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ПЕРЕДМОВА

Історично тривалий процес формування української національної літе
ратурної мови стає особливо інтенсивним у XVIII ст., коли завершується її 
перехід від двох основ — книжної і народної — до єдиної, народної. Він 
пов’язується з найширшим, порівняно з попередніми періодами, проникненням 
живомовних елементів у структуру старої літературно-писемної мови — її 
лексику, фонетику і граматику, стилі. Посилюється значення творів світського 
характеру, пов’язаних з реальними життєвими запитами людини, зростає 
роль і вага пам’яток, що походять з території південно-східних говорів.

У цьому процесі вирішальну роль відіграє жива народна мова. Свого часу 
проф. Б. О. Ларін, наголошуючи на важливості вивчення живої народної мови, 
писав: «Розмовне мовлення Московської Русі в його складній різноманітності 
і розвитку з XV до кінця XVII ст. має вивчатися як передумова і глибока 
основа національної мови — істотніша і більш визначальна, ніж традиції 
книжнослов’янської мови, що також збереглися в ній до сьогодні, проте в спад
ній, а не зростаючій прогресії» г. Сказане повною мірою стосується й історії 
української мови, хоча в ній проблема живого народного мовлення має ряд 
істотних особливостей.

Жива народна мова XVIII ст., як і старої доби в цілому, не виступає в літе
ратурно-писемних пам’ятках (фактично єдиному джерелі її дослідження), так 
би мовити, в чистому вигляді. Вона є лише компонентом старої літературно- 
писемної мови, нехай важливим, а в багатьох випадках і визначальним, але 
завжди поєднаним з іншим компонентом — книжним. Характер співвідношен
ня книжного і живомовного компонентів у пам’ятках зумовлюється багатьма 
взаємопов’язаними факторами. Назвемо такі з них, як залежність від хроно
логічного (історичного) періоду, від жанрово-стилістичних особливостей пам’я
ток, їх тематичного спрямування, світського чи церковного характеру, тери
торії походження, авторських настанов тощо.

Процес переходу на народну основу характеризується значним жанрово- 
стилістичниМ розвитком традиційної літературно-писемної мови, форму
ванням у ній (нових жанрів і стилів. Як правило, нові жанри і стилі, потреба 
в яких була зумовлена ускладненням і розвитком мови як засобу комунікації, 
ЇЇ демократизацією, мали світський характер, орієнтувалися здебільшого на 
засоби живого народного мовлення.

Одним із таких жанрів старої літературно-писемної мови, найбільшою 
мірою типових саме для періоду XVIII ст., є епістолярний, або жанр приват
ного листування. Хоча його зародження припадає, мабуть, ще на давньоруський
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період (пор. так звані берестяні грамоти), проте давньоруських пам’яток, а 
також староукраїнських пам’яток XIV—XV ст. збереглося дуже мало. Так 
само невелика їх кількість походить і з періоду XVI—XVII ст. Фактично лише 
у XVIII ст. канва цих пам’яток стає настільки неперервною і насиченою, що 
дозволяє простежити формування епістолярного жанру в хронологічному, 
територіальному, почасти навіть соціальному аспектах.

Кількість публікацій приватних листів, доступних для сучасного дослід
ника, сьогодні невелика. Вони містяться в окремих архівних виданнях 2, які 
самі вже стали раритетними або, зрідка, на сторінках періодичних видань3. 
Цілком відсутні видання для потреб лінгвістичного дослідження, оскільки всі 
попередні публікації призначалися не для лінгвістів. Дане видання ставить 
собі за у.єту якоюсь мірою заповнити зазначену прогалину і ввести приватні 
листи в науковий обіг саме як лінгвістичний матеріал.

Викладені вище міркування вплинули на принципи добору пам’яток до 
збірника. Публікуються насамперед ті з них, які повніше репрезентують 
живе народне мовлення XVIII ст., є важливим джерелом для його дослі
дження і містять, отже, матеріал для історичної фонетики і граматики, історич
ної лексикології, діалектології тощо.

У пропонованому виданні відбиваються різні часові відрізки періоду 
XVIII ст., подано матеріал у хронологічній послідовності, звичайно, наскільки 
дозволяє стан його збереження. Це має істотне значення з погляду висвітлення 
історії формування епістолярного жанру в межах старої літературно-писемної 
мови, становлення його жанрових ознак, інакше кажучи, з погляду історії 
функціонально-стилістичного розвитку літературної мови. У збірнику вміщено 
документи від 1711 до 1776 років, тобто практично першої — третьої чвертей 
XVIII ст.

Усі тексти походять з території Лівобережної України і репрезентують, 
отже, лівобережну частину південно-східних і північноукраїнських говорів. 
Деякі листи писані представниками нижчих прошарків освіченої частини на
селення: дрібними чиновниками, церковнослужителями та ін. Вони дають ма
теріал для певних соціолінгвістичних досліджень історичного плану.

У пропонованому збірнику налічується 153 документи; усі вони подаються 
за оригіналами. Більшість із них публікується вперше; виняток становлять 
документи 11, 12, 14, 19, 26—28, 37, 44, 45, 51, 61, 66, 73, 89, 90, 130, 
144, 150, уміщені у виданні О. М. Лазаревського «Сулимовский архив: Фа- 
мильньїе бумаги Сулим, Скоруп и Войцеховичей XVII—XVIII вв.» (К., 1884), 
та невелика кількість інших (про які далі вказується на відповідних місцях).

Документи, подані в збірнику, зберігаються переважно в Центральній 
науковій бібліотеці АН УРСР у Києві; крім того, додано також кілька листі \ 
із Бібліотеки ім. В. І. Леніна в Москві. Якщо приватний лист не становить 
окремої одиниці збереження, то здебільшого об’єднується під одним катало
говим числом з іншими документами, належними до справи (інструкціями, 
звітами, судовими актами тощо). Проте в ЦНБ АН УРСР, у колекції О. Лаза
ревського, є кілька зшитків приватних листів, зібраних з різних джерел. Вони 
мають пізніше вготовлені тверді обкладинки, аркуші зшиті, пронумеровані. 
Один із рукописів під шифром 1.57478 (Лаз. 43t) налічує 188 аркушів і містить 
116 приватних листів, рукопис 1.57479 (Лаз. 432) — відповідно 190 аркушів 
і 94 листи, рукопис 1.57480 (Лаз. 433) — 202 аркуші і 106 листів.

Формат аркушів документів у цих зшитках та інших здебільшого стано
вить четверту частину аркуша і коливається від 210 х 150 до 230 х 175 мм.
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Тексти писані чорним або темно-коричневим чорнилом на нелінованому папері 
білого та сірого кольору. Зворотні сторінки і;е нумеруються. Праві бічні поля, 
як правило, дуже вузькі (5— 10 мм) або зовсім відсутні, ліві сягають іноді ЗО— 
40 мм, поля вгорі та внизу від 20 до 40 мм. Кількість рядків на одній сторінці 
в середньому 15— 16 і рідко сягає 20. Художньо оформлених ініціалів, кінці
вок, заставок немає.

Приватні листи звичайно призначалися для пересилання, у зв’язку з чим 
аркуші складалися удвоє, учетверо, ушестеро, удванадцятеро тощо. На верх
ньому боці робився надпис із зазначенням прізвища, імені та по батькові 
адресата, його звання і посади. На зворотах конвертів іноді робили помітки ад
ресати, звичайно іншим почерком і чорнилом. Краї конвертів часто скріплю
валися печатками круглої, еліптичної або восьмикутної форм на сургучі чер
воного, в окремих випадках зеленого кольору. Дуже рідко ініціали, герби, 
емблеми та інші зображення мають чіткий вигляд, оскільки переважно по
шкоджені.

Публіковані документи ілюструють історію розвитку українського ско
ропису. У першій чверті XVIII ст. зберігається тип письма, при якому почерк 
дрібний, чіткий, літери округлі, з помірно витягнутими донизу лініями, висота 
рядка не перевищує 2—3 мм. Згодом літери витягуються вгору, висота рядка 
досягає 5 мм, хоч і не в усіх випадках.

Як правило, документи датуються за старим стилем. Для позначення дат 
звичайно використовуються арабські цифри, зрідка — кирилична цифрова 
азбука.

Оскільки приватні листи досі не публікувалися в серії «Пам’ятки україн
ської мови», отже, не були об’єктом більш-менш сталого лінгвістичного до
слідження, є потреба докладніше зупинитися на характеристиці деяких їх 
жанрово-стилістичних особливостей.

 ̂ Потрібно зауважити, що хоча приватні листи розглядаються іноді як окре
мий стиль сучасної літературної мови, проте в умовах XVIII ст. вони, звичайно, 
окремого стилю ще не становлять і є одним із жанрів ділового стилю. Про це 
свідчить композиційна, жанрова, мовностилістична близькість епістолярних 
пам’яток і пам’яток, наприклад, жанру офіційно-ділового листування. Іноді 
приватні листи XVIII ст. настільки нагадують листи офіційно-ділові, що 
їх можна розрізнити тільки за тим, писані вони в офіційному чи приватному 
порядку.

Жанрово-стилістичні особливості епістолярних пам’яток визначаються 
багатьма взаємопов’язаними факторами. Так, за тематикою, змістом їх можна 
поділити в цілому на дві групи.

Перша група — це тексти, пов’язані з різного роду приватними діловими 
стосунками між більш чи менш знайомими людьми, іноді — навіть членами 
однієї родини. Здебільшого вони стосуються питань купівлі-продажу майна, 
його поділу, успадкування, потреби позичити гроші або повернути борг, су
перечок і сварок між власниками-сусідами за грунти, угіддя і т. ін. (7, 8, 32, 
35, 38, 47, 49, 54, 56, 61, 85, 87, 89, 108, 113, 123, 136, 148) 4. Певна кількість 
листів відбиває стосунки між власниками та підлеглими їм дрібними урядов
цям и— старостами, війтами тощо (1, 4).

Другу групу становлять листи, що відбивають стосунки між членами од
нієї' родини, близькими родичами, а часто — навіть добрими приятелями. 
Вони мають побутовий характер, містять відомості про стан здоров’я, справ, 
про перебування у від’їзді, мають вигляд привітань зі святами, родинними

7



подіями і т, д. (2, 6, 11, 12, 14, 15, 24, 27, 28, 42, 43, 62, 63, 67, 103, 104, 125, 
132, 150).

Між обома групами можна помітити певну мовностилістичну різницю. 
Для першої групи характерніший спокійний, діловий виклад, з наведенням 
доказів, обгрунтуванням. Так, староста с. Чолхова Мачуга Олексій повідомляє
своєму господареві: Прєждє сєго врємєньї била у вш ьм (с)цім (с)ціпна(,) гову-
(р)ка(:) з пномь хоружи(мь)(:> Василиє(мь) Вилин(ь)ски(мь)(:) сторони руд(ь)-
н і( :)  пна судій (:>. Сєго м(с)ця сєптєв(ь)рия в(:> [2] дня<:>, совокупшися я
в Синюмь Колодєзі<,) з пномь хоружимь, і мєжду собою о то(й)(:> руДНІ (,>
говорили(,) і питалися в синоколєдєз(ь)кого в старо(г)[о] чєлвка у Войтєха(, >
і дознає(т) <онь з(ь) синами своими <, > що пнь Дємянь гроши даваль(,> на за-
йманє рудн*Ь (,) і грабара(мь) платилт>(, > всякоє(, > надлєжащоє д іло(, > пнь 
Дємянь (36). У другому випадку виклад жвавіший, невимушеніший, іноді з 
жартами; ось Старжинський Іван дякує бунчуковому товаришеві Чарнишеві 
Івану за прислану на Новий рік вишнівку: «Особливій мой патроне(,)! За при-
сла(н)ній мні со(т) блгородія вшєго вишнєвєць велико блгодарствую(,) которій
з(ь) добрими лю(д)ми попиваю<, > чи и вшє здоров(ь)е пропили з(ь) ти(мь)
жєланіє(мь)<, > аби вамь создатєль дароваль Новій сей годь блгополучно, 
при ненарушимомь здоровю и добромь повєдєнію, зачати и окончати(.)» (62).

Однією з характерних ознак жанру приватних листів є наявність у них 
формул звертання до адресата на початку листа та надписів на конвертах, 
причому тут також помітна певна різниця між зазначеними групами. Так, 
формули звертання та надписи мають чи не найконсервативніший, умовно
кажучи, вигляд у листах першої групи: Вьісокопочьтенному гпдину єго млсти
пну Стєфану Спиридоновичу Шираю, г(ь)намєнитому товаришеві в(ь) вой(с)ку
2апорожьскомь(, > а моєму прємлс(ь)тивійшому блгодітєлєві приятє(л)ско(, >
да вручиться <:) (1); Мо(с)ці пне по(л)ко(в)нику стародубо(в)ски(й), мні вє(л)-
це прємило(с)тиви(й) добродію! (7); Мл(с)тиви(й) добродію мой, високоблго-
ро(д)ній м(с)ці пне швagpє Павель Григориевичь! (139). Для них властивий 
перелік повних титулів, наявність таких книжних полонізмів і слов’янізмів,
як вглцг, ваиімосць, господинь та ін.і вм(с). м(с)ці пна (122); з прєчє(ст)[нимь1 
его мл(с)ти г(с)дно(мь) о(т)це(м) ігумєно(м) (3); о(т) єго сьіяте(л)ства вьісоко-
прєво(с)ходитє(л)нійшого г(с)пдна генерала аншєба, Києв(ь)ской губе(р)ній 
генерала губє(р)натора, обойхь роси[й](с)ки(х) о(р)дино(в) кавалера графа 0онь 
Вей(с)баха (61).

Різниця стає цілком виразною, якщо звернутися до відповідного контексту
в листах другої групи: Моя милостивая цятусю и добродійко(. >! (14); Пне
Пятачє! (22); Мл(с)тивая моя матко и добродійко! (125); Пєтрусєнку, серце! 
(132); Любєзнійшіє діти наши Пєтрь 0едоровичь(:> и Анастасія Николаєв- 
на(.}! (134). Треба, проте, зазначити, що й у другій групі часто вживається
звертання панеf іноді з мосцЬ і навіть згадуванням титулу: Любєзньїй мой пне
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швакгре и брате (,)! (9); Милий мой сестре(н)че, пне сотнику по(л)ковьі(й) пе-
рєя(с)ловский(.>! (11); Наймильшій мой сину пне 0е(одорь(.)! (12); Любезн'Ьй-
шій мой сожителю, м(с)ц£ пне Іване Сахновскій! (103).

Публіковані документи дають досить повне уявлення про соціальне роз
шарування українського живого народного й певною мірою літературного 
мовлення XVIII ст. З цього погляду найістотнішою за своєю вагою, хоч кіль
кісно меншою порівняно з іншими, є група приватних листів, писаних пред
ставниками найнижчих прошарків освіченої частини тогочасного українського 
суспільства: козаків, сільського духівництва, міщан, малоімущої шляхти,, 
найнижчих за рангом представників старшини тощо. Книжні елементи в листах 
цієї групи виявляються досить незначною мірою, зате найповніше, порівняно 
з іншими документами, відбите живе народне мовлення.

Так, Магеровський Федір, піп с. Сокиринців, пише листа до П’ятака Мат
вія, сільського старости, живою народною мовою: Бо ти суду (,) якь у П рилуці
тобь прикагано, вивєдся, Пятачє, постава того члвка, и когда постави(ш), 
да пото(м) тебе глодЬемь наговє(т) хто, той будє(т) винень, ажь того н'Ьмало 
уважилесь(,) а тепера, са(м) себе ©порочивши, лєгкомис(л)но важачи, собь-
верьнулесь якь судь войскови(й) Енера(л)ни(й), такь и сєго члв’Ька бєгвиннє 
турбовати, са(м) будучи не сочище(н)(,). А я якь у Прилуц'Ь, такь и тєпєрь 
пишу до тебе: если хоче(ш), щобь тебе глодЬємь не гвано, дак виво(д), бо тоб'Ь 
не доводи(т), але ти повинє(н) виводи(т)ся, бо, по ви(ш)писа(н)ному, са(м) 
єсь сопорочи(л) сєбє<.) (22). Текст листа пересипаний живими народними фра
зеологізмами, розмовною лексикою, дає багатий матеріал для дослідження 
фонетики і словозміни живого мовлення на Лівобережній Україні XVIII ст.

Така ж мова й листа Луценка Кирила, жителя м. Ямполя на Ніжинщині, 
мабуть, міщанина, який, будучи обурений несправедливим ставленням до 
сина Трохима, хлопця, пише до хазяїна останнього Сороки Овсія Степановича
в м. Кролевець: А особливе і нарочнє пишу(,) чєрєзь людє(й) вши(х) кролє- 
вецки(х) же, коториє, будучи у на(с) у Я(м)пол,Ь, и сказовали мн^, що за ва-
шєціну проступку сна моєго Трофима же, котори[й] служи(т) в(ь) тебе(,)
взяли под карауль и били єго безнєви(н)нє(,) а за и(с)тунную вшу проступку (,). 
Для яки(х) м£рь ви его подали в(ь) неволю? Визволяйте без турбацій моєй(, > 
а єжєли не визволите, то оз(ь)му писаніе о(т) свой(х) правителє(й) я(м)по(л)-
ски(х), то из бе[з]чє[с]тію тєб£ буде(, > и о)(т) ста(р)ши(х) вши(х) из(ь) утра-
тою (,). Будете плати(т) ув’Ьче и бєзчєстіе за моєго сна(,) о сє(м) нєпрєм£(н)нє 
дєклярую (, > (24).

Народною ж мовою пишуть листи й деякі представники шляхти та стар
шини, особливо у випадках, коли це було викликане ситуативно (подіями, 
що хвилювали авторів листів, тематикою розповіді тощо). Таким є лист пані 
Бороховичевої Марії, жительки містечка Лютенької, до батька про пограбу
вання її свекрухою, старою пані Бороховичевою, та з проханням захистити 
її від можливих наступних грабунків і побоїв: Мило^тив'Ьйшій мойродитєлю! 
В(ь)чєрайша(г)[о] дня субо(т)на(г)[о], ополудні, старая пн£ Бороховичєва, 
роїзіграбовавши дворець мой свина(р)ски(й) ((:)о чомь доне(с)ти вшей роди- 
те(л)ской мл(с)ти слугу моє(г)[о] Ива(н)ця посилаламь(:)), а теперайшаго ндє(л)- 
наго дня, зобравши в(ь)сЬхь людей лютє(н)скихь, такь козаковь, яко и поспо-
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литихь, до дьвора еи. старой пнеи, и ста(р)шину горо(до)вую, чтоби я йшла 
до еи в(ь) дво(р)(,>. Теди я, опосаючися [!], даби и оста(т)нєго з(ь)доровя<: >, 
чо(г)[о] бжє не дай<: >, не из(ь)бути, не пошла туда<,> (16).

На живомовній основі грунтується й мова навіть високих представників 
тогочасної старшини, освічених шарів суспільства, прощо свідчить, наприклад, 
лист чернігівського полковника Миклашевського Андрія до свата Григорієвича 
Дем’яна, стародубського бурмистра, з вимогою негайно повернути борг: А же 
до си(х) чась не вчинилисмо мєжду собою з вашеціз моспано(мь) сове(р)шен- 
ного порахунку (,) за одобранную озд мене поташь<,) для которого тепера по
силаю (,) и прошу, що буде по порахунку належало дєнєгь, поволте оддати есЬ
сполне(,) без всякой трудно(с)ти(,) а его млти пану umagipy Корєцкому, єжели 
що буде належало од мене по вчиненому между мною и его мло(с)тю порахунку,
в той чась уйститися и самь могу его мл(с)ти. А вм. пна прошу, не затрудняючи 
себе и мене, оддати всЬ мииЬ по пораху(н)ку дєнги, бо стари(х) людей при- 
(с)лове — «Рука руку знає(,>». Болить не ширачи писанід моего, зо(с)таю(,> 
(10). Порівняно з листами попередньої групи тут добачаємо лише трохи більшу 
кількість мовних елементів староукраїнської книжності XVII ст.

Аналогічне враження справляє й мова листа Томари Василя, чернігів
ського полкового судді, до сестри Леонтовичевої Феодори про те, що шість 
кухов горілки останньої ще не продав, а тому не може повернути грошей:
Зволишь, в(с)це м(с)ігЬ пн'Ь, писати кь мн^ о горілку <(:)которую я принялє(м)
куховь нгЬсть<:)>, ежели видана уже(, > даби гроши прислалємь(,). Тояв(с)ць
м(с)ціз пнеи обявляю<, > же до сеєи пори тилко єщє куховь дві» роздано, а чотири 
еще и не починанихь стойть(, >. А й роздавши, не такь скоро мо(ж)на гроши 
стягнути<,) (ЗО).

Відзначимо, що Григорій Грабянка, автор широковідомого літопису «Дій
стві я през'Ьльной и от начала поляков крвавшой небьівалой брани Богдана 
Хмелницкого, гетмана запорожского, с поляки», писаного слов’яноруською 
мовою, в приватному листі до гетьмана Данила Апостола про роботу, виконану 
ним при гаченні Гадяцької греблі, і з запереченням наклепів господаря Гадя- 
цького замку пана Казановича, вдається не до слов’яноруської, а до «простої» 
мови, тобто староукраїнської літературної мови, максимально зближеної з на
родною. Для ілюстрації подаємо уривок з цього листа гадяцького полковника 
Григорія Грабянки: ...а)(д)накь я, вьішше показан(ь)ни(й) указь приводя бо  
исполненіе, старалься по всякой возмо(ж)ности созначенную греблю угати(т). 
И собирая килкокротне якь козаковь(,) такь з(ь) свои(х) и протОь)чии(х) 
дє(р)жавцовь маетно(с)тей мужико(в)<,> до тро(х) разь оную угачоваль, толко
(ж) за сєгол'Ьтним'ь со(т) валнихг дожчей наводненіемг нево(з)можно бьіло єй 
удержати(,). Но я, усмотря способь(,) вел'Ьль на мой дєнги работниковь на- 
нима(т)(, > и згори Псла просто канали вши(р) на двана(д)цять са(ж)нєй(,) 
долго ведучи воду, копа(т) далеко(,) и тимт> грєбл’Ь многую полєгкость для 
сна^н^йш ого занятя(,> учиниль(,) где и самь нєсо(т)ступно присутство- 
валь(,) (46).

Навіть представники церковних кіл в приватних листах послугувалися 
або «простою мовою» (книжною українською), або живою народною; пор. лист 
київського митрополита Йоасафа Кроковського: Присланньїй вельможной 
милости панской дарь, талярей сто, на поминаніе вь богу зешлого его милости 
лана Василія, милого вельможней милости паней малжонка, вдячне принявши,



вельце вашмосьци паней благодарствую, готовь будучи такь о блаженномь 
его успокоеніи, яко и о многолітномь вельможной милости панской здравіи 
и желаемомь спасеній при архіерейскихь молитвахь незабвенно господа бога 
благати, яко есмь и навсегда пребьіваю (2). Мова церковників стає також 
більш спрощеною, розмовною, а виклад жвавішим, коли автори переходять 
від загальних міркувань до життєво важливих для них речей. Так, ігумен 
Каташинського монастиря Каліст, привітавши пана Ширая Стефана Спиридо-
новича фразою «Посто(м) стія чєтирєдєсятници вашь м(с)ці пана и бл годіте ля
ншєго повіншовавши (, > яко нша скудости во(з)могла изнести(, > дай бже ща(с)-
ливе со прєзацнимь родомь вашимь па(н)скимь(,) и рождєства Хва дочєкати{,> 
того зичливе жєлаємь», говорить набагато простіше, коли захищає власність 
монастиря: Ажє намь відомо е(ст), же вм<:>. па(н) хочете и сіно позабирати (,)
теди, вашь мць, не важтеся (,) и не чиніте намь того(,> а когда хочете, то ми 
продамо вамь поці(н)нє(,) якь у то(р)гу веде(т)ся<,> а сами не беріте (,) жеби 
на(м) не (с) кривдою бьіло (5).

Так само вдаються до простішого викладу і представники козацької стар
шини, якщо до цього спонукає відповідна ситуація; пор. лист Сахновської 
Євдокії, дружини чернігівського полкового обозного, до чоловіка з повідом
ленням про неприємності від сотника Кузьминського: Неприятєль нашь со(т)- 
никь Кузмінскій хотіль о(т)нять сіножать нашу ушєнску и присилаль ко мні 
атамаїна] ушєнского Михулю з(ь) договоро(мь), что будто она сотеная, то я 
оному атаману сказала то, що не сотє(н)на сіножа(т) то, а куплена наша, на 
которую и купча в нась єсть (105).

Проте в цілому мова представників церковних кіл виразно виділяється 
більшою насиченістю елементами церковнослов’янського походження; мабуть, 
це явище помічалося і в усному мовленні, як можна спостерегти в листі-про- 
ханні ченця Шкляревича Олександра: Мило(с)тивьій мні добро(д)(:).! Если
обріто(х) блгда(т) прє(д) тобою, испо(л)ни поважную свою па(н)скую обітни- 
ц у (,) по(д)лугь прирожєнія своєго, ащє и отягчє(н)но е(ст)(,) но не опєчали- 
с я ( ,): з ласки своєй постарайтеся то(н)кого сукна(,) на всєгдашню своючє(ст)(,)
и славу(.>... Аще же нєуго(д)но сіє будє(т) блгродію вшєму(,) прочє(т)ши, 
крайнєго ради встиду моєго, сєя цидули світу не являйтє(,> (4).

Певне групування публікованих пам’яток простежується і в хронологіч
ному плані, хоча межі між хронологічними періодами не завжди чіткі. Якщо 
в першій третині XVIII ст. в мові листів зберігається більш-менш виразна 
основа, успадкована ще з XVII ст., хоч і з меншою кількістю зафіксованих 
старокнижних елементів церковнослов’янського і латино-польського похо
дження (теди — 1; хотЬлє(м) на єго жалобу прє(к)лада(т) — 7; понєважТ) — 
7; рє(с)пє(к)гт>— 7; пож?кгнан('ь)е— 11; денно і нощ но— 1; сугубую пе- 
ча(л) — 11; дє(с)ницєю — 43; нєистощаємоє ...сокровищє — 45), то орієнтовно 
з середини XVIII ст. старокнижні елементи латино-польського походження 
практично зникають, подекуди залишаючись як реліктові явища, а елементи 
російської літературної мови XVIII ст. ще лише намічаються, виступаючи 
більше як фонд слов’яноруської літературно-писемної мови цього періоду. 
В кінці XVIII ст. у мові приватних листів уже досить виразно проступають 
елементи нової російської літературної мови XVIII ст., а староукраїнська лі
тературно-писемна традиція зберігається, крім лексики й словотвору, най
більшою мірою в галузі фонетики і словозміни.
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Широко відбитий у публікованих документах український народнороз
мовний компонент. Яскравою ознакою є фіксація в них фраз і виразів, типових 
для усного живого мовлення, що засвідчуються в багатьох документах: То(л)- 
ко жь мітЬ перепона тая — мало грошей на дорогу маю тепе(р) (1); що ту(т) 
за б'Ьда була, все порозвожено, пу(ст)ка зо(с)тала (3); а болить ни до кого, 
здає(т)ся, писати не потребно (64); в(ь) прьійдучую суботу, скоро св'Ьть, припро
вадити (77).

У тексти листів часто вставляються народні прислів’я та приказки, фра
зеологічні звороти: бо стари(х) людей при(с)ловє — «Рука руку знає» (10);
Чия дша чє(с)нику не %ла, не буде(т) и па(х)нути  (18); доношчики шмуля- 
тиму(т) очима (18); на божуй пос(с)тєлЬ [!] лежачи (36) — тобто помираючи. 
Мабуть, з канцелярської сфери походить прислів’я «язавсЬми нєстрапчій» (67).

Трапляються і точно зафіксовані живомовні фрази і вирази, хоч і рідше, 
ніж, наприклад, у судових актах. Так, прилуцький полковий суддя Маркевич 
говорить: «А хто za тобою посилавь— чи попь, чи громада (,)?» (22).

У пам’ятках епістолярного жанру широко представлені різні тематичні 
групи лексики, що відбивають побут людини, її становище в суспільстві, гос
подарську діяльність, ділові стосунки тощо. Назвемо групи лексики, для до
слідження яких приватні листи можуть бути використані як багатий і вдяч
ний матеріал:

1. Назви спорідненості й свояцтва, родинних зв’язків і стосунків, назви, 
пов’язані з дружбою, приятелюванням тощо: матка моя (14); сини наши (106);
з &Ьтками и внучками (105); дочка (16); сєсте(р) вши(х) рожони(х) (9); пнь
дядко (9); цятусю (14); милая малжонка (19); пасинка (64); пн^ дядиная (85); 
сестре(н)че (11); брато(в)ку (51); тєс(т>)тя (22); сваті) (10); приятелю (37); 
друже стари(й) мо(й) (49); злопріятєль нашь (106).

2. Назви посад, звань, назви, пов’язані з тогочасною системою управлін
ня, розшаруванням суспільства, адміністративними стягненнями і покаран-
нями тощо: ста(р)иіина по(л)ковая (11); бунчуковьі(й) товарьі(иг) (115); пна
хоружого енера(л)ного (11); пн'Ь хоружина єнера(л)ная (11) — про дружину 
генерального військового хорунжого; полковникь (78); сотник (106); с т а р о с 
та (3); войто(м7>) (3); войтиха (1); атамань величковскій Чуйко (106); кур%н- 
ця(м) (11) — членам одного куреня; такь козакові), яко и посполитих!) (16); 
подсусЬдка (106); онь ва(м) не подданій и не хлопець (104); слуга (14); челя(д)- 
никь (3); отець ігумені) (105); о(т)бували и панщину (106); ука(з) (7); би(т) 
чгло(м) (7); искати з мене управи (18); позива(л) (22); в т у(р)м *6 (106); про
тесте ... подані) в сотєную Сосницкую канцелярію (106).

3. Назви житлових і господарських приміщень, назви, пов’язані з госпо
дарюванням, повсякденною працею людини: хату (106); до го(с)поди (11); 
комора (3); млині) (3); и(н)барі> (3); ви(н)ница  (3); на Прокопієвски(й) млинокь 
з дворико(м) и сЬножатю (3); ски(р)ті> (127); ка(д)ки  дв£ з носа(т)ками (3); 
в господа(p)cnwb нашємь (105); сЬмь стогові) сЬна (3); з(ь) воза (42); засЬявь 
пашнею (106).

4. Назви свійських тварин, робочої худоби, птахів та ін.: скоте (105); 
волові) 50 (105); корову молодую третяку(,) свиней двоє стари(х)(,) овець двоє 
стари(х)(,) козлятокь двое(,> ... є(д)ного гусака, двоє гусей (3); коней (9); ло
шака рижого (51); теляті) 29 (103); лошатг ... 11 (103); кабанові) дванадця(т) 
(132); ягняті) ... 100 (103); риби ... наловлено (132).



5. Назви продуктів харчування, напоїв, а також одягу та взуття: вишнє- 
вєць ... попиваю (62); фруктовь, яко сливгь-вє^єрокь, ... яблокь (72); до(б)- 
рого пива (74); кавуновь (134); свиту, кожуха, рукавици, шапку, поясі) обо- 
(д)рали (127); черевики, ... чоботи (133).

6. Назви грошей, терміни зі сфери торгівлі, майнових стосунків та ін.: 
готовими гро(ш)ми  со(т)дати (1); талярєй 40 либо чеками(,) либо копи(й)ками 
(1); грошей всЬхь ... такь в(ь) чє(р)воньі(х) золотьі(х), таляра(х) битьі(х){у) 
якь и в(ь) мЬлкьі(х) ... о(т)лічи(ти) (11); сорокь чирвонихь (14); ше(ст) куховь ... 
по дєся(т) кадокь (ЗО); ко(п) шисьть (60); рубль (60); доброво(л)ний то(р)гь
(3); очєнь дешева (105); обликь (1); визичити грошей (1).

7. Назви і вирази, пов’язані з процесом листування: листа (11); листов
н и й )  ... одозвь (14); писание якое одибрати (14); по сєй малє(н)кой ка(р)- 
тоцЬ моєй(51); из(ь)вЬстиле(м)ся (11); обписати (14); ли(ст) ... дойшо(ль) 
рукь мои(х) (18); хотілемь учинити о)(т)вЬ(т) (18).

8. Слова і формули ввічливості, етикету: коханого моего пна швакгра (11); 
милая моя пні сестра (11); Наймильшій мой сину пне ©єсодорь! (12); до услугь 
пово(л)ній (108); Доношу прияте(л)ско и зо(с)таю  (59); уклонь мой нижай- 
ши(й) оддаючи (14); записую себе до конца живота моего &ь еЬрную службу 
вм. добродійству (19); кланятися васпану добродієві (20); з великими подяко- 
ва(н)нємт> (15); ізволили ... дати мні такоє слово (17); но и сего не змовиль, 
якь здравствуеть и нехай здравствуеть мой сестренець (14).

9. Слова і вирази, характерні для усного живого мовлення: цураєшся 
(9); чи тями(т) со(н) (22); довідалися (22); вичекати (34); тепера (10); нащо 
(22); ги(д)ко  (27); почасти (132). Зрідка фіксуються діалектизми (дакь — 22) 
і слова згрубілого чи лайливого звучання, звичайно в живомовному контексті:
в(ь) Глухові могу забаритися чрезь ки(л)ка ндєль ...з  ш(ь)капами  о д о  (л)- 
гахь (1) — про старих жінок; а сонь со(т) такои жь ша(л)вьруги чуль, якь 
ти (21).

Автори листів користувалися традиційним правописом, що базувався на 
етимологічному принципі й нівелював чимало живомовних особливостей. 
Проте все ж жива вимова, навіть іноді діалектна, впливала на пам’ятки, про 
що свідчить ряд їх правописних та фонетичних особливостей:

1. Літера и звичайно вживається для позначення українського звука 
переднього ряду й високого підняття [и]. На це вказують численні випадки 
плутання и з етимологічним ьі: ти (22); довліло би мні (14); аби (22); ви (24); 
випустошили (127). Рідше використовується ьі замість етимологічного и: до 
господи зайтьі (11). Мабуть, ця особливість живої вимови була дуже стійка, 
бо Лизогуб Яків Семенович ще 1771 року у своєму листі використовує форми: 
батюшкьі по(р)тре(т), племенньїка, мати моя, не погнЬвьі (150).

2. Дуже часто використовується в текстах літера й з надрядковими зна
ками (крапкою і дужкою над нею), що вказували на йотованість вимови: єй  
мило(ст^ (11); моймь (6); уйститися (10); пойздь (17); без турбацій моєй (24); 
в Украйну (28); свойхь (52); изьйхати  (53); меншій діти (103); Анастасій (130); 
чрєзь сій жь подводьі (132).

3. Літерою і перед голосним, здебільшого о, передавалася пом’якшена 
вимова попереднього приголосного: є^пєдіованьїми (13); ув огіорь (22); пчоль 
уліовь шести (22); винова(т)ціовь (35); §аліонки (78); коліору (78); маіора
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(101). Рідше така передача спостерігається перед е: Дзіееулски(м) (48); Кен- 
дзієровскій (64); ВЬнсіера (80).

4. Літера *Ь у переважній більшості випадків уживається етимологічно 
правильно: совЬтую (4); тіло  (11); м Ьлш (х)  (11). Відступи ж від цього правила 
звичайно засвідчують в шову як і: мізерного (14); терміна  (130); при сє(м) 
жє листі і  о(т)правую (35); ілЬ (133). На це ж вказує вживання літери и за
мість % хоча трапляється рідше: ecu (10); погрииігніи (33): вири не доймаєтє 
(36); пєрєвидовать (68). На користь вимови як і говорить і використання 
її в живомовних українських словах і формах слів, де вона не могла вимовля
тися інакше: тобі (22); н і  разу нє изволиль... одписати (14); просЬте (53); 
постановите (11); сотворите (25); добродієві (26). На те саме вказують і часті 
випадки плутання $ — и в одному документі: о приси(л)ки  — о постройкЬ 
(60)\ видерка— егЬдєрка (64); вгЬдатьі— пєрєвидовать (68); доброди[й]ко — 
до(б)роді(й)ци  (133).

5. Перехід о, е в і належить до явищ, що фіксуються в розглядарих пам’
ятках рідше. Здебільшого зберігається о або є: негодного (14); одписати (14); 
не то(л)ко (18). Зрідка в закритих складах замість о, є вживається и: за при-
издожь свои(мь) (1); чрєзь ки(л)ка  ндєль (14); тилко (ЗО); ко(п) иіисьть (60); 
в чимь (14); одислати (26). Найчастіше ж спостерігається перехід в у: гову(р)- 
ка (36); обрукь (53); кунь (103); н і в сюм*ь, н і  в тум% (106); потумь (23); вусЬм- 
десятТ) (26); Ковалювско(г)[о\ (28).

6. Фіксуються також ряд дрібніших явищ живої народної вимови:
а) перехід є в о після шиплячих перед здавна твердим приголосним: чо

тири (ЗО); чого (22); чолобит(ь)ную  (8); чортори(ж)скіе (9);
б) чергування у з в: о ука(з) — (в)казу вашого пньско(г)[о] (7);
в) сполучення ри, ли замість давньоруських рт>, ль, рь, ль: нє (о(т)крила 

(1); окрив(т>)ши (11); (о(т)крию (19);
г) тверде р перед а, о, у: болшє нє иіирачи (9); поратовати (1); грабара(мь) 

(36); господара (38); на урадь (39) смо(т)ра (150); дочерою (12); писару (31); 
благодару (53);

д) досить часті випадки пом’якшення ц: дійця  (22); для образця (75); 
двана(д)ця(т) (75); Бондарця (103); з(ь) Кривця, в(ь) Кривєць (132)\ гостинця 
(134).

7. Послідовно здійснюється чергування г, к, х із з, ц, с у формах даваль
ного й місцевого відмінків однини іменників 1-ї відміни: в(ь) П рилуці (17); 
нашой матці (52); о домовці (103); у Білоусовці (128); слузгЬ (7); войтисі (1). 
Проте зрідка спостерігається й відсутність чергування: о приси(л)ки  (60); 
о) (о (т) лучки (68).

8. В орудному відмінку однини іменників 1-ї відміни послідовно вико-
ристовуються повні форми: з своєю панею, сестрою вм. м(с). пна Хвесею (9); 
Варварою (12); за своєю доч(т>)кою (23).

9. Широко використовуються форми давального відмінка однини на -ов*ь, 
-8Bfc іменників 2-ї відміни чоловічого роду: товаришеві (1); товарииіовЬ (9); 
добродієві (3); к(7>)рєдиторови (8); наслідникови (9); асаулові (11); ПятаковЬ 
(22); господареві (38); о(т)цєві (52).

10. Широке використання кличної форми іменників є характерною озна
кою пам’яток епістолярного жанру: матко до(б)родійко (27); мні ласкавая
приятелко (128); сестрице (150); добродію ... пне швакгре и брате (7); Милий
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мой сестре(н)че, пне сотнику по(л)ковьі(й) перея(с)лавский! (11); Моя мило
стивая цятусю и добродійко! (14); пне дя(д)ку и добродію (18); о(т)чє (39); 
Петрусенку, серце! (132).

11. При перевазі інфінітивних форм на -ти (-тися, -тись) досить часто 
вживаються і форми на -ть: повинєнь буду (о(т)служити и завьдячити (1); 
изволиль прислати (9); поволте оддати (10); казалемь ... забігти  (13); повє(р)- 
нутися (18); могь знатьі (150); писа(т) (51); моло(т) (60); мушу поступи(т) 
(127).

12. Поширення форм наказового способу дієслів у 2-ій і 3-ій особах однини 
і множини: не важтєся{, > и не чиніте намь того (5); а сами не беріте (5); 
озліт е  (9); виведся (22); нехай ... нагородить (19); неха(й) озме(т) (76); не
хай и кужєль пряде(т) (132); руки свой нехай попо(д)писую(т) (11).

13. Послідовно використовується суфікс -ова- в формах інфінітива і ми-
нулого часу дієслів: блгодарствовати (19); турбовати (22); росказоваль (14); 
посплачова(л)ся (23); сказовали (24); совЬтовала (132); посовітовавиїи (51). 
Проте відбиті й живомовні форми типу: доискува(т)ся треба (22); припрова- 
жували (27); осмотрува(т) будє(т) (39); вопроиіува(т) (51); приговорува(т) 
(132).

14. Наявна синтетична форма дієслів майбутнього часу недоконаного виду: 
іскатиме(т) (8); шмулятиму(т) (18); не обрітатиме(т)ся (18); гватиму(т) 
(22); владітиметь и користоватиме(т)сл (37).

15. Досить часто фіксуються дієслівні форми минулого часу типу: пита(в) 
(22); пропа(в) (22); узявь (23); зачувь (25); зачавь (27); писавь (94); отобравь 
и засіявь (106).

16. Широке використання українських форм дієприкметників і дієпри
слівників, характерних для живого мовлення: увгЬдавьиіися (1); сидячому и 
в(ь)ладіючому (9); нє затрудняючи (10); спорядивши (11); приобицюючися (14); 
хотячи (22); даючи (28); чуючи (94).

17. Фіксація значної кількості характерних українських прислівників 
на -є: вла(с)не (3); поцінне (11); обширне (14); ло(ж)не доносили (18); безвинне
\ .  турбовали (22); се(р)дечне жал'Ью (28); поко(р)не ... блгода(р)ствуємь 
42); листовне обяви(т) (55).

* *
*

Тексти публікуються за «Правилами видання пам’яток української мови 
XIV—XVIII ст.», підготовленими М. М. Пещак та В. М. Русанівським (К., 
1961). Враховано також значний досвід видання пам’яток для потреб лінгві
стичного дослідження, набутий за час після опублікування зазначених «Пра
вил».

У даному виданні всі графічні варіанти кириличних літер передані сучас
ним українським правописом. Зберігаються є, fc, а, со, ь , ь і , оу, v, 0, х, Y 
та всі літери на позначення ґ і з, тобто ґ, g, кг і з, s, z.

Зберігається й з надрядковими знаками (крапкою і дужкою над нею), 
що вказували на йотованість вимови.

Надрядкові літери вносяться в рядок у круглих дужках.
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Єрик і паєрк умовно передаються літерами ь  і ь, що вносяться в рядок 
у круглих дужках.

Титли зберігаються (бгь, блгодЬтєль, вшь, г(с)пднь, мл(с)ть, нить, пнь, 
члвкь та ін.).

Відповідно до правил сучасного українського правопису:
а) вживається велика літера;
б) здійснено поділ тексту на слова. Частка ся у постпозиції пишеться ра

зом з відповідними дієслівними формами, у препозиції — окремо;
в) розставляються пунктуаційні знаки. Усі розділові знаки оригіналів 

збережені в ламаних дужках. Сучасні розділові знаки не вживаються, якщо 
мають стояти після графічно тотожних їм розділових знаків оригіналів.

Кінець кожного аркуша позначається двома скісними паралельними рис
ками, проти яких на полях проставлені порядкові номери аркушів.



ТЕКСТИ

№ 1. 1711 р. грудня 6. Ширай Яків до Ширая Стефана Спиридоновича 
з проханням позичити 40 талярів на судові витрати і зобов'язаннямя 

у разі несплати боргу, поступитися Соловським грунтом 
на користь останнього.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57478 (Лаз. 41 г), арк. 10—Іі зв. Документ — 
оригінал. Аркуші складалися удев’ятеро, як лист. На полі з лівого боку арк. 11 зв. печатка 
розміром приблизно 25 X 25 мм, з якої майже висипався червоний сургуч, на полі з пра
вого боку — невиразний слід від неї.

Мой прємило(с)тиві(й)ший блгодітєлю, м(с)цівьій пане Стєфань Ширай!
Увідавьшися пєвьнє чрєзь в(ь)сєчє(ст)ного г(с)пдина со(т)ца Каленика(,)

о намирєніи пна воита, которий то хочеть, за прииздомь свои(мь) или в(ь)прєдь, 
за писаніємь до я(с)невє(л)можного, мене за общий1 долгь разорити вС^конєць^
гачимь я, не чекаючи поизду п. воита, хочу денно і нощно спішити до боку
рєимє(н)та(р)ского(, > просячи рєсьпєкьту и млсє(р)дия на моє 2 прєвєликоє 3
разореніе <,) а найпаче же за 4 общий облики просити свтои справє(д)ливости (; >. 
То(л)ко жь мні перепона тая — мало грошей на дорогу маю тєпє(р), а такь
розумію, що в(ь) Глухові могу забаритися чрєзь ки(л)ка ндєль в справі с пно(м)
войтомь(,) такьже и з ш(ь)капами о до(л)гахь(. > // 2ачимь, мой блгодітелю, 10 
пожалуй, не (о(т)мо(в) на такую превеликую мою нужду и крайнєє разорєниє 
визичити грошей талярєй 40 либо чеками (, > либо копи(й)ками (, > и(ли) талярами 
бьітими, рахуючи по 4 золоти(х) таля(р) 5, на обликгь, со(т) мене будє(т) дан- 
нии до повороту моего з(ь) Глухова(, > любо готовими гро(ш)ми со(т)дати(, > 
любо житомь по на(с)тоящой цєні приняти за тую су(м)му(,) либо и на Соловь- 
ски(й) кгруньть, до порахуньку, дати тую сумму (, >. А що мні самому коштуєть, 
готовь буду по(д) сумьнєн(ь)нємь християн(ь)скимь рєистровьнє освідьчити (, > 
а до того маю правьную 6 купьчую и фуньдушь(:>, а заробьку (о(т)ню(д) не
жєлаю(:>. И повторе прошу не (о(т)мовити 7, бо єжєли п. войть напєрєдь 
мене // гайдє в(ь) Глуховь, то моя справа худа(,) а когьда я поспішу, тєди ю зв,
надіюся на млсть бжию, що не вигьрає(:). А шкапь я нималєн(ь)ко не боюся (,>
то(л)ко мні притру(д)но с пномь войтомь ст[о]рони Е(в)мущєнька части р о з 
правитися (:>. А в то(мь), якоє ваше жєланіе и намиреніє будєть, прошу и
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молюся нємєдлєнно до мене (о(т)писати, єжєли можна а(л)бо не можна визичити*
А в такомь прєвєликомь моємь разорєний годило би ся вм. мене поратовати 
и порадити, яко то сво(й)ствєннимь 8 знайдуючися (,) в(ь) такихь моихь9 тяжь-
кихь припа(д)кахь и напастяхь(, >. А я, дознавьши такови(й) вм. м. п. афекьть, 
повинєнь буду со(т)служити и завьдячити моими услуга(ми).

Вм., моєму м. пну и блгодЬтєлєви, щире зичьливий приятель и слуга(:>. 
Яковь Шира(й)10 (.)
Z(b) Ста(в).

11 1711 11 року дека(б)(.) 6 дня. //
Да пожалуй, вм., пні своєй о томь изві(ст)но учини, чтобьі по зичьливости

своєй войтисі нє о)(т)крила сєго ли(с)ту и прошєнія моего, а єжєли, вм., на
прошєниє моє то учините, тєди 12 я вм. дамь кабалу поря(д)ную(,) а сей листь
в(ь) то врємя мні (о(т)дастє (,). Да пожалуйте, нє ш(т)мовьтє, бо я на вм. 
вє(л)ми надіюся и чекаю 13.

Да пожалу(й)тє, м(с)ці пнє [Стєіфань, прикажитє своимь по(д)данимь, 
хоча и половину, со(т)дати любо овьсомь, любо и ячьмєнємь для коней (,) бо
оньїє (о(т)просилися до ща(с)ливого вшого повороту к удові, прошу да прошу.

Надпис. Вьісокопочьтєнному гпдину єго млсти пну Стєфану Спиридоно- 
вичу Шираю, г(ь)намєнитому 14 товаришеві в(ь) вой(с)ку 2апорожьскомь 15 (,)
а моєму прємлс(ь)тивійшому блгодітєлєві приятє(л)ско(,) да вручиться(г). 

Помітка адресата. В сємь лістє симь п(:). Яковь мні поступи(л)ся в Co
ll зв. лов(ь)скомь круньті(,) 16. 11

№ 2. 1712 р. грудня 16. Кроковський Йоасаф, київський митрополит,
до пані Ялоцької з подякою за сто талярів, подарованих останньою 

на поминки її покійного чоловіка Ялоцького Василя.
Подається за публікацією: Н. В. Стороженко. Из фамильньїх преданий и архивов.— «Ки- 

евская старина», т. 36, 1892, февраль, с. 347, 348. У даній публікації орфографія залишена 
без змін, застосована лише сучасна пунктуація, а текст розбито на абзаци.

Благородная мосьці пані Ялоцкая, мні велце мосьці пані и благодітелко!
Присланньїй вельможной милости панской дарь, талярей сто, на помина- 

ніе вь богу зешлого его милости пана Василія, милого вельможней милости 
паней малжонка, вдячне принявши, вельце вашмосьци паней благодарствую, 
готовь будучи такь о блаженномь его успокоеніи, яко и о многолітномь вель-

347 можной милости панской // здравіи и желаемомь спасеній при архіерейскихь 
молитвахь незабвенно господа бога благаимь \  яко есмь и навсегда пребьіваю.

Вашмосьци милостивей паней и благодітелки всіхь благь желающій 
пастьірь и богомолець.

Іоасафь Кроковскій, митрополить кіевскій.
З Кіева.
Декабря 16 дня 1712 р.
Надпис. Благородній еи милости паней Марій Василіевой Ялоцкой, мні

348 велце мосьці паней и благодітелці. //
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№ 3. 1714 р. серпня 1. [Шкляревич] Олександр, писар Катаїиинського 
монастиря, до Ширая Стефана Спиридоновича про Прокопівський грунт 

з млином, двориком і сіножаттю в с. Салові, що їх купує останній 
за домовленістю з ігуменом того ж монастиря.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57478 (Лаз. 43J, арк. 1—2 зв. Документ — 
оригінал. Аркуші складалися ушестеро, як лист. Арк. 2 чистий. На полі угорі арк. 2 зв.— 
три сліди від печатки невеликого розміру на червоному сургучі, без емблем і написів; на місці 
четвертого сліду прорвано папір. Прізвище «Шкляревич» відновлене за текстом листа, уміще
ного на арк. З—5 зв. даного рукопису.

Блгоро(д)ньій м(с)ці пне Шьірай<,> мило(с)тьівьій мні и велики(й) добро
дію  (,)!

По(д)лу(г) слова<?> вшм. м. п<:>. з прєчє(ст)[нимь] его мл(с)ти г(с)дно(мь)
о(т)це(м) ігумєно(м) ншимь(,) и доброво(л)наго то(р)гу(:> на Прокопієвски(й)
млинокь з дворико(м) и сіножатю(,) в сєл-Ь вшомь С ал ав і(,) тщатє(л)но,
єлико возмогохь, по блг(с)ловенію(,) о(т)ца ігумена (,) мні сего послушанія \
а ((о)собливе гначной блгродию вшєму о(т) по(д)лости моєя прислуги, з(ь)
ординованимь вм(с)ни(м) слугою, тако(ж)де Грицкомь и войто(мь) управова- 
лє(м)ся(:>. З рукь мойхь вла(с)не и(мь) вручилємь(,) пє(р)вєй дво(р) z хлі- 
бомь и солю(, > в то(м) же животи(н) оставиле(м) (, > корову молодую третяку (, >
свиней двоє стари(х)(,> овець двоє стари(х)(,> козлятокь двоє(;>, єй м(с)ць
добро(д)дійци [!] на прошєніє, є(д)ного гусака, двоє гусей(,) бже, ублагослови 
и умножи(,) усугублєніє(м) з сєго малого тисящами(,). Ви(н)ница зо всіми 
приналєжитостями(,) ка(д)ки дві з носа(т)ками и про(ч)(:)., ув и(н)барі дві
ка(д)ці (, > и друбязку В<: > [2] лубо(ч)ки, д іж ка (,.) у другой коморі шість бочокь
варивни(х)(,) и кухви В [2] поро(ж)ни(х) стари(х)<,) и прочая, короби и що 
е(ст)(,) будє(т) в добро(м) соблюденій(.> В млині осмо(т)ровали(с)мо(,) все 
ж єлізо 2, такь є(ст)(, > // кромі є(д)ни(х) клєвцовь(,) не мо(г)лє(м) и допита- 1 
тися(. > На сіножати не були, питали(с)мо чєля(д)ника достові(р)не(, > з вой- 
то(м), старо(с)тою, котри(й) повідавь сім ь стоговь с ін а ( ,) власного, кромє 
за(с)тавно(г)[о], на гроши(,) а не с половиньї (,) иже 3 и о(т)обрано, єще напє-
рє(д)(.) Що о всє(м) по(д)роб[н]у виразивши блгородию вшєму (,) и самого
мя(,) нєпрємінному вшєму пнскому и о(т)чє(с)кому4 призрінію вручившися, 
зостаю.

Вшм. м. пну и великому добродієві уніжоньій(, > убоги(й) хмона(х) Алє- 
|а(н)дє(р), Каташи(н)ского мн(с)тира писа(р)(,)5.

Z Салавьі.
Авгу(ст). аі [12]. д. -^аУді [1714] року.
[PS1. Листовь не возмого(х) допитатися правни(х), бо все пя(н) бувь, прос

павшися, да и знову п(ь)єть, чи не да(ст) бгь лу(ч)шє в мн(с)тирі в(ь) єго 
о(т)обрати онєи(х). Слуга вм(:). роскажє(т)(, > що ту(т) за біда була, все по
розвожено, пу(ст)ка зо(с)тала 6. // Бруся справлє(н)наго без(ь) о(д)ного три(д)- і зв.

ца(т), старого ставу ке(:) [25] брусовь и чоти(р). лотоки, що у ви(н)ницу 
вода текла (,).
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Надпис. Блгоро(д)ному его млсти пну Стєфану Спиридоновичу Ш ираю(,) 
знаменитому вь войску Запорожскомь товаришу, моєму великому добродіе-

2 зв. в і( , > належить подати ( , ) 7. //

№ 4. 1714 р. вересня 3 . Шкляревич Олександр, чернець і писар 
Катаиіинського монастиря, до Ширая Стефана Спиридоновича з порадою 

пришвидшити, оскільки він переїжджає до Чернігова працювати 
на архієрейській кафедрі, купівлю Прокопівського грунту.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57478 (Лаз. 43х), арк. З—5 зв. Документ — 
оригінал. Аркуші складалися ушестеро, як лист. Арк. З зв. і 5 чисті. Арк. 4, 4 зв. обрізані 
так, що залишилася лише частина з текстом. На полі угорі арк. 5 зв., посередині,— три сліди 
від печатки на червоному сургучі, що цілком висипався.

М(с)ці пне Шьірай(, > милостивий мні добродію (, >1
Доношу вшм. м. п(:>. о то(м) відати (,) яко є(ст) воля и указ(ь) єго а(р)-

хипасти(р)ской млсти (, > прєсєлитися мні> о(т) мнатира Каташи(н)ского до боку 
его а(р)хиерєйского в катє(д)ру Чє(р)н'Ьговскук) на житіє(,> зара(з) по ро(ж)-

Лч/
дєстві бци(,). Совітую вшой пнской млсти тєпе(р) бєз(ь)о(т)кла(д)нє, взгля-
до(м) то(р)гу ншєго на Прокопієвски(й) кру(н)ти(к), при мні в самоє діло
произвєсти (, > в книги записати (,) а особливе з(ь) мнастира, по(д) печатю 
мн(с)ти(р)скою и по(д)писо(м) рукь братий, писмо видати (;> на спокойноє
владініє онимь(?>. Да(ст) ли г(с)дь, возвратившися с Почепа, справивши, 
по указу а(р)хиєрєйскому, у протопопи діло, пє(р)сона(л)нє обіцуся вм. кла- 
нятіся(,) пишуся.

Мона(х) Алє|а(н)дє(р) Ш(ь)к(ь)лярєви(ч) (, > еще тепе(р) Каташи(н)ского 
мн(с)тира писа(р)(, ) 1.

З мн(с)тира.
3 зв. Сєптє(р)(:). г(:> [3] д. ^аіді [1714] року. її

[PS]. Мило(с)тивнй мні добро(д)(:>.! Если обріто(х) блгда(т) пре(д) тобою, 
испо(л)ни поважную свою па(н)скую обітницу(, > по(д)лугь прироженія своєго, 
ащє и отягчє(н)но є(ст) (,) но нє опєчалися (,): з ласки своєй постарайтеся то(н)- 
кого сукна (,) на всєгдашню свою чє(ст)(,) и славу (.) Азь же, ащє и нєдо(с)- 
тойньїй, одо(л)жаю себе во вся дни житія моєго в памяти сіє м іти (,) противу

4 силі моєй о(т)слуговати(;).// Ащє жє нєуго(д)но сіє будє(т) блгродію вшєму(, >
4 зв. прочє(т)ши, крайнєго ради встиду моєго, сєя цидули світу не являйте{,). //

Надпис. Его млсти пну Стєфану Шираю, знаменитому в(ь) войску Запо-
5 зв. ро(ж)скомь товаришеві, налєжи(т) подати 2. //

№ 5. 1714 р. [вересня] 29. Каліст, ігумен Китишинського монастиря, 
до Ширая Стефана Спиридоновича з проханням купити, 
а не забирати задарма сіно з грунту отця Пафнутія.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57478 (Лаз. 43х), арк. 6—7 зв. Документ — 
оригінал. Аркуші складалися удев’ятеро, як лист. Арк. 6 зв., 7 чисті. На арк. 7 зв.— два 
сліди розміром ЗО X 40 мм від печатки на червоному сургучі, що висипався. Назва місяця 
в даті встановлюється на підставі інших документів рукопису.
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Намь вє(л)цє ла(с)кавій м(с)ці пане Стєфа(н) Ширай а (особливій блгоді- 
тєлю нашь<.)!

Посто(м) стія чєтирєдєсятници вашь м(с)ці пана и блгодітєля ншєго по-
віншовавши (,) яко нша скудости во(з)могла изнєсти (,) дай бжє ща(с)ливє со
прєзацнимь родомь вашимь па(н)скимь(,) и рождєства Хва дочєкати(,) того 
зичливе жєлаємь(.) А при сємь, понєважь сицєвоє 1 изволєніє сталося между 
нами и со(т)цємь Пахнутіє(мь), ижь вм (:). пань заплатили gpy(H)rb со(т)ца
Па(х)нутія (,) тєди добре е(ст), по изволенію бжію (,). Ажє намь відомо е(ст),
же вм<:>. па(н) хочете и сіно позабирати (,) тєди, вашь мць, не важтеся (,) и 
нє чиніте намь того(,> а когда хочете, то ми продамо вамь поці(н)нє(,) 
якь у то(р)гу вєдє(т)ся (, > а сами нє беріте (, > жєби на(м) нє (с) кривдою бьіло(,}.
Тоє донє(с)ши в(:>. м(с)ці пану(,) и зичливому блгодітєлеві нашому, зо(с)-
таємо бгомолци всєгдашній(,).

Вм<:>. пну и зичливомому 2 бгодітєлєві.
Іє(р)<:>. мона(х) Кали(ст)вєго мн(ст)ра, зичливій ігумє(н) Киташи(н)ск 3.
Z (обители Китиши(н)<:>.
Року ^ауїД  [1714] к0 [29]. 7/ 6
Надпис. Намь вє(л)цє ласкавому и зичливому блгодітєлеві, его мл(с)ти 

пану Стєфану Спиридоновічу Шираю сіє наше начє(р)таніє всєпоко(р)ствє(н)- 
но да вручи(т)ся 4.

Помітка адресата. До чєстно(г)[о] о(т)ца Каліста, ігумена Котишно(г)[о], 
надобно о(д)пісать строньі(й) с іна 5. // 7 зв.

№ 6 . 1716 р. лютого 20. Ширай Яків до Ширая Стефана з застереженням 
купувати у нього грунти, а не відбирати їх іншим способом.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57478 (Лаз. 43^, арк. 8—9 зв. Документ — 
оригінал. Аркуші складалися ушестеро, як лист. Арк. 9 зв. чистий. Надпис і печатка від
сутні.

М(с)ці пане Стєфанє Ширяй, мой ла(с)кави(й) пріятєлю и блгодітєлю!
Нє словє(с)нє(, > но ли(с)товнє за словє(с)ньій вм(с)ці м(с)<:>. пана поклонь 

(, > кь мні чрє(з) пана Оолє(м)бевского за(с)ла(н)ньій, со взає(м)нимь моймь по(к)-
лономь, вм(с)ці м(с)ці пану блгода(р)ствуючи (: >, и(з)являю добрую скло(н)ность 
наміренія моєго вь сємь(,> вь чемь и мні бьі бьіло сь по(л)зою(, > и вм(с)ці 
м(с)ці пану тако(ж)дє(;>. Ибо єжєли вм(с)ці м(с)ці пана скло(н)ная ми(с)ль 
є(ст) цєною слушною мене за gpyHTa мой уко(н)тє(н)товати (,) и я з(ь) доброю 
волею на тоє при(с)тупаю(,> а єжєли (же) противни(м) способомь(,) // ((:)чєго 8 
со(т) прія(з)ни моє(й) нє зичу <:)), то и я правосудію яснєвє(л)можнаго готовь вда
тися <.> А что пані родитє(л)ка ваша тоє сміла зділати самово(л)ствомь своймь 
на(д) мною<»> чєго чє(ст)нимь и добримь людємь нє ти(л)ко на(д) кревними (,) 
але и на(д) чюжимьі нє при(с)тойть(, > и со то(м) я, ско(л)ко сильї моє(й), хотя 
бьі и самому ца(р)скому вєличє(ст)ву, готовь бьіть чєло(м) со кривді моє(й)(,) 
и мню<,> что вь тоє вм(с)ць м(с)<:). пань и самь нє пожєлаєшь интє- 
рєссоватися (;), бо з(ь) вм(с)ці м(с)ці пано(м) и(н)ноє(, > а з(ь) єй мл(с)тію
и(н)ное д іло  (, >. А да(ст) бгь<,) // за пріє(з)домь моймь, котори(й) в скор'Ь(х) 8 jb.
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чи(с)ліхь ве(с)ною намірє(н) я тра(к)товати(, > и в(ь) то врємя з(ь) вм(с)ці 
м(с)<:>. паномь, какь на(м) обоймь будє(т) полє(з)нійшє(,) обьі(й)дє(м)ся(:>. 
А тгпє(р), пріятє(л)скою прія(з)нію жєлая вм(с)ці м(с)(:). пану, на(с)тоящи(й)
путь свтія чєтиргдєся(т)ницьі совг(р)шивши (, > вь совє(р)шє(н)номь дшьі и т іл а  
здравій тєкущєму на по(д)вигь страданія и того(ж)дє то(р)жє(ст)вє(н)ному 
во(с)крєсєнію по(к)лонитися<,) нєлицємі(р)но и паки усє(р)дствуя, прєбьіваю.

Вм(с)ці м(с)ці пана, моєго ла(с)каваго пріятєля и блгодітєля.
Яковь Ширай, в. р.1 
3(ь) Са(н)ктпитє(р)бурха.
1716 февруарія 20 <: >. //

№ 7. 1717 р. березня 11. Гудович Андрій до Жоравка Лук'яна, 
стародубського полковника, з проханням наказати Зурману Василеві 

та Моцарському повернути борг, інакше він поскаржиться 
в Генеральний військовий суд.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57479 (Лаз. 432), арк. З—5 зв. Документ — 
оригінал. Аркуші складалися удев’ятеро, як лист. Арк. 5 чистий. Текст на арк. 4, 4 зв. 
подано після тексту на арк. 5 зв., оскільки в рукопису порушено послідовність тексту. На полі 
з правого боку арк. 5 зв.— слід від печатки на червоному сургучі, що цілком висипався, а на 
полі з лівого боку — відтиск від неї на папері.

Мо(с)ці пне по(л)ко(в)нику стародубо(в)ски(й), мні вє(л)цє прємило(с)ти- 
ви(й) добродію!

Прошу вашо(й) пньско(й) мило(с)ти о ука(з) до Василя Зу(р)мана и до 
Моца(р)ского, жєби (о(т)дали до(л)гь, що на ни(х) доводи(т)ца, а коли нє о>(т)- 
даду(т), то прошу по(з)волє(н)ня по(г)рабить<;>, бо и (м)ні 1 тєпє(р) на (г)роши 
вє(л)ми 2 ну(ж)но<;>. Тако(ж) прошу вашо(й) пньской мило(с)ти и (в) то(м) 
о рє(с)пє(к)ть, що на Василю Зу(р)ману и досєлі пропадає(т) моя втрата, що 
тратилє(м) в то(й) ча(с), ко(г)да поби(л) Зу(р)ма(н) слугу моєго, котори(й) 
слуга со(т) єго ру(к) мало и нє (в)мє(р), [и з]а 3 (з)доро(в)є слузі моєму ні-
мало нє нагороди(л), [хоч]а 4 и (в)ка(з) вашь пньски(й) би(л). Тєди, понєва(ж)
онь и (в)казу вашого пньско(г)[о] нє по(с)лушє(н), то мушу на єго в суду Енє- 
ра(л)но(г)[о] би(т) чєло(м), що єму не бє(з) бо(л)шо(й) утрати було (б), // бо 
и тєпє(р), будучи в Гадячо(м), хотілє(м) на єго жалобу прє(к)лада(т) 5, то(л)ко
бє(з) волі вашо(й) пньско(й) ро(з)ми(с)лилє(м)ся; а тєпє(р), ко(г)да нє буде(т)
мило(с)ти вашо(й) пньско(й), то мушу о (с)вята(х) прє(к)лада(т) жалобу о то(м).
И по(в)торє вашо(й) пньско(й) мило(с)ти о святую справє(д)ливо(с)ть просячи, 
зо(с)таю.

Вашо(й) пньской мило(с)ти зи(ч)ливи(й) слуга.
Аньдрє(й) Гудови(ч)6.
З Ива(н)тєно(к).
^ а у з і [1717] року ма(р)та аі [11] 7 чи(с)ла. //
Надпис. Его ца(р)ского прє(с)вітьлого в[єл]иче(с)тва 8 во(й)ска Заторо(з)- 

кого пну по(л)ко(в)ников1> стародубо(в)скому, его мило(с)ти пну Лу(к)яну



Жоро(в)ку 10, моєму на(й)ла(с)ка(в)шому добродієві, на(й)поко(р)ні подати 
належить п .

Помітка адресата. О(т) Гудовича ли(ст) на Зу(р)мана, присовокуплє(н)- 
ний с пенею 12. // 5 ЗВ.

Розписка Василя Зурмана. Я, Васи(л) Зу(р)ма(н), зо(с)таю винова(т) пну 
Гудовичу таляре(й) два битихь а иовинєнь буду со(т)да(т) (о(б) Тро(й)ці в сє(м)
же року ^ а ^ и і [1718]. На то(м) и руку свою по(д)писую(;). Крє(ст) 13. // 4

№ 8. 1717 р. березня 29. Гетьман Скоропадський Іван 
до князя Голіцина Петра Олексійовича, ризького губернатора, 

з клопотанням про виплату боргу — шестисот битих талярів — 
жителя м. Риги Беренса Ганса, небіжчика, з його майна 
знатному жителеві м . Стародуба Григоровичу Дем’яну.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 1—3 зв. Документ — 
оритінал. Аркуші складалися учетверо, як лист. Арк. 2 зв.— 3 зв. чисті. Арк. 2,2 зв.— це 
конверт розміром 105 X 90 мм, на звороті якого збереглася печатка розміром 22 X 25 мм на 
червоному сургучі, в центрі якої — три схрещені стріли на фоні щита, обрамленого візерун- 
ком-плетивом, по боках — ініціали І С Г (ліворуч) та В Ц В (праворуч), тобто: Іоаннь Скоро- 
падский, гетмант» войска царского вєличєства. Печаткою також продавлений папір з лівого 
боку арк. З, угорі.

Сіатє(ль)ний и прєво(с)ходитєлнійши(й) князь кгубєрнато(р) риз(ь)ский,
г(с)пднє, г(с)пднє мой вєл(ь)цє зичливьій пріятєль(.)!

Подаваль мні чолобит(ь)ную(,) Дємя(нь) Григорієвичь, зна(т)ни(й) оби
ватель стародубов(ь)ски(й) (,) п(ь)рєк(ь)ладаючи (, > что риз(ь)ски(й) тамошни(й) 
граждани(нь)(,) п(ь)розиваємій Гансь Бєрєн(ь)сь(,) задолжив(ь)шися ему за 
горілку шє(ст)соть талярє(й) бьіти(х)(,> з лишкомь<,> и (они(х) не уистив(ь)- 
ши 1(, > з(ь)мєрь<, > а по смєрти єго состалая вся субста(нь)ція в(ь)ручєна ні- 
якимьсь опєкунамь, куп(ь)цамь риз(ь)с(ь)кимь 2 жє(, > в(ь) завідован(ь)є(;).
И любо пєрє(д) симь писалємь до вшого княжого сіател(ь)ст(ь)ва(, > в(ь)носячи 
мою за помянутимь Дємяномь инстан(ь)цію<, > жєбьі ему то(т) дол(ь)гь, нє- 
бо(ж)чико(мь) Гансь Берен(ь)сомь затягнен(ь)ни(й)(,> за волєю(,> и відомомь
вшого княжо(го) сіатєл(ь)ст(ь)ва, бьіль вип(ь)лачєнь(,) со(д)накь до ти(х) чась 
жа(д)ная оному в(ь) томь не учинена сати(с)фак(ь)ція<;>. Чого ради онь, Дє- 
мянь, з(ь)нову п(ь)росиль моей о поискан(ь)ю мєнєн(ь)ного своего дол(ь)гу
до вшого княжого сіатєл(ь)ства интє(р)позицій(,). Тедьі я, відаючи самую 
слуш(ь)но(с)ть(,) же в(ь)сякь дол(ь)жникь к(ь)редиторови своєму бєз(ь) про- 
тив(ь)но(с)ти налєжито(ст) // уищати повинє(нь)(, > чрєзь сіє моє пов(ь)то(р)- і
ноє писаніє(,) вєл(ь)цє п(ь)рошу — блговоли, вшоє княжоє сіатє(ль)ство(, > 
когда онь, Дємя(нь), туда, в(ь) Ригу, прибудє(т) или кого со(т) себе п(ь)риш- 
лє(т) 3(, > и іскатимє(т) з(ь) ти(х) сопєкуновь, в(ь)сіми добрами Ган(с) 4 Бєрєн(ь)- 
са завідуючихь 5( ,) в(ь) оп(ь)лачєн(ь)ю налє(ж)ного себі до(л)гу справє(д)ли- 
во(с)ти 6( ,) приказать сонимь по соблікахь, ско(ль)ко довєдє(т)ся до(л)жно(й) 
к(ь)рєдиторови 7 сумми(, > з(ь) позо(с)тало(й) Ган(ь)сь Бєрєн(ь)са субстан(ь)- 
цій(, > бєз(ь) да[л]шого 8 о(д)лагатєл(ь)ства вип(ь)латити(;>. П(ь)ри сємь лас-
кавой вшого княжого сіатєл(ь)ст(ь)ва полєцаясь пріяз(ь)ни, прєбьіваю(.>
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1 зв.

2

6

6 зв.

Вашо(му) княжому сіатє(ль)ст(ь)ву в(ь)сє(г)[о] добра зичливи(й) 9 нрія- 
тєль<,) и пово(л)ний слуга.

Івань Скоропа(д)ски(й), гєтма(нь) во(й)скь 10 его црско(г)[о] пр(с)тло(г)[о]
влч(с)тва За(п)[орожскихь] и .

3(т>) Глу(х)(:>.
Ма(р)та 29 12 д<:>. року 1717. Н
Надпис. Сіатє(ль)ному и прєво(с)ходитє(ль)нійшому кнзю, єго мл(с)ти

г(с)пдну Петру А лє|ієвичу Голицину(,) єго црско(г)[о] пресвітлого  влч(с)тва 
кгубєрнатору ризскому 13. //

№ 9 . 1718 р . червня 1. Маркович Федір запрошує швагра 
Томару Василя, знатного військового товариша, у с. Безуглівку 

на поділ майна, що залишилося сестрам останнього по смерті батька.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57479 (Лаз. 432), арк. б—9 зв. Документ — 

оригінал. Аркуші складалися учетверо, як лист. Арк. 7, 9,9 зв. чисті. Печатка відсутня. До
дається також писана іншим почерком і чорнилом копія купчого запису на гаї в с. Чорториях 
і Османне, продані Писаренком Василем та Бердиченком Харком генеральному військовому 
судді Чарнишеві Івану.

Любєзньїй мой пнє швакгрє и брате (,)!
Понєважь < єго, ниже на даті виражєнного, числа прибувь в(ь) домь мой

єго мило(ст) пнь Григорій з своєю панею, сестрою вм. м(с). пна Хвєсєю для 
отобра(н)ня оста(т)ку свойхь нєдобранихь коней <,) и товару рогатого(,) а
сполне, ту(т) же з нимь, и пнь Івань Томара, мой швакгє(р)(,) вм. м(с). пна
брать (,) которого єго мило(ст) пнь дядко изволиль прислати зо всіми рєє(ст)- 
рами тими, зколко ми дитячи(х) річей, имєнно товару, коней, овє(ц) и свиней,
приняли були в дозо(р)(,) тєпє(р) тоє всєконєчно<;> міємь вм. м(с). пну, дво(х)
паня(н), сєстє(р) вши(х) рожони(х), Тосі й Настусі, до рукь вм. м(с). пану, 
яко наслідникови по о(т)цу, на всіхь добра(х) о(т)чєски(х) и матєрински(х) 
сидячому и в(ь)ладіючому, міємь со(т)дати. Тєди пишу, извіствуючи о томь,
до вм. м(с). пна: // изволтє, вм. м(с). пнь, и свой рєє(ст)ра, роспи(с)ки, оз(т>
на(с) вм. м(с). паномь(,> якіє силою вм. м(с). пнь намь кгрунта пу(с)тіє вру- 
чиль на випосажєн(ь)є тро(х) сєстє(р)<;>, то й тую росписку, из собою озмі-
т є ( ,) и изволтє, вм. м(с). [пнь] и бра(т), в(ь) Бєзугловку приєхати на сєй при- 
йдучій чєтвє(р)токь(,) и учинить совє(р)шенноє доброе діло сирота(м) біднимь, 
которіє, якь ми видимь всі, же яки(й)сь ихь е(ст) виступокь, что они чужди
у вм. м(с). пна своєй о(т)чизни(, > же вм. м(с). [пнь] и(х) вєсма цураєшся <, > 
и види(т)ся намь и всімь людямь тоє, что одного жь того жь со(т)ца и матєри, 
що и вашєць, и нє стратили нічого своєго а)(т)ца(. > Болшє нє ширачи, вм.
м(с). [пна] здорового у чєтвє(р) в(ь) Бєзугловці оглядати (,)

Вм. м(с). пну всі(х) добрь щирозичливій швакгєрь.
©єдо(р) Ма(р)ковичь 2.
3(ь) Прилуки.
Юля а [1] [1718] року. //
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Надпис. Любєзному швакгру моєму єго мило(с)ти пну Василію Томарі,
зна(т)ному товаришові войсковому, моє(му) вєлцє м(с)цівому пну и брату, 
подати .3

Списокь ли(с)та того, что посилалє(м) до пна Василія Томари тогді, якь/N-/
приєздиль швакгєрь пнь Григори(й) по сво(й) статокь і пнь Івань Томара на 
мі(ст)цу о(т)ца своєго4. //

Копія 5.
Року тисяча сімьсоть осмаго на дцать июля двадцать пєрвого(.)
Каждому, кому бьі о томь тєпєрь и вь пото(м)ніє часьі відати надлєжало(,) 

мьі, нижє на подписі виражєнньїй, житєли чортори(ж)скіє, обья(в)ляє(м)(;), 
ижь вєлможно(му) єго милости пану Йвану Чарнишу, судій войсково(му) 
єнєра(л)но(му) 6, за єго жь ради нась поднятіє труди, сь доброй воли своєй(,) 
а нє с примушєнья(,) єдень гай, под сєломь стоячій (,) вь яко(г)[о] и самь под 
чась бьітности своєй в селі Чєрторія(х) єго вєлмонжно(ст) изволиль бути(,> 
а другій гай, за сєло(м) Османьє стоячій<,) во вічноє владініє даруємь(; >. 
До яки(х) то гаіовь нихто(, > и по смєрти нашєй, якь сь ж єнь(,) такь и сь д і 
тей наш ихь(,) ани з покрє(в)ньі(х), близки(х) и далєки(х), нє повинєнь вьтру- 
чатись(,) и жадной прєпоньї и перешкоди // чинити не важил бьі с я ( ,). Для 
лучієй же вєри и утвєрждєнія подь именємь, нє вьміючи писанія, крєстомь 
подьписуємся(;>.

Вь подлінной подпи(сь).
Василь Писаренко.
Харко Бердичєнко 7. //

№ 10. 1719 р. березня 12. Миклашевський Андрій 
до свата Григорієвича Дем'яна, знатного стародубського бурмистра, 

з вимогою повністю розрахуватися за поташ і запевненням, 
що з швагром паном Корецьким він розрахується сам.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 8—9 зв. Документ — ори
гінал. Аркуші складалися ушестеро, як лист. Арк. 9 чистий. На місці печатки, що знаходилась 
на верхній половині арк. 9 зв., з правого боку,— прорваний папір.

r
Мці пнє сватє и благодітєлю!
Зачулє(мь) а , жє вм. пнь міешь на с іхь  дн ахь  виєздить в дорогу ризкую (,) 

которому зичу часливого 1 и благополучного путьшествия <, >. А жє доси(х) чась 
нє вчинилисмо мєжду собою з вашєці моспано(мь) сове(р)шеного порахунку (,) 
за (одобранную (од мєнє поташь<,) для которого тєпєра посилаю(, > и прошу, 
що буде 2 по порахунку належало дєнєгь, поволтє оддати всі сполнє(,) без
всякой трудно(с)ти(, > а єго млти пану uiB agipy Корєцкому, єжели що буде 
належало од мєнє по вчиненому мєжду мною и єго мло(с)тю порахунку 3, в той
чась уйститися 4 и самь могу єго мл(с)ти. А вм. пна прошу, нє затрудняючи 
себе и мене, оддати всі мині по пораху(н)ку дєнги, // бо стари(х) людей при- 
(с)ловє — «Рука руку знає (,)». Болшь нє ширачи писанід моєго, зо(с)таю(,).

Вм. пна зичливо 5 свать и служить радь(,).
Андрєй Миклашєвскиїй] 6.

7 зв.

8

8 зв.

25



З Нижнєго.
8 зв. Ма(р)та 127 року -^ауОі [1719]. //

Надпис. Его млти пну Дємяну Григо(р)євичу(,) знатному бурмистру ста-
родубовскому (, > моєму вєлдє мо(с)цівому пну свату и благодітєлєви (, > налє-

9 зв. жить (, > со(д)дати ( , ) 8. //

\  № 11. 1720 р. квітня 8. Полуботок Павло, чернігівський полковник,
4 до племінника з настановою відвезти тіло покійного генерального 

хорунжого для похорону додому.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 12— 13 зв. Доку

мент — оригінал. Аркуші складалися учетверо, як лист. Чисті аркуші, надпис та печатка 
відсутні.

