна 
Красо(в)ско(г)[о], имєнє(м) того (ж) пана своєго протє(с)това(л)ся и таковую ма
нифєстацию прєкавє(н)до и(н)дє(м)нитати в тоть способь заноси(л):

ижь вь року прошьльі(м), тисєча шє(ст)со(т) сорокь со(с)ми(м), за наступє- 
нє(м) нєприятєля крижа святого на коруну по(л)скую такь со(д) татаро(в), яко 
и со(д) рєбєлиза(н)товь козако(в), кгдьі протє(с)тансь, уношєчи здоро(в)є своє 
з має(т)ности дє(р)жавьі своє(и) до во(и)ска по(л)ского, зостави(в)ши со(д)накь 
урожоную панюю Катарьіну Пнє(в)ского, ма(л)жо(н)ку свою, (которо(и) пропь- 
тє(р) прокгна(н)ссь [!] парикулю(м) (!) зта(м)то(л) зо вси(м) сохє(н)доство(м) и 
домо(в)ство(м) свои(м) вьівє(з)ти нє мо(г)), уєха(в). Та(м) жє по(д) то(т) ча(с) 
наступи(в)ши нєприятє(л) на дє(р)жаву протє(с)та(н)ти(с), а заста(в)ши мєно
ваную єє м(л). панюю ма(л)жо(н)ку протє(с)туючого в дому при ро(з)битью 
скри(н) з оха(н)доство(м) и спратє[мІ домовьі(м), спра(в) ба(р)зосила, записо(в), 
оюликго(в), мє(м)брамо(в), привилєєвь, посєсьі(и), росписо(в) и ро(з)ньіхь про- 
цєсо(в) со(д) сособь ро(з)ньіхь и (з) ро(з)ньіми и(н) рє(м) суамь служачихь по
брано и кгва(л)то(в)нє поша(р)пано, гдє тєжь сособьливє привилєє цєніє, по- 
сєсьіє, диспозьіциє(и), люстрациє, рєвизьіє, квитьі и и(н)шиє справьі, которьіхь 
протє(с)та(н)сь на то(т) ча(с) и памєтати нє можє, на мєнова(н^ноє Вєроко(в)- 
счи(з)ну, на Михало(в)-мястє(ч)ко и на поля Восчєни(н)скиє погинуло. Q  ко- 
торьіхь то справ свои(х) згубє постєрєгаючи цєлости во всє(и) своє(и), ажєбьі 
прє(з) то шкодьі яко(и) нє поноси(л) и повторе протє(с)тується и солєнитє(р) 
манифєстує, и проси(л) то(т) же слуга имєнє(м) пана своєго, абьі тая манифє- 
стация, которо(и) са(л)ва(м) мєлисорацисонє(м) собє зоставує до кьни(г) бьіла 
принята и записаньна, шьто сотьрьімаль.

6. Прєзєтация тєла забитого 
з  сєла Станииіов'ьки под(д)дано(г)[о)

°го м (л ) . старости ж итомє(р)ско(г)[о].

Року тьісєна иіє(ст)со(т) пя(т)дєсятого, 
мця гє(н  )вара, чотир*ьна(д)цятого дня . 11

До vrzejdu и акть нинєшьньїхь кгро(д)скихь Житомє(р)скихь, до мєнє, Яна 
Ча(и)ко(в)ского, по(д)старостєго житомє(р)ского, собли(ч)нє пришє(д)ши, пра- 
цовитьіє Данило Малиє(н)ко и Миско, даракганє и по(д)даньіє з сєла Стани-
шо(в)ки, має(т)ности вє(л)мо(ж)ного єго мсти пана Крьішьтопфа з Лого[и]ска 
Тьі(ш)кєвича, воєводича браско(г)[о] 47, житомє(р)ского ж  старости, до Жи- 
томєра налєжачо(и), звє(р)хьностю пана своєго жалобливє сосвє(д)чалися и 
солєнитє(р) протє(с)товали напроти(в)ко урожоному єго м(л). пану Сєвєринови 
Пото(ц)кому яко авторови и росказуючомь и слуга(м) єго м(л). волю и роска* 
занє пана своєго вьїконьїваючимь, з ьімє(н) и про(з)вискь лєпє(и) єму самому 
знаємьі(м) и вєдомьі(м), в то(т) способь и со то, ижь помєнє(н)ньі(и) єго м(л). па(н)
Пото(ц)ки(и), прєпо(м)нє(в)ши боя(з)ни божо(и) и срокгости прва посполитого, 
нє рє(с)пекьтуючи ничого на вьіньї проти(в)ко таковьі(м) сописаниє, маючи

47 Браславского.
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зна(т) да(в)ньі(и) ра(н)ко(р) и гнє(в) на по(д)даньі(х) станишо(в)[с]кихь, в року
нинє(ш)ньімь тьісєча шє(ст)со(т) пя(т)десяти(м), мца гє(н)вара, трина(д)цатого 
[дня], єдучи 48 вь ки(л)кудєсягь конє(и) чєрє(з) село Станишо(в)ку до має(т)- 
ности своє(и) Скоморохь, та(м) жє на(д)єха[в]ши, вь сє іє Станишо(в)ци працо- 
витого нєбо(з)чика Коньдрата Кошеля Малиєнька Янньчарина, брата рожоного 
Данилового гіротє(с)та(н)ти(с), оно(г)[о] по[и]ма(в)ши, бе(з)ви(н)не на зє(м)ли 
покину(в)ши, киями и собухами о(д) головьі аж ь до стопьі ногь окру(т)нє а 
немилосє(р)дьне росказа(л) зби(т) и замо(р)дова(т) такь далєцє, жє та(м) жє 
заразо(м) о(д) такового сокру(т)ного зби(т)я з тьі(м) ся свято(м) 49 пожєкгна(л), 
а єщє тьі(м) ся нє ко(н)тє(н)туючи, протєстуючихь Данила и Миска та(к)жє 
и дьругихь Клима Евьтушє(н)ка, Йвана, паробька, и Гри(ц)ка, Данилового 
паробька, на кгру(н)тє вла(с)ньі(м) станишо(в)ски(м) здьіба(в)ши по(д) Стани- 
шо(в)кою, та(к)жє соньїхь каза(л) свои(м) бити, забияти и мо(р)довати, яко (ж) 
и тьіхь вс'Ьхь на кгру(н)тє станишо(в)[с]ки(м) слуги и коза(ч)ковє єго м(л). пана 
Пото(ц)кого, наганяючи, били и шько(д)ливє киями, обухами, хто о(д)но 
чи(м) мо(г)ль, разили; и кгдьі бьі бьіли и тьіє нє по(в)тєкали, пє(в)нє бьі, и тьі(х), 
зна(т), позабивали. При которьі(м) оньі(х) би(т)ю взято у Йвана, Миксово(г)[о]50 
паро(б)ка, жупа(н) л о н ь д ь і ш о в ь і ( и ) за золотьі(х) шєсть, пинєзє(и) готовьі(х) 
золотьі(х) пя(т), шапку за золотьі(и) оди(н), кожухь за золотьіхь трьі, рука- 
вици за грошє(и) шє(ст), уздь пьять за грошє(и) пя(т)дєсять, соки(р) пять, кожь- 
дая за по(в)копьі; о  которьі(и) таковьі(и) нєслушьньі[и] и нє(з)божьньі(и) по(с)ту- 
покь протє(с)та(н)тє(с) и по(в)торє о(с)вє(д)чалисє и жалобливє соповєдали, офє- 
руючися о  то з помєнєньі(м) єго м(л). пано(м) Пото(ц)ки(м) пра(в)нє чинити. Гдє 
ту ж ь заразо(м) то(т) жє мєнованьі(и) Данило Малиє(н)ко, брать свижо забитого 
нєбо(з)чика Коньдрата Кошєля Малиє(н)ка, прєзє(н)това(л) пєрє(д) урадо(м) 
нинєшьньі(м)тєловтрунєзабитоєнєбо(з)чика брата своєго Коньдрата Кошєля, 

20 зв. котороє прєзє(н)туючи, проси(л) о  прида(н)є во(з)ного //  возно(г)[о] єнєрала 
на о(г)лєданє разо(в) на тєлє забитьї(м). А я (к )51 ура(д) придалємь во(з)ного 
єнєрала воєво(д)ства Киє(в)ского шляхє(т)ного Аньтоного Трубє(л)ского на 
о(г)лєданє разо(в) битьі(х) на тєлє забити(м), яко (ж) при (м)нє, урадє, мєно- 
ваньі(и) во(з)ньі(и) то є(ст) о(т) головьі всє тєло с тилу збитоє, сьінєє, кро(в)ю 
набє(г)льіє ажь до ступьі ножьно(и) видє(л) и официозє о(г)лєда(л), которьіє 
то разьі на тьі(м) трупє и я са(м), ура(д), тудє ж ь стоячи, о(г)лєдалє(м), а по 
о(г)лєда(н)ю во(д)лу(г) права тому (ж) во(з)ному пєрє(д) за(м)ко(м) и (в) рьі(н)- 
ку трьікро(т) уть мори(с) є(ст) жє з росказаня єго м(л). пана Сєвєрина Пото(ц)- 
кого то(т) то нєбо(з)чикь Ко(н)драть Коши(л) Малиє(н)ко є(ст) забити(и) и 
замо(р)дованьі(и), обьволати роксазалє(м) [ ! ]52. Которьі(и) во(з)ньі(и) с пови(н)- 
ности своє(и) во(з)но(в)ско(и) голосомь в ь і н є ( с) л ь і ( м ) при ВЄЛЮ Ш ЛЯХЬТЬІ и лю- 
дє(и) ро(з)но(и) ко(н)дициє(и) чєрє(з) кого бьі бьі(л) забити(и) и замо(р)дованьі(и) 
обьвола(л) и до вєдомости привє(л) єть и(н) ко(н)тиньти [!] прєрєчєньі(и) 
во(з)ньі(и) єнєра(л) на мєнованьїхь протє(с)туючихь жаданьє з приланя ура- 
дового єзди(л) до помєнєного сєла Станишо(в)ки и (в)ступова(л) до домо(в) ихь, 
гдє за оказанє(м) на тєлє впро(д) Данила Малиє(н)ка, то є(ст) на хрибьтє и

48 Початкову літеру е виправлено з іншої.
49 Полонізм, замість свЬтом.
50 Мабуть, Мисково(г)[о].
61 Слово виправлене з іншого. Очевидно, слід читати я(м ),

росказалг(м).
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по рукахь єго разо(в) ба(р)зо сила сьіньі(х), спухьльїхь, жу(л)тавьіхь, кро(в)ю 
набє(г)льіхь, которьі(х) разо(в) и ра(н) соди(н) по(д)ле дьругого до пє(т)на-
(д)цати, зна(т), києвьіхь, и собуха(ми) битьіхь со(г)лєда(л). Та(к)жє на Миско- 
вьі(м) тєлє, то є(ст) по хрибьтє и по крижу таковьі(х) жє разовь битихь синьїхь 
спухльїхь до (д)ва(д)цати видє(л) и со(г)лєда(л). Которьіє разьі и би(т)є чєрє(з) 
слу(г) и козак(г)овь єго м(л). пана Пото(ц)ко(г)[о] з росказанья єго на кгру(н)- 
тє вла(с)ньі(м) станишо(в)ски(м) по(д) Станишо(в)кою собє бьі(т) заданьїє нє- 
ви(н)нє повєдали яко ж ь и другихь: Клима и Йвана, и Гри(ц)ка, паробько(в) ихь, 
наганяючи, яко били южє вшисци пєрє(д) собою, во(з)ньімь, повєдали и яко 
рєчи со(д) ни(х) в протє(с)тациє(и) вьі(ш) помєнєньї... 53, побраньїє со тьі(м) 
всє(і\і) змє(н)ковали, мєнованьі(и) во(з)ньі(и) со(г)лєда(в)ши и сльіша(в)ши зта(м)- 
то(л) прє(ч) со(д)єха(л) и со тьі(м) рєляцию свою доброво(л)нє созна(л), просєчи 
за ти(м) вє(с)по(л) с протє(с)туючими, абьі то все для памєти до кьни(г) бьіло 
принято и записа(н)но [!], шьто сотьрьшали 54.

<5. Лротєстация с прєген'ьтациею тгла 
нєбо(з)чика пана Шимона Добро(в)но(г)[о] 

на корого(в) княжати єго м (л ) .
Влади(с)лава Доминика.

Року тисєча иіє(ст)со(т ) пя(т)дєсятого, 
мца ге(н)вара, пя(т )на(д)цат ого дня.

До ураду и акьть нинєшньі(х) кгро(д)ски(х) житомє(р)ски(х), до мєнє, 
Яна Ча(и)ко(в)ского, по(д)старостєго житомє(р)ского собли(ч)нє пришє(д)ши 
урожоньі(и) пань Вацьла(в) До(м)бро(в)ньі(и), сьіновє(ц) свєжо забитого нє- 
бо(з)чика, урожоного пана Шимона До(м)бро(в)нєго, имєнє(м) свои(м) и уро- 
жоньі(х) панє(и) Барбарьі Во(и)новского, ма(л)жо(н)ки позостало(и), и па(н)ньі 
Катарьіньї, єсчє лє(т) зупє(л)ньіхь нє маючо(и), цо(р)ки мєнованого нєбо(з)- 
чика пана Шимона До(м)бро(в)ного, с прито(м)ностю сопєкуно(в) ихь жалобли- 
вє соповєда(л)ся и солєнитє(р) протє(с)това(л) напроти(в)ко урожоньїмь єго 
м(л). пану Аньдрєєви Русино(в)скому, ро(т)мистрови, єго м(л). Аньдрєєви Пє(т)- 
рьіко(в)скому, хоружому, яко при(н)ципало(м), и шляхє(т)ньі(м) пану Янови 
Цибуско(му), пану СО(с)мо(л)ско(му), товариству коро(г)вє я(с)нєсо(с)вєцоного 
княжати єго м(л). Влади(с)лава Доминика О (с)тро(ж )ско(г)[о]б5, воєводи кра- 
ко(в)ского, яко ко(м)при(н)при(н)ципало(м) [!] и вьіконьіваючи(м) учино(к) 
нижє(и) вьіражоньі(и), а то(т) в то(т) спосо(б) и со то:

ижь помєнєньїє и(х) м(л). панове при(н)ципаловє з ко(м)при(н)ципала(ми) 
и помо(ч)никами свои(ми), пєрєпо(м)нє(в)ши боя(з)ни божо(и), нє ро(с)пє(к)- 
туючи ничого на право по(с)политоє и виньї в нє(м) прототи(в)ко [!] мужобо(и)- 
цо(м) суровє сописаньїє и со(в)шє(м) то всє лє(г)цє собє поважаючи, в року ни-
нєшьньі(м) тисєча шє(ст)со(т) пя(т)дєсяти(м), мца гє(н)вара, трина(д)цатого дня,

63 Останню літеру слова, очевидно є, попсовано.
64 Далі йде акт 7, писаний польською мовою (арк.: кінець 21, 21 зв.; поч. 22).
65 Сумнівна літера ж (виправлена з з, або навпаки).
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кгдьі протє(с)та(н)сь з нєбо(з)чико(м) мєнованьі(м), пано(м) стриє(м) свои(м), 
зостаючи товарьіша(ми) по(д) тоєю ж ь коро(г)вою, тя(г)нєнє(м) з коро(г)вою 
пришли по(д) мєсто Ви(л)ско, має(т)но(ст) того (ж) его м(л). пана воеводьі кра- 
ко(в)ского, где а(с)сєкурати паце публика ничого ся злого на себе не сподєваю- 
чи, яко тєжь ничо(г)[о] нико(му) неви(н)ни будучи, корого(в) з мєста з и(н)- 
шими товарьіство(м) тожє в по(д)в[о](р)ки праве того ж ь мєста випровадили, 
та(м) же его м(л). па(н) ро(т)ми(ст)рь з пано(м) хоро(н)жи(м) и (з) менованьі(м) 
товаристЕОмь, зна(т)г на тоє добре приготовивш ися, бє(з)жа(д)ноє да(н)ня при
чини, нє со(г)лєдаючися ничого на арьтикулн во(и)сковнє, по(д) коро(г)вою, 
добн(в)ши шабли, впро(д) на нєви(н)ного протє(с)та(н)та, поча(в) сєкьти и шьти- 
хо(м) би(т), а кгдьі протє(с)туючи(и), укладаючися соно(му) з по(д) хоро(н)кгви 
уступи(л), тєпє(р) єкьса(р)су(с) проскочи(л) на коню поменє(н)ного нєбо(з)чика 

22 стрия его шука(т) мєжи товариство(м) по(д) / /  по(д) коро(г)вою, што нєбо(з)- 
чикь постерє(г)ши, уєха(в) би(в) до мєста, ухороняючи здоро(в)я своєго, ко
торого кгди и по смє(р)ти с пи(л)ностю шукали, виєха(в) и(з) мєста собо(в)ляю- 
чися 56 якого дєспє(к)ту на себе и та(к) постєрє(г)ши то, панове при(н)ци- 
паловє з помо(ч)никами свои(ми), жє би(л) нєбо(з)чикь за мєсто(м), вси сора(з) 
з чєля(д)ю и коза(ч)ками свои(ми), яко собі. . ] 57 до нєго скочи(в)ши, та(м) жє 
єго сокру(т)н(є) а немилосє(р)днє а праве тира(н)[с]ко секли, каличили и забия- 
ли и соному ба(р)зо сила ра(н) шко(д)ливи(х) смє(р)тє(л)ни(х), особливе єго 
м(л). па(н) ро(т)мистрь впро(д) собухо(м) в голову, а єго м(л). па(н) хоро(н)- 
жи(и) соки(р)кою в голову тя(л), со(д) которихь ра(н) и с коня спад(л)ь, поза- 
давали, а поти(м) ю(ж) на зє(м)ли лежачого нєбо(з)чика вси спо(л)нє з чєля(д)ю 
своєю тира(н)ско праве забияли, в оста(т)ку и стрєля(т) до нєбо(з)чика єго м(л). 
па(н) ро(т)мистрь конє(ч)нє росказа(л), яко ж ь в по(л) з ручьници южь ба(р)- 
зо ра(н)ного добошови своє(му) прє(с)трєли(т) росказа(л). На со(с)тато(к) южь 
сє са(м) доволи на(д) ни(м) тира(н)ско напа(с)тви(в)ши, а видєчи єсче трохи жи- 
во(г)[о], добашови своєму дьругому Самоєлови его м(л). па(н) ро(т)ми(ст)рь 
каза(л) конє(ч)нє шию дотяти, котори(и) з росказа(н)я пана своєго нєбо(з)чика 
палашє(м) дотя(в) и заби(в). Кото[ро]го потимь нєбо(з)чика забито(г)[о] тєло 
вь воду в поло(н)ку по(д) лю(д) своє(и) чєляди и коза(ч)комь вкинути роска- 
за(л). Та(м) жє заразо(м) и челя(д)ника нєбо(з)чико(в)ского, котори(и) би(л) 
при нє(м), шляхє(т)ного Стани(с)лава Чапьского вь воду та(к)же утопи(т) 
єго мл. па(н) ро(т)ми(ст)рь росказа(л). Котори(и) чєля(д)ни(к), лє(д)во со(д) 
тихь сопра(в)цо(в) ви(р)ва(в)шися, здоро(в)ємь ушо(л). А нєбо(з)чико(в)скоє 
тєло южє до води топити волочено и южє би било утоплено, кгди би нє уро- 
жони(и) єго м(л). па(н) Фило(н) СОлє(к)ши(ч)58, поручьни(к), и (д)ругое това
риство нєкоториє со(т) таково(г)[о] учи(н)ку нє(з)божьно(г)[о] тоє(и) чєляди 
нє со(д)вєли, при котори(м) забитю нєбо(з)чика пана До(м)бро(в)ного пинєзє(и) 
што(с) немало, которие мє(в) при собє, взято и ладо(в)ни(ч)ку, со котори(и) та- 
кови(и) нє(з)бо(ж)ни(и) и нє(с)лушьни(и) поступо(к) протє(с)туючи(и) и по(в)- 
торє з вєлики(м) жалє(м) протє(с)тує(т)ся, софєруючися со тоє пра(в)нє з ти(ми) 
всими ви(ш) мєнова(н)ни(ми) сособа(ми) чинити и(н) форо фори є(т) якь субьи(н)- 
дє то(т) жє протє(с)та(н)сь и(н) фациє ін фациє [!] прєзє(н)ти(с) тєло забитого 
мєнованого нєбо(з)чика пана стрия своєго вь труну вложоноє прєзє(н)това(л).

56 Мабуть, собмовляючися.
67 Слово не вдалось прочитати.

Остання надрядкова літера написана невиразно.
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Котороє прєзє(н)туючи, проси(л) (о прида(н)є возного на (о(г)лєда(н)є ра(н) 
и разо(в) на забити(м) трупе. А та(к) во(з)ньі(и) єнєра(л) воєво(д)ства Киє(в)- 
ско(г)[о] шляхє(т)ньі(и) Аньтони(и) Трубє(л)ски(и) єксь ю(с)су софици(и) прє- 
зє(н)ти(с) со(г)лєда(л) тєло забитоє. А напро(д) в головє вє(р)ху (чола) и наро(г) 
голови двє раньї тятьіє подовгова(с)тьіє на(д) ухо(м), с правоє сторони рану тя
тую, на(д) ухо(м) з л£воє сторони рану тятую,— собє(д)вє довьгиє глубокиє, 
тятьіє, шко(д)ливнє; по(д) го(р)ломь рану кривавую и н у(с)69 пєрєтятн(и), 
а (з) тилу голови чєрє(з) усю шию и чєрє(з) ухо великую рану глубокую смє(р)- 
тє(л)ную аж ь до пєрєтя(т)я карьку; та(к)жє руку перетято чєрє(з) долонь и 
та(м) синюю рану вє(р)хь голови, зна(т), собуховая; впо(л) засє вишє(и) паса 
рану навилє(т) з ру(ч)ници простреленую мєновани(и) возьни(и) виде(л) и софи- 

22 зв. ц и о ззє  со(г)лєда(л). Коториє рани и ура(д) ни- //  нинє(ш)ньі(и) на тєлє заби- 
ти(м) софицисозє (о(г)лєда(л), котороє то тєло забитоє со(г)лєда(в)ши, во(д)лу(г) 
права чєрє(з) кого би би(л) забити(и) то(т) нєбо(з)чикь, трикро(т) мєновани(и), 
во(з)ни(и) собвола(л) и до вєдомости при вєлю шля(х)тє и людя(х) ро(з)ноє 
ко(н)дициє(и) ю(т) [!] юри(с) є(т) мори(с) є(ст) пєрє(д) за(м)ко(м) и (в) рьі(н)ку 
привє(л). А по (обвола(н)ю ту де (ж) рєляцию свою пєрє(д) урадо(м) доброво(л)нє 
со(з)на(л) є(т) и(н) ко(н)тинє(н)ти по собвола(н)ю того небо(з)чика стави(л) про- 
тєстуючи(и) и(н) фациє софици(и) Самуєля, добоша єго м(л). пана Русино(в)- 
ско(г)[о], котори(и) добошь бєнєволєфасу(с) є(ст), же со(н) з ро(с)каза(н)я пана 
своєго нєбо(з)чика ви(ш) в протє(с)тацє(и) мєновано(г)[о] пана Шимона До(м)- 
бро(в)ного палашє(м) южь праве сємивиумь [!] дотя(в) и доби(в) которого то 
добоша ура(д) ко(н)фєсата вислуха(в)ши и ад лита приня(в)ши, протє(с)тую- 
чо(му) наза(д) соного привє(р)нуль яко па(р)ти афєкьта(н)ти и проси(л) протє(с)- 
туючи(и) вє(с)по(л) и(з) во(з)ни(м), аби тая (єго) протє(с)тация, которо(и) 
са(л)ва(м) мєли(орацисонє(м) си є(т) и(н)ква(н)ту(м) озпрє(са) фує(н)ть [! ] и во(з)- 
ного рєляция до (к)ни(г) била принята и записана, што со(т)рима(л).

9. Протє(с)тация о)(д) ихь м (л ) .
пано(в) Тьш о(в) на єго м (л ) .

(о(т)ца мєтрополита києвьского.

Року тьісеча иіє(ст)со(т) пя(т)десятого, 
мца гє(н)вара , дєвє(т )на(д)цато(г)[о] дня .

На врадє кгро(д)ски(м), в за(м)ку єго к(р). м(л). житомє(р)ски(м) передо 
(м)ною, Яно(м) Ча(и)ко(в)ски(м), по(д)старости(м) житомє(р)ски(м), стано(в)ши 
сочєвисто, шляхє(т)ни(и) па(н) Алє(к)саньдє(р) Лєсчи(н)ски(и) имєнє(м) уро- 
ж онихь ихь м(л). єго м(л). пана Михала и Кгабриєля Тьішо(в)-Бьіко(в)скихь 
протє(с)това(л)ся и солєнитє(р) со(с)вє(д)чали напроти(в)ко прєвєлебьному в 
богу єго м(л). Сєливєстрови Косови, мєтрополитє кие(в)скому и (в)сє(и) капи- 
тулє свято(и) Софиє (и) по(д) по(с)лушє(н)ствє(м) єго м(л). оз(т)ца мєтрополити 
киє(в)ско(г)[о] будучо(и), а то в то(т) способь:

ижь его м(л). помєнени(и) сотє(ц) мє(т)рополита з своєю капитулою маючи 
ко(н)токвитата(м) (!) кгру(н)то(в) своихь з кгру(н)тами мєнованихь ихь м(л).

69 ніс.
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протє(с)туючихь до села Го(р)болєва, мае(т)пости дєди(ч)но(и), аньтиквиту(с) 
налєжачиє тьіхь же протє(с)туючихь в року прєшьльі(м), тьісєча шє(ст)со(т) 
чоти(р)дєсять со(с)ми(м) по(д) ча(с) рєбє(л)лиє(и) коза(ц)ко(и) упа(т)рьі(в)ши 
ча(с) потому, к г д ь і  протє(с)та(н)тє(с) за наступєнє(м) нєприятєля крижа святого 
и рєбєлиза(н)то(в) козако(в), уносєчи здорове своє со(д) мае(т)носте(и) свои(х) 
с тьіхь ту(т) крае(в) руски(х) до По(л)ски поуходили, по(д) то(т) ча(с) по- 
мєнєньі(и) єго м(л). сотє(ц) мєтрополита с капитулою своєю Києвьскою нуло 
юрє и со(в)шє(м) и(н) су(м)му(м) прєюдициумь проте(с)та(н)то(в) уми(с)ли(л) 
и(н) абьсе(н)ция ихь сво(и) кгру(н)тьі з кгру(н)тами шєнованьі(ми)60 го(р)бо- 
ло(в)скими соко(ло) рєки Осєча(н)ки будучи(и)ми, прилучить и собє привлас- 
чить. Яко (ж) по(д) то(т) ча(с) нєбє(з)пє(ч)ньі(и) приспособи(в)ши людє(и) на 
тоє мо(ц)но, кгва(л)то(в)нє на ру(д)ню на рєцєСОсича(н)ци будучую протє(с)тую- 
чихь вла(ст)ную насла(в)ши, мльі(н) на тоє(и) жє ру(д)ни фу(н)диту(с) знести, 
ста(в) спустити и хлопо(в) по(д)даньіхь протє(с)та(н)то(в) вла(с)ньіхь, которьі(х) 
бьіло и(н) нумєро пє(т)на(д)ца(т) со(д) да(в)ньі(х) часо(в) мєшкаючихь поро(з)- 
ганяти, а навє(т) и халупьі тьі(х) жє по(д)даньі(х), которьіє с тьі(х) кгру(н)то(в) 
пови(н)ность звича(и)ную пано(м) свои(м) пє(л)нили позбирати и по(з)носити 
росказа(л).

Которьіє насла(в)ци з росказа(н)ня пано(в) своихь мльі(н) забрали и ста(в) 
спустили и под(д)аньіхь тамошьньїхь халупн и(м) знє(с)ши ихь самьіхь поро(з)- 

23 ганяли и кгру(н)тьі // мєнова(н)ньіє го(р)болє(в)скиє до кгру(н)то(в) єго м(л). 
(о(т)ца мєтрополита, капитульї єго киє(в)ско(и), прилучили, чєрє(з) што и(х) 
м(л). пано(в) Тьішо(в) до велики(х) шько(д), которьі(х) собє на шє(ст) тьісєчє(и) 
гривє(н) (кгру(н)ту в тоє нє (в)тручаючи), приправили со которьі(и) нєслу(ш)- 
ньі(и) и нєпра(в)ньі(и) поступо(к) протєстуючи(и) имєнє(м) ихь м(л). пано(в) 
Тьішо(в) и по(в)торє со(с)вє(д)чає(т)ся и солєнитє(р) (оповєдає(т), софєруючися 
со тоє пра(в)нє чини(т), зостави(в)ши со(д)на(к) во(л)ную мєлисораци[ю] 61 тоє(и) 
протєстациє(и) яко и во(з)ного собьдукьцию тєпе(р) проси(л), абьі тая єго про- 
тє(с)тация бьіла до (к)ни(г) принята и записа(н)на [!], шьто со(т)рьімаль.

10. П ротє(с)тация со(д) пано(в) Лємєиіовь 
ма(л)ж о(н)ко(в) на пана Викгуру и и (н )и іихь.

Року тисєча іиє(ст)со(т) пя(т)десятого, 
мца ге(н)вара, деветьнадьцатого дня.

Пєрє(д) урадо(м) и акта(ми) нишєшьньі(ми) кгро(д)ски(ми) житомє(р)ски- 
(ми), пєрєдо (м)ною, Яно(м) Ча(и)ко(в)ски(м), по(д)старости(м) житомє(р)-
ски(м), стано(в)ши сочєвисто, урожоньі(и) его м(л). пнь Ива(н) Лємєшь имє- 
нє(м) свои(м) и имєнє(м) ма(л)жо(н)ки своє(и), урожоноє пане(и) Настази(и) 
Хрушли(н)ского Ивановоє Лємєшовоє, которьі(и) его м(л). па(н) Лемє(ш) са(м) 
пре(з) сєбє пє(р)соналитє(р) а єє м(л). пана [!] Лемєшовая з бьі(т)ностю и при- 
то(м)но(с)тю прє(з) того (ж) вьішь рєчоного ма(л)жо(н)ка своєго собьтя(ж)ливє 
и жало(с)нє солєиите(р) рєфєруючися с тєпєрє(ш)нєю проте(с)тациею до запи-

60 Початкова літера m (лат.).
61 Останню літеру попсовано під час реставрації книги.
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са(н)ного акту в кгродє тутошьнє(м) Житомє(р)ски(м) содє(р)жаного протє(с)- 
товали проти(в)ко урожоному его м(л). пану Сєменови Вьїкгурьі, горо(д)ничо(му) 
киє(в)ско(му), яко при(н)ципалови и росказуючому на вьіпо(в)нє(н)є нижє(и) 
вьіражоньїхь єкьцєсовь та(к) тє(ж) пану Данивлови, Юрєви и Яковови Вьі- 
го(в)ски(м), бра(т)и пану Кгрушо(в)ско(му) и пану Якокубови 62 Миколає(в)- 
ско(му) и Пєтроню Вьіго(в)ско(му), сє(р)цови манастира Вьіго(в)ско(м) и инь- 
шимь при(н)ципало(м) (и ко(н)при(н)ципало(м)), которьіх имєна в тоє(и) про- 
тє(с)тациє(и) за нєвєдомостю нє є(ст) спєцификованьїє, є(д)на(к) жє за взя(т)ємь 
вєдомости со имєна(х) и про(з)виска(х) протє(с)туючиє в по(з)вє вьірази(т) нє 
занехають в то(т) способь, ижь єго м(л). па(н) Викгура, горо(д)ничи(и) киє(в)- 
ски(и), будучи я(с)нои радьі и порозумє(н)я з вьі(ш) мєнованьі(ми) сособа(ми), 
посла(н)цами и помо(ч)никами свои(ми), нє (д)баючи на право посполитоє и вьі- 
ньі в нє(м) (описа(н)ньіє, смєли и важилися вьішь помєнєньїє при(н)ципали
(ко(м)прьі(н)ципальі), которьі(х) бьіло члка до сорока и далє(и) з ро(з)ньі(м) 
соружє^ь до во(и)ньі налєжачи(м), которьіхь имєна и на(з)виска са(м) єго м(л). 
па(н) горо(д)ничи(и) та(к) тє(ж) и помо(ч)ники лєпє(и) вєдаю(т) и (з)наю(т), 
почини(в)шиса [!] сотьника(ми) по(д) ча(с) рєбєлиє(и) коза(ц)ко(и) бьіли южь 
по зава(р)тю ко(н)тра(к)ту с козаками арамата (!) манум мо(ц)но на до(м) про- 
тє(с)туючихь в сєлє Сє(л)цу алия(с) Ру(д)ню, має(т)ности дєди(ч)нсг(и) тєпє- 
рє(ш)нєго протестуючогося, в то(м) жє сєл'Ь будучи(х) протє(с)туючи(х)ся по 
ки(л)ку ра(з) са(м) (особою своєю и насьілаючи, нає(з)джаючи року бли(з)ко 
прошьлого, тьісєча шє(ст)со(т) соро(к) дє(в)ято(г)[о], и року тєпєрє(ш)нєго,
тьісєча шє(ст)со(т) пє(т)дєсятого, ро(з)ньіхь днє(и) и мцє(и) яко в року прошь- 
льі(м), тьісєча шє(ст)со(т) соро(к) дєвятомь, по зава(р)тю ко(н)тра(к)ту с коза
ками мца ноябра, трєтє(г)[о] дня, кгдьі протє(с)туючи(и), будучи бє(з)пє(ч)- 
ньі(и)ши(и) трохи здоро(в)я своєго со(т) рєбєлиза(н)то(в) алия(с) козако(в) в 
дому своє(м) в Сє(л)цу алия(с) Рудьни в року тєпєрє(ш)ньі(м), тьісєча шє(ст)-
со(т) пє(т)дєсятьі(м), мца гє(н)вара, десятого дня помєнєньїхь вьішь ма(л)жо(н)-
ко(в) приєха(в)ши са(м) и помєнєньїє нає(з)дьники вьі(ш) рєчоньїє року и дня 
вьішь писа(н)ного, протє(с)туючого в дому мєнованьі(м) напа(д)ши, такь са- 

23 зв. мого (ж) яко и самую словьі нєу(ц)тивьіми пофукали, полая(ли)// гонорови ихь 
шляхє(т)ско(му) шкодачи(ми) и доткливьі(ми), которо(и) в тое(и) протє(с)та- 
циє(и) для в(с)тьіду и писати не може, в чи(м) до(м) тєпєрє(ш)ньі(х) протєстую- 
чи(х) зкгва(л)тили и по(г)рабили. С коморьі па(н)ско(и) взяли мєновитє: ру(ч)- 
ни(ц) пє(т)на(д)ца(т), ко(ж)дая куплє(н)ная по десяти золоти(х) по(л)ски(х); 
кожухо(в) чотирьі, каждьі куплєньі(и) по шести золотьі(х) по(л)ски(х), мєду 
прє(с)ного по(л)торьі кадьі, ка(д) кошьтовала по пя(т)дєся(т) золотьі(х) по(л)- 
ски(х); конє(и) чє(т)вєро, куплєньїє по сороку золотьіхь по(л)[ских], п о л о т 
на льняно(г)[о] арьшино(в) сто, кожьдьі а(р)ши(н) кошьтова(л) по грошє(и) 
(о(с)ми; конопляного поло(т)на аршино(в) двєстє, кожьдьі арьши(н) коштова(л) 
по чотирьі гроши лито(в)ски(х), по(л)тє(и) шє(ст), поло(т) куплєньі(и) по три 
золотьіє по(л)скиє, са(л) трьі, кожьдоє сало куплєноє по копє грошє(и) лнто(в)- 
скихь, ма(с)ла фасо(к) чотирьі, кожьдая фаска по шє(ст) золоти(х) по(л)ски(х); 
сьіра копь двє, по золотьіхь шести; жита мирокь шє(ст), кожьдая ми(р)ка по

62 Очевидно, Якубови,
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трьіна(д)цати золотьіхь по(л)ски(х), пшєници мєро(к) двє, кожьдая ми(р)ка по 
со(с)мьі копь грошє(и) лито(в)ски(х); муки житьноє миро(к) двє, кождая ми(р)- 
ка по золотьі(х) шє(ст)на(д)цати; воло(в) два — соди(н) гнєдьі(и), а дьруги(и) 
половьі(и),— куплєньїє по шести копь грошє(и) лито(в)скихь.

Та(м) жє в сєл'Ь Сє(л)цу в слу(г), боя(р) и по(д)даньі(х)63 мєновитє:
У Бакия Вьісо(ц)кого: жупано(в) фалє(н)дьішовьі(х) два — одьі(н) лазу- 

ровьі(и), а дьруги(и) чи(р)воньі(и),— куплєньїє по (д)вана(д)цати копь грошє(и) 
лито(в)скихь; воло(в) два, куплєньїє по пєти копь грошє(и) лито(в)ски(х), ко- 
ро(в) двє, коштовали по трьі копьі грошє(и) лито(в)скихь; кожухо(в) пя(т) (два 
жє(н)скихь), куплєньїє по со(с)ми золотьіхь по(л)ски(х); габачо(в) трьі, куплє
ньїє по пєти золотьі(х) по(л)ски(х); ру(ч)ница пьташиная, кошьтовала золотьі(х) 
(о(с)мь; коня гнєдого рьіжого, купленого за двана(д)ца(т) копь грошє(и) лито(в)- 
ски(х); жита ми(р)ка; золотьі(х) трьіна(д)ца(т);

У Лаврина Наумє(н)ка: коня сивого доморо(с)лого, кошьтова(л) копь пє(т)- 
на(д)цать; жупа(н) лазуровьі(и) фалє(н)дьішовьі(и), куплєньі(и) за копь дєся(т) 
лито(в)скихь; єрьмякь шипьтуховьі(и) лазуровьі(и), куплєньі(и) за со(с)мь копь 
грошє(и) лито(в)[с]кихь; воло(в) два, куплєньїє по пяти копь гро(ш) [!І лито(в)- 
скихь; соки(р) трьі бо(д)ни(ц)кихь, куплєньїє по по(в)копьі; кожухо(в) два 
жє(н)скихь, куплєньїє по трьі копьі грошє(и) литовьски(х); плахо(т) двє чє(р)- 
воньі(х), кошьтовали по трьі золотьіє по(л)скиє.

У Фєдора Я(н)чє(н)ка коня плє(с)навого, купленого за со(с)мь копь гро- 
шє(и) лито(в)скихь; воло(в) два, коштовали по дєсєти золотьі(х) пс(л)скихь; 
жупа(н) лазуровьі(и) шипьтуховьі(и), коштова(л) копь шє(ст) грошє(и) лито(в)- 
скихь; кожухь жє(н)скихь [!], куплєньі(и) за со(с)мь золотьі(х) по(л)скихь; 
габа(ч), кошьтова(л) золотьіхь пя(т); ру(ч)ница, купленая за золотьі(х) со(с)мь 
по(л)ски(х); вєпро(в) два ко(р)мьньіхь, кошьтовали по дєсєти золотьіхь по(л)- 
ски(х).

У Дємида Дуба: клячу буланую, купьлєную за десять копь грошє(и) 
лито(в)ски(х); жупа(н) чи(р)воньі(и) фалє(н)дьішовьі(и), куплєньі(и) за двана-
(д)ца(т) копь грошє(и) лито(в)ски(х), кожухь жє(н)ски(и), куплєньі(и) за сє(м) 

24 золотьі(х) по(л)ски(х), дьруги(и) габа(ч) за пя(т) //  за пя(т) золотьі(х) куплє- 
ньі(и), вєпро(в) два, коштовали по дєсєти золотьі(х) по(л)[с]ки(х); соки(р) двє, 
куплєньїє по по(в)копьі грошє(и) литовьски(х); плахоть дб-Ь, куплєниє по два 
золотьіє по(л)скиє.

У в А(н)тона: клячу гнєдую, купленую за шєсть копь грошє(и) лито(в)- 
ски(х); воловь два, куплєньїє по пєти ко(п) грошє(и) лито(в)ски(х); жупа(н) 
лазуровьі(и) шиптуховьі(и), куплєни(и) за ше(ст) копь грошє(и) лито(в)ски(х); 
є(р)мякь лю(н)дишови(и) лазуровьі(и), куплєни[и ]64 за шє(ст) копь грошє(и) 
литовьски(х); кожу(х) жє(н)ски(и), куплєни(и) за сє(м) золотьі(х) по(л)ски(х), 
габа(ч), куплєньі(и) за ля(т) золотьі(х) по(л)ски(х); ручниця пташиная, купле
ная за золотьі(х) дєсє(т); сє(р)мяга новая, коштовала копу грошє(и) лито(в)- 
ски(х); сокира, купленая за золотьі(и) по(л)ски(и).

У Ти(ш)ка Бабича: клячу половую доморо(с)лую, купленую за со(с)мь 
копь грошє(и) литовьски(х); жупа(н) лу(н)ски(и) лазуровьі(и), куплєньі(и) за 
сємь копь грошє(и) литовьски(х); корову рьіжую, купленую за три копи гро-

63 Здається, пропущено якесь слово, очевидно, п о г р а б и л и .
64 Надрядкову літеру попсовано під час реставрації книги.
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шє(и) литовьски(х); ко(с) дв£, куплєньїє по по(л)копьі грошє(и) литовьски(х), 
СОК'Ь(р) будни(ц)ки(х) двє, куплєниє по полкопьі грошє(и) литовьски(х), поя(с), 
чи(н)котора чи(р)воная, купленая за два золотьіє по(л)скиє, сє(р)мяга новая, 
купленая за копу грошє(и) лито(в)ски(х).

У Гри(ц)ка Бабича: коня вороного доморо(с)лого, коштова(л) копь два-
(д)цать гроше(и) литовьски(х); жупановь шиптуховьі(х) два лазуровьі(х), 
куплєньїє по семи копь грошє(и) лито(в)ски(х); воло(в) два, коштовали по дє- 
сети золотьі(х) по(л)ски(х), габачовь 65, кожухо(в) два, коштовали по пєти зо- 
лотьі(х) по(л)ски(х); сє(р)мяга новая за копу, ко(с) двє, куплєньїє по по(л)копи, 
сокира — золотьі(и).

У Я(ц)ка Мє(л)ника: коня сивого, купленого за дєсє(т) копь грошє(и) 
лито(в)ски(х), воло(в) два, куплєньїє по шє(с)ти копь грошє(и) литозьски(х); 
жупановь фалє(н)дишовьі(х) лазуровьі(х) два, куплєньїє по дєсєти копь грошє(и) 
литовьски(х), шльіко(в) лиси(х) два лю(н)дьішовьі(х), по пєти золотьі(х) по(л)- 
ски(х) куплєньїє; кожуховь два содєва(л)ньі(х), коштовали по со(с)ми золотьі(х) 
по(л)ски(х), габачо(в) трьі, коштовали по пєти золотьі(х) по(л)ски(х); самопа(л), 
за золотьі(х) шсмь куплєньі(и); топо(р), золотьі(х) коштова(л) чотьіри, сокша [?] 
золотьі(х) два; пасовь два чи(н)кото(р) зєлєньі(х), куплєньїє по по(л)чва(р)та 
золото(г)[о] польско(г)[о].

У Максима Мє(л)ника: коня сивого, купленого за пє(т)на(д)цать копь 
грошє(и) литовьски(х); клячу вороную доморо(с)лую, коштовала копь сосмь 
грошє(и) лито(в)ски(х); воловь чотири, коштовали по пєти копь грошє(и) ли- 
то(в)ски(х); коровь трьі, коштовали по дєсєти золотьі(х) по(л)ски(х); ж упа
новь трьі фалєньдьішовьі(х) лазуровьі(х), ко(ж)дьі(и) куплєньі(и) по дєсєти копь 
грошє(и) лито(в)ски(х); плахо(т) чє(р)воньі(х) пя(т), ко(ж)дая купленая по трьі 
золотьіє по(л)скиє; шльїковь лиси(х) трьі фалє(н)дьішовьі(х) чи(р)воньі(х), ка(ж)- 
дьі(и) куплєньі(и) по шє(с)ти золотьі(х) по(л)ски(х); жита ми(р) двє, ко(ж)дая 
Mfcpa купленая коштовала по трииа(д)цати золотьі(х) по(л)ски(х); пшєниігЬ 

24 зв. M'bj'pjKa, коштовала со(с)мь копь грошє(и) лито(в)ски(х); сє(р)мяга новая // 
новая — копа грошє(и); топо(р) — золотьі(х) чотирьі, сокьша — золотьіхь два; 
ко(с) две по по(в)копьі; соки(р) бу(д)ни(ц)ки(х) двє по по(в)копьі; кожухо(в) 
жє(н)скихь два, куплєньї по со(с)ми золотьі(х) по(л)ски(х); габачо(в) трьі, куп
лєниє по пяти золотьі(х) по(л)ски(х); вєпро(в) ко(р)мьньі(х) чотирьі, коштовали 
по десяти зо(л)1отих] по(л)скихь.

У Гри(ц)ка Я(т)чє(н)ка: клячу рьіжую, купленую за дєсє(т) копь грошє(и) 
лито(в)ски(х); жупа(н) лазуровьі лу(н)ски(и), куплєньі(и) за сє(м) копь грошє(и) 
лито(в)ски(х), воло(в) два (рьіжи(и) и половьі(и)), доморо(с)льіє, ко(ш)товали 
по пєти копь грошє(и) лито(в)ски(х); кожу[х] жє(н)ски(и), коштова(л) сє(м) 
зо(л)[отьіх] по(л)[ских]; габа(ч) за золотьіхь пя(т); ко(с) две по по(в)копьі куп- 
леньїє; сокира — золотьі(и).

У А(н)дрєя Салє(н)ка: конє(и) двоє — коня гнєдого, клачу сьінову; ко(н) 
куплєньі(и) за пє(т)на(д)ца(т) копь гроше(и) лито(в)скихь, кляча ко(ш)товала 
копь со(с)мь грошє(и) лито(в)ски(х); жупано(в) фалє(н)дьішовьі(х) два, куплє
ньїє по дєсєти копь грошє(и) лито(в)ски(х); габачо(в) два, коштовали по пєти 
золотихь по(л)ски(х); жита ми(р) чотьірьі, коштовало позолотьіхь трьіна(д)ца- 
ти; со(в)са ми(р) двє, кожьдая ми(р)ка по золотьі(х) пєти по(л)ски(х); шльіко(в)

05 Очевидно, пропущено якесь слово, яке вказує, скільки бу, о предметів.
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лисихь два, куплєньїє по пєти золотьі(х) по(л)ски(х), шипьтуховьіє лазуровьіє; 
меде [ ! ] 66 видє(р) пя(т), ка(ж)доє вє(д)ро ко(ш)товало по дєсєти золотьі(х) 
по(л)ски(х), воло(в) чотирьі, ко(ж)дьі коштова(л) по пєти копь грошє(и) лито(в)- 
ски(х); ко(с) двє, куплєньїє по по(в)копьі; соки(р) двє бу(д)ни(ц)ки(х) по 
по(в)копьі; поєсо(в) два чи(р)воньіхь чи(н)токо(р) 67, куплєньїє по два золотьіє 
по(л)скиє.

У Микити Салє(н)ка: коня гнєдого, купьлєного за двана(д)ца(т) копь гро- 
шв(и) лито(в)ски(х); жупа(н) лазуровьі(и) фалє(н)дишовьі(и , куплєньі(и) за дє- 
сє(т) копь грошє(и), дьруги(и) чи(р)воньі(и) шипьтуховьі(и), куплєньі(и) за 
шєсть копь грошє(и) лито(в)скихь; шьльіко(в) лиси(х) два шипьтуховьі(х), 
куплєньїє по пєти золотихь по(л)скихь; єрьмя(к) фалє(н)дишовьі(и) лазуровьі(и), 
куплєньі(и) за дєся(т) копь гроше(и) лито(в)скихь; жита миро(к) трьі, ми(р)ка 
коштовала по трина(д)цать золо[тьіх] по(л)скихь; пьшеници ми(р)ка кошто- 
вала копь со(с)мь грошє(и) лито(в)скихь; со(в)са мирь чотирьі, кажьдая ми(р)ка 
коштовала по пєти золотьі(х) по(л)скихь; мєду видє(р) дєся(т), ка(ж)доє вє(д)ро 
кошьтовало по десяти золотьіхь по(л)скихь; ко(с) двє, куплєньїє по по(в)копьі; 
сокирь двє бу(д)ни(ц)кихь, куплєньїє по по(в)копьі; кожухь содева(л)ньі(и), 
куплєньі(и) за золотьі(х) сємь польскихь; габа(ч), коштова(л) золотьі(х) пя(т); 
сє(р)мяга новая — копа; ложьнико(в) два, куплєньїє по трьі золотьіє по(л)- 
скиє.

У Степана Салє(н)ка: жупа(н) лазуровьі(и) шипьтуховьі(и), коштова(л) 
25 копь сє(м) гро[шє](и) лито(в)ски(х), //  лито(в)ски(х), кожухо(в) два содєва(л)- 

ньіхь, коштовали по лотьіхь 68 сєми по(л)ски(х); жита ми(р)ка, коштовала золо- 
тьі(х) трьіна(д)ца(т); со(в)са миро(к) двє по пєти золотьіхь по(л)скихь; вєде(р) 
трьі мєду, каждоє вєдро по десяти золотьі(х) по(л)ски(х); коса — по(в)копьі, 
сокира — золотьі(и), сєрьмяга новая — копа гроше(и) лито(в)скихь.

Ув Оза(р)ка Салє(н)кя: жупа(н) лазуровьі(и) лу(н)ски(и), куплєньі(и) за 
ше(ст) копь грошє(и) лито(в)ски(х); шль;(к) лиси(и) шипьтуховьі(и) лазуровьі(и), 
за пя(т) золотьі(х) по(л)ски(х) куплєньі(и); мєду вєдє(р) чотирьі, кожьдоє вє(д)- 
ро коштовала [!] по дєсєти золотьі(х) по(л)скихь, кожу(х) жєньски(и), кошто- 
ва(л) золоти(х) сємь; габа(ч) — золотьі(х) пя(т); ко(с) двє по по(в)копьі куплє
ньїє; соки(р) двє бу(д)ни(ц)кихь та(к)жє по по(в)копьі; сєрьмяга — копа гро- 
шє(и).

У СОлихьвирихи, вдовьі, коня шьпаковатого, купленого за со(с)мьна(д)цать 
грошє(и) лито(в)скихь; жупано(в) фалє(н)дишовьіхь лазуровьіхь два, куплє
ньїє по десяти копь грошє(и) лито(в)ски(х).

Такьжє в то(м) дворє сєлє(ц)ки(м), заста(в)ши по(д)даньі(х) добри(н)скихь, 
которьі[!] дрова привє(з)ли на па(н)щину бьіли, кони кгва(л)то(в)нє з возами 
и бє(з)пра(в)нє побрали, мєновитє:

у Васка Салє(н)ка коня гнєдого з возо(м), с хомуто(м), ко(т)[орьш] куплє- 
ньі[и] за пе(т)на(д)ца(т) копь грошє(и) лито(в)ски(х), в о (з )— копа грошє(и) 
лито(в)ски(х); хомуть — два золотьіє; со к и р а— по(в)копьі;

у Па(в)ла коня сивого, купленого за сє(м) копь грошє(и) лито(в)ски(х); 
во(з) — золотьіхь трьі; хомуть — золотьі(и); сокира — по(в)копьі, сє(р)мяга — 
копа;

60 Мабуть, потрібно м є д у .
Помилка, очевидно, ч и н к о т о р .

68 Помилка, слід читати: п о  з о л о т м х .

207



у Микитьі Салє(н)ка клячу сивую доморо(с)лую, коштовала копь сє(м) 
грошє(и) лито(в)скихь; во(з) — золотьі(х) два; хому(т) — золоти(и); соки
ра — по(в)копьі;

у Евьхима Чє(р)ного клячу половую доморо(с)лую, коштовала (о(с)мь 
копь грошє(и) лито(в)скихь; во(з) — золотьіхь трьі; хому(т) — по по(в)копьі; 
сокира — грошє(и) два(д)цать;

у Фєдора Салє(н)ка клячу вороную доморо(с)лую, кошьтовала копь сє(м) 
лито(в)скихь; хомуть — золотьіхь два; сокира — золотьі(и);

у Лазара клячу сивую, купленую за со(с)мь копь грошє(и) лито(в)ски(х); 
во(з) — золотьі(х) трьі; хомуть — золотьі(и); сокира — по(в)копьі;

ув Омє(л)яна коня гнєдого, купленого за шє(ст) копь грошє(и) лито(в)- 
скихь; хому(т) — золотьі(и); сокира — по(в)копьі; во(з) — золотьіхь два.

В тьіхь жє Сало(в) вьішь мєнова(н)ньіхь сособь дани медовоє кадє(и) 
чотири, кажьдая ка(д) коштовала по (д)ва(д)цати копь грошє(и) лито(в)ски(х). 

А навєть єщє тьі(м) нє ко(н)тє(н)туючися, умьісли(в)ши до (оста(т)ку та(к) 
25 зв. самьіхь протєстуючи(х) и має(т)ности ихь знищи(т) и вниве(ч) собє(р)нути // 

собє(р)нути, с тими жь всЬми свои(ми) при(н)ципала(ми) и компри(н)ципала- 
(ми) и з бо(р)тниками и (з) возами, вєхавьши в бо(р) тьіхь жє протє(с)туючнхь 
дєди(ч)ньі(и) вла(с)ньі(и) сєлєцьки(и) и добри(н)ски(и), гдє (о(д)но пчольї зна- 
шли, на голову вьібильїли [!] и вьідрали, яко (ж) у Аньдрєя Салє(н)ка пьчо(л) 
трьі(д)цать, у Микити Салє(н)ка бчо(л) сорокь, ув Оза(р)ка пьчо(л) два(д)ца(т), 
у Васка Сале(н)ка пьчо(л) сорокь. Которьіє тьіє всЬ пьчольї кождо(г)[о] п о ж 
даного, рахуючи по (д)вє копє грошє(и) лито(в)скихь, и такь тую роботу зро
б и в ш и  вє(р)ху мєнованьі(м) способо(м) досить афєктомь свои(м) учини(в)ши 
тую всю має(т)но(ст) такь самьі(х) протє(с)туючихь, яко и по(д)даньіхь ихь з 
має(т)ности и(х) вє(р)ху мєнованьїхь забра(в)ши кгва(л)то(в)нє и бє(з)пра(в)нє 
до Кулажи(ч), дє(р)жавьі своє(и), со(т)провади(л) и на пожито(к) сво(и) собє(р)- 
нуль што л'Ьпьшого, а што дробнє(и)шого,— мєжи своє помо(ч)ники и ко(м)- 
при(н)ципальі ро(з)да(л), прє(з) што таковьі(м) свои(м) поступько(м) маєтность
єго мсти пана Лємєша по то(и) свою(и) воли коза(ц)ко(и) аж ь дощє(н)ту знис- 
чи(ли) и внивє(ч) (обє(р)нули. С которьіхь протє(с)туючи(и) жа(д)ного п о ж и в 
ку мети нє могу(т) с по(д)даньі(х) до роботьі, кгдьі(с) вси мужики про(ч) розьі- 
шлися и(з) зє(м)ли, бо(р)тноє дани мєдовоє брати нє може, та(к)жє со(т) тьі(х) 
жє по(д)даньі(х) протє(с)туючого вла(с)нихь стаци(и), чи(н)ши и и(н)шиє п о д а т 
ки нє звича(и)ньі(х) ку вєлико(му) бє(з)правю протє(с)та(н)та нєслу(ш)нє 
и нє налєжьнє повьібира(л), со што всє сєсо(р)сивє соповєдаючи(и) в судє на- 
лєжьно(м) пра(в)нє чинити нє занєхає(т), которьі(м) таковьі(м) свои(м) посту(п)- 
комь протєстуючихь до шькодь нємальїхь приправи(л), которьіхь собє ша- 
цуєть на трьі тьісєчи золотьіхь по(л)скихь само(и) має(т)ности лєжачо(и) в то 
нє (в)кладаючи яко тєжь и по(д)даньіхь в то нє вкладаючи, со што всє и по(в)то- 
рє имєнє(м) свои(м) и имєнє(м) ма(л)жо(н)ки своє(и) солєнитє(р) атквє 69 итє- 
румь протєстова(л)сє 70 дєкляруючисє и софєруючися жє с пано(м) Викгурою, 
та(к)жє при(н)ципалами и ко(н)при(н)ципалами, помо(ч)ника(ми) пана Вик- 
гуру со ко(ж)дую рє(ч) з особна такь со наєха(н)є 71 на до(м) протє(с)-

69 Літеру т виправлено з д.
70 Остання літера невиразна.
71 Над словом якась нерозбірлива виносна літера.

208



туючихь, яко со забра(н)є має(т)ности рухомоє з дому протє(с)туючи(х), яко 
и по(д)даньіхь, вє(р)ху мєнова(н)ньіхь, прьі зьі(с)тьє по(д)даньіхь пра-
(в)нє чинити нє занєхаєть яко с права при(и)дє и належати будєть, зоста- 
ви(в)ши собє со(д)накь во(л)ную по праву тоє(и) протє(с)тациє(и) учинє(н)є 
ши(р)шоз и да(л)шоє, єсли бьі того во(д)лу(г) права належала, албо по(т)рєба 
указовала. А для рє(к)фа(к)циє(и) и собя(с)нє(н)я того всєго ставиль ту (ж), 
передо (м)ною,урадомь, во(з)ного єнєрала воєво(д)ства Кие(в)ского, Вольі(н)- 
ского и Бра(с)ла(в)ского, Чєрьниго(в)ского, шляхє(т)ного Аньтона Трубє(л)- 

26 ско(г)[о], которьі(и) / /  которьі(и) сочєвисто пєрєдо (м)ною стоячи, со(з)наль ТЬІ- 
(ми) словьі:

и(ж) я, маючи при собє сторону и шля(х)ту людє(и) добрьі(х),вєри ГОДНЬІХЬ, 
шляхєтньі(х) пана Матєя Вишнє(в)ско(г)[о] и пана Якуба И(з)дєбьского, за 
юриди(ч)ньі(м) узванє(м) бьі(л) в має(т)ности єго м(л). пана Йвана Лемеша 
и панє(и) Настази(и) Хрушли(н)ского Ивановоє Лемешовоє яко ма(л)жо(н)- 
ко(в) в сєле Се(л)цу алия(с) Ру(д)ни року тисєча шє(ст)со(т) пє(т)д[є]сятого,
мца гє(н)вара д ван адц ятого  дня, у дворє та(м) будучи(м) та(к)жє и (в) кгру(н)- 
тахь и(х) м(л). Сє(л)цу и Добрини, має(т)ности и(х) дєди(ч)но(и) налєжачи(х), 
гдє за соказа(н)ємь и(х) м(л). пано(в) Лемєшо(в) бьі(л) впєрє(д) у дворє Сє(л)цу 
будучи(м) та(м) жє за соказанє(м) видєло(м) коморьі посо(д)биваньіе и рєчи и(з) 
ньі(х) немало має(т)ности рухомоє, то є(ст) збожа ро(з)ма(и)того: жита, пшє- 
ници, со(в)са и и(н)шихь рєчє(и) немало побрано, та(к)жє и (в) по(д)даньі(х) 
в то(м) же Сє(л)цу алия(с) Ру(д)ни на сєлє видєло(м) коморьі посо(т)биваньіє 
и немало рєчє(и) з ньі(х) мєновали бьггь подьданьїє собє побраньїє.

При которьі(м) то(м) нае(з)ди такь са(м) протєстуючи(и), яко и по(д)даньіє 
мєновали бьі(т) у по(д)даньіхь добрьі(н)скихь: кони з возами, з хомутами, со
кирам и), которьіє дрова на то(т) ча(с) до (д)вора на потребу протє(с)туючи(х) 
привє(з)ли, яко (ж) та(м) мєновали бьі(т) и да(н) мєдовую побрано в тьі(х) жє 
вьі(ш) рєчоньїхь по(д)даньіхь и пчольї по кгру(н)тахь у бо(р)тяхь повидирано 
видєло(м). Котороє то побра(н)нє и поша(р)панє мєновали бьі(т) та(к) са(ми), 
яко и протє(с)туючиє, яко и по(д)даньіє и(х) м(л). собє стальїє за наєха(н)ємь 
самого и насла(н)ємь урожоного єго м(л). пана Сємєна Вьїкгурьі, горо(д)ничого
киє(в)ского, и помо(ч)никовь єго ро(з)ньіхь днє(и) и мцє(и) в року прошльі(м) 
и тєпєрєшьнє(м) тисєча шє(ст)соть пя(т)дєсятимь. Што со(н), вьішь рєчоньі(и) 
возньі(и), мєнованою шляхьтою на то(т) ча(с) при собє будучою со(с)вє(д)чи(л) 
и по всє с пови(н)ности ураду своєго возьновьского созьнавьши, жє такь, а нє
(и)начє(и) бьіло, яко сє вьішь вь протєстациє(и) и в рєляци(и) помєньїло, про
сили мєнє, уряду пи(л)но с протє(с)туючимь, абьі яко протєстация и возного рє- 
ляция бьіла принята и до кьнигь нинешьньїхь кгро(д)скихь житомєрьскихь 

26 зв. записаньно [!] бьіло, шьто записаньно [!] 72 //.

72 Далі йде акт 11 (арк. 27 — початок 27 зв.), писаний польською мовою.
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12. М анифє(с)тация со(д) пана Сєрєбри(с)ко(г)[о] 
о) ро(з)битє скри(н) а побране речє(и) немало.

Року тисєча \ ше(ст)соть петьдесято(г) [о], 
м (с)ца гє(н)вара два(д)цато(г)[о] дня.

Пєрє(д) урадо(м) и акьтами нинєшьни(ми) кгро(д)скими житомє(р)скими, 
передо (м)ною, Яно(м) Ча(и)ковскимь, по(д)старо(с)ти(м) житомє(р)скимь, ста- 
новьши (очєви(с)то шляхє(т)ньі(и) пань Алєкьса(п)дє(р) Сєрєбри(с)ки(и) опо- 
вєда(л)сє в тоть способь, и(ж) в року прошьльїмь, тисєча шє(ст)соть сорокь 
©сьмьімь, за на(с)тупєнє(м) нєприятєля крижа свєтого такь со(д) татаровь, 
яко и со(д) рєбєлизаньтов козаковь на Корону По(л)скую и сьіно(в) Рєчи 
По(с)полито(и) по(л)ско(и), прє(д) котори(м) нєприятєлє(м) манифє(с)та(н)сь, 
уносєчи здорове своє зь дє(р)жавьі своє(и) з ча(с)ти села Мизиновьки сохє(н)- 
дозьтво ти(л)ко з кринями 73 и нєкоториє рєчьі потрошє забравьши, за во(и)- 
скомь по(л)ски(м) з тьіхь ту(ж) краєвь руськи(х) до По(л)ски уходиль та(к)- 
жє, к г д ь і  протє(с)та(н)сь во(и)ска по(л)ско(г)[о], тримаючи(с) з шляхє(т)ною 
панєю Мариною Мотовидловьною, ма(л)жонькою своєю и (з) дє(т)ками з во(и)с- 
ко(м) по(д) Пиля(в)цами пришовь тєдьі по ро(з)кгромєню во(и)ка 74 по(л)ско-
(г)[о] манифє(с)туючо(г)[о] з ма(л)жонькою, з дєтьками и зо вьсимь, што єно 
кольвєкь мє(л) з субьстаньциє(и) своє(и) шляхєцько(и) забрано и до со(р)дьі 
взято. Гдє тє(ж) мєжи ©хє(н)до(з)тво(м) є(г)[о] в скриня(х), што єно кольвєкь 
справь и записовь мє(л) со(д) ро(з)ньі(х) и зь ро(з)ньіми особами, при ро(з)- 
битю [с к р ]75 є(г)[о] погинуло. А особливе запи(с) до(л)говьі(и) и доживо(т)ни(и) 
на ча(ст) кгруньту и на трохь по(д)даньі(х) в то(м) жє сєлє Мизинувьцє о(д) 
свєто(и) памєти вє(л)мо(ж)но(г)[о] є(г)[о] м(л). пана Аньтонияна Тишькєвича, 
воєводича брє(с)ко(г)[о], ма(р)ша(л)ка на(д)во(р)ного Вєлико(г)[о] кня(з)тва 
Литовьско(г)[о], в скрини та(м) жє по(д) Пиля(в)цами згинувь; тєпє(р) тєдьі 
яко пру(д)ко манифє(с)та(н)сь з милосє(р)дя бо(з)кого з рукь нєприятє(л)ски(х) 
из вєзєня уво(л)нєньі(и) зо(с)тавь, до ураду пришє(д)ши и повьторє о  таково(и) 
згубє своє(и) оповєда(л)сє и о(с)вє(д)ча(л) прєкавєньдо и(н)дєминитати сує, 
ажєбьі прє(з) тоє што собє права в дє(р)жавє своє(и) нє наруши(л) и шкодьі яко(и) 
нє поноси(л). И проси(л), абьі та є(г)[о] манифє(с)тация до кьни(г) бьіла принята 
и записана, што ©(т)рима(л) 76.

14. СОблята те(с)тамєн'ьту небо(з)чьіка
пна Ивановича Счениевжкого 

на роспоряженье маетьности его.
Року тисєча шєстжоть пє(т ) десятого, 

мца ге(н)вара, два(д)ца(т ) шо(с)того дня.

На врадє кгро(д)скомь в за(м)ку є(г)[о] кр. м(л). Житомє(р)скимь пєрєдо 
(м)ною, Яно(м) Ча(и)ко(в)ски(м), по(д)старо(с)ти(м) житомє(р)скимь, становьши

73 Мабуть, треба з  с к р и н я м и .
74 Пропущено літеру с, треба в о (и )с к а .
76 Надрядкове слово недописане, очевидно, слід читати с к р и (н ) .
76 Акт 13 (арк. 27 зв.— початок 29 зв.) писаний польською мовою.
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(очєви(с)то шляхє(т)ньі(и) пань Ивань Вьішьпо(л)ски(и) пода(л) пе(р) соблА- 
та(м) 77 тє(с)тамєньть зошьло(г)[о] пана Алєкьса(н)дра Ивановича Счєни- 
є(в)ско(г)[о] с печа(т)ю и (с) по(д)писо(м) руки брата є(г)[о], яко писа(т) нє 
умєючо(м), на мє(ст)цу є(г)[о] (по(д)писано(г)[о]) 78, такьжє с пєча(т)ми и (с) 
по(д)писа(ми) рукь пановь прик\тє(л) на по(д)писє нижє(и) мєнованьі(х) на 
ро(с)пороженя [!] має(т)но(с)ти своє(и) урожоно(и)79 панє(и) Катаринє Вьішь- 
по(л)ско(г)[о] и ма(л)[жонцє] своє(и) в рєчи нижє(и) меновано(и) даньі(и) и 
(с)лужачи(и), со чомь ширє(и) то(т) те(с)таме(н)ть рєчь в собє по до(с)татьку 
собьмовьляєть. І<оторо(г)[о] подавьши, проси(л), абьі бьі(л) принятьі(и) и до 
кьни(г) вписаньі(и).

А такь я, врад, соно(г)[о] при(и)муючи, читало(м), которьі(и) такь сє в собє 
пи(с)мо(м) руськи(м) писаньі(и) маєть:

«Во (и)мя со(т)ца и сьіна и (с)вято(г)[о] дха в тро(и)ци свято(и) єдино(г)[о]
бга, нєха(и) ся станєть ку вєчьно(и) памєти тоє рєчи, нижє(и) мєнованоє. Аминь.

Я, Алекьса(н)дє(р) Иванович Счєниєвьски(и), вєдомо чиню и со(з)на(и)мую 
си(м) моимь доброво(л)ньі(м) со(с)та(т)нєє воли моєє тє(с)тамєньто(м) ко(ж)- 
дому, кому бьі кольвєкь со томь в'Ьдати належало, иж ко(ж)дьі(и) чєлов'Ькь, 
на сє(м) зє(м)но(м) падолє мєшькаючи(и), по(д)лєгь хоробє, а хори(и) бли(з)- 
ки(и) є(ст) смє(р)ти, за чи(м) кожьдая рєчь, которая пи(с)мо(м) нє є(ст) варо
вана, в запомєта(н)є лю(д)скоє приходить и вєликиє пото(м) мєжи народьі лю(д)- 
ски(ми) свари, нєпокои бьівають. Зачи(м) и я, Алєкьса(н)дє(р) Счєниєвьски(и),
на добро(и) памєти то маючи, ажє мєнє го(с)по(д) бгь хоробою навєдити рачиль, 
а вєдаючи и то добрє, иж нє маєшь пєвьнє(и)шои рєчи на(д) смє(р)ть, со ко- 
торо(и) и со при(и)стю єє жадє(н) вєдати нє можєть, прєто ко(ж)дьі(и) хрє(с)- 

ЗВ гия(н)ски(и) ЧЄЛОВ'ЬКЬ готовьі(м) бьіти маєть, чєрє(з) которую //  чєрє(з) кото- 
рую тєдьі хоробу ач є(с)ми на (з)доровю и на тєлє моє(м) ба(р)зо є(с)тє(с)ми сла-
бьі(и), со(д)накь за ла(с)кою го(с)пода бга моє(г)[о] при добромь розуме, памєти 
и мьі(с)лє є(с)тє(м) про то, жєбьі по (с)мє(р)ти моє(и) жєбьі жа(д)ньі(х) сваровь 
и нєпокоєвь мєжи кровьньїми бли(з)кими и пови(н)ньіми моими такьж є и по- 
виньньїми ма(л)жо(н)ки моє(и), а сособливє з ма(л)жонькою моєю милою панєю 
Катариною Вьішьпо(л)ско(г)[о], абьі жадєнь з бли(з)кихь кровьньїхь моихь 
жадьно(г)[о] свару, ту(р)баци[и] пра(в)ноє и при(с)тупу до нєє нє мєль, сєю 
моєю со(с)та(т)нєю волєю моєю тє(с)тамєньтомь ро(с)поражаю и такь мєти хочу. 
Напро(д), и(ж) я, уродивьшися в рєлии [!] цє(р)кви всхо(д)ноє апо(с)то(л)скоє, 
в которо(и) и живота своє(г)[о] доконати хочу а в тро(и)ци свято(и) єдино(и)
бга моє(г)[о], вьі(з)наваючи, єжєли мєнє уже гдь бо(г) с тоє хоробьі, которою мя 
навидити рачиль, нє (з)вєдєть и до хвальї своє(є) святоє поволати рачить, тєдьі
соному дха моє(г)[о] в руки єго святьіє поручаючи, содьдаю и со милосє(р)дє 
є(г)[о] свєтоє мило(с)ти, абьі мєнє во(д)лугь гриховь моихь нє кара(л) прошу, 
а тЬло моє гришьноє [з] зє(м)л,Ь єсть взято, до зє(м)ли тє(ж) со(д)дано бьіти 
має(т). Котороє тило моє вєлєбьньїє и(х) м(л). со(и)цовє законьники триго(р)-

77 Слова п е р  с и б л А т а (м ) написані над рядком.
78 Слово написане над рядком.
79 Слова а  м а ( л ) [ ж о н ц є ]  с в о є (и ) написані над рядком.
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скиє по(д) Дєнєшами в пушьчи Трояновьско(и) мєшькаючиє, у мана(с)тьірє
при цє(р)кви Спаса сто(г)[о] з мило(с)ти к побожьно(с)ти своєє з мєнованою 
ма(л)жонькою моєю Катериною Вьішьпо(л)ско(г)[о] поховати маю(т), со (с)чо 
сле(з)нє и(х) м(л). прошу. Котори(и) погребь бє(з) зволоки и бє(з) жадьно(г)[о] 
кошьту то(л)ко во(д)лугь звьічаю хрє(с)тияньско(г)[о] побо(ж)нє абьі со(д)правь- 
лєнь бьі(л) унижєнє и(х) м(л). со(и)цовь законьньїхь прошу, абьі то з мило(с)- 
ти своєє побо(ж)нє учинили. Котори(м) и(х) м(л). и со(б)итєли и(х) свято(и) 
во(д)лугь прєможєня моє(г)[о] убого(г)[о] симь мои(м) тє(с)тамє(н)томь со(с)- 
татьнє(и) воли моє(и) лєкгую и записую за працу и за сорокоусть, аби з ми- 
ло(с)тивоє своє[є], с ла(с)ки своєє за душу мою гришьную со(д)правили пя(т)- 
дєсять золотьіхь по(л)ски(х). А ижь готовьіхь грошє(и) на сє(с) ча(с) нє маю, 
тедьі має(т) и пови(н)на будє(т) мальжонька моя мєнованая и(х) м(л). со(и)цо(м) 
триго(р)ски(м) тую пя(т)дєсять золотьіхь на ча(с) и рокь пєвьньі(и) то є(ст)
на дєнь во(с)крєсєния Хва вєлико(д)ньі(и) в року тєпєрєшьнимь тисєча шє(ст)- 
со(т) сорокь дєвятомь припадаючого туть в мана(с)тьірє со(д)дати и (в) то(м) 
ся уи(с)ти має(т). А є(с)ли бьі на то(т) рокь и дєнь вєлико(д)ньі(и) во(с)крєсєниє
Хво ма(л)жонька моя тьіхь грошє(и) пятидєся(т) золотьіхь ихь м(л). нє со(д)- 
дала и со(д)дати чи(м) на то(т) ча(с) нє мила, тєть 80 маєть и повиньна будєть 
и сєю моєю со(с)татьнєю волєю соную прошу и у поминаю, абьі ихь м(л). со(и)- 
цо(м) триго(р)скимь поля кгруньту моє(г)[о] вла(с)но(г)[о] соромо(г)[о] и нє- 
соромо(г)[о] та(к)жє и сєножатє(и) такь мно(г)[о], жєбьі за тую суму пятьдє- 
ся(т) золотьіхь по(л) 81 стояло и ко(р)рє(с)поньдовало и(х) м(л). уконьтє(н)то- 
вали(с). А то вь (и)мєню моємь Маломь Счєниєвє, прозьіваємо(м) Забродю, 
зара(з) єкьзнунькь подати 82 и по(с)тупити пови(н)на будєть и тоть кгруньгт, 
полє и сєножати и(х) м(л). собьнявьши и до посєсиє своєє взявьши, споко(и)і є, 
бє(з) жа(д)ноє прєшькодьі и трудьно(с)ти ни со(д) ко(г)[о] дє(р)жати и ужи
вати мають, ижь до со(д)даня и(х) м(л). тьіхь пятьдєсять десять [!] золотьіхь 
по(л)ски(х), вси(х) спо(л)на прє(з) ма(л)жо(н)ку мою и кожьдо(г)[о] по (с)мє(р)- 

30 ти ма(л)жоньки моєє тую мою мєнованьную маєтьность //  маєтьно(с)ть дє(р)- 
жачо(г)[о],а шьто ся тьічєть має(т)но(с)ти убогоє моєє лєжачоє и рухомоє, мє
новитє: ча(с)ти моєє вла(с)ноє прирожоноє со(и)чи(с)тоє, такьжє други(х) двохь 
ча(с)тє(и) з брато(м) моимь рожоньїмь Миколаємь Счєниє(в)ски(м) со(д) брати 
нашоє рожоноє набьітьі(х); пє(р)шоє ча(с)ти со(д) Прокопа Счєниє(в)ско(г)[о] 
право(м) вєчи(с)тьі(м) куплєноє, а другоє ча(с)ти со(д) пана Еронима Счєниє(в)- 
ско(г)[о] право(м) за(с)тавьньі(м) набьітоє в то(м) жє Мало(м) Счєниєвє, прозьі- 
ваємо(м) Забродю, будучи(х), на коториє то собє(д)вє ча(с)ти записьі и и(н)тро- 
мисиє такьжє и и(н)шиє вси права и докумєньта у брата моє(г)[о] рожоно(г)[о] 
мєновано(г)[о] Миколая Счєниєвьско(г)[о] в схованю бьіти мають, у нє(г)[о] 
зо(с)тають. А и(ж) я, жиючи ча(с) нємальі(и) [в] ма(л)жє(н)ствє и(з) мєнованою 
милою ма(л)жо(н)кою моєю Катариною Вьішьпо(л)ско(г)[о] и до(з)на(в)ши я 
по не(и) ку собє вшєлякиє зьічьливо(с)ти и пово(л)но(с)ти нє (м)нє(и) памєтаючи 
и на (в)нєсєньє єє, счо (м) по нє(и), беручи за себе ста(н) ма(л)жє(н)ски(и) взя(л),

80 Помилково, замість тєти, тобто тєди.
81 Слово недописане, очевидно, по(л)ских.
82 Літеру т виправлено з л.
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взглядомь тєдьі то(г)[о] нагорожаючи, соно(и) сєю моєю со(с)та(т)нєю волєю 
тє(с)тамєньтомь соно(и) мило(и) ма(л)жо(н)ци моє(и) лєкгую и записую, на тьіхь 
вси(х) тро(х) мєнованьі(х) тро(х) мєнованнхь [І] ча(с)тєхь маєгьно(с)ти моє(и) 
в Мало(м) Счєниєвє, Забродью прознваємомь, вь воєво(д)ствє Києвьски(м), а 
повєтє Житоме(р)ски(м) лєжачо(и), суму пєвьную, то є(ст) сє(м)согь ЗОЛОТЬІХЬ 
по(л)ски(х), а до то(г)[о] и до живо(т)а на то(и)же має(т)но(с)ти) моє(и) помє- 
нєньїхь трохь ча(с)тяхь, которую то має(т)ность мою є(и), ма(л)жо(н)цє моє(и) 
мило(и) панє(и) Катаринє Вьішьпо(л)ско(г)[о], яко є(с)чє тєпє(р) за живота моє-
(г)[о ] такь и по (с)мє(р)ти моєє зо (в)сими пожи(т)ками и приналєжьно(с)тями, 
то є(ст) мєновитє: дво(р) зо вьсимь будованє(м) дво(р)ньі(м) и гумє(н)ньімь, 
огородами, садами, ставами, мльїнами, з вьімєрами и (с) пу(с)тами, затоками, 
запу(с)тами, лєсами, гаями, борами, такьжє по(д)даньіми и и(х) вшєлякими 
пови(н)но(с)тями, роботами, пода(т)ками, кгру(н)тами, полями соромнми и 
нєсоромьіми, сєножатями сово згола зо вьсими и (в)шєлякими инь єнєрє мєно- 
ваньїми и нємєнованьїми пожи(т)ками зара(з) до моцьі владзьі дє(р)жаня и (с)по- 
ко(и)но(г)[о] уживаня и посєсии чєрє(з) во(з)ного, которо(г)[о] собє при(с)по- 
собити можєть, подаю и сєю со(с)та(т)нєю волєю моєю єкьзнунькь по(с)тупую. 
Має(т) тєдьі и во(л)на будєть споко(и)нє бє(з) жа(д)ноє пєрєшькодьі и пєрєна- 
габаня ни со(д) ко(г)[о] тамь со(д) бра(т)и моєє рожоноє, яко и и(н)ши(х) бли(з)- 
кихь и повиньньїхь моихь ажь до живота своєго до то(г)[о] то(и) жє мило(и) 
ма(л)жо(н)цє моє(и) Катаринє Вьішьпо(л)ско(г)[о] лєкгую и записую всЬ а 
вьси рєчи мои рухомьіє, з нею набьітьіє, мєновитє: кони, бьі(д)ло, совьци, свини, 
дото(г)[о] ми(д), цинь, шатьі, сово згола шатьі, сово згола увє(с) спря(т) домо- 
вьі(и), счо ся кольвєкь по то(и) нє(с)ча(с)ливо(и) зо(с)тало за(мєшанинє), и на 
пото(м), счо собє при(с)пособити будє(т) мо(г)ла никому и(н)шому з бли(з)ки(х) 
моихь нєналєжати будєть, то(л)ко то всє при нє(и), ма(л)жо(н)цє моє(и) зо(с)та- 
вати маєть. И то симь тє(с)тамє(н)томь со(с)татьнєє воли моєє то(и) жє ма(л)- 

зв- жо(н)цє моє(и) варую и сєю //  и сєю лєкгациєю моєю по(з)воляю, и(ж) во(л)но 
є(и) будє(т) в то(и) жє сумє кому хотячи тьімь жє правомь соть мєнє є(и) запи- 
саньїмь и лєкгованьїмь завє(с)ти и пусьтити. О  що тоє всє по(д) по(м)стю на(и)-
вьі(с)шо(г)[о] тво(р)ца моє(г)[о] и прє(с)вятоє бци ко(ж)дого напоминаю, на 
су(д) божи(и) позьіваю, є(с)ли бьі хто ко(л)вєкь сє(с) мо(и) тє(с)тамє(н)ть нару- 
шити хотє(л), и аби иначє(и) нє било, и тоє всє, счо (с) вьішє(и) написало[м], 
сєю моєю со(с)тагьнєю волєю замикаю и (с)мє(р)тю моєю утьвє(р)жаю и пєча- 
таю; и на по(т)вє(р)жєнє то(г)[о] тє(с)тамєньту моє(г)[о] при пєчати моє(и), 
и(ж) са(м) писати нє умию, просило(м) брата моє(г)[о! стриєчьного пана Адама 
Счєниєвьского, аби на мє(с)цу моє(м) и имєнє(м) мои(м) руку свою по(д)писа(л). 
Такьжє просило(м) со приложєнє пєчатє(и) и со по(д)пи(с) рукь и(х) м(л). пановь 
приятє(л) пєчатаровь нижє(и) на то(м) тє(с)тамє(н)тє по(д)писани(х), коториє 
за у(с)тьною и сочєви(с)тою про(з)бою моєю пєчати свои приложи(в)ши, руками 
ся своими вла(с)ними по(д)писати рачили.