Милий мой сєстрє(н)чє, пнє сотнику по(л)ковьі(й) пєрєя(с)лавский(.)! 
3(ь) пє(р)вого листа, о(т) вм(ст). ко мні писа(н)ного(, > а и о(т) ста(р)шиньі 

по(л)Іко]вой принєсє(н)ного, получив(ь)ши я відомо(ст) нєпотішную о слабости
здоровя єго мило(сти) ина хоружого єнєра(л)ного(, > коханого моєго пна швак- 
гра(, > любо нє мєн(ь)шь таки(мь) єго мило(сти) припа(д)ку соболізновалє(м) 1 
моймь швакгра(н)скьі(м) сє(р)цє(м)<,) о(д)накь, понєва(ж) тєпє(р) з(ь) пов(ь)-
то(р)ного(,> из(ь)вістилє(м)ся(, > жє єго мило(ст) бжійми нєухрон(ь)ними 
су(д)бами своєму житію оста(т)ноє приня(л) пожєкгнан(ь)є, тєдьі сугубую пє-
ча(л) сле(з)ни(м) моймь растворяю сє(р)цє(м) (. > В(ь) якомь своє(м) листі 
понєжє трєбуєшь, вм(ст), собі о(т) мєнє настав(ь)лєнія, гдє тоє тіло  прєстав- 
ле(н)ного, чи то ту(т) похорони(т), чили додому провадити, прєто хоча (й) 
бьі и ту(т) нє со(т)річи 2 похорони(ти) єго мило(сти) (, > за такь далєки(м) ра(з)- 
стояніємь дороги (, > о(д)накь жє в сє(м) краю и імєньї єго мило(сти) нихто ни-
когда нє помянє(т)(, )а  дотогобьі и ей мило(ст) пні хоружина єнєра(л)ная, милая
моя пні сестра, зо всі(м) своймь домомь нєоплаканє в(ь)сєгда пєча(л)на бьіла<, > 

12 того радьі // вєли, вм(ст), налєжитую труну зроби(ти), в(ь) якую тіло  вложив(ь)- 
ши<, > чи(м) таки(м) оноє обложи(ти)<,) жєбьі в(ь) труні нимало нє колихало
ся (,) и осмолив(ь)ши округь тую труну, постановіте оную з(ь) тіло(м) чи то 
в(ь) палубі, єсли можє(т) такьі(й) обиска(ти)ся, жєбьі труна влізла, хоча (й) 
кє(л)ні о(т) оного повикида(ти) <, > чили у возі яки(м), окрив(ь)ши добре лубя(м) 
для то(г)[о], жєбьі бри(з)ки гря(з)ніе на труну не сходили (,) и спорядивши
такь, о(т)праву(й), вм(ст), его мило(сти) до го(с)поди при пну снови(,) и при
пну Орабовєцко(мь), вєлів(ь)ши якь значковьімь при т і л і ( , ) ити(, > такь и 
курінця(м) жє єго мило(сти)(,) и музиці войсковой <, >. То(л)ко самого добоша 
оставь, вм(ст), при комєн(ь)ді (,) понєважь онь є(ст) ту(т) потрєбє(н) чи то на 
коні(, > чили иногдьі на побу(д)ку в(ь)дари(ти) на ко(т)лі, а когда тіло  запро-
важєно будє(т) в(ь) ншу о(т)чи(з)ну(,) то на погребєніє оного у пна Бу(р)ляя(, >
та(м) можно будє(т) узя(т) ко(т)ла. Пну асаулові зась по(л)ковому пре(д)ложьі, 
вм(ст), жєбьі для бє(з)пєчнійшо(г)[о] з(ь) тіло(м) переходу прида(л) з(ь) по(л)-

12 зз. ку, хоча (й) з(ь) кашоваровь, // з належитьі(м) оружє(м) члвіка з(ь) 10, о чо(мь) 
и я до нє(г)[о] пишу(.) Запаси єго мило(сти) ко(р)мовіе и пи(т)ніє можешь,
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вм(ст), всі ту(т) спрода(ти), вели буду(т) поцінне плачєньі(, > оставив(ь)ши 
оньі(х) с по(т)ребу<,) якими бьі то(л)ко можна до господи зайтьі(, > а и воли 
ради(л) бьі-(м) ту(т) же или в(ь) Тор(ж)ку попрода(ти) (, > понєважь, ко(р)млячи 
и(х)<,) великая утрата в(ь) гроша(х) буде(т)<.) Грошей всіхь, ско(л)ко в(ь) 
єго мило(сти) ту(т) осталося (, > такь в(ь) чє(р)воньі(х) 3 золотьі(х), таляра(х) 
битьі(х)(,) якь и в(ь) мілкьі(х)(, > з(ь) которьі(х) міешь, вм(ст), на прохо(д) 
о(т)лічи(ти) зо(л)(:>. зо 200 ср іб р а(,) рондовь(, > шабе(л)(, > суконь(,) коней 
и іньі(х) річей много, чого на(й)дує(т)ся (, > пригласивши к(ь) сєбі со(т)ца ка- 
пєляна тамошнє(г)[о] своє(г)[о](, > и всю ста(р)шину по(л)ковую, [оічєвисте 
пєрє(д) всіми з(ь)рєєструй, вм(ст)(, > и якь са(м) на то(м) реєстрі руку при-
ложи (,) такь и о(т)ць капєлянь и вся ста(р)шина по(л)ковая руки свой нехай
попо(д)писую(т) (, > и одинь рєєстрь заручньі(й) в(ь)ручи, вм(ст), пну синові,
пну Орабовецкому(,) и з(ь)начковьі(м)(,> приказав(ь)ши имь в(ь) цілости 
они(й) в(ь) домь єго мило(сти) завє(з)ти(,) а други(й), такьжє заручньі(й), 
тьі(х) всіхь річей до мене пришли. вм(ст)(.)// То(л)ко когда будєшь виправ- ІЗ 
ля(ти) додому тіло, вели оноє провади(ти) битьі(м) шляхо(м) на Москву, 
на Калугу и далі к(ь) городамь 4, на Украйну (,) а то для того, же сей тракть(, > 
яки(м) вм(ст) ишли, вєсма нєудобє(н) до переходу заводами, на(й)ба(р)зій 
по(д) чась тєпєрєшнє(й) резолюцій {.) Листь подорожний, о(т) мене писанни(й), 
посьілаю(,) з(ь) которьі(м), вм(ст), вьіправив(ь)ши т іл о ( ,> самь міешь з(ь) 
комендою своєю при по(л)ку да(л)шьі(й) пу(т) до означєн(ь)ного місца за мною 
о(т)правля(ти), жадаю и зостаю.

3(ь) Во(л)дай.
Ап(р)<:). 8 5 року 1720 6(.)
Вм(ст). всє(г)[о] добра зьі(ч)ливьі(й) дя(д)ко.
Его црекого пртло(г)[о] влчтва во(й)ска Zano(p). по(л)ковникь чєрнігов- 

ски(й) Павєль Полуботокь 7(.) // 13 зв.

№ 12. 1720 р. грудня 31. Мати Кочубея Василя вітає Сулиму Федора 
і його родину з народженням дочки Варвари.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 10—11 зв. Документ — 
оригінал. Аркуші складалися удев’ятеро, як лист. Арк. 10 зв., 11 чисті. На полі з правого бо
ку арк. 11 зв., посередині,— печатка розміром орієнтовно 20 X 20 мм на зеленому сургучі, що 
цілком висипався, напроти, на полі з лівого боку, помітно відтиск від неї на папері.

Наймильшій мой сину пне 0єсодорь(.)!
При собисланномь мене со(т) вмети чрєзь нарочного своєго члвка х л іб і (;> 

и по писменномь єго жь прєдложєнию(,) извістно мні єсть(,> ижь з(ь) сособ-
ливо(й) своєй 1 благодати(, > г(с)дь бгь, на болшую єго жь бжєствєнную похва
лу (,) а вмети на раз(ь)ширєніє значной фамилій, изволиль домь єго жь ново- 
рождєнною дочєрою Ва(р)варою собдаровати радостно(,> з(ь) которой тєди и я, 
нє мєншь своє матєринскоє собрадовавши сє(р)дцє(,) таковое єй, новорождєн-
ной вметиной дочєрі, прєпосилаю усє(р)діє(, > дабьі на потіху и вєличіє дому
вмети, при вшєлякомь блгополучій, многолітного сподобилася узнавати воз- 
расту(,). А якь сіє моє ажой воздаю нєпрємінноє усє(р)діє(,) такь и матєри(н)-
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" ски(мь) завсегда посіщаю блгословєнієм'ь<,) и єя жє такожь родитєлємь, при
нєнарушимо(мь) здравій, блгополучного и жєлаємаго зичу повєдєнія и 2 єсмь{.>

Вмети веєго добра усє(р)дно жєлатє(л)ная матка.
Васьілиева Кочубеева 3.
3(ь) Ярославця.

10 Року 1720 дєкаврія 31. ТІ
Надпис. Моєму наймилшому синови(,> єго млсти пну вєсодору Сулимі<.> 

налєжи(т) 4.
И зв. Помітка адресата. Ли(ст) <о(т)вітни(й) на хл ібь христинни(й)б. //

№ 13. 1721 р. липня 23. Невстановлена особа до Чарнолузького Івана, 
стародубського полкового сотника і наказного полковника, з проханням до

помогти козакові доїхати в Глухів з військовим донесенням гетьманові.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57479 (Лаз. 432), арк. 10— 11 зв. Документ — 

оригінал. Аркуші складалися ушестеро, як лист. Арк. 10 зв., 11 чисті. У верхній частині арк. 
11 зв.— восьмикутна печатка розміром ЗО X ЗО мм, червоний сургуч висипався, у нижній 
частині аркуша — невиразний слід від неї.

М ці пане по(л)ковнику наказньі(й) стародубовски(й), мні вєлцє ласка
ви й ) и зьічливьій пртєлю!

0(т)правуючи посланньі(х) мои(х) в Чєрніговь, на Смолєнскь и на Старо- 
дубь(,> казалємь о(д)ному з ньіхь о(т) Стародуба забігти в Глуховь до яснє- 
вєлмо(ж)ного єго милости пана гєтмана з писмами в ну(ж)ньіх,ь во(й)сковьіхь 
д ілєхь, о(т) мєнє є^пєдіованьїми <,). Которому прошу прида(т) певного якого 
и доброго 1 козака, жєбьі відаль дорогу до самого Глухова<,). И єсли бьі ко(н) 
єго бьіль притомлєнь(, > хоча (й) и по(д)воду повєлі(т) да(т) для ліпшого поспі
ху (,>. Учинно(ст) тую готовь буду моєю вм. м(с). пану завдячи(т) взаємною 
учинно(ст)ю(,> и пріазнію(, > з которою и тєпє(р) зостаю.

Вм. м(с). пану зьі(ч)ливьі(й) пртє(л) и ра(д) служи(т) 2.
З канала.

Ю Іюль 23 1721 року. //
Надпис. М ні вєлцє ласкавому и зьі(ч)ливому пртєлєви, єго милости пану 

Івану Чарнолузкому, сотникови полковому и по(л)ковникови наказному ста- 
11 зв. родубовскому, налєжи(т) 3. //

№ 14. 1722 р. грудня [31] 1. Обідовський Іван до тітки Параскевії Сулими 
з проханням про грошову та іншу допомогу для його навчання у Вроцлаві 

та зі скаргою на байдужість дядьків Василя і Федора Сулим.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 14— 16 зв. Доку

мент— оригінал. Аркуші складалися учетверо, як лист. Арк. 15,15 зв.— це конверт розміром 
100 X 82 мм, краї якого склеєні зісподу і скріплені посередині круглою печаткою розміром 
15 X 15 мм на червоному сургучі, з зображенням у колі вензеля, над ним — корони.

- Моя милостивая цятусю и добродійко (.)!
Слуга єго млти пана Дмитрашки(,> чрєзь которого чинилємь листовни(й) 

мой одозвь до вм. добродійки (,) щасливе туть к намь повєрнулея <. > Надєжду
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ИМІЛЄМЬ чрєзь ЄГО ЯКО 0)(т) вм. добродійки (,) такь и со(т) ихь милостєй добро- 
д ієй  пановь дядковь моихь писаниє якоє одибрати(.) Лєчь особливоє моє
в томь єсть нєблгополучиє: казаль тоть слуга, жє виділь єго млти добродія
пана Василия и пана 0єодора(, > нє відаю, чого ради єго млть добродій пань 
вєодорь нє писаль, и нє токмо нє писаль(, > но и сєго нє змовиль, якь здрав-
ствуєть и нехай здравствуєть мой сєстрєнєць(.> Его млть тижь добродій пань
Васили(й)(,) колко разь пєрвіє обширне писалємь до єго млти добродія з 
Вроцлавя(, > н і  разу нє зволиль до мене, мізерного сироти, одписати(, > любо 
и писаль до менє(,> когда єще в Полщи билємь(,> барзо любовне, // приобицю- 14 
ючися мині 2 одь своєи фортуни (ж) супплємєнть прислати (,) котори(й) листь
до сєго врємєни консервую (, >. Я того со(т) єго млти добродія нє жадалємь(, > 
довліло би мні, ащє би листь до мене любовни(й) написаль(.) Нє відаю, що
то за причина єсть: чи розгнівилємь єго млти в чимь(!>, в чомь и якь, нє ві-
даю (,). Я єго млти добродія со(т) сєрдца всєго любилємь и люблю(, > яко тижь 
и матка моя, нєбожка(,) и на єго любві по бзі немалую надєжду покладалємь(,)
бо и самь єго млть добродій, будучи когдась в Києві, зволиль мні щось особ
ливого сказати (,). Ежєли сиротствомь моймь и подлою особою гордить(,) 
нє відаю (!>, о Хртє мой, токмо ти мене до конца нє остави(:>, молю тя чрєзь
кровь твою(,) ижє мя возлюбиль єси(, > и за мя прєдаль єси тєбє(,). А жє вм. 
добродійка нє изволила одписати(,) казаль мні причину тоть слуга (,) я тє-
пєрь симь листомь моймь знову одзиваюся до вм. добродійки, уклонь мой ни-
жайши(й) оддаючи вм. добродійці (,). Вєлцє блгодарствую // такь вм. добро- 14 зв.
д ій ц і (, > яко и єго млти добродієві пну вєодорові, милому малжонку вм. доб
родійки (,) жє мой листь принялистє вдячно (.) Росказоваль мні тоть слуга,
в якой любві консервуєте мене, нєгодного(,) бгь буди вамь милостивь(.) 
Казаль мні тижь, жє вм. добродійка хотіла била гостинець ніяки(й)сь по
слати (.} Оби я биль одибралємь(! > Биль би-мь доживотнє oблigoвaни(й) вм. 
добродійці (. > А ховай бже, жєби-мь я не оддаль биль вм. добродійці тихь
дєнєгь(,) заразь би-мь биль прислаль карту, аби вм. добродійка рачила тое, 
що на мене тратить, з моєй жє фортунки одибрати (,) бо того ц іле не жадаю,
аби вм. добродійка що на мене дармо со(т) своєго ложила(.) Маєте, вм. добро
дійка, по ласці бжои на кого ложити(.) Прошу вм. добродійки, впадши до 
стопь ногь єи: Хрта ради, буди милостива на мене а пришли що на мене одь
сєбє(.), оказіи суть частий в К и єв і(.), я карту пришлю // вм. добродійці(.) 16 
А то для того прошу (,) понєважь барзо оскудєнь єстємь на дєнги(.>, сєптєв- 
рия толко сорокь чирвонихь одибралємь(.) Що жь туть сорокь чирвонихь(?> 
Суконки не маю за що справити (,) ажь встидь мні пєрєдь нашими людми 
появитися (.) Ей, будите милостиви, ратуйте мене в моихь наукахь, в сємь 
святомь д і л і ( , ) на славу бжию и ползи ради души моєй учуся, и на вашєго 
тижь дому честь и похвалу(,). Ащє би-мь такь єстимоваль науку, яко перед 
тимь, пєрєстал би-мь учитися (,) але тепєрь познаю, що то єсть наука (.) В сихь
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краяхь 3 можна видіти, що то єсть наука (,) що то учони(й) чєловікь(?), 
яки(й) з єго пожитокь(.) Такжє віра святая нє можєть стояти бєзь науки, 
якь можємь цєрковь святую со(т) єрєтиковь чисту сохранити бєзь науки (?)
Нє можу словами виразити (.) Прошу вм добродійки и повторе Хрта ради, 
буди милостива (,). Которой мєнє ласці полєцаю(. >

Вм., милостивой моєи цятусі и добродіики, щєрози(ч)ливи(й) сєстрєнєць 
и слуга найнижши(й).

Івань Обідовски(й) 4.
З Вроцлавя.

16 зв. Дєкемврия остатнєго року 1722 (.) //
Надпис. Милостивой моєй цятусі и добродійці єи милости панєи Парас- 

15 кєвіи Кочубєєвні Сулимовой(.) всєпокорствєнно 5. 11 
15 зв. Помітка адресата. Подань в Кунашєвці 4 (: > (д). 1723 (: > ма(р)та (: )23 ( : )6.//

№ 15. 1723 р. лютого 11. Генваровський Костантий, 
колишній кролевецький сотник, до Чарниша Івана, 

генерального військового судді, з проханням почекати ЗО золотих боргу, 
поки він продасть горілку.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57479 (Лаз. 432), арк. 12—13 зв. Документ — 
оригінал. Аркуші складалися увосьмеро, як лист. Арк. 12 зв., 13 чисті. На арк. 13 зв..— 
печатка овальної форми розміром 22 X 18 мм, притиснена на червоному сургучі.

Вє(л)можни(й) мо(с)ці пане судия во(й)скови(й) єнєрални(й) *(, > мо(й) 
вє(л)цє всємило(с)тиви(й)ши(й) панє и єдини(й) добродію (,)!

Ви(н)на сєбє в томь представляю(,) вє(л)можно(с)ти вашей(,) же приоби-
цалємся до(л)жнихь червонихь золотихь тридцять у нєдєілію в(л)можно(с)ти
вашє(й) прислати (,) на якіе далємь влможнсти вашє(й) и о б л ік ь (,). Ажє в 
томь моємь слові не содєржалємь(,) и не могу такь оньїхь вскорі 2 уистити (, > 
зачимь всєпокорствєнно прошу (,) вашєго панского на сєбє помиловані я (, > 
пождати дотоль, поки-мь да(с)ть богь горілку позбути(,). А спродавши горіл
ку, должєнствую(, > з вєликимь подякова(н)нємь вє(л)можно(с)ти вашє(й)(, > 
звєрхь означеньїхь тридцять чєрвоньїхь золотихь (,) оплатити (,). О тою ми- 
лость 3 и постокротне просячи (,) єго жь мя блгонадєждно(й) полєцаю милос
ти (,) зостаючи(,).

Вє(л)можно(с)ти вашо(й), моєму вє(л)цє мило(с)тивійшому добродію, 
всіхь благь щирос(р)д(ч)нє зичливи(й) рабь.

Ко(с)тантєй Гєнваровскій (,) 4.
З Кролєвця.

12 Року ^аУкг(;> [1723] фєвраля(;> аі <;) [11]. //
Надпис. Его импєраторского пресвітлого вєличєства во(й)ска Запоротого 

вє(л)можному єго мило(с)ти пану Иоа(н)ну Чарнишу, судий во(й)сковому, моєму 
вє(л)цє всємилостивійшому добродієві 5, на(й)покорній 6.

Помітка адресата. О(д) пана Костантія Гєнваровского, бившого сотника 
кролєвєцко(г)[о], просячи вибачєня, жє до(л)жни(х) чи(р)вони(х) ЗО нє при- 

13 зв. (с)ла(л)(.) Пода(н) в Глухові року^1723 фє(в)руа(р). 1 3 (:)7. //^
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№ 16. 1723 р. березня 17. Бороховичева Марія,
Жителька містечка Лютенької, до батька про пограбування її свинарника 

старою пані Бороховичевою та з проханням захистити 
від можливих наступних грабунків.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57479 (Лаз. 432), арк. 14,14 зв. Документ — 
оригінал. Аркуші складалися ушестеро, як лист. Чисті аркуші, надписи та печатка відсутні.

Мило(с)тивійшій мой родитєлю!
В(ь)чєрайша(г)[о] дня субо(т)на(г)[о], ополудні, старая пнЬ Бороховичева,

розрабовавши дворєдь мой свина(р)ски(й) <(:)о чомь донє(с)ти вшєй родитє(л)- 
ской мл(с)ти слугу моє(г)[о] Ива(н)ця послаламь(і)), а тєпєрайшаго ндє(л)наго 
дня, зобравши в(ь)сіхь людей лютє(н)скихь, такь козаковь, яко и посполитихь,
до дьвора єй, старои пнєи, и ста(р)шину горо(до)вую, присилала, чтоби я 1 
йшла до ей в(ь) дво(р) (, >. Теди я, опосаючися 2, даби и оста(т)него з(ь)доровя (: >,
чо(г)[о] бже нє дай(:>, не из(ь)бути, не пошла туда{, > ба(р)зій извіщєно мні,
что она, старая пні, зо всіма людми тими зобра(н)ними має(т), пришєдши 
до двора моє(г)[о], рабовати в(ь)сє. И для тоєи крайнєй нужди мусіла(мь) 
маєра, на кватирі стоячо(г)[о] в(ь) Лютє(н)ці, просити калауру, на якоє моє 
прошєніе даль чоловіка трохь для оборони вєликороси(й)скихь служителєй, 
и то нє знаю, кріпко ли будє(т) или н іть, и чтовьпєредь учини(т)ся, нє відаю.
А сиє извістивши вшой родитє(л)ской // мл(с)ти, прєбьіваю, донєлі жє в(ь) 14 
живихт єщє єсмь.

Вшєй родитє(л)ской мл(с)ти, добродія мое(г)[о] вє(л)цє мл(ст)ива(г)[о], 
зи(ч)ливая 3 дочка и рада в ід іти  лице о(т)чє(с)коє.

, Мария Бороховичева 4.
' 3(ь) Лютє(н)ки.

Ма(р)та 17 року 1723. 11 14 зв.

№ 17. 1 7 р.  березня 31. Фридрикевич Григорій до дядька Томари Василя, 
полкового судді і чернігівського наказного полковника, 
з проханням перевезти дружину з м. Прилук додому.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57479 (Лаз. 432), арк. 15— 16 зв. Документ — 
оригінал. Аркуші складалися учетверо, як лист. Арк. 15 зв., 16 чисті. Угорі арк. 16 зв.— 
частина круглої печатки розміром орієнтовно 15 X 15 мм, витисненої на червоному сургучі.

М(с)ці пне полковнику наказньі(й), мні вєлцє м(с)цівьій пне дя(д)ку и 
ласкавьі(й) добродію!

Якь в(ь) бьі(т)но(ст) вм(с)ти добродія в(ь) моємь домку ізволили, вм(с)ть 
добродій, дати мні такоє слово, жєбьі по жоноу 1 мою, в(ь) Прилуці будучую, 
свой пойздь для припроважєн(ь)я оной послати (,) такь и 2 тєпє(р) прошу 
вм(с)ти до(б)родія, якь схотіть, учини(ти)(,): чи то свой3 пойздь, по ласцє 
своєй до(б)родійско(й), посла(т) 4( ,) по вьішь мєнєнноую мою жону, чили до
єго милости пна ©еодора сво(й) поважньі(й) написати листь з(ь) таковьі(мь) 
вьіряжєн(ь)ємь [!], жєбьі оная бьіла прислана(,). При томь нєо(т)ємлємой 
вм(с)ти до(б)родія навсєгда мя вручаючьі ла(с)каво(сти) (,) єстє(мь).
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Вм. м(с). пну дя(д)ку и ласкаво(му) до(б)родієви моєму во всє(мь) знчли- 
вьі(й) слуга.

Григори(й) Фридрикєвичь 5.
З Сє(д)нєва.

15 Ма(р)та 31 д. року 1723. //
Надпис. Моєму вєлцє м(с)цівомоу пноу дя(д)коу и ласкавому добродієви,

єго милос(ти) пну Василію Томарьі, судій 6 полковому и наказно(му) полков
никові чє(р)ніговско(му), поко(р)нє пода(ти)7.

Помітка адресата. О (т) пна Фридрикєвича з трєбованіє(м) єго проситєл-
16 зв. ни(м) о прислане пнє(й) єго (ж) з Прилуки в Чє(р)ніговь(, >8. //

№ 18. 1723 р. квітня 11. Фридрикевич Григорій до дядька Томари Василя, 
полкового судді і чернігівського наказного полковника, 

з виправданням у тому, що ніби він дорікає своїй дружині 
ущипливими словами, зрікається її і марнує її посаг.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57479 (Лаз. 432), арк. 17— 18 зв. Доку
мент — оригінал. Аркуші складалися учетверо, як лист. Арк. 18 зв. чистий. Печатка, надпис 
та помітка адресата відсутні.

М(с)ці пане судія по(л)ковій чє(р)ніговскій, мні вєлцє м(с)цівій пнє 
дя(д)ку и добродію!

Ли(ст) вм. м(с). пна и добродія дойшо(л) рукь мои(х)(, > в(ь) которомь
изволиль вм. м. пнь и добродій виражати, что якоби я, в(ь) нєпотрєбной за- 
взятости будучи, бавлюся ніякими(с) уві(д)льівими словами (,) якихь я нє 
могу спорозуміти (,) и будто чуждаюся жони моє(й), до которой я, надію-
чися на ласку вшці добродія, жє под чась би(т)ности своєй в(ь) Сєднєви(,> 
приобіцалесь поєздь свой по соную послати (:) , до сєго часу нє писалє(м) и нє
посилалємь (.) Ажє посла(н)ній вдє(нь), од(ь) вшці добродія п (: >. Юзєфовичь (,)
а другій одь єго мл(с)ти пна ©єодора Ма(р)ковича, сотника по(л)кового прилу-
ц(ь)кого(,> Івань Кривій Ма(р)кутоновичь, ло(ж)нє вшці добродієви доноси
ли (,) что буд(ь)то я нє(с)лушними словами жону свою обношу, вирікаючися 
оной(,) в(ь) томь є(ст) неправда (,) и такь дє(р)жу(,) что доношчики шмуляти- 

17 му(т) очима (,). // Которіє с посє(л)ствомь своймь тог(ь)да, ночной пори(,) 
по(д) самую по(л)ночь уже, в(ь) домь мой не якь и до под(ь)лого г(с)пдра(, > 
але ніби в ко(р)чємній якій домь пришовши, заразь без всякого роз(ь)говору 
фа(н)тазію свою роспустили (,) домовляючи нікоторіє мні укоризнє(н)ніє 
слова с(ь) фуками(,) же нє дали мні, при (с)лабости здоровя, покою<,) а ба(р)-
з ій  п(:). Юзєфовичь <;), и трєбовали скорого такого <о(т)віту(, > ижь бьі з(ь) 
онимь воспя(т) тоє(й) жє ночи повє(р)нутися (;). Того ради нє то(л)ко нє мо(г)-
лємь писати в(ь) то(т) ча(с) до єго мл(с)ти пна сотника по(л)кового прилу(ц)кого, 
але и до вш(с)ці добродія залє(д)во мало со(т)вітовалємь(, >. И хоча й хоті- 
лемь учинити со(т)ві(т) оньімь(,) и по(с)лати то за ними (ж) в(ь) тропи (,) о(д)- 
накь Іва(н) Кривій изві(с)ти(л), жє нє м іли оного дожидати(с), и для того по-
мянутого со(т)віту нє посилалємь до его мл(с)ти пна 0еодора(.) Что жє рачишь,
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вм. м(с). добродій, в(ь) то(м) же ли(с)ті своємь, виражати о сплє(н)дора(х) 
жони моєй и про(т)чихь всЬхь, ско(л)ко є(ст), єя уношеній(, > же бу(д)то я 1 
оноє потратилє(м) (, > а другого взя(т)ку єщє якоби требую<,) прєто яко ложнє / /  17 зв. 
вш(с)ці добродЬєви тоє донесено (,) такь є(с)ли что 2 покажє(т)ся мною стра- 
чє(н)ного(, > по рози(с)ку, до чого єжєли прійдє(т)<, > могу нагородити нале
жите (,) понєважь нє ти(л)ко другого да(т)ку нє трєбую, лєчь и тоє в(ь) ц і- 
ло(с)ти содє(р)жую(;>, взглядомь за(с) сорома, так(ь)жє наказанія и бєзчє(с)-
тія. Якь изявляє(ш), вш(с)ць добродій, удатися до судовь СВІЦКОГО и дхов(ь)- 
ного и искати з мене управи (,) буди то в(ь) волі вш(с)ці добродія (,) а такь 
надіюся, что моєй виньї жадной не обрітатимє(т)ся (,) якь приповість простая
носи(т)ся (;): «Чия дша че(с)нику нє іл а , нє будє(т) и па(х)нути (, >». В сємь 
тєди, по трєбованію вш(с)ці добродія, со(т)ві(ст)вуя, пишуся, же єс(ь)тємь.

Вм. м(с). добродія всєго добра щире зичливій и слуга на(й)ни(ж)шій. 
Григори(й) Фридрикєви(ч) 3.
3(ь) Сє(д)нєва.
Ап(р)(:). аі [11] року ^ д ^ к г  [1723]. // 18

№ 19. 1723 р. липня 27. Обідовський Іван до дядька Сулими Федора 
з подякою за позичені для навчання у Вроцлаві гроші — 

сімдесят червоних і зобов’язанням повернути їх по приїзді додому.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 19—21 зв. Документ — 

оригінал. Аркуші складалися учетверо, як лист. Арк. 21 чистий. Арк. 20,20 зв.— це кон
верт розміром 105 X 85 мм, кінці якого скріплені зісподу, посередині арк. 21 зв., печаткою 
овальної форми розміром 22 X 18 мм на червоному сургучі, з зображенням двох орлів на 
фоні чаші у плетиві та ініціалами І О по боках (тобто «Івань Об^довский»); з лівого боку 
арк. 21, угорі,— відтиск від печатки на папері.

Милостиви(й) мой добродію (, >!
Листь со(т) вм. добродія, писани(й) ко мні, одибралємь(,) в которомь вм. 

добродій виразиль любовь вашу ко мні, нєгодному(,> истєнну, рєку, нікогда
нє сподЬвалємся, жєби вм. добродЬй и єи милость добродійка пані цятуся моя,
милая малжонка вм. добродія, такоє попєчєниє о мн'Ь м іл и ( ,) якоє міти уст- 
нє тижь єго милость пань Михаиль, войтовичь полтавски(й), потвєрдиль(.)
Контєнть би-мь биль самимь симь любовнимь листомь вм. добродія (.) Що жь,
когда супплємєнть таки(й) со(т) вм. добродія одбираю(?> Ч им ь(,) яко возмогу
возблагодарствовати вм. добродієві (?) Бгь вамь нехай сию любовь нагоро- 
дить(.) Любовь такую(!) Любовь ш(т)чєскую(!> Тисящь устєнь треба мні, 
аби-мь могль виразити, яко вдячєнь сєй вашой милости єстємь(,) то єсть
bonum opus 1. Пєвень буди, вм. добродій, же бгь сторицею воздасть вамь(.), 
понєважь мене, бідного 11 сироти, не забуваєте (. > Дай бже, аби-мь, за прииз- 19 
домь моймь, могль устне вм. добродієві блгодарствовати (.) Тогда 2 oблigyюcя 
сиє дєнги, сімдєсять чирвонихь, вм. Добродієві оддати (,) а туть записую сєбє 
до конца живота моего вь вірную службу вм. дооридьйству(. > «Бжє вась 
блгослови»,— в замислахь моихь, за^прииздомь моймь ((:> мишлю [!] по вовє- 
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дєнии чєстнаго крєста з Врацлавя со(т)ихати (:) >, буду говорити (.) Еще іпсе- 
stus sum quid astipiam 3: чекаю респонсу со(т) преосвященного єпископа Про-
коповича(.)Когда прииду, будите мні милостиви(,> и що вм. добродієві оо(т)-
крию, в томь зволте м ні помоществовати, Хрта ради(.) Я великую надію
мію в ласці вм. м. пана, милого моєго дядка и добродія, и в матєринскои любві 
еи милости добродійки пні 4 цятусі<.> Ко(г)да буду приижджати до Києва,
буду особливи(й) листь до вм. добродія писати (,) о чомь тижь 5 устнє донє-
сєть вм. добродієві єго млть пань М ихаиль(.) Туть мєнє ласці и милости вм. 
добродія оддаю (.)

Вм., милостивого моєго дядка и добродія, щєрозичливи(й) сєстрєнєць 
и слуга найнижщи(й)(.)

Івань 6 Обідовски(й)7.
З Врацлавя.

19 зв. Юля 27(.) року 1723(.> //
Надпис. Милостивому моєму добродієві, его мл(с)ти пну ©еодорові 

20 Сулимі (,) в(ь)сєпокорствєнно 8 (. > //
Перша помітка адресата. Подань в Рудяко(вь) чрє(з) пна Стешипла юля

20 зв. 14 д. 17249 <.) //
/V/

Друга помітка адресата. Листь соблікгова(н)ни(й) єго мл(с)ти пнаСОби-
21 зв. довского на чєрвонихь 7010. //

№ 20. [1723 p.] Обідовський Іван до дядька Сулими Федора 
з проханням позичити двадцять п'ять червоних і двадцять битих талярів 

для виплати боргу, а також до тітки Параскевії Сулими 
із засвідченням поваги і тим самим проханням.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 17— 18 зв. Документ — 
оригінал. Аркуші складалися ушестеро, як лист. Чистих аркушів немає. На полі з правого 
боку арк. 18 зв., посередині,— печатка овальної форми розміром 22 X 18 мм на червоному 
сургучі, що частково висипався, із зображенням двох орлів на фоні чаші у плетиві та ініціа
лів І О по боках (тобто.«Івань Обйдовский»). Датується на підставі змісту інших листів Обідов- 
ського Івана, уміщених у цьому рукопису.

Милостиви(й) мой добродію (.)!
Надіялємся єщє прєдь постомь вєликимь кланятися васпану добродіє-

в і( ,)  але того перешкодою била тяжкая хороба моя х(, > которою бгь мєнє 
в Лвові навиділь(.) Тєпєрь, припхавши до Києва щасливе, писаниємь симь
моимь одзиваюся до вм. добродія (,) уклонь мой низки(й) вм. добродієві од
даючи (.) А в надію ласки вм. добродія, которои дозналємь, смію просити
вм. добродія о позичене дєнєгь на виплачене долгу моєго (,) котори(й) затягну-
лємь, одижджаючи з Ввроцлавя [!] и вє Л в о в і(,) вчишггь всєги двадцять пять
чирвонихь и двадцять талярєй битихь(. > А якь скоро прииду до єго милости

— —

пна вєодора, заразь обиїдаю мой долгь вм. добродієві (. > О що и повторе вм. 
добродія прош у  (,) яви в сємь (о(т)чєскую свою ласку (,) бо тоть чєловікь вже 

17 долгу того чєкаєть, а маєть со(т)ихати отьтоль в середу (,) // для чого нє по-
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спішилємся на свята до вм. добродія (.), єго милоегь пань Grabowieckij устнє 
донєсєть, по любві своєй(.) То тилко моє нєщасцє, же слишу, жє васпань доб
родій м ієть гдєсь одиздити(,) а я тєпєрь вєсма нє могу поспішитися, ажь хиба
одьтоль трєтєго дня хощу одихати албо четвертого(.), єднаково жь, гдє вм.
добродій изволить бути, буду з Коракова 2 ((: )єжєли будєть в томь воля вм.
добродія <:)> до вм. добродія поспішатися (. > О всємь обширне єго млть пань 
Grabowiecki j устнє донєсєть (,) которого просилємь(.), а туть мене ласці
вмти добродія поліцаю (,) которого сподоби бже щасливе оглядати (.)

Вмти, милостивого моєго добродія, щєрожичливи(й) и найнижщи(й) слу
га {,>.

Івань Обідовски(й)(,) 3. // 17 зв.

Милостивая моя добродійко, мці пані цятусю(.)!
Вм. добродійці низки(й) мой уклонь оддаю (,) которую сподоби бже при

очєвистомь служєбничомь моємь уклоні щасливе оглядати (.) В чомь єго млти
добродія, милаго малжонка вм. добродійки просилємь, о томь и вм. 4 добро
дійки прошу <, > яви свою матєринскую любовь<. >

Вм., милостивой добродійки, щєрозичливи(й) сєстренєць и слуга.
Івань Обідовски(й) 6. // 18
Надпис. Милостивому моєму добродієві, єго милости пну ©єодорові 

Ссулимі[!](.) всєпокорствєнно(.> оддати належить6. // 18 зв.

№ 21. 11723 p.] Обідовський Іван до тітки Сулими Параскевії 
з проханням про матеріальну допомогу для навчання у Вроцлаві.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 22, 22 зв. Доку
мент — оригінал. Аркуші складалися увосьмеро, як лист. Арк. 22 зв. чистий. Надпис і пе
чатка відсутні. Дата встановлюється за змістом інших листів Обідовського Івана.

Моя мці добродійко <.)!
Ознаймую тижь особливе, жє здравь єстємь на т іл і  и на души(, > токмо 

нє могу нічого порадити бєзь дєнєгь(, > що колвєкь добрии о моихь наукахь 
радять людє(.) Будите милостиви, не оставляйте мене в семь святомь д іл и (.)  
Его млть добродій пань бєодорь Кочубєй писаль до мене, аби-мь ихаль до
дому (, > найбарзій сюю рацію даючи, же праві трудно 1 єсть мні держатися
з вашимь добромь(,) Писалємь я до єго млти добродія п. оца Прокоповича 
о томь, поради просячи(.) дай бжє, жєби мні помогль(.) Ежєли н іть, то ис- 
тєнно буду чєрнцємь(,> а буду єщє учитися (,) и когда мні не пришлють дє-
нєгь, то хочь хліба просячи, буду учитися (,) бгь мене не оставить (.) Казаль
мні тот же слуга, жє вм. добродійка говорила (,) жєби о всіхь моихь річахь
толко до самои вм. добродійки писалємь(.) Прошу токмо вм. добродійки, 
пришли що м н і( ,) и о всємь 2 ознайми, що будєть треба (.) // 22
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! № 22. [1723 p.] Магеровський Федір, піп с. Сокиринців,
до П’ятака Матвія, сільського старости, з вимогою виконати рішення 

Прилуцького полкового суду і довести свою невинність 
у справі викрадення церковного дзвону, інакше її буде порушено 

перед Генеральним військовим судом.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 23—24 зв. Доку

мент— оригінал. Аркуші складалися учетверо, як лист. Надпис, чисті аркуші, печатка'^від- 
сутні. Перед початком документа, на полі угорі з правого боку арк. 23, помічено олівцем, 
мабуть, рукою О. Лазаревського: «Матвей Пятак, староста сокиринский, 1723». Документ 
датується на підставі цієї помітки.

Пнє Пятачє!
Лучшє було т о б і1 со гвоні то(м), za як[ий] 2 са(м) 3 єси сопорочи(л) себе, 

и нє споминати(,) а ког[да] єси, хотячи гломишлєнию твоєму учин[и]ти гадо- 
си(т), гача(л)(, > то ужє тєпєра вєс(ь)ма тобі нєвогможно оо(т)чисти(т)ся (, >: 
пєрвє, жє, идучи у дорогу, прислалєсь до (о(т)ца, тєс(ь)тя моєго, спижи пита
ти (, ) на що мой тєс(ьт) (о(т)кага(л) тобі, чи тями(т) о(н), нащо ту(т) 4 сп[и]жи 
питає(т), ми нє гво(н)ніки 5, а бо(л)шь 6 ту(т) спиж[и] нє м ать, кромі того 
гвона, що у гвонника стои(т) рогбити(й); другоє, и са(м) ти відаєшь 7, жє ти 
ужє погива(л) со(т)ца, тєс(ь)тя моєго, za той прєд со(т)ца протопопу в(т>) При-
луц і(, > гдє и (о(т) пна по(л)ковника присла(н)ни були для [ви]слухання виводу
твоєго свіцкиє особи (,) имєнно єго млс(т) пнь судия М аркєвічь8, пнь писарь
полкови(й), пнь Яки(м) Горлєнко, пнь Тарнавски(й) Мєцєнко, пнь [хо]рєнжи(й) 
полкови(й) Мо(л)ча(н)нь, асау(л) по(л)кови(й), и когда прєдложи(л) т и 9, жє
«со(т)ць вєсодорь говє(т) мєнє глодіємь, бу(д)то я zbo( h) укр[аль]», ажь мой 
(о(т)ць тєс(ьт) скагавь: «Нє гва(л) є[...] я тєбє zлoдiємь(,) то(л)ко говори(л), 
жє нє [...] мніния мині єс(т) на Пятака, для т[ого] що со(н), идучи до Січи,

23 пита(л) у мєнє [спи]жи(, > а на то(м) сліду и 10 zbo(h) ншь проп[а](л) [изь] //
гвониці (,)». На що ти 11 zapazb (о(т)кага(л) прє(д) всіми вишьписанними дхов- 
ними и свіцкими особами (,): «Хочь <о(н) и мисли(т), щобь бу(д)то я zbo(h)

укра(л), єднак жє я трусився ув oziopb Лєбидинихь(,)». Ажь пнь судия ска- 
га(л) тобі: «А хто жь za тобою посилавь — чи попь, чи громада(,)?» Ажь мой 
тєс(ьт) cKaza(л): «Якь ми мали посилати, що12 ми єщє и нє скоро по то(м), якь 
пошо(л) ти13 у дорогу, довідалися(,)?» Ажь ти скага(л): «Ви нє посилали, то(л)-

/'-W
ко жєна моя посилала (,)». А ж єні 14 жь твоєи пнь судия питає(т): «Хто вєлівь
посилати?» На що ти бо(л)шє и нє да(л) (о(т)віту (, >. 3(ь) чого пнь судия скага(л) 
тобі (, >: «Ежєлі жь такь чини(т)ся, що ти, идучи до Січи, пєршє спижи пита(в), 
а в то(м) p a z i  гара(з) и zbo( h) пропа(в) ихь(, > а другоє, жє 15 са(м) жє говори(ш), 
що трусився, а нє далєсь виводу, хто посила(в) za тобою, дакь тєбє и до смєрти 
глодіємь гватиму(т), когда ти того когака нє постави(ш), при якому и для 
чого трусив(ь)ся(,)». Гдє ти скагавь, що «буду я когака того шукати (,>». Чому 
ужє чини(т)ся з годь(,) а якь гвонь пропавь, то болшє пяти годь тому(, >. Для 
чого ти нє виводи(л)ся(,)? Да и сєго году колкокро(т)нєговори(л) я тоє громаді 
своєй: «Скажіть Пятакові, нехай со(н) постави(т) когака того 16, якь єму
z(b) суду дховного и с(ь)віцкого повелено в(ь) Прилуці, аби 0)(н) виводился, 

23 зв. ежєлі хочє(т), щобь глодіємь нє гвано za z b o (h ) той(, >». А тобі би самому // 
давно да радь говорити, щобь ти виводи(л)ся, то(л)ко жь ти таки(й) суєвірєць,
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що у цркві бжєс(т)вє(н)но[й] 17 нійди не буваєшь, да уже лять шіс(ь)ть, якь
у ншо[й] 17 цркві не сповідаєшся (, > нікому н і кає(ш)ся(, > а у мєнє нє чого 
иншого, ради то(л)ко аби не явити <(:) якь ти лєгкомислни, жє бу(д)то по(п), 
якь яви(ш), на исповіди ©(т)кажє(т)(:)) глочи(н)ного своего діис(т)вия(:)> 18.
А тєпєра, когда єсь гача(л) z a  z bo ( h) той  безвинне сєго члвіка Кирика т у р б о -

вати, то чекай моєго приєгду. Нє такь ему црковного доброго доискува(т)ся 
треба <(:>а юнь со(т) такои жь ша(л)вьруги чуль, якь ти, а са(м) нє гнаеть и 
нє гва(л) тебе глодіємь, на що и людей має(т), коториє ув о(т)ца протопопі 
при мні св[і]дитєлс(т)вовали 19, що нє оз(т) Кирика, але со(т) вора ж ми чул и , 
нє то(л)ко, и совістию по(д)вєрдити, мови(л), готови, ув о(т)ца протопопі 
при многи(х) людяхь говорили тоє(:)), якь намь пожди, бо мині нужда тепера 
у Ніжи(н) єхати, а я и тєпєра ма(л) h z  Кирикомь ехати и просити суду вои- 
скового Енера(л)ного, аби тебе сосадили(,) а жену твою послали шукати того
члвіка, при якому сь и для чого труси(л)ся(,). Бо ти суду(,) якь у Прилуці
тобі прикагано, вивєдся, Пятачє, поставь того члвіка, и когда постави(ш), 
да пото(м) тебе глодіємь наговє(т) хто, той будє(т) винєнь, ажь того німало 
уважилєсь(, > а тєпєра, са(м) себе сопорочивши, лєгкомис(л)но важачи, // собь- 24
вєрьнулєсь якь судь войскови(й) Енера(л)ни(й), такь и сєго члвіка бєгвиннє 
турбовати, са(м) будучи нє сочищє(н) (, >. А я якь у Прилуці, такь и тєперь 
пишу до тєбє: єсли хочє(ш), щобь тебе глодіємь нє гвано, дак виво(д), бо тобі 
не доводи(т), але ти повинє(н) виводи(т)ся, бо, по ви(ш)писа(н)ному, са(м) есь 
сопорочи(л) сєбє(.) Такь тєжь и 20 пчоль, уліовь шести, по двокро(т)номь 
г(ь) суду войскового Енера(л)ного писаніи, мині нє видалєсь(,) да и похоро(н) 
по тому небожчику, що у погребі чи ти, чи хто и(н)ши(й), гадави(л)єсь, то(л)ко, 
гна(т), жє ти дійця тому соста(л)ся, бо гаплатилєсь ж ені головщину, да и по- 
па(мь) 21 кагано гаплатити<,) а на(д) ни(мь) похоро(н) со(т)правити христия(н)- 
ско, а ти и нє споминаль на(м)(, > и тєпєра то(т) нєбожчикь нє по христия(н)- 
ску лєжи(т) гагрєбєнь(.) И в прочіихь діис(т)вия(х) твоихь гостае(ш) глочи(н)- 
нихь, якихь не можно и виписати <,) бо и са(м) відаєшь, жє уже мало не по- 
вислєсь, со(т) шибениці тебе єщє za Горлє(н)ка (о(т)прохано 22, такь тєжь -3 
и присягалєсь za глочи(н)нос(т) свою жь, а тєпєра хочє(ш) 6ez виводу справ
дитися, что и повторе упоминаю: коли хочє(ш) za z.bo(h) справдитися, то са(м)
собою нє юправди(ш)ся (,) то(л)ко повинє(н) есь поставити 24 того члвіка, при 
якому трусився, и когда постави(ш), то пото(м) тєбє глодіємь наговє(т) хто,
то той винє(н) будє(т)(, > бо спижь тобі гашкодила тая, а того члвіка ти бєг- 
ви(н)нє потурбовалєсь.

©есодорь MagepoBCKn(fl), попь сокірински(й). II 24 зв.

№ 23. [1723 p.] Марковий Федір, прилуцький полковий сотник, 
до дядька Томари Василя, чернігівського полкового судді, з клопотанням 

про відшкодування посагу сестри, а племінниці останнього, 
змарнованого її чоловіком Фридрикевичем Костантіем, і 

з проханням звернутися з цією справою до чернігівського полковника.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57479 (Лаз. 432), арк. 19—20 зв. Документ — 

оригінал. Аркуші складалися увосьмеро, як лист. Арк. 20 зв. чистий. Надпис, помітка адре
сата і печатка відсутні. Дата встановлюється на підставі іншого документа, уміщеного на 
арк. 17— 18 зв. цього рукопису.
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М(с)ці пнє судия пол(ь)ковий чє(р)нігов(ь)ски(й), мой всєна(й)ла(с)кав(ь)-
ший пнє дяд(ь)ку и блгодітєлю!

Пишєть до мєнє з(ь) Сєднєва мили(й) ншь швак(ь)грь пнь Лєон(ь)товичь,
ч(ь)то Костан(ь)тий, швакгрь пна Фридрикєвича ншего(,> зажив(ь)ши конСь)-
цєп(ь)ту нєправє(д)ного чєрєзь листь свой, писани(й) до пнєй Лєо(н)товичовой
тєпєрєш(ь)нєй(,) а сєстри ншєй(, > обяв(ь)ляючи тоє оной (,) ч(ь)то будто покой- 
ная старая Фридрикєвич(ь)ка(,) поліцала(с) ему, Костантию, с тимь(, > чтобь 
має(т)ностьми, а мєновитє кгрун(ь)тами, половину тихь, якими в(ь)ладіль
ншь ш(ь)вак(ь)грь Григори(й) Фридрикєвичь, єму, Костантию, в(ь)ручити
за своєю доч(ь)кою(,). Чого памя(т)но вм. м(с). пну, жє ког(ь)да покойний пнь 
сотникь сєднєв(ь)с(ь)ки(й) якь свата(л)ся, и з(ь) вами и з(ь) нами нє уговориль 
того, чтоби кому в(ь) тихь має(т)ностя(х), а особливе в(ь) кгрун(ь)та(х), била 
пайка (,) але в(ь)сє, на чо(мь) живь поко(й)ний Григори(й) 1 Фридрикєвичь 
и чимь до смє(р)ти в(ь)ладіль, то говорили 2, что єдиного самого добра тиє 
нікому н і в(ь) чомь нє пінньїє. О чомь ког(ь)да тоє з(ь) нами сва(т)ство зачи-
налось, то в(ь) то(т) ча(с) писали(с)тє и вм. м(с). пнь до мєнє, о томь добрє 
твє(р)дячи 3, якиє ли(с)ти я у сєбє и тєпє(р) мію. И єсли то Костантий той, 
з(ь) лєг(ь)коми(с)лности своєй, у свой умь тоє узявь, чого такь пот(ь)рєба ра- 
зуміти, жє будє(т) посрам(ь)лєнь в(ь) суду(, > многи(х) ради причинь, о яки(х)
обши(р)нє не спєціфикую, однакь вокра(т)ці в(ь)нушаю вм. м(с). пну, ижби
по милости своєй оной сироті вшєць свою яв(ь)ляль мл(с)ть.

Просили вел(ь)можного его милости пна пол(ь)ковника чєрніго(в)с(ь)кого 
19 7/ такой милос(ь)ти, жєби пе(р)ве в(ь)ношєн(ь)не, якоє обойхь нась з(ь) вм.

м(с). пномь по(д) реестромь, при веселю, Фридрикевичу о(т)дали, тоє би оной
сестрі ншей, а вшєй братан(ь)ні, воз(ь)вратили в(ь)секоне(ч)нє, якь самие 
прав(ь)ниє артикули повєліваю(т) (, >. И любо жь відаю тоє, что уже того 
у томь дому нє машь, в(ь)сє оний потративь, а куди имєн(ь)но о(т)даль в(ь)но-
шєн(ь)є сєстри ншєй, єсть свідитєлі живиє, такь уже тая дан(ь)ная готовиз(ь)- 
на денєжная такь в(ь) ста(т)ку, коня(х), товарі рогото(мь) [!], ов(ь)ца(х) и про- 
чая, якь роспи(с)ка, єго в(ь)ла(с)ною рукою, поко(й)ного Григория, м(ь)ні 
дан(ь)ная, сві(д)чи(т), скол(ь)ко чого в(ь)зяль о(т) на(с)<,> а они(мь) тоє потра
чено (,). Тепєрь в(ь)сєконєч(ь)не з(ь) тихь добрь потреба, жєби оно(й) сестрі
ншєй Л єонтовиці4 прав(ь)ни(м) наказаниємь било нагорожєно и дєк(ь)рє- 
томь п(ь)рав(ь)нимь било утвєржденно(, > а остатокь, єжєли з(ь) дубрь що 
останє(т)ся, то надобно на дитину покойного Фридрикєвича, яко по(с)сє(с)сора
по со(т)цу єго, єму в(ь)ручити, а нє лє(г)коми(с)лному пну Ко(с)тю, до чого єму 
д іла н іть. Однакь на однумь будь мило(с)тивь, постав(ь)тє бєз(ь) жадного 
о(т)кладу: за єй, бідной, в(ь)ношєн(ь)н(ь)є накріп(ь)ко треба стояти. Раз(ь)-

/-V-,
суждайтє, пнє дя(д)ку, жє бгь юй пош(ь)лє(т) из(ь) симь мужємь діт(ь)ки, 
то вол(ь)но оной своє уношене з(ь) дітей свойхь кому хотя дати, а Григориє- 
вой дитині особне потреба що з(ь) о(т)чиз(ь)ни(, >. Потумь, що состанє(т)ся 5,
якь вик(ь)лючи(т)ся правомь за уношєн(ь)нє ншєй сестрі а єго ма(т)ки, те-
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пєрєшнє(й) Л(ь)єонтовичово(й) 6, и хоча (й) би то голова Костан(ь)тий 7 и нє
зачєпаль // Л(ь)єонтовичовой жєни, сестри ншєй, братанни вм. м(с). пна, то 19 зв. 
ва(мь) и Л(ь)єон(ь)тович(ь)ці треба в(ь)сіхь єго, поко(й)ного Фридрикєвича, 
родичовь прим(ь)к(ь)нути до права а учинити конєць, чтобь оная своє в(ь)но- 
шєн(ь)є назадь одобрала.

Може, они схотя(т), крєв(ь)ниє его, дєн(ь)ги положити (,) що они(й) гото- 
виє побраль о(т) на(с), да и за статокьто(т), яки(й) о(т) на(с) побраль и роспи- 
салься зо м(ь)ною(, > которий поп(ь)родав(ь)ши, за дол(ь)ги свой п(ь)рєжниє, 
скоро ожєнив(ь)ся, посплачова(л)ся тими дєн(ь)гами, тоє, можє, родичи єго 
за в(ь)сє за тоє оной гроши положа(т), якь и артикула прав(ь)ниє повелі
ваю ть). А єсли нє похотя(т) того учинити, то можная крун(ь)та, скол(ь)ко 
за тую су(м)му оной вик(ь)лючити шацун(ь)комь и у вічно(ст) дєк(ь)рєтомь, 
за по(д)писо(м) рукь в(ь)ла(с)тєлински(х), такь и 8 за по(д)писомь рукь на 
томь жє дєк(ь)рєті, родичовь ихь, ствєрдив(ь)ши9, на вічность Лєон(ь)тович-
ц і, сестрі ншєй а вшєй братан(ь)ні, в(ь)ручити.

О чомь просимь вм. м(с). пна, яко оно(й) о(т)ца и па(т)рона, у вел ьм о ж 
ного пна пол(ь)ковника чє(р)ніговского ходота(й)ствовати 10. 20

©єдорь Ма(р)кови(ч). //

№ 24. 1724 р. квітня 24. Луценко Кирило, житель м. Ямполя, 
до [Сороки] Овсія Степановича, жителя м. Кролевця, з вимогою захистити 

від несправедливого покарання його сина Трохима, наймита останнього.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.54122 (Лаз. 16), арк. 56—57 зв. Документ — 

оригінал. Аркуші складалися удев’ятеро, як лист. Арк. 56 зв., 57 чисті. На полі з лівого боку 
арк. 57 зв., посередині, залишилася половина круглої печатки діаметром орієнтовно 14 мм 
на червоному сургучі, з зображенням частини кола в плетиві; напроти, на полі з правого бо
ку,— прорваний папір на місці другої половини печатки. Помітка адресата відсутня. Його 
прізвище встановлюється за арк. 61 рукописної книги.

М(с)ці пне Ов(ь)сєй Стєпанови(ч), мні всєнадєжни(й) благодітєлю(,)!
3(ь)дравия добраго зичу 1 вм. м. пну<,> ю(т) г(с)пда бга, а найпаче дшєв- 

наго спасєнія, яко і са(м) сєбі(;>. А особливе і нарочне до вашєці пишу(, >
чєрєзь людє(й) вши(х) кролєвєцки(х) 2 жє, которие, будучи у на(с) у Я(м)полі,
и сказовали мні, що за вашєціну проступку сна моєго Трофима жє, коториїй] 
служи(т) в(ь) тєбє(, > взяли под карауль 3 и били его безнєви(н)нє(, > а за и(с)-
ту(н)ную 4 вшу проступку (,). Для яки(х) м ірь ви єго подали в(ь) неволю? Ви
зволяйте без 5 турбацій моєй, а єжєли не визволите, то оз(ь)му писаніє о(т) 
свой(х) правитєлє(й) я(м)по(л)ски(х), то из бє[з]чє[с]тію тєбі буде<,) И 6 0)(т)
ста(р)ши(х) вши(х) из(ь) утратою(,>. Будете плати(т) увіче и бєзчестіє за моєго
сна(, ) 7 о сє(м) нєпрємі(н)нє дєклярую(,).

Кирило Луцє(н)ко 8.
3(ь) Я(м)поля.
1724 м(с)ця априля 24 дня. // 56
Надпис. Сіє писаніє моєму благодЬтєлю пну Евсєю Степановичу подати <;> 

в Подолові9. U  57 зв.
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№ 25. 1724 р. травня 22. Олександр, намісник Катаиіинського монастиря, 
до пана Григоріевича Дем’яна з повідомленням про те, 

що пан Миклаиіевський не дозволив робити майдан 
біля церкви на хуторі попа Мартина Риловського.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 25—26 зв. Доку
мент — оригінал. Аркуші складалися удвоє, як лист. Арк. 25 зв., 26 чисті. На полі внизу 
арк. 26 зв., посередині,— печатка квадратної форми з тупими кутами розміром 20 X 20 мм, 
на зеленому сургучі, що висипався, із зображенням усередині хреста на фоні хоругви у 
плетиві та ініціалами угорі й унизу М Л О С; напроти, на полі вгорі,— слід від печатки.

Добродію мой, м(с)ці пнє Дємя(н) Григорієвичь<,)!
Прєосвіднньїи а(р)хип(с)трь нашь чє(р)ніговскій<:) вмм. м. пну прєпо-

силаг(т) листовноє блгослвеніє(, > и на желаніє вшє пишєть о(т)твористоє пи- 
саніє до о(т)ца Ма(р)тина Р ьіловского(;), штобьі нє возбраниль на футорі
своємь на вапну майдань постройти<,) и тоє жь писаніє до вм(с)ти посилаю(,).

/-4-»
Пойсти(н)но совє(р)шєнной моєй о собьітєли с(т)<:>. рєвно(с)ти(, > а к вм(с)ти, 
добро(д)<:). моєму, прислузі <:>, по силі<:) долгь мой испо(л)нихь<,> яко жє
и давно (,) ащє бьі було стараніє вшє(:> испо(л)нилося, и ужє до сєго часу вапньї
в запасі много було бьі. Но зачувь я, што єго м(л)(:>. пнь Миклашєвскій<:> 
мимошє(д)ши(х) днєй си(х)(:> з о(т)цє(м) Рьіловски(мь) о майдану слово поло- 
живь<, > и росписалися(,) жєбьі до совє(р)шєнія цє(р)кви другого майдана нє 
заводити (: > и никому иному на своємь футорі нє попускати стройти майдану (, > 
извіствую (,). Якь вос(ь)хощєтє и можете <:>, такь и сотворіте<.) Кланяюся 
и прєбьіваю<, >.

Вмм. м. пну, великому добро(д).> уніжонимь.
Мона(х) Алє|андє(р) *.

25 Мая 22 д. 1724-го року. //
Надпис. Блгоро(д)ному єго мл(с)ти пну Дємяну Григорієвичу (:>, милости

вому моєму добродієви, належить вручити 2.
Помітка адресата. Превелебному в(ь) богу господину <о(т)цу 3 Алєса(н)д- 

26 зв. р у , наміснику Каташи(н)скому, а моєму великому благодітєлєви, подати 4. II

№ 26. 1724 р. червня 14. Обідовський Іван до свого дядька Сулими Федора 
з  повідомленням, що в даний час він перебуває при особі архієпископа 

псковського [Прокоповича Феофана], проханням позичити грошей 
для виплати боргу — вісімдесяти п'яти битих талярів, шістдесяти простих 

і десяти червінців, наміром передати йому в опіку своє майно 
та з іншими справами.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 27—28 зв. Документ — 
оригінал. Аркуші складалися учетверо, як лист. Арк. 28, 28 зв. чисті. Надпис і печатка від
сутні.

Милостиви(й) мой добродію <.>!
Уклонь мой найнижши(й) вмти добродієві чрєзь сиє писмо оддавши, 

ознаймую, ижь я щасливе приихалємь до Москви <,) и зостаю при прєосвя- 
щєнномь архиепископі псковскомь (, > и з єго прєосвящєнствомь сєго жь дня,
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которого до вмти добродія пишу, в Санктпітєрбурхь єду(.) Особливе ознай-
мую вм. добродієві о єго преосвященства ко мні любві и милти, со(т)чєская
вєсма єсть(,) бжая провіденція мні сєго блгодітєля подала (.) Тут же вмти
добродієві и єи млти добродійці, паней цятусі и матці моєй, милой малжон-
ц і  вмти добродія, за вся ваша блгодіяния блгодарствую и до конца жития
моєго памятєнь вашєй любви буду(.), и иміниє вмти добродієві моє все вь 
опєку даю(.) О клєйнотахь <(:) такь пишу, яко самь прєосвящєнни(й) изво-
лиль мні говорити <:)) скажіте соцу Ретизкому и напомнітє имєнємь преосвя
щенного, жє єжєли би // гдє м іли подітися, до синоду святійшого будєть апєл- 27 
ловани(й) (. > О грощахь тижь имійтє попєчєниє, которие суть на гуті(, > німь 
ажь умисани(й) 1 чєловікь будєть в моихь потрєбахь со(т) преосвященного
присланни(й) до вмти добродія (, > и тежь в тоть чась у долгь мой заплачу вмти 
добродієві (.) О що тижь просилємь вмти добродія, о сие и тєпєрь прошу:
вусімдєсять и пять талярей битихь изволтє пну ©єодору Тихоновичові, 
мішчанину києвскому, оддати <.); изволтє тижь чрєзь пана Смєшкала одислати 
BepgepoBi, купцу вроцлавскому, шістдєсять талярєй простихь, нєбитихь(,);
пну Смєшкалу пожалуйте оддайте десять чирвонихь и коня якого нє лєдаякого 
подару(й)тє, покорнє прошу <.) Болшь нема врємени писати, устнє пань Смєш- 
каль скажєть(.)

Слуга вашь найнижши(й).
Івань Обідовски(й)а.
З Москви.
Іуня 14 року 1724 (.) 11 27 зв.

№ 27. [1725 р. жовтня1. Сулима Федір до своєї матері Сулими Марії 
з повідомленням про перебування у військовому поході та з проханням 
надіслати вози з провіантом на Диканьку, до пана Кочубея Василя, 

щоб були готові для відправки далі, на Царицин.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 29—ЗО зв. Доку

мент — оригінал. Аркуші складалися ушестеро, як лист. Чисті аркуші відсутні. На полі з пра
вого боку арк. ЗО зв., посередині, збереглася частина круглої печатки розміром 20 X 20 мм 
на червоному сургучі, що частково висипався, з зображенням орла на фоні плетива та ініціа
лами Т S по боках (тобто «Тесодорг Сулима»). Документ датується за вказівкою в іншому 
листі Сулими Федора, уміщеному на арк. 31—32 зв. цього рукопису.

Мило(с)тивая мні матко до(б)родійко(.)!
Прошло(г) [о] м(с)ця авгу(с)та числа <.>18(.) з города Астрахані писалемь

я листь до вшой родитєлско(й) и до(б)родій(с)к[ой! 1 мл(с)ти, осві(д)чаючи 
о своємь прєбиваний здравствєнно(м)(,). А тєпє(р) тако(ж), за прибутємь в 
Сулакь, в кріпость Чє(с)но(г)[о] Крє(с)та, о(д)коль були комєндрованни в ба
талію  в гори пє(р)си(д)скіє и нєврєдитє(л)но о(д) непріятєлевь повє(р)нули(с),
за щитомь тво(р)ца ншєго(, > и моли(т)вами вши(ми) матєринскими(, >. А ншє- 
(г)о походу в ли(с)ті воєнно(г)[о], баталія(р)ного по(д)ленно(г)[о1, виражаю 
в ли(с)ті до милой жен% 2 моєй(;>, бо за скоро(с)тю и о(д)правою оказий не
у(с)пілє(м) по(д)ро(б)но здє(с) вирази(т) до вм. добродіики (.)
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Осві(д)чаю, вм. добродійко матко, ж є 3 всі(х) на(с), бунчукови(х), нє 
відаємь пєвнє скорого о(д)пуску в доми 4(, > толко пєвніишє відаємь, жє 
зимова(т) в полю крєй 6 кріпо(с)ти всєму войску (.), и уже и мі(ст)ца намь 
дано(.) Пишу(т) всі началники 6( ,) яко 7 слобо(д)скіє(,) тако(ж) и малоро-
си[й](с)кіє, ста(р)шина(,) да и 8 ншє товари(с)тво в свой доми, жєби провиянть

29 ку городу Царацина9 припроважували<, > бо наміраю(т) лица високіє, // ге
нералітет) , лі(т)ного времєни на(с) и войско о(д)пустити. Блговоли, матко 
до(б)родійко, завчасу вигото(в)лять провіянть(,) а іменно горі(л)ки куфовь 
простой доброй 6<.) или 10 сім ь(, > и до(б)рой досужи(х) бариль (.)3(.>, 
сала бочку да круповь грєчани(х) з бочку, а инно(г)[о] провиянту нє (т)рєба, 
бо ту(т) ра(з)ві 11 за горілку, зпродавши, ла(т)во и всякого борошна доста(т), 
купи(т), хоча й нє бє(з) тру(д)но(с)т[и] 12, и завчасу виправля(т) в Диканку до
єи м(л)(:). пнєи Василіевни, жєби совокупнє при воза(х) пна Василія и нши
ишли вози в Царицинь <(:)борошна моєго да(в)но 13 уже нє стало, пна швак-
гровимь контентувати зачавь 14). О (з)дешномь ншомь поведений нє о(с)ві(д)-
чаю, бо ги(д)ко и о(с)ві(д)чати(, > тилко єщє мл(с)тією бжією нєнарушимо
в здоровю зо(с)талємь(.) Дєнегь, сколко взялємь о(д) вшой родитєлской мл(с)- 
ти, імє(н)но талярей бити(х)<,) и чє(р)вони(х), толко єсть третяя часть при мні, 
много 15 стратилємь, дорожнєтою купуючи (.) А о 16 всяки(х) бо(л)шь ну(ж)- 
дахь нє о(с)ві(д)чаю(:>, толко єдиному тво(р)цу всіхь нась полєцаю себе в
милость(;>. А вм<.) до(б)родійку ма(т)ку молю о при(з)рініє до(б)родійекоє

29 зв. на мєнє, // здє(с) стра(ж)дущо(г)[о] <;), а найба(р)зій ку милой ж ені моєй
осо(б)лівіиши(й) свой матєрински(й) иміти рєспєкть всєпоко(р)ствєннішє
прошу і при томь блго[с]ловєнію матєринскому рєкомє(н)дую(с).

Вшой материнской мл(с)ти щирозичливи(й) синь 17 и найни(ж)ши(й) слуга. 
©єсодо(р) Сулима 18.
[PSI. А любє(з)нійшому братови моєму, єго м(л)(. > пну Іоанну и милой

єго жєні, моєй коханой пні братовой, осо(б)ливє кланяюся і 19 прошу ку ж ені
30 моєй иміти любо(в)ную склоно(ст). //

Надпис. До рукь мило(с)тивой моєй ма(т)ці до(б)родійці, єи мл(с)ти пнєй
30 зв, Марій Полубо(т)ковні Іоанновой Сулиминой поко(р)не 20. //

№ 28. 1725 р . листопада 7. Сулима Федір до матері Сулими Марії 
з повідомленням про своє перебування у військовому поході 

та з проханням надіслати провіант і гроші.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 31—32 зв. Документ — 

оригінал. Аркуші складалися ушестеро, ян лист. Чистих аркушів немає. На полі з правого 
боку арк. 32 зв., посередині, збереглася частина круглої печатки розміром 20 X 20 мм на чер
воному сургучі, що частково висипався, з зображенням орла на фоні плетива та ініціалами 
Т S по боках (тобто «Тєсодорь Сулима»).

Мило(с)тивая мні матко добродійко (.>!
* Писалємь я листь чєрє(з) пна Ковалювско(г)[о], со(т)ника по(л)ку Гадя- 

цко(г)[о], даючи о своємь прєбивании до вм(с)ти до(б)родійки ма(т)ки в мсяці
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октов(р)(:>, в сєрє(д)ни(х) чи(с)лі(х); не відаю, чи дойшли тіе ли(с)ти до рукь
вши(х) материн(с)ки(х). Тепє(р) тєди чєре(з) о(д)пускнсого з командою1 со
(в)сєю о(д)сєль єго м(л)(:>. пна гадяцкого полковника ку дома(м), в Украйну,
извіствую вм(.) добродійці о своємь прєбиваний, жє єщє по мл(с)ти бжой
и вшимь родитє(л)ски(м) молєніємь при ціло(сти) здоровя зостаю(,). Толко 
сє(р)дєчнє жалію , жє до такь сє(г)[о] долго(г)[о] часу нє могу получити о повє-
дєний вшомь родитєлско(м)(,) тако(ж) и о мило(й) ж єні моєй писмєнного и(з)- 
в істи я (,). Да в том жє ли(с)ті моємь(,) чєрє(з) со(т)ника Ковалювско(г)[о]
писанно(м), я вм(.) добродійки писалємь, жєбьі завчасу знову бьі(ль) про-
виянть у Сулиминця(х) виготовлень, и скоро на Украйні, в полку ншомь, 
будє(т) слиха(т), жєби прови[я]нти сюди, в Сулакь, присилали(с) (, > то жєбьі 
бьіль гото(вь), а іменно // куфов[ь] горі(л)ки про(с)той ЛИТОВСКОЙ ПІННОЙ 4(.>, Зі 
а до(б)ро(й) двойной досужую є(д)ну(.), а особливе бариль алємбикови(х) 
во(д)ки умислнє пєрєгна(т) зо (т)ри, бє(д)рєнцєвой 2( ,) сала бочку, крупь 
грєцки(х) бочку (,) и пшона бочку (,) а инного борошна нє на(д)до(б)но [!], ту(т) 
зна(д)ній за горілку борошєнно(г)[о] провиян(ту) доста(т)(:>, и все т[оє] 3
боро(ш)но завчасу приготови(т) (.) Пишє(т) єго м(л) (: >. пнь Васили(й) Кочубєй до
пнєи своєи тако(ж) о провиянт[і], и когда ука(з) зайдє(т), зара(з) бьі и висила-
ли(.) О чомь я [пи]салємь(,> жєби совокупнє и нши вози з пномь Василіє[мь] 
до Царицина ишли, к ріки  4 Вольги(.) Горілки п[рос]тои толко імію д ві 
повни(х), а 3<:> оковитой, и полов[ини] ужє ні(т) 5, и бочки 6 простой д в і 
розийшлись7. Я сєго часу єщє нє (з)буваю оной, бо міного] навезено єз(д)нимь(: >.
О о(д)пускі ку домові ншом[у] и до си(х) чась нє можемь певне віда(т), хиба
ра(з)ві наді[я]ти(с) совє(р)шєнно(,> з Пітє(р)бу(р)ха в януа(р)<:>. м(с)ці<:).
Притомь полєцаю мя блго(с)ловєнію матєри(н)ско[му], а милую жену з ді(т)ми
мойми в рє(с)пєкть осо(б)ли[вий] мл(с)тиви(й) матєрински(й) и до(б)родій- 
еки(й) рекомендую (.) // ЗІ зв.

Естє(м) вшой родитєлской мл(с)ти щирожичливи(й) снь, нижайши(й) 
слуга (.>

0єсодо(р) Сулима 8.
З кріпо(сти) Чєсно(г)[о] Крє(ста).
Ноєв(р). <: >7<: > го(ду) (.)1725(.)
[PS]. Пну Яну, братови моєму(, > и милой пнєй осо(б)ливє оклонь® заси-

лаю (,) и прошу и(х) мл(с)тєй ку ж єні мо[ей] 10 и ко всєму дому по своей долж- 
ной братє(р)ско(й) [зи]чливо(сти) 11 бьіти любовними и ласкави(ми).

Дєнєгь якьмога, добродійко ма(т)ко, старайтеся зобра(т) и присла(т) 
чєрє(з) певную оказі[ю]. // 32

Надпис. Милостивой мні ма(т)ці до(б)роді[й]ці, еи мл(с)ти пнєй Марий 
Полубо(т)ковні Іоанновой Сулимин(ь)ной, налєжи(т) в Сулиминцяхь12. // 32 зв.
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№ 29. 1725 p. [...] 14. Ладинський Павло повідомляє Сулимі Марії, 
дружині генерального хорунжого Сулими Івана, що вона затверджена 

як власниця Ковбасиного лісу і половини Рожанівського хутора, 
проте відповідне рішення Генеральної військової канцелярії буде підписане 

правителем паном Гречаним, через хворобу останнього, лише за тиждень.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 201—202 зв. Доку

мент — оригінал. Аркуші складалися ушестеро, як лист. Арк. 202 чистий. Посередині арк. 
202 зв., з правого боку,— слід від невеликої печатки на темно-зеленому сургучі овальної форми 
розміром 1 8 x 7  мм. Назва місяця в тексті документа відсутня.

Мило(с)тивійшая м(с)ці добродійко!
По трєбованію вм. м(с). 1 добродійки, листовне, 3(b) включєніє(м) рози-

(с)ку, пномь Новаковичомь, судією пєрєя(с)ловскимь, и м(ь)ною справован- 
но(г)[о](,) ко мні жь прєдложєнномь(,) любо тоть розискь в(ь) Енєралной 
войсковой канцєллярій уже и ствє(р)жєно, з(ь) таки(м) виражєнє(мь) 2, дабьі 
вамь лісомь Ковбасини(м) и половинною частю хутора Рожановско(г)[о] вла- 
діти спокойнє, а міли бьі до оно(г)[о] л іса  когаки старицкіє или другіє в(ь)тру- 
чати(с)(, > такого прєдложєно в(ь) томь ствє(р)жєню<: > грабьі(т), а за продє(р)-
зо(ст) и штрафова(т) (■ >, ти(л)ко (ж) же тєпєрєшнє(г)[о] часу єго мло(ст) пнь 
Гречаній, канцєллярій войсковой правитель, вєлми болєнь и за болізнію на 
означєнно(мь) ствє(р)жєнномь розиску по(д)писа(т) руки нє зможе, зати(мь)
оній роз(ь)искь у себе задє(р)жалємь, и ко(г)да пнь Гречаній о(д) болізни 
в(ь)станє и руку по(д)пишє<,> то порадочно, при пєчати войсковой, в(ь)скорі

^  ~ і ^
з(ь)готовлєнь будє(т) (і >. А для одє(б)раня оно(г)[о] блговоли, вм. м. ПНЬ, ти(ж)- 

201 день зо(ж)давши, присила(т) в(ь) Глухо(в) кого3 бе(з) о(т)лагатєл(ст)ва (: >, U
бо я і самь, да(ст) бгь, мє(ж)ду святи ро(ж)дєствєнскими для розисковь кудась
мЬю о(т)єзди(т)<, > того ради бєзо(т)кла(д)но изволь, вм. м(с). добродійко,
присилати о(д) сєбє по рози(с)кь, совітую и прито(мь) блгонадє(ж)ной вм.

'■'w
м(с). до(б)родійки поліцаюсь ласцє.

  , /N/
Вм(с). м(с). добродійки всє(г)[о] до(б)ра ги(ч)ливи(й) и ни(з)кий слуга. 
Павєль Ладинский 4.
3(ь) Глу(х) <: >.

201 зв. 14 д. року 1725. 7/
Надпис. В. п(с). млсти пнєй Марій Полубо(т)ковні Івановой Сулимовой(, >

'Ч/ ''Ч/
хоружиной єнєрално(й), мні вєлцє мо(с)цівой пнєй и блгонадє(ж)ной до(б)ро-

202 зв. д ій ц і, пода(т) 5. II

№ ЗО. 1727 р. серпня 29 — 1736 р. серпня 16. Томара Василь, 
чернігівський полковий суддя, до сестри Леонтовичевої Феодори 

з повідомленням, що не може заплатити грошей за позичених шість кухов 
горілки, бо роздано для продажу лише дві кухви, а чотири непочаті, 
та письмове зобов'язання його сина Томари Стефана виплатити 

весь борг — чотириста дев'яносто вісім золотих.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57479 (Лаз. 432), арк. 21—22 зв. Доку

мент — оригінал. Аркуші складалися удев’ятеро, як лист. Арк. 22 чистий. На полях з лівого 
і правого боків арк. 22 зв. помітно два сліди від печатки розміром приблизно 15 X 15 мм на
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червоному сургучі, що цілком висипався; на полі з правого боку арк. 21 зв. підпис Стефана 
Томари, скріплений печаткою овальної форми розміром 23 X 19 мм на червоному сургучі, 
в овалі — судно з візерунком, над судном — якір і корона.

21

21 зв»

Всєлюбєзнійшая мні м(с)ці пн і сестро (.)!
Зволишь, в(с)цє м(с)ці пні, писати кь мні о горілку <(:> которую я при- 

няле(м) куховь шість (:)), єжели видана ужє(, > даби гроши прислалємь(, >.
То я в(с)ць м(с)ці пнеи обявляю(, > жє до сеєи пори тилко єщє куховь д ві 
роздано, а чотири єщє и нє починанихь стойть(,). А й роздавши, нє такь 
скоро мо(ж)на гроши стягнути (,). Болшь нє ширачи, єстє(м)(.)

'Vy
В(с)ці м(с)цЬ пніи и всєлюбєзнЬйшєй сестрі зичливи(й) бра(т).
Василь Томара х.
3(ь) Кавраю.
1727 авгу(с)та 29 д*{.) 7/
Надпис. Вселюбєзнійшєй моєй сестрі, єи мл(с)ти пнеи вєю дорі Томаровні 

Стєфаново(й) Лєсонтовичово(й), подати в(ь) Г ад я ч і3. // 22 зв
; По сєму пи(с)му поко(й)но(г)[о] о(т)ца моє(г)[о] (, > за взятиє о(т)цемь моймь

в(ь) пна Стефана Лєонтовича, дяді моє(г)[о], ше(ст) куховь горілки (, > мірою 
ко(ж)дая кухва по дєся(т) кадокь(, > а цєною ка(д)ку по осмь золоти(х) и шє(ст)
копієкь (, > должєнь я ему, пну Стєфану Лєонтовичу (, > по то(й) уговорной цєні 
з(ь) о(т)цємь моймь (,) денги за всю тую горі(л)ку чотириста дєвя(т)дєся(т) 
осмь золоти(х) уплати(т) нєпрємінно(, >. И па томь своєручно при пєчати моєй 
ло(д)писуюся(.)

*і1736(:> году(:> августа 16 числа.
Стєфань Томара. //

№ 31. 1727 р. листопада 28. Жураківська Марія, дружина генерального 
військового осавула, до Скорупи Григорія, стародубського 

полкового писаря, з повідомленням про те, що за третю частину 
Шираївського млина вона вже одержала сто карбованців, 

а за рештою, ста тридцятьма карбованцями, прибуде не в Стародуб, 
а в Глухів, де й буде оформлено купчий запис.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 33—34 зв. Доку
мент — оригінал. Аркуші складалися ушестеро, як лист. Арк. 33 зв., 34 чисті. На полі з пра
вого боку арк. 34 зв., посередині,— половина круглої печатки розміром орієнтовно 14 X 
X 14 мм на червоному сургучі, з нечітким зображенням, оскільки сургуч наполовину виси
пався; напроти, на полі з лівого боку, прорваний папір на місці другої половини печатки.

+ - М(с)ці пне писару полковій стародубовскій, мой гичливій пріятєлю(.)!
Лис(т) со(т) вм(с)(:)., м(с)ці пнє, ноєврія 23 д. з(ь) Почєпа со(т)пущєнній,

получила сєго (ж) ноев(р). <:>28<:> д., в(ь) которомь пишєшь, вм(.) м(с)ці
пнь(,) дабьі я, при нарочно посла(н)номь слузі сто рублєй дєнєгь за ча(ст) 
третинную в(ь) млині стародубовско(мь) Шираєвско(мь) завда(т)ку, по догово
ру, принявши, спорадила слушную на всю тую третину, за закріпою рукь
свідитєлєй, купчую(,) и послала своймь члвкомь в(ь) Стародубовь для уписі 
в(ь) книги смікіе стародубовскіе(,) а тамь осталніє денги, по договорно(мь)
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торгу (,) сто два(д)ця(т) рублєй дєнє(г), одобрати(. > Тедьі я на сіє ю(т)вїствую, 
жє посила(т) мііЬ слугу своєго з(ь) купчою в(т>) Стародубовь н£ для чого, и такт»
достални(х) дєнєгь по договору нє сто два(д)ця(т) рублєй(, > якь вм(.) м(с)ці
пнь в(ь) писмЬ своємь означаєгь (,) але сто три(д)дя(т) рублєй(,) бо догово(р) 
мє(ж)ду нами стался за 1 двЬстЬ три(д)ця(т) рублєй, принима(т) нє на(д)лє-
жи(т)(;), понєжє, якь дасть бгь, жє 2 вм(с)(.) м(с)ці пнь, повєрнувши(с) 3 з(ь) 
назначє(н)ной сєбі функцій, и прибудєть в(ь) Глуховь<, )то я ту(т) со(т) себе
самому вм(с)(.) м(с)ці пну на ратушу Глуховско(мь), за руками свідитєлєй, 
принявши о(с)талніє сто три(д)ця(т) рублєй дєнєгь, дамь слушную купчую(,). 
О чомь прє(д)ложив(ь)ши (,) зостаю(.)

Вм(с)ти мці пна в(ь)сєго4 добра гичливая.
Марія Григорієвна Ма|имовичовна Василієва Жураковская, а(:). є ( : ) 5. 
Глу(х).

33 1727 [но]єврія 6 28 д. //
Надпис. Его мл(с)ти пну Григорію Скору(п)пі, Писарєви полковому старо- 

34 зв ДУбовскому, моєму жичливому пріятєлєві, налєжи(т) 7. //

№ 32. 1728 р. листопада 5. Жураківська Марія Григорівна, дружина 
генерального військового осавула, дає розписку в одержанні 130 крб. 