Писа(н) у мана(с)тнри Триго(р)скимь року тисєча шє(ст)соть сорокь
девято(г)[о], мца гєньвара, пято(г)[о] дня".

У то(г)[о] тє(с)тамєньту пєчатє(и) прити(с)нєньіхь чотири и по(д)пи(с) 
рукь тьіми словьі: ustnie у oczewiscie proszony pieczgtarz do te[gl(o) testam§tu 
od pana Alexandra Szczeniiowskiego, iako pisac nie umiei^cego, na miescu ymie- 
niem iego podpisuie si§ Adam Szczeniiowsky (підпис); ustnie proszony pieczgtarz
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Fedor Proniczajko ZaJusky (підпис); proszony ustnie piecz§tarz od pana Alexand
ra Szczeniowskie[g](o)...do te[g](o) testam ftu  Marcin Omiecinsky, r$k§ wtasn^ 83.

Которьі(и) же то тє(с)таме(н)гь за поданє(м) вьішь мєнованоє сособьі а за 
приня(т)емь моимь урадовьі(м) до кьни(г) нинєшьнихь кгродьскихь житомє(р)- 
скихь єсьть вписаньі(и)84.

16. П рєзє(н)т ация кони(и) (пя)тєро*5 
в пусчи Ж ит омє(р)ско(и).

Року тисєча шє(ст)сотт> петьдесятого 86, 
м(с)ца гєнт ара, двадьцать дєвятого дня .

Перє(д) урадо(м) и акьтами нинєшьними кгро(д)скими житомє(р)скими, 
пєрєдо мьною Яномь Ча(и)ковьскимь, подьстаросьтимь житомєрьскимь, ста- 

32  новьши сочєвисьто Сємєнь Лихомьісьль и Сємєнь Юрьєнько //, побєрєжьники 
и лєсьничьієЖитомєрьскиє, прєзєньтовали пєрєдь урадомь нинєшьнимь конє(и) 
пятєро, то єсть конє(и) троє: одьного зполова мьішасьтого, рьіжого з(г)нєда и 
плєсьнивого,— клячь, зась, содьну гнєдую, бєлую. Коториє кони прєзєнь- 
туючи, повєдали бьіть забраньїє на кгру(н)тє власьньїмь житомєрьскимь в 
пусьчи Житомєрьско(и) при спусьтошєню и рубаню дєрєва рожа(и)но(г)[о] 
прєзь подьданьїхь камєнєцькихь и сьслободьскихь з Слободьі Счєрьбинино(и). 
Коториє урадь нинєшьни(и) тьіє кони грабє(ж)ньіє согьлєдавьши адь сєкьвє(н)- 
стамь (!) софици [и] прєзєньтись приняль и просили (оповєдаючиє, абьі тая 
ихь прєзєньтация до кьнигь бьіла принята и записана, што сотьрьімали.

17. Посєсия со(д) вєл7)Мо(ж)ноє єе м (л). 
панг(и) Кри(с)тиньі з Лого(и)ска Тишт>к£вичов7>ньі Ел'ьцово(и) , 

по(д)столино(и) КиЕвт>ско(и),
£го млсти пану Янови Ш и(д)лувж кому, 

писарови кгро(д)скому житомє(р)скому, 
в село Мар'ьковьцє служачая.

Року тисєча иі£(ст)соть пЕт'ьдєсятого, 
м(с)ца гЕНЬвара, тридьцать пєрт>шо(г)[о] дня.

Пєрєдь урадомь и акьтами нинєшьними кгродьскими житомєрьскими, 
пєрєдо мьною, Яномь Ча(и)ковьскимь, подьстаросьтимь житомєрьскимь и 
пєрєдо мьною, Алєкьсаньдромь Сєрєбриськимь, яко на тоть чась субьдєлєкга- 
томь на мєсьцє урожоного єго милосьти па[на] Яна Ш идьловьского засажо- 

32 зв ньімь у [!] субьдєлєкгованьїмь сочєвисьто //  сочєвисьто становьши \у о з ь н ь і ( и ) 87
83 усно й персонально запрошений печатар до того заповіту від пана Олександра Щені- 

євського, писати невміючого, іменем його підписується Адам Щенієвський (підпис); усно за
прошений печатар Федір Пронічайко Жалуський (підпис); запрошений усно печатар від 
пана Олександра Щенієвського... до того заповіту Мартин Омецінський рукою власною.

84 Акт 15 (арк. кін. 31 — кін. 32) писаний польською мовою.
86 Спочатку було слово троя, тобто троє, потім виправлено на пятєро<
86 Початок слова виправлений.
87 возьньі(и), перша літера латинська.
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єнєраль воєводьствь Києвьского, Вольїньского, Брасьлавьского и Чєрьни- 
говьско(г)[о] шляхєтьньі(и) Аньтоне(и) Трубєльски(и) для записанья до книгь 
нинєшьнихь кгродьскихь житомєрьскихь в моць правьдиво(и) рєляци[и] 
своє(и) явьнє и добровольнє созьналь, ижь сонь в року нинєшьнимь тисєча
шєсьтьсоть пєтьдєсятьімь мца гєньвара двадьцать пєрьшого дня, маючи при 
собє шляхьту людє(и) добрихь, вєри го(д)ньіхь, шляхєтьньїхь пановь Валєнь- 
того Кромєра и Лукаша Приборовьского, бьіль на сьправє и потьрєбє урожо- 
но(г)[о] єго милосьти пана Яна Шидьловьского, писара кгро(д)ского житомєрь- 
ского, в сєлє Марьковьцахь, в воєводьствє Києвьскимь, а повєтє Житомєрь- 
скимь, в ключу, за(с), Махьновьскимь лєжачимь, в маєтьносьти дєдичьнс(и) 
нєкгдьі свято(и) памєти ясьнєвєльможьного єго милосьти пана Януша з Ло- 
го(и)ска Тишькєвича, воєводьі и єнєрала зємь 88 києвьскихь, житомєрьского 
и(ж) [?] старо(с)тьі, а пото(м) юрє натурали сукьцєсьсисонє вєльможьно(и) 
єє мило(с)ти панє(и) Крисьтиньї з Лого(и)ска Тишькєвичовє(и) Е(л)цово(и), 
подьстолино(и) києвьско(и) тєпєрь зась итирємь [ ! ] 89 юрє дивино єть натурали 
сукьцєсьсисонє вєльможьньїхь ихь милосьтє(и) пановь сукьцєсьсоровь, гдє 
вєдьлугь запису засьтавьного на сєло помєнєноє служачого єго милосьти пану 
Шидьловьскому содь прєрєчоно(и) вєльможьно(и) єє милосьти панє(и) подь- 
столино(и) в сумє двохь тисєчє(и) золотихь польскихь рокомь трєтолєтьнимь 

33 даного и сьлужачого //  и сьлачого90, яко со томь тоть запись засьтавьньі(и) 
ширє(и) в собє рєчь собьмовьляєть. Мєнованьі(и) возьньі(и) з шляхьтою, при 
собє будучою, вь сєло рєчоноє Марьковьцє єго милосьти пана Шидьловьского 
урядовьнє иньтромитоваль и рєалитєрь в дєрьжаву и ськутєчьную посєсию 
подаль, такьжє и подьданьі(х) тамошьнихь до гьромадьі зволавьши и со новьімь 
дерьжавьцьі имь собьвєсьтивьши, подьданьство и посьлушєньство ажєбьі звьі- 
ча(и)ноє пану своєму пєльнили, собьвєсьтиль и приказаль. Которо(и) иньтро- 
мисии нихьто такь тамь, на кгруньтє, яко и туть, при кьнигахь, нє борониль, 
со чомь прєрєчоньі(и) возьньі(и) шляхьтою при собє сосьвєдьчивьшисє, стамь- 
туль прочь содьєхаль и со томь рєляцию свою добровольнє созьналь, просєчи, 

33 зв. абьі бьіла до кьнигь принята и записана, шьто сотьрималь91 // .

м ць вевраль  
19. СОблята т є(с)т ам т ьт у со(д) зо(ш )лоє 

с того свЬта єє м (л ) . панєє 
Сдлєньї М ахари(н)ского Миколаєво(и) К а(з)новьско(и) 

на ро(с)поряж єньє магтьно(с)ти.

Року тисєча шєстьсоть пє(т ) десятого,
мца фєвраля, пєрьшого дня.

На врядє кгро(д)скомь в за(м)ку єго кор. м(л). Житомє(р)скомь пєрєдо 
(м)ною, Яно(м) Ча(и)ко(в)ски(м), по(д)старо(с)ти(м) житомє(р)ски(м). становьши

88 ЗЕМ ЕЛЬ.
89 Літера р виправлена з іншої.
90 Помилка, слід читати служачого.
91 Акт 18 (арк. 34—34 зв.), писаний польською мовою, опускається.
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(очєви(с)то, вєлєбньі(и) в богу со(т)ць Макарьі(и) Симонови(ч), зако(н)ньікь 
мона(с)тьіра Триго(р)ского, маючи при собє шляхє(т)ного пана Алєкьса(н)дра 
Жа(ш)ковьского для бо(л)шого собє свядє(ц)ства приданого, подаль пє(ро) 
[!] соблята(м) тє(с)тамєнть (о(с)та(т)нєє воли урожоноє нєбо(ж)чки СОлєньї 
Махари(н)ского пє(р)шого ма(л)жєньства Бо(г)дановоє Ли(ш)ковьскоє, а вьто- 
рого Миколаіовоє Ка(з)новьскоє с пєча(т)ми и (с) по(д)писо(м) руки на мє(ст)цу 
тоє(ж) нєбо(ж)чки помєнєного пана Алєкьса(н)дра Жа(ш)ковьского и (с) по(д)- 
писа(ми) рукь пано(в) приятє(л)ски(х), нижє(и) на по(д)писє(х) мєнованьі(х). 
Которого подаючи, таковоє соповєданьє протє(с)туючи(с) чини(л), же для нє- 
бє(з)пєчєньства со(д) нєприятє(л) крижа святого такь татаровь, яко и рєбєли- 
за(н)товь козако(в) вча(с)нє того тє(с)тамє(н)ту кгроду нинє(ш)нєго подати 
нє могь, тєпє(р) тєдьі подаючи, за у(с)поксєнє(м) ся того нєбє(з)пєчє(н)ства, 
проси(л), абьі бьі(л) приня(т) и до кни(г) уписа(н), а та(к) я, уря(д), соно(г)[о! 
при(и)муючи, читалом, которьі(и) та(к) в собє пи(с)мо(м) ру(с)ки(м) писаньі(и) 
має(т):

«Во (и)мя (о(т)ца и сина и (с)вятого духа ста(н) сє ку вє(ч)но(и) а нєро(з)- 
дєльно(и) свято(и) тро(и)ци рєчи нижє(и) мєновано(и). Аминь. Кожьдому 92 
чолов'Ьков'Ь, на ти(м) мизє(р)ньімь и доча(с)ньі(м) свєтє мє(ш)каючому, нєма(ш) 
пєвьнє(и)шє(и) рєчи на(д) смє(р)ть, которая жа(д)но(и) вєдомо(с)ти со при(с)тю 
своє(м) зна(т) нє дає(т), а што бо(л)шо(г)[о] часу и годиньї соно(и) вєдать жадєнь 
нє можє, прєто и я, Олєна Махари(н)ского, пє(р)шого ма(л)жєньства Богдано- 
вая Ла(ш)ковьская, а второго Миколаєвая Ка(з)новьская, уродивьшися вь 
вєрє хрє(с)тия(н)ско(и) право(с)лавьно(и) цє(р)кви во(с)то(ч)но(и) кгрє(ц)ко(и) 
цу(р)кою, ачь є(с)ми будучи(и) в лєтє(х) подо(ш)льі(х) на (з)доровю моє(м) 
ба(р)зо єсть слабою и хорою, со(д)накь на уми(с)лє, розумє и памєти за ла(с)- 
кою божою є(ст) здоровою, а хотячи ро(с)поряжє(н)є и поко(и) учини(т), абьі 
по (с)мє(р)ти моє(и) жа(д)ньі(х) ро(с)ти(р)ковь, галасовь и нєпокоіовь мєжи 
дє(т)ми моими, мєновитє: сино(м) Яно(м) Ла(ш)ковьски(м) и цу(р)кою Раиною 
Алє(к)саньдровою Жа(ш)ковьскою з нєбо(ж)чико(м) мєнованьі(м) Ла(ш)ковь- 
ски(м) спложоними, такьжє и иньшими крєвьними и позиньними МОИМИ, 0) 
убо(з)ствє мои(м), а мєновитє: ш суму мою два [!] тисєча золотьі(х) по(л)ски(х), 
котору маю на чє(т)вє(р)то(и) ча(с)ти сєла Соболо(в)ки со(д) нєбо(ж)чика сла(в)- 
но(и) памєти пана Ерємияша Тиши-Биковьско(г)[о] //  -Бьїковьского способо(м) 
за(с)тавьньі(м) записаную нє бьіло и ту(р)бации жа(д)но(и) мєжи собою нє мєли 
тьі(м) тєпєрє(ш)ньі(м) со(с)татьноє воли моє(и) тє(с)тамєньтомь ро(с)поряжаю 
и мєти хочу напро(д), и(ж) кгдьі пань богь с прє(и)зрєня сво(г)[о] свято(г)[о] 
душу мою до хвальї своє(и) свято(и) повола(т) рачи, тєдьі соному єє в руки и ми- 
лосє(р)дє єго святоє со(д)даю (а тєло моє грє(ш)ноє з зє(м)ли є(ст) взятоє в зє(м)- 
лю тє(ж) по(и)ти має(т)). С0 (д)накь при(с)то(и)нє во(д)лугь звичаю и цєрємони- 
є(и) вєри нашо(и) хрє(с)тияньско(и) кгрє(ц)ко(и) на мє(и)сцу свєто(м) в мана(с)- 
тирє Пу(с)ти(н)но-Триго(р)скимь, за Дєнєшами, в пу(ш)чи Трояновьско(и) 
будучи(м) при цє(р)кви Спаса Святого похованая бить маєть. Которьі(и) по- 
грєбь и тєло моє грє(ш)ноє зять мо(и) мильі(и) пань Алєкьсаньдє(р) Жа(ш)- 
ковьски(н) з цу(р)кою моєю, а ма(л)жонькою своєю Раиною Ли(ш)ковьскою 
з и(х) м(л). со(т)цами законниками триго(р)скими со(д)прави(т) и похова(т) 
маю(т), о што слє(з)нє ихь м(л). прошу. А што сє до(т)кнє(т) має(т)но(с)ти моє(и),

82 Літера о виправлена з а.



а мєновитє, сумьі мєновано(и) дво(х) тисєчє(и) золотьі(х) по(л)ски(х), на помєнє- 
но(м) сєлє Соболовьцє чє(т)вє(р)то(и) ча(с)ти и вси(х) пожи(т)ка(х) и прина- 
лє(ж)но(с)тя(х) єго со(д) помєнєного нєбо(ж)чика пана Ерємияша Тиши-Бьі- 
ковьского, способо(м) за(с)тавьньі(м) записано(и), и вь кгродє Києвьски(м) 
в року тисєча шє(ст)соть сорокь шо(с)тьі(м) при(з)нано(и), и тая сума никому 
иньшому, то(л)ко мнє само(и) належить. Тєдьі я, СОлєна Махарьі(н)ского, хо-
течи яки(и) ко(л)вєкь поратунокь души своє(и) у пана бга учини(т), с то(и) 
жє сумьі мєновано(и), дво(х) тисечє(и) золотьі(х) по(л)скихь чотириста золотих 
по(л)ски(х) тому (ж) ме(ст)цу святому мона(с)тирови Триго(р)скому и вьсє(и) 
капитуле зако(н)нико(м) того (ж) мона(с)тира тьі(м) тє(с)тамєньтомь со(с)татнєє 
воли моє(и) и (з) добро(и) воли моє(и) бє(з) жа(д)но(и) намовьі ни со(д) кого 
и примусу лєкгую, записую и со(д)казую. А шная мєнованая капитула зако(н)- 
ници того мона(с)тира за душу мою гр'Ьшьную сорокоу(ст) со(д)правовать по- 
виньни будуть и тво(р)ца всємогу(ш)чого моли(т)вали 93 своими благать. Ко
торую то суму чотириста золотьі(х) по(л)ски(х) 94 помєнєньїє пото(м)ки мои, 
сьінь Янь Ли(ш)ковьски(и) и цу(р)ка Раина Ли(ш)ковьского Алє(к)саньдро- 
вая Жа(ш)ковьская, мають и повиньньї будуть ихь м(л). со(т)цо(м) зако(н)- 
нико(м) триго(р)ски(м) (о(д)да(т) вьсю спо(л)на заплатить и на дєнь^во(с)крє- 
сєньїя го(с)по(д)ня святоє ру(с)коє в року бли(з)ко при(ш)льі(м) тисєча шєсть
соть сорокь дєвято(м) при(п)[а]даючого бє(з) вшєляко(и) зволоки со(д)дати и 
в то(м) сє ихь м(л). уи(с)тить. А є(с)ли бьі на тоть рокь и дєнь помєнєньі(и) вє- 
лико(д)ньі(и) во(с)крєсєньіє Хри(с)тово пото(м)ковє мои мєнованьїє тьі(х) чоти- 
ро(х)соть золотьі(х) вєлєбьньїмь со(т)цомь зако(н)ньіко(м) триго(р)ски(м) нє 
(о(д)дали и (о(д)дать чи(м) нє мєли, тєдьі помєньїх дєтє(и) мои(х) ти(м) тє(с)та- 
мє(н)то(м) со(с)татьноє(и) воли моє(и) упомина(м) и на милосє(р)диє божєє 
прошу, абьі ихь м(л). со(т)цомь зако(н)ньіко(м) триго(р)ски(м) тую мою чє(т)- 
вє(р)тую ча(ст) в сєлє Соболювьцє будучою с по(д)даними и и(х) роботами, чи(н)- 
шами, пода(ч)ками и вьшєлякою и(х) повиньно(ст)ю и по(с)лушєньство(м) сово 
згола зо всими а вьшєлякими инь єнєрє мєнованими и нємєнованими пожить- 
ками до моцьі, владзи, дє(р)жєнья и посєсьш урядовьнє прє(з) возьного в то(и) 
помєнєно(и) сумє подали и по(с)тупили и листь сособливьі(и), запи(с) сво(и) 
правьнє с пєвьними варуньками и коньдициями справи(в)ши на тую чє(т)вє(р)- 
тую ча(ст) сєла Соболовьки и вси, яко сє вижєи [!] помєнило, приналє(ж)- 
но(с)ти є(и) со(д) сєбє вєлєбьньі(м) (о(т)цомь законьнико(м) триго(р)скимь дали 
и сочєви(с)то пєрє(д) урядо(м) кгро(д)ски(м) Житомє(р)ски(м) ставьши, при- 

35 зв. (3)нали и чєрє(з) во(з)ного, яко сє вижє(и) [!] помєнило, пода(т) и по(с)тупи(т) //  
и по(с)тупи(т) маю(т). А и(х) м(л). вєлєбьньїє со(т)цовє тую чє(т)вє(р)тую ча(ст) 
в Соболовьцє зо вси(ми) по(д)даними и и(х) пови(н)но(с)тями и приналєжьно(с)- 
тями собьнявьши, в посєсиє(и) своє(и) дє(р)жать, вшєлякихь пожитько(в) при- 
ходячи(х) заживать мають ажь до со(д)данья собє тьі(х) чотиро(х)соть золотьіхь 
польски(х), со(д) мєнє ихь м(л). лєкгованьїхь, прєзь пото(м)ковьмоихь и кожь- 
дого дєдича тоє має(т)но(с)ти Соболовьки заплачєньє. А што сє дотьічє(т) со(с)та- 
тька тоє сумьі, то єсть шє(с)на(д)цать соть золотьі(х) польски(х),тєдьі сосмьсоть 
золотьі(х) сину моєму мєнованому Я ну Ли(ш)ковьскому, а другую сосмьсоть 
золотьі(х) цо(р)цє моє(и) Раинє Ли(ш)ковьско(и) Алєкьсаньдрово(и) Жа(ш)-

93 Помилка, треба моли(т)вами.
64 Спочатку було слово помєнєньїє, по ньому виправлення на по(л)ски(х).
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ковьско(и) симь тє(с)тамєньто(м) со(с)татьне(и) воли мов(и) со(д)писую и лєкгую, 
варуючи то тьі(м) моимь со(с)татьнєє воли тє(с)тамєньто(м), ижь со(д)давьши 
и уи(с)тивьшисє ихь м(л). вєлє(б)ньі(м) со(т)цо(м) триго(р)скимь в ти(х) чоти- 
ро(х)соть золотьі(х) пото(м)ковє мои мають и пови(н)ни будуть тую менованую 
чєтвє(р)тую ча(ст) по(д)даньі(х) в Соболовьце во вьсє(и) то(и) суме двохь ти- 
сєчахь золотьіхь по(л)скихь дє(р)жать и уживать аж ь до со(д)да(н)я заплачєнья 
тоє помєнєноє суми всє(и) спо(л)на со(д) потомьковь нєбо(ж)чика пана Ерємия- 
ша Тиши-Биковьского 95, яко дєдичовь тоє маєтьно(с)ти, со што тоє всє яко сє 
вишь помєнило по(д) милостью на(и)ви(ж)шого тво(р)ца пана бога моєго и прє- 
святоє богородици кожьдого напоминаю и на судь божьі(и) позьіваю, є(с)ли 
бьі хто кольвєкь тоть мо(и) те(с)тамєнть со(с)татьнєє воли моє(и) нарушить хо- 
тєль и абьі иначє(и) нє бьіло, со(д)но такь, яко сє помєнило и лєкговало сєю
(о(с)татьнєю волєю моєю, со што прошу прє(з) милосє(р)диє бжєє дєтокь мо
ихь мєнованьїхь напоминамь, абьі сє иначє(и) нє дєяло, што всє тою моєю 
со(с)татьнєю волєю замьїкаю и смє(р)тю утвє(р)жаю и пєчатью. А на потвє(р)- 
жєнє того мого тє(с)тамєньту при пєчати моє(и), ижь сама писать нє умєю, 
просила є(с)ми зятя свого Алєкьсаньдра Жа(ш)ковьского, абьі на мє(ст)цу моємь 
и имєнємь моимь рукою своєю по(д)писаль. А для бо(л)шоє вєри и потвє(р)- 
жєнья того мого тє(с)тамєньту просила є(с)ми и(х) м(л). пановь приятє(л) 
пєчатаровь, нижє(и) мєнованьі(х), со приложєньє пєчати и со по(д)пи(с) рукь, 
которьіє ихь м(л). за у(с)тною и сочєви(с)тою про(з)бою моєю пєчати свои при- 
ложивьши, руками сє своими вла(с)ньіми по(д)писать рачили. Писань в мо-
на(с)тирє Триго(р)скимь року тисєча шєстьсоть сорокь со(с)мого, мца дєкабра 
дєвєтьнадьцатого дня».

У того тє(с)тамє(н)ту при пєчатє(х) по(д)пи(с) рукь тими словьі: за у(с)тною 
и сочєви(с)тою про(з)бою тєшчи моєє О лєньї Махари(н)ского имєнє(м) єє и на 
мє(ст)цу, яко писа(т) нє умиючою, по(д)писуюся Алє(к)са(н)дє(р) Жа(ш)ко(в)- 
ски(и) рукою вла(с)ною, proszony piecz§tarz te[g](o) testam entu Theodor Pro- 
niczeyko Zalusky; proszony piecz§tarz do te[g](o) testam entu Siemion Wigura, 
horod. Kico(w); proszony piecz^tarz oczewiScie do te[g](o) testam entu Adam Szcze- 
niowsky 96. Которьі(и) жє то тє(с)тамєнть за поданє(м) ви(ш) рєчоноє сособьі а 
за принятє(м) мои(м) урядовимь до книгь нинє(ш)ньіхь кгро(д)скихь житомє(р)- 
ски(х) слово в слово увє(с) уписань. //

95 Перша літера к виправлена з н.
96 запрошений печатар того тестаменту Федір Пронічейко Жалуський; запрошений пе

чатар до того тестаменту Семен Вігура, город[ничий] Київ[ський]; запрошений печатар до 
того тестаменту Адам ІДенієвський.



ПІДКОМОРСЬКА КНИГА 
КИЇВСЬКОГО ВОЄВОДСТВА 1643 р.

1. Д гкрг(т ) по(д)комо(р)ски(и)
в справє є(г)[о] м (л ) . пна Фирлєя, 

ка(іи)тєляна Бб(л)зско(г)[о],
з  и (х ) м (л ) . пни  Тииіа(ми) и и (н )ш и(м и) ст є(н)ника(м и) 

мє(ж) добра(ми) (обухо(в)ски(ми) а копачо(в)ски(ми) 
и нєщєровьски(ми) о) розграничє(н)є кгру(н)т овгь.

Року тисєча иіе(ст)соть чотьі(р)дєсять третє(г)[о], 
мца априля, два(д)цат ь дєвято(г)[о] дня .

Дєяло(с) на кгрунтє на(д) рєкою Стугною приуистю рє(ч)ки С0(л)ша(н)ки, 
в тую то рєку Стугну, гдє мене, Миколая Тучани(ц)кого, комо(р)ника гр а н и ч 
ного воєво(д)ства Києвьско(г)[о], пленипоте(нт) стороньї поводовоє — ве(л)-
мо(ж)ного єго м(л). пна Андрєя з До(м)бровицьі Фи(р)лєя, каштеляна Бє(л)з- 
ского,— шляхєтньі(и) пань Даниєль Гру(д)ницьки(и) для сограничєнья добрь
мєновано(г)[о] єго м(л). пна Бе(л)зьско(г)[о], приньцьіпала своєго, дєди(ч)нос(т)
собуховьскихь, з добрами урожоньїхь ихь м(л). пновь Кгабриєля, Яна и Пав
ла Т ь і ш о в - Б ь і к о в ь с к и ( х ) ,  пото(м)ко(в) и вла(с)ньі(х) сукцє(с)соровь добрь нєкг-
дьі зошло(г)[о] урожоно(г)[о] пна Ада(ма) Тиши-Бьіковьског(г)[о], копачо(в)- 
скими, постановиль. А постановивший, п о м є н є н ь і ( и )  плєнипотє(нт) даваль тьіє 
радьіє:

пє(р)шая — ижь два разьі уря(д) по(д)комо(р)ски(и) на то(м) мє(ст)цу фун- 
доваль свою юри(с)дицию и дєкрєта фєроваль в то(и) справє, которьіє то дє- 
крєта по(д)коморскиє суть апьпробованьїє трибуна(л)скими вьірока(ми);

другая — жє ту(т), на то(м) мє(ст)цу, єсть ко(н)курєньцьія трохь дєди(ч)- 
ньі(х) стєнь о)(т) сєль Бє(з)радичь, со[т) Бє(р)кова и со(т) Обуховьскоє, акторо- 
воє, має(т)ности;

третяя — жє со то(т) вла(с)ньі(и) кгру(н)ть, которьі(и) межи Сту(г)ною, 
0(л)шаницею, Лукавицею, созеромь Вьюнньі(м), справа сє точить;

чє(т)вє(р)тая — ижь сто(л) акто(р) своє(г)[о] дукту початокь бра(т) инь- 
тєньдить;

пятая — ижь цирка лимита натуралемь ставаєть при рєка(х) Сту(г)нє 
и 0 (л)шаницьі. //

Просячи и домовляючи(с), абьі (м) на то(м) мє(ст)цу вє(д)лу(г) пє(р)шихь 
по(д)комо(р)скихь и трибуна(л)ски(х)[ь] декрєтовь юри(с)дицию фу(н)доваль 
и соную во(з)ному собьвола(т) росказаль.

Я, комо(р)никь, с повинности уряду моєго и афектацьіє(и) стороньї поводо- 
вое досьі(т) чинєчи и нє дєрокгуючи ничо(г)[о] правь и вла(с)ности кгру(н)товь 
на (обє(д)вє сторонє, так же доводомь и соборономь собу(д)ву(х) сторонь, юри(с)- 
дицию мою урядовую на томь мє(ст)цу, гдє южь пере(д) тьі(м) два разьі юдициа- 
литє(р) бьіла уфуньдована, то є(ст) на(д) рєкою Сту(г)ною при устю рє(ч)ки 
С0(л)ша(н)ки, в тую то рєку Сту(г)ну, фуньдую и уфуньдоваломь, и соную во(з)- 
ному, шляхе(т)ному Сємєнови Зєлє(н)скому, собволать и публикова(т) ро(с)каза
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ло(м). Которьі(и) и(ж) собволаль и публиковаль, реляцьію свою пєрєдо (м)ною 
учиниль и со(з)наль. А ижь сє того дня ку вєчєрови склонило, тєдьі (м) тую 
справу до дня завтрєшнє(г)[о], три(д)цато(г)[о] априля, со(б)вола(т) ро(с)каза(л).

А кгдьі назавтрєє, дня помєнєно(г)[о], три(д)цатого априля, на тоє жь 
мє(ст)цє фуньдацьіи юри(с)дицьіи я, комо(р)никь, зєхавьши, тому (ж) помєнє- 
но(му) во(з)ному сторонь до права привола(т) ро(с)казало(м). Та(м) жє зара(з), 
пєрє(д) зача(т)ємь справьі тоє, вєлєбньі(и) сотєць Си(л)вєстє(р), намє(ст)никь 
манастьіра Вьідуби(ц)кого, имєнєм в бозє вєлєбно(г)[о] єго м(л). со(т)ца Игнатия 
Оскєновича, старушича игумєна, и всеє капитульї того ж ь монастьіра, постє- 
рєгаючи иєлости кгру(н)то(в) монастьіра Вьідубицько(г)[о], которьі(и) має(т) 
коньтикгуитатємь коньтикгуитатє(м) [!] з кгру(н)то(м) собухо(в)ски(м) // 
-ки(м) за созєро(м) Вюнньі(м), освє(т)чг(н)є заноси(л), котороє соферова(л)сє на 
копии особно(и) подать.

А потомь пленипотє(нт) стороньї поводовоє на три по(з)вьі о)(т) повода по 
по(з)ваньі(х) дєдичовь за(м)ку Копачова и дє(р)жачихь добрь мєстєчокь Копа-
чова и Нєсчєрова, вьіданьїє та(к) самьі(х) ихь м(л). пновь Тишовь, по(з)ваньі(х)
дєдичо(в), яко и пановь дє(р)жачи(х), тудє жь и ихь м(л). пновь стєннико(в), 
взда(л) бьіль. А кгдьі со годинє звьікло(и) того жь дня справьі до арєшту при-
вольїваньїє бьіли, тєдьі нєкоторьіє и(х) м(л). пновє стєнники, то єсть] є(г)[о]
м(л). пнь Исоань Нєча(и) Груєвичь, во(и)ски(и) києвьски(и) пре(з) плєнипотє(н)- 
та своєго, шляхє(т)ного Коста(н)то(г)[о] Кгу(р)ско(г)[о] [!] арє(ш)това(ль) 
с протєстацьією де ну(л)литатє кондємнацьюни(с) ексь рацисонибус ин тє(р)- 
мино иньфєрє(н)ди(с).

Рєпротє(с)товальсє плєнипотє(нт) акторовь имєнє(м) при(н)цьіпала своє-
(г)[о], ижь, будучи сопєкуномь, єго (м(л). пань во(и)ски(и), ихь м(л). пновь 
Тишо(в), на зат(р)у(д)нєньє тоє справьі тую протестацьію заносить и и(х) я(с)- 
нєпрєвєлєбного м(л). со(т)ца митрополита києвьско(г)[о], а(р)химандрита пє- 
че(р)ско(г)[о] и капитульї єго яко стєньниковь справу тую шляхєтньі(и) Ян
Бєховьски(и), уря(д)никбєзряди(н)ски(и), арєштовали, а о(т) ихь м(л). пновь 
Тишовь-дєдичовь, а [!] справьі приньцьіпа(л)ноє по(з)ваньі(х), и и(х) м(л).
пновь Еро(г)[о] Чєчєля Новоселєцько(г)[о] и Яна Кгуро(в)ско(г)[о] яко дє(р)-
жачих Копачова и Нєсчєрова, такжє и кжа(т) ихь м(л). Корє(ц)ких яко стє(н)- 
никовь, ижь ни(х)то того дня нє отбьівалисє и справь тьі(х) нє арє(ш)товали).

За чи(м) я, комо(р)никь, уважаючи то, жє так в мє(н)ши(х) субьсє(л)лиахь 
юдицисору(м), яко и в головьньі(х), арєшть справь вшелякихь до трєтєго дня 
идє(т), абьі (м) св //  не здаль бьіть спрє(ч)ньі(м) праву посполитому (плєнипо- 
тєньтє акторєє парти(с) нонь ко(н)традицє(н)тє) дєкляровалемьсє, же дня зав- 
трєшнєго арєшть будєть принятьі(и).

А ижь того дня вєчо(р) наступиль, тедьі (м) тає  справьі до дня завтрєшнєго 
во(з)ному мєнованому со(б)волать росказало(м).

А кгдьі дня завтрєшнєго, пє(р)шого мая, я, комо(р)никь, на тоє (ж) мє(ст)цє 
фуньдацьіи юри(с)дицьіи зєхавьши, пє(р)вє(и) вє(д)лу(г) дєклярацьш моєє до 
арєшту та(х) жє справь приволать росказалє(м), тєдьі со(т) по(з)ваньі(х), ихь
м(л). пновь Тишовь и дє(р)жачихь, шляхє(т)ньі(и) пань Юзєфь Романо(в)ски(и) 
тую справу арєштоваль. При которо(м) ареште плєнипотє(нт) стороньї пово-



довое проте(с)това(л)сє со нева(ж)но(ст) то(г)[о] арєшту, которьі(и) ажь дня 
трєтє(г)[о] фу(н)дацьіи юри(с)дицьіи принятьі(и), а в справа(х) грани(ч)ньі(х), 
которьіє зволоки не тє(р)пять, таковьіє арештьі нє (и)дуть, такьжє и со шкоди
противко ихь м(л). пно(м) Тишомь и сопєкуно(м) ихь жє.

Протє(с)товалисє такь со(т) уряду по(д)комо(р)ско(г)[о], яко и со(т) по(з)ва- 
ньі(х), што се соферовали пода(т) на копии, яко и со то со(т) стороньї поводовоє
имєнємь при(н)цьіпала своєго, ижь ихь м(л). пнове Тишовє, яко пере(д) тьі(м) 
зошльі(и) нєкгдьі урожоньі(и) пань Ада(м) Тиша-Бьіко(вь)ски(и), аньтєцє(с)- 
со(р) ихь м(л)., такь и они сами по смє(р)ти со(т)ца своєго лєсьі, дубровьі, борьі, 
запу(с)тьі, луки по(д)лє рєки Сту(г)ньі на вла(с)номь кгру(н)тє приньцьіпала 
своєго з давньі(х) правь, привилєєвь и ди(с)позьіцьі(и) налєжачи(м), будуючи, 
садячи [!] на то(м) жє кгру(н)тє мєстє(ч)ка Копачовь и Нєсчєровь, гребли по- 

2 зв засьіповали и мльїньї побудовали, такьжє дєрєва насопа(дь) зариваючи // за
риваючи и на поле ро(з)робляючи и сєножати кося(чи), почавьши со(т) ре(ч)ки 
0(л)шаницьі пона(д) Сту(г)ною рєкою, созера Вюнно(г)[о] ажь по мєсто О бу- 
ховь, того кгру(н)ту нєправнє и кгва(л)товне заживаючи, и тєпе(р), по(д) час 
то(г)[о ] акту гранично(г)[о], пожарами палячи и пу(с)тошачи, соньїє попусто- 
шили и мимо заруку вьірубали и вниве(ч) собе(р)нули, со што проте(с)та(н)сь
и повторе имєнє(м) єго м(л). пна Бє(л)зско(г)[о] з их м(л). пньї Тишами, софе- 
руючи(с) со тоє правнє чинить. ^

Гдє ту (ж) зара(з) мєнуючи(и)сє слуга бьі(т) их м(л). пновь Тишовь пань 
Юзєфь Романо(в)ски(и), нє в особє плєнипотє(н)та, бо(н) [!] ма(н)даториумь 
нє має(т), и записано(г)[о] злєцєнья, адь тута(н)думь кавзамь юридика(м), 
тьі(л)ко ексь афьфєкту еть софицисо фамуляту(с) заносєчи па(р)ти(с) акторее 
моде(р)нумь таковую протестацьію коньтра гєрєдєсь бонору(м) Копачовь еть 
алисору(м) есо пє(р)тинє(н)циу(м), якобьі дєзоляцьія добрь, со которьіє мєжи
сторонами рєчь идєть, имєнє(м) пновь своихь так сє рєпротєстуєть, ижь тьі(х) 
добрь, кгру(н)то(в), лєсовь, дубровь, сєножатє(и), ставовь, мльїновь по(д)лу(г) 
[!] права своє(г)[о] вєчистого з давньі(х) часовь, яко про(д)ковє и антєце(с)соро- 
вє, ихь заживали и заживать будуть, кгдьі жьсвои речи во(л)но ко(ж)дому дис- 
поновать, со чомь таковая дєклярацьія на тую протєстацьію стороньї подаль.

По занєсє(н)ю тєдьі таковьі(х) протє(с)тацьі(и) я, комо(р)никь, тоє жь спра
ви, н ь іж є ( и )  помєнєноє, з арє(ш)ту возному привола(т) сторонь наказало(м). 

Та(м) жє, за привола(н)єм єє прє(з) возно(г)[о], плєнипотє(нт) стороньї по- 
3  водовоє //-довоє напро(д) по(д)нєсль позовь пє(р)ши(и), которьі(и) такь сє в 

собє має(т):
Ерьі(и) на Чє(р)нєховє Немири(ч), по(д)коморьі(и) к и є ( в ) с к и ( и ) ,  урожо-

ньі(м) пномь Кгабриєлєви, Янови а Павлови Тишо(м)-Бьіковьски(м) — пото(м)- 
ко(м) и вла(с)ньі(м) сукцє(с)соро(м) добрь нєкгдьі зошло(г)[о] урожоного Адама 
Тиши-Бьїковьского, и урожоному єго м(л). пану Єрємияшови Тиши-Бьіко(в)- 
скому яко стрьієви и сопєкунови мєнованьі(х) пото(м)ковь и и(н)ши(м) сопєку-
но(м), ве(р). вшоє тєстамє(н)ту(м) записаньі(м), которьі(х) имєна и назвиска в 
то(м) по(з)вє за вьіражоньїє мєти хочу(т), такьжє и урожоньі(м) Єрєму Новосє- 
лє(ц)кому Чєчєлєви, Янови Кгуровскому, яки(м) ко(л)вєкь право(м) дє(р)жа-
чихь Копачова и Нєсчєрова, зо вси(х) енєралитє(р) добрь ве(р). вшоє звє(р)х-
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но(ст)ю єго к(р). м(л).: а владзою моєю по(д)комо(р)скою, с права посполито-
(г)[о] на мєнє вложоную, ро(с)казую, абьі(с)тє ве(р). вша пєрєдо (м)ною а(л)бо 
урядо(м) мои(м) по(д)комо(р)скимь на день и рокь пєвньі(и), то єсть на день
два(д)цатьі(и) мца мая, в року тєпєре(ш)нємь, тисєча шє(ст)соть чотьі(р)деся(т) 
второ(м), на мє(ст)цу то(м), гдє повод водлє права своє(г)[о] юри(с)дицьію уря
дови моєму по(д)комо(р)скому фу(н)довати укаже(т), собличнє и завитє ку праву 
и скутє(ч)ному сє усправє(д)ливє(н)ю стали, на и(н)ста(н)цьію и правньі(и)
поступокь вє(л)можьно(г)[о] єго м(л). пна Аньдрєя з До(м)бровицьі, Фи(р)- 
лєя, ка(ш)тєляна Бє(л)зско(г)[о], которьі(и) вм. пото(м)ковє з бьітно(ст)ю и при-
то(м)но(ст)ю сопєкуновь вши(х), если бьістє ихь потрєбовали, ш(т)ступуючи 
со(т) апєляцьіи прє(з) повода, со(т) дєкрєту зналєзєнья нєпоря(д)но(г)[о] по(з)ву,
на трибуналь в року тьісєча шєстьсот три(д)цать второ(м), мца ма(р)ца, со(с)- 
мо(г)[о] дня вьіточон^є перестаючи на и(н)ши(х) дєкрєта(х) / /  дєкрєта(х) в то(и) 
справє со ро(з)граничє(н)є кгру(н)товь собухо(в)ски(х) з кгру(н)то(м) вє(р).
вшоє, до за(м)ку копачо(в)ско(г)[о], належачими єщє зо(ш)лому урожоному пну
Адамови Тишьі-Бьіко(в)скому со(т)зови (с) вє(р). вшоє со(т) повода за даноє такь 
прє(з)ь су(д) трибуна(л)ски(и), яко и уря(д) по(д)комо(р)ски(и) фєрованьі(х) 
и учинєньі(х), ничо(г)[о] нє уближаючи прє(з) тоє о(т)ступє(н)є вла(сг)ности 
кгруньтовь поводовьі(х), а нє со(т) речи самоє при(н)цьіпа(л)ноє со(т)ступуючи,
але мєлисоруючи, и поря(д)нє сво(и) позо(вь) справуючи, тєпє(р) вє(р). вши(х),
яко пото(м)ко(в) и сопєкуно(в) вє(р). вши(х), яко тєжь и (о(т)живляючи справу 
тую по (с)мє(р)ти (о(т)ца вашо(г)[о], вьі(ш) мєновано(г)[о], понєжь з соньі(м) 
процє(с) єсть зачатьі(и), а знову прихиляючи(с) до декрету и рєми(с)сьі трибу-
на(л)скоє, такь в року тисєча шє(ст)со(т) три(д)цать пє(р)вомь, мца сєньтєбра,
пято(г)[о] дня мєжи поводо(м) а со(т)цємь вє(р). вши(х) учинєно(г)[о], которьі(и) 
су(д) трибуна(л)ски(и) до по(д)комо(р)ско(г)[о] а(л)ба) уряду єго на поле содо(с)- 
лаль бьіль, яко тєжь до декрету рєми(с)сьі трибуна(л)скоє в року проіило(м),
тисєча шє(ст)соть чотьі(р)дєсято(м), мца сє(н)тєбра, два(д)ца(т) чє(т)вє(р)то(г)[о] 
дня, на воєво(д)ствє Києвьско(м) фєровано(г)[о ], со чо(м) тьіє дєкрєта яко и увє(с) 
тоє справи посту покь пра(в)нн(и) ширє(и) в собє маю(т), с котори(ми) пово(д) 
то(т) позовь сво(и) та(к)же и правомь свои(м) дєди(ч)нн(м) на кгру(н)тьі собу- 
хо(в)скиє служачи(м) стосуючи, а хотєчи сє яконапру(д)шє(и) в ро(з)пица(х)
кгру(н)товн(х) з вє(р). вшими успокоити, тєдьі для лвпшо(г)[о] собварова(н)я 
и (ограничє(н)я то(г)[о] кгру(н)ту своє(г)[о] до О бухова, з давньі(х) часо(в) 
во(д)лє єго права, поки се прєтє(н)сия соньі(х) вши(р) и вдлу(ж) //  ро(с)тягає(т),
з кгру(н)то(м) вє(р). вшихь, до за(м)ку Копачо(в)ского налєжачи(м), пово(д)
нинє(ш)ни(и) вє(р). вшу тьі(м) по(з)во(м) на рокь, вьішь созначонн(и), позьі-
ваєть и припознваєть, на которомь, яко на завито(м), абьістє вє(р). вша, ста
н у в ш и , на всє правнє со(т)повєдали и скутє(ч)нє усправє(д)ливили(с).
^  Писань в Горошка(х) року тьісєча ше(ст)сот чотн(р)дєсять второ(г)[о], 
мца ма(р)ца, два(д)ца(т) второ(г)[о] дня. Аньдрє(и) Кговарє(в)ски(и), комо(р)- 
никь грани(ч)ньі(и) воєво(д)ства Кие(в)ско(г)[о].



За которьі(м) по(з)во(м) и тє(р)мино(м), припадаючи(м) нимь, тє(р)минь 
припаль, стануль листь о(т)рочоньі(и), в тьіє слова писаньі(и):

Ерьі(и) на Чє(р)нєховє Нємири(ч), по(д)коморьі(и) Києвьски(и), вє(л)мож-
ному єго м(л) пну Аньдрєєви з До(м)бровицьі, Фи(р)лєєви, каштєлянови Бє(л)-
зкому яко поводово(и) сторонє а урожоньїм пномь Кгабриєлєви, Янови и Пав- 
лови Тишо(м)-Бьіковьски(м) — пото(м)ко(м) и вла(с)ньімь сукцє(с)соромь добрь 
нєкгдьі зошло(г)[о] урожоного Адама Т и ш ь і - Б ь і к о ( в ) с к о ( г ) [ о ] ,  и урожоному
пну Єрємияшови Тиши-Бьіко(в)скому — стрьієви и сопєкунови мєнованьі(х) 
пото(м)ковь, и и(н)ши(м) сопєкуно(м) ваши(м), тєстамє(н)ту(м) записаньі(м), 
такжє и урожоньі(м) Єрєму Новосєлецькому Чєчєлєви и Янови Кгуровьскому, 
дє(р)жачимь Копачовь и Нєсчєровь приньцьіпалитє(р) со(т) добрь за(м)ку Ко-
пачо(в)ско(г)[о], такжє урожоньі(м) пномь Исоаннови Нєчаєви, Грузєвичови, 
во(и)скому києвьско(м)у, сєла Бє(р)кова, и я(с)нєпрєвєлєбному в богу є(г)[о] 
м(л). со(т)цу Петрови Могилє, мє(т)рополитови и а(р)хима(н)дритови Пєче(р)- 
скому, и всє(и) капитулє того жь монастьіра Пєчє(р)ско(г)[о] Киє(в)ско(г)[о], 

* зв. сєла Бє(з)рядичь //  дєдичо(м) и дє(р)жачи(м) яко ко(л)лятєрало(м) по(з)ва- 
ньі(м), со(з)на(и)мую, ижь за иньшими справами, урядови моєму належачими,
на дєнь, бли(з)ко припадаючи(и), два(д)цатьі(и), мца мая, в року тєпєрєшнємь, 
тисєча шє(ст)соть чотьі(р)дєся(т) второ(м) за по(з)вами со(т) мєнє до ро(з)грапи- 
чє(н)я добрь в. м. поводовоє стороньї, Обухова и собухо(в)счи(з)ньі, з добрами 
в. м., по(з)ваньіє, за(м)ко(м) Копачо(.в)скимь и кгру(н)та(ми), до нєго належа
чими, назначоньі(и), нє могучи зєхати и ро(з)су(д)ку правно(г)[о] в тьі(х) 
кгру(н)тахь, учинить тоть тє(р)минь, вьі(ш) помєненьі(и), дня два(д)цато(г)[о] 
мая припадаючи(и), до сосєни пришлоє.

По ско(н)чєнью ко(н)сє(р)вать воєво(д)ствь Києвьско(г)[о], Вольі(н)ско-
(г)[оЗ, Бра(с)ла(в)ско(г)[о] и Че(р)ниговьско(г)[о] в року тєпєрєшнє(м), тисєча 
шє(ст)со(т) чотьі(р)дєся(т) второ(м), припадаючи(и), кгдьі сторона сторону при- 
позовє(т), со(т)кладаю и со(т)рочаю.

За чи(м) абьі(с)тє в. м., со то(м) вєдаючи а тє(р)ми(ну), бли(з)ко наступую- 
чого, нє пи(л)нуючи, на сонь тє(р)ми(н), тьі(м) мои(м) листо(м) вьіражоньі(и) 
и со(з)начоньі(и), ставилисє и до вшєлякоє росправьі правьноє бьіли готовьі. 

Писа(н) в Горошкахь року тисєча шє(ст)соть чотьі(р)дєсять второ(г)[о],
мца мая, трина(д)цато(г)[о] дня. Аньдрє(и) Кговарє(в)ски(и), комо(р)никь гра- 
ни(ч)ньі(и) воєво(д)ства Киє(в)ско(г)[о].

А потомь други(и) позовь, в тьіє слова писаньі(и):
Ерьі(и) на Чє(р)нєховє Нємири(ч), по(д)коморьі(и) Киє(в)ски(и) урожо-

ньі(м) пномь Кгабриєлєви, Янови и Павлови Тишо(м)-Бьіковьски(м) — пото(м)- 
ко(м) и вла(с)ньі(м) сукцє(с)соро(м) добрь нєкгдьі зошло(г)[о] урожоно(г)[о]
Адама Тиши-Бьіковьско(г)[о], и урожоному єго м(л). пну Єрємияшови Тиши-
Бьіко(в)ско(му), яко стриєви и сопєкунови вє(р). вшоє, и и(н)ши(м) сопєкуно(м)

5  вє(р). вшоє, тєстамє(н)томь записаньі(м), которьі(х) имєна и про(з)ви(с)ка // 
в то(м) по(з)вє за вьіражоньїє мєти хочє(м), та(к)жє и урожоньі(м) Єрєму Но- 
воселєцькому Чєчєлєви, и Янови Кгуро(в)ско(му), дє(р)жачимь добрь Копа-
чова и Нєсчєрова, зо всихь єнєралитє(р) доб(р) вє(р). вшоє звє(р)хно(ст)ю
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єго к(р). м(л). а владзою моєю по(д)комо(р)скою, с права посполито(г)[о] на
мєнє вложоною, ро(с)казую, абьі(с)тє вє(р). вша пєрєдо (м)ною а(л)бо урядо(м) 
моимь по(д)комо(р)ски(м) на дєнь и рокь пєвньі(и), то е(ст) на дєнь три(д)ца(т)

-'ч-'
пє(р)вьі(и) мца дєкабра в року тьісєча шє(ст)со(т) чотьі(р)дєся(т) второ(м), на 
мє(ст)цу, гдє пово(д) во(д)лє права своє(го) юри(с)ди(к)цию урядови моєму 
по(д)комо(р)скому фу(н)довати укажеть, собли(ч)нє и завитє стали напротивко
ве(л)мо(ж)но(г)[о] є(г)[о] м(л). пна Аньдрєя з До(м)бровицьі Фи(р)лєя, каштє-
ляна Бє(л)ско(г)[о], которьі(и) вє(р). вшу пото(м)ковє з бьі(т)но(ст)ю и прито(м)-
но(ст)ю сопєкуновь вшихь, с права налєжачихь, со(т)ступуючи со(т) апєляцьіи 
прєз повода со(т) дєкрєту зналєжє(н)я нєпоря(д)но(г)[о] по(з)ву на трибуналь,
в року тьісєча шє(ст)соть три(д)цать второ(м), мца ма(р)ца со(с)мо(г)[о] дня 
вьіточоноє, перестаючи иньши(х) дєкрєта(х) в то(и) справє со ро(з)граничєньє
кгру(н)товь (обухо(в)ски(х) з кгру(н)то(м) вє(р). вшоє, до за(м)ку Копачо(в)-
ско(г)[о] налєжачи(ми), єщє зошлому урожоно(м)у пну Адамови Тиши-Бьіко(в)-
скому, со(т)цови вє(р). вшоє, со(т) повода заданоє, прє(з) су(д) трибуна(л)ски(и) 
яко и уря(д) по(д)комо(р)ски(и) фєрованьі(х), ничо(г)[о] нє уближаючи прє(з) 
тоє со(т)ступє(н)є вла(с)ности кгру(н)товь, ани со(т) рєчи самоє приньципа(л)- 
ноє со(т)ступуючи, алє мєлисоруючи а поря(д)нє сво(и) позо(в) справуючи,
тєпє(р) вє(р). вшу яко пото(м)ковь и сопєкуновь вши(х), яко тєжь и со(т)жив- 
ляючи тую справу по (с)ме(р)ти со(т)ца вашо(г)[о], вьі(ш) мєновано(г)[о], по- 

5 зв нєва(ж) з соньі(м) процє(с) єсть зачатьі(и), а знову прихиляючи(с) до дєкрєту 
и рєми(с)сьі трибуна(л)скоє //  трибуна(л)скоє, такь в року тисєча шє(ст)соть
три(д)цать пє(р)вомь, мца сє(н)тєбра пято(г)[о] дня мєжи поводо(м) а со(т)цємь
вє(р). вшоє учиненого, которьі(м) су(д) трибуна(л)ски(и) до по(д)комо(р)о(г)[о] 
а(л)бо уряду єго на поле содо(с)ла(л) бьі(л) и до дєкрєту рємисьі трибуна(л)скоє,
в року про(ш)ло(м), тисєча шє(ст)соть чотьі(р)дєсято(м), мца сєньтєбра два(д)- 
цать чє(т)вє(р)того дня, на воєво(д)ствє Киє(в)ско(м) фєровано(г)[о], яко 
и до листовь со(т)рочньі(х), в то(и) справє с пє(в)ньіхь причи(н) сторона(м) 
собо(м) вьіданьі(х), со чо(м) тьіє декрєта и ввє(с) посту покь тоє справьі ширє(и) 
в собє має(т), с которьі(м) пово(д) тоть тєпєрєшни(и) позо(в) сво(и), та(к) тє(ж) 
и право(м) свои(м) дєди(ч)ньі(м), на кгру(н)тьі свои собухо(в)скиє служачи(м), 
стосуючи а хотєчи, яко напру(д)шє(и) в ро(з)ница(х) свои(х) кгру(н)товьіхь
з вє(р). вшою успокоити.

Тєдьі для лєпшо(г)[о] обварова(н)я то(г)[о] кгру(н)ту своє(г)[о] до О бухова, 
з давньїх часовь во(д)ле права, поки сє прєтєнзьія вши(р) и вдо(л)жь соньїхь
ростягаєть, з кгру(н)та(ми) вє(р). вшоє, до за(м)ку Копачо(в)ско(г)[о] налє-
жачими, пово(д) нинє(ш)ни(и) вє(р). вшу на тє(р)минь, вьішь со(з)начоньі(и), 
тьі(м) по(з)во(м) позьіває(т) и припозьіваєть, на которо(м), яко на завито(м),
абьі(с)тє вє(р). вша на то(м) ме(ст)цу, гдє вже юри(с)дицьія фуньдована бьіла,
ставши, на всє пра(в)нє со(т)повєдали (и дєкрєтови ншо(му) кгдьі поводови во(д)- 
лу(г) пра(в)ньі(х) докумєнто(в) дєдикованьі(х) и_права по(с)полито(г) акторать
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присужоньі(и), прислухалисе проважє(н)ю на(с) а(л)бо уря(д) нашь и чинє(н)ю 
грани(ц) по рєку Сту(г)ну и С0(л)ша(н)ку со(т) за(м)ку и кгру(н)то(в) Копачо(в)- 
ски(х) и и(н)ши(х), и сьіпа(н)ю копьцовь, и чинєнью знаковь припатрили, 
и дєкретови се прислуха(в)ши во всє(м) скутє(ч)нє усправє(д)ливили. Писа(н)

6 вь Иса(и)ка(х) дня семо(г)[о]на(д)ца(т), мца ноябра //, року тисєча шє(ст)соть 
чотьі(р)дєся(т) второ(г)[о]. Андрє(и) Кговарє(в)ски(и), комо(р)никь грани(ч)- 
ньі(и) воєво(д)ства Киє(в)ского).

За которьі(м) знову ли(ст) со(т)рочоньі(и) для сє(и)му прошло(г)[о] насту- 
пуючо(г)[о] вьіданьі(и) до сторо(н), складаючи ро(к) и тє(р)минь на дєнь два-
(д)цать дєвятьі(и) априля, на датє мєнованьі(и), в тьіє слова писаньі(и):

Ерьі(и) на Чє(р)нєховє Нємири(ч), по(д)коморьі(и) воєво(д)ства Киє(в)-
ско(г)[о], вє(л)мо(ж)но(му) єго м(л). пну Аньдрєєви з До(м)бровицьі, Фи(р)лє- 
єви, ка(ш)тєлєнови Бє(л)зскому, яко поводово(и) сторонє, а урожоньі(м) и(х) 
м(л). пано(м) Кгабриєлєви, Янови и Павлови Тишо(м)-Бьіко(в)скимь, пото(м)-
ко(м)ь и сукцє(с)соро(м) доб(р) зошло(г)[о] урожоно(г)[о] пна Адама Тиши-

-—/
Бьіко(в)ско(г)[о], и урожоному пну Єрємияшови Тиши-Бьіко(в)скому, стрьієви
и сопєкунови мєнованьі(х) пото(м)ковь, и и(н)шимь сопєкуно(м) вє(р). вшоє, 
с права налєжачимь, та(к)жє и урожоному Ерєму Новосєлє(ц)кому Чєчєлєви 
и Янови Кгуро(в)скому, дє(р)жачимь Копачова и Нєщерова, при(н)ципалитє(р) 
со(т) добрь за(м)ку Копачо(в)ско(г)[о], яко сторонє по(з)вано(и), а я(с)нєпрє- 
вєлєбному в богу єго м(л). со(т)цу Петрови Могилє, архиєпи(с)копови, мєтро- 
политє киє(в)скому, а(р)хима(н)дритови пєчє(р)ско(му) и все(и) капитулє то
го ж ь монастьіра, дєдичо(м) добрь сєла Бє(з)рядичь, урожоному в(г)[о] м(л).
пну Иазанови Грузєвичови Нєчаєви, во(и)скому киє(в)скому, дєдичови доб(р)
Бє(р)кова, я(с)нє(осввцо(ньім) кжато(м) ихь м(л). Каролєви, Самоєлєви и Ев- 
фрузьінє, паньнє, Корє(ц)ки(м), дєдичо(м) добрь половицьі сєла СО(л)шаницьі, 
яко колатерало(м) и по(з)ваньі(м). 0(з)на(и)мую , и(ж) што, прихиляючи(с) 
до дєкрєто(в) трибуна(л)ски(х).. моєє вьідало(м) бьіл по(з)вьі до ро(з)грани-
чє(н)я добрь поводовьі(х) собухо(в)ски(х) з добрами вє(р). вшоє о)(т) за(м)ку 
Копачє(в)ско(г)[о], складаючи тв(р)минь по со(т)сужєнью ко(н)сє(р)ва(т) воє- 

6 вв. во(д)ствь Києвьско(г)[о] // Києвьско(г)[о], Вольі(н)ско(г)[о], Бра(с)ла(в)ско- 
(г)[о] и Чє(р)ниго(в)ско(г)[о], в року тєпєрє(ш)нє(м) судячи(х)сє, и ско(н)чєнью 
и(х) в нєдєльї чотьіри лєчь, ижь в то(м)ь часе наступиль сє(и)мь и вьіданьїє
суть листа сє(и)миковьіє, и сє(и)микь в Житомиру дня второ(г)[о] мца июня 
в року тисєча шє(ст)со(т)ь чотьі(р)дєся(т) трєтє(м) зложоньі(и).

Тєдьі я, в то(м) прихиляючи(с) до права посполитого, то(т) тє(р)минь на
дєнь два(д)цать дєвята(и) мца априля, в року дасть бо(г) пришло(м), со(т)ро- 
чаю и со(т)кладаю, на которо(м) абьі(с)тє собє(д)вє стороньї ставили(с) и тому 
всєму, што чєрє(з) мєнє любо вря(д) мо(и) по(д)комо(р)ски(и) во(д)лу(г) права 
наказано и присужоно будєть, прислухалисе и усправє(д)ливили.

Писа(н) в Иса(и)ка(х) дня пє(р)во(г)[о]на(д)ца(т), мца дєкабра, року тисєча 
шє(ст)со(т) чота(р)дєся(т) второ(г)[о 1:

Ерьі(и) Нємири(ч), по(д)коморьі(и) Киє(в)ски(и).
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До <которо(г)[о] то листу со(т)рочоно(г)[о1 и трєти(и) позовь, со(т) стороньї 
акторовоє в ь і н є с є н ь і( и ) ,  в тьіє слова писаньі(и):

Ерьі(и) на Че(р)нєхове Нємири(ч), по(д)коморьі(и) воево(д)ства Киє(в)- 
ско(г)[о], урожоньі(м) Кгабриєлєви, Янови и Павлови Тишо(м)-Бьіко(в)ски(м), 
пото(м)ко(м) и вла(с)ньі(м) сукцє(с)соромь добрь нєкгдьі зошло(г)[о] урожо-
но(г)[о] Адама Тиши-Бьіковьско(г)[о] и урожоньі(м) єго м(л). пну Ерємияшови 
Тьіши-Бьіко(в)скому, яко стрьієви и сопєкунови их, и и(н)ши(м) сопєкуно(м)
вє(р). вшоє, тєстамє(н)то(м) записаньі(м), которьі(х) имєна и на(з)виска в то(м) 
по(з)вє за вьіражоньїє мети хочуть, такжє и урожоньі(м) Ерому Новосєлє(ц)- 
кому Чєчєлєви, Янови Кгуровскому, яки(м) ко(л)вє(к) право(м) дє(р)жачи(м)
Копачова и Нєсчєрова, зо вси(х) енєралитє(р) доб(р) вє(р). вшоє звє(р)хностю 
є(г)[о] к(р). м(л). а владзою моєю по(д)комо(р)скою, с права посполито(г)[о]
на мєнє вложоною, росказую, абьістє вє(р). вша пєрєдо (м)ною а(л)бо урядо(м) 
мои(м) по(д)комо(р)ски(м) на дє(н) и рокь пє(в)ньі(и), то є(ст) на дєнь // два(д)-
цать д є е я т ь і ( и ) мца априля, в року тєпєрє(ш)нємь, тисєча шє(ст)со(т) чотьі(р)- 
дєся(т) трєтє(м), на мє(ст)цу то(м), гдє пово(д) во(д)лу(г) правь и диспо- 
зьіцьі(и) свои(х) юри(с)дицию урядови моєму по(д)комо(р)скому фу(н)довати 
укаже(т), собли(ч)не и завите стали. На и(н)ста(н)цьію и правньі(и) поступокь
вє(л)можно(г)[о] є(г)[о] м(л). пна А(н)дрєя з До(м)бровицьі Фи(р)лєя, ка(ш)‘ 
тєляна бє(л)зско(г)[о], которьі(и) в. м. пото(м)ковє з бьі(т)ностю и прито(м)" 
ностю сопєкуновь ваши(х), єсли бьі(с)тє и(х) потрєбовали, со(т)ступуючи со(т) 
апєляцьіи прє(з) повода, со(т) декрету зналезе(н)я нєпоря(д)но(г)[о] по(з)ву
на трибуналь в року тисєча шє(ст)соть три(д)ца(т) второ(м), мца ма(р)ца, со(с)- 
мо(г)[о] дня вьіточоноє, перестаючи на и(н)ши(х) дєкрєта(х) в то(и) справє
со ро(з)граничє(н)є кгру(н)то(в) собуховьски(х) з кгру(н)тами вє(р). вши(х),
до за(м)ку Копачовьско(г)[о] налєжачи(х), всчє зошлому урожоно(му) пну
Адамови Тиши-Бьїковьскому, со(т)цови вє(р). вши(х), со(т) повода заданоє, 
такь черє(з) су(д) трибуна(л)ски(и), яко и уря(д) по(д)комо(р)ски(и) фєрованьі(х), 
стальі(х) и учинєньі(х), ничо(г)[о] нє уближаючи чєрє(з) тоє со(т)ступєньє 
вла(с)ности кгру(н)товь поводовьі(х) ани со(т) рєчи самоє при(н)цьіпа(л)ноє 
со(т)ступуючи, але мєлисоруючи и поря(д)нє сво(и) позовь справуючи, тєпе(р)
вє(р). вши(х), яко пото(м)ковь и сопєкуновь вши(х), яко теж и со(т)живляючи
тую спра(ву) по смє(р)ти со(т)ца вшо(г)[о], вьішь мєновано(г)[о], понєважь 
з соньі(м) процє(с) єсть зачатьі(и), а знову прихиляючи(с) до декрету и рєми(с)сьі
трибуна(л)скоє, та(к) в року тисєча шє(ст)со(т) три(д)ца(т) пє(р)во(м), мца
сє(н)тєбра, пятого дня межи поводо(м) а со(т)цє(м) вє(р). вши(х) учиненого, з ко- 
торьі(м) су(д) трибуна(л)ски(и) до по(д)коморо(г)[о] а(л)бо уряду єго //  -ду єго 
на поле содо(с)лаль бьі(л), и до декрету рєми(с)сьі трибуна(л)скоє, в року про-
шло(м), тисєча шє(ст)со(т) чотьі(р)дєсято(м), мца сєнтєбра, два(д)ца(т) чє(т)- 
вє(р)то(г)[о] дня на воево(д)ствє Киевьско(м) фєровано(г)[о], яко и до листо(в) 
со(т)ро(ч)ньі(х), в то(и) справє с пєвньі(х) причинь сторона(м) обо(м) вьіданьі(х), 
со чомь тьіє дєкрєта, яко и увє(с) поступокь тоє справьі ширє(и) в собє маєть,
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с которьі(ми) пово(д) то(и) тєпєрєшни(и) позовь сво(и), так тєжь и правомь 
свои(м) дедичньїмь, на кгру(н)тьі свои (обухо(в)скиє служачи(м), стосуючи а 
хотечи, яко на(и)пру(д)шє(и) в ро(з)ница(х) своихь кгру(н)товьі(х) з ве(р).
вшєю успокоить.

Тедьі для лєпшо(г)[о] (обварова(н)А и (ограничє(н)А того кгру(н)ту своєго 
до© буховаздавньі(х) часо(в) вє(д)лє є(г)[о] права, поки се прєтє(н)сия вши(р)
и вдо(л)жь соньі(х) ростягає(т), з кгру(н)тами вє(р). вшоє, до за(м)ку Копачє(в)-
ско(г)[о] налєжачи(ми), пово(д) нинєшни(и) вє(р). вшу на тє(р)ми(н), вьі(ш) 
созначоньі(и), тьімь по(з)вомь позьіває(т) и припозьіваєть, на которомь, яко на
завито(м), абьістє вє(р). вша на то(м) мє(ст)цу, гдє южє юри(с)диция фундована 
бьіла, ста(в)ши, на всє пра(в)нє со(т)повєдали и дєкрєтови нашому, кгдьі пово- 
дови во(д)лу(г) пра(в)ньі(х) докумє(н)товь дєдукованьі(х) и с права посполито- 
(г)[о] актора(т) присужоньі(и), при(с)лухали(с) проваже(н)ю на(с) а(л)бо уря(д) 
нашь и чинєнью границь по рєку Сту(г)ну и 0 (л )ш а(н )ку  со(т) за(м)ку и кгру(н)- 
то(в) копачо(в)ски(х) и и(н)шихь, и посьіпанью копцовь, и чинєнью знако(в) 
припатрили и, дєкрєтови сє при(с)луха(в)ши, во всємь скутє(ч)нє усправє(д)- 
ливили.

Писань в Горошькахь року тьісєча шєсть соть чотьі(р)дєсять трєтєго, мца 
фєвраля, два(д)ца(т) со(с)мо(г)[о] дня. А(н)дрє(и) Кговарє(в)ски(и), комо(р)- 
никь грани(ч)ньі(и) києвьски(и).

8 А по //  прочита(н)ю по(з)вовь и по довєдєнью року рєляцьією во(з)но(г)[о], 
кладєнья ихь, умоцованьі(и) поводовоє стороньї, усльіша(в)ши, жє со(т) уро-
жоно(г)[о] его м(л). пна Ерємияша Тишьі афектовано диляцьісонємь бо(л)шоє 
справьі, ижь таковая диляцьія вє(д)лу(г) права нє мела и не має(т) бьіть по(з)- 
волєна, таковьіє даваль рацьіє:

пє(р)шая — ижь урожоно(г)[о] єго м(л). пна Ерємияша Тиши яко при(н)- 
ципалємь цитату(м) в по(з)вє нє мать, але ко(н)вєниту(р) яко туторь, а право 
тому тьі(л)ко по(з)воляеть бєнєфициу(м) диляцисони(с) масори(с), хто єсть 
в по(з)вє;

другая — жє по(з)ваньіє южь су(т) аду(л)ти и нє потрєбую(т) тутора;
третяя — жє сє в то(и) диляцьш афєктовано(и) єго м(л). па(н) Ерємия(ш) 

Тиша с право(м) посполитьі(м) со диляция(х) масори(с) постановлєньі(м) нє 
справиль або вє(д)лу(г) а(р)тьікулу сє(м)на(д)цато(г)о в ро(з)дєле чє(т)вє(р)- 
то(м) нє пє(р) унику(м) ну(н)циумь має(т) бьіть прє(з) ли(ст) со(т)твористьі(и) 
афє(к)тована диляцьія, але пре(з) во(з)но(г)[о] и шля(х)ту з стороною. А и(ж) 
в то(м) нє є(ст) сати(с)факту(м) лєи(с), тєдьі того бєнєфицьіу(м) заживи(т) нє 
можеть;

чє(т)вє(р)тая — ижь на по(з)ваньі(х) дєкрєть трибуна(л)ски(и) сону(с) по- 
ложиль, абьі акцисонємь лимиту(м) єксь сусо акторату ко(н)чили. За чи(м) нє 
може(т) в нє(и) ити жа(д)ная прє(з) по(з)ваньі(х) зволока а што сє ткнє(т) рацьі- 
є(и) стороньї по(з)ваноє, жє єсть вь акциє(и) єго м(л). па(н) Ерємияшь, тєдьі єго 
яко туторо(м) кладу(т), єсли бьі налєжаль. А туто(р) нє належить до граничє- 
нья, але до данья а(с)систє(н)цьш, и нє положоно є(г)[о] иньдифєрєньтє(р)

8 зв. в по(з)вє, єсли бьі и(х) м(л). пновє Тишовє //  Тишовє тутора потрєбовали, але 
жє єго нє потребують, бо суть ко(м)плєтиєтати(с), тєдьі тєжь узу(р)пова(т)
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нє можє(т) ну(н)циумь, а до то(г)[о] тоє диляцьіи заживаю(т) инь протракцисо- 
нємь кавзє, которая три разьі на трибунале бьіла и с трибуналу ]На поле одо- 
слана.

Просєчи, абьі тая диляцьія масори(с) нє бьіла по(з)волєна, алє єксьпєра- 
мє(н)ть [!] в справє наказали. А єсли бьі бьіла по(з)волєна, жє бьі инь акто(р) 
тє(м)порє, бо справа сосужоная и дєкрєто(м) трибуна(л)ски(м) на актора, абьі 
справу тую свою иньтє(р)ми(с)сисонє субь ами(с)исонє кавзє коньтинусоваль 
нєцє(с)сита(с), положона.