від Скорупи Григорія, стародубського полкового писаря, 
за продану частину Шираївського млина, і зобов'язується віддати 
купчий та інші записи на цю частину по приїзді чоловіка додому.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, І. 57480 (Лаз. 433), арк. 35—36 зв. Доку
мент— оригінал. Аркуші складалися учетверо, як лист. Арк. 35 зв.— 36 зв. чисті. Надпис 
та печатка відсутні.

Року 1728 ноєврія 5 д.
Я, нижєй виражєнная \  о(б)являю сєєю моєю ка(р)тою, и(ж) приняла 

оста(л)ніє сто три(д)цять ру(б)лєй, дєнги за ча(ст) млина Шираєвского, належ-
ніє о(д) пна Григорія Скоруппи, писара полку Стародубовско(г)[о], при(с)лан-
ніє чрє(з) пна Антона Котєнка, бурмистра майстрату Стародубовского (ж), 
зачи(мь) купчая на проданн(ь)є той части в(ь) млині Шираєвско(мь), мужє(мь) 
мои(мь) прє(ж)дє владіємой, и другіє, якіє имію(т)ся, кріпости за прієздомь
з(ь) Москви єго (ж), мужа моє(г)[о], міють єму, пну Григорію Скоруппі, дани

'■■ху
бити(, > а нні во(л)но єму (ж), пну Григорію, тою частю владіти 2(.)

Марія Григорієвна Василієва Жураков(с)кая (, > асаулина єнєралная 3(.) ІІ

№ 33. 1729 р. січня 9. Письмове вибачення Римші Івана 
перед ображеною ним дружиною пана Войцеховича Петра.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57479 (Лаз. 432), арк. 25, 25 зв. Документ — 
оригінал. Складався учетверо, як лист. Арк. 25 чистий. Надпис і печатка відсутні.

1729 году гєнвара 9 дня.
Я, нижєй имєнованний, чиню відомо сьімь моймь пи(с)момь, что в прош-
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ломь 1728 году^писаль я ли(с)гь до пна Пє(т)ра 1 Войцєхєвича, укоритє(л)ніє 2
єй мл(с)ти пнєй Пєтровои Войцехєвичовой, сотниковой сєднєвской, з нє- 
о(с)трожности своєй, в чомь чиню сєбє винни(м) и прошу в то(м) моємь погри- 
шєній прощєнія, при многи(х), на то(т) ча(с) будучи(х), зна(т)нихь пє(р)сона(х).
А впрє(д) oблigyюcь чєсти и(х) никогда наруша(ти)3, а єсли би м іль, то по(д)- 
лєглий буду наказанію 4 знатному (,).

Ивань Римша, сотни(к) сєднєвский б. // 25 зв.

№ 34. 1729 р. січня 14. Василіевич Іван мглинському сотникові 
Сементовському Олексію з проханням почекати, поки він поверне борг.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 37—38 зв. Доку
мент — оригінал. Аркуші складалися удев’ятеро, як лист. Арк. 38 чистий. Печатка відсутня.

М(с)ці панє Алє|єю Сємє(н)товьски(й), мні в[є]лцє зичливи(й) и всємило- 
сти в і  й ши (й) бл годітєлю!

Зичу во всємь ща[с]ливо[го] и блгополучного здравия вашєці м(с)ці
пану зо всімь благородни(м) домомь вмоціномь. Любо и многажди изволили 1 
писати домой жє 2, и єднаїк] жє й тєпє(р) чрєзь листоподавьца вашмо(с)ціного, 
пожалу(й), мо(с). добродію, вичекати малоє врємя; єщє и са(м) нє могу прийти 
до чу(с)твия 3 по(с)лі походу, и впрє(дь) прошу моєго добродія 4 нє ду(р)бо- 
ватися [!]. Ежєли достану, то й самь своіиімь чєловікомь пришлю, бє[з! 6 
в(с)якого (о(т)лагатєлства и ту(р)баціи, вашєці, моєму добродієви, готовь 
увистити. При сє(м) зоста[ю] назавше зичливи(й). // 37

Вашмо(с)ці пану, моєму добродієви, всєгдашний слуга.
Ивань Василиєвичь 6.
Слобдка.
^аУкв [1729] году януария ді [14]. 77 37 зв.
Надпис. Его мило(с)ти пну Алє|сєю [!] Сємє(н)товскому и пану сотнику 

мгли(н)скому, моєму всємилостивішому добродієви, всєпоко(р)ствено да вру
ч и в с я  в Мені 7. // 38 зв.

№ 35. 1729 р. січня 18. Гронович Михайло, прилуцький полковий обозний, 
до [Сементовського Олексія], мглинського сотника, про одержання 

в борг тисячі золотих і чотирьох куниць.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 39—40 зв. Документ — 

оригінал. Аркуші складалися учетверо, як лист. Арк. 40, 40 зв. чисті. Надпис і печатка від
сутні.

М(с)ці пнє сотнику мгли(н)ски(й), мой велце м(с)ціви(й) пнє, зичливи(й) 
пртлю и брате (.)!

ГЧУ /“Ч->
С0(т) посланно(г)[о] вм(с)(:>. м(с). пна(, > имєнно Гарасима Гришкова Баб- 

кина, одобралємь налєжни(х) мні грошє(й) тисячу золоти(х) спо(л)на и куни(ц)
чотири <,) за яки(х) нарочноє при(с)ланніє велце блгода(р)ствую вм(с) (:). м(с).
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пну (,) и якь о вибаченніє вм(с) (: >. м(с). пна (, > же со(т) себе зо грошми ніко(г)[о] 
в домь вм(с) (: >. м(с). пна (,) не посилалє(м) (, > а то для то(г)[о] (, > же едно о по
вороті вм(с)(:>. м(с). пна з Москви ку дому нє відалємь(, > хотя до пнєй єго 
и писалє(м) (, > єднакь со(т)віту нє получилємь(,) такь и о виправленню оста(т)- 
нихь ста копь гроше(й)(, > и шести куни(ц) при(с)ланніє<,) вєлцє вм(с)(:>.
м(с). пна просячи(,) и обявляючи вм(с)(:). м(с). пну(, > жє по єго трєбованію 
на рукоданно(м) о б л іц і, при посла(н)ному Гарасиму Гришкови, о(д)дачу ти- 
сячи золоти(х) грошє(й)(,) записалє(м) и до полково(г)[о] правлєнія Староду- 
бовско(г)[о] о примушеній винова(т)ціовь до со(т)да(н)ня долгу нарочни(й)
ли(ст) мой до вм(с)(:>. м(с). пна(,) при сє(м) жє листь со(т)правую(,). И при

-о то(м), звиклой вм(с)(:>. // м(с). пна приязни полєцивши(с), зостаю(:>.
Вм(с)(:). м(с). пну всє(г)[о] добра щире зи(ч)ливи(й) пртль и служи(т) 

готови(й).
Миха(й)ло К(ь)гронові(ч) \  обозни(й) по(л)кови(й) прилу(ц)ки(й) 2.
З Прилуки.

40 зв Гєнва(р)(:). 18 1729 року(,>. Ц

№ 36. 1729 р. вересня 4. Мачуга Олексій, староста с. Чолхова, 
до пана Дем'яновича Н. Н. про те, що рудня в с. Синьому Колодязі, 

на думку свідків, належала пану Дем'яну.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 41—42 зв. Доку

мент — оригінал. Аркуші складалися удев’ятеро, як лист. Арк. 42 чистий. Печатка відсутня.

Мой вєл(ь)цє ласкави(й) блгодітєлю м(с)ці пнє Н. Н.(:>. Демянови(ч)! 
Преждє сєго врємєньї била у вшь м(с)ці м(с)ці пна(, > гову(р)ка(: > з пномь 

хоружи(мь) (: > Василиє(мь) Вилин(ь)ски(мь)(:> сторони руд(ь)ні<:) пна су
дій <:>. Сєго м(с)ця сєптєв(ь)рия В(:> [2] дня(:>, совокупшися я в Синюмь Ко- 
л о д єзі( ,) з пномь хоружимь, і между собою о то(й)(:) ру д н і<,) говорили (,) 
і питалися в синоколєдєз(ь)кого в старо(г)[о] чєлвка у Войтеха(, > і дознає(т) 
сонь з(ь) синами своими (, > що пнь Демянь гроши даваль(,) на займане рудні (, > 
і грабара(мь) платиль(,) всякоє(,) надлєжащоє д іл о ( ,) пнь Демянь (,). А є(с)- 
ли, вшь м(с)ць добродію(г), ли(с)ту ншєму вири нє доймаєтє(,) нє тилко сє(й)
члвкь(,) з синами своими дознає(т)(, > хоча и би со(т) я(с)нєвєл(ь)можна(г)[о] 
вислани(й) биль(,) то и всі синоколодяз(ь)ці дознаю(т)(,) хоча (й) і на пи(с)-
ми, то за своими руками даду(т)<:>, тилко собь фундишь нє видаю(т), якь пнь 
Дємя(н)нь [!] со(т)даль фун(ь)диигь(,). А ми совє(р)шєн (ь)о извиствує(мь)
вшь м(с)ци м(:>. пну(:>, якь Войтєхь стари(й) сіноколодязки(й) сказоваль 
на(мь) под су(мь)лєнємь(,) на божу(й)(,) пос(с)тєлі [!] лежачи(:), на то(т)

41 ча(с) будучи при пну хоружому(:> // Василию Вьілинскому (,) при Тимоху 
Руденьку, войту замишов(ь)скому(:>, и при многихь людя(х) годньі(х), на тоть
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чась будучи(х)(:>. Теє соз(ь)'на[й](ми)вши(,> вшь м(с)ці м(:>. пну(:> всє(г)[о] 
добра зичливиьі(й) [!] і до услу(г) повол(ь)ньі(й)(: >.

Алє|єьі Мачуґа, стро(с)та чол(ь)хов(ь)[ский] К 
З Чол(ь)хова.
М(с)ця сєптєв(р). <: )д <: > [4] 1729 року. // 41 зв.
Надпис. Моєму вєлцє ласкавому блгодітєлєвьі, єго милости пну Н.Н(:>. 

Дємяновичу в Старо(д)дуби [!] всєпоко(р)ствєно(: > на(д)длєжьіть [!] податьі 2.
Помітка адресата. Подань о(т) старо(с)ти чолховско(г)[о] авгу(с)та 6(:) 

д. року 1729 о займищу руднянско(м) 3. // 42 зв.

№ 37. 1730 р. червня 8. Полковник Кочубей Федір до баришівського 
сотника Сулими Семена, свого свата, з пропозицією доглядати спадщину 

по смерті брата останнього, поки гетьман накаже поділити її.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, І. 57480 (Лаз. 433), арк. 45—46 зв. Доку

мент — оригінал. Аркуші складалися удвоє, як лист. Арк. 46 чистий. У верхній частині 
арк. 46 зв., посередині,— кругла печатка розміром 25 X 25 мм на сургучі темного ко
льору.

Мой вєлцє зичливій приятелю и свате, м(с)ці пне сотнику баришовскійі
3(ь) листа вм(с). пана, сєго іюна 1 д. з(ь) Баришовки ко мні со(т)пущєн- 

ного, а сє(г)[о] числа ту(т) мною одобранного, извістно мні єсть, что панове
племінники вм(с). пана, пнь Тимофій Скоропа(д)скій да пань Дми(т)рашко,
тєпе(р), по умє(р)твій єй мл(с)ти панє(и) родитє(л)ки вм(с). м(с). пана, напри- 
краютсд ему, хотячи позосталое 1 на сироть, дітей покойного брата вашєго, 
а моєго uiBagpa пана ©єодора, паннь Уліану и Елену, спадаючоє имініє и
сами(х) оньі(х) сироть до себе взяти(,); зачи(м) трєбуєшь, вм(с). пнь, моєй 
пє(р)свазій, что з(ь) позостав(ь)ши(м)ся прєрєчє(н)ньі(м) имініє(м) и сиротами
мієтє чини(ти)(?> и кому оно[є] 2 вручити(?>, понєжє вм(с). пнь у себе и(х) 
держать нє можете (,) ибо статку на(д) число прє(ж)ноє тєпє(р) поболшало(,>
на что и кошту бо(л)ш[ь] 3 уже во всємь надо(б)но(. > Прє(д)лагаю тєди вм(с).
пну, и(ж)бьі помянутад, на прєрєчє(н)ньі(х) дітей спадаючад, ходоба 4 в(ь)
рухомихь и лєжащи(х) рєчахь, во всє(м) бьіла у вм(с). пана до слушного ра(з)- 
смотру и (о(т)д іл є н (ь )а в(ь) ц іл о с ти  содє(р)жана (, > понєва(ж) имію тєпєрь 
намірєніє поеха(т) в(ь) си(х) числє(х) в(ь) Глуховь до яснєвє(л)мо(ж)ного єго
мл(с)ти пана гєтмана, з(ь) Москвьі во(з)вратившогося, дл а  со(т)дан(ь)А налє- 
житого уклону (,) где проситиму у єго яснєвє(л)мо(ж)но(сти) // росказан(ь)А<,) 45 
кому пристойно будеть прєрєчєнньі(х) сироть к сєбі в(ь) опєку приняти з(ь) 
прина(д)лєжащимь на и(х) поссєссивє со(т)чизньі(м) и матє(р)ньімь имініемь(, >.
Я тє(ж), по своє(м) мнінію, тоє бьіти за слушность узнаю (:), что хто маєтностя- 
(ми) осиротіли(х) дітей (о(т)чєскими владітимєть(,) и користоватимє(т)сд (, > 
тому и дітей тьі(х) в(ь) опєку пристойно єсть в(ь)зяти(.) До якого єго яснє-
велмо(ж)ности блгораз(,ь)смо(т)ритє(л)ного 5 приказан(ь)д {,) н ім ь оноє со-
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тавшогосд имінія слушни(м) поря(д)комь состойтса и(х) дЬлє(н)є(, > и вручє-
(н)є кому осиротіли(х) паннь в(ь) опєку(,> рачь, вм(с). пнь, старатись, что(б) 
в(ь) сємь літно(м) врємєньї и статкови тому, яки(й) на сироть тьі(х) прина(д)- 
лєж ить(,) бьіло на зиму уготовано (о(т)чєскими йхь по(д)данними и на лука(х) 
о)(т)чизньі(х) жє сіно дла паш и(,) дабьі чрє(з) бєзко(р)мицю нє бьіло якого в(ь)
то(м) ста(т)ку убьі(т)ку<,) И вм(с). пну в(ь) то(м) бьі в(ь)пре(д) нє (О(Т)ВІСТВО-

ва(т)(, >. Сіє вм(с). пну совітно прє(д)ложивь, єго (ж) сватовско(й) прія(з)ньі 
назавше сєбє вовіраю и єсмь(. >

Вм(с). м(с). пну всє(г)[о] добра зичливи(й) пртє(л) и свать.
Полковникь Кочубє(й) 6.
1730 ію(н). 8 д.

45 зв. Жуки. //
Надпис. Моєму вєлцє зичливому пріатєлєві и свату, єго мл(с)тьі пану 

Симєону Сулимі, сотникові баришовскому, подати 7.
Помітка адресата. Получєнь в(ь) Баришовку іюня 13 д.

46 зв. 1730 году(,)8. У/

№ 38. 1730 р. липня 26. Іскрицький Петро до [тестя Скорупи Григорія, 
знатного бунчукового товариша], з  повідомленням щ:о те, 

що, за наказом дружини гетьмана, має одержати від ропського старости 
десять карбованців за ятку, а незабаром — двісті карбованців 
за двір і купчий запис на нього в Стародубському магістраті.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 104, 104 зв. Доку
мент — оригінал. Аркуші складалися учетверо, як лист. Чисті аркуші, надпис, помітка адре
сата, печатка відсутні. Адресат встановлюється на підставі інших документів рукопису.

Милостивійшій мой 0)(т)чє и добродію(.)!
По о(т)праві писма, о(т) мєнє писанного до вм. м. добродія, припомина(л) 

я яснєвє(л)можной добродійці взглядомь двора, прито(р)гованного для мєнє
у пна Силєвича(,) по которо(м) моємь прєдложєню приказала яснєвє(л)можная
пну господареві написа(т) до старости ропского(, > что(б) тоть дво(р) запла
тила, ) а на скоро(м) врємєни(, > что(б) пє(р)віє за ятокь даль дєся(т) рублєй (,); 
при о(т)дачи жє в(ь) скорости оста(л)ни(х) дєнегь, двохьсоть рублєй <,) что(б) 
купчую з(ь) майстрату Стародубовского взя(л) на імя моє, о то(м) єму о(т) єго
мл(с)ти пна господара приказано, обявляю (, >. О про(т)чє(м) жє чрє(з) повто(р)-

104 ни(й) мой листь буду писа(т) до вм. м. // добродія (,) а тєпє(р) тимь кончу, 
жє єсмь.

Вм. м. добродієві щирозичливи(й)1 синь и ни(з)ки(й) слуга (.)
Петро Іскрицки(й) 2.
Глу(х).

104 зв. Юля 26 д. 1730 году. U
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№ 39. 1730 р. липня ЗО. Іскрицький Петро до [тестя Скорупи Григорія, 
знатного бунчукового товариша], з проханням підшукати йому

для купівлі хут ір, про який повідомити Острозькому Костянтину, 
господареві гетьманського двору, в Стародуб.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 105— 106 зв. Доку
мент — оригінал. Аркуші складалися учетверо, як лист. Арк. 106, 106 зв. чисті. Надпис, поміт
ка адресата, печатка відсутні. Адресат встановлюється на підставі інших документів рукопису,

Мл(с)тивійшій мой о(т)чє и добродію (,)!
Господа(р) двору рєймєнта(р)ского пнь Костантій Острожскій м ієть, по 

указу яснєвє(л)можного добродія, прійдучого августа 1 или 2 числа о(т)єздить 
в(ь) Мглинь для взят(ь)я на ураді тамошно(м) купчой на покуплєнніє gpyHTa  
єго яснєвє(л)можно(сти) (, > а о(т)то(л) ((:)єщє для лучшой кріпости(:)>, при
бувши в(ь) Стародубь, з(ь) майстрату тамошного взя(т) м ієть є|тракто(м) 
купчую ти(х) покуплєнни(х) g p y H T o (B ) ( . )  Которій понєважь, за волєю яснє- 
вє(л)можной панєи, за одни(м) заходомь и*м ні осмотрува(т) будє(т) прито(р)-
гова(т) 2 хуто(р)<;), того ради блговоли, вм. м. добродій 3(,> освідомивши(с) 
о 4 єго, господара, // в(ь) Мглинь прибьітій, обявить пи(с)момь своймь о хуто- 105 
р і ( ,  > єжєли якій на продажі иміється поблизу (,) а хоча й и в(ь) ра(з)стоянію 
о(т) Стародуба 5, [би-м бьі6 бьіль угодєнь(,) и что(б) при нємь млинь заня(т) 
мощно бьіло(;), понєжє такь в(ь) скоро(с)ти, а особливе нє знаючи осідлостей 
тамошни(х), господа(р) нє можє(т) винайти бє(з) обявлєн(ь)я 7 єму<:>, О якую
вм. м. добродія отечєскую милость поко(р)нійшє просячи(,> зостаю<.>

Вм. м. добродія щирозичливи(й) синь и нижайши(й) слуга (. >
Петро Іскрицки(й) 8.
Глу(х).
Юля ЗО д. 1730 году. // 105 зв,

№ 40. 1730 р. серпня 29. Юркевич Григорій до [Скорупи Григорія, 
знатного бунчукового товариша,] з повідомленням про те, 

що до закінчення слідства руднею має володіти, за рішенням гетьмана,
пані Чарнишева.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 47—48 зв. Доку
мент — оригінал. Аркуші складалися удванадцятеро, як лист. Арк. 48, 48 зв. чисті. Печатка, 
надпис, помітка адресата відсутні. Особу адресата встановлено на підставі інших документів 
рукопису.

Милостиви(й) мой до(б)родію и патроне!
По чєлоби(т)ю вм(с). до(б)родія в справі єго о ру(д)ні, з пні Чарнишєвою

спорной, указь пнски(й)1 при сє(м) до вм(с). до(б)родія соо(б)щаючи, доношу,
что єго пнская яснєвєлмо(ж)но(ст) нє сои(з)волиль, дабьі ру(д)нєю до росправьі
пні Чарнишєвой нє владі(т), а изволи(л) сказа(т)(, >: «Когда, дє, розьіскь 
учини(т)ся и єжєли явиться нєслушноє завладіньїє, тогда мо(ж)на будє(т)
о(т)каза(т)». При сємь нєо(т)мінной вм(с). до(б)родія ласкавости сєбє поручая, 
прєбьіваю.

Вм(с). до(б)родієві всєзичливійши(мь) и на(й)поко(р)нійши(мь) слугою.
Григори(й) Ю(р)кєви(ч) 2.
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Августа 29 (д). 1730 году.
Глуховь.
PS. По присьілцє о(т) пнєй Ча(р)нишєвой к розиску повірєнно(г)[о] з(ь)

47 кріпостями (, > ука(з) к ней пнски(й) о(т)правлєнь // при сємь жє(, > для того
что(б) пп. розьіщики тоть пнский ука(з) при своємь писмі до єй послали, и мо
ж е^) сіє скоріє зділати(с), и о(т)віть о(т) нєй могуть получи(т) (, >. А когда (б) 
о(т)сєля чрє(з) почту тоть ука(з) к нєй посла(т)(, > то она, получивши то(т) 
ука(з), скажє(т), что и нє получила оного(, > и тимь в д іл і  остановку зділа- 

47 зв. є(т) (.) //

№ 41. 1730 р. вересня 4. Панюиіка Кирило до Скорупи Григорія, 
знатного бунчукового товариша, із запевненням, що поверне 

йому борг через пана Рубця Юрія.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 49, 49 зв. Доку

мент — оригінал. Аркуші складалися удев’ятеро, як лист. Арк. 49 зв. чистий. Печатка, над
пис, помітка адресата відсутні.

Блгородни(й) м(с)ці пнє Скорупа, мні віеіце м(с)ці пнє и всє(г)да доз(ь)-
нани(й) блгодітєлю!

Писаниє ко мні со(т) вашєго блгородия получи(л), в которо(м) виражено,
аби-мь1 я учиниль оплатку по обліку, мною даномь вашєму блгородию(, >.
Но пои(с)тині надіяв(ь)ся я, что уже вамь пнь А(н)дрє(й) Рубець уплати(л), 
или облікь мо(й) прєміни(л), понєва(ж) я до єго ко(л)к[о]кро(т)нє 2 разовь
писа(л) и словє(с)но говори(л), и онь хотіль вашєму блгородию в скоро(с)ти 
уплати(т)(, >. А й тєпє(р) до єго з наро(ч)но ш(т) мєнє по(с)лани(м) пишу, аби
о(н) блгороди[ю] 3 вашєму всєконє(ч)нє уплати(л)(, > и что о)(т) єго получу,
то я самь могу з вамі повідітися (, >. О чє(м) в(ь) обявлениє вашєму блгородию 
подавши и єго (ж) всє(г)да нєсо(т)ємьлємо(й) прияз(ь)ні полєцівши(с), зо(с)- 
таю (,).

Блгородия вашєго доброжєлатє(л)ни(й) и ни(з)ки(й) слуга.
Кири(л)ль Панюшка 4.
1730 року сє(н)тєб[р]а (:>4 д.

49 Пога(р)(,>. //

№ 42. 1730 р. вересня 9. Галецький Семен, стародубський полковий сотник, 
дякує Сулимі Семену, баришівському сотникові, за гостинність 

і просить два барильця вина, за що обіцяє віддячити.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 50—51 зв. Доку

мент — оригінал. Аркуші складалися ушестеро, як лист. Арк. 51 чистий. На полі з право
го боку арк. 51 зв., посередині,— кругла печатка розміром 20 X 20 мм, у центрі якої зоб
ражений щит у вінку, під ним ініціали С і П, над ним ініціали С і Ґ  (тобто «Сємєнь Ґа- 
лецкий, сотникь полковий», або «Сємєнь Ґалєцкий, Стародубовский полкь»), між якими 
зображений пернач.

Любє(з)ни(й) мо(й) м(с)цЬ пнє брате и мно(г)[о]у(з)на(н)ни(й) блгодітєлю, 
блгородни(й) м(с)ці пнє сотнику баришовски(й)(,)!
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За принятие гости(н)ноє на(с), подорожни(х), блгородни(мь) домо(мь) 
вм(с). м(с). пна ве(л)це и поко(р)не такь я, яко и ко(мь)панія, мні присутствє(н)- 
ная, блгода(р)ствуємь и жєлає(мь)*, аби бгь всємогущи(й) послаль жєлаємую

^  ГЧ/ /V/
вм(с). пну з млою єго сожитє(л)ницєю прєзє(н)дию 2 в(ь) нашихь краяхь литов-
ски(хь) воз(ь)блгодари(т)(,). При том жє оз(ь)на(й)мую вм(с). м(с). пну(, > 
что сєго, на даті писа(н)ного, чи(с)ла к(ь) обідной порі в(ь) Л убні я прибуль,
и по ла(с)ці єй м(с)ці пні тєщи вм(с). пна иміємь кватєру, о(т)вєдє(н)ную на
прєдмістю, на gpyH T i єи жє млости(,) гдє обьєжжаючи(й) возь з(ь) виномь
вм(с)тини(мь) споткалє(мь) (,) которому хочь и хотіло(с) убитокь з(ь)ділать, 
то(л)ко нє здарило(с) н і  судна (,) ан і чимь наволочи(т). Того ради, с(ь)кошто- 
вавши, в(ь) цілости о(т)пу(с)тилє(мь)(, >. Да з(ь)вєрхь того, на нужду дорож
чую з(ь) воза вшо(г)[о] в(ь)зялє(мь) сафя(н) одє(н)(, > рижу фунть(, > и бобко(в) 
жмєню (,) и за то прошу покорнє нє по(с)ко(р)біть (,) gди жь я oблigyюcь вм(с)
м(с). пну о(т)вдячити <; >. Да прошу поко(р)нє по любві своєй обои(хь) винь 
оставить по бари(л)цу // и ониє хочь мои(мь) жє литвино(мь), котори(й) будє(т) 50
єха(т) зимою(,) пєрє(с)лать к(ь) намь вь Литву (,) а я вм(с). пна литовскимь
го(с)ти(н)цє(мь) о(т)блгодарить нє оставлю (,). В томь и пишусь (.)

Ч̂/
Вшь м(с). м(с). пну, моєму сє(р)дєчнє коханому брату(,) и мно(г)[о]у(з)-

ч̂_/
нанному блгодітєлєві<;>, всєго добра жєлатє(л)ни(й) и слуга поволн[и](й). 

Сотникь полкови(й) стародубо(в)ски(й) Сємє(н) Оалєдьки(й) 3.
3(ь) Лубє(н)(:).
Сєптєв(р). <: >9<: > (д). 1730 году.
Ніс etia(m) et ego си(ш) epistola parentis humilima(m) meam reddo vene- 

ratione(s) et opto ut Deus 4 teroptimus salute(m) magniticentia(m) veltra(s) mil- 
lat et servet.

Petrus Galecki 5. // 50 зв.

Надпис. Високоблгородному єго млости пну Сємєну Сулимі, сотникові
баришовскому, моєму сє(р)дєчнє коханому приятелеві, блгодітелєві (,) и бра
ту <,) подати 6. // 51 зв.

№ 43. 1731 р. квітня 1. Іскрицький Петро до тестя Скорупи Григорія, 
знатного бунчукового товариша, з повідомленням про своє прибуття 

з Польщі до Києва і побажанням здоров'я.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, І. 57480 (Лаз. 433), арк. 52, 52 зв. Доку

мент— оригінал. Аркуші складалися учетверо, як лист. Чисті аркуші, надпис і печатка від
сутні. Особа Скорупи Григорія встановлена на підставі наступного документа рукопису, умі
щеного на арк. 53—55 зв.

(
Мл(с)тивійшій мой о(т)чє и добродію(.)!
По многи(х) приключивши(х)ся мні в(ь) По(л)щи о(т) ляховь, а ба(р)зій 

жидовь{,) туда єдучому и во(с)пя(т) поворочаючомуся (, > напастехь и нападє-
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ніяхь(;>, залєдво сєго, нижєй на даті положенного, числа (,) бжіймь смот-
рєніємь(, > и вшимь отєчєски(мь), вь пути сохраняющимь мя, блгословєніємь(, >
в(ь) цілости прибьілємь до Кієва(;>, гдє о(т) дражайши(х) вм. м. добродія 
синовь(;>, а мойхь коханихь пановь 1 HiBagpoBb, ту(т) студуючихь, увідомив-
шися о цілости здоровя обойхь вм. м. добродійства, мойхь милостивійшихь 

52 родитєлєй(, > по прємногу синовскимь моймь тіш уся сє(р)дцємь(;>, жєлая // 
усє(р)дно(,) абьі оноє вишняго дє(с)ницєю и в(ь)прєдь нєнарушно сохранєно 
било(;>. Чого сторично усє(р)дствую и єсмь(.> t ~

Вшєй отєчє(с)кой млсти, моєго млостивійшого добродія, щирозичливи(й) 
синь и нижайши(й) слуга (.)

Петро Іскрицкі(й) 2.
Кієвь(.)

52 зв. Апри(л)<:>. 1 д. 1731 году(.> / /

№ 44. [1731 р. травень—червень]. Апостол Юліана, гетьманова, 
до Скорупи Григорія, знатного бунчукового товариша, з пропозицією 
засватати його дочку Єлену за свого братанича Іскрицького Петра.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, І. 57480 (Лаз. 433), арк. 74—75 зв. Доку

мент — оригінал. Аркуші складалися учетверо, як лист. Арк. 75, 75 зв. чисті. Надпис і пе
чатка відсутні. Датується на підставі інших документів рукопису.

Намь зичливи(й) пртлю<, > пнє Григори(й) Скорупа(.)!
Ещє прєдь (о(т)єздо(м) пна нашє(г)[о] в(ь) Москву намірєнни мьі били,

ва волєю (ж) пна нашє(г)[о], писа(т) кь вм(с)ти, жєлаючи сприятєлитися з(ь)
доімоімь вши(мь)<,> но понєва(ж) тоє намірєніє ншє такь скоримь ю(т)су(т)-
ствиє(мь) з(ь) Глухова пна ншє(г)[о](, > яко и нікоторими домашними прєсік- 
лося тогда трудностями (, > того ради з(ь) тимь до вм(с)ти ю(т)озво(мь) ажь по
сєє укосніли врємя<:>. Тєпє(р) тєди тоє прєжде завзятое намірєниє нш є(,)
жєлаючи ми привєсть во исполнєниє(,> и хотячи любєзную дочє(р) вшу пну

«'N/ /ЧУ
Елєну братаничові ншєму Петру Іскрицкому в(ь) доживотно(г)[о] пртля
сакрамєнталнимь сочєта(т) еоюзомь(, > з(ь) тимь ншимь до вм(с)ти о(т)зиваємь- 
ся писаниємь(, > чрєз(ь) котороє просимь вм(с)ти таковому обополному з(ь)

z-ч*
пно(мь) нашимь нє со(т)рєкти намірению(,) яковоє, за щасливи(мь), да(ст)

74 бгь, поворотомь в(ь) Глуховь пна нашє(г)[о], жєлаемь(,> // за согласиємь 
кь тому вм(с)тинимь, брачнимь окончи(т) актомь<, > обявляємь(,> сєму же
жєланию ншому согласного со(т) вм(с)ти очєкиваємь 1 (о(т)віту(,>. В(ь) прот- 
чємь жє (остаємься(.)

Вм(с)ти всего добра зичливая.
74 зв. Іулиянна Апо(с)толова, гєтмановая 2. //
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№ 45. 1731 р. червня 12. Іскрицький Петро до тестя Скорупи Григорія, 
знатного бунчукового товариша, з синівською вдячністю, 

побажанням здоров'я і повідомленням про те, 
що тестеві слуги ним відпущені з Глухова додому.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 53—55 зв. Доку
мент — оригінал. Аркуші складалися учетверо, як лист. Арк. 55 зв. чистий. Арк. 54,
54 зв.— це конверт розміром 110 X 85 мм, з краями, скріпленими зісподу, посередині арк.
54 зв., круглою печаткою розміром 15 X 15 мм на червоному сургучі з зображенням кулі у 
плетиві, яка тримає стрілу і кулю над нею меншого розміру в ореолі.

Милостивійшій мой о(т)чє и добродію(.)!
За всякіє блгодіянія, по(д) чась бьітно(сти) моєй в(ь) дому отєчє(с)комь,

вм. м. добродія (,) мл(с)тиво мні явлєнная (;>, а ба(р)зій за усиновлєніє(, >
кь тому жє и за таковаго по сє(р)дцу моєму друга (,> любимую дочє(р) вм. м. 
добродійства (, > которую з(ь) чє(с)тни(мь) а поважному ихь домові пристойнимь 
вихован(ь)ємь в(ь) законноє принялємь супружєство(, > при дозємно(мь) моємь
чєлобьітій поко(р)нійшоє во(з)даю блгода(р)ствіє(,) в(ь) томь записуючися<;>,
что будємь оба бгу поспішєствующу кь тому усє(р)дноє ложить старатє(л)-
ство(, > дабьі за // блгословєніємь бжіймь и вшимь родитє(л)скимь(, > бгу угод- 53 
ноє прєпровождающє житіє (,) дал(ь)шую любовь(, > ласку (,) и милость отє- 
чє(с)кую нєо(т)ємлємую<,) но пачє вящшую могли свойми стязати услугами(,>
а блгословєніє бжіє и вшє родитє(л)скоє, аки нєистощаємоє собирать сокрови- 
щ є(,). Которому и тєпє(р) о(т)давши сєбє(,) прєбьіваю 1(.)

Вм. м. добродієві щирозичливій синь и нижайши(й) слуга (.)
Пєтро Іскрицки(й) 2(.)
Глу(х)(.>
Юня 12 д (.)  1731 году(:>. II ' 53 зв.
PS(:>. Жєна м оя(,) а вм. м. добродія дочє(р)(, > при обятій ногь єго отє- 

чєски(х) нижайшє б(ь)єть чоломь(.)
Служителі вшой отєчє(с)кой млсти Івань Великій, староста кустицки(й) (, > 

и Тимофій Шкля(р), припровадивши нась в(ь) Глуховь в(ь) цілости<,> о(т)- 
пущєни в(ь) домь з(ь) чоти(р)ма кон(ь)ми возовими <,) которіе били по(д) возами
с(ь) нами(,> и пятимь вє(р)ховимь<,> доношу вм. м. добродієві (. > // 55

Надпис. Мл(с)тивійшому моєму о(т)цу и добродієві, его мл(с)ти пну 
Григорію Скоруппі, знатному товаришеві бунчуковому, пода(т) 3(.) // 54

Помітка адресата. Получєнь іюня 14 <: > д. року 1731 о(т) пна Іскрицко- 
(г)[о! 4. // 54 зв.

№ 46. 1731 р. жовтня 18. Грабянка Григорій, гадяцький полковник, 
до гетьмана про роботу, виконану ним при гаченні Гадяцької греблі, 

і з запереченням наклепів господаря Гадяцького замку пана Казановича.
Подається за рукописом Бібліотеки ім. В. І. Леніна в Москві, фонд 159, № 389 (454), 

арк. 1, 1 зв. Документ —- оригінал. Аркуші складалися учетверо, як лист. Надпис і печатка 
відсутні.
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Яснєвєлмо(ж)ний м(с)ці пне гєтмань и кавале(р) (,) всємл(с)тив,Ьйший мнЬ
пнє патроне и вєлики(й) добродію (.)!

Будучи а на слу(ж)&Ь ея імперато(р)ского влч(с)тва при лен-Ьйной роботі, 
получиль сбго (окта(б)ра 2 ( . ) числа листь <,) которим ь изволитє, ясневєлмо(ж)-
но(с)ть вша, писать з(ь) наганою(, > бу(д)то я по указамь вшой яснєвелмо(ж)- 
ности исполнєніа в(ь) гаченню греблі Гадяцкой(,> нє чиниль(,) и якоби соная 
самими до замку Гадяцкого прислушаючими по(д)даними(,) якь господа(р)
замкови(й) пнь Казановичь доносить, угачена, и даби на тоє мні писмєнно
до вшой ясневелмо(ж)ности о)(т)вітствовати(, > в(ь) то(мь) же указі повєлє- 
но(.) Теди на оное в(ь) со(т)віть поко(р)ностію моєю доношу, что гачєн(ь)є 
помянутой греблі, хотя з немалою тру(д)ностію((:> при такь многи(х) сєго
л іта  бьівши(х) г(с)дрствєнни(х) и войскови(х) д ілахь в(ь) висилки тро(ж)ди 
козако(в)(,) а в чєтвє(р)тоє мужиковь на лєнійную работу<,) тако(ж) в(ь) 
килкакротной туда (ж) запасовь виправі(:)> мні бьіло(,) (о(д)накь я, вьішшє 
показан(ь)ни(й) указь приводя во исполнєніє, старалься по всякой возмо(ж)- 
ности созначєнную греблю угати(т). И собирая килкокротнє якь козаковь(,) 
такь з(ь) свои(х) и прот(ь)чии(х) дє(р)жавцовь маєтно(с)тєй мужико(в)(,) до 
тро(х) разь оную угачоваль, толко (ж) за сєголітнимь со(т) валнихь дожчєй 
наводнєніємь нєво(з)можно бьіло єй удержати (,). Но я, усмотря способь(, > 
вєл іль на мой дєнги работниковь нанима(т)(, > и згори Псла просто канали 
вши(р) на двана(д)цять са(ж)нєй(, > долго ведучи воду, копа(т) далеко х( ,) 
и тимь греблі многую полєгкость для сна(д)нійшого занятя(,) учиниль(,) 
гдє и самь нєсо(т)ступно присутствоваль(, > и м іль заразь и про(р)ву матєріа- 

1 лами, на то ужє з(ь)готованними<, > заділовать(,). А жє за(й)шоль указь <,) // 
дабьі мні с полкомь чимь на(й)скорій слідова(т) для воєнного случая на сро(к) 
в(ь) походь(, > мусілємь, составя грєбєлное д іло(, > на службу мона(р)шую
ити(,) гдє и нні (обрітаюсь<, > со(д)накь греблю гати(т) приказаль, ужє по го
товому ладу, атаманові гадяцкому, придавши в(ь) помо(щ) з(ь)начкового то
вариш а^) з(ь) другими пристави (,>. Которіє по моєму приказу и по двомь 
писмамь с походу, о(т) мєнє писан(ь)нимь(, > оную грє(б)лю и угатили (,). 
И такь неповинні за со(д)ну греблю килкакротніе з(ь) наганою укази со(т)
вшой яснєвелмо(ж)ности нє бєз(ь) стида получаю<, > ибо єлико сили моєй ста-
вало(, > всякоє старан(ь)є коло помянутой греблі ложиль<, >. А пна Казанови- 
ча<,) что(б) и ногою на греблі бьіль(,) ни разу я нє виділь(, > и что сонь жє,
пнь Казановичь, доносиль(,) бу(д)то вьішєпомянутая гребля самими поспо
литими, до за(мь)ку прислушаючими лю(д)ми, угачена (,) то проти(в) то
го атамань городовий гадяцки(й) писмомь свои(мь) (обявляє(т) м ні(, > жє и 
в небьітно(ст) мою дє(р)жавскихь с іл ь  люде<, >а не саміє замковіє, греблю 
гатили <,>. А когда, по занятю про(р)ви, для лучшой покріпи (,) по моєм жє 
с походу писму, соная гребля поновляла(с) <, > то саміє толко дєр(ь)жавскіє 
по(д)данніє бьіли(, > а з(ь) замковихь, пишєгь онь, атамань, нікого нє имі-
ло(с)(, >. И такь пнь Казановичь, дво(р)ско здоблячи(с), чужими трудами (,)
напрасно мя до вшой яснєвєлмо(ж)ности описаль(,> за що готовь насочнє не- 
винно(ст) мою во врємя своє оправдати (, >. Чего для прошу поко(р)нє впрє(д)
таки(мь) доноситєлямь (,) напрасно на мене гн івь яснєвєлмо(ж)ности вшей
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наводячими (,) не вірити (,) но судє(р)жати мєнє, во всємь послушного слугу,
в(ь) мл(с)сти, війшо(мь) своємь блгопризріній(, >. Которому навсєгда полі
цая^), прєбьіваю(.)

Вшоя яснєвєлмо(ж)ности, всємл(с)тивійша(г)[о] мні пна патрона (,) и ве
ликого до(б)родія (,) нижа(й)ши(й) слуга.

Ея імпєрато(р)ского влч(с)тва войска Запоро(ж)ского полковникь гадя- 
цки(й).

Григори(й) Грабя(н)ка 2.
Року 1731 соктє(б)ра 18 д.
Лагє(р) при 9(.) кріпо(с)ти. 11 1 зв..

№ 47. 1731 р. грудня 10. Єсимонтовський Олексій, мглинський сотник, 
до Іскрицького Петра, знатного бунчукового товариша, з повідомленням 

про те, що купчий запис, на бажання останнього, переписано, 
а духівниця Хирси, яку Мглинський сотенний уряд визнав неправильною 

і подав до Глухова на перегляд, зараз знаходиться 
в Стародубському полковому суді.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57479 (Лаз. 432), арк. 26—27 зв. Доку
мент — оригінал. Аркуші складалися удванадцятеро, як лист. Арк. 27 чистий. На полях з лі
вого і правого боків арк. 27 зв., посередині,— два сліди від круглої печатки діаметром 
орієнтовно 22 мм на червоному сургучі, що цілком висипався.

М(с)цівий пнє Іскрицкий, з(ь)на(т)ний товаришу бу(н)чуковий, мні вєл-
це м(с)ціви(й) пнє і всє(г)да надє(ж)дни(й) благодітєлю(,)!

По жєланию вм(с). м(с). пна, купчуюсура(з)ную переписано і во соной, что 
потребнишєе, виражено(,). А о Хи(р)синой духов(ь)ници тако о(з)на(й)мую, 
что юная, якь нєна(д)лєжащи(м) поря(д)комь и переводом!» злохи(т)рнимь
плута Хи(р)си писана (,) по челобитю брата єго, про(с)тодушного члв(ь)ка и 
во в(ь)сє(м) о(т)цу по(с)лушного, і войсковиє слу(ж)би, за совокупного жития 
з(ь) Хи(р)сою, сами(м) імь, за домь о(т)чє(с)кий, о(т)биваючого, ра.(з)[с]мотрє- 
ниємь 1 із с(ь)ли(д)ствиє(м) уряду, на(с), сотєн(ь)ного Мглин(ь)ского, узнана 
бьі(т) нєправи(л)ная и для того мніниє(м) наши(м) по(д)писана в(ь) разсмо(т)- 
рєниє вишшє(й) в(ь)ла(с)ти ку на(д)лєжащой ка(с)саций. Для чєго бра(т) Хи- 
(р)си(н), узнав(ь)ши в(ь) сє(м) и в про(т)чємь обиди нємалия, діючиєся 2 о(т) 
Хи(р)си, завє(л) половину о(т)чини до Лисицкой 3, в(ь) продажу я(с)нєвє(л)-
мо(ж)ному пну, до високого // єго пнского ра(з)су(ж)дєнид и до конє(ч)ной су- 26* 
довой дєцизий. Якоє діло с про(т)чийми рози(с)ками, о(б) нємь же, Хи(р)сі, 
чинен(ь)ними, прє(ж)дє било о(т)о)(с)лано, по указу, в(ь) Глуховь, при рози(с)-
ку пна Пєкалицкого с товарищи, потомь, по чєлоби(т)ю житєлєй дронов(ь)-
скихь, при указі пнскомь, в Стародубовь, а из(ь) 4 Стародубова паки во
(М)глинь, о(т) єго мл(с)ти пна судий, з(ь) Мглина жє, по указу его мл(с)ти
г(с)пдна по(л)ков(ь)ника ншє(г)[о] стародубов(ь)ского, з(ь)нову в(ь) Старо
дубовь (,). А якоє окончаниє судомь пол(ь)ковимь учини(т)ся, пре то нє из-

57



вістєнь, токмо і о сємь о(б)яв(ь)'ляю, что по(л)ковая ста(р)шина прє(ж)дє в(ь)' 
розговорахь узнавали духов(ь)ницу Хи(р)сину бє(з)си(л)ную и нє(с)лушную(, >. 
Ту(т) же осо(б)ливє о(б)яв(ь)ляю о при(с)ланно(м) указі о приуготов(ь)лєни 
ся в(ь) похо(д) воєнни(й) в(ь)сяки(м) чина(м)(, >. При сє(м) зо(с)тою 5.

Вм(с). м(с). пну всєго добра желатє(л) і слуга найпово(л)нийший(;>.
Со(т). м(г). А(,>. Есимо(н)(,> 6.
1731-(г)[о] году<;> дєка(б)ра 10 д.

26 зв. Мглин"ь(,). //
Надпис. Его мл(с)ти пну Петру Іскрицкому, зна(т)ному товаришові бун

чуковому, моєму м(с)цівому пну и надє(ж)дному блгодітєлєві(,) в(ь)ручи(т) 7.
'27 зв. Помітка адресата. По(д) ( :) . дєка(б) (. > 10 д. 1731 году в(ь) Лубєнка(х)8 (. > / /

№ 48. 1732 р. березня 9. Завадовський Василь повідомляє 
Скорупі Григорію, знатному бунчуковому товаришеві, про те, 

що разом із паном Дзевульським має вести слідство 
в справі Скорупи Григорія з пані Чарнишевою.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 57—59 зв. Доку
мент— оригінал. Аркуші складалися учетверо, як лист. Арк. 57 зв., 59, 59 зв. чисті. 
Арк. 58, 58 зв.— це конверт розміром 95 X 115 мм, кінці якого зісподу скріплені круглою 
печаткою діаметром 16 мм на червоному сургучі з зображенням щита в плетиві, на щиті бик з 
вершником, угорі по кутах іціціали В і Z.

Сєрдєчни(й) брате и благодітєлю, м(с)ці пнє Григори(й) Скоруппа!
Сєго, на даті положєнного, чи(с)ла(, > получи(л) я со(т) по(с)ла(н)ного 

вашого козака <,> висоцє поважни(й) я(с)нєвєлможного добродія єго мл(с)ти
пна гє(т)мана и кавалера(, > по чєлоби(т)тю вм. м (: >. пна(,) на пню Чарнишєву (,)
указь(,) в которо(м) что пєвєліває(т)ся [!] на(м) с пно(м) Дзієвулски(м) слідо-
ва(т)(,> тоє копією того (ж) указу вм. м (і), пну (обявляю(,). А до пна Дзіє- 
вулского завтрєшнего дня пошлю своєго чєловіка<,) просячи, чтобьі зо мною 
собачи(л)ся<,) и якое (ОПрЄДІЛЄНІе до исполнєнія соно(г)[о] з собою учини(м)<, >
со то(м) и вм. м (і >. пну не умєдли(м) дать знати (,). При сє(м), дружєско(й) 
єго жь любві навсегда мя рєкомєндуя(,) (остаюсь <.)

Вм. м <: >. пну и сє(р)дєчному брату и блогоСдХ:)1 доброжєлатє(л)ни(м) 
и повслни(м) слугою.

Васили(й) ^авадовски(й) 2.
Ма(р)<:). 9 1732 году.

57 Дохновичи. //
Надпис. До рукь єго мл(с)ти пна Григорія Скоруппи, гна(т)ного товариша

58 бунчукового, (о(т)дати налєжи(т) 3. U
Помітка адресата. О(т) пна 2авадовско(г)[о] о получєніи указу я(с)нє-

вє(л) (:). єха(т) ему на розискг в справі моєй з п. Ча(р)нишовою и о присилці 
58 зв. мні копій указу. Пода(н) року 1732 ма(р)(:>. 9< :)4. U
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№ 49. 1733 р. лютого 12. Симонтовський Олексій, бунчуковий товариш, 
до Галецького Семена, стародубського полкового сотника,

4 з вимогою десяти талярів боргу, а також відповідь Галецького Семена
з обіцянкою сплатити борг.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 62—63 зв. Доку
мент — оригінал. Аркуші складалися учетверо, як лист. Арк 63, 63 зв. чисті. Надписи та 
печатки відсутні.

Вм(с)ці пнє Ґалєцки(й), со(т)нику по(л)кови(й) стародубовски(й) (, > мні 
вєлцє кохани(й) дружє и блгодітєлю!

Пожалу(й) занєха(й), вм. м(с). пнь, нєпотрєбную свою о(т)гово(р)ку во 
о(т)данню мні десяти талярє(й) дєнє(г), а противь данно(г)[о] своє(г)[о] само- 
ручно(г)[о] пи(с)ма м ні, изволтє зо мною, консє(р)вуючи свою чє(ст), розді- 
ла(т)ся, ибо єщє Никита, злотникь, с(ь) товаришємь своймь финть срєбра моє-
(г)о похитили(, >. Зачи(м) повторе братски и кра(й)нє прошу вм. м(с). пна дє- 
ся(т) талярє(й) дєнє(г) єму, по(с)ланному моєму, на ну(ж)ную потребу мою 
о(т)да(т) или прє(з) своє(г)[о] кого з они(м) жє до мене при(с)ла(т) и своє пи
сане, на оніе данноє, до себе о(т)обра(т). Пр[и с]ємь 1 зо(с)таю.

Вм(с). м(с). пну доброжєлатє(л)ни(й) и до услугь поволни(й).
А(:>. Есимо(н)(,)., т (.)  бу (н )(,)2.
1733 го(д)(:). фєвра(л). 12 д. U 62

Мо(с)ці пнє Алє^і(й) Симо(н)товь(с)ки(й) и дружє стари(й) мо(й)!
Пожалу(й), дружє(с)ко ва(с) прошу, я нє віда(ю), что то(т) зло(т)ни(к) 

плу(т), да пєрєнявься 3 за єго ва(м) дєсє(т) талярє(й) заплати(т). И я надіялься 
по вашеці, что нє та(к) нагло станете доправьля(т). А єжєли по своє(й) любві 
нє (с)хочєтє до дєсятухи 4 по(ж)да(т) дєнєгь, то я оного ва(м) со(т)да(м) паки 
вь ваши руки. О сиє вашеці поко(р)нє и братє(р)ско прошу и за(с)лужи(т) 
готовь.

Сємє(н) Оалєцки(й). U 62 зв.

№ 50. 1733 р. лютого 22. Романовська Христина до кума 
Симонтовського Олексія, бунчукового товариша, з подякою 

за позичені гроші, сіно і гречку і повідомленням про те, що горілку 
вона повертає, а гроші і сіно просить почекати.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, І. 57480 (Лаз. 433), арк. 64—65 зв. Доку
мент— оригінал. Аркуші складалися удев’ятеро, як лист. Арк. 64 зв., 65 чисті. По краях 
угорі і внизу арк. 65 зв., посередині,— два сліди від печатки розміром орієнтовно 15 X 
X 15 мм на червоному сургучі, який наполовину висипався.

М(с)ці пане Сємонтовски(й) (, > мой вєлцє м(с)цівьій пне 1 кумє(,) и сособ- 
лившьій блгодітєлю(.>!

Za вьізичєнньїє мні дєн(ь)гьі чрє(з) такь нємалоє врємя всєпоко(р)нє блго-
да(р)ствую вм. м(с). пану и блгодітєлєві (, > тако(ж)дє за поль стана горілки (, >
и за полу(с)макь гречки (. > Якую горілку тепє(р) посилаю чрє(з) своєго члка 
костянского Б іл єн к а (.), а а) дєнга(х), пяти талярє(х) бьітихь, прошу всєни-

59



жайшє хочь мало что в(ь)прє(д) єщє сождать(.), и полусмака гречки (.) На 
сіно позичаное сей же Білєнокь о(т)ві(т)ствоваль(:), же стогь за сто(г)(,> 
шести копь присаженньі(х), в(ь) то время просили (,) а не дєн(ь)гами(,) и такь 
того всего сіна двана(д)цять возковь остра(м)ковь наклали (.) О  че(мь) и я
тєпє(р) особливе прошу вм. м(с). пна и вседо(з)нанно(г)[о] блгодітєля сіномь
же приня(ти)(, > любо из(ь) інтересо(мь) яким ь(.) В(ь) чомь на блгодітє(л)- 
ски(й) респекть наде(ж)дна будучи, зостаю<.)

Вм. м. м(с). пану и блгодітєлеві всего добра зичливая и всєнижайшая 
слуга (.)

Христина Іванова Раку(ш)кина Романовская 2(.)
Z(b) Ко(с)теньічь(.)

64 Февруа(р). КВ [22] (д). 1733 року(.> //
Надпис. Моєму вєл(ь)цє м(с)цівому пану(,> и юсобливійшому блгодітє- 

лєві (, > єго мл(с)ти пану А лє|ію  Симо(н)товскому (,) товаришу бу(н)чуковому (, >
65 зв. моєму м(с)цівому пну куму(,> всєньїжайшє 3<.) II

№ 51. 1733 р. лютого 25. Лизогуб Семен, генеральний військовий обозний, 
до майбутнього зятя з відповіддю, що дочку, можливо, віддасть за нього, 

якщо буде точно відома частина спадщини останнього, 
та замітки Савич Анни Василівни, зятевої матері, 

до можливої розмови з майбутнім тестем.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 60—61 зв. Частина 

документа, належна Лизогубові Семену,— це тогочасна копія, зроблена для «Меморіалу до роз- 
говору», а сам «Мєморіаль» є оригіналом. Аркуші складалися учетверо, як лист. Чисті арку
ші, надпис, печатка відсутні.

Копія з(ь) ли(с)та п(:>. Сємєнового.
Любєзно(й) мо(й) м(с)ці пнє зятю!
Дочєрь ншу єщє разві за два года о(т)да(т) ми намірєни за того, кого бгь 

пошлє(т), а нині за малолітствіємь о(т)дава(т) невозможно, зати(м) и упєвня(т)
трудно (;>. Однакь блговоли, вм(с). м(с). пнь, вьпрєдь о має(т)но(с)тяхь по-
дробно свіда(т) и рєєстро(м) да(т) на(м) віда(т), что пну Василєви Савичу 
опрєділилама(т)каєму вь по(с)сє(с)сію(: >, имє(н)но, то тогда, по рєє(с)тру раз- 
смо(т)ривши и з домашними посовітовавши, резолюцію учини(т) нє о(с)тави(м). 
При сє(м) жєлаю ва(м) всіхь ща(с)ливо(с)тє(й)(.)

Вм(с). м(с). пну всє(г)[оІ добра зичливій.
Дядко Сємио(н) Л изогубь1( .)
1733 году фєвр(:). 25(.)
Глуховь.

Копія цєдули2 <.>
И то, єсли за меншого сна пні Савичєво(й), ра(з)смо(т)рівши и посовітовав- 

ши, мощно будє(т) за годь или по(л)тора отдать(, > а за старшого нєвозможно(,)
толко єи м(с)ть пні Савичова да блговоли(т) сновь свойхь поділи(т) має(т)- 
НОСТМИ И gpyHTaMH, и якоє меншому опрєділєніє учини(т), з(ь) того р єє(с )т р ь
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пришліть вь Андрієвку, и са(м), вм(с). м(с). пнь, вь тихь добрахь побувай, 
з(ь) п (:). Василемь разсмо(т)ри и побереги, а жєби поділомь не укривжено (. > // 60 

FS <: >. В(ь) ли(с)ті своємь до (о(т)ца Сумєона із(ь)волили 3 е(с)те писа(т)(,> 
что лошака 4 рижого ему посилаєте (,) такь ти(л)ко на бумаги видЬть(, > а 5
в(ь) самой річи живого не получивь 6 принять(;>, что или поми(л)кою в(с)ці
м. пана написа(т) стало(с)(;>, или забвєніємь со(т)си(л)ка нє учинила(с)(,) со 
чомь проситє(л)но прамого 7 іс(ь)по(л)нєнія сожидає(т) (. >

PS(:>. Прошу брато(в)ку 8 по сей малє(н)кой ка(р)тоці моєй прошєніе учи
нить 9 (, > по(с)ла(т) би кого з(ь) своей сторони в(ь) сот(ь)ню Яготи(н)скую 
о(с)мо(т)ріть коней (,) и мене о то(м) увідомить в(ь) скоро(с)ти(. >

PS(:>. В(ь) чомь моє є(ст) вь ли(с)ті прошєніе до вм. пна, прошу мєнє 
отві(т)но увідоми(т) для пєвно(й) надєжди 10, будє(т) ли umagpOBCKa любовь 
вь Андрієвку поєха(т) или ни(т)(,) и на якое время, чтобь за продолжєніє(м) 
д іло  вовся не спо(р)тилось(.) II 60 ЗВ.

Мєморіаль до розговору.

1 и . Противь 12 написанного в(ь) листі єго мл(с)ти пна Лизогуба(, > что
за меншого сна со(т)да(т) нє о)(т)рицає(т)(, > а за ста(р)шого нєвозмо(ж)но(ст) 
пре(д)лагає(т) <, > вопрошува(т), что бьі тому бьіла за причина (:>, усмотріль 
ли какій за нимь по(д)зо(р), или какое со(т) кого худоє о нємь обнєсєн(ь)є(;>, 
чили другоє что противноє(:), понєжє якь меншій, такь и ста(р)шій синь мой
<(:)слава бгу <:) > бєзьпо(д)зорни оба в(ь) чести своей обрітаю(т)ся (; >. Старшій
же є(ст)13 нє каковою л іт ь  прєстарілостю(, > что єго мл(с)ти малолітствіє 14 
дочєри своей противь єго в(ь) нєвозмо(ж)но(ст) ко сочєтаніюстави(т), но годомь 
єдни(мь) старійшій є(ст) о>(т) меншого <;).

в* 2. О маєтно(с)тя(х) и ґрунтахь сказова(т) (, > что у мєнє якь єдиноотєчнієи 
и матє(р)ніє діти су(т)(,) а нє разніє(,> да и два, а нє болшє синовь(, > такь 
что є(ст) маєтности и ґрунто(в), в(ь) ровній поділь прійти им ієть(.)

3. Что пишє(т) увідомити(с) (, > якая ча(ст) на меншого опреділєна, сіє 
в(ь) (о(т)віть дава(т)(,> жє у на(с) во всяки(х), и болши(х), домахь нє бьіваю(т) 
сини нєжонатіє со(т)вінювани(,) але и оженившійся, єщє тє(р)пя(т) врємя, 
єсли живи су(т) ш(т)ци 15 и матєри(,) барзій, єсли (ж) при ни(х) живу(т) 
в(ь)купі<,) а когда вострєбую(т) со(т)ділно жи(т)(, > ча(ст) належная опрєді- 
ляє(т)ся ім ь(,). Ілє бьі // новій образєць в(ь) Малороссій бьіль<,> єсли (б) сини 61 
нєжонатіє, при со(т)цєві албо матці жіючіе, бьіли маєтно(с)тми ю(т)чє(с)кими 
о)(т)ділни(,) и сами (б) т іх ь  владілци бьіли(;>, что приходило (б) з(ь) явною 
обидою и противно(с)тю родитєлє(м) іхь(, > кто (б) разві и(з) на(с) пє(р)вій
в образєць произи(й)шоль(,).

4. Да і сіє прє(д)лага(т) (, > жє а всячє(с)ки меншого сна мимо ста(р)шого
жєни(т), противно общєнаро(д)ному обьічаю(, > нє намірєна (, > а єсли єго мл(с)ти 
малолітствіємь дочєри своєй з(ь)курується (, > а во правду мьі(с)ли(т) з(ь) 
домомь наши(мь) спріятелити(с)(, > то мо(ж)но (б) єщє намь и подожда(т) 
чрє(з) л іто  сіє(.>

5. На остатокь, єсли усмотри(т)ся тоє(, )что єго мл(с)ти такого пртєл(с)тва 
завести нє намірень (,) то потруди(т)ся поєха(т) до єго мл(с)ти пна обозного
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єнєралного и приговорува(т) за другую дочь(,) єжєли пє(р)вая з(ь) ннішнихь
єго пан(ь)єнь змовлена за пна Ту(р)ковского.

6. А что мє(ж)ду обойма домами тими или єдини(мь) симь учинено будє(т) (,) 
о томь да(т) мні извістно на оста(т)нє(й) сє(д)мици поста <;), прошу матєринско. 

61 зв. Анна Василіевна Василієва Савичєва. //

№ 52. 1733 р . травня 3. Судима Іван до батьків з проханням 
позичити грошей і запрошенням їх до себе в гості.

Подається за рукописом Державної бібліотеки ім. В. І. Леніна в Москві, фонд № 159, 
одиниця збереження № 2710 (2941), арк. 1—2 зв. Документ — оригінал. Аркуші складалися 
учетверо, як лист. Арк. 1 зв.— 2 зв. чисті. Надпис, помітка адресата, печатка відсутні.

В(ь)сємилостивіишій нашь о(т)чє и добродію (.)!
Із умислу посилаю Нєстора, певного чєловіка, чєрє(з) которого благодар-

ствуємь вашеці добродієві, нашому о(т)цєві, и м(с)ці добродійці, нашой мат
ц і, за принятіе нась, свойхь дітей. Черє(з) которого прошу вашеці добродія, 
нашого о(т)ця, и мосці добродійку матку, о пожи[ч]є(н)нє дєнєжокь, которій 
повинєнь о(т)дати за поворотомь моймь изь походу вь скоро(с)ти. Вьсєпокор- 
ствєнно просимь вашеці добродія, нашєго о(т)ця, изь маткою нашою и добро
дійкою вь Гудовку посіти(т) нашь домь и жєлаемо здравствєнно и благополуч
но оглядати. И при томь ласці добродійской полєцаю мя.

Вашои о(т)чєской млсти добродійской нижайшій слуга.
Ивань Сулима *.
Зь  Гудовки.

1 Году 1733 місяця мая 3 дня. //

№ 53. 1733 р. листопада 18. Сулима Іван просить дружину 
прислати грошей і дає їй поради по господарству.

Подається за рукописом Державної бібліотеки ім. В. І. Леніна в Москві, фонд 159, 
№ 2709 (2940), арк. 1—2 зв. Документ — оригінал. Аркуші складалися учетверо, як лист. 
Арк. 2, 2 зв. чисті. Надпис, помітка адресата, печатка відсутні.

Наимилшая моя пані малжонко!
Чєрєзь Андрія, слугу п(:). Скоропадского, ознаймую о своємь поведеній.

Благодару г(с)да бга нашого, здоровь зостаю, толко нє имію чимь контє(н)- 
товатися, грошей болшь нє имієтся. Сто восі(м)дєсять золотихь, чи нє 
можно до Чернігова изьйхати порадитися изь панотцємь, гдє позичить? При- 
намнє д в іст і золотихь изь Гудо(в)ки чи нє возможно изобрати и зо Калного, 
господарства, золотихь сто? И просіте панотця, чєрєзь кого певного прислан-
но (б) било, чєрєзь имєнного слугу и пє(в)ного пна Семена Лиз[ог]уба, нєпрє- 
мінно будєть виправа, или чєрєзь Ско[ро]па[д]ского посланни[хь] людей. 
Присилайте, или не пришлете, то мушу заратоватися вь дорозі вь чєловіка 
доброго. Боже, сохрани для нужди своєй! В томь єсть нужда, обрукь купуємо 
и сіно, а для себе купую харчь, коні поо(т)падали, мусилємь двоє коней купи-

1 ти. На зіму 1 бути нє сподіваємося. Прошу вм. м. панєй о господарстві //
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порядок* чинити, якь бгь васьнастановиль(,). Притомьг(с)пдєвів(:>. мл(с)ти 
пню 2 поручаю навсєгда.

Вашєй милости мосці пнєй, моєй наимилшой малжонці, щире зичливій 
малжонокь.

Ивань Сулима 3.
[PS]. Могла ся бь нужда бути вамь о(т) супостатовь наши(х), бийтє в Глу- 

ховь чєломь до генерала.
А Грицка 4, которій при мні зостаєть, то на жену его прошу иміти рєс- 

пекть за єго вірную слу(ж)бу.
Року 1733 ноябра 18 (д) 5. // 1 зв.

М  54. 1733 р. грудня 17. Мовчан Іван, стародубський полковий комісар, 
до Лаиікевича Івана, також стародубського полкового комісара, 
з проханням допомогти зібрати сотенних комісарів з козаками 

для поїздки в Лубенський полк, щоб здати «порції і рації»
(гроші та фураж) для Валуйського полку ландміліції.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57479 (Лаз. 432), арк. 28—29 зв. Доку
мент — оригінал. Аркуші складалися ушестеро, як лист. Арк. 29 чистий. На полі з правого 
боку арк. 29 зв., посередині,— кругла печатка розміром 15 X 15 мм, притиснена на червоному 
сургучі.

М(с)ці пнє Ла(ш)кєвичь, мой ласкавьі(й) брате і товаришу!
Для поє(з)дки со мною в по(л)кь Лубє(н)скій к о(т)дачи по(р)цій и рацій 

на по(л)кь Волуйскій лантмилійскій комисаро(в) сотє(н)ни(х) з грошми єщє 
и понині в Новгородку н і одного, кроми сотє(н)ного почєпо(в)ско(г)[о], нє 
имієтся, тако(ж) и козаковь чотири з сотні Почєповско(й) хоча й імієтся тє- 
пє(р) при м ні, в Новгоро(д)ку, то(л)ко (ж) вєсма худ[ий], и коні в ни(х) уже, 
єщє нє дойхавши до Новгородка, попри(с)тавали. І того для мні ка(з)ну з ними 
провади(т) опа(с)но, ибо, якь і вьішє(й) прописано, что коні вєсма худиє и 
ха(р)чєй на и(х) сами(х), козаковь, то(л)ко ра(з)ви на нєдєлю *.

Того ради и(з)во(л), вм(с). м(с). пнь, о всє(м)ь вьішєписанно(м)ь подать в
по(л)ковую Стародубовскую канцелярію доношєніє, якая же на тоє вм(с)тино 
доношєніє будє(т) з канцелярій по(л)ковой резолюція (,) тако(ж), и(с)правяся 
у ка(н)цєлярій по(л)ковой, з яки(х) сотєн(ь) мні надлєжи(т) єщє козаковь
для поє(з)дки со мною в по(л)кь Лубєнскій взя(т), и(з)воль, вм(с). м(с). ПНЬ, // 28 
бє(з) всяки(х) заме(д)літєлствь м ні о(б)явить и трєбова(т) на ни(х) вьіси(л)ки,
дабьі за тимь нє учинило(с) в о(т)правлєній належитого званія ншєго якой ос- 
тановки(;).

Сиє о(б)явивши, зостаю.
Вм(с). м(с). пну, мні ласкаво(му) брату и товаришу, до(б)ра всего жєлаю- 

щи(й) комиса(р) полковьі(й) стародубовски(й).
Івань Мовчань 2.
1733 году дєка(б)ра 17 д.
Новгородо(к). // 28 ЗВ.
Надпис. Его мл(с)ти пну Івану Ла(ш)кєвичу, комисару по(л)ковому старо- 

дубо(в)скому, моєму велце ласкаво(му) б(ь)рату і товаришу, пода(т) 3. // 29 зв.
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№ 55. 1734 р. січня 3. Пилатович Леон до Лаіикевича Івана, 
комісара Стародубського полку, з проханням повідомити, 
чи його син Пилатович Олександр і далі має виконувати 

обов'язки комісара Погарської сотні.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57479 (Лаз'. 432), арк. —63 зв. Аркуші 

складалися удев’ятеро, як лист. Арк. 62 зв., 63 чисті. На полі з лівого боку арк. 63 зв., 
посередині,— слід на папері від восьмикутної печатки розміром 15 X 15 мм.

М(с)ці пнє Лашкєвичь, мой вєлцє м(с)ці пнє и блгодітє(л)ній брате (,)!
С0(р)дєро(м) блгородного єго мл(с)тьі пна полковника нашєго старо(д)(:).

* * ~ ^
послань буль синь мой Алєіандєрь до вм. м. пна в(ь) П огарь(,) в(ь) сук(ь)- 
ку(р)сь коми(с)саріату по(л)ковому(, > которій, явившись на врємя и по о(т)-
єзді вм. прєбувши до свть в(ь) ономь Погару бєз(ь) інструкцій вашєй (, > якому 
маль даєтся віра о(т) сотє(н)нихь подручнихь комисаровь(, > рєйторовался
в(ь) домь и свкуєть в(ь) Азаровці, очєкивая вм. м. пна резолюцій (: >, потрєб-
ній льі онь єсть в(ь) тоє комиса(р)ство(, >. Тєдьі блговоли, вм. м. пнь, інструк
цією своєю умоцни(т)онаго(,) когда жє нє потрєбєнь(,) то(ж) листовне обяви(т) 
єму ильї намь, чрєзь кого воля будє(т) (,) дабьі нє понєсль гніву и штрафу на 
сєбі(, >; В(ь) чомь очєкивая пи(л)ной резолюцій (,) єго (ж) мя навсєгда поліцаю 
пріязни и гичливои ласцє.

Вм. м. пна, моєго всєгдашнєго пріятєля 1 и блгодітє(л)наго брата, низкій 
до услугь и поволний болни(й) 2.

Лєсонь Пилатовичь 3.
1734 году гєнваря 3 дня(.)

62 С(ь) Азаровки. //
Надпис. Его мл(с)тьі п(:>. Лашкєвичу, комисару по(л)ковому стародубов-

63 зв. скому (, > моєму вє(л)цє мціпну и блгодітє(л)ному брату, належить ч[а](с)тно 4. // 
' Помітка адресата. Получєнь гєнва(р) 4 5.

№ 56. 1734 р. січня 7. Терентієв Василь, 
комісар Новгородківської сотні, до Лашкевича Івана, 

комісара Стародубського полку, з проханням прибути до Новгородка 
і допомогти сотенним комісарам у їх стосунках 

з офіцерами Мекленбурзького корпусу.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, І. 57479 (Лаз. 432), арк. 72—73 зв. Доку

мент — оригінал. Аркуші складалися ушестеро, як лист. Арк. 73 чистий. На полі з правого 
боку арк. 73 зв., посередині,— слід від восьмикутної печатки розміром орієнтовно 15 X 20 мм 
на червоному сургучі, що цілком висипався.

М(с)ці пнє комиса(р) по(л)ковий стародубо(в)ский, намь прємилостиви(й)- 
ший до(б)родію!

Из(ь)вісно буди вамь, что г(с)пднь по(л)ко(в)никь Мєклєбу(р)ска(г)[о] 
ко(р)пуса(,) якь у прошє(д)шо(м) гє(н)вари м(с)ці(,) сіна вісо(м), якоє у на-

Г>ч_/
ши(х) обиватєлєй имієтся, нє принима(л)(, > такь и в сємь, настоящо(м) м(с)- 
ц и (,) нє хощє(т) приняти(,) сказуючи \  что тако(г)[о] сіна вісо(м) приняти
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нє мо(ж)но(, > а принимаю(т) якь на шта(п)(, > то такь и про(т)чиє то(г)[о] 
ко(р)пуса офицєри, по старому ихь обикновєнію, возами (, > а за про(т)чіє ра
цій и дєнгами трєбую(т) по (осми золоти(х) за рацію (,) а за по(р)цій по (п)пя(т)- 
на(д)цєти [!] алтинь(,> а в(ь) натури по(р)цій ниякою мірою нє принима(т)<,>.
Почєму ожидаємь ми вам(с). м(с). пна до на(с), в(ь) Но(в)городокь, вашє(г)[о] 
приєзду (:), понєжє в(ь) такой о(т)дачи провия(н)та и фуража обиватєлємь 
иміется нє бєз трудносте (,) да й сами в(ь)конєць разоряє(м)ся(,) в(ь) такой 
упла(т)ки дєнєжной, что за <оскудініє(м) обиватєлєй (, > и нєскорою и(х) о(т)- 
дачєю запозичили 2 болій ста рублєй (,) зачи(м) намь нє бєз уби(т)ку иміє(т)- 
с я ( ,). Почєму, єжєли нє будєть до на(с) в Новгородо(к) вашє(г)[о] щасливого 
приєзду (,) то можємь ми сами, оставя д іла комиса(р)скіє (,) з города у т ік ать (, > 
понєжє ни о(т) ко(г)[о] при о(б)стоятєлстви о видачи провиянта и фуража, якь 
у казь (,) єя импєрато(р)ско(г)[о] вєличє(с)тва // повєліває(т)(,> з нашихь гра- 72 
донача(л)[ни]ковь помощє(с)твованія нє иміємь(:>3.

Да и о сємь прєкладає(м) вм(с). пну(, )что 4 обиватель сєла Протопо(по)в(ь)" 
ки(, > Кузма Игнато(в) си(н) самово(л)ство(м), бєз відома нашє(г)[о], за ра
цію, на(д)лєжащую з(ь) села Протопопо(в)ки(,) прапо(р)щику (, > котори[й] 5 
на шта(п) принимає(т) ф ураж ь(,> заплати(л) дєнгами (,) по(л)дєвята золото- 
(г)[о](,> которий тєпє(р) дє(р)жи(т)ся по(д) калауромь(,> до приєзду вашє- 
(г)[о](,) понєжє по тако(й) єго упла(т)ки(, > и о(т) про(т)чихь наши(х) обиватє- 
лвй (,) оной прапо(р)щикь такою цєною трєбує(т) (, >.

Сиє о(б)явив(ь)ши вм(с)<:>. м(с)(. > пну и до(б)родієви, в(ь) любовь вашу 
себе полєцаємь.

Комисарє сотні Новгоро(д)ско(й).
Васи(л) Тєрє(н)тіє(в) с товариша(м)[и] 6.
Z Новго(р)(:>.
Гє(н)ва(р). 7(.> 1734-(г)[о] года(, >. // 72 зв.

Надпис. Его мл(с)ти пну Йвану Лашкєвичу, ко(м)мисару пол(ь)ку Старо- 
дубовско(г)[о](,> нашєму прємило(с)тивийшому добродієві, в(ь) Стародубі(, > 
а єжєли тамь нє иміє(т)ся(, > то гдє о(б)рітає(т)ся (,) пода(т) на(д)лєжи(т) 7.

Помітка адресата. Получень фєвра(л)<:>. 20 д. 1734 году8. // 73 зв.

№ 57. 1734 р. січня 25. Комісар Новгородківської сотні 
повідомляє Лашкевичові Яну, комісару Стародубського полку,

що приїздить до Стародуба для з’ясування питання про стосунки 
з офіцерами Мекленбурзького корпусу.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57479 (Лаз. 432), арк. 43—44 зв. Доку
мент — оригінал. Аркуші складалися удев’ятеро, як лист. Арк. 44 чистий. На полі з пра
вого боку арк. 44 зв., посередині,— слід від восьмикутної печатки розміром орієнтовно 15 X 
X 20 мм на червоному сургучі, що цілком висипався; напроти, на полі з лівого боку,— слід 
від неї на папері.

М(с)ці пнє Лашкєви(ч), мо(й) ла(с)кави(й) блгодітєлю!
По (т)рєкро(т)ни(х) до вм. м(:>. пна пи(с)ма(х) о прибьітии вшомь в Но(в)'- 

городокь досєлі дожида(л)ся я в Но(в)горо(д)ку (, > понєжє многиє и нє(с)тє(р)- 
пимиє обьіди якь в самомь городі Но(в)горо(д)ку, такь и по сєла(х) обьіватє- 
лямь сотні Но(в)горо(д)скои о(т) ко(н)систєнтовь Мєклє(нь)бу(р)ского кор
пусу чиняться (,). Хоча (й) я и доноси(л) многокро(т)нє господину по(л)ковнику
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Дєшаку о ти(х) обьіда(х), обивателям* и сотеннимь комисарамь чинячи(х)ся(, >
токмо бе(з) бьі(т)но(с)ти вм. пна жа(д)ной по т ім ь  моймь доношєнія(м) нє по-
лучи(л) резолюцій (, > но трєбую(т) самого вм. пна в Но(в)городокь прибьітия(,).
А понєжє по т ім ь  моймь, до вм. м. пна (о(т)пущєнни(м) для прибьітия вашєго
в Но(в)городокь, писма(м)(,) нє відаю, чого ради вм<:>. м(:>. пнь нє изволитє 
приє(з)ди(т)(,) а людя(м) и сотеннимь комисарамь кра(й)ниє чиня(т)ся // чи- 
ня(т)ся обьіди и разорєния, в(ь) чомь не могучи обьідимимь жа(д)нои помощи
дати, того ради за вм. м(:). пномь прину(ж)дєнь приєха(т) самь в Староду(б), 
опасаяся, дабьі нє (с)лучилося якого понє(с)ти бідствия (,). Ибо комисари со- 
тенни хотя(т) з Но(в)городка біжа(т), понєва(ж) онии мєклємбу(р)ци натурою 
вєсма нє хотя(т) принима(т) за сей м ісяць гєнва(р) и трєбую(т) за по(р)цию 
по пя(т)н(ь)нцати 1 алти(н), а за рацию по (д)ва рубли, даючи причину 2,
что половина місяца про(й)шла. Тєпе(р) тєди я, дожидаяся вм<:). м. пна в Ста- 
родубі, обявляю, прия(з)ні и любви вашо(й) навсєгда мя рекомендуючи (.)

Вм. м. пну, моєму ла(с)кавому блгодЬтєлєв'Ь, всего добра зичливи(й) прин
тер) 3.

1734-(г)[о] году гєнвара 25 д (.)
Староду(б) (,). J I  ^
Надпис. Его млости пну Яну Лашкєвичу, комисару по(л)ковому ста(р). 4,

моєму вєлцє ласкавому блгодітєлєви, в варцеви в(ь)ручить надлєжи(т)<,) 5. // 
Помітка адресата. Получєнь гєнва(р)(:). 27 д ( : ) 6.

№ 58. 1734 р. січня 28. Робаківський Іван, комісар Погарської сотні, 
до Лашкевича Івана, комісара Стародубського полку, 

про постачання провіантом і фуражем військ, що перебувають 
на постої на території сотні.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57479 (Лаз. 432), арк. 37—38 зв. Доку
мент — оригінал. Аркуші складалися увосьмеро, як лист. Арк. 38 чистий. На полях з лі
вого і правого боків арк. 38 зв., посередині,— два сліди від печатки розміром орієнтовно 14 X 
X 14 мм на червоному сургучі, що цілком висипався.

Блгоро(д)ньі(й) м(с)ці пнє коми(с)са(р) по(л)ковьі(й) стародубо(в)ски(й), 
м ні вєлцє осо(б)ливі(й)ши(й) до(б)родію(.)!

0(р)дєрьі вшм(с)ти до(б)родія, бє(з) бьі(т)но(с)ти моє(й) до товариша моє-
(г)[о] при(с)ла(н)ніє, я вьічьіталь и ворозум іль(,) з которьі(х) в(ь) повто(р)- 
но(м) о(р)дєрі, з(ь) Ста(р)<:>. 19 чи(с)ла гє(н)варя 1 о(т)пущє(н)но(м), пре(д)- 
лага(т) изволитє(,) что(б) трєбова(т) намь, о(т) кого при(с)то(й)но, відомо(с)- 
ти (,) хто, где и вь яки(х) міста(х), сєла(х) и дєрє(в)ня(х) (,) и якого полку и ротьі 
стоя(г) офицєрьі и рядовіє(,) а офицерьі яко(г)[о] ра(н)гу(,) и якь всіхь по 
и м є і ї и  и прозванію зову(т) (,) и сколко кому на(д)лєжи(т) по(р)ци(й) и раци(й) (, > 
и пряміе ли саміє мєклє(м)бу(р)цьі(,) и имію(т)ся (л) всі на лицє(,) и єсли нє 
имію(т)ся, то вь яки(х) о(т)лучка(х)(,) и такую відомо(ст) взя(в)ши, за рукою
прьісьіла(т) бьі до вшм(с)ти до(б)родію2, самую по(д)ли(н)ную(,) а зня(в) 
точную копію, прьі сєбі 3 остави(т) бьі(,) и на тьі(х) наличньі(х) о(т)дава(т) 
провіа(н)ть и фура(ж) натурою, а нє дє(н)гами(,) и не са(н)ми, и нє возами,



и не по(д) вєрє(в)ку(, > а сЬно о(т)дава(т) бьі до(б)роє и хорошое, а нє гнилоє, 
и нє билникь, тако(ж) и нє крупноє(,).

На которьі(й) вшці до(б)родія о(р)дє(р) таковьі(й) то(т) чиню о(т)в іть(,)
что ко(г)да ходиль я до г(с)пдна маєора и трєбоваль о(т) нєго име(н)но(й) в і-  
домо(с)ти, то(л)ко (ж) на тоє моє трєбованіє таки(й) получиль о (т)в іть(,): я,
де, нє то(л)ко тєбі 4, но и полковому вшєму коми(с)сару таково(й) нє да(м) 
відомо(с)ти, понєжє, де, я єжємісячно о своє(й) кома(н)ді и наличньі(х) лю- 
дя(х) рєпо(р)тую генералітете (,) и єжєли, де, ва(м) надо(б)на имє(н)ная ві- 
домо(ст), то трєбу(й)тє в(ь) гєнєралітєта, а нє вь мєнє, в(ь) о(т)лучка(х) жє 
жа(д)ньі(х) мои(х) людє(й) не иміє(т)ся(, > тако(ж) и убьіли(х) н іт ь ( ,). А что 
приказова(т) и(з)волитє, что(б) сіно прои(з)води(т) 5 в(ь) дачу на вагу(,) то 
таково(г)[о] сіна в на(с), якь вь указі изо(б)ражєно, и во всє(й) со(т)ні вьіна(й)- 
ти нєвозмо(ж)но,/ / и многіє з(ь) обьіватєлє(й) жєлаю(т) дава(т) дє(н)гами (,)
да о(н) жє, г(с)пднь маєорь, тєпе(р) нє хочє(т) и принима(т) натурою (,) але
дє(н)гами по то(й) цєні(, > якь в(ь) пре(ж)нє(м) ли(с)ті до вмці до(б)родія
писаль я (, >. Да ту(т) жє доношу вшці до(б)родієви (,) что онь, г(с)пднь маєорь,
трєбуе(т) вь по(л)кь прьібьітія вшєго(,) якому пріє(з)ду и мьі вє(с)ма (б) бьіли
радо(ст)ньі, понєжє на(м) в(ь) трєбованіа(х) г(с)пдна маєора о(б)стоєва(т) вє-
ликая и нє мє(н)шая тру(д)но(ст) (, >. Да ту(т) жє доношу (, > же сотню ншу о(н),
г(с)пднь маєорь, розбиль по всімь рота(м)(, > якь в(ь) наше(й) со(т)ні ква(р)- 
тируючи(м), такь и вь Бакла(н)ско(й), что на(м) нє бєз(ь) осо(б)ливо(й) тя- 
жє(с)ти(,).

В(ь) про(т)чє(м ), о с о (б )л и в і(й )ш о м у  р є с п є к т о в і в о в ір и (в )ш и  м я, прєбьів 1Ю.

Вшм(с)ти м(с)ці пна и осо(б)лива(г)[о] мні блгодітєля зичливьі(й) и по- 
во(л)ньі(й) слуга.

Коми(с). со(т)ні Пога(р).
Іва(н) Робако(в)ски(й)6.
1734 году гє(н)варя 28 д.

<Пога(р). //
Надпис. Блгро(д)ному єго мл(с)ти пну Івану Лашкєвичу 7, полку Старо-

дубовского полковому коми(с)сару (, > моєму вєлцє м(с)цівому пну и осо(б)-
ливому блгодітєлєві, поко(р)ні(й)шє в(ь)ручьіти 8. //

Помітка адресата. Получє(н) гєнва(р). 29 (д)9.

№ 59. 1734 р. лютого 2. Галецький Семен, генеральний бунчужний,
' до пана Шаркевича Петра, ув'язненого стародубським полковником, 
із запевненням, що той буде виправданий, а його переслідувач покараний.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57479 (Лаз. 432), арк. ЗО—31 зв. Доку
мент — оригінал. Аркуші складалися удев’ятеро, як лист. Арк. 31 чистий. На полі з правого 
боку арк. 31 зв., посередині,— слід на папері від печатки розміром орієнтовно 15 X 17 мм.

Мо(с)ці пнє Ша(р)кєвичь!
Могль би я дивити(с) том у(,) что вашмо(с)ць нє изволи(л) до мєнє писани- 

є(м) о сєбі написа(т)(:), то(к)мо о(с)відоми(л)ся со(т) вашєго милого сина,



ЗО зв.

Зі зв.

ко(т)ри(й), по о(т)ци рєвьнуя(, > піш ь пришо(л),’гбідьни(й), в Пітє(р)бу(р)хь 
и (с)казаль о вашо(й) неволі сидячо(й) народа ради и вірьно(с)ти. И я та(к), 
видя по не(м) печалуючого по о(т)ці(:>, взя(л) оного в сво(ю) протє(к)цию(:), 
ні(м) во(с)корі его чрєзь своіхь мл(с)тиви(х) и високихь па(т)роновь вь 1 
високи(й) до(м) во(с)корі заліцу, даби могль чрєзь такую високую пє(р)сону (, > 
взи(с)ка(т) (о(т)ца своєго прєтє(р)піваємую неволю (:>. Да и я нєусипьно ста- 
ра(н)є буду о ва(с) прилага(т)(:), и надію(с), что можєшь и самь здє(с) (о(т)ві(т) 
да(т) в сбоє(м) попєчєниі (,) погибающого (,) со(т) гдна по(л)ковьника староду- 
бовь(с)кого народа ради 2. Да и (с)вяще(н)ни(к) Дєни(с) Ка(р)ь(с)ки(й) нєха(й)
нє о(т)чаєває(т) мл(ср)дия бжого и мона(р)шого за люди стражьдущого, о чо(м) 
я дово(л)но изві(с)тє(н) є(с)мь, о вашо(м) попєчєниі народа (:>. Но хоця (й) 
ни стра(ж)дє з попо(м)(:>, да во(с)корі можє(т) ваша пєча(л) обратити(с) в ра- 
до(с)ть за и(с)ти(н)ну и вірьно(с)ть єя и(м)пєрато(р)скому 3 вєличє(с)тву 4( ,) 
и вьсєму госуда(р)ству<:), ибо здє(с) нє на лица зращє судя(т), но сира, и вьдо- 
ва, и бі(д)ния, в нєви(н)но(с)ти своє(й) стражьдущи(х), з мило(с)тию сугубою // 
єя и(м)пєрато(р)скоє вєличе(с)тво судь вели(т) твоірити] 5, да и (с)воею всє- 
височа(й)шо(й)ю [!] пє(р)соною много труди(т)ся, розьсма(т)ріваючи обиди- 
ми(х), и утоляє(т) плачь убоги(м) и 6 нєви(н)ні стражьдущи(м) (о(т) си(л)- 
ни(х)(:>. Яко жє и са(м) би(л) таковь, нині жє помилова(н) р а б ьє і вєличє(с)т-
ва зо(с)та(л), та(к) и ва(с) си(м) увєсєляю не (с)ко(р)бити, но надє(ж)ду в бзі 
сєбі возлага(й)(, > и мл(с)ти в нинішьнєго на(м) со(т) бога и о(т) е і  и(м)пєра- 
то(р)ского вєличє(с)тва да(н)ного(,) всє(й) Мало(й) Ро(с)сиі па(т)рона(:> князя 
Шаховь(с)кого(,>. О яко(м) я, изві(с)тєнь будучи прєжьде єго мині(с)тє(р)- 
ства, что бєзлицємі(р)ни(й) є(с)ть судия (, > и бєзьоби(д)ни(й) (: >, но о(т) всякого 
ищущєго правьди(,> чолоби(т)ниі приє(м)лє(м) 7{, > о чо(м) и зде(с) тое є(с)ть 
славьно. Да и обидими(й) ва(м), надію(с), что по(с)ра(м)лє(н) будє(т)(:), и 
о(т)ві(т) треба будє(т) возда(т) о сєбі(:> и о по(с)тупка(х) зли(х). Доношу при- 
ятє(л)ско и зо(с)таю.

Ея и(м)перато(р)ского вєличє(с)тва во(й)ска Запоро(ж)ского бу(н)чу(ч)- 
ни(й) єнєральни(й).

Сємє(н) Ґалєцьки(й)8.
З Са(н)кьпітє(р)бу(р)ха.
вєвьраля 2 (д). 1734 году. //
Надпис. Моєму ла(с)кавому приятелеві пну Петру Ша(р)кєвичу, з н а ч 

ному товаришєви по(л)ку Стародубовьского, со(т)да(т), в невол і9 сидящєму 
в Глухові(:>, єжєли возмо(ж)ная, за извістиє(м) надлєжащи(м)( ; ) 10. //

№ 60. 1734 р. лютого 19. Лозовський Василь, староста с. Горська, 
до свого господаря про завершення побудови греблі і Ущербського млина

та про те, що він надсилає господареві гроші — сто десять талярів.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57479 (Лаз. 432), арк. 1—2 зв. Документ — 

оригінал. Аркуші складалися учетверо, як лист. Арк. 1 зв., 2 чисті. На полі з лівого боку арк. 
2 зв., посередині, збереглася половина печатки розміром 17 X 9 мм на червоному сургу
чі, з чітко вираженими літерами М і Д, напроти, на полі з правого боку,— невиразний слід 
від другої її половини.

Всємило(с)тіві(й)ши(й) добродію мо(й)!
Ізвісно чиню вш(с)ці добродієві 0) устьроєню греблі і мьлина Ущє(р)- 

пьского, котори(й) на сю(м) ти(ж)ню моло(т) по(ч)неть(,). Ту(т) жє посилаю
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дєнєгь ущє(р)пьско(й) ши(н)ка(р)ки золоти(х) сто і по(л)сємадєся(т) золотого, 
на сторожа ко(п) шисьть, а єщє рубль осталися ви(н)ни(,> а другого сторожа 
наняли і прислали в Го(р)скь(,) халієвьски(х) ши(н)ка(р)ски(х) таляровь 
три(, > халієвьскиє ціньши рублє(й) (одина(н)цать \  го(р)ски(х) дєнєгь таля
ровь тридьцать(,) і вьсіхь  дєнє(г) сто дєся(т) таляровь. Туть жє созна(й)мую 
о  го(с)подару Лапьтиковьско(мь), що н і кь чому годьни(й), ти(ль)ко по- 
вься(к)дє(н) пя(н)стьво(мь) бавица, которого могу ви(с)лать(,). А за рубля, 
которого ізволили дати єму, то нє машь чого і вьзять(,). Що (озна(й)мивьши 
вш(с)ці добродієві, на(й)по(с)лідні(й)ши(мь) зо(с)таю слугою.

Моєму всємило(с)тіві(й)шєму добродієві на(й)нижа(й)ши(й) рабь і под- 
ножокь.

Васи(ль) Лозовьски(й), старо(с)та го(р)ски(й) 2.
З Го(р)ска.
аУлд [1734] году фєвьраля 0і [19]. // 1
Надпис. Моєму всємило(с)тівійшєму добродієві до о)[т]даня в Глухові 3.
Помітка адресата 1. 0(т) старости 1734 о приси(л)ки дєнє(г) ста таляро(в)

я десяти чєрє(з) Василя, сна нашо(г)[о] 4.
Помітка адресата 2. О постройкі Ущерпского млина 5. // 2 зв.

№ 61. 1734 р. травня 3. Дуров Олександр, стародубський полковник, 
до Скорупи Анастасії про намір Хоми й Гната Горбатих, що прибули 
з території Польської держави, оселитися для постійного проживання

в слободі останньої Ребівці.
* Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 70—71 зв. Доку

мент — оригінал. Аркуші складалися удев’ятеро, як лист. Арк. 71 чистий. На полях з пра
вого боку арк. 71, 71 зв., посередині,— два сліди від восьмикутної печатки розміром 28 X 
X 28 мм на червоному сургучі, що майже цілком висипався. На полі ліворуч арк. 70, посе
редині, зазначено по вертикалі: «Но(м)(:>. 1025<:>».

М(с)ці пн і Скорупина, м ні вєл(ь)цє зичливая приятє(л)ко(.)!
Сєго мая 3 (д)., по указу єя імпєрато(р)ского вєличє(с)тва в(ь) по(л)ковой 

Стародубов(ь)ской канцє(л)лярій слуша(в) допро(с)ни(х) річей ©оми Яки-
мова сна да Игната ©едорова сна, прозваніємь Го(р)бати(х), прошє(д)шого 
фє(в)раля 20 (д). сєго 1734 году в(ь) оную по(л)ковую Стародубов(ь)скую кан-
цєл(ь)лярию при доношеній вм. пнєй прє(д)став(ь)лєн(ь)ни(х)(,) которие в(ь) 
они(х) допроса(х) показали (,) что они родимци заграничніє по(л)ской о(б)ласти 
ує(з)ду города Кричєва села Білой Ду(б)рови \  владінія шля(х)тича Кази- 
мєра Гайки 2, и о(т)толя за прєтя(ж)киє имь о(т) оного шля(х)тича утісн єн ія(,) 
а паче, что прину(ж)дають и(х) тамь на унію, пришли они з(ь) жєнами, и дітми 
свойми, и (з) пожитки для житя в(ь) Россій и жєлають жить по(л)ку Староду- 
бов(ь)ского сотні полковой в(ь) слободі вашой новоселячєйся про(з)ваніємь 
Рєбовки. Тако(ж) слуша(в) пи(с)мє(н)ного свідитє(л)ства онимь ©омі и Ігнату 
о(т) стоящого при фа(р)поста(х) порутчика Полєва, сєго 1734 году гєнваря 24 
дан(ь)ного, да о(р)дєра о(т) єго сьіятє(л)ства вьісокопрєво(с)ходитє(л)нійшого
г(с)пдна генерала аншєба, Києв(ь)ской губє(р)ній генерала губє(р)натора, 
обойхь роси[й](с)ки(х) о(р)дино(в) кавалера графа 0онь Вєй(с)баха, прошє(д)-
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шогсГгєнваря 28 (д). сєго (ж) году в(ь) по(л)ковой Стародубов(ь)ской ка(н)цє- 
70 лярий // получє(н)ного, о приниманій прихожи(х) и(з)-за граници по(л)ской 

тамо(ш)ни(х) обьіватєлєй з(ь) жєнами, и дітми, и (з) пожитки (,) согла(с)но 
приговорили(,): учиня помянутимь 0 о м і и Ігнату Го(р)батимь в(ь) вірности 
ихь для житя в(ь) Россий 3 присягу <, > и в(ь)зявь у ни(х) ска(з)ку с по(д)твє(р)- 
жєнієм'ь(,) что(б) имь B(*b)npe(A) за границу бє(з) указу нє виє(з)ди(т) (, > ото-
(с)лать и(х) при пи(с)мє(н)номь СВІДИТЄ(Л)СТВІ до вм(с). пнєй(,) что(б) 
имь, б о м і и Ігнату, з(ь) жєнами и (з) дітми свойми свобо(д)но жить в(ь) сло
боді вашєй Рєбов('ь)ки(,>. Коториє вома и Ігна(т) Го(р)батиє(,> на вірно(ст)
єя ім(ь)пєрато(р)скому влч(с)тву к(ь) присяги тугь, в(ь) Стародубі, приве
день^,) и при сємь пи(с)мі з(ь) по(л)ковой Стародубов(ь)ской канцє(л)лярій
до вм. пнєй посланьі(. >

Вм. пнєй всєго до(б)ра зи(ч)ливий приятєль(.>
Ея імпєрато(р)ского вєличє(с)тва войска Запоро(ж)ского полков(г)никт> 

стародубов(ь)ски(й) Алє|а(н)дрь Дуровь.
По приказу єго блгородія гпдна полковника, на сей чась болізнующого, 

вом-Ьсто руки єго по(д)писаль писа(р) полковьі(й) стародубовский Григори(й) 
Ю(р)кєвичі>4.

Мая 3 (д). 1734 году.
70 зв. Староду(б). //

Надпис. Ей млсти пнєй Анастасій Шираєвні Григорієвой Скорупиной (, > 
моєй вєлцє зичливо(й) пріатєлці(,) вручи(т) ь.

Помітка адресата. О загранични(х) людя(х), прозиваємихь Го(р)ба-
71 зв, ти хь(,) 6. //

і № 62. 1735 р. січня 3. Старшинський Іван до Чарнииіа Івана, 
бунчукового товариша, з подякою за прислану на Новий рік вишнівку.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57479 (Лаз. 432), арк. 34, 34 зв. Аркуш 

складався учетверо, як лист. На полі з лівого боку арк. 34 зв., посередині, збереглася печат
ка розміром 13 X 13 мм на червоному сургучі, проте пошкоджена в центрі.

Особливій мой патроне(,)!
За присла(н)ній мні о>(т) блгородія вшєго вишнєвєць велико блгодар-

ствую(,) которій з(ь) добрими лю(д)ми попиваю(,) чи и вше здоров(ь)є про
пили з(*ь) ти(мь) жєланієСмь) (, > аби вамь создатєль дароваль Новій сєй годт>
блгополучно, при нєнарушимомь здоровю и добромь повєдєнію, зачати и окон- 
чати<. >

Блгородію вшєму служи(т) ГОТОВ'Ь(,).
Іва(н) Ста(р)жинскій г.
Д. З ге(н)варя 1735 г(:>.

34 3(ь) Глухова. //
Надпис. Блгоро(д)ному єго млти пну Іоанну Чарнишу, зна(т)ному бу(н)-

34 зв. чуковому товаришу, особливому моєму блгодітєлєві, вручи(т) 2. II
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№ 63. 1735 р . січня 6. Оршаєвич Мойсей до Лашкевича Івана, 
знатного товариша Стародубського полку, з новорічним привітанням 

і повідомленням, що його син, а також Робаківський, 
зараз перебувають у Стародубі.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57479 (Лаз. 432), арк. 84—85 зв. Доку
мент— оригінал. Аркуші складалися удев’ятеро, як лист. Арк. 84 зв., 85 чисті. На полі з 
правого боку арк. 85 зв., посередині, видно слід від печатки на червоному сургучі, напроти, 
на полі з лівого боку,— нечіткий відтиск від неї на папері.

Блгоро(д)ньі(й) м(с)ці пнє Лашкєвичь, м ні вєлцє осо(б)ливьі(й) д о б р о 
дію!

Новозачатьі(м) нні годо(м) по(з)доровляю вш(с)ці до(б)родія(, > в(ь)
которо(м) прє(д)вічньі(й) Хр(с)тось г(с)дь з(ь) милою бшєю 1 панєю и любєз-
ньіми дітми новьі(м) обогати(т) здравіє(м) <, > щастіє(м)(,) и всяки(м) блгополу- 
чіє(м) на множє(ст)во л іть , всєусє(р)дно жєлаю(, >. При которо(м) моє(м) жє-
ланій доношу вш(с)ці до(б)родієви(,) что снь мо(й) Івань 2 поєхаль вь Старо- 
ду(б) сєго гє(н)варя т(ь)рєтого чи(с)ла(,) и надію(с), что о(б)рітає(т)ся онь
та(м) в(ь) пна вєдора Яскєвича(, > или вь по(л)ково(й) коми(с)сіи для уп(ь)- 
ра(в)ки<, >. А о Робаковско(м) доношу, что тако(ж)дє о(б)рітає(т)ся вь Старо-
дубі, в(ь) полково(й) коми(с)сіи, и разві будєть о(н) к(ь) вашє(й) пнско(й)
мл(с)ти, управяся вь Стародубі (,). Я жє хоча (й) и всєдушно ра(д) бьі-(м)
бьі(т) до вшо(й) пнско(й) мл(с)ти и маю учьіньі(т) при(с)лугу (, > толко (ж) пои(с)- 
ти(н)ні за управкою гє(н)ва(р)скою и прошльі(х) зи(м)ньі(х) місяцє(й)(, > вєсма
тєпєрь нє усп ію (,) разві бгь пода(ст) свободноє получьіти врємя<,). Будє жє 
изволитє воз(ь)иміть до Глухова тракть чєрєз(ь) Погарь(, > то надію(с),
что и снь мо(й) на си(х) дня(х) будє(т) вь до(м)<,). О сє(м) всє(м) вшо(й) пнс-
ко(й) мл(с)ти поко(р)но донє(с)шьі, прєбьіваю(.) Будє жє о(н), снь мо(й), вшці 
надобє(н) є(ст)(,) то изволтє за ни(м) посьілати вь Староду(б).

Вшо(й) пнско(й) мл(с)ти, мні осо(б)ливому до(б)родієви, поко(р)ньі(й) 
слуга.

Moisei j]  O r sz a e B H (4 )  3.
1735 году гє(н)варя 6 д.
Пога(р). // 84

Надпис. Блгоро(д)ному єго мл(с)ти пну Івану Лашкєвичу, гнатному по(л)ку
Стародубовского товаришеві <,) моєму вєлцє м(с)цівому пну и осо(б)ливому 
до(б)родієви, поко(р)но в(ь)ручьіти4. II г 85 зв.

Лг° 64. 1735 р. січня 17. Старжинський Іван до Чарниш Євдокії Іванівни, 
вдови генерального військового судді, з порадою трохи почекати 

в її справі та з повідомленням ринкових цін на горілку, тканини тощо.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57479 (Лаз. 432), арк. 35—36 зв. Доку

мент — оригінал. Аркуші складалися ушестеро, як лист. На полі з лівого боку арк. 36 зв., по
середині, збереглася маленька печатка розміром 13 X 13 мм на червоному сургучі, напроти, 
на полі з правого боку,— слід від неї.
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Вє(л)можная мл(с)тивЬйшая добродійко!
Прієхавши я сюда, в(ь) Глуховь, увЬдомился, жє пна пасинка вє(л)мож-

'"*4̂
ности вшой в(ь) Глухові не бувало по святахь и нні н іть, и будє(т) ли скоро
или н і, про то нє слишно(,>. И по приказу вє(л)можности вшой ходи(л) я до
пна писара єнєра(л)ного, просячи извістія, докладаль ли єго сіятє(л)ству о 
мєдіяціи(,). И онь ©(т)каза(л), что ми всі о(б)щє говорили єго сіятє(л)ству (,> 
а якій рєзо(н) получили со(т) єго сіятє(л)ства, того мні нє о(б)явиль(, > а казаль, 
что на(мь) бєз(ь) би(т)ности обоихь стороні» мєдіяціи чини(т) нє(л)зя(,). Когда
би єи мць прієхала, то его сіятє(л)ство могль би пна Чарниша указомь си-
скать(,}. Якіє слова пна Писарєви обявляль я пну старому и пну Якову, и они
сказали, что надобно єщє вє(л)можности вшой умєдли(т) дома, покамєсть з(ь)єздь 
великій з(ь) Глухова на(д)єдє(т) (,) ибо тогда д іл ь  єго сіятє(л)ству мє(н)шє
будє(т)(, > которихь нні, за з(ь)єздомь вєликимь ста(р)шинства, иміє(т)ся прє-
много(,>. А сказиваль пнь старій, что разві около недєлі тіє д іла око(н)ча(т)ся 
и ста(р)шина роз(ь)єзди(т)ся начнє(т)(,). Хороше бь прє(ж)дє прієзду своєго,
что(б) изволили, вє(л)можность вша, припась сюда приспособи(т), якій на(д)- 
лєжи(т)<, > бо ту(т) все очє(н) дорого по(д) сєє бєз(ь)дорожє и по(д) з(ь)єздь(, > 
а для склажи того припасу 1 изво(л)тє до Михайла написа(т), что(б) имбарєць 

35 той, що подля коморки, // попустиль(,) бо сіно надворі склавши, их жє това(р) 
потрови(т) и ногами побє(т)<,) и той листь прєтихо, хто будє(т) з(ь) припасомь, 
к(ь) Миха(й)лі присла(т)(.)

Сіятє(л)нійшая княгиня, слишно, вєлми болна<. > Тєрмини листовь до ар- 
хима(н)дрита троєцкого чєрниговского и до префекта, єжєли буду(т) угодни, 
посилаю (, > а болить ни до кого, здає(т)ся, писати нє потрєбно(.>

Видєрка своєго пнь Кєндзієровскій туда, в(ь) Подоловь, нє даль<,> а по- 
віриль то(л)ко вимірати тута<, > и я, судна другого, способного к(ь) тому, 
нє нашовши, ящикь вимірилє(мь)<, > в(ь) которій в(ь)міщає(т)ся, по заруба
є(д)ніє, в(ь) томь ящику в(ь)нутрь знаки, половина відерка г(с)дарєвого (, >
а в(ь) ціломь відерку к(ь)варть 2 будє(т) г(с)дарєвихь АЗ [17] (, > а продає(т)ся 
тєпєра такоє відерко горілки простои полувигорнои по два золотихь ровно, 
а иная по два золотихь с(ь) пятю копєйками, и то лучшая 3<, >. А кто потакой 
цєні горілку купує и провади(т) оную за границу московскую(, > то плати(т) 
відерко по виш показанной цені(, > а вимовляє(т), что(б) продавець платиль 
покуховное 4 и индукту(, > а покуховного 5 со(т) куфи бєрє(т)ся по три копи, 
а индукти по золотому <,) и с(ь) такои продажи видно баришь такій (,) ибо в(ь) 
самой бо(л)шой носа(т)ци такихь відєрокь то(л)ко по(л)пята <,) и тіє по(л)пята 
відерка, продавши по два зо(л)(:>. с(ь) пятю копійками (,) а заплати(т) поку- 
ховноє 6 и индукту, нє війдє(т) за носа(т)ку талярєй и трохь.

Дукля чорная вєнєцкая то(л)ко в(ь) єдного купчина иміє(т)ся (,) и то очє(н) 
35 зв. то(н)ка // ка а нє вє(л)ми густа (,) а цена по таляру с(ь) пятю копійками, а 

дешевше нє со(т)пускає(т)(,). У Івановни єсть атласєць чорній, гла(д)кій и квіт- 
читій 7, шириною такій, якь и дукля вєнєцкая, гла(д)кій(,) а квітчастій узшій, 
а цєна золотихь по чотири бєз(ь) пяти копієкь локоть(.)

Китаю чорного по всіхь радахь шукаль на прошєніє пніи Голубиной(,>
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а якій вишукал*ь(, > такій посилаю, бо со(т)ню(д) в(т>) радахь ни лу(т)шого, 
ни по(д)лійшого китаю чорного не иміє(т)ся (,) а цєна сєму китаю двомь штуч-
ка(мь) золотихь дєся(т)(,) которіє денги при окказіи нехай пні Голубиная 
(о(т)дасть, бо купчинь мні буде(т) докучати (.)

Ве(л)можности вшой служите(л).
Іва(н) Ста(р)жинскій8.
Д. АЗ [17] гє(н)варя 1735 року9.
3(ь) Глухова. // 36

Надпис. Вє(л)можной еи мл(с)ти пніи Е удокіи  Івановни Чарнишевой, вдов- 
ствуючой судіиной енералной, мл(с)тивіишой моєй добродійци, на(д)лєжи(т) 10. 36 ЗВ,.

№ 65. 1735 р. серпня 20. Полковник Радищев Афанасій повідомляє
Скорупі Григорію, знатному бунчуковому товаришу, що в належну 

останньому слободу Молодкову направлені піддані Польської держави 
Харків Семен, Харків Іван і Кривоніс Парфен з дружинами і дітьми 

для постійного проживання.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 72—73 зв. Доку

мент — оригінал. Аркуші складалися ушестеро, як лист. Чисті аркуші і печатка відсутні.

М(с)ці пнє Скоруппа, мо(й) вєлцє зичливій приятелю(;)!
Прошлого юня 23 д. сєго году яви(в)шієся в по(л)ковой Стародубовско(й)

канцє(л)лярій сами собою три члвка, Сємєнь(,) и Івань Харкови(,) да Парфєнь 
Кривонось(,) с пи(с)мє(н)ними свідитєлстві о(т) порутчика Никити Кускова, 
в Мглині при фарпостахь стоячого, и(мь) данни(мь)(,) допроса(ми) свои(ми) 
показали<,> ижь еони родимци заграничніе(,) полско(й) о(б)ла(с)ти ує(з)ду 
Метиславско(г)[о](, > Сємєн,ь(, > и Іва(н) 1 Харкови села Гнівкова(, > а Парбєнь
Кривоносо(в) дрвні Пенкова(, > и за о(с)кудініємь таСмг), за границею, хліба, 
приєхали оні в семг» 1735-(м) году, з жєна(ми)(, > и дітми свои(ми), для житя 
в Малую Росію(,) и желаю(т) жи(т) в слободі вашє(й), про(з)ваніе(мь) Молод- 
ковой(;>. А по спра(в)ки в по(л)ково(й) Стародубовско(й) канцє(л)лярій, прош-
ло(г)[о] 1734 году гєнваря 8 д. в о(р)дєрі єго сиятєлства г(с)пдна генерала 
аншеба 2, // Кієвской губерній генерала губернатора и обой(х) російски(х) 72 
сординовь кавалера графа 0онь Вєйзбаха, в по(л)ковую Стародубовскую кан- 
цє(л)лярію присланномь(,> котори(й) в оной по(л)ковой канцелярій того (ж) 
гєнваря 28 д<:>. получє(н)(, > мє(ж)ду про(т)чій(м,ь) повелено (,) приходящи(х) 
з по(л)ско(й) о(б)ласти собьіватєлєй з жєна(ми)(,) з діт(ми)(,) и с пожитки 
к житю в по(л)к,ь Старо(ду)бовскі(й), учиня имь в вірности и(х) для жи(т)я 
присяги <,) и кто в полку Старо(ду)бовско(мь) в которо(м,ь) м істєчке(,) и селі 
пожєлаю(т) жить, о(т)сила(т) ихь туда с пи(с)мєнними свідителстви (;). Да 
b (t>) указі 3 єя імператорско(г)[о] вєличєства, з войсковой Енєрално(й) канцє(л)- 
лярій в по(л)ковую Стародубовскую канцелярію сєго (ж) 1735 году априля 
2 (д). присланни(мь), велено (,) прихожих^ по(л)ски(х) з-за рубєжа людей, 
якіє в полку Стародубовско(м'ь) жить повєліваю(т) 4, по силі намінє(н)ного 
в то(мь) з войсковой Енералной канцелярій ея імператорского вєличє(с)тва 
указу(,) записавь имя(, > и прозваніє они(х), о(т)пу(с)ка(т) в т і  міста (,) гдє 
оніє пожелаю(т) (,) но всячєски о(б)надєживать и(х) височайшимь єя імпєра-
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72 зв. торского влч(с)ва / /  при(з)рініє(мь)(, > что(б) оньї та(мь) жили бєз опасєнія(;>.
Того ради помянутіє(, > Сємє(н) и Івань 5 Харкови(, > да Па(р)фє(нь) Криво- 
нось, по учиненій и(мь) на вірно(ст) присяги(,) для жит(ь)я, з жєнами(, >
и дітми и(х), в показанно(й) вшєй має(т)ности, слободі Молодково(й) (,) з(ь) 
обнадєживаніє(мь) високомонаршого єя ім(ь)пєраторского вєличєства при-
зрін ія  <,) что(б) они та(мь) жили бєзопасно, при сє(мь) свідитєлстві до вм(с) (: >.
м(с)(:>. пна и по(с)лани, обявляє(мь)<;>.

Вм(с)(:>. м(с)(:>. пну всєго до(б)ра гичливи(й) приятель.
Абанасєй Радищєвь 6.
1735 году августа 20 д.

73 Староду(б)(: >7. //
Надпис. Его милости пну Григорію Скоруппі, знатному бун(ь)чуковому 

товаришу(,) моєму вєлцє зичливому приятелеві<;>, в(ь) о(т)д(ь)ан(ь)е 8.
Помітка адресата. 1735 сєптєв(р). 2 д. о(т) г(с)пдна по(л)ковника Ради-

73  зв. щева(, > о присилці на Моло(д)кову тро(х) присяжни(х) члвікь подань(, >9. II

М  66. 1736 р. жовтня 14. Миклашевський Іван, 
чернігівський полковник, до племінника Скорупи Григорія 

про підготовку до військового походу та про різні чернігівські новини
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 432), арк. 76—77 зв. Доку

мент — оригінал. Аркуші складалися удев’ятеро, як лист. Арк. 77 чистий. На полях з лі
вого і правого боків арк. 77 зв., посередині, прорваний папір на місці печатки.

'М(с)ці пнє Григорій Скоруп(ь)па, м ні вєлцє м(с)ці пнє и сєр(ь)дєчнє 
коханьі(й) п(ь)лємін(ь)нику!

Прибьів(ь)ши пнь 0єодо(р) Ширай в(ь) Любечь, писаль ко мні в(ь) листі 
своємь, сєго октоврія 11 (д). в(ь) Чєр(ь)нігові 1 мною получєнномь(, > что ни-
какой коман(ь)ди тамо нє зосталь 2(, > токмо пнь Есимон(ь)тов(ь)скій, пору- 
чив(ь)ши, дє, в(ь) команду гори(,) води<,> и лісьі(,> о(т)єхаль в(ь) домь(:>. 
3(ь) здєшни(х) же чєр(ь)нігов(ь)ски(х) відомостей бо(л)ше никаки(х) ga3e- 
товь 3 нє іміє(т)ся, ток(ь)мо старая войтиха Лопатиха сєго, на даті положєн(ь)- 
но(г)[о], числа рано ум(ь)рє(, >. А я на кушєн(ь)е 4 запрошень до прєо(с)вя-
щєн(ь)но(г)[о], гдє и за вшє здоров(ь)є по(л)ную імію вьіпить, о(б)являю(,). 
Да єсли ещє нє і(з)вістно у ва(с), и(ж) ука(з) во всі малоро(с)сійскіє по(л)ки, 
в(ь) томь числі и в(ь) Чєрнігов(ь)ско(мь), получєнь се(г)[о] октов(р)(.) 13
(д)., дабьі всі по(л)ковніки з(ь) ста(р)шина(ми)<, > бунчуковіє и зна(ч)ковіє 
товарищи и хто ти(л)ко імєнє(м) козачи(м) зовє(т)ся по(д) смє(р)тною казнєю 

'76 // бьіли 5 в(ь) крайнєй к(ь) походу готовости, дабьі за получєніє(м) в(ь)прє(д) 
указа в(ь) 24 часа вьі(с)тупили нєпремін(ь)но(,> к(ь) вьіше(й) показан(ь)нимь
соо(б)щаю відомостямь. А до(б)роздрав(ь)ствєнно(г)[о] вм. м(с). пну жєлая 
прєбиванія, о(с)таюсь{, >.

Вм. м(с). пну, сердечне коханому моє(му) племін(ь)ніку, ідирозичливьі(й) 
дядко.

Івань Миклашєвски(й) 6.
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1736 году окто(вр)(. > 14 (д).
Ч е р н іг о в а  / /  76 зв.

Надпис. Моєму вєлцє м(с)цівому пну, сєр(ь)дєчнє коханому плємін(ь)-
нику, єго милости пну Григорію Скоруп(ь)пі, зна(т)ному товаришу бун(ь)- 
чуковому, в(ь) городі Сосниці, у покупки провіан(ь)та обрітаючомуся (,) 
надлєжить под. 7

Помітка адресата. О(т) п. Івана Миклашєвско(г)[о] з Чє(р)нігова о при
битій в Любєчь п. ©єдора из и(з)вістіємь в похо(д) бунчукови(м). Подань 
в Сосниці октов(р). 10 д. року 1736 8. // 77 зв.

№ 67. 1737 р. лютого 10. Миклаиіевський Іван до племінника 
Скорупи Григорія, знатного бунчукового товариша, з повідомленням 

про те, що написав йому два листи, та про інші справи.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 78—79 зв. Доку

мент— оригінал. Аркуші складалися ушестеро, як лист. Арк. 78 зв., 79 чисті. На полі з 
правого боку арк. 79 зв., посередині, збереглася половина круглої печатки розміром орієн
товно 12 X 12 мм на червоному сургучі, що майже цілком висипався, з нечітким зображенням; 
напроти, на полі з лівого боку, прорваний папір на її місці.

Сєрдєчнокохани(й) плємінніку, м(с)ці пнє Скоруппа!
Сєго фєвраля 9 (д). 1737 го(ду) листь вм(с). м(с). пна получиль, в(ь) кото-

ромь ізволитє обявля(т), что якобьі я до вм(с). м(с). пна н і разь своймь писмомь
нє писаль, то на тоє о(б)являю, что писа(л) я до вм(с). м(с). пна двома мойми
листами и пна Ширая листь до вм(с). м(с). пна жь послаль, токмо дойшлись 
ли оніє писма, или н іть, про то нє извістєнь(, >. О кустинскомь попу о(б)являю, 
что о(т)ца писара двогажди упрашива(л) \  толко онь сказаль, что «я за всіми 
нє страпчій», а что significat 2, сами и(з)волитє зна(т). В(ь) протчємь остаюсь.

Вм(с). м(с). пна, моєго сє(р)дєчнокоханого плємінніка, зичливи(й) дядко 
і слуга.

Івань Миклашєвски[й] 3.
1737 го(ду) фєвраля 10 (д).
Чєрніговь. // 78

Надпис. Сє(р)дєчнокоханому моєму плємінніку, єго милости пну Григорію 
Скоруппі, знатному бунчуковому товаришу, в(ь) коммиссій покупно(г)[о] 
провянта і фуража, в городі Сосниці о(б)рітаючогося 4.

Помітка адресата. О(т) п. Івана Миклашевско(г)[о] о получєніи ли(с)- 
товь мои(х) и о приході поколовцовь, получєно в Сосниці фєв(р)(.) 14 д. 1737 
году 5. // 79 зв.

№ 68. 1737 р. квітня 12. Завадовський Василій і Ширай Федір 
до Скорупи Григорія, знатного бунчукового товариша, 

про своє перебування при головній армії.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 66—67 зв. Доку

мент — оригінал. Аркуші складалися ушестеро, як лист. Арк. 67 чистий. На полях з лівого і
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66 зв.

67 зв.

правого боків арк. 67 зв., посередині,— два сліди від круглої печатки діаметром орієн
товно 18 мм на червоному сургучі, що цілком висипався.

М(с)ці пнє Григорій Скоруппа(,) намь всєласкавішій пнє m Bagpe й блго- 
дітєль!

Х̂_>
Пра(з)дєнствє(н)ною урочисто(с)тію воскрєсєнія Хрва вм. м(с). [пна!

привіт(ь)ствуючи(, > жєлаємь доброздра(в)ствєнно <, > и блгополучно єму (ж) 
оную сопрово(ж)дать<:). А понєжє указо(м) на(м) прє(д)ложєнно, что бунчу- 
ковимь товарищамь на(д)лєжить бить при главной армій (,) куда и мьі з(ь)

/V/
всяки(м) поспішєніємь с л ід у я (,) поко(р)ніи ншь вм., м(с). пнь, рєфєруємь 
уклонь(, >. При которомь ничого з(ь) авізій  єму (ж) изяс(ь)нить нє можємь(, > 
понєжє и самьі єщє н і со чомь нє извістньі(, > в(ь)прє(д) жє что всємогущій тво-

'Х/ ^
рєць пошлєть намь відатьі и знати, нє упомни(м) и вм. м(с). пна о  томь уві- 
домлять(,>. // То(л)ко (ж) намь вь сємь нє бєзь пєчєльї [!]<,) что про(т)чіє то-
варищи нши со(т) ксомпуту ншєго со(т)ришєнньі<,) з(ь) которихь инніє нігдє 
нє бульі(,) а й тєпєрєча в(ь) дома(хь) составлєнни(,). При сємь нась uiBagpo-
пріяз(ь)нєнной ласкавостьі вм. м(с). пна вовіривши, назав(ь)шє прєбиваємь(.>

/"Х̂  /-ч*у
Вм. м(с). пна, всєласкавого ншєго iHBagpa и блгодітєля, низкіи слугьі \  
0єдо(р) Шира(й).
Василій Завадо(в)скій 2.
1737 года априля 12.
Грузкая.

^Х/
Р(:>. S <: >. М ці пні сєстро и дсобродійко! Прошу вм. добродійки(,) жону 

мою всячєскій со(т)води(т) (о(т) пєчальі(, > и пєрєвидовать(,> дабьі она нє скор- 
била о) со(т)лучки моєй(,).

Зичливій бра(т) и слуга.
Фєдорь Ширай. //
Надпис. Его мл(с)ти пну Григорію Скоруппі, зна(т)ному войскь Запо-

ро(ж)скихь товаришу бунчуковому, ншєму всєласкавійшому пну niB agpy и 
благодітєлєві<,> подать3.

Помітка адресата. 0(т) п. швак(ь)гровь, п. 0еодора Ширая и п. Завадов- 
ско(г)[о], з поздоровлєніє(м) 4 свя(т) воскрєсєнски(х) и о собі ознаймуючи, 
гдє обрітаю(т)ся. Получено в Сосниці ап(р). 27 д. 1737 року 5. //

№ 69. 1737 р. травня 13. Іскрицький Петро до тестя Скорупи Григорія, 
знатного бунчукового товариша, з повідомленням про те, 

що кінний ярмарок у Сосниці буде наступної середи.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 82—83 зв. Доку

мент — оригінал. Аркуші складалися ушестеро, як лист. Арк. 83 чистий. На полі з лівого 
боку арк. 83 зв., посередині, залишилася половина восьмикутної печатки розміром 18 X 18 мм 
на червоному сургучі з нечітким зображенням, напроти, на полі з правого боку,— слід 
від неї.

Млстивійши(й) мой о(т)чє и добродію (.)!
За многимь на 1 многіє укази о(т)вітствіє(мь) нє могучи 2 обши(р)ніє до 

вм. м. добродія тепє(р) писа(т)(,> доношу сіє(,) что в(ь) прійдучую с ію 3 сє-
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рвду я(р)марокь сами(й) конни(й) будє(т) (,). Твди єжєли поволитє сами посмо(т)-
ріти конєй продаваєми(х), то соблговолітє сюда прибу(т) в(ь) на(д)ходячи(й) 
овто(р)никь на вєчє(р)(, > ибо, по ска(з)ки з(ь)дєшни(х)(, > по(л)тора то(л)ко 
дня я(р)марокь здєшни(й) конни(й) стойть(,) а послі зара(з) и ро(з)єдє(т)ся (, > // 82
доношу вм. м. добродієві и прєбьіваю(.)

Вшєй о(т)чє(с)кой млсти щирозичливи(й) снь и поко(р)нійши(й) слуга (.) 
Пє(т)рь Іскрицки(й) 4.
Бєрє(з)(.)
Мая 13 д. 1737 году(.)
Р<:>.S<:>. Прошу вшєй отєчє(с)кой млсти (,) посилаєміє о(т) мєнє доноше

ній, давно ужє промє(д)лєніє, пєрєсла(т) в(ь) Глуховь зара(з)(,) а третєє до
г(с)дна Лаптєва(.) // 82 зв.

Надпис. До рукь єго млсти добродія пна Григорія Скоруппи, зна(т)ного 
бунчукового товариша, пода(т) в(ь) Сосници 5.

Помітка адресата. 1737 году мая 14 д. о(т) п. Іскрицкого о ирибитіи 
моємь на я(р)марокь 6 в Сосницу. Подань в Сосниці<,>7. IL 83 зв.

№ 70. 1737 р. травня 29. Маркевич Марко до Скорупи Анастасії, 
дружини знатного бунчукового товариша Скорупи Григорія, 

з відмовою сватати її дочку.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 86—87 зв. Доку
мент— оригінал. Аркуші складалися ушестеро, як лист. Арк. 86 зв. і 87 зв. чисті. На полі 
з лівого боку арк. 87, посередині,— половина круглої печатки розміром 16 X 16 мм на чер
воному сургучі, на якій збереглася частина корони в плетиві та ініціали ММ по боках (тоб
то «Марко Маркєвичь»).

М(с)ці пані Скоруппиная, мні вєлцє м(с)цівая пн і и ла(с)кавая блгоді- 
тє(л)ко!

В(ь) битность мою в(ь) Стародубі, в дому вм(с). м(с). пнєй(,) якій розго-
ворь иміль я з(ь) вм(с). м(с). панею со сродстві(, > тоть за прієгдомь моймь 
в(ь) Глуховь(,> кому на(д)лєжало(,> собявляль(, > и розсмотривано со то(м)
много якь z дховного чина(, > такь и другихь<,) толко жь донесено <;), жє
тому собити(с) н іл зя ( ,> и сіє я вм(с). м(с). панєй доношу и пребиваю.

Вм(с). м(с). панєй, моєй вєлцє м(с)ціво(й) панєй, доброжєлателній и слу- 
жи(т) готовій (.>

Ма(р)ко Ма(р)кєвичь г.
1737 года мая 25 дня.
Глуховь(.) // 86
Надпис. Еи мл(с)ти паній Анастасій Скоруппиной (, > моєй вєлцє м(с)цівой

'V/
панєй а сосо(б)ливой блгодітєлці, надлєжить 2(.)

Помітка адресата. Получєнь з(ь) Глухова (о(т) пна Ма(р)ка Ма(р)кевича 
1737 <: > мая 29 д. 3 // 87
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№ 71. 1737 р. липня 9. Безбородько Андрій до Руновського Андрія, 
полтавського полкового писаря, з проханням від князя 

Барятинського Івана Федоровича сприяти каптенармусу Ладигіну 
при купівлі ним у Полтаві бичків.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57479 (Лаз. 432), арк. 88—89 зв. Доку
мент— оригінал. Складався ушестеро, як лист. Арк. 88 зв., 89 чисті. На полі з правого
боку арк. 89 зв., посередині,— кругла печатка розміром 15 X 15 мм, притиснена на черво
ному сургучі.

М ці пнє писарь полковьі(й) полтавски(й), мой сєрдєчньі(й) братє и блго- 
дітєлю!

Нарочно о(т)правлєнь о(т) єго сиятєлства гпдна єнєрала и кавалера кнзя 
Івана бедоровича Барятинского в Полтаву для покупки биковь молодих*, 
о(т) двох* до трохь л іть , каптєнармусь Ладигинь, которому дабьі в покупкє 
учинено бьіло всякое вспоможєне, єго сиятєлство приказаль с прошєниє(м)/"ч/
мні к вц і мці пну писа(т)(.) О чомь вц і м. пну о(б)явивши, остаю(с).

В ці мці пна всєдоброжєлатєлньі(й) и поко(р)ньі(й) слуга.
Андрє(й) Бє(з)боро(д)ко г.
1737 году юля 9.

88 Пєрєволочна. //
Надпис. Его мл(с)ти пну Андрєю Руновскому, писару полковому полтав-

/-Ч̂
89 зв. скому, моєму вєлцє мцівому пну, коханому брату и блгодітєлеві 2. //>

№ 72. 1737 р. вересня 4. Безбородько Андрій до Руновського Андрія, 
полтавського полкового писаря, з проханням від генерала 

князя Барятинського Івана Федоровича прислати в Переволочну фруктів, 
потрібних для зустрічі генерала-фельдмариіала графа фон Мініха.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57479 (Лаз. 432), арк. 90—91 зв. Документ — 
оригінал. Аркуші складалися ушістнадцятеро, як лист. Арк. 90 зв.— 91 зв. чисті. Надпис, по
мітка адресата, печатка відсутні.

М(с)ці пнє писарь полковьі(й) полтавски(й), мой вєлцє мцівьі(й) пнє, сєр-
дєчньі(й) братє и блгодітє(л)!

Его висококняжоє сіятєлство изволиль приказать мні писать к вм. пну
дабьі вм. пнь п остар ал ься  ф р ук тов ь , яко сл и в ь -BeHgepOKb, т а к о (ж ), н є(г)[о) 
р ади  \  я б л о к ь  и п р о(т )ч іи (х ), дл я  прибьітія єго  ви coк ogp aф cк oгo  с ія тєл ств а

г(с)пдна генерала фєлтмаршала и кавалера 0онь Миниха(, > да не таки(х),
/"Ч-/

какь присилано к двору єго сіятє(л)ства(, >. Того ради, вм. пну о то(м) о(б)яв- 
ляя, совітую приложить 2 старання и о(т)прави(т) ко(г)[о] в Опо(ш)нє или 
гдє бьі во(з)можно как лучши(х) сискать овощєй и оніє овощисюда, в Пєрєво- 
лочную, в дворь єго сіятєл(с)тва присла(т) какь скоріє, возможно с нарочни(м)3, 
ибо єго високографско(г)[о] сіятє(л)ства 4 прибьітія надія(т)ся вскорі(.) в Пє- 
рєволочную.
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Вм. пна, сєрдєчно(г)[о] брата и блгодЬтєля, всєдоброжелатєлньі(й) брать 
и слуга.

Андрє(й) Бє(з)бородко 5.
1737 году сєнтября 4 (д)(. >
Пєрєволочна. // 90̂

№ 73. 1737 р. вересня 12. Думитрашко-Райча Василь, бунчуковий товариші), 
до Скорупи Григорія, знатного бунчукового товариша, 

з наміром висватати дочку останнього за свого племінника 
Кониського Матвія.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 84—85 зв. Доку
мент — оригінал. Аркуші складалися учетверо, як лист. Арк. 84 зв.— 85 зв. чисті. Надпис, 
помітка адресата, печатка відсутні.

М (с)ігЬ пнє Григори(й) Скорупа, всєласкавьі(й) мой свате и блгодЬтєлю(. >•
Плємєнникь мой, сотникь іваньгоро(д)ски(й), пнь Матбєй Кониски(й),

пришєдши, с(ь)мотрєніємь 1 бжіимь, в(ь) совєршєнньі(й) возрасть, будучи со-
вєршєнного ума и учєнія, жєлаєть в(ь) супружєство сєбі пртля искать(, >
а понєжє сєй стань, по бжієму смотрєнію и єго стои ординацій установлєнньі(й),
избьірають пєрсоньї не бєзь пртлского отозву(,) и родителского консєнєу(, >
того для пртлскую мою сватовскую вм. пну симь моймь виразивь вєнєрацию(, > 
родителского вашєго соизволєнія и аппропацій моєго отозву зь охотою дожи-
даю(с)(, > и ежели намірєнь вм. пнь наймилшую свою панну дочь єму, пну
Мат0єю Конискому, в(ь) супружєство о(т)да(т)(,) покорнійшє прошу вм. пна 
стороньї отозву моєго своймь мєнє 2 писаніє(м) нє оставить<;>, котороє мні,
в(ь) надєжду сватско(й) вм. пна любві, висвідчить иміючойся, блгоприятноє
будєть(, > а нні со всяки(м) персони вм. пна почтєніє(м) остаю(с)(.)

Вм. пна покорньі(й) слуга.
Васили(й) Думитрашко Райча, бунчуковьі(й) товаришь 3.
Д ( .)  12 сєптеврія 1737 году.
Н іж и н ь(.) // 84

№ 74. 1737 р. вересня 13. Безбородько Андрій до Руновського Андрія, 
полтавського полкового писаря, з проханням від генерала 

князя Барятинського Івана Федоровича прислати в Переволочну 
зо дві куфи доброго пива.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57479 (Лаз. 432), арк. 92—93 зв. Доку
мент— оригінал. Аркуші складалися удев’ятеро, як лист. Арк. 92 зв., 93 чисті. Помітка 
адресата відсутня. На полі з правого боку арк. 93 зв., посередині, залишився слід від круглої 
печатки діаметром орієнтовно 16 мм на червоному сургучі, що цілком висипався; напроти^ на 
полі з лівого боку,— прорваний папір на її місці.

Мці пнє писарь полковьі(й) полтавски(й), мой вєлцє мцівьі(й) пнє, 
сєрдєчньі(й) брате и блгодітєль!
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Его висококняжоє сіятєлство изволиль приказа(т) мні писа(т) к вм(с).
пну партикулярно, дабьі проискать до(б)рого пива куфь зо д в і и прислать, 
какь скоріє возможно(, >. А понгже я надіюсь, что ни гдє индє, какь в Нови(х) 
Санджара(х) легко до(б)рого пива сискать возможно<:), того радьі совітую
вм(с). пну в томь своєго осо(б)ливого приложи(т) старанія, дабьі до(б)рого и 
тонкого пива куховь зо д в і бьіло в сами(й) скорости в дворь єго сіятелства
прислано, за что самь єго високняжоє сіятєлство вм. пну будєть блгодарить(,>.

о**,
Вм. пна всєдоброжєлатєл(ь)ньі(й) брать и слуга.
Андрє(й) Бє(з)боро(д)ко *.
1737 году сєнтя(б)ра 13 (д).

92 Перєволочна. //
Надпис. Его милости пну Андрію Руновскому, писару полково(му) пол-

93 зв. тавскому, моєму вєлцє мцівому пну, сердечному брату и блгодітєлеві 2. //

№ 75. 1737 р. жовтня 20. Кочубей [Василь], полтавський полковник,
до Руновського Андрія, полтавського полкового писаря, з проханням
купити в Полтаві дванадцять гудзиків і прислати до його двору, 

в с. Ж уки, та відповідь останнього з цього приводу.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 97, 97 зв. Доку

мент — оригінал. Аркуші складалися удванадцятеро, як лист. Чисті аркуші і печатка від
сутні.

Пнє писарь полкови(й)!
Пугвичку для образця к ва(м) посил[аю] 1 и прошу противь оно(й) купи(т) 

таки(х) з двана(д)ця(т), или бо(л)шє, или менше, то(л)ко бь били крипкиє, 
якь сєя. А єжєли такихь нє зна(й)дє(т)ся, хоча (й) плоскихь, толко нє обши(р)- 
рнихь, прошу купити и ко мні зара(з) прислати.

Вшь щирози(ч)ливи(й) птль.
Кочубє(й) 2.
1737 (:) окто(вр)(:). 20.

97 Жуки. //
Надпис. Пну писареві по(л)ковому 3.
Вє(л)(:). д (:).!
Противь присланно(г)[о] о(б)ра(с)ца пугвичокь у 4 лавочниковь 5 по(л)- 

тавски(х) вьіна(й)шло(с) то(л)ко десять, и оніє при сє(м) 6 так і 7, и друго(г)[о]
манієру 36<:>8 ко усмо(т)рєнію вшо(й)п(:>. вє(л)(:). усмо(т)рєнія [!] o(tVm- 
лаю(;). Зостаюсь.

Вє(л)(:). вшо(й)(: ) 9.
97 зв. Д. 20 октов(р)(:). 1737(.) //
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№ 76. 1737 р. жовтня 26. Кочубей [Василь], полтавський полковник, 
до Руновського Андрія, полтавського полкового писаря,

[з вимогою негайно знайти в місті Полтаві кравця по хутру 
і прислати до нього в с. Жуки.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 80—81 зв. Доку
м ент— оригінал. Аркуші складалися удев’ятеро, як лист. Арк. 80 зв., 81 чисті. На полі 
з правого боку арк. 81 зв., посередині,— слід від печатки розміром орієнтовно 20 X 20 мм 
на червоному сургучі, що цілком висипався. Напроти, на полі з лівого боку, помітно відтиск 
від неї на папері.

[Мні вєлцє гичливій] пртєлю, пнє пи[са]рь по(л)кови[й] Ч
Ежєли Филєнка в(ь) городі єщє н іт ь ( ,) то якого другого футєрника 

тамо прикажіть поіскать(,) котори(й) би могль зна(ти) розбира(ть) на ро(з)нь 
лисиці (,> и із(ь) они(х) всякоє особно составля(ть) футро(:), и оного футєр
ника в само(й) скоро(с)ти сюди, в до(м) мой, присилайте(, > понєва(ж) в нємь 
немалая со(с)тойть по(т)рєба, пи(л)но жадаю(.)

3(ь) Жуковь.
Окто(в). 26 д. 1737 го(ду).
Вм(с)ти зи(ч)ливи(й) пртєль, по(л)ковни(к) по(л)та(в)ски(й) 2.
Кочубє(й) 3.
[P.S.] А помянути(й) футєрникь болшь єдино(г)[о] дня здє(с) бавити(с) 

нє будє(т), та з собою пя(л)ця нєха(й) озмє(т)(, >. // 80
Надпис. Моєму вєлцє гьічльївому пртєлєві, пну Андрєю Руновскому, 

пьісареві полковому полтавскому 4. // 81 зв-

№ 77. 1737 р. жовтня 26. Псьол Григорій до Руновського Андрія, 
полтавського полкового писаря, з наказом від Кочубея Василя, 
полтавського полковника, прислати до панського двору в с. Жуки 

сорок козаків та музик Кабася.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 88—89 зв. Доку

мент— оригінал. Аркуші складалися ушестеро, як лист. Арк. 88 зв., 89 чисті. На полі з 
лівого боку арк. 89 зв., посередині,— слід від половини круглої печатки орієнтовно розмі
ром 12 X 12 мм на червоному сургучі, на якій видно частину візерунка, напроти, на полі з пра
вого боку,— прорваний папір на місці другої половини печатки.

rv
М ьілостьівійшьій мой патронь и блгонадє(ж)нійшьій добродію!
Вшой добродійской мьілостьі з(т>) собою взятьі козаковь самьі(х) лучшьіхь,

одіжнійшьі(х) z(b) сотні пна Тєрнавско(г)[о] двадця(т) члвікь(, >да городовьі(х)
двадця(т) члвікь и в(ь) панскій жуковскій дворь в(ь) прьійдучую суботу, 
скоро світь, прьіпровадьіти(,) такожь и музьїкантовь Кабася z(b) товарьіщьі 
в(ь) пятньїцю прьі(с)ла(ти) єго панская вєлмо(ж)ность прьїказуєгь, покорнійшє 
доношу и za сьімь состаюсь(.)

Вш(с)ці, моє(г)[о] мило(с)тиво надєжно(г)[о] патрона и добродія, всєщирє 
жєлатє(л)ній и нижа(й)шій слуга.

Григорій Псіоль г.
1737 году октоврія 26 д.
Жукьі. // 88
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Надпис. Мило(с)тивійшому моєму патрону и блгонадє(ж)нійшому до(б)-
родієві єго мл(с)ти пну Андрєю Руновскому, Писарєві по(л)ковому по(л)тав- 

89 зв. скому 2 (.) /І

№ 78. 1737 р. жовтня 26. Кочубей Василь, полтавський полковник,
до Руновського Андрія, полтавського полкового писаря, з проханням 

купити тканин, шовку тощо різних кольорів і прислати в с. Жуки.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 93—94 зв. Доку

мент — оригінал. Аркуші складалися удвоє, як лист. Арк. 93 зв., 94 чисті. На полі унизу арк. 
94 та на полі вгорі арк. 94 зв., посередині,— два сліди від круглої печатки розміром орієнтов
но 22 X 22 мм на червоному сургучі, що цілком висипався.

[Мой вєлцє гичлиівій 1 пртлю, пнє писарь полковій полтавскій!
Матєрій и gaлioнки, со(т) вм(с)ти ко мні для сосмотру присланній, собратно 

при сє(мь) посилаю(т)ся (. > 3(ь) котори(х) матєрій єсли продадуть якого-ни- 
будь коліору локоть по сємьдєся(т) копєє(к)(,) то ко мні со томь 0)(т)пишєтє(: >. 
йаліонку срєбрного купітє на мою потребу локоть сімьнадцять (,) да шну(р)- 
ка шолкового зєлєного 2 аршинь пя(т)дєсять, и гапликовь папірковь десять (,) 
и по посилаючомуся ообразцю шолку кренцоного алого купітє лотовь два и 
присила(й)тє сюдьі, прошу и за си(мь) прєбьіваю.

Вм(с)ти во всє(мь) гьічливій пртль.
Полковникь Кочубє(й) 3.
1737 году октя(б)(:>. 26 д.
Жуки.
IPS1. Ср1ібно(г)[о] ґаліонка куплено о(д). д івку  бє(з) золо(т)ника, шовку 

93 кра(с)но(г)[о] и рожєво(г)[о] по 2 лота(, > а цєною ло(т) по 14 (к )4. //
Надпис. Моєму вє(л)цє зичливому приятелеві пну Андрєю Руновскому, 

94 зв. писареві полковому по(л)тавскому б. //

№ 79. 1737 р. жовтня 26. Жученко Іван до кума Левенця Івана, 
полтавського полкового осавули, з проханням, щоб той, 

їдучи на весілля в дім [Кочубея Василя, полтавського полковника], 
в с. Жуки, привіз із собою милчанського кухмістра.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, L57480 (Лаз. 433), арк. 95—96 зв. Доку
мент — оригінал. Аркуші складалися увосьмеро, як лист. Арк. 95 зв., 96 чисті. На полі з пра
вого боку арк. 96 зв., посередині,— слід від круглої печатки розміром орієнтовно 16 X 16 мм 
на червоному сургучі, що цілком висипався; напроти, на полі з лівого боку, прорваний папір 
на її місці.

Прємлсєрдий мой г(с)дрь кумь и мно(г)[о]мл(с)тиви(й) добродій!
Ежєли вшець добродій блгоизволитє сюди, в(ь) Жуки, в домь вв(л)мож- 

ного пн(ст)ва, для вєсєлно(й) церемоній приєзди(ть) <(:>чєго и(х) панская вє(л)- 
мо(ж)но(сть) по вась жєлаю(ть) раніохо(н)ко в при(й)дучую суботу(:)), то нє
прєпомніть взя(ть) з(ь) собою пна Івана, кухми(ст)ра милчанчого, для вся
к о ^ ) з(ь)дєсь поварской прислуги (,) іх же па(н)ская вє(л)мо(ж)но(ст) про-
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ся(гь)(, > покорне доношу, и в кумо(в)скую всєгда(ш)ную мл(с)ть себе навсєгда 
прєпоручивт), прєбьіваю.

Ей-єй, в,Ьрножєлате(л)ни(й) кумь и всєнижа(й)ший слуга.
Іван-ь Жучєнко
СЗ(к)то(в). <:>26<:> д. 1737 года.
Жуки. // , 95

/ч; /V/
Надпис. До рукь прємлсє(р)до(г)[о] моєго г(с)дра кума и многомл(с)тивого

до(б)родЬя, его блгородія пна Івана Лєвєнця, асаула полково(г)[о] полтавско- 
(г)[о]2. // 96 зв.

№ 80. 1737 р. жовтня 27. Кочубей Василь, полтавський полковник, 
до Руновського Андрія, полтавського полкового писаря, 

з проханням запросити на весілля до нього в господу, в с. Жуки, 
лікаря Вінсера з дружиною і дочкою.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 98—99 зв. Доку
мент — оригінал. Аркуші складалися удев’ятеро, як лист. Арк. 98 зв., 99 чисті. На полі 
внизу арк. 99 та на полі вгорі арк. 99 зв., посередині,— два сліди від круглої печатки роз
міром орієнтовно ЗО X ЗО мм на червоному сургучі, що цілком висипався.

Мой 1 велце гичливи(й) пртлю, [пне писарь] 2 по(л)кови(й) по(л)тавскі(й)!
В посланно(мь) прєд си(м) рєє(ст)рі<,) кого мієтє вм(с)ть проси(ть) з(ь)

пно(вь) полта(в)цювь в домь мой на вєсЬ(л)ля(,) упомніли(с)мо написа(ть)
пна л ікара Вінсієра(;>, нні же, повторе пишучи (,) прєдлагаю(, > аби вм(с)ть,
при прошений други(х)(, > и его, пна Вінсієра, купно з(ь) пнею і дочер(ь)ю, 
на то(ть) начинаючийся акть весе(л)ний попросили (;).

Вм(с)ти гичливи(й) пртєль, полко(в)ни(к) по(л)та(в)ски(й).
Кочубє(й) 3.
Q ( k) t o (b ) <: >. 27 д. 1737 года.
Жуки. // 98
Надпис. Моєму вєлцє зьічльївому прьіятєлєви пну Андрєю Руновскому, 

пьісарєви полковому полтавскому <,) 4. // 99 зв*

№ 81. 1737 р. жовтня 27. Псьол Григорій до Руновського Андрія , 
полтавського полкового писаря, з проханням прислати чотирьох гармашів 

на весілля до двору Кочубея Василя, полтавського полковника,
в с. Жуки.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 102— 103 зв. Доку
мент— оригінал. Аркуші складалися удев’ятеро, як лист. Арк. 102 зв., 103 чисті. На полях 
з лівого і правого боків арк. 103 зв., посередині,— дві половини круглої печатки розміром 12 х  
X 12 мм на червоному сургучі з зображенням птаха в плетиві.

М лстьів'Ьйшьій мой патронь и блгонадє(ж)н,Ьйшьій добродію!
Для поганян(ь)я пнскьі(х) лошадєй на гавтрєшній день в(ь) пнскій жуков- 

скі(й) дво(р) армашовь члвікь чотьірохь и(х) панская вєлмо(ж)ность требу-
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ють(:> и о сємь до вшой добродійской млсти приказали пьісать, поко(р)нійшє 
доношу и za симь (остаюсь (. >

Вшой добродійской мл(с)ти всєнижа(й)шій слуга.
Григорій Псіоль х.
1737 году октоврія 27 д.

102 Жукьі. //
Надпис. Мьілостьівійшому моєму патрону и блгонадє(ж)нійшому добро-

д іє в і, єго млсти пну Андрєю Руновско(му), пьісарєві полковому полтавско- 
103 зв. (му), покорнє2<. > //

№ 82. 1737 р. жовтня 28. Кочубей Василь, полтавський полковник,
до Руновського Андрія, полтавського полкового писаря, з проханням 

купити в Полтаві постав найгіршого сукна червоного або зеленого кольору 
і негайно відіслати його в с. Жуки.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 91—92 зв. Доку
мент — оригінал. Аркуші складалися учетверо, як лист. Арк. 91 зв., 92 чисті. На полі уни
зу арк. 92 та на полі вгорі арк. 92 зв., посередині,— два сліди від круглої печатки розміром 
орієнтовно 22 X 22 мм на червоному сургучі, що цілком висипався.

Мой вєлцє гичливи(й) пртєлю, пнє писарь п[олкови](й) по(л)та[в]ски[й] Ч
На пилную потребу нш у(,) ізволь, вм(с)ть, za получєніє(мь) сєго тамь, 

в(ь) Полтаві, поіска(ть), на наши дє(н)ги купи(т) сукна поставі* самого по(д)- 
лійш ого(, >коліоро(м) красно(г)[о] или гєленого(,) а(л)бо нє іміє(т)ся ли тамь 
моско(в)ской роботи того показа(н)ного сукна (,) то і того можете купи(ть) 
намінєнни(м) коліоро(м'ь) (, > якоє 2 сукно, скоро куплено будє(ть) (, > в той чась
и присилайте сюди, вдо(мь) ншь жуко(в)ски(й)(,} пи(л)но жадаю (. >

3(ь) Жуковь.
С0кто(в)(:). 28 д. 1737 року.
Вм(с)ти гичливи(й) пртє(л).

91 Кочубе(й) 3. //
Надпис. Моєму вєлцє гичливо(му) пртєлєві пну Андрєю Руновско(му), 

92 зв. писареві полково(му) полтавскому 4. //

№ 83. 1737 р. жовтня 28. Псіол Григорій до Руновського Андрія, 
полтавського полкового писаря, з проханням прислати 
музикантів Кабася на весілля до двору Кочубея Василя, 

полтавського полковника, в с. Жуки.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 100—101 зв. Доку

мент— оригінал. Аркуші складалися удев’ятеро, як лист. Арк. 100 зв., 101 чисті. На по
лях з лівого і правого боків арк. 101 зв., посередині,— по половині круглої печатки розмі
ром орієнтовно 12 X 12 мм на червоному сургучі, з зображенням орла на фоні плетива.

М л с т ь ів ій ш ь ій  мой патронь и блгонадє(ж)нійши(й) добродію!
Мугьїкантовь полтавскьі(х) Кабася z товарьіщьі веліте, вшць до(б)родій, 

сегодня прьісилать в(т>) домь пнскій жуковскій(,) его пнская вєлмо(ж)ность
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прьїказаль (о сємь до вшці добродія мні пьіса(т)(,) поко(р)нійшє до
ношу.

Вить, моє(г)[о] млстивійшо(г)[о] патрона и блгонадє(ж)нійшого добродія, 
всєнижа(й)шій слуга.

Григорій П сіольг.
1737 году [оіктоврія 2 28 д.
Жукьі(.> //
Надпис. Милстивійшому моєму патрону и блгонадєжнійшому добродієвьі, 

его мл(с)ти пну Андрєю Руновскому, пьісарєви полковому полтавскому ( , ) 3, //

№ 84. 1738 р . січня 6. Анастасія Забілівна Олексіева Думитраиікова 
до свата Петровського Андрія з порадою заборонити її дочці Юліані, 

невістці останнього, збирати гулянки.
Подається за публікацією: Лазаревский А. Из семейньїх отношений начала XVIII ве- 

ка.— «Киевская старина», т. 65, 1899, апрель, с. 4— 5 («Документи, известия и заметки»). 
У даному виданні незначною мірою змінено лише пунктуацію публікації і поділ тексту на аб
заци.

Благородний мосці пане Андрей Петровский, ласкавьій намь приятелю 
и пане свату!

Листь, писанньїй оть вашмосці пана, получила 10 генвара, вь которомь 
прописаль вашмосць, что сьінова ваша, а моя дочерь Іуліяна, сщаста збираючи 
к себі, якь непотребно, жонокь, и сь ними гуляніе справляеть, а о господар
стві и д ітяхь, якь описуеть вашмосць, не дбаеть німало. Что я тому ея гулян
ню німало не благодарна, вашмосць же, якь отець ей и дітемь, всячески си- 
лень возбранить и запретить, да и наказать, дабьі она того вовся поперестала. 
А худобу, которая іміется, в себе изволте до зросту дітей содержать, перстен- 
ки и прочія вещи пожалуйте пожалуйте [!] в себе удержать, и ей німало не 
дать, бо и я рада б вседуш отвідатися и розговорь иміти с вами, тилко жь, 
якь видите и сами, непостоянная дорога; ежели ж, господь подасть, хотя мало 
дорога поліпша, то и сама обіщаюсь повидітись с вами. При сємь зостаю ваш
мосці пану всего добра зичливая сватова.

Анастасія Забіловна Алексіева Думитрашкова.
З Березани.
1738 году гєнваря 6 д.
PS. Прошу вашмосці пана сей листь, которий посилаемь до пана асаула 

полкового лубенского, хотя своимь козакомь одослать и вручить, кому надле- 
жить.

Надпис. Благородному его милости пану Андрєю Петровскому, ласкавому 
намь пріятелю и пану свату, належить. В Городищи.

№ 85. 1738 р. квітня 15. Носенко Яків до дядини Сулими Параскевії, 
дружини переяславського полкового обозного, з повідомленням про те, 

що лист від дядька і прислану ним худобу він одержав, 
але гнідого лисого коня повертав назад 
і просить іще прислати Лесину худобу.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 107— 108 зв. Доку
мент — оригінал. Аркуші складалися ушестеро, як лист. Арк, 107 зв., 108 чисті. На полі з

101 зв.

100
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правого боку арк. 108 зв., посередині,— слід від круглої печатки розміром орієнтовно 20 X 
X 20 мм на червоному сургучі, що цілком висипався, напроти, на полі з лівого боку, про
рваний папір на її місці.

Блгородная мці пні обозная полковая пєрєяславска(я), мні вєлцє мці
пні дядиная и добродійко (,)!

При сообщєнно(м) реєстрі со(т) єго млсти пна дяді ншєго, в(ь) лист[у] \
скоть в(ь)вєсь, присланни(й) чрєзь Лукяна, нароч[н]о(г)[о], со(т) вшм(с). 
добродійства посланного кь на(м), получили(,> за котори(й) по прємногу
вшм(с). добродійству блгода(р)ствую, жєлая возмо(ж)ними моими услуга(ми) 
завдячи(т) и о(т)служи(т)<;>. Лошадь гнідую лисую, данную на(м) о(т) єго

/*4̂/
млсти пна дяді под чась біднои моєй жєни(т)ви, обра(т)но посилаю, понєжє 2
онь 3 н і  к чєму годєнь{, > 4 и нє клєйновань(, > покойно(г)[о] пна родича ншє
го клє(й)но(м), и опасуя(с), что(б) нє зачислєнно м ні противь про(т)чихь, по-
ко(р). прошу приня(т)(,) а о позостало(м) в(ь) вшм(с). добродійства скоту, о
яко(м) вшм(с). добродійство извістни, о Лєсино(м), присла(т) прошу без удє(р)- 
жанія. О чє(м) сторично упросивши, остаю(с)(. >

Вшм(с). добродійки, моєй вєл[цє] мці пні дядиной(, > ві(р)ни(й) слуга. 
Яковь Носєнко 5.
1738 года(,> априля 15 д.

107 Прилука. //
Надпис. Блгородной єя млсти пнєй Параскєви(и) Савичовні Симєоновой

Сулиминой, обозной полковой пєрєясловской, моєй вєлцє мці пнєй дядиной 
108 зв. и добродійці, в(ь)сєпоко(р)нійшє 6. //

Помітка адресата. По(л). 1738 мая 6 7(. >

№ 86. 1739 р. червня 5. Юркевич Григорій до Скорупи Григорія, 
знатного бунчукового товариша, із засвідченням поваги та розповіддю 

про своє перебування на військовій службі.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57478 (Лаз. 43х), арк. 12— 13 зв. Доку

мент — оригінал. Аркуші складалися учетверо, як лист. Арк. 13, 13 зв. чисті. Правий кут 
унизу арк. 13 вирізаний: мабуть, вирізана частина розміром 45 X 45 мм була місцем печатки.

Блгородньїй м(с)ці пнє Скоруппа, мні вєлцє м(с)цівьій пнє и милостиво 
дознанньїй добродію!

В(ь) нєза(б)вєнной памяти иміючи я осо(б)лившую вм(с). до(б)родія ко 
м н і(, > и убогому домишку моєму отєчєскую милость и призрініє(,> нє могь 
того оставить <,) что (б) при случившєйсяокказій нє восписать до(л)жного моєго
поклона<,> при которомь всєискрєнно жєлаю<:>, да вся строящій г(с)пдь по
дасть вм(с). до(б)родієві, со всєю єго бамилією, цілоздравствєнньїє и блгопо- 
лучніє повєдєнія(. >А о сєбі о(б)являю<:>, что состою с командою на линій при 
кріпости Орловской єщє с прошлого марта 15 дня(, > и якь о(т)пуску надія
тися (,) и самь нє могу знать <,> но разві за возвращєніє(м) сюда, на линію, 
командующого, генерала маіора єго вьісокопрєвосходитє(л)ства 0онь Дєвіца 
з(ь) главной рандєі<,) куда єго вьісокопрєвосходитє(л)ство прошлого мая 4<:>
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с(ь) квартєри своєй, о(т) кріпости с(:>. Параскєвій, и(з)волиль погхать(,)
а сюда надіємься прибьітія єго (ж) вьісокопрєвосходитє(л)ства к дню с(:>.
с(:>. апостолі. Петра и Павла(,) нє будєть ли мні о(т)пуску.

В протчємь, // рєкомєндуя мєнє и домашни(х) мойхь нєо(т)ємлємой вашєй 12 
отєчєской милости, остаюсь з(ь) глубочайши(м) упокорєніє(м).

Вм. м(с). до(б)родія, милостивого моєго патрона, вірнозичливьій и ни- 
жа(й)ши(й) слуга.

Григори(й) Ю(р)кєвичь К
Д (:). 5 юня 1739 (г.) // 12 зв.

№ 87. 1739 р. листопада 21. Шага Карпо до Єсимонтовського Олексія, 
значного бунчукового товариша, з повідомленням про те, 

що він одержав заборговані йому покійними синами останнього, 
паном Базилем і паном Федором, шістдесят чотири карбованці 

і тридцять одну копійку і більше не має претензій.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 119— 120 зв. Доку

мент — оригінал. Аркуші складалися ушестеро, як лист. Арк. 120 чистий. Печатка відсутня.

Благоро(д)ньі(й) м(с)ці пнє А л є |і(й ) Есимо(н)то(в)ски(й), мні вє(л)цє 
ла(с)кавьі(й) до(б)родію!

Благода(р)ствую вашєці за присланій дєнги, которіє по рєє(ст)ру моє(мь)
даводилися со(т) нєбі(ж)чиковь сино(в) вашихь, со(т) пна Базилія і со(т) пна 
Хвєдара, понєжє сото(б)ра(л) я оу вашєці до(б)родія ру(б)лє(й) пя(т)дєзся(т)
[!] и со(т) Ески, которіє вашєць прислаль чєти(р)на(н)цє(т) ру(б)лє(й) і три(д)-
ца(т) адну копійку, а о(б)лі(к), которій п. Базилія имілся 1 у мєнє, то посилаю 
оши(й) со(б)лі(к) чрє(з) Еску до вашє(й) па(н)ско(й) міло(с)ти, і пісмьі, которіє 
п ісан іє до мєнє, всі вашєці 2 до(б)родію о(т)силаю, и з рєє(ст)ру все повьі-
тира(л) і нічєго нє ймію на нєбо(ж)чико(в) пновь сино(в) вашихь н і на кар- 
(та)хь 3, н і на лєє(ст)рахь // н і на лєє(ст)рахь. Сєє шзнаймівши, зостаю. 119

Всєго вамь до(б)ра зичльівьі(й) і до оуслугь пово(л)ній.
Ка(р)пь Ulaga 4.
М(с)ца ноєврія 21 д. 1739.
Староду(б). // 119 зв.

^  v
Надпис. Благоро(д)ному єго міло(с)ти пну Алє^ію Есимо(н)то(в)ско(му), 

зна(т)но(му) бунчуковому товаришу, моєму вє(л)цє ла(с)каво(му) д о б р о д іє 
в і , по(д)да(т) [!] на(д)лєжи(т) в Сімо(н)то(в)цьі5.

Помітка адресата. IIlagHHa квіта(н)ция <, > в. її 120 зв.

М  88. 1740 р. лютого 5. Купчинський Пилип, яготинський сотник, 
повідомляв швагрові Думитрашкові Андрію, що отаманові с. Нечипорівки 

наказано не втручатися в справи кріпаків останнього, і радить йому 
не втручатися, у свою чергу, в справи козаків.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 121— 123 зв. Доку
мент — тогочасна копія, про що свідчить помітка на полі угорі арк. 121 іншим почерком і чор
нилом: «КопЬя»; така сама вказівка міститься також на полі угорі арк. 123. Аркуші скла
далися, як лист: арк. 121 — 122 зв.— учетверо, арк. 123 — 123 зв.— утроє. Арк. 122 зв.,
123 зв. чисті. Надпис і печатка відсутні. Публікується також текст наказу яготинського
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сотника Купчинського Пилипа отаманові с. Нечипорівкн в згаданій справі, уміщений у руко
пису на арк. 123.

Сє(р)дєчній iimagpe, брате и коханій благодітєлю, м(с)ці пне Андрей Ду- 
митрашко!

Писмо о(т) ва(с), се(р)дєчного моєго niBagpa, фєвраля 4 д. я получиль, 
в которомь изволитє писа(т)(, > что по слідствію, ско(л)ко явило(с) по(с)поли- 
ти(х) давни(х) и вновь приходящи(х) в селі Нєчипоровці, по силі ея імпєра-
торского вєличєства 1 указу об о(т)дачи 2 вамь, се(р)дечному моєму nmagpy,'—'
и по силі фундуша, данного о(т) его вєлмо(ж)ности пна полковника пєрєяслов- 
ского, не подлєжало (б) атаману нєчипоровскому интєрєсовати(с), ан і под 
карауль забира(т)(, > и о(т)лучки людей посполити(х) в по(д)води(,) и будто 
атамань самоволнє людей и в колодки забива(т) хвалится, києвимь боємь 
всякого по(с)политого, под вами жиючого, бєз(ь) пощадінія кара(т)(, > и о томь

121 изволитє просить о(т) мене атаману нечипоровьскому // о(т) таки(х) само- 
волствь по перестать, а єжє имієтьдолєгливости, они 3 бь атамань доносиль на 
ва(с), сє(р)дєчного моєго niBagpa, а люди похвалками и грабителствьі нє роз- 
гониль бьі<,>о томь к нєму, атаману нєчипоровскому, пи(с)мєнного приказуй). 
Того ради сє(р)дєчно коханому моєму uiBagpy и благодітелю обявляю(;), 
что атаману нєчипоровскому бьіль о(т) мєнє пи(с)мєнній приказь(,> дабьі з 
козаковь ничипоровски(х) 4, кой в рєвізиялни(х) книга(х) межи козаками 
стоять, всякіє общєнародніє датки (,) и в посилки взималь и употрєбляль(;), 
о(т)дань(,) а до посполити(х), кой межи посполитими в ревізій прописанни, 
не интєрєсовался (б)(;>. И упователно мні, что атамань козаковь грабиль за 
денги, кой велено, по указу, собира(т) з козаковь на полкови(х) чиновниковь

121 зв. и сотєнни(х) служитєлєй за 1739 годь(,). Пи(с)мєнного же // приказу к атаману
нєчипоровскому я да(т) нє смію<,> зати(м), понєжє и нні о(р)дєромь с полковой 
канцелярій мні накріпко притвє(р)ждєно з сотні Яготинской вибра(т) вибо(р)- 
ни(х) козаковь сто восі(м)десять(, > и ва(м), сє(р)дєчно коханому моєму nrnagpy, 
совітую до указу они(х) козаковь н і в чомь нє заступа(т) и к онимь нє интє- 
рєсова(т)ся (, >. Обявляю и в протчємь остаюсь.

Вм<:>. м<:>. пна сє(р)дечного niBagpa и благодітєля щирожелатєлнійшій 
и поко(р)ній слуга.

Филипь Купчинскій 6, сотьникь яготинскій 6.
1740 году фєвраля 5 д.