На што пань Романовьски(и), слуга и(х) м(л). пновь Тишовь, ижь має(т) 
бьі(т) допу(с)чона диляцьія бо(л)шоє справьі, даль тьіє рацьіє:

Напродь, жє право посполитоє и воєво(д)ства то(г)[о], яко стату(с) вольі(н)- 
ски(и) сопєває(т), со диляцьія(х) сописує(т) то вьіра(з)нє и указуєть, ижь в ко(ж)- 
дьі(х) справа(х), ециа(м) адь иньскрипьци[со]нє(м), которая кавза є(ст) любо 
привилята, которая со(м)нибу(с) диляцисонибу(с) абрєну(н)циа(т), а прє(д) сє 
бьіває(т) по(з)волєна диляция бо(л)шоє справьі, далеко бо(л)шє(и) в таково(и) 
справє, коли то продуциту(р), жє сопєкунь инь миноритатє(м) гєрєдє(с) ку(м) 
квибу(с) акцисо вє(р)титу(р) в суде голо(в)но(м) коронномь Любє(л)ско(м) 
має(т) бо(л)шую справу, и точи(т)сє со добра тьі(х) жє сиро(т) и сьіновьцовь 
свои(х), при которо(м) и привилєя и мунимє(н)та диспозьїцьіє с тьі(м) жє акто-
ромь, зь  єго м(л). пномь Бє(л)зски(м), зостаю(т) аминорєнє(с) яко нонь аду(л)- 

9 ти, нє маючи анно(с) дискрєцисони(с), до жа(д)но(г)[о] / /  -но(г)[о] юри(с)ди(ч)- 
ного става(т) нє могу(т), которьіх и сама поводовая сторона з бьі(т)но(ст)ю 
и а(с)систє(н)циєю тутора припозьіває(т), минорєнитатє(м) соньїмь приписуючи
и при(з)наваючи, тєдьі то має(т) бьі(т) рату(м) и самому єго м(л). пну Бє(л)- 
зскому со тьі(м) ко(н)ста(т) бо(л)шє(и), же туторь є(ст) инь гакь юридика масо- 
ри(с) иньпо(р)таньция [!] инь масори субсє(л)исо. За чи(м) є(ст) єксь лєє пуб- 
лика є(т) єксь пракси узитата таковая диляцьія, которьі(м) посланець по(з)ва-
но(г)[о], єго м(л). пна Ерємияша Тиши, заживає(т) слушне со(т) єго м(л). пна 
по(д)коморо(г)[о], по(з)волєна бьі(т) має(т), а має(т) бьі(т) по(з)волєна мерито, 
аж ь по со(т)сужєнью трибуналу коронно(г)[о] Любе(л)ско(г)[о] абовє(м) на то(м)
суде бо(л)шє(и) справь свои(х) та(к) з самьі(м) поводо(м), єго м(л). пномь Бє(л)- 
зски(м), яко и (з) и(н)ши(ми) сособами справь свои(х) и сьіно(в)цовь свои(х), 
яко ли(ст) собвєша(ль)ньі(и) єсть при(с)ланьі(и) показує(т), просячи, абьі тая 
диляцьія пра(в)нє по(з)волєна бьіла. Которьі(и) ли(ст) собвєша(л)ньі(и) до акть 
по(д)комо(р)скихь поданьі(и), в тьіє слова писаньі(и):

Я, Ерємияшь Тиша-Бьіковьски(и), со(з)на(и)мую тьі(м) листо(м) мои(м),
ижь што припадаєть тє(р)минь с по(з)ву со(т) урожоно(г)[о] єго м(л). пна Еро- 
(г)[о] на Чє(р)нєховє Нємирича, по(д)коморо(г)[о] києвьско(г)[о], на и(н)ста(н)-
цьію вє(л)мо(ж)ного єго м(л). пна Андрєя з До(м)бровицьі Фи(р)лєя, каштеляна 
Бє(л)зско(г)[о], по урожоньі(х) пановь Кгабриєля, Яна и Па(в)ла Тишо(в)-Бьі- 
ко(в)ски(х), пото(м)ко(в) зошлого Адама Тиши-Бьіко(в)ско(г)[о], и мєнє, со(з)- 
наваючо(г)[о], яко сопєкуна со(т) вьідано(г)[о] а то в справє якобьі чинє(н)я гра-
ни(и) мєжи має(т)но(ст)ю є(г)[о] м(л). пна ка(ш)тєляна Бє(л)зско(г)[о] — мє(с)-

9? зв. тє (ч )к а / / мє(с)тє(ч)ка О бухова, а має(т)ности пновь Тишо(в) — мєстє(ч)ка
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Копачова. На которьі(и) тє(р)минь я са(м) яко (опєку(н) за бо(л)шою справою, 
которую в трибуна(л)ско(м) суде Любе(л)ско(м) в року, тєпє(р) идучо(м), тисє
ча шє(ст)сот чотьі(р)дєся(т) трєтє(м), з ве(л)мо(ж)ньі(м) его м(л). пномь Андрєє(м) 
з До(м)бровицьі, Фи(р)лєємь, ка(ш)тєляно(м) Бє(л)зски(м), и и(н)ши(ми) осо
бами, в процє(с)сє мєнованьі(ми), маю, тєдьі то судови по(д)комо(р)скому зє(м)-
ли Києвьскоє яко судо(ви) а вє(л)мо(ж)ному єго м(л). пну Бє(л)зско(му) яко 
сторонє поводово(и) до вєдомсо(с)ти донє(с)ти прошу, абьі(с)тє вьі, мєнє во(д)-
лу(г) права посполито(г)[о] захова(в)ши, на помєнєньїхь пнахь Тиша(х) и на 
мнє яко сопєкунє и(х) жа(д)ньі(х) зьі(с)ковь и прєзьі(с)ко(в) сотримова(т) нє до- 
пу(с)чали, алє тую справу зо вси(м) еє еффє(к)то(м) на и(н)ши(и) тє(р)минь, 
на которо(м) я бо(л)шую справу в судє головно(м) трибуна(л)ско(м) актованую 
покажу, (о(т)ложить рачили. Котороє диляцьш бо(л)шоє справьі зажить слузє
моєму, шляхє(т)но(му) пну Стєфанови Во(л)скому злєцилє(м) и тьі(м) листо(м) 
мои(м) злєцаю. До которо(г)[о] листу для бо(л)шоє вєрьі пєча(т) прити(с)нувь- 
ши, рукою моєю по(д)писалє(м) и приятєлє(и) мои(х) до по(д)пису, нижє(и) 
вьіражоньі(х), упросило(м).

Писа(н) в Люблинє року тисєча шє(ст)со(т) чотьі(р)дєся(т) трєтє(м), мца 
10 априля, дня со(с)мна(д)цато(г)[о]. У то(г)[о] листу при пєчатє(х) по(д)письі 

рукь в тьіє слова: Jeromiasz Tisza Bykcovski1. II
Я, комо(р)никь, ко(н)тровє(р)сьі(и), (о(т) сторонь собу(д)вухь вношоньі(х), 

вьіслухавьши и соньїє добрє уваживьши, ачь ко(л)вєкь плєнипотє(нт) акторєє 
па(р)ти(с) задає(т) то по(з)ваньі(м), жє южь суть по(з)ваньіє аду(л)ти, мимо што 
сопєку(н), урожоньі(и) па(н) Ерємияшь Тиша-Бьіковьски(и) диляцисонємь масо- 
ри(с) в то(и) справє заживаєть, будучи ю(ж) нєналєжачи(м) яко доро(с)льімь 
до тоє сопєки, є(д)накь ижь того ничимь нє пробуєть, абьі по(з)ваньіє бьіли суфь- 
фициє(н)тє(с) є(т)ати(с), а до того жє позовь єсть вьіданьі(и) ку(м) а(с)систє(н)-
цие то(г)[о] ж ь єго м(л). пна Ерємияша Тиши-Бьіко(в)ско(г)[о] та(н)ква(м) 
тутори(с), зачи(м) и то факть минорєнитатє(м) имь при(з)навали, тєдьі я, ко- 
мо(р)никь, згожаючи(с) в тьі(м) с правомь посполитьі(м), котороє таково(г)[о] 
бєнєфициу(м) заж ивання диляцьш масори(с) по(з)воляєть, таковоє диляцьш 
бо(л)шоє справьі, котороє сопєкунь прє(з) посланьца своєго, шляхє(т)ного 
Стєфана Во(л)ско(г)[о] правнє в то(и) справє заживає(т), созна(и)муючи прє(з) 
ли(ст) сво(и), ижь вєликиє и поважьньїє справьі свои такь с тьі(м) жє єго м(л).
пномь Бє(л)зски(м), яко и (з) и(н)шими в судє головно(м) трибуна(л)ско(м) Лю- 
бє(л)ско(м) має(т), по(з)воли(л) и тьі(м) дєкрєто(м) мои(м) по(з)воляю. А иж сє 
собоя [!] сторона на префи(к)сьію, до которо(г)[о] бьі часу тая диляцьія мєла 
бьі(с) по(з)волєна, нє згодила, тєдьі(м) в то(и) справє до дня завтрєшнєго для 
назначє(н)А прєфи(к)сиє(и) то(г)[о] тє(р)мину, дєлибєровало(м) и тую справу 
о)(т)вола(т) росказалє(м).

А кгдьі назавтрєє дня сєгоднє(ш)нєго, второ(г)[о] мад, я, комо(р)никь, на 
тоє (ж) мє(ст)цє фу(н)дацьіи юри(с)дицьіи зєха(в)ши, дєлибєрацию мою єксь- 

10 зв. пєдиюючи / /  -юючи, бачачи то, ижь ани коро(т)ши(и), ани длу(г)ши(и) 
тє(р)ми(н) для наступуючи(х) тє(р)миновь и актовь грани(ч)ньі(х), до єксь- 
пєдисованья урядовьі моє(му) налєжачихь, тє(р)мину то(г)[о] прєфиксия нє мо-

1 Далі йдуть нерозбірливі підписи.
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жє(т) бить со(з)начона, тьі(л)ко нєдєльї пя(т)ма, тєдьі со(т) дня нине(ш)нєго до 
нєдєльї пяти тоє диляцьш по(з)воляю, складаючи и заховуючи та(к) по(з)ва- 
ньі(м) до досить учинєньд вє(д)лу(г) права посполито(г)[о], со таковьі(х) диля- 
цьія(х) ухвально(г)[о], теє диляцьш масори(с), яко и поводово(и) до при(с)лу- 
ха(н)я сє єє и да(л)шо(г)[о] поступку правно рок пєвньі(и) и завитьі(и), кро(м) 
вшєляко(г)[о] припо(з)ву.

О (т) которо(г)[о] то декрету моє(г)[о] апєлєвала по(з)ваная сторона тьі(л)ко 
со(т) префиксии тє(р)мину межи справьі воєво(д)ства Києвьско(г)[о]. А умоцо- 
ваньі(и) поводовоє стороньї, боронячи тоє апєляцьіи, абьі нє бьіла допу(с)чона, 
даль причипьі:

пє(р)шая — и(ж) справа з дєкрєто(в) трибуна(л)ски(х) рєми(с)сисони(с); 
другая — а(д) аффєктацисонє(м) по(з)волєно. И проси(л), абьі тоє апєля- 

цьіи нє допу(с)чоно.
Я, комо(р)никь, тоє апєляцьіи не допу(с)тшгь, со што со(т) по(з)ваное сто

рони протє(с)тсвано сє де прозєквє(н)да кграваминє єть дамна(с). Рєпротє(с)- 
това(л)сє соффициу(м), ижь такь ве(д)лє права бьіть розумєль. Гдє ту (ж) за- 
ра(з) и умоцованьі(и) стороньї поводовоє свє(т)чиль и протє(с)това(л)сє проти(в)- 

11 ко по(з)вано(и) сторонє со то, ижь и(х) м(л)., спроти(в)ляючи(с) //  -ючи(с) дє- 
крєто(м) трибуна(л)ски(м), которьіми тую справу грани(ч)ную такь с пово(д)- 
ства ихь, яко акторово(г)[о], ко(н)чить наказано, што все по(з)ваньіє, чинечи и 
провадєчи повода до вєлики(х) шко(д) и ко(ш)товь, умьі(с)нє диляцьш на зво- 
локу заживають, хотєчи яко на(и)длужє(и) справу тую грани(ч)ную помьіка(т), 
со што софєруючи(с) при(н)цьіпала своє(г)[о] такь со ко(н)травє(н)цьію дєкрє- 
то(м) трибуна(л)ски(м), яко и со шкодьі з протєстацьіи справи тоє наступуючоє 
правнє поступи(х)[!].

А пото(м) стєннико(в), до тоє ж ь справи налєжачи(х), чєрє(з) во(з)но(г)[о]
привола(т) наказаломь, а мєновитє впєрє(д) єго м(л). пна во(и)ско(г)[о] киє(в)- 
ско(г)[о], по которо(г)[о] позовь трєти(и) по пє(р)шихь двохь и листахь со(т)- 
рочнн(х) по(д)нєсєнн(и), в тьіє слова писанн(и):

Ерьі(и) на Чє(р)нєховє Нємири(ч), по(д)коморн(и) воєво(д)ства Киє(в)-
ского, урожоному его м(л). пну Исоанови Нєчаєви Грузєвичови, во(и)скому 
зє(м)ли Києвьскоє, зовси(х) енєралитє(р) добрь вє(р). твоєє, лєжачихь и рухо- 
михь, звє(р)хностю его к(р). м(л). а владзою уряду моє(г)[о] по(д)комо(р)ско-
(г)[о] приказую, абнстєвє(р). вша пєрєдо (м)ною а(л)бо судо(м) мои(м) по(д)-
комо(р)скимь за инотє(с)тє(н)цнєю моєю дня два(д)ца(т) дєвято(г)[о] мца 
априля, в року тєпєрєшнє(м), тисєча шє(ст)соть чотн(р)дєсять трєтємь, припа- 
даючо(г)[о] на мє(ст)цу ро(з)ниць, та(м), гдє сторона поводовад нижє(и) мє- 

11 зв. нованая, мєнє а(л)бо уря(д) мо(и) по(д)комо(р)ски(и) во(д)лу(г) правь / /  
правь и диспозьіцьі(и) своихь со(т) добрь урожоннхь пановь Кгабри- 
єля, Яна и Павла Тишовь-Бнко(в)скихь з бн(т)но(ст)ю и прито(м)но(ст)ю 
сопєкуновь, ихь м(л)., имь вє(д)лугь права и тєстамє(н)ту записанн(х), 
то єсть замьку Копачовьского, а добрь нижє(и) мєнованого повода за(м)ку, 
и мєста О бухова и СОбуховьсчи(з)нн и приналє(ж)носте(и) ихь поставить и 
юри(с)диция уфу(н)дована будєть, на жалобу и правноє попартье вє(л)мо(ж)-
ного єго м(л). пна Аньдрєя з До(м)бровицн Фи(р)лєя, каштеляна Бє(л)зско(г)[о], 
стали. Которн(и) вє(р). твою яко ко(л)лятерала и суграни(ч)ника познває(т)
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до пи(л)нованья стєньї со(т) добрь Бє(р)кова сєла и припатрєня сє проваженья 
дукто(в) прє(з) сторону поводовую, тудє ж ь и ставє(н)д по(д)даньіхь своихь 
з мєновано(г)[о] сєла Бє(р)коЕа для вьіданья свєдє(ц)ства и при(з)наня пятьі. 
Прото абьі(с) вє(р). твоя на тє(р)минє, вьі(ш) мєновано(м) ста(в)ши и по(д)даньіхь 
своихь для вьіда(н)я свєдецьства ставиль по(д) винами, в праве сописаньїми.

Писа(н) в Горошка(х) дня два(д)цать со(с)мо(г)[о], мца февраля, року ти
сєча шє(ст)со(т) чотьі(р)дєсять трєтєго. Аньдрє(и) Кговарє(в)ски(и), коморь- 

12 никь граничьньі(и) києвьски(и). //
А гіото(м) другого стєньника, я(с)нєпрєвєлє(б)нгго в богу, єго м(л). со(т)ца 

митрополита киє(в)ско(г)[о] и капитульї П є ч є ( р ) с а ОЄ, п о з о в ь  трєти(и) по 
дву(х) и листовь со(т)ро(ч)ньіхь вьіданьїхь по(д)нєсєньі(и), тими словьі писа- 
ньі(и):

Ерьі(и) на Чє(р)нєховє Нємири(ч), по(д)коморн(и) воєвоства [!] Києвь- 
ского, вєлєбному в бозє єго м(л). (о(т)цу Пєтру Могилє, а(р)хиєпископови, 
мєтрополитє києвьскому, гали(ц)скому и всєя Ро(с)сии, а(р)химаньдритови мо- 
настнра Пєчє(р)ско(г)[о] Києвьско(г)[о], и всє(и) капитулє того ж ь монастнра
Пєчє(р)ского зо вси(х) доб(р) вє(р). вшоє, лєжачихь и рухомнхь, звє(р)хно- 
(ст)ю єго к(р). м(л). а владзою уряду моєго по(д)комо(р)ско(г)[о] приказую,
абн(с)тє вє(р). вша пєрєдо (м)ною а(л)бо судо(м) мои(м) по(д)комо(р)скимь
за инотєстєньциєю моєю дня два(д)цать дєвято(г)[о], мца априля, в року тєпє- 
рєшнємь, тисєча шє(ст)соть чотьі(р)дєсять трєтємь, припадаючого на мє(ст)цу 
ро(з)ниць, тамь, гдє сторона поводовая, нижє(и) мєнованад, мєнє а(л)бо уря(д) 
мо(и) подькомо(р)ски(и) во(д)лугь пра(в) и диспозицьі(и) свои(х) со(т) добрь уро- 
жоньїхь пановь Кгабриєля, Яна и Павла Тишовь-Бьіко(в)ски(х), з бьі(т)ностю и 
прито(м)но(ст)ю сопєкуновь ихьм(л)., имь во(д)лу(г) права и тєстамєньту запи- 

12 зв. саньїхь, то є(ст) за(м)ку Копачо(в)ского, а доб(р) //  доб(р) нижє(и) мєновано(г)[оІ 
повода, замьку и мєста СОбухова и Обуховьсчизни и приналєжностє(и) и(х), 
поставить и юри(с)диция уфуньдована будє(т), на жалобу и пра(в)ноє попа(р)-
тьє вє(л)можьно(г)[о] єго м(л). пна Аньдрєя з До(м)бровицн Фи(р)лєя, каште
ляна Бєльзского, стали. Которн(и) вєлє(л): вшу [!] яко коллятєраловь и сугра- 
ничьниковь познваєть до пилнованья стени со(т) доб(р) сєла Бє(з)радичь и 
припатрєнья сє проваженья дуктовь прєз сторону поводовую, тудє(ж) и ста- 
в є н ь а  подьданнхь своихь з мєновано(г)(о] сєла Бє(з)радичь для в ь іда н ь А  
с в ^ д є^ ств а  и при(з)нанья пєта. Прото, абн(с)тє вє(л). ваша на тє(р)минє, 
внш ь мєнованомь, ста(в)ши, и по(д)данн(х) свои(х) для вьіда(н)А свєдецьства 
ставили подь винами, в праве (описаними.

Писань в Горошка(х) дня два(д)цать со(с)мо(г)[о], мца фєвраля, року ти
сєча шєстьсоть чоти(р)дєсять трєтєго. Аньдрє(и) Кговарє(в)ски(и), комо(р)- 
никь граничьни(и) києвьски(и).

По прочитанью по(з)вовь и по довєдєнью року рєляциєю во(з)ного кла- 
дєнья ихь умоцовани(и) стороньї поводовоє просиль и домавяльсє, аби стє(н)- 
никомь на по(з)ви, вьішь помєнєннє и по(д)нєсєньіє, справова(т)сє наказано.

13 Гдє ту (ж) зара(з) єго м(л). пань во(и)ски(и) //  києвьски(и) яко стєньникь спра
ви  принцьіпа(л)ноє, пє(р)соналитє(р) пєрє(д) судо(м) стоячи, сублитоваль, 
и ж ь  стєньї кгрунту своєго такь, яко со(т) антєцє(с)соровь своихь на тьіє добра



набьіль и по(д)лугь записовь по(с)сєсьі(и) и дєклярацни, вє(д)лугь давного 
и старожи(т)ного уживанья своєго пєрєстєрєгаючи кгру(ь)ту, а чужо(г)[о] не 
пра(г)нучи, пєрєстєрєгаєть и пи(л)нуєть. © (д)накь абьі собє ничого дєфєньсн(и) 
пра(в)ньі(х) нє сопустшгь, понєважь приньцнпалктз(р) цитати(с) є(с)ть, єсть 
поззолєна диляция масори(с), тєдьі кумь ко(л)лятєралибу(с) маєть бьіть по(з)во- 
лєна су(с)пєньса, бо такь право посполитоє сонать.

А умоцованьі(и) поводовоє стороньї, указуючи то, же су(с)пє(н)са прє(з) 
по(з)ваньі(х) до припа(т)нєнья [!] справьі с при(н)цьіпа(л)ньіми по(з)занн(ми) 
афектованая ити нє має(т), тую даль радьію:

пє(р)шая — ижь диляцьія масори(с) нєправнє по(з)волєная, тєдьі и су(с)- 
пє(н)са до нєє по(з)волєна бьі(т) нє маєть;

другая — жє належить акторови с ко(л)лятєралами впєрєдь тє(р)минумь 
албо дукту(с) взяти, што (бьі(т) нє можє(т) синє акгницисонє ко(л)лятєрали(с), 
которьіє вєдаю(т) добрє, ижь пятьі СОбуховьская з Бє(з)ради(ц)кою и Бє(р)ковь- 
скою при устю рє(ч)ки 0(л)ш аницьі в рєку Сту(г)ну и початокь сво(и) здавна, 
вє(д)лу(г) пра(в) и ди(с)позицьі(и) и на О буховь служачи(х), мають. Зачимь 

13 зв. до дукту да(л)шо(г)[о] приступуючи тру(д)но, коли бьі су(с)пє(н)са // су(с)пє(н)- 
са наступи(т) мєла.

третя — жє ко(л)лятєрали(с) нєсу(т) иньсимульї со по(з)вє ку(м) при(н)- 
ципалибу(с) цитати(с) вложоньїє, яко ж ь тєдьі со(д)но(г)[о] по(з)ву до другого 
має(т) бьі(т) су(с)пєнса. А по готовю, ижь справа з рєми(с) трибуна(л)ски(х), 
яко и кгро(д)ски(х) києвьски(х), з ними яко ко(л)лятєралами адь ка(м)пумь 
єсть, которая зволоки нє (тєр)пить, зачимь могуть и тєпєрь при(з)нать пятьі, 
просєчи тєдьі, абьі су(с)пє(н)са бьіла со(т)тята. Да(л)шиє правьньїє добродє(и)- 
ства вьцалє собє заховавьши, я, комо(р)никь, коньтровє(р)сьі(и) сторонь 
собу(д)вухь вьіслуха(в)ши и соньїхь добрє уваживьши, понєвєжь инь кавза 
приньципали(с) диляцисо масори(с) є(ст) по(з)ваньімь коньцє(с)са, тєдьі такь
згє(г)[з| м(л). пномь во(и)ски(м), яко и с капитулою Пєчє(р)скою, з стєньника- 
ми, тую справу до того жь часу су(с)пєиьдую и тє(р)минь бє(з) гірипо(з)ву, 
кгдьі справа при(н)цьіпа(л)ная с по(з)ваньіми припадєть, обо(м) сторонам за
ховую са(л)вє дєфєньси(с) инь єксьцєпьцисонибу(с) па(р)ти(с) утроквє. Гдє 
ту (ж) жє зара(з) єго м(л). пань во(и)ски(и) києвьски(и) протєстовальсє про- 
тивко во(з)ному со фа(л)шивоє со(з)наньє рєляцьіи положєнья по(з)вовь, жє 
и(х) нє клавь. Рєпротє(с)това(л)сє во(з)ньі(и), ижь сонь по(з)вьі, пооти(в)ко 
по(з)ваному вьіданьїє, слу(ш)нє и вча(ст)нє в має(т)но(с)ти є(г)[о] положиль

14 и рєляцьію, со(з)на(в)ши, до а(к)ть подаль// -даль. А и(ж) со(т) кж ать ихь м(л). 
Корє(ц)ки(х) и дє(р)жачо(г)[о] половицьі сєла СО(л)шаницьі, со(т) по(з)ваньі(х), 
яко пє(р)шо(г)[о] дня, на датє мєновано(г)[о], такь за второ(г)[о] и трєтєго 
ни(х)то сє нє со(т)зьіваль и справи тоє арє(ш)товать нє хотєли, ани вєдомости 
со собє жа(д)ноє нє дали, за чимь соньїхь яко нєсталн(х) и права нє по(с)луш- 
ньі(х) я, комо(р)никь, взн(с)ку с присужєнємь а(к)торату и с при(з)наньємь 
стєньї кгру(н)товь, со которнє рє(ч) єсть, з учинєнемь и вложєньємь протє(с)- 
тацьіи, инь ква(н)ту(м) била би того потреба, взда(л) на позовь трєти(и), в тьіє 
слова писанн(и):

Юрє(и) на Чє(р)нєховє Нємири(ч), по(д)коморн(и) воєво(д)ства Киє(в)- 
ско(г)[о], я(с)нєсо(с)вєцонн(м) кжато(м), ихь м(л). Самоєлєви, Каролєви и
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Евфрузьіне Корє(ц)ки(м), дєдичо(м), и п(р). Кирилови Маса(л)скому, и уро
жоному пну Грєгсрєму Бобриковичови, яко на тоть ча(с) не ведать яки(м) 
право(м) дє(р)жачо(му) добрь половицьі сєла С0(л)ша(н)ки, алиа(с) С0(л)шани- 
цьі, зо всьі(х) єнєралитє(р) добрь, лєжачи(х) и рухомьі(х), звє(р)хностю єго 
к(р). м(л). а владзою уряду мовго по(д)комо(р)ского приказую, абьі(с)тє вв(р). 
ваша пєрвдо (м)ною а(л)бо судо(м) мои(м) подькомо(р)скимь за инотєстєнь-
цьією моєю дня два(д)ца(т) дєвятс(г)[о], мца априля, в року тєпєрєшьнємь, 
тьісєча шє(ст)со(т) чотьі(р)дєся(т) трєтє(м), пригігдаючо(г)[о] на мє(ст)цу ро(з)- 
ни(ц), тамь, гдє сторона поводовая, нижє(и) мєнованая, мєнє а(л)бо уря(д) мо(и) 
подькомо(р)ски(и) во(д)лугь правь и ди(с)позьіци(и) свои(х) со добрь урожо- 
ньі(х) панс(в) Кгабриєля, Яна и Павьла Тишо(в)-Бьіко(в)ски(х) з бьі(т)? остю 
и притомьнсстю сопєкуно(в), ихь м(л). имь во(д)лугь права и тєстамєньту за-

14 зв. писаньїхь, то єсть замьку Копачє(в)ского // Копачєвьско(г)[о] а добрь ньіжє(и)
мєнованого повода за(м)ку и мєста СОбухова и Обухо(в)счи(з)ньі и приналє(ж)- 
ностє(и) ихь поставьі(т), и юри(з)дицьія уфуньдованая будє(т), на жалобу и 
правьноє попарьтє вє(л)мо(ж)но(г)[о] єго м(л). пана Аньдрєя з До(м)бровьіцьі, 
Фи(р)лєя, ка(ш)тєляна Бє(л)ско(г)[о], стали. Котсрьі(и) вє(л). вашу яко ко(л)- 
лятєрало(в) и суграни(ч)нико(в) позьіваєть до пи(л)нова(н)я стєньї со(д) добрь 
половицьі сєла 0(л)ш а(н )ки , алиа(с) СО(л)шаньіцьі, и припатрєня сє проважє(н)я 
дукто(в) прє(з) сторону поводовую, тудє ж ь и ставєнья по(д)даньіхь своихь 
з сєла 0(л)ш аницьі, алиа(с) 0 (л )ш ан ьки , для вьіда(н)я свєдецьства и прьі- 
(з)на(н)я пятьі. Прото абьі(с)тє вє(л). ваша на тє(р'минє, вьішь о(з)начоно(м), 
ставьши, по(д)даньіх<ь своихь для вьіда(н)я свєдецьства ставили по(д) вина(і\ и), 
в праве (описаньїми.

Писань в Горо(ш)кахь дня два(д)цать сосьл ого, мца февраля, року тисєча 
шєстьсоть чотьі(р)дєсять трєтєго. Аньдрє(и) Кговаревьски(и), коморьникь 
граничьньі(и) Києвьски(и).

По которомь взданью плєнипотєньїь стороньї поводовє на позваньїхь яко 
нєстальі(х) дальшого поступьку правного домавяльсє. Прєто я, комо(р)никь, 
за домовєньємь сє и пра(в)ньіми поступьками стороньї поводовоє, ижь по(з)Еа- 
ньіє нє стали и вєдомости жа(д)ноє со собє нє дали, прихиляючи(с) в то(м) до 

15 права по(с)полито(г)[о], в да(л)шо(м) тоє справьі поступьку // акторать с при- 
знаньємь стєньї и кгруньтовь, доО бухова налєжачихь, его м(л). пану Бє(л)- 
зскому присужаю и наказую, абьі сторона позваная жа(д)ноє прєпєдицьіи 
по(д) ча(с) єксьпєдисованья тоє справи при(н)цьша(л)ноє з ихь м(л). пани 
Тишами нє чинили по(д) винами, в праве посполитомь сописаньі(ми), которнє 
на по(з)ваньі(х) зара(з) всказую и на єкьзєкуцьію до суду налєжно(г)[о] со(т)- 
сьілаю. А нигилсо мину(с) плєнипотє(нт) стороньї пово(до)воє, иостєрєгаю(чи)
цєло(с)ти прав, протєстацию, же еони инь ко(н)ди(к)то з и(х) м(л). п н ь ї  Тишами 
на у(и)му кгру(н)то(в) поводовьі(х) чинять, заносиль, яко на кошт шкоди(т), 
софєрова(л)сє, што всє для памєти до кни(г) нинєшнихь по(д)комо(р)скихь

15 зв зоєво(д)ства Киевьско(г)[о] єсть записано. //

234



2. Д иляция бо(л)шоє справи єго м (л ) .
пна Сєнявского в справє кнєжати, 

є го м (л ) . Фєдора Чє(т)вє(р)т єнж кого, 
ч ин'ьіиих'ь уча(ст)никові> копиєвскихь.

Року тисєча иіє(ст)со(т) чотьі(р)дєся(т) трєтєго, 
мца июня, иіє(ст)на(д)цатого дня.

Передо мною, Миколаємь Тучаницьки(м), комо(р)никомь граничьньі(м) 
воево(д)стЕа І\иєвско(г)[о], кгдьі сє приточило справа межи вє(л)мо(ж)ньі(м) 
кнєжатє(м), єго м(л). Федоро(м) Сватопє(л)ко(м) Че(т)ве(р)тєньски(м) и урожо- 
ньіми и(х) м(л). паньї Василомь Абрамовичо(м), Криштофомь, Фєдоро(м), Ива- 
но(м), Фєдоро(м)-моло(д)ши(м) Бс(г)дановичами, Иваномь, Грегорие(м) Гре- 
горовичами Юшковскими, Иваномь Бушиньски(м) — уча(ст)никами копиев- 
скими и иньшими уиа(ст)никами, приньципа(л)нєми поводами, а я(с)неве(л)-
мо(ж)ньі(м) его м(л). пно(м) Адамо(м) Гєронимомь з Кгранова Сенявски(м), 
грабею на Шклове и Мьішє(и) яко дедичо(м) а его м(л). пано(м) Якубомь Потоць- 
ки(м), по(д)чаши(м) подо(л)ски(м), яко асе(с)соро(м) доб(р) Горо(д)ка, позва
ними. Такь за дєкрєто(м) содосланя суду головно(г)[о] трибуналу короньного 
Любє(л)ско(г)[о] в року прошломь, тисєча шє(ст)со(т) чотьі(р)десять второмь,
мца сок(т)обра, два(д)цатого дня, яко припозво(м) и листо(м) со(д)рочьньі(м), 
позваними в справє со вьіби(т)є кгва(л)товьноє з кгруньтовь поводовь копиєв- 
ски(х), в по(з)вє сориина(л)номь и в процє(с)сє вьіражоньі(х) а до Горо(д)ка, 
мае(т)ности позваньі(х), привласчоньі(х), иньтєньтованьі(и). О  чо(м)то(т) позовь 
(ориина(л)ньі(и) и процєсь, до то(г)[о] позву зошльі(и), такжє дєкрє(т) трибу- 

16 на(л)ски(и) ширє(и) в собє собмовлюю(т). //
Тєдьі мєнє сторона поводовая, привє(д)ши на мє(ст)цє ро(з)ниць, на уро- 

чиско Крьівьі(х) СОзє(р), подле дороги, которая идє(т) з Ра(х)новь до Горо(д)ка, 
просила, абьі(м) я юри(з)дикьцию мою уфуньдова(л) и Ео(з)ному каза(л) соб- 
вола(т) и до ро(з)граничєня тьі(х) доб(р) приступи(л).

Там же зара(з), сочєвисто станувши, урожоньі(и) єго м(л). пань Пєтрь
Улєски, слуга я(с)нєвє(л)мо(ж)ного, прєрєчоного єго м(л). пна Сєнявского,
граби на Шкловє и Мьішо(и), именємь того пна своєго урядовнє со(л)лєнитє(р) 
свє(д)чиль и протєстова(л) противко вє(л)мо(ж)ному єго м(л) пану Ерому на 
Чєрняховє Нємиричови, по(д)коморому во(є)водства Киевского, и мнє, Мико
лаєви Тучаницькому, комо(р)никови граничьному того жь воєво(д)ства, яко 
урядови, а противько я(с)нєсосвєцоному кнєжати, єго м(л). Святопє(л)кови,
Фєдорови Чє(т)ве(р)тєньскому, и урожоньі(м) ихь м(л). пномь Василови Абра- 
мовичови, Криштофови, Иванови, Федорови-моло(д)ши(м) [!] Бо(г)дановичо(м), 
Иванови и Грєго(р)ему Грєгоровичо(м) Юшковски(м), Иванови Бушиньскому, 
уча(ст)нико(м) села Старьі(х) Копиєвєць яко сторонє со то, напро(д) противко 
єго м(л). пану по(д)коморому и мнє, комо(р)никови, де и(л)лєкгалитатє акьтусь 
прєзєньти(с), такжє де ну(л)литатє фуньданьде юри(з)дикьцисони(с) еть ну(л)- 
литатє тоциу(с) актусь сомниумьквє тє(р)минорумь инь акту еть ци(р)ка актумь, 
субсєквєньциумь ратификацисонєквє сомниумь юриумь гєредитарисорумь еть 
аньтиква посє(с)сисонє, узуфруктуквє акь поцисоритатє акторатусь лекгтими
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пна протестуючо(г)[о] заховавьши са(л)вамь имьпукгнацисонє(м) коньтра тє(р)-
16 зв. минумь форумь акторатумь акьцисонє(м) єть субсєквєньтєсь //  -секвєньтє(с)

тє(р)минос акь иньстаньциа собороньї добродє(и)ства, пробациєи доводьі 
правньїя инь тото єть квави(с) минима па(р)тг пану своєму цалє заховавши. 
Противно за(с) кнєжати, єго м(л)., и уча(ст)нико(м) доб(р) сєла Стари(х) Копиє- 
вєць, ижь и(х) м(л). инь коньтє(ст)атумь лєкгумь, акь сєкуритатємь прєзєнь- 
циумь юдицисорумь коньституцисонибусь рєкгни єть статути(с) привилєи- 
атомь [!] нонь собсє(р)ваньдо моду(м) єть модєстиамь, которая сє при таковомь 
акьтє повиньна заховати людє(и) коньно и пєшо до ки(л)ку тисєчє(и) зь стрє(л)- 
бою согнистоє, з сосчепами, с косами и иньньїмь сору(ж)ємь, до бою налєжачи(м),
у(з)броєньі(х), на вла(с)ньі кгрунть Кошьіловски(и) пна протєстаньти(с) зо- 
славши на мє(ст)цє уфуньдованоє юри(з)дикьции, гдє и сторона позваная па- 
рєньдо юри комуни єть дєкрєто сакросанькто трибуналицисо плєнипотєньтовь 
свои(х) право(м) и вшєлякимь бє(з)пєчєньствомь, илє по(д)ча(с) цєлєброваня 
акту граничьного убє(с)пєчоньі(х) для вношєня соборонь правньі(х) зослала, 
помєнєньїє уча(ст)ники Стари(х) Копиєвєць ту жь, по(д) бокь судовь граничь- 
ньі(х), замькнули, прє(з) што сєкуритатє(м) юдицисорумь коньтємьпсєрунть, єть 
єксь иньдє пєна(с) лєє публика саньцита(с) попали. А особливе протєстова(л)- 
сє со то, ижь еони, нонь габита рацисонє єквитати(с) и права посполитого вє(р)- 
сусь лимитємь натуралє(м), то єсть прє(з) рьїку Субь пєрєшовши, которая еєло 
Копиєвьци старожьі(т)ную засобомь ко(л)локованую, граничить, важьілисє 
добра и кгруньтьі, до Кошьілова со(д) ки(л)кусоть лє(т) налєжачиє, котори(х)

17 аньтєцє(с)соровє / /  пна протєстуючо(г)[о]сє зь єналоиє(и) пановь Кошьілов- 
ски(х), по ни(х) пановь Козаровь, с Кошьіловски(х) походячи(х). А потомь
пость акьквизита юра содь соньїхь прє(з) про(д)ковь пна протестуючого, то єсть
нєкгдьі я(с)нєвє(л)мо(ж)ньі(х) ихь м(л)стє(и) пановь Адама, Ієронима зь Кгра- 
нова, Сєнявско(г)[о], по(д)чашого короньного яворо(в)ско(г)[о], и(х) старосту, 
деда Миколая, по(д)чашого короньного, ратєньского, ихь старосту, стрия 
Прокопа, хоружого короньного, со(т)ца зь Кгранова Сєнявски(х) пєрє(д) ки(л)- 
кадєсять лить ане до соста(т)нєго крису жьі(т)я соньі(х) инь пацифика посє(с)-
сисонє єть узуфрукту будучиє помєнєньїє про(д)ковє пна протестуючогосє, 
в дєтиньньїхь лєтахь позосталого, фрети ипсиусь минорєньнитатє, которьі(и) 
инь дєфєньсисонємь в праве посполито(м) габилє(м) рацисонє(м) мети нє могучи, 
сосєдати, привла(ст)чати и кгва(л)товнє со(д)бирати посє(с)сие, своє юре висо- 
лєньто стве(р)жати и в соньі(х) нєдоро(с)ло(г)[о] леть кривдити, шкодьі нє(з)- 
мє(р)ньіє задавати, колониє садити и лєсьі пустошити. Яко(ж) сосєли при- 
вла(ст)чаючи, посє(с)сиє своє кгва(л)товньі(м) правомь утвє(р)жаючи, кривдьі 
и шкодьі починивши, инь диесь єть квотидиє шкоду до шкодьі придаючи чиня(т), 
задавати нє перестаючи, кгруньтьі и лєсьі пустошать, колониє новьіе садять, 
инь дєтримєньтумь юри(с) єть посє(с)сисони(с), єксь прєдєцє(с)сорибусь ань- 
тиквись чинячи, которьіє пань протєстаньти(с) шацує(т) собє на сто тисєчє(и) 
копь грошє(и) литовски(х), про то и повторе такь противко єго м(л). пану по(д)-

17 зв. коморому и мнє, комо(р)никови граничьному києвскому, яко тєжь //  яко тєжь
и помєнєньі(м) уча(ст)нико(м) копиєвски(м) со все, яко сє вьіжє(и) помєнило, 
такь тєжь и дє и(л)лєкгалитатє актусь прєзєньтись єть ну(л)литатє аньтє фунь-
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датамь цьі(р)ка фуньдацисонє(м) єть пость фуньдата(м) юри(з)дикцисонє(м) 
тоциуськвє актусь прєзєньти(с) способомь, яко сє вьіжє(и) помєнило, повторе
имєнє(м) пна своє(г)[о] протєстова(л)сє, соферуючи єго м(л). пна своєго дєби- 
та юри(с) виа квовись тємьпорє еть локо со то все правомь чинити.

По котороє то таковоє протестации учинєню я, комо(р)никь, имєнємь
вє(л)мо(ж)ного єго м(л). пна Ерого на Чєрнеховє Нємирича, по(д)коморо(г)[о] 
воєво(д)ства Києвско(г)[о], и имєнємь мои(м) свє(д)чиль и со(л)лєнитє(р) рє-
протєстоваломься противко помєнєному плєнипотєньтови єго м(л). пна Сєняв
ского и таковоє протєстации нєправнє и нєслушнє противко єго м(л). пану 
по(д)коморому и мнє занєсєноє, дє лєкгалитатє єть валидитатє актусь прєзєнь- 
ти(с) омниумьквє тє(р)минорумь инь акту єть ци(р)ка актумь субсєквєньциумь.

А пото(м) поводовая сторона, урожоньі(и) єго м(л). пань Фєдо(р) Юшков- 
ски(и), уча(ст)никь копиєвски(и), сльїшачи таковую нєправную и неслушную,
нєналє(ж)ную, именє(м) стороньї по(з)ваноє прє(з) єго м(л). пна Петра Улєвь- 
ского єсчє пєрє(д) уфуньдованємь юри(з)дикьции, мєсто коньтровє(р)си(и) и 
рации противко фуньдациє(и) юри(з)дикьциє(и), єсли бьі якиє могли мети правь- 
ньіє, котори(х) сторона поводовая соньі(м) не при(з)нава<^т), заносючую протє- 
стацию, свои(м) и всихь уча(ст)никовь копиєвски(х), в акьции вьіражоньі(х), 

18 имєнємь // противко то(и) протєстациє(и) свою рєпротєстацию и протєстацию 
заносиль в то(т) способь, ижь сторона позваная противко праву посполитому 
и бє(з)пєчєньству актовь таковьі(х), право(м) посполитьімь и коньституциями 
собварованьїми, чинячи и винь на таковьіх заложоньїхь нє обавляючи(с), 
зославьшьі умьі(с)лнє на то(т) акть людє(и) по(д) сосмьсоть служальі(х), дракга- 
новь, вєнькгровь, волоховь, козаковь, нємьцовь, вьібраньцовь, зь стрє(л)бою 
огнистою мушкетами, ручьницами, правомь посполитьі(м) илє по(д) таки(и) 
акть заборонєньі(м) ору(ж)ємь так жє людє(и) з мєсть и мєстєчокь Горо(д)ка, 
Лєвухь, Вє(р)бича, Сєбестияновки и иньньїхь волости своихь Мєжибо(с)кихь, 
Старую и Новую, Сєнявски(х), Зиньковски(х) и иньшихь волостє(и) свои(х) 
до чотьірохь тисячє(и), яко до во(и)ньі приготованьі(х) зь стрє(л)бою ручьни
цами, мушкетами, самопалами, луками, косами, осчепами, рогатинами, зь р о з 
виненими хоро(г)вями, бубнами, трубами, яко противко нєприятєля крьіжа 
святого приспособлєньі(х), и нєкоторьі(х) по бєрє(з)някахь недалеко около Крьі- 
вьіхь Cl зє(р) прє(з) слугь и рєимєньторовь локованьїхь и постановєньїхь, хотячи 
такового поступьку своєго ушти на нєвиньньі(х) поводовь, которьіє зь зв и ч а й 
ною то(л)ко броню на(д) два(д)ца(т) конє(и), лє(д)во што бо(л)шє, до акту при- 
єхали, уперєжаючи протєстацию свою, нє то(л)ко поводовоє стороньї протє
стацию, которую по уфуньдованю юри(з)дикьциє(и) мєли учинити о  таковоє 

18 зв. спроважєнє людє(и) а(р)матньі(х) противко праву але тєжь и самую фунь //  
самую фуньдацию юри(з)дикьциє(и), хотячи прєклюдєрє виамь поводомь 
мєсто раци(и) противко фуньдациє(и) юри(з)дикьциє(и), котори(х) яко прав- 
ньі(х) не мєли, такь и вносити нє могли, тую свою протєстацию неслушную за
носити. Противко котори(м) пово(д) занє(с)ши таковую рєпротєстацию и про
тєстацию имєнємь всихь поводовь о  спроважєнє таковьі(х) людє(и) а(р)матньі(х) 
з ору(ж)емь, во(и)нє налєжачи(м), и (з) стрє(л)бою о(г)нистою, зь знаками 
воєньньїми, гдє поводовє бє(з)пєчьни здоровья сво(г)[о] бьіти нє могуть, и о  
попа(д)нєне винь, в праве посполито(м) описаньі(х), коньтравєньционєквє
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декрети трибуналиции зане(с)ши, правь свои(х) целости, доводовь, пробаци(и) 
докумєньтовь и вси(х) добродє(и)ствь правньі(х) постерегаючи, понєважь сама 
сторона позваная яко ничо(г)[о] не можєть, такь и не внсси(т) противко юри(з)- 
дикцие(и) фуньдованю правного, просиль, абьі туть, на то(м) мє(ст)цу, гдє 
єсть коньку(р)єньция кгруньтовь ко(л)лятєра(л)ньі(х), у тьі(х) Кривьіхь 
О зє(р), уфуньдовавши и публиковавши юри(з)дикьцию, до припатрєня сє дово
довь и ди(с)позици(и) правньі(х) приступиль, и актор о(т) сторонє иосодово(и), 
со которого поцисоритатємь со(с)вє(д)чальсє у(з)наль, и дєкрєть трибуна(л)- 
ски(и), во(д)лугь соного во всє(м) поступивши, до єкзєквуции привель, И КОІІЬ- 
цами посьіпаньїми доб(р) Городєцьки(х), алиа(с) Сороки, кгруньть кошьілов- 
ски(и) ро(з)граничиль з добрьі Копиєвьски(х) кгруньтами которая Копиевская, 
нє так яко сторона позваная твє(р)дить, нє то(л)ко по Собь рєку, але и за Со
року рєку, яко з давньі(х) часов, такь и тєпє(р) маєть и в споко(и)номь ужьіваню 
бє(з) вшєлякоє пєрєшкодьі абь аньтикви(с)симись тємьпорибусь тримаючи и со 

19 чадьі нєкоторьіє, яко на своємь вла(с)но(м) кгруньтє // єсче добре за аньтєцє(с)- 
соровь по(з)ваного сосажоньїє, суть ужьіваєть, со которьіє жадноє перешкоди 
и имь пєтициє(и) правньїхь до тьіхь чась, такь со(д) аньтєцє(с)сорозь, яко и 
позваного, поводовє нє мели и не мають, а тєжь тою протєстацнею, которая 
пєрє(д) тьімь судомь мєстца жа(д)ного нє мела а ни можеть мети, поводовь по
званая сторона зражати нє можеть, кгдьі же поводовє, маючи єсче со(д) ань- 
тєцє(с)соровь позваного кривду и прє(з) вьіби(т)г части кгруньтовь,Гз акьциє(и) 
мєнованьі(х), до тьіхь чась нє устаючи доходять и рєалитатємь соньїх доводами 
и докумєньтами правньїми, яко ихь єсть власньі(и), хочуть виньдикова(т)и, 
до которьі(х) доводовь вьіслуханя, абьі уря(д) по(д)комо(р)ски(и), уфуньдовав
ши юри(з)дикьцию, поводовая сторона просила, захов(у)ючи собє вцалє вси 
добродє(и)ства правньїє, до тоє справьі належачие.

А по учинєню и занєсєню таковьі(х) протєстаци(и) я, комо(р)никь граничь- 
ньі(и) воєво(д)ства Києвского, прихиляючи(с) в то(м) до права посполитого и 
до дєкрєту суду головного трибуналу короньного Любє(л)ского, юри(з)дикьцию 
мою урядовую на то(м) мє(ст)цу, гдє мене сторона поводовая постановила, то 
єсть у КрьівьіхьОзє(р), подлє дороги, которая идєть з Рахновь до Горо(д)ка, 
нє дєрокгуючи ничого правомь доводомь, соборона(м) правньїмь и вла(ст)ности 
кгруньтовь на собє(д)вє сторонє, уфуньдовалємь и соную во(з)ному, ш л я х ет 
ному Михалови Богушєвичови собволати и публиковати росказало(м). Кото- 
рьі(и) ижь собвола(л) и публиковаль, рєляцию свою пєрєдо мною учиииль и 
созналь. GD котороє фуньдации юри(з)дикьциє(и), соноє за ва(ж)ную и прав-
ную нє при(и)муючи, плєнипотєньть я(с)нєвє(л)мо(ж)ного єго м(л). пна Сє- 

19 зр. нявско(г)[о], урожоньі(и) // урожоньі(и) пань Валєньтьі(и) Якгодзиньски(и) 
са(л)ва имьпукгнацисонє коньтра тє(р)минумь єть форумь єть алии(с) єксьцєпь- 
цисонибусь бєнєфиции(с)квє юри(с) инь тото манєньтибусь са(л)ви(с), прихи- 
ляючи(с) до помєнєноє протєстациє(и), во всє(м) до суду головно(г)[о] коронь- 
но(г)[о] трибуна(л)ско(г)[о] Любє(л)ско(г)[о] мєжьі справьі вла(с)ного в оєвод
ства апєлєваль, которая абьі бьіла допусчона, просиль. А поводовая сторона, 
показавши дєкрє(т) суду трибуна(л)ского Любє(л)ского, котори(м) со(д)тятьіє 
суть сторонє позвано(и) апєляциє то(л)ко а дєфинитива сєньтєньция по усьі- 
паню копьцовь для пробации соньїхь, вєньць тєжь и сторона по(з)ваная жа(д)- 
ньіхь раци(и) правньїхь нє вносила, то(л)ко протєстациями и дифьфукгиись
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каробляєгь. А поводозє при коньку(р)рєньциє(и) кгруньтовь копиєвски(х), 
городєцьки(х), а(л)бо кошьіловски(х), и трєтихь рахновски(х) на уфуньдова- 
нє юри(з)дикьциє(и) звєла, противко которо(и) юри(з)дикьциє(и) позваная 
сторона жа(д)ноє рациє не дала и не даєгь. Ижь нє має(т) бьіти апє(л)ляция 
допусчона, правнє доводила, вси добродє(и)ства правьньїє вцалє собє зоста
вивши.

Я, комо(р)никь, прихиляючи(с) до декрету трибуна(л)ского, тоє апєляциє 
позвано(и) сторонє нє допустилємь. А плєнипотєнгь позваное стороньї о> по
п а р т е  тоє апєляции, со кгравамєнь и со шкодьі свє(д)чильсє. Я мь сє тєжь рє- 
протєстова(л), жємь такь вєдле права бьіти розумєль. Причомь зара(з) то(г) 
жє єго м(л). пань Юшковски(и) такь свои(м), яко и вси(х) уча(ст)никовь копиєв- 
ски(х) имєнємь свє(д)чильсє и протєстова(л) противко єго м(л). пану Сєняв- 
скому со то, ижь єго м(л)., спротивляючи(с) декрєтови трибуна(л)скому, кото- 
рьі(м) бе(з) со(д)волоки границьі учинить наказано и по(д)коморо(г)[о] спо(л)- 

20 на мь звести коштомь, нє то(л)ко абьі мель коньчити границу //, але и совшє(м) 
апєляциями и протєстациями зволочить и уряду по(д)комо(р)ского спо(л)на 
мь коштомь звє(с)ти нє хотєль и нє хочєть, со што и повторе протєстовальсє. 
А помєнєньі(и) плєнипотєнгь, сочєвисто пєрє(д) урядомь нинєшнимь стоячи,
имєнємь помєнєного я(с)нєвє(л)мо(ж)ного пна и приньципала своєго прєка- 
веньдо иньдємнитати єго м(л). рєпротєстова(л)сє противко сторонє поводово(и), 
ижь праву посполитому и декрєтови святобливому трибуна(л)скому ни в чо(м) 
нє спротивильсє, а(л)бо вємь, што с права посполитого прислушало, во всшь  
заховаль сє и коньтєньтумь ради соне мутуи сумпьтусь, в декрете трибу на(л) 
скомь вьіражоньі(м), досить учиниль, в чомь усимь єксь рацисонибусь инь тє(р)-
мино иньфєрєньди(с) софєроваль єго м(л). пна своєго кумь су а прєзєньти 
дилиєньция єть манифєстацисонє пробатурумь.

Там жє при со(д)правованю того акту, становши сочєвисто. урожоньі(и)*
пань Пєтрь Ипьна(р)ски(и), слуга я(с)нєвє(л)мо(ж)ного єго м(л). пна Ма(р)цина 
на Гусятине Калиновско(г)[о}, воєводьі и єнєрала Чє(р)ниговско(г)[о], Брац- 
лавско(г)[о!, Лити(н)ского, Любецького, Логовского, и(х) старостьі, до5(р)
Ко(р)шьіловєць дєдича, имєнємь того жь єго м(л). пиа своєго прєкустодиєньдо 
во всємь иньдємнитати єть иньтєкгритати юриумь єго м(л). со(л)лєнитєрь
ци(р)ка фуньдацисонємь юри(з)дикьцисони(с) прє(з) єго м(л). пна Миколая 
Тучаницького, комо(р)ника грани(ч)ного Києвского, на кгруньтє ко(р)шьілов- 
ско(м) фуньдовано(и), со то, ижь туть жа(д)ньіє в ь іє ( з ) д ь і  граници ани актусь 
юдициарии в добра(х) ко(р)шьіловски(х) нє могуть бьіти єксьпєдисованьїє инь- 

20 зв тє(р) дуась па(р)тесь инь прєюдици(у)мь тє(р)циє, понєважь право // право 
посполитоє зо всими комьпєтиторами коньтровє(р)сиась фуньдис кокгносцєрє 
кажє(т), а єго м(л). пан воєвода Чє(р)ниговски(и) єсть комьпєтито(р) и когє- 
рєсь доб(р) Ко(р)шьіловски(х). Завзявши тедьі вєдомость, ижь иньтє(р) дусось 
рєсь акта тє(р)цисо хочєть прєюдикарє, тєдьі, жє нє бьіль призваньі(и), ани инь 
литємь вложоньі(и), анифуньдари юри(з)дикьциє(и), ани актусь квосьвись юри- 
дикось инь абсєньция єть иньтє(р)ми(с)сисоне когєрєди(с) нє могуть бьітиєксь- 
пєдисованьїєа коньсєквєньте(р) юри(з)дикьциє фуньдованьїє. Понєва(ж) тєдьієго 
м(л). пань воєвода Чє(р)ниговски(и) до тоє справьі доб(р) ко(р)шьіловски(х) ро(з)- 
граниченя инь литємь приньципалє(м) нє єсть вложонн(и) и а(д) тє(р)минумь
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прєзєньтємь не єсть припозваньі(и), протестуетьсе именгмь его м(л). пна воєводьі 
Чє(р)ниговско(г)[о] де ну(л)литатє фуньдацисони(с) єть тоциусь актусь, некь 
нонь єть де прєюдицисо манифесто, же инь коньдиктамине па(р)тесь хочуть 
преюдикаре со(р)ти инь фуньдо доб(р) Ко(р)шьіловски(х) , юре леитимо гєрє- 
дитарисо єго м(л). пану воеводє Че(р)ниговскому налєжачоє. Кгдьі жь єго м(л). 
пань воєвода єксь диспозицисонє юриумь сусорумь, которьіє инь квови(с)ь 
леитимо тє(р)мино продуковаль будєть, єсть когєрє(с) и комьпа(р)тицєпсь 
доб(р) ко(р)шьіловски(х), просиль тєдьі пань Ипна(р)ски(и) именємь єго м(л).
пна своєго, абьі тая протєстация ци(р)ка акта принята бьіла и в акта по(д)ко- 
мо(р)скиє записана, што сотрима(л).

При которо(м) то таково(м) занєсєню протєстациє оо(д) єго м(л). пна воє- 
водьі Чє(р)ниговского то(т) жє єго м(л). пань Юшковски(и) имєнємь свои(м) 
и иньньі(х) уси(х) уча(ст)никовь копиєвски(х) протєстацию свою за- 

21 носиль такь противко єго / /  м(л). пану воєводє Че(р)ниговскому, яко и про- 
тивко єго м(л). пану Сєнявскому и сторонє позвано(и), ижь ихь м(л). коньтравє- 
ниєньдо дєкрєтови суду головного трибуналу Любє(л)ского инь коньдикто 
зь стороною позваною инь єлизисонємь акьциоони(с) таковую протєстацию, 
нє маючи туть жа(д)ного коньтикгуитатємь кгруньтовь, на (з)ражєнє акту 
тєпєрєшнєго чини(т) и совшємь то(т) жє протєстансь имєнємь (ОДНОГО з уча(ст)- 
никовь, кнєжати єго м(л). Фєдора Чє(т)вє(р)тєньского, уча(ст)ника доб(р) 
Кошьіловски(х), постєрєгаючи цєлости права єго и посєссиє(и), абьі прє(з) 
таковую протєстацию уима сє праву и посєсиє(и) єго м(л). нє дєяла, протєсто-
вальсє. Причомь то(т) жє плєнипотєнть я(с)нєвє(л)мо(ж)ного єго м(л). пна 
Сєнявского, прєрєчоньі(и) пань Якгодзиньски(и) корамь юдициа) прєзєньти 
пє(р)соналитє(р) комьпарєньсь номинє кво супра звьішь мєнованого єго м(л).
пна Сєнявского, пна и приньципала своєго, рєпротєстоваль и протєстовальсє 
противко урожоному єго м(л). пану Петрови Ипьна(р)скому со то, ижь сонь,
жа(д)ного нє маючи поручєня со(д) я(с)нєвє(л)мо(ж)ного его м(л). пна воєводи
Чє(р)ниговьского, пна своєго, которн(и) на кгруньтн кошнловскиє и (олєш- 
ковскиє жа(д)ннхь правь нє має(т), причомь и посє(с)сорє(м) соньі(х) нє єст, 
рачє(и) инь фаворє(м) па(р)тись акторєє, на вспа(р)тє справи єє а на взрушєнє

-ч»/
правь дєдичннхь єго м(л). пна протєстаньти(с) и стародавниє коньтинуєквє 
по(с)сє(с)си(они(с) кгруньтовь кошнловски(х) и Олєшковєць важиль и тако
вую протєстацию юрибусь єть посє(с)си(они єго м(л). прєюдицисозамь учинити 

21 зв. Де куюсь ну(л)литатє тумь єть прєкавєньдо иньдємнитати //  иньдємнитати 
юриумь єго м(л). дє иньтєкгритатє (оньі(х) и со утвє(р)жєнє посє(с)сиє(и) старо- 
давноє єго м(л). а рєми(с)са дилиєньти протєстацишнє кумь со(л)лєньни мани- 
фєстацисонє єксь рацисонибусь квови(с) тємьпорє єть локо лациусь иньфєрєнь- 
ди(с) итєрумь атьквє итєрумь протєстовальсє. Тамжє при оо(д)правованю того 
акту урожонн(и) пань Грєгори(и) Росковски(и) имєнємь сосвєцоного кнєжати, 
єго м(л). Стєфана Сватопє(л)ка Чє(т)вє(р)тєньско(г)[о], по(д)коморо(г)[о] Бра- 
(с)лавского, протєстова(л)сє противко мєнованому єго м(л). пану воєводє Чє(р)- 
ниговскому, жє кавза рацисонє єксьпу(л)сисони(с) со(д) лєть дєвє(т)на(д)цати 
єсть иньтєньтована, а єго м(л). пань воєвода по у весь ча(с) до тоє справи нє 
(о(д)зива(л)сє, а(ж) допєро сє ну(л)ло прєтєксту (одо(з)валь, дабиту(р) инь
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копия. Еть є коньтра тоть же плєнипотеньть я(с)невє(л)мо(ж)но(г)[о] его м(л).
пна Сенявско(г)[о] имєнємь того (ж) его м(л). пна и приньципала своєго против
ко я(с)нє(освєцоному кнєжати, его м(л). Стєфанови Сватопє(л)кови Чє(т)вє(р)-‘ 
теньскому, по(д)коморому воєво(д)ства Бра(с)лавского и урожоному єго м(л). 
пану Грєгорому Росковскому, которьі(и) потрикроть справами кнєжати, єго
м(л). пна по(д)коморого Бра(с)лавского, абрєнуньцисоваль и противко занесе
но^) протестациє де ну(л)литатє соное солєнитє(р) протєстова(л)сє со то, иж 
инь фаворємь па(р)тись акторєє на вспа(р)тє справьісвоє(и), тєпєрєшнє(и) спра
вє подобно(и), которую дасть пань бо(г) дня два(д)ца(т) трєтего, аньни прєзєнь- 
ти(с) с приньципаломь протєстаньти(с) будє(т) мети, чинячи собє то(л)ко прє- 
параториумь справьі свое(и), а на кгруньтьі кошьіловскиє и солєшковьскиє 

22 жа(д)ньіхь правь нє маєть, причо(м) и посє(с)сорє(м) //  в соньїхь нє єсть, а на
( в ) з р у ш є н є  п р а в ь  д є д и ч ь н ь їх ь  е г о  м ( л ) .  п н а  п р о т є с т а н ь т и ( с )  и  с т а р о д а в н о є  
к о н ь т и н у є к в є  п о с є ( с ) с и с о н и ( с )  к г р у н ь т о в ь  КОШЬІЛОВСКИХЬ и © л є ш к о в є ц ь  
в а ж ь іл ь с є  т а к о в у ю  п р о т є с т а ц и ю  ю р и б у с ь  є т ь  п о с є ( с ) с и с о н є  є г о  м ( л ) .  п р є ю д и -  
ц и с о з а м ь  у ч и н и т и  д е  к у ю с ь  н у ( л ) л и т а т є  и  в с и ( х )  с о к о л и ч ь н о с т и  є є  є т ь  п р є -  
к а в є н ь д о  и н ь д є м н и т а т и  ю р и у м ь  д е  и н ь т є к г р и т а т є  со н ь і(х ) и  со ( у ) т в є ( р ) ж є н є  
п о с є ( с ) с и є ( и )  с т а р о д а в н о є  є г о  м ( л ) .  а  р є м и ( с ) с а  д и л и є н ь ц и я  є т ь  с о л є н ь н и  м а н и -  
ф є с т а ц и с о н є  є к с ь  р а ц и с о н и б у с ь  к в о в и с ь  т є м ь п о р е  є т ь  л о к о  л а ц и у с ь  и н ь ф є р є н ь -  
д и с ь  и т є р у м ь  а т ь к в є  и т є р у м ь  п р о т є с т о в а л ь с е .  А и ж ь  с я  т о г о  д н я  к  в є ч є р о в и  
с к л о н и л о ,  т є д ь і м ь  т у ю  с п р а в у  д о  д н я  з а в т р є ш н є г о  п о (д )  т о ю  ж ь  м о ц ь ю  в о ( з ) -  
н о м у  м є н о в а н о м у  с о (д )в о л а т и  р о с к а з а л ь .

А потомь, кгдьі дня завтрєшнєго сємогона(д)ца(т) июня я, комо(р)никь, 
на тоє жь мє(ст)цє уфуньдованоє юри(з)дикьциє(и) моєє зєхавши, сторонь 
до справьі приволати поменєному во(з)ному ро(с)казахь [!], тєдьі то(т) жє плє-
нипотєньть я(с)нєвє(л)мо(ж)ного єго м(л). пна Сєнявского рєа(с)сумуючи прє(з) 
себе учиненую протєстацию противко тому жь урожоному пану Грєгорому 
Росковскому, со(л)лєнитє(р) протєстова(л)сє со то, ижь сонь по ки(л)ка кроть 
вьірєкьшисє усихь справь кнєжать ихь м(л). Четвє(р)тєньскихь, таньквамь 
иньтрузорь до акту тєперєшнєго, такь дня вчора(и)шого, яко и нинєшнєго, 
вдира(л)сє и вдираєть, чого бьі чинити нє мєль, кгдьі жь кводь сємєль плаку- 
ить, амьплиусь дисплицєрє неквить, а сонь нє то(л)ко с право(м) кнєжа(т) ихь 

22 зв. м(л)., алє єциамь профє(с)сисони мунєрис прокуратории абрєнуньциавить / /  
абрєнуньциавить, зачимь не то(л)ко таньква(м) иньтрузо(р), алє тєжь єть 
таньквамь плєнипотєньсь до тєперєшнєго акту и до жа(д)ньіхь иньшихь справь 
в жадно(м) суде и уряде вязати(с) и в нихь ставати далеко ба(р)зє(и) на взру- 
шєнє правь дєдичьньїхь стародавньїхь приньципала протєстаньти(с) ничо(г)[о] 
чинити нє можєть.

Усльїшавши тєдьі єго м(л). пань Юшковски(и) таковьіє протестациє, аби
за таковьіми протєстациями, коториє имєнємь єго м(л). пна Сєнявско(г)[о] 
противко кнєжати, єго м(л). пану по(д)коморому Бра(с)лавскому и плєнипотєнь- 
тови соного заносять, хотячи зразити стєньника, нє показавши права слушного 
жа(д)ного пєрє(д) судомь тєпєрєшнимь, жа(д)ная уима правомь поводовоє
стороньї нє дєяласє, со нєважности тоє протестациє єго м(л). пна Сєнявского 
прєкавєньдо иньдємнитати юриумь сусорумь протєстовальсе.
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А по занесєню таковьіхь протєстаци(и) сторона поводовая в способь про
п о з и ц ія )  своєє по(д)нєсла позовь по(д)комо(р)ски(и) со(д) сєбє по по(з)ва-
ного єго м(л). пна Сєнявского яко дєдича а по єго м(л). пна Якуба Потоцького, 
по(д)чашо(г)[о] Подо(л)ско(г)[о] яко посє(с)сора доб(р) Горо(д)ка, прихиляю- 
чисє до дєкрєту помєнєного головного трибунальского вьіданьі(и), в тьіє слова 
писаньі(и):

Ерьі Нємиричь на Чє(р)няховє, по(д)коморьі(и) воєво(д)ства Києвско(г)[о], 
вє(л)мо(ж)ному єго м(л). пану Адамови Гєронимови зь Кгранова Сєнявскому 
яко дєдичови а єго м(л). пану Якубови Потоцькому, по(д)чашому Подо(л)скому, 
яко посє(с)сорови доб(р) Горо(д)ка, С ТЬІХЬ жє доб(р) в. м. и иньши(х), гдє ко(л)- 
вєкь пре(з) в. м. маючихь, звє(р)хностю єго ко(р).м. а владзою уряду моє(г)[о] 
по(д)комо(р)ского росказую, абьі(с)тє в. м. пєрєдо мною самьі(м), а в нєбьі(т)- 

23 ности моє(и) // пєрє(д) комо(р)нико(м) мои(м) граничьньі(м) києвски(м) на 
кгруньтє спо(р)номь копиєвьски(м) в року тєпєрєшнємь, тисєча шє(ст)соть 40-
тьі(р)дєсять трєтє(м), мца априля, два(д)ца(т) сємого дня, собличнє и завите 
стали на жалобу и правное попа(р)тє вє(л)мо(ж)ного кнєжати, его м(л). Фєдора 
Сватопє(л)ка Чє(т)вє(р)тєньского, и урожоньїхь пановь Василя Абрамовича, 
Криштофа, Фєдора, Йвана, Федора моло(д)шого Бо(г)дановичовь, Йвана, Грє- 
го(р)єа Грєгоровичовь Юшковски(х), Йвана Бушиньского и иньшихь, єсли бьі 
которьіє до тьі(х) доб(р) якоє право мели, поводовь, которьіє в. м., прихиляю
чи^) до дєкрєту трибуна(л)ского в року тисяча цє(ст)со(т) [!] чотьі(р)дєсягь

/'s~
второмь, мца соктобра, два(д)цатого дня мєжьі менованьїми поводами а в. мстя- 
ми позваньїми в справє со єксьпу(л)сию кгруньтовь поводовьі(х) копиєвски(х) 
фєрованого и до мєнє, по(д)коморого києвского, а(л)бо уряду моєго на ро(з)- 
граничєнє мєнованьі(х) доб(р) содосланоє иньтєньтовано, яко со томь дєкрєть 
трибуна(л)ски(и) Любє(л)ски(и) ши(р)шьі(и) єсть, позьівають до учинєня гра
ниць межи добрами копиєвьскими поводовь а в. м. Горо(д)комь позваньїхь, 
абьістє тєдьі в. м. на тє(р)минє мєнованомь станули з ди(с)позициями и (з) до
кументами правньїми, зь сви(д)ками, яко того єсть звьіча(и). А любо^в. м. ста
нете а(л)бо ни(т), я а(л)бо уря(д) мо(и), што с права належати будєть, поступлю 
собє.

Писань в Иса(и)кахь року тисєча шє(ст)со(т) чотьі(р)дєсять трєтєго, мца 
ма(р)ца, дєвятого дня.

А потом поводовая сторона по(д)нєсла позвьі по(д)комо(р)скиє во(д)лугь 
дєкрєту суду головного трибуналу короньного Любє(л)ского и тє(р)мину, в 

23 зв. нє(м) спєцификованого, по ихь м(л). / /  по ихь м(л). пановь стєньниковь вьіда- 
ньіє, с которьіхь пє(р)ши(и) по сосвєцоного кнєжати, єго м(л). Стєфана Свято- 
пє(л)ка Чє(т)вє(р)тєньско(г)[о], по(д)коморо(г)[о] Бра(с)лавского, такь сє в со
бє маєть:

Ерьі(и) Нємиричь на Чє(р)няховє, по(д)коморьі(и) воєво(д)ства Києвского, 
сосвєцоному кнєжати, єго м(л). Стєфанови Святопє(л)кови Чє(т)вє(р)тєньскому, 
по(д)коморому воєво(д)ства Бра(с)лавьского, зо вси(х) доб(р) в. м. звє(р)х- 
ностью єго ко(р). м(л). и владзою моєю по(д)комо(р)скою приказую, абьі(с) 
в. м. пєрєдо мною а(л)бо комо(р)никомь мои(м) граничьньі(м) києвски(м) в року
тєпєрєшнє(м), тисєча шє(ст)со(т) чотьі(р)дєся(т) трєтє(м), мца априля, два(д)ца(т) 
сємого дня, на кгруньтє спо(р)номь копиєвскомь и городєцькомь, гдє я а(л)бо
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уря(д) мо(и), приводячи дєкрєть трибуна(л)ски(и) до ефекту, граничити и копь- 
ци сьіпати буду, собличьнє и завите сталь на жалобу и правное попа(р)те ве(л)- 
мо(ж)ного кнєжати, его м(л). Федора Сватопе(л)ка Чє(т)вє(р)тєньского, и 
урожоньїхь пановь Василя Абрамовича, Криштофа, Федора, Йвана, Фєдора- 
моло(д)шого Бо(г)дановичовь, Йвана, Грегоро(г)о [!] Грегоровичовь Юшков- 
ски(х), Йвана Бушиньского и иньшихь, если бьі до тоє справьі слушне нале
жали, уча(ст)никовь копиєвски(х), поводовь, которьіє в. м. позьівають до пи(л)- 
нованя стєньї рахновское и при коньку(р)єньции кгруньтовь копиєвски(х), 
городєцькихь и рахновски(х) и при(з)наня наро(ж)ника копиєвско(г)[о]. А лю
бо в. м. станє(т) любо ни(т), я, што с права належати будєть, поступлю. Пи
сань в Иса(и)кахь року тисєча шє(ст)со(т) чотьі(р)дєся(т) трєтєго, ма(р)ца, дє
вятого дня.

Други(и) по вє(л)мо(ж)ную єє м(л). панюю Тєсофилю с Хоцимира Хмє-
лєцькую, воєводиную Києвскую, и єго м(л). пна Лукаша Хмєлєцько(г)[о], 

24 сто(л)ника бра(с)лавско(г)[о], сьіна єє м(л). / /  яко стеньниковь, вьіданьі(и), 
в тьіє слова писаньі(и): Ерьі(и) на Чє(р)няховє Нємиричь, по(д)коморьі(и) воє
в о д с т в а  Києвского, вє(л)мо(ж)но(и) єє м(л). панє(и) Тєсофили с Хоцимира 
Хмєлєцько(и), воєводино(и) Києвьско(и), и єго м(л). пану Лукашови Хмелє- 
цькому, сто(л)никови бра(с)лавскому, зо вси(х) доб(р) в. м. звє(р)хьностью 
єго ко(р). м(л). и моєю по(д)комо(р)скою владзою приказую, абьістє в. м. пє
рєдо мною а(л)бо урядомь мои(м) по(д)комо(р)ски(м) Києвски(м) в року тєпє-
рєшнє(м), тисєча шє(ст)со(т) чотьі(р)дєся(т) трєтємь, мца априля, два(д)ца(т) 
сємого дня, на кгруньтє спо(р)номь копиєвскомь и городєцькомь, гдє я а(л)бо 
уря(д) мо(и) по(д)комо(р)ски(и), приводячи дєкрє(т) трибуна(л)ски(и) до ефекту, 
граничити и копьци сьіпати буду мєжьі Горо(д)комь а Копиєвьцами, собличьне 
и завите стали на жалобу и правное попа(р)тє вє(л)мо(ж)ного кнєжати, єго 
м(л). Фєдора Чє(т)вє(р)тєньско(г)[о], и урожоньі(х) пановь Василя Абрамовича, 
Криштофа, Фєдора, Йвана, Фєдора-моло(д)шо(г)[о] Бо(г)дановичовь, Йвана 
Бушиньско(г)[о] и иньши(х), если бьі до тоє справьі слушне належали, уча(ст)- 
никовь копиєвски(х), поводовь, которьіє в. м. позьівають Д0£пи(л)н0ваня стєньї 
коритяньскоє, если бьістє меть собє с поводами со(д) Копиєвєць а Горо(д)ка
вє(л)мо(ж)но(г)[о] єго м(л). пна Сєнявского прєтєньдовали, такжє до при- 
(з)наня наро(ж)ника поводомь при коньку(р)єньциє(и) кгруньтовь дашовскихь, 
копиєвски(х) и городєцьки(х). А любо в. м. станете, любо ни(т), я, што с права 
належати будє(т), поступлю. Писань в Иса(и)кахь року тисєча шє(ст)со(т) чо-
тьі(р)дєся(т) трєтєго, мца ма(р)ца, дєвятого дня. 

зв Трети(и) по // Трєти(и) по яснєсо(с)вєцоньі(х) кнєжать, ихь м(л). Вишнєвєць-
кихь, и кнєжати, єго м(л). пна по(д)коморого бра(с)лавского яко стеньниковь, 
вьіданьі(и), в тьіе слова писаньі(и): Ерьі(и) на Чє(р)няхове Нємиричь, по(д)комо- 
рьі(и) воєво(д)ства Києвско(г)[о], я(с)нєсо(с)вєцоньі(м) кнєжато(м), ихь м(л). 
Дмитрови и Коньстаньтому Вишнєвєцьки(м) збьі(т)ностью сопєкуновь в. м. яко 
дєдичомь а сосвєцоному кнєжати, єгом(л). Стєфанови Сватопє(л)кови Чє(т)вє(р)- 
теньскому, по(д)коморому бра(с)лавскому, яко посє(с)сорови мєстєчька Да- 
шова зо вси(х) доб(р) в. м. звє(р)хностью єго ко(р). м(л). и моєю по(д)комо(р)- 
скою владзою приказую, абьістє в. м. пєрєдо (м)ною а(л)бо урядомь мои(м) по(д)- 
комо(р)скимь Києвски(м) в року тєпєрешьнємь, тисєча шє(ст)со(т) чотьі(р)дєсять
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тргтг(м), мца априля, два(д)цать сємого дня, на кгруньтє спо(р)номь 
копиєвскомь и кгродєцькомь, гдє я а(л)бо уря(д) мо(и) по(д)комо(р)ски(и), при- 
водячи дєкрєть трьібуна(л)ски(и) до єфєкту, граничити и копьци сьіпати буду, 
(обличьнє и завите стали на жалобу и правноє попа(р)тє вє(л)мо(ж)ного кнє
жати, єго м(л). Фєдора Чє(т)ве(р)теньского, и урожоньі(х) пановь Василя Аб- 
рамовича, Криштофа, Фєдора, Йвана, Фєдора-моло(д)шого Бо(г)дановичовь, 
Йвана, Грєгориа Грєгоровичовь Юшковски(х), Йвана Буши(н)ского и иньшихь, 
єсли бьі до тоє справьі слушнє належали, уча(ст)никовь копиєвски(х), поводовь, 
которьіє в. м. позьівають до пи(л)нованя стєньї дашовскоє и при(з)наня наро(ж)- 
ника копиєвского при коньку(р)єньциє(и) кгруньтовь копиєвски(х), кгродє- 
цьки(х) и дашовски(х). А любо в. м. станете, любо нить, я, што с права нале
жати будєть, поступлю. Писань в Иса(и)кахь року тисєча шє(ст)соть чотьі(р)- 
дєсять трєтєго, ма(р)ца, дєвятого дня. А ижь то(т) те(р)минь ро(з)граничєня 
доб(р) поменєньі(х) з дєкрєту суду головного трибуналу короньного Любє(л)-
ского на дєнь два(д)цать сємьі(и), мца / /  априля в року тепєрєшнє(м) тисєча 

25 шє(ст)со(т) чотьі(р)дєсять трєтє(м) припадаючи созначоньі(и), єго м(л). пань 
по(д)коморьі(и) киевски(и) для наступуючого тє(р)мину граничного мєжьі єго 
м(л). пано(м) Бє(л)скимь со(д) О бухова а ихь м(л). паньї Тьішами со(д) Копачова 
тамь в своємь воєво(д)ствє пролонькговати, со(д)рочити и со(д)ложьіти на дєнь
шєстьна(д)цатьі(и) мца июня, в року тєпєрєшнємь мусєль. Тедьі поводовая 
сторона для вписаня в книги по(д)комо(р)скиє пє(р)вє листь шдрочоньі(и) со(д)
єго м(л). пна по(д)коморого києвского в то(и) справє вьіданьі(и), в тьіє слова 
писмомь по(л)скимь писаньі(и), подала2. До того листу печать притисненая 
по(д)комо(р)ская воево(д)ства Києвского а по(д)пи(с) руки тьіми словьі: Jerzy 
Niemierzycz, podkomorzy Kyowsky, m[anu| р[горгіа].

А потомь поводовая сторона подала позвьі трьі по(д)комо(р)скиє, по ихь 
м(л). пановь стеньниковь вьіданьїє, с которьі(х) пє(р)шьі(и) по (о(с)вєцоного

О-'
кнєжати, єго м(л). пна по(д)коморого бра(с)лавско(г)[о|, вьіданьі(и), в тьіє слова 
писаньі(и): Ерьі(и) Нємиричь на Чєрняховє, по(д)коморьі(и) воєво(д)ства Києв
ского, сосвєцоному кнєжати кнєжати [!] Стєфанови Чє(т)вє(р)тєньскому, по(д)- 
коморому бра(с)лавскому, со(з)на(и)мую тьі(м) писанємь мои(м), ижь доси(т) 
чинячи дєкрєтови трибуна(л)скому любє(л)скому мєжьі уча(с)никами копиєв- 
скими, поводами, а вє(л)мо(ж)ньімь его м(л). пано(м) Адамо(м) Гєронимомь
Сєнявски(м) яко дєдичо(м) и єго м(л). пно(м) Потоцьки(м) яко посє(с)соромь, 
позваними, со єкспу(л)сию з кгруньтовь копиєвски(х) а до Горо(д)ка привлас- 

25 зв. чоньі(х) на(з)на- //  на(з)чиле(м) ро(з)граничєня тє(р)минь на дєнь шє(ст)на-
(д)цатьі(и) июня, року тєпєрєшьнєго, тисєча шє(ст)со(т) чотьі(р)дєсять трєтєго, 
зачи(м), ижь має(т)но(ст) в. м. Ра(х)ньі єсть прилегла Горо(д)кови и Копиєв- 
цомь, собьвєсчаю и приповєсчаю, абьі(с) в. м. на тє(р)минє меновано(м), гдє 
я а(л)бо уря(д) мо(и) засяде, стєньї своєє рахновскоє пи(л)новаль и наро(ж)- 
ники рахновско(г)[о] ужьіваня при коньку(р)єньциє(и) кгруньтовь рахнов- 
ски(х), копиєвски(х) и городєцьки(х). А любо в. м. станєть, а(л)бо нить, я, што 
с права належати будєть, поступлю. Писань в Иса(и)кахь априля сосмого 
дня, року тисєча шє(ст)со(т) чотьі(р)дєся(т) трєтєго.

2 Текст листа польською мовою опускається.
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Други(и) по вє(л)мо(ж)ную єє м(л). панюю Хмєлєцькую, воєводиную Києв-
скую, и єго м(л). пна Лукаша Хмєлєцько(г)[о], сто(л)ника бра(с)лавско(г)[о], 
сьіна єє м(л). яко стеньниковь вьіданьі(и), в тьіє слова писаньі(и): Ерьі(и) Нєми
ричь на Чє(р)няховє, по(д)коморьі(и) воево(д)ства Києвского, вельмо(ж)но(и) 
Тєофили с Хоцимира Хмєлєцько(и), воєводино(и) києвско(и), и єго м(л). пану 
Лукашови Хмєлєцькому, сто(л)никови бра(с)лавскому, созна(и)мую тьімь ли- 
сто(м), ижь досить чинячи дєкрєтови трибуна(л)скому Любє(л)скому, МЄЖЬІ
уча(ст)никами копиєвьскими а вє(л)мо(ж)ньі(м) єго м(л). пномь Адамомь Гє- 
ронимомь Сєнявски(м) и пано(м) Якубо(м) Потоцьки(м), позваньїми, со єксь- 
пу(л)сию з кгруньтовь копиєвьски(х) фєрованому, на(з)начиломь тє(р)минь 
ро(з)граничєня Горо(д)ка и Копиєвєць на дєнь шє(ст)на(д)цатьі(и) июня, року 
тєперєшнєго, тисєча шє(ст)со(т) чотьі(р)дєся(т) трєтєго. А ижь в. м. маєте при
л е г л у ю  має(т)но(ст) свою Кори(т)ную, тєдьі в. м., прихиляючи(с) до декрету 
трибуна(л)ско(г)[о] и листу со(д)рочьного, собьвєсчаю, абьістє на те(р)минє 

26 мєнованомь станули //  станули, стєньї своєє коритиньскоє пи(л)новали и на- 
ро(ж)никь, если бьістє собє мети прєтєньдовали при коньку(р)єнциє(и) кгрунь
товь городєцького, копиєвьского и дашовского, признали. А любо станете, 
а(л)бо нить, я, што с права належати будєть, поступлю собє. Писань в Иса(и)- 
кахь сосмого дня априля, року тисєча шє(ст)со(т) чотьі(р)дєсять трєтєго.

Трєти(и) по кнєжа(т) и(х) м(л). Вишьнєвєцьки(х) и сопєкуновь и(х) и по
кнєжати єго м(л). пна по(д)коморо(г)[о] бра(с)лавско(г)[о] яко стеньниковь вьі- 
даньі(и), в тьіє слова писаньі(и): Ерьі(и) на Чє(р)няховє Нємиричь, по(д)комо- 
рьі(и) воєво(д)ства Києвского, я(с)нєсосвєцоньімь кнєжато(м) ихь м(л). Дмитро- 
ви и Коньстаньтому Вишьнєвєцькимь з бьі(т)но(ст)ю сопєкуновь ваши(х) яко 
дєдичо(м), сосвєцоному кнєжати Стєфанови Сватопє(л)кови Чє(т)вє(р)тєнь- 
скому, по(д)коморому бра(с)лавскому, яко посє(с)сорови Дашова, со(з)на(и)- 
мую, ижь досить чинячи дєкрєтови трибуна(л)скому Любє(л)скому МЄЖЬІ 
уча(ст)никами копиєвскими, повода(ми), а вє(л)мо(ж)ньімь єго м(л). пано(м) 
Адамо(м) Гєронимо(м) Сєнявьски(м) и пано(м) Якубомь Потоцьки(м) со єксь- 
пу(л)сию зь кгру(н)товь копиєвски(х), позваньїми, на(з)начиломь тє(р)минь 
июня шє(ст)на(д)цатого дня, року тєпєрєшнє(г)[о], тисєча шє(ст)со(т) чотьі(р)- 
дєсять трєтєго, розграничєня дифєрєньциє(и), мєжьі Копиєвьцами заходячоє.
Зачи(м), ижь вм. має(т)ность свою Дашовь маєте прилє(г)лую, тєдьі в. м., при- 
хиляючисє до декрету трьібуна(л)ско(г)[о] и листу со(д)рочьного, в. м. собьвєс
чаю, абьістє в. м., на тє(р)минє станувши, стєньї своєє дашовскоє пи(л)новали 
и наро(ж)ника своє(г)[о] при коньку(р)єньциє(и) кгруньтовь городєцького, 
копиєвского и дашовско(г)[о] при(з)нали. А любо станете, а(л)бо нить, я во(д)- 
лугь права поступлю собє. Писань в И са(и )кахь// априля сосмого дня, року 

27 зв. тисєча шєстьсоть чотьі(р)дєсять трєтєго.
А по по(д)нєсєню и по прєчитаню [!] тьі(х) позвовь тє(р)мину такь дєкрє- 

томь помєнєньі(м) трибуна(л)ски(м), яко и припозвами, такжє и листомь сод- 
рочоньі(м), тудє ж ь и рєляциєю возного, сторона поводовая, правнє довє(д)ши, 
просила и домавяла(с), абьі сторонє позвано(и) справоватисє наказано бьіло.

Гдє зара(з) посланець позваньїхь, я(с)нєвє(л)мо(ж)ного єгом(л). пна Сєняв- 
ского, граби на Шкловє и Мьішо(и), и ьвє(л)мо(ж)ного єго м(л)., пна Якуба с
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Потока Потоцького, по(д)чашого подо(л)ско(г)[о],шляхє(т)ньі(и) паньМ а(л)хє(р) 
Бабьски(и), маючи при собє возного, єнєрала, шляхє(т)ного Петра Нє(д)звє(д)-
ского, а при нємь урожоно(г)[о] пна Яна Трємьбицького, листь авизория(л)- 
ньі(и) до суду нинєшнєго по(д)комо(р)ского, сод стороньї и(х) м(л). пановь 
уча(ст)никовь копиевски(х) писаньі(и), которьімь я(с)неве(л)мо(ж)ньі(и) єго 
м(л). пань Сєнявски(и), ижь бо(л)шую справу со бо(л)шую суму с пєвною осо
бою и в пєвномь кгродє маєт, для чо(г)[о] так для (о(д)лєглости мє(ст)ца, яко 
и для пова(ж)ньіє соноє справьі на тєпєрєшни(и) тє(р)минь станути а в томь, 
што туть дє юрє коньвєни(т) справити(с) нє могучи, со(з)на(и)муєть, со(д)давши 
про фульцимєньто право посполитоє статуту Вольїньского в ро(з)дєлє чє(т)- 
вє(р)томь, а(р)тикулє сємьдєсятомь приньципалови своєму, взявши таньк- 
вамь нуньциусь, просиль суду нинєшьнєго, абьі пану єго, я(с)нєвє(л)мо(ж)- 

27 ному єго м(л). пану Сєнявскому, тая диляция маисори(с) //  маисори(с) дє юри(с) 
бєнєфицисо ку(р)рєньсь позволона, а з вє(л)мо(ж)ньі(м) єго м(л). пано(м) по(д)- 
чаши(м) подо(л)ски(м), ижь є(ст) кавза коньюнькта, до пришлого тє(р)мину тая 
справа суспєньдована бьіла, нихилосо [!] минусь са(л)вамь имьпукгнацисо- 
нємь коньтра тє(р)минумь форумь акь алисось субьсєквєнтєсь тє(р)мино(с) 
инь тото вцалє ихь м(л). паномь позваньїмь зоставивши.

А поводовая сторона поведила, ижь таковая диляция сторонє позвано(и) 
на бо(л)шую справу позволоная бьі(т) нє маєть с тьіхь причинь:

першая — ижь трибуналь казаль синє иньтє(р)миссисонє каза(л) граници 
чинити на афєктацию сторонь собохь, а за такою диляциєю южє бьі иньтє(р)- 
мисия бить мусила;

другая — роки завитьіє и тє(р)миньі, диляциями завитьіми, нє вступаючи 
в коньтровє(р)сию, жа(д)ньіє бьіваю(т) афєктованьїми со(д)ложоньіє, а тут уже 
позваньїє вдалисє в коньтровє(р)сию. В комьпарациє(и) плєнипотєньта записано 
єсчє дня вчора(и)шого протєстации (и) такь вєлє заношено, апєляцию иньтє(р)- 
поновано, и дня нинєшнєго протєстаци(и) такь вєлє занесено, и южє с плєни- 
потєньто(м) стороньї позваноє поводовая сторона в росправу правную урочив- 
ши(с) и вдавшисє, яко маєть иньшая бьіти комьпариция [!] в со(д)но(и) жє 
справє и кто иньши маєть афєктовать таковоє диляциє(и), которая аньтє сом- 
ниа и єсчє перє(д) тє(р)миномь мела бьіти афектованая.

Третяя — ижь таковая ди(л)ляция нє бьіває(т) содно инь пє(р)соналибусь 
акьцисонибусь позволєная, а туть позваному не єсть пе(р)сонали(с) актусь, 

27 зв. ани до поприсяжєня приходить, кгдьі (ж) трибуналь собє дєфинитива(м) //  апь- 
пробацжонє(м) тьі(х) границь зоставиль.

Чє(т)вє(р)тая — статуть єсть вьіра(з)ньі(и), жє кгдьі бьі суду зє(м)ско(г)[о] 
бьіла всказаная граница, таковьі(и) тє(р)минь може(т) таковою диляциєю на 
иньши ча(с) дифьфєровати, але ижь в то(и) справє рєчь сосужоная дєкрєть 
трибуна(л)ски(и) зашо(л) а рєчь сосужоная сомнємь юри(с) мора(м) єкськлю- 
дить, для того и тая диляция яко нєправная нє маєть бьіти позволоная.

Пятая — то(т) жє статуть самь имьпозуить коньдицисонє(м) єть нєцє(с)- 
ситатємь, абьі позваньі(и), которьі(и) бьі хотєль таковьі(и) тє(р)минь граничь- 
ньі(и) зволочити таковою диляциєю а(л)бо правдивою хоробою, вча(с) даль пє
рєдь тє(р)миномь знати со своє(и) хоробє, єсли бьі се придала, абьі тє(р)мину 
нє пи(л)новано. Ежєли тєдьі инь казу хоробьі, каже(т) статуть, вча(с) созна(и)- 
мовати, абьі тє(р)минь нє пи(л)новано, што сє казуалитє(р) придаєть далеко
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бо(л)шє(и), мела позваная сторона заховатисє водлугь того статуту еть а(д) 
имьплерє леись коньдицисонємь, ведаючи со тє(р)мине тєпєрєшнє(м), которьі(и) 
нонь казуалитє(р), але и(з) содроченя те(р)мину припадаль. Вєдаючи тєдьі 
позваньі(и) со тьіхь собохь тє(р)минахь, могль вчасне дати знати, абьі тєпєрєшь- 
чего тє(р)мину нє пи(л)новано.

С тьіхь тєдьі и иньшихь причинь просили поводовє, абьі соному таковая 
диляция нє била позволоная, заховавши собє вси добродє(и)ства правньїе, до 
тоє справьі налєжачиє.

Я тєдьі, комо(р)никь, уважаючи тоє, абьімь с квапливою сєньтєньциєю 
моєю которо(и) сторонє прєюдициумь и кгравамєнь нє учиниль, в то(и) справє 
до дня завтрєшнєго по(д) тою ж ь моцью дєлибєроваломь, и соную со(д)ложа- 

28 ломь //  со(д)ложаломь, и во(з)ному помєнєному со(д)волати ро(с)казаломь.
А плєнипотєньт позваньі(х), ижь тая дєлибєрация, нонь сєкуньдумь прє- 

скрипьтумь юри(с) во(л)гинаци [!] нє адь тридуумь, яко право кажє(т), алє 
а(д) диємь крастинамь станула, со(д) соноє яко нєправноє до суду головного 
трибуналу короньного Любє(л)ского мєжьі справи вла(с)ного воєво(д)ства Бра- 
(с)лавского ути (!) инь кавза симьплици фуньдумь таньєньти [І] апелєваль.

А поводовая сторона, внвє(д)ши з декрету трибуна(л)ского, ижь нє маєгь 
бити допусчоная апєляция а(ж) по усипаню копьцовь, до того, ижь тьіє апє- 
ляциє на (з)волоку справедливосте святоє плєнипотєньтовє чиня(т), просила, 
аби нє била допусчона.

Я, комо(р)никь, тоє апєляциє не допустило(м). А сторона позваная со по- 
па(р)тьє соноє, кгравамєнь и со шкоди свє(д)чила(с). Я мь сє тєжь рєпротєсто- 
валь, ижь такь во(д)лугь права бити розумєло(м).

А пото(м), кгдьі дня завтрєшнєго, сосмогона(д)ца(т), мца июня, на кгруньть 
и мє(ст)цє уфуньдованоє юри(з)дикьции ставивши(с), я, комо(р)никь, во(з)- 
ному помєнєному суди моє и сторонь до справи приволати росказаломь. Тамь
зара(з) со(д) того ж ь я(с)нєвє(л)мо(ж)но(г)[о] єго м(л). пна воєводи Чє(р)нигов- 
ского, имєнємь єго м(л). то(т) жє пань Пєтрь Ипьна(р)ски(и) уть супра протє- 
стовальсє. Гдє зара(з) со(д) поводовоє стороньї єго м(л). пань Федо(р) Юшков- 
ски(и), слишачи таковую збоку на (з)мовє зь  стороною позваною учиненую 

28 зв и занесеную протєстацию, имєнємь такь своимь, //  такь свои(м), яко и вси(х) 
уча(ст)никозь копиєвски(х), рєа(с)сумуючи пє(р)шую протєстацию свою, сос- 
вє(д)ча(л)сє и протєстоваль, яко и пє(р)вє(и), так противко его м(л). пану воє- 
водє Чє(р)ниговскому, яко и противко єго м(л). пану Сєнявскому и сторонє 
позвано(и), ижь ихь м(л)., спротивляючисє во всє(м) дєкрєтови суду голов
ного трибуналу Любє(л)ского, на (з)мовє зь  стороною позваною єть инь фаво- 
рємь соноє инь єлизисонємь акьцисони(с) а на вьзрушєнє права поводовоє сто
рони и уходячи тоє справи, нє маючи туть жа(д)ноє коньтикгуитатємь кгрунь
товь, на (з)ражєнє акту тєперєшнєго чиня(т). И совшємь то(т) жє протєстансь 
имєнємь одного з уча(ст)никовь, кнєжати єго м(л). Фєдора Чє(т)вє(р)тєнь- 
ско(г)[о], уча(ст)ника доб(р) Кошиловскихь, постєрєгаючи цєлости права єго 
и пссє(е)сиє(и), аби прє(з) таковую протєстацию уима сє праву и посє(с)сиє(и) 
єго м(л). нє дєяла, протєстова(л)сє, права и доводи своє вцалє собє заховуючи. 
Инь коньтрариумь тоть жє прєрєчони(и) пань Якгодзиньски(и), плєнипотєньть 
корамь юдицисо прєзєньти пє(р)соналитє(р) комьпарєнсь номинє кво супра
звиш ь мєнованого я(с)нєвє(л)мо(ж)ного єго м(л). пна Сєнявского, пна и прин-
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ципала своєго, рєпротєстова(л) и протєстовальсє противко урожоному єго м(л). 
пану Петрови Ипьна(р)скому, рєа(с)сумуючи пе(р)шую протєстацию свою инь 
тото, со то, ижь сонь, жа(д)ного не маючи порученя со(д) я(с)нєвє(л)мо(ж)ного
єго м(л). пна воєводьі Чє(р)ниговского, пна своєго, которьі(и) на кгруньтьі ко- 
шьіловскиє и солешковскиє жа(д)ньі(х) правь нє маєть, причомь и посєсорємь 
в соньїхь нє єсть, рачє(и) инь фаворємь па(р)тись акторєє, на вспє(р)тє справьі 
єє а на взрушєнє правь дєдичьньїхь єго м(л). пана протєстаньтись и стародав- 

29 ноє //  стародавноє коньтинуєквє посє(с)сисони(с) кгруньтовь кошьіловски(х) 
и солєшковєць, важьільсє таковую протєстацию юрибусь єть посє(с)сисонє єго 
м(л). прєюдицисозамь учинити дє куюсь ну(л)литатє тумь єть прєкавеньдо инь
дємнитати юриумь єго м(л). дє иньтєкгритате соньі(х) и ствє(р)жєнє посєсиє(и) 
стародавноє єго м(л). а рєми(с)са дилиєньция кумь сольєньни манифєстацисонє 
єксь рацисонибусь квовись тємьпорє єть локо лациусь иньфєрєньди(с) итєрумь 
атьквє итєрумь протєстовальсє.

Я, комо(р)никь, по занєсєню таковьі(х) протєстаций, єксьпєдиюючи дє- 
либєрацию мою, прихиляючисє в томь до права посполитого, позваному, єго 
м(л). пану Сєнявскому, таковоє диляции бо(л)шоє справьі, которую єго м(л). 
маєть со бо(л)шую суму с пєвною сособою и в пєвно(м) кгродє и со которо(и) 
прє(з) ли(ст) сво(и) со(д)рочьньі(и) урядовнє такь мнє, судови, яко и сторонє 
поводово(и) даєть знати, со(д) акту и дня тєпєрєшнєго до нєдєль шєсти, то єсть
до дня три(д)цатого, мца июля, року тєпєрєшнєго, тисєча шє(ст)соть чотьі(р)- 
дєсять трєтєго, позволилємь и тьі(м) дєкрєтомь мои(м) позваляю. Которую то 
диляцию позваньі(и), єго м(л). пань Сєнявски(и), повинєнь будєть пробовати 
на тє(р)минє пришло(м) вьіписомь с книгь соного кгроду, в которомь сє справа 
єго м(л). актовала, автєньтичьньі(м), по(д) утрачєнємь и упа(д)нєнємь тоє 
справьі, зачимь и тє(р)минь сторонамь собомь, позвано(и) до досить учинєня 
таково(и) диляциє(и), а поводово(и) до прислуханя сє єє и до дальшого поступь- 

29 зв. ку в то(и) справє правного, пєвньі(и) и завитьі(и), кро(м) е ш є л я к о г о  при //  позву, 
складаю и заховую.

А што сє тькнєть собликгаториумь посє(с)сорємь, єго м(л). пна Якуба По- 
тоцкого, по(д)чашо(г)[о] подо(л)ско(г)[о], со(д) которого шляхє(т)ньі(и) пань 
Ма(р)цинь Хмєловски(и), плєнипотєнть, содо(з)ва(л)сє, такжє стєньника рах- 
новского кнєжати єго м(л). Стєфана Чє(т)вє(р)тєньско(г)[о], по(д)коморо(г)[о] 
бра(с)лавско(г)[о], со(д) которого урожоньі(и) пань Грєгорє(и) Росковски(и), 
плєнипотєньть, содо(з)ва(л)сє, такжє стєньниковь дашовски(х) кнєжать ихь 
м(д). Вишнєвєцьки(х) Дмитра, Коньстаньтого и Ерого яко дєдичовь з бьі(т)- 
но(ст)ю кнєжати єго м(л). Ерємия Вишнєвєцького яко сопєкуна, и того жь
кнєжати єго м(л). пна по(д)коморого бра(с)лавского яко посє(с)сора, и єє м(л). 
панєє воєводиноє києвскоє и сьіна єє м(л). доб(р) Кори(т)ноє дєдичовь, со(д) 
которихь урожоньі(и) пань Аньдрє(и) Нарємьски(и), плєнипотєньть, содозва(л)-
се, яко позваньїхь, с тьіми всими такь стєньника(ми), яко єго м(л). пно(м) по(д)- 
чаши(м) подольски(м) до того ж  часу и тє(р)мину, звьшіь мєнованого, то єсть
до дня три(д)цатого, мца июля, року тєпєрєшнєго, тисєча шє(ст)со(т) чотьі(р)- 
дєся(т) трєтєго сусьпєндую, складаючи и заховуючи всимь вьіжє(и) мєнованьїмь 
юсобомь на помєнєномь тє(р)минє рокь пєвньі(и) и завитьі(и), кро(м) вшєлякого 
припозву.
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О (дь) которого декрету умоцованьі(и) по(з)ваньіхь, заховавши сальвамь 
имьпукгнацисонємь коньтра тє(р)минумь єть форумь субьсєквєньтєськвє 
тє(р)миномь, акь иньстаньциа(с), до суду головного трибуналу короньного 
Любє(л)ского мєжьі справьі вла(с)ного воєво(д)ства Бра(с)лавско(г)[о] апєлє-

30 саль //  апєлєваль.
Я, комо(р)никь, соному тоє апєляции нє допустиломь, а сонь со попа(р)тє 

єє, со кгравамєнь и со шкодьі свє(д)чилься. Я мь сє тєжь рєпротєстоваль, жє мь 
такь водлугь права и декрету трибуна(л)ского бьіти розумє(л).

А потомь то(т) жє плєнипотєнгь позваньі(х) со (д) того ж ь дєкрєту до суду 
головного трибуналу Любєльского мєжьі справьі коньсє(р)вать воєво(д)ствь 
Кпєвско(г)[о], Вольїньского, Браславско(г)[о] и Чє(р)ниговско(г)[о] апєлє
валь. Я мь єму тоє апєляции нє допустиль, а сонь со попа(р)тє єє, со кгравамєнь 
и со шкодьі свє(д)чильсє. Я мьсєтє(ж ) рєпротєстова(л), жє мь такь водлє права 
бьіти розумєль.

Тудє ж ь зара(з) плєнипотєньть позваного, я(с)нєвє(л)мо(ж)ного єго м(л).
пна Сєнявско(г)[о], пна и приньципала своєго, прєкавєньдо иньдємнитати юри
умь єго м(л). вєньць, абьі сє ничого нє уближало тє(р)минумь и єксьцєпцисомь 
правньїмь, которьіє до тоє справи служа(т), прихиляючи(с) до протєстациє(и), 
дня шє(ст)на(д)цатого июня занєсєноє, и до вси(х) иньстаньци(и), при кото- 
ри(х) са(л)ву коньтра имьпукгнацисомь тє(р)мини фори єть идь симилиумь 
сомниумьквє єксьцєпьцисонумь єть бєнєфицисорумь юри(с) и вшєлякихь 
пробаций, адь акторатумь прєзєньтє(м) служачи(х), вцалє заховнваль, так 
и тєпє(р) плєно инь роборє, в чомь позволєна диляция масори(с) нє маєть 
собьстарє, соньїє заховує(т) собє.

А поводовая сторона, рєа(с)сумуючи пє(р)шую протєстацию свою, дня шо-
ЗОзв. стогона(д)ца(т), мца // июня занесеную, рєпротєстуючи(с), вцалє вси доводи, 

докумєньта, пробациє, добродє(и)ства правниє заховавши, аби иньтєкгритати 
кгруньтов поводовоє стороньї таковнє па(р)тись а(д)вє(р)сє дифьфукгия и про- 
тєстациє, коториє инь коньтравєньцисонємь декрети трибуналиции еть єли- 
зисонємь акьцисони(с) чиня(т), ничого нє шкодили, ани правниє поступьки и 
добродє(и)ства, сторонє поводово(и) служачиє, вон(т)пили, протєстовала(с), 
такь тєжь и со то, жє єсть позволєна диляцисо масори(с) противко праву позва
ному и припусчони(и) плєнипотєньт па(р)тись цитатє, єго м(л). пна по(д)чашо- 
(г)[о] подо(л)ско(г)[о] южь трєтєго дня по зача(т)ю акьту того манифєстацию 
заноси(л).

Я, комо(р)никь, рєпротєстоваломьсє, жє мь таковоє ди(л)ляции бо(л)шоє 
справи юрє диктаньтє позволи(л) и ни в чомь противко праву посполитому єть 
єквитати нє вьікрочиломь.

Тудє ж ь тєжь рєпротєстоваломься противко тоє(и) протєстациє(и), которая
занесена со припусчєнє на трєтє(м) дню до справи плєнипотєньта єго м(л). пна 
Потоцького, по(д)чашо(г)[о] подо(л)ско(г)[о]. Постєрєгаючи цєлости своєє, 
абовємь по вси тиє три дни со томь плєнипотєньтє сторона поводовая нє пьіта- 
ла(с) и жа(д)ное коньтрадикьциє(и) нє чинила, аж ь допєро при соста(т)нємь 
декрете коньтрадикьцию, нє питаючися со плєнипотєньциє(и), учинила. За-

31 чи(м) // зачи(м) со нєва(ж)ности тоє протєстации єть дє ну(л)литатє соноє итє
румь атьквє итєрумь протєстовальсе, што все для памєти до книгь по(д)комо(р)- 
скихь воєво(д)ства Києвского єсть записано.
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3. По(з)волеи'ьє диляции бо(л)шоє справи єго м (л ) . 
пану Сєнявьскому в справє кнєжати,

єго м (л ) . пна по(д)коморо(г)[о] бра(с)лавско(г)[о].
Року тисєча иієстж о(т) чєтьі(р)дєся(т) трєтєго, 

мца июня, два(д)цатт> трєтєго дня .
Дєялосє на кгруньтє на урочиску Ивно(и) а(л)бо рачє(и) Сухо(и) долине 

у Биликового потоку, вєдлє рєчьки Уньчоє, гдє мєнє, Миколая Тучаницького, 
комо(р)ника граничьного воєво(д)ства Києвского, плєнипотєньть сосвєцоного 
кнєжати єго м(л). Стєфана Сватопє(л)ка Чє(т)вє(р)тєньско(г)[о], по(д)коморо- 
(г)[о] воєво(д)ства Бра(с)лавско(г)[о], урожоньі(и) пань Аньдрє(и) Нарємь- 
ски(и) для ро(з)граничєня доб(р) дєдичьньі(х) кнєжати єго м(л)., актора, на- 
(з)ваньі(х) Уньчєю, а(л)бо Христаново(м), и Рохнами, з со(д)ноє, а доб(р) Кгра- 
нова, а(л)бо Вє(р)бича, Горо(д)ка, а(л)бо Сороки я(с)нєвє(л)мо(ж)но(г)[о] єго
м(л). пна Адама Гєронима з Кгранова Сєнявско(г)[о], граби на Шкловє и Мьі- 
шо(и), позвано(г)[о], дєдичьньі(х), з другоє стороньї, постаньновивши [!], про
си ^ ) и домавя(л)сє, абьі(м) вєдлє дєкрєту суду головно(г)[о] трибуналу коронь-
но(г)[о] Любє(л)ского в року тисєча шє(ст)со(т) чотьі(р)дєся(т) второ(м), мца 
соктобра, два(д)ца(т) сємого дня, по(д) час сужєня коньсє(р)вать воєво(д)ствь 
Києвско(г)[о], Вольі(н) / /  ско(г)[о], Бра(с)лавско(г)[о] и Чє(р)ниговско(г)[о]
фєрованого, тудє ж ь листу со(д)рочоно(г)[о], со(д) єго м(л). пна по(д)коморо- 
(г)[о] києвско(г)[о] вьідано(г)[о], такжє тєжь позвовь, припозвовь по(д)ко- 
мо(р)ски(х) києвски(х) с повиньности уряду моєго юри(з)дикьцию уфуньдо- 
вавши, до ро(з)граничєня доб(р) мєнованьі(х) приступи(л).

Я тєдьі, комо(р)никь граничьньі(и) воєво(д)ства Києвско(г)[о], нє дєрокгу- 
ючи ничого право(м) собороно(м) и доводо(м) правньі(м), такжє и власности 
кгруньтовь на собє(д)вє сторонє, юри(з)дикьЦию мою судовую на мє(ст)цу, 
вьіжє(и) мєновано(м), гдє мєнє сторона поводовая постановила, фундую и уфунь- 
доваломь и соную возному, шляхетному Миха(и)лови Богушєвичови собьволати 
и публиковати росказало(м), которую ижь помєнєньі(и) во(з)ньі(и) собвола(л) 
и публикова(л), рєляцию свою пєрєдо (м)ною учини(л) и созна(л).

О (д) котороє юри(з)дикьциє(и) уфуньдованоє урожоньі(и) єго м(л). пань 
Алєксаньдє(р) Камєнацьки(и), слуга прєрєчоно(г)[о] я(с)нєвє(л)мо(ж)ного єго
м(л). пна Сєнявско(г)[о], по(з)вано(г)[о], повєдаючи, жє и(л)лєгитимє уфуньдо- 
ваная, до суду головно(г)[о] трибуналу Любє(л)ско(г)[о] мєжьі справьі вла(с)- 
но(г)[о] воєво(д)ства Бра(с)лавско(г)[о] апєлєва(л) с протєстациєю, имєнємь
того ж ь пна своє(г)[о] урядовнє и со(л)лєнитє(р) занесеною, противко вє(л)- 
мо(ж)ному єго м(л). пану Ерєму на Чє(р)няховє Нємиричови, по(д)коморому 
воєво(д)ства Києвского, и мнє, Миколаєви Тучаницькому, комо(р)никови гра- 
ничьному того (ж) воєвод(ст)ва яко урядови, а то противко єго>і(л). пану по(д)- 
коморому киивскому [!] и мне, комо(р)никови, дє ну(л)литатє актусь презєнь- 
ти(с), фуньдатеквє юри(з)дикьцисони(с) єть сомниумь тє(р)минорумь инь акту 
прєзєньти єть ци(р)ка актумь субьсєквєньциумь ратификацисонєквє сомниум 
юриумь гєрєдитарисорумь єть аньтиква посє(с)сисонє узуфруктуквє акь поцисо-

32 зв. ритате акторатусь лєитими пна протєстуючо(г)[о] // пна протестуючо(г)[о]
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заховавши са(л)ва(м) имьпукгнацисонє(м) коньтра тє(р)минумь форумь акто- 
ратумь акьцисоне(м) єть субсєквєньтє(с) тє(р)минось акь иньстаньциа(с) собо- 
роньї, добродє(и)ства, пробациє и доводьі правньїє инь тото акь инь квовись 
минима па(р)тє пану свєму цалє заховавши.

Я мь єму тоє апєляции нє допустиль, а сонь со попа(р)тє єє кгравамєнь и со
шкодьі свє(д)чи(л)сє. Я мь сє тє(ж) рєпротєстова(л), тє(м) такь вєдлє права
бьіти розумє(л). При то(м) я, комо(р)никь, имєнємь вє(л)мо(ж)но(г)[о] єго м(л).
пана Ерєго на Чє(р)няховє Нємирича, по(д)коморо(г)[о] воєво(д)ства Києвс-
ко(г)[о], и имєнємь мои(м) свє(д)чи(л) и со(л)лєнитє(р) рєпротєстоваломься

—-
противко єго м(л). пану Алєксаньдрови Камєнацькому, слузє єго м(л). пна Сє- 
нявско(г)[о], позвано(г)[о] тєпєрєшьнєго, и таковоє протєстации чере(з) нєго, 
нєправнє и нєслушнє противко єго м(л). пану по(д)коморому и мнє занєсєноє, 
дє лєкгалитатє єть валидитатє актусь прєзєньти(с) сомниумьквє тє(р)минорумь 
инь акту єть ци(р)ка актумь субсєквє(н)циумь.

Там жє зара(з) помєнєньі(и) плєнипотєнть поводовоє стороньї солєнитє(р) 
рєпротєстова(л)сє имєнємь при(н)ципала своє(г)[о] противко мєновано(и) про- 
тєстациє(и) по(з)вано(г)[о], жє яко юри(з)дикьция на тє(р)минє слушьно(м) 
и правно(м) лєитимє єсть уфуньдованая, такь и увє(с) акть єсть слушньї и прав- 
ньі(и), со што всє такжє дє ратификацисонє сомни.умь юриумь сусорумь. Тудє ж ь 
нє мнє(и) со то, иж ьєгом(л). позваньі(и), спротивляючися дєкрєтови трибуна(л)- 
скому, котори(м) бє(з) зволоки границу учинити наказано и по(д)коморо(г)[о] 
с по(л)ньі(м) звєсти кошто(м) нє то(л)ко, абьі мє(л) коньчачи [!] границу, алє 
и совшє(м) апєляциями и протєстация(ми) зволочи(т) и уряду по(д)комо(р)ского 
с по(л)ньі(м) коштомь звєсти нє хотє(л) и нє хоче(т), со што и повторе протєсто- 

33 вальсе. //
Пото(м) то(т) жє єго м(л). пань Камєнацьки(и), слуга я(с)нєвє(л)мо(ж)-

ного єго м(л). пна Сєнявско(г)[о], граби на Мьішо(и) и Шкловє, имєнє(м) то-
го(ж) пна сво(г)[о] противко яснєсо(с)вєцоному кнєжати єго м(л). Стєфанови Сва- 
топє(л)кови Чє(т)вє(р)тєньскому, по(д)коморому воєво(д)ства Бра(с)лавско- 
(г)[о], и урожоному пану Алєксаньдрови Василєвичови Прилуцькому, нє 
слушньі(м) во(д)лугь процє(с)су правно(г)[о] тєпєрєшнєє справьі акторо(м), 
протєстова(л)сє со то, ижь помєнєньі(и) пань Прилуцьки(и) нонь габита рацисо- 
нє єквитати(с) и права посполитого, вє(р)сусь лимитємь натуралємь, то єсть 
прє(з) рєку Собь пєрєшє(д)ши, которая кгруньтьі христановскиє з добрьі ко- 
шьіловскими граничить, важьілисє добра и кгруньтьі, до Кошьілова аньтикви-
тусь со(д) ки(л)ка соть лє(т) налєжачиє, которихь аньтєцє(с)соровє пна проте
стую чої) [о] сє зь єаньналокгиє(и) пановь кошьіловски(х), по нихь пановь Ко- 
заровь, с Кошьіловскоє походячи(х), а пото(м) по(ст) рєквизита юра со(д) соньі(х)
прє(з) про(д)ковь пна протестуючо(г)[о], то єсть нєкгдьі я(с)нєвє(л)мо(ж)ньі(х) 
и(х) м(л). пановь Адама, Гєронима зь Кгранова Сєнявско(г)[о], по(д)чашо(г)|о] 
короньно(г)[о] Яворовско(г)[о], и(х) старосту дєда Миколая, по(д)чашого ко- 
роньно(г)[о] ратєньского, и(х) старосту стрия Прокопа Хоружого, короньно- 
(г)[о ] со(т)ца з Кгранова Сєнявско(г)[о] пєрє(д) ки(л)кадєсять лєть, ажє до 
соста(т)него крису жьі(т)я соньт(х) инь гіацифика посє(с)сисонє єть узуфрукту
будучи помєнєньі(х) про(д)ковь пна протєстаньти(с), в дєтиньньі(х) лєтахь
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позостало(г)[о], фрєти ипьсиусь минорєньнитатє, которьі(и) инь дефєньсио- 
нє(м) в праве посполито(м) габиле(м) рационємь мети не могучи, соседати, 
привласчати и кгва(л)товне (о(д)берати, посе(с)сие своє юре висоленьто ствє(р)- 
жати, и в соньі(х) нєдоро(с)лого леть кривдити, шкодьі не(з)но(с)ньіе задавати, 
колониє садити и лєсьі пустошити, яко ж ь осели привласчаючи, по(с)є(с)сиє 

зв. своє // своє кгва(л)товньі(м) право(м) и(х) утвє(р)жаючи, кривдьі и шкодьі по- 
чинивши, инь диєсь єть квотидиє шкоду до шкодьі придаючи, чинять, задава(т) 
не пєрєстаю(т), кгруньтьі и лєсьі пустоша(т), колониє новьіє садя(т), инь дє- 
тримєньтумь юр:і(с) єть посє(с)сиони(с) єксь прєдєцє(с)сорибу(с) аньтикви(с) 
чинячи, котори(х) пань протєстаньти(с) шацуєть собє на сто тисячє(и) копь 
грошє(и) литовски(х), про то и повторе такь противко єго м(л). пану по(д)ко- 
морому бра(с)лавскому, яко и пану Прилуцькому о  посяжєне помєнєньі(х) 
кгруньтовь, на котори(х) нульлитє(р) юри(з)дикьция єсть уфуньдована и осє-
лости виолєньто модо локованьїє, протєстова(л)сє, офєруючи пна своє(г)[о] 
дєбита юри(с) виа квовись тємьпорє єть локо о  то всє правнє чинити.

Противко которо(и) то протєстации, прє(з) єго м(л). пана Камєнацького 
учинєно(и), то(т) жє плєнипотєньть кнєжати єго м(л). пана по(д)коморого бра(с)- 
лавско(г)[о] имєнємь єго м(л). тудє ж ь тєжь и противко самому пану Камєнаць- 
кому свє(д)чиль и со(л)лєнитє(р) рєпротєстова(л)сє, жє єго м(л). пань Камє-
нацьки(и), нє маючи жа(д)ного ко(м)ми(с)сумь о(д) єго м(л). пна Сєнявско(г)[о], 
смє(л) и важи(л)сє таковую протєстацию неслушную заносити, тудє ж ь тєжь 
и противко самому єго м(л). пану Сєнявскому, жє жа(д)ньі(х) посадь новьі(х)
кнєжа єго м(л). пань по(д)комори(и) бра(с)лавски(и) на кгруньтє єго м(л). пна 
Сєнявско(г)[о] нє локоваль, лєсовь єго м(л). нє пустошиль и нє пустоши(т), 
шко(д) жа(д)ньі(х) нє чини(т), и жа(д)ньі(м) способомь не втручається в кгрунь-
тьі єго м(л)., то(л)ко свого кгруньту вла(с)но(г)[о], прє(з) єго м(л). пна Сєняв
ского о(д)нятого, правнє доходить.

А пото(м) то(т) жє єго м(л). пань Камєнацьки(и), рєа(с)сумуючи пє(р)шую, 
вьіжє(и) вьіражоную, прє(з) сєбє занесеную дє ну(л)литатє актусь прєзє(н)ти(с) 
єть фуньдатє юри(з)дикьциони(с) са(л)ви(с) уть супра инь єнєрє єть спєциє 

34 бєнєфиции(с) юри(с) протєстацию, и оную туть, на то(м) мє(ст)цу за вьіра //  
жоную декляруючи и мети хотячи о  посяжєне кгруньтовь кошиловски(х), 
и о  то, ижь єго м(л). протєстансь, маючи суфьфициєньсь маньдаториумь єть
комьмиссумь о(д) єго м(л). пна своєго, обсєкьвєньдо маньдати(с) пна своєго, 
в справє акту тєпєрєшнєго ставає(т), иже єго м(л). пань Сєнявски(и), пань про- 
тєстаньти(с), пареньдо сакросанькто дєкрєто трибуналицио, и он ь, во всє(м) 
иньвиолабилитє(р) обьсє(р)ваньдо мутуо сумьпту, судь нинєшьни(и) по(д)- 
комо(р)ски(и) спровадиль, што да(ст) пань богь убиквє локорумь цє(р)тись про-
бационибусь довести пна своєго офєроваль.

При то(м) жє акте о  нєва(ж)ности его урожоньі(и) пань Янь Трємьбиць- 
ки(и) именє(м) свои(м) и брати свои(х) моло(д)шихь, пото(м) з ймень и про(з)- 
вискь спєцификованьїхь, постєрєгаючи цєлости права своєго собє и бра(т)и 
своє(и) на кгруньтьі кошьіловскиє, на которихь Рахньї ну(л)литє(р) посажоньїє 
суть, и коньтровє(р)сиєю тєпєрєшьнєю неслушне и неважне зашла и юри(з)- 
диция фуньдованая заходи(т) дєдичьнє служачиє, охороняючи цєлости права 
своєго и бра(т)и свои(х) дєдичьно(г)[о], до доб(р) тьіхь юрє сукьцє(с)сиони(с)
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по нєбо(ж)чика(х) зошльі(х) бабцє и ма(т)цє нашо(и) Яново(и) Трємьбицько(и) 
належачого, абьі жа(д)ное бе(з)правье такь праву, яко и добромь своимь прє(з) 
акьцию тєпєрєшьнюю нє заходило, со нєва(ж)но(ст) акту тєпєрєшнєго и уфунь- 
дованоє юри(з)дикьциє нєвєдомє сєбє протестуючо(г)[о] процесу, софєруючи(с) 
со вла(с)но(ст) тьі(х) доб(р) и кгруньтовь юре єксьпєрири и противко к(р). 
єго м(л). Стефанови Сватопє(л)кови Чє(т)вє(р)тєньскому, по(д)коморому воє
в о д с т в а  Бра(с)лавского, яко до ни(х) нє належачому, пи(л)нє и повторе про
тєстовальсє.

А плєнипотє(нт) поводовоє стороньї, сльїшачи таковую пна Трємьбицького 
протєстацию, противко соному свою рєпротєстацию заносиль, ижь помєнєньі(и) 
пань Трє(м)бицьки(і), нє маючи ничо(г)[о] — аничо(г)[о] в кгруньтахь кошьі- 

34 ЗГ-. ловски(х)// кошьіловскихь, которихь єсть прє(з) дєкрє(т) суду головного три
буналу Любє(л)ского з бра(т)єю своєю (о(д)сужоньі(и), инь фаворємь па(р)тись, 
на (з)раженє справьі важильсє таковую заносить протєстацию противко кнє
жати єго м(л). пану по(д)коморому Бра(с)лавскому, которого плєнипотєньть, 
(освє(д)чившисє, ижь кнєжа єго м(л). маєть в то(м) кгруньтє Кошиловско(м) 
пєвньїє части своє дєдичьньїє, со которихь вьідєль апєляция на воєво(д)ство Бра- 
(с)лавскоє вьішла. Котори(м) правомь кнєжати єго м(л)., абьі прє(з) тую протє
стацию ничо(г)[о] сє нє уближало, постєрєгаючи цєлости ихь, и повторе сосвє(д)- 
ча(л)сє. Такжє и противко єго м(л). пану Сєнявскому и сторонє позвано(и), 
ижь ихь м(л). инь коньдикто на (з)ражєнє акту, на єлизию з акции не хотячи,
доси(т) чини(т) дєкрєтови трибуна(л)скому инь коньдикто пна Трє(м)бицького, 
которо(г)[о] дня сємна(д)цато(г)[о] июня при со(д)правованю акту граничьно- 
(г)[о] ихь м(л). пановь уча(ст)никовь копиєвски(х), поводовь, а тьіми (ж) по- 
звань^ми) со(д) доб(р) поводовь копиєвски а позваньі(х) Горо(д)ка в листе ави- 
зориа(л)но(м) на взя(т)є диляции бо(л)шоє справи яко слугу писали и приси
лали, до учинєня таковоє неслушьноє и нєпотрєбноє протєстации ставили, 
со што и повторе то(т) жє плєнипотєнть протестоваль и рєпротєстовальсє, абьі 
тая протєстация ихь таковая правомь и цєлостямь ни в чомь нє шкодила.

При томь жє акте урожоньі(и) пань Пєтрь Ипна(р)ски(и) протєстова(л)сє
имєнє(м) єго м(л). пна воєводи чє(р)ниговско(г)[о] дє ну(л)литатє фуньдатє 
юри(з)дикьцисони(с) єть тоциусь актусь дабиту(р) инь копиа.

Я, комо(р)никь, репротєстоваломься дє валидитатє фуньдатє юри(з)дикь- 
цисони(с) єть тоциусь акьтусь.

А при занєсєню тоє протєстации со(д) єго м(л). пна воєводи чє(р)ниговско- 
35 (г)[о] то(т) жє плєнипотєнть //  поводовоє стороньї имєнємь приньципала своє- 

(г)[о] протєстова(л)сє такь противко єго м(л). пану воєводє чє(р)ниговскому, 
яко и противко єго м(л). пану Сєнявьскому, и сторонє позвано(и), ижь ихь м(л). 
коньтра вєниєньдо дєкрєтови суду головного трибуналу Любє(л)ско(г)[о], 
инь коньдикто зь  стороною позваною инь єлизисонє(м) акьцисони(с) таковую 
протєстацию, нє маючи туть жа(д)ноє коньтикгуитатє(м) кгрунтовь, на (з)ра- 
жєнє акту тєпєрєшьнє(г)[о] чиня(т), и совшє(м) то(т) жє протєстаньсь имєнємь 
приньципала своє(г)[о], постєрєгаючи цєлости права єго м(л)., абьі прє(з) та
ковую протєстацию уи(и)ма сє праву єго м(л). нє дєяла, протєстовальсє.

Инь коньтрариумь то(т) жє прєрєчоньі(и) єго м(л). пань Алєксаньдє(р) 
Камєнацьки(и) корамь юдицисо прєзєньти пє(р)соналитє(р) комьпарєньсь
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номинє кво супра взвьішь мєнованого я(с)нєвє(л)мо(ж)ного єго м(л). пна Сєняв-
ско(г)[о], пна и приньципала своєго, рєпротєстова(л) и протєстова(л)сє против
ко урожоному єго м(л). пану Петрови Ипна(р)скому со то, ижь сонь, жа(д)ного
нє маючи повєрєня со(д) я(с)нєвє(л)мо(ж)но(г)[о] єго м(л). пна воєводьі чє(р)-
ниговьско(г)[о], пна своє(г)[о], которьі(и) на кгруньтьі КОШЬІЛОВЬСКИЄ и солєш- 
ковскиє жа(д)ньі(х) правь нє має(т), при чомь и посє(с)соромь в соньїхь нє 
єсть, алє рачє(и) инь фаворє(м) па(р)ти(с) акторєє на вспє(р)тє справьі єє и на
взрушєнє правь дєдичьньі(х) єго м(л). пна протєстаньти(с) и стародавноє конь- 
тинуєквє посє(с)сисони(с) кгруньтовь кошьіловски(х) и солєшковски(х) важьі(л)- 
сє таковую протєстацию юрибусь єть посє(с)сисони єго м(л). прєюдицисоза(м) 

35 зв. учинити дє куюсь ну(л)литатє тумь єть прєкавєньдо иньдємьнитати // иньдєм
нитати юриумь єго м(л). инь фациє юдиции прєзєньти(с) рєпродукторумь дє 
иньтєкгритатє соньі(х) и утвє(р)жєнє посєсии стародавноє єго м(л). а рєми(с)са 
дилиєньция кумь со(л)лєнни манифєстацисонє итєрумь а(т)квє итєрумь про- 
тєстова(л)сє.

А по занєсєню таковьі(х) протєстаци(и) я, комо(р)никь, кгдьі мь во(з)ному 
мєнованому сторонь до справьі приволати ро(с)казало(м), тєдьі то(т) жє плє- 
нипотєньть стороньї поводовоє в способь пропозиции своєє по(д)нє(с)ль позовь 
по(д)комо(р)ски(и) на тє(р)минь, з дєкрєту трибуна(л)ско(г)[о] припадаючи(и), 
со(д) повода по позваньі(х) вьіданьі(и), в тьіє слова писаньі(и):

Ерьі(и) на Чє(р)няховє Нємиричь, по(д)коморьі(и) воєво(д)ства Києвь
ского, вє(л)можному єго м(л). пану Адамови Гєронимови Сєнявскому яко 
дєдичови а єго м(л). пану Якубови Потоцькому, по(д)чашому подо(л)скому, 
яко посє(с)сорови нижє(и) мєнованьі(х) доб(р), зо вьси(х) и вшєлякихь доб(р)
в. м. лєжачи(х) и рухомьі(х), такжє и(з) сумь пнжньі(х) звє(р)хно(ст)юєго ко(р). 
м(л). и моєю владзою уряду по(д)комо(р)ского росказую, абьістє в. м. пєрєдо 
мною самьі(м), а в нєбьі(т)ности мєнє самого тєдьі перє(д) урядомь мои(м) по(д)- 
комо(р)ски(м) Києвски(м) року тєпєрєшнє(г)[о], тисєча шє(ст)со(т) чотьі(р)дє-
ся(т) трєтєго, мца мая, чє(т)вє(р)того дня, на мє(ст)цу ро(з)ниць межьі добрами 
Уньчою, алиа(с) Христаново(м), и Рохнами сосвєцоного кнєжати єго м(л). Стє- 
фана Святопє(л)ка Чє(т)вє(р)тєньского, по(д)коморо(г)[о] воєво(д)ства Бра- 
(с)лавско(г)[о], актора, з содноє, а добрами Вє(р)бичо(м), алиа(с) Кграново(м), 
и Горо(д)ко(м), алиа(с) Сорокою, в. м., з другоє стороньї, та(м), гдє со(т) пово
довоє стороньї на полю постановлєньі(и) буду, сами собличнє и завитє в. м. 
стали на жалобу и правноє попа(р)тє вьішь помєнєно(г)[о] княжати єго м(л).
пна по(д)коморо(г)[о] Бра(с)лавского яко дєдича а пна Алєксаньдра Прилуць- 

36 ко(г)[о], єсли бьі до тоє справьі налєжаль, поводовь, которьі(и), при // хиляю- 
чи(с) во вси(м) до святобливо(г)[о] дєкрєту суду головного трибуналу Любє(л)- 
ско(г)[о] коньсє(р)вать воєво(д)ства Києвско(г)[о] в року прошло(м), тисєча
шє(ст)со(т) чотьі(р)дєся(т) второ(м), мца соктобра, два(д)ца(т) сємо(г)[о] дня, 
сужоньі(х) в справє со вьіби(т)є зь кгруньтовь христановски(х), а(л)бо уньчань- 
скихь, в по(з)вє сориина(л)но(м) и процє(с)сє мєнованьі(х) мєжьі поводо(м) 
а в. м. учиненого, позьіває(т) и припозьіває(т) со то, ижь судь головньі(и) трибу- 
на(л)ски(и) в справє помєнєно(и) з кгруньту кгва(л)товного вьіби(т)я, мєжьі
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поводомь а в. м. точачоє(с) по коньтровє(р)сиахь сторонь собохь, сторона(м) 
роспиратися наказаль, в роспираню ижь в. м. позваная сторона тьіми рациями 
зьіску, на собє сотримано(г)[о], знести не мо(г)ли, знашоль, в. м. поступовати, 
в поступованю абьістє в. м. на нєвєдомо(ст) того зьіску яко (с)те ся забирали на 
сонь ча(с) инь иньстанти присягу виконали, наказаль, во(з)ного придаль. 
А ижь сторона поводовая присягу (о(д)пустила, тедьі судь трибуна(л)ски(и), 
в. м. со(т) тоє прися(ги) уво(л)нивши, зьіскь в то(и) справє, на в. м. сотрима- 
ньі(и), зо вси(м) поступько(м) по(д)нє(з)ши, скасоваль на позовь сориина(л)- 
ньі(и) со(т)повєдати в со(д)повєданю, скутєчьнє со(т)повєдати наказаль. А в ску- 
теченомь (о(т)повєданю, ачь ко(л)вєкь тая справа сорииналитє(р) со вьіби(т)є 
кгва(л)товноє з кгруньтовь нєкоторихь уньчаньских, а(л)бо христановски(х), 
со(д) доб(р) и кгруньтовь в. м. кграновских, а(л)бо вє(р)бичо(в)ски(х), иньтєнь- 
тована єсть, соднакь, ижь тая справа бє(з) созначєня границь успокоєна бьіти 
нє можє(т), для того на афєктацию сторонь собохь судь трибуна(л)ски(и) тую 
справу до по(д)коморо(г)[о] Києвско(г)[о] а(л)бо уряду по(д)комо(р)ского для 
учинєня скутєчьньїхь границь мєжьі добрами повода и дєдича тєпєрєшнєго, 
Уньчою, а(л)бо Христановомь, и Рохнами дєдичьньїми, з содноє, а добрами 

36 зв. Кграново(м), а(л)бо Вє(р)бичо(м), Горо(д)комь, албо Сорокою, / /  албо Сорокою,
в. м. м(л). пнє Сєнявски(и), такжє дєдичньі(ми), з другоє стороньї, на кгруньть 
содосла(л) и наказаль, абьі(с)тє в. м. стороньї собєдвє по(д)коморого києвско- 
(г)[о] а(л)бо уря(д) єго со(д) акту дєкрєту соного за нєдєль два(д)ца(т) сємь, то
єсть на дєнь чє(т)вє(р)тьі(и) мца мая, в року тєпєрєшьнємь, тисєча шє(ст)со(т) 
чотьі(р)дєся(т) трєтє(м), с по(л)ньі(м) коштомь на кгрунть мєнованьі(и) спрова
дили и границу прєрєчоную бє(з) вшєлякого сомєшканя во(д)лугь права по
сполитого и доводовь сконьчили а то по(д) таксою, в процє(с)сє тоє справьі 
сописаною, которую в нє доси(т) учинєню тому дєкрєтови судь трибуна(л)ски(и) 
на в. м., на позвано(и) сторонє, зара(з) всказаль и на єкзєквуцию до суду на
лежного содосла(л). Вша(к) жє судь а(л)бо уря(д) по(д)комо(р)ски(и) Києвски(и) 
а дефинитива сєньтєньция по усьіпаню копьцовь для ствє(р)жєня и (з)моцьнєня 
тьіхь жє грани(ц) апєляции сторонє афєктуючо(и) до суду трибуналу Любє(л)- 
ско(г)[о] мєжьі справьі коньсє(р)ватьньіє воєво(д)ствь Києвско(г)[о], Вольїн- 
ского, Браславско(г)[о] и Чє(р)ниговско(г)[о] допустити повинєньєсть. СОчо(м) 
то(т) дєкрє(т) трибуна(л)ски(и) и увєсь поступокь тоє справьі правньі(и) ширє(и) 
в собє маєть. До которо(г)[о] дєкрєту суду головно(г)[о] трибуналу Любє(л)- 
ского содосланя до мєнє а(л)бо уряду моєго по(д)комо(р)ского пово(д) во вьсємь 
прихиляючи(с), в. м. до учинєня и усьіпаня границь прє(з) мєнє а(л)бо уря(д) 
мо(и) мєжьі добрами, вьішь мєнованьїми, з собохь сторонь в. м. дєдичьньїми на 
тє(р)минь вьішь мєнованьі(и) позьіваєть и припозьіває(т). На которо(м) абьі(с) 
в. м. с правами, доводами и докумєньтами, пробациями стануль, ро(з)граничє- 
ня мєжьі добрами, вьішь мєнованьїми, в. м. а поводовьіми, и копьцовь усьіпа
ню чєрє(з) мєнє а(л)бо уря(д) мо(и) припатри(л)сє и во всємь судовнє усправєд- 

37 ливиль. А любо на;тє(р)минє, //  вьішь мєновано(м), станєтє любо ни(т), я а(л)бо 
уря(д) мо(и) водлугь права посполитого поступлю. Писань в Иса(и)кахь року
тисєча шє(ст)со(т) чотьі(р)дєся(т) трєтє(г)[о], мца ма(р)ца, шостого дня.

А потомь поводовая сторона по(д)нєсла позвьі по(д)комо(р)скиє во(д)лугь 
дєкрєту суду головного трибуналу Любє(л)ско(г)[о] и тє(р)мину, в нє(м)
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спецификованого, по ихь м(л). пновь стєньнико(в) вьіданьїє, с которьі(х) пє(р)-
/-v_/

ши(и) по єго м(л). пна Краковского и єго м(л). пна Калиновско(г)[о], такжє и 
иньшихь уча(ст)никовь миха(л)ковскихь, которьі(и) такь сє в собє має(т):

Ерьі(и) на Чє(р)няховє Нємиричь, по(д)комори(и) воєводства Києвского, 
я(с)нєвє(л)мо(ж)ному єго м(л). пану Станиславови на Конєцьполю Конєцьпо(л)- 
скому, каштєлянови краковскому, гє(т)манови великому короньному бускому, 
ба(р)скому, ковє(л)скому, и(х) старосте, дєдичови и уча(ст)никови доб(р) Ми- 
ха(л)ковєць, такжє вє(л)мо(ж)ному єго м(л). пану Ма(р)цинови на Гусятинє 
Калиновскому, воєводє и єнєралови чє(р)ниговскому, старосте бра(с)лавскому,
тудє(и) и иньшимь вси(м) ихь м(л). пно(м) уча(ст)нико(м) миха(л)ковски(м) 
зо вси(х) доб(р) в. м. лєжачи(х) и рухомьі(х) звє(р)хни(ст)ю єго ко(р). м(л). и 
моєю по(д)комо(р)скою владзою приказую, абьі(с)тє в. м. пєрєдо мною самьі(м), 
а в нєбьі(т)ности моє(и) ино пєрє(д) урядомь мои(м) по(д)комо(р)ски(м) Києв-
ски(м), в року тєпєрєшнє(м), тисєча шє(ст)со(т) чотьі(р)дєсять трєтє(м), мца 
мая, чє(т)вє(р)того дня, на полю и на мє(ст)цу ро(з)ниць мєжьі добрами Уньчою, 
алиа(с) Христановомь, и Ра(х)нами кнєжати єго м(л). Стєфана Сватопє(л)ка 
Чє(т)вє(р)тєньского, по(д)коморо(г)[о] воєво(д)ства Бра(с)лавского, з содноє, 
повода, а добрами Вє(р)бичомь, алиа(с) Кграново(м), и Горо(д)ко(м), а(л)бо
Сорокою вє(л)можного его м(л). пна Адама Гєронима Сєнявско(г)[о], з другоє 
стороньї, позваного, а(л)бо та(м), гдє акто(р) мєнє, по(д)коморо(г)[о], а(л)бо 
уря(д) мо(и) постановить, сами собличєнє и завите стали на жалобу и празіює
попа(р)тє вьішь помєнєного сосвєцоного кнєжати єго м(л). пна по(д)коморо(г)[о]

37 зв. Бра(с)лавского // -славско(г)[о], повода, и пна Алєксаньдра Прилуцького, 
если бьі до тоє справьі налєжаль, которьі(и) в. м. до при(з)наня пятьі а(л)бо 
наро(ж)ника и пи(л)нованя стєньї, такжє и до при(з)наня кгруньту власного 
поводового уньчаньского на тє(р)минь, вьішь мєнованьі(и), позьіваєть. На ко- 
торо(м) абьі(с)тє в. м. ставши, пятьі своє(и) миха(л)ковскоє а(л)бо наро(ж)ника 
пи(л)новали, кгрунть вла(с)ньі(и) уньчаньски(и) поводови при(з)нали и всему 
на тє(р)минє, што с права наказано будє(т), припатрилисе и прислухали. А лю
бо в. м. станете любо ни(т), я, што с права належати будє(т), поступлю. Пи
сань в Иса(и)кахь року тисєча шє(ст)со(т) чотьі(р)дєсять трєтєго, мца ма(р)ца, 
шосто(г)[о] дня.

Други(и) по кнєжати єго м(л). Фєдора Чє(т)вє(р)тєньского и иньшихь 
уча(ст)никовь копиєвски(х) яко стеньниковь, вьіданьі(и), в тьіє слова писаньі(и):

Ерьі(и) на Чє(р)няховє Нємиричь, по(д)коморьі(и) воєво(д)ства Києвского, 
сосвєцоному кнєжати єго м(л). Фєдорови Сватопе(л)кови Чє(т)вє(р)тєньскому, 
и урожоньі(м) ихь м(л). пано(м) Василови, Бакаєви, Грєгорому, Иванови и Фє
дорови, Дмитрови, Криштофови Юшковски(м), и Иванови Бушиньскому, и 
иньши(м) вси(м) уча(ст)нико(м) доб(р) Старих Копиєвєць, зо вси(х) доб(р) в. м., 
лєжачи(х) и рухомьі(х), звє(р)хно(ст)ю єго ко(р). м(л). и моєю по(д)комо(р)- 
скою владзою росказую, абьістє в. м. пєрєдо (м)ною самьі(м) а(л)бо урядо(м) 
мои(м) по(д)комо(р)ски(м) Києвски(м) на мє(ст)цу ро(з)ниць мєжьі добра(ми) 
Уньчєю, алиа(с) Христановомь, и Рахнами кнєжати єго м(л). Стєфана Свато- 
пє(л)ка Чє(т)вє(р)теньско(г)[о], по(д)коморо(г)[о] бра(с)лавско(г)[о], повода,
з содноє, а добрами вє(л)мо(ж)ного єго м(л). пна Адама Гєронима Сєнявско(г)[о], 
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позвано(г)[о], з другоє стороньї, року тєпєрєшьнєго, тисєча шє(ст)со(т) чотьі(р)-
десять трєтєго, мца мая, чє(т)вє(р)того дня, на полю мєжьі вьішь мєнованьїми 

38 добрами а(л)бо та(м), гдє акто(р) мєнє, по(д)коморо(г)[о], / /  а(л)бо уря(д) мо(и) 
по(д)комо(р)ски(и) Києвски(и) постанови(т), сами в. м. собличьне и завите стали

/-Ч-/
на жалобу и правноє попа(р)тє сосвецоного кнєжати єго м(л). пна по(д)комо- 
ро(г)[о] бра(с)лавского, повода и дєдича доб(р), вьішь мєнованьі(х), такжє и
пна Алєксаньдра Прилуцького, єсли бьі до тоє справьі налєжаль, которьі(и) 
в. м. позьіваєть до пи(л)нованя кгруньту стєньї копиєвского, з кгруюьтом унь- 
чаньски(м) стєгаючогосє, и до при(з)наня пятьі и вла(с)ного кгруньту уньчань- 
ского, со которьі(и) вьіби(т)є пово(д) чинить на тє(р)минь, вьішь мєнованьі(и), 
позьіває(т). На которо(м) абьі(с)тє в. м. ставши кгрунть поводовь уньчань- 
ски(и), с которого со вьіби(т)є чини(т), при(з)нали, пятьі и стєньї кгруньтовь
свои(х) пи(л)новали и на всє судовнє, што часу права в. мстямь со(д) повода 
дєкляровано будєть, припатрили и прислухали(с). А любо в. м. станєтє любо 
нить, я, што с права належати будє(т), поступлю. Писань в Иса(и)кахь, року
тисєча шє(ст)со(т) чотьі(р)дєся(т) трєтє(г)[о], мца ма(р)ца, шостого дня.

Трєти(и) — по ихь м(л). вє(л)мо(ж)но(г)[о] єго м(л). пна Краковско(г)[о],
єго м(л). пна Калиновьского, кнєжа(т) ихь м(л). Вишнєвєцьки(х), кнєжати
єго м(л). Фєдора Чє(т)вє(р)тєньско(г)[о] и єго м(л). пна Соколовско(г)[о] яко 
стєньниковь, вьіданьі(и), в тьіє слова писаньі(и):

Ерьі(и) на Чє(р)няховє Нємиричь, по(д)комори(и) воєво(д)ства Києвско- 
(г)[о], я(с)нєвє(л)мо(ж)ньі(м) ихь м(л). пано(м) Станиславови на Конєцьполю 
Конєцьпо(л)скому, каштєлянови краковскому, ге(т)манови великому коронь- 
ному, бускому, ба(р)скому, ковє(л)скому, и(х) старосте, и єго м(л). пану Ма(р)- 
цинови на Гусятинє Калиновскому, воєводє и єнєралови Чє(р)ниговскому, 
старосте бра(с)лавскому, и я(с)нєсосвєцоньі(м) Коньстаньтому, Дмитрови, Еро- 
му, лє(т) нє маючи(м), а Ерємиєви, сопєкунови кнежато(м) Вишьнєвєцьки(м), 
доб(р) дашовски(х) дєдичо(м), и сосвєцоному кнєжати єго м(л). Фєдорови Сва- 
топє(л)кови Чє(т)вє(р)тєньскому, такжє урожоному єго м(л). пану Янови Со- 

38 зв. коловскому, ро(т)мистрови єго ко(р). м(л)., єсли бьістє //  єсли бьістє в. м. до 
доб(р) кошьіловски(х), алиа(с) городєцьки(х), належали, налєжньі(м) права 
ничо(г)[о] нє уимуючи, а нєналєжньі(м) ничого нє при(з)наваючи, стьі(х) и инь- 
шихь вси(х) доб(р) в. м., лєжачи(х) и рухомьі(х), звє(р)хно(ст)ю єго ко(р). 
м(л). и моєю по(д)комо(р)скою владзою росказую, абьі(с)те в. м. пєрєдо мною 
самьі(м) а(л)бо урядо(м) мои(м) по(д)комо(р)ски(м) Києвски(м) в року тєпєрєш-
не(м), тисєча шє(ст)со(т) чотьі(р)дєся(т) трєтє(м), мца мая, чє(т)вє(р)того дня, 
на мє(ст)цу ро(з)ниць мєжьі добрами Уньчєю, алиа(с) Христаново(м), и Рахна- 
ми сосвєцоно(г)[о] квєжати его м(л). Стєфана Сватопє(л)ка Чє(т)вє(р)тєньского,
по(д)коморого бра(с)лавско(г)[о], повода, и пна Алєксаньдра Прилуцького, 
єсли бьі до тоє справьі налєжаль, з содноє, а вє(л)мо(ж)ньімь єго м(л). пано(м) 
Адамо(м) Геронимо(м) Сенявски(м), дєдичомь доб(р) вє(р)бицьких, алиа(с) кгра- 
новеки(х), и городєцьки(х), а(л)бо Сорокою, з другоє стороньї, позваньїмь, 
а(л)бо та(м), гдє акто(р) мєнє, по(д)коморо(г)[о], а(л)бо уря(д) мо(и) по(д)ко- 
мо(р)ски(и) Києвски(и) постанови(т), сами собличьне и завите в. м. стали на
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жалобу и правноє попа(р)тє вьішь мєнованого кнєжати єго м(л). пна по(д)-
коморо(г)[о] бра(с)лавско(г)[о], дєдича и повода, пна Прилуцького, єсли бн 
налєжаль, которьі(и) в. м. до припатрєня (с) ро(з)граничєню кгруньтовь, 
вьішь мєнованьі(х), а за тьі(м) до при(з)наня кгруньту вла(с)ного уньчаньского 
поводового, с которого со вьіби(т)є пово(д) чини(т), и до при(з)наня пятьі а(л)бо 
наро(ж)ника и пи(л)нованя стєньї, єсли бьі добра в. м., мєста а(л)бо сєла, зь  
кгруньтомь уньчаньски(м), а(л)бо ра(х)новски(м) стьікали(с), на тє(р)минь, 
вмінь мєнованьі(и), позьіває(т). На которо(м) абьі(с)тє в. м. ставши, кгрунть 
вла(с)ньі(и) уньчаньски(и), с которого пово(д) внбитьі(и) єсть, при(з)нали, 
пятьі а(л)бо наро(ж)ника, стєньї кгруньту своєго пильновали, а на конєць всєму 

39 судовнє сє припатрили и прислухалисе. / /  А любо в. м. станете любо ни(т), я, 
што с права належати будєть, поступлю. Писань в Иса(и)ка(х) року тисєча
шє(ст)со(т) чотьі(р)дєся(т) трєтєго, мца ма(р)ца, шостого дня.

Чєтвє(р)тьі(и) — по вє(л)мо(ж)ного єго м(л). пна Одриво(л)ского, старосту 
виньницького, и ма(л)жоньку єго м(л). яко стєньниковь, вьіданьі(и), в тьіе 
слова писаньі(и):

Ерьі(и) на Чє(р)няхове Нємиричь, по(д)комори(и) воєво(д)ства Києвского, 
вє(л)мо(ж)ньі(м) єго м(л). пану Янови Одриво(л)скому, старосте виньницькому, 
и єє м(л). панє(и) Аньнє з Кгорая Чуриловнє ©дриво(л)ско(и), старостино(и) 
виньницько(и), ма(л)жонько(м), єсли бьістє в. м. до справьі, нижє(и) мєнова- 
ноє, належали, зо вси(х) доб(р) в. м., лєжачи(х) и рухомьі(х), звє(р)хностью єго 
ко(р). м(л). и моєю по(д)комо(р)скою владзою приказую, абьі(с)те в. м. пєрєдо 
мною самьі(м) а(л)бо урядомь мои(м) по(д)комо(р)ски(м) Києвски(м) на мє(ст)- 
цу ро(з)ниць мєжьі добра(ми) Уньчою, алиа(с) Христаново(м), и Рахна(ми) 
кнєжати єго м(л). Стєфана Сватопє(л)ка Чє(т)вє(р)тєньско(г)[о], по(д)коморо-
(г)[о] бра(с)лавско(г)[о], повода, и пна Алєксаньдра Прилуцького, єсли бьі до 
тоє справьі налєжаль, з содноє, а Вє(р)бичомь, алиа(с) Кграново(м), Горо(д)-
ко(м), а(л)бо Сорокою, ве(л)мо(ж)но(г)[о] єго м(л). пна Адама Гєронима Сє-
нявско(г)[о], дєдича, и єго м(л). пна Якуба Потоцько(г)[о], по(д)чашо(г)[о] 
подо(л)ско(г)[о], посє(с)сора, по(з)ваньі(х), з другоє стороньї, року тєгієрєш-
нєго, тисєча шє(ст)со(т) чотьі(р)дєся(т) трєтє(г)[о], мца мая, чє(т)вє(р)того цня, 
на полю тьі(м), гдє акто(р) мєнє, по(д)коморо(г)[о], а(л)бо уря(д) мо(и) по(д)- 
комо(р)ски(и) Києвски(и) постанови(т), сами собличьнє и завите стали на жалобу
и правноє попа(р)тє сосвєцоного кнєжати єго м(л). пна по(д)коморо(г)[о] бра(с)- 
лавско(г)[о], доб(р) вьішь мєнованьїхь уньчаньски(х), повода, которьі(и) в. м. 
до пи(л)нованя стєнн кгруньту мєстєчька Га(и)сина и Ки(с)ляка, на то(м) жє 
кгруньтє га(и)синьско(м) посажоно(г)[о], и до при(з)наня кгруньту вла(с)- 
но(г)[о] поводово(г)[о] уньчаньско(г)[о] пово(д) на тє(р)минь, вьішь менова- 
ньі(и), позьіває(т). На которо(м) абьістє в. м. ставши, пяту, наро(ж)никь и 
вла(с)ньі(и) кгруньть поводовь уньчаньски(и) на тє(р)минє при(з)нали, стєньї 
своєго кгруньту пи(л)новали и всєму, што часу справа належати будє(т), 
припатрили(с) и при(с)лухали. А любо в. м. станєтє любо ни(т), я, што 
с права належати будєть, поступлю. Писань в Иса(и)кахь року тисєча шєть-
сот > чотьі(р)дєсять трєтєго, мца ма(р)ца, шостого дня.
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А ижь то(т) тє(р)минь 11 А ижь то(т) тє(р)минь з дєкрєту ро(з)граничєня 
доб(р) помєнєньїхь суду головного трибуналу короньного Любє(л)ско(г)[о] на

/-Ч»,
дєнь чє(т)вє(р)тьі(и) мца мая в року тєпєрєшьнємь, тисєча шє(ст)со(т) чотьі(р)- 
дєсять трєтє(м), припадаючи(и) и припозвами вьішє(и) иньсєрованьїми со(з)на- 
чоньі(и), єго м(л). пань по(д)коморьі(и) києвски(и) для насту[пуіючого тє(р)- 
мину граничьного мєжьі вєлєбньїми ихь м(л). со(т)цами доминиканами києв- 
скими а єго м(л). со(т)цємь мєтрополитою києвски(м) тамь, в своє(м) воєво(д)- 
ствє Києвско(м), пролонькговати, со(д)рочити и со(д)ложити на дєнь два(д)ца(т)
трєти(и) мца июня в року тєпєрєшьнємь мусєль.