122 Нєдра. //
Атаману ничипоровскому приказує(т)ся<,).
Ізвістился я, что козаки многи под пна Дми(т)рашка своєго 7 нєвівіжєства 

[!] кланяю(т)ся, а пань Дми(т)рашко во своє владініє принимає(т) и на служи
телі дєнєгь нє допустиль с козаковь доправля(т). Того ради тєбі притвє(р)ж- 
даю, диби8 ти, нєсмо(т)ря н і на кого9, зо всіхь козаковь денги собраль и о(т)- 
даль в(ь) сотенноє правлєніє по силі расположєнія (,) такожь 10 на почту Жу- 
равского, писара почтового, Миколу Шква(р)ка, єжєли доброволнє нє похо- 
щєть поихать, забивь в колодки, о(т)о(с)лать 11 на оную почту 12 и о(т)дать 
тамь городничому Журавскому з роспискою. А єжєли би кто нє похотіль 
на служителі дєнєгь 13 о(т)дать, то, забивь в колодки и приславь в сотенноє 
правлениє, накріпко приказую<,)14.

Сотникь яготинскій Филипь Купчинскій 15.
З Нєдри.

123 1 740 года фєвраля 12. //
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№ 89. 1740 р. травня 18. Валкевич Петро, бунчуковий товариш, 
до Скорупи Григорія, бунчукового товариша, з вимогою відступитися 

від його земель в урочищі Плоскому, біля с. Меженьок.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 126, 126 зв. і 129„

129 зв. Документ — оригінал. Аркуші складалися учетверо, як лист. Арк. 129 чистий. На полі 
угорі арк. 129 зв. збереглася чотиригранна печатка з тупими кутами розміром 18 X 20 мм на 
червоному сургучі, з зображенням стріли в колі на фоні плетива, над колом — птах; напро
ти, на полі внизу,— прорваний папір на місці печатки.

М(с)ці пнє Скору па, мой вєлцє м(с)ці пнє и блгодітєлю!
Я, за прієздомь моймь в(ь) домь, нє толко извісти(л)ся, но и самь уви-

діль<;>, что вм(:>. м(с)<:>. пнь близь деревні моєй Мєжєніокь, вь урочищи 
Плоскомь, зємли мой мєжєнковскіє, наславши туда нагло сохь колкодєся(т), 
зорать вєліль, и зорани, другіє же копцами закопаль(,> наміровая єдни
сіять (:), а инніє косить (;>, в(ь) якіе зємли вм(:). м(с)(:). пнь досєлі никогда
нє вступаль(:>. Того радьі нарочно сєе писаніє о(д)правилємь до вм(с)<:>.
м(с)<:>. пна, жєбьі вм<:>. м(с)<:>. пнь какь до ти(х) земель мойхь пєрє(д) симь 
нє вступаль(;>, такь и тєпєрь пожалова(л) о(т) онихь о(д)ступился(:), понєжє
к(ь) завладінію они(х) никакого права іміть вм<:>. м(с)(:>. пнь нє можєть.
А что по сєму в(ь) наміреній вашо(м) состоя(т) будєть<;), о то(м) мєнє увідо- 
ми(т) прошу нє остави(т)(;), ибо я о тихь // зємляхь нікому упустить не думаю 126 
и не хочу(. > В(ь) чомь и остаюся <.)

Вм(с)(:). м(с)<:>. пну всего добра жєлающій брать и слуга.
Пєтрь Валкєвичь г.
1740 <: > году мая 18 <: > дня(. >
Пантусовь. // 126 зв.
Надпис. Моєму вєлцє м(с)цівому пну и ласкавому блгодітєлеві, єго ми-

лости пну Григорію Скорупі, товаришеві бунчуковому 2(.)
Помітка адресата 1. Получєнь в Кустича(х) чрє(з) козака мєжєнковско-

(г)[о] 1740 году мая 31 д. о(т) п. Валкєвича о кгрун(т) новосєлски(й), купле
ний) нами 3. // 129 зв.

Помітка адресата 2. О Плоскомь л іс і  4.

№ 90. 1740 р. травня 31. Скорупа Григорій, бунчуковий товариш, 
відповідає Валкевичу Петрові, бунчуковому товаришу, що, на вимогу 

останнього, він не відступиться від земель в урочищі Плоскому, 
біля с. Меженьок, бо має на них купчий запис.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 127— 128 зв. Доку
мент — оригінал. Аркуші складалися учетверо, як лист. Помітка адресата і печатка відсутні.

М ці пнє Валкєвичь, мой мцівій пнє и блгодітєль(,)!
Ли(с)ть вм. м. пна, о(т)пущєнній до мене з Па(н)тусова сєго мая 18 д., 

получиль я, в разстояніи за дєся(т) вє(р)сть, в Ку(с)тичахь того (ж) мая 31 д.,
которимь что изволишь, вм. м. пнь, затіва(т) до мєнє напра(с)ною 1 привязку (,)
якоби я бли(з) 2 деревні вм. м. пна Межєнокь, в урочищи Пло(с)комь, землю
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єго, на(с)ла(в)ши нагло, зора(т) вєліль и зоран(ь)ніи 3 копцами закопаль(, >
намірєвая єдни сіять, другіє коси(т), що самого вм. м. пна очи виділи (;), то
на то в о(т)віть обявляю вм. м. пну<;>, что очи вм. м. пна вину зазрили чужого 
gpyHTy(,> а я в урочищи Пло(с)комь, то єс(т) в дуброві викуи(с)той новосЬл-

127 ской, // давно имію уступь по купляхь мои(х), и якая нні копцами означєнна 
оранная зємля и нєоранная, то и тую мію куплєю набитую и завєдєнную 4 
о(т) прода(в)ци, новосілского жителя, которій самь з людми, ограничаючи 
копцами, своє доброе означаль(, > а не я <:>, по якой крипо(с)ти моєй оную 
землю ора(т) і засіва(т), тако(ж) и коси(т) буду свободно (?>, да(р)мо жь
оди(й)ма(т) у людей не жєлаю(;>, до чєго и самого вм. м. пна заохочаю<:>5, и 
затіва(т) самоволства не изволтє 6. И хоча й околичности єс(т) извіс(т)но, что н і
предки , а н і  са м ь  вм. м. п н ь  ти(м) н о в о с іл ск и (м ь ) gpyHTOMb нє в л а д іл ь  н і -

когда (, > токмо хочу віда(т) я, до тоєй зє(м)лі чужой якое вм. м. пна тепє(р)
127 зв. наглое при(с)воєніє ими(т) хочєшь, / /  понєжє она по (б)лизо(с)ти и по о(т)чини

до Ку(с)тичь и бє(з) куплі повинна би налєжа(т)(, > а нє до Мєжєніокь(, > и
та(м) вступу нікакова вм. м. пну не било <;), мой жє ку(с)тинци еще за покойного 
полковника Миклашєвского о тую землю на новосілцовь бьіли челомь(. > 
Тимь оконча, о(с)таюсь.

Вм. м. пну всєго до(б)ра жєлающій швакгє(р) и слуга.
Григори(й) Скоруппа 7.
1740-(г)[о] году мая 31 д.

128 Ку(с)тичи. //
Надпис. Его млти пну Пє(т)ру Вал(ь)кєвичу, товаришеві бунчуковому,

128 зв. Моєму вєлцє мцівому пну и ла(с)кавому блгодітєлеві 8. / /

Л5 91. 1740 р. червня 26. Опацький Михайло, фактор м. Ропська, 
до Скорупи Григорія з проханням подати чолобитну на нього

в Стародубську полкову канцелярію в справі про суперечку останнього 
з паном Валкевичем за урочище Плоский.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. I l l ,  111 зв. і 118, 
118 зв. Документ — оригінал. Аркуші складалися учетверо, як лист. Арк. 118 зв. чистий. Над
пис, помітка адресата, печатка відсутні.

Благоро(д)ній мці пне Григори(й) Скоруппа, мило(с)тивійши(й) мні мці 
добродію!

Хотя я, по приказу вашєго благородія, и составиль биль явочную чєло- 
би(т)ную для поданя в(ь) полковую Стародубовскую канцелярію<, > токмо мно- 
гіє, в томь искусніє, людєнє посовітовалимні<, > а совітовали просить благо
родія вашєго, чтоб на мєнє приказали пода(т) во оную канцелярію чєлоби(т)- 
ную(, > которую я обши(р)ніє мог би очисти(т) допросомь(,). Да к тому (ж) 

111  і иміючуюся в(ь) мене на сєли(т)бу, лежачую в селі // Новомь магистрату 
Стародубовско(г)[о], купшой копію приобщиль б и (,) якая купшая покойному 
П олітиці 1685 году дана о(т) Матвія Михаловского, жителя того (ж) села 
Нового, козака со(т)ні полковой<, >. Токмо в оной купшой нє упомянуто того 
врочища Плоски(й)(,) єднак же новосілскіє старожили сказую(т)<,) что више
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показанное, де, врочищє Плоски(й) в(ь) грунта(х) Нового сєла(,} а нє в мє- 
жєнковски(х)(, > и покойни(й) Політика то(т) Плоски(й), болшє, дє, сорока 
л іт ь  є(ст), якь поскупля(л) // и бєз жадного н і о(т) кого упоми(н)ку свободно 
тимь вл ад іл ь (,) но токмо сєго, на даті положєнного, году по ніякойся умиш-
лєнной прихоти своєй пнь Валкєвичь жєлає(т) нахално о(т)ня(т) и нась разо- 
ри(т) (,). О чомь боліє нє разшираючи, поко(р)нійшє благородія вашєго прошу 
на мєнє в вишєпомянутую канцелярію повеліть пода(т) чєлобитє(,) а в Глуховь 
нє волочи(т), чили суда войскового Енєралногоотомьпроси(т), что(б) по(л)ко- 
вая Стародубовская канцелярія розискала о то(мь) ґру(н)ті. О сємь и повторе 
поко(р)нійшє просячи, зостаю(, >.

Благородію вашє(му), мило(с)тивійшо(му) моєму м ці добродієві, поко(р)- 
нійши(й) слуга.

Миха(й)ло Опацки(й), факто(р) ропски(й)
1740 году іуня 26.
Ропскь(,). //

№ 92. 1740 р. жовтня 26. Опацький Михайло, фактор м. Ропська, 
до Скорупи Івана, знатного бунчукового товариша, про те, 

що для розмови з останнім про господарські справи він прибуде 
в с. Кустичі, а до пана Валкевича не поїде.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 114—115 зв. Доку
мент — оригінал. Аркуші складалися ушестеро, як лист. Арк. 115 чистий. На полях з правого 
і лівого боків арк. 115 — три сліди від круглої печатки розміром орієнтовно 22 X 22 мм на чер
воному сургучі, що' майже цілком висипався.

М ці пнє Іоань Скоруппа, мні вєлцє ласкави(й) добродію!
Сєго октября 26 получиль я, нижа(й)ши(й), ли(ст), писанни(й) о(т) вм. м.

пна, в которомь виражено, чтобь яви(т)ся мні в село Кустичи для розговору(,) 
что з завєденного мною грунту якь сіна нє косили <, > так и с поля овса нє зни-
мали(, >. О якомь зкошеню трави и овса знятю хотя и писаль я до пна родича
вм. м. пна, токмо нє відаю, чого для нє прибрано (,>. Я жє прибуду // в село
Кустичі нємє(д)ля<, >. А до пна Валкевича явля(т)ся мні н і  для чєго(, > но 
гдє на(д)лєжи(т), явлюсь, а нє в домь Валкєвичовь, обявляю и зо(с)таю.

Вм. м. пну, мні вєлцє ласкавому добродієві, поко(р)нійши(й) слуга. 
Михайло Опацки(й) х.
1740 году окто[врія] 26.
З Ропска. У/
Надпис. Благоро(д)ному єго мило(с)ти пну Іоану СкорупітЬ, зна(т)ному 

бунчуковому товаришу, млло(с)тивому моєму добродієві <, > в Кустича(х) 2.
Помітка адресата. 1740(:> году октоврія 28<: > дня получє(нь) в(ь) селі 

Кустичахь 3(. > //

111 зв.

118

114

114 зв.

115 зв.
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№ 93. 11741 р . травняІ. Борозна Василь, [син генерального 
військового судді], до матері з проханням дозволити зорати поле 

в Лобках «з копи» (за частину врожаю) і дати конопель, 
гороху і проса на насіння.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 132— 133 зв. Доку
мент — копія того часу, на що вказує останній підпис у ньому та помітка на полі вгорі з пра
вого боку арк. 132: «Копія». Тут ж е — помітка рукою О. Лазаревського: «Сьін генерального 
судьи Йвана Борозни». Аркуші складалися ушестеро, як лист. Арк. 132 зв.— 133 зв. чисті. 
Надпис, помітка адресата, печатка відсутні. Дата встановлюється на підставі аналогічного 
листа Василя Борозни, уміщеного на арк. 134— 135 зв. рукопису.

М ні прємило(с)тивійшая добродійко!
Писа(л) я к вам*, мило(с)тивішой родитє(л)ці, просячи позволєнія сора(т) 

полє с копи у Ло(б)ка(х), на что о(т)віту, на то, не получив*, зачи(м,ь) и по сиє 
пори не посилав*. И тепєрєчи прошу ва(с), милостивійшой родите(ль)ки, по
зволить на толоку с копи сорагь, бо ни кроку 1 нічи(м*), що Миха(л)ко сіно 
люде(м'ь) попродав*, а и(н)шие, сказую(т), пори давав* с копи, а вола(м*) 
мой(м*) нє давав*, да воли поморив*, що, може, ин*шіє подо(х)нут*<, >. Ту(т) 
жє прошу ва(с), милостивійшая родитє(л)ко, на насЬнє на(м*) да(т), єсли єсть, 
конопєл* 2, гороху да проса до(б)рого, хоча й ковшов* зо два<, >. В про(т)- 
чє(м*), всє(г)дашній вашєй на на(с) мило(с)ти и благо(с)ловєнію вовірив*, 
остаюсь.

Нижайшій сн* і по(д)ножок*.
Васил* Борозна 3.

132 К сєй копій Ан*(д)рій Бороздна под*писал*ся 4. її

№ 94. 1741 р. червня 13. Борозна Василь,
[син генерального військового судді], до матері з запевненням, 
що хоче не привласнити, а лише зорати її землю в Лобках 

не тільки за третину, але й за половину врожаю.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 {Лаз. 433), арк. 134— 135 зв. Доку

мент — копія того часу, на що вказує останній підпис у ньому на арк. 134 зв. та помітка на 
полі вгорі з правого боку арк. 134: «Копія». Аркуші складалися ушестеро, як лист. Арк. 
135 зв. чистий. Надпис, помітка адресата, печатка відсутні.

М ні мило(с)тивішая родитє(л)ко!
Увідоми(л)ся я чрєз* Івана, що ви на мєнє напра(с)но ско(р)битє, по на

говору якийся 1 брехунок* <,) якоби я хочу Ло(б)ки завладіт*, чєго бу(д)то 
у Глухові 2 ищу. Що и(х) чуючи плутов(с)тво 3, мо(ж)но б* всяко(му) разсу- 
ди(т), іж* по всяки(м*) приміром* сєму ста(т)ся нє мо(ж)но(, > что в мєнє и во 
ум і, ниже в ми(с)лі нє снилося, когда аби мні, всє(г)да мило(с)тию вшєю бу- 
дучєму, контє(н*)тим* мо(г)ло би на кую противо вас* ділат* обиду, за що
нєвидомо бг* мєнє покарав* бьі(. > И впрєд* прошу милостивійшои родитє(л)- 
ки на таки(х) брєхунов*, или брехунок*, не слуха(т)(, > и на мєнє николи 
то(г)[о] нє надіяти(с). А єсли би я що то(г)[о] противо вас* противно діла(т),

134 за що и нєблаго(с)ловєніє ваше // на сєбє поруши(т), то нехай мєнє бг* 
на души и т і л і  невидимо скараєт*(, > сим* прєкращаю. Всє(г)дашной склоности 
и нєнарушимому благо(с)ловєнію себе вовіривши, зостаюс*(,).
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Навсє(г)дашній синь и по(д)ножокь.
Василь Борозна 4.
1741-(г)[о] году іюня 13 дня(,>.
Радомка.
К сей копій Ань(д)ріи Бороздна подьписа(л)ся 5. 7/ 134 зв.
PS. Прєждє плутовь си(х) писавь к вамь, мило(с)тивійшой родитє(л)ці, 

прося в Ло(б)ка(х) наора(т) с копи поля(,) бо в Мощо(н)ці ора(т) мні ни(л)зя, 
и зати(мь) в надє(ж)ду вашу и по(с)лавь третину, но за половину спори(т) 
не буду, а не то, щоби мні во владіній вшє(мь) спори(т), за що невідомо о(т) 
бога карань би бувь, єсли противно(ст)(,> какую з кимь би ділать(;>. // 135

Лг° 95. 1742 р. січня 7. Опацький Михайло, дозорець с. Баклана, 
до Скорупи Григорія, знатного бунчукового товариша, з повідомленням 

про те, що він не в змозі повернути сорок карбованців боргу, 
а тому просить останнього володіти його землею в урочищі Плоскому.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 136— 137 зв. Доку
мент — оригінал. Аркуші складалися удев’ятеро, як лист. Арк. 137 чистий. На полях з лі
вого і правого боків арк. 137 зв., посередині,— два сліди від круглої печатки розміром орі
єнтовно 15 X 15 мм на червоному сургучі, що цілком висипався.

Благоро(д)ни(й) мці пне Шкоруппа, милостивійши(й) мні пне и добродію!
Сєго гєнваря, на даті положєнно(г)[о] числа (,) получиль я пова(ж)ній 

о(т) вашєго благородія, писанни(й) ко м ні, ли(ст)<, > в которомь ізволиль ваше 
благородіє написа(т), дабьія, по данной жєною кабалі, должніє сорокь рублєй 
дєнги благородію вашєму привєзь(,). Якієвишєупомянутієдєнги, хотяира(д)
бимь привезти (,) токмо, нє имія нні они(х), поко(р)нійшє благородія вашєго 
о мило(ст) таковую прошу (,) — полємь, даннимь в закла(д), до о(т)дачі вишє
виражєнни(х) дєнєгь, вл ад іть(,). Ибо я на бга надєждєнь, на врочищі Пло- 
скомь дуброву с полємь ( ,)  / /  и пожнями, якь копці положєни, о(т)стоя(т) И 136 
в вічно(ст) благородію вашє(му) прода(т), обявляю(, >. Самь я, хотя мало увол-
нюся о(т) нужнійши(х) д іл ь  гпда моєго, то з нижайшимь мои(мь) должнимь 
уклономь благородію вашєму явлюсь. В про(т)чо(мь) жє зостаю(, >.

Благородію вашєму, мило(с)тивійшому моє(му) добродієві, поко(р)ній- 
ши(й) слуга.

Миха(й)ло Опацки(й), дозо(р)ца бакла(н)ски(й)(,) \
1742 году гєнваря 7.
Б аклань(,). // 136 зв.

<ч/
Надпис. Благоро(д)ному єго мило(с)ти п[ну] 2 Григорію Скоруппі, зна(т)-

<“Ч>
йому бунчуковому товариш еві], мило(с)тивійшому моєму п[ну] и добродіє
в і  (, > в Стародубі 3.

Помітка адресата. [174]2-(г)[о] году януарія 8(:> (д). получєнь в Старо
дубі о(т) Опацко(г)[о] о долгови(х) дєнга(х) и(м), Опацкимь же 4. IL 137 зв.
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№ 96. 1742 р. березня 6. Давидов Григорій до чернігівського 
полкового хорунжого з запевненням про те, що домагання 

на суміжний грунт і підгір'я останнього з боку Войцеховича Володимира, 
бунчукового товариша, безпідставні.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57479 (Лаз. 432), арк. 94—95 зв. Доку
мент — оригінал. Аркуші складалися учетверо, як лист. Надпис, помітка адресата, печатка 
відсутні.

Блгоро(д)ньі(й) мці пнє хоружій полковьі(й) чєрніговскій, мой милости
вій до(б)родію!

Пнь Владимє(р) Войцєхови(ч), бунчуковій товаришь, в про(ш)ломь году
в сотенноє Сєднєвскоє правлєніє на вшє блгородіє подаль протє(ст) (; >, якобьі
на gp yH T i єго, пна Войцеховича, вшє блгородіє (,) поміжномь з(ь) gpyHTOMb

вридрикєвичєвски(м), нні во владіній вашє(г)[о] блгородія іміючомся, о(т)
гумна 0ридрикєвичевско(г)[о] до саду єго, пна Войцеховича, состодщомь, 
минувь імь, Войцєховичє(м), огороженную коллємь межу новую, по своєму 
мнінію и самоволству зд іл ав ь (,> и до оного, де, gpyHTy ©ридрикєвичє(в)- 
ского немало землі єго, Войцеховича, того, іменно Давидов(с)кого, грунту 
приня^и<;>. Проти(в) которо(г)[о] протє(с)та о(т)вітній подаль я протє(ст)
в сотенноє Сєднє(в)скоє пра(в)лєніє, что ваше блгородіє при реставрацій двора 
0ри(д)рикевичєвского своєю огорожею, по межа лєжачои мє(ж)ду двора(ми) 
©ри(д)рикєвичєвскимь и Давидовски(м), правє(д)но о(т)городилє(с), нє za- 

94 ймая и малійшєй части Давидовско(й) землі, // вгявши о(т) улиці Гумє(н)нои 
и гумна 0ри(д)рикєвичєвско(г)[о] ажь до само(г)[о] Давидовского саду ровно, 
такь якь и здавна оная межа лежала. И поки я при продажи оного моєго Да-
видовского двора покойному родитєлю пна Владимєра заводиль, чимь онь, 
покойній, за живота своего бє(з) всяко(г)[о] спору з покойнимь жє 0ри(д)- 
рикєвичємь(,) по жизнь свою, владі(л), и за огорожу умершимь 0ри(д)рикє-
вичемь на томь жє м іс т і, гді і нні вшє блгородіє о(т)городи(л)ся, у0у(н)до-
ва(н)но(, > чрє(з) долгоє врємя стоячую, онь, покойній пнь Войцєховичь, нє
спориль, чєго ради огначєннои межи, правє(д)но огорожею блгородіемь ва-
шимь(, > утвєр(ж)деннои(,) пну Владимєру Воицєховичу нікакого д іла и за- 
тру(д)нєнія якь тєпє(р), такь и в(ь) потомніе часи вщина(т) нє надлєжи(т) (, >
понєжє на оной межи ваше блгородіє огорожу поставиль належите (,). Что же
в нікотороє врємя прє(д) симь при вопросі пна Владимєра о по(д)гор(ь)ю> 

94 зв. проти(в) Давидо(в)ского саду лєжачо(г)[о], мнінія своє(г)[о] доходя, // что 
оноє проти(в) саду Давидовского состоить, говориль, по(д) ко(н)дицією, може 
бьі(т) оноє по(д)гор(ь)є и до саду по(д)лєжащоє(,) то и на ти(х) мнитєлни(х) 
слова(х) за давностю л іт ь  на владініє т ім ь  дворомь, мною учинє(н)ни(х) пну 
Войцєховичу, бундовати(с) н ікакь твєрдо(ст) не во(с)лідує(т), а утвєр(ж)да- 
ти(с) мієть на моєй купшой, которую я, со в(ь)сякимь обстоятєлствомь напи-
савши, при продажи всєго осєлища Давидовского покойному родитєлю пна
Владимєра даль о(т) себе. И по оной якь онь, пна Владимєра родитєль, тоєю 
продажєю моєю владіль бєгспорно с поміжчиками, такь и єму тім ь, о(т)
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родитєлей в посєссію доставшимся (,) дворомь по виражєнни(м) в(ь) оной куп- 
шой поміжнимь межа(м), бєгь (п)ривлащєнія чужєи землі владіть на(д)ле- 
жи(т)(,). И оній мой праве(д)ній, яко о(т) самого продавци и заво(д)ци того, 
мною проданного, Давидовского двора, учиненній о(т)віть, // жєбьі усяка(г)[о] 95 
суда і права бьіль віроятє(н) и прє(д) будущаго случая, просиль я, принявь,
соо(б)щи(т) з протестом^ пна Войцеховича (, > і записа(т) в протоко(л)ніє книги.
О чємь вашєму блгородію в покорности моєй донося, прєбьіваю(;>.

Вашєго блгородія, моє(г)[о] милостива(г)[о] до(б)родія \  ніжа(й)ши(й) 
слуга.

Григори(й) Давидовь, наказний [сотникь] 2.
Марта 6 (д). 1742 году.
Сєднє(в) 3. // 95 зв.

№ 97. 1742 р. березня 19. Безбородько Андрій до иівагра 
про потребу одержати атестати для полковника і старшини 

Чернігівського полку та про різні господарські справи.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57479 (Лаз. 432), арк. 97—98 зв. Доку

мент — оригінал. Аркуші складалися ушестеро, як лист. Арк. 98 зв. чистий. Надпис і помітка 
адресата відсутні. На місці печатки, унизу лівої половини арк. 98 зв., прорваний папір.
У верхній частині арк. 97, між звертанням і початком тексту листа, позначено олівцем:
«Кт> Сахновскому».

Сєрдєчній мой nraagpe и добродію(.)!
Что нє изволили єхагь вь Глуховь за атєстато(м), по ннішнєму об(ь)стоя- 

тєлству, то учинили из(ь)рядно, однако жь било подлєжало вєсма стара(т)ся 
о полковничій и всєго полку Чєр(ь)ніговского старшини атєстать, бєз(ь) ко
торого нічєго получить нє можно <,). Однакь єжєли такь сталось, то бьіть 
по тому. За нєоставлєніє надсмо(т)ро(м) сєла Столного домишку 1 моєго по-
корно // вм(с)ці пну блгодар(ь)ствую(, > и прошу вьпрє(д) в приуготовлєній 97
для окончанія дому ділаючогось вьспоможєніє чинить(, >. А пєчи в(ь) болшую
из(ь)бу и с(ь)пал(ь)ную здєсь из(ь)готовани и прислани туда буду(т). На обо- *—/
лонь шиба 2 о(т) пна Посудєвского 3, сто шибь, о(т)правлєно и в(ь)прєдь бол-
шимь чис(ь)ло(м) о(т) пна Лукашєвича пришлеться, с(ь) которой 4 оболони 
прошу приказа(т) дєла(т)<,>.

Лошаді в(ь) яр(ь)малокь бо(р)зєнскій вєс(т) для продажи вєс(ь)ма надлє- 
жи(т), з(ь) котори(х) нєкоторимь хотя и ціна и показана (,) однакь я боліє
полагаю продажу они(х) // на раз(ь)суждєніє вм(с)ці пна, прося при то(м), 97 зв. 
что(б) в(ь) продаже онихь Яки(м) в(ь)споможєніями ваши(ми) оставлєнь нє 
могль бьіть(,). А жєрєбца нестаєнного, когда продани нє будуть, приня(т) 5 
на пєрєдє(р)жованіє 6 и 7 в(ь)зять нє з(ь)воляю(,) а єжєли т і  нєс(ь)таєнніє 
жєрєбци продани будуть, то можете в(ь)зять булано(г)[о] или гнідого молдав- 
ского(, > нєдав(ь)но в(ь)8 С(ь)толноє9 посла(н)но(г)[о] 10(,> приказавь, что(б) 
в(ь) припускє они(х) иміто смо(т)рєніе, что(б) чи(м) поврєждєни бить нє мог- 
ли(,).

Вь про(т)чє(м) рєко(м)мє(н)дую себе швagє(p)cкoй вашей любві и милости, 
прєбивая (.)
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В ці мці пна и [доібродія 11 морОЇЇоі всєдоб[рож]єлатєлні(й) 12 uroagepb 
и вірнопокорні(й) слуга.

А. Бєзборо(д)ко 13.
1742 го(да) марта 19.

98 Глуховь. //

№ 98. 1742 р. квітня 25. Соколовський Андрій  
до Єсимонтовського Олексія, знатного бунчукового товариша, 

з повідомленням про те, що з боргу покійного сина останнього Василя 
він просить повернути десять карбованців, а книгу польською мовою 

«Економіка» дарує, та розписка довіреної особи — Отрохимова Федора, 
жителя слободи Лисок, про одержання боргу.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 138—139 зв. Доку
мент — оригінал. Аркуші складалися удев’ятеро, як лист. На полях з лівого і правого боків 
арк. 139 і 139 зв., посередині,— сліди від круглої печатки розміром орієнтовно 22 X 22 мм на 
зеленому сургучі, що цілком висипався. Розписка Отрохимова Федора уміщена на арк. 138 зв. 
з порушенням нумерації аркушів.

Блгородній мці пнє Есимонтовскій, мой всєгда надєждній добродію!
В би(т)но(ст) мою блгородія вашого в дому ізволили, по милости своє(й),

'—о
приобєща(т) дєнги, дєся(т) рублє(й), взятиє покойни(м) синомь блгородія ва
шого, о(т)да(т), за которими сєго нарочного чєловіка моєго ординуя, прошу,
болі я 1 мєнє нє трудя, о(т)да(т), за что всєгда одолжаю(с) блгодари(т)(,).
Книжку полскую, прозиваємую «Економику», єжєли в дому блгородія вашого 
или изволітє гдє произиска(т), то оную дарую и боліє иска(т) оной впрєдь 
нє стану. А при сє(м), всєгдашнє(й) єго милости поручи(в), зостаю.

Блгородія вашого, моєго надєждного добродія, блгоскло(н)ній слуга. 
А(н)дрє(й) Соколо(в)скій 2.
1742 году априль 25 д.

138 Баклань 3. //
Надпис. Блгородному єго млсти пну А л є |ію  Есимонтовскому, зна(т)ному 

товаришу бунчуковому, моєму надєждному добродієві, покорно 4.
Помітка адресата. Сиє писаніє по(т)рєбно потому, что по соному со(т)дано

за покойно(г)[о] Василія, сна моє(г)[о], 20 копь дєнє(г) Соколовскому, а о(н) 
139 зв. дарова(л) книгу «Економику» мні. А(:>. Еси(м)(:>5. II

1742-(г)[о] априля 26-(г)[о] дня.
Я, 0єсодо(р) О(т)рохьімов(ь), житель слободки Лисокь, по сєму писанию

приня(л) о)(т) пана Есимонтов(ь)скаго днгь рублєй десять спол(ь)на, в томь 
єму даю сию мою росписку.

А вми(с)то єго, нєграмотнаго, по прошєнию єго 6, Антон(ь) Митрофанов(ь)- 
ски(й), маля(р) стародубов(ь)ски(й), подписа(л)ся.

При сємь бьіль Тимофій Богдановичь, сніцарь, и во свідитє(л)ство п о л 
ізе зв. писавься. //
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№ 99. 1742 р. вересня 22. Юркевич Григорій до свого швагра 
з повідомленням, що справу останнього про озера відкладено, 

та з різними новинами.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57479 (Лаз. 432), арк. 100— 101 зв. Доку

мент— оригінал. Складався удвоє, як лист. Арк. 101, 101 зв. чисті. Надпис і печатка відсутні.

Сєрдєчньі(й) meagpe и до(б)родію!
Когда о(т) вм(с). до(б)родія о(т)вітноє 1 об озера(х) прислано сюда, до

г(с)пдна по(л)ковника(, > я в Стародубі нє бьіль, а бьіль в(ь) Івантєнкахь и 
далій, гдє и писаніє ваше з соо(б)щєніє(м) копій получиль. А прибьівши з(ь) 
поручєнньі(х) мні функцій сюда, нє в давньі(х) числє(х), могь освідомиться (;), 
яко по прочтєній сказаль(;>: «Проваль во(з)ми(;>! Я нє відаю (?), что я вино- 
ва(т)(?>. М ні сотникь донєсь<;)». И положено в(ь) довги(й) ящ икь(.)

Если нє и(з)вістно досєлі вм(с). до(б)родієви<;>, соо(б)щаю пєчатньі(й),
в(ь) 8 пункта(х) состоящи(й), мл(с)тивьі(й) на Малороссію указь 2 ((:) кото- 
рьі(й) за прибьітіє(м) свои(м) мні о(б)ратно здєсь и(з)волитє о(т)дать(:)> да ко
пію с пєчатно(й) рєляцій о(т) 4 сєнта(б)ра(. > Болшь вістє(й) н іть, а вьішє-
упомянутьі(й) полковни(к) нашь сєго сєнта(б)ра 3 20 (д). блгополучно жєнилься 
на вдові Матроні А л є |іє в н і Плотновні с такою церемонією, что здєсь і опи
сать тру(д)но 4<,) но5 ра(з)ві за свидан(ь)є(м) ся ваши(м) с тіми, кой при то(й) 
церемоній бьіли ((:)єсли и(з)волитє(:)>, устни(м) 6 розговоро(м) повєсєли(т)ся 
и почури(т)ся можете (,). Я жє єсмь и прєбуду навсєгда.

Вм. м(с). пна, сє(р)дєчного ineagpa и до(б)родія, щирєвірнійши(й) шва- 
ge(p) и слуга.

Григори(й) Ю(р)кевичь 7.
Сєнта(б)ра 22 (д). 1742 р.
Староду(б) (: >. //
P.S<:>. Ту(т) жє включаю и копію с указу Енє(р)(:>. канцелярій о госпо

д ар) депутата(х) (; >.
Пань Скоропа(д)ски(й) с Кролєвца поєхаль в(ь) Сорочинці на вєсіл(ь)є

дочєри полковника лубєнского, за пна Борковского сьіна посватанно(й)<;>.
Пнь Шира(й), прибивши с Кролєвца, сеє о(б)явиль(: >, а в Глухові нє бьіль 
затімь, что, по получєнно(му) сєна(т)скому указу, представлено8 з(ь) Енє(р)<. > 
к<:>. в сєнать, дабьі вьіслано бьіло в Глуховь с Москвьі Ко(р)саковь для ро(с)- 
правьі(г). //

№ 100. 1742 р. грудня 16. Товстоніг Федір, полковник Самарської 
паланки, до Левенця Івана, полтавського полкового обозного, 

з вимогою змусити Руденка Луку, жителя м. Полтави, повернути 
коней козакам Рудю Івану та Лисому Грицьку.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57478 (Лаз. 43г), арк. 14—15 зв. Доку
мент — оригінал. Аркуші складалися учетверо, як лист. Арк. 15 чистий. На полі з правого 
боку арк. 15, посередині,— слід від круглої печатки розміром ЗО мм у діаметрі на червоному 
сургучі, що цілком висипався.

М(с)ці пнє обозній По(л)тавского по(л)ку Ивань Лєвенєць, зьічливій к 
намь приятелю(.)!
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Сєгсо, на(с)тоящєго) 742 года, дєкабра 15 чи(с)ла писаньі(й) ко мні со(т)
вшм(с). м(с). пна получиль(; > \  в которомь изволильї ко мьні прєдлагать ооньїмь 
козакамь, Йвану Рудю и Грицку Льісому, приказать вьішєписаногсо дєкабра 
14 числа прибить имь(;> и з соньїмь по(л)тавскимь житєлємь, значковьімь то- 
варишємь Лукою Рудєнкомь, росправитися(,). То хотя соньї за соное число 
и не прибули на ро(с)праву в полковую Полтавскую канцелярію за не 2 в бит- 
но(ст) 3 мою(;>, то по сему писму, якь и в первомь пи(с)мі моємь изображєнихь
лошадехь писано к(ь) вшм(с). м(с). пну о приверненя вишєписани(мь) коза-
ка(мь), такь и теперича вторитєлно упрошаю вшм(с). м(с). пна учинить слушную 
между има 4 резолюцію(;) и по росправі веліть вишєписаному значковому
товаришу лошади привернуть козакамь, чтобьі болшь не чинильї, вшм(с). м(с).
пну надокучаючи, ту(р)бацій(;>. Аще же не со(т)дасть <(:) и тєпєришнєгсо, на(с)-
тоящегсо, ал(ь)бо прийдучегсо 743 года генвара албо фєвраля м(с)цей(:)> сони(х) 

14 лошадей // и такь соніе наши козаки, ли(с)тодавци, надаремно (о(т)правлени 
битьиміють, без своєго надлеж[а]щагсо(;>, то впрєдь извіствуємь, что будє[ть! 
чи(с)лить и за тій три года, сколко витратили, и на соную втрату и за лошади 
будємь людей забира(т) всеконєчно (;).

СО чємь вшм(с). м(с). пна о справєдливость упрошаю и при томь зичливимь
зостаю. Вшм(с). м(с). пну, моєму блгсодітєлю, сохотній слуга.

По(л)ковникь и сіверщикь товщи Сама(р)ской Фєсодоорь Тсовстонсогь zb 
товарьіствсомь 6.

С паланки.
Н зв. Дєкабра 16 дня 1742 года. // _

Надпис. Егсо мл(с)тьі м(с)ці пну собо(з)ному полку Псолтавсксо[го] Йвану 
15 зв. Лєвєнцю, зичливому моєму прьіятєлю, почтєно ш(т)да(т) 6. //

№ 101. 1743 р. січня 17. Турковський Максим до Іскрицького [Петра] 
про те, що в озерах останнього по p. І  путь ловив рибу не він , 

а, можливо, старшина Мглинської сотні позиченим у нього неводом.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57479 (Лаз. 432), арк. 102— 104 зв. Доку

мент — оригінал. Аркуші складалися удвоє, як лист. Арк. 103, 104, 104 зв. чисті. Арк. 
103 зв. обрізаний так, що залишилася лише частина з текстом. Надпис, помітка адресата, 
печатка відсутні. Ім’я адресата встановлюється на підставі інших документів рукопису.

Блгоро(д)ни(й) м(с)ці пнє Іскрицки(й), мой вєлцє м(с)ціви(й) пнє(,)( и 
ла(с)кави(й) блгодітєлю!

Прє(ж) сєго(,) и(з)волиль вм. м. пнь пи(с)мєнно мні о(б)яви(т)(,) бу(д)то
озера вм. м. пна, з(ь) р іки  Ипуті уступниє(,) мойми людми потягнєни(,>
и трєбуєшь, вм. м. пнь, даби того чини(т) в(ь)прєдь било о(т) мєнє запрєщєно (:).
Начточрєз(ь) сиє вм. м. пну вірно доношу (:), что я преждє получєния о(т)
вм. м. пна о сємь писания (, > позичаль невода ста(р)шині здєшнєй мглинской (,) 
коториє обявили мні, что они для уловлєния рибьі(,) имія в нєй крайнюю
тогда нужду для принятия гпдна маіора Туркова, которого прибития в(ь)
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Мглинь в(ь) тоє врємя ча(с) на ча(с) надіяли(с)(,> иміли по(с)ла(т) на озєра 
єго блгородия // гпдна полковника стародубо(в)ско(г)[о]<;), а нє на вм. м. Ю2 
пна<,) и ра(з)ві при той ловлі нє потя(г)нєни (л) якиє озєра и вм. м. пна(, >.

гчу •* /V»
Что(б) жє мні на озєра вм. м. пна посилать (,) того и в помишлєний моємь 1 
нє било(,) ибо в(ь) мєнє и (с)воихь озє(р) доволно імієтся(:>. При сємь, вові-
рая сєбє нєпрєміняємой вм. м. пна любві и ла(с)ці, прєбиваю(,).

Вм. м. пну всєго до(б)ра жєлатєлни(й) 2 и покорнійши(й) слуга.
Ма^имь Турковски(й) 3.
Д. 17 гєнвара 1743 году.
Мглинь. // 102 ЗВ.

За соо(б)щєніє пєчй(т)ни(х) полски(х) відомостей о блгополучни(х) дій-
ствія(х) россійской армій в(ь) Финляндіи всєпокорнійшє вшм. пну блгодар- 
ствую, которіє о(б)ра(т)но при сємь посьілаю(.) // 103 зв.

№ 102. 1743 р. березня 22. Соханський Матвій, 
стародубський міський отаман, до Іскрицького [Петра] з вимогою дати 

письмову відповідь, чому останній не дозволяє ловити рибу 
в озерах Мглинської сотні, належних на ранг полковника 

Стародубського полку.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57479 (Лаз. 432), арк. 105— 106 зв. Доку

мент — оригінал. Аркуші складалися учетверо, як лист. Арк. 106, 106 зв. чисті. Надпис, по
мітка адресата, печатка відсутні. Ім’я адресата встановлюється на підставі інших документів 
збірки.

Блгородній м(с)ці пне Іскрицкій(,) мой вєлцє м(с)ці пнє и ласкавій доб
родію!

Понєжє сєго ма(р)та 1 (д). 1743 году єго високородіє г(с)пднь полковникь 
стародубовскій Фєдорь Ма|«имовичь изволиль ко мні ордєромь прє(д)ложить, 
даби вострєбовано 2 о(т) благородія вашєго, почєму в(ь) иміючійся на рангь
по(л)ковничій в сотні Мглинской, по Ипуцкихь, в(ь) озєра(х) блгородіє ваше 
изволитє в(ь) оніє созєра, прозиваєміє Рєкавичи, Осотноє, Слабонь, Чортовь
вирь(, > Плотитчє(,) к ловлі риби на домь гпдна полковника нє д о п у ск ає
те^,). Того ради поко(р)нійшє прошу о вишписа(н)но(м) // мєнє нє оставить 105 
увідомить 3, почєму в(ь)означєннієозєра изволитє воспяща(т)(,) по гєтманс- 
кимь ли унівєрсаламь или по" какимь крєпостямь, при(с)лать, за исправкою,
точніє копій для об(ь)явлєнія о томь до 4 г(с)пдна пол(ь)ковника, по при- 
(с)ланному ко мні ордера 5( ,).

Благородія вашєго, моєго ласкавого добродія 6, покорний слуга.
Атамань городови(й) Ма(т)0єй Сохански(й) 7.
1743 году марта 22 (д).
Мглинь. / /  105 зв.

99



№ 103. 1743 р. [червня] 3 . Сахновська Євдокія до чоловіка 
Сахновського Івана, чернігівського полкового обозного, 

з повідомленням про різні домашні й господарські справи.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57479 (Лаз. 432), арк. 117— 118 зв. Доку

мент — оригінал. Аркуші складалися ушестеро, як лист. Арк. 118 зв. чистий. Надпис і пе
чатка відсутні. Лист був опублікований О. Лазаревським (див.: Лазаревский А. Четьіре 
письма женьї полкового обозного Евдокии Сахновской к мужу, 1743—44 гг.— «Киевская ста
рина», т. 32, 1891, январь, с. 179—180); у даному виданні публікується за оригіналом. У да
туванні рукопису замість помилкового написання «юля 3 д.» потрібне «юня 3 д.», оскільки 
З липня був написаний інший лист Сахновської Євдокії до чоловіка (публікується нижче), а 
цей, на що слушно вказує й О. Лазаревський (там же, с. 180), був першим — відповіддю 
на листи чоловіка ще «из дороги» до Петербургу.

Любєзнійшій мой сожитєлю \  м(с)ці пне Іване 2 Сахновскій!
Писма ваши с Питербурха и из дороги, числомь ші(ст), в цілости, за пє-

чатю вшею, получени, в которихь изволитє писа(т) о здоровій своємь и о по
веденій тамошнємь, в чємь я создатєля своєго блгодару и жєлаю вамь здоро- 
вимь намірєніє своє исполни(т) <;). О домашнємь поведеній обявляю вамь, 
что какь я, та(к) и дітки наши в добромь здоровю находятся, и меншій діти 
наши научєнія пилнують(. > В домі жє, в господарстві, за божєскимь изволє- 
ніємь, состои(т) все блгополучно, толко т ім ь  прєшкода, что вась в домі н іть. 
А в хуторі Нагорновскомь родилося тєлять 29, мєжду тіми чорни(х) толко 2,

117 а то бо(л)шь сиви(х) // и половихь, лошать родилось 11, мєжду котори(ми) 
родилось в Gaлagaнoвcкoгo жеребця 2 коники, а в Пєтрово(г)[о] жеребця 
2 лошачки и 2 кобилки, а т і  розніе масти имію(т) и росліє лошатка <:). Ягнять 
родилось 100, кром єтіхь, которіє порізали и пали(. > Бондарця в дорогу Крим- 
скую о(т)правила, при которомь возовь 14, воловь стари(х) 46, а молодихь 
доморослихь 4, и надєжно, что буду(т) воли нє худіє, другіє жє волики, ко
торіє остали(с) в дому, т і  работають в плузі и очєнь к роботі поняли(с). Дєнєгь 
Бондарцю дала 100 рублєй ровно, такожь доволное число правянта на дорогу 
дано<;>.

Минцю опрєділили возь конскій, под котори(м) лошадей 2, а имєно стро
катая кобила и зікратій кунь, дєнєгь 15 рублєй, горі(л)ки куфу, и веліла ему 

117 зв. домовіє дробязки покупи(т). // Солі єщє осталось нєпроданой 4 вози, а и т і
вози, которіє попродани, очєнь мало заважило, продажа єи нні по 10 алтинь(;>.
Пашні коло хутора Нагурновского и около други(х) сель, блгодарєніє бгу,
очєнь хороші, и всякіє господарства нашєго заводи, за млтю всємогущаго бга,
состои(т) понні все блгополучно и ділаєтся такь, ка(к) надо(б)но. Скорбіть 
вамь о домовці нє надо(б)но, ибо я сама к тому нєусипни(х) свои(х) трудовь 
прилагаю и стараюсь, чтобь 3 нічего впущено нє било.

В про(т)чємь жєлаю вась в добромь здоровю и во всякомь блгополучій 
в скорості в домі видіть.

Вамь, любє(з)нійшому другу моєму, доброжєлатєлная жена Ev(:>. 3(:>. 
Івановая Сахновская, о(б)(:>. по(л)к(:)4.

1743 году юль 3 д .5
118 Мєна. //
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№ 104. 1743 р. червня 18. Лашкевич Єфросинія до чоловіка Лашкевича 
Івана Семеновича з повідомленням про те, що їхню справу 

в Стародубській полковій канцелярії відкладено і що треба 
примушувати повіреного пришвидшити її розгляд.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57479 (Лаз. 432), арк. 107— 108 зв. Доку
мент — оригінал. Складався ушестеро, як лист. На полі з лівого боку арк. 108 зв., посереди
ні,— половина круглої печатки 20 X 8 мм на червоному сургучі, напроти, на полі з правого 
боку,— друга половина розміром 20 X 12 мм.

Любє(з)нійшій мой сожитєлю Івань Сємєновь, жєлаю ва(м) мно[го] л іт ь
о г(с)пді здравствова(т)(;)!

На при(с)ланноє о(т) вась сєго іюня 15 (д). ко мні писаніє, чрє(з) сіє собяв- 
ляю, что по получєній мною о(т) вась (оного писанія, по трєбованію вашємь, 
хоча (й) нємалоє имію я стараніє, по писанію, прислать копія \  тако(ж) за нє-
почтєніє(м) вами єго чести пна Данійла Короткого, то д іло в(ь) продолжєніє 
произишло, о яко(м) нєпочтєній вашємь и сами вьі ізволитє заблагоразсудить, 
что і онь ва(м) нє подданій и пє хлопець, однако (ж) чрє(з) многіє 2 труда мой 
то изді[ла1ло(с). Посилаю вамь ку(н)кою з(ь) сособщєніємь копій універсалу 
в полково(й) Стародубовской канцелярій, сочинивь при сє(м) до вась, для 
подачи оного в Вой // в Во(й)сковую Енєра(л)ную канцелярію о(т)силає(т)ся (;). Ю7 
А что удержали мєнє своймь писаніє(м) до Кіева нє єха(т), а по се врємя уже 
(б) ис Кіє(ва) повєрнула(с)(:>. А что пишитє в Глуховь мні побува(т), то и сами 
знаєте, что немалій буде вронь(:>, одно, что нєщимь 3 и нє на чомь єхать, а я 
за своєю боли(з)нію и в двори ходи(т) нє могу(:), а ваши чєтовники щодня в 
Глухо(в) єдуть, да и з двора нє руча(т)ца<:).

При сємь ва(м) доношу, что повірєнній за діломь наши(м) в сотєнной кан
целярій ходи(л), а у по(л)ковой канцелярій н іть, зати(м) что вірующи(х) 
чєлоби(т)ни(х) при д іл і  м ні н іть (:), а другоє, и нє примають, а о(т)казала 
полковая Стародубовская канцелярія, что(б) на сторони повірєннаго поста- 
ви(т), а нє с канцеляриста (: >, и затім ь д іла  наши в полковой канцелярій
спять<;>. А ви на и(х), чатавниковь, нє сподівайтеся, якь ва(м) бгь поможе, 
управля(й)тєся // и, молю, пону(ж)да(й)тє, что(б) за діло(м) ходивь и что(б) 107 зв. 
тому д ілу  конє(ц) бьівь.

Вамь, моєму сожитєлю, всє(г)[о] до(б)ра жєлающая сожитєлница ваша.
Еуфросинія Івано(ва) Лашкєвичова 4.
1743 году іюня 18 д.
О а(р )ц єв ь . / /  108'”'4̂
Надпис. Его мл(с)ти пну атаману городовому Стародубо(в). Івану Ла(с)- 

кєвичу в(ь) Глухові надлєжи(т) подать поко(р)нє б. // 108 зв.

№ 105. 1743 р. липня [до 3]. Сахновська Євдокія 
до чоловіка Сахновського Івана, чернігівського полкового обозного, 

з повідомленням про різні домашні й господарські справи, про те, 
що атестати будуть йому відіслані, як тільки повернеться додому

син Яким, та про намагання сотника Кузьминського відібрати в них 
' сіножать у с. Ушенці на тій підставі, що ніби вона сотенна.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, І. 57479 (Лаз. 432), арк.115— 116 зв. та 99,
99 зв. Документ — оригінал. Арк. 115— 116 зв. складалися ушестеро, як лист. Арк. 99, 99 зв. 
обрізані так, що залишилася тільки смужка паперу з текстом. Чисті аркуші відсутні. Посе-
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редині правої половини арк. 116 зв.— слід від печатки на червоному сургучі, що цілком ви
сипався. Лист був опублікований О. Лазаревським (див.: Лазаревский А. Четьіре письма 
женн полкового обозного Евдокии Сахновской к мужу, 1743—44 гг.— «Киевская старина», 
т. 32, 1891, январь, с. 182— 183); у даному виданні публікується за оригіналом. Документ да
тується до 3 липня, як випливає із його змісту та змісту наступного листа Сахновської Євдокії 
до чоловіка від 3 липня (публікується нижче).

Любєзній мой сожитєлю!
Обявляю ва(м)ь, сєрдєнко, что по мл(с)ти всємогущаго бга в добромь 

з дітками и внучками и со всі(м)ь домомь нахожусь здоров(ь)ю, за что созда-
телю моєму воздаю блгодарєніє<.) При сємь жє, в господарстві нашємь вамь, 
сєрдєнко, извіствую, что всє блгополучно и радитєлно поводится, толко в нась
и вєзді жита подлійшіє нні прошлоголітнихь. Что жє изволили ви, с є р 
дєнко, писать, даби я со(т)ца своєго паки просила прошлоголітнои трави, то 
я того жь врємєни посилала просить, и онь, по милости своє[й] о(т)чєской, 
изволиль дать толко три часті прошлоголітной (, > а отєць ігумєнь, по милости 
своєй, Ма^аковскій даль мні трави ски(р)ть на пять(.> Сіно наше ужє инноє

15 пороблено, а инноє єщє робится, и надіюсь / /  и надіюсь на мило(ст) божєску,
що сіна станє(т) на зиму<,). Скоть нашь в добромь смотрєній нні находится. 
Бонда(р)ця в дорогу випровадила, дєнєгь єму дала 100 рублє(й); возовь з нимь 
пошло 14, а воловь 50, а Мьнцю 1 возь одинь да дєнєгь 15 рублєй и куфу горіл
ки. Солі в нась, сє(р)дєнко, возовь єщє чотири стоять, тє(м)ь, что очєнь деше
ва, по полкопи пудь. В протчємь жєлаю вамь, сєрдєнко, з дітками и внуками, 
блгополучно в домі 2 здоровимь 3 огляди(т).

Вмь щирозичливая супруга.
Е удокія  3(:>. С<:> 4.
1743 года юля.
З Мєни. //
Р(:>. S<:>. Рада бь всєдушнє, даби атестати к ва(мь) прислани били, толко 

сина нашєго Якима нєть в дому, в конвоя(х) при матушки єго високопрєвосхо-
дитєлства А л є |ія  Григориєвича Розумовского нні обрітаєтся; а скоро прииде, 
то какьмога старатся будємь, чтобь к вамь прислать(.)

Матушка его високопрєвосходитєлс(т)ва А л є |ія  Григориєвича изволила 
би(т) у домі нашємь з милими своими дщєрами, єдучи в Ропскь, а єжєли воз- 
вратится, то я намірєна 5 просить писма, о нєоставки на(с), к А л є |ію  Гри-

16 гориевичу. //
[PS]. Нєприятєль нашь со(т)никь Кузмінскій хотіль о(т)нять сіножать 

нашу ушенску и присилаль ко мні атамаїна] ушєнского Михулю з(ь) догово- 
ро(мь), что будто она сотєная, то я оному атаману сказала 6 то, що нє сотє(н)- 
на сіножа(т) то, а куплена наша, на которую и купча в нась єсть<.) //

Надпис. Любєзному моєму сожитєлю, єго милости обозному полковому 
зв. чєрніговскому, пожаловать в Пітє(р)бурхи 7. //



№ 106. 1743 р. липня 3. Сахновська Євдокія до чоловіка 
Сахновського Івана, чернігівського полкового обозного, 

з повідомленням про те, що сотник Кузьминський записав у козаки 
їх підданих із с. Величківки, хотів зробити напад на сина Якима та ін., 
а також лист матері гетьмана Розумовського Олексія Григоровича до сина 

з клопотанням за Сахновських Івана та Якима.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57479 (Лаз. 432), арк. 119— 123 зв. Доку
мент — оригінал. Аркуші складалися ушестеро, як лист. Арк. 120 зв., 123, 123 зв. чисті. Лист 
матері гетьмана Розумовського Олексія Григоровича подається в копії, зробленій того само
го часу. Хоча лист Сахновської Євдокії датується 3 липня, проте був відправлений пізніше, 
бо містить дані і за 7 липня (див. арк. 120). Документ був опублікований О. Лазаревським 
(див.: Лазаревский А. Четьіре письма женьї полкового обозного Евдокии Сахновской к му
жу, 1743—44 гг.— «Киевская старина», т. 32, 1891, январь, с. 180— 181); у даному виданні 
публікується за оригіналом, з додатком листа матері гетьмана Розумовського Олексія Григо
ровича до сина.

Любє(з)нійший сожитєлю мой м(с)ці пнє Івань Сахновскій!
Обявляю вамь о нєприятєлі нашємь Ку(з)ми(н)скомь, что вєликіє и нє- 

зносніє обіди дому нашєму ділаєть и всячєски тьщится и видираєть, щобь 
на домь нашь всякіє злоумишлєнія(;>. 1 Вєличковскіє подданіє наши(:>, Ва- 
кула GopeHKo(:> и Трофимь Орєль(:>, в козаки сотникомь, злопріятєлємь 
нашимь, вписани бє(з) всякого иску, гдє надлєжить(:), такожь и подсусЬдка 
мєнского Шрамка отобравь сотникь, и всі т і  якь в податяхь на консистєнтовь, 
такь панщини н і в чємь нє ділають(;>, притомь и Коваль єщє н і в сюмь, 
н і  в тумь, да і т і  панщини нє ділають и в податя(х) нє пособляють. Сини на
ши, Якимь и Пєтро, // в войсковой Енєра(л)ной канцелярій сходотайствовали 119 
указь, чтобь т і  всі подданіє наши до окончанія о ни(х) слідствія общєнарод- 
ніе повиности о(т)бували и па(н)щину, по приказу нашому, ділали. По кото-
рому указу посилала я Есипа, что(б) ихь к пньщині вигналь, и пограби(л) 
и(х) биль, токмо тамошній атамань вєличковскій Чуйко 2, собравь з собою 
нісколко чєловікь козаковь, пришо(л) в шинкь нашь и комору о(т)биль и т і  
грабежі п[о]о(т)даваль плутамь GogaMb с товарищи, и Есипа, буди би нє 
втєкь, то би убили, похваляючи(с), что сотникь приказавь, дє, нашь, гдє по
йме^), в полусмєрть приби(т), а забивши в колодки, в городь о(т)править(; >. 
Огородь 3 в вєличковской нашєй поданой Ювги Процихи козакь Кузма Бунякь, 
по приказу // сотничомь, отобравь и засіявь пашнею, в чомь и протєсть о(т) 119 зв. 
мєнє подань в сотєную Сосницкую канцелярію (:). Хату тую, которая остала(с) 
по умєршомь по(д)дано(мь) нашимь Поддубни[м]ь, оную жена єго, без всякого 
права, козаку Потапченку продала, а грунтомь сама завладіла 4, в чомь про
тест) 5 в сотєную Сосницкую и Мєнскую канцелярій о(т) мєнє подани(;>. На 
сина ншєго Якима собравь биль команду и хотіль ночу напа(ст), толко, зна(т), 
єго пріятелі перебили; атамана бившого Василя в ту(р)мі мучивь, а вєлич- 
ковского плєтми биль. В протчємь жєлаю вась в до(б)ромь здоровю ви- 
діть.

Вамь, любє(з)нійшо(му) моєму сожитєлю, доброжєлатє(л)ная жена.
Ev(:>. 3<:>. Івановая Сахновская, со(б)(:>. по(л) 6.
1743 году юль 3 д.
Мєна. // 121
PS(:>. Писмо инстанціялноє о(т) єя високопрєвосходителства г(с)пжі 

Розумовской в сємь ковпєрті 7 сообщєно в цілости.
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PS(:>. Сєго, пожалуйте8, нікому нє о(б)являй, что команду собравь на
121 зв. сина нашєго, ибо совєршено єщє нє довідали(с)9. //

Сєго юля 7 числа матушка 10 єго високопрєвосходителства А лє^ія Гри
гориєвича била в домі нашо(мь) и изволила ночовать. Син жє нашь Якимь 
о(т)єхаль конвоємь з матушкою єго високопрєвосходителства до Роп- 

120 ска 11 <. > //
Копія.

Всєлюбєзніишіи сину мой Алє^ій Григориєвичь!
Прєждє сєго писала я к вамь, любєзніишому сину, об обозному бившому 

полковому чєрніговско(му) Івану Сахновскому и сотнику бившому менскому 
Якиму Сахновскому, которой обозни[й] обрітаєтся в Санкпітє(р)бурхи, о нє- 
оставлєніи ихь, в чємь они вась, любєзнійшаго сина моєго, просять(;). Того
для и нні вторитєлно ва(с), любєзнійшаго сина моєго, прошу, в чємь оніє же 
бившіє обозній и со(т)никь Сахновскіє вась жє, любєзнійшаго сина моєго, 
прося(т), нє оставить и содє(р)жать в високой своєи милости. В чємь я надєж-
на будучи, з божіимь и моймь родитєлскимь блгословєніємь, пребивая в нє- 

122 забвеніи моихь // моихь матєрскихь молитвахь, вась, остаюсь 12 навсєгда. 
1743 году юня ка [21] дня.

122 зв. Адамовка 13. / /

№ 107. 1743 р. липня 5. [Іскрицький Петро] до пана Романовського 
з вимогою не ловити таємно рибу в його озері Слабон.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57479 (Лаз. 432), арк. 109— 110 зв. Доку
мент— оригінал. Аркуші складалися ушестеро, як лист. Арк. 110, 110 зв. чисті. Надпис, по
мітка адресата, печатка відсутні. Особа автора встановлюється на підставі інших документів 
збірки.

Блгоро(д)ни(й) м(с)ці пнє Романовски(й) (, > мой вє(л)цє м(с)ці пнє брате 
и блгодітєлю!

За прибьітіє(мь) моймь з(ь) Ста(р)<:>. в(ь) Дроновь 1 и(з)вісти(л)ся я за-
по(д)линно(,> яко 2 посиланніє 3 о(т) вм. м. пна по(д)данніє єго костянскіє, 
приєхавши з(ь) нєводомь к(ь) озеру моєму Слабонь, в(ь) ономь воровски ло-
вили рибу для вм. м. п н а (;)4, чимь мні нє меншую показали обьіду<, > ибо 
такови(мь) своймь злодійски(мь) промисло(мь) речєнное озеро моє в нівочто 6

109 пустоша(т)<:). Чого ради чрє(з) сіє, нарочно пишучи до ва(с), // я пнасосЬдско
пєрестєрєгаю<,): соблговоли, вм. м. пнь в, в(ь)прє(д) того ділать нє веліти <, > 
ибо єжєли при такомь воровско(м) д ілу  хто заста(н) будєть(,) то что з(ь) они(мь)
зділається, прошу за тоє нє порочить 7 мєнє<:>8. Особливо жє обявляю вм. м.
пну(,> что єжєли в(ь) оноє озеро моє в(ь)прє(д) такови(м) способомь н е9 попє-
рєстанєшь, вм. м. пнь, в(ь)ходить(, > то я(, > нє тайнимь 10 образомь, но яв-
нимь(,) велю всі сіна ваши и по(д)данни(х) вашихь забрать ( ; ) п . Повторе
обявляю и єсмь(,).

—
Вм. пну etc <: >.
3(ь) Дронова.

J09 зв. Року 1743 юля 5 д ( .) 11
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№ 108. 1743 р. серпня 7. Жураківський Яків до Ольховського Стефана, 
ніжинського протопопа, з проханням поклопотатися про дозвіл служити 

в церкві для попа с. Безуглівки Стефанова Стефана, який, 
втративши відповідну грамоту, не має засобів для життя.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57479 (Лаз. 432), арк. 111—112 зв. Доку
мент — оригінал. Аркуші складалися удвоє, як лист. Арк. 112 чистий. На полі з правого боку 
арк. 112 зв., посередині,— слід від печатки на червоному сургучі, що майже цілком виси
пався.

Висоцє в(ь) бгу прєвєлєбнійшій г(с)пднь о)(т)дь протопопь, мл(с)тивій
мой о(т)чє и блгодітєль!

Іміється в(ь) маєтности моєй Бєзугловці свящєнникь Стєфань Стєфа-
новь(, > которій по даннои єму грамоті опрєділєнь биль до церкви собора стго
Хр(с)това Михайла на трєтую часть(, >. Но понєжє оній свящєнникь, о(т)ць 
Стєфань, за урономь єщє в прошломь 1742-(мь) году оной грамоти, в Пєтровь 
пость(,) по настоящєє врємя нє служиль(, > и впрєдь служить нє смієть, по
запріщєнію вшєго висоцє в бгу прєвєлєбія (, > зачимь в нємаломь бідствій(, >
и нєимущє(ст)ві, о(т)куду прєпитатись, будучи, просиль мєнє, даби я к вшєму
висоцє в бгу прєвєлєбію инстанціа(л)ній обь нємь ли(ст) написаль с такимь
прошєніємь, чтоби // чтоби висоцє в бгу прєвєлєбіє вшє соблгои(з)волили ПИ- Ш 
сать к(ь) єгсо преосвященству о помилованій єга> к(ь) оной жє церкви грамо-
тою<,) того ради я, видя єго во всємь біднаго<,) прошу вшєго висоцє в бгу прє
вєлєбія, милосєрдуя о нємь, написа(т) кь єгсо преосвященству <,) даби его по- 
миловаль грамотою на тую жь часть<,) и до оной церкви (,). За что я, по силі
моєй, висоцє в(ь) бгу прєвєлєбію вшєму во всіхь потребахь служить одол- 
жаюсь.

Висоцє в(ь) бгу прєвєлєбія вшєгсо до услугь пово(л)ніи.
Яковь Жураковьскіи 
1743 (.) года августа 7 дня.
Бє(з)угловка. // І11 зв*
Надпис. Висоцє в(ь) бгу прєвєлєбнійшому єгш мл(с)ти г(с)пдну (о(т)цу

Стєфану Олховскому, протопопу ніжинскому, моєму мл(с)тивому о(т)цу и
блгодітєлєві, со всякою покорностію в(ь) Н іж и н і 2(. > 112 зв

Помітка адресата 1. Seneca. Boni vini et boni viri origo de ingrenda 3. 
Помітка адресата 2 . Получєнсо 1743 (:) года августа 8 <: > д н я ( :)4.

№ 109. 1743 р. серпня 12. Скоропадський Михайло, 
генеральний підскарбій, до племінника Черниига Якова із запевненням, 

що брат останнього Черниш Іван поверне монаршу грамоту.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57479 (Лаз. 43а), арк. 113— 114 зв. Доку

мент— оригінал. Складався учетверо, як лист. Арк. 113 зв., 114 чисті. На полях з лівого та 
правого боків арк. 114 зв., посередині,— два сліди від печатки на червоному сургучі роз
міром орієнтовно 20 X 25 мм, частково пошкодженої*
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^Ч/ /'V»
Любєзни(й) мой племєннику м(с)ці пнє Яковь Чи(р)нишь(.)!
О грамоти монаршой, брато(м) вшимь пномь Іваномь Чирнишомь у по-

койно(й) родитєлки вшой к(ь) нікоторому єго случаю до врємєни взятой, даби 
оная грамота и вовся нє била імь у сєбє удєржана(,) опаса(т)ся вамь н іть  
причини <,) ибо ку взисканію єя іміє(т)ся у вась собствєнноручная оного брата
вша роспи(с)ка(, > которая одолжає(т) єго ту грамоту вамь во(з)врати(т). Обяв- 
ляю и єсмь.

Вшь вірни(й) дядя и слуга.
Михайло Скоропа(д)скиу х.

НЗ 12 аугу(с)та 1743 году. //
/-ч̂

Надпис. Любє(з)ному моєму племєннику, єго мл(с)ти пну Якову Чирнишу, 
в(ь) Подолові 2.

Помітка адресата. Получєнь листь со(т) пу(д)скарбия єнєра(л)ного Ско- 
114 зв. ропа(д)ско(г)[о] августа 11 (д) 3. //

№ 110. 1744 р. березня 18. Сахновська Євдокія до чоловіка 
Сахновського Івана, чернігівського полкового обозного, 
з повідомленням про те, що рішенням полкового суду

отамана с. Величківки Чуйка Савку та інших покарано, а справи про 
перехід підданих у козаки відкладено до повернення чоловіка додому.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57479 (Лаз. 432), арк. 124— 125 зв. Доку
мент — оригінал. Аркуші складалися ушестеро, як лист. Арк. 125 зв. чистий. Надпис і пе
чатка відсутні. Лист був опублікований О. Лазаревським (див.: Лазаревский А. А. Четьіре 
письма женьт полкового обозного Евдокии Сахновской к мужу, 1743—44 гг.— «Киевская ста
рина», т. 32, 1891, январь, с. 181— 182); уданому виданні публікується за оригіналом.

Всєлюбєзніишіи мой сожитєлю Івань Сахновскіи!
Обявляю ва(мь), сєрдєнко(;>, что я, по милости божєскои, з дітками ншими

в(ь) добро(мь) здравіи нахожусь(,) и ва(м)ь, сєрдєнко, жєлаю всякьіхь блго-
получіи и при блгополучіи щасливаго в до(мь) прибитія (.) А при то(мь) извіст-
вую, яко я сєго жь марта пєрвихь чисєль, чрє(з) сина полковника ншєго Ни- 
колая Владимєровича, пи(с)мо к ва(мь) о(т)правила и в оно(мь) такь о домаш- 
номь поведеній, яко и о своє(мь) здравіи прєдьвпомянуть нє минула <;), и со- 
дєржу заподлєнно, оноє писмо вашьіхьрукьдоитиможєть(,). Противу ниніш-
ньіхь писє(мь) вшихь, о(т)пущєнньіхь Вєвраля 18, рада з души б моєй трєбуємоє 
посла(т), понєжє оніє писма Ми(н)ця нє застали, которіи о(т)правился в нєдєлю, 
на сами заговіни, однакь и чрєзь єго толикоє число водки і сивухи, на трохь 
возахь, з дачєю єму на проходь шєстидєсяти рублєй дєнєгь, о(т)пущено (, > 

124 точію непомалу скорблю, доишлось оноє // оноє до вашьіхь рукь заподли(н)но 
или н і, извістія по ся пори нє имію(, >. И єгдаоной Минєць к ва(мь) в(ь) Мо
скву прибиль и что о(т) нєго приняли, ко мні о(т)писа(т) чрє(з) окказію
прошу(,). Синь ншь Петро з Чернігова прибиль(,) которіи єздиль по д ілу  
атамана вєличковского Савки Чуика просить аппробаціи з д іла , учинєнного 
со(т)нико(мь) бєрєзински(мь) Лисєнкомь, якое опорочиль и апє(л)ляцію 1 
занєсль биль атамань Чуико <(: )хотя и нє о(т) сєбє, но з наущєнія со(т)ника
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Кузмінского(:)), однакь, блгодари(т) бга, не на(м)ь, но сєбі спортиль: велено 
гму 2 плати(т)ся 24 рубля по приговору первому и сєму, в полковои канцелярій 
учинено(му), в которо(мь) и сіє упомянуто(,) єгда атамань Чуйко толикого 
числа дєнєгь уплати(т) нє можє(т), а хотя и 3 можєть(, > а оскудієть, ни (з) 
чєго служби єму козачои о(т)бува(т), оскудно будєть (, > то даби и другіе такова 
самоволства діла(т) нє дє(р)зали(,) там же, в селі Вєличковці, по малороссі- 
искому обичаю // обичаю, висічь киями, да(т) єму 60 києвихь ударовь, и что 124 зв. 
онь впрєдь того д ілать нє будє(т), взя(т) о(т) нєго подписку (,) претори и убитки 
допроси(т)(, > о томь особливимь указомь, а со(т)нику бєрєзинскому Лисенку 
прєдложєно зачє(мь) 4 посліднєи нєдєлі сєха(т) и оноє око(н)чи(т), твєрдоє 
обєщаніє положиль(, >. Что йожєнко Есипа, господара, побиль, одежу и сідла 
поо(т)бираль, велено єго висла(т) в полковую канцелярію, а забранноє имь
все отобра(т) и на(мь) о(т)дать(, >. Другія нши дєла, Бондарцовь, Дудки, При-
мака и другихь(, > кой бю(т) чєломь о козачє(с)тві, до приєзду вшєго комисия 
о(т)срочила(, > а якій имію(т)ся повшєхніи 5, тій помалу очищать начали (,)
и надєжда в бозі, якь ми прави, такь д іла  нши могуть нась во всюмь очи- 
щ а(т)(,). В про(т)чємь жєлаю ва(мь), сєрдєнко, душєспаситєлно оконча-
нія днєи вєликаго поста прєпроводи(т) и світлаго воскресєнія Х(с)ва дочє- 
кать(. >

Вамь, сєрдєнко, доброжєлатєлная жєна.
Е у д о к ія  Сахновская 6.

■ 1744 году марта 18 д.
Мєна. // 125

№ 111. 1744 р. березня 27. Покорський Данило до Скорупи Григорія, 
знатного бунчукового товариша, з пропозицією найближчого тижня 

залагодити суперечку між ними за грунт і бортні дерева понад р . Чорною, 
уточнити межу між їх володіннями й остаточно замиритися.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 146— 147 зв. Доку
мент— оригінал. Аркуші складалися ушестеро, як лист. Арк. 147 чистий. На полі з правого 
боку арк. 147 зв., посередині,— слід від круглої печатки розміром орієнтовно 20 X 20 мм 
на червоному сургучі, що цілком висипався; напроти, на полі з лівого боку,— прорваний па
пір на її місці.

Блгоро(д)ній м(с)ці пнє Скоруппа, мні вєлцє м(с)ціви(й) пнє и блгоді- 
тєлю!

Пра(з)днико(м) воскрє(с)ша(г)[о] Х(^)та г(с)пда вм. м. пна по(з)дравляя,
жєлаю (,) да воскрє(с)шій Хтсь г(с)дь пода(ст) вм. м. пну, зо всімь єго поваж- 
нимь домо(м), оніє пра(з)дничніє дн і радо(ст)но, здраво, при всякихь поми(с)л-
нихь блгополучіа(х) прово(ж)да(т) <, > тако(ж)дє оно(г)[о] пра(з)дника дости-
га(т) в(ь) другіє найдолжайшіє літа. Котороє моє вм. м. пну и усугу(б)ляя
жєланіє, при сє(м) одогвь чиню и трєбую, абьі вм. м. пнь в(ь) кгрунті и в(ь) 
дєрєва(х) бортни(х), гдє у нась спорь, пона(д) Чорною, сои(з)волиль сєєй сє(д)- 
мици єликоможноє поміркован(ь)є и ро(з)во(д) учини(т)(, > для то(г)[о] 
что я на воминой сє(д)мици имію о(д)є(з)дить // в(ь) Глухо(в), будучи на са- 146 
моє малоє врємя в(ь) до(м) о(т)пущєнь(,) и єжєли оноє продли(т)ся, то користо-
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ваніє дєрє(в) бо(р)тни(х) и сєго л іта  в(ь) стороні поко(р)ловской о(с)танє(т)ся
з(ь) ншою обидою(,). Да с(ь) другой сторони, о(д) річки Вєровки(, > которая 
о(д) 1 Милуши пє(р)вая и називає(т)ся Крутою, и(з)волили (б) 2 приказа(т)
о(т)чєника(м) вши(м) дукть в(ь) вершину Милуши <(: )якь вм. м. пнь прошло-
(г)[о] л'Ьта м ні сказива(ль) границу Найтоповскую з(ь) Білого(р)кою<:)> 
показа(т) и привє(с)ти к(ь) Поко(р)ловской границі <, > что(б) усмотри(т) мо(ж)но, 
не иміє(т) ли бьі(т) в(ь) то(м) яки(х) споро(в), и єжєли бє(з)спо(р)но бьі(т) по
каж ем ся (,) то (б) во всєхь они(х) спора(х) п ом іркован еє  мє(ж)ду нами край-
не бьіло здЬлано (, >. И на то о(д) вм. м. пна ожидая увідомлєня, остаюся (.)

Вм. м. пна всє(г)[о] до(б)ра гичливи(й) и покорній слуга.
Данило Поко(р)скій 3.
Па(в)ло(в)ка.

146 зв. 744 року марта 27<: > (д). / /

Надпис. Блгоро(д)ному єго мл(с)ти пну Григорию Скорупі, зна(т)ному
147 зв. бунчуково(му) товаришеві, мні вєлцє м(с)цівому пну и блгодітєлеві4. / /

№ 112. 1744 р. квітня 22. Галецький Петро до пана Скорупи 
з подякою за привітання зі святом і взаємним привітанням.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 148— 149 зв. Доку
мент — оригінал. Аркуші складалися учетверо, як лист. Арк. 148 зв.— 149 зв. чисті. Надпис, 
помітка адресата, печатка відсутні.

Благородній и достойнопочтєнній м(с)ці пнє Скоруппа \  мой сердечній 
друже и многодоз(ь)нанній благодітєль!

Писаніє вм. м. пна благопріатно я получиль и за восписанноє празникомь
воскресєніа Хрстова поз(ь)дравлєніє покорнійшє благодарствую. И взає(м)но
со всяки(м) мои(мь) усєрдіємь жєлаю и вм. м. пну таковіе благонарочитіє 
праз(ь)дєнства цєлоз(ь)дравствєнно и благополучно в множайши л іта  дости
гав) і оніє всєрадо(ст)но совєршать. И при томь во всєгдашнєй моєй дружєлюб- 
ной зичливости, яко жє биль, и єс(м), и навсєгда прєбуду(.)

Вм. м. пна, моє(г)[о] сердечного друга и многодознанно(г)[о] благодітєля, 
вірнозичливи(й) приятель и покорнійши(й) слуга.

Пєтрь Оалєцки(й) 2.
1744 году априля 22 (д).

148 Гадячь. //

№ 113. 1745 р. лютого 10. Петрович Леонтій до переяславського 
полковника з повідомленням про те, що дружина покійного капітана 

Новотроїцького полку Енгелерта не продає будівель і угідь у с. Мицалівці.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 150— 151 зв. Доку

мент— оригінал. Аркуші складалися учетверо, як лист. Арк. 151, 151 зв. чисті. Надпис, поміт
ка адресата і печатка відсутні.

Вєлмо(ж)ній мці пнє полковникь пєрєя(с)ловскій, милостивіиши(й) мо(й) 
пнє и до(б)родію!
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По пи(с)мвнному вєлмо(ж)ности вшєй прє(д)ложєнию(,) єздиль я в(ь) 
сєло Мицаловку для описі строєния и угодій(, > оставши(х)ся по умєршому 
капітану Новотроєцко(г)[о] полку Енгєлєрту(, > какіє бу(д)то жєна, которой, 
при смєрти своєй, онь, капітань, во владіниє поручиль, намірєнна прода(т)(,>.

ГЧ/
И за прибитиємь моймь (,) мні о(б)явила(, > что оная нні уже вишла в(ь) за- 
му(ж)жє(,) за пору(т)чика гуса(р)ско(г)[о] Волоско(г)[о] полку Симу Михай
ловича (,) и т іх ь  оставши(х)ся gpyHTo(e) по умєршо(му) капітану Енгєлєрту 
в(ь) сєлі Мицаловки, в(ь) має(т)ности вєлмо(ж)ности вашєй, // продава(т) нє 150 
наміриває(т)(,) а буде в(ь)прє(д), по какому случаю, в(ь) продажу пу(с)ти(т)
пожєлає(т)<,) то о томь вєлмо(ж)ности вашєй оная ннішная пору(т)чиця прє(д)- 
стави(т) имі[є]ть(, > в(ь) покорности моєй вєлмо(ж)ности вашєй доношу (.)

Вєлмо(ж)ности вашєй, млстивіишо(г)[о] пна моє(г)[о] и добродія, вірни(й) 
и нижайши(й) слуга.

Лєонтій Пєтровичь х.
1745 году фєвраля 10 <: > (д).
Мицаловка. // 150 зв.

№ 114. 1745 р. грудня 4. Турковська Анна до Іскрицького Петра 
з повідомленням про те, що її люди з с. Костиного не ловили рибу 

в озерах останнього, а кому належать озера Слабине і Осотне — йому чи їй, 
повідомить чоловік по приїзді додому.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57479 (Лаз. 432), арк. 126— 127 зв. Доку
мент— оригінал. Аркуші складалися учетверо, як лист. Арк. 127, 127 зв. чисті. Надпис від
сутній. На полі угорі арк. 127 зв., з правого боку,— прорваний і пізніше заклеєний папір на 
місці печатки на червоному сургучі.

Блгородній м(с)ці пнє Искрицкій, мні вєлцє м(с)цівій пнє и до(б)родію!
Листо(в)ноє вм. м(с). пна писаніє(,) на имя мужа моє(г)[о] писанноє(,> 

в(ь) нєбитно(ст) єго, я сєго дєка(б)ра 4 (: > (д). получила, с т ім ь  о(б)явлєніє(м) (,)'V
что якобьі в озєрахь вм. м(с). пна людє наши кости(н)скіє рибу тайни(м) спо-
собо(м) потягли (;). Проти(в) чє(г)[о] в отвить сам а 1 я вм. м. пну обявляю,
что(б) наши людє в(ь) озєра(х) вм. м. пна тайнє рибу ловили, того нє уповаю (; >,
точію оніє тягли єщє при битно(с)ти мужа моєго нєводь в(ь) свои(х), а нє в(ь)м.
м. пна озєра(х). Прописанніє жє в пи(с)мі вм. м. пна имєнно озєра, яко то Сла-
бинь і Осотноє, по(д)лєнно оніє вм. м. пна // или наши, про то вєда(т) я нє 126 
могу(,>. А когда прибудєть мо(й) мужь 2 з Глухова, в т і  пори, по и(с)правки
пи(с)мєнно(й), вм. м. пну о т іх ь  озєрахь о(т)віта учини(т) нє о(с)тави(т) (; >.

В про(т)чє(м), рєкомєндуя мя всєгдашнє(й) вм. м. пна зичливости, прє- 
биваю.

Вашєго блгородія всєго до(б)ра зичливая и слуга поко(р)ная.
Анна Григорієвна Кулябковна Ма|имова Турковская. 3 
1745 году дєка(б)ра 4 д.
Мглинь. // 126 зв.
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№ 115. 1745 р. грудня 9. Єсимонтовський Михайло, бунчуковий товариш, 
до Єсимонтовського Стефана, знатного бунчукового товариша, з проханням 

додатково позичити сім карбованців, його розписка про взяття в борг 
тридцяти карбованців та, після п ’ятирічної перерви, 

дві розписки вдови останнього Єсимонтовської Анни про одержання нею 
від удови першого Єсимонтовської Марини всього боргу — 

п’ятдесяти п’яти карбованців.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 152— 156 зв. Усі доку

менти, лист і три розписки,— оригінали. Аркуші складалися увосьмеро, як лист. Арк. 
154 зв.— 156 чисті. На полях з лівого і правого боків арк. 156 зв., посередині,— два сліди 
від круглої печатки розміром орієнтовно 20 X 20 мм на червоному сургучі, що цілком виси
пався. Усі документи, крім першого — листа, зшиті в рукописну книгу з порушенням нумерації 
аркушів.

Блгоро(д)ньі(й) мці пнє Зсмонтовски(й), мні вєлцє м(с)цівьі(й) пнє братє 
и надєжньі(й) до(б)родію!

Вм(с). до(б)родій, по своєй ко м ні осо(б)ливой братєрской лю(б)“
ви и милости, ізволили обіща(т) вьізичи(т), в 1 ннішнєй нужді нєо(б)ходимой 
моєй, дєнєгь сім ь ру(б)лє(й) к(ь) прєжни(м), что(б) бьіло всіхь  соро(к) ру(б)-
л єй (,). В которую надєжду нарочного за ти(м) посилая 2<,) покорнійшє вм(с). 
до(б)родія прошу обіщанніє мні в позику сім ь ру(б)лєй дєнги сєму нарочному 
для привозу мні вручи(т). И при томь мєнє о поєздки своєй в Мглинь увідом- 
лєніємь 3 нє остави(т) прошу, а я, хотя на ночь, сєгодни вьієду.

Вм(с). до(б)родія вірнопокорни(й) брать и слуга.
Миха(й)ло Есимонтовски(й) 4.
1745 году дєка(б)ра 9 (д).

152 3 Глухова. //
P(:)S(:>. Осо(б)ливо милостивой моєй до(б)родійци, всєлюбєзнійшє(й) ь

гч̂
пнєй вм(с). до(б)родія, пок(ь)лонь свой нижайши(й) рекомендую (, > з жєланіємь 

152 ЗВ . всякого 6 блгополучія (, ). //
/Ч/ /Ч/

Надпис. Блгоро(д)ному єго милости пну Стєбану Зсимонтовскому, зна(т)-Ґ"ч̂
ному товаришу бунчуковому, моєму вєлцє м(с)цівому пну брату и надєжному 

156 зв. до(б)родієви, почтє(н)но(;>7. 11
1745 году дєка(б)ра 12 д н я(,).
Я, нижєй по(д)писавши(й)ся, даю сіє моє писаніє єго милости пну Стє

бану Есимонтовско(му), товаришєви бунчуковому (,) в(ь) томь, что вьізичєн- 
н іє 8 мною в єго милости дєнги, имєнно три(д)ца(т) ру(б)лєй, о(т)дать імію
в(ь) при(й)дучомь м(с)ці фєвралі 746 году9, в томь и подписуюсь(,). 

Бунчуковьі(й) товарьі(ш) Миха(й)ло Есимонтовски(й)(,).
Помітка адресата. 2вє(р)хь сє(г)[о] обьликги 10, єго мило(ст) пнь Михаило

Зсмо(н)товски(й), будучи в(ь) Крє(с)ті z пномь Боро(з)ною, три ру(б)(:).
узяль п , а о(т)єздя з Глухова, в вишє показа(н)номь м(с)ці и году єщє узяль 
сім ь ру(б) <: >., которий дєнги о(т)данни служителеві его Стєпанцєві в Сва(р)- 
ков і(;).

153 Стєфан(н) Зсмо(н)товски(й). //
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По сєму саморучному умєрша(г)[о] Миха(й)ла Есмонтов(ь)ско(г)[о] об- 
лику уплатила всі спо(л)на сорокь рублєй (,) жєна єго Марина Скорупина, 
і мною ото(б)ра(н)ни(,).

Вдовствующая Есмо(н)товская Ан(ь)на Марковичєв(ь)на(,). // 153 зв-
- 1750-(г)[о] года априля 21 дня.

По облику умєршаго бунчукового товариша Миха(й)ла Есмонтовского 
саморучномь, и кромі облика(,) пятнадцать рублєй (,) жєна єго Марина Ско- 
руповна уплатила мні всіхь дєнє(г) пятьдєсять пять рублєй (,) и по уплатки 
оно(й) для вірности(,) о(т) мєнє, за рукою моєю, дана в принятій росписка(;).

Анна Есмонтовская. // 154

№ 116. 1745 р. грудня 19. Суханський Андрій 
до стяродубського полкового обозного з проханням про те, 

щіо Стіродуоська полкова канцелярія не будувала важницю на його дворищі,
або ж надала за нього заміну.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57479 (Лаз. 432), арк. 130— 132 зв. Доку
мент— оригінал. Аркуші складалися учетверо, як лист. Арк. 131 зв.— 132 зв. чисті. Надпис, 
печатка, помітка адресата відсутні.

Благородний і достойнопочтєнний м(с)ці пнє обозний полковий староду- 
бовски(й), мой ласькави(й) добродію(;)!

В Стародубі, на вла(с)номь моємь дворищи, посьтроєно с по(л)ковой 
Стародубовской канцєлярий 1 важницю, о якомь містцу і вашє 2 благородне 
извістни, что в духовниці написано (,) і в томь мні чини(т)ся обіда. Того
ради поко(р)нійшє прошу вшєго благородия по мило(с)ти своєй нє о(с)тави(т) 
мєнє, звідоми(т) и да(т) наставлєниє, нє даду(т)лимні за оноє місто о(т)міни, 
такое жь чи(с)ло міста. // 130

О тоє і паки прошу и, на судінную 3 мило(ст) надєждєнь будучи, прєби- 
ваю(: >. ^

Благородия вшєго, моего ласкаваго до(б)родія, поко(р)ни(й) слуга.
Ма(т)0єй Сухански(й) 4.
1745 году дєка(б)ря 19 (д).
Мглинь. // 130 зв.

PS <: >. Ту(т) же вшєму благородию доношу вірно 5, что без всякой моєй
вини єго благородне пнь Іскрицки(й) гнівєнь на мєнє и писа(л) гпдну полков
нику, якоби по моєму приказу асауль і войть м[глинскиє] М а|имь Турков-
ски(й) в озєра(х) єго, пна Іскрицкого, на Ипуті рибу ловили с козаками. Чєго 
нікогда нє було, под тяжкимь штрабомь виню сєбє 6(:), а ловиль на Ипуті рибу
старо(с)та Лишьнєвь, на єго ли озєра(х), благородного пна Іскрицкого, или 
други(х), про то я докємвнтално [!] нє в ід аю (,) а знаю, на якихь у Лишня 
староста тягнуль нєводомь озєра(х)(.) УУ 131

№ 117. 1746 р. жовтня 3. Березовський Василь до пана Єсимонтовського 
про те, що не має в себе листа гетьмана про відібрання 

с. Білогощі на ратуш м. Мглина і що цей лист знаходиться, мабуть,
у панів Чарнишів.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 159—160 зв. Доку
мент — оригінал. Аркуші складалися ушестеро, як лист. Арк. 160 зв. чистий. Надпис, поміт
ка адресата, печатка відсутні.
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Благородни(й) мці пне Есимонтовски(й), мні вєлцє м ці пнє и благоді- 
тєлю!

По писанію вм. пна хотячи удовлєтвори(т), листа, присл[а]нного о(т) по- 
койного гетмана к о(т)цу нашєму о отобранню села Білогощи о(т) Чєрниша 
и о(б) отдачи на ратушь Мглинскую, мєжду листи и шпаргала(ми) 1 свойми, 
которій здєсь, у мєнє, находя(т)ся, пройсковаль, токмо нє сискаль. А когда 
мєжду тіми шпаргалами, которіє в Стародубі іміются, є такой листь, прошу, 
в т і  пори к вамь прислань будєть. В мєнє жє токмо сискались к о(б)стоятєлству2 

*59 вамь // вамь с Покорски(мь) унівєрсаль ратуши Мглинскои да листь попа 
Камєнєцкого, которій в како(й) силі зостають, копій сообщаю, и при томь 
пишусь.

Вм. м. пна всєго добра жєлатєлни(й) и покорни(й) слуга.
Васильі(й) Бєрєзо[в]ски(й) 3. 

ї59 зв. 1746 году октоврія 3 д. //
P<;).S<;>. Понєжє пнь тєсть вашь egoMo(c)ub пнь Скоруппа 4 з Чарнишє- 

ви(мь) домомь в коллігаціи зостаєть, того ради eg0M0 ( c )^  ізволтє просить, 
чи нє можно каки(мь) способомь сообщєннои сєй 6 к вамь от мєнє копій подлєн- 
ного сиска(т), ибо, какь видимо с писма попа Камєнєцкого, что покойному Чар- 

160 нишу сотнико(мь) мглински(мь) Боро(з)ною о(т)дань. //

№ 118. 1746 р. жовтня 23. Горленко Марія до свого брата Ширая 
з повідомленням про те, що Саковичева занепокоєна його відсутністю 

і мовчанням, та з проханням написати, не відкладаючи, про себе.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57478 (Лаз. 43х), арк. 16—17 зв. Доку

мент — оригінал. Аркуші складалися ушестеро, як лист. Арк. 17 зв. чистий. Надпис, поміт
ка адресата, печатка відсутні.

Блгородній м(с)ці Шираи, мой сердечній брате и благодітєлю!
По всєгдашнєи моєй прія(з)нєннои склонно(с)ти, нє оста(вь)ляя сєи оказій, 

уклонь мой чрє(з) сіє писаніє о(т)даю и при томь всєусє(р)дно жєлаю вамь, 
сє(р)дєчно(му) моєму брату, всякого благополучно(г)[о], со всєєю єго фамилі- 
єю, поведєнія в поздніє л іта (,) . Особливо (ж) вамь, братіку, и(з)віствую,
что нні Саковичева ізволи(т) не бє(з)сожалітєлна бьіть за нєприбитіє 1 вшє

16 прє(д) Покровою и за нєото(з)вь к нєи, по і(з)вістно(м) з дому, // и по нні. 
Для чєго поко(р)ніишє прошу вась, братіку, зачємь нє и(з)волили бьіть и ото- 
(з)ва нє учинили, мєнє бє(з) продолжєнія врємєни бє(з)ізвістною нє остави(т),
даби я о томь єй, пні Сакєвичеву, увіри(т) мо(г)ла. І тако будучи нєсумінно 
надє(ж)на, на таково нєоставленіє увідомлєніємь, остаюсь.

Вшєго благородія, сє(р)дєчно(г)[о] моєго брата и благодЬтєля, всєдобро- 
жєлатєлн'Ьишая сестра и всє(г)дашная усє(р)дновє(р)ная услу(ж)ниця.

Марія Петрова Го(р)лєнкова 2.
1746(:> го(ду) октя(б). 23 (д).

16 зв. Прилука. II
P(:)S (:). При сємь жє и я, iiiBage(p)cKH(fi) мой рєкомє(н)дуя покло(н), 

жєлаю симт>3 здравствова(т), со всєю фам-БлЬєю и приятєлми(,) и о(т)да[ю]чи,
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тимь д[а]лі вась поздрови(т) совє(р)шє(н)ствомь(,}. И прибития скораго в(ь) 
Прилуку ожидая, прєбуду(,>.

Всєдоброжєлатєлн<: >. uiBage(p) и поко(р)ній слуга.
Пє(т)рь Го(р)лє(н)ко(,). /7 17

№ 119. 1746 р. жовтня 31. Турковський Максим до Іскрицького [Петра] 
про те, що озера Слабон, Осотне і Чортів вир надані йому разом 
із с. Костеничами, а тому домагання останнього на них безпідставні.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57479 (Лаз. 432), арк. 133— 134 зв. Доку

мент — оригінал. Аркуші складалися учетверо, як лист. Арк. 134, 134 зв. чисті. Надпис, по
мітка адресата, печатка відсутні.

Блгородньі(й) м(с)ці пнє Іскрицкій, мой вєлцє м(с)цівьі(й) пнє и ла(с)-
кавьі(й) блгодітєль!

Прєжь сєго, во врємя о(т)лучки моєй в Глуховь, получєно жєною моєю
писмо о(т) блгородія вашєго, на імя моє написа(н)ноє, с вьіражєніємь в(ь) 
ономь, что уступніє з рєки Ипути озєра, імєнуєміє Слабонь и Осотноє, потя(г)-
нєни на мєнє, якобьі собствєнніє вашє(г)[о] блгородія (,) на что в нєбьі(т)ность 
мою то(г)да жєна моя о(б)стоятєлно(г)[о] о(т)ві(т)ствія учинить нє мо(г)ла(,).
Н н і жє чрєз сіє блгородію вашєму о(б)являю(, > что т і  озєра Слабонь, Осот
ноє и, свєрхь то(г)[о], Чортовь вирь находя(т)ся в грунта(х) костянски(х), 
котороє сєло Костяничи со всЬми к(ь) оному прина(д)лєжито(ст)ми нє точію 
універсалами гєтма(н)скими, но і вьісокомонаршою 1 жалованною // грамо- 133 
тою умєршому діду моєму Івану Романовскому и на(с)лідникомь єго во віч- 
ноє владініє утвєрждєно, и потому т і  озєра прєждє тя(г)нєни бьівали на до(м)
умєрша(г)[о] дяді моєго Владиміра Романовского, то(г)[о] ради чрє(з) сіє блго
родія вашєго прошу в(ь)прєдь до они(х) озєрь нє інтєрєсова(т)ся. Ежєли жє
о(т) помянуто(г)[о] дяді моєго іміє(т)ся у вашєго блгородія на т і  озєра какова
уступка, прошу оную мні обявить, по чєму можно бьіло мні з блгородіє(м) 
вашимь бєз суда за т і  озєра любовно розвіда(т)ся (. > В(ь) про(т)чіємь с подо- 
бающимь почтєніє(м) остаюсь.

Блгородію вашєму всєдоброжєлатєлни(й) и покорни(й) слуга.
Ма^имь Турковски(й) 2.
1746 году окта(б)ра 31 (д).
Мглинь. // 133 зв.

№ 120. 1746 р. листопада 13. Яскевич Федір до Єсимонтовського Стефана 
з подякою за прислані вісімдесят карбованців і запас на двох возах 

і сподіванням одержати ще сто карбованців за сприяння 
в справі останнього про слобідку Писарівку.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, І. 57480 (Лаз. 433), арк. 161— 162 зв. Доку
мент — оригінал. Аркуші складалися удев’ятеро, як лист. Арк. 162 чистий. На полі з пра
вого боку арк. 162 зв., посередині,— печатка овальної форми розміром 16 X 20 мм на черво
ному сургучі, що майже цілком висипався.
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Многодознаний блгодітєлю мой, м(с)ці пнє Есимонтовски(й)! 
Надлєжащиє по уговору, мєжду нами учинєнномь(:), к прєждє даннимь

мні о(т) вмт. добродія, в би(т)ность свою в(ь) Стародубі, двадцяти рублямь<:>,
восімьдєся(т) рублєй \  дєнги, чрєз руки єго мл(с)ти пна Ю(р)кєвича, обозного 
полкового (;>, и присилку на дво(х) воза(х) запаса я сєго тєчєнія 12  <: > числа
получиль исправно(;>, за что поко(р)ніишє вм. м. добродієви (,) а пачє за со-
дєржаніє пароля (,) блгодарствую(:). И при томь вірно доношу, что оноє ваше 

161 постоя(н)ство // с такимь куражємь мєнє зділало(;), что хотя й мєжду нами 
писмєнного договору и обовязатєлства никакого нє имієтся(;), бєз всякого

<'>4 ^  ~

сумнінія, за вихожєннємь по д ілу  вм. м. добродія о слободкє Писаровкє(, > 
с(ь) правитєл(с)твующаго сєната указу, обіщанноє за трудишки мой, єщє 
свє(р)хь они(х) дєнєгь, в награждєніє сто рублєй (;) получи(т) уповаю (;). 
При то(м), болшє нє разширая, донєсши, что я вьпрєдь днєй за пя(т) или за 
шє(ст) в прєдлєжащи(й) мні пу(т) за божиєю помощию тєчєниє нача(т) намі- 
рєнь(;>, ибо и подводи ужє изговорєни<;>, тако пишу(с).

Вамь, моєму блгодітєлю, вірножєлатєлни(й) и поко(р)ний слуга, 
©єдорь Яскєвичь 2.
1746 году ноября 13 <: > (д).

161 зв. Стародубь(: >. //
Надпис. Блгородно(му) єго млсти пну Михайлу Есимонтовскому, з н а ч 

ному бунчуково(му) товаришєви(;), многодознанному благодітєлєви моєму, 
почтєнно 3.

Помітка адресата. Писма 0єодора Яскєвича и рєєстрь на пана Стєфана
162 зв. Есимо(н)товского 4. / /

№ 121. 1746 р . Чернявський Іван до Іскрицького [Петра] 
з вимогою не захоплювати двох його сіножатей за Рамонкою.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57479 (Лаз. 432), арк. 141, 141 зв. Доку
мент — оригінал. Аркуші складалися увосьмеро, як лист. Надпис і печатка відсутні. Ім’я адре
сата встановлюється на підставі інших документів збірки.

М(с)ці пнє Іскрицки(й), мо(й) вє(л)цє ласкави(й) добродію!
Сіножати д в і за Рамонкою нє на вась налєжниє и нє на Ліюзни(х), кото- 

ри(х) якь прєждє нє бивало, такь і нині, то(к)мо на мой уволоки, куплєн(ь)ни, 
налєжни(, > імє(н)но Пє(т)року, Рабчо(н)ку з другими єго мні продавцами(:), 
а другая, Кру(г)ликовская, прода(н)на мні со(т) Шмата, на (ч)то и купчиє 
імію (т)ся(,). І что изволитє писа(т), что на вась владілцу налєжи(т)(, > то(л)-
ко жь, надію(с), что мєнє, яко и gpy(H)TOBb мои(х), во владініє вм. м. пну
нє со(т)дано (, > ибо и такь мои(х) gpy(H)TOBb містцами 1 я(к) за відомо(м) вм. м.
пна, такь и бєз відома по(д)даниє ваши, наха(л)но налізши, пожи(т)кую(т), 
а имє(н)но на вигоні и в про(т)чии(х) мєста(х), да лиси(н)ци на Ро(с)ли(н)ци, 
на мой уволоки спадаючиє, покосили и упратали(,). Я жє тому всє замо(л)чую,
нє хотя в copy увиходи(т) (,). Q  чє(м) вм. добродієви собявя, в про(т)чємь.
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Вм. м. пну и ласкавому добродієві во всє(м) доброжєлатє(л)ни(й) і поко(р)'- 
ни(й) слуга.

Івань Чє(р)нявскіи 2. // 141
Помітка адресата. Чє(р)нявского пис(ь)ма 1746 году(.> По(т)рєбноє(,) 3.// 141 зв.

№ 122. 1747 р. січня 22. Єсимонтовський Стефан до Іскрицького Петра,
знатного бунчукового товариша, з проханням дозволити половити 

неводом рибу в озері Раковичах.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57479 (Лаз. 432), арк. 135— 136 зв. Доку

мент— оригінал. Аркуші складалися ушестеро, як лист. Арк. 135 зв., 136 чисті. Помітка 
адресата відсутня. На полі з правого боку арк. 136 зв., посередині,— восьмикутна печатка на 
червоному сургучі розміром 8 X 8 мм із зображенням у колі щита, під ним підкови, по боках — 
ініціалів А Є; напроти, на полі з лівого боку,— прорваний папір на місці печатки.

Блгородній м(с)цЬ пнє Іскрицкій, мнї. сє(р)дєчній м(с)цЬ пнє свагь и доб
родію!

Поко(р)нійшє вм(с). добродія прошу нє поборони(т) в Раковичахь по
тягнуть невода, за что попрємногу блгодари(т) должєнствую(, > а за уловлених̂
ную прєждє сєго в то(м) жє озєри Раковича(х) рибу поко(р)нійшє блгода(р)- 
ствую, з жєланіє(м) впрєдь о(т)служи(т). И таковь прєбуду навсєгда(,).

Вм(с). м(с)ці пна, моєго сє(р)дєчного пна свата и добродія, поко(р)ній- 
ш[ий] 1 слуга.

Стє0а(н) Есимо(н)товски[ий] 2.
Овчинєць.
1747 году гєнваря 22 дня. // 135

Надпис. Блгородному єго млсти пну Петру Іскрицкому, гна(т)ному това- 
ришу бунчуко(во)му, моєму сє(р)дечному пну свату и добродієві, ПОЧТЄННО 3. // 136 зв.

№ 123. 1747 р. березня 23. Іскрицький Петро, знатний бунчуковий товариш, 
до Лишня Тимофія та його сина Лишня Андрія з приводу таємного лову риби 

в озері Раковичах Лишнем Тимофієм і з вимогою письмового пояснення.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57479 (Лаз. 432), арк. 137— 138 зв. Під од

ним номером подаються два листи — до батька і до сина, що були відіслані в одному конверті 
і доповнюють один одного. Обидва листи — оригінали. Аркуші складалися учетверо, як лист. 
Чисті аркуші, надписи, помітки адресатів, печатки відсутні.

Мой блгодітєль м(с)ці пнє Тимофій Лишень!
Сєгодни донесено мні о(т) людей мойхь, житєлєй дроно(в)сг і(х) \  что в(ь) 

сихьмимошє(д)шихь дняхь воровски невідомо хто потягле озеро моє Раковини, 
якого воровства(,) когда я началь пристойни(м) проискива(т) способомь-(, > 
то о(т) житєлєй слободи Високосєлиской 3 освідоми(л)ся (, > будто тоє воров-
ство в(ь) озері моє(мь) Раковича(х) 4 учинили по(д)даніє вм. пна, жители нив-
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лянскіє(,) и буд(ь)то при то(мь) воровстві (, > когда оно испо(л)няємо по(д)'-
да(н)ними вашими бьіло, самь вм. м. пнь бьі(т)ностію своєю прису(т)ствоваль(;>.

137 А понєжє // таковій, на(д) чаяніє моє(, > слухь привєль мєнє в(ь) нємалоє удив- 
лєніє(,> а при то(м) в(ь) нє мєншоє (ж) того 5 и сумніше (, > дабьі таковій 6 нє
пристойній званію(,) житію(,) и літа(мь) вашимь учинокь могль о(т) вм. м.
пна когда воспослідова(т) (, > к(ь) тому жє відая (я) давную вм. к(ь) сєбі сосЬ(д)- 
скую прия(з)нь(, > 7 нє чаяль бьі всячєски ((:)яко (ж) к(ь) тому и жадной
прави(л)ной нє иміє(т)ся причини (:)>, дабьі таковая могла м ні о(т) вм. м.

137 зв. пна приключи(т)ся обьіда(,) в(ь)єс(ь)ма в(ь) то(м) сумнитєлєнь нахожуся<;>8.//
Того ради я, пишучи о сє(мь) до вм. м. пна, приліжно прошу увідоми(т) мєнє(, > 
пи(с)мєнно(,> и ти(мь) в(ь) мислє(х) мойхь учини(т) мєнє9 спокойна<,> такь ли 
єсть самимь діломь 10, якь вишєписа(н)ніє увідомляли мєнє житєли високо- 
сєли(с)кіє(?), или то єсть <(:) яко (ж) и надіюся твє(р)до(:)> сущая клєвєта
и ложь(;). Ибо єжєли бьі вм. м. пну в(ь) рибі состояла нужда (,> уповаю п ,
нє прєминуль 12 бьі вм. м. пнь 13 пи(с)мєнно(, > албо устнє о то(м) у мєнє трєбо- 
ва(т)(.) В(ь) про(т)чє(м) пишуся бьі(т)(.)

Вм. м. пну всєго добра зичливи(й) пртль и слуга (.>
П(:). І с к ( :)14.
Дроновь.
Марта 23 д. 1747 году(.)
Сє(р)дєчній братє и блгодітєлю (, > м(с)ці пнє Андрій Лишєнь(. >! 
Доставшійся 15 уша(мь) моймь чрє(з) увідомлєніє житєлєй слободи Висо- 

косєли(с)кой слухь о потягнєню мимошє(д)шими днями 16 воровски озєра 
моєго Раковичь по(д)данними 17, нивлянскими житє(л)ми 18, будто при бьі(т)-
ности самого пна о(т)ца вашєго (,) такь в(ь)другь в(ь) ми(с)лєхь мойхь обє(з)- 
покойль мєнє(, > что принуждєнь я з(ь) того 19 в(ь)ступить в(ь) нємалоє удив-

138 лєніє(,) а при // томь и в(ь) ІІЄ мєншоє (ж) того сумнініє з(ь) тихь м ір ь ( , ) 20 
что таковій прєдосудитє(л)ній и вєс(ь)ма нєприлични(й) званію, житію (,> и
літа(м) пна о(т)ца вм. пна учинокь(, > какь могль 21 воспослідова(т) о(т) нє-
го(?> Кь тому (ж), відая я запо(д)линно давную мєжду мною и вм. пнство(мь) 
завзятую прия(з)нь(,) нє чаяль бьі всемірно 22 ((: )понєжє кь тому и 23 жадного
рєзонабє(л)ного нє иміє(т)ся поводу (:)>, что(б) 24 такова о(т) пна о(т)ца вм. м.
пна могла мні приключитися обьіда(,). Чого ради, в єдной 25 самой сєй 26

матерій якь до пна о(т)ца вашєго, такь и до вм. м. пна пишучи, прошу о вишє- 
писанномь учини(т) мєнє пи(с)мєнно и(з)вістна, такь ли є(ст) сами(м) діло(м), 
якь мні донесено (,) или то 27 настоящая 28 єсть 29 ложь и поклєпь(:>, з(ь)
чєго бь я 30 боліє нє бьіль движнмь во упованіи моє(мь) на сосЬдскую вм. м. 
панства ко м ні прия(з)нь 31. В(т>) про(т)чє(м) жє заключаю си(м), что пишуся 
бьіть(. > etc<. >

Дроновь.
138 зв. 1747 году марта 23 д. 32 її
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№ 124. 1747 р. березня 23. Лишень Андрій до [Іскрицького Петра],
знатного бунчукового товариша, з відповіддю на закиди останнього
про таємний лов риби [Лишнем Тимофієм], батьком Лишня Андрія,

в озері Раковичах.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57479 (Лаз. 432), арк. 139— 140 зв. Доку

мент— оригінал. Аркуші складалися ушестеро, як лист. Арк. 139 зв.— 140 зв. чисті. Над
пис, помітка адресата, печатка відсутні.

Милостиви(й) мой блгодітєль и всєласкави(й) до(б)родію!
Писаніє вм. добродія, сєго числа мною получєнноє, та(к) к(ь) ужасному 

привело мене удивлєнію, что и о(т)вітствовать на оное боліє не могу, толко 
верно доношу, что о виражєнномь в(ь) писмі вашє(м) послідовавшомь якобьі 
о(т) о(т)ца моєго учинку воістинну знать нє могу(,) ибо всі его обращєнія и 
поступки бєзь согласія и відома моєго, с(ь) обидою м ні, состоять; однако (ж) 
того, что(б) такови(й) о(т) нєго учинокь послєдоваль, никогда я нє надіюся.
И симь прєкратя, прєбьіваю(. >

Вамь, милостиво(му) блгодітєлеві и всєласкаво(му) добродієві, покор- 
нійшій слуга.

Андрєй Лишень г.
1747 году марта 23 (д)(. >
Високоє. // 139

№ 125. 1748 р. травня 3. Ломиковський Павло повідомляє матері, 
що почне ремонтувати млин, дуже пошкоджений повіддю, 

як тільки спаде вода, для чого потрібно не менше тридцяти карбованців, 
і що посилає їй куфу горілки для продажу на ремонт.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.50527—50593 (Лаз. 45), арк. 133— 134 зв. 
Документ— оригінал. Аркуші складалися учетверо, як лист. Чисті аркуші, надпис, помітка 
адресата, печатка відсутні.

Мл(с)тивая моя матко и добродійко!
Чрє(з) присланноє нарочнимь ко мні пи(с)мо приказивать и(з)волитє ис- 

порчєнніє 1 о(т) наводнєнія мєлниці привєсть по(д)чинкою в(ь) прежноє состоя- 
ніє, на которіе и о(т) мєнє положєна(г)[о] кошту половинная часть. А яко я и 
в(ь) прошєдши(х) годіхь всякой вє(с)ни по(д)чиняль своімь, бє(з) споможєнія, 
коштомь, то и тєпєрь такь, для соблюденія цілости доброжелатєлства моєго 
к(ь) вамь, матушка, по должно(с)ти синнє(й), яко и для своєй ползи, рад би 
всячє(с)ки йміть стараніе, токмо по(д)чинки бьіть єщє за водою нє врємя, но 
разв і маія в(ь) по(с)лідни(х) чи(с)лєхь или іюня в(ь) пєрви(х), по спаді води, 
будє(т) врємя. Токмо тєпєрь заврємєнно (б) должно приготовить деревні, 
уговорить работниковь тєртичниковь и дать имь задатки, ибо не мєншой надія
тись по(д)чинки, якь в(ь)новь строіти, понєже о(д)ну клітку с(ь) основаніємь 
винє(с)ло(, > а з други(х) скринь многіє п ал і(,)  колеса, вали(,) бє(з) остатка 
повиносило. И єжєли до спаді 2 води деревні нє заготовить покупкою, яко жь 
у нашихь // лісахьс(ь)пособно(й) нєсищєтся и работниковь заврємєнно нє на- І33 
нять, то по(д)чинка и до зими продолжитись можєть, а упу(с)тя, бє(з) совєр- 
шенной по(д)чинки, до другой вєсняно(й) води прибилой, то и в конєчноє, по
приміру новомлински(х), не пустит би разореніє. А что хліба з(ь) вшєй,
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матушка, ча(с)ти продать приказиваєтє для по(д)чинки, а (з) досталного робить 
горілку, то ис половини борошна, по продажі, якь оного тєпєрь чєтвєрикь 
туть нє дорожє продагтся одинадцяти шаговь, а муки чє(т)вєрикь по полтара 
с(ь) копійкою, нвмного с(ь)поможєнія<,). Я же о(т) своей ча(с)ти зимою по- 
(с)лаль до Ніжина для продажи д в і кухви горілки, за которую давали по
11 рублевь, яко(й) я за дешеви(з)ну прода(т)3 не хотіль, а нні по(с)лаль и за ту
ціну прода(т), и тоє моє по(с)лідноє з(ь) здєшнєго господарства, в(ь) чємь бгомь 
свідитєлствуюсь. Имущєствомь дєнєгь в(ь) налично(с)ти в(ь) ту по(д)чинку 
в(ь)топить мушу, а буди сєго нє до(с)танє(т) з(ь) моєй ча(с)ти(;>, заня(т) дол-

133 зв. жень буду (,) токмо дай бжє, что(б) с(ь) обоіхь сторонь, части / /  вшу, матушка,
и мою, три(д)цятма рублями до верхніого толко строєнія по(д)чинить било 
можно. А и верхніоє строєніє, то є(ст) клітки, токмо тимь нє вновь, что ніко- 
торіе бєрвєна з стінь в Дє(с)ні попереймали, якіє к по(д)чинки годитись 
могуть(.)

Что жь приказивать и(з)волитє на моі(х) казана(х) для вась робить горіл
ку, то я прє(ж)дє получєнія єщє вшєго по(с)ліднєго пи(с)ма принуждаль Хвє- 
дора, що(б) онь ехаль до винниці и робиль вамь на моіхь казана(х) горілку, 
токмо онь нє поєхаль, обявляя, что «жену свою и діти бє(з) хліба оставиль 
и уже, де, годь мні дойшовь, о сєрєдопості я должєнь єхать в домь свой про
мишлять о ж ені, дітя(х) и о сєбі», и с того нє с моє(й) причини и на моі(х)
казана(х) понні горілка вамь нє робилась. И для того я, ра(з)суждая по своєй
всєкрайнійшєй нужді, какь з пи(с)ма вшєго, матушка, при(з)наваю, и вши 
нєдо(с)татки, посліднєй своєй горілки кухву в десять кадокь бє(з) полпєрє-
пуста, оставя токмо сєбі на всі нужди д ві ка(д)ки и полпєрєпуста, что вши(й) 

134 жє // служитель засвідитєлствова(т) можєть, при сємь жє козаку посилаю 4
и матєрнєму себе блгословєнію поручаю(. >

Вашь, мл(с)тиво(й) моє(й) матки и добродійки, послушни(й) снь и слуга 
нижайший.

Павель Ломіковский 6.
134 зи. 1748 года маія 3 (д). //

№ 126. 1749 р. червня 16. Пучковський Максим до пана Журмана 
про різні господарські справи та з проханням позичити грошей

для лікування.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57479 (Лаз. 432), арк. 145—146 зв. Доку

мент — оригінал. Аркуші складалися учетверо, як лист. Арк. 146 зв. чистий. Надпис і печат
ка відсутні.

Блгоро(д)ний и достойно почтєнний мці пне Жу(р)мань, дозн[а]ний мой 
блгодітелю и добродію (,)!

Писаниє о(т) вм. добродія и два(д)цать рублєй дєнєгь чрєзь посланного
моєго чєловіка получиль я, за что покорнішє блгодарствую<,). Что жє изво
литє в то(м) своємь писаний, мєжду про(т)чиймь, ко мні трєбова(т), даби-мь
просиль єго блгородия пна Зати(р)кєвича о покупки вм. добродієві бичко(в)#
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літишко(в) сивих*, дєсятокь или болів, на щвть вашь(, > на онов вм(с). добро-
д іє в і  обявляю, что вго блгородив пнь Зати(р)кввичь душвю бь радь вм(с). 
добродієві симь услужи(т), да и я самь старатв(л)ство о то(м) приложи(т) 
нє обьлінился бь(, > то(л)ко жь всячєски нєвозможно: єдно(, > что спосо(б)ниє 
к тому ярма(л)ки 1 о(т)тойшли, другоє, // за вєликою сєєй весни скота упа- 145 
(л)ю(,) о(т) которого рідко у кого и остало(с), и такь всячвски н і дорогою,
н і  двшввою ціною доста(т), купить нввозможно (, >. При то(м) жє вм. добро
д ія  поко(р)нішє прошу при(с)лать м ні єщє дєнєгь рублєй два(д)цять (,) и ониє
вручить сєму листоподатєлю за ро(с)пи(с)кою(, >. Особі жє вм. добродієві 
обявляю, что по о(д)пускь сєго в живихь нахожу(с), то(л)ко ногами ніж є 
ступить могу о(т) лому КОСТЬІ, для якой моєй болізни посля лікаровь суєт-
нихь нні намірєниє возиміль чудотво(р)ному образу прєсвятия матєрє ох- 
ти(р)ской и каплуновской о(т)єхать намірєнь(, >. То(л)ко жь к оной поєздки
намалі дєнєгь в мєнє нні имієтся, за росходомь на суєтнихь лікарєй, и того
для повторе поко(р)нійшє // вм. добродія прошу при(с)ла(т) мні дєнєгь чрєзь 145 ЗВ.

сєго листоподатєля(, >. В(ь) чємь блгонадєждєнь прєбивая, при моемь глубо- 
чайшомь почтєний пишусь (.>

Блгородия вашєго, дозна(н)ного моєго блгодітєля и добродія, вірножє- 
латє(л)ний добра и покорнійши(й) слуга.

М а|имь Пучко(в)ски(й) 2.
1749 году июня 16 (д).
Красноє(, >.
Помітка адресата. Нарочни(й) Іва(н) Дячє[н]ко приняль о(т) на(с) 20 

20 [!] ру(б)лє(й) дєнєгь3. // 146

№ 127. 1749 р. грудня ЗО. Покорський Данило до пана Скорупи 
з вимогою покарати підданих останнього Чмученка Андрія та інших, 

які спустошили ліс на Шулаківському грунті, скирти, бортні дуби тощо, 
а також побили і пограбували його підданого Тестяненка Якова.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57478 (Лаз. 43х), арк. 12— 13 зв. Доку
мент — оригінал. Аркуші складалися учетверо, як лист. Арк. 13, 13 зв. чисті. Печатка від
сутня.

Блгородній м(с)ці пнє Скоруппа, сєрдєчни(й) мой мці добродію!
Извістилься я(, > что вши по(д)данніє, покославскіє і займискіє, в(ь) 

моємь по(д)лєнномь кгрунті Шулаковско(м) многочислєнно, нє токмо сами, 
но пачє чужосілцамь заводячи, випустошили л іса (, > и ски(р)ть, и тєпєрь дровь 
вє(с)ма много стоять, ЄЩЄ НЄ nepeBezeHH, всі бє(р)віня, и дощокь много 1 по- 
пустошили ж ь ( ,) и дуба бо(р)тного моєго порубаль займискій Андрій Чму- 
цієно(к)(,) а дво(х) єщє к(ь) т ім ь  порубано ж ь ( ,). За такую ви(д)ную шкоду 
всєконєчнє стоять я мушу, // ибо тоть жє Чмучєно(к) и Шулаковски(й) по(д)- 12
дано(г)[о] моєго Якова Твстянєнка мало нє в(ь) смєрть убили, или бгь знає(т), 
и живь будв(т) ли(, > и у вго (ж) свиту, кожухь, рукавици, шапку, поясь обо-
(д)рали(, >. Того ради вшому блгородію о сємь пєрвоначално и(з)віщаю 2 (, >
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и прошу з(ь) ти(х) по(д)даннихь, за спустошєн(ь)є оноє л іса  и про(т)чіє йхь 
самоволства, учин[и]т[и] то(му) пристойно осмотрь, справє(д)ливо(ст) учи- 
ни(т)(,>. А буди того нє получу, к(ь) обороні моєй мушу поступи(т) в(ь) силі

Ow/
правь(.) Чєго ожидая о(т) вшєго блгородія, прєбьіваю(: >.

Вшєго блгородія всє(г)[о] до(б)ра жєлатєлнійши(й) и покорни(й) слуга. 
Данило Поко(р)ски(й) 3.
Павло(в)ка.

12 зв. 1749 году дєка(б)ра ЗО<: > (д). //
Помітка адресата. Получєнь 17504 году гєнвара 1(:) (д) 5.

№ 128. 1750 р. листопада 19. Лисенко Федір, 
генеральний військовий суддя, до Марфи Андріївни Іванової БорозниноУ 

про те, що не має повноважень затвердити купівлю нею млина, 
двох дворів, гаю і сінокосу, бо ці маєтності надані на ранг 

генерального військового судді.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57479 (Лаз. 432), арк. 147— 148 зв. Доку

мент— оригінал. Аркуші складалися удванадцятеро, як лист. Помітка адресата відсутня. На 
полі з правого боку арк. 148 зв., посередині, збереглася частина печатки розміром 18 X ЗО мм 
на червоному сургучі, без зображень; напроти, на полі з лівого боку, прорваний папір на її 
місці.

Благоро(д)ная мці пн і Боро(з)нина, м ні ласкавая приятєлко(.)!
Сєго, на даті положєнного, числа получєно со(т) вм. мц[і] 1 пні писмєн- 

ноє прошєниє, в которо(м) собявлєно: в маєтностя(х), дє, за силу єя імпєратор- 
ского вєличєства 2 указові», на раньгь мой судьдєиства гєнєралного жалован- 
ни(й) 3, якобьі при сєла(х) Ущє(р)п(ь)єй, на куплєнно(й) полосі, встроєнна 
мєл(ь)ньічка вамьі, а ув Андріиковича(х) дворьїкь, гай [сь] сінокосо(м), и у
Білоусовці дворьїкь жє, имілись<,) а нні зостаєть та купля ваша по(д) вла-

147 діньїємь при вьіш(ь)шє помянути(х) має(т)но(с)тя(х) // маєтностя(х), мні 
(о(т)данни(х). Однако знать я совє(р)шєнно соб той куплі вашой бє(з) сьправки 
и бє(з) вьіду всякого поз(ь)нать 4 совє(р)шєнно нє могу и поручи(т) ва(с) по(д) 
владіниє ваше ти(х) дво(х) двориковь и мєльнички са(м) собою нє смію(,> 
для того что т і  маєтности, по сопрєділєнию Гєнєра(л)пой канцелярій, за сьілу 
єя імператорского вєличєства 5 указо(в), при вьіборьі мєнє в гєнєральноє су(д)- 
дєиство на раньгь мой со(т) Гєнєрально(й) канцелярій поручени мні на по(д)- 
писку, с таки(м) обовязатєльство(м), что(б) ни я са(м) в ті(х) має(т)ностя(х)

147 зв. рангови(х) завладіть вічне грун(ь)то(в) / /  не могь, ни другому кому на сто-
рону попусти(т) нє попустиль(:). Того ради вм. мці пні и в(ь)чиньі(т) вєдлу(г) 
вашєго прошєния задосить нє могу(,).

Благородия вашєго, моєй ласкаво(й) приятельки, всєго добра ж[єла]тєль- 
ньі(й) 6 и до услу(г) повольньі[й] 6.

[Судия] 6 єнєральньі(й) ©єдо(р) Лисенко 7.
1750 года ноября 19 дня.

148 СОсмаки. //
Надпис. Блгоро(д)нои єи мило(с)ти пни Марби АндрєєвнЬ Івановом Бо- 

розніной, судінои єнєралной, моєй вєлцє зичливои приятєлці(,) и до(б)родіи-
148 ЗВ . Ці, с почтеніємь вручи(т) 8. / /
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№ 129. 1751 р. квітня 4 . Савицький Григорій 
до М арії Силевичівни Збитинської з пропозицією замиритися їм обом 

із паном Соханським Матвієм, для чого всі сторони та їх свідки 
не пізніше 12 квітня мають прибути до Шавулина.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57479 (Лаз. 432), арк. 149— 150 зв. Доку
мент— оригінал. Аркуші складалися удев’ятеро, як лист. Арк. 149 зв., 150 чисті. На по
лях з лівого і правого боків арк. 150 зв., посередині,— два сліди від печатки розміром орієн
товно 12 X 12 мм на червоному сургучі, що цілком висипався.

Млстивая добродійко м(с)ці пні Мария Збьітинская!
Понєжє общій ншь супєрникь, пнь Ма(т)вій Соханскій, нісколко разь

ищє(т) случая того, что(б) со мною и вм. м. пнією в и(с)ку ншо(мь), по пол- 
ковой канцелярій иміючому(с)(,) миро(мь) сойти(с), для чого что(б) такь єму,
✓-ч.. /-ч̂ / —
пну Соханско(му)(,) яко вм. м. пнє[й] 1 и мні, всяко(му) о(т) своєй сторониг 
посторонною персону упросивши, сєго априля на 12 в Шавули(н) сєхатся и 
миротворєніє при ти(х) по(с)торонни(х) учини(т). Оного (ж) априля 12 срокь
крайнєй 2 назначєнь(,>. Того для соблговоли, вм. пні, на о(з)начєнній срокь 
ту(т) світло(й) недєли, в пя(т)ницю, упросивши з собою по(с)торонно(г)[о] 
кого(,) с они(мь) прибу(т) к таково(му) миротворєнию в Шавули(н), дабьі и
когда [!] за прибьітіє(м) ваши(м) впрє(д) вм. пні сожаліния нє иміла, якого
прибьітія я и ожидати(му). И на сіє о(т) вм. пнєй что учини(т)ся, извісти(т) 
чрє(з) сєго нарочно по(с)ланно(г)[о] не о(с)тавтє(.) И тако пребуду.

Вм. м. пнєй, млстивой добродійки моєй, покорніиші(й) слуга.
Григорі(й) Савіцкий 3.
1751 году априля 4 (д).
Шавулинь. // 149
Надпис. Ей млсти пнєй Марій Силєвичєвні, удо(в)ствуючой Збьітинско(й),

млстиво(й) добродійки моєй, в селі Илбоді пода(т) 4.
Помітка адресата. Получень априля 15 1751 у Холопці 5. // 150 зв.

№ 130. 1752 р. серпня 2. Ханенко Микола, генеральний хорунжий, 
запрошує Скорупу Григорія, знатного бунчукового товариша, на весілля 

своєї дочки Анастасії і Савича Петра в Городище.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 175— 176 зв. Доку

мент — оригінал. Аркуші складалися учетверо, як лист. Арк. 175 зв.— 176 зв. чисті. Надпис, 
помітка адресата, печатка відсутні.

«-ч^і 'V »

Сєрдєчньїй мой uiBagpe и добродію, мці пнє Скоруппа(.}!
Понєжє єщє в(ь) прошломь году заручєнной дочєрі моєй Анастасій за

бунчукового товариша пна Петра Савича, по обосторонному согласію ншєму,
положень к(ь) совєршєнію сватбьі прійдучого м(с)ця сєнтабря 6 числа тєр- 
м інь(: >, того ради якь протчійхь пріятєлєй мойхь просиль я в(ь) домь мой до 
Городища на оноє число прибьіть(,) такь и вась, моєго добродія, з(ь) панею-
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и д ігм ь і1 прошу пожаловать нє о(т)рєкти своймь присутствіємь при оной 
окказій помянутій домь мой посітити в(ь) Городищі (,) и вєсєлной допомогти
компаній (.) За что я с(ь) моймь блгодарєніємьобязань прєбуду в(ь) подобнихь 
случаяхь служить вамь, моєму добродієви (. > В(ь) протчємь жє навсєгда ос
таюсь.

Вамь, моєму добродієви, вірньїй всєдоброжєлатєль и покорній слуга (,) 
ш ваґєрь(:).

Никола(й) Ханєнко 2.
1752 году августа 2 д.
Городище. //

№ 131. 1752 р. жовтня 2. Скоропадський Михайло 
до Галагана Григорія Гнатовина, прилуцького полковника, з повідомленням 

про те, що ревізори не записали в ревізійні книги слободу 
Кочубея Василя, бунчукового товариша, і з проханням повторно записати її, 
іцоб до цієї слободи, звільненої від різних повинностей, не переходили на про- 

живання жителі з його села Григорівки та інших сіл.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57478 (Лаз. 43j), арк. 22—23 зв. Доку

мент — оригінал. Аркуші складалися ушестеро, як лист. Арк. 23 чистий. На полі з правого
боку арк. 23 зв., посередині,— слід від круглої печатки розміром орієнтовно 22 X 22 мм, на
червоному сургучі, що частково висипався.

Сєрдєчни(й) мой добродію (.)!
Рєвизори сотні Красноколядинской, в(ь) томь числі и сєлца моєго Гри- 

горов(ь)ки, сотникь ічански(й) и атамань красноколядински(й), стол(ь)ко по 
той своєй дол(ь)жности в(ь) сочинєніи поліцєнной имь рєвизіи нєтщатєлни(, > 
что цілую слободу Василя Кочубєя, бунчукового товариша, позаді моєго сєлца 
Григоровки в(ь) три(д)цяти дворахь состоящую<, > и по образа(м) цє(р)ковнимь 
до парахвій Григоров(ь)ской прина(д)лєжачую(, > полєнив(ь)шися в(ь) оную 
слободу ([:) которая о(т) Григоров(ь)ки в(ь) пол(ь)тори тол(ь)ко вєр(ь)стахь
положєніє своє 1 имієть(:]> сами поєхать, в(ь) ннішную о дворовомь числі 
всякого званія людей сочиняємую рєвизію написать поупустили(, > де и минув- 
шими годами, з(ь) начала єя осідлости, нє з(ь)наю, по якой причини ([:>якь 
по справки з(ь) рєвизіями являється <:]) к(ь) положенію в(ь) рєвизіи оная обо- 
идєна била(,) и чєрє(з) те о(д) всіхь народнихь дачь(, > нарядовь и висилки 

22 подво(д) и роботниковь увол(ь)нєна находилася (, > // и єсли и тєпє(р) тая сло- 
бодка о(д) рєвизій минована буде(т)<,> нєо(т)мінно околичнихь сель2 оби
вателі, смотра на тамошноє о(д) всіхь тяжє(с)т[єй] уволнєніє<, > старіє своє 
міста оставив(ь)ши, перейдуть в(ь) оную слободу ж ить(,) а осталніє людє, 
в(ь) тихь селахь в(ь) рєвизію написанніє, о(д) того разоратимуться<;). А якь 
високоповєлитєлними єго яснєвєл(ь)можно(с)ти, в(ь) полки малороси(й)скіє 
по(с)ланними, ордерами повелено <:>, нє минуя ничієго владінія, всіхь пос-
полити(хь) по приличнимь статямь писать в(ь) ннішную рєвизію(,> тако '—
вшє високородіє о написаній тоя слободи 3 в(ь) рєвизію к(ь) рєченнимь рє-
.визорамь ордеромь своймь прє(д)ложить соблговоліте (;).

В(ь) прот(ь)чємь прєбуду (.)
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Вшого високородія, сє(р)дєчного моєго добродЬя, вІЬрни(й) и пово(л)нТ>й- 
ши(й) слуга.

Михайло Скоропа(д)ский 4.
Октов(р). 2 (д). 1752 году. //
Надпис. Г(с)дрю моєму Григорію Ігнатієвичу 5, полковнику прилуцкому, 

єго високородію Gaлagaнy в(ь) Прилуці 6. //

№ 132. 1753 р. грудня 12. Савич Анастасія Миколаївна
до чоловіка Савича Петра Федоровича про те, що, на його прохання, 

відсилає до с. Кривця бабу, якій дано настанови, що робити, 
та про різні господарські справи.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57479 (Лаз. 432), арк. 154— 158 зв. Доку
мент — оригінал. Аркуші складалися учетверо, як лист. Арк. 155 зв., 158— 158 зв. чисті. 
Арк. 155— 155 зв. і 156— 156 зв. обрізані так, що становлять собою лише смужки паперу з 
текстом. Арк. 157— 157 зв.— це конверт розміром 130 X 105 мм. На арк. 157, на спідньому 
боці конверта, де сходяться загнуті його кінці, збереглася печатка розміром 16 X 16nmm на 
червоному сургучі.

Пєтрусєнку, сєрцє!
Пущєн(ь)ноє писмо ваше з(ь) Кривця сєго дєкабря 7 (д). получила я 11 

числа в(ь) Городищі, при которомь писмі соо(б)щєнь мні и реєстре о(т) вась 
о розномь скоті, иміющємься в(ь) Кривці(,> и в(ь) Рудні (;). Что (ж) вьі трє- 
буєтє, в(ь) томь жє своємь 1 писмі, присилки бабьі нашєй в(ь) Кривєць чрєзь 
сій жь подводьі(;), оная, по трєбованію вашєму, о(т)пускається(,). А при о(т)- 
пуски<,) что тамь приказано о(т) мєнє діла(т), за прибьітіе(м) єя в(ь) Кривєць, 
и какь оная вамь о(б)явить (, > то и вьі, тамь жє будучи, приказь свой о(т)дайтє <, > 
что(б) ко исправлєнію того д іла спомощєствованіє єй во всємь чинєно бьіло(. >
За присилку сорока яблокь вамь благодарствую(, > которьіє я при писмі вшє(м)
исправно получила<;). Туть жє увідомляю вась(,) что я, по блгости бжієй, 
начала почасти о(б)магати(с)(,) и какь о(т) кашлю, за присилкою о(т) вась 
лікарства з(ь) Стародуба чрєзь городиского ((: )котороє я по прєскрипцій 
мєдика Копса употрєбляла(:)), такь и о(т) другихь нємощєй свободившись, 
поклонь вамь свой засилаю(, > жєлая и вамь здравствова(т)<;>. Міди в(ь) 
ярмарку Погарско(мь) я нє купила (, > для того<,) что по окончаній ярмарку // 
нами, возвративши(с) ужє з(ь) Погару, получила писмо, и потому другьій разь 
ужє нє слєдовало мні за помянутою мідю єздить(;). В(ь) протчємь, жєлая вась 
при добромь здравій в(ь) скоромь врємєньї видіть в(ь) Городищі 2, навсєгда 
остаюсь (.)

Вамь всєдоброжєлатєлная сожитєлница ваша 3.
Анастасія Николаєвна 4.
1753 году дєкабря 12 д.
Городище (.) //
[PS] При писмі вашємь получила я карту (,) в(ь) которой ніякогось трак- 

таменту трєбуєтє о(т) мєнє за прибьітіємь ваши(м) в(ь) Городище (;>. То я бьі 
вамь совітовала впрєдь такь нє писа(т)(, > для того(,) что(б) иногда нє пришло 
в(ь) руки чужіє якіє(, > и что(б) не слєдовало к(ь) посміянію вашєму, дружєски 
совітую<.) //

22 зв.

23 зв.

154

154 зв.

155
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P(:).S(:>. Что (ж) о(т) мєнє приказано бабі діла(т), за прибьітіє(м) єй 
в(ь) Кривєць, о томь и вамь обявляю(, > а имєнно: утокь сто зарізать (, > а пять- 
дєсять, способнихь на плодь, остави(т)<,) гусєй пятьдєсять заріза(т) жє<,> 
а сорокь на плодь остави(т) (;), кабановь дванадця(т) убить <;), а пя(т) до при-
бьітія ншєго в(ь) Кривєць оставить. И когда совсімь управиться (,) то нехай
и кужєль прядє(т)(. > Да что о(т) пнєй 5 дано вамь рубль дєнєгь для покупки 
ліону, то оного рубля здєржтє на ліонь<,) а боліє нє купуйте, для того, что, 
де, нє вєсма дешево 6 и та(м) ліонь продає(т)ся<. > Извістно (ж) мні учинилось,

156 что та(м) у вась риби вєсма доволно // наловлено (,) толко (ж) вьі в(ь) гостинець 
м ні и малєнкой ни одной рибки не прислали<;), которой я в(ь) скоромь врє-

156 зв. мєни присилки ожида(т) буду<;>. Тутьж є и шору, надобную вамь, посилаю ( . ) / /
Надпис. Любєзному моєму сожитєлєві Петру Федоровичу Савичу подать

157 зв. в(ь) Кривці 7. / /
Помітка адресата. Получєнь 1753<: >-(г)[о] году дєкабря 14 <: > (д). чрє(з)

157 подводчика кривєцко(г)[о]8 <.) //

№ 133. 1754 р. травня 14. Александровський Онисим 
до Параскевії Сулиминої, дружини переяславського полковника,

І про те, що швець із с. Мицалівки має нешлюбну дружину, 
особу якої треба перевірити.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 179— 180 зв. Доку
мент — оригінал. Аркуші складалися увосьмеро, як лист. Арк. 180 чистий. На полі з правого 
боку арк. 180 зв., посередині,— слід від круглої печатки розміром орієнтовно 15 X 15 мм на 
червоному сургучі, що цілком висипався; напроти, на полі з лівого боку, прорваний папір на 
■•ї місці.

Вєл(ь)можная і мло(с)тьі[в]ая доброди[й]ко!
В селі М ицаловки(,) в(ь) ннішнемь куплєно(м)(,) вєлможно(с)ти вашємь 1 

домі(, > імієтся швець до(б)рой(,) черевики яки(х) не скажете, то вже разви 
нє пошиє(т)(, > тако(ж) и чоботи всякіє 2, і нимєцкіє, можє(т), хоча (й) якому 
офицєру, пошиє(т)(,) тако(ж) и молодица здоровая, тут ж е 3, у дворе, бєз(ь)за-
конно друго(й) го(д) живуть, какь му(ж) з(ь) жєною(,>. Якихь я ннішняго 
д н і мєль к вє(л)можно(с)ти вашой до Баришєвки по(д) калауро(м) в дворь 
при (с)воємь рєпорті посилать (,) толко (ж) без волі вєлможно(с)ти вашой я
нє (с)мєль, а нн і буди прикажєтє токовьі(х) [!] при(с)ла(т)(,> то прошу козака 
нарочнаго ко м ні при(с)ла(т)(,) при которо(м) того (ж) моменту будуть прямо 

179 у Баришєвку о(т)правлєни(. > Бо хоча (й) // оно(й) швець жєлає(т) с оною мо
лодицею повинчатися(,) толко (ж) вє(с)ма нєвозможно [!J(,) что оная молодица 
о сєби слушнаго свидітєлства нє покажє(т), єсть л і  в нєй му(ж)(.), іл і нєть<, > 
може, разна сєбє показує(т) (, > а бродящая вєзді (, >. Я же скоро чєловика слуш
наго вьіна(й)ду, что(б) на кого до(б)раго було домь поручи(т)(, > що(б) совсімь 
було в цилости (,) бо хоча (й) в сєм жє домі людє по ха(т)кахь живу(т), толко (ж) 
нєнадєжньїє.

Вєлможно(с)ти вашє(й) слуга.
Онисимь Алє|андровскій 4.
1754 года мая 14 д.

179 зв. Мицаловка(,). //
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Надпис. Вєл(ь)можнои єя мло(с)ти го(с)пжи полковници пєрєя(с)лов- 
ской(,> Пара(с)кевіи Сулиминой і до(б)роді(й)ци всємилостивійшой в Бари- 
шєвку 5. // 180

№ 134. 1755 р. вересня 21. Ханенко Микола та його дружина Юліана 
до дітей Петра Федоровича й Анастасії Миколаївни в родинних справах.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57479 (Лаз. 432), арк. 160— 161 зв. Доку
мент— оригінал. Аркуші складалися удвоє, як лист. Арк. 160, 160 зв. зшиті в рукописну 
книгу з порушенням послідовності тексі у й обрізані так, що залишилася лише частина з 
текстом. Арк. 160 зв. і 161 зв. чисті. Надпис, помітка адресата, печатка відсутні.

Любєзнійшіє д іти  наши Пєтрь 0єдоровичь(;) и Анастасія Николаєвна(. >!
Писмо вшє о(т) 14-(г)[о] числа сєго м(с)ця (,) з(ь) Загоровки писан(ь)ноє(,) 

получили мьі вчора (,) изь оного увідомившись о до(б)ро(мь) здоров(ь)й обойхь
вась(, > тако(ж) з(ь) дому вшєго кривєцкого о дочєрі вшєй(, > а ншєй любєзной
внучкі У ліані Пєтровні (, > что и она по блгости бжієй в(ь) добромь здоровий 
обрітається (,) непомалу о(б)радовались(,> о чємь и в(ь)прєдь таковьіє (ж)
блгополучньїє о(б) вась відомосте получа(т) жєлаємь(;>. А о сєбі о(б)явля-
ємь(:>, ЧТО И МЬІ со всіми дітми ншими(,) и внукомь 0єдоромь(,) по се число
в(ь) живьіхь обрітаємься (, > в(ь)прєдь жє какь воля бжія о(б) нась соблгоизво- 
лить<?>. Мьі (ж) при сємь, желая вамь навсєгда доброздравствєн(ь)но(г)[о] и
блгополучного повєдєнія, при ншємь блгословєній(, > прєбьіваємь.

Вамь вседоброжєлатєлньіє(. >
С3(т)ць<:> Никола(й) Ханенко.
Ма(т)ка<:) Іуліана Ханєнкова 
Сєптєврія 21 (д). 1755 году(.)
Городище <. > // 161
PS(: >. За присилку гостинця, кавуновь(, > и сльївь-вєнгєрокь, блгодарству- 

ємь(, > толко что оньїє налитьі горілкою (;>, но єсли можно о свіжьіє сливьі по
старався , и при оказій нась оними обослать(:). А о дворі с(ь) Кровніцкою(, >
какь должно поступи(т)(, > о томь писаль я до пна Аршука в(ь) Кривєць(.) // 160

№ 135. 1756 р. січня 12. Покорський Данило 
до племінника Скорупи Григорія з вимогою не грабувати його підданих 

у селах Буда і Яцьковичі.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 189— 190 зв. Доку

мент — оригінал. Аркуші складалися учетверо, як лист. Арк. 190, 190 зв. чисті. Надпис 
і печатка відсутні. На полі угорі арк. 189, праворуч, позначено іншим почерком і чорнилом: 
«Будлянскій лвсь».

Високоблгоро(д)ній г(с)пднь Скорупа, мой любє(з)ній плємінни(к) и блго- 
дітєль!

Новопочати(й) го(д) здраво, ми(р)но и блгодєн(с)твєнно прово(ж)дать вшєму 
високоблгородію з(ь) фамилією єго жєлаю (,>. А при то(м) донесли м ні бу(д)- 
л ян е(,) что вшє високоблгородіє у нихь двоє лошадєй и мой д в і ка(р)ти, за



моєю рукою ймь данніє, до(з)волитєлніє є(з)дить в(ь) л іс ь  мой, з(ь) припи(с)сю 
на ни(х) и моє(г)[о] старо(с)ти руки, одо(б)рали и у сєбє удє(р)жали(,) да й
яцко(в)ски(х) мужичи(х) коней четверо вши займишанє в(ь) л іс і  моє(м) тєжь
вєро(в)ка(ми) за(б)рали, и нні, з(ь) приказу вшє(г)[о], у нихь содє(р)жа(т)-
с я ( ,). А Ядковичи <(:)сами, вшє високоблгородіє, и(з)вістни<:)) пришли, кро- 

189 мє трєтой ча(с)ти, в домь, на(д)лежащой мні // з(ь) братя(ми) мойми(,) а (з)
то(г)[о] могуть разори(т)ся по(д)данніє(,) и нє бє(з) обиди ншой то будєть(.)

Для того вшє(г)[о] високоблгородія прошу, якь пріатєль, по приятєл(с)ки и 
обиходи(т)ся (, > а нє такимь гра(б)лєніє(м) (,) даби приязнь нє розо(р)вана бьі- 
ла(, > и карти мой и лошадєй яцковски(х) и бу(д)лянски(х) во(з)вратить по- 
(с)ланному моєму. В(ь) про(т)чємь в(ь) моє(м) до(б)рожєлатєлстві всєгда пре- 
буду.

Вшє(г)[о] високоблгородія всє(г)[о] до(б)ра жєлающи(й) дядя и нигки(й) 
слуга.

Данило Поко(р)ски(й) г.
Павло(в)ка.

189 зв. 1756 году гєнвара 12 (д). //

№ 136. 1756 р. січня 13. Покорський Данило
до племінника Скорупи Григорія з вимогою не захоплювати його ліси 

по р. Милуихі та інші і не грабувати підданих.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 191— 192 зв. Доку

мент— оригінал. Аркуші складалися учетверо, як лист. Арк. 192 зв. чистий. Надпис, печат
ка відсутні. На полі угорі арк. 191, праворуч, позначено, мабуть, Скорупою Григорієм, ін
шою рукою і чорнилом: «Лйсь по сєй бокь [Ми]луши» (текст у квадратних дужках витерся).

Високоблгоро(д)ни(й) м(с)ці пне Скорупа, мой сєрдєчни(й) плємінни(к) 
и блгодітєль!

Погавчора(с) пи(с)мо моє к(ь) вшому високоблгород[ію] 1 по(с)лаль, а сє- 
годни инь вістни(к) при(й)дє, житель соцки(й) Купрєйчико(в), которому я до-
(з)волиль є(з)дить в(ь) мой л ісь , а займи(с)кой 2 вшь старо(с)та з(ь) войто(м), 
на до(б)роволной дорозі єдучи, дрова в(ь) Займище завєрнуль<,) сокири д в і 
вгяль и квитки моєй руки у ни(х) одо(б)рали(,). А гз(ь) [!] чєго таково мні 
насиліє ділає(т)ся, на(д)лєжало вамь по сусідству мні о(б)яви(т)<, >. Сгіра-
шиваль я того члвка (, > нє рубаль ли в(ь) займи(с)ко(м) (, > но онь мні сказаль (, > 
что й мой л ісь , о(д) Займища иміючійся, в(ь)вєсь проехавши, рубаль дрова (, > 
з(ь) которими єхаль по(д) самою Шулаковкою(, >. И для то(г)[о] и(з)волитєль 
такови(х) по(с)тупко(в) и гра(б)лєній поперє(с)тать, до(б)ро о(б)ходитєл(с)тво 

191 во(з)иміть. дорогу свобо(д)ной нє запрещать и грабєжєй // нє удє(р)живать, 
да и квитки во(з)вратить, или дать місто ко вгаємни(м) драка(м) 3 и ссорамь(, > 
прошу мєнє увідомить(,). Чєго ожидая, прєбуду(.)

Вшє(г)[о] високоблгородія всєгичливи(й) дядя и слуга.
Данило Поко(р)ски(й) 4.
Павловка.

191 зв. 1756 року гєнвара 13 (д). //
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PS <: >. Ещє м ні о(б)являють(, > что старо(с)та займи(с)ки(й) и по(д)данніє
займи(с)кіє, до три(д)цати члвкь, в(ь) мой л іс ь  на сей бокь Милуши и в(ь) 
Горіло(м) бору и мє(х) вєровка(ми) о(б)ходять, тоє все вамь своя 5, а о(т)ць
вшь покойній та(м) д іла  нє и м іл ( ,). Я прошу вась запрєтить они(м) по(д)да- 
ни(м) того самовол(с)тва(. > // 192

№ 137. 1756 р. липня 1. Яскевич Федір до Ширая Михайла Стгфановича, 
бунчукового товариша, з проханням прислати за ним коней, 

а також пробачити йому ненавмисну провину перед останнім.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57479 (Лаз. 432), арк. 162— 163 зв. Доку

мент— оригінал. Аркуші складалися удев’ятеро, як лист. Арк. 162 зв., 163 чисті. На полі 
з лівого боку арк. 163 зв., посередині,— частина круглої печатки розміром орієнтовно 15 X 
X 15 мм на червоному сургучі, що частково висипався. У верхній частині арк. 162, з лівого 
боку, зазначено червоним олівцем: «1756».

Високомлстиви(й) г(с)дрь мой Михаило Стєфановичь!
Ежєли надо(б)но вашєму високоблгородію, слово в(ь) слово, якь пято(г)[о] 

колєса до воза, к сєбі мєнє в Солову<:>, то клячє(й) сюда присла(т), которого
врємєни за блго ізобрітєно вамьі будєть, соблговолитє(;>. А прошє(д)ша(г)[о] 
іюня 29 (д). сєго году что я прє(д) вами, в нікотори(х) росказахь єго(;), по слу- 
чаю (,) а нє умишлено(;>, погрішиль<;>, всєнижа(й)шє в томь о прощєнія про
шу \  и при то(м) остаю(с).

Вашь, високомл(с)тива(г)[о] г(с)дря моєго, вірни(й) слуга.
©едорь Яскєви(ч) 2.
1756 году іюля 1 (д).
Стародубь. // 162

Надпис. Его високоблгородію Михайлу Стєфановичу <, > до(с)то(й)нопо-
чтє(н)ному г(с)пдну бунчуково(му) товаришу (, > високомл(с)тивому г(с)дрю 
моєму (:), Шираю почтєнно 3. II 163 зв*

№ 138. 1757 р. березня 24. Стороженко Стефан до Новицького Івана, 
ічнянського сотника, з проханням позичити сто карбованців 

для купівлі степу під Повстином.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 183— 184 зв. Доку

мент — оригінал. Аркуші складалися учетверо, як лист. Арк. 184 зв. чистий. Надпис і печат
ка відсутні.

Блгородній гпднь сотникь ічански(й), сє(р)дєчни(й) братіку мой и блго- 
д ітєлю (.)!

При поклоні моємь прєд праздєнствомь воскрє[сє]нія Хрства, коєго с
оусє(р)діємь мои(м) вамь с(ь) пнєю и коханими дітки дочєкать и радостно 
праздновать жєлаю братє(р)сксо(.) При томь какь устнє просиль я вась о ви- 
зику ста ру(б)лєй дєнєгь, чєму ви нє рєкузуя, и о(б)явили присилать за оними(,) 
на посліднєй седмиці сєго поста (,) и для то(г)[о], з(ь) симь писмомь нарочного
за оними посилая, поко(р)но прошу пожаловать оно(му) при писмі вшємь,
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за п ечаттю , т і  сто рублєй в(ь)ручить (. > Сіє жє писмо вомісто обліка содє(р)- 
жагь, ищисляя с 1757(: > года априля 1 <:) числа до прійдучого 1758 <:) года ап- 
риля по 1 (: >- є число с прєцєнтомь, єжєли нє пожалуєш*, о(т) ста рублєй

183 10<:) (р)., якіє я имію бєзьо(г)[о]ворочно о(т)дать(.) Поистинні, братіку, //
нє утруждал би вась єтимь, точію нні шмать хорошо(г)[о] стєпку прито(р)го- 
ва(л) на хуторєць край Повстина близко, и для того, вась утруждая, и паки
прошу прислать, а в вшихь трєбованіяхь я готовь служить(:>, и прєбиваю. 

Вашь до(б)рожєлатєлни(й) брать и поко(р)ний слуга.
Стєфань Сторожєнко г.
1757 <: >-(г)[о] года ма(р)та 24 д(:).
Повстинь.
[PS]. Прошу, братіку, єто сєкрєтно содє(р)жать прєдь моими посланниг 

(ми) 2.
1757 году ма(р)та 28. По сєму пи(с)му, по повірєнію Стєфана Сторожєнка, 

183 зв. приняль для о(т)дачи єму о(т) сотника ічан(ь)скогсо // Івана Новицкого дєнєгь 
пя(т)дєсять рублєй, которіє єму, Сторожєнку, о(т)дать имію, в томь, подпи- 
суюсь.

Лубєн(ь)ского пол(ь)ку со(т)ні Яблуновс(ь)кой козакь пов(ь)стин(ь)скій 
Фєо>дорь Евдошєн(ь)ко.

По єго прошєнію ієрєй нікол(ь)скій ічанскій(,) Ісоань Сухан(ь)скій руку
184 приложиль. //

№ 139. 1758 р. січня 23. [Єсимонтовський] Андрій Якимович 
запрошує [Скорупу] Павла Григоровича з дружиною і приятелями

до себе на весілля.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 193—194 зв. Доку

мент — оригінал. Аркуші складалися удев’ятеро, як лист. Арк. 194, 194 зв. чисті. Надпис, 
помітка адресата, печатка відсутні. Прізвища автора листа та адресата встановлюються на 
підставі інших документів рукопису.

Мл(с)тиви(й) добродію мой, високоблгоро(д)ній м(с)ці пнє ujBagpe Павєль 
Григориєвичь!

При моємь нижайшо(мь) уклоні вшєму високоблгородію поклонь мой рє-
комєндую и за содє(р)жаніє и во(с)питаніє о(т)чє(с)коє любєзной вшєй сєстри-
ци, а моєй сожитєлници поко(р)но блгода(р)ствую. И ннішнєго ншєго вєсєлно-
(г)[о] блгополучного ак(ь)ту какь вашє високоблгородіє з єго дражайшою со-
жителницєю, такь и други(мь) ншимь мл(с)тивимь приятєлємь, котори(мь)

193 вашє високоблгородіє // разсуди(т) соблагоизволитє, по(д)ношу 1 и прошу вшєго
високоблгородія посіщєніє(мь) сиротинной мой домь мл(с)тивими ншими прия- 
тєлми нє оставить.

Вшєго високоблгородия, млстиваго до(б)родія покорни(й) слуга 2, шва- 
гє(р) вашь.

Андрєй Якимовичь 3.
1758 года гєнваря 24 (:) (д).

193 зв. Кирковка. I.L
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№ 140. 1758 р. травня 27. Конопка Іван, бурмистр м. Дуіиатина, 
до Хрущова Олексія Васильовича в майновій справі останнього 

з Синковськими Максимом і Андрієм.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57479 (Лаз. 432), арк. 164—165 зв. Доку

мент — оригінал. Аркуші складалися удванадцятеро, як лист. На полях з лівого і правого 
боків арк. 165 зв., посередині,— два сліди від печатки розміром орієнтовно 20 X 20 мм на чер
воному сургучі, що цілком висипався.

Млстивій гсда(р) мой А л є |ій  Василиєвичь!
Присланной о(т) вась с(ь) Климовой слободи Наумь По(д)ємній з(ь) прє(д)- 

ставлєніємь писмєнной жалоби на Ма|има и Андрєя Синковскихь(,) которій 
сєго мая 25 числа, оной По(д)ємній, в(ь) мєстєчко Душатинь явилься с поло
вини дня, а сєго числа Василій Андрєєвичь гспднь Гудовичь и(с) оного Ду- 
шатина в Івантєнки о(т)єхаль биль, за которимь гспдномь моймь, смотря я,
что писмєнная жалоба слідовала о(т) вась, моєго гсдаря, того жь врємєни 
оного Наума, нанявь в мєстєчку Душатині по(д)воду в(ь) кошть ваши(х) дольж- 
никовь, до самой Лопазни вєлиль єхать для взятия м ні, вновь поставлєнному,
полной о(т) гспдна моєго резолюцій (,). Ибо я, // о вашимь д іл і  сіричь, получа 164 
пе(р)воє писмєнноє прє(д)ставлєніє, пє(р)вєи случаи имію на они(х) о(т) вась,
гсдаря моєго, Синковскихь чуть жалобу <,) понєжє з(ь) чтєнія такь к(ь) гспдну

—-
моєму, какь нні и ко мні порозумилься, что приводять вась, гсдаря моєго, 
коликократно к(ь) [кіраиному убитку(,>. Того ради в(ь) рєзолюцию вамь,
гсдарю моєму, писмєнно обявляю (,) что с приказу гспдна моєго (, > дабьі боліє
о(т) вась, гсдаря моєго, на они(х) Синковски(х) нє происходили жалобьі, повє-
лєно учинить бєзьволокитную сатисфакцию, токмо что нні Андрєи в Ромєнь 
уєхаль на ярмалокь, а какь возвратить и(с) Ромна, обоихь нєпрємінно для 
розділки с никоторими тамошнєми, имь по обликахь дольжнєми(, > вислать
имію(т), // дабьі вамь, гсдарю моєму, іустились 1 и боліє волокити й краини(х) 164 зв. 
протєровь 2 нє ділались. В про(т)чємь со обовязаніємь моймь навсєгда прє- 
бубу [!].

Вашь, млстивого гдаря моєго, поко(р)ній слуга.
Івань Конопка, бурмистрь душатинский 3.
1758 года мая 27 (д).
З Душатина. // 165
Надпис. Млстивому гсдару моєму Алє^ію  Василиєвичу гспдну Хрущєву 

вручить в(ь) Климовой 4. // 165 зв.
Помітка адресата. Получєно маія 31 дня 758 го(ду) 5.

№ 141. 1758 р. жовтня 19. Апостол Петро, Гудович Василь, 
Скоропадський Михайло і Ханенко Микола до генерального 

військового писаря про присилку в Генеральну військову канцелярію 
яблук і груиі від опіиінянського сотника Панченка.

Подається за рукописом Державної бібліотеки ім. В. І. Леніна, фонд 159, одиниця 
збереження № 585, арк. 1,1 зв. Документ — оригінал. Арк. 1 зв. чистий. Надпис, поміт
ка адресата, печатка відсутні.
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Вьісокоро(д)ньій і вьісокопочтєнійшій г(с)пднь писарь войсковьій гєнєрал- 
ній, сердечній добродію нашь!

Сєго соктябра 14 (д). сотникь опошанскій Панчєнковь при рєпорті прислаль 
в(ь) Генералную войсковую канцелярію яблукь по пя(т)дєсять да дуль д в іс т і 
сімдєся(т) і оніє брукти при сємь к вашєму вьісокородію для прєдставлєнія
в домь єго яснєвєлмо(ж)ностьі вьісокоповєлитєлного г(с)пдна, г(с)пдна Малія 
Россій обойхь сторонь Д ніпра і войскь Запорожски(х) гєтмана и разнихь сор-
диновь кавалера посилаємь. А о сємь жє о(т) г(с)пдна подскарбія гєнєралного
Скоропадского и к(ь) г(с)пдну совітнику Теплову, о(т) которо(г)[о] онь о сємь
имієть писмо, нні писано[є], а впрє(д), скоро о(т)коль таковьі брукти в Гє- 
нєралную канцелярію прислани бьіть могли бь, бєзудєр[ж]но о(т)прави(т) 
они(х) нє остави(т). В про(т)чємь с по(д)лєжащи(м) почтєніє(м) прєбьіває(м).

Вашєго вьісокородія, сердечного до(б)родія наше(г)[о], поко(р)нійшіє 
слугьі.

Михайло Скоропа(д)ски(й).
Никола(й) Ханєнко.
Петрь Апостоль(.)
Василь Гудовичь1.
1758 году октя(б)ра 19 (д).

1 Глуховь. //

№ 142. 1758 р. грудня 4. Гудовичева Марія до Михайла Стефановича 
з проханням не відбирати борг у  Зубрицького Федора, поки не повернеться 

додому її чоловік і не дасть грошей останньому.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57478 (Лаз. 43j), арк. 24—25 зв. Доку

мент — оригінал. Аркуші складалися ушестеро, як лист. Арк. 25, 25 зв. чисті. Надпис і пе
чатка відсутні.

 ̂ Милостивий г(с)дрь мой Михайло Стєфановичь!
Игвістилась я чрєзь старосту своєго душатинского, что ви и по сеє врємя 

болізнуєтє (, > то ср(д)цємь моймь сож алію (,) и жєлаю вамь получи(т) пєрво- 
битноє здравиє(,). Я же вамь обявляю, что мужь мой писаль до мєнє, хваля
чись милостію гєтманскою, и обявиль мні в писмі своємь, что нєпремінно 
будєть в Малороссию по посліднємь пути(,). Да при сєм же прошу вась, моєго
г(с)дра, издєлать мні свою любовь: чи нє возможно будєть ва(м) почєка(т) 
дєнєгь Федору Зубріцкому, покаміс(т) я получу о(т) мужа моєго из Санк(т)- 
Пєтєрбурха извістіє? Понєжє такий то Зубріцкий заводи(т) шма(т) землі 

24 поблизости к наши(м) грунтамь(,) а я такому то Зубріцкому, // без відома 
мужа моєго, дєнєгь вручить нє смію. То прошу мєнє увідомить, буди воля ваша 
оному Зубріцкому дєнєгь пождать до извістия(,) а я уповаю, что извістиє 
о(т) мужа моєго из(ь) Санк(т)-Пєтєрбурха в(ь) скоро(с)ти получу (;). При сємь 
остаюсь.

Вась, милостиваго г(с)дра моєго, всєго добра жєлатєлная и ко услугамь 
поволная.

Мария Гудовичева г.
1758 году дєкабра 4 дня.

24 зв. Ивантєнки. //
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№ 143. 1758 р. грудня 5. Христина Ракушка-Романовська 
до Іскрицького Петра, бунчукового товариша, з проханням 

дозволити ловити рибу в озері Слабон.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.53479 (Лаз. 432), арк. 166— 168 зв. Доку

мент— оригінал. Аркуші складалися ушестеро, як лист. Арк. 167 зв.— 168 чисті. Арк. 167,
167 зв. обрізані так, що залишилася лише частина з текстом, причому текст скріплений у ру
кописну книгу в зворотному напрямку. Помітка адресата відсутня. На полі внизу арк. 168, 
посередині,— слід від круглої печатки розміром 18 X 18 мм на червоному сургучі, що цілком 
висипався.

М(с)ці панє Іскрицкій (,) м ні вєл(*)цє м(с)цивьій пане и блгодітєлю (.)!
Бьіл* посланьїй со(т) вм(с). м(с). пана з(*) листо(м'ь) со озє(р)цу С лабон і(,) 

якобьі а воровским* способом* оное нєво(д)ком* тягнула (.) А а преждє сєго
в(*) нєбьі(т)ности вм(с). м(с). пана посилала лист* вєл(*)мо(ж)ного єго мл(с)ти 
панаЖора(в)ки, пана по(л)ковника стародубовского, в(*) котором* позволєно 
оноєозє(р)цєтяг[ну(ти)] ^ н є ін о , наше габрал* староста или другьіє которьіє
людє вм(с). м(с). пана, чи за відомом* вшим*, или н іт* ( .)  Тєпє(р) на лист*
вм(с). м(с). пана о(т)віт* чинячи(;), прошу всєпоко(р)нє оного м ні озє(р)ца // 166 
тягнуть нє побороноить(.), za що в(*)прє(д) всєзичливє о(т)слуговати должна (.)

Вм(с). м(с). пана и блгодітєля всіх* добр* всєзи(ч)ливад<. >
Хрістина Іванова Раку(ш)кина Романо(в)скад 2.
Z(*) Костєнич*.
Дєкє(м)врія е [5] (д). 1758 року. // 166 зв.
[PS]. Ежєли ж* вм(с). м(с). пан* вєсма нє хочєтє оного озє(р)ца Слабоні 

нам* позволити тягнути(.), тєди поко(р)нє прошу(:) принамній так* позволи
ти (;>, и на власт* полко(в)ничую(, > и вм(с). м(с). пну(,) и нам* ту(т) жє по 
лю(б)ві єлико сущой хр(с)тіанской пожаловати тягнути (.) // 167

Надпис. Его мл(с)ти пану Пєтру Іскрицкому <,) товаришеві войска Za-
порозска(г)[о] бунчуковому (, > моєму вел(*)цє м(л). пану и особливому блго- 
д ітєлєв і (, > всєпоко(р)нє 3<. ) // 168 зв*

№ 144. 1758 р. Капоровський А. до [Сулими] Євстафія Семеновича 
про свої стосунки з шевцем.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57480 (Лаз. 433), арк. 188, 188 зв. Доку
мент— оригінал. Надпис, помітка адресата, печатка відсутні. Дата встановлюється за текс
том цього документа, прізвище адресата — на підставі інших документів рукопису.