Тєдьі поводовая сторона для вписаня в книги по(д)комо(р)скиє пє(р)вє(и)
ли(ст) (одрочоньі(и), со(д) єго м(л). пна по(д)коморо(г)[о) києвско(г)[о! в то(и) 
справє вьіданьі(и), в тьіє слова писаньі(и), подала3:

А потомь позовь а(л)бо припозовь поводовая сторона до листу со(д)рочь- 
но(г)[о] по позваньі(х), повторе вже на тєпєрєшьни(и) тє(р)минь вьіданьі(и), 
по(д)нєсла, которьі(и) такь ся в собє маєть:

Ерьі(и) Нємиричь на Чє(р)няховє, по(д)коморьі(и) воєво(д)ства Києвско- 
(г)[о], вє(л)мо(ж)ньі(м) єго м(л). пану Адамови Гєронимови Сєнявскому яко 
дєдичови а єго м(л). пану Якубови Потоцькому, по(д)чашому подо(л)скому, 
яко посє(с)сорови нижє(и) мєнованьі(х) доб(р), зо вси(х) и вшєляки(х) доб(р) 
в. м., лєжачи(х), и рухомьі(х), такжє и(з) сумь пнжньїхь, звє(р)хно(ст)ью єго 
ко(р). м(л). и моєю владзою уряду по(д)комо(р)ско(г)[о] росказую, абьістє в. м. 
пєрєдо мною самьім, а в нєбьі(т)ности мєнє само(г)[о] тєдьі пєрє(д) урядо(м) 
мои(м) по(д)комо(р)ски(м) Києвски(м) року тєпєрєшьнє(г)[о], тисєча шє(ст)-
со(т) чотьі(р)дєся(т) трєтєго, мца июня, два(д)ца(т) трєтєго дня, на мє(ст)цу ро(з)- 
ниць мєжьі добрами Уньчєю, алиа(с) Христановомь, и Рохнами сосвєцоно(г)[о) 
кнєжати єго м(л). Стєфана Святопє(л)ка Чє(т)вє(р)тєньского, по(д)коморо(г)[о]
бра(с)лавско(г)[о], актора //, и пна Алєксаньдра Прилуцько(г)[о], єсли бьі до 
тоє справьі налєжаль, з со(д)ноє, а добрами Вє(р)бичо(м), алиа(с) Кграновомь, 
и Горо(д)комь, алиа(с) Сорокою, в. м., з другоє стороньї, тамь, гдє со(д) пово
довоє стороньї на полю поставлєньі(и) буду, сами собличьнє и завитє в. м. стали
на жалобу и правноє попа(р)тє вьішь помєнєно(г)[о] кнєжати єго м(л). пна 
по(д)коморо(г)[о] бра(с)лавско(г)[о] яко дєдича доб(р) вьішь мєнованьїхь, по
вода, которьі(и), прихиляючи(с) во всє(м) до святобливо(г)[о] дєкрєту суду 
головного трибуналу Любє(л)ского коньсє(р)вать воєво(д)ства Києвского в ро
ку прошло(м), тисєча шє(ст)со(т) чотьі(р)дєся(т) второмь, мца соктобра, два(д)- 
ца(т) сємо(г)[о] дня, сужоньі(х) в справє со вьіби(т)є з кгруньтовь христанов- 
ски(х) некоторихь, мєжьі поводом(м) а в. мю учинєно(г)[о], на тє(р)минь вьішь 
мєнованьі(и) позьіває(т) и тєпє(р) други(м) по(з)во(м) а(л)бо припо(з)во(м) по 
со(д)рочьно(м) тє(р)минє припозьіває(т) со то, ижь судь головньі(и) трибуна(л)- 
ски(и) в справє помєнєно(и) з кгруньту кгва(л)товно(г)[о| вьіби(т)я, мєжьі 
поводо(м) а в. мю точачоєсє, по коньтровє(р)сиахь сторонь собохь для розгра- 
ничєня а(л)бо рачє(и) со(д)граничєня кгруньтовь уньчаньски(х), алиа(с) хри-
становски(х), и рахновски(х) кнєжати єго м(л). пна по(д)коморо(г)[о] бра(с)-

3 Текст (арк. 40,40 зв. і частина 41) продовжується польською мовою, його опущено.



лавско(г)[о], з (о)ноє, а вв(л)мо(ж)ности ваши(х) м(л)., пнв Сенявски(и), вє(р)- 
бицьки(х), алиа(с) кграновски(х), и городєцьки(х), алиа(с) Сорокою, з другоє 
стороньї, содосла(л) и наказаль, абьі мь я, по(д)комори(и) києвски(и), а(л)бо

41 зв. уря(д)мо(и) тамь на тьіє ро(з)ници кгруньтовь мєжьі в. мл. зьєхавши/ / зьє-
хавшина полє, и та(м), гдє акто(р) мєнє а(л)бо уря(д) мо(и) по(д)комо(р)ски(и) 
Києвски(и) постанови(т), бє(з) жа(д)ньі(х) зволокь и добродє(и)ствь правньі(х) 
зажьіваня з обохь сторонь тоть кгрунть розграничи(л), копьци посьіпаль, а 
по усипаню копьцовь а дєфинитива сєньтєньция которо(и) ко(л)вєкь сторонє 
апєляции на коньсє(р)ватьі воєво(д)ствь Києвско(г)[о], Вольіньско(г)[о], Брас- 
лавско(г)[о] и Чє(р)ниговско(г)[о], на пє(р)вє(и) пото(м) актє припадаючи(х), 
для апьпробованя тьіхь границь и копьцовь мєжьі вьішь мєнованьїми добрами 
допусти(л). О  чомь то(т) дєкрєть трибуна(л)ски(и) ширє(и) в собє має(т). Про 
то пово(д), понєва(ж) тамь то(т) тє(р)минь пє(р)ши(и) водлугь декрету ;трибу- 
на(л)ско(г)[о] и припозву до нєго припадаль ква(р)та май аньни прєзєньти(с) 
за (о(д)рочєнємь мои(м) листовньїмь для иньшихь [пи(л)нє(и)шихь и пова(ж)- 
нє(и)шихь] справь моихь на иньши(и) тє(р)минь того ро(з)граничєня, то єсть
на день два(д)ца(т) трєти(и), мца чє(р)вца, тєпєрєшьнєго (ж) року, в. м. по та(м)- 
томь недалеко уже пришло(м) содрочоно(м) тє(р)минє знову тєпе(р) на день
вьішь мєнованьі(и), два(д)ца(т) трєти(и), мца июня, року тєпєрєшьнєго, тисєча 
шє(ст)со(т) чотьі(р)дєсять трєтєго, припадаючи(и), в. м. повторе до декрету 
трибуна(л)ского тьімь припозвомь при листе (о(д)рочьно(м) пово(д) позьіває(т) 
и припозьіває(т). На которо(м) яко на завитомь абьістє в. м. станувши, тому 
ро(з)граничєню вьішь мєнованьїхь кгруньтовь и усьіпаню копьцовь припатрили 

42 и тому всєму //, што с права урядови моєму по(д)комо(р)скому належати будєть, 
в. м. прислухали(с). А любо в. м. станете любо ни(т), я, по(д)комори(и), а(л)- 
бо уря(д) мо(и) такь, яко право учить, поступлю. Писань в Иса(и)кахь року
тисєча шє(ст)со(т) чотьі(р)дєся(т) трєтєго, мца мая, второго дня.

А пото(м) поводовая сторона по(д)нєсла по(з)вьі по(д)комо(р)скиє во(д)лугь 
декрету суду головного трибуналу Любє(л)ского и те(р)мину, в нємь спєцифє- 
ковано(г)[о], по ихь м(л). пановь стєньниковь вьіданьїє, с которьіхь пє(р)шьі(и)
по єго м(л). пна Краковско(г)[о] и єго м(л). пна Калиновско(г)[о], такжє и инь
шихь уча(ст)никовь миха(л)ковскихь, которьі(и) так сє в собє має(т):

Ерьі(и) Немиричь на Чє(р)няховє, по(д)коморьі(и) воєЕо(д)ства Києвь- 
ского, яснєвєльмо(ж)ному єго м(л). пану Станиславови на Конєцьполю Конєць- 
по(л)скому, каштєлянови краковскому, ге(т)манови великому короньному бу- 
скому, ба(р)скому, ковє(л)скому, и(х) старосте, дедичови и уча(ст)никови доб(р) 
Миха(л)ковєць Ма(р)цинови на Гусятинє Калиновскому, воєводе, єнєралови 
чє(р)ниговскому, старосте бра(с)лавскому, тудє жь и иньши(м) вси(м) ихь 
м(л). пано(м) уча(ст)никомь миха(л)ковски(м), зо вьсихь доб(р) в. м., лєжачи(х) 
и рухомьі(х), звє(р)хно(ст)ю єго ко(р). м(л). и моєю по(д)комо(р)скою владзою 
приказую, абьісте в. м. пєрєдо мною самьі(м), а в нєбьі(т)ности моє(и) ино пє- 
рє(д) урядомь мои(м) по(д)комо(р)ски(м) Києвски(м), на мє(ст)цу ро(з)ниць 
межьі добрами Уньчєю, алиа(с) Христаново(м), и Рахнами сосвецоно(г)[о] кнє
жати єго м(л). Стєфана Святопє(л)ка Чє(т)вє(р)тєньско(г)[о], по(д)коморо(г)[о] 
Бра(с)лавско(г)[о], дєдича и актора, з со(д)ноє, а добрами Вє(р)бичомь, алиа(с)

42 зв. Кграново(м), и Горо(д)ко(м), алиа(с) Сорокою, вє(л)мо(ж)ньіхь // вє(л)мо(ж)-
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кьі(х) єго м(л). пна Адама Гєронима Сєнявско(г)[о], дєдича, и єго м(л). пна 
Якуба Потоцько(г)[о], по(д)чашо(г)[о] подо(л)ского, посє(с)сора, позваньі(х), 
з другое стороньї, року тєпєрєшьнєго, тисєча шє(ст)со(т) чотьі(р)дєся(т) трєтєго,
мца июня, два(д)ца(т) трєтєго дня, на полю, та(м), гдє акто(р) мєнє а(л)бо уря(д) 
мо(и) постанови(т), сами в. м. собличнє и завитє стали на жалобу и правноє
попа(р)тє сосвєцоно(г)[о] кнєжати єго м(л). пна по(д)коморого бра(с)лавско-
(г)[о], дєдича доб(р), вьішь мєнованьі(х), повода, и пна Прилуцького Алєксань- 
дра, єсли бьі до тоє справи налєжаль, которн(и) в. м. до при(з)наня пятьі и 
пи(л)нованя стєньї кгруньту миха(л)ковско(г)[о], з кгруньтомь уньчаньски(м) 
стнкаючо(г)[о]сє, на тє(р)минь вьішь мєнованн(и) позиває(т). На которомь 
яко на завито(м) абьістє в. м., на своє(и) пятє ставши, пяту уньчаньскую и 
кгрунть вла(ст)ньі(и) поводовь та(м) жє при(з)нали и всєму судовнє сє припа- 
трили. Писань в Иса(и)кахь року тисєча шє(ст)со(т) чотн(р)дєся(т) трєтє(г)[о1,
мца мая, второго дня.

Други(и) — по кнєжати єго м(л). Фєдора Чє(т)вє(р)тєньско(г)[о] и иньшихь 
уча(ст)никовь копиєвски(х) яко стєньниковь виданн(и), втьіє слова писанн(и): 

Ерьі(и) Нємиричь на Чє(р)няховє, по(д)коморн(и) воєво(д)ства Києвско- 
(г)[о], сосвєцоному кнєжати єго м(л). Фєдорови Сватопє(л)кови Чє(т)вє(р)тєнь- 
скому и урожоньшь ихь м(л). пано(м) Фєдорови, Василєви, Бакаєви, Грєгоро- 
му, Иванови и Фєдорови, Дмитрови, Криштопови Юшьковски(м), Иванови Бу- 
шиньскому и иньши(м) вси(м) уча(ст)нико(м) доб(р) Старихь Копиєвєць, 
зо вси(х) доб(р) в. м., лєжачи(х) и рухомнхь, звє(р)хно(ст)ю єго ко(р). м(л). 
и моєю по(д)комо(р)скою владзою росказую, абьістє в. м. пєрєдо мною самьімь, 

43 а в нєбн(т)ности моє(и) / /  тєдьі пєрє(д) урядомь мои(м) по(д)комо(р)ски(м) Києв- 
ски(м), на мє(ст)цу ро(з)ниць мєжи добрами Уньчєю, алиа(с) Христаново(м), 
и Ра(х)нами сосвєцоно(г)[о] кнєжати єго м(л). Стєфана Сватопє(л)ка Чє(т)вє(р)-
тєньско(г)[о], по(д)коморо(г)[о] бра(с)лавско(г)[о], дєдича и актора, и пна 
Алєксаньдра Прилуцького, єсли би до тоє справи налєжа(л), зсо(д)ноє, а доб- 
ра(ми) Вє(р)бичомь, алиа(с) Кграново(м), и Горо(д)ко(м), а(л)бо Сорокою, вє(л)-
мо(ж)нн(х) єгом(л). пна Адама Гєронима Сєнявско(г)[о], дєдича, и єго м(л). пна 
ЯкубаПотоцько(г)[о], по(д)чашо(г)[о] подо(л)ско(г)[о], посє(с)сора, позванн(х), 
з другоє стороньї, року тєпєрєшьнє(г)[о], тисєча шє(ст)со(т) чотн(р)дєся(т) трє
тєго, мца июня, двадца(т) трєтєго дня, на полю мєжи вьішь мєнованьїми доб
рами а(л)бо та(м), гдє акьто(р) мєнє, по(д)коморо(г)[о], а(л)бо уря(д) мо(и) по(д)- 
комо(р)ски(и) Києвски(и) постанови(т), сами в. м. собличьнє и завитє стали на
жалобу и правноє попа(р)тє сосвєцоно(г)[о] кнєжати єго м(л). пна по(д)комо- 
рого бра(с)лавского, дєдича доб(р), вьішь мєнованн(х), повода, которн(и) в. м. 
до пи(л)нованя стєньї кгруньту копиєвско(г)[о], з кгруньто(м) уньчаньски(м) 
стнкаючо(г)[о]ся, на тє(р)минь вьішь мєнованн(и) познває(т). На которо(м) 
яко на завито(м) абьістє в. м. ставши, стєньї и кгруньтовь свои(х) пилновали, на
р о д н и к и  ра(х)новскиє, алиа(с) хрчстановскиє, при(з)нали. А любо в. м. ста- 
нєтє любо ни(т), я, по(д)комори(и), а(л)бо уря(д) мо(и) по(д)комо(р)ски(и) Ки- 
євски(и), што с права належати будє(т), з в. ми поступлю. Писань в Иса(и)-
кахь року тисєча шє(ст)со(т) чотн(р)дєсять трєтєго, мца мая, второго дня.
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Т рєти(и)— по ихь м(л). я(с)нєвє(л)мо(ж)но(г)[о] єго м(л). пна Краіов- 
ско(г)[о], єго м(л). пна Калиновско(г)[о], кнєжа(т) ихь м(л). Вишневєцькихь,

43 зв. кнєжати єго м(л). Фєдора Чє(т)вє(р)тєньского и єго м(л). / /  и єго м(л). пна Сс- 
коловско(г)[о] яко стеньниковь, вьіданьі(и), в тьіє слова писаньі(и):

Ерьі(и) на Чє(р)няховє Нємиричь, по(д)коморьі(и) воєво(д)ства Києвского, 
я(с)нєвє(л)мо(ж)ньімь ихь м(л). пано(м) Стани(с)лавови на Конєць Полю Ко- 
нєцьпо(л)скому, кашталянови краковскому, гє(т)манови великому короньному 
бускому, ба(р)скому, ковє(л)скому, и(х) старосте, и его м(л). пану Ма(р)цинови 
на Гусятинє Калинзескому, воєводє и єнєралови чє(р)ниговскому, бра(с)лав- 
скому, любєцькому, лоевскому, литиньскому, и(х) старосте, и я(с)нєсосвєцо- 
ньі(м) Коньстаньтому, Дмитрови, Ероску, ли(т) нє маючи(м), а Ерємиеви яко 
сопєкунови ихь, кнєжато(м) Вишьнєвєцьки(м) и сосвєцоному кнєжати єго м(л). 
Фєдорови Сватопє(л)кови Чє(т)вє(р)тєньскому, такжє урожоному єго \{л ). 
пану Янови Соколовскому, ро(т)мистрови єго ко(р). м(л)., є(с)ли бьістє в. м. 
до доб(р) кошьіловски(х), алиа(с) городєцькихь прозваньїхь, належали, налє(ж)- 
ньі(м) права ничо(г)[о] нє у(и)муючи, а нєналє(ж)ньі(м) ничо(г)[о] нє при(з)на- 
ваючи, с тьіхь и иньшихь вшєлякихь доб(р) в. м., лєжачи(х) и рухомьіхь, звє(р)х- 
но(ст)ю єго ко(р). м(л). и моєю по(д)комо(р)скою владзою росказую, абьі(с)тє 
в. м. пєрєдо (м)ною самьі(м), а в нєбьі(т)ности моє(и) тєдьі пєре(д) урядомь мои(м) 
по(д)комо(р)ски(м) Києвски(м) на ме(ст)цу ро(з)ниць мєжьі добрами Уньчею, 
алиа(с) Христановомь, и Рахнами сосвєцоно(г)[о] кнєжати єго м(л). Стєфа
на Сватопє(л)ка Чєтвє(р)тєньско(г)[о], по(д)коморого бра(с)лавско(г)[о], дєдича 
и актора, з со(д)ноє, а добра(ми) Вє(р)бичомь, алиа(с) Кграново(м), и Горо(д)-
комь, а(л)бо Сорокою, вє(л)мо(ж)ньі(х) єго м(л). пна Адама Гєронима Сєняв-

44 ско(г)[о], дєдича, и єго м(л). пна Якуба Потоцького //  по(д)чашо(г)[о] подо(л)- 
ско(г)[о], посє(с)сора, по(з)ваньі(х), з другоє стороньї, року тєпєрєшьнє(г)[о],
тисєча шє(ст)со(т) чотьі(р)дєсять трєтєго, мца июня, два(д)ца(т) трєтєго дня, 
на полю мєжьі вьішь мєнованьїми добрами а(л)бо та(м), гдє акто(р) мєнє, по(д)- 
коморо(г)[о], а(л)бо уря(д) мо(и) по(д)комо(р)ски(и) Києвски(и) постанови(т), 
сами в. м. собличнє и завите стали на жалобу и правное попа(р)тє сосвєцоного
кнєжати єго м(л). пна по(д)коморо(г)[о]ро(г)[о] [!] бра(с)лавско(г)[о], дєдича
вьішь мєнованьі(х) доб(р), повода, и пна Алєксаньдра Прилуцького, если бьі 
до тоє справи налєжа(л), которьі(и) в. м. до пи(л)нованя стєньї кгруньту кошьі- 
ловского, єсли бьі(с)тє в. м. слушне з кгруньтомь рахновски(м) и Уньчань- 
ски(м) со(д) мє(ст) и мєстєчокь, сєль в. м., якими ко(л)вєкь имєньї и на(з)виски 
названьїхь, на кгруньтє кошьіловскомь сосажоньїхь стьїкаючогосє належали, 
и при(з)наня вла(с)ного кгруньту уньчаньского христановско(г)[о] и рахьнов- 
ского поводово(г)[о] на тє(р)минь вьішь мєнованьі(и) позьіваєть. Н акоторомь 
яко на завито(м) абьістє в. м. ставши, стєньї кгруньту, єсли бьісте што собє 
до нє(г)[о] мє(т) прєтєньдовали, пи(л)новали и всєму поступькови правному 
припатрилисє и прислухали. А любо в. м. станете любо ни(т), я поступлю такь, 
яко с права належати будє(т). Писань в Иса(и)ка(х) року тисєча шє(ст)со(т) чо-
тьі(р)дєся(т) трєтєго, мца мая, второго дня. ^

Чє(т)вє(р)тьі(и) — по вє(л)мо(ж)но(г)[о ] его м(л). пна СОдриво(л)ско(г)[о],
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старосту виньницького, и ма(л)жоньку его м(л). яко стєньниковь вьіданьі(и), 
в тьіе слова писаньі(и):

44 зв. Ерь^иї на Чє(р)няхове //  на Чє(р)няхове Нємиричь, по(д)коморьі(и) воє
в о д с т в а  Києвского, вє(л)можньі(м) єго м(л). пану Янсви Одриво(л)скому, ста
росте виньницькому, и єє(и) м(л). панє(и) Аньнє з Кгорая Чуриловнє Одриво(л)- 
ско(и), старостино(и) виньницько(и), ма(л)жонькомь, єс,ги бьісте в. м. до спра
ви, н ї і ж є ( и) мєнованое, належали, зо всихь и виєляки(х) доб(р) в. м., лєжачи(х) 
и рухомнхь, звє(р)хно(ст)ю єго ко(р). м(л). и моєю влалзою по(д)комо(р)скою 
росказую, абьістє в. м. пєрєдо мною самьі(м), а в нєбьі(т) пости моє(и) тєдьі пе
р е^ ) урядо(м) мои(м) по(д)комо(р)ски(м) Києвски(м) на мє(ст)цу ро(з)ниць межи 
добра(ми) Уньчою, алиа(с) Христановомь, и Рахна(ми) сосвєцоно(г)[о] кнєжати 
єго м(л). Стєфана Святопє(л)ка Ч є (т) е є (р )т є н ь с к о ( г) [ о ], по(д)коморо(г)[о] бра- 
(с)лавско(г)[о], дєдича и актора, з со(д)ноє, а добрами Вє(р)бичомь, алиа(с)
Кграново(м), Горо(д)ко(м), а(л)бо Сорокою, вє(л)мо(ж)нн(х) єго м(л). пна Ада.
ма Гєронима Сєнявско(г)[о], дєдича, и єго м(л). пна Якуба Потоцько(г)[о], 
по(д)чашого подо(л)ско(г)[о], посє(с)сора, позваннхь, з другоє стороньї, року
тєпєрєшьнєгс, тисєча шє(ст)со(т) чотн(р)дєся(т) трєтєго, мца июня, два(д)цать 
трєтєго дня, на полю мєжи вьішь мєнованьїми добра(ми) а(л)бо та(м), гдє акто(р) 
мєнє, по(д)коморо(г)[о], а(л)бо уря(д) мо(и) по(д)комо(р)ски(и) Києвски(и) по
станови^), сами в. м. собличнє и завитє стали на жалобу и правнсє попа(р)тє
сосвєцоно(г)[о] кнєжати єго им(л). пна по(д)коморо(г)[о] бра(с)лавского, дєдича
доб(р) вьішь мєнованн(х), повода, и пна Алєксаньдра Прилуцького, єсли би до 

45 тоє справи налєжаль //, которн(и) в. м. до пи(л)нованя стєньї мєстєчька Га(и)- 
сина, яко и мєстєчька Ки(с)ляка, на то(м) жє кгруньтє посажоно(г)[о], и до
при(з)наня пятьі и кгруньту вла(с)ного кнєжати єго м(л). пна по(д)коморого 
бра(с)лавско(г)[о] на тє(р)минь вьішь мєнованн(и) познває(т). На которо(м) 
яко на завито(м) абн(с)тє в. м. ставши, стєньї и кгруньтовь своихь пи(л)новали, 
наро(з)ники рахновскиє [!], алиа(с) христановскиє при(з)нали. А любо в. м. 
станєтє любо ни(т), я, по(д)комори(и), а(л)бо уря(д) мо(и) по(д)комо(р)ски(и) 
Києвски(и), што с права належати будєть, з в. м. поступлю. Писань в Иса(и)-
кахь року тисєча шє(ст)со(т) чотн(р)дєся(т) трєтєго, мца мая, второго дня.

А по по(д)нєсєню и по прочитаню тьі(х) вси(х) позвовь року за ними слушне 
припало(г)[о] сторона поводовая, рєляциєю во(з)но(г)[о] правнє довє(д)ши, 
просила и домавяла(с), аби сторонє позвано(и) справоватисє наказано било.

Гдє зара(з) во(з)нн(и), єнєра(л), шляхє(т)нн(и) Пєтрь Нє(д)звицьки(и), 
содозвавши(с), пода(л) ли(ст) авизориа(л)ни(и), до суду нинєшнєго по(д)ко- 
мо(р)ско(г)[о] и до стороньї поводовоє(и) писанн(и), которимь позванн(и) єго 
м(л). пань Сєнявски(и) дае(т) знати, жє має(т) бо(л)шую справу в кгродє Га- 
лицько(м) со суму сто пє(т)дє(сят) тисєчє(и) гривень по(л)скихь з урожонн(м) 
его м(л). пано(м) Миколає(м) Маковєцьки(м), сто(л)нико(м) галицьки(м), для 
пова(ж)ное тоє справи, на тєпєрєшьни(и) тє(р)минь станути нє могучи, проси(л), 
аби сторонє позвано(и) таковая диляция била во(д)лугь права посполитого по- 

45 sb . сволєна. А з его м(л). пано(м) по(д)чаши(м) подо(л)ски(м), ижь єсть // ижь 
єсть кавза коньюнькта, до пришло(г)[о] тє(р)мину тая справа суспеньдо- 
вана била.
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А поводовая сторона повєдила, ижь таковая диляция сторонє по(з)зано(и) 
на бо(л)шую справу по(з)волєна бьіти не мйв(т) с тьі(х) причинь:

пє(р)шая — ижь трибуна(л) каза(л) сине иньтє(р)ми(с)сисонє граници чи
нити на афектацию сторонь ообохь, а за такою диляцивю южє бьі иньтв(р)мисия 
бьі(т) мусєла;

другая — роки завитьіє и тє(р)миньі диляция(м) завитьі(м) нє вступуючи 
в коньтравє(р)сию жа(д)ньіє бьіваю(т) афєктованьі(ми) со(д)ложоньіє, а ту(т) 
уже позваньїє удали(с) в коньтравє(р)сию, в комьпариции плєнипотєньта 
записано єсчє дня вчора(и)шо(г)[о] протєстаци(и), такь вєлє заношоно апєля- 
цию, иньтє(р)поновано идня нинєшьнє(г)[о] протєстаци(и) такь вєлє занєсвно 
и ужє с плєнипотєньто(м) стороньї позваноє, а поводовая сторона, в роспр; ву 
правную урочивши(с) и вдавши(с), яко має(т) иньшая бьіти комьпариция в сод- 
но(и) жє справє и кто иньши(и) має(т) афєктовати таковоє диляции, которая 
аньтє озмниа и є(с)чє пєрє(д) тє(р)мино(м) мєла бьіти афектована;

третяя — ижь таковая диляция не бьіває(т) содно инь пє(р)соналибумь акь- 
цисонибусь по(з)волєна, а туть позваному нє є(ст) пє(р)сонали(с) акьтусь ани 
до поприсяжєня приходи(т), кгдьі трибуна(л) собє дєфинитива(м) апьпробацисо- 
не(м) тьіхь границь зостави(л);

чє(т)вє(р)тая — стату(т) єсть вьіра(з)ньі(и), жє кгдьі со(д) суду зє(м)ско(г)[о] 
бьіла сказаная граница, таковьі(и) те(р)минь можє(т) таковою диляциєю на 

46 иньши [!] ча(с) диферовати, але ижь в то(и) //  справє рєчь сосужоная сомнє(м) 
юри(с) мора(м) єкськлюди(т), для того и тая диляция яко нєправьная нє ма- 
є(т) бьіти по(з)воленая;

пятая — то(т) жє статуть самь имьпозуить коньдицисонє(м) єть нєцє(с)- 
ситатє(м), абьі позваньі(и), которьі(и) бьі хоте(л) таковьі(и) тє(р)минь граничньі(и) 
зволочи таковою диляциєю а(л)бо правдивою хоробою, вча(с) даль пєрє(д) 
тє(р)миномь знати со своє(и) хоробє, єсли бьі(т) придала, абьі тє(р)мину нє пил- 
новано, єжєли тєдьі инь казу хоробьі, кажє(т) статуть, вча(с) созна(и)мовати, 
абьі тє(р)мину нє пи(л)новано, што сє казуалитє(р) придає(т) далеко бо(л)шє(и), 
мєла позваная сторона заховати(с) во(д)лугь то(г)[о] статуту єть адь имьплєрє 
ЛЄИСЬ КОНЬДИЦИО)НЄ(м), вєдаючи со тє(р)минє тєпєрєшьне(м), которьі(и) нонь 
казуалитє(р), але з со(д)рочєня тє(р)мину припада(л), вєдаючи тєдьі позваньі(и) 
со тьіхь собохь тє(р)мина(х), мо(г)ль вча(с)нє дати знати, абьі тєпєрєшьнє(г)[о] 
тє(р)мину нє пи(л)новано. С ТЬІХЬ тєдьі и иньшихь причинь просиль пово(д), 
абьі соному таковая диляция не бьіла позволена, заховавши собє вси добродє(и)- 
ства правньїе, до тоє справьі налєжачие. Я, комо(р)никь, прихиляючи(с)
в то(м) до права посполито(г)[о], позваному єго м(л). пну Сєнявскому таковоє 
диляции бо(л)шоє справьі, которую єго м(л). маєть со суму сто пє(т)дєся(т) ти- 
сєчє(и) гривень по(л)скихь такьсьі пєрє(д) урядо(мь) кгро(д)ски(м) Галицьки(м) 
з урожоньі(м) єго м(л). пано(м) Миколаємь Маковєцьки(м), сто(л)нико(м) га- 
лицьки(м), со которьі(и) прє(з) ли(ст) сво(и) урядовнє такь мнє, судови, яко и 

46 зв. сторонє / /  яко и сторонє поводово(и) дає(т) знати, со(д) акту и дня тєпєрєшнє-
(г)[о] до нєдєль шести, то єсть до дня чє(т)вє(р)того, мца авьгуста, року тєпє- 
рєшьнє(г)[о], тисєча шє(ст)со(т) чотьі(р)деся(т) третє(г)[о], позволилє(м) и 
тьі(м) дєкрєто(м) мои(м) позваляю. Которую то диляцию позваньі(и) єго м(л). 
пань Сєнявски(и) повинєнь будє(т) прибовати на тє(р)минє пришло(м) вьіпи- 
со(м) с книгь авьтєньтичьньі(м) зь  кгроду Галицько(г)[о] по(д) утраченє(м)
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и упа(д)нєнє(м) тоє справьі, за чи(м) и тє(р)минь сторона(м) собомь: позвапо(и) 
до доси(т) учиненя таковьі(и) диляции, а поводово(и) до прислуханя (с) єє и 
до да(л)шо(г)[о] поступьку в то(и) справє правно(г)[о] припозву, складаю и
заховую. А што сє тькнєть собликгаториумь посє(с)сорє(м) єго м(л). пна Яку
ба Потоцько(г)[о], по(д)чаио г)[о] подо(л)ско(г)[о], со(д) которо(г)[о] шляхє(т)- 
ньі(и) пань Ма(р)цинь Хмєлювски(и), плєнипотєнь(т), содозвальсє, тєдьі такь
с помєнєньі(м) єго м(л). с пно(м) по(д)чаши(м) подо(л)ски(м), яко и з ихь м(л). 
пани стєньниками, вьіжє(и) мєнованьїми всими, по котори(х) позвьі в ь і ж є ( и ) 
иньсєрованьїє суть, до того ж  часу и тє(р)мину, звьішь меновано(г)[о], то єсть
до дня чє(т)вє(р)того, мца авьгуста, року тєпєрєшьнє(г)[о], тисєча шє(ст)со(т) 
чотьі(р)дєся(т) трєтє(г)[о], су(с)пєньдую, складаючи и заховуючи вси(м) вьіжє(и) 
мєнованьі(м) сособомь на помєнєно(м) тє(р)минє рокь пєвньі(и) и завитьі(и), 
кро(м) вшєлякого припозву.

Которо(г)[о] дєкрєту умоцованьі(и) позваньїхь, за правньі(и) нє при(и)- 
муючи, со(д) нєго до суду головно(г)[о] трибуналу Любє(л)ско(г)[о] мєжьі спра- 

47 вьі вла(с)но(г)[о] воєво(д)ства Бра(с)лавско(г)[о] апєлєваль. //
Я, комо(р)никь, шному тоє апєляции нє допустило(м), а сонь со попа(р)тє 

єє, со кгравамєнь и со шкодьі свє(д)чи(л)сє. Я мь сє тє(ж) рєпротєстова(л), жє (м) 
такь водлугь права и дєкрєту трибуна(л)ско(г)[о] бьіти розумєль.

А пото(м) то(т) жє плєнипотєньть позваньі(х) со(д) того ж  дєкрєту до суду 
головно(г)[о] трибуналу Любє(л)ско(г)[о] мєжьі справи коньсє(р)вать воє- 
водствь Києвско(г)[о], Вольіньско(г)[о], Бра(с)лавско(г)Го] и Чє(р)ниговско- 
(г)[о] апєлєва(л).

Я мь єму тоє апєляции нє допусти(л), а сонь со попа(р)тє єє, со кгравамєнь 
и со шкодьі свє(д)чильсє. Я мь сє тєжь рєпротєстова(л), жє мь такь вєдлє права 
бьітн розумєль.

Тамь жє зара(з) то(т) жє єго м(л). пань Камєнацьки(и) имєнємь єго м(л).
пна свого со нєва(ж)ности акту тєперєшнєго фуньдованя юри(з)дикьции, цє- 
лости права єго м(л). дєдичьно(г)[о] на добра, со которие коньтровє(р)сия за
ходи^), служачо(г)[о], со во(л)ноє апєляци(и) иньтє(р)понованьі(х) прозєкву-
ции(и) онихь зашльїє, хотячи ихь и софєруючи єго м(л). пна своє(г)[о] прозєкви 
и вси такь инь єнєрє, яко инь спєциє бєнєфиция юри(с) плєно инь роборє єть 
юрє тому ж ь я(с)нєвє(л)мо(ж)ному єго м(л). пану Сєнявскому, пану своєму, 
вцалє пє(р) сомниа заховуючи. Я, комо(р)никь, рєпротєстовало(м)ся со ва(ж)- 
ность акту тєпєрєшьнє(г)[о], тудє ж ь тєжь со ва(ж)ности уфуньдованоє(и) 
юри(з)дикьции.

А плєнипотєнгь поводовоє стороньї рацисонє коньтравєньцисони(с) протє- 
стова(л)сє дєкрєтови трибуна(л)скому, жє такими позваная сторона зволочи(т) 
диляциями, абьі иньтєкгритати кгруньтовь поводовоє стороньї, такьжє и пра
вомь єго дєдичьньїмь таковьіє па(р)тись а(д)вє(р)сє дифьфукгия и протестациє, 

17 зв. которие инь коньтравєньцисонємь / /  -вєньцисонє(м) декрети трибуналиции єть 
єлизисонємь акьцисони(с) чиня(т), ничо(г)[о] нє шкодили, ани правньїє поступь- 
ки и добродє(и)ства сторонє поводово(и) служачиє воньтлили. Такь тєжь и со 
то, жє єсть позволєная диляция масори(с) противко праву позваному, я, комо(р)- 
никь, рєпротєстовало(м)ся, жє мь таковоє диляции юрє дикьтаньтє позво- 
лиль, и ни в чомь противько праву посполитому єть єквитати нє вьікрочило(м).
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Рєпротєстова(л)се его м(л). пань Камєнацьки(и) имєне(м) того ж ь я(с)нєвє(л)-
/-v_>

мо(ж)но(г)[о] его м(л). пна Сенявско(г)[о], пна свое(г)[о], со то, ижь ничого
тепере не учиниль и туть имене(м) єго м(л). пна фрєтумь юрє посту пи(л), ижє 
в нємєньшо(и) части єго м(л). пань Сєнявски(и), пань протєстаньти(с), дєкрє
тови святобливому суду головно(г)[о] трибуналу короньно(г)[о] Любє(л)ско-
(г)[о] нє спротивильсє, са(л)вись сомнибусь рємєдии(с) акь бєнєфиции(с) юри(с) 
инь тото рєзє(р)вати(с) єть инь коньтинєньти.

Зара(з) ту ж ь пєрєдо мною, Миколаємь Тучаницьки(м), комо(р)никомь 
граничьньі(м) воєво(д)ства Києвско(г)[о], на тєпєрєшьни(и) акть єксьпєдисо- 
ваня дєкрєтомь трибуналу короньно(г)[о] Любє(л)ско(г)[о] дєпутованьі(м), по
становивши^) сочєвисто, урожоньі(и) єго м(л). пань Рафахь Давидовичь, слуга
я(с)нєвє(л)можно(г)[о] єго м(л). пна Адама Гєронима з Кгранова Сєнявско(г)[о], 
имєнємь славє(т)ньі(х) Сєня Тєсли, Грицька Лобченька и Калина [!] Мє(л)- 

48 ника дє куюсь вита икгноратурь / /  мє(ш)чань кграно(в)ски(х), жалобьливиє 
урядо(в)нє и урочьі(с)тє свє(д)чєль и протє(с)товалься проти(в)ко урожоному
пну Петрови Циєхо(в)скому, любо Чєхо(в)скому, слузє и ура(д)никови гуньча(н) 
скому я(с)нєсосвєцоного кнєжати єго м(л). Стєфана Святопє(л)ка Чє(т)вє(р)тєнь- 
ско(г)[о], по(д)коморо(г)[о] воєво(д)ства Бра(ц)сла(в)ско(г)[о], тудє (ж) и працо- 
витьі(м) Иванови Коро(бь)цє, Василови и(н)шьі(м) з и(х) имєньми и прозви(с)кьми, 
потомь, яко скоро до вєдомо(с)ти прьі(и)дє, спєцификованьі(м) по(д)даньі(м) гу- 
чаньски(м) и рахьно(в)ски(м) того (ж) княжати єго м(л). пана по(д)коморо(г)[о] 
бра(ц)сла(в)ско(г)[о] со то, и(ж) помєнєньі(и) пань Чєхо(в)ски(и), любо Цихо(в)- 
ски(и), Коробька и Василь, нє уважьі(в)шьі у сє(и)мє покою, бє(з)пєчє(н)ства 
и поваги судовь, праєомь посполитьімь добре собварованого, и нє собавяючьі 
сиє срокгости и винь, в оньі(х) сописаньі(х), пєрє(д) часомь и по часе сужєня 
акьто(в) публи(ч)ньі(х), которьіми траньквилита(с) єть сєкурьітась достатєчь-
нє єсть варована, нє помьнячьі на боя(з)нь бжую и мило(с)ть бли(ж)нє(г)[о]
придиє акьту(с), то є(с)ть дня дв(д)ца(т) второго, мца юня, вь акьтє заключаю- 
чьі(м)сє, до сужєня акьту кграни(ч)но(г)[о] мєжьі помєнионьїмь єго м(л). пано(м)
протє(с)та(н)тись и урожоньїмь пно(м) Алєкса(н)дро(м) Василєвичо(м) Прьілу- 
(ц)ки(м) прьіпалого на кгруньта(х) кошьіло(в)ски(х), до Кгранова налєжачи(х), 
нєдалєко ил(л)єитимє фуньловано(и) юрьі(с)дикцьіє(и) аньти(к)вє по(с)сєсио-
ни(с) и ужьіваня єго м(л). пна протє(с)та(н)тись, то є(с)ть па(н) Чєхо(в)ски(и), 
любо Цихо(в)ски(и), которому княжа єго м(л). пань по(д)коморьі(и) // по(д)- 
коморьі(и) для затрь*маня покою и бє(з)пєчє(н)ства по(с)полито(г)[о], тудє (ж) 
тє(ж) и судо(в) акьту кграни(ч)но(г)[о] модє(с)тиа(м) злєпиль, нє то(л)ко того 
нє затрьіма(л), лєчь є(ш)чє до такового бє(с)пєчє(н)ства по(д)даньі(х) княжати 
єго м(л). нєсцитурь кво иньтє(н)ту прьівєль, которьіє звьіча(и)ною и(н)соля(н)- 
цьією вьіузьда(в)шьісє, сєкурьітатє(м) суду по(д)комо(р)ского инь пє(р)сони(с) 
квору(м) номинє протє(с)та(н)сь тєпє(р) свє(д)чьі(т)сє, зьнєважьіли и зькгва(л)- 
цили и соньі(х), сособливє Сєня и Грьїцька зьбили и поранили, Калину за(с) 
мєльника зьбитсого и сокру(т)нє замо(р)довано(г)[о] нє вєдати и дє подєли, 
чєрєзь што поко(и) и бє(з)пєчє(н)ство права по(с)полито(г)[о] и судо(в) тєпє* 
рє(ш)нихь по(д)комо(р)скихь зьнєважьіли и зькгьва(л)тили и виньї, вь правз 
по(с)полито(лі) сописаньїє, на сєбє затє(г)нули, о (ш)то всє итєру(м) атькве итє-
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ру(м) имвнє(м) помєнєньі(х) по(д)даньі(х) его м(л). пана своє(г)[о] проти(в)ко 
пєрєрвчєньїмь пану Чєхо(в)скому, любо Циехо(в)скому, Коробцє, Василови и 
иньньїмь, которьіхь уражвни инь пе(р)сона суа єть сєкурьіта(с) првзв(н)ти(с) 
юдицьі(и) заховує(т) собє вьіражєнє, (просячьі) просячьі прьі то(м) со гірьіданє 
возьно(г)[о], єнврала воєво(д)ства Кио(в)ско(г)[о] (!), Бра(ц)сла(в)ско(г)[о] 
и Чє(р)ниго(в)ско(г)[о] на оглядане разовь и рань славє(т)ньіхь Сєня Те(с)ли 
и Грьі(ц)ка Лобє(н)ка прєзєньтє мє, комо(р)ника, пе(р)соналитє(р) ко(м)парє(н)- 

49 тибу(с) и на прьідане //  того (ж) во(з)но(г)[о] до даня [!] року рацьюнє виолятє 
секурьітати(с) юдицьі(и) презє(н)ти(с) са(л)ви(с) бенєфиции(с) пациє(н)цьіу(м) 
прьі то(м) тє(р)мине до вьнєсєня. Тєдьі я, комо(р)никь, во(з)ного енєрала, шля- 
хє(т)но(г)[о] Петра Нє(д)ведьско(г)[о], прьідало(м) для огляданя рань, поби- 
тьі(м) заданьі(х), а прьі то(м) афєкьтовали жалуючьів, абьі(м) для даня року 
собьвинионьі(м) того (ж) возьно(г)[о] прьідаль и жєбьі тая справа єкьзакьто 
тє(р)мино бьіла сужєна лєчь видячьіся.

Я, бьісти лєитимє лєкга(л)ньі(м) и великою справою обьтяжоньі(м), до 
котороє цглврьітгрь поспвшьіти ми прьі(ш)ло, до воєво(д)ства свои(г)[о], тую 
справу адь 8кьсєпєрьімє(н)ту(м) до суду сорьдиинального про кокгьницисонє 
дебита юри(с) вия содє(с)лалємь тую только протв(с)тацьио кумь рєляционє 
де обьдукьционє разовь во(з)ного, которая инь копия дабитурь записати в(с)ми 
казаль, што вьсе для памєти до кьнигь по(д)комо(р)ски(х) воєво(д)ства Ки(и)- 

49 з в. овьско(г)[о] єсьть записано (підпис). / /



ПОКАЖЧИКИ

У покажчики вводяться всі власні географічні назви (зокрема, назви міст, сіл, інших ад
міністративно-територіальних одиниць, маєтків, урочищ, рік, озер, боліт тощо) та антропоні- 
ми, що зустрічаються в текстах пам’яток.

Кожне реєстрове слово подається в початковій формі за сучасним алфавітним порядком. 
Якщо початкова форма назви не зафіксована пам’яткою, то вона відновлюється на зразок по
чаткових форм інших назв і позначається зірочкою, а після реєстрового слова ставиться дво
крапка і подається вжита в пам’ятці та форма слова, яка найближча до сучасної. В тих випад
ках, коли правильність відновлених форм антропонімів не викликає сумнівів, при них не пода
ються форми непрямих відмінків, зафіксовані у текстах.

Назви, що складаються з двох і більше слів, вводяться у покажчик у такому порядку, в 
якому вони виступають у тексті, причому основним вважається реєстрове слово, що зберігає 
такий порядок розташування компонентів назви:

а) для топонімів — перша частина назви виражена прикметником, а друга іменником 
(напр., Вььсоке П о л е ; С т а р ь і ( и )  Ч є р н є х о в);

б) для антропонімів — прізвище (для жінок ще і прізвище по чоловіку), прізвисько, ім’я, 
по-батькові. Виняток становлять назви, де незрозуміло, чи це прізвище, чи прізвисько. В тако
му разі основною вважається форма, вжита в пам’ятці, інша реконструйована, має посилання 
на основну. Наприклад: Й в а н  К у д и н о в и ч , підданий панів Сущинських Проскур; К у д и н о в и ч  Й в а н  
див. Й в а н  К у д и н о в и ч .

Кожне основне реєстрове слово супроводжується поясненням (для топонімів — визна
ченням їх виду, локалізацією за старим та сучасним адміністративно-територіальним поділом; 
для антропонімів — вказівкою на соціальне становище, родинні зв’язки та місце проживання, 
якщо з тексту це відомо, або вдалося встановити). Якщо контекст не дає ясного уявлення про 
характер слова: воно може сприйматися і як назва професії, роду занять, і як особова назва, 
то в таких випадках назви вводяться в реєстр особових назв, оскільки вони є основою виникнен
ня прізвищ.

Цифри, що стоять після пояснень основних реєстрових слів, означають номери книг від
повідно до послідовності розміщення їх у збірнику та сторінку в рукопису пам’ятки.

У покажчиках також зроблено відступи від запису їх у пам’ятці:
усі надрядкові літери введено в рядок без застереження, крім тих, які могли позначати 

м’які приголосні (н, ст) та и, якою після голосних передавався нескладотворчий і.
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УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

адм.-тер. — адміністративно-територіаль с. — село
ний суч. — сучасне

вол. — волость Вл — Волинська обл.
губ. — губернія Вн — Вінницька обл.
л. — ліва Жт — Житомирська обл.
м. — місто Ів.-Фр. — Івано-Франківська обл,
обл. — область Кв — Київська обл.
п. — права Тр — Тернопільська обл.
пов. — повіт Хм — Хмельницька обл.
пр. — притока Чрк — Черкаська обл.
р- — річка Чрнг — Чернігівська обл.
рц. — районний центр

ТОПОНІМИ

*Алєксандрополь: в Алєксандрополю — міс
течко в Житомирськ. пов., очевидно, суч. 
с. Олександри Овруцьк. р-ну Жт II, 44 

Андрєєв село і маєток Стєфана Нємирича у 
Житомирськ. пов., пізніше с. Андріївка, 
суч. с. Сонячне Житомирськ. р-ну Жт II, 
51

Барашовка село біля м. Житомира, маєток 
Криштофа Тишкєвича, суч. с. Бараші 
Ємільчинськ. р-ну Жт III, 9 

Бєжов село і маєток панів Дахновичів у Жи
томирськ. пов.; суч. с. Бежів Черняхівськ. 
р-ну Жт II, 1 зв., З, 33, 33 зв.; Бєжовская 
маєтно(ст) II, 33 зв.; Корчев II, 1 зв., 33, 
33 зв.

Бєжовская маєтно(ст) див. Бєжов 
Бєзрядичи село на лівому березі р. Стугни 

поблизу Обухова у Київськ. пов., маєток 
панів Тишів-Биковських, очевидно, суч. 
с. Безрадичі Обухівськ. р-ну Кв IV, 1, 2, 
4 зв., 7 зв.

Бєлиловка містечко у Бердичівськ. ключі Жи
томирськ. пов.; маєток Яхима Корецько- 
го. Зараз це двоє сусідніх сіл у Ружинськ. 
p-ні Жт — с. Білилівка і с. Ростави
ця І, 24, 24 зв.; II, 31 зв.; Белиловски(и) 
замок І, 24, 24 зв.; Раставица І, 24, 24 зв. 

Бєлиловсхи(и) замок див. Бєлиловка 
Бєлки село в Житомирськ. пов., маєток панів 

Проскур-Сущинських, суч. с. Білки Дзер- 
жинськ. р-ну Жт II, 18 зв., 19, 21 зв.; 
Бєлоцкая маєтно(ст) II, 21 зв.; *Раков- 
ка II, 24 зв., 25, 25 зв.; III, 53 

Бєлокоровичи село поблизу м. Овруча в Жито
мирськ. пов., суч. с. Білокоровичі Олевськ. 
р-ну Жт І, 29*

*Б£лополє: у мєстє Бєлополи; місто в Жито
мирськ. пов., маєток Фрідріха Тишкеви- 
ча; очевидно, суч. с. Білопілля Козя- 
тинськ. р-ну Вн І, 48, 48 зв.; II 34 зв.;

*Билополє: в Билополю II, 32 
Белоцкая маетно(ст) див. Бєлки 
Белошицки(и) кгрунт маєток і землі пана Бі- 

лошицького І, ЗО зв.
*Бєлошичи: в сєлє Бєлошича(х), у Бєло- 

іиич — село і маєток, яким володіли Гри- 
гор Білошицький, Опанас Дідковський та 
Станіслав Третяк І, ЗО, ЗО зв.

Бердичов містечко, центр Бердичівськ. клю
ча у Житомирськ. пов., суч. м. Бердичів 
рц Жт І, 44 

Бердичовски(и) ключ адм.-тер. одиниця у 
Житомирськ. пов. з центром у м. Берди
чеві III, 7, 9 зв., 12 

Бєрков село і маєток Нечая Івана Грузевича 
в Житомирськ. пов., суч. смт Коцюбин- 
ське Кв IV, 1 ,4  зв., 6 зв., 11 зв.

*Биликов поток: у Биликового потоку оче
видно, потік від р. Білки, що протікає на 
Житомирщині, поблизу урочища Івного 
IV, 32

*Билополє див. Бєлополє 
*Блудковка: ринку Блудковку річка в Жито

мирськ. пов. І, 31; *Блюдковка: ричку 
Блю(д)ко(в)ку І, 31 зв.

*Блюдковка див. Блудковка 
*Бочаници: сєла Бочани(ц) село і маєток 

гані Брамової II, 37 зв. ^
*Бочурин: Хрєбтови(ч) з Боіурина II, 51 ^
Брагин волосне місто в КиївСьк. воєводстві, 

очевидно, суч. с. Браженець Корости- 
шівськ. р-ну Жт І, 1 

Брагинская волость адм.-тер. одиниця з 
центром у м. Брагині І, 1 

Браславскоє воєводство див. Брацлавское 
воєводство

Брацлав адм.-тер. центр Брацлавськ. воє
водства, суч. смт Брацлав, рц Вн, IV, 31 
зв., 49

Брацлавское воєводство адм.-тер. одиниця 
з центром у м. Брацлаві, утворена польсь-

і
Ь ’
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ким урядом в 1569 р. на землях теперіш
ньої Вінницької та частини Хмельницької 
областей, І, 38, 38 зв., 40, 46 зв.; II, 16, 
31, 31 зв., 32 зв., 38 зв., 39, 43, 51; III, 7, 
12, 16 зв., 20 зв., 26, 33; IV, 5, 20 зв., 
31 зв., 32, 36, 37, 49; Браславскоє воє
водство II, 16

*Бронник: до  у р о ч и щ а  Б р о ( н ) н и к а — уро
чище поблизу містечка Черниці і с. Брон- 
ник Звягельськ. вол. Житомирськ. пов. 
II, 31

*Бронники: з  с е ла  Б р о ( н ) н и к ь  село і маєток 
Анни Ходкевичевої у Звягельськ. вол. 
Житомирськ. пов., суч. с. Броники Ново- 
град-Волинськ. р-ну Жт II, 15 зв., 16 зв.

* Бруси лов: у  м и с т е  Б р у с и л о в є  містечко в
Житомирськ. пов., суч. с. Брусилів Коро- 
стишівськ. р-ну Жт І, 41 зв.

* Бьішєв: в Б ь іи іє в и  містечко і маєток пані
Харленської в Київськ. воєводстві, суч. 
с. Бишів, Макарівськ. р-ну Кв II, 32 
зв., 33

Бьішєвская волость адм.-тер. одиниця 
Київськ. воєводства з центром у м. Ви
шеві II, 32 зв.

Бьішполь село і маєток панів Бишпольських 
у Київськ. воєводстві, недалеко від м. Віль- 
ська II, 5 зв., 11 зв.

*Б*Ьликовци: д о  Б Ь л и к о в е  ( ц )  село біля м. Ко- 
ростишева Житомирськ. пов., маєток Ва
силя Тиші-Биковського, суч. с. Білківці 
Коростишівськ. р-ну Жт І, 36

* Валки: н и в а  у  В а ( л ) к о в  село Валки побли
зу Києва; суч. с. Валки Києво-Свято- 
шинськ. р-ну Кв І, 12

Варшава столиця Польської держави, зараз 
столиця ПНР II, 17

Вацков село біля м. Житомира, маєток Криш- 
тофа Тишкевича, суч. с. Глибочиця Жи
томирськ. р-ну Жт III, 9

* Варковичи: з  В арт>ковичі> село Житомирськ.
пов., очевидно, суч. с. Варовичі Поліськ. 
р-ну Кв І, 26 зв.

Великоє кня(з)ство Литовскоє адм.-тер. оди
ниця, до складу якої, крім основних ли
товських земель, входили деякі давньо
руські князівства, а пізніше українські 
землі, II, 5, 6 зв., 7, 13; III, 15, 27 зв., 
28

Вєрбич село і маєток Адама Сенявського у 
Брацлавськ. воєводстві; суч. с. Гранів 
Гайсинськ. р-ну Вн IV, 16, 36, 37 зв.; Кгра- 
нов IV, 36

Вєрєсьі село біля м. Житомира, маєток Криш- 
тофа Тишкевича, суч. с. Вереси Жито
мирськ. р-ну Жт III, 9

Вєроковсчизна маєток пана Себестіяна Кра- 
совського III, 20

*Вєрховня: село  В є (р )х о в н ю  село і маєток

пана Модринського в Паволоцьк. вол. 
Житомирськ. пов.; суч. с. Верхівня Pv- 
жинськ. р-ну Жт II, 17 зв., 18 

Вилск містечко в Житомирськ. пов., суч. с. 
Вільськ Черняхівськ. р-ну Жт І, 5 зв.;
II, 32; III, 15 зв., 16 зв., 17, 22; Вилско
III, 17

* Вилска дорога: м е ж и  д о р о га м и  П и ( л )с к о ю  
и \ і ї ( в ) р у ( ц ) к о ю  п о б л и з у  м. Крошні Жито
мирськ. пов. І, 12 

Вилско див. Вилск
Витачєв двір, маєток пана Лаврина Лозки. 

Очевидно, мова йде про маєток у одноімен- 
ному колишньому давньоруському місті 
на правому березі Дніпра поблизу Ки
єва, суч. с. Витачів Обухівськ. р-ну Кв 
II, 6 зв.

*Вишнєвєц: З о ф є я  з  В и (и і ) н е в ц а  можливо, 
це суч. смт Вишнівець Збаразьк. р-ну 
Тр І, 32 зв., 34, 34 зв.

Воиславьічи місто і замок у Житомирськ. пов. 
Київськ. воєводства, маєток Кристини 
Тишкевичевої, очевидно, суч. с. Славів 
Черняхівськ. р-ну Жт III, 7, 14 зв.; 
*Вослава: м є с т є ч к а  В ославьі III, 14 зв. 

Во(и)товцьі село і маєток князя Романа Ру- 
жинського в Бердичівськ. ключі Жито
мирськ. пов., суч. с. Роставиця Ружинськ. 
р-ну Жт І, 43 зв.

* Волица: з В о л и ц ь і село і маєток кня?я Ро
мана Ружинського поблизу с. Ззрубичі 
Житомирськ. пов., суч. с. Волиця Андру- 
шівськ. р-ну Жт І, 31 зв.; II, 49 

Волица Силгнская маєток Стєфана Закоморно- 
го у Житомирськ. пов. І, 24 зв., 25 

Волица Шумская маєток Яна Соколовського 
поблизу м. Шумська II, 48 зв. 

Володимєрски(и) повєт адм.-тер. одиниця з 
центром у м. Володимирі, суч. м. Воло- 
димир-Волинський, рц Вл І, 39 зв.

Волосов село і маєток Яна Соколовського в 
Житомирськ. пов., суч. с. Волосів Андру- 
шівськ. р-ну Жт II, 50 

*Волчьінєц: в В о л ч ь ін ц у  село в Бердичівськ. 
ключі Житомирськ. пов., суч. с. Вовчи- 
нець Козятинськ. р-ну Вн І, 43 

Вольїнскоє воєводство адм.-тер. одиниця з 
центром у м. Луцьку І, 13, 32, 38, 38 зв., 
40, 46, 46 зв., 48; II, 21 зв., 31, 31 зв., 
38, 38 зв., 43; III, 7, 12, 16 зв., 26, 33;
IV, 5, 31 зв., 32, 36, 37

Вольїцкиє кгрунтьі землі, що належали кня
зю Роману Ружинському у с. Волиці 
Житомирськ. пов., І, 3 зв.

*Вослава див. Воиславьічи 
Восчєнинскиє поля маєток пана Себестіяна 

Красовського у Волинськ. воєводстві III, 
20

Вьігнанєц приселок до м. В ои с ла в ь ічи  III, 
14 зв.
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Вьісоке Поле село і маєток Яна Галчиновсько- 
го поблизу м. Житомира на р. Ольшанці, 
суч. с. Теньківка Червоноарм. р-ну Жт
I, 12 зв.

* Вьісчикусьі: з  с є л а  В и (с )ч и к у с о в ,ь село біля 
м. Чуднова в Житомирськ. пов., суч. с. 
Веселка Любарськ. р-ну Жт IV, 56 

Вьюнное озеро над р. Стугною; існує і зараз 
в Олевськ. p-ні Жт IV, 1, 3; Юньноє IV, З

*Га(н)син: до  . . .  Г а ( и ) с и н а  село в Жито
мирськ. пов., суч. м. Гайсин, рц Вн IV, 
39 зв., 45 зв.

Гололобатютинь урочище біля р. Рихти в 
Житомирськ. пов. І, 28 зв.

Галицьки(и) кгрод суч. м. Галич Ів.-Фр. IV, 
45 зв.

Галчинь село і маєток князя Романа Ружин- 
ського в Житомирськ. пов., суч. с. Галь- 
чин Андрушівськ. р-ну Жт І, 2 зв., З 

*Глуботєц: Г л у б о ( т ) ц а  село і маєток Януша 
Острозького в Житомирськ. пов., очевид
но, суч. с. Глибочиця Житомирськ. р-ну 
Жт І, 44 зв., 45 

*Горболєв: до  с є л а  Г о р б о л є в а  село і маєток 
панів Тишів-Биковських в Житомирськ. 
пов., суч. с. Горбулів Черняхівськ. 
р-ну Жт III, 23 

Горболєвскиє кгрунтьі маєток панів Тишів- 
Биковських у с. Горбулеві III, 23 зв. 

Городище село і маєток панів Прежевських 
в Житомирськ. пов., суч. с. Мирне Радо- 
мишльськ. р-ну Жт II, 32; III, 17 зв., 
18; ТрьібЬсьі III, 17 зв.; *Трибисов: 
в Т р и и и с о з е  II, 32.

Городок містечко і маєток Адама Сенявсько- 
го в Бердичівськ. ключі Жт повіту; 
суч. с. Городок Ружинськ. р-ну Жт IV, 
16, 18 зв., 19, 19 зв., 24 зв., 26, 35, 36 зв., 
37 зв.; Сорока1 IV, 19 

*Горошки: в Г о р о і и к а ( х )  містечко і маєток
панів Немиричів у Київськ. пов., очевид
но, суч с. Горошків Тетіївськ. р-ну Кв 
IV, 4 зв ., 5, 11 зв., 15, 15 зв.

*Гостомель: в . . .  Г о с ш о (м )л ю  село і маєток 
Станіслазя Харленського поблизу Киє
ва, суч. смт Гостомель Києво-Свято- 
шинськ. р-ну Кв II, 7 

Гри піково село і маєток Криштофа Білобрезь- 
кого в Бердичівськ. ключі Житомирськ. 
non., суч. с. Гришківці Бердичівськ. р-ну 
Жт І, 1

*Грузкое: с є ла  Г р у ( з ) к о г о  село і маєток па
нів Харленських у Бишовськ. вол. Ки
ївськ. воєводства, суч. с. Грузьке Мака- 
ріиськ. р-ну Кв II, 32 зв. 33 

Гу(л)ск маєток князя Острозького в Звя- 
гельськ. вол. Житомирськ. пов., суч. 
с. Гульськ Новоград-Волинськ. р-ну Жт
II, 32

Гулясники містечко і маєток Яна Аксака в 
Житомирськ. пов. Можливо, це суч. с. 
Гулянка Коростенськ. р-ну Жт II, 8 '

*Дашов: м є с т є ч к а  Д а и іо в а  містечко на р.
Соб, суч. смт Дашів Іллінецьк. р-ну Вн 
IV, 27 зв.

Двор Пожарков маєток Криштофа Білобрезь- 
кого у Брагинськ. вол. Київськ. воєвод
ства І, 1

Дворьцьі село і маєток князя Михайла Виш
невенького поблизу м. Житомира, суч. с. 
Двірець Житомирськ. р-ну Жт І, 27 

*Дедковци: д о  Д є д к о в є ц  село і маєток Єсифа 
Дідковського в Житомирськ. пов., суч. 
с. Дідківці Чуднівськ. р-ну Жт І, 38 зв. 

*Дєнєши: п о д  Д е п е ш а м и  село і маєток Кате
рини Вишпольської поблизу м. Жито
мира, суч. с. Дениші Житомирськ. р-ну 
Жт III, ЗО, 35 зв.

Дзуковское селище і маєток Раїни Сингурової, 
очевидно, колишнє с. Дзуньков Берди
чівськ. пов., суч. с. Дзюньків Погреби- 
щенськ. р-ну Вн II, 48 зв.

*Дидовцьі: з  с є л а  Д и д о в є ( ц )  І, 42 зв. 
*Добринь: м а є т н о с т и  Д о б р и н и  село і маєток 

панів Лемешів у Житомирськ. пов., суч. 
с. Добринь Володарсько-Волинськ. р-ну 
Жт III, 26 зв.

Добровская дорога мабуть, дорога, що вела до 
м. Дубровиці І, 12 

*Домбровица див. *Дубровица 
*Доубровеца див. *Дубровица 
*Дубровица: з Д о м б р о в и ц ь і, згь Д о у б р о в е ц є  

містечко, суч. м. Дубровиця, рц Рв IV, 
1, 4 зв.

Епанчински(и) кгрунт землі, що належали 
Янові Корчевському поблизу м. Іванго- 
родка на р. Половні II, 47

Железняк село і маєток Яна Соколовського 
поблизу м. Шумська Житомирськ. пов.; 
очевидно, суч. с. Залізня Житомирськ. 
р-ну Жт II, 48 зв., 49, 49 зв.

Жердєлев маєток Фрідріха Тишкєвича в Жи
томирськ. пов., суч. с. Жерделі Андру
шівськ. р-ну Жт І, 45 

*Жидовци: в сє лє  Ж и д о в ц а х  село і маєток 
князя Романа Ружинського в Берди
чівськ. ключі Житомирськ. пов. поблизу 
містечка Романівки; суч. с. Жовтневе 
Попільнянськ. р-ну Жт І, 33 зв.

Житомєр див. Житомир 
Житомерски(и) кгрод див. Житомир 
Житомєрски(и) повєт адм.-тер. одиниця з 

центром у м. Житомирі І, 18, 22 зв., 48 
зв.; 49 зв.; * Жьітомерски(н) повєт III, 
7, 9 зв., 11, 12, ЗО, 33
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Житомєрскоє староство III, 7 зв., 8 зв., 
Жьітомєрскоє с. III, 7 зв.

Житомєр див. Житомир
Житомєрски(и) кгрунт землі, що належали 

до м. Житомира III, 32 зв.
Житомир колишній центр Житомирськ. пов., 

місто, суч. обласний центр УРСР І, 3, 4
зв., 9, 12, 12 зв., 13, 15, 15 зв., 16 зв.,
19 зв., 22 зв., 24 зв., 28 зв., ЗО, 31 зв.,
32, 33 зв., 34 зв., 38 зв., 39, 40, 42 зв.,
43 зв., 44, 45, 46, 46 зв., 47 зв., 48, 48 зв., 
49; II, 3, 7, 8, 8 зв., 13, 16 зв., 17, 22, 
24, 25, 27 зв., 29, ЗО зв., 32, 32 зв., 35, 35 
зв., 45, 46 зв., 47, 48 зв., 51; III, 8 зв., 
9, 17 зв., 20 зв.; IV, 8; Житомєр І, 31 зв.; 
II, 22, 51; Житомєр III, 17 зв., 20 зв.; 
Житомєрски(и) (Житомирски(и)) кгрод 
І, 21; II, 24, 25; III, 17 зв.; Житомирскоє 
мисто II, 32; Жьітомєр III, 20 зв.

Житомирская пуща III, 15, 32, 32 зв.
Житомирски(и) двор маєток у м. Житомирі

I, 18, 22 зв.
Житомирски(и) замок І, 2, 2 зв., З, 3 зв., 

4, 6, 6 зв., 9, 10 зв., 11 зв.— 16, 17, 17 
зв., 18, 19 зв.— 26, 27, 27 зв., 29—35, 
36 зв., 38 зв., 39, 40—42, 43 зв.— 49; II, 
З, 4 зв., 5, 6, 7 зв., 8 зв., 10 зв., 12, 12 зв., 
15 зв., 16, 16 зв., 17, 18, 21, 22 зв., 23 зв., 
24 зв., 25, 25 зв., 26 зв., 27—28, 29—ЗО зв., 
31 зв .,3 2 з в .,3 3 —34, 35, 35 зв., 38, 39 зв., 
41 зв., 42 зв., 44, 44 зв., 45, 45 зв., 46, 
47, 48, 48 зв., 50, 51; III, 6 зв., 7, 8 зв., 
9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 29 зв., 35

Житомирски(и) кгрод див. Житомир.
Житомирскоє подстароство І, 5 зв., 6 зв., 

9, 10 зв., 11 зв., 12— 16, 17— 18, 20—22, 
23—26, 27, 27 зв., 29 зв., ЗО, 31, 32, 32 
зв., 33 зв., 34, 34 зв., 36 зв., 38 зв., 40, 
44f 45—47 зв.; III, 47, 47 зв.

Житомєр ДИВ. Житомир
Житомєрскоє староство див. Житомєрскоє с.
*Жьітомєрски(и) повєт див. Житомєрски(и) 

п.
Жмонтская земля див. Жмудская земля
Жмудская земля адм.-тер. одиниця у Литві

II, З, 3 зв., 5, 7 зв., 8; Жмонтская земля
II, З

Журбинци село і маєток Яна Лядовича по
близу с. Білилівки в Житомирськ. пов., 
суч. с. Журбинці Бердичівськ. р-ну Жт 
І, 13 зв., 15, 15 зв., 46 зв.

♦Забродьє: З с іб р о д я ю  прозьіваєм оє село і 
маєток Олександра Щенієвського у Жито
мирськ. пов. поблизу м. Коростишева, 
суч. с. Забріддя Черняхівськ. р-ну Жт
III, 30, ЗО зв.; Мальі(и) Счєниєв III, ЗО, 
ЗО зв.

♦Задня Коща: п о д  З а ( д ) н є ю  К о щ є ю  (?)
поблизу неї знаходилися грунти, що на

лежали Олександру Бороничу у Жито
мирськ. пов. І, 44 зв., 45 

*3арубичи: з  З а р у б и н  село і маєток князя 
Романа Ружинського в Житомирськ. пов., 
суч. с. Зарубинці Андрушівськ. р-ну Жт 
І, 31 зв.

*3аславль: н а  З а с ла в ю  місто у Житомирськ.
пов., суч. м. Ізяслав, рц Хм III, 17 

♦Збараж: п о ( д )  З б а р а ж е м т>  село у Берди
чівськ. ключі Житомирськ. пов., суч. 
с. Збараж Козятинськ. р-ну Вн III, 15 
зв.

Звягє(л)ска волость адм.-тер. одиниця в Жи
томирськ. пов. з центром у м. Звяглі III, 
15 зв., 17

Звягль місто в Житомирськ. пов., суч. м. 
Новоград-Волинськ, рц Жт III, 15 зв.

* Йван городок: у  И в а н г о р о д к у  містечко і 
маєток панів Корчевських у Житомирськ. 
пов. II, 35 зв., 46 

Иванков село і маєток Стєфана Закоморного, 
суч. с. Іванків Андрушівськ. р-ну Жт І, 
24 зв., 25

Ивница місто; маєток Матвія Нємирича у 
Житомирськ. пов., суч. с. Івниця Андру
шівськ. р-ну Жт; (ЬІвница) І, 40  

Ивницкие кгрунтьі землі, що належали до 
м. Івниці, маєтку Матвія Нємирича І, 
З зв.

*Ивноє: н а  ... И в н о ( и )  а б о  С у х о ( и )  д о л и н е
урочище у Київськ. воєводстві IV, 32 

♦Ирпєнь: н а  И ( р ) п є н и  річка в Житомирськ. 
пов., зараз протікає по території Київськ. 
і Житомирськ. областей II, 19, 20 зв. 

*Иса(и)ки: в И с а ( и ) к а ( х )  село поблизу Обу- 
хова, суч. с. Ісайки Богуславськ. 
р-ну Кв IV, 6 зв., 23 зв., 27 зв., 37 зв., 

43 зв.
*Искоросч'_ *** в м є ( с ) т е  И ( с ) к о р о ( с ) т и н е  міс

то в Київськ. пов., маєток Андрія Мервин- 
ського, суч. м. Коростень, рц Жт І, 13, 
41; Искоростински(и) замок І, 41 

Искоростински(и) замок див. *Искоростин 
ЬІвница див. Ивница

Камє(н) маєток Фрідріха Тишкєвича у Ки
ївськ. воєводстві; очевидно, суч. с 
Камінь Овруцьк. р-ну Жт І, 45 

Камєнєцкоє воєводство адм.-тер. одиниця з 
центром у м. Кам’янці, суч. м. Кам’я- 
нець-Подільський, рц Хм І, 23, 23 зв. 

*Каменица: до  р е к и  К а м є н и ц и  річка у Жи
томирськ. пов., очевидно, це суч. р. Ка
м'янка, ліва притока Росі, протікає по 
території Житомирськ. і Київськ. облас
тей III, 14; II, 11 

Карабчєв село і маєток князя Романа Ружин
ського, суч. с. Карабчиїв Ружинського 
р-ну Жт І, 2 зв., 3; II, 11, 39, 42
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Карбовка слобода поблизу м. Житомира, ма
єток Криштофа Тишкєвича, суч. с. Кар
бівка Гайсинськ. р-ну Вн III, 9

Кгаєвьшьчьізна село і маєток Катерини Ку- 
ровської, можливо, суч. с. Гаєвичі Ов- 
руцьк. р-ну Жт III, 10

*Кграбовєц: в7> К г р а б о в 'ь ц у  село і маєток
Якуба Лидавського в Брацлавськ. воє
водстві, суч. с. Грабовець Немирівськ. 
р-ну Вн III, 12, 12 зв.

Кгранов див. Вєрбич
Києв місто, адм. центр Київськ. воєводства і 

повіту, зараз столиця УРСР І, 3 зв., 
23, 41, 43 зв., 48 зв.; II, 12 зв., 13, 45 зв., 
47; III, 33, 35 зв., 36; Києвски(и) замок 
І, 23; Києвски(и) кгрод І, 23; III, 35 зв., 
Kiow І, 36

Києвская дорога дорога на Київ 1, 12, 12 зв.
Києвская земля історична назва території на 

правобережжі Дніпра з центром у Києві. 
Тут, очевидно, мається на увазі Київ
ське воєводство І, 5, 5 зв., 9, 14 зв., 16, 17 
зв., 18 зв., 21 зв., 25, 27 зв., ЗО; II, З, З 
зв., 5 зв., 26, 33, 35, 44; III, 33; IV, 10,
11 зв.

Киевски(и) замок див. Киев
Киевски(и) кгрод див. Киев
Киевски(и) повєт адм.-тер. одиниця з центром 

у Києві І, 13
Києвскоє воєводство адм.-тер. одиниця на 

Україні XV—XVIII ст. з центром у Києві 
І, 1, 3, 4, 6, 7, 8 зв., 10 зв., 11 зв., 13— 17,
18, 19, 20 зв.— 21 зв., 22 зв., 23, 24, 26,
28, 29 зв., ЗО, 31, 32, 32 зв., 33, 34 зв.,
36, 38, 38 зв., 40, 41, 42, 43 зв., 44—45,
46—48 зв.; II, 6, 7 зв., 8, 9, 11— 12 зв., 
15, зв., 16 зв., 17, 18 зв., 21 зв., 22, 24, 
25, 25 зв., 27, 28 зв., 29 зв., ЗО—31 зв., 
33 зв.— 35, 38 зв., 39, 43, 43 зв., 45, 45 
зв., 48, 51; IV, 1, 4, 7 зв., 8, 9, 11, 11 зв.,
12 зв., 15 зв., 19, 20 зв., 31 зв., 32, 36, 37, 
49; Kiowskie woiewodstwo I, 32 зв.

* Кисляк: м є с т є ч к а  К и ( с ) л я к а  містечко і 
маєток Олександра Прилуцького в Жито
мирськ. пов., суч. м. Кисляк Гайсинськ. 
р-ну Вн IV, 39 зв., 45 зв.

Княжь село і маєток Анни Ходкевичевої 
у Звягельськ. вол., тепер приєднане до 
с. Таращанки Новоград-Волинськ. р-ну 
Жт III, 16 зв.

Кодєнская волость адм.-тер. одиниця з цен
тром у м. Кодні Київськ. воєводства І,
37.

Кодня містечко і маєток Остафіяна Тишке- 
вича у Житомирськ. пов., суч. с. Кодня 
Житомирськ. р-ну Жт І, 15 зв., 42 зв., 
49; II. 7, 9 зв., 32; III, 17 зв.

Копачов містечко, замок і маєток панів Ти
шів-Биковських у Київськ. пов., суч. 
с. Копачів Обухівськ. р-ну Кв IV, 1, 2,

2 зв., З, 3 зв., 4, 7 зв., 14 зв., 15, 25 зв.; 
Копачовски(и) замок IV, 1 зв., ? З 
Копачовски(и) замок див. Копачов 
Копиєвьцьі село поблизу с. Дашова Жито

мирськ. пов., суч. с. Копіївка Іллінецьк. 
р-ну Вн IV, 17, 17 зв., 24 зв.

Коритная маєтност маєток пані Хмелецької 
IV, 26 зв.

Корнин містечко і маєток Проскур-Сущин- 
ських в Житомирськ. пов., суч. смт Кор
нин, рц Жт II, 18 зв., 19, 20 зв., 21, 22, 
22 зв.; Корнинскоє мєсто II, 18 зв., Кор- 
нинская маєтност II, 21 зв., 22 зв.; Кор- 
нински(и) замок II, 22 зв.

Корнинская маєтност див. Корнин 
Корнински(и) замок див. Корнин 
Корнинскоє мєсто див. Корнин 
Коростєшов місто і маєток Олизара Волчке- 

вича, суч. м. Коростишів, рц Жт І, 10 зв., 
35 зв., 45 зв.; II, 27 зв.

Корпиловка маєток панів Прежовських, оче
видно, суч. с. Карпилівка Новоград- 
Волинськ. р-ну Жт III, 17 зв.

Корсунскоє мєсто див. * Корсунь 
* Корсунь: и мє(с)тє Корсуня суч. м.

Корсунь-Шевченківський, рц Чрк І. 23; 
мєсто Корсунскоє І, 23 

Корчєв див. Бежов
Коршьіловски(и) кгрунт див. *Кошьілов 
*Коршьіловци див. *Кошьілов 
Котєлєнская волость адм.-тер. одиниця з 

центром у м. Котельні І, 2 зв.
Котєлєнскиє кгрунтьі маєток князя Романа 

Ружинського, землі, що належали до м. 
Котельні, див. *Котелня І, 3 зв. 

*Котєлня: до Котелки місто у Житомирськ. 
пов., центр Котеленськ. вол. І, 13 зв., 
15 зв., 23 зв., 39 зв., 46 

Кочур маєток Льва Лясоти у Кочуровськ. 
воєв.; очевидно, суч. с. Кочурів Гайсинськ. 
р-ну Вн І, 14 зв.

Кочуровскоє воєводство адм.-тер. одиниця
3 центром у Кочурі І, 14 зв.

*Кошьілов: до Коиіьілова село у Брацлавськ.
воєводстві, очев., суч. с. Ковшилівка 
Поліськ. р-ну Кв; село Кошьіловское, 
Кошьіловски(и) (Коршьгловски(и)) кгрунт 
IV, 17, 33 зв; *Коршиловци: добр Кор- 
иіьіловєц IV, 33 зв.

Кошьіловски(и) кгрунт див. *Кошьілов 
Кошьіловскоє село див. *Кошьілов 
Коща село і маєток Олександра Воронича у 

Житомирськ. пов. поблизу м. Троянова 
І, 44 зв.