Мл(с)тивой г(с)дрь Евстафий Семенович*!
За старатєлство вашє о наготі моєй я покорноє моє восписую блгодарє- 

н іе(,). Сожалію при тому, что єго королевскоє величєство баришовскоє нєми- 
ло(с)тив* ко мні и без ро(с)чєту нє жєлаеть мєнє в* обуві ви д іть(,). П р и зн а 
юсь, что я прє(д) ним* должник*(,) но и єго освящєнная особа, яко человік* 
сьій(,) можєть так* много содра(т), как* не (с)мо(г) в* фамилій и в* особі (,). 
Начну (ж) я прє(д) єго вєличєство(м), заключая пакта мира, чинить договорьі(,) 
для будущєй в*прє(д) спокойно(с)ти(,). Я єму должєн* за пошите черєвиков* 
два чє(т)вєрики ж ита(,) да за чинбу четирєх* козлин*(,) єщє с* 752 года \
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копієкь 20 <:), толко моєго долгу ((:)а вь о(т)дачи єму, кєйзєрли(н)гу 2, о(т) 
мєнє чєтвєрикь пшениці (,) чєтвєрикь гречки (,) чє(т)вєри(к) проса (,) по(л)- 
вєдра горілки (,) сала нє упомню(:)>. Его жь кєйзєлли(н)чєство 752 году сь 
чєтирє(х) козли(н) о(т)даль сєго 758 ужє года толко 3 <: >, а єдна и доселі єщє 
вь нєго чини(т)ся(,) да вь нєго (ж) подошви и футро моє(, >. Я о сємь толко 
напомянуль для того, что(б) подать єго вєличєству знать, что и я столко памя- 
тєн ь(,) за своє, сколко и о н ь (,). Однакь признаюсь, что долгь на мні нє для 
того удєрживается, что(б) я нє могь или нє хотіль заплатить(,) но для того, 
что єму прави(т) на мні того долгу сти(д)но бьіло, нє зробивш[и] 3 того, за что 

188 взялся, / /  а осо(б)ливо, что ужє затєра(в)ши или употрєбивши на свою особу 
((: )короля(м) прилично дани брати(:)>. Одна(к) прошу єго, пусть зділаєть, 
а я єму єго весь долгь о(т)дамь(, > сь упованіємь, что ионькозлинку(,) подо
шви и футро о(т)да(с)ть жє, и такь вічньїй иміємь заключити 4 мирь, аминь. 
Посилаю до кожи єщє смушокь нєболшой, да будєть ко м ні мило(с)тивь(, >. 
А я прєбьіваю сь моймь должньі(м) почтєніє(м).

Мл(с)тивой г(с)дрь, вашь покорнійши(й) слуга.
188 зв. А . Капоровский 5. //

№ 145. 1759 р. квітня 25. Стороженко Марфа до Чернецького Олексія, 
яблунівського сотника, з проханням повернути борг через її сина Івана.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57479 (Лаз. 432), арк. 169— 170 зв. Доку
мент — оригінал. Аркуші складалися учетверо, як лист. Арк. 170 зв. чистий. Надпис, поміт
ка адресата, печатка відсутні.

Вьісокоблагородній и достойно почтєнній г(с)пднь сотникь яблуновскій, 
блгонадєжній добродію мой!

Крайняя состойть мні нужда нні в дєнга(х), для того покорно прошу 
присилкою они(х) нє оставить(,) по крайности хоть половиннимь числомь(,) 
которіє приня(т) и в пріємі они(х) дать роспи(с)ку повіраю сину моєму Івану
Сторожєнк[у] *. За якоє в ннішнємь моємь прошеній нєоставлєниє за свидан- 
нємь благодарить ім ію (:). В протчємь 11 сь жєланіємь моймь вашєму вьісоко- 

169 благородию сь панєю и любєзними діткамьі всякого благополучія і с отданіємь 
моєго поклона остаюсь(.)

Вашєго вьісокоблагородия всєго добра вірно желатєлная и до услугь бла- 
госклонная.

Марба Сторожєнкова 2.
1759 году апріля 25 (д).

169 зв. Іржавєць. //
[PS1. Ежєли всіхь нєвозможно дєнєгь за чимь присла(т), то покорно прошу 

хоча й сто рублєй присла(т), бо єй, вірно доношу, что крайн[є]3потрєбно, по
тому что у дорогу посоль, висилаю. Умилосердися, батєнку, панє сотнику, 
зділай мило(ст), чєрє(з) сина моєго пришліте тепера, ибо мая пєрвого имію(т) 
вози виізди(т) 4. _

1759 году априля 29 (д). По вишєписанному принято мною о(т) пана сот
ника яблуновского А л є |ія  Чєрніцкого половинноє з(ь) осталной должной сум- 
м и5 дєнєгь восімьдєсять пять рублєй ровно(;>. А другую осталную половину,
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такоє жь число — восімьдєсять пять рублєй, за видачею о(т) мене ему, пану 
сотнику, на всЬ проданніе мною грунта купчой, затимь 6 імію я о(т) него 
т і  денги прина(т) [!](.)

К сей росписки Ма(р)0а Стороженкова(. >, а по повелінію оной синь єй<;), 
войскови(й) канцєляри(ст) Івань Сторожєнко, руку приложиль. // 170

№ 146. 1759 р. вересня 26. Лукашевич Анастасія до пані Скоропадської 
про наміри військового бригадира посвататися до останньої.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57479 (Лаз. 432), арк. 171— 172 зв. Доку
мент — оригінал. Аркуші складалися ушестеро, як лист. Арк. 172, 172 зв. чисті. Надпис, по
мітка адресата, печатка відсутні.

Всєлюбє(з)нійшая сестриця и добродійко моя пані Скоропа(д)ская(,)!
Я сєрдцємь своймь вєсма сож алію (,) что всєлюбєзнійшая сестриця моя

никогда, коли 1 б нє пишете (,) какь то и в(ь) бьітно(ст) в(ь) ва(с) сна моєго 
Федора <, > чрє(з) оного никакимь пи(с)момь мєнє нє увідомила(, >. Я жь тє- 
пєрь(,) получєнноє мною о(т) г(с)пдна брєгадира зрана, єщє пєрєдь спасовимь 
постомь, пи(с)мо<,) о намірєніи єго бьі(т) вамь приятєлємь вічни(мь)(, > хоча й 
нє наміренна бьіла(,) по причині никаки(х) о(т) ва(с) в(ь) сєбє нє иміючи(х) 
ча(с)тихь писємь(,) к(ь) вамь посила(т)(,) однакь что(б) мні в о(т)силки оного 
пи(с)ма пєрєдь брєгадиремь устоя(т) (, > да и онь в(ь) томь мні кучи(т)(,) поси
лаю тоє пи(с)мо для прочоту // вашєго(,). И буди вьі єму, брєгадиру, намірєни 171 
бьі(т) вєчнимь приятєлємь(,> то мене прошу чрє(з) сію окказию увідоми(т)(,)
с(ь) чего (б) жє оному брєгадиру зна(т) д ала(,). Да и старо(с)та єго, г(с)пднь
гєнераль а(н)шє0ь Стрєшнє(в), которо(й) в(ь) вась бьіль и вась 2 тому г(с)пдну 
брєгадиру заліцаль 3, и чтобь мні в(ь) томь докуки в заи(з)вістій йхь боліє 
нє бьіло, да и(з)вісти(т) мєнє нє проминіть(, > щобь мні до ихь о томь о б п и 
сать. Да при томь жє прошу, нє(т) ли каки(х) и(з) Пітєрбурга чрє(з) проєжаю-
чихь курієровь о(т) сна моєго Петра писємь(, > по канцелярій справи(т)ся (, >
и оньїє ко мні при(с)ла(т)(, > за що я ва(мь) буду блгодари(т)(,) и єсмь.

Всего добра жєлатєлная.
Анастасія Лукашєвичова 4.
1759 году сєнтябра 26 (д).
Пєрєя(с)ловль. // 171 зв.

№ 147. 1760 р. березня 2. Анастасія Лукашевичева 
до сестри Скоропадської про виконання доручень останньої.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57479 (Лаз. 433), арк. 182— 183 зв. Доку
мент — оригінал. Аркуші складалися учетверо, як лист. Надпис, помітка адресата, печатка 
відсутні.

Любєзнійшая моя сестрице пні Скоропадская!
Поклонь свой нижайшій к вамь посилаю и о бєз(ь)извєстно(му) вамь

г(с)пдну обявляю(,> что я с нимь виділася на м асниці(,> и говорила с нимь 
о вась 1 очєнь мало(, > затємь что гєнераль Лопухинь бьіль з жєною и множє- 
ство другихь пєрсонь с Києва (,). Одна(к) онь просиль мєнє, даби я писмо
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ваше, ко мні писан(ь)ноє(,) к нєму прислала, котороє я и посилала. И якоє 
писмо о(т) єго получила, оноє для прочитання к вамь посилаю(,). А що жь я,

182 сестрице, сие писмо забавила, Н то по той причині, що онь обєщался в мене 
на другой нєдєлі поста бьі(т)(, > и я для забратия лучшой справки симь увєдом- 
лєниємь наровила(, >. Однакьонь нє бьіль за свойми нинішними, повоєнному 
обращєнію, нєдосугами, то я сими днями посилала до оно(г)[о] вєстимо(г)[о]
вамь гпдна лошадь, которая в стаді нашємь сискалася, к uygy єго лошадєй(, > 
о(т) которого и писмо получила, гдє упоминає(т), єст ли о(т) вась ко мні какоє 
извєстиє(,). И затімь, сєстрицє, напишіте ко мні, що з(ь) симь дєла(т), ибо 
онь и сам(ь) би радь прямо к ва(м) поєха(т)(, > толко по нинішнимь воєнни(м)

182 зв. обращєниямь, поєлику онь над симьі полками // состой(т) главньі(й) комен
д ор) <,) и прє(д)ложєния гєнєралітє(т)ския о т 2 о(т)лучки німаліш є о(т) 
команди єго(, > какь и о(т) єго мні обявливанно, по(д) смє(р)тною казнію за- 
прєщєнно(, > о(т)лучи(т)ся в да(л)ниє мєста крайнє нєлзя(, > кромі толко Н і 
жина (, > Києва (,) и Пєрєя(с)лавля, яко и команда єго при тє(х) мєста(х) состо- 
я(т)(,) 3. И затімь, сестрице, прошу вась поразумі(т)ся с пє(р)во(г)[о] єго пи- 
сма<,) и да(т) мні обо всємь зна(т)(,> якь мні до и(х) написа(т)(,). А на моє 
разсуждєниє, то я прошу вась приєха(т) ко м ні в Демянці (, > яко к ро(д)ной 
своєй сестрі (,) о(т)коль и в Києвь, буди бь жєланиє ваше бьіло, для про- 
хождєния пєщє(р) и поклони(т)ся, яко туда из дални(х) мєсть людє приєзжаю(т), 
поєхать(,) мні кажє(т)ся, нє худо (б) бьіло<,>. Да и другоє писмо, в которо(м) 
онь о вась извєстія трєбує(т), посилаю(,>. О брєгадиру (ж), сєстрицє, вамь

183 обявляю, що Алє|а(н)дрь // Пє(т)ровичь самь к нєму тєперь о(т)писаль, что 
вьі в замужство 4 ити(т) єщє нє жєлаєтє по нєокончанию судни(х) процєссовь,
иміющи(х)ся з пасинкамьі вшими, ибо онь о сє(м) нікогда єму впокою нє да- 
є(т)(, >; давноє жь писмо, писанноє Алє^андрь Пє(т)ровичє(м) ко м ні, затємь 
брєгадиро(м), к прочєту и к вамь, моя сестро, посилаю<, >. И нині онь, думаю(, > 
А лє|андрь Пе(т)ровича останови(т) ужє при покой(, > и затє(м) онь, полєтич- 
ни(й) о(т)казь здєлавь, нє показуючи вида в грубости(,). И тако остаюсь.

Вамь всєго добра жєлатє(л)ная и покорная слуга.
Ваша Анастасія Лукашєвичова б.
1760-(г)[о] году марта 2.
Пєрєя(с)лавль.
[PS]. И тако дайте намь зна(т), гдє вась мо(ж)но виді(т), чрєзь подателя

183 зв. сего ц

№ 148. 1761 р. вересня 1. Сшороженко Марфа 
до Чернецького Олексія Тихоновича, яблунівського сотника, 

з проханням прислати шістдесят карбованців боргу 
за куплений у неї березник.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57479 (Лаз. 432), арк. 186—187 зв. Доку
мент — оригінал. Аркуші складалися ушестеро, як лист. Арк. 186 зв. і 187 зв. чисті. Помітка 
адресата відсутня. На полі з правого боку арк. 187, посередині,— частина восьмигранної 
печатки розміром орієнтовно 15 X 15 мм на червоному сургучі, що майже цілком висипався.

До(б)родію мой Алексій Тихоновичь!
Нужда моя позвала к вамь нарочно написати с прошєниємь тім ь: покорно 

прошу за приторговании берєзникь и(з) землями вами у мєнє дєнги, шє(ст)- 
дєсять рублєй прислати чєрє(з) своєго нарочного, а купчую хочь на то(мь)
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планкєту, что в зятя моєго заготований имієтся, хоча и за роспискою моєю, 
прошу увіритися. Я жє намірєна всєконєчно з Ораховскимь розвестися за 
Повстинскии мой хуторець, сама имію бути, и з вами видітися, и купчую вру
чити, написавши. СО чємь и всугубляю моє прошєниє и при засвідитєлствова- 
нии моєго поклона вамь з любєзною панею навсєгда прєбуду.

Вамь, добродієві моєму, доброжєлателная слуга.
Марф[у]та Сторожєнкова х.
1761 года сєнтя(б)ра <: >1 <: >. // 186
Надпис. Благородному господину сотнику яблуновскому Алексію Тихо- 

новичу господину Чєрніцкому вручи(т) 2. // 187

№ 149. 1763 р. квітня 29. Гервасій, переяславський єпископ, 
до переяславського полковника про одруоюення дівчини-сироти, 

що була на вихованні в останнього.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57482 (Лаз. 435), арк. 8—9 зв. Документ — 

оригінал. Аркуші складалися увосьмеро, як лист. Чисті аркуші, надпис, печатка відсутні.

Вєлможньїй г(с)пднь полковникь, млтивьі(й) хлібосоль *(.)!
Ваша вєлможность изволили сєго априля 28 (д). писаниє своє к(ь) намь 

присла(т)(,) и в(ь) ономь изобразить (, > что оказатєль писма жєлаєть дівоч- 
ку(, )которая викрєщєнна о(т) єурєй(,) и в(ь) до(мь) вашь о(т) нась прислан- 
на(: >, в(ь) супружєс(т)во поняти(, >. На котороє вашєй вєлможности о(б)яв- 
ляє(мь)(,> что мьі жєлали (б) єщє, дабьі, пє(р)воє, она при // домі вашємь єя 8
вєлможности г(с)пжі полковниці могла боліє прислужитися, для чєго она 
туда и послана (.) В(ь)тороє, нравовь и о(б)хождєнія, а найпаче поря(д)ковь 
хозяйски(х) приобучилася бьі(,> и єй нрави какь в(ь) домі вашємь(:), такь 
и вн і, прє(д) лю(д)ми, могли (б) лутчє бьіти распознанни(, >. Тако(ж) и то мьі 
разсудили<;), что она сирота бєзмістная(,) иностранная (, > и бєз(ь)помощная (,) 
и нє имієть, гді бьі к(ь) містечку прихилити(с). // Того ради хотя бьі мужь 8 зв. 
ім іль  какоє містечко (,) гді себе и єй прихилити (,) хотя бьі то бьіло и с(ь) 
подданс(т)ва вашєя вєлможности чєстни(х) людей <;>, и того ради какь сіє, 
такь и прєжде показанноє намірєніє в(ь) разсуждєніє вашєй вєлможности
прєдаємь(. >. Явлєнного жє в(ь) писмі члвка нє прєзираємь(,) толко бьі с(ь) 
прє(д)показанними обстоятелствами бьіло сходно(;). Богь своєю благодатію // 9 
вась и домь вашєя вєлможности весь да соблюдєть(.)

Вашєя вєлможности 2 покорнн(й) слуга.
Гєрваси(й), єп(с)кпь пєрєяславскьі(й).
1763 года априля 29 (д) 3. // 9 зз
Помітка адресата. Полу(ч)є[нь] априля 29 д. 1763 г. В докладь отдать 

во своє врємя 4.

№ 150. 1771 р. лютого 12. Лизогуб Яків Семенович повідомляє 
сеспоі Пелагії Семенівні про те, що батьків портрет він одержав, 

а свій власний відішле їй, як буде написаний.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57478 (Лаз. 43j), арк. 41, 41 зв. Доку

мент — оригінал. Аркуш складався ушестеро, як лист. Чисті аркуші, надпис і печатка від
сутні.
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Вьісокомьілостьівая государиня, сєстрьїцє Пєлагьія Сємєновна!
Дарованнои(,) батюшкьі по(р)трє(т) 1( ,) посланно(й) ж єні моєй Марьіи 

Сємєновні(;> о(т) ва(с), я толко і наслаждаюсь, смо(т)ра на оной, спомьіная 
всєгда как батюшку (;), такь і покойную жєну, і содєржу оной для сина моєго
Івана(;>, а вшєго плємєнньїка. Пожалуй, матьі моя, нє погнівьі, что нє поси
лаю (,) однакь какь скоро напишє(т) іконописець(,) то я сей іли другой при
шлю (: ).

Ж алію  сердечне, что нещасливь я видіть брата моєго Якима Семеновича, 
господьіна полковньїка (; >, инємогу зна(т), долго льі здє пробави(т) (,). Много- 

41 щасливь бьі бьіль, когда бьі о сємь могь знатьі. // Я чрєзь сіє всєнижайшоє моє 
почтєніє вам ь(,) дражайшому брату Пє(т)ру Івановичу (;) і дражайшо(му) 
брату Якьіму Семеновичу з сьіномь моймь о(т)давь, себе нєо(т)ємлємои прияз- 
ньі(,) і сина моєго <;> прєпоручьівь<,) пишусь по гробь мой тако(:>.

Вьісокомилостьівой государині, дражайшой сєстрьїці, я вашь всєпокор- 
нійшой слуга.

Яковь Лизогубь 2.
1771 года фєвраля 12 (д).

41 зв. Сєднєвь. її

№ 151. 1771 р. березня 7. Покорський Данило 
до пана Павла Григоровича з протестом проти самочинного захоплення 

поля його підданих у с. Коновалівці.
Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57478 (Лаз. 43,), арк. 39—40 зв. Доку

мент— оригінал. Аркуші складалися учетверо, як лист. Арк. 39 зв.— 40 зв. чисті. Надпис, 
помітка адресата і печатка відсутні.

Мл(с)тиви(й) г(с)дрь мой Павєль Григорієвичь!
Увідомилься я, что вшє високоблгородіє сєго мая 4 (д)., насла(в) свой 

сохи на поле ярноє слободи моєй Коновало(в)ки, оноє поле, по(д)данни(ми) 
мойми чрє(з) колкодєся(т) л іт ь  владіємоє, самоволно и гвалто(в)но на вась 
попахальі(,) и я тому вє(с)ма удивляю(с)<, > и(з) чє(г)[о] то нахал(с)тво начинає-
те(,>. Длято(г)[о] вшє(г)[о] високоблгородія прошу 1 о то(м) мене увідоми(т) (, > 
и(з) яко(г)[о] резону то зділано<, > или єжєли ссори(т)ся нє жєлаєтє(, > то оноє 
поле по прє(ж)нєму при по(д)данни(х) мойхь остави(т)(. > В(ь) про(т)чє(м) 
гірєбуду (,).

Вшє(г)[о] високоблгородія поко(р)ни(й) слуга.
Данило Поко(р)ски(й) 2.
Яцковичи.

39 1771 году marta 7 (д). ІІ

№ 152. 1774 р. травня L Покорський Іван 
до [Скорупи] Павла Григоровича з повідомленням про те, 

що через перевтому з дороги та відсутність братів не зможе прибути 
для продажу Судинського поля.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, 1.57478 (Лаз. 43j), арк. 44—45 зв. Доку
мент — оригінал. Аркуші складалися учетверо, як лист. Арк. 45, 45 зв. чисті. Надпис, по-
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мітка адресата, печатка відсутні. Прізвище адресата встановлюється на підставі інших доку
ментів рукопису.

Милостивій гсдрь Павєль Григорьевичь!
Покорнійшє вашєго вьісокородія прошу мєнє ізвінить, что я по писму 

вашє(му) бьіть завтра нє могу, по причинамь(. ):1 (.) Я сєй день толко з дороги 
з(ь)-за Десни прієхаль, послі чєго нєсколксо нє можєтся<.) 2(. > Поле Судин- 
скоє разєжжать и разсматривать кріпостєй самь я, бєзь братовь Алє|ієвичовь, 
нє могу (. >, як о 1 оною Судинкою и принадлєжащими к(ь) нєй грунтами общє ми 
по о(т)цахь нашихь владіємь(.> Почєму к(ь) онимь братамь послаль я, чтобь 
они ко мні прієхали(.) И какь прієдуть, хотя зь нуждою, бьіть імію; когда 
ж ь нєть, самь по врємєни моє почтєніє засвидітєлствовать // должєнь(,> или 44 
одолжить мєнє копією своєй крєпости для разсмотрєнія моє(г)[о](, > и внуше- 
нія братамь (.> А в(ь) протчємь, что принадлєжить до мєнє(,) по сосідству 
грань моєго з вашимь вьісо[ко]родіємь пріятства содєржать жєлаю (,) и хочу 
з(ь) моймь всєгдашнимь почитаніємь бьіть(.)

Вашєму вьісокородію, милостиво(му) г(с)дрю, всєпоко(р)нимь слугою.
Іва(н) Поко(р)скій 2.
1774 году мая 1 (д).
З Павловки. // 44 зв.

№ 153. 1776 р. жовтня 29. Жадко Федір до невстановленої особи 
з подякою і побажанням усього найкращого.

Подається за рукописом ЦНБ АН УРСР, І. 57483 (Лаз. 436), арк. 56, 56 зв. Доку
мент — оригінал. Аркуші складалися учетверо, як лист. Чисті аркуші, надпис, помітка адре
сата, печатка відсутні.

Мьілостивій государь!
Будучьі я обовязань вьісокою милостію вашєго вьісокоблагородія ужє нє 

сотьтєпєрь(, > которою я ползуясь, хвалюсь в просла(в)лєніє вьісокопочтєнной 
персони вашєго вьісокоблагородія (: >. И нині, имєя случай принєсть за оную 
моє всєдолжнійшєе благодарєніє, нє чимь иньімь(,) какь симь моймь служу 
почєркомь, усєрднійшє жєлая вашему вьісокоблагородію и всєй // високо- 
почтєннійшєй фамилій всєщасливійшаго и долгожизнєннаго благодєнствия (.) 
Кончу жь тємь, что я по жи(з)нь мою остаюсь з глубочайшимь моймь имени 
вашєго високопочитаниємь и прєданностию<. >

Милостивій государь (,) вашєго вьісокоблагородія ньіжайшій слуга (.)
Фєдорь Жадко 1(. >
1776 году октябра 29 (д).
Вєпрьікь(.) //

56

56 зв.
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4 Цифрами в дужках позначаються но
мери документів у збірнику.

ТЕКСТИ

М 1
1 У рукопису «за зобщий».
2 Літера 8 виправлена з й.
3 Літери ое виправлені з ий.
4 Літера з виправлена з н.
Б Слово дописане на полі з правого боку.

Літера т> правлена, літера у виправле
на з 8.

7 Літера со правлена, нечітка.
6 Літера м правлена.
9 Слово дописане над рядком.
10 Цей і попередній абзаци написані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
на лівій.

11 Цифри перероблені з інших, нечіткі.
12 Літера и правлена.
13 Абзац писаний на полях угорі і внизу в 

зворотному напрямку, три наступні — по
середині аркуша по вертикалі.

14 Літера z правлена.
15 Кінцева літера ь  виправлена з у.
16 Помітка адресата писана іншим почер

ком і чорнилом.

№ 2
1 Тобто «благати» або «благать».

л:° З
1 Літера я напіввідрізана разом з краєм 

аркуша, нечітка.
2 Літера з напівзалита чорнилом.
8 Слово підкреслене двома пунктир

ними лініями тією самою рукою.

4 Літера к перероблена з іншої.
6 Абзац писаний на правій половині 

аркуша, два наступні — напроти, на лівій.
6 Далі текст продовжується посередині 

арк. 2 зв. у зворотному напрямку.
7 Абзац писаний посередині нижчої 

половини аркуша.

М 4
1 Абзац розташований на правій поло

вині аркуша, два наступні — напроти, на 
лівій.

2 Абзац писаний посередині нижчої 
половини аркуша.

М 5
1 Перша літера є правлена.
2 Так у рукопису.
8 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
на лівій.

4 Напис із п’яти вертикальних рядків 
посередині лівої половини аркуша.

6 Напис іншим почерком і чорнилом із 
двох вертикальних рядків у зворотному на
прямку посередині правої половини аркуша.

№ 6
1 Тобто «власною рукою». Цей і попе

редній абзаци розташовані на правій поло
вині аркуша, два наступні — на лівій.
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1 Літера -Ь частково відрізана разом з 
краєм аркуша, нечітка.

2 Літера м правлена, нечітка.
3 На місці тексту в квадратних дужках 

прорваний папір.
4 На місці тексту в квадратних дужках 

прорваний папір.
5 Друга літера а напівзалита чорнилом, 

нечітка.
6 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
на лівій.

7 Літера а перероблена з іншої, дуже 
нечітка.

8 На місці тексту в квадратних дужках 
поорваний папір.

9 Описка. Треба «Запоро(з)кого».
10 Описка. Треба «Жора(в)ку».
11 Напис із шести вертикальних рядків 

посередині лівої половини аркуша.
12 Напис іншим почерком і чорнилом 

із двох вертикальних рядків у зворотному 
напрямку посередині правої половини арку
ша. Нижче — помітка іншою рукою і чор
нилом: «Виплаче(н) дольгь». Цим самим по
черком і чорнилом написано посередині арк. 
4 зв. по вертикалі: «Виплаче(н) сє(й) дольгь 
Іваном!» Ла(с)кєвБчомь».

13 Далі в рядку — хрестик. Текст пи
саний трьома вертикальними рядками тим 
самим почерком і чорнилом, що й основний.

Л'2 8
1 Літера ш напівзалита чорнилом, не

чітка.
2 Літера з виправлена з іншої.
3 Частина речення «или ... п(ь)ришлє(т)» 

дописана на полі з лівого боку.
4 Літера с пошкоджена, нечітка.
5 Літера з виправлена з в.
* Частина слова «(с)ти» дописана над 

рядком.
7 Перша літера и пошкоджена, нечітка.

г8 На місці літери л прорваний папір.
9 Літера ч пошкоджена, нечітка.
10 Частина слова «кь» пошкоджена, не

чітка.
11 Частина слова в квадратних дужках 

дуже пошкоджена. Цей і попередній абзаци 
розташовані на правій половині аркуша, два 
наступні — на лівій.

Чорнило на місці числа «29» розійшло
ся. Можливо, дата перероблена з іншого 
напису.

13 Напис на верхньому боці конверта.

№ 9
1 Мабуть, у реченні пропущено «МБЄМЬ».
2 Почерк і чорнило підпису інші. Цей 

і попередній абзаци розташовані на правій

№ 7 половині аркуша, два наступні — вище, на 
лівій.

3 Напис із п’яти вертикальних рядків 
посередині лівої половини аркуша. Далі 
текст писаний іншим почерком і чорнилом.

4 Напис із шести вертикальних рядків 
у зворотному напрямку посередині правої 
половини аркуша. Далі почерк і чорнило 
інші.

5 У рукопису слово підкреслене.
6 Частина тексту «пану ... єнєра(л)но- 

(му)» підкреслена олівцем.
7 Підписи розташовані на правій по

ловині аркуша. Далі — два хрестики.

№ 10
1 Так у рукопису.
2 Літера е напіввідрізана разом з кра

єм аркуша, нечітка.
3 Літера р виправлена з х.
4 Літера її перероблена з іншої, нечітка.
5 Мабуть, помилково замість «зичливий».
6 Почерк і чорнило підпису інші. Цей і 

попередній абзаци розташовані на правій 
половині аркуша, два наступні — на лівій, 
меншій.

7 Цифри написані нечітко.
* Напис посередині правої половини 

аркуша.

№ 11
1 Літера є нечітка.
2 Літера со нечітка.
8 Літера в правлена.
4 Літера г виправлена з к.
6 Цифра перероблена з іншої.
6 Цей і попередній абзаци розташовані 

на лівій половині аркуша, два наступні — 
на правій.

7 Останній абзац писаний іншим почер
ком.

№ 12
1 Літера с виправлена з є.
2 Над словом розташовано літеру або 

надрядковий знак, що їх не вдалося відчита
ти.

8 Абзац писаний більшими літерами. 
Цей і попередній абзаци розташовані на 
правій половині аркуша, два наступні — 
трохи нижче, на лівій.

4 Напис по вертикалі посередині лівої 
половини аркуша.

6 Напис по вертикалі іншим почерком 
і чорнилом посередині правої половини арку
ша.

№ 13
1 Частина слова «об» нечітка.
2 Наступний підпис відрізаний. Абзац 

розташований на правій половині аркуша, 
два наступні — на лівій.
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3 Напис посередині нижчої половини 
аркуша.

№ 14
1 Число місяця встановлюється за вка

зівкою в оригіналі на арк. 16 зв.— «дєкємв- 
рия остатнєго».

2 Літера и виправлена з є.
3 Слово перероблене з «краю», літери 

хь дописані в проміжку між словами.
4 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
напроти, на лівій.

6 Напис на верхньому боці конверта.
6 Напис іншим почерком і чорнилом на 

зворотному боці конверта. Різними почерка
ми і чорнилом тут зроблені ще дві помітки: 
«Чрє(з) ли(с)гь Андрия Орабовіецко(г)Іо]», 
«А оноє пи(с)мо со -► 40».

М 15
1 Літера л виправлена з р.
2 Слово дописане над рядком.
8 Літера и нечітка.
4 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
на лівій.

5 Частина слова «евв» нечітка.
6 Напис унизу аркуша, посередині.
7 Напис іншим почерком і чорнилом у 

зворотному напрямку угорі аркуша, посе
редині.

М 16
1 Слово перероблене з іншого напису.
2 Так у рукопису.
3 Закінчення «ая» перероблене з іншого 

напису.
4 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
унизу, на лівій.

№ 17
1 Диграф оу нечіткий, нагадує також 

літеру у, виправлену з о.
2 Слово майже повністю вицвіло, не

чітке.
3 Літера й виправлена з с.
4 Склад «по» перероблений з іншого 

напису.
6 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
на лівій.

6 Літера й виправлена з ю.
7 Напис посередині нижчої половини ар

куша.
8 Напис іншим почерком і чорнилом у 

зворотному напрямку посередині вищої по
ловини аркуша*

№ 18
1 Слово на місці витертого напису.

8 Слово дописане над рядком.
3 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
на лівій.

№ 19
1 Тобто «добрий твір» (лат.).
2 Літери г і д перероблені з інших, ма

буть, з в і м .
3 Тобто «навіщо миритися з неприємно

стями» (лат.).
4 Літера виправлена з еи.
6 Літера и виправлена з у.
• Літеру в можна прочитати і як о.
7 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
напроти, на лівій.

8 Напис на верхньому боці конверта.
9 Напис із двох рядків іншим почерком 

і чорнилом на зворотному боці конверта.
10 Друга помітка адресата писана тим 

самим почерком і чорнилом, що й перша, і 
складається з двох вертикальних рядків на 
правій половині аркуша, унизу.

№ 20
1 Частина слова «мо» виправлена з «бг*.
2 Тобто «з Кракова».
3 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша.
4 Слово перероблене з іншого напису.
6 Цей і попередній абзаци розташовані

на правій половині аркуша.
6 Напис із чотирьох вертикальних ряд

ків посередині лівої половини аркуша.

№ 21
1 На частині слова «тру» розтерте чор

нило.
2 Літера с правлена.

№  22
1 Далі в рядку закреслено «било».
2 Далі, до кінця арк. 23, у квадратні 

дужки беруться літери, відрізані або відір
вані разом з краєм аркуша.

3 Літера м напівзалита чорнилом, не
чітка.

4 Слово нечітке, оскільки на його місці 
прорваний папір.

6 Склад «ні» дописаний у проміжку між 
сусідніми літерами.

6 Літера ь  залита чорнилом, нечітка.
7 Літера ь залита чорнилом, нечітка.
8 Склад «кє» напівстертий, нечіткий.
4 Слово дописане над рядком контраст-

нішим чорнилом.
10 Слово дописане у проміжку між сусід

німи словами контрастнішим чорнилом.
u  Літера и перероблена з іншої.
12 Далі старанно закреслено ще один 

повтор цього слова.
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13 Слово дописане над рядком.
14 Слово перероблене з іншого напису.
15 Літера г правлена.
ltt Склад «го» дописаний у проміжку між 

попереднім складом і наступним словом.
17 Остання літера втратилася разом з 

краєм аркуша.
18 Розділовий знак двокрапку з дужкою 

в кінці цього речення вжито помилково.
19 Літера -Ь втратилася разом з краєм 

аркуша.
20 Це слово і початкова літера п наступ

ного слова перероблені з іншого напису.
21 Перша літера п перероблена з іншої.
22 Слово дописане над рядком.
23 Літера т правлена.
24 Літера а правлена.

№ 23
1 Друга літера г правлена.
2 Мабуть, частина тексту «дбль, то го

ворили» на місці витертого напису.
3 Літера в уписана в проміжку між су

сідніми т і г, літера 8 виправлена з р.
4 Тобто «Лєонтовичцб».
5 Частина тексту «що сос» дописана над 

рядком.
6 Це і попереднє слова дописані над 

рядком.
7 Літера и правлена.
8 Слово напівстерлося, нечітке.
9 Літера т виправлена з в.
10 Почерк і чорнило наступного підпису 

інші.

М 24
1 Літера з виправлена з ч.
2 Перша літера t виправлена з іншої.
8 Літера у правлена.
4 Мабуть, описка, замість «и(с)ти(н)- 

ную».
6 Літера б перероблена з іншої.
6 Слово правлене, нечітке.
7 Частина тексту «за моєго сна» дописа

на на полі з лівого боку по вертикалі.
8 Абзац розташований на правій поло

вині аркуша, два наступні — напроти, на 
лівій.

9 Напис із трьох вертикальних рядків 
посередині лівої половини аркуша.

№ 25
1 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, наступний — 
напроти, на лівій.

2 Напис із чотирьох рядків посередині 
нижчої половини аркуша.

3 Далі в рядку закреслено «наміснику».
4 Напис із п’яти рядків у зворотному 

напрямку іншим почерком і чорнилом по
середині верхньої половини аркуша.

1 Мабуть, треба «умисни(й)»
2 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
напроти, на лівій.

М 27
1 Частина слова «ой» втратилася разом 

з кінцем аркуша.
2 Мабуть, описка, замість «жени».
3 Далі в рядку закреслено «о о(д)пуску».
4 Слова «в доми» дописані над рядком.
5 Мабуть, описка, замість «край».
6 Перша літера а виправлена з ж.
7 Далі в рядку закреслено «з».
8 Слово дописане над рядком.
а Мабуть, помилково замість «Царици

ну».
10 Слова «доброй 6(.)» дописані на полі 

з правого боку, слово «или»— на полі з 
лівого боку.

11 Далі в рядку закреслено «горі(л)ку».
12 Літера и втратилася разом з кінцем 

аркуша.
13 Склад «но» нечіткий, попсований при 

зшиванні аркушів у рукописну книгу.
14 Останні два слова виправлені з «кон

тентуюсь з челяддю».
15 Літери мн перероблені з інших.
16 Слово виправлене з «в».
17 Частина слова «си» перероблена з ін

шого напису.
18 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша.
Слово виправлене з літери п.

20 Напис із п’яти горизонтальних рядків 
посередині лівої половини аркуша.

№ 28
1 Літера а виправлена з є.
2 Далі в рядку закреслено «и при».
3 Далі, до кінця аркуша, в квадратних 

дужках текст, що втратився при зшиванні 
аркушів у рукописну книгу.

4 Літера к перероблена з іншої.
6 Слова «уже ні(т)» дописані на полі з 

лівого боку наступного арк. 32.
6 Літера и правлена.
7 Це і попереднє слова дописані над 

рядком.
8 Абзац розташований на правій поло

вині аркуша.
9 Тобто «уклонь».
10 На місці частини слова «єй» відріза

ний папір.
11 На місці частини слова «зи» прорваний 

папір.
*2 Напис із п’яти вертикальних рядків 

посередині лівої половини аркуша.

№ 29
1 У рукопису «вмм(с).»

№ 26
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2 Друга літера 8 невиразна, оскільки 
на її місці вицвіло чорнило.

3 Літера к перероблена з іншої.
4 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
з лівого боку, унизу.

6 Напис із шести вертикальних рядків 
посередині лівої половини аркуша.

№ ЗО
1 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
на лівій.

2 На арк. 21 зв.— боргове зобов’язан
ня Стефана Томари (подається нижче).

3 Напис із п’яти вертикальних рядків 
посередині лівої половини аркуша. Далі текст 
писаний іншим почерком і чорнилом.

№ 31
1 Слово дописане в проміжку між сусід

німи словами.
2 Слова «дасть бгь, же» дописані над 

рядком.
3 Літера о правлена.
4 Літера с правлена.
5 Тобто «асаулина єнєралная». Цей і 

попередній абзаци розташовані на правій по
ловині аркуша, два наступні — напроти, на 
лівій.

6 Склад «но» втратився при зшиванні 
аркушів у рукописну книгу.

7 Напис із п’яти вертикальних рядків 
посередині лівої половини аркуша.

М 32
1 Друга літера а виправлена з я.
2 Частина речення «а ннв ... владйти» 

виділена яскравішим чорнилом.
3 Підпис розташований на правій по

ловині аркуша.

М 33
1 Слово дописане над рядком.
2 Мабуть, помилково замість «ли(с)ти ... 

укорит*-(л)ніє» або «ли(с)гь ... укоритє(л)ній».
3 Тобто «не наруша(ти)». Склад «ти» 

нечіткий, бо почасти втратився при зшиванні 
аркушів у рукописну книгу.

4 Частина слова «ію» нечітка, оскільки 
частково втратилася при зшиванні аркушів 
у рукописну книгу.

6 На полі внизу іншою рукою і чорни
лом зазначено: «Такова по(д)лЬнная в г(:>.
Во(й)цєховичовь єсть и нн£(.)»

№ 34
1 Попереду закреслено «изволи».
2 Літера 8 перероблена з іншої, нечітка.
3 Перед літерою т закреслено в.
4 Літера б правлена.

5 Літера б напівзалита^ чорнилом, не
чітка.

6 Цей і попередній абзаци розташовані 
на правій половині аркуша, два наступні — 
напроти, на лівій.

7 Напис із п’яти вертикальних рядків 
посередині лівої половини аркуша.

№ 35
1 Літери К(ь)г нечіткі.
2 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
напроти, на лівій.

№ 36
1 Абзац розташований на правій поло

вині аркуша, два наступні — напроти, на 
лівій.

2 Напис із п’яти вертикальних рядків 
посередині лівої половини аркуша.

3 Напис іншою рукою і чорнилом з двох 
вертикальних рядків у зворотному напрямку 
посередині правої половини аркуша.

№ 37
1 Літера 8 нечітка, оскільки на її 

місці розтерте чорнило.
2 Літера є втратилася разом з кінцем 

аркуша. '
3 Літера ь  втратилася разом з кінцем 

аркуша.
4 Мабуть, описка, замість «худоба».
5 Літера и виправлена з 8.
6 Почерк і чорнило підпису інші. Цей 

і попередній абзаци розташовані на правій 
половині аркуша, два наступні — напроти, 
на лівій.

7 Напис із п’яти горизонтальних рядків 
посередині нижчої половини аркуша.

8 Напис іншим почерком і чорнилом із 
двох горизонтальних рядків у зворотному 
напрямку посередині вищої половини аркуша.

№ 38
1 Літера ч перероблена з іншої.
2 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
напроти, на лівій.

№ 39
1 Слово виправлене з «м£».
2 Слово на місці витертого напису.
3 Літера й перероблена з іншої.
4 Слово перероблене з іншого напису.
5 Частина слова «Ста» перероблена з 

іншого напису.
6 У рукопису «бимбьі», причому напис 

нечіткий, можна прочитати і як «билєбьі».
7 Літера о виправлена з у.
8 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
напроти, на лівій.
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1 Літера с перероблена з іншої.
2 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
нижче, на лівій.

№ 41
1 Літера и дописана над рядком.
2 Друга літера о відрізана разом'з краєм 

аркуша.
3 Літера ю відрізана разом з краєм ар

куша.
4 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
напроти, на лівій.

№ 42 1
1 Літера є правлена.
2 Літера ю перероблена з іншої.
3 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
трохи нижче, на лівій.

4 Літера D правлена.
5 «Цим своїм покірним низьким листом я 

засвідчую повагу і бажаю від найвищого бога 
найбільших благ, будучи відданим і готовим 
до послуг» (лат.).

6 Напис із шести вертикальних рядків 
посередині лівої половини аркуша.

М 43
1 Слово написане на місці витертого 

«umagpOBb».
2 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
нижче, на лівій.

№ 44
1 Перша літера є правлена.
2 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша.

№ 45
1 Літера ьі напівзалита чорнилом, не

чітка.
2 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
трохи нижче, на лівій.

3 Напис із шести горизонтальних ряд
ків на верхньому боці конверта.

4 Напис іншою рукою і чорнилом на 
спідньому боці конверта.

№ 46
1 Літера о правлена.
2 Цей і два попередні абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
напроти, на полі з лівого боку.

№ 47
1 Перша літера р перероблена з іншої, 

нечітка.

№ 40 2 Літера с правлена.
3 Частина тексту «до Ли» нечітка, бо на 

ній розтерте чорнило.
4 Літера и напівчалита чорнилом, не

чітка.
5 Описка. Треба «зо(с)таю».
ev Тобто «Со(т)[никь] М(г)[линский] 

А[лєЗбй] Есимо(н)[товский]». Цей і попе
редній абзаци розташовані на правій по
ловині аркуша, два наступні — напроти, на 
лівій.

7 Напис із п'яти вертикальних рядків 
посередині лівої половини аркуша.

8 Напис іншим почерком і чорнилом із 
двох вертикальних рядків у зворотному на
прямку посередині правої половини аркуша.

№ 48
1 Тобто «благо(д)[ітєлю]».
2 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
напроти, на лівій.

3 Напис із п'яти горизонтальних рядків 
на верхньому боці конверта.

4 Напис іншим почерком і чорнилом із 
чотирьох горизонтальних рядків у зворот
ному напрямку на спідньому боці конверта.

№ 49
1 У рукопису помилково «Премь».
2 Тобто «Алє| ’Бй Есимонтовский, тсва- 

ришь бу(н)чуковий». Цей і попередній абза
ци розташовані на правій половині аркуша, 
наступний — напроти, на лівій.

3 Перша літера я перероблена з іншої.
4 Так у рукопису.

№ 50
1 Слово дописане над рядком.
2 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
напроти, на лівій.

3 Напис із семи горизонтальних рядків 
посередині нижчої половини аркуша.

№ 51
1 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
напроти, на лівій.

2 У рукопису текст «цєдули» відділено 
від попереднього прямою лінією.

3 Літера в виправлена з т.
4 Слово дописане над рядком. У рядку 

закреслено «ложака».
5 Перед словом у рядку закреслено 

«а на».
6 Літера п виправлена з в.
7 Частина слова «прам» перероблена 

з «проси».
6 Літера о правлена.
9 Перша літера и правлена.
10 Літера и частково пошкоджена, нечітка.
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11 У рукопису порядкові номери стоять 
над абзацами, посередині рядка.

12 Літера п правлена.
13 Слово дописане над рядком.
14 Далі в рядку закреслено «л'Ьть».
15 Перед словом старанно закреслено 

якусь літеру.

М 52
1 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
нижче, на полі і на лівій.

М 53
1 Далі в рядку автор обвів пунктиром 

помилково повторені слова «На зйму».
2 Літера ю напівзалита чорнилом, не

чітка.
3 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша.
4 Частина тексту «А Гр» перероблена з 

іншого напису.
6 Абзац розташований нижче, на полі 

з лівого боку і на лівій половині аркуша.

М 54
1 Літера л перероблена з іншої, нечіт

ка.
2 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
нижче, на лівій.

3 Напис із п’яти вертикальних рядків 
посередині лівої половини аркуша.

№ 55
1 Слово на місці витертого напису.
2 У рукопису слово нечітке.
3 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
напроти, на полі і на лівій половині.

4 Напис із п’яти вертикальних рядків 
посередині лівої половини аркуша.

5 Напис іншим почерком і чорнилом на 
полі угорі арк. 62.

№ 56
1 Літера ю перероблена з ч.
2 Літера ч виправлена з л.
3 Далі, до кінця документа, чорнило 

змінене.
4 Слово дописане над рядком.
6 Літера й затратилася при зшиванні 

аркушів у рукописну книгу.
6 Літера и затратилася при зшиванні 

аркушів у рукописну книгу. Цей і поперед
ній абзаци розташовані на правій половині 
аркуша, два наступні — напроти, на лівій 
половині.

7 Напис із п’яти вертикальних рядків 
посередині лівої половини аркуша. Слово 
«на(д)лєжи(т)» повторене ще й на полі з лі

вого боку аркуша, посередині, у зворотному 
напрямку.

8 Напис іншим почерком і чорнилом із 
одного вертикального рядка у зворотному 
напрямку посередині правої половини арку
ша.

№ 57
1 Друга літера н помилково написана 

замість а.
2 Літера ч правлена.
3 Абзац розташований на правій поло

вині аркуша, два наступні — нижче, на лі
вій.

4 Слово дописане у проміжку між су
сідніми словами і над рядком.

5 Напис із п’яти вертикальних рядків 
посередині лівої половини аркуша.

6 Напис іншим почерком і чорнилом на 
полі угорі арк. 43.

№ 58
1 Слово дописане над рядком.
2 Помилково замість «до(б)род*Ья».
3 Це слово і початкова літера о наступ

ного слова перероблені з іншого напису.
4 Літера т перероблена з іншого напису.
6 Склад «про» перероблений з іншого

напису.
6 Цей і два попередні абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
нижче, на лівій половині.

7 Частина слова «Лашкєви» перероблена 
з іншого напису.

8 Напис із п’яти вертикальних рядків 
посередині лівої половини аркуша.

9 Напис іншим почерком і чорнилом на 
полі угорі арк. 37.

№ 59
1 Слово виправлене з «ви».
2 Літера и правлена, нечітка.
3 Склад «му» дописаний на полі з ліво

го боку.
4 Перед словом закреслений напис із 

трьох-чотирьох літер.
6 Частина слова «рити» відірвана разом 

з краєм аркуша.
6 Слово правлене.
7 Мабуть, помилково замість «приє(м)- 

лє(т)».
8 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
напроти, на лівій.

9 Слово перероблене з іншого напису, 
нечітке. і

10 Напис із шести вертикальних рядків 
посередині лівої половини аркуша.

№ 60
1 Описка. Треба «содина(д)цать».
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2 Цей і попередній абзаци розташовані 
на правій половині аркуша, два наступні — 
на лівій.

3 Напис із двох вертикальних рядків по
середині аркуша.

4 Напис іншим почерком і чорнилом із 
трьох вертикальних рядків у зворотному на
прямку посередині аркуша.

6 Напис тим самим почерком і чорнилом, 
що й помітки 1, на полі внизу у зворотному 
напрямку.

№ 61
1 Слова «города... Ду(б)рови» підкрес

лені олівцем.
2 Слово правлене.
3 Літера й перероблена з ю.
4 Почерк абзаца інший. Цей і два попе

редні абзаци розташовані на правій половині 
аркуша, два наступні — нижче, на полі з 
лівого боку.

6 Напис із п’яти вертикальних рядків 
посередині лівої половини аркуша.

6 Напис іншим почерком і чорнилом із 
двох вертикальних рядків у зворотному на
прямку посередині правої половини аркуша.

№ 62
1 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
на лівій.

2 Напис із чотирьох вертикальних ряд
ків посередині правої половини аркуша.

М 63
1 Описка. Треба «вшєю».
2 Літера н перероблена з іншої, нечітка.
3 Прізвище та ім’я написані іншим по

черком, нечіткі. Цей і попередній абзаци 
розташовані на правій половині аркуша, два 
наступні — напроти, на лівій.

4 Напис із п’яти вертикальних рядків 
на лівій половині аркуша.

М 64
1 Літера у виправлена з а.
2 Надрядкова літера т» нечітка, бо на 

її місці чорнильна пляма.
3 Літера ш виправлена з ь.
4 Слово дописане над рядком. У рядку 

закреслено «сло(т)ноє».
6 Слово дописане над рядком. У рядку 

закреслено «сло(т)ного».
6 Перед словом закреслено «сло(т)ноє».
7 Описка. Треба «квйтчатій» або «квіт

частій». Літера ч вправлена з к.
8 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
на лівій.

9 Слово «року» написане у вигляді лі
гатури.

10 Напис із п’яти вертикальних рядків 
посередині лівої половини аркуша.

№ 65
1 Літера І виправлена з X.
2 Перша літера а перероблена з г.
3 Літера у перероблена з іншої.
4 Мабуть, помилково замість «пожєла- 

югь». Літера Ь перероблена з іншої.
6 Літери І та ь  перероблені з інших.
6 Почерк і чорнило останнього абзаца 

інші.
7 Останні два абзаци розташовані трьо

ма рядками в лівому нижньому куті аркуша.
8 Напис із шести вертикальних рядків 

посередині лівої половини аркуша.
9 Напис іншим почерком і чорнилом із 

трьох вертикальних рядків у зворотному на
прямку посередині правої половини аркуша.

№ 66
1 Літера г правлена.
2 Тобто «засталь».
3 Літера g правлена, нечітка.
4 Літери ку перероблені з за.
6 Літера ьі правлена, нечітка.
6 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
нижче, на лівій.

7 Напис із шести вертикальних рядків 
посередині лівої половини аркуша.

8 Напис іншим почерком і чорнилом із 
чотирьох вертикальних рядків у зворотному 
напрямку посередині правої половини ар
куша.

№ 67
1 Частина слова «ва» правлена.
2 «Означає» (лат.).
3 Почерк підпису інший. Цей і поперед

ній абзаци розташовані на правій половині 
аркуша, два наступні — напроти, на лівій.

4 Напис із шести вертикальних рядків 
посередині лівої половини аркуша.

5 Напис іншим почерком і чорнилом 
із трьох вертикальних рядків у зворотному 
напрямку посередині правої половини ар
куша.

М 68
1 Літера ьі правлена, нечітка.
2 Цей і два попередні абзаци розташова

ні на правій половині аркуша, два наступні — 
напроти, на лівій.

3 Напис із шести вертикальних рядків 
посередині лівої половини аркуша.

4 Частина слова «-Ьє(м)» напівзалита сур
гучем, нечітка.

5 Напис іншим почерком і чорнилом із 
чотирьох вертикальних рядків у зворотному 
напрямку посередині правої половини, ар
куша.
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1 Слово перероблене з іншого напису.
2 Літера г виправлена з ч.
3 Слово дописане над рядком.
4 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
нижче, на лівій.

6 Напис із п’яти вертикальних рядків 
посередині лівої половини аркуша.

6 Після літери а закреслено надрядкову 
літеру р.

7 Напис іншим почерком і чорнилом із 
чотирьох вертикальних рядків у зворотному 
напрямку посередині правої половини ар
куша.

М 70
1 Почерк підпису інший. Цей і поперед

ній абзаци розташовані на правій половині 
аркуша, два наступні — напроти, на лівій.

2 Напис із чотирьох вертикальних ряд
ків посередині правої половини аркуша.

3 Напис іншим почерком і чорнилом з 
двох вертикальних рядків у зворотному на
прямку посередині лівої половини аркуша.

№ 71
1 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
нижче, на лівій.

2 Напис із шести вертикальних рядків 
посередині лівої половини аркуша.

№ 72
1 Літера и нечітка. Слова «нє(г)[о] ради» 

дописані на полі з лівого боку.
2 Літера л нечітка.
3 Слова «с нарочни(м)» дописані над 

рядком.
4 Склад «ства» повторюється також на 

полі з лівого боку.
6 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
напроти, на лівій.

№ 73
1 Літера с правлена.
2 Слово дописане над рядком.
3 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
напроти, на лівій.

№ 74
1 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
трохи нижче, на лівій.

2 Напис із п'яти вертикальних рядків 
посередині лівої половини аркуша.

№ 75
1 Частина слова «аю» відірвана разом з 

краєм аркуша.

№ 69 *2 Цей і попередній абзаци розташовані 
на правій половині аркуша, два наступні. — 
нижче, на лівій.

3 Напис із двох рядків на полі внизу, 
посередині аркуша. Почерк і чорнило наступ
ного тексту інші.

4 Слово перероблене з в.
5 Літера н напівзалита чорнилом, не

чітка.
6 Літера є правлена, нечітка.
7 Слова «и оніє при сє(м) так£» дописані 

над рядком.
8 Далі в рядку старанно закреслено 

два слова.
9 Абзац розташований на правій поло

вині аркуша, наступний — трохи нижче, на 
лівій.

М 76
1 У квадратних дужках текст, відірва

ний разом з краєм аркуша; відновлюється 
за надписом у цьому документі.

2 Далі, до кінця аркуша, почерк інший.
3 Два останні абзаци розташовані на 

правій половині аркуша.
4 Напис із трьох вертикальних рядків 

посередині лівої половини аркуша.

№ 77
1 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
унизу, на полі з лівого боку.

2 Напис із трьох вертикальних рядків 
посередині аркуша.

№ 78
1 Текст у квадратних дужках відірва

ний разом з краєм аркуша. Відновлюється за 
текстом на арк. 91.

2 Слово дописане над рядком.
3 Прізвище писане іншим почерком і 

чорнилом. Цей і попередній абзаци розташо
вані на правій половині аркуша, два наступ
ні — напроти, на лівій.

4 Почерк і чорнило абзаца ті самі, що 
й підпису «Кочубє(й)».

6 Напис із чотирьох рядків посередині 
аркуша.

№ 79
1 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
нижче, на полі з лівого боку.

2 Напис із шести вертикальних рядків 
посередині лівої половини аркуша.

№ 80
1 Літера м напіввідірвана разом з краєм 

аркуша, нечітка.
2 Текст у квадратних дужках відірва

ний разом з краєм аркуша. Відновлюється 
за арк. 91 цього рукопису,
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8 Цей і попередній абзаци розташовані 
на правій половині аркуша, два наступні — 
трохи нижче, на лівій.

4 Напис із п’яти рядків посередині 
нижчої половини аркуша.

№ 81
1 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
унизу, на полі з лівого боку.

2 Напис із п!яти вертикальних рядків 
посередині лівої половини аркуша.

№ 82
1 На місці тексту в квадратних дужках 

прорваний папір.
2 Літера е виправлена з го.
3 Почерк прізвища інший. Цей і попе

редній абзаци розташовані на правій поло
вині аркуша.

4 Напис із чотирьох рядків посередині 
аркуша.

М 83
1 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
унизу, на полі з лівого боку.

2 Початкова літера о цілком витерлася.
3 Напис із шести вертикальних рядків 

посередині лівої половини аркуша.

№ 85
1 Літера у відрізана разом з краєм ар

куша.
2 Склад «по» правлений.
3 Слово правлене.
4 Слова «н£ к чєму годєнь» дописані 

над рядком.
6 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
напроти, на лівій.

6 Напис із п’яти вертикальних рядків 
посередині лівої половини аркуша.

« Напис іншим почерком і чорнилом на 
полі угорі арк. 107, праворуч, причому після 
«По(л).» закреслено «априля 15 д.»

№ 86
1 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, наступний — 
на лівій, на полі внизу.

№ 87
1 Частина слова «лея» виправлена з 

«є(т)ся», нечітка.
2 Літера в перероблена з іншої.
3 Склад «кар» перероблений з іншого 

напису.
4 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
нижче, на лівій.

6 Напис із шести вертикальних рядків 
посередині лівої половини аркуша.

6 Напис іншим почерком і чорнилом 
у зворотному напрямку посередині правої 
половини аркуша.

М 88
1 Слова «єя імператорского величяст- 

ва» написані більшими літерами.
2 Літера л нечітка, бо на її місці роз

терте чорнило.
3 Мабуть, описка замість «оний».
4 Літера ч перероблена з іншої.
6 Слова «Филипь Купчинскій» підкрес

лені простим олівцем.
6 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
нижче, на лівій.

7 Мабуть, помилково замість «зь
С В 0 8 Г 0 ».

8 Описка, треба «даби». Літера б ви
правлена з д.

9 Літера к перероблена з іншої.
10 Далі в рядку закреслено ще один пов

тор цього слова.
u  Слово перероблене з іншого напису.
12 Літера о перероблена з р.
хз Частина слова «гь» правлена.
14 Далі в рядку старанно закреслено 

напис із двох-трьох слів.
16 Слова «Филипь Купчинскій» підкрес

лені олівцем. Абзац розташований на правій 
половині аркуша, два наступні — напроти, 
на лівій.

М 89
* Частина тексту «брать... Валкєвичь» 

написана іншим почерком і чорнилом. Цей і 
попередній абзаци розташовані на правій 
половині аркуша, два наступні — нижче, на 
полі з лівого боку.

2 Напис із п?яти горизонтальних ряд
ків посередині і праворуч нижчої половини 
аркуша.

3 Напис іншим почерком і чорнилом із 
чотирьох горизонтальних рядків у зворотно
му напрямку посередині і праворуч вищої по
ловини аркуша.

4 Напис на полі угорі арк. 126, право
руч, тим самим почерком і чорнилом, що й 
помітки 1.

№ 90
1 Мабуть, помилково замість «напра(с)- 

ную».
а Літера б на місці витертого напису.
3 Мабуть, далі пропущено слово «поля».
4 Літера а перероблена з іншої.
6 Далі в рядках закреслено «а что мєжєн- 

ковци повдиралися напра(с)но тамь, в Поли- 
тикину ду(б)рову, о томь по(с)ля разсмо(т)рь 
будє(т)(,) тєпє(р) же».
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6 Далі в рядку закреслено «о(с)тє- 
ригаю». -Р.

7 Цей і попередній абзаци розташовані 
на правій половині аркуша, два наступні — 
унизу, на полі з лівого боку.

8 Напис із чотирьох горизонтальних 
рядків посередині і праворуч нижчої поло
вини аркуша.

№ 91
1 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
напроти, на полі з лівого боку.

№ 92
1 Цей і попередній абзаци розташовані на 

правій половині аркуша, два наступні — 
напроти, на полі з лівого боку.

2 Напис із шести вертикальних рядків 
посередині лівої половини аркуша.

3 Напис іншим почерком і чорнилом із 
двох вертикальних рядків у зворотному на
прямку посередині правої половини аркуша.

№ 93
1 Перша літера к правлена, нечітка. 

У рукопису «но кроку».
2 Літера л правлена, нечітка.
3 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша.
4 Абзац писаний іншим почерком і чор

нилом у проміжку між текстом і двома попе
редніми абзацами.

№ 94
1 Мабуть, помилково замість «якихся».
2 Літера у напівзалита чорнилом, не

чітка.
3 Літера у залита чорнилом.
4 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
унизу, на полі з лівого боку.

5 Абзац писаний іншим почерком і чор
нилом у проміжку між основним текстом і 
наступним підписом Василя Борозни.

№ 95
1 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
напроти, на лівій.

2 У цьому і наступному абзацах у квад
ратних дужках текст, відірваний разом з 
краєм аркуша.

3 Напис із шести вертикальних рядків 
посередині лівої половини аркуша.

4 Напис іншим почерком і чорнилом із 
двох вертикальних рядків у зворотному на
прямку посередині правої половини аркуша.

96
1 Далі цей абзац до кінця і наступний аб

зац писані іншою рукою.

2 Назва посади в рукопису відсутня.
3 Цей і попередній абзаци розташовані 

внизу лівої половини аркуша.

№ 97
1 Перед словом закреслено «вь».
2 Може, помилково замість «шибь».
3 Далі в рядку закреслено «сотня».
4 Літера й виправлена з го.
6 Далі в рядку закреслено «для». На

ступне слово дописане на полі з лівого боку.
6 Остання літера є виправлена з я.
7 Слово правлене.
8 Далі в рядку закреслена літера и.
9 Літера є виправлена з го.
10 Перша літера о виправлена з р.
11 На місці частини слова «до» прорваний 

папір.
12 На місці частини слова «рож» прорва

ний папір.
13 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
напроти, на лівій і на полі з лівого боку.

М 98
1 Так у рукопису.
2 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
напроти, на полі з лівого боку.

3 Перша літера а напівстерта, нечітка.
4 Напис із п’яти вертикальних рядків 

посередині лівої половини аркуша.
6 Напис іншим почерком і чорнилом із 

чотирьох вертикальних рядків у зворотному 
напрямку посередині правої половини арку
ша. Наступні абзаци писані різними почер
ками, але перші три — одним.

6 Літера г перероблена з іншої.

М 99
1 Мабуть, пропущено «писаніє».
2 Літера у перероблена з іншої.
3 Частина слова «сєнт» перероблена з 

іншого напису.
4 Літера р виправлена з у. -
5 Літера н перероблена з іншої, над 

рядком старанно закреслено ще якусь лі
теру.

6 Літера и правлена.
7 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
на лівій.

8 Частина слова «тавл» перероблена з 
іншого напису.

№ 100
1 Мабуть, пропущено слово «листь».
2 У рукопису слово «не» помилково пов

торюється двічі.
3 Тобто «за нєбитно(ст)».
4 Літера а нечітка, схожа також на и.
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5 Цей і попередній абзаци розташовані 
на правій половині аркуша, два наступні — 
на лівій.

6 Напис із п’яти вертикальних рядків 
посередині лівої половини аркуша.

№ 101
1 Частина слова «мо» перероблена з ін

шого напису.
2 Далі цей абзац до кінця і наступний 

писані іншим почерком.
3 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
нижче, на полі з лівого боку.

№ 102
1 У рукопису число місяця пропущено.
2 Остання літера о виправлена з ь.
3 Л ітер а ^  перероблена з и.
4 Слово перероблене з іншого напису.
5 Мабуть, помилково замість «ордеру».
6 Далі цей абзац до кінця і наступний 

писані іншим почерком.
7 Цей і попередній абзаци розташовані 

посередині і на правій половині аркуша, два 
наступні — нижче, на лівій і на полі з лі
вого боку.

№ 103
1 Слово нечітке, частково пошкоджене.
2 Слово нечітке, частково пошкоджене.
8 Літера ч перероблена з іншої.
4 Тобто «обозная по(л)ковая». Абзац роз

ташований на правій половині аркуша, два 
наступні — напроти, на лівій.

5 Про «юль 3 д.» див. вище.
№ 104

1 Описка, замість «копію».
2 Літера м правлена.
3 Тобто «не з чимь».
4 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
нижче, на лівій.

5 Напис із п'яти вертикальних рядків 
посередині лівої половини аркуша.

№ 105
1 Описка, замість «Минцю» або «Мєнцю».
2 Слова «в домй» дописані над рядком.
8 Літера м нечітка, нагадує л.
4 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
нижче, на лівій.

5 Далі в рядку закреслено «знову».
6 Літера к правлена.
7 Напис із п'яти вертикальних рядків 

посередині лівої половини аркуша.

№ 106
1 Мабуть, в останньому реченні помил

ково пропущено «вигадати» або інше слово 
близького значення.

2 Слово дописане над рядком.
3 Літера г виправлена з р.
4 Частина слова «ла» перероблена з 

іншого напису.
5 Мабуть, помилково замість «про

тест) и».
6 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
напроти, на лівій.

7 Тобто «конвєргЬ».
8 Літера п правлена.
9 Чорнило наступного тексту змінене.
10 Слово дописане над рядком.
11 Абзац уміщений на меншому проти 

інших аркуші з порушенням нумерації. 
Далі подається копія листа матері Розумов- 
ського Олексія Григоровича до сина.

12 Далі в рядку слово помилково повто
рюється ще раз.

13 Цей і попередній абзаци розташовані 
на лівій половині аркуша, унизу.

№ 107
1 Слово дописане над рядком. У рядку 

закреслено «домі. мой».
2 Далі в рядку закреслено одне слово.
3 Частина слова «ила» перероблена з 

іншого напису.
4 Далі в рядку закреслено «а понє[же] 

з(ь) сєго».
5 Слово дописане над рядком.
6 Літера ь  правлена.
7 Далі в рядку закреслено «на».
8 Далі в рядку закреслено «да особливо 

жє что в затйну».
9 Літера е перероблена з іншої.
10 Слово дописане над рядком. У рядку 

закреслено «тимь».
11 Далі в рядку закреслено «при».

№ 108
1 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
нижче, на лівій.

2 Напис із п’яти вертикальних* рядків 
на лівій половині аркуша.

3 «Добре вино і добрий чоловік похо
дять від одного кореня» (лат.). Напис іншою 
рукою і чорнилом із двох вертикальних 
рядків на полі з лівого боку.

4 Напис тією самою рукою і чорнилом, 
що й помітки 1, на полі угорі арк. 111.

№ 109
1 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, наступний — 
нижче, на лівій.

2 Напис із трьох вертикальних рядків 
посередині лівої половини аркуша.

3 Напис іншою рукою і чорнилом із 
трьох вертикальних рядків у зворотному на
прямку посередині правої половини аркуша.
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Лі 110
1 Літера а виправлена з п.
2 Літера у виправлена з в.
8 Слово перероблене 8 іншого напису,
4 Мабуть, описка, замість «затє(мь)».
6 Літера в перероблена з іншої.
6 Цей і попередній абзаци розташовані

на правій половині аркуша, два наступні — 
напроти, на лівій.

М  111
11 Слово перероблене в іншого напису.
2 Слово перероблене з іншого напису.
3 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
напроти, на лівій.

4 Напис із п’яти вертикальних рядків 
посередині лівої половини аркуша.

№ 112
11 Літера к правлена.
2 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
напроти, на полі з лівого боку.

№ 113
1 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
нижче, на лівій.

№ 114
1 Друга літера а виправлена з v  не

чітка.
2 Літера ж напівзалита чорнилом, не

чітка.
3 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
нижче, на лівій.

Л® 115
1 Слово перероблене 8 іншого напису.
2 Літера а перероблена 8 іншої.
а Літера у виправлена з «нє».
4 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
напроти, на лівій.

6 Остання літера г виправлена 8 и.
6 Склад «го» перероблений з іншого 

напису.
7 Напис із шести вертикальних рядків 

посередині лівої половини аркуша. Почерки і 
чорнило наступних текстів різні, але однако
ві для текстів на арк. 153 зв., 154.

6 Літери в і з перероблені з інших.
9 Літера у напіввідірвана разом з краєм 

аокуша, нечітка.
10 Тобто «обьликгу».
11 Слово дописане на полі з лівого боку 

по вертикалі іншим чорнилом.

Л® 116
1 Літера я виправлена з л, нечітка.
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2 Літера в перероблена з іншої, не
чітка.

3 Літера д нечітка.
4 Цей і два попередні абзаци розташова

ні на правій половині аркуша, два наступні — 
на лівій.

5 Слово дописане над рядком.
6 Слово дописане над рядком*

№ 117
1 Літера ш правлена.
2 Літера в виправлена 8 у»
8 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, наступний — 
унизу, на полі з лівого боку.

4 Над рядком закреслено «з необ»,
6 Слово дописане над рядком,

№ 118
1 Склад «нє» дописаний між словами 

«за» і «прибитіє».
2 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
нижче, на лівій.

3 Літера и правлена.

М  119
1 Частина слова «монаршою» виділена 

більшими літерами.
* Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
напроти, на полі з лівого боку.

№ 120
1 Літера й напіввідрізана разом з краєм 

аркуша, нечітка.
2 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
напроти, на полі в лівого боку.

3 Напис із шести вертикальний рядків 
посередині лівої половини аркуша.

4 Напис іншим почерком і чорнилом із 
чотирьох горизонтальних рядків посередині 
правої половини аркуша.

№ 121
1 Слово дописане над рядком.
2 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша.
3 Напис іншим почерком і чорнилом із 

чотирьох вертикальних рядків посередині 
лівої половини аркуша.

№ 122
1 Частина слова «ий» відірвана разом з 

краєм аркуша.
2 Частина слова «ий» відірвана разом 

з краєм аркуша. Цей і попередній абзаци 
розташовані на правій половині аркуша, два 
наступні — напроти, на полі є лівого боку.

8 Напис із шести вертикальних рядкіа 
посередині лівої половини аркуша»



1 Слова «житєлєй дроно(в)ски(х)» до
писані над рядком. Над рядком закреслено 
«Гришка Гончаренка».

2 Далі в рядку закреслено «люде мой 
пропитивали».

3 Далі в рядку закреслено «о(с)в£до- 
милься о(т) бєдора Тарасєнчє(н)ка».

4 Слово дописане над рядком.
5 Далі в рядку закреслено «и уд».
6 Далі в рядку закреслено «лйта(м) в».
7 Частина речення «не чаяль бьі... 

причини» повторена попереду і закреслена, 
причому слова «прави(л)ной» і «причини» 
дописані над рядком, замість закреслених у 
рядку «слушного» і «поводу».

8 Далі на арк. 137 зв.— 138 закреслено
«Того ради, пишучи о сє(мь) до вм. м. пна, 
прилйжно прошу ув-Ьдоми(т) мене и тимь 
учини(т) в(ь) мислє(х) мойхь [спокойна], 
такь ли єсть в(ь) самой рйчи(,> якь вишь 
прописанніє увйдомляли мєнє житєли ви- 
сокосєли(с)кіє<,> или то єсть <(:>яко (ж) 
и // надаюся твє(р)до<:)> сущая клєвєта<,> 
и ложь(,>», причому після слів «Того ради» 
ще раз закреслено «при».

Слово дописане над рядком.
10 Слова «самимь дйломь» дописані над 

рядком, у рядку закреслено «якь вище в са
мою вєщію [!]».

11 Частина слова «уп» перероблена з ін
шого напису.

12 Склад «ми» перероблений з іншого на
пису.

13 Далі в рядку закреслено «либо».
14 Тобто «Петро Іскрицкій». Цей і по

передній абзаци розташовані на правій по
ловині аркуша, два наступні — напроти, 
на лівій.

16 Попереду в рядку закреслено «Донєс-
шійся».

Ifi Це і попереднє слова дописані над 
рядком.

17 Далі в рядку закреслено «вм. м. пна».
1н Слово дописане над рядком.
1у Слова «з(ь) того» дописані над рядком.
20 Далі в рядку закреслено «пє(р)воє<,> 

что таковій непристойній зва», над рядком 
закреслено «предьосудитє(л)н.»

21 Далі в рядку закреслено «когда».
22 Слово дописане над рядком, у рядку 

закреслено «всячески».
23 Слово дописане над рядком.
24 Далі в рядку закреслено «то о(т) пна 

нашєго».
25 Слово перероблене з іншого напису.
26 Слово дописане над рядком.
27 Слово дописане над рядком.
28 Закінчення «ая» перероблене з іншого 

напису.
29 Далі в рядку закреслено «поклепь».

№ 123 30 Далі в рядку закреслено «могль нєпод- 
вижєнь бьі(т) вс упованій сосЬдской ихь ко 
мнй прия(з)ни».

31 Далі в рядку закреслено «В(ь) про(т)- 
чє(м) пишуся».

32 Цей і попередній абзаци розташовані 
на правій половині аркуша.

№ 124
1 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
напроти, на полі з лівого боку.

М  125
1 Літера о дописана в проміжку між 

сусідніми літерами.
2 Тобто «спаду».
3 Частина слова «ро» правлена.
4 Літера ю напівстерлася, нечітка.
6 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, наступний — 
на лівій, на полі внизу.

№ 126
1 Літера я перероблена з іншої.
2 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
нижче, на полі з лівого боку.

3 Напис іншим почерком і чорнилом на 
полі внизу арк. 146.

№ 127
1 Слово залите чорнилом, нечітке.
2 Частина слова «вй» правлена.
3 Цей і попередній абзаци розташовані на 

правій половині аркуша, два наступні — 
на лівій.

4 Цифра 5 виправлена з 4.
6 Напис іншим почерком і чорнилом на 

полі угорі арк. 12.

№ 128
1 Літера Ь відрізана разом з краєм 

аркуша.
2 Слова «єя ...вєличєства» виділені 

більшими літерами.
3 Мабуть, помилково замість «жалован- 

ни(х)».
4 Частина слова «поз» перероблена з ін

шого напису. Слово зайве, ужите помилково.
6 Слова «єя ...величества» виділені 

більшими літерами.
6 На місці тексту в квадратних дужках 

прорваний папір.
7 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
нижче, на полі з лівого боку.

8 Напис із шести вертикальних рядків 
посередині лівої половини аркуша.

М  129
1 Літера и відірвана разом з краєм ар

куша.
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2 Літера е перероблена з іншої.
3 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
напроти, на полі з лівого боку.

4 Напис із п'яти вертикальних рядків 
посередині лівої половини аркуша.

5 Напис іншим почерком і чорнилом із 
двох вертикальних рядків на полі з правого 
боку аркуша, посередині.

№ 130
1 Слова «з(ь) панєю и дЬтмьі» дописані 

над рядком.
2 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
напроти, на лівій половині.

№ 131
1 Літера с виправлена з в.
2 Літера т> перероблена з іншої.
3 Літера л перероблена з іншої, нечітка.
4 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, наступний — 
на лівій.

5 Літера г перероблена з к.
6 Напис із чотирьох вертикальних ряд

ків посередині лівої половини аркуша.

№ 132
1 Літера є виправлена з п.
2 Слова «в(ь) Городищі» дописані над 

рядком.
3 Почерк наступного підпису інший.
4 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
унизу, на лівій.

5 Літера є виправлена з а.
6 Літера о перероблена з іншої.
7 Напис по вертикалі на верхньому 

боці конверта.
8 Напис по вертикалі на спідньому боці 

конверта.

М  133
1 Описка. Треба «вашей». Літера є пере

роблена з іншої.
2 Склад «вся» правлений.
3 Слова «тут жє» на місці витертого 

напису.
4 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
унизу, на полі з лівого боку.

6 Напис із п'яти вертикальних рядків 
посередині лівої половини аркуша.

№ 134
1 Цей і два попередні абзаци розташова

ні на правій половині аркуша, два наступні — 
напроти, на лівій.

1 Цей і попередній абзаци розташовані 
на правій половині аркуша, два наступні — 
нижче, на лівій.

№ 136
1 Закінчення «ію» відірване разом з кра

єм аркуша.
2 Літера о залита чорнилом, нечітка.
3 Друга літера а перероблена з іншої.
4 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
унизу, на лівій.

6 Літера я перероблена з в. Далі в ряд
ку закреслено «шє».

№ 137
1 Слово дописане над рядком.
2 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
напроти, на лівій.

3 Напис із семи вертикальних рядків 
посередині лівої половини аркуша.

№ 138
1 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
унизу, на полі з лівого боку.

2 Почерк і чорнило наступного тексту 
інші.

№ 139
1 Слово дописане над рядком.
2 Це і попереднє слова перероблені з 

іншого напису, нечіткі.
3 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
нижче, на лівій.

№ 140
1 Тобто «уістились».
2 Літера п виправлена з р.
3 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
унизу, на полі з лівого боку.

4 Напис із чотирьох вертикальних ряд
ків посередині лівої половини аркуша.

5 Напис іншим почерком і чорнилом на 
правій половині арк. 165, на полі внизу.

№ 141
1 Почерки підписів різні. Цей і попе

редній абзаци розташовані на правій полови
ні аркуша, два наступні — напроти, на 
лівій.

№ 142
1 Цей і попередній абзаци розташовані на 

правій половині аркуша, два наступні — 
на лівій.

№ 135
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1 Частина слова «ну(ти)» закреслена 
автором листа.

2 Цей і попередній абзаци розташовані 
на правій половині аркуша, два наступні — 
нижче, на лівій.

3 Напис із семи горизонтальних рядків 
посередині правої половини аркуша.

№ 144
1 Слово майже цілком вицвіло, нечітке.
2 Частина слова «(н)гу» вицвіла, не

чітка.
3 Остання літера и відрізана разом з кра

єм аркуша.
4 Склад «ти» нечіткий, затратився при 

зшиванні аркушів у рукописну книгу.
5 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша.

№ 145
1 Літера у відірвана разом з краєм ар

куша.
2 Почерк і чорнило підпису інші. Цей і 

попередній абзаци розташовані на правій по
ловині аркуша, два наступні — нижче, на 
полі з лівого боку.

3 Літера е відірвана разом з краєм 
аркуша

4 Слово правлене, нечітке. Почерк і 
чорнило абзаца інші.

6 Мабуть, пропущене слово «число».
8 Слово пошкоджене, можливо, прочи

тане неточно.

№ 146
1 Літера к перероблена з іншої.
2 Частина слова «сь» правлена.
3 Далі в рядку прочерк.
4 Цей абзац писаний іншим почерком і 

розташований на правій половині аркуша, 
два наступні розташовані напроти, на полі 
з лівого боку.

№ 147
1 Слова «о вась» дописані над рядком.
2 Помилково замість «об».
3 Частина слова «я(т)» правлена.
4 Літера з перероблена з ж.

№ 143 6 Абзац писаний іншим почерком. Цей і 
попередній абзаци розташовані на правій 
половині аркуша, два наступні — унизу, на 
полі з лівого боку.

6 Абзац писаний іншим почерком.

№ 148
1 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, наступний — 
нижче, на полі з лівого боку.

2 Напис із чотирьох вертикальних ряд
ків посередині правої половини аркуша.

№ 149
1 Слова «млтивьі(й) хл'Ьбосоль» напи

сані іншим почерком і чорнилом.
2 Цей абзац до кінця і наступний писані 

іншим почерком і чорнилом.
3 Абзац розташований під попереднім 

текстом на полі з лівого боку.
4 Напис іншим почерком і чорнилом із 

двох горизонтальних рядків на полі угорі 
арк. 8.

М 150
1 Слова «Дарованной» і «по(р)трє(т)» 

підкреслені прямою лінією іншим чорнилом.
2 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
на лівій.

М 151
1 Слово дописане на полі з лівого боку.
2 Цей і попередній абзаци розташовані 

на полі з правого боку аркуша, два наступні — 
на полі з лівого боку.

3 Тобто «марта».

№ 152
1 Частина слова «ко» правлена.
2 Цей і попередній абзаци розташовані 

на правій половині аркуша, два наступні — 
нижче, на лівій половині.

М 153
1 Цей і попередній абзаци розташовані на 

правій половині аркуша, два наступні — 
напроти, на лівій і на полі з лівого боку.



ПОКАЖЧИКИ ОНОМАСТИЧНОЇ ЛЕКСИКИ

Ономастична лексика подається в «Покажчику географічних назв» та «Покажчику осо
бових імен». Цифри після пояснювальної частини вказують на порядкові номери документів, 
у яких виступають відповідні реєстрові слова. Початкові форми, не засвідчені в текстах, ре
конструюються за зразком засвідчених, причому реконструйовані форми спеціально не виді
ляються.

«Покажчик географічних назв» містить усі власні географічні назви, відбиті в пам’ятках. 
Географічні назви, утворені від відтопонімічних прикметників, вводяться в реєстр із зірочкою. 
Після назв полкових та сотенних міст і містечок у пояснювальній частині зазначено тогочасний 
і сучасний адміністративно-територіальний поділ, у решті випадків — лише тогочасний, 
з відсиланням до назв відповідних сотень або полків.

«Покажчик особових імен» містить усі власні назви людей (прізвища, прізвиська, імена, 
назви по батькові). Перед особовими назвами, утвореними від присвійних прикметників, у 
реєстрі ставиться зірочка. Якщо другу частину власної назви, що складається з імені та прі
звища або з імені та назви по батькові, важко віднести до прізвищ або імен по батькові, то 
вона подається в реєстрі за ім’ям і прізвищем або назвою по батькові, причому в другому 
випадку робиться відсилання до відповідного імені. Жіночі особові назви подаються за текста
ми, тобто в такому порядку: ім’я, назва по батькові, прізвище, назва за ім’ям та пріз
вищем чоловіка; при цьому прізвища або назви за прізвищем чоловіка вносяться в реєстр 
з відсиланням до відповідного ім^ні.