Краков давня столиця Польщі, суч. м. Кра
ків ПНР II, 4 зв., 6; III, 22 

Красне поселення біля містечка Воіславичі 
III, 14 зв.

*Красногорка: на... Кра(с)ного(р)цє річка поб
лизу м. Білилівки І, 24 зв.
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Красносєлка село і маєток Романа Ружинсь- 
кого у Житомирськ. пов. поблизу м. Чуд- 
нова, суч. с. Красносілка Чуднівськ. р-ну 
Жт І, 23 зв.

*Крошня: к у  К р о ш н и  село поблизу м. Жи
томира, зараз приєднане до м. Житомира 
І, 12

*Крьівьі£ Ц)з£ра: к о ло  К р ш ь і ( х )  (о з є ( р )  
урочище між селами Рахни і Городок IV, 
16 зв., 18

Крьіловка село і маєток Семена Лудвійського 
поблизу м. Житомира, суч. с. Крилівка 
Андрушівськ. р-ну Жт II, 9, 9 зв., 10 зв., 
15 зв.

*Крута Рєчка: у  К р у т о є  Р є ( ч ) к и  річка по
близу м. Троянівки І, 44 зв.

*Кулажичи: до К у л а ж и ( ч )  село і маєток ки
ївського городничого Вигури, можливо, 
суч. с. Кулажинці Броварськ. р-ну Кв 
III, 26

Кустин село в Бердичівськ. ключі Жито
мирськ. пов.; суч. с. Кустин Бердичівськ. 
р-ну Жт III, 9, 9 зв.

Kiow ДИВ. Ки8В
Kiowskie woiewodstwo див. Києвскоє воє

водство

♦Лєбєдинци: в ... Л є б є д и ( н ) ц а ( х )  село і ма
єток Юрія Завиті в бердичівськ. ключі 
Житомирськ. пов., суч. с. Лебединці Ан
друшівськ. р-ну Жт II, 28 зв., 29, 32 зв.

Лєвковская волость адм.-тер. одиниця з 
центром у с. Левковці II, 27 зв., ЗО зв., 
47; III, 9; Ловковская волость II, ЗО зв.

*Лєвковци: до  с е ла  Л є ( в ) к о в є ( ц )  село і має
ток Василя Воронича в Левковськ. вол. 
Житомирськ. пов., очевидно, суч. с. Лев
ків Житомирськ. р-ну Жт II, 27 зв.

*Лєвухи: з м є с т є ( ч ) к а  Л є в у х т>  містечко в Жи
томирськ. пов., суч. с. Леухи Іллінецьк. 
р-ну Вн IV, 17 зв.

*Лєщин: н а  ... Л є щ и н е  село і маєток Саму- 
еля Горностая в Котеленськ. вол. Жито
мирськ. пов., суч. с. Ліщин Житомирськ. 
р-ну Жт II, 7

♦Липова: в сєлє  Л и п о в о ( и )  село і маєток Ка
терини Куровської та пані Бранської 
поблизу м. Чуднова, очевидно, суч. с. Ли- 
пине Новоград-Волинськ. р-ну Жт III, 
10 зв., 13

Литинскоє воєводство адм.-тер. одиниця з 
центром у Літині; очевидно, суч. смт Лі- 
тин, рц Вн IV, 21

Ловковская волость див. Лєвковская волость
^Ловковская дорога: н а  Л о в к о в с к о (и )  д о р о -

зє дорога, що проходила поблизу с. Ви
соке Поле; очевидно, дорога на с. Левков
ці І, 12 зв.

*Лого(и)ск: з Л о г о ( и ) с к а  місто у Литві, во
лодіння панів Тишкевичів (Фрідріха,

Криштофа, Кристини) І, 20 зв., 41 зв., 
44, 45, 48 зв.; II, 29 зв.; III, 7, 33 

Лого(и)скоє воєводство адм.-тер. одиниця 
з центром у м. Логойську в Литві IV, 21 

* Лубен: п о д  сє лом  Л у б є ч  село і маєток Анни 
Ходкевичевої у Звягельськ. вол. III, 16 
зв.

*Лука: Л у к у  село і маєток Криштофа Кев- 
лича в Левковськ. вол. Житомирськ. 
пов.; суч. с. Лука Житомирськ. р-ну Жт 
II, ЗО зв.

Лукавица ріка, впадає в р. Стугну, п. пр. 
Дністра. На ній збудоване місто Нещерів 
IV, 1

*Лупчици: з  с е л а  Л у п ч и ц т >  III, 15 зв.
*Луцк: в к гр о д є  Л у ц к о м т »  колишнє повітове 

місто, зараз обласний центр Вл І, 47; 
II, 22, ЗО зв.; III, 17; Луцки(и) замок
II, 22

Луцки(и) замок див. *Луцк 
Любартов містечко на лівому березі р. Случ 

у Звягельськ. вол. Житомирськ. пов., 
суч. смт Любар, рц Жт II, 47 зв. 

*Любєлски(и) кгрод див. Люблин 
Любєіікоє воєводство адм.-тер. одиниця з 

7 1 Центром у м. Любечі, суч. смт Любеч Ріп- 
. . кинськ. р-ну Чрнг IV, 21 

Люблин місто у Польщі на р. Бистриці І, 
2, 46; II, 51 зв.; IV, 10; *Любєлски(и) 
кгрод: в к гр о д є  Л ю б є л с к о м  III, 9 зв., 
11

*Мальіе Волчьінцьі: в ... М а л ь їх  В о л ч ь ш ц а х ь  
село і маєток Станіслава Дубровського в 
Бердичівськ. ключі Житомирськ. пов., 
суч. с. Вовчинець Козятинськ. р-ну Вн 
І, 47

Мальі(и) Счєниєв див. *Забродьє 
*Марковци: в сє лє  М а р к о в ц а х  село і маєток 

писаря Житомирського суду Яна Шидлов- 
ського поблизу Житомира в Махновськ. 
ключі Житомирськ. пов., колишній має
ток Януша Тишкевича, суч. с. Марківці 
Козятинськ. р-ну Вн III, 32 зв., 33 

*Махновка: в М а х н о в и є  село і маєток Тиш
кевичів на лівому березі р. Гнилоп’ять у 
Бердичівськ. ключі Житомирськ. пов. 
І, 42 зв.

Махновски(и) ключ адм.-тер. одиниця з 
центром у м. Махновці Житомирськ. пов.
III, 11, 33

*Мєлєни: в М є л є н є ( х )  село і маєток Павла 
Меленевського І, 17 зв., 47 

Мизиновька село і маєток Олександра Се- 
ребринського у Київськ. воєводстві III, 
27 зв.

Мини(и)ки село і маєток Миколи Дахновича 
в Житомирськ. пов., суч. с. Минійки 
Коростишівськ. р-ну Жт II, 3, 33 зв., 
Мині(и)ки, /&*Ь;;и(и)ки II, 3, 33 зв.
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Минцєвл Волица маєток Криштофа Вил ги, 
пізніше Владислава Домініка у Паво- 
лоцьк. вол. Київськ. воєводства; суч. 
назву не зафіксовано II, 11, 12 

Мин'Ь(и)ки див. Мини(и)ки 
М'Ьни(и)ки див. Мини(и)ки 
Миха(и)чов містечко і маєток Себестіяна 

Красовського III, 20 
Михалковєці село і маєток Мардина Кали- 

новського IV, 37 зв., 42 зв.
Моги(л)ная село в Звягельськ. вол., маєток 

Анни Ходкевичевої III, 16 зв.
♦Москва: н а  М о с к в у  столиця Російської

держави, суч. столиця СРСР II, 14 
♦Мошксвци: д о  с є л а . . .  М о ш к о в є (ц ) село і

маєток Остафіяна Тишкєвича в Київськ. 
воєводстві Коденськ. вол., суч. с. Мош- 
ківка Коростенськ. р-ну Жт І, 34, 34 зв. 

♦Мьіша: г р а б и  н а  М ь іи іо (и )  и  Ш к ло в є  маєток 
графа Ієроніма Сенявського IV, 16

♦Нєгородичи див. *Нєродичи 
♦Нємилна: з  сєла  Н є м и ( л ) н о ( и )  село і має

ток Анни Ходкевичевої в Звягельськ. 
вол. Київськ. воєводства, суч. с. Немилня 
Новоград-Волинськ. р-ну Жт III, 15 зв. 

♦Нєродичи: до  Н є р о д и ( ч )  очевидно, суч. с. 
Народичі, рц Жт; *Нєгородичи: /у Н є г о - 
р о д и ч  ї х  І, 37 

♦Нєсвиж: до  Н е ( с ) в и ж а  село і маєток Єсифа 
Дідковського, очевидно, суч. с. Несвіч 
Луцьк, р-ну Вл І, 37 

Нєсчєровь див. Нєщєров 
♦Нехворощ: в Н є х в о р о щ и  село і маєток Пет

ра Будишевського в Житомирськ. пов., 
суч. с. Нехворощ Андрушівськ. р-ну Жт 
І, 20, 42 зв.; *Нєворощ: в Н є х о р о щ и  І, 
42 зв

♦Нєхорощ див. *Нєхворощ 
Нєщєров містечко і маєток панів Тишів- 

Бикоізських поблизу с. Безрадич на пра
вому боці р. Стугни, суч. с. Нещерів Обу- 
хівськ. р-ну Кв IV, 1, 2, 2 зв., З, 6 зв. 

Новгородскоє воєводство адм.-тер. одиниця 
з цеіпром у м. Новгородку; суч. рц Грод
ненської обл. БРСР І, 13 

Новокгродски(и) повєт адм!-тер. одиниця 
Київськ. воєводства; II, 42 

♦Нове ГІоле: з Н о в о го  П о л я  село і маєток 
Януш.і Острозького в Черняхівськ. вол. 
Житомирськ. пов., очевидно, суч. с. Ново- 
піль Черняхівськ. р-ну Жт II, 28 

♦Норинск: д о  Н о р и ( н ) с к а  село і маєток пана 
Михайла Родкевича поблизу м. Овруча, 
суч. с. Норинськ Овруцьк. р-ну Жт І, 
37, 38 зв.

ЦСбухов місто в Київськ. воєводстві, суч. рц 
Кв IV, 3, 4, 4 зв., 5, 9 зв., 10, 14 зв., 25 
зв.

ІНбуховскиє кгрунти землі, що належали 
до м. Овруча]_^З^ухйвьсчизна IV, 5, 6,
13, 14 Ж   -------------------

и)буховьсчизна див. ДОбуховскиє кгрунтьі 
♦ЦОвруцкая дорога: м е ж и  д о р о г а м и  В ( и ) л - 

с кою  и \ ) д ( к ) р у ц к ою  поблизу м. Крошні

І)Овруцки(и) полк III, 6 зв.
♦Ц)вруч: п о ( д )  \ Ю (в )р у ч и (м ) місто в Жито

мирськ. пов., суч; м. Овруч, рц Жт І, 
12, 17, 26; II, 46; \)0вгруцьки(и) кгрод
I, 17

\)0вьруціки(и) кгрод див. ♦Ц0вруч  
ІНвьруцькоє староство адм.-тер. одиниця з 

центром у м. Овручі І, 26; II, 46 
♦Ц?лєвск: н а  \ }$ л е (в )с к у  село і маєток Матвія 

Нємирича в Житомирськ. пов., суч. смт 
Олевськ рц Жт І, 3 зв.

♦Ц)лєшковичи: м а є т н о с т и  \№ лєи іковєц село
1 маєток панів Тишкевичів, суч. с. Олеш- 
ковичі Рожищенськ. р-ну Вл IV, 22

и?(л)шаница див. с. №(л)шанка 
и?(л)шаница див. р. Ц0 (л)шанка 
и?(л)шанкасело по близу Обуховав Київськ. 

воєводстві, маєток панів Корецьких, суч. 
с. Ольшанка Дзержинськ. р-ну Жт IV, 
7 зв., 14 зв., 15; \)0 (л)шаница 1 IV, 7 зв. 

иЗ(л)шанка річка, ліва притока Случа, впа
дає в р. Стугну, суч. р. Раковка IV, 1,
2 зв., З, 13 зв., 14 зв; ии(л)шаница 2 IV, 
2 зв.

♦\Юсєчанка див. Ц)сичанка 
♦и)сичанка: р є к и  У д с и ч а н к и  ріка в Черня

хівськ. вол. Житомирськ. пов., поблизу 
с. Горбулів; ліва притока р. Уші; и)сєчан- 
ка III, 23

♦ЦОстрог: н а  О с т р о г у  місто у Київськ. воє- 
водстві, суч. м. Острог, рц Р в ІІ , І; 111, 
17

♦Ц^строглядичи: н а  \ № ( с ) т р з г л я д и ч а ( х )  село 
і маєток Харлинського поблизу м. Браги- 
на у Київськ. воєводстві І, 1 зв.

Паволоцкая волость адм.-тер. одиниця 
Житомирськ. пов. з центром у м. Паволочі
II, 11, 11 зв., 17 зв. '

Паволоцки(и) замок див. *Паволоч 
*Паволоч: в П а в о л о ч и  містечко і маєток па

нів Ружинських, пізніш е— Корецьких, 
суч. с. Паволоч Попільнянськ. р-ну Жт 
II, 39, 40 зв., 41; III, 13; Паволоцки(и) 
замок II, 39

*Пєнєв: у  П є н є в а  н и в а  очевидно, мається на 
увазі с. Пенев, суч. Нова Чортория Лю- 
барськ. р-ну Жт, І, 12 зв.

* Пєтруков: в П є т р у к о в є  мабуть, це хутір 
Петруків у Київськ. воєводстві, суч. с. Ве
лика Бушинка Немирівськ. р-ну Вн II, 17 

♦Пилявци: п о д  П и л я ( в ) ц а м и  село і маєток 
Олександра Серебриського у Київськ. воє-
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водстві, очевидно, суч. с. Пилява Іван- 
ківськ. р-ну Кв III, 27 зв.

Плахтєниця село і маєток пана Велицького 
у Київськ. воєводстві, суч. с. Плахтянка 
Макарівськ. р-ну III, 13

*Подєртє: п о д  П о д є ( р ) т и ( м )  маєток Олександ
ра Воронича біля м. Троянова у Жито
мирськ. пов. І, 44 зв.

* Половєцка: з г  сєла Половє(ц)ко(и) село і має
ток Якуба Лагевницького, суч. с. Поло
вецьке Бердичівськ. р-ну Жт І, 13 зв., 
15 зв.

*Половня: н а ... Поло(в)ни річка, притока
Дніпра, поблизу Івангородка II, 47

*Полска: д о  П о л с к и  назва Польської держави 
І, 27 зв.

Поповка село у Житомирськ. пов., суч. с. По
лівка Липовецьк. р-ну Вн І, 12

Прєжовь село і маєток панів Прежовських 
у Коденськ. вол., суч. с. Пряжів Жито
мирськ. р-ну Жт III, 17 зв.

Псисчовь село у Левковськ. вол. поблизу 
Житомира, маєток Криштофа Тишкєвича, 
суч. с. Зарічани Житомирськ. р-ну Жт 
III, 9

Пулини село і маєток київського хорунжого 
Гаврила Юйського, суч. смт Червоноар- 
мійськ, рц Жт II, 32

Пустоха село у Бердичівськ. ключі Жито
мирськ. пов. Київськ. воєводства, колишній 
маєток Януша Тишкєвича, заставлений 
Я кубу Лидавському, суч. с. Пустоха Ко- 
зятинськ. р-ну Вн III, 12, 12 зв.

*Путятинки: м е ж и  П у т я т и ( н ) к а м и  маєток 
Даніеля Бишпольського в Житомирськ. 
повіті І, 12 зв.

Пятєцкая волость адм.-тер. одиниця з цент
ром у м. П’ятці поблизу Чуднова
I, 44 зв.

* П’ятка: до  м є с т а  П я т к и ;  в м є с т є  П я т к у
місто і маєток Януша Острозького, оче
видно, суч. с. П’ятка Чуднівськ. р-ну 
Жт І, 42, 44 зв., 45

*Рагозовка: в сєлє Рагозо(в)цє село в Мах- 
новськ. ключі Житомирськ. пов. Київськ. 
воєводства, очевидно, суч. с. Рогозів Бо- 
риспільськ. р-ну Кв III, 10 зв., 11, 11 зв., 
12; *Рагозов(с)ки(и) кгрунт: на кгруньтє 

Р а г о з о в (с )к и м ,ь III, 11 зв.
*Рагозов(с)ки(и) кгрунт див. *Рагозовка
Ра(и)сово маєток Криштофа Білобрезького 

у Житомирськ. пов. І, 1 зв.
*Раковка: на Раковцє село і маєток Андрія 

Пузиревича поблизу м. Чернехова, суч. 
с. Раковичі Радомишльськ. р-ну Жт II, 
24 зв., 25, 25 зв.; II, 53; Бєлки; Раково
II, 24 зв.

Раково див. *Раковка
*Раковскоє поле: на поли Раковском поле по

близу с. Раківки II, 25, 25 зв.

*Раковщизна див. *Раковщина 
*Раковщина: д о  с є л а  Р а к о в щ и н и  село і має

ток Юрія Мощеницького в Житомирськ. 
пов. І, 38 зв., 39; *Раковщизна: в Раков- 
щ и з н е  І, 38 зв.

Раставица див. Бєлнловка 
Рахньї маєток Стєфана Четвертинського по

близу с. Кошилова, суч. с. Рахни Гай
синськ. р-ну Вн IV, 16 зв., 19, 19 зв., 
26, 34 зв., 36, 37 зв.; Рохньї IV, 36; Хри- 
станов IV, 32, 36; Унча IV, 32, 36 зв., 38 

*Рєпки: з  Р є п о к ь  маєток Вінцента Ріпков- 
ського І, 46 

*Рєч Посполита: Р є ч и  П о с п о л и т е є  офіційна 
назва польської феодально-кріпосницької 
держави від часу Люблінської унії 1595 
і до 1795 pp. II, 12 зв., 16 зв.; III, 10 зв., 
27 зв., 28

Рогачовка потік від р. Половні в Левковськ. 
вол. II, 47

*Родникн: в с є лє  Р о ( д ) н и к а х  село і маєток 
Вацлава Вилгорського в Житомирськ. 
пов. II, 12 зв.

*Розболшин: в с є лє  Р о ( з ) б о ( л ) и і и н є с е л о  і має
ток Гарасима Сурина, підсудка Київського 
земського суду 11,8  

Романовка село і маєток Романа Ружинського, 
а пізніше Анни Ходкевичевої у Звя- 
гельськ. вол. І, 33 зв.; III, 16 зв.

*Росохн: п о н є д а л є к у  а ( т )  Р о с о (х ) село і 
маєток Федора Чеховича поблизу Корпи- 
ловки, суч. с. Розсохівське Народицьк. 
р-ну Жт І, 38 

*Россия: всєє Р о (с )с и [и ) назва Російської 
держави IV, 12 зв.

Рохньї див. Рахньї
Рудня село і маєток Івана Лемеша, очевидно, 

суч. с. Рудня або с. Селець Черняхівськ. 
р-ну Жт III, 23 зв.; *Селєц: в с є лє  С є л ц у  
III, 23 зв.

*Ружин: д о  м є с т а  Р у ж и н а  маєток Криштофа 
Кевлича, суч. м. Ружин, рц Жт II, 41 зв. 

*Рьіхьта: рєчт>ки Р ь і х ь т ь і річка, п. пр. р. Го
рині І, 27 зв., 28

*Сарновичи: д о  С а р н о в и ч  село і маєток Яна 
Заблоцького, суч. с. Сарновичі Коро- 
стенськ. р-ну Жт І, 37 зв., 38 

Сєлєзєнєвка село і маєток Михайла Сили-Но- 
вицького на р. Селезенівці, суч. с. Селе- 
зенівка Сквирськ. р-ну Кв І, 40 зв. 

Сєлєзєновка річка, притока р. Сквирки, 
Сквирськ. р-н Кв І, 40 зв.

*Сєлєц: див. Рудня
Сєлєцкая маєтност див. Сєлєцки(и) кгрунт 
Сєлєцки(и) кгрунт маєток Олизара Волчкеви- 

ча поблизу р. Рихти, землі, що належали 
до с. Селець або Рудні І, 27 зв., 28; Сєлєц- 
кая маєтност І, 27 зв.

Силєнская Волица див. Волица Силєнская
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Сингаєвичи див. *Сингаи 
♦Сингаи: з ь  С и н га є в  село і маєток Себестіяна 

Сингаєвського в Житомирськ. пов., суч. 
с. Сингаї Коростенськ. р-ну Жт І, 5, 7; 
Сингаєвичи І, 5, 7 

♦Скоморохи: д о  С к о м о р о х  село і маєток Яроша 
Шемета, пізніше Северина Потоцького, 
суч. с. Скоморохи Житомирськ. р-ну Жт І, 
25 зв.; II, 20 зв.

Скородноє село і маєток Андрія Мощеницького
III, 6 зв.

♦Слобода Сквятовьская: С л о б о д у  С к в я т о в ь -  
с к у ю  маєток Криштофа Білобрезького у 
Брагинськ. вол. Київськ. воєводств І, 1 

Слобода Счєрьбинина поселення поблизу 
м. Житомира III, 32 зв.

Соб ріка,' л. пр. Бугу, протікає по Вінниччині
IV, 17, 19, 33 зв.; Субь IV, 17 

Соболовка село і маєток Олени Казновської,
який перейшов їй від Єреміяша Тиші-Би- 
ковського, суч. с. Соболівка Коростенськ. 
р-ну Жт III, 35, 35 зв., 36 

♦Соко(л)ча: во и м є (н )ю , с є лє  С о к о (л ) ч и  село 
і маєток Павла Корецького в Житомирськ. 
пов., суч. с. Сокільча Попільнянськ. р-ну 
Жт І, 4

♦Солотвин: в С о л о ( т ) в и н є  маєток пана Вилги 
в Житомирськ. пов., суч. с. Солотине Ов- 
руцьк. р-ну Жт II, 32 

Сосновка село і маєток Януша Острозького 
поблизу м. Троянова, очевидно, суч. 
с. Соснівка Житомирськ. р-ну Жт І, 44 зв., 
45; II, 44 зв.

Сосноески(и) кгрунт маєток і землі Петра Рад- 
линського в с. Соснівці II, 44 зв.

Сорока село на р. Сороці, див. Городок 
Сорока ріка, л. пр. р. Соб IV, 19 
Спичинци село і маєток Станіслава Пупков- 

ського в Новоградськ. пов., суч. с. Спи- 
чинці Погребищенськ. р-ну Вн II, 41 зв., 
42, 42 зв., Трацовичє II, 42.

♦Ставища: в С т а в и щ а х  село і маєток Романа 
Наримунтовича Ружинського в Жито
мирськ. пов., суч. с. Ставище Коро
стенськ. р-ну Жт І, 33 зв.

Станишовка село і маєток Криштофа Тишке
вича в Житомирськ. пов., суч. с. Стани- 
шівка Житомирськ. р-ну Жт III, 9, 20 зв., 
21

Стариє Копиєвцьі село і маєток, що належали 
князю Федорові Четвертенському і панам 
Юшковським IV, 16 зв., 38, 43 

Старосєлци див. *Старос£лци 
♦Старосєлци: д о  с е ла  С т а р о с Ь л є ц  село і має

ток Яна Серховецького, пізніше Григоря 
Кевлича в Житомирськ. пов., суч. с. Ста- 
росільці Коростишівськ. р-ну Жт І, 45 зв.; 
II, 22 зв., 23 зв., 26, 26 зв.; Старосєлци 
І, 45 зв.

♦Старьїки: з  с е л а  С т а р и к о в  село і маєток Ан-

ни Ходкевичевої в Звягельськ. вол. Жи
томирськ. пов., суч. с. Старики Коро
стенськ. р-ну Жт III, 15 зв.

Стугна ріка, п. пр. Дніпра IV, 1, 2 зв., 8, 
8 зв., 14 зв.

*Студена Вода: С т у д є н у  В о д у  маєток Петра 
Стрибиля, а потім Стєфана Нємирича в 
Київськ. землі, очевидно, суч. с. Студе- 
ниця Коростишівськ. р-ну Жт І, 32, 
35 зв., 36 зв.; II, 3, 4, 5 

Субь див. Соб
♦Суха Долина: н а  ... С у х о ( и )  д о л и н е  див. *Ив- 
ноє

*Тарнава: н а  Т а р н а в є  ♦Тарьнова: н а  Т а р а 
нове III, 17.

*Тарьнова див. *Тарнава 
♦Татариново: п о ( д )  Т а т а р и н о в и м  — очевидно, 

мається на увазі Татаринове Болото, по
близу якого знаходились землі і маєток 
Олександра Воронича. *Татариново Бо
лото І, 44 зв.

♦Татариново Болото: н а ( д )  Т а т а р и н о в ь ш  Б о 
л о т о м  болото поблизу м. Троянова І,
44 зв., 45. *Татариново: п о ( д )  Т а т а р и н о 
в ь ш  І, 44 зв.

♦Тєтєрєв: н а  р е ц е  Т е т е р е в и  ріка, п. пр. 
Дніпра, протікає на Житомирщині І, 15,
45 зв.

♦Топориська волость: Т о п о р и с ь к о ю  в о л о с т ь ю  
адм.-тер. одиниця Житомирськ. пов.; І, 
27 зв.

Трацовичє див. Спичинци 
♦Трибисов: в Т р и б и с о в є  див. Городищє 
Троянов містечко і маєток Олександра Воро

нича у Житомирськ. пов., суч. с. Троянів 
Житомирськ. р-ну Жт І, 42 зв., 44 зв.; 
II, 44 зв., 49; ♦ Трояновка І, 44 зв.; II, 
44 зв., 49 

♦Трояновка див. Троянов 
Трояновская пушча пуща поблизу м. Трояно

ва III, ЗО, 35 зв.
Трмб-ЬСЬ! див. Городищє

Унча див. Рахньї
♦Унча: в е д ле  р е ч ь к и  У н ь ч о е  річка, мабуть, 

поблизу с. Унчі IV, 32

♦Филиповичи: з  с е л а  Ф и л и п о в и ( ч ) село у Звя
гельськ. вол., маєток Анни Ходкевичевої, 
суч. с. Пилиповичі Радомишльськ. р-ну 
Жт III, 15 зв., 16 зв.

♦Фостница: в ь  Ф о ( с т ) н и ц и  село і маєток Єси- 
фа Нємирича поблизу м. Овруча, очевид
но, суч. с. Велика Фосня Овруцьк. р-ну 
Жт І, 17; Фостницкая (♦Хвосницкая) 
маєтност І, 17 

Фостницкая маєтност див. ♦Фостница 
♦Хабноє: н а  Х а б н е ( м )  маєток пана Харлин- 

ського, суч. смт Поліське рц Кв І, 1
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Хажьін село в Київськ. воєводстві, маєток 
панів Тишкевичів, суч. с. Хажин Берди
чівськ. р-ну Жт III, 7 

Харлиєвка село і маєток князів Ружинських 
у Київськ. воєводстві, суч. с. Харліївка 
Попільнянськ. р-ну Жт II, 11, 11 зв., 
29 зв., ЗО

Харьітонозка маєток Яна Соколовського по
близу Коростишева, суч. с. Харитонівка 
Коростишівськ. р-ну Жт; Харьітоновская 
пушча II, 50, 50 зв.

Харьітоновская пушча див. Харьітоновка 
*Хвосницкая маєтност див. Фо(ст)ница 
*Хилин: Лядович с Хилина І, 1, 46 зв. 
*Ходорков: на ... Ходорковє село і маєток 

Василя Тиші-Биковського, суч. с. Ходор- 
ків Попільнянськ. р-ну Жт II, 7 

*Хоцимир: Тєсофилю с Хоцимира мабуть, 
суч. с. Хотимир Тлумацьк. р-ну Ів.-Фр. 
IV, 24 

Христанов див. Рахньї
*Хролстов: з Хро(л)стова маєток Катерини 

Вілжиної II, 11, 11 зв.

*Цєклин: Алє(к)сандра з Цєклина III, 15

*Чєрємошка див. *Чєрємошна 
*Черемошна: Чєрємоиіну місто, замок і має

ток Зофії Ружинської у Житомирськ. пов., 
суч. с. Черемошня Житомирськ. р-ну Жт
II, 39,|39зв., 4 0 зв; *Чєрємошка ІІ,39зв; 
Чєрємошская маєтност II, 39

Чєрємошская маєтност див. *Чєрємошна 
* Черепин: в сєлє Чєрєпине село і маєток Анд

рія Сурина поблизу м. Овруча, суч. с. Че- 
репин Овруцьк. р-ну Жт II, 16 зв. 

Черлєноє місто і маєток Остафіяна Тишкеви- 
ча II, 13 зв., 15 зв., 16 

Чєрнєхов див. Черняхов 
*Чєрнєховская волость: з волости Чєрнє- 

хо(в)скоє адм.-тер. одиниця у Київськ. 
воєводстві з центром у м. Черняхові II, 28 

Чернихов див. Черняхов 
Чєрнєхов див. Черняхов 
Черниговское воєводство адм.-тер. одиниця 

з центром у м. Чернігові III, 12, 16 зв., 
26, 33; IV, 5, 20 зв., 31 зв., 32, 36, 37, 49 

♦Чєрница: мєстєчка Чєрници містечко в Звя
гельськ. вол. Житомирськ. пов., маєток 
Анни Ходкевичевої, можливо, суч. с. Чер
ниця Корецьк. р-ну Рв II, 31, 31 зв.;
III, 15 зв.

♦Чернявка: в сєлє Чєрня(в)цє село і маєток 
Романа Ружинського в Житомирськ. пов., 
суч. с. Чернявка Червоноармійськ. р-ну 
Жт І, 33 зв.

Черняхов місто, центр Черняхівськ. вол. у 
Київськ. воєводстві, суч. смт Черняхів, 
рц Жт II, 25, ЗО, 51; IV, 1, 3, 32 зв; 
Чєрнєхов; Чєрнєхов IV, 1, 3; Чернихов

IV, 1, 3, 32 зв.
Чорнолозь слобідка і маєток пана Януша 

Тишкєвича в Житомирськ. пов. III, 14 зв. 
Чубин маєток князя Януша Острозького по

близу м. Овруча II, 46 зв.
Чуднов місто, центр Чудновськ. вол., маєток 

Владислава Домініка у Житомирськ. пов., 
суч. смт Чуднів, рц Жт І, 44 зв. 

Чудновская волость адм.-тер. одиниця з цент
ром у м. Чуднові І, 44 зв.

*Шарєв: Зофєя... з Шарєва II, 34 зв. 
*Шєршнєвичи: сєла Шє(р)игнєви(ч) див.

Шєршни
*Шєршнєвская маєтност: маєтности Шє(р)иі- 

нєвскоє див. Шєршни 
Шєршни село і маєток панів Немиричів, ь 

пізніше Прежевських в Київськ. землі, 
суч. с. Шершні Коростенськ. р-ну Жт; 
* Шершневими, * Шєршнєвская маєтност
I, 16, 17 зв.

*Шклов: граби на Мишо(и) и Шкловє маєток 
графа Ієронима Сенявського, раніше на
лежав панам Ходкевичам IV, 16 

♦Шоломки: сєла ІІ1оло(м)ков село і маєток 
о. Фєдора Сємяновича, суч. с. Шоломки 
Овруцьк. р-ну Жт II, 46 

♦Штємберкг: Анназ Штемберкгу Костчонка
II, 47

♦Шумск: под Шу(м)ско(м) село і маєток Яна 
Соколовського, суч. с. Великий Шумськ 
на р. Гнилоп’яті Житомирськ. р-ну Жт II, 
48 зз ., 49, 49 зв.; Шумско II, 48 зв. 

Шумская Волица див. Волица Шумская 
Шумско див. * Шумск

Щениєв село і маєток панів Щенієвських 
і Сингаєвського, суч. с. Щеніїв Черня
хівськ. р-ну Жт І, 5, 6 зв., 7 зв.— 9 зв., 
10 зв., 11 зв., 18; *Щєниєвскоє І, 7 зв., 
9 зв.

♦Щєниевскоє: сєла Щєниєвского див. Щє- 
ниєв

Щитков маєток Харлинських у Київськ. воє
водстві, можливо, суч. с. Щітки Вінницьк. 
р-ну Вн II, 45

Юньноє див. Вью(н)ноє 
Юревка замок і маєток Януша Острозького 

в Житомирськ. пов.; очевидно, суч. 
с. Юрівка Любарськ. р-ну Жт І, 43 

*Юрин: в Юринє маєток Яхима Корецького 
у Волинськ. воєводстві II, 32

Язьінка село поблизу м. Житомира, маєток 
Криштофа Тишкєвича, можливо, суч. 
с. Язвинка Бородянськ. р-ну Кв III, 9 

Янковцьі село в Коденськ. вол. Житомирськ. 
пов. Київськ. воєводства, маєток Оста
фіяна Тишкєвича І, 48 зв., 49
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АНТРОПОНГМИ

Абрам див. Мьішка Абрамь зь  Варковичь 
*Абрамович Василь землевласник, м. Городок 

IV, 16, 16 зв., 23 зв.
Аврам див. Мьішка Абрамь зь  Варковичь 
*Аврам Швябович див. *Шзябович Аврам 
Аграновская Гата (Хата) піддана панів Про- 

скур, м. Корнин II, 20 
Адам рудник, підданий Якова Лемеша, с. Се

лець І, 28 зв.
Адам Флизар див. Волчкєвич Адам &лизар 
*Адамовски(и) Криштоф свідок у суді, м. Жи

томир II, 29 
*Адружски(и) Павло шляхтич, свідок у суді, 

м. Житомир II, 10 
*Аксак Ян суддя землі Київської II, З, 3 зв., 

8
Алєксандровая Бутовичовая Татяна Бєрєжє- 

цкого див. Бєрєжєцкого Алєксандровая 
Бутовичовая Татяна 

Андрє(и) підданий панів Проскур, с. Білки 
II, 19 зв.

*Андрє(и) слуга князя Януша Острозького, 
с. Соснівка II, 45 

*Андрє(и) Пудчич див. *Пудчич Андрє(и) 
Андрє(и) Пузьірєвич див. Пузьірєвич Андрє(и) 
Андрє(и)ко, Насонов зять підданий панів 

Проскур, с. Корнин II, 19 зв.
Анна дочка землевласника Станіслава Пуп- 

ковського, с. Спичинці II, 41 зв., 42 
Антон підданий панів Проскур, с. Білки, 

II 20
Антон підданий Івана Лемеша, с. Селець III, 

24 зв.
Антон підданий Миколи Дахновича, с. Ми- 

нійки II, 33 зв.
*Артюхович Qhhcko підданий панів Дахно- 

вичів, с. Бежів, II, 33 зв.

Бабич Грицко підданий Івана Лемеша, с. Се
лець III, 24 зв.

Бабич Тишко підданий Івана Лемеша, с. Се
лець III, 24 зв.

Бабич Юско підданий панів Проскур, с. Кор- 
нич II, 20 зв.

Бабьски(и) Малхєр шляхтич, свідок у справі 
пана Адама Сенявського, с. Дашів IV, 
27 зв.

*Бавороски(и) слуга пана Карсницького, 
м. Бердичів І, 20 зв.

Бакгински(и) Во(и)тєх слуга пана Павла Ко- 
рицького, с. Сокільча І, 4, 6 

Барановски(и) Марєк (Марєк) генеральний 
возний Київського воєводства II, 3, 5, 
6 зв., 7 зв., 12 

Баранозски(и) Ян шляхтич, свідок у суді, 
житель с. Гальчина, І, З 

Баранчовски(и) Андр'Ь(и) генеральний возний

Київського воєводства II, 23 зв., 26, 27 
*Бартко підданий пана Хаванського Грози 

Дмитра, с. Сингаєвичі І, 5 
Басараб Григор міщанин, м. Івангородок, II, 

35 зв.
Баслувка Андрє(и) підданий панів Проскур, 

с. Білки II, 19 зв.
Баслувчєня Ярмола підданий панів Проскур, 

с. Білки II, 19 зв.
*Батокговски(и) Баркоц свідок у суді, м. Жи

томир II, 34 зв.
Бєзсокирски(и) Стєфан землевласник, госпо

дар єремійківської буди, с. Раковщина 
І, 38 зв.

Бєлєцьки(и) Ян староста вільський, намісник 
Олександра Цеклинського III, 15, 15 зв., 
16 зв., 17

Бєлзки(и) див. Бєлзски(и) Фирлє(и) з Домбро- 
вицьі Андрє(и)

Бєлобрєзски(и) Криштоф землевласник, гос
подар маєтків у селах Гришково, Слобода 
Сквятовська, Раїсово та ін. І, 1, 1 зв. 

Бєлошицки(и) Григор Игнатович землевлас
ник, с. *Бєлошичи І, ЗО зв.

Белошицковна Полагя Гирмановна дружина 
землевласника Павла Меленевського, с. Ме
лені І, 17 зв.

Бєрєжєцкого Алєксандровая Бутовичовая Та
тяна дружина землевласника Олександра 
Бутовича, с. Кочур І, 14 зв.

Бєрежєцкого Татяна див. Бєрежєцкого Алєк
сандровая Бутовичовая Татяна 

* Бєрєжєцкого Томила І, 14 зв. 
Бєрєзницки(и) Миц підданий панів Проскур, 

с. Корнин II, 19 зв.
Бєрєнчовски(и) Андрє(и) див. Баранчов- 

ски(и) Андр*Ь(и)
Бєрєчовски(и) див. Баранчовски(и) Андр^(и) 
Бєлзски(и) Фирлє(и) [Фирлє(и)] з Домбровицьі 

Андрє(и) землевласник, каштелян белзь- 
кий IV, 1, 2, З, 3 зв., 5 зв., 6 зв., 8, 9, 9 зв., 
10, 15, 15 зв., 25 зв.

Бєлски(и) див. Бєлзски(и) Фирлє(и) з Домбро- 
вицьі Андрє(и)

Бєховьски(и) Ян урядник, с. Безрадичі IV, 2 
Благановски(и) Богуш генеральний возний 

Київського воєводства І, 37 зв., 38, 38 зв., 
40; II, 25. 27, 43;

Блєндовски(и) Каспар свідок у суді, с. Спи
чинці II, 42 зв.

*Бобрикович Грєгор землевласник, спадкоє
мець половини села Ольшаниці IV, 14 зв. 

*Богдановая Лишковская див. Казновьская 
Миколаєва я Махаринского Йлєна 

Богданович Фєдор-молодший див. Юшков- 
ски(и) Фєдор Богданович-молодший 

*Богуславски(и) Якуб шляхтич, свідок у суді, 
м. Білилівка І, 24
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*Богушєвич Миха(и)ло шляхетний возний 
Житомирського повіту IV, 19 зв., 22 зв. 

*Бокгуцки(и) Адам свідок у суді, м. Спи- 
чинці II, 42 зв.

*Болжич Стадник див. *Стадник Болжич
* Бондар Павєл підданий панів Дахновичів,

с. Минійки II, 34 
*Бондар Семен підданий панів Проскур, 

с. Корнин II, 19 
*Бондарчин ФЕдор підданий панів Проскур, 

с. Корнин II, 19 
Бондзьінски(и) Ян управитель маєтку пана 

Волчкевича Адама у м. Котельні II, 40 
*Бонсовски(и) див. Воньсовь(с)ки(и) Щас- 

ни(и)
Борєцки(и) Йван приятель пана Павла Слиз- 

ня, м. Александрополь II, 43, 43 зв. 
Боровик Грицко підданий панів Дахновичів, 

с. Бежів II, 33 зв.
Борох арендар яринський II, 75 
Борушковски(и) Крьіштоф генеральний воз

ний Київського воєводства II, ЗО зв. 
*Бочуринская Ядвикга Сокорєвна дружина 

Кіндрата Хребтовича з Бочурина II, 51 
*Бочурьінски(и) Кондрат Хрєбтович земле

власник, м. Черняхів II, 51, 51 зв. 
Бражєнски(и) Йван Федорович землевласник, 

м. Івангородок II, 35 зв.
БражЕнски(и) Миско Федорович землевлас

ник, м. Івангородок II, 35 зв. 
Бражєнски(и) Ян урядник Криштофа Кевлича 

у м. Луцьку II, ЗО зв.
БражЕнски(и) Ян Федорович землевласник, 

м. Івангородок II, 35 зв.
Брамова землевласниця с. Бочаниця II, 37 зв. 
*Бранская Миколаєвая власниця маєтку в 

с. Липовій III, 13 
БрЕвски(и) Олбрьіхт шляхтич, приятель Волч

кевича Адама Олизара, м. Ружин II, 40 
БрЕзински(и) Ян урядник, м. П ’ятка І, 

44 зв.
Броницки(и) Ян міщанин, с. Липова III, 13 
Брушко Федко підданий панів Проскур, 

с. Білки II, 20 зв.
Будзишовски(и) ГЇЕтрь див. *Будиш£вски(и) 

Пєтро
Будишєвски(и) ПЕтро землевласник, чоловік 

Ядвиги Смятянчанки II, 36, 38 
*БудишЕвски(и) ГІЕтрь землевласник, с. Не

хворощ І, 19 зв., 20, 32 зв., 42 зв. 
Будошєвски(и) ГІЕтрь див. Будишевски(и) 

ГІЕтрь
Будьішинская див. Будишввская 
БудьішЕвская дружина Петра Будишевського, 

с. Нехворощ І, 20;
*БудьішЕвски(и) див. БудишЕвски(и) ПЕтрт»
* Були та князь, підстароста білоцерківський

II, 40
♦Бурски(и) Фядор боярин, підданий Івана 

Щенієвського, с. Щеніїв І, 5 зв., 6

*Буруковского Анна дружина пана Яна Гал- 
чиновського, м. Житомир І, 12 

Бутович АлЕксандЕрь землевласник, брат 
Мартина Бутовича, м. Брусилів І, 41 зв. 

Бутович Мартин землевласник, м. Брусилів
I, 14 зв., 41 зв.

Бутовичовая Алєксандровая див. БврЕЖЕцкого 
Алєксандровая Бутовичовая Татяна 

*Бутовичовна Маря дружина пана Льва Ля- 
соти, с. Кочур І, 47 зв.

Бутримовски(и) Дахно генеральний возний 
Київського воєводства І, 33, 33 зв.; II, 
44 зв.

Бухновски(и) Ян слуга пана Яна Велекглов- 
ського, с. Сокільча І, 4, 4 зв.

Буховски(и) Ян шляхтич, свідок при возному 
Антону Трубельському, с. Кустин, III, 
9 зв.

Бушиньски(и) Йван мешканець с. Старі Ко- 
пієвці IV, 16, 16 зв., 38 

Бялецьки(и) див. Белєцьки(и) Ян 
БялобрЕзски(и) Криштофь шляхтич 1,1,1 зв.,

2
Бялобрески(и) див. БялобрЕзски(и) Криштофь 
Бива(и)ло Гришко слуга пана Василя Тиші- 

Биковського, с. Студені Води І, 35 зв. 
Бидишєвски(и) див. БудишЕвски(и) Пвтрь 
Бишпольски(и) Васютински(и) Даниел жи

тель м. Житомира І, 12, 12 зв. 
Бишполски(и) СтЕпан (СтЕфан) служебник 

Київського воєводства, землевласник, 
тесть Себестіяна Сингаєвського, м. Биш- 
поль І, 5 зв., 6 зв.

Б £лченко Устим підданий Миколи Дахновича, 
с. Бежів II, 33 зв.

Білчинко Карно підданий Миколи Дахновича, 
с. Бежів II, 33 зв.

*Bialobresky див. БялобрЕзски(и) Криштофь 
Blaganowski Bogusz див. Благановски(и) Бо

гу ш
Bl^dowsky Kasper див. Блендовски(и) Каспар 
Bogucky Adam див. Бокгуцки(и) Адам

*Вавр£н8цьки(и) Микола(и) землевласник, 
с. Махновка І, 42 зв.

ВавринЕц Карпински(и) див. Карпински(и) 
Вавринєц 

*Валкга див. Вилкга Крьіштоф 
ВакотЕнко Стецко підданий панів Проскур, 

с. Корнин II, 19 зв.
Вакум підданий панів Проскур, с. Корнин II, 

19
Вариски(и) пан, приятель князя Романа На- 

римунтовича Ружинського, м. Черемошна
II, 40

ВасилЕвич Ничипор підданий панів Проскур, 
с. Білки II, 20 

Василь син атамана, с. Мошковці І, 34 
Василь підданий пана Стєфана Четвертенсько- 

го, с. Рахни IV, 49
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* Василь Абрамович див. *Абрамович Василь 
Васко слуга пана Василя Тиші-Биковського,

с. Студені Води І, 35 
Васко десятник, підданий панів Проскур, 

с. Білки II, 20 зв.
Васко, Кравцов брат підданий панів Проскур, 

с. Білки II, 20
* Васко, Масковбрат підданий панів Проскур,

с. Корнин II, 20 
Васко Мєрочник підданий панів Проскур, 

с. Білки II, 20 
Васко, сьін вдовьі Янково(и) підданий панів 

Дахновичів, с. Минійки II, 33 зв.
Васко, Яцков шурин підданий панів Проскур, 

с. Білки, II, 20 
Васютєнко Ивашко підданий панів Проскур, 

с. Корнин II, 20 зв.
Вєлбо(и)ко Дудка див. Дудка Вєлбо(и)ко 
Вєлєкгловски(и) Ян житель с. Сокільчі І, 4, 

4 зв.
Вєлигорски(и) див. *Вилгорски(и) Йван 
Вєлики(и) Данило підданий Проскур, с. Кор

нин II, 19 зв. +
Вєлики(и) Игнат підданий панів Проскур, 

с. Білки II, 19 зв.
Велики(и) Костюк підданий панів Проскур, 

с. Білки, II, 19 зв.
В лики(и) Миско підданий панів Проскур, 

с. Білки II, 19 зв.
Вєлики(и) Сєнко підданий панів Проскур, 

с. Корнин II, 20 
Вєлицки(и) землевласник, с. Плахтениця, III, 

13
Величко Йван десятник, підданий панів Про

скур, с. Білки II, 20 
Веневски(и) Матияш свідок, м. Білополе 

II, 34 зв.
Вєнкгринов Павєл підданий панів Проскур, 

с. Корнин II, 19 
Вєрбовски(и) Станислав генеральний возний 

Київського воєводства І, 36 
Верещака Федор слуга Яроша Шемети, с. Ско

морохи І, 25, 25 зв.
*Викгдора арендар, м. Кодня II, 14, 32 
Викгура Семєн городничий київський III, 

23 зв., 26, 26 зв., 36 
Вилгорски(и) Вацлав підвоєводий київський, 

мав маєток у с. Родниках II, 2 зв., 
12 зв.

Вилгорски(и) Йван землевласник з м. Любар- 
това II, 47, 47 зв.

*Вилджзина див. Вилджинка Ева 
*Вилджиная див. Хронстовская Катерина 

Криштофовая Вилжиная 
Вилджинка Ева дочка Криштофа Вилги, 

с. Харліївка II, 2 зв., 11 зв.
Вилжиная Катерина з Хронстова Кри штофо

вая див. Хронстовская Катерина Кри што
фовая Вилжиная 

Вилигорски(и) див. Вилгорски(и) Йван

Вилкга Криштоф землевласник, с. Гальчин І, 
2 зв., З

Вилкга Криштоф землевласник, господар 
маєтків у селах Солотвині, Минцевій Во- 
лиці і Харліївді II, 2, 2 зв., 11, 11 зв. 
Можливо, це одна і та ж особа (див. вище 
Вилкга Криштоф)

Вилчко Самуєль свідок у суді, м. Житомир І, 
46

Винарски(и) Криштоф землевласник, м. Ле- 
бединці II, 3, 28 зв., 29 

Вингурски(и) Йван II, 37 
Винник Левко підданий панів Проскур, 

с. Корнин II, 19 
Винник Хилко підданий Петра Стрибиля І, 

35—35 зв.
Винник Юско підданий панів Проскур, с. Кор

нин II, 19 зв.
Винник Якубь підданий панів Проскур,

с. Корнин II, 19 
*ВинцЕньти(и) див. *Репьковски(и) з Репокь 

Винценьти(и)
Вириковски(и) Матис шляхтич, свідок у суді, 

м. Житомир II, 29 зв.
Витеня Костюк підданий панів Проскур, 

с. Корнин II, 19 зв.
Витински(и) Матяш міщанин з м. Житомира

I, 42 зв.
Вишневлєцкая з Вишнєвца Зофея дружина 

Остафіяна Тишкєвича, м. Бєлополє 1,32 зв., 
34, 34 зв., 47 зв., 48 зв.

Вишневецки(и) Корибутович землевласник, 
господар маєтку у с. Раїсово І, 1, 2 

Вишнєвецки(и) Миха(и)ло князь, м. Овруч І, 
26, 26 зв.

Вишневеці>ки(и) Дмитр (Ероско) князь IV, 25, 
ЗО зв., 38 зв., 43 зв.

Вишневецьки(и) Еремия князь, опікун кня
зів Дмитра, Єрого і Константого Вишне- 
вецьких IV, 25, ЗО зв., 43 зв. 

Вишнєвєцьки(и) Ерьі(и) (Ероско) князь IV, 
ЗО зв., 38 зв., 43 зв.

Вишнєвєцьки(и) Коньстаньтьі(и) князьIV, 25, 
ЗО зв., 43 зв.

Вишнєвски(и) Мате(и) шляхтич, свідок при 
возному Антону Трубельському, с. Селець
II, 26 зв.

Владислав Дом£ник див. Дом^ник на ^ стр о
гу и Заславю Владислав 

Водяник Йван (ЬІван) війт у с. Черниці III 
15 зв., 17

Во(и)новского Барбара дружина Шимона Дом- 
бровного, мати Вацлава Домбровного 
м. Вільськ III, 22 

Во(и)тович Йван підданий панів Проскур, 
с. Корнин II, 19 

Во(и)цеховски(и) Амьбрози(и) шляхтич, гос
подар Житомирської пущі III, 15 

Волотовски(и) Ивань возний Київського воє
водства II, 38 зв., 39
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Волошин Дмитро підданий Себестіяна Син- 
гаевського, с. Щеніїв І, 6 зв., 10 зв., 21 

Волошин Федор підданий Юрія Завиші, с. Ле- 
бединці І, 32 зв.

Волошин Хома підданий панів Проскур, 
с. Білки II, 19 

Волошиниха піддана пана Дахновича, с. Ми- 
нійки II, 34 

*Волски(и) Мьіха(и)ло шляхтич, свідок, 
м. Житомир II, 46 

Волски(и) Стєфан слуга Єреміяша Тиші-Би- 
ковського, с. Горошки IV, 10, 10 зв. 

Волчкєвич Адам иЗлизар землевласник, прия
тель Матвія Нємирича, мав маєтки у 
с. Івниці у м. Коростишеві та ін. І, 3 зв., 
10 зв., 27 зв., 45 зв.; II, 1, 3, 27, 27 зв., 
37, 40, 50, 50 зв.

Вольчковичь див. Волчкєвич Адам ЦОлизар 
Вольїнєц Дємид підданий панів Проскур,

с. Корнин II, 19 зв.
Вольїнєц Пилко підданий панів Проскур,

с. Корнин II, 20 зв.
Вольїнєц Савка підданий панів Проскур,

с. Корнин II, 20 зв.
Вольїнєц Хилєш (?) підданий панів Проскур, 

с. Корнин II, 19 зв.
Вольїнєц Юско підданий панів Проскур,

с. Корнин II, 19 зв.
Воньсові>ски(и) Щасньі(и) слуга і намісник 

маєтків Анни Ходкевичевої, м. Вільськ 
III, 15

Воробє(и) Павє(л) підданий панів Проскур, 
с. Корнин II, 20 зв.

Ворона Алєксандро землевласник, с. Шумськ.
II, 37, 44, 48 зв., 49 зв.

Воронич див. Ворона Алєксандро 
Воронич Алєксандро землевласник, мав маєт

ки у с. Троянові і м. Бердичеві І, 42 зв., 
44. Можливо, він же і Ворона Алєксандро 

Воронич Василє(и) писар земський київський 
II, 27 зв., 28 

Воронич Филон син Олександра Ворони, 
м. Троянівка II, 44 

Вороничи пани Олександр і Філон Вороничі, 
м. Троянівка II, 44 

Вороничовая Алєксандровая Нєвиданна ЦОльї- 
чанка и?вдотя дружина Олександра Воро
ни, с. Шумськ II, 48 зв., 49 зв., 50 

Воротньі(и) Ян підданий панів Проскур, 
с. Корнин II, 20 зв.

Вяпа Павєл підданий панів Проскур, с. Кор
нин II, 20 зв.

*Вьіговски(и) Даниєл землевласник, с. Селець 
II, 23 зв.

Вьіговски(и) Йван генеральний возний Київ
ського воєводства І, 29, 29 зв.

*Вьіговски(и) Пєтроня землевласник, с. Се
лець III, 23 зв.

♦Вьігозски(и) Юрє(и) землевласник, брат Да- 
нІєля та Якова Виговських, с. Селець III,

23 зв.
*Вьіговски(и) Мков землевласник, брат Да- 

нієля і Юрія Виговських, с. Селець III, 
23 зв.

*Вьіговски(и) [Я]рмола Максимович свідок 
у суді, м. Житомир І, 30 

Вьїкгура див. Викгура Сємєн 
Вьілжиная Крьіштофовая Зофєя очевидно, 

дружина Криштофа Вилги, м. Ружин II, 40 
Вьісокински(и) Матє(и) шляхтич, свідок, 

с. Г'альчин І, З 
Вьісокомски(и) Мацє(и) шляхтич, війт, с. Вої- 

славичі III, 14 зв.
Вьісоцки(и) Баки(и) підданий Івана Лемеша, 

с. Селець III, 24 
Вьісоцки(и) Стєфан слуга Криштофа Тишке- 

вича, м. Житомир III, 8, 8 зв. 
Вьішьполски(и) Ивань шляхтич, уповнова

жений від Олександра ІЦенієвського у 
справі його заповіту, с. Малий Щеніїв 
III, 29 зв.

Вьішполского Катарина дружина Олександра 
Івановича Щенієвського, с. Малий Ще
ніїв III, 29 зв., ЗО, ЗО зв.

Wigura Siemion див. Викгура Сємєн

Гаврилиха підсусідка панів Проскур, с. Біл
ки II, 20

Гаврило підданий панів Проскур, с. Білки 
II, 19 зв.

Галчиновская дружина пана Галчиновського,
11, 37 зв.

♦Галчиновски(и) землевласник (?) II, 37 зв. 
Галчиновски(и) Ян шляхтич, м. Житомир І,

12, 12 зв.
Ганєзски(и) Игнат боярин із м. Корнина, 

маєтку панів Проскур II, 20 зв.
♦Ганна дочка пана Мартина Бутовича, с. Ко- 

чур І, 14 зв.
Ганус див. Нихлянт Ганус 
Гарасим Тимкович див. Тимькович Гарасим 
Гри(н)ко Грицик див. Грицик Гри(н)ко 
Гладкая піддана панів Дахновичів, с. Миній- 

ки II, 34
Гладки(и) Сємєн слуга пана Яна Суликов- 

ського, с. Красносілка І, 23 зв. 
Глимнєвич Степан підданий панів Проскур, 

с. Корнин II, 19 
Глухи(и) Ерєми(и) підданий панів Проскур, 

с. Білки II, 20 
Глухи(и) Мальїшка підданий панів Проскур, 

с. Корнин II, 19 зв.
Глушко Андрє(и) підданий панів Проскур, 

с. Білки II, 20 
Глядєня Гри(ц)ко підданий панів Проскур, 

с. Білки II, 20 
♦Голощєнята Игнат підданий Анни Ходкеви

чевої, Звягельська волость III, 16 
♦Голуб Ян урядник пана Юхима Корецького 

у м. Білилівці І, 24

282



Гораин Я(н) ревізор Київського суду II, З, 
З зв., 7, 8 

Горбачь Ничипор підданий Миколи Дахно
вича, с. Минійки II, 34 

*Горноста(и) Самує(л) підкоморний київсь
кий II, 5, 7, 31 

Горньі(и) Иля слуга панів Проскур, с. Білки 
II, 19 зв.

Горя(и)нович Дахно свідок, житель м. Сар- 
нсвичі І, 37 зв.

Гошько міщанин макарівський III, 13 
Грєшчєня Гри(ц) підданий панів Проскур, 

с. Білки II, 37 
Григор підданий землевласника Петра Стри- 

биля, с. Студені Води І, 36 
Григор підданий пана Остафіяна Тишкевича, 

с. Мошківка І, 34 зв.
Григор Покотилович див. *Покотилович Гри

гор
Гринко підданий панів Проскур, с. Білки II,

Н) зв.
Грипа Йван підданий панів Проскур, с. Кор

нин II, 19
Гриц підданий панів Проскур, с. Білки II, 

19 зв.
Грииик Гринко підданий панів Проскур, 

с. Білки II, 19 
Грицко, зя(т) Пастухов підданий панів Про

скур, с. Корнин II, 19 зв.
Грицко, Чуринов брат слуга панів Проскур 

с. Білки II, 19 
♦Грицко: Грицка, Данилсвого паробтька—

підданий пана Якуба Потоцького, с. Ста- 
Нгішівка III, 20 зв., 21 

Гришко Пастухович див. Пастухович Гришко 
Гроза див. *Хавански(и) Гроза Дмитро 
Гроза Дмитро див. *Хавански(и) Гроза Дмитро 
Грудниц'ьки(и) Даниєль (Даниєль) уповнова

жений київського суду IV, 1 
Грузєвичь Исоань Нєча(и) войський київ

ський IV, 2, 4 зв., 11 зв.
Грьїцько підданий Петра Чеховського, с. Гра

нів, IV, 49
Губа Якуб шляхтич, свідок житомирського су

ду, м. Овруч І, 17, 31, 31 зв.
Губатьі(и) Пашко підданий панів Проскур, 

с. Корнин II, 19 
Гулялницки(и) Григор див. Гуляницки(и) Гри- 

горг(и)
Гуляницки(и) Григорє(и) генеральний возний 

Київського воєводства І, 3, 4, 6, 7, 24 
*Гумєницки(и) Тєедор Сєстрєнцович судовий 

урядник, м. Житомир III, 7 зв.
Гунка Ярмола підданий панів Проскур, 

с. Корнин II, 19 
Гурин и)вдє(и) війт, с. Білки, II, 19 зв. 
Гурияш Солтан (Сольтан) землевласник с. Бі- 

локоровичі І, 29 зв.
Давидовичь Рафахь слуга пана Адама Сеняв- 

ського, с. Гранів (Кгранов) IV, 48 зв.

Даниєлович Ян див. Ян Даниєлович 
Данило син атамана в с. Мошковці І, 34 
Данило див. Малиєнко Данило 
* Данило: Данилового паробька житель с. Ста- 

нишівки III, 20 зв., 21 
Дахно Горя(и)нович див. Горя(и)нович Дахно 
Дахнович Микола(и) землевласник, с. Щеніїв

I, 7, 9 зв., 10 зв.
Дахнович Ми[колаи] землевласник, мав маєт

ки у селах Бежеві і Минійках II, 3, 33, 
33 зв. Можливо, він же Дахнович Ми- 
кола(и)

Дахновичовая Маруша Ивановна Корчовна 
Миколаєвая дружина Миколи Дахновича
II, 33 зв.

Дашкєвич Супрун боярин, підданий Балцера 
Лагевницького, с. Старосільці II, 23, 26, 
26 зв., 42 зв.

Дашкєвич Тимош служебник пана Балцера 
Лагевницького, с. Старосільці II, 23 

Дашкович Супрун див. Дашкєвич Супрун 
Дєворчиха Гата (Хата) піддана панів Про

скур, с. Білки II, 20 
Дєгтяр Борис підданий панів Проскур, с. Біл

ки II, 19 зв.
Дєгтяр Йван підданий панів Проскур, с. Біл

ки II, 19
Дєгтяр Микита підданий Михайла Кропивни- 

цького, с. Черниця II, 31 зв.
Дєгтяр Мокє(и) підданий панів Проскур, 

с. Корнин II, 19 зв.
Дєгтяр Пєтро підсусідок панів Проскур, 

с. Білки, II, 20 
Дєгтяр Яцко підданий панів Проскур, с. Кор

нин II, 19 зв.
Дєдковски(и) Борьіс землевласник, с. Щеніїв 

І, 17 зв., 18 зв.
Дєдковски(и) Бсиф Петрович землевласник, 

с. Несвіж І, 37 зв., 38 зв.
Дєдковски(и) Миха(и)ло землевласник, син 

Бориса Дідковського, с. Щеніїв І, 22, 
22 зв.

Дєдковски(и) и)нани(и) поміщик, тесть Ни- 
хлянта Гануса, с. Неродичі І, 36 зв., 37 

Дєдковски(и) иЗпанась Григорєвич землевлас
ник, с. *Бєлоіиичи І, ЗО, 31 зв.' 

Дєдковски(и) Сак Борисович землевласник, 
свідок у суді, с. *Бєлошичи І, ЗО 

Дєдковски(и) Степан (Стєфан) землевласник, 
син Бориса Дідковського, с. Щеніїв І, 
17 зв., 18 зв., 22 зв.

Дєдковски(и) Роман землевласник, син Бори
са Дідковського, с. Щеніїв І, 17 зв., 18 зв. 

Дємид Жданович див. Щєниєвски(и) Дємид 
Жданович

Дємко Назарович див. Назарович Дємко 
Дєндєши(и) Мартинь слуга пана Павла Ко- 

рицького, с. Сокільча І, 14 зв.
Денис підданий пана Миколи Дахновича, 

с. Минійки II, 34
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Денисович Макар див. Макар Денисович 
Дзєрбицкая з Шарева Зофея дружина Юзефа 

Дзербицького II, 34 зв.
Дзєрбицки(и) Юзеф землевласник з м. Шаре- 

ва II, 34 зв.
Дмитреня Яцко підданий панів Проскур, 

с. Корнин II, 20 зв.
Дмитреня Сєнко підданий панів Проскур, 

с. Білки II, 20 зв.
Домброзньі(и) Вацьлав син землевласника 

Шимона Домбровного, м. Вільськ III, 22 
*Домбровньі(и) Шимон землевласник, 

м. Вільськ III, 22, 23 
Домбровски(и) Ян свідок, понятий при возно

му Себестіянові Сніжинському, с. Войтов- 
ці І, 43 зв.

Доминик на Острогу и Заславю Владислав 
ІЮстрожски(и) князь, воєвода краківський, 
староста луцький III, 17, 22, 22 зв. 

Домокгловски(и) Петро землевласник, с. Не
хворощ І, 42 зв.

Достоевьски(и) Ярошь міщанин, м. Овруч І, 
26 зв. ’

Дуб Демид підданий Івана Лемеша, с. Селець 
III, 24

Дубицки(и) Ян шляхтич, слуга Себестіяна 
Красовського, м. Миха(и)лов III, 20 

Дубницки(и) Александр поміщик, мав маєтки 
у с. Іванкові та с. Волиці Силенській І, 
24 зв., 25

Дубницки(и) Дмитер приятель Івана Прежов- 
ського, м. Житомир І, 16 зв.

Дубовик Макар підданий панів Проскур, 
с. Білки II, 19 

Дуброва Мартинец підданий панів Проскур, 
с. Корнин II, 19 

Дубровски(и) Адам шляхтич, свідок у суді, 
м. Житомир II, 16 

Дубровски(и) Станислав землевласник, 
с. Малі Вовчинці І, 47 

Дубрувски(и) Станислав див. Дубровски(и) 
Станислав

Дудински(и) Матє(и) генеральний возний 
Київського воєводства І, 20, 20 зв., 32 

Дудка Вєлбо(и)ко підданий панів Проскур, 
с. Білки II, 20 

Дудка Степан підданий панів Проскур, с. Біл
ки II, 20 зв.

Дядко десятник, підданий панів Проскур, 
с. Білки II, 19 зв.

Дядковски(и) Борис див. Дєдковски(и) Борьіс 
ДЬдковски(и) VUnaHacb див. Дєдковски(и) 

и)панась Григорєвич 
Dubnicky Dmitr див. Дубницки(и) Дмитер 
Dudinski Масіеу див. Дудински(и) Матє(и)

Евтух підданий панів Проскур, с. Корнин II, 
19, 19 зв.

Евтушенко Клим підданий пана Якуба По- 
тоцького, с. Станишівка II, 20 зв.

Евхим підданий Себестіяна Сингаєвського, 
с. Щеніїв І, 21 

Евхим Ничипорович стрілець, підданий пана 
Станіслава Третяка, с. Щеніїв І, 5 

* Евхим Панфилович підданий панів Дахно- 
вичів, с. Бежів II, 34 

Егдузски(и) підданий пана Григоря Лудвій- 
ського II, 37 зв.

Езерски(и) Валентин міщанин м. Житомир І, 
42 зв.

Език міщанин паволоцький III, 13 
Е(и)зичка підданий панів Проскур, с. Корнин 

II, 20
Елец поміщик, с. Хилин І, 1 
Елец Алехандр Игнаци(и) ксьондз, м. Воисла- 

вичи III, 14 
*Елєц Константьі(и) подстолий київський, 

дворянин III, 9 зв.
Елизар див. Волчкєвич Адам Елизар 
Елцовая поміщиця, мала маєток у с. Неро- 

дичах І, 37 
Елцовая Константинова Тишкевичовна з Ло- 

го(и)ска Кристьіна дружина Константого 
Елца, сестра Януша Тишкєвича III, 7, 
9 зв., 11, 12 зв., 14, 32 зв., 33 

Емец И(л)ко підданий панів Проскур, с. Кор
нин II, 19

Ермак десятник, підданий панів Проскур, 
с. Корнин II, 19 

Ермаковски(и) Стєфан слуга Яна Сикорсь- 
кого, м. Чєрлєноє II, 13 зв.

Ерьі(и) Макарович колишній власник маєтку 
у с. Липовій III, 10 зв.

Есиф]Петрович див. Дєдковски(и) Есиф Пет
рович

*Есликовского Фєдора дружина Балцера Ла- 
гевницького, с. Старосільці II, 22 зв. 

Есько Пєршекович див. Першко Есько.

*Жалковски(и) Микола(и) шляхтич, свідок 
при возному Антону Трубельському у 
справі Януша Тишкєвича, с. Грабовець 
(Кграбовєц) III, 12 

Жарославски(и) див. Жєрєславски(и) 
Жаславски(и) з \)0строга Александр староста 

житомирський II, 1 
Жаславски(и) з ^строга Януш воєвода 'во

линський, староста житомирський І, 48 
*Жаславского Зофея княжна, пізніше дружи

на Фрідріха Тишкєвича, м. Жерделів І, 
44, 44 зв.

Жашковски(и) Костєнтин війт чуднівеький 
і п’ятецький, с. П’ятка І, 44 зв. 

Жашковьская Алєксандрьдровая Рай на Лиш- 
ковского дочка Олени Казновської і Богда
на Лашковського, с. Соболівка 111,35, 35 зв. 

Жашковьски(и) Александр чоловік Раїни 
Жашковської, с. Соболівка III, 35, 35 зв.,36 

Ждан підданий панів Дахновичів, с. Миній- 
ки II, 34
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Ждан, Касянов шурин^підданий панів Про
скур, с. Корнин II, 19 

Жданєц десятник, підданий панів Проскур, 
с. Корнин II, 20 зв.

Желєзовски(и) Станислав слуга пана Федора 
Шуловського, м. Житомир І, 14 

Жєрєог(и) Иля підданий панів Дахновичів, 
с. Минійки II, 34 

Жерєбє(и) Фєдор підданий панів Проскур, 
с. Корнин II, 19 

Жеребило и)нацко слуга пана Проскури, 
с. Корнин II, 19 

Жєрєбило Пєтрь підданий панів Проскур 
с. Корнин II, 20 зв.

Жєрєбило Радко боярин, с. Корнин II, 20 зв. 
Жєрєславски(и) землевласник І, 32 зв. 
Жєрославски(и) див. Жєрєславски(и)
Жеско підданий панів Проскур, с. Корнин 

II, 19
Жеславская Зофєя див. Жаславского Зофєя 
Жикшмонт Трєти(и) (Sigismundus Rex) ко

роль польський II, 1, 3, 4 зв., 5 
Жолковски(и) Станислав воєвода київський, 

гетьман польний II, 28 зв., 29, 29 зв. 
Жолницки(и) Верещака Минко міщанин київ

ський І, 23 
Жолонски(и) іЮнофрє(и) Фалеєвич генераль

ний возний Київського воєводства І, 26 зв. 
*Жольницкие міщани київські І, 23 
Жукувски(и) Томаш шляхтич, свідок у суді, 

м. Житомир III, 14, 14 зв.

Zucowski Thomasz лив. Жукувски(и) Томаш

Забияка Роман підданий панів Проскур, 
с. Білки II, 20 

Заблоцки(и) Ян шафар Федора Чеховича, І, 
36 зв.

Завиша Юрє(и) (Юри(и)) шляхтич, с. Лебе- 
динці І, 32 зв.; II, 3, 28 зв., 29, 40 

Зайченя Бвхим підсусідок панів Проскур, 
с. Білки II, 20 зв.

Залєвски(и) Петро шляхтич, свідок у суді, 
м. Житомир II, 10 

Залєски(и) Матис шляхтич, свідок м. Корнин 
II, 18 зв.

*3алєски(и) Ян шляхтич, свідок, м. Житомир 
II, 46

Заруча(и)ньі(и) Кузма підданий панів Про
скур, с. Корнин II, 20 зв.

Збаразская Катерина див. Харленская Щасная 
Катерина Збаразская 

Збаразские землевласники з м. Житомира II, 
З, 31 зв., 32 зв.

Збаразски(и) Криштоф див. Крємянєцки(и) 
Криштоф

Зєдужєвич Микола(и) генеральний возний 
Київського воєводства І, 26 зв.; II, 45 зв. 

*3єлєнски(и) Семен возний, с. Ольшаниця 
IV, 1

Зелко арєндар пана Януша Острозького в 
м. Вільську II, 32 

Змиєвски(и) Федор шляхтич, свідок, с. Іван
ків І, 25

*Зозулински(и) Андрє(и) уповноважений Яро- 
ша Зуба в Житомирському суді, м. Біли- 
лівка І, 23

Золотуга підданий панів Проскур, с. Білки
II, 20 зв.

*Зофея дочка Станіслава Пупковського 
с. Спичинці II, 42 

Зофєя (Зофия) з Вишневца див. Вишнєвєцкая 
з Вишневца Зофєя 

Зофєя с Карабчева див. Ружинская Зофия 
с Карабчева Романовая 

Зуб Ярош шляхтич, м. Білилівка І, 23 
*3убрицки(и) Ян шляхтич, свідок при возно

му Антону Трубельському, м. Житомир
III, 8 зв.

*3упавич Семен во(й)ский київський II, 5 
Зьшко Ян шляхтич, свідок пана Соколовсь- 

кого при розгляді справи, с. Шумське II, 
54

Zalusky Proniczajko Fedor служитель суду, 
м. Житомир II, ЗО зв. III, 31, 36.

Йван, возни(и) див. Щєниєвски(и) Йван Жда- 
нович

Йван див. Йван Григорєвич»
Йван син Устима, міщанина з м. Любартова, 

підданого Анни Костчонки II, 47 зв.
Йван слуга пана Яна Сикорського, м. Кодня 

II, 9
Йван міщанин, м. Чєрлєноє II, 15 
Йван дяк, с. Корнин II, 19 
Йван підданий Миколи Дахновича, с. Миній

ки II, 34
Йван підданий князя Януша Острозького, 

с. Соснівка II, 45 
Йван підданий пана Якуба Потоцького, с. Ста- 

нишівка III, 20 зв., 21 
Йван Богданович див. Юшковски(и) Йван 

Богданович
Йван Григорєвич підписок у суді, м. Жито

мир І, 15 зв., 45 зв.
Йван Кудинович див. Кудинович Йван 
Йван, ЦЗлисєєв зят підданий панів Проскур, 

с. Корнин II, 20 зв.
Йван Семенович див. Прєжовски(и) Йван Се

менович
Йван Слабинич див. Слабинич Йван 
Йван Степанович боярин, сусід Наума Кли

мовича, м. Житомир І, 45 зв.
Йван, зя(т) у Савки підданий панів Проскур, 

с. Корнин II, 19 
Иваниха піддана панів Проскур, с. Білки 

II, 20
Иванишин Ждан підданий панів Проскур, 

с. Корнин II, 19 
Ивановски(и) Юрє(и) генеральний возний
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Київського воєводства І, 6, 7, 12; II, 4, 9, 
24, 32 зв., 33 зв.

Ивашко Пєтрь підданий панів Проскур, 
с. Білки II, 20 зв.

Ивостлович Лаврин підданий панів Дахнови- 
чів, с. Минійки, II, 34 

Игнат брат Івана Пригоди, слуга пана Павла 
Корицького, с. Сокільча І, 4 

Игнат Синич див. Синич Игнат 
о. Игнати(и) цискєнович див. ІЮ скєнович Иг- 

нати(и)
Издєбьски(и) Якуб шляхтич, свідок у жито

мирському суді III, 26 зв.
Изєнко Йван боярин, с. Корнин II, 20 зв. 
Илюта десятник, підданий панів Проскур, 

с. Корнин II, 20 зв.
Ипнарски(и) Пєтр слуга і староста володінь 

Мартина Калиновського, с. *Коіиьілов 
IV, 20 зв.

Ипьнарски(и) див. Ипнарски(и) Пєтр

Кабак Васко підданий панів Проскур, с. Біл
ки II, 20

* Казновьская Миколаєвая Махаринского 
Ц)лєна землевласниця, с. Соболівка, III, 
35, 36

Калина мельник, підданий пана Адама Сеняв- 
ського, с. Гранів (Кгранов) IV, 49

*Калиновски(и) див. Калиновски(и) на Гуся
ти нє Марцин

*Калиновски(и) на Гусятинє Марцин воєвода 
чернігівський, староста брацлавський IV, 
21, 37 зв., 39 зв., 43 зв.

Калитєнко десятник, підданий панів Проскур, 
с. Білки II, 20 зв.

Калитич Карпь підданий панів Проскур, 
с. Білки II, 20 зв.

Калитич Лукян підданий панів Проскур, 
с. Білки II, 20

Калюшко десятник, підданий панів Проскур, 
с. Корнин II, 19

Калющєня Андрє(и), Кощин брат підданий 
панів Проскур, с. Корнин II, 19 зв.

Калющєня Костюк підданий панів Проскур, 
с. Білки, II, 20

Камєнацьки(и) Алєксаньдєр слуга Адама Се- 
нявського, с. Гранів (Кгранов) IV, 33, 
34, 47 зв.

Капля підданий Петра Стрибиля, с. Студені 
Води І, 35 зв.

Капупа [?] Андрє(и) десятник, підданий па
нів Проскур, с. Корнин II, 19 зв.

Карпински(и) Вавринєц землевласник з м. Ко
тельні І, 39, 39 зв.

Карпо підданий Петра Стрибиля, с. Студені 
Води І, 35 зв.

Карпович Станислав див. Станислав Карпо- 
вич

Карпь війт корнинський, с. Корнин II, 19

Карсницки(и) Валєнтьі(и) поміщик, м. Бер
дичів І, 20 зв.

*Каршницки(и) див. Карсницки(и)
Касян: Касянов шурин підданий панів Про

скур, с. Корнин II, 20 
Катарьіна дочка землевласника Шимона Дом- 

бровною, м. Вільськ III, 22 
*Кашпорски(и) див. Кашьпєрски(и) Миклуш 
Кашьпєрски(и) Миклуш шляхтич, війт, 

м. Александрополь І, 37 зв.; II, 43, 43 зв. 
Квашєня підсусідок панів Проскур, с. Білки 

II, 20 зв.
Кгадомски(и) Во(и)тєх землевласник з м. Бер

дичева, І, 20 зв.
Кгєркговски(и) Кгрикгєр Лакгович свідок, 

м. П’ятка І, 42 
Кгєршон міщанин, м. *Бєлополє II, 32 
Кгижовски(и) Станиславь землевласник, мав 

маєток у с. Липовій III, 13 
Кгизицки(и) Алєксандр шляхтич, свідок при 

возному, м. Житомир III, 7 зв. 
*Кгласковски(и) Адам міщанин, слуга пана 

Івана Вил горського, м. Любартов II, 48 
Кговарєвски(и) коморник граничний Київ

ського воєводства IV, 4, 5, 6 зв., 15 
Кговаровьски(и) див. Кговарєвски(и) 
Кгрєкгорски(и) Адам шляхтич, м. Житомир

I, 34
*Кгрєскалєц(ки(и)) війт, м. Новий Любартов

II, 47 зв.
Кгрушовски(и) позивач у справі до Семена 

Вигури, м. Житомир III, 23 зв. 
Кгрьібовски(и) урядник пана 7\дама Волчке- 

вича у м. Коростишеві II, 50 зв.
*Кгуба див. *Губа Якуб 
Кгуровски(и) Ян власник маєтків у селах Ко- 

пачові і Нещерові IV, 2, 3 зв. 4 зв., 5 
*Кгурски(и) Константи(и) повірений у спра

вах пана Грузевича, с. Копачів IV, 2 
*Кгутковски(и) Ян шляхтич, свідок при воз

ному, м. Житомир III, 7 зв.
Кєвлич Григор землевласник, с. Щеніїв І, 

6 зв., 9 зв., 10 зв.
Кєвлич Григор землевласник, с. Старосільці 

II, 22 зв., 25 зв., 26, 26 зв. Можливо, це 
та ж особа, що і попередня (див.).

Кєвлич Криш[тоф] землевласник, м. Ружин 
II, З, ЗО, ЗО зв., 40, 40 зв.

Кєвличова див. Коморовская Анна 
Кєлбицки(и) слуга панів Проскур, с. Корнин 

II, 19
Киприк Марков див. Марков Киприк 
Киряш підданий панів Проскур, с. Корнин 

II, 19
Клємбовски(и) Матєуш (Мєтєуш) намісник 

підстароства Житомирського І, 3 зв., 5, 
6 зв., 9, 9 зв., 11 зв.— 16, 17— 18, 20—24, 
25, 25 зв., 27 зв., 29 зв., ЗО, 31, 32—34 зв., 
36 зв., 40, 44, 45—46 зв., 47 зв.,
48 зв.
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Клим підданий Северина Потоцького, с. Ста- 
нишівка III, 21 

Климович Наум див. Наум Климович 
*Клюски(и) Даниєл староста, м. Паволоч II, 

40 зв.
Кнєгинински(и) див. Кнєгинински(и) Друча- 

нин (Дручинич) Кондрат 
Кнєгинински(и) Григор приятель князя Яхи- 

ма Корецького, с. *Чєрємоиіна II, 40 
Кнєгинински(и) Дручанин (Дручинич) Конд

рат землевласник з с. Грузького II, З, 
32 зв. 33

Кнєгиницкая Сємєновая Дручаниновая земле
власниця, сестра братів Семена, Івана 
і Миколи Прежевських, с. Городище III, 
17 зв.

*Кобьілєнски(и) Фєдор шляхтич, с. Мошківці 
І, 34

Кова(л) Ц)вдє(и) підданий панів Проскур, 
с. Корнин II, 19 зв.

Кова(л) Яцко підданий панів Проскур, с. Кор
нин II, 19 зв.

Ковалєнко Фєдє(и) підданий князя Яхима 
Корецького, с. *Чєрємошна II, 41 

Коваль Йван міщанин, с. *Чєрємоиіна II, 41 
Коганєцски(и) Кли(м) підданий панів Про

скур, с. Корнин II, 19 зв.
Кодола Андрє(и) підданий панів Проскур, 

с. Білки II, 20 
Кожан Льіско підданий панів Проскур, с. Біл

ки II, 19 зв.
Кожан Мо(и)сй(и) підданий Миколи Дахно- 

вича, с. Минійки II, 34 
Кожаненко Гаврило підданий панів Проскур, 

с. Білки II, 20 
Кожаненко Яцко підданий панів Проскур, 

с. Білки II, 20 
Кожин Митко підданий Миколи Дахновича, 

с. Минійки II, 34 
Кожушко Махно підданий панів Проскур, 

с. Корнин II, 20 
Козак Богдан підданий Миколи Дахновича, 

с. Корнин II, 19 зв.
Козак Лукашь підданий панів Проскур, 

с. Білки II, 19 зв.
♦Козари пани, землевласники, с. *Коіиилов 

IV, 17 зв., 33 зв.
Козлувски(и) Ян шляхтич, свідок при воз

ному Івану Ходаковському, м. *Вослава, 
III, 14

Колаковски(и) Ян приятель Яна Сикорського, 
житель м. Чєрлєноє II, 14 

Колачник ЦОлисє(и) — підданий панів Про
скур, с. Білки II, 19 зв.

Колєда Мартин підданий панів Проскур, 
с. Білки II, 19 зв.

Колєсник Йван підданий панів Проскур, 
с. Корнин II, 19 зв.

Колєсник Тєрєшко підданий панів Проскур, 
с. Білки II, 20

Коломиец Трофнм підданий Миколи Дахно
вича, с. Минійки II, 34 

Комнацки(и) Сєнко підданий панів Проскур, 
с. Білки II, 20 

*Комаровская Анна дружина землевласника 
Криштофа Кевлича, м. *Чєрємошна II, 40 

*Кондратовая Бочурьжская див. Бочуринская 
Ядвикга Сокорєвна 

Коник Миско підданий панів Проскур, с. Біл
ки II, 20 зв.

Коновал Ереми(и) підданий панів Проскур, 
с. Корнин II, 19 зв.

Коновал Стас підданий панів Проскур, с. Біл
ки II, 19 зв.

Коньдрат Кошєль див. Малиєнко Кошил 
Коньдрат

Коньдрат Хрєбтович Бочурински(и) диб. Бо- 
чурьінски(и) Кондрат Хрєбтович 

Коньдрашович Савостян міщанин, м. *Чєрє- 
моиіна II, 41 

Копило Трохим підданий панів Дахновичів, 
с. Минійки II, 34 

Кордиш Йван міщанин, м. Черняхів II, 37, 
37 зв., 51, 51 зв.

Корєцкая Анна Ходкєвичовна княгиня, дру
жина Яхима Корецького, с. Білил ів- 
ка І, 24; м. *Чєрємошна II, 38 зв., 39, 
39 зв., 41

Корєцкиє див. Корєцкая Анна, Корєцки(и) 
Яхим

*Корєцки(и) князь, с. Городище, III, 17 зв.;
див. Корєцки(и) Яхим 

Корєцки(и) Яхим князь, воеводич волинський, 
м. Білилівка І, 24; II, 14, 32, 36, 38, 38 зв., 
39, 39 зв., 41 

Корєцкая Євфрузина княгиня, с. Ольшаниця 
IV, 7 зв., 14 зв.

*Корєцки(и) Кароль князь, с. Ольшаниця IV, 
7 зв., 14 зв.

*Корецки(и) Самоєл князь, с. Ольшаниця 
IV, 7 зв., 14 зв.

Коржик Тимон підданий панів Проскур, 
с. Білки II, 20 

Коркошка Афанась (ЦОфанас) землевласник, 
с. Дзуковське II, 37, 48, 48 зв. 

Корницки(и) Андрє(и) свідок при розгляді 
справи Григорія Уєздецького, син Марії 
Проскуранки, м. Корнин II, 20, 22 зв. 

Корницки(и) Кирил брат Андрія Корниць- 
кого, син землевласниці Марії Проску
ранки, м. Корнин II, 20, 20 зв. 

Коробька Йван підданий князя Стєфана Чет- 
вертенського, с. Рахни IV, 48 зв., 49 

Коростєл Радко підданий панів Проскур, 
с. Корнин II, 19 зв.

*Корчєвски(и) Йван Богданович міщанин, 
с. Івангородок II, 3, 35, 35 зв., 37, 37 зв., 
46, 46 зв., 47 

*Корчєвски(и) Микола(и) пан, мешканець 
м. Житомира II, 35 зв.
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Корчєвски(и) Ян землевласник, господар зе
мель над р. Половнею II, 46 зв., 47

* Корчгвского Ивановая Маруша Бєрєжєцкого
дружина Корчевського Івана, с. Іванго- 
родок II, 46 зв.

♦Корчьінски(и) Стєфан шляхтич, свідок при 
возному Антону Трубельскому III, 11 

Корчьмит Павєл підданий пана Дахновича, 
с. Минійки II, 34

* Корьібутович Вишнєвєцки(и) див. Вишнєвє-
цки(и) Корьібутович 

Корьіцки(и) Павло землевласник, господар 
маєтку в с. Сокільчі І, 3 зв., 4 

Корьгцски(и) Павло див. Корьіцки(и) Павло 
*Косов Сєливєстр митрополит київський III, 23 
Косточка Киряш підданий панів Проскур, 

с. Корнин II, 19 
Кострєлницки(и) Матяш слуга Яна Сикор- 

ського, м. Чєрлєноє II, 13 зв., 16 
Костчонка з Штємбєркгу Анна воєводина во

линська, мала маєток у м. Новому Лю- 
бартові II, 47 зв.

Костюк підданий Остафіяна Тишкєвича, 
с. Мошківка І, 34 зв.

Костюшькович Григорє(и) Семенович див. 
Схаболтовски(и) Григоре(и) Семенович Ко
стюшькович 

Котаровски(и) Ян шляхтич, свідок, м. Чєрлє
ноє II, 19

Котелницки(и) Пєтрь генеральний возний 
Київського воєводства II, 18 зв., 28 зв. 

Котелницки(и) Филон свідок при розгляді 
справи пана Уєздецького, м. Корнин II, 
22 зв.

Котовски(и) Воитєх поміщик, м. Житомир 1, 
42 зв.

*Котовски(и) Ян свідок, шляхтич, с. Ста
вища І, 33 зв.

Кохановски(и) Янь слуга пана Вавринця Кар- 
пинського, м. Котельня І, 39 

Кочерга Йван підданий панів Проскур, с. Кор
нин II, 19 зв.

Кочуровски(и) Григор див. Кочуровски(и) 
Григорє(и) Сафонович (Сафронович) 

Кочуровски(и) Григоре(и) Сафонович (Сафро
нович) підстароста житомирський, І, 44, 
47, 48; 11,3,  5, 5 з в . , 7 з в .

Кочуровского Полонея Кирдєєвая Лємєшовая 
див. Лємєшовая Кирдєєвая Полонея Са- 
фоновна

* Кошиловскиє предки панів Козарів с. Ко-
шилов, с. Копієвці, IV, 17 зв.

*Кошка: Коїиин брат житель с. Корнина 
II, 19 зв.

Кошовник Андрє(и) підданий панів Проскур, 
с. Білки II, 20 

Кравец Кондрат підданий панів Проскур, 
с. Корнин II, 19

* Кравец: Кравцов зят підданий панів Про
скур, с. Білки II, 20

Кравец Мартин підданий панів Проскур, 
с. Корнин II, 19 

Краковски(и) див І)Острозски(и) Януш 
Краковски(и) Януш див. и)строзски(и) Януш 
Краковьски(и) див. и)строзски(и) Януш 
Красовски(и) Федор возний Київського воє

водства III, 18 
Красовьски(и) Сєбєстиян землевласник, 

с. Вєроковсчизна, м. Миха(и)лов III, 20 
Крємянєцки(и) Крьіштоф, князь Збаразски(и) 

староста, м. Житомир II, 32 зв. 
Крєчєтовски(и) Ян дрібний землевласник Но- 

вогородського воєводства І, 13 
Кривобоки(и) Левко підданий панів Проскур, 

с. Корнин II, 19 
Кривощоки(и) Лукян підданий панів Про

скур, с. Білки II, 19 зв.
Криштоф Богданович див. Юшковски(и) Кри- 

штоф Богданович 
*Кромєр Валєньтьі(и) шляхтич, свідок при 

возному III, 33 
*Кропивницки(и) Миха(и)ло землевласник, 

с. Черниця II, З, 31 
*Кропивницки(и) Сєрафин Миха(и)лович 

землевласник, син Михайла Кропив- 
ницького, с. Черниця II, 31 

*Кросницкая Яновая Анна Прєжєвская дочка 
Миколи Прежевського, м. Житомир III, 
17 зв.

Круковски(и) Павло шляхтич, свідок при 
возному Федору Красовському III, 18 

Крупски(и) будник і ключник, с. Росохи І, 38 
Крупски(и) Василє(и) житель с. *Бєлошичи І, 

ЗО зв.
Крупьча Васко підданий Анни Ходкевичевої, 

м. Вільськ III, 16
* Крутень: по(д)лє дому Крутєнєва житель

м. Житомира І, 12 
Крутєн Васко приятель Наума Климовича, 

м. Житомир І, 45 зв.
Крьіско див. * Крьіштоф
* Крьіштоф арєндар, м. Пулини II, 32 
Крьіштофь підданий панів Проскур, с. Білки

II, 20
Крьіштоф Тьішкєвич див. Тьішкєвич з Ло- 

го(и)ска Крьіштоф 
*Крьіштофовая Вилжиная див. *Хронстовская 

Катєрьіна Крьіштофовая Вилжиная 
Кугуть Яско підданий панів Проскур, с. Біл

ки II, 19 зв.
Кудинович Йван підданий панів Проскур, 

с. Білки II, 20 
Кузємка Мальі(и) див. Мальі(и) Кузємка 
Кузємка Снєжко див. Снєжко Кузємка 
Кузма атаман на службі у пана Солтана в 

с. Білокоровичах І, 29 зв.
Кузма див. Кузма Степанович 
Кузма Степанович підданий пана Станіслава 

Третяка, м. Коростишів І, 10 зв., 12, 
21 зв.
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Кузмински(и) підданий панів Проскур, с. Біл
ки II, 19

Кулачок підданий панів Проскур, с. Білки 
II, 20 зв.

Курилєнко Кошка підданий панів Проскур, 
с. Білки II, 20 зв.

Курилєня Евтух підсусідок панів Проскур, 
с. Білки II, 20 зв.

Курило Соболєнко див. Соболєнко Курило 
*Куровская Вєрєшчинского Катари на земле

власниця, мати Валеріяна, Єрого та Петра 
Куровських, с. Липова III, 10, 13, 13 зв. 

*Куровски(и) Валєриан спадкоємець маєтків 
у с. Липовій, брат Єрого та Петра Куров
ських III, 10 

*Куровски(и) Ерьі(и) спадкоємець маєтків 
у с. Липовій III, 10, 11 

Курзвски(и) Пєтрь син Станіслава та Кате
рини Куровських, спадкоємець маєтків, с. 
Липова III, 10, 11 

Куровски(и) Станислав землевласник, с. Ли
пова III, 10 

Куровского Исотозиєя дружина землевлас
ника Станіслава Гижовського (Кгижовсь- 
кого), с. Липова III, 13 

Куц Курило десятник, підданий панів Про
скур, с. Корнин II, 19 

Куцборски(и) Якуб урядник маєтку Романа 
Наримунтовича Ружинського у м. Ко
тельні II, 40 зв.

Куцєвич Игнат підданий панів Проскур, 
с. Білки II, 20 

Куцєня Андрє(и) підданий панів Проскур, 
с. Білки II, 20 

Куцєня Кондрат підданий панів Проскур, 
с. Білки II, 20 

Куцов Фєдор підданий панів Проскур, с. Біл
ки II, 20

* Кушнєр Антон підданий панів Дахновичів, 
с. Бежів II, 33 зв.

Кушнєр Ждан підданий Миколи Дахновича, 
с. Минійки II, 34 

Кушнєр Миско підданий панів Проскур, 
с. Корнин II, 19 зв.

Кушнєр КОлисє(и) підданий панів Проскур, 
с. Корнин II, 20 зв.

Kozlowski Jan див. * Козлувски(и) Ян 
Krupiecky Alexander свідок, печатар Жито

мирського суду II, 4 зв.

Лабунски(и) Григорє(и) боярин, був на служ
бі у панів Проскур, с. Корнин II, 20 зв. 

Лавриков Сєнко підданий панів Проскур, 
с. Білки II, 19 зв.

Лаврин Ивостлович див. Ивостлович Лаврин 
Лагвинович Филон підданий Афанаса Кор- 

кошки, с. Дзуковська II, 48 
Лазар підданий панів Проскур, с. Білки II, 

19

Лазар підданий Івана Лемеша, с. Селець 
III, 25 зв.

Лакгєвницки(и) Балцєр землевласник, брат 
Якуба Лагєвницького, мав маєтки у селах 
Щенієві та Старосільцях І, 7 зв., 9 зв.,
10, зв., 13 зв.; II, 2 зв., 22 зв., 23 зв., 25 зв., 
26, 37, 42 зв.

Лакгєвницки(и) Якуб землевласник с. Поло
вецька І, 13, 13 зв., 15, 15 зв.

*Лапуза див. Лапуза Фєдор Юркович 
*Лапуза Фєдор Юркович атаман, підданий 

пана Себестіяна Сингаєвського, с. Ще- 
ніїв І, 5 зв., 6, 6 зв., 7 

*Лапузьіч Микита Фєдорович син Фєдора Ла- 
пузи, с. Щеніїв І, 5 зв., 6 

Ласка Гарасим приятель Хоми Щенієвського, 
с. Щеніїв І, 7 зв., 9 зв.

Ласковски(и) Ян війт чудновський і п’ятець- 
кий, с. П’ятка І, 44 зв.

Лашковски(и) Ян див. Лишковски(и) Ян 
Лашковьская Богдановая Ц)лєна Махарьін- 

ского див. Казновьская Миколаєвая Ма- 
харинского ЦОлєна 

*Лашковьски(и) Богдан небіжчик, перший 
чоловік Казновської Олени, с. Соболівка 
III, 35

Лєвко, Савчин син підданий панів Проскур, 
с. Корнин II, 19 

Лємєш Йван землевласник, с. Селець III, 
23 зв., 26, 26 зв.

*Лємєш Яков Кирдєєвич землевласник, 
с. Івангородок II, 35 зв., 37 зв. 

Лємєшовая Ивановая Хрушлинского Наста- 
зия дружина Івана Лемеша, с. Селець III, 
23 зв., 26 зв.

Лємєшовая Кирдєєвая Полонєя Сафоновна 
землевласниця, с. Студені Води II, 1, З, 
5, 7 зв., 8

Лємєшь Яковь Кирьдєєвич дрібний земле
власник землі Київської, с. Селець І, 28, 
28 зв.

Лєнцєня Йван підданий панів Проскур, 
с. Корнин II, 20 зв.

Лєсота див. Лясота Лєв
Лєсь син міщанина Устима з м. Любартова

11, 47 зв.
Лєсчински(и) Алєксандєр судовий урядник, 

м. Житомир III, 23 
Лєшнєвєцки(и) Во(и)тєх шляхтич, слуга 

Криштофа Вилги, с. Харліївка II, 10 зв. 
12

*Лидавски(и) Якуб господар маєтків у с. Гра- 
бовці (Кграбовєц) і с. Пустосі III, 12, 
12 зв.

Липиньски Пєтрь служебник князя Михайла 
Вишневецького в м. Овручі І, 26, 27 

Липляньски(и) Григор землевласник, мав має
ток у с. Городищі III, 17 

Липьлянского Катерина дочка Григора Лип- 
лянського, с. Городище III, 17
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*Лисацки(и) Лукаш землевласник, с. *Три- 
бисов II, 32 

Литвин Богданєц підданий панів Проскур, 
с. Білки II, 19 зв.

Литвин Гаврило підданий панів Проскур,
с. Білки II, 19 зв.

Литвин Сєнко підданий панів Проскур,
с. Корнин II, 20 

Литвин Сидор підданий панів Проскур,
с. Корнин II, 19 зв.

Литвин Фєдко підданий панів Проскур,
с. Корнин II, 19 зв.

Лихомисьль Семень побережник і лісник 
житомирський III, 32 

Лихоцки(и) Йван підданий панів Проскур, 
с. Білки II, 20 

Лихоцски(и) Яцко підданий панів Проскур, 
с. Корнин II, 19 

Личєвич Евхим підданий Станіслава Третяка, 
м. Коростишів І, 10 зв.

Личєвич Максим підданий Станіслава Третя
ка, с. Щеніїв І, 10 зв., 11, 21 зв. 

Лишковски(и) Ян землевласник, син Казнов- 
ської Олени, с. Соболівка III, 35 ,35  зв.,
36

*Лишковьски(и) Богдан див. *Лашковьски(и) 
Богдан

Лишковьского Раина Алєксандровая Жаш- 
ковская див. Жашковьская Алєксандровая 
Раина Лишковьского 

Лобос Пєтр свідок у справі пана Уєздецького, 
м. Корнин II, 22 зв.

Лобчєнько Грицько міщанин, свідок у справі 
пана Адама Сенявського, с. Гранів (Кгра
нов) IV, 48 зв.

Логвин Пилип підданий панів Проскур, 
с. Білки II, 20 зв.

Лого(и)ски(и) и?стафиян Тишкєвич див.
Тишкевич \)0стафиян 

Лого(и)ски(и) Фрьідрих Тишкєвич див. Тиш
кєвич з Лого(и)ска Фридрих (Фрьідрих) 

Лозка Лаврин підчаший київський, житель 
с. Витачів II, 5, 7 

Лозка Йван генеральний возний Київського 
воєводства II, 7, 9 зв., 29 зв.

Лосєнко підданий панів Проскур, с. Білки 
II, 20 зв.

*Лудви(и)ски(и) Григор землевласник II,
37 зв.

Лудви(и)ски(и) Сємєн землевласник, м. Чєр- 
лєноє II, 2 зв., 8 зв., 9 зв., 10, 10 зв., 
13, 13 зв., 37 зв.

*Лудвински(и) Сємєн (Сємян) землевласник, 
м. Нехворощ І, 20. Можливо, він же і Луд- 
ви(и)ски(и) Сємєн 

*Лука (Лька) Миха(и)ло князь, с. Во(й)тов- 
цьі І, 43 зв.

Лукашински(л) Лєв див. Лукошински(и) Лєв 
(Лєвь) Богушєвич 

Лукошински(и) Лєв (Лєвь) Богушєвич воз

ний Київського воєводства І, 8 зв., Ю'зв., 
11 зв., 2 1 , 21 зв., 42; II, 31 

Лукьянєц Яцко підсусідок панів Проскур, 
с. Корнин II, 19 зв.

*Лутовєнски(и) Йван свідок у суді, м. Жито
мир І, 37 зв.

Луц писар, с. Білки II, 20 
Луцин Янко підданий панів Проскур, с. Кор

нин II, 19
*Лучина Миха(и)ловая Маруша Снєжннского 

див. Снєжинского Маруша 
Лучка десятник, підданий Проскур, с. Кор

нин II, 19
* Лучка підданий Петра Стрибиля, с. Студені 

Води І, 36
“Лучьник Дмитьро міщанин, підданий князя 

Яхима Корецького, с. Черемошна II, 96 
Лядович с Хилина Ян землевласник, госпо

дар маєтку у с. Журбинцях І, 1, 13, 
13 зв., 15, 15 зв., 46, 46 зв.

*Лясота Лєв скарбник землі Київської, мав 
маєток у с. Кочурі І, 14 зв.

Лях Стас підданий панів Проскур, с. Кор
нин 19

Льісаковски(и) М)лбрьіхт приятель князя Ро
мана Наримунтовича Ружинського, с. Че
ремошна II, 40 зв.

Лиско Кожан див. Кожан Лиско 
Льіси(и) Климко підданий панів Проскур, 

с. Білки II, 19 зв.
Ль;си(н) Трохим підданий панів Проскур, 

с. Білки II, 20 
Лиси(и) Якимєц підданий панів Проскур, 

с. Корнин II, 19 
Личавич Максим див. Личєвич Максим 
Личєвич Максим див. Личєвич Максим 
Личєвич Сємєн див. Личєвич Сємєн 
*Лька див. *Лука

Маєвски(и) Лукашь коронний єнерал Каме- 
нецького воєводства І, 23 

Маєр міщанин паволоцький III, 13 
Мазурок Янко хлопець-слуга, підлеглий пана 

Себестіяна Сингаєвського, с. Щеніїв 1, 
7 зв., 9

Макар див. Макар Денисович 
Макар Денисович війт котеленський І, 1, 

2 зв., 31, 31 зв.
Макарович Ерьі(и) див. Ери(и) Макарович 
Макарович Мартин підданий пана Миколи 

Дахновича, с. Минійки II, 34 
Макаровичь Микола(и) див. Микола(и) Ма- 

каровичь
о. Макарьі(и) Симонович законник Тригор- 

ського монастиря III, 35 
Маковєцьки(и) Микола(и) сто(л)ник галиць

кий IV, 45 зв.
Максим підданий панів Дахновичів, с. Миній

ки II, 34
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Максим Иванович стрілець, підданий Стані
слава Третяка, с. Щеніїв І, 5, 12 

Малафє(и) Тимош підданий панів Проскур, 
с. Білки II, 20 

Малиєнко Данило підданий Криштофа Тиш- 
кевича, брат Кіндрата Малиєнка, с. Ста- 
нишівка III, 20 зв.

Малиєнко Кошил Коньдрат підданий Кришто
фа Тишкєвича, с. Станишівка III, 20 зв. 

Малиновьски(и) Во(и)тьк підданий Федора 
Верещаки, с. Скоморохи І, 25 зв. 

Малош підсусідок панів Проскур, с. Корнин 
II, 19 зв.

Мальі(и) Кузємка підданий панів Проскур, 
с. Корнин II, 20 зв.

Мальїшка Андрє(и) слуга Хронстовської Ка
терини, с. Харліївка II, 11, 12 

Маляховски(и) Станислав підданий панів Про
скур, с. Корнин II, 19 

Мангьнушєвского Зоф'Ья дружина Криштофа 
Винарського, с. Лебединці II, 28 зв. 

Марина дочка Миколи Прежевського, с. Го
родище III, 17 зв.

Марина Мотовидловьна див. Мотовидьловна 
Марина

Марко Юско підданий панів Проскур, с. Біл
ки, II, 19

Марков Киприк підданий панів Проскур, 
с. Білки, II, 19 

Мартин десятник, підданий панів Проскур, 
с. Білки II, 19 зв.

Мартин підданий Петра Радлинського, с. Со- 
снівка II, 44 зв.

Мартин Макарович див. Макарович Мартин 
Мартин Наумєня див. Наумєня Мартин 
Мартишко слуга пана Василя Тиші-Биков- 

ського, с. Студені Води І, 35 
Марушка вдова, підсусідка панів Проскур, 

с. Білки II, 20 зв.
Маря піддана панів Проскур, с. Корнин II, 

19
Масалски(и) Кирило землевласник с. Ольшан- 

ка IV, 14 зв.
*Маско: Масков брат підданий панів Проскур, 

с. Корнин II, 19 зв.
Матяш слуга, свідок у справі Яна Сикорсько- 

го, м. Кодня II, 9 
*Матяшєвски(и) Ян слуга, свідок у справі 

Яна Сикорського, м. Кодня II, 9 
Матис кухар, підданий панів Проскур, 

с. Корнин II, 19 
Мах Микита підданий панів Дахновичів, 

с. Минійки 11,34 
Махаринского и?лєна див. Казновьская Ми- 

колаєвая Махаринского Олена 
Мацко Йван підданий панів Проскур, с. Біл

ки II, 20
Мєлєнєвски(и) Павєл Гапонович дрібний зем

левласник, с. *Мєлєни І, 17 зв.,
46 зв.

Мєлєнєвски(и) Стєпан (Стєфан) Стрєтович
землевласник с. Мелені І, 17 зв., 
46 зв.

*Мєлник Калина свідок у справі Адама Се- 
нявського с. Гранів II, 48 зв.

Мєлник Максим підданий Івана Лемеша, 
с. Селець III, 24 зв.

*Мєлник Яцко підданий Івана Лемеша, с. Се
лець III, 24 зв.

Мєлников Пєтрь підданий панів Проскур, 
с. Білки II, 19 зв.

Мєнсницкая Настазия див. Пупковская Ста- 
ниславовая Настазия Мєнсницкая 

Мервински(и) Андрє(и) землевласник, мав 
маєток у м. Искоростин, І, 13,41 

Мервински(и) Ян землевласник, брат Андрія 
Мервинського, м. Искоростин І, 41 

Мєрочник Васко див. Васко Мєрочник 
Микита підданий Анни Ходкевичевої, Звя- 

гельська волость III, 16 
Микита підданий Себестіяна Сингаевського, 

с. Щеніїв І, 7, 8 
Микита Федорович див. *Лапузьіч Микита 

Федорович 
Микита Панюта див. Панюта Микитич 
Миколаєвая Бранская див. Бранская Мико- 

лаевая
Миколаєвски(и) Якуб слуга Семена Вигури, 

с. Селець III, 23 зв.
Миколаенко Йван підданий панів Проскур, 

с. Корнин II, 19 
Миколаенко Карпь бувший війт у с. Корнині 

II, 19
*Микола(и) мешканець с. *Коишлов IV, 

33 зв.
*Микола(и) Макарович землевласник І, 25 зв. 
*Микула швець, підданий Петра Стрибиля, 

с. Студені Води І, 36 
Милєвски(и) Ян генеральний возний Київ

ського воєводства II, 28 зв., 45 
Минковски(и) Йван служебник пана Степана 

Модринського у с. Верхівні II, 18 
Минковски(и) Семен шляхтич, генеральний 

возний Київського воєводства І, 1, 13 зв., 
15, 24; II, 31 зв.

Миньковски(и) Йван возний, м. Житомир І, 
41 зв., 42

Миско боярин, був на службі у пана Петра 
Стрибиля, с. Студені Води, І, 35 зв. 

Миско підданий Криштофа Тишкєвича, с. Ста
нишівка III, 20 зв., 21 

Миха(и)ло див. *Лука (*Лька) Миха(и)ло 
Миха(и)ло підданий пана Лукаша Оленського, 

с. Черниця II, 31 зв.
Миха(и)ловски(и) Ян слуга пана Матвія Не- 

мирича, с. *Фостница І, 17 
*Михал див. *Проскура-Сущински(и) Миха(и)- 

ло
Михал (Михел) Мошкович див. *Мошко Ми- 

хал
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*Михалко підданий пані Сингурової, с. Щені
їв І, 7

*Михно швець, підданий панів Стрибилів, 
с. Студені Води І, 36 

Миховски(и) Мартин власник буди єремій- 
ківської, с. Сарновичі І, 38 зв. 

*Миховски(и) Мартин служебник Олександра 
Ворони, с. *Лєвковци II, 27 зв., 28 

Мицик Йван підданий панів Проскур, с. Біл
ки, II, 19 зв.

Могила Петро архієпископ, митрополит Київ
ський і Галицький, архімандрит Києво- 
Печерського монастиря IV, 4 зв., 6 зв., 
12 зв.

*Могилєвец Кузма підданий Станіслава Тре
тяка І, 11

Модзолєвски(и) Ян шляхтич, слуга землевлас
ника Андрія Мошеницького III, 6 зв. 

*Модрински(и) Стєфан землевласник у с. Вер- 
хівні II, 2 зв., 17, 17 зв., 18 

*Можньі(и) Ян шляхтич, свідок при возному 
Івану Виговському І, 29 зв.

Мо(и)сє(и) підданий панів Проскур, с. Білки 
II, 20

*Мокрєньски(и) Василь староста у с. Росто- 
виці, служебник князя Яхима Корецького 
II, 40

Мосчєницки(и) Андрє(и) землевласник, м. Во- 
ислат чи \\\\, 6 зв., 7 

Мотовидловьна Марина дружина землевлас
ника Олександра Серебриського, с. Мизи- 
нівка III, 27 зв.

*Мочулски(и) Фєдор шляхтич, свідок у суді, 
м. Житомир II, 31 

Мошєнски(и) Якубь боярин, с. Корнин, II, 
20 зв.

Мошко підданий панів Проскур, с. Корнин 
II, 19 зв.

* Мошко арендар Януша Острозького у
с. Тульську II, 32 

*Мошко Михал міщанин, житель м. Бруси- 
лова І, 41 зв.

Мощєницкая Раина дружина Криштофа Бі- 
лобрезького, с. Раїсово І, 1 

Мощєницки(и) Юрє(и) землевласник, с. Ра- 
ковщина І, 39 

*Мроковского Доротєя землевласниця, дру
жина пана Григорія Уєздецького, м. Кор
нин II, 21

Мукозоб Гаврило підданий панів Проскур II, 
20 зв.

Мукозоб Грицко підданий панів Проскур II,
20 зв.

Мишка Абрамь зь Варьковичь староста ов
руцький І, 26 зв., 39 

Навалньі(и) Пєтрь слуга панів Проскур, 
с. Білки II, 20 зв.

Надаринская див. *Надарьінская Аньна 
Надарински(и) Станислав — землевласник, 

м. Житомир, І, 33, 33 зв.

*Надарьінская Аньна свідок у справі князя 
Романа г Наримунтовича Ружинського, 
с. Трацовичі II, 40, 42 

Назар підданий Анни Ходкевичевої, Звягель- 
ська волость III, 16 

Назарович Дємко підданий панів Проскур, 
с. Корнин II, 19 

Накьрьівалоски(и) Яцько генеральний воз
ний Київського воєводства І, 46 зв. 

*Налусовски(и) приятель князя Романа На
римунтовича Ружинського, м. Ружин II, 
40

Нарємьски(и) Аньдрє(и) уповноважений Жи
томирського суду при розділі земель IV, 
32

Народньі(и) Дмитрь підданий панів Проскур, 
с. Білки II, 20 

*Насон: Насоноз зят підданий панів Про
скур, с. Білки II, 19 

Настязия дочка Миколи Прежевського, с. Го
родище III, 17 зв.

*Настася дочка Мартина Бутовича, с. Кочур
I, 14 зв.

Наум Климович боярин, м. Житомир І, 45 зв. 
Наумєня Мартин підданий панів Проскур, 

с. Білки II, 19 зв.
Наумєнко Лаврин підданий Івана Лемеша, 

с. Селець III, 24 
Нєбабич Мишко підданий панів Проскур, 

с. Корнин II, 19 
Нєбабич Юско підданий панів Проскур, 

с. Корнин II, 19 
Нєвєданка \)0вдотя ПОльїчанка див. Ворони но

вая Алєксандровая Нєвиданна Ц)льічанка
КЮвдотя

Нєвиданна ЦОльїчанка див. Вороничовая Алєк
сандровая Нєвиданна \Юльічанка Ц)вдотя 

Нєвмирицки(и) Григорє(и) генеральний воз
ний Київського воєводства І, 12, 13; II, 
16 зв., 17

Нєдвєдьски(и) Пєтрь див. *Нєдзвєдски(и) 
Пєтрь

*Нєдзвєдски(и) Пєтрь генеральний возний 
Житомирського староства IV, 27 ?в., 46, 
49

Нєдзвицьки(и) див. Нєдзвєдски(и) Пєтрь 
Нємирич Андрє(и) брат Матвія Нємирича, 

с. *Шєриінєвичи І, 16, 17 
* Нємирич Андри(и) землевласник, с. Раково

II, 25, 25 зв., 37. Мабуть, це та ж особа, 
що і попередня (див.).

Нємирич Есиф київський земський суддя, 
с. *Шєршнєвичи, І, 16 

Нємиричь Ерьі див. Нємирич на Чєрнєховє 
Юрє(и)

Нємирич на Чєрняховє Ерьі(и) див. Нємирич 
на Чєрнєховє Юрє(и)

Нємирич Стєфан син Андрія Чемирича, 
с. *Шєршн£вичи І, 16 

Нємирич Стєфан спадкоємець маєтків у
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м. Черняхові і Андрієві II, 24 зв., 25, 
27 зв., 51. Мабуть, це та ж особа, що і по
передня (див.).

Нємирич на Чєрнєховє Юрє(и) підкоморий ки
ївський IV, 4, 5, 14 зв., 16 зв., 19, 23 зв., 
27 зв., 32 зв., 38 

*Нємиричовая Андрєєвая Маруша Хрєбто- 
вичовна дружина Андрія Нємирича, 
с. *Шрєшнєвичи І, 16, 26; м. Черняхів II, 
51

Нєм'Ьрич див. Нємирич Стєфан 
*Нєсвєцки(и) Василь свідок у справі Юрія 

Завиші, с. Лебединці II, 28 зв.
*Нєстєр підданий Себестіяна Сингаевського, 

с. Щепіїв І, 7 
Нєстратович Тимош свідок у справі Павла 

Слизня, м. Александрополь II, 43, 43 зв., 
44

*Нєча(и) Исоан Грузевич див. Грузєвичь 
Июань Нєча(и)

Никон підданий панів Проскур, с. Корнин, 
II, 19 зв.

Нитихорєня Андрє(и) підсусідок панів Про
скур, с. Білки II, 20 зв.

Нихлянт Ганус німець, зять землевласника 
Онанія Дідковського, с. Неродичі І, 36 зв. 

Ничипор Василєвич див. Василєвич Ничипор 
Ничипорович Бвхим див. Евхим Ничипорович 
*Новосєлєцьки(и) Чєчель Ерьі(и) див. *Чє- 

чєль Новосєлєцьки(и) Ерьі(и)
НогаєЯцко підданий панів Проскур, с. Білки 

II, 20 зв.
Носачєнко Миско підданий панів Проскур, 

с. Корнин II, 20 
Niemierzycz Jerzy див. Нємирич на Чєрнєховє 

Юрє(и)

и)бєльковски(и) Барьтошь дворянин, м. Ов
руч І, 25 зв., 26, 27 

ЦОбодєнски(и) Фєдор приятель Івана Прежов- 
ського, м. Житомир І, 16 зв. 

\№бьі(и)дє(и)ко Андрушко підданий панів 
Проскур, с. Білки II, 19 зв.

*Ц0 вдє(и) підданий пана Наума Климовича, 
м. Житомир І, 45 зв.

*и?вдотя Сусловна дружина Демида Щенієв- 
ського, с. Щеніїв І, 18 зв.

*и)Д риволская Чуриловна з К гора я Анна дру
жина Яна Одривольського, старости він
ницького IV, 40, 45 

*\)0дриволски(и) Ян староста вінницький IV, 
40, 44 зв.

*\)0кгоновски(и) Ян шляхтич, свідок у справі 
панів Проскур, с. Корнин II, 18 зв. 

ЦОлєкшич Филон поручник ротмістра Андрія 
Русиновського м. Вільськ III, 22 зв. 

ЦОлєнски(и) Лукаш міщанин, м. Черниця II, 
З, 30, 31, 31 зв.

VU-лєшко підданий панів Проскур, с. Корнин 
II, 19 зв.

и?лешко підданий Анни Ходкевичевої, Звя- 
гельська волость III, 16 

М7лизар див. Волчкєвич Адам Ц)лизар 
\Юлисє(и), Сидоришин свояк підданий панів 

Проскур, с. Корнин 11,19, 20 
ШлисЄєвич Фєдор підданий панів Проскур, 

с. Корнин II, 19 
\Юлихвир підданий князя Романа Ружинсько- 

го, с. Зарубичі І, 31, 31 зв. 
ІНлихьвириха вдова, піддана Івана Лемеша, 

с. Селець, III 25 зв. 
и)лшєвски(и) Микола(и) свідок у суді м. Ко

тельня І, 46 
ЦОльїчанка ЦОвдотя Нєвєданка див. Ворони- 

човая ...и)вдотя  
и)льстиньски(и) Ян підданий, слуга пані 

Тишкевичевої Кристини с. Кустин, III, 
9 зв.

ІЮмєлєнята Мартин підданий Анни Ходкеви
чевої, Звягельська волость III, 16 

\Юмєлко підданий панів Проскур, с. Білки
II, 19 зв.

ЦОмєлян, попов брат підданий панів Прос
кур, с. Корнин II, 19 

и?мєлян підданий Івана Лемеша, с. Селець
III, 25 зв.

V O h h c k o  підданий князя Романа Наримунто- 
вича Ружинського, с. Зарубичі І, 31, 
31 зв.

*Ц0ниско Артюхович див.*Артюхович Юниско 
U )панас підданий панів Проскур, с. Корнин

II, 19
и?панас слуга Семена Лудвійського, с. Кри- 

ловка II, 9 зв., 10 
ЦОпанасиха підсусідка панів Проскур, с. Біл

ки II, 20 зв.
ЦОпфокгєн Пєтрь свідок у справі Павла 

Слизня, м. Александрополь II, 43 
\Юрански(и) Тимофє(и) служитель суду, с.

Спичинці II, 42 зв.
ІЮрєшко десятник, підданий панів Проскур, 

с. Корнин II, 20 зв.
*\Юрєховски(и) Каспр міщанин, м. Житомир,

III, 13
\Юсбутович Станислав вільний шляхтич, ко

лишній слуга Миколая Макаровича І, 
25 зв.

\)0сєцьки(и) Ян шляхтич свідок у суді, 
м. Житомир III, 9 зв., 11 

и?скєнович Игнати(и) ігумен Видубецького 
монастиря IV, 1 зв.

U ?C K O  Дорошь див. Дорошь U ?C K O  

()0смачка Пилко підданий панів Проскур, 
с. Білки II, 20 зв. 

и)сталєцки(и) Фєдор шляхтич, свідок у спра
ві Федора Зуба, м. Білилівка І, 24 

UJcTan підданий панів Проскур, с. Білки II, 
20

1)0стап, сьін Пилипа Старого підданий панів 
Проскур, с. Корнин II, 20
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*\Юстапко слуга пана Григоря Костюшкови- 
ча, м. Котельня, І, 39 зв.

ЦОстапович Фєдор див. Федор Остапович 
и)строжски(и) Владислав Доминик див. До- 

ник на ^Острогу и Заславю Владислав
\ДОстрожскии 

и)строзски(и) Януш князь, каштелян краків
ський, староста черкаський, канівський, 
білоцерківський та володимирський І, 
41 зв., 42 зв. 44; II, 27 зв., 28, 32, 37 зв., 
44, 44 зв. 46; IV, 37 зв., 43 зв., 44 

VObodensky Fedor див. и)бодєнски(и) Федор 
VUmiecinsky Магсіп судовий чиновник, 

м. Житомир III, 31 зв.
Oransky Tumofej див. Орански(и) Тимофє(и) 
Ophogen Piotr див. Опфокгєн Пєтрь

Павло підданий Івана Лемеша, с. Селець III, 
25 зв.

Павлович Станислав див. Станислав Павлович 
*Панфилович Бвфим див. *Евхим Панфилович 
Панчєвск(и) Стєфан див. Пинчєвски(и) Стє

фан
Панюта Микитич стрілець лісний, м. Жито

мир І, 15 зв.
Панюшєня Корни(и) підданий панів Про

скур, с. Білки II, 20 зв.
Панюшєня Яцко підданий панів Проскур, 

с. Білки II, 20 зв.
Пархом десятник, підданий панів Проскур, 

с. Корнин II, 19 
*Пастух: зят Пастухов — підданий панів Про

скур, с. Корнин II , '19 зв.
Пастух Гришко підданий панів Проскур, 

с. Корнин II, 19 зв.
Пастух Йван підданий Миколи Дахновича, 

с. Минійки II, 34 
Пастухович Гришко підданий панів Проскур, 

с. Білки II, 19 зв.
Пацєвски(и) Матяш підданий панів Проскур, 

с. Білки II, 19 
Пашковски(и) Якубь урядник пана Суликов- 

ського у с. Волиці І, 23 зв. 
Пєлєщицки(и) Марцин приятель ЯнаСикор- 

|ського, м. Чєрлєноє II, 14 
Пєрєсєцки(и) Андрє(и) писар замку житомир

ського І, 42 зв.
Пєрєсєцки(и) Пєтрь шляхтич І, 47 зв. 
Пєршєкович Есько див. Пєршко Есько 
Пєршко Есько підданий Себестіяна Сингаєв- 

ського, с. Щеніїв І, 5, 10 зв., 21 
Пєршкович Яско див. Пєршко Есько 
Пєтєцки(и) Васко підданий панів Проскур, 

с. Корнин II, 20 
Пєтєцки(и) V O h h c k o  підданий панів Проскур, 

с. Корнин II, 20 
Пєтр Иличь підданий панів Проскур, с. Кор

нин II, 19
Пєтровски(и) Адам генеральний возний землі 

Київської І, 25

Пєтровски(и) Микола(и) землевласник, мав 
землі над р. Каменицею у Житомирському 
повіті І, 14 

*Пєтровски(и) Ян шляхтич, свідок у суді І, 
17, 31, 31 зв.

Пєтрьіковски(и) Андрє(и) хорунжий, м. Віль
ськ III, 22

*Пжєжєвски(и) Микола(и) див. Прєжєвски(и) 
Микола(и)

*Пивоварски(и) Ян слуга і урядник пана Іва
на Прежевського у с. Мошківці І, 34, 
34 зв.

Пилип підданий князя Януша Острозького, 
с. Соснівка II, 44 зв.

* Пилип Старьі(и) сьсн Пилипа Старого під
даний панів Проскур, с. Білки ІІ, 20 

Пинчєвски(и) Стєфан генеральний земський 
Київського воєводства І, 16 зв., 31, 
31 зв.

Пиршунєвич сусід якогось пана Білошицького 
II, 37 зв.

Пишчиха вдова, піддана панів Проскур, 
с. Корнин II, 19 зв.

*Плєська(и) Яцько підданий Федора Вереща
ки, с. Скоморохи І, 25 зв.

Плєтєлицки(и) Григорє(и) слуга панів Про
скур, с. Білки II, 19 

Плугатар Михал підданий пана Дахновича, 
с. Минійки II, 34 

*Плюшнякь Йван шляхтич, міщанин жито
мирський І, 14 

Пнєвского Катарьіна дружина Яна Дубиць- 
кого, с. Вєрсковсчизна III, 20.

Повло Дик підданий панів Проскур, с. Білки 
II, 20 зв.

Повторє(и)ко підданий панів Проскур, с. Кор
нин. Він же Фєдунєнко II, 20 

Погрєбньі(и) Гриц підданий панів Проскур, 
с. Білки II, 20 зв.

Поддубньі(и) Яцко підданий панів Проскур, 
с. Білки II, 20 

Подлижньі(и) Вакула підданий панів Проскур, 
с. Білки II, 20 зв.

Покалєвски(и) Григорє(и) приятель Івана 
Прежевського, м. Бердичів І, 16 зв. 

Покалєвского Катерина дружина Івана Пре
жевського, м. Бердичів І, 44

* Покотили пани Покотиловичі: брати Ян, Ти
мофій та Григорій І, 29, 29 зв. 

*Покотилович Григор землевласник, с. Біло- 
коровичі I, 29 

*Покотилович Тимофє(и) землевласник, брат 
Григорія та Яна Покотиловичів с. Біло- 
коровичі І, 29, 29 зв.

*Покотилович Ян землевласник, с. Білоко- 
ровичі І, 29, 29 зв.

Полиски(и) Дмитрь підданий панів Проскур, 
с. Білки II, 20 зв.

Полишко Фєдко підданий панів Проскур, 
с. Білки II, 19 зв.
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Полулях Йван підданий панів Проскур,
<:. Корнин II, 19 зв.

Понятовски(и) Валєриян урядник князя Ро
мана Наримунтовича Ружинського у
м. Паволочі І, 33 зв., 40 зв. 

Понятовски(и) Микола(и) шляхтич, свідок у 
суді І, 33 зв.

*Понятовски(и) Станислав колишній уряд
ник, м. Кодня II, 32 

Понятовски(и) Ян урядник Остафіяна Тиш- 
кевича у м. Кодні І, 35, 49 

Понятовски(и) див. Понятовски(и) Ян 
Попович Йван підданий панів Проскур. с. Кор

нин II, 19
Попович Симон підданий панів Проскур, 

с. Корнин II, 19 
Посахович Яковєц підданий панів Дахнови- 

чів, с. Минійки II, 34 
Пострмгачєнко Кузма Кондратозич шляхтич, 

міщанин житомирський І, 14 
Поіапович Фєдор див. Фєдор Потапович 
Поіапович Хєцко див. Хєцко Потапович 
Поюцьки(и) с Потока Якуб підчаший подоль- 

ський, арєндар земель у м. Городку 
і с. Старих Копіївцях IV, 16, 23, 26 зв. 

Потоцьки(и) Якуб див. Потоці>ки(и) с Потока 
Якуб

Прадка десятник, підданий панів Проскур, 
с. Білки II, 20 

Пражовски(и) землевласник, спадкоємець 
с. Трибісів (або Городища) II, 32 

Прєжєвски(и) Йван див. ГІрєжовски(и) Йван 
С.°мєнович

Прєжовски(и) Йван Сємєнович землевласник, 
мав маєтки у селах Шєриінєвичи, Мошків- 
ці, містах Бердичеві, Житомирі та ін. І, 
16, 32 зв., 33 зв., 34, 34 зв., 35; III, 17 зв. 

Пргжєвски(и) Микола(и) землевласник, брат 
Івана Прежевського, мав маєтки у селах 
Городищі, Пряжеві, Кодні та ін. І, 17, 
17 зв.

Прєжєвски(и) Сємєн землевласник, брат Ми
коли та Івана Прежевських, м. Житомир, 
III, 17 зв.

*Прєздєцки(и) Микола(и) урядник Олександ
ра Воронича у м. Троянівці І, 44 зв. 

*Прєздєцки(и) Станислав шляхтич, свідок 
у Житомирському суді І, 29 зв. 

*Приборовьски(и) Лукаш шляхтич, свідок 
возного Антонія Трубельського, у справі 
Яна Шидловського, с. Марківці III, 33 

Пригода Йван слуга Яна Велегловського, 
с. Сокільча І, 4 

При(и)ма Павєл підданий панів Проскур, 
с. Корнин II, 20 зв.

При(и)ма Фєдор підданий Яна Серховецького, 
с. Старосільці II. 24 

Прилуцьки(и) Алєксаньдр Василєвич земле
власник, с. *Коішлов IV, 33 зв., 34, 38, 
43, 49

*Пришковски(и) Ян Витрєлин підстароста, 
управитель м. Житомира II, 45, 45 зв., 
48 зв., 49 зв., 50, 50 зв.

Проказа Корни(и) підданий панів Проскур, 
с. Білки II, 19 зв.

Прокоп підданий панів Проскур, с. Білки II, 
19 зв.

Прокоп мельник, підданий Яна Серховецько
го, с. Старосільці II, 26 зв.

Прокоп староста, дядько Сенявського Адама, 
с. Гранів (Кгранів) IV, 17 зв.

Прон Андрє(и) підданий панів Проскур, с. Біл
ки II, 19 зв.

Проскура-Сущински(и) Григор землевласник, 
брат Михайла Проскури-Сущинського, 
с. Білки, с. Корнин II, 21 зв. 

Проскура-Сущински(и) Микола(и) син земле
власника Михайла Проскури-Сущин
ського, с. Білки, с. Корнин 11, 18 зв., 19 

*Проскура-Сущински(и) Миха(и)ло земле
власник, мав маєтки у селах Корнині і 
Білках II, 18 зв., 20, 20 зв., 21, 21 зв. 

Проскура-Сущински(и) Фєдор син Михайла, 
брат Миколи Проскур-Сущинських, 
с. Корнин, с. Білки II, 2 зв., 4, 5 зв., 
6, 18 зв. 21 зв.

*Проскура-Сущински(и) Юрє(и) син Михайла 
Проскури-Сущинського, с. Білки, с. Кор
нин, с. Студені Води II, 18 зв. 

*Проскуранка Маря землевласниця, сестра Ми
хайла Проскури-Сущинського, мати Анд
рія та Кирила Корницьких, мала частину 
маєтків у селах Корнині та Білках II, 20 

Проскуровє див. *Проскурьі 
*Проскурьі див. Проскура-Сущинський Гри

гор, Микола, Миха(и)ло, Фєдор, Юрє(и), 
*Проскуранка Маря 

Процик підданий панів Проскур, с. Корнин 
II, 19 зв.

Прощицкая Настазия (Настася) Лвовна дру
жина ревізора Київського суду Яна Го- 
раїна II, З, 3 зв., 5, 6, 7 зв., 8 

Прощицки(и) Юрє(и) Лвович землевласник, 
один з власників маєтку у с. Студених 
Водах, брат Настасії та Яроша Прощиць- 
ких II, 2 зв., З, 3 зв., 5, 6 зв., 7 зв., 8 

Прощицки(и) Ярош Лвович землевласник, мав 
частину володінь у с. Студених Водах II, 
2 зв., З, 3 зв., 5, 6 зв., 7 зв., 8 

Прьіливски(и) Халєли(и) підданий панів Про
скур, с. Білки II, 19 зв.

*Пудчич Андрє(и) підданий Миколи Дахно
вича, с. Минійки II, 33 зв.

Пудчич Стаско підданий панів Дахновичів, 
с. Бежів II, 33 зв.

Пузьір Андрє(и) див. Пузьірєвич Андрє(и) 
Пузмрєвич Андрє(и) підданий панів Щенієв- 

ських, с. Щенів І, 7, 9 зв.
Пузьірєвич Андрє(и) землевласник с. Раково 

II, 2 зв., 24 зв., 25, 25 зв.
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Пулмєнин Йван підданий панів Проскур, 
с. Білки II, 20 зв.

Пупковская Станиславовая Настазия Мєнс
ницкая землевласниця, дружина Стані
слава Пупковського, с. Трацовичє II,
41 зв., 42

Пупковски(и) Микола(и) брат Станіслава Пуп
ковського, мав маєток у с. Спичинцях II,
42

Пупковски(и) Станислав землевласник, прия
тель князя Романа Наримунтовича Ружин
ського, с. Трацовичє II, 40, 41 зв., 42 

*Путята Щасньі(и) урядник маєтку Харлин- 
ського, с. Щитків, II, 37, 45 

Пшєничньі(и) Куць підданий панів Проскур, 
с. Білки, II, 19 зв.

Пясковски(и) Павло позивач у Житомирсь
кому суді І, 45 

*Peressiecky Andrzej див. Пєрєсєцки(и) Анд- 
рє(и)

Pupkowsky Stanislaw див. Пупковски(и) Ста
нислав

Радивон підданий Себестіяна Сингаєвського, 
с. Щеніїв І, 7 

Радко Андрє(и) підсусідок панів Проскур, 
с. Корнин II, 20 

Радлински(и) Пєтрь староста п’ятецький, мав 
маєток у с. Соснівці II, 37, 44, 44 зв. 

Рафахь Давидовичь див. Давидовичь Рафахь 
РахлЬєнко Конон підданий Миколи Дахно

вича, с Беж<‘в її , 34 
Рєдкєвич див. *Родкєвич Стєфан 
Рєзник Сємєн шляхтич, житомирський міща

нин І, 14
*Рєпковски(и) Винцєнтьі(и) див. *Рєпьков- 

ски(и) з Рєпокь Винцєньтьі(и) 
*Рєпьковски(и) з Рєпокь Винцєньтьі(и) зем

левласник, с. Ріпки І, 46, 46 зв. 
Рєховски(и) Кивля писар Київського суду II, 

34 зв.
Рєховски(и) Павло житель м. Луцька III, 47, 

47 зв., 48
*Рєчински(и) Аньдрє(и) урядник маєтку кня

зя Януша Острозького у м. Чубині II, 46 
*Родкєвич Мишко міщанин, житель м. Норин- 

ська, І, 37, 38 зв.
*Родкєвич Стєфан урядник, м. Івниця І, 31 
*Роздобєцки(и) Матє(и) шляхтич, свідок у 

суді І, 14, 49 
Роман підданий панів Проскур, с. Білки II, 

19 зв., 20 зв.
Роман свідок у справі Яна Сикорського, 

м. Кодня II, 9 
Романозая Зофия с Карабчєва Ружинская див.

Ружинская Зофия з Карабчєва Романовая 
♦Романовая Синкгуровая див. *Синкгуровая 

Романовая
Романовски(и) див. Романовски(и) Юзєфь 
Романовски(и) Юзеф слуга і свідок у справі

пана Адама Тиші-Б икоеського, с. Копа
чів IV, 2 зв., З, 9 

Росковски(и) Грєгорє(и) служебник князя Сте- 
фана Четвертенського IV, 21 зв., 22, 23 зв., 
ЗО зв.

Рудичєнко Гришко підданий Наума Климови- 
ча, м. Житомир І, 45 зв.

* Ружинская Зофия з Карабчєва Романовая 
княгиня, дружина князя Романа Нари
мунтовича Ружинського, с. Верховня І, 
2 зв., II, 11, 17 зв.

Ружинская с Карабчєва Зофєя див. Ружинская 
Зофия з Карабчєва Романовая 

Ружински(и) Адам Наримунтович князь, опі
кун Анни Пупковської, с. Спичинці II, 37, 
37 зв., 38 зв., 42 

Ружински(и) Роман Кирикович князь, дідич 
маетностей у м. Котельні І, 39 зв. 

Ружински(и) Роман Наримунтович князь, мав 
великі землеволодіння у Житомирському 
повіті І, 2, З, 3 зв., 23 зв. ,31,  31 зв., 33, 
33 зв., 40, 40 зв., 43; II, 2 зв., 10 зв., 11, 
12, 17, 17 зв., 38 зв., 39, 40, 41 зв. 

*Русачок підданий Анни Ходкевичевої, Звя- 
гельська волость III, 16 

Русин Сєнко підсусідок панів Проскур, с. Біл
ки II, 20 зв.

Русин Фєдко підданий панів Проскур, с. Біл
ки II, 20 зв.

*Русиновски(и) Аньдрє(и) ротмістр, підданий 
Владислава Домініка, м. Вільськ III, 22, 
22 зв., 23

Руцки(и) Пєтрь слуга Мартина Миховського, 
с. *Раковщина І, 38 зв.

Рьіболов Стєпан підданий Миколи Дахновича, 
с. Минійки II, 34

*Савка: Савчин син; зя(т ) Йвану Савки — 
підданий панів Проскур, с. Корнин II, 
19

Савка міщанин, м. Любартов, II, 47 зв. 
Савка десятник, підданий панів Проскур, 

с. Корнин II, 20 зв.
Савосткович Лаврин підданий Миколи Дах

новича, с. Минійки II, 34 
*Самоєл див. *Самуєль
*Само(и)ло підданий Петра Стрибиля, с. Сту

дені Води І, 36 
Самуєл син Миколи Прежевського, с. Горо

дище III, 17 зв.
*Самуєль добоиі ротмістра Андрія Русинов- 

ського, м. Вільськ III, 22 зв., 23 
*Салєнко Андрє(и) підданий Івана Лемеша,

с. Селець, III, 25, 26 
*Салєнко Васко підданий Івана Лемеша,

с. Селець III, 25 зв., 26 
*Салєнко Микита підданий Івана Лемеша,

с. Селець III, 25, 25 зв., 26 
*Салєнко ЦОзарко підданий Івана Лемеша,

с. Селець III, 25 зв.
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*Салєнко Степан підданий Івана Лемеша, 
с. Селець III, 25 

*Салєнко Фєдор підданий Івана Лемеша, 
с. Селець III, 25 зв.

*Сахно, синє(и)зика міщанин, підданий панів 
Проскур, с. Корнин II, 19 зв., 20 

Сахно Щєрбина див. Щербина Сахно 
Сачко Гацко підданий панів Проскур, с. Кор

нин II, 20 зв.
*Свєнцицки(и) Дзян війт з м. Нового Любар- 

това II, 47, 47 зв.
Сєлєвиха Стєця дружина Миколая Петров- 

ського І, 14 
о. Сєливєстр священик, м. Александрополь І, 

' 37 зв.
Сєманович Фєдор див. Фєдор Сєманович 
Сємєн Иванович див. Щєниєвски(и) Йван Се

менович І, 7, 17 зв.
Семен Иванович стрілець, підлеглий пана 

Станіслава Третяка, с. Щеніїв І, 5 
Сємєн Насонович підданий панів Проскур, 

с. Корнин II, 19 
Семєнов Васко підданий панів Проскур, 

с. Корнин II, 19 
Семенович Ярош див. Ярош Семенович 
Сєнко підданий Петра Радлинського, с. Сос- 

нівка II, 44 зв.
Сєнко Трушєвич див. Трушєвич Сєнко 
Сєнявски(и) див. *Сєнявски(и) з Кгранова 

Ієронимь Адамь 
Сєнявски(и) з Кгранова Ієронимь Адамь під

чаший коронний яворівський IV, 16, 
16 зв., 17, 18 зв., 23, 32, 33 зв., 36 

Сєраковски(и) позивач у справі пана Коре- 
цького II, 36 

*Сєрафин син Михайла Кропивницького, зем
левласника з с. Черниці II, 31, 31 зв. 

Сєргє(и) пасічник, с. Пенів І, 12 зв.
Середа Павєл підданий панів Проскур, с. Біл

ки II, 19
Сєрєбриски(и) Алєксандрь шляхтич, свідок у 

суді при возному Антону Трубельському, 
м. Житомир III, 8 зв., 27 зв., 32 зв. 

Сєруцки(и) Во(и)тєх урядник, с. Солотвин II, 
32

*Сєрховєцки(и) Ян підстароста овруцький 1, 
7, 9 зв., 10 зв., 45 зв., власник земель у 
с. Старосільцях II, 2 зв., 23, 23 зв., 24, 
24 зв., 26, 26 зв., 27, 37, 42 зв. 

Сєрхувєцки(и) Ян див. Сєрховєцки(и) Ян 
*Сєсницьки(и) Алєксандрь землевласник, 

с. Вовчинець І, 42 зв.
*Сєсницьки(и) Ян — землевласник, с. Вовчи- 

пець І, 42 зв.
*Сємєновая Дручанинова Кнегиницкая див.

Кнєгиницкая Сємєновая Дручаниновая 
Сєрєбрьін(ски)и див. Серебриски(и) Алєк

сандрь.
*Сєрєбрьінски(и) Алєксандр див. Сєрєбри- 

ски(н) Алсксандрь

*Сидораш: Сидорашин свояк підданий панів 
Проскур, с. Корнин II, 19 

Сикорски(и) Ян урядник Остафіяна Тишкеви
ча в м. Кодні II, 9, 15 зв.

Сила див. *Сила-Новицки(и) Миха(и)ло 
*Сила-Новнцки(н) Миха(и)ло суддя київсь

кий, землевласник, с. Селезенівка І, 40; 
урядник князя Романа Наримунтовича 
Ружинського у м. Черемошні II, 34 зв., 40 

Силвєстєр намісник Видубецького монастиря 
IV, 1 зв.

Симонов Васко підданий панів Проскур, 
с. Корнин II, 19 

Симонович Макарьі(и) див. о. Макарьі(и) Си- 
монович

Сингаєвски(и) Андрє(и) брат Савостяна Син- 
гаевського, с. Щеніїв І, 5, 9, 10, 11 зв., 
21 зв., 22

Сингаєвски(и) Миха(и)ло (Мишко) землевлас
ник, с. Щеніїв І, 5, 9, 9 зв., 10, 21 зв. 

Сингаєвски(и) Павєл (Пашко) житель с. Ще- 
нієва І, 5, 9, 9 зв., 10, 11 зв., 21 зв., 22, 31 

Сингаєвски(и) Савостян Федорович землевлас
ник, брат Михайла, Павла і Андрія Син- 
гаєвських, с. Щеніїв І, 5, 6 зв., 9 зв., 
10 зв., 11 зв., 12, 21 зв., 38 

Сингаєвски(и) Сєбєстиян див. Сингаєвски(и) 
Савостян Федорович 

Синич Игнат міщанин фастівський І, 23 зв. 
*Синкгуровая Романовая землевласниця, 

с. Щеніїв І, 7, 7 зв., 9 зв.
Синьіцки(и) Йван свідок у суді, м. Житомир 

І, 25
Скибицки(и) Томаш урядник пані Вилжиної, 

с. Харліївка II, ЗО 
Скочински(и) Йван шляхтич, свідок привоз

ному Федорові Красовському, м. Житомир 
III, 18

Скрипка Андрє(и) підданий Миколи Дахно
вича, с. Минійки II, 34 

Скрипка Кузма підданий панів Проскур, 
с. Білки II, 19 

Скрипка Мартин підданий панів Проскур, 
с. Білки II, 19 

Скрипка Хома підданий панів Проскур, 
с. Білки II, 19 

Скрипка Яцко підданий панів Проскур, с. Кор
нин II, 20 зв.

Слабинич Йван підданий пана Миколи Дах
новича, с. Бежів II, 33 зв.

Слєпьі(и) Пилип підданий панів Проскур, 
с. Білки II, 20 

Слизєн Павєл Миха(и)лович служитель суду, 
м. Александрополь II, 37, 43, 43 зв. 

Словєшински(и) рудник, підлеглий Моще- 
ницького Андрія III, 6 зв.

Словиковски(и) Рослав приятель Яна Сикор- 
ського, м. Кодня II, 9, 10, 10 зв., 15 

*Служьінски(и) Лонкгиюс Валєнти(и) лікар,  
слуга Януша Тишкевича III, 9, 9 зз.

297



Случанин Семен підданий панів Проскур, 
с. Корнин II, 19 

*Смятянчянка Ядвикга дружина Петра Бу- 
дишевського II, 38 зв.

Снежински(и) Себестиян генеральний возний 
Київського воєводства І, 23 зв., 43 зв., 
45

*Снєжинского Маруша Миха(и)ловая Лучина
княгиня, дружина князя Михайла Луки І, 
43 зв.

Снежко Куземка підданий панів Проскур, 
с. Корнин II, 19 

Соболєнко Антон підданий панів Проскур, 
с. Білки II, 20 зв.

Соболєнко Курило десятник, підданий панів 
Проскур, с. Корнин II, 20 зв.

Совко Васил підданий панів Проскур, с. Біл
ки II, 20 зв.

*Сокалски(и) Юрє(и) Пински(и) князь, старос
та м. Житомира II, 32 зв.

Соколовски(и) Ян урядник чудновський і п’я- 
тедький І, 44 зв., землевласник, мав ба
гато маєтків і земель у Житомирському 
повіті 11,3,  34, 34 зв., 37 зв., 48 зв., 49 зв., 
50; ротмістр королівський, с. Дашів IV, 
38 зв., 39, 43 зв.

*Солонєвски(и) Стєфан мешканець м. Кодні
I, 42 зв.

Солтан (Сольтан) Гурияш див. Гурияш Сол- 
тан (Сольтан).

Сосницки(и) Василє(и) возний Київського воє
водства І, 12, зв., 13 зв.— 15 зв., 17,
18, 19, 22, 22 зв., 28, 31, 32, 32 зв., 33 зв.,
34, 44, 44 зв., 46, 46 зв.,47, 48, 48 зв.,
II, II, 12, 28, 33, 34 зв., 46 зв., 47 зв.,
51

*Сосчєнко Яшко підданий Яна Серховецького 
с. Старосільці II, 24 

Сподин Яцко підданий панів Проскур, с. Біл
ки II, 20 зв.

*Стадник Болжич підданий панів Проскур, 
с. Корнин II, 20 

Стадник Пєтрь підданий панів Проскур, 
с. Білки II, 19 зв.

Станислав підсусідок панів Проскур, с. Кор
нин II, 19 зв.

Станислав атаман Юрія Завиші у його маєтку 
в с. Лебединцях II, 29 

Станислав Карпович свідок у суді, м. Жито
мир І, 42

Станислав \)0сбутович див. ЦОсбутович Ста
нислав

Станислав Павлович писар, підданий Анни 
Костчонки з м. Нового Любартова II, 47 зв. 

Станковски(и) Ждан підданий пана Миколи 
Дахновича, с. Минійки II, 34 

Старосєлски(и) Ян урядник, с. Білківці І, 35 
Старушич Лаврин слуга і урядник Остафіяна 

Тишкєвича, м. *Бєлополє II, 34 зв. 
Старьі(и) Аврам Семенович підданий панів

Проскур, с. Корнин II, 19 
Старьі(и) Гаврило підданий панів Проскур, 

с. Корнин II, 19 
*Старьі(и) Гавьрило підданий Федора Вере

щаки, с. Скоморохи І, 25 зв.
Старьі(и) Пилипь підданий панів Проскур, 

с. Корнин II, 20 зв.
Старьі(и) Хасим підданий панів Проскур, 

с. Білки II, 20 зв.
Стась підданий Януша Острозького, с. Сос- 

нівка II, 44 зв.
Сташук Яско підданий Миколи Дахновича, 

с. Минійки II, 34 
Сташучєнко Грицко підданий Миколи Дахно

вича, с. Минійки II, 34 
Сташучєнко Йван підданий Миколи Дахнови

ча, с. Минійки II, 34 
*Стємпьковски(и) див. *Бавороски(и) 
*Стєнпьковски(и) Лукаш шляхтич, с. Студені 

Води І, 32 
Стєцко міщанин, с. Чєрлєноє II, 15 
Стєфан син Миколи Прежевського, с. Горо

дище III, 17 зв.
Столєцьки(и) Януш шляхтич, урядник, с. То

порище І, 27 зв., 49 
Стород Павєл підданий панів Проскур, с. Кор

нин II, 19
Стрєтович Мєлєнє(в)ски(и) див. Мєлєнєвски(и) 

Степан Стрєтович 
Стрьібьіл Богдан син землевласника Івана 

Стрибиля, с. Студені Води II, 3 зв., 5 зв., 
8 зв.

Стрьібьіл Йван землевласник, с. Студені Води 
II, 3 зв., 5 зв.

Стрьібьіл Пєтрь землевласник, с. Студені Во
ди І, 32, 35, 36 

*Сукач: пасєки Сукачєви господар пасіки 
над р. Тетеревом І, 15 зв.

Суликовски(и) Я(н) поміщик І, 23 
Супрун див. Дашкєвич Супрун 
Супрунович Тишко хлопець-слуга пана Бал- 

цера Лагевницького, с. Старосільці II, 27 
Сурин Андрє(и) збирач податків Київського 

воєводства, мав маєток у с. Черепині II, 
2 зв., 16 зв.

Сурин Гарасим підсудок, урядник Київської 
землі II, З, 3 зв., 8 

Сусловна и^вдотя див. Ц)вдотя Сусловна 
Сусчич Гарасим підданий князя Яхима Ко

рецького, міщанин з м. Черемошни II, 41 
Сухи(и) десятник, підданий панів Проскур, 

с. Білки II, 20 
Суховольски(и) Павел генеральний возний 

Київського воєводства І, 42 
Суховулски(и) Павєл див. Суховольски(и) Па

вєл
Сухоносєнко підданий Анни Ходкевичевої, 

Звягельська волость III, 16 
Сущалски(и) див. *Проскура-Сущински(и) Ми- 

ха(и)ло
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Сущалски(и) Федор Проскура див. Проскура- 
Сущински(и) Федор 

Сущански(и) Микола(и) Проскуров див. Про- 
скура-Сущински(и) Микола(и) 

Сущански(и) Федор Проскуров див. Проскура- 
Сущински(и) Федор 

Сущански(и) Юреи Проскуров див. Проскура- 
Сущински(и) Юре(и)

Сущински(и) див. *Проскура-Сущински(и) 
Миха(и)ло

Схаболтовски(и) Григоре(и) Семенович Кос- 
тюшькович дрібний землевласник Володи- 
мирського повіту І, 39, 39 зв.

Счасньі(и) Вонсовьски(и) див. *Воньсовь- 
ски(и) Щасньі(и)

Счєни?вьски(н) Адам двоюрідний брат Олек
сандра Івановича Щєнієеського III, ЗОзв., 
36

Счениевьски(и) Александр Иванович земле
власник, с. Малий Щеніїв III, 29 зв., ЗО, 
ЗО зв.

Счєниеві>ски(и) Ероним землевласник, брат 
Олександра Івановича Щенієвського с. Ма
лин Щеніїв III, ЗО зв.

Счєниєвьски(и) Микола(и) Иванович земле
власник, брат Олександра Івановича Ще
нієвського, с. Малий Щеніїв III, ЗО зв. 

*Счєрбач див. Щербач
*Сьіла-Новицки(и) Михал див. *Сила-Нови- 

цкм(и) Миха(и)ло 
Сьжгаєвски(и) див. Сингаевски(и) 
*Сьінкгуровая див. *Синкгуровая Романовая 

Раина Чубасая 
*Сьінкгуровая Романовая Раина Чубасая зем- 

ленласниця, с. Дзуковське II, 37, 48, 48 зв. 
Sigisniundus Rex король Сігізмунд III, 1 
*SIizen Pawel див. Слизен Павєл Миха(и)лович 
Stan is I aw див. Харлински(и) на Хабнем Ста

нислав
Szczeniowsky Adam див. Счєниєвьски(и) Адам 
*Szczenijowskij Alexandr див. Счениєвьски(и) 

Александр Иванович

Тарновецки(и) Станислав служебник пана 
Олександра Воронича, с. Нове Поле II,
28

Тєофиля с Хоцимира IV, 24 
Тєпєрко Ливон підданий Миколи Дахновича, 

с. Минійки II, 34 
Тєрєіиьчєнько Фєдько підданий Федора Ве

рещаки, с. Скоморохи І, 25 зв. 
Тєрлгцки(и) Александр урядник Стєфана Не- 

мирича в м. Черняхові II, 25, 25 зв. 
Тесля Сень свідок у справі пана Адама Се- 

нявського, с. Гранів (Кгранов) IV, 48 зв., 
49

*Тимофє(и) Покотилович див. Покотилович 
Тимофє(и)

Тимофє(и) слуга Федора Чеховича, І, 38 
Тимош Малафє(и) див. Малафє(и) Тимош

Тимош Тява підданий панів Проскур, с. Біл" 
ки II, 20

Тимошко слуга пана Василя Тиші-Биков- 
ського, І, 35 

Тимькович Гарасим підданий князя Яхима 
Корецького, м. Черемоша, II, 41 

*Тиша див. Тиша-Бьіковски(и) Василь (Ва- 
силє(и))

Тиша Василе(и) див. Тиша-Бьіковски(и) Ва
силь (Василє(и))

Тиша Ерємияш див. Тиша-Бьіковски(и) Єре- 
мияш (Ерємияш)

Тиша Ян див. Тиша-Бьіковски(и) Ян 
Тиша-Биковски(и) Адам землевласник с. Ко

пачів IV, 1, 2 зв., 15 зв., 25 зв. 
Тиша-Бьіковски(и) Василь (Василє(и)) зем

левласник І, 35, 36; ревізор Київського су
д у  II, 5, 7

Тиша-Бьіковьски(и) Єремияш (Ерємияш) ко
лишній господар с. Соболівки III, 35, 
35 зв., 36; брат землевласника Адама Ти- 
ші-Биковського, с. Копачів IV, 2 зв., 
З зв., 8 зв., 10, 15 зв., 25 зв.

Тишанка Бьїковского Галена дружина Стефа- 
на Модринського, с. Верхівня II, 17 зв. 

Тишкєвич Криштоф див. Тьішкєвич з Лого(и)- 
ска Криштоф 

Тишкєвич Ц^стафиян воєводин берестейський, 
староста ляйський І, 3 зв., 3 2 зв., 33 зв., 
34, 34 зв., 42, 47 зв.; підскарбій надворний, 
староста ляйський і острський II, 5, 7, 
8 зв., 13, 16 

Тишкєвич з Лого(и)ска Фридрих (Фрьідрьіх) 
воєводин берестейський І, 20, 41 зв., 
42, 44, 45, 48, 48 зв.; II, 3, 29 зв., ЗО, 
31 зв., 34, 34 зв.

Тишкєвичовна з Лого(и)ска Крьістьіна див. 
*Елцовая Константинова Тишкєвичовна з 
Лого(и)ска Кристьіна 

Тишко Супрунович див. Супрунович Тишко 
Тишкович Фридрих див. Тишкєвич з Лого(и)- 

ска Фридрих(Фрьідрьіх)
Тишькєвич Аньтони(и) мариіалок Великого 

князівства Литовського III, 27 
Толвински(и) Я(н) генеральний возний Київ

ського воєводства II, 46 
*Трємбицькая Я новая землевласниця, дружи

на Яна Трембицького, с. Кошилов IV, 34 зв. 
Трємьбицьки(и) Янт> землевласник, свідок 

у Житомирському суді, с. * Кошилов IV, 
27 зв., 34 зв.

Третяк Станислав землевласник, с. Щеніїв 1, 
5, 10 зв., 11 зв.