У правилах транслітерації зроблено такі зміни:
а) надрядкові літери вносяться в рядок без застережень;
б) єрик, паерк та надрядкова літера й замінюються внесеними в рядок літерами ь, ь, й;
в) у круглі дужки беруться внесені в рядок надрядкові приголосні -в кінці складу 

перед йотованими та й і в усіх позиціях, де вони могли бути м’якими.
Для зручності в користуванні спрощується алфавітний порядок розташування власних 

назв у реєстрі, а саме: літерно*,'<g, кг, вживанГу рукописах як графічні варіанти, передають
ся однією літерою ґ; відповідно з, s, z — літерою з; о, со — літерою о; ф, 0 — літерою 
ф; v — літерою і між приголосними та в після голосних; 3, ^  — буквосполученнями кс, пс. 
Літера fc вживається у тому самому порядку, що й літера і, літера ьі — що й літера и. Літе
ра ь, якою здебільшого умовно передається відповідний надрядковий знак, на алфавітний 
«порядок не впливає.
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ПОКАЖЧИК ГЕОГРАФІЧНИХ 
І ТЕРИТОРІАЛЬНИХ НАЗВ

Адамовка село МенськоТ сотні Чернігів
ського полку, 106 

Азаровка село Стародубського полку, ма
буть, власність Пилатовського Івана,
55

АндрЬєвка село, власність Лизогуба Семена, 
51

АндрЬйковичи село Стародубського полку, 
128

Астрахань місто, 25

Баклань місто, центр Бакланської сотні 
Стародубського полку, 58, 95, 98 

Бакланская сотня адміністративно-терито
ріальна й військова одиниця Стародуб
ського полку з центром у м. Баклані, 
58

Баришєвка див. Баришовка 
Баришовка місто, центр Баришівської сотні 

Переяславського полку, 37, 144; Бари
шєвка 133

Бєзугловка село Прилуцького полку, ма
буть, власність Жураківського Якова, 
9, 108, 110 

Березань місто, центр Березанської сотні 
Чернігівського полку, 69, 84, 110 

Б£лая Дуброва село Кричівського повіту, 
власність Гайки Казимира, 61 

Б-Ьлогорка село Стародубського полку, 111 
Б^логоща село Стародубського полку, влас

ність Черниша, 117 
Б-Ьлоусовка село Стародубського полку, 128
* Борзна місто, центр Борзнянської сотні

Чернігівського полку, 97
• Буда село Стародубського полку, мабуть,

почасти власність Покорського Данила, 
135

Будлянскій лЬсь ліс близько с. Буди, 135

Величковка село Чернігівського полку, част
ково власність Сахновського Івана, 106, 
110

Бєпрьїкь містечко Полтавського полку, 153 
Вєровка річка на Стародубщині, 111 
Високое село Стародубського полку, влас

ність Лишня Тимофія, 123, 124 
Вольга річка, 28 
Волдай місцевість у Росії, 11 
Врацлавь див. Вроцлавь 
Вроцлавь місто в Польщі, 14, 20; Врацлавь 

19, 26

Гадяцкая гребля гребля близько м. Гадяча, 
46

Гадяцкий полкь адміністративно-територі
альна й військова одиниця Лівобережної 
України з центром у м. Гадячі, 28, 46 

Гадячь див. Гадяче
Гадяче місто, центр Гадяцького полку, тепер

районне місто Гадяч Полтавської обл., 
7; Гадячь 28, 46, 112 

Глуховь резиденція гетьманів Лівобережної 
України, місто, центр Глухівської сотні 
Ніжинського полку, тепер районне місто 
Глухів Сумської обл., 1, 8, 13, 15, 29, 
31, 37—40, 44, 45, 47, 51, 53, 59, 62— 
64, 6С, 70 ,91 ,94 ,97 ,99 , 104, 111, 114, 
115, 119, 141 

Гн-Ьвковь село Метиславеького повіту на 
/території Польської держави, 65 

Горілий Борь ліс близько с. Займища, 136 
Городище місто, центр Городиської сотні 

Миргородського полку, 84, 130, 132, 134 
Горскь село, мабуть, Стародубського полку, 

60
Григоровька село Красноколядинської сот

ні Прилуцького полку, власність Скоро
падського Михайла, 131 

Грузкая село, 68
Гудовка село, мабуть, Переяславського пол

ку, власність Сулими Івана, 52, 53 
Гуменная улиця вулиця в м. Седневі, 96 
Ґарцєвь місто Стародубського полку, 57, 104

Десна річка, ліва притока Дніпра, 125, 152 
Диканка місто, центр Диканської сотні Пол

тавського полку, 27 
Дохновичи село, мабуть, Стародубського пол

ку, власність Завадовського Василя, 48 
Дроновь село Мглинської сотні Стародуб

ського полку, власність Іскрицького Пет
ра, 47, 107, 123 

Душатинь містечко Стародубського полку, 
власність Марії Гудовичевої, 140, 142

Жуки село Полтавського полку, власність 
Кочубея Василя, 37, 75—83

Загоровка село, мабуть, Переяславського 
полку, власність Савича Петра Федоро
вича, 134

• Займище'село або хутір Стародубського пол
ку, власність Скорупи Григорія, 126, 136

* Замишовь село або хутір Мглинської сотні
Стародубського полку, 36 

Запорожскиє войска див. Запорожскоє вой(с)- 
ко

Запорожскоє вой(с)ко 1, 3, 4, 11, 15, 46, 
59, 61; Запорожскиє войска 8; Запоро(з)- 
кое войско 7; Запороз(с)коє войско 143 

Запоро(з)кое войско див. Запорожскоє вой(с)- 
ко

Запороз(с)коє войско див. Запорожскоє 
вой(с)ко

Ивантєнки село Стародубського полку, ма
буть, власність Гудовича Андрія, 7, 142; 
Івантєнки 99, 140
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Илбодь село Стародубського полку, власність 
Марії Силевичівни Збитинської, 129 

Ипуть річка на Стародубщині, 101, 116, 11$ 
Ипуцкиє озера озера по p. І путі, 102

* Іваньгородь місто, центр Івангородської
сотні Прилуцького полку, 73 

Івантенки див. Иваитенки 
Іржавєць село, мабуть, Лубенського полку, 

власність Мар’ї Стороженкової, 145
* Ічня місто, центр Ічнянської сотні При

луцького полку, 131, 138

Каврай село, мабуть, Стародубського полку,
ЗО

Калуга місто в Росії, 11
* Каплуни село або містечко, 126 
Каташинский м[о]н[а]стирь монастир у

с. Котишині, 3, 4, 25; Киташинский 
м[о]н[а]стирь 5; Китишинская обитель 5 

Києвь див. Кіевь 
Киевьская губернія 61
Кирковка село, власність Якимовича Андрія, 

139
Киташинский м[о]н[а]стирь див. Каташин

ский м[о]н[а]стирь 
Китишинская обитель див. Каташинский 

м[о]н[а]стирь 
Кіевь місто на Дніпрі, центр Київського 

полку, 2, 43, 104; Киевь 14, 19, 20, 26, 
147

Климова слобода Стародубського полку, 140 
Ковбасинь л-Ьсь ліс близько Рожанівського 

хутора, 29
Коноваловка слобода Стародубського полку, 

власність Покорського Данила, 151 
Костеничік село Стародубського полку, влас

ність Христини Іванової Ракушкиної 
Романовської, 50, 107, 143; Костяними 
119

Костяними див. Костенич*
Котишинь село, мабуть, Стародубського пол

ку, 5
Краковь місто в Польщі, 20
* Красний Колядинь місто, центр Красно-

колядинської сотні Прилуцького полку, 
131

Красное село, 126
Красноколядинская сотня адміністративно- 

територіальна й військова одиниця При
луцького полку з центром у м. Красному 
Колядині, 131 

Кресть військове укріплення, 115
* Кривець село, мабуть, Городиської сотні

Миргородського полку, власність Са- 
вича Петра Федоровича, 132, 134

* Кримь півострів, 103 
Кримская дорога 103
Кричевь місто в Білорусії, на території Поль

ської держави, 61 
Кричевский уєздь повіт з центром у м. Кри- 

чеві, 61

Кролевець місто, центр Кролевецької сотні 
Ніжинського полку, 15, 24, 99 

Крута річка на Стародубщині, 111 
Кунашевка село, 14
Кустичи село Стародубського полку, влас

ність Скорупи Григорія, 45, 67, 89, 90, 
92

Лвовь місто, 20
Лебидиние озіора озера на Прилуччині, 

близько с. Сокиринців, 22 
Лиски слобода Стародубського полку, бли

зько м. Баклана, 98 
Литва тут у значенні «Стародубщина», 42 
Лобки мабуть, хутір Стародубського полку, 

близько с. Радомки, 93, 94 
Лопазнь село Стародубського полку, 140 
Лубенки село Стародубського полку, ма

буть, власність Іскрицького Петра, 47 
Лубенский полкь адміністративно-територі

альна й військова одиниця Лівобереж
ної України з центром у м. Лубнах, 54, 
138

Лубн£ місто, центр Лубенського полку, тепер 
районний центр Лубни Полтавської обл., 
42, 48

Любєчь містечко, центр Любецької сотні 
Чернігівського полку, 66 

Люте(н)ка місто, центр Лютенської сстла 
Гадяцького полку, 16

Малая Росія 65
Малоросия 27, 131; Малоросспя 142; Мало

росія 51, 66, 99, 110 
Малороссия див. Малоросия 
Малороссія див. Малоросия 
Мглинь місто, центр Мглинської сотні Ста

родубського полку, 39, 47, 65, 101, 102, 
114, 116, 117 

Мглинская ратушь 117
Мглинская сотня адміністративно-територі

альна й військова одиниця Стародуб
ського полку з центром у м. Мглині, 102 

Меженки село Стародубського полку, ма
буть, власність Валькевича Петра, 89— 
91

Мена місто, центр Менської сотні Чернігів
ського полку, 34, 103, 105, 106, 110 

Метиславский уездь повіт у Білорусії, на 
території тогочасної Польської держави, 
65

Милуша річка на Стародуощині, 11, 36 
Мицаловка село Переяславського полку, по

части власність Енгелерта, 13, 133 
Молодкова слобода Стародубського полку, 

власність Скорупи Григорія, 65 
Москва місто, 11, 26, 32, 35, 37, 44, 99, 110 
Мощонка мабуть, хутір Стародубського пол

ку, близько с. Радомки, 94

Нагорновский хуторь хутір, мабуть, Черні
гівського полку, власність Сахнов-
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ського Івана, 103; Нагурновский хуторь
103

Нагурновский хуторь див. Нагорновский ху
торь

*Найтоповь село Стародубського полку, 
111

Нєдра село Стародубського полку, 88 
Нєчипоровка село Яготинської сотні Пере

яславського полку, частково власність 
Думитрашка Андрія, 88 

Нива село Стародубського полку, власність 
Лишня Тимофія, 123 

Нижній село або хутір, мабуть, Стародуб
ського полку, 10 

Н£жинь місто, центр Ніжинського полку, те
пер районний центр Ніжин Чернігів
ської обл~, 22, 73, 108, 125, 147 

Новгородокь місто, центр Новгородківської 
сотні Стародубського полку, 54, 56, 57 

Новгородская сотня адміністративно-тери
торіальна й військова одиниця Старо
дубського полку з центром у м. Новго- 
родку, 56, 57 

Новиє Санджари місто Полтавського полку, 
74

Новоє село Стародубського полку, 91 
*Новос£лки село Стародубського полку, 

89, 90

Овчинєць село Стародубського полку, влас
ність Єсимонтовського Стефана, 122

* Око село Стародубського полку, мабуть,
власність Покорського Данила, 136 

Опошнє містечко Полтавського полку, 72 
Орловская крЬпость військове укріплення, 

86
Осмаки село, власність Лисенка Федора, 128 
Османьє село Прилуцького полку, 9 
Осотное озеро на Стародубщині, на р. Іпуті, 

власність Іскрицького Петра, 102, 114, 
119

* Охтирка містечко на Слобідській Україні,
126

Павловка село Стародубського полку, влас
ність Покорського Данила, 111, 127, 
135, 136, 152 

ГІантусовь село Стародубського полку, ма
буть, власність Валькевича Петра, 89, 
90

Параскєвіи с[вятои] крЬпость військове 
укріплення, 86 

Пєнковь село в Метиславському повіті, 65 
Пєрєволочна місто, ставка Барятинського 

Івана Федоровича, 71, 72, 74 
Пєрєяславль див. Пєрєясловль 
Пєрєясловль місто, центр Переяславського 

полку, тепер м. Переяслав-Хмель
ницький Київської обл., 79, 85, 133,
146; Пєрєяславль 147, 149 

Писаровка слобода Стародубського полку, 
власність Єсимонтовського Михайла, 120

Питєрбурхь див. Санктпитєрбурхь 
П^тєрбургь див. Санктпитєрбурхь 
Питєрбурхь див. Санктпитєрбурхь 
Плоский див. Плоское
Плоскоє урочище з лісом близько сіл Ме- 

женьки і Новоє, власність Скорупи Гри
горія, 89, 90, 95; Плоский 91; Политики- 
на дуброва 90 

Плотитчє озеро на Стародубщині, на р. Іпуті, 
власність Іскрицького Петра, 102 

Повстинь село Яблунівської сотні Лубен
ського полку, мабуть, почасти власність 
Стороженка Стефана, 138, 148 

Погарь містечко, центр Погарської сотні 
Стародубського полку, 41, 55, 58, 63, 
132

Погарская сотня адміністративно-територі
альна й військова одиниця Стародуб
ського полку з центром у м. Погарі, 58 

Подоловь село Кролевецької сотні Ніжин
ського полку, власність Чарниша Якова, 
24, 64, 109 

Покорловь село або хутір Стародубського 
полку, 111, 127 

Политикина дуброва див. Плоскоє 
Полтава місто на Ворсклі, центр Полтав

ського полку, тепер центр Полтавської 
обл., 19, 71, 72, 74—83, 100 

Полтавский полкь адміністративно-терито
ріальна й військова одиниця Лівобереж
ної України з центром у м. Полтаві, 100 

Полща назва країни, 14, 43 
Почєпь місто, центр Почепської сотні Ста

родубського полку, 4, 31, 54 
Почєповская сотня адміністративно-терито

ріальна й військова одиниця Стародуб
ського полку з центром у м. Почепі, 54 

Прилука місто, центр Прилуцького полку, те
пер районний центр Прилуки Чернігів
ської обл., 9, 17, 22, 35, 85, 118 

Протопоповька село Новгородківської сотні 
Стародубського полку, 56 

Псло річка, ліва притока Дніпра, 46

Радомка село Стародубського полку, 94 
Раковичи див. Рєкавичи 
Рамонка село Стародубського полку, 121 
Рєбовка слобода Стародубської полкової сот

ні, власність Скорупи Григорія, 61 
Рєкавичи озеро на Стародубщині, на р. Іпуті, 

власність Іскрицького Петра, 102; Ра
ковичи 122, 123, 140 

Рига місто, 8, 10
* Рьілоновка село, мабуть, Стародубського 

полку, 25
Рожановский хуторь хутір Стародубського 

полку, 29
Ромєнь місто, центр Роменської сотні /Іу -  

бенського полку, 140 
Ропскь місто, центр Ропської сотні Старо

дубського полку, 38, 91, 92, 105, 106 
Рослинка місцевість близько с, Рамонки, 121
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Россія назва країни, 61 
Рудня село або хутір Стародубського полку, 

власність Савича Петра Федоровича, 
132

Рудяки село, 19 

Салава село, З
Самарская товща паланка Запорізького вій

ська, 100
Санктпетєрбурхь див. Санктпитербурхь 
Санктпитєрбурхь місто, столиця Російської 

імперії, 6; Питєрбурхь 103; ПЬтербургь 
146; П-Ьтербурхь 28, 59, 105; Санктпетер- 
бурхь 142; Санктпитєрбурхь 25, 59, 106 

Санктп'Ьтербурхь див. Санктпитєрбурхь 
Сварковь село або містечко Стародубського 

полку, 115
Седнєвь місто, центр Седнівської сотні Чер

нігівського полку, 17, 18, 23, 33, 96, 150 
Синий Колодезь село, мабуть, Прилуцького 

полку, 36
С*Ьмонтовка село Стародубського полку, влас

ність Сементовського Олексія, 87 
С/Ьчь Запорізька Січ, 22 
Слабинь див. Слабонь
Слабонь озеро на Стародубщині, на р. Іпуті, 

власність Іскрицького Петра, 102, 107, 
119, 143; Слабинь 114 

Слободка село, мабуть, Глинської сотні Ста
родубського полку, 34 

Смолєнскь місто, 118
*СокЬринц'Ь село Прилуцького полку, 22 
Соловьский груньть власність Ширая Якова, 

мабуть, у с. Салаві, 1 
Сорочинці місто, центр Сорочинської сотні 

Миргородського полку, 99 
Сосницкая сотня адміністративно-територі

альна й військова одиниця Чернігів
ського полку з центром у м. Сосниці, 
106

Сосниця місто, центр Сосницької сотні Чер
нігівського полку, 66—69, 106 

Став[ище] село, мабуть, власність Ширая 
Якова, 1

*Стариця село, мабуть, Стародубського пол
ку, 29

Стародубь місто, центр Стародубського пол
ку, 7, 8, 13, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 49, 
55—59, 61, 65, 70, 87, 95, 98, 99, 101, 
103, 107, 116, 117, 120, 132, 137; Старо- 
дубовь 31, 47 

Стародубовь див. Стародубь 
Стародубовская полковая канцелярія 61, 91 
Стародубовьская полковая сотня адміністра

тивно-територіальна й військова одиниця 
Стародубського полку з центром у 
м. Ста роду бі, 61 

Стародубовский магистрать 91 
Стародубовский полкь адміністративно-тери

торіальна й військова одиниця Ліво
бережної України з центром у м. Старо- 
дубі, 32, 55—59, 61, 65

Столноє село Чернігівського полку, влас
ність Безбородька Андрія, 97 

Судинка село Стародубського полку, влас
ність Покорського Івана, 152 

Сулакь військова кріпость, 27, 28 
Сулиминці село, мабуть, Переяславського 

полку, власність Сулим, 28

Торжокь місто в Росії, 11

Украйна II, 28
* Ухо село Менської сотні Чернігівського

полку, 105
* Ущєрпи село Стародубського полку, 60, 128 

Финляндія країна, 101

Хал*Ьєвка село, 60
Холопєць село Стародубського полку. 129

Царицинь місто на Волзі, 27, 28

Чєрн^говь місто, центр Чернігівського пол
ку, тепер центр Чернігівської обл., 4, 11, 
13, 17, 25, 53, 64, 66, 67, 110 

Чєрн'Ьговский полкь адміністративно-тери
торіальна й військова одиниця Лівобе
режної України з центром у м. Черніго
ві, 66, 97 

Чєрторій див. Чорторій 
Чесного креста крЬпость військове укріплен

ня на р. Волзі, 27, 28 
Чольховь село Стародубського полку, 36 
Чорна річка на Стародубщині, 111 
Чортовь вирь озеро на Стародубщині, на 

р. Іпуті, власність Іскрицького Петра, 
102, 119

* Чорторій село Прилуцького полку, 9; Чєр
торій 9

Шавулинь село Стародубського полку, влас
ність Савицького Григорія, 129 

Шулаковка мабуть, село або хутір Стародуб
ського полку, 136 

Шулаковский грунть грунт близько с. Павлів- 
ки, власність Покорського Данила, 127

* Яблуновка місто, центр Яблунівської сотні
Лубенського полку, 138, 145, 148 

Яблуновкая сотня адміністративно-терито
ріальна й військова одиниця Лубенського 
полку з центром у м.' Яблунівці, 138

* Яготинь місто, центр Яготинської сотні
Переяславського полку, 88 

Яготинская сотня адміністративно-територі
альна й військова одиниця Переяслав
ського полку з центром у м. Яготині, 51 

Ямполь місто, центр Ямпільської сотні Н і
жинського полку, 24 

Ярославєць село або містечко, 12 
Яцковичи село Стародубського полку, ма

буть, почасти власність Покорського Да
нила, 135, 151
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

Алєксандєрь лив. Шькьлярєвичь Алєксан
дєрь

Алєксандровскій Онисимь господар від Па- 
раскевії Савичівни Симеонової Сулими- 
ної в с. Мицалівці, 133 

Алєксієвич-Ь зведені брати Покорського Іва
на, 152

Анастасія Забіловна Ал; кстєва Думитрашко-
ва мати Іуліяни, сваха Петровського Анд
рія, 84

Анастасія Николаевна дружина Савича Пет
ра Федоровича, мати Уляни Петрівни, 
дочка Ханенка ^Миколая і Юліани Ха- 
ненкової, тітка Федора, 130, 132, 134 

Анастасія Шираєвна Григорієва Скорупина 
дружина Скорупи Григорія, мати Єлени, 
теща Іскрицького Петра, своячка Мик- 

' лашевського Івана, Покорського Данила, 
? Ханенка Миколая, Юліани Ханенкової 

і Юліани Апостолової, 61; Скоруппина 
Анастасія 70 

Андргй Якимовичь див. Якимовичь Андрєй 
Андрій слуга Скоропадського, 53 
Анна Василієвна Василієва Савичєва пані, 

мати Савича Василя, 51 
Анна Григорігвна Кулябковна Максимова 

Турковская пані, жителька м. Мглина, 
дружина Турковського Максима, 114 

Аньна Марковичєвьна Есмонтовская дружи
на Єсмонтовського Стефана, мабуть, бра
това Єсимонтовського Михайла і ятров- 
ка Марини Скорупиної, 115 

Апостоль Пєтрь 141
Апостолова Іулиянна див. Іулиянна Апосто- 

лова
Аршукь пян, китель с. Кривця, 134

Бабкинь Гарасимь Гришковь житель
м. Мглина, довірена особа Сементовсько- 
го Олексія, 35 

Базилій син Сементовського Олексія, 87; Ва- 
силій 98

Барятинский Івань Фєдоровичь князь, ге
нерал, 71

Бєзборо(д)ко Андрєй канцелярист при став
ці Барятинського Івана Федоровича, 
71, 72, 74, 97 

Бєргєрь купець із м. Вроцлава, 26 
Бєрдичєнко Харко житель с. Чорториїв, 90 
Бєрєзовский Василій пан, 117 
Бєрєньсь Гансь житель м. Риги, 8 
Білєнокь житель с. Костеничів, 50 
Богдановичь Тимофій житель м. Стародуба, 

сніцар, 98
Бондарєць житель с. Величківки, підданий 

Сахновського Івана, 103, 105, 110 
Борковский пан, 99
Бороздна Андрій житель с. Радомки, пан, 

мабуть, брат Борозни Василя, 93, 94 
Борозна мглинський сотник, 115, 117

Борозна Василь житель с. Радомки, пан, ма
буть, брат Борозни Андрія, 93, 94 

Борознина Іванова Марфа Андрєєвна див.
Марфа Андрєєвна Іванова Борознина 

Бороховичєва стара пані, мабуть, свекруха 
Бороховичевої Марії, 16 

Бороховичєва Мария мабуть, невістка старої 
пані Бороховичевої, 16 

Бунякь Кузма козак с. Величківки, 106 
Бурляй пан, військовий старшина, 11

Валкєвичь Пєтрь пан, бунчуковий товариш, 
мабуть, власник сіл Меженьок і Пан- 
тусова, 89—92 

Василиєвичь Ивань житель с. Слобідки, 
учасник військового походу, 34 

Василієвна Анна Василієва Савичєва див.
Анна Василієвна Василієва Савичєва 

Василієвна Кочубєєва див. Васьілиєва Ко- 
чубєєва 

Василій див. Базилій
Василь пан, син власника маєтностей у селах 

Горську та Халіївці, 60 
Василь отаман, 106 
Василь Савичь див. Савичь Василь 
Васи(л) Тєрєнтієвь див. Терєнтієвь Васи(л) 
Васьілиєва Кочубєєва дружина Кочубея Ва

силя, мати Параскевії Кочубеївни Сули- 
мової, теща Сули ми Феодора, сваха 
Марії Полуботківни Іванової Сулимової, 
Сулим Василя, Іоанна та Симеона, Па
раскевії Савичівни Симеонової Сулими- 
ної, баба Дмитрашка, Обідовського Іва
на, Скоропадського Тимофія, Сулим Вар
вари, Єлени, Уліяни, 12, 13; Василієвна 
Кочубєєва 27 

Вєйзбахь фонь див. Вєйсбахь 0онь 
Вєйсбахь <ронь граф, генерал-губернатор 

Київської губернії, генерал-аншеф, 61; 
Вєйзбахь 0онь 65 

Великій Івань староста с. Кустичів, 45 
Вилиньский Василий хорунжий, 36 
ВЬнсіерь житель м. Полтави, лікар, 80 
Войтєхь старий житель с. Синього Колодя

зя, 36
Войцєхєвичь Петро седнівський сотник, чо

ловік Петрової Войцеховичевої; 33; Вой- 
цеховичь 33 

Войцєховичь див. Войцєхєвичь Петро 
Войцєховичь Владимєрь бунчуковий това

риш, власник маєтностей у м. Седневі,. 
96

Гайка Казимєрь шляхтич, власник с. Білої 
Діброви,61

Гєнваровскій Костантєй кролевецький сот
ник, 15

Гєрвасий переяславський єпископ, 149 
Голицинь Пєтрь Алексіевичь князь, губер

натор м, Риги, 8
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Голубиная пані, власниця крамниці в м. Глу- 
хові, 64

Гончаренко Гришко житель с. Дронова, 123 
Горбатий Игнать Фєдоровь житель с. Білої 

Діброви, брат Горбатого Фоми Якимова, 
61

Горбатий Фома Якимовь житель с. Білої 
Діброви, брат Горбатого Ігната Федоро- 
ва, 61

Горлєнко Пєтрь пан, житель м. Прилук, 
чоловік Марії Петрової Горленкової, 
зять Ширая, 118 

Горлєнко Якимь прилуцький полковий пи
сар, 22

Грабянка Григорій гадяцький полковник, 46 
Гречаній правитель Генеральної- військової 

канцелярії, 29 
Григо(р)євичь Дємянь див. Григорієвичь Дє- 

мянь
Григорієвичь Дємянь бурмистр і знатний 

житель м. Стародуба, сват Миклашев- 
ського Андрія Григорійовича, 8, 25; Гри- 
го(р)євичь Дємянь 10 

Григорієвичь Павло пан, сусід Покорського 
Данила, 151 

Григорій див. Фридрикєвичь Григорій 
Грицко житель с. Салави, З 
Грицко підданий Сулими Іоанна, 53 
Гудовичь Аньдрєй пан, мабуть, власник 

с. Івантеньок, батько Гудовича Васи
ля Андрійовича, 7 

Гудовичь Василій Андрєєвичь син Гудови
ча Андрія, 140, 141 

Гудовичева Марія див. Марія Гудовичева 
Галаганьдив. Галагань Григорій Ігнатіє- 

вичь
Галагань Григорій Ігнатієвичь прилуцький 

полковник, 131; Галагань 103 
Ґалецкий Пєтрь 112
Галицький Сємєнь стародубський полковий 

сотник, генеральний бунчучний, 42, 49,
59

Ґ  or и жителі с. Величківки, піддані Сахнов- 
ського Івана, 103 

Гожєнко Вакула житель с. Величківки, під
даний Сахновського Івана, 106, 110 

Ґолємбєвский пан, довірена особа Ширая 
Стефана Спиридоновича, 6 

Грабовєцкий див. Грабовієцкий Андрий 
Грабовієцкий Андрий військовий старшина, 

пан, 11, 14, 20; Грабовєцкий 11 
Ґронов-Ьчь Михайло прилуцький полковий 

обозний, 35

Давидовь Григорий седнівський наказний 
сотник, 96 

Дєвіць фонь генерал-майор, 86 
Дємянь див. Дємяновичь Н. Н.
Дємянь Григо(р)євичь див. Григорієвичь Дє

мянь
Дємянь Григорієвичь див. Григорієвичь Дє

мянь

Дємяновичь Н. Н. пан, власник рудні в 
с. Чолхові, 36; Дємянь 36 

Дєшакь полковник, командир Мекленбур- 
зького корпусу, 57 

Дзієвулский пан, відряджений гетьманом для 
ведення слідства, 48 

Дмитрашко брат Носенка Якова, Обідов- 
ського Івана, Скоропадського Тимофія, 
Сулим Варвари, Єлени, Уліяни, племін
ник Сулим Василя, Іоанна, Симеона, 
Феодора, Параскевії Кочубеївни Сули- 
мової і Параскевії Савичівни Симонової 
Сулиминої, онук Марії Полуботківни 
Іванової Сулиминої, Кочубея Василя і 
Василієвої Кочубеевої, 14, 37, 43 

Дмитрашко див. Думитрашко Андрєй 
Дудка житель с. Величківки, підданий Сах

новського Івана, 110 
Думитрашко Андрєй пан, швагер Купчинсько- 

го Пилипа, 88; Дмитрашко 88 
Думитрашко Райча Василий бунчуковий то

вариш, дядько Кониського Матвія, 73 
Думитрашкова АлєксЬєва Анастасія Заб^лов- 

на див. Анастасія Заб^ловна АлєксЬєва 
Думитрашкова 

Дуровь Алєксандрь стародубський полков
ник, 61

Дячєнко Івань житель с. Красного, 126

Ев[докія] 3[аб^лина] Івановая Сахновская
дружина Сахновського Івана, мати Сах
новського Петра і Сахновського Якима, 
103, 105, 106; Евдокія Сахновская 110 

Евдокія Івановна Чарнишєва дружина гене
рального військового судді Чарниша 
Івана, удова, нерідна мати Чарниша Яко
ва, 64; Чарнишєва 40, 48 

Евдокія Сахновская див. Ев[докія] 3[аб£лина] 
Івановая Сахновская 

Евдошєнько Фєодорь козак с. Повстина, 
138

Евмущєнько мабуть, житель с. Салави, 1 
Евфросинія Івано[вая| Лашкєвичова житель

ка м. Гарцева, дружина Лашкевича Іва
на Семеновича, 104 

Елєна дружина Іскрицького Петра, дочка 
Скорупи Григорія і Анастасії Шираївни 
Григорієвої Скорупиної, своячка Юліа- 
ни А постолової, 44 

Енгєлерть капітан Новотроїцького полку, 
власник частини с. Мицалівки, 113 

Есимон[товский] А[лєксЬй] див. Сємєнтовь- 
ский Алексій 

Есимонтовский Михайло знатний бунчуковий 
товариш, чоловік Марини Скорупиної, 
мабуть, брат Єсмонтовського Стефана і 
дівер Єсмонтовської Анни Марковичівни, 
господар Степанця, 115, 117, 120 

Есимонтовский Стєфань див. Есмонтов- 
ский Стєфань 

Есипь староста с. Величківки/ і06„' і 10 
Еска слуга Шаги Карпа, 87
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Есмонтовская Аньна Марковичєвьна див.
Аньна Марковичєвьна Есмонтовская 

Есмонтовский Стєфань знатний бунчуковий 
товариш, чоловік Анни Марковичівни 
Єсмонтсвської, мабуть, брат Єсимонтов- 
ського Михайла і дівер Аіарини Скору- 
пиної, 115; Есимонтовский Стєфань 115, 
120, 122

Жадко Фєдорь житель м. Веприка, 153 
Жоравко Лу(к)янь стародубський полковник, 

7, 143
Журавский городничий м. Яготина, писар 

Яготинської пошти, 88 
Жураковская Марія Григорієвна Максимо- 

вичовна Василієва див. Марія Григорієвна 
Максимовичовна Василієва Жураков
ская

Жураковьскій Яковь пан, власник с. Без- 
углівки, 108 

Журмань пан, 126
Жучєнко Івань помічник Кочубея Василя, 79

3[абЬлина] Ев[докія] Івановая Сахновская 
див. Ев[докія] 3[аб£лина] Івановая Сах
новская

ЗабЬловна Анастасія Алєкс'Ьєва Думитраш- 
кова див. Анастасія ЗабЬловна АлєксЬє- 
ва Думитрашкова 

Завадовский Василий бунчуковий товариш, 
швагер Скорупи Григорія, мабуть, влас
ник с. Дохновичів, 48; Завадовскій Васи- 
лій 68

Завадовскій Василій див. Завадовский Васи
лий

Затиркєвичь пан, 126
Зубр^цкий Фєдорь пан, 142
Зурмань Василь мабуть, житель с. Іванте-

ньок, 7

Ивань Василиєвичь див. Василиєвнчь Ивань 
Иванєць житель м. Лютенької, слуга Боро- 

ховичевої Марії, 16 
Игнатовь Кузма житель с. Протопопівки, 56 
Искрицкий див. Іскрицкій Пєтрь

Івань син невстановленої особи, 63 
Івань житель м. Полтави, кухар, 79 
Івань житель с. Радомки, 94 
Івань Харковь див. Харковь Івань 
Івановна жителька м. Стародуба, купчиха, 64 
Івановна Евдокія Чарнишєва див. Евдокія 

Івановна Чарнишєва 
Іскрицкий Пєтрь знатний бунчуковий това

риш, власник озер Раковичів, Осотного, 
Слабина, Чортового виру та інших, чо
ловік Єлени, зять Скорупи Григорія і 
Анастасії Шираївни Григорієвої Скору- 
пиної, племінник Юліани Апостолової, 
38, 39, 43—45, 47, 69, 101, 102, 116, 119, 
121 —123, 143; Искрицкій 114

[улиянна Апостолова дружина гетьмана, тіт
ка Іскрицького Петра, своячка Скорупи 
Григорія і Анастасії Шираївни Григоріє
вої Скорупиної, Єлени, 44 

Іуліана Ханєнкова дружина Ханенка Мико- 
лая, мати Анастасії Миколаївни, теща 
Савича Петра Федоровича, баба Уляни 
Петрівни і Федора, 134 

Іуліяна дочка Анастасії Забілівни Олексієвої 
Думитрашкової, невістка Петровського 
Андрія, 84

Кабась житель м. Полтави, керівник оркест
ру, 77, 83

Казановичь господар Гадяцького замку, 46 
Калєникь чернець Каташинського монасти

ря, 1
Кал-Ьсть ігумен Каташинського монастиря, 5 
Камкнєцкий піп, 117 
Капоровский пан, 144
Кєндзієровскій пан, житель м. Стародуба, 64 
Кирикь житель м. Сокиринців, 22 
Кл^тний Дьнись піп м Стародуба, 59 
Ковалювский гадяцький полковий сотник, 

28
Коваль житель м. Мени, підданий Сахнов- 

ського Івана, 106 
Кониский Матфєй івангородський сотник, 

племінник Думитрашка Райчі Василя, 
73

Конопка Івань бурмистр м. Душатина, 140 
Копсь медик, 132
Корєцкий пан, швагер Миклашевського Анд

рія, 10 
Короткий Данійль пан, 104 
Корсаковь перевіряюча особа, 99 
Костаньтий див. Фридрикєвичь Костаньтий 
Кость див. Фридрикєвичь Костаньтий 
Котєнко Антонь стародубський полковий 

писар, 32
Кочубєєва Василієвна див. Васьілиєва Ко- 

чубєєва
Кочубєєва Васьілиєва див. Васьілиєва Ко

чубєєва
Кочубєй див. Кочубєй Василій 
Кочубєй Василій полтавський полковник, 

чоловік Василієвої Кочубеєвої, батько 
Параскевії Кочубеївни Сулимової, тесть 
Сулими Феодора, сват Марії Полуботків- 
ни Іванової Сулиминої, Сулим Василя, 
Іоанна та Симеона, Параскевії Сазичівни 
Симеонової Сулиминої, дід Дмитрашка, 
Носенка Якова, Обідовського Івана, 
Скоропадського Тимофія, Сулим Варва
ри, Єлени, Уліяни, 12, 27, 28, 37, 86, 
88, 100, 131; Кочубєй 75—80, 82; Кочу
бєй Василь 131 

Кочубєй Василь див. Кочубєй Василій 
Кочубєй Фєодорь пан, 21 
Кривій Івань Маркутоновичь довірена особа 

Марковича Федора, 18 
Кривонось Парфєнь житель с. Пенькова, 65
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Кровніцкая жителька с. Кривця, 134 
Кроковскій Іоасафь київський митрополит, 2 
*Кругликь житель с. Рамонки, 121 
Кузма Ингатовь див. Игнатовь Кузма 
Кузмінскій менський сотник, 105, 106, 110 
Кулябковна Анна Григорієвна Максимова 

Турковская див. Анна Григорієвна Ку
лябковна Максимова Турковская 

Купрєйчиковь житель с. Ока, підданий По
корського Данила, 136 

Купчинскій Филипь яготинський сотник, 
швагер Думитрашка Андрія, 88 

Кусковь Никита поручик з м. Мглина, 65

Ладигинь каптенармус, 71 
Ладинский Павєль канцелярист Генеральної 

військової канцелярії, 29 
Лаптєвь пан, житель м. Глухова, 69 
Лапьтиковьский господар двору в с. Горськ, 

60
Ласкєвичь Івань Сємєновь див. Лашкєвичь 

Іван Сємєновичь 
Ласкєвичь Івань див. Лашкєвичь Івань Сє

мєновичь
Лашкєвичь Івань Сємєновичь стародубський 

міський отаман, полковий комісар, чоло
вік Єфросинії Іванової Лашкевичевої, 
54—56, 63; Ласкєвичь Івань Сємєновь 
104; Ласкєвичь Івань 7; Лашкєвичь 
Янь 57

Лашкєвичь Янь див. Лашкєвичь Івань Сє
мєновичь

Лашкєвичова Евфросинія Івано[вая] див.
Євфросинія Івано[вая] Лашкєвичова 

Лєвєнєць Ивань див. Лєвєнєць Івань 
Лєвєнєць Івань полтавський полковий оса

вул, кум Жученка Івана, 79; Лєвєнєць 
Ивань 100

Лєонтій Пєтровичь див. Пєтровичь Лєонтій 
Лєоньтовичь див. Лєонтовичь Стєфань 
Лєонтовичь Стєфань другий чоловік Фео- 

дори Томарівни Стефанової Леонтовиче- 
вої, зять Томари Василія, Томари Іва
на, Тосі і Настусі, дядько Томари Сте
фана і Маркевича Федора, свояк Фрид- 
рикевича Костантія, ЗО; Лєоньтовичь 23 

Лєся мабуть, дружина Носенка Якова, 85 
Лизогубь Івань Яковичь житель м. Седнева, 

син Лизогуба Якова Семеновича, нерід
ний син Лизогуб Марії Семенівни, пле
мінник Лизогуба Якима Семеновича, 
Пелагії Семенівни, Петра Івановича, 150 

Лизогубь Марьія Сємєновна жителька 
м. Седнева, пані, дружина Лизогуба 
Якова Семеновича, нерідна мати Лизо
губа Івана Яковича, невістка Лизогу
ба Якима Семеновича, Пелагії Семенівни, 
Петра Івановича, 150 

Лизогубь Сємєнь див. Лизогубь Сємионь 
Лизогубь Сємионь генеральний військовий 

обозний, 51; Лизогубь Сємєнь 51, 53

Лизогубь Якимь Сємєновичь полковник, 
брат Лизогуба Якова Семеновича, Пела
гії Семенівни, Петра Івановича, дівер 
Лизогуб Марії Семенівни, дядько Лизо
губа Івана Яковича, 150 

Лизогубь Яковь Сзмєновичь житель м. Сед
нева, пан, чоловік Лизогуб Марії Семе
нівни, батько Лизогуба Івана Яковича, 
брат Лизогуба Якима Семеновича, Пе
лагії Семенівни, Петра Івановича, 150 

Лисенко березанський сотник, 110 
Лисєнко Фєдорь генеральний військовий 

суддя, 128
Лисицкая пані, мабуть, жителька м. Мглина, 

47
Лишєнь Андрій пан, син Лишня Тимофія, 

123, 124
Лишєнь Тимофій пан, власник с. Ниви, 

батько Лишня Андрія, 116, 123 
Ліюзниє жителі с. Рамонки, 121 
Лозовьский Василь староста с. Горська, 60 
Ломіковский Павєль пан, власник млина і 

винниці на р. Десні, 125 
Лопатиха жителька м. Чернігова, дружина 

війта, 66 
Лопухинь генерал, 147 
Лукашєвичь пан, 97
Лукашєвичь Алєксандрь Пєтровичь пан, 

власник с. Дем’янців, чоловік Лукаше- 
вичевої Анастасії, батько Лукашевича 
Петра Олександровича і Лукашевича 
Федора Олександровича, 147 

Лукашєвичь Пєтрь Алєксандровичь син 
Лукашевича Олександра Петровича і 
Лукашевичевої Анастасії, брат Лука
шевича Федора Олександровича, 146 

Лукашєвичь Фєдорь Алєксандровичь син 
Лукашевича Олександра Петровича і 
Лукашевичевої Анастасії, брат Лукаше
вича Петра Олександровича, 146 

Лукашєвичова Анастасія пані, дружина Лу
кашевича Олександра Петровича, мати 
Лукашевича Петра Олександровича і 
Лукашевича Федора Олександровича, 
147

Лукянь слуга Параскевії Савичівни Симео
нової Сулиминої, 85 

Луцєнко Кирило житель м. Ямполя, батько 
Луценка Трохима, 24 

Луцєнко Трофимь житель м. Ямполя, син 
Луценка Кирила, хлопець, наймит Со
роки Овсія Степановича, 24

Маґєровский Фєодорь піп с. Сокиринців, 22 
Максаковскій ігумен, 105 
Максимовичовна Григорієвна Марія Василі

єва Жураковская див. Марія Григорієв
на Максимовичовна Василієва Жураков
ская

Марина Скорупина дружина Єсимонтовського 
Михайла, мабуть, братова Єсмонтовсько- 
го Стефана, ятровка Єсмонтовської Ан-
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ни М арксвичІЕНИ , 115; Марина Скорупов- 
на 115

Марина Скоруповна див. Марина Скорупина 
Марія Василіева Ялоцкая пані, дружина 

Ялоцького Василя, 2 
Марія Григорієвна Максимовичовна Василі є- 

ва Жураковская дружина генерального 
військового осавула, 31, 32 

Марія Гудовичева пані, мабуть, власниця 
с. Івантеньок, 142 

Марія Петрова Горленкова пані, жителька 
м. Прилук, дружина Горленка Петра, 
сестра Ширая, 118 

Мооія Полуботковна Іванова Сулимина дру- 
Ч'жина генерального військового хорун

жого, мати Сулим Василя, Іоанна, Си- 
меона та Феодора, свекруха Параскевії 
Кочубеївни Сулимової і Параскевії Сави- 
чівни Симеонової Сулиминої, баба Дмит- 
рашка, Носенка Якова, Обідовсько- 
го Івана, Скоропадського Тимофія, Су
лим Варвари, Єлени та Уліяни, сваха 
Кочубея Василя і Василієвої Кочубеєвої, 
27—29

Марія Силевичевна Збьітинская пані, удова, 
власниця с. Ілбоді, 129 

Маркевичь Марко пан, 70 
Маркєв'Ьчь прилуцький полковий суддя, 22 
Марковичь Федорі прилуцький полковий 

сотник, брат Томари Стефана, племінник 
Томари Василя, Томари Івана, Феодори 
Томарівни Стефанової Леонтовичевої, 
Тосі, Настусі, швагер Фридрикевича 
Костантія, свояк Фридрикевича Григо
рія, Фридрикевички і Леонтовича Сте
фана, 9, 17, 18, 23; Феодорь 17, 18 

Марковичєвьна Аньна Есмонтовская див.
Аньна Марковичєвьна Есмонтовская 

Маркутоновичь Кривій Івань див. Кривій 
Івань Маркутоновичь 

Мартинь піп с. Рилівки, 25 
Марфа Андреевна Іванова Борознина дру

жина генерального військового судці, 
128

Маря Стороженкова пані, жителька м. Ір- 
жавця, мати Стороженка Івана, 145; 
Стороженкова Марфута 148 

Матрона АлєксЬевна Плотковна удова, зго
дом дружина стародубського полковни
ка, 99

Мачуга Алексеьі'староста с. Чолхова, 36 
Меценко Тарнавский див. Тарнавский Мєцен- 

ко
Миклашевский Андрєй сват Григорієвича 

Дем’яна, свояк Корецького, 10, 25 
Миклашевский Івань чернігівський полков

ник, дядько Скорупи Григорія, 66, 67, 
90

Минець слуга Сахновського Івана, 103, 105, 
110

Минихь фонь граф, генерал-фельдмаршал,

Митрофановьский Антонь житель м. Старо- 
дуба, маляр, 98 

Михаиль пан, син війта м. Полтави, 19 
Михайло житель м. Глухова, 64 
Михайло Стєфановичь див. Стєфановичь Ми* 

хайло
Михайловичь Сима поручик Волоського гу

сарського полку, 113 
Михалко житель с. Радомки, 93 
Михаловский Матвій козак с. Нового, 91 
Михуля отаман с. Уха, 105 
Мовчань Івань стародубський полковий ко

місар, 54
Молчаннь прилуцький полковий осавул, 22 
Моцарский мабуть, житель с. Івантеньок, 7

Настуся сестра Томари Василя, Томари Іва
на, Феодори Томарівни Стефанової Леон
товичевої, Тосі, тітка Томари Стефана 
і Марковича Федора, свість Фридрике
вича Григорія, Фридрикевички і Леон
товича Стефана, своячка Фридрикевича 
Костантія, 9 

Несторь довірена особа Сулими Іоанна, 52 
Никита золотар, 49
Николаевна Анастасія див. Анастасія Нико- 

лаєвна
Николай Владимировичь син чернігівського 

полковника, 110 
Н. Н. Дємяновичь див. Дємяновичь Н. Н. 
Новаковичь переяславський полковий суддя, 

29
Новицкий Івань ічнянський сотник, 138 
Носенко Яковь житель м. Прилук, мабуть, 

чоловік Лесі, брат Дмитрашка, Обідов- 
ського Івана, Скоропадського Тимофія, 
Сулим Варвари, Єлени і Уліяни, племін
ник Сулим Василя, Іоанна, Симеона і 
Феодора, Параскевії Кочубеївни Сули
мової і Параскевії Савичівни Симеонової 
Сулиминої, онук Марії Полуботківни 
Іванової Сулиминої, Кочубея Василія і 
Василієвої Кочубеєвої, 85

Об£довский Івань брат Дмитрашка, Носенка 
Якова, Скоропадського Тимофія, Сулим 
Варвари, Єлени та Уліяни, племінник 
Сулим Василя, Іоанна, Симеона, Феодора, 
Параскевії Кочубеївни Сулимової і Па
раскевії Савичівни Симеонової Сулими
ної, онук Марії Полуботківни Іванової 
Сулиминої, Кочубея Василя і Василієвої 
Кочубеєвої, 14, 19, 20, 26 

Олховский Стєфань ніжинський протопоп, 108 
Опацкий Михайло фактор м. Ропська, дозо

рець с. Баклана, 91, 92, 95 
Ораховский пан, 148
Орель Трофимь житель с. Величківки, під

даний Сахновського Івана, 106 
Оршаевич Мойсей житель м. Погара, 63 
Остоожскій Костантій господар гетьманського 

двору в м. Ропську, 39
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Отрохьімовь Фєодорь житель слободи Ли
сок, 98

Павло Григорієвичь див. Григорієвичь Павло 
Панчєнновь опішнянський сотник, 141 
Панюшка Кирилль житель м. Погара, пан, 

41
Параснєвия Савичовна Симеонова Сулимина

дружина Сулими Симеона, невістка Ма
рії Полуботківни Іванової Сулиминої, 
Сулим Василя, Іоанна і Феодора, ятров- 
ка Параскевії Кочубеївни Сулимової, 
тітка Дмитрашка, Носенка Якова, Обі- 
довського Івана, Скоропадського Тимо
фія, Сулим Варвари, Єлени і Уліяни, 
своячка Кочубея Василя і Василієвої 
Кочубеєвої, господиня Лук’яна, 85, 133 

Параскєвія Кочубєєвна Сулимова дружина 
Сулими Феодора, мати Сулим Варвари, 
Єлени і Уліяни, дочка Кочубея Василя і 
Василієвої Кочубеєвої, невістка Марії 
Полуботківни Іванової Сулиминої, Су
лим Василя, Іоанна і Симеона, ятровка 
Параскевії Савичівни Симеонової Сули
миної, тітка Дмитрашка, Носенка Якова, 
Обідовського Івана і Скоропадського 
Тимофія, 14 

Пахнутій чернець Каташинського монастиря, 
5

Пеналицкий пан, мабуть, урядовець Мглин- 
ської сотенної канцелярії, 47 

Пєлагьія Сємєновна пані, сестра Лизогуба 
Якима Семеновича, Лизогуба Якова Се
меновича, Петра Івановича, тітка Ли
зогуба Івана Яковича, зовиця Лизогуб 
Марії Семенівни, 150 

Петро Івановичь пан, брат Лизогуба Якима 
Семеновича, Лизогуба Якова Семенови
ча, Пелагії Семенівни, дівер Лизогуб 
Марії Семенівни, дядько Лизогуба Івана 
Яковича, 150 

Петрова Войцехевичова дружина колишньо
го седнівського сотника Войцеховича 
Петра, 33

Пєтровичь Лєонтій пан, довірена особа пере
яславського полковника, 113 

Пєтровський Андрєй лубенський полковий 
осавул, свекор Іуліяни, сват Анаста
сії Забілівни Олексієвої Думитрашкової, 
84

Петрокь житель с. Рамонки, 121 
Пилатовичь Александєрь пан, син Пилато- 

вича Іоанна, 55 
Пилатовичь Іоань пан, батько Пилатови- 

ча Олександра, мабуть, власник с. Аза- 
рівки, 55 ~

Писаренко Василь житель с. Чорториїв, 9 
Плотковна Матрона Алєксієвна див. Матрона 

Алєксієвна Плотковна 
Поддубний житель с. Величківки, підданий 

Махновського Івана, 106 
По(д)емній Наумь житель слободи Климо-

вої, підданий Хрущова Олексія Васи
льовича, 140 

Покорений Данило див. Покореній Данило 
Покореній Данило пан, власник сіл Буди, 

Павлівки, Яцьковичів, слободи Коно- 
валівки, дядько Скорупи Григорія, 111; 
Покорений Данило 117, 127, 135, 136, 151 

Покореній Івань пан, власник с. Павлівки, 
зведений брат Олексійовичів. 152 

Полевь поручик, 61
Політика пан, колишній власник с. Нового, 

91
Полуботковна Марія Іванова Сулимина див.

Марія Полуботковна Іванова Сулимина 
Полуботокь Павєль чернігівський полков

ник, наказний гетьман, 11 
Посуд євскій пан, 97 
Потапченко козак с. Величківки, 106 
Примакь житель с. Величківки, підданий 

Сахновського Івана, 110 
* Прокопій, мабуть, житель с. Салави, 3, 4 
Проколовичь (Фєофань) єпископ, 19, 21 
Проциха Ювга див. Ювга Проциха 
Псіоль Григорій довірена особа Кочубея Ва

силя, 77, 81, 83 
Пучковский Максимь пан, 126 
Пятакь Матвій староста с. Сокиринців, 22

Рабчонокь житель с. Рамонки, 121 
Радиіцєвь Афанасєй полковник, 65 
Ракушкина Іванова Романовская Христина 

див. Христина Іванова Ракушкина Рома
новская 

Ретизкий піп, 26
Римша Ивань седнівський сотник, 33 
Робаковский Івань пан, 58, 63 
Розумовская мати гетьмана Розумовського 

Олексія Григорійовича, 106 
Розумовский Алексій Григориєвичь гетьман 

Лівобережної України, син Розумов- 
ської, 105, 106 

Романовская Ракушкина Христина Іванова 
див. Христина Іванова Ракушкина Рома
новская

Романовский Владимірь пан, син Романов- 
ського Івана і Христини Іванової Ракуш- 
киної Романовської, дядько Турков- 
ського Максима, 107, 119 

Романовский Івань пан, чоловік Христини 
Іванової Ракушкиної Романовської, бать
ко Романовського Володимира, дід Тур- 
ковського Максима, 119 

Рубець Андрєй пан, 41
Рудєнко Лука житель м. Полтави, значковий 

товариш, 100 
Руденько Тимохь війт с. Замишова, 36 
Рудь Ивань запорізький козак, 100 
Руновский Андрєй полтавський полковий 

писар, 71, 74, 76—78, 80—83 /

Савичь Василь пан, син Анни Василієвни 
Василієвої Савичевої, 51
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Савнчь Петро Федоровичі, бунчуковий това
риш, власник с. Загоровки, чоловік 
Анастасії Миколаївни, батько Уляни Пет
рівни, зять Ханенка Миколая і Юліани 
Ханенкової, дядько Федора, власник 
с. Кривця, Рудні, 132, 134 

Савичєва Василієва Анна Василієвна див.
Анна Василієвна Василієва Савичєва 

Савичовна Пардскєвия Симєонова Сулимина 
див. Параскєвия Савичовна Симєонова 
Сулимина

Сав'Ьцкий Григорій пан, власник с. Шавулина, 
129

Сакєвичєва див. Саковичова
Саковичова жителька м. Прилук, пані, 118;

Сакєвичєва 118 
Сахновская Евдокія див. Ев[докія] 3[аб£лина] 

Івановая Сахновская 
Сахновская Івановая Ев[докія] 3[аб£лина] 

див. Ев[докія] 3[абЬлина] Івановая Сах
новская

Сахновскій Івань чернігівський полковий 
обозний, чоловік Євдокії Забілиної Іва
нової Сахновської, батько Сахновського 
Петра і Сахновського Якима, 103, 106, 
110 '

Сахновскій Петро син Сахновського Івана 
і Євдокії Забілиної Іванової Сахновської, 
брат Сахновського Якима, 103, 106,
110

Сахновскій Якимь менський сотник, син Сах
новського Івана і Євдокії Забілиної Іва
нової Сахновської, брат Сахновського 
Петра, 105, 106 

Семєнь Харковь див. Харковь Семень 
Семєновна Пєлагьія див. Пєлагьія Сємєновна 
Сємєнтовьский АлєксЬй мглинський сотник, 

знатний бунчуковий товариш, батько 
Базилія (Василія), Федора, 34; Есимон- 
[товский] А[лєксЬй] 47, 49, 66, 87, 98; 
Сємонтовский 50; Симонтовский АлєксЬй 
49

Сємонтовский див. Сємєнтовьский АлєксЬй 
Силєвичь пан, 38 

Сима Михайловичь див. Михайловичь Сима 
Симонтовский АлєксЬй див. Сємєнтовьский 

Алєкс^й
Синковский Андрєй пан, брат Синковського 

Максима, 140 
Синковский Максимь пан, брат Синковського 

Андрія, 140 
Скоропадская пані, 146, 147 
Скоропадский пан, господар Андрія, 53, 99 
Скоропадский Івань гетьман Лівобережної 

України, 8
Скоропадский Михайло генеральний підскар

бій, власник с. Григорівни, дядько Чир- 
ниша Івана і Чирниша Якова, 110, 131, 
141

Скоропадскій Тимофьй брат Дмитрашка, Но- 
сенка Якова, Сулим Варвари, Єлени, 
Уліяни, племінник Сулим Василя, Іоан-

на, Симеона, Феодора, Параскевії Ко- 
чубеївни Сулимової і Параскевії Сави- 
чівни Симеонової Сулиминої, онук Марії 
Полуботківни Іванової Сулиминої, К<?- 
чубея Василя і Василієвої Кочубеєвої, 
37

Скорупа Григорий див. Скоруппа Григорій 
Скорупа Павєль Григориєвичь пан, швагер 

Якимовича Андрія, 112, 117, 139, 152 
Скорупина Григорієва Анастасія Шираєвна 

див. Анастасія Шираєвна Григорієва 
Скорупина

Скорупина Марина див. Марина Скорупина 
Скоруповна Марина див. Марина Скору

пина
Скоруппа Григорій знатний бунчуковий то

вариш, стародубський полковий писар, 
чоловік Анастасії Шираївни Григорієвої 
Скорупиної, батько Єлени, тесть Іск
рицького Петра, племінник Миклашев- 
ського Івана і Покорського Данила, шва
гер Ханенка Миколая, свояк Юліани 
Апостолової, 31, 32, 45, 48, 65—69, 86, 
89, 95, 111, 130, 135; Скорупа Григорий 
41, 44, 73, 91, 111, 135; Шкоруппа Гри
горій 95

Скоруппа Іоань знатний бунчуковий това
риш, 92

Скоруппина Анастасія див. Анастасія Шира
євна Григорієва Скорупина 

Смєшкаль пан, довірена особа Обідовського 
Івана, 19, 26 

Соколовскій Андрєй житель м. Баклана, пан, 
98

Сорока Евсєй Стєпановичь див. Сорока 
Овьсєй Стєпановичь 

Сорока Овьсєй Стєпановичь житель м. Кро- 
левця, господар Луценка Трохима, 24; 
Сорока Евсєй Стєпановичь 24 

Соханский Матфєй стародубський міський 
отаман, 102, 129 

Старжинскій Івань канцелярист Генеральної 
військової канцелярії, 62, 64 

Стєпанєць слуга Єсимонтовського Михайла, 
115

Стєфань Стєфановь див. Стєфановь Стєфань 
Стєфановь Стєфань піп с. Безуглівки, 108 
Стєфановичь Михайло пан, 142 
Сторожєнко Івань житель м. Іржавця, вій

ськовий канцелярист, син Мар’ї Сто- 
роженкової, 145, 148 

Сторожєнко Стєфань пан, мабуть, власник 
частини с. Повстина, 138 

Сторожєнкова Марфута див. Маря Сторожєн- 
кова

Сторожєнкова Маря див. Маря Сторожєнкова 
Стрєшнєвь генерал-аншеф, 146 
Сулима Варвара дочка Сулими Феодора і 

Параскевії Кочубеївни Сулимової, сестра 
Сулими Єлени, Сулими Уліяни, Дмитраш
ка, Носенка Якова, Обідовського Івана, 
Скоропадського Тимофія, племінниця,
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Сулим Василя, Іоанна і Симеона, онука 
Марії Полуботківни Іванової Сулиминої, 
Кочубея Василя і Василієвої Кочубеєвої,
12

Сулима Василій син Марії Полуботківни Іва
нової Сулиминої, брат Сулим Іоанна, 
Симеона і Феодора, дівер Параскевії 
Кочубеївни Сулимової і Параскевії Са
вичівни Симеонової Сулиминої, дядько 
Дмитрашка, Носенка Якова, Обідов- 
ського Івана, Скоропадського Тимофія, 
Сулим Варвари, Єлени і Уліяни, свояк 
Кочубея Василя і Василієвої Кочубеєвої,
14

Сулима Євстафий Семеновича пан, можливо, 
син Сулими Симеона, 144 

Сулима Елена дочка Сулими Феодора і Па
раскевії Кочубеївни Сулимової, сестра 
Сулими Варвари, Сулими Уліяни* Дмит
рашка, Носенка Якова, Обідовського 
Івана, Скоропадського Тимофія, племін
ниця Сулим Василя, Іоанна і Симеона, 
Параскевії Савичівни Симеонової Сули
миної, онука Марії Полуботківни Івано
вої Сулиминої, Кочубея Василя і Васи
лієвої Кочубеєвої, 37 

Сулима Ивань див. Сулима Іоаннь 
Сулима Іоаннь власник с. Гудовки, син 

Марії Полуботківни Іванової Сулиминої, 
брат Сулим Василя, Симеона і Феодора, 
дівер Параскевії Кочубеївни Сулимової 
і Параскевії Савичівни Симеонової Су
лиминої, дядько Дмитрашка, Носенка 
Якова, Обідовського Івана, Скоропад
ського Тимофія, Сулим Варвари, Єлени і 
Уліяни, свояк Кочубея Василя і Васи
лієвої Кочубеєвої, господар Грицька,
27; Сулима Ивань 52, 53; Сулима Янь 28 

Сулима Семень див. Сулима Симеонь 
Сулима Симеонь баришівський сотник, переяс

лавський полковий обозний, чоловік 
Параскевії Савичівни Симеонової Сули
миної, син Марії Полуботківни Іванової 
Сулиминої, брат Сулим Василя, Іоанна, 
Феодора, дівер Параскевії Кочубеївни 
Сулимової, дядько Дмитрашка, Носенка 
Якова, Обідовського Івана, Скоропад
ського Тимофія, СулиМ"Варвари, Єлени 
і Уліяни, свояк Кочубея Василя і Ва
силієвої Кочубеєвої, 37; Сулима Сємєнь 42 

Сулима Уліяна дочка Сулими Феодора і Па
раскевії Кочубеївни Сулимової, сестра 
Сулими Варвари, Сулими Єлени, Дмит
рашка, Носенка Якова, Обідовського 
Івана, Скоропадського Тимофія, племін
ниця Сулим Василя, Іоанна, Симеона, 
онука Марії Полуботківни Іванової Су
лиминої, Кочубея Василя і Василієвої 
Кочубеєвої, 37 

Сулима Феодорь бунчуковий товариш, чоло
вік Параскевії Кочубеївни Сулимової, 
батько Сулим Варвари, Єлени та Уліяни,
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син Марії Полуботківни Іванової Сули
миної, брат Сулим Василя, Іоанна та 
Симеона, дівер Параскевії Савичівни 
Симеонової Сулиминої, дядько Дмитраш
ка, Носенка Якова, Обідовського Івана, 
Скоропадського Тимофія, зять Кочубея 
Василя і Василієвої Кочубеєвої, 12, 14, 
19, 20, 27, 28 

Сулима Янь див. Сулима Іоаннь 
Сулимина Іванова Марія Полуботковна див.

Марія Полуботковна Іванова Сулимина 
Сулимина Симеонова Параскевия Савичовна 

див. Параскевия Савичовна Симеонова 
Сулимина

Сулимова Параскевия Кочубеевна див. Пара- 
скєвЬя Кочубеевна Сулимова 

Суханский Матфєй житель м. Стародуба, 116 
Суханьскій Іоань житель м. Ічні, ієрей, 138

Тараеєнчєнко Федорь житель с. Дронова, 
123

Тарнавский Меценко прилуцький полковий 
хорунжий, 22 

Тепловь радник при Генеральній військовій 
канцелярії, 141 

Терентіевь Васи(л) комісар Новгородків
ської сотні, 56 

Тернавский сотник Полтавського полку, 77 
Тестяненко Яковь житель с. Займища, під

даний Покорського Данила, 127 
Тимофій Богдановичь див. Богдановичь Ти

мофій
Тихоновичь Феодорь житель м. Києва, 26 
Товстоногь Феодорь полковник Самарської 

паланки Запорізького війська, 100 
Томара Василій знатний військовий товариш, 

чернігівський полковий суддя і наказ
ний полковник, батько Томари Стефана, 
брат Томари Івана, Феодори Томарівни 
Стефанової Леонтовичевої, Тосі і Нас
тусі, Марковича Федора, швагер Фрид
рикевича Григорія і Леонтовича Стефана, 
свояк Фридрикевички і Фридрикевича 
Костантія, 9, 17, 23, 30 

Томара Івань брат Томари Василяп’Феодори 
Томарівни Стефанової Леонтовичевої, То
сі і Настусі, дядько Томари Стефана і 
Марковича Федора, швагер Фридрике
вича Григорія, Фридрикевички і Леон
товича Стефана, свояк Фридрикевича 
Костантія, 9 

Томара Стєфань син Томари Василя, брат 
Марковича Федора, племінник Томари 
Івана, Феодори Томарівни Стефанової 
Леонтовичевої, Тосі і Настусі, свояк 
Фридрикевича Костантія, Фридрикевича 
Григорія, Фридрикевички і.Леонтовича 
Стефана, ЗО 

Тося сестра Томари Василя, Томари Івана, 
Феодори Томарівни Стефанової Леонто
вичевої, Настусі, тітка Томари Стефана, 
Марковича Федора, свість Фридрикеви-



ча Григорія, Фридрйкевички і Леонто- 
вича Стефана, своячка Фридрикевича 
Костантія, 9 

Турковь майор, 101
Турковская Максимова Анна Григорієвна Ку- 

лябковна див. Анна Григорієвна Куляб- 
ковна Максимова Турковская 

Турковский пан, 51
Турковский Максимь війт м. Мглина, чоло

вік Анни Григоріївни Кулябківни Мак
симової Турковської, онук Романов- 
ського Івана, племінник Романовського 
Владимира, 101, 116, 119

Уліана Пєтровна дочка Савича Петра Федоро
вича і Анастасії Миколаївни, сестра 
Федора, онука Ханенка Миколая і Іулія- 
ни Ханенкової, 134

Фєдорь брат Уляни Петрівни, племінник 
Савича Петра Федоровича і Анастасії 
Миколаївни, онук Ханенка Миколая і 
Іуліяни Ханенкової, 134 

Фєдорь Максимовичь див. Максимовичь Фє
дорь

Фєодорь див. Марковичь Фєдорь 
Фєодорь Тихоновичь див. Тихоновичь Фєо

дорь
Фєодора Томаровна Стєфанова Лєонтовичова

дружина Фридрикевича Григорія, згодом 
Леонтовича Стефана, сестра Томари Ва
силя, Томари Івана, Тосі і Настусі, не
вістка Фридрикевича. тітка Томари Сте
фана і Марковича Федора, своячка 
Фридрикевича Костантія, 28; Хвєся 9 

Филєнко житель м. Полтави, кравець, 76 
Фридрикєвичь пан, житель м. Седнева, 96 
Фридрикєвичь Григорій седнівський сотник, 

перший чоловік Феодори Томарівни Сте- 
фанової Леонтовичевої, син Фридрикевич- 
ки, тесть Фридрикевича Костантія, зять 
Томари Василя, Томари Івана, Тосі і 
Настусі, дядько Марковича Федора, 
Томари Стефана і Фридрикевича Костан
тія, 17, 18, 23; Григорій 9 

Фридрикєвичь Костаньтий зять Ф ридрцке- 
вича Григорія, Феодори Томарівни Сте- 
фанової Леонтовичевої, Леонтовича Сте
фана, Фридрикевички, Томари Василя, 
Томари Івана, Тосі і Настусі, Томари 
Стефана і Марковича Федора, 23; Кос
таньтий 23; Кость 23 

Фридрикєвичька мати Фридрикевича Гри
горія, свекруха Феодори Томарівни Сте- 
фанової Леонтовичевої, своячка Томари 
Василя, Томари Івана, Тосі і Настусі, 
Томари Стефана, Марковича Федора, 
Фридрикевича Костантія, 23

Ханєнко Николай бунчуковий товариш, гене
ральний військовий хорунжий, чоловік 
Юліани Ханенкової, батько Анастасії

Миколаївни, тесть Савича Петра Федоро
вича, дід Уляни Петрівни і Федора, шва
гер Скорупи Григорія, 130, 134, 141 

Харковь Івань житель с. Гнівкова, мабуть, 
брат Харкова Семена, 65 

Харковь Сємєнь житель с. Гнівкова, мабуть, 
брат Харкова Івана, 65 

Хвєдарь син Сементовського Олексія, 87 
Хвєдорь робітник на винниці Ломиковського 

Павла, 125
Хвєся див. Фєодора Томаровна Стєфанова 

Лєонтовичова 
Хирса пан, 47
Христина Іванова Ракушкина Романовская

пані, власниця с. Костеничів, дружина 
Романовського Івана, мати Романовсько
го Володимира, баба Турковського Мак
сима, кума Єсимонтовського Олексія, 50, 
143

Хрущєвь Алєкс^й Василиєвичь пан, 140

Чарнишь пан, 64 
Чарнишь див. Чєрнишь 
Чарнишь Ивань генеральний військовий 

суддя, бунчуковий товариш, чоловік 
Євдокії Іванівни Чарнишевої, батько 
Чарниша Якова, 9; Чарнишь Иоаннь 15; 
Чарнишь Іоаннь 62 

Чарнишь Иоаннь див. Чарнишь Ивань 
Чарнишь Іоаннь див. Чарнишь Ивань 
Чарнишь Яковь син Чарниша Івана, нерідний 

син Євдокії Іванівни Чарнишевої, 64 
Чарнишєва див. Евдокія Івановна Чарнишє

ва
Чарнишєва Івановна Евдокія див. Евдокія 

Івановна Чарнишєва 
Чарнолузкий Івань стародубський полковий 

сотник і наказний полковник, 13 
Чєрнишь пан, власник с. Білогощі, 117;

Чарнишь 117 
ЧєрнЬцкий Алєкс£й Тихоновичь яблунів- 

ський сотник, 145, 148 
Чєрнявскій Івань пан, власник сіножатей за 

с. Рамонкою, 121 
Чирнишь Івань брат Чирниша Якова, пле

мінник Скоропадського Михайла, 109 
Чирнишь Яковь власник с. Подолова, брат 

Чирниша Івана, племінник Скоропад
ського Михайла, 109 

Чмуцієнокь Андрій житель с. Займища, під
даний Скорупи Григорія, 127; Чмучєнокь 
127

Чмучєнокь див. Чмуцієнокь Андрій 
Чуйко Савка отаман с. Величківки. 106, 110

Шага Карпь житель м. Стародуба, господар 
Єськи, 87

Шаркєвичь Пєтро знатний товариш Старо
дубського полку, 59 

Шаховь(с)кой князь, сенатор, президент Ма
лоросійської колегії, 59
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Шираєвна Анастасія Григорієва Скорупина 
див. Анастасія Шираєвна Григорієва 
Скорупина 

Ширай пан, 31, 32, 99
Ширай Михайло Стєфановичь знатний бун

чуковий товариш, мабуть, син Ширая 
Стефана Спиридоновича, брат Марії Пет
рової Горленкової, швагер Горленка Пет
ра, 118, 137 

Ширай Стєфань див. Ширай Стєфань Спири- 
доновичь

Ширай Стєфань Спиридоновичь знатний това
риш Запорізького війська, мабуть, бать
ко Ширая Михайла Стефановича, родич 
Ширая Якова, дядько Марії Петрової 
Горленкової, 1, 5, 6; Ширай Стєфань 
1, 4, 6; Ширай Стєфань Спиридоновичь 
З, 4

Ширай Фєодорь бунчуковий товариш, швагер 
Скорупи Григорія, 66, 68 

Ширай Яковь власник Соколовського грунту, 
мабуть, родич Ширая Стефана Спиридо
новича, 1, 6 

Шкварко Микола козак с. Нечипорівки, 88 
Шклярь Тимофій житель с. Кустичів, під

даний і слуга Скорупи Григорія, 45 
Шькьлярєвичь Алєксандєрь чернець, писар, 

намісник Каташинського монастиря, 4; 
Алєксандєрь 3, 25

Шкоруппа Григорій див. Скоруппа Григорій 
Шмать житель с. Рамонки, 121 
Шрамко житель м. Мени, підданий Сахнов

ського Івана, 106 
Шулаковский мабуть, житель с. Займиша. 

підданий Скорупи Григорія, 127

Ювга Проциха жителька с. Величківки, під
дана Сахновського Івана, 106 

Юзєфовичь пан, довірена особа Томари Ва
силя, 18

Юркєвичь Григорий пан, стародубський пол
ковий писар і полковий обозний, 40, 86, 
99; Юркєвичь Григорьій 61, 120 

Юркєвичь Григорий див. Юркєвичь Григо
рий

Якимь підданий Безбородька Андрія, 97 
Якимовичь Андрєй пан, власник с. Кирков- 

ки, швагер Скорупи Павла Григоровича, 
139

Ялоцкая Марія Василієва див. Марія Васи
лі єва Ялоцкая 

Ялоіікий Василій пан, чоловік Марії Василі
євої Ялоцької, 2 

Яскєвичь Фєдорь пан, житель м. Стародуба, 
63, 120, 137



СЛОВНИК ЗАСТАРІЛИХ СЛІВ

аже оскільки, а, а  що 
азт> я
а(л)бо або, чи
алембикь пристрій для виготовлення горілки 
афекть допомога, сприяння; настрій 
аще хоча, якщо

барзій особливо, надто 
барзо дуже
блаженний благословенний, щасливий 
болізнувати шкодувати

валний загальний, головний, сильний 
вашець ваша милість 
васпань милостивий пан 
ведле згідно з; 
ве(л)ми дуже
велце великою мірою, багато, дуже 
виводитися виправдовуватися на суді 
викуистий давній; істинний, правдивий 
виступокь провина 
вишмененний вищезгаданий 
встидь сором, соромно 
вторително повторно 
вьчерайший вчорашній

гди коли, якщо 
горливость запал 
готовизьна готівка

даби щоб
датокь повинність, податок 
двокротний дворазовий 
декляровати заявляти 
державець власник підданих, пан 
державский підлеглий державцеві 
десперація відчай, розпач 
децизія ухвала, висновок 
дондеже доки, поки 
дукть напрямок, шлях 
дщерь дочка

егда коли 
еже щоб, якщо
експєдіованьж відряджений, відправлений

елико скільки, як 
есмь є
естимовати вважати, оцінювати

же що 
жебьі щоб 
животь життя

заліцати доручати
замковий міський, належний місту
запомнітн забути, забувати
зась далі, знову, ще
заховати зберегти
зешлий померлий, покійник
зькуруватися ніяковіти, розгублюватися
злопріятель зловмисник
ибо бо
ижь що
иже що, який
ижеби щоб
инстанціа(л)ній поданий в порядку клопотан

ня
инстаньція клопотання 
интерпозиція посередництво 
искь позов

іеромонахі чернець

кабала боргове зобов’язання 
карта розписка 
квітанция розписка 
колкокротне кількаразово 
конверсовати розмовляти 
консервовати зберігати, тримати 
консистенти військо на постої 
коньцєпьгь твердження, теза, задум

легкомис(л)но легковажно 
лєгькомислность легковажність 
ледаякий абиякий 
лєчь але 
любо або, хоча

малжонєкь чоловік 
малжонка дружина

169



м е д і я ц і я  клопотання 
м е н е н н и й  згаданий 
м е н о в и т є  а саіме, зокрема 
мн-Ьти вважати, згадати 
мосц^вьій милостивий 
мосць милість 
моць сила

належитий належний, відповідний 
н£сть нема

обачг але, проте 
обликь боргове зобов’язання 
обльгований зобов’язаний 
облт,ґоватися зобов’язуватися 
обрости заслужити, набути 
овторнинь вівторок 
ординація порядок, настанова 
ординований відряджений, посланий

паки знову, ще раз 
партикулярно приватно 
паче більше, значно більше 
пінний відданий в борг 
пов^ншовати поздоровити 
поволити зволити, скоритися 
пово(л)ний покірний 
подлугь згідно з
пожггнанье прощання; поєднання
покуховноЕ вид податку
полєцити вручити, обіцяти
полЗнатися обіцяти, зобов’язатися
пом'Ьркованье замирення
понєважі» оскільки, бо
понеже оскільки
поссєссиве спадково
правитель урядник
правБ справді
презацний гідний, благородний 
презенция успіх
прекладати заявляти, повідомляти
препитатися заробити, прохарчуватися
прЕпомн^ти забути
п р е р Е Ч Е н н ь їй  згаданий, вищезгаданий
прЕто а тому, отже
п р Е т о р и  судова тяганина
прийдучий наступний
припадокь випадок, пригода, скрутне стано

вище
прислушаючий підлеглий 
приставь урядовець, начальник

рабовати грабувати 
рандея квартира, ставка 
расположеніе рознарядка 
рац^я порада
рачити зволити, змогти, вважати за краще 
рєестрь список, відомість 
рєестровьне за списком, відомістю 
реиментарский гетьманський 
рейтороватися повернутися 
респекть протекція, сприяння, допомога 
розмислитися передумати, відмовитися від 

чого-небудь

сатисфакьція відшкодування 
свойственний родич 
сестрєнець син сестри, племінник 
сицевий такий
скутокь наслідок, результат 
снадн'Ьйший кращий, надійніший 
специф-Ьковати деталізувати, докладно роз

глядати 
сплендорь майно 
субстанція майно, власність 
суев^рець невіруючий, марновірний 
сукькурсь допомога 
СуППЛЕМЕНГЬ подарунок

такождЕ також 
талярь грошова одиниця 
теди то, тоді, в такому разі 
токмо тільки, лише 
трактовати обговорювати

убо в такому разі
ув-Ьдатися дізнатися, переконатися 
уистити відшкодувати, задовольнити 
уконтентовати задовольнити, забезпечити 
ун'Ьжоний низький, принижений 
уношеніе посаг
усугубленіе збільшення, посилення

фортель витівка, підступ 
фукь крик, лайка 
фундишь привілей; підстава 
фундовати засновувати 
функція завдання

цидула записка, лист 
цятуся тітонька

ЯСНЕВЕЛМОЖНИЙ ГеТЬМаН



ТИТЛА І СКОРОЧЕННЯ

а(:). атамань, атамановий
архип(с)трь архипастирь 
бгь богь
бгмолєць богомолець 
бжая божая 
бже боже
благод(:>. благодітєль
блгда(т) благода(т)
блгодарствовати благодарствовати
блгодітєль благодітєль
блгодіяння благодіяння
блгонадежний благонадежний
блгопризрініє благопризрініє
блгородіє благородіє 
блгородний благородний
блгослвеніє благословєніе 
блгословити благословити 
блгрдие благородне
блгродіе благородіє 
блг(с)ловеніе благословєніе
бца богородица 
в. вашь
вликий великий
влч(с)тво вєличєство
влчтво вєличєство
вм. вашмосць
вмм(с). вашмосць мосці
вмоцінь вашмосцінь 
вм(с)ть ваша милость 
вм(с)ці вашмосці
воз(ь)блгодари(т) воз(ь)благодари(т) 
в(с)ц і вашмосцЬ 
вш. вашь
вшь вашь

вш(с)ці вашмосці 
гпднь господинь
гпдо господарство
г(с)днь господинь
г(с)дрствєнний государственний
г(с)дь господь 
г(с)пдинь господинь
г(с)пднь господинь 
г(с)пдрь господарь 
д. день
доброд. добродій 
дховний духовний 
дша душа
дшєвний душевний 
є<:>. енєралний 
ієр. ієромонахь 
кнзь князь
м. мосць 
ма(р)<:>. марть 
мл. милость
млсть милость 
млть милость
мнастирь монастирь 
мн(с)тирь монастирь 
мн(с)ти(р)ский монастирский 
мо(с). мосць 
м(с). мосць 
м(с)нь мосцинь 
м(ст) милость
м(с)ць мосці 
м(с)цівий мосцівий 
мсяць місяць 
м ц і мосці 
мць мосць 
ндєля нєделя
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нн 1> нині
ншь нашь 
октовр<:>. октоврій
оць отець
п. пань
пнь пань
пні пані
пнский панский
понні понині
прємлс(ь)тивійший премилостивійший
прєосвщнньїй преосвященний
пртлий приятєлский
пртлский приятєлский 
пртль приятель
п(с). панский

свто свято
сєптєвр<:). септеврій 
снь синь
соблговолити соблаговолити 
стій святій 
стковати святковати 
Хвь Христовь 
Хр(с)тось Христось 
Хртось Христось 
црква церква 
црковний церковний 
црский царский 
члвкь чєловікь 
широс(р)д(ч)нє щиросердечне 
януар(:>. януарій
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НОВІ к н и г и  
ВИДАВНИЦТВА 

«НАУКОВА ДУМКА»

ДЕМЧУК М. О.

СЛОВ’ЯНСЬКІ АВТОХТОННІ 
ОСОБОВІ ВЛАСНІ ІМЕНА 

В ПОБУТІ УКРАЇНЦІВ 
XIV—XVII СТ.

— 1988.— 10 арк.— 1 крб. 60 к.

У монографії досліджуються особові і власні іме
на споконвічно слов’янського (в основному пра
слов’янського) походження, які функціонували в 
побуті українського народу XIV—XVII ст. і збе
реглися у складі сучасних українських прізвищ. 
Дано їх лексико-семантичний, структурний і ети
мологічний аналіз, визначаються широта і часто
та вживання, види та онімічні функції, досліджу
ються функціональні особливості цих імен у зі
ставленні з церковно-християнськими іменами.

СТРИЖАК О. С.

ЕТНОНІМІЯ ГЕРОДОТОВОІ СКІФИ.
— 1988.— 15 арк.— 2 крб. 60 к.

Монографія, що охоплює період VI—V ст. до 
н. е. до початку XIII ст. н. е., присвячена вивчен
ню найголовніших етнічних назв Північного При
чорномор’я, Степу й Лісостепу в межах УРСР. 
В ній дається детальний етимологічний аналіз, 
формуються основні теоретичні положення су
часної етноніміки. Етнонімні процеси вивчають
ся на фоні етногенетичної та етноміграційної ди
наміки Східної Європи в їхніх зв’язках з анало
гічними явищами середньоазіатського, кавказь- 
коіберійського, карпатобалканського й сусідніх 
регіонів.
Книги адресуються мовознавцям, археологам, іс
торикам, етнографам, викладачам вузів, студен
там.



Попередні замовлення на ці видання, інформа
цію про які вміщено в анотованому списку літе
ратури «Книги України у 1988 році», можна офор
мити в місцевих книгарнях.
Просимо користуватися послугами магазину ви
давництва «Наукова думка» (252001 Київ 1, 
вул. Кірова, 4), який надсилає книги іногороднім 
замовникам післяплатою.
Покупці повинні оформляти замовлення на пош
тових листівках, в яких вказуються автор і назва 
книги, номер за анотованим списком літератури 
«Книги України у 1988 році», необхідна кількість 
примірників і адреса, за якою повинна бути від
правлена замовлена література.
Організації і установи оформляють замовлення 
гарантійними листами.
Прийом попередніх замовлень в магазині видав
ництва припиняється за три місяці до випуску 
видання у світ.