Троц підданий панів Проскур, с. Білки II, 19 
Трубєлски(и) Антони(и) генеральний возний 

воєводств Київського, Волинського, Брац- 
лавського і Чернігівського III, 7, 8 зв., 
9, 11, 12, 16 зв., 22 зв., 26, 33 

Трухон мешканець м. Житомира, брат Панюти 
Микитича І, 15 зв.
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Трушаносєцки(и) війт паволоцький, II, 40 зв. 
ТрушєБич підсусідок панів Проскур, с. Білки

II, 20 зв.
Трушєвич Сєнко підданий панів Проскур, 

с. Білки II, 20 
Трьіполски(и) Василь Андрєєвич землевлас

ник, с. Скородне III, 6 зв.
Трьіполски(и) Йван Андрєєвич землевласник, 

брат Василя Три польського, с. Скородне
III, 6 зв.

Трьіполски(и) Марко колишній господар 
с. Скородного III, 6 зв.

Трьіполсцьі пани Трипольські, власники маєт
ків у с. Скородному III, 6 зв.

Турски(и) Станислав товариш Яна Коханов- 
ського, м. Котельня, І 39 

Турчьін Микита підданий Анни Ходкевичевої, 
Звягельська волость III, 16 

Тучаницки(и) Микола(и) коморник граничний 
Київського воєводства IV 1, 16, 16 зв., 
20 зв., 32 зв., 48 зв.

Тхорєвьского Аньна землевласниця, дружи
на пана Адама Олизара Волчкевича, с. Се
лець І, 27 зв.

Тява Тимош див. Тимош Тява 
Тьіша-Бьіковьски(и) Адам землевласник, 

батько Габріеля, Павла та Яна Тишів- 
Биковських, с. Копачів IV, 2 зв., 
15 зв., 25 зв.

Тьіша-Бьіковски(и) Брємияш землевласник, 
брат Адама Тиші-Биковського с. Копачів
IV, 2 зв., З зв., 8 зв., 10, 15 зв., 25 зв. 

Тьіша-Бьіковски(и) Кгабриєл землевласник,
с. Горбулів, с. Копачів III, 23, 23 зв.; 
IV, 1 ,2  зв., 5, 15, 25 зв. 

Тьіша-Бьіковски(и) Михал землевласник, 
брат Габріеля Тиші-Бьїковського, с. Гор
булів III, 23 

Тьіша-Бьіковски(и) Павло землевласник, син 
Адама Тиші-Биковського, с. Копачів IV, 
1, 2 зв., 5, 15 зв., 25 зв. 

Тьшіа-Бьіковски(и) Ян землевласник, син 
Адама Тиші-Биковського, с. Копачів IV, 
1, 2, 5, 15 зв., 25 зв.

Тьішински(и) Ян генеральний вознии Київ
ського воєводства II, 34 

Тьішкєвич з Лого(и)ска Крьіштоф староста 
житомирський, підчаший київський III, 
7 зв., 8, 8 зв., 9, 14 зв., 20 зв., 33 

Тьішкєвич \)0стафиян див. Тишкєвич и)ста- 
фиян

Тьішкєвич Фрьідрьіх див. Тишкєвич з Лого(и)- 
ска Фридрих (Фрьідрьіх)

Тьішькєвич з Лого(и)ска Януш воєвода київ
ський III, 9 зв., 12 зв., 14 зв. 

Ticza-Bykowski Jeromiasz див. Тьіша-Бьїков- 
ски(и) Брємияш

Уєздєцки(и) Грєгорє(и) Гнєвошєвич позивач

на пана Проскуру, м. Корнин II, 2 зв., 21, 
22 зв.

Улащинашин Петрь підданий панів Проскур, 
с. Білки II, 19 

*Улєвт»ски(и) Пєтро слуга і свідок у справі 
пана Сенявського IV, 16 зв., 18 зв.

Ус ЦОмєлян сторож, підсусідок панів Прос
кур, с. Корнин II, 20 зв.

Ус Павєл підданий панів Проскур, с. Білки 
II, 20

Устим підданий Анни Костчонки, м. Новий 
Любартов II, 47 зв.

Фа(и)дьіш арєндар м. Житомир II, 32 зв. 
*Фалт>чєвская Ядвикга Фронцковна дружина 

Юрія Чарторизького, м. Житомир І, 46 
*Фащ Адам опікун Андрія Мервинського, 

м. Іскоростин І, 41 
Фєдко підданий Савостяна Сингаєвського, 

с. Щеніїв І, 21 
Фєдко див. Хицович Фєдко 
Фєдко підданий панів Проскур, с. Білки II, 

19, 19 зв.
Фєдко Хицович див. Хицович Фєдко 
Фєдор атаман бєлков(с)ки(й) І, 35 
Фєдор син попів с. Студені Води І, 35 зв. 
Фєдор будник, підданий Федора Чеховича І, 

38
Фєдор підданий Савостяна Сингаєвського, 

с. Щеніїв І, 7 
Фєдор див. *Чєхович Фєдор 
Фєдор сусід Наума Климовича, м. Житомир І,

45 зв.
Фєдор підданий Яна Сикорського, м. Чєрлє- 

ноє II, 15
Фєдор Савчин син підданий панів Проскур, 

с. Корнин II, 19 зв.
Фєдор, Шимков зя(т) підданий панів Проскур, 

с. Корнин II, 19 
Фєдор Богданович див. Юшковски(и) Фєдор 

Богданович 
Фєдор и^лис-Ьєвич див. и?лисЬєвич Фєдор 
Фєдор Остапович атаман, с. Сарновичі І, 

37, 38
Фєдор Потапович підданий Петра Радлин- 

ського, с. Соснівка, II, 45 
о. Фєдор Сєманович протопоп овруцький II,

46
Фєдор Юркович див. Лапуза Фєдор Юркович 
Фєдунєнко див. Повторє(и)ко
Фєн підданий панів Проскур, с. Білки II, 

19 зв.
Фєрнитихорєнко десятник, підданий панів 

Проскур, с. Білки II, 19 
Филон Лагвинович підданий пана Афанасія 

Коркошки с. Дзуковське И, 48 
Филон ІЮлєкшич див. ЦОлєкшич Филон 
Фирлє(и) з Дубровицьі Андрє(и) див. Бєлз- 

ски(и) Фирлєи (Фирлє(и)) з Домбровицьі 
Андрє(и)
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Фьірлє(и) з Домбровицьі див. Бєлзски(и) Фир- 
лє(и) (Фирлє(и)) з Домбровицм Андрє(и) 

Фьіскєль міщанин паволоцький III, 13

*Хавански(и) Гроза дмитро поміщик, с. Син- 
гаєвичі І, 5, 11 зв.

*Хазко арендар Адама Волчкевича, с. Топо
рище І, 27 зв.

Хала(и)ко Богдан підданий князя Романа 
Ружинського, м. Паволоч II, 40 

Халє(и) підданий Наума Климовича, м. Жи
томир І, 45 зв.

Харитониха вдова, піддана панів Проскур 
с. Корнин II, 19 

*Харко підданий Фрідріха Тишкєвича, с. Ді- 
довці І, 42 зв.

Харко десятник, підданий панів Проскур 
с. Білки, II, 20 зв.

Харленская Щасная Катерина Збаразская под- 
коморина київська II, 3, 32 зв., 33 

Харлєски(и) Станислав див. Харлински(и) 
Станислав

*Харлинская Маруша Семашковна дружина 
Станіслава Харлинського, с. Щитків II, 
45

Харлински(и) на и?строглядичах Микола(и)
приятель Криштофа Білобрезького, сві
док у суді, м. Брагин І, 1 зв. 

Харлински(и) на Хабнем Станислав приятель 
Криштофа Білобрезького, свідок у суді, 
м. Брагин І, 1 зв.

Харлински(и) Станислав рєвизор во(и)ский, 
с. Щитків II, 5, 7, 36, 45. Мабуть, він же 
Харлински(и) на Хабнем Станислав 

Херубин Микола(и) шляхтич, свідок у справі 
Хронстовської Катерини, с. Харліївка II, 
10 зв., 29 зв., ЗО 

Хєцко Потапович міщанин київський І, 23 
Хилимон війт, підданий панів Проскур, 

с. Білки II, 20 
Хирлєцки(и) Яско підданий Миколи Дахнови

ча, с. Минійки II, 34 
Хитрьі(и) Ласко підданий панів Проскур, 

с. Білки II, 20 зв.
Хицович Фєдко стрілець, підданий пана Ста

ніслава Третяка, с. Щеніїв І, 5, 10 зв. 
Хмєлєцькая с Хоцимира Теофиля воєводина 

київська IV, 24 
Хмєлєцьки(и) Лукаш стольник брацлавський, 

син Теофілі Хмелецької IV, 24 
Хмєловски(и) Марцинь службовець київсько

го суду IV, ЗО зв., 47 
Хмєлювски(и) див. Хмєловски(и) Марцинь 
Ходаковски(и) Ивань возний надворний, 

м. Житомир III, 14 
Ходкєвичова Анна Алоизия воєводина м. Віль- 

ська, землевласниця багатьох маєтків у 
Звягельській волості III, 15 

Хо(и)новски(и) Павло писар, м. Александро- 
поль II, 43

Хома підданий пана Петра Стрибиля, с. Сту
дені Води І, 35 зв.

Хомиха піддана панів Проскур, с. Білки II, 
20 зв.

Хоризван приятель Криштофа Білобрезького, 
свідок у суді м. Брагин І, 1 зв. 

Хоружи(и) Прокоп дядько Адама Сенявського, 
с. Гранів (Кгранів) IV, 33 зв.

Хрєбтович з Бочурина Коньдрат див. *Бочу- 
рьінски(и) Кондрат Хрєбтович 

*Хронстовская Катерина Крьіштофовая Вил
жиная землевласниця, дружина Кришто
фа Вилги, с. Гальчин І, 2 зв., 3; с. Хар
ліївка II, 10 зв., 11, 2 9 зв.

Chorizwan див. Хоризван

Цальїнєвич Сємєн підданий Савостяна Синга- 
євського, с. Щеніїв, І, 21 

Цєклински(и) з Цєклина Алєкьсандр земле
власник, м. Вільськ III, 15, 16 зв., 17 

Цибуски(и) Ян шляхтич, підданий Владисла- 
ва Домініка, м. Житомир III, 22 

Циєховски(и) Пєтро див. Чєховски(и) Пєтро 
Циховски(и) див Чєховски(и) Пєтро

Ча(и)ковски(и) Ян підстароста житомирський 
III, 6 зв., 7, 8 зв., 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 17, 20, 20 зв., 22, 23 зв., 29 зв., 32, 
32 зв., 35

Чапьски(и) Станислав шляхтич, челядник 
Шимона Домбровного, м. Вільськ НІ, 
22 зв.

Чарторьіски(и) Юрє(и) князь, великий зем
левласник, м. Житомир І, 46 

Чєрєдник Воропа(и) підданий панів Проскур, 
с. Корнин II, 19 зв.

Чєрньі(и) Бвьхим підданий Івана Лемеша, 
с. Селець III, 25 зв.

*Чєтвєртєньски(и) Фєдор Свєтопєлк князь IV,
16, 16 зв., 38, 43 зв.

*Чєтвєртєньски(и) Стєфан Сватопєлк підко
морій брацлавський IV, 22, 32, 33 зв.

Чєтвєртєньски(и) Фєдор див. Чєтвєртєнь- 
ски(и) Фєдор Свєтопєлк 

Чєхович Фєдор Миха(и)лович арєндар грє- 
жански(и) І, 36 зв., 38, 40 

*Чєхович Фєдор приятель пана Павла Слиз- 
ня, м. Александрополь II, 43 зв. 

Чєховски(и) Пєтро слуга і урядник гунчан- 
ський князя Четвертенського Стєфана Свя- 
тополка IV, 49 

*Чєчєл Новосєлєцьки(и) Ерьі(и) землевлас
ник села Копачів і Нещерів IV, 1 зв., З, 
З зв., 4, 5, 5 зв., 11, 15 

Чєрницки(и) Сидор підданий Анни Ходкеви- 
чевої, Звягельська волость III, 16 

Чєрькас Яроним опікун Яна Мервинського, 
м. *Искоростин І, 41 

Чопьілка Грицко десятник, підданий панів 
Проскур, с. Білки II, 19 зв.
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Чопьілка Федор підданий панів Проскур, 
с. Корнин II, 19 

Чорнушеня Клим підданий панів Проскур, 
с. Білки, II, 19 

Чорньі(и) Левко підданий панів Проскур, 
с. Корнин II, 20 зв.

Чорньі(и) Макар підданий Миколи Дахнови
ча, с. Минійки II, 34 

Чорньі(и) Пилип підданий Миколи Дахнови
ча, с. Минійки II, 34 

Чорньі(и) Федко підданий панів Проскур, 
с. Корнин II, 20 

Чортко Семен підданий панів Проскур, с. Кор
нин II, 20 зв.

*Чурин: Чуринов брат підданий панів Про
скур, с. Корнин II, 19

*Шам Григор міщанин, м. Коростишів II, 
27 зв.

*Шацлински(и) Ян шляхтич, свідок при воз
ному Антонові Трубельському III, 12 

Швец Адамец підданий панів Проскур, с. Кор
нин II, 19

Швец Артем підданий Миколи Дахновича, 
с. Минійки II, 34 

Швец Иса(и) підданий панів Проскур, с. Кор
нин II, 19

*Лвєц Миско підданий Анни Ходкевичевої, 
Звягельська волость III, 16 

Швец VOcko підданий панів Проскур, с. Кор
нин II, 20 зв.

Швец Федор підданий панів Проскур, с. Кор
нин II, 20 зв.

Швец Яцко підданий панів Проскур, с. Кор
нин II, 20 зв.

*Швябович Аврам підданий Яна Серховець- 
кого, с. Старосільці II, 24 

Шевелиха підсусідка панів Проскур, с. Білки 
II, 20

Шевчик десятник, підданий панів Проскур, 
с. Корнин II, 19 зв.

Шє(и)на Васко підданий панів Проскур, 
с. Білки II, 20 зв.

Шємєта Ярош землевласник, м. Житомир І, 
25

Шєрєш Яким підданий Миколи Дахновича, 
с. Минійки II, 34 

Шидловски(и) Ян писар Житомирського суду, 
мав маєток у с. Марківцях III, 10 зв., 11, 
11 зв., 32 зв., 33 

Шидлувски(и) Ян див. Шидловски(и) Ян 
Шимко десятник, підданий панів Проскур, 

с. Корнин II, 19 
♦Шимко: Шимковзя(т) підданий панів Прос

кур, с. Корнин II, 19 
Шимков Федор підданий панів Проскур, 

с. Корнин II, 19 
*Шински(и) Микола(и) шляхтич; свідок у су

ді, м. Житомир І, 25

Шмателинка Грицко підданий панів Проскур, 
с. Корнин II, 19 

Шмателинка Йван підданий п н ів  Проскур, 
с. Корнин II, 19 

*Шчєрница Улас підданий Анни Ходкевиче
вої, Звягельська волость III, 16 

Шумовски(и) Ян підданий панів Проскур, 
с. Корнин II, 19

♦Щасная Харленская див. Харленская Щасная 
Катерина Збаразская 

Щасни(и) урядник пана Дмитра Хаванського, 
с. Сингаевичі І, 5 

Щасньі(и) Воньсовьски(и) див. Воньсовь- 
ски(и) Щасньі(и)

♦Щасньі(и) Путята див. Путята Щаснм(и) 
*Щєниєвски(и) Василь Миха(и)лович земле

власник, с. Щеніїв І, 7, 9 зв., 17 зз. 
Щєниєвски(и) Демид Жданович землевласник, 

с. Щеніїв І, 5, 17 зв. 18, їй зз. ,  19, 19 зв. 
Щєниєвски(и) Ждан Семенович землевласник, 

батько Демида і Івана Щенієвських І, 7, 
9 зв., 18 зв., 19 

Щениевски(и) Йван Жданович возний Київ
ського воєводства І, 5—7, 8, 9, 10, 10 зв., 
11 зв., 12, 17 зв., 18, 19 зв., 21 зв.; II, 
31, 48, 48 зв.

Щєниєвски(и) Йван Миха(и)лович землевлас
ник, с. Щеніїв І, 7, 17 зв.

Щениевски(и) Йван Семенович землевласник, 
двоюрідний брат Івана і Хоми Ждано- 
вичів Щенієвських, с. Щеніїв 1, 7,  17 зв., 
18

Щєниєвски(и) Костюк Миха(и)лович земле
власник, с. Щеніїв І, 5, 7, 9 зв., 17зв. 

Щєниєвски(и) Мєлєнте(и) (Мелешко) Ждано
вич землевласник, с. Щеніїв І, 6 зв., 
17 зв.

Щениеві>ски(и) Роман Жданович земле
власник, с. Щеніїв І, 7, 9 зв. 17 зв., 19 зв. 

Щєниєвски(и) Сак Хомич син Хоми Щенієв- 
ського, с. Щеніїв І, 5, 6, 6 зв., 8, 9 ^в., 
11 зв., 17 зв., 22 

Щєниєвски(и) Федор Богданович землевлас
ник, с. Щеніїв І, 5, 11 зв., 17 зв. 

Щєниєвски(и) Хома Жданович землевласник, 
рідний дядько по матері Савостяна Синга- 
євського, с. Щеніїв І, 5, 6, 6 зв., 7, 8, 9, 
9 зв., 10, 11 зв., 12, 17 зв., 18, 21 зв., 22 

*Щєниєвского Ганна Фєдоровна тітка Саво
стяна Сингаєвського, с. Щеніїв І, 7 

Щениевского Радоха Ждановна мати Са
востяна Сингаєвського, с. Щеніїв І, 7 

Щєрбан десятник, підданий панів Проскур, 
с. Білки II, 19 зв.

Щербач підданий Петра Стрибиля, с. Студені 
Води І, 36 зв.

Щербина Сахко підданий князя Януша Ост
розького, с. Соснівка II, 44 зв.
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♦Щуровски(и) Фєдор підстароста Житомир
ського суду І, 1, 2—3 зв., 14, 41, 41 зв., 
42, 43 зв., 48 зв., II, 3, 4 зв., 6, 7 зв., 8 зв., 
12 зв., 13, 15 зв., 16 зв., 17, 18 зв., 21,
22 зв., 23 зв., 24, 24 зв., 25 зв., 26 зв.,

і 27 зв., 28 зв., 29 зв., ЗО зв., 31, 31 зв.,
32 зв., 33 зв., 34, 35, 38, 39 зв., 41 зв.,
42 зв.

Юда арєндар, м. Білилівка II, 32 
*Ю(и)ски(и) Гаврило хорунжий київський, 

мав маєток у с. Пулинах II, 32 
Юрє(и) війт, с. Черниця II, 31 зв.
Юрьєнко Сємєнь побережник і лісник жито

мирський III, 32 
Юско Марко див. Марко Юско 
Юско Нєбабич див. Нєбабич Юско 
Юшковски(и) Бака(и) землевласник, с. Старі 

Копієвці IV, 16, 16 зв., 38 
Юшковски(и) Васил Абрамович землевласник, 

с. Старі Копієвці IV, 16, 16 зв., 38 
*Юшковски(и) Грєгори(и) Грєгорович земле

власник, с. Старі Копієвці IV, 16, 16 зв., 
38

Юшковски(и) Дмитро землевласник, с. Старі 
Копієвці IV, 38 

Юшковски(и) Йван Богданович землевласник, 
с. Старі Копієвці, IV, 16, 16 зв., 38 

Юшховски(и) Йван Грєгорович землевласник, 
с. Старі Копієвці IV, 16, 16 зв., 38 

Юшковски(и) Криштоф Богданович земле
власник, с. Старі Копієвці, IV, 16, 16 зв., 
38

Юшковски(и) Фєдор Богданович землевлас
ник, с. Старі Копієвці IV, 16, 16 зв., 38 

Юшковски(и) Фєдор Богданович-молодший
землевласник, с. Старі Копієвці IV, 16, 
38

Яблонски(и) Йван шляхтич, свідок у суді, 
атаман у с. Черниці II, 31 

Яблонски(и) Юзєф приятель Яна Сикорсько- 
го, м. Чєрлєноє II, 14 

Ядвикга Сокоровна дружина Кіндрата Бочу- 
ринського, м. Бочурин II, 51, 51 зв. 

Якгодзиньски(и) Валєньтьі(и) уповноваже
ний у справах Адама Сенявського, с. Го
родок IV, 19 зв.

Якимєц підсусідок панів Проскур, с. Корнин 
II, 19 зв.

Якимєц підданий панів Проскур, с. Кор
нин II, 19

Яков підданий пана Петра Радлинського, 
с. Соснівка II, 44 зв.

Яковєц Посохович див. Посохович Яковєц 
Якуб войський новогородський, писар землі 

Жмонтської II, З, 3 зв., 7 зв.
Якуб син міщанина Лукаша Оленського, 

м. Черниця II, 31 
Ян син Яна Мервинського, м. *Искоростин І, 

41
Ян син землевласника Миколи Прежевського, 

с. Городище III, 17 зв.
Ян Даниєлович староста чигиринський, жи

тель м. Корсуня І, 22 зв., 23 
Ян Казимир король польський III, 8, 8 зв. 
Ян Покотилович див. Покотилович Ян 
Янєцски(и) Грицко підданий панів Проскур, 

с. Корнин II, 19 
Янкова вдова, піддана Миколи Дахновича, 

с. Бежів І, 33 зв.
Янньчарин [!] Малиєнько Кошєль Коньдрат 

див. Малиєнко Кошил Коньдрат 
Янчєнко Фєдор підданий Івана Лемеша, 

с. Селець III, 24 
Ярєма підданий пана Івана Прежевського, 

с. Мошківка І, 34 зв.
Ярмак Данило підданий Анни Ходкевичевої, 

Звягельська вол. III, 16 
Ярмаковски(и) Стєфан підданий Яна Сикор- 

ського, м. Чєрлєноє II, 16 
Ярмош Павєл підданий панів Проскур, 

с. Корнин II, 20 
Ярош підданий Петра Радлинського, с. Сос

нівка II, 45 
Ярош Семенович підсусідок панів Проскур, 

с. Корнин II, 19 
Ясєнковски(и) Микола(и) генеральний воз

ний Київського воєводства II, 15 зв., 
16

Яско Пєршкович див. Пєршко Бсько 
Ятчєнко Грицко підданий Івана Лемеша, 

с. Селець III, 25 
*Яцко: Яцков шурин підданий панів Про

скур, с. Білки II, 20 
Яцко Дмитрєня див. Дмитрєня Яцко

СЛОВНИК

авизориялньі(и) див. лист 
адверсор противник 
адгєрєнт співучасник; прислужник 
акт документ, внесений до книги для запису 

судових справ, що набував після цього за
конності; акт єкзєкуториалньі(и) акт суду 
про приведення в дію якоїсь судової ух
вали; акт протестаци(и) акт-скарга 

актор особа, що позиває до суду; поводова,

оскаожена або потерпіла сторона 
акция судовий процес, позов, справа 
албовєм або, так само 
алияс або
анно отже; а саме, отож 
антецессор попередник 
армата військовий загін або озброєна група 

людей 
артикул стаття закону
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асєкуровати забезпечувати, запевняти 
асесор судовий засідатель 
асистєнция допомога 
атаман сільський староста 
афєктация вимога; прохання

бакгазьія бавовняна тканина, ситець 
банигька вигнанка
баниция присудження до смерті і скасування 

майна за великий злочин; виселення та 
позбавлення громадянських прав 

барзо дуже
бискупи(и) єпископський 
блєнд помилка
боярин людина середнього між шляхетським 

і селянським станом, що перебувала на 
службі у шляхти; незакріпачений селянин, 
збирач податків 

брамка жіноча прикраса на голову 
бра(н)є одержання 
бурда колотнеча
бьітност присутність, наявність

валило пристрій у водяному млині, в якому 
валили полотно 

варовати оберігати, застерігати від чогось, за
безпечувати 

варунок турбота, клопіт 
васнь незлагода, чвари, сварка 
ведле згідно з. . . ,  відповідно 
вєдлугь див. вєдлє 
вєзєнє в’язниця, ув’язнення 
вєлє багато, занадто 
вєнкши(и) більший 
вєновньі(и) див. лист 
вєньць отже, отож, значить, більш 
вєрификация підтвердження 
весь село 
вєспол разом 
вєсполок див. вєспол 
взглядом відносно, з огляду на щось 
взданя конфіскація маєтку або речей згідно 

з законом чи контрактом 
взмєнка нагадування (про борг) 
виж урядовий чиновник 
вилчура шуба (кожух) із вовчих шкур або 

підбита вовчою шкурою, іноді й іншою 
шкурою 

вина грошова кара, штраф 
виндиковати домагатися вирішення якоїсь 

справи на основі статуту чи права, вима
гати повернення власного майна 

влєгцє легко
вливок права акт передачі боргу чи маєтку;

акт перенесення прав на майно 
войски(и) чиновник, який наглядав за поряд

ком на певній території під час війни 
вливати право брати на себе зобов’язання, пе

редавати маєток, борг і т. ін. згідно цього 
зобов’язання

внивеч соборочати звести нанівець, зпиіцити
волица маєток; осідлість
вонтпити сумніватися
впрод насамперед
врьіхлє скоро, відразу
вспартє підтримка, допомога
вцалє цілком, повністю
вшєтєчност сваволя, нечесність, розпуста
вщисци всі
вьівєзанє повторне введення в права на має

ток
вьіволанє виклик; відлучення від церкви 
вьіволанєц відлучений від церкви 
вьіистє походження, вихід 
вьіистити відшкодувати 
вьімєлок оплата за помел, мірчук

габати непокоїти, нападати 
габач чоловічий плащ із білого грубого сукна 
гарть гартування поташу 
гєтман полньі(и) воєначальник, який засту

пав гетьмана на полі бою 
граби граф
грош грошова одиниця, що дорівнювала -gg- 

копи; грош складався з 10 білих пінязів

даракгане розбійники
дєвастация спустошення, знищення
дєдикованьі(и) присвячений
дє(и) частка мов, мовляв, вставне слово, так

би мовити
дєкляровати взяти письмове зобов’язання, 

яке має юридичну силу 
дєкрєт судове рішення, постанова, ухвала, ви

рок 
дєло гармата
дєлия верхнє вбрання у вигляді плаща, довга 

ведмежа або вовча шуба 
дєлибєрация розв’язання 
дєлятор позивач
державця орендар, поміщик, управитель 
дєрокгувати ухилятися повністю чи частково 

від права 
дєспєкт зневага, ігнорування 
дефєнсия захист, уступка 
дефєровати пропонувати, представляти 
дєцизия ухвала, постанова 
д-Ьл бджолина борть, отвір, щілина, зроблена 

бортником
диляция донесення, таємне оскарження, за

конна відстрочка розгляду справи в суді 
диспоновати розміщувати, розпоряджатись 
диффукгия хитрощі 
добош солдат, що б’є в бубон 
аж допєро аж до цього часу 
достаточєн спроможний 
досьіт учинити задовольнити 
дукгь див. стена
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едно лише
ез, єзокь запруда на річці 
єкзєкуториалньі(и) див. акт 
єспировати втрачати силу, закінчуватись 
експулсия вигнання, позбавлення права 
єксцєпция виняток 
єрор помилка

завартє забезпечення, збереження 
завєдєньі(и) заборгований 
завите завито точно; обов’язково на певний 

час
законник чернець 
залєцєнє засвідчення, доручення 
заприти відрікатися 
зас ще раз, знову 
затяг завербований загін війська 
заховатися поводити себе у відповідності з 

чимось
звазнити зважити на щось, звернути увагу 

на когось, щось 
звлаща зокрема 
з е з в о л е н е  згода, дозвіл 
зєзнавати свідчити 
зєлживость зневажливість, образа 
зємєнин поміщик, землевласник, переважно 

шляхтич 
зупєлньі(и) цілковитий, повний

имати брати, хватати 
имєнє маєток
импукгнация заперечення, опротестування 
имьпєдимєнт перешкода 
инв&ньтовати одержувати, стягати, інвента

ризувати
инотєстєнция виклик до суду, повідомлення, 

позов
инстигация спонукання до дії, підбурювання 
инстмкгатор сановник чи урядова особа, в 

обов’язки якої входило стежити за право
суддям, притягувати порушників до від
повідальності, оскаржувач 

инстикгация розгляд справи в суді 
интгрцьіза договір на виконання певних ро

біт, дошлюбний договір, обмеження в дар
чих записах 

интрата прибуток, оренда 
инсгрованьі(и) припозов виклик до суду чи 

повідомлення про виклик через когось 
интромисия офіційне введення в право на во

лодіння нерухомим майном, акт про це 
введення, внесений до актової книги 

истьі(и) той самий, цей же

кавза причина
кад велика бочка, чан, міра місткості 
каразьієвьі(и) саморобний, виготовлений із 

простого сукна 
кграбринова вироблена з білого грубого сукна 
кгравамєн скарга, утиск, насильство

кгродски(и) міський, замковий, кгродски(и) 
вряд судово-адміністративний уряд, який 
поширював свої компетенції на територію 
повіту і очолювався старостою; кгродски(и) 
суд становий суд на українських землях, 
запроваджений Литвою і Польщею, що 
очолювався у воєводствах воєводою, а в 
повітах старостою, розглядав як цивільні, 
так і кримінальні справи різних верств 
населення, включаючи і шляхту 

кир рід тканини 
кл'Ьть комора
ключ адміністративно-територіальна одиниця, 

декілька сіл і хуторів, що належали до 
однієї громади, одного маєтку чи одного 
міста 

кобєрєц килимок 
когЕрєс спадкоємець
коллятерал близький сусід, особа, яка накла

дає податі на господарів, збирає податки 
від поміщиків, позивач 

коморньі(и) військове звання, камер-юнкер 
коморник граничньі(и) урядник суду, що за

ступав підкоморія 
компєтитор суперник, співпретендент 
кондиктамєн змова проти когось 
конклюдовати припиняти справу 
конпринципал співучасник 
контрадиция супроти
контумация вирок, звинувачувальне судове 

рішення щодо майна звинувачуваного 
конфєсата безперечні свідчення 
копец межовий знак у вигляді насипаного 

горба
корд рід шпаги, коротшої від меча 
крес затвор у вогнепальній зброї 
кунтєнтовати задовольняти 
купно куплений маєток чи земля 
куфєл кухоль

лавник член старого міського суду 
лантво(и)т земський війт 
лашт міра сипучих тіл
леговати записувати свій спадок у духовному 

заповіті, заповідати 
лєитимє ( л е г и т и м е )  законно, згідно з законом 
лє(и)ца віжки, повіддя 
лЕмитация відстрочка
лист юридичний документ, повідомлення: 

лист авизориялпьі(и) лист з повідомлен
ням; лист вєновньі(и) документ про при
дане; лист-сибликгт) лист-розписка борж
ника про свою заборгованість з зобов’язан
ням її сплатити\ лист ютвористьі(и) від
критий лист; лист увяжчи(и) документ, за 
яким вводили когось у законне володіння 
маєтком

локоть міра довжини, що дорівнює 3/4 аршина 
луп грабіж, пограбування, здобич
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лут міра ваги, що дорівнює »/и  фунта або 
12,8 г

люзньі(и) нероба, ледар 
люнски(и) див. фалєндьіш 
лядунок патронташ

маєстат трон, монарх (титул) 
малжонка дружина, жінка 
мамрама див. мємбрама 
манифєстанс заявник, позивач 
маршалок управитель, титул урядників різ

них рангів. *1
мгмбрама урядовий документ, пергаментна 

грамота, бланк 
мєлиорация виправлення 
мєновитє зокрема, тобто, саме 
мєнувати називати, згадувати, визначати 
мєх мішок, ковальський міх 
мєчник сторож, зброєносець і 
можност багатство, могутність 
морд вбивство
москвитинок хлопчак-росіянин 
мунимєнт юридичний доказ для підтверджен

ня справи в суді 
мухояровьі(и) вироблений із вовняної тканини 
Mtpa, м£рка 1) міра сипучих, четверик,

2) плата зерном за помол

надворньі(и) придворний, дворова прислуга 
наєханє див. наязд 
нізбьіт занадто, через міру 
намєсник священник, що очолював церковну 

адміністрацію церкви, приходи тощо 
нарожник граничний копець, що знаходився 

на розі поля 
нахожєнє напад 
напрод перш за все, найперше 
напротивко проти 
начинє посуд 
наязд наскік, напад 
небьітность відсутність, після смерті 
нєндза бідність 
недоистє неповноліття 
нєпоюднокрот неодноразово 
нєшпорнн(и) пізній (час) 
нєцнотливьі(и) безчесний, підлий, низький? 
нижли але

(йбвожє(н)є показ урядовій особі чи свідкам 
доказів злочину для засвідчення 

<обвола(н)8 об*ява
о>бду::ция судовий огляд заподіяної шкоди 
(обл;ікг вексель, позиковий документ 
шбликгация зобов’язання, повинність 
собличнє особисто
(облята запис документа в актові книги для 

його затвердження 
обора господарське приміщення типу клуні, 

загорода для тварин, стійло 
(оборона правная правовий захист

обфитє щедро 
сово те; ось
овде там, у іншім місці 
совшєм проте, однак, справді 
овьі(и) той
шгулом все разом, гуртом 
шдєнє одежа 
(ОЗЄМШИ взявши
(одтвористьі(и) очевидний, явний 
(окрутнє люто, жорстоко 
шкша теслярська сокирка 
солстро кобура (на сідлі) 
шмєшканє затримка 
©мус зобов’язання 
сопартост пильність, старанність 
сопатрити доглянути, оглянути 
юпєвати гласити, говорити 
юпона гобелен, килим 
юпроч за винятком, крім 
©раз а також 
шрдинат спадкоємець
юрдинация родовий маєток, який передавався 

у спадщину 
соршак товариство, юрба, зборище людей 
(освєтчєнє заява, об’ява 
шсєдлость садиба 
©тбєгати втрачати, позбуватись 
(ото(и)мовати віднімати 
штправовати виконувати 
о>твористьі(и) лист див. лист 
сотчизна маєток, успадкований по бать
кові
(Отчич поміщик, землевласник 
(оферовати жертвувати 
(охандоство вбрання, коштовності 
шчєвисто персонально, особисто 
(йшацовати оцінити вартість чогось 
шщєп спис, рогатина

пакляковьі(и) вироблений із тканини з довгого 
тріпаного льону, з коноплі 

панєвка маленька жаровня, сковорідка 
пасаман смуга, знак від побоїв; смугаста тка

нина
пєнєжньі(и) багатий, грошовитий 
пєнньі(и) обтяжений боргами 
пєнязь грошова одиниця, що дорівнювала 1/10 

гроша або взагалі гроші 
пєрсоналитер особисто 
пєта див. пята
пєчатар канцелярський службовець, секре

тар, що затверджує документ печат
кою

пилнє невідкладно, терміново, негайно 
плєнипотєнт повірений у справах, уповнова

жений
плсснивьі(и) див. чальі(и) 
побережник лісник
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поборца збирач податків, мита тощо 
поваба принада
поволане донесення про крадіжку чи інший 

злочин, прикликання до відповідальності 
поводовая сторона сторона, що вчинила позов 

до суду 
подлугь див. вееле, ведлугь 
подкомори(и) урядник суду, що займався роз

глядом справ про межі земельних воло
дінь

подкоморски(и) суд суд, що займався розме
жуванням грунтів 

подписок помічник писаря 
подскарби(и) хранитель скарбниці 
подстарости(и) помічник старости 
подстоли(и) почесний титул, присвоювався 

дворянам повіту королем 
подсудок член суду, помічник судді 
подсусидох безземельний селянин, той, хто 

будувався на чужій землі 
подчаши(и) придворний урядник 
пожєкгнати попрощатися 
полгак (пулгак) рушниця з укороченим ство

лом
полсема шість з половиною 
полоть копчений бік свинячої, волової та ін. 

туші
полчварта три з половиною 
полшостьі п’ять з половиною 
поневажь тому, що; через те що 
попарте справи просування в суді якоїсь спра

ви
праве майже, дійсно 
предсевзяте намір, почин 
презетация представлення в суд певних до

казів
презиск виграна в суді справа 
прерєчони(и) вищезгаданий 
претєкст причина, привід, неправда 
прето а тому, отже, таким чином 
прєюдициум збиток, шкода 
привилє(и) офіційний документ, що свідчив 

про певні права його власника 
привлащати привласнювати 
приволати прикликати 
принципал організатор, керівник справи 
припатрєнє уважний огляд 
припозивати викликати до суду вдруге 
пробация перевірка 
провент зиск, прибуток 
прозекуция настанова 
пропомнити забути
проробок вирубана частина лісу під сіножаті 

чи для обробітку землі 
протєстанс протестуючий 
протестация скарга, внесення до судових 

книг протесту, заява проти якогось на
сильства 

противко проти, відносно 
публице відкрито, публічно

пулгак, див. полгак
пулчамарок короткий хутряний верхній чо

ловічий одяг кожух див. ще чамара 
путньі(и) службова особа при міському суді, 

що розвозить листи, виклики до суду 
тощо

пята місце, де сходяться межі трьох володінь, 
земель чи грунтів 

пяток п’ятниця

радец радник, член міського самоврядування 
радец член міського самоврядування 
ранкор ненависть, злоба 
рахуба рахунок, розрахунок 
раче(и) скоріше 
рачити намагатися, піклуватися 
рєалитер дійсно 
ребеллия бунт, повстання 
ребелизант бунтівник 
ревидоване перевірка, ревізія 
реквировати домагатись чогось у суді 
рекокгниция ствердження правдивості доку

мента, підтвердження 
рекфакция відновлення 
релия релігія
реляция захист у суді з висуненням доказів, 

урядове посвідчення, відношення, виклад 
справи

ремисса відстрочка, рішення суду 
репротестация протест з обох сторін 
респонс відмова 
рихло швидко 
ростирок чвара, незгода 
рочки судове засідання, сесія суду 
рожай рід, різновид 
росказа(н)е наказ, розпорядження 
роспарте розгляд судової справи 
респектовати поважати закон, дотримуватись 

закону
рубкови(и) вироблений із тонкого полотна 
рукода(и)ни(и) (долг) борг на підставі зо

бов’язання
рукода(и)ни(и) (слуга) вірний слуга, той, хто 

перебуває на службі за домовленістю

самовтор удвох 
сапета плетенка із пруття 
свепета висячий вулик диких бджіл 
сверепа кобила
свояволя сваволя, безчинство, непокора 
святобливи(и) релігійний, побожний 
сес цей
сестрєнец племінник, син сестри 
сикгнет перстень із печаткою 
сице так, подібно
скутечнє успішно, дійсно, насправді 
слобода новозаселений пункт, що користу

вався пільгами 
служебник слуга, службовець 
совито подвійно, щедро
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созна(н)є особисте повідомлення на суді 
солєнитєр урочисто, офіційно 
спадок спадщина
спєцификованьі(и) докладно перелічений
СПОЛЕЧНЕ спільно, разом
способити пустити в хід всі засоби
спроснє страшно, потворно
спрят майно, маєток
срокгост суворість
статок майно, маєток
староство певний земельний наділ з оборон

ним замком, подарований королем шлях
тичем за службу, до нього входили також 
королівські замки і міста 

стация вид податку, що збирався з населення 
тієї території, де проїжджав король з сво
їм двором

стєна насип, який служив межею між земля
ми, маєтками і т. п. 

стєнник особа, що визначала межу між зем
лями, маєтками 

столник боярин, збирач податків для госпо
даря

стрєлба різного роду вогнепальна зброя 
стрєлец мисливець
стрьі(и) рідний брат батька, дядько по бать

кові
субдЕлекгат судовий урядник нижчого сту

пеня
сублитовати скасувати в законному порядку 

якийсь вирок чи акт 
суграничник сусід, землі якого межували з 

землями іншого господаря 
судєрєвньїй змішаний (про ліс) 
сукцессьія спадщина
сукцєссорь спадкоємець, власник маєтку, по

міщик
сусп£нзова(н)Е відстрочка боргу, боргова 

залежність
СЬІНОВЕЦ П Л Е М ІН Н И К

таляр монета
тамЕрЕ раптом, випадково, ображати 
твраз тепер
т£разн£(и)шая теперішня 
тЕстамЕнт духовний заповіт 
тижба натовп
тисавьі(и) каштануватий, ясногнідий
тичитися відноситись, стосуватись чогось
товалня рушничок
тор дорога, шлях
троска піклування, турбота
тузан дюжина якихось предмегв
тузин див. тузан
тумулт галас, шум, метушня
тутор опікун, вихователь
турбация турботи, клопіт
тяглост повинність
тятьі(и) різаний або рубаний
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убЕзпЕчати довірятись, завіряти 
увяжчи(и) див. лист.
увязова(н)& акт законного введення у воло

діння 
уистЕ гирло річки
уищЕНЕ розрахунок, приведення до дії
улютовати змилуватись, заладити справу
умислнЕ спеціально, нарочито
умоцованьі(и) уповноважений
упруг одиниця виміру землі
урговать насилувати
уставичнЕ постійно, весь час
утЕча вилучення, позбавлення
учстивьі(и) гостинний, хлібосільний, чесний
ущипльівьі(и) різкий, образливий

фалюндьішовьі(и) вироблений із тонкого анг
лійського чи голландського сукна 

фарботи кольорове оздоблення у вигляді обо
рок, червоні чобітки 

фаска міра об’єму для масла, меду тощо, 
бочечка для масла, меду і т. п. 

фЕрЕзь чоловіче довге плаття з довгими рука
вами без коміра і пояса, каптан, жупан 

фЕрованьі(и) затверджений, виданий згідно 
з постановою 

фолга пільга 
фрасунок див. турбация
фундация акт заснування установи з пожерт

вуванням їй грошей; установа, заснована 
таким актом, заснування

хоружи(и) охоронець гетьманського прапора, 
прапороносець

цЕЛЕброванЕ урочисте прийняття, сбряд 
цирокграф боргова розписка чи посвідчення, 

рукопис 
цорка дочка 
цурка див. цорка 
цьін олово 
цьінш див. чинш

чамара верхній чоловічий одяг типу куртки 
чижми чоботи червоного або чорного кольору 
чимбор шовковий пояс 
чили чи
чинити досьіт задовольняти 
чинити рЕляцию звітувати 
чинкотор вироблений із шкіри, шкіряним 
чинш податок, плата за користування землею, 

за будь-яку оренду 
ч о п о в е  податок від вироблення напоїв (пива, 

меду, горілки тощо)

шаптуховьі(и) з кускового сукна 
шарлат шовкова тканина або сукно пурпур

ного кольору 
шарьі(и) сірий



шафар економ, особа, яка вела фінансові 
справи установи чи маєтку 

шафовати розпоряджатись чимось, роздавати 
щось

шацовати оцінювати 
шацунок оцінка
шєлєг польська грошова одиниця 
шкодовати собє визначати ціну понесеної 

втрати
шлям шкіра з боків лисиць чи рисі

шльїк гостроверха шапка з околишем 
штих спис
штихова рана колота рана; рана, нанесена 

списом 
щадок нащадок
шкрутаторски(и) позов; виклик до суду з ме

тою розслідування якоїсь справи

юж вже

ПЕРЕКЛАД ЛАТИНСЬКИХ СЛІВ ТА ВИРАЗІВ

иньтромисьі(о)нє — у вигляді запису про 
ув’язання 181 

пєро [!] ооблята(м) — через пред’явлення, 
182
итєрумь атькьвє итєрумь — ще і ще раз, 190 
сальву [!] мєлисорацьісонємь єузьдємь мани- 

фєсьтацисонє(м) — непорушне право на 
розширений виклад цієї ж заяви 

и(н) форо фори — виклик до суду, 195 
минорє(н)нєсь — неповнолітні, 196 
прєкавє(н)до и(н)дємьнитата пупилору(м) — 

для забезпечення недоторканості [прав, 
майна] сиріт, 197 

прєюдициюмь — збиток 
прєкавє(н)до и(н)дє(м)нитати — для забез

печення недоторканості 
пропьтє(р) пракгна(н)ссь [!] парикулю(м) [!]— 

внаслідок раптової небезпеки, 198 
и(н) рє(м) суамь — на свою користь 
са(л)ва(м) мєлио)рацисонє(м) — непорушне 

право на розширення 
уть мори(с) е(ст) — як прийнято, 199 
єть и(н) ко(н)тиньти [!] — і негайно 
а(с)сєкурати пацє публика — гарантовані 

офіційним мирним договором, 201 
єкьса(р)су(с) — запалений, розгніваний 
(и)н форо форьі є(т) — виклик до суду і 
субьи(н)дє — незабаром після того 
и(н) фациє прєзє (н)ти(с) — як свідок; як при

сутній
єксь ю(с)су софици(и) прєзє (н)ти(с) — за роз

порядженням даного уряду, 202 
ю(т) [!] юри(с) є(т) мори(с) є(ст) — як належить 

за законом і як прийнято 
є(т) и(н) ко(н)тинє(н)ти — і негайно 
и(н) фациє озфици(и) — перед урядом 
бєнєволє фасу(с) є(ст) — добровільно визнав 
семи ви у мь [!] — напівживого 
ад лита — до судової справи 
па(р)ти афєкьта(н)ти — зацікавленій стороні 
са(л)ва(м) мєлисорашшнє(м) си є(т) и(н)ква-

(н)ту(м) сопрє (са) 
фує(н)ть [ ! ] — непорушне право розши

рення нехай збережеться, скільки разів 
не була б припинена [ця справа] 

ко(н)токвитатє(м) [!] — сусідство, межу 
аньтиквиту(с) — здавна, 203

нуло юрє — без жодного права 
и(н) су(м)му(м) прєюдициумь — для найбіль

шого збитку 
и(н) абьсє(н)ция — при відсутності 
фу(н)диту(с) — цілком, повністю 
и(н) нумєро — в кількості 
арамата [!] манум — збройно, 204 
сєсо(р)сивє — окремо, 208 
солєнитє(р) атквє итєрумь — офіційно ще 

раз
прєкавєньдо и(н)дємнитати сує — для забез

печення своєї недоторканості, 210 
пєр соблАта(м) — через пред’явлення, 211 
єкьзнуньк — віднині 213 
иньєнєре — в цілому
адь секьвє(н)стамь [!]софици[и] прєзєньтись — 

на збереження при даному уряді 214 
юрє натурали сукьцєсьсисоне — за природ

ним правом успадкування, 215 
итирємь [!] юрє дивино єть натурали сукь- 

цєсьсисонє — також за законом і природ
ним правом успадкування 

перо [!] оиблята(м)— через пред’явлення, 217 
инь єнєрє — в цілому, 218 
иньтєньдить — домагається, 220 
цирка лимита натуралємь — близько природ

них меж 
юдициалитє(р) — обгрунтовано 
коньтикгуитатемь — сусідство, межу,221 
дє ну(л)литатє кондємнацьюни(с) єксь раци 

сонибус и(н) тє(р)мино иньферє(н)ди(с) — 
про незаконність звинувачення з огляду 
на підстави, подані в суд 

юдицисору(м) — судів
плєнипотєньтє акторєє партис нонь ко(н)- 

традицє(н)тє — коли уповноважений від 
сторони позивача не заперечує 

адь тута(н)думь кавзамь юридика(м) — для 
захисту судової справи 222 

єксь афьфєкту єть софицио) фамуляту(с) — 
з власного бажання і службового обов’яз
ку

парти(с) акторєє модє(р)нумь — сторони по
зивача зараз 

коньтра гєрєдєсь бонору(м) — 
проти спадкоємців маєтку 

єть алисору(м)
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єсо пє (р)тин€(н)циу(м) — та інших, які 
сюди належать 

єнєралитє(р) — взагалі, загалом, у цілому 
диляцмсон^мь — відстрочку, 228 
при(ндіиЙалемь цитату(м) — основного від

повідача 
ко(н)вєниту(р) — визнається 
бєнефициу(м) диляцисони(с) масори(с) — піль

га відстрочки у більшій справі 
аду(л)ти — повнолітні 
масори(с) — більшої [справи] 
пє(р) унику(м) ну(н)циумь — за допомогою 

єдиного повідомлення 
сати(с)факту(м) лєи(с) — додержано закону 
бєнєфицьіу(м) — пільга; привілей 
акциюнємь лимиту(м) ексь сусо акторату — 

спір про межі зі свого власного позову 
иньдифєрєньтє(р) — безсторонньо 
ко(м)плєтиєтати(с) — повноправні 
ну(н)циумь — повідомлення, 229 
инь протракцисонємь кавзе — для затягуван

ня справи
инь акто(р) те(м)порє — позивач вчасно 
иньтє(р)ми(с)сисонє субь ами(с)исонє кавза 

[коньтинусоваль] — продовжував не зво
лікати під загрозою програшу справи 

нєцє(с)сита(с) — зобов’язання; потреба 
стату(с) — статут
єциа(м) адь иньскрипьци[о]нє(м) — навіть 

для звинувачення 
кавза є(ст) — судова справа є 
са(м)нибу(с) диляцисонибу(с) абрєну(н)циа(т) — 

всілякими відстрочками припинена 
продуциту(р) — відправляється [про судову 

справу]
инь миноритатє(м) гєрєдє(с) ку(м) квибу(с) 

акцисо вє(р)титу(р) — при неповнолітті 
спадкоємців, з якими ведеться процес 

минорєнє(с) — малолітні 
нонь аду(л)ти — неповнолітні 
анно(с) дискрецисони(с) — років повноліття 
миноренитатє(м) — неповноліття 
рату(м) — неодмінне, певне 
ко(н)ста(т) — відомо
туторь е(ст) инь гак юридика масори(с) инь- 

по(р)таньция [!] инь масори субсе(л)ио) — 
опікун присутній при такому розгляді 
більшої справи у вищій судовій інстанції 

ексь лєє публика є(т) ексь пракси узитата — 
на основі цивільного права і звичаєвої 
практики 

мєрито — слушно
актореє па(р)ти(с) — сторони позивача, 230 
аду(л)ти — див. с. 228 
диляцисонємь масори(с) — відстрочку у біль

шій справі, 230 
суфьфициє(н)тє(с) е(т)ати(с) — достатнього 

віку
ку(м) а(с)систє(н)ция — з допомогою 
та(н)ква(м) тутори(с) — як опікуна

минорєнитатє(м) — неповноліття 
бєнєфициу(м) — пільга, привілей 
реми(с)сисони(с) — передана на вирішення до 

іншого суду, 231 
а(д) аффєктацьісонє(м) — для розгляду в суді 
сє дє прозєквє(н)да кграваминє єть дамна(с) — 

з огляду на заподіяні утиски і збитки 
сє соффициу(м) — за своїм обов’язком; 
енєралитє(р) — взагалі, в цілому 
приньцьіпалитє(р) цитати(с) е(с)ть — в ос

новному, відповідачам, 233 
кумь ко(л)лятєралибу(с) — із суміжниками 
сонать — гласить 
су(с)пе(н)са — відстрочка 
тє(р)минумь — термін, судове засідання 
дукту(с) — гранична лінія, межа 
синє акгницисонє ко(л)лятєрали(с)‘і — без 

згоди суміжника 
ку(м) при(н)ципалибу(с) цитати(с) — з ос

новними відповідачами 
адь ка(м)пумь єсть — на поле (винесена) 
инь кавза приньципали диляцьісо масори(с) 

є(ст) — в основній справі відстрочка у 
зв’язку з більшою справою 

коньцє(с)са — дозволена 
са(л)ве дєфєньси(с) инь єксьцепьцисонибу(с) 

па(р)ти(с) утроквє — повне право кожної 
сторони на вибір виняткових доказів 
при обороні 

инь ква(н)ту(м) — наскільки 
єнєралитє(р) — див. с. 231 
нигилсо мину(с) — проте, однак, 234 
инь ко(н)ди(к)то — за погодженням; у змові 
дє и(л)лєкгалитатє акьтусь прєзєньти(с) — 

про незаконність нинішнього процесу,235 
де ну(л)литатє фуньданьде юри(з)дикьцисо- 

ни(с) єть де ну(л)литате тоциу(с) актусь 
сомниумькве те(р)минорумь инь акту єть 
ци(р)ка актумь субскквеньциумь ратифи- 
кацисонекве сомниумь юриумь гєрєдита- 
рисорум єть аньтиква посє(с)сисоне 
узуфруктуквє акь поцисоритате актора- 
тусь лекгитими — про недійсність встанов
леної юрисдикції і недійсність усього 
процесу та всіх засідань у ході процесу і в 
зв’язку з процесом і про підтвердження 
всіх спадкових прав і давності володіння 
й користування, і про перевагу давніш
нього права в офіційному судочинстві 

са(л)вамь имьпукгнацисонє(м) ксньтра тє(р)- 
минумь форумь акторатумь акьцисоне(м) 
єть субсєквеньтєсь тє(р)минос акьиньсган- 
циа(с) — непорушне право на опротесту- 
вання судового засідання, суду, процесу, 
позову і наступних судових засідань та 
інстанцій, 236 

инь тото єть квави(с) минима па(р)тє — в ці
лому і в будь-якій найменшій частині 

инь коньтє(ст)атумь лєкгум акь сєкурита- 
ТсМь презєньциумь юдицисорумь коньсти-
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туцисонибусь рекгни еть статути(с) приви- 
лєиатомь нонь (обсє(р)ваньдо моду(м) 
єть модєстиамь — не додержуючи міри і 
скромності для утвердження законів і 
гарантій нинішнього судочинства на осно
ві постанов королівства і статутів про 
привілеї

парєньдо юри комуни єть декрєто сакросань- 
кто трибуналицисо — підкоряючись за
гальному праву і непорушному рішенню 
трибуналу

сєкуритатє(м) юдицисорумь коньтємьпсерунть 
єть ексьиньдє пєна(с) лєє публика сань- 
цита(с) — знехтували судові гарантії і 
том  ̂ до встановлених цивільним правом 
штрафів...

нонь гаОита рацисоне єквитати(с) — не беручи 
до уваги слушних доказів 

вє(| )сусь лимитємь натуралє(м) — уздовж 
природної межі 

пость гкькБизита юра — 
після придбання прав 

инь пацифика посє(с)сиа)нє єть узуфрукту — 
в мирному володінні і користуванні 

фрети ипсиусь минорєньнитатє — покладаю- 
чись на його неповноліття 

инь дефєньсисонємь — на [правний] захист 
габилє(м) рацисонє(м) — слушне право 
юрє висолєньто — порушення в праві 
инь диєсь єть квотидиє — з дня на день, що

денно
инь дєтримЕньтумь юри(с) єть посє(с)сисони(с), 
єксь прєдєцє(с) сорибусь аньтиквись — на 

шкоду правурі володінню, починаючи від 
давніх попередників 

де и(л)лєкгалитате актусь прєзгньтись єть 
ну(л)литатє аньтє фуньдатамь цьі(р)ка 
фуньдацисонє(м) єть пость фуньдата(м) 
юри(з) дикцисонє(м) тоциуськвє актусь 
прєзєньти(с) — про незаконність нинішньо
го процесу і недійсність попередніх поста
нов щодо фундації і пізніше встановленої 
юрисдикції всього нинішнього процесу 

дебита юри(с) виа квовись тємьпорє єть ло- 
ко — належним законним шляхом в будь- 
який час і в будь-якому місці, 237 

дє лєкгалитатє єть валидитатє актусь прєзєнь- 
ти(с)со мниумькве тє(р)минорумь инь акту 
єть ци(р)ка актумь субсєквєньциумь — 
про законність і правомочність ниніш
нього процесу і всіх засідань під час про
цесу і в зв’язку з процесом 

првклюдєрє виамь — загородити дорогу 
коньтравєньцисонєквє декрети трибунали- 

ции — і про протидію трибунальському 
рішенню

поцисоритатємь — перевагу, пріоритет дав
нішого права, 238 

абь аньтикви(с)симись тємпорибусь — від 
найлавніших часів

рєалитатемь — обгрунтованість 
са(л)ва имьпукгнацисонє коньтра тє(р)ми- 

нумь єть форумь єть алии(с) єксьцєпь- 
цисонибусь бєнєфиции(с)квє юри(с)^ инь 
тото манєньтибусь са(л)ви(с) — із збере
женням непорушного права на ©протесту
вання судового засідання і суду, а також 
права повного використання всіх винят
кових доказів і дозволених правом пільг 

а дєфинитива сеньтєньция — від остаточного 
рішення 

дифьфукгиись — хитрощами 
прєкавєньдо иньдємнитати — для забезпе

чення недоторканості, 239 
коньтєньтумь рацисонє мутуи сумпьтусь — 

про відшкодування взаємних збитків 
єксь рацисонибусь инь тє(р)мино иньфєрєн- 

ди(с) — на основі доказів, поданих на суд 
кумь суа презєньти дилиєньция [!] еть мани- 

фєстацисонє пробатурумь — що повинно 
бути доведено його теперішньою ретель
ною заявою 

прЙкустодиєньдо — для охорони 
иньдємнитати єть иньтєкгритати юриумь — 

недоторканості і цілісності прав 
со(л)лєнитєрь ци(р)ка фуньдацисонемь юри- 

(з)дикьцисони(с) — офіційно щодо встанов
лення юрисдикції 

актусь юдициарии — судовий процес 
иньте(р) дуась па(р)тесь инь преюдици(у)мь 

те(р)цие — між двома сторонами на шкоду 
третій

коньтровє(р)сиась фуньдис кокгносцєрє — 
пізнати земельні суперечки 

иньтє(р) дусось рєсь акта тє(р)цисо прєюди- 
карє — справу, яка велася між двома, 
присудити третьому 

инь литємь — в процес
фуньдари — встановлюватись, фундуватися 
актусь квовись юридикос инь абсєньция єть 

иньтє(р)ми(с)сисонє когєрєди(с) — будь- 
які правні постанови при відсутності або 
протидії співспадкоємця 

коньсєквєньтє(р) — послідовно 
инь литємь приньципалє(м) — в головний 

процес
а(д) тє(р)минумь прєзєньтємь — до нинішньо

го судового засідання 
де ну(л)литатє фуньдациони(с) єть тоциусь 

актусь нєкь нонь єть преюдицисо мани- 
фєсто [же] инь коньдиктаминє па(р)тєсь — 
про недійсність фундації і всього процесу, 
а також про явну шкоду, [оскільки! сторо
ни, що змовились, 240 

прєюдикарє со(р)ти инь фуньдо — відсудити 
частку в наділі 

юрє леитимо гєрєдитарисо — на підставі за
конного спадкового права 

єксь диспозицисонє юриумь сусорумь — роз
поряджаючись своїми правами
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инь квовись леитимо тє(р)мино — в будь-яко
му законному суді 

когєрє(с) — співспадкоємець 
комьпа(р)тицєпсь — співучасник 
ци(р)ка акта — до актів 
коньтравєниєньдо — протидіючи 
инь коньдикто — за погодженням, у змові 
инь єлизисонємь акьцисони(с) — для підриву 

позову
коньтикгуитатємь — сусідства, межі 
корамь юдицисо прєзєньти пє(р)соналитє(р) 

комьпарєньсь номинєкво супра — стаю
чи особисто перед нинішнім судом від іме
ні, як і вище 

инь фаворє(м) па(р)тись акторєє — на бажан
ня сторони позивача 

коньтинуєквє по(с)сє(с)сисони(с) — безперерв
ного володіння 

юрибусь єть посє(с)сисони — проти прав і 
володіння

прєюдицисозамь — упереджену, безпідстав
ну

дє куюсь ну(л)литатє тумь єть прєкавєньдо 
иньдємнитати юриумь — про недійсність 
якої [якого] і для забезпечення недотор
каності прав 

де иньтєкгритате — про цілісність, непоруш
ність

прєми(с)са дилиєньти протєстацисонє кумь 
со(л)лєньни манифестацисоне єксь рацисо- 
нибусь квови(с) тємьпорє єть локо лациусь 
инь фєрєньди(с) итєрумь атьквє итєрумь — 
вчинивши ретельну скаргу з одночасною 
офіційною заявою на підставі доказів, 
які можуть бути подані ширше в будь-який 
час і будь-якому місці, ще і ще раз ... 

кавза рацишнє єксьпу(л)сисони(с) — справа 
про насильне усунення 

ну(л)ло прєтєксту — без жодного приводу 
дабиту(р) инь копи я — буде подано в копії 
єть є коньтра — і з свого боку, 241 
дє ну(л)литатє — про недійсність 
инь фаворємь па(р)тись акторєє — на бажання 

сторони позивача 
аньни прєзєньти(с) — нинішнього року 
прєпараториумь — підготовку 
ксньтинуєквє посє(с)сисони(с) — безперерв

ного володіння 
юрибусь єть посє(с)сисонє — проти прав і 

володіння 
прєюдицжозамь — див. с. 240 
дє куюсь ну(л)литатє — про недійсність якої 
єть прєкавєньдо иньдємнитати юриумь дє 

иньтєкгритате — і для забезпечення не
доторканості прав, про цілісність ... 

прєми(с)са дилиєньция єть солєньни мани- 
фєстацисоне єксь рацисонибус квовись 
тємьпорє єть локо лациусь иньфєрєнь- 
дись итєрумь атьквє итєрумь — див. с. 
240

таньквамь иньтрузорь — як особа, що втру
чається, 241 

кводь сємєль плакуить, амьплиусь диспли- 
цєрє нєквить — що собі вподобав раз, 
того не може пізніше не вподобати 

єциамь профє(с)сисони мунєрис прокуратории 
абрєнуньциавить — навіть від посади 
прокурора відмовився 

єть таньквамь плєнипотєнсь — і як уповно
важений

прєкавєньдо иньдємнитати юриумь сусо- 
румь — для забезпечення недоторканості 
своїх прав 

m[anu] р[горгіа] — рукою власною, 244 
дє юрє коньвєни(т) — згідно з правом, 246 
про фульцимєньто — для підтримки 
таньквамь нуньциусь — як посланця 
[диляция] маио>£и(с) де юри(с) бєпєфицисо- 

ку(р)рєньсь — [відстрочка] в зв’язку з 
більшою справою, діюча згідно з правною 
пільгою

кавза коньюнькта — об’єднана справа 
нихилосо [!~ минусь са(л)вамь имьпукгнаци- 

сонємь коньтра тє(р)минумь форумь акь 
алисось субьсєквєнтєсь тє(р)мино(с) инь 
тото — однак непорушне право на опроте- 
стування судового засідання, суду і інших 
судових засідань у цілому 

синє иньтє(р)ми(с)сисонє — не відкладаючи 
аньтє сомниа — передусім 
инь пє(р)соналибусь акьцисонибусь — в осо

бистих позовах 
пє(р)сонали(с) актусь — особистий позов 
дєфинитива(м) апьпробацисонє(м) — остаточ

не схвалення 
сомнємь юри(с) морам єкськлюдить — виклю

чає будь-яку правну затримку 
имьпозуить коньдицисонє(м) єть нецє(с)си- 

татємь — встановив необхідну умову 
инь казу — на випадок 
казуалитє(р) — випадково 
є(т) а(д) имьплєрє лєись коньдицисонємь — 

і для виконання умови закону, 247 
нонь казуалитє(р) — невипадково 
прєюдициумь — збиток, шкода 
кгразамєнь — насильство, утиск, несправед

ливість
нонь секуньдумь прєскрипьтумь юри(с) — 

всупереч припису закону 
адь тридуумь — на три дні 
а(д) диємь крастинамь — на завтрашній день, 

завтра
ути инь кавза симьплици фуньдумь тань- 

єньти [!] — як у простій справі про земле
володіння 

уть супра — як вище 
єть инь фаворємь — і на бажання 
инь єлизисонємь акьцисони(с) — для підриву 

процесу
коньтикгуитатємь — сусідства, межі
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инь коньтрариумь — на заперечення 
корамь юдицисо прєзєньти пє(р)соналите(р) 

комьпарєнсь номине кво супра — стаючи 
особисто перед нинішнім судом від імені, 
як і вище 

инь тото — в цілому
инь фаворємь па(р)тись акторее — на бажан

ня сторони позивача, 248 
коньтинуєкве посє(с)сисони(с) — безперервно

го володіння 
юрибусь єть посє(с)сисонє — проти права і 

володіння
преюдицисозамь — упереджену, безпідстав

ну
де куюсь ну(л)литатє тумь єть прекавеньдо 

иньдемнитати юриумь — про недійсність 
якої і для забезпечення недоторканості 
прав

дє иньтєкгритатє — про цілісність, непоруш
ність

преми(с)са дилиєньция кумь сольєньни ма- 
нифєстацисонє єксь рацисонибусь квовись 
тємьпорє єть локо лациусь иньфєрєнди(с) 
итєрумь атьквє итєрумь — див. с., 240 

юбликгаториумь посє(с)сорєм — заставного 
власника (володаря) 

сальвамь имьпукгнацисонемь коньтра тє(р)- 
минумь єть форумь субьсєквєньтєськве 
тє(р)минось. акь иньстаньциа(с) — не
порушне право на опротестування судово
го засідання, суду та наступних судових 
засідань і інстанцій, 249 

прекавеньдо иньдемнитати юриумь — для за
безпечення недоторканості прав 

са(л)ву коньтра имьпукгнацисом — право на 
опротестування 

те(р)мини фори єть идь симилиумь сомни- 
умькве ексьцєпьцисонумь єть бєнє- 
фицисорумь юри(с) — судового засідання 
суду і про всі подібні виняткові докази 
й правні пільги 

адь акторатумь прєзєньтє(м) — для теперіш
нього процесу 

плєно инь роборе — у повній силі 
диляцисо масори(с) — відстрочка у більшій 

справі 
оабьстарє — заважати 
иньтєкгритати — цілісності, непорушності 
па(р)тись а(д)вє(р)сє — противної сторони 
инь коньтранєньцисонємь декрети трибуна- 

лиции єть єлизисонємь акьцисони(с) — 
всупереч трибунальському рішенню і на 
підрив позову 

па(р)тись цитатє — позваної сторони 
юре диктаньте — як гласить право 
єть єквитати — і справедливості 
єть де ну(л)литатє — про недійсність 
и(л)лєгитимє — незаконно, 250 
дє ну(л)литатє актусь прєзєньти(с) фунь- 

датєквє юри(з)дикьцисони(с) єть сомниумь

тє(р)минорумь инь акту прєзєньти єть 
ци(р)ка актумь субьсеквєньциумь 
ратификацисонєквє сомниумь юриумь гє- 
рєдитарисорумь єть аньтиква посє(с)си- 
сонє, узуфруктуквє акь поцисоритате ак- 
торатусь лєитими — про недійсність ни
нішнього процесу, встановленої юрис
дикції і всіх засідань у ході процесу і в 
зв’язку з процесом, а також про підтвер
дження всіх спадкових прав і давності во
лодіння й користування, і про перевагу 
давнішнього права в офіційному судочин
стві

са(л)ва(м) имьпукгнацисонє(м) коньтра тє(р)- 
минумь форумь акторатумь акьцисонє(м) 
єть субсєквєньтє(с) тє(р)минось акг 
иньстаньциа(с) — непорушне право на 
опротестування судового засідання, суду, 
процесу, позову і наступних судових за
сідань та інстанцій, 251 

инь тото акь инь квавись минима па(р)тє — 
в цілому і в будь-якій найменшій частині 

дє лекгалитатє єть валидитатє актусь прє- 
зєньти(с) сомниумьквє тє(р)минорумь инь 
акту єть ци(р)ка актумь субсєквє(н)- 
циумь — про законність і правомочність 
нинішнього процесу і всіх судових засі
дань під час процесу і у зв’язку з про
цесом 

лєйтимє — законно
дє ратификацисонє сомниумь юриумь сусо- 

румь — про підтвердження всіх своїх 
прав

нонь габита рацисонє єквитати(с) — не бе
ручи до уваги слушних доказів 

ве(р)сусь лимитємь натуралемт» — вздовж 
природної межі 

аньтиквиту сь — здавна
по(ст) рєквизита юра — після придбання 

прав
инь пацифика посє(с)сисоне єть узуфрукту — 

в мирному володінні і користуванні 
фрети ипьсиусь минорєньнитатє — покладаю- 

чись на його неповноліття, 252 
инь дєфєньсисонє(м) — на правний захист 
габилє(м) рацисонємь — слушне право 
юре висоленьто — порушення в праві 
инь диєсь єть квотидиє — щоденно, з дня на 

день
инь детримєньтумь юри(с) єть посе(с)сисо- 

ни(с) єксьпрєдєцє(с)сорибу(с) аньтик- 
ви(с) — на шкоду праву і володінню, по
чинаючи від давніх попередників 

нульлитє(р) — безпідставно 
висоленьто модо — насильно, силоміць 
дебита юри(с) виа квовись тємьпорєєть локо— 

належним законним шляхом у будь- 
який час і в будь-якому місці 

ко(м)ми(с)сумь — доручення 
дє ну(л)литатє актусь прєзє(н)ти(с) єть фунь-
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датє юри(з)дикьцисони(с) са(л)ви(с) уть 
супра инь єнерє еть спєциє бєнєфици- 
и(с) к>ри(с) — пр« недійсність нинішнього 
процесу і встановленої юрисдикції із 
збереженням правних пільг, як вище, 
в цілому і зокрема 

суфьфициєньсь маньдаториумь єть комь- 
миссумь — достатнє повноваження і до
ручення

собсєкьвєньдо маньдати(с) — виконуючи пов
новаження

парєньдо сакросанькто декрето трибунали- 
цисо — підкоряючись непорушному рі
шенню трибуналу 

иньвисолабилитє(р) собьсє(р)ваньдо мутусо су- 
мьпту — безсторонньо розглядаючи вза
ємні збитки 

убикве локорумь цє(р)тись пробацисони- 
бусь — звідусіль певними доказами 

ну(л)литє(р) — безпідставно 
юрє сукьцє(с)сисони(с) — за правом успадку

вання
юрє єксьперири — довести законом, 253 
инь фаворємь па(р)тись — на бажання сто

рони
инь коньдикто — за погодженням; у змові 
де ну(л)литатє фуньдатє юри(з)дикьцисони(с) 

еть тоциусь актусь дабиту(р) инь копиа — 
про недійсність встановленої юрисдикції 
і всього процесу буде подано в копії 

де валидитатє фуньдатє юри(з)дикьцисони(с) 
єть тоциусь акьтусь — про правомочність 
встановленої юрисдикції і всього процесу 

коньтравєниєньдо — протидіючи, для проти
дії

инь коньдикто — за погодженням у змові 
инь єлизи(онє(м) акьцисони(с) — для підриву 

позову
коньтикгуитатє(м) — сусідства, межу 
инь коньтрариумь — за заперечення 
корамь юдицисо презєньти пє(р)соналитє(р) 

комьпарєньсь номинєкво супра — стаю
чи особисто перед нинішнім судом від іме
ні, як і вище 

инь фаворє(м) па(р)ти(с) акторєє — на бажан
ня сторони позивача, 254 

коньтинуєквє посе(с)сисони(с) — безперерв
ного володіння 

юрибусь єть посє(с)сисони — проти прав і во
лодіння

прєюдицисоза(м) — упереджену, безпідставну 
дє куюсь ну(л)литатє тумь єть прєкавєньдо 

иньдємнитати юриумь — про недійсність 
якої і для забезпечення недоторканості 
прав

инь фациє юдиции прєзєньти(с) рєпродукто- 
румь — перед цим судом відновлених 

дє иньтєкгритатє — про непорушність 
прєми(с)са дилиєньция кумь со(л)лєнни ма* 

нифєстацисонє итєрумь а(т)квє итєрумь —

вчинивши ретельну скаргу з одночасною 
офіційною заявою знову і знову 

инь иньстанти — негайно, 255 
юрииналитє(р) — спершу, спочатку 
а дєфинитива сєньтєнция — від остаточного 

рішення, 255, 260 
ква(р)та май аньни прєзєньти(с) — 4-го трав

ня нинішнього року, 260 
синє иньте(р)ми(с)сисонє — не відкладаючи, 264 
аньтє сомниа — передусім 
инь пє(р)соналибусь акьцисонибусь — в осо

бистих позовах 
пе(р)сонали(с) акьтусь — особистий позов 
дєфинитива(м) апьпробацисонє(м) — остаточ

не затвердження 
(омнє(м) юри(с) мора(м) єкськлюди(т) — ви

ключає будь-яку правову затримку 
имьпозуить коньдицисонє(м) єть нєцє(с)сита- 

тє(м) — встановив необхідну умову 
инь казу — у випадку 
казуалитє(р) — випадково 
єть адь имьплєрє лєись коньдицисонє(м) — 

і для виконання умови закону 
нонь казуалитє(р) — невипадково 
собликгаториумь посє(с)сорє(м) — заставного 

власника, 265 
прозєкви — домагатись 
инь єнерє — в цілому
инь спєциє бєнєфиция юри(с) плєно инь ро- 

борє єть юрє — зокрема правні пільги в 
повній силі і праві 

пє(р) сомниа — всіляко
рацишнє коньтравєньциа)ни(с) — протидію

чи
иньтєкгритати — для цілісності, непорушнос

ті
па(р)тись а(д)вє(р)сє дифьфукгия — хитрощі 

противної сторони 
инь контравєнцисонємь декрети трибунали- 

ции еть єлизисонємь акьцисони(с) — для 
протидії декретові трибуналу і для під
риву позову 

юрє дикьтаньтє — як гласить право, 266 
еть єквитати — і справедливості 
фрєтумь юрє — згідно з правом, 266 
са(л)вись сомнибусь рємедии(с) акь бєнєфи- 

ции(с) юри(с) инь тото рєзе(р)вати(с) 
єть инь коньтинєньти — із збереженням 
усіх правних засобів і пільг у всій повноті 

дє куюсь вита икгноратурь — про його життя 
нічого не відомо 

траньквилита(с) єть сєкурьітась — спокій і 
безпека 

и(л)л(є)итимє — незаконно 
аньти(к)вє по(с)сєсисони(с) — давнього воло

діння
модє(с)тиа(м) — скромність 

, нєсцитурь кво иньтє(н)ту — невідомо, з яким 
наміром 

сєкурьітатє(м) — гарантію
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инь пє(р)сони(с) квору(м) номинє протер
та (н)сь — щодо осіб, від імені яких про
тестуючий 266 

итєру(м) атьквє игєру(м) — знову і знову 
инь пє(р)сона суа єть сєкурьіта(с) прєзє(н)- 

'J'h(c) ю д и ц ь і ( и )  — від свого імені і гарантія 
нинішнього суду, 267 

прєзєньтє мє — в моїй приступності 
пє(р)соналитє(р) ко(м)парє(н)тибу(с) — тих, 

які особисто з ’явились 
рацьісонє виолятє сєкурьітати(с) юдицьі(и) 

прєзє(н)ти(с) са(л)ви(с) бенєфиции(с) па- 
циє(н)цну(м) — у зв’язку з порушенням

гарантій нинішнього суду, для збережен
ня непорушності пільг потерпілих, 267 

єкьзакьто тє(р)мино — після закінчення стро
ку

лєитимє — законно 
цєлерьітєрь — швидко 
адь єкьспєримє(н)ту(м) — для перевірки, 

розслідування 
про кокгьницисонє дєбита юри(с) вия — для 

розгляду належним судовим шляхом 
кумь рєляционє дє обьдукьционє — із свід

ченням про нанесення 
инь копия дабитурь — буде подано в копії

написано
бгь
бжєє
бца
вє(л).

вє(р). вша
в(м) 
в. м. 
воз
гдря
гдрьская
грш.
днь
дша
к.
кнжати
кнжти
кнзя
кнзь(т)ва
кор.
к(р)
кро.
мОї).
м(л)ст
м (Л)Т

мстямь
мсца
мца
мць
ншимь

ТИТЛА І СКОРОЧЕННЯ

слід читати
богь
божеє
богородица 
великого, вєлмож- 
ного
вєра ваша
ваша милость 
ваша милость 
вознн(и)
господаря
господарская
гроше (и)
день
душа
королєвскоє
княжати
княжати
князя
князьства
королєвскоє
королєвскоє
кролєвское
милость
милость
милость
милостямь
мБсяца
мвсяца
мвсяць
нашимь

написано
ншму
ншь
о.
(ОТЦЬ

п.
пна
пнвь
пновє
пнь
пнєє
пнжнм(х)
пнюю
ПНЬІ

пнзе(и)
по(д)ска(р).
поз.
полож.
слнця
сна
снь
со з .

срдцє
сти(и)
хва
дркви
члвка
члвкь
чети
х(н)дз

слід читати
нашєму
нашь
отець
отець
пань
пана
пановь
панове
пань
панєе
пєнєжньі(х)
панюю
паньї
пєнязє(и)
по(д)ска(р)бєго
позвьі
положене
солнця
сьіна
сьінь
сознанє
еєрдцє
святи(и)
христова
церкви
чєловька
Ч Є Л О В Б К Ь

чести
ксендз
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