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ПЕРЕДМОВА

Лохвицька ратушна книга є першим за радянського часу виданням пов
ного тексту пам’ятки старого українського ділового мовлення другої половини
XVII ст. Запропонована публікація доповнює цикл видань, здійснюваних Ін
ститутом мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР, у яких відбито явища ук
раїнської літературної мови XVI—XVIII ст. Найповніше в цій серії подані
праці з граматики і лексикографії. Що ж до пам’яток ділової мови, то тут ве
ликим надбанням є публікація «Житомирської актової книги X VI ct.» \ матеріа
лів сотенних канцелярій і ратуш Лівобережної України XVI11 ст. 2, пам’яток
ділової мови Волині й Наддніпрянщини першої половини XVII ст. 3 В аспекті
ж історії української літературної мови видання документів другої половини
XVII ст.— періоду безпосередньо після возз’єднання України з Росією — є
необхідною ланкою, що дає можливість розкрити наступність традицій діло
вої мови, відроджених в актових книгах і оновлених та розвинених в універ
салах Богдана Хмельницького. Проте значення документів періоду возз’єд
нання України з Росією набагато ширше, ніж це визначається їх місцем серед
історико-лінгвістичних джерел. Тому-то видання пам’яток XVII ст. привер
тає дедалі більшу увагу не тільки мовознавців, а й істориків, зокрема істори
ків права, етнографів, літературознавців. Цей зростаючий інтерес не можуть
задовольнити нечисленні дореволюційні публікації4.
Розвиток українського письма в другій половині XVII ст. тісно пов’яза
ний з організацією діловодства в системі міських установ відповідно до нового
адміністративного поділу, який складався в ході визвольної війни 1648—
1654 pp. Міста Лівобережжя поділялись на дві групи. Одну становили магі
стратські міста, що користувалися магдебурзьким правом (правом самоуправ
ління). До таких належали Київ, Ніжин, Переяслав, Стародуб, Чернігів, Новгород-Сіверський, Почеп, Погар, Глухів, Короп, Д єна, Остер, Полтава. Д ру
гу — ратушні міста, які мали міське управління, але не користувалися маг
дебурзьким правом. Вони більшою мірою залежали від старшинської адміні
страції. До таких належало і сотенне містечко Лохвиця, яке входило з 1649 по
1658 р. до Миргородського полку, а з 1658 по 1781 р.— до Лубенського 5.
Для вирішення певних справ у ратуші засідали як війт, так і бурмистер,
а з ними — присяжні й райці. Після 1648 р. в засіданнях міського уряду брав
участь місцевий козацький сотник чи полковник. Діловодством ратуші відав
міський писар. Кількість канцеляристів була значною. Проте загальних норм
ведення діловодства не існувало і кожне міське управління мало свої особли
вості. Судові справи, що розбиралися міським урядом, записувались ратушним

писарем або підписками до міських декретових книг, які ще називалися ратуш
ними.
«Лохвицька ратушна книга другої половини XVII ст. (1652— 1687 pp.)»
зберігається в Центральному державному історичному архіві УРСР (м. Київ),
ф. 1528, on. 1, од. зб. 1 в. На звороті останнього аркуша книги за підписом ар
хіваріуса зазначено: «Вь сей книгЬ сто тридцать три л.» Проте в дійсності
книга має 130 аркушів (причина цієї невідповідності — відсутність аркушів
№ 120, 121 і позначка на останньому 133 замість 132). Книга розпочинається
записом «Початокь книгь списаня спра(в) мейскихь ратуша Лохви(ц)кого...»,
який датовано 1 березня 1653 р. На цьому ж аркуші записана перша справа
від 18 жовтня 1652 p., наступна зафіксована вже після заведення книги —
04.12. 1653 р. Хронологічна послідовність записів в основному витримується
за роками, а в межах року (за місяцями і днями) часто трапляються порушення.
Очевидно, переписування протоколів судових засідань до книги здійснювало
ся під кінець року. Нечисленні порушення хронології за роками такі: 14 ве
ресня 1656 р. записано 8 справ за різні місяці 1655 року (справи № 66—73);
після справи від 08.12.1662 р. записано справу від 08.12.1656 p.; у 1670 р. за
писано справи від 27.12.1668 p., 21.01. та 01.12.1669 р. Крім того наприкінці
книги після справи від 16.12.1687 р. записано справу від 24.08.1670 р.
Звертають на себе увагу записані в книгу виписки з судових справ інших
місцевостей, зокрема з Гадяцьких міських книг — № 98 від 29.12.1659 p.,
№ 116 від 23.06.1660 p.; з Миргородської ратушної книги — № 86 від 27.09.
1656 р. 7; з Чорнушинської ратушної книги — № 75 від 25.10.1656 р. та ін.
Зустрічаються також справи про події, що відбувалися значно раніше, ніж
здійснено запис про них (№ 66, 67, 72 та ін.). Перші дві справи записані в книгу
14 вересня 1656 p., тому що саме в цей день вони переглядалися за новими да
ними, тому потрібно було поновити їх зміст. На тій же підставі переписува
лися заново старі справи, що були занесені в книги інших місцевостей.
Повноті й точності записів надавалося великої ваги, оскільки від доку
ментів часто залежали і добре ім’я, і майнові справи не тільки юридичних
осіб, але й їх нащадків. Так, до справи, де зафіксовано звинувачення жителя
с. Бодлів Чорнишенка у викраденні бджіл у лохвицького отамана Демка Виприщенка, внесено такий запис: «В справі Семена Чо(р)ньіше(н)ка мн^ АлеЗею Григориєвичу Кв'ЬтьцЬ строго у це(р)кьв'Ь бжо(й) таля(р) Семе(нь) Чо(р)нише(н)ко даль способо(м) потає(м)ньі(м), щобь єго запи(с) с кьнигь виризати...» (№ 148 від 08.03.1665 p.). У ряді справ ідеться про надання виписок з
рішення суду, а також записи щодо відвернення наклепницьких звинувачень.
За змістом переважають справи про крадіжку різних речей (грошей,
срібла, сукна, овець, волів, бджіл, конопель тощо), сварки, бійки, вбивства,
згвалтування, різні скарги челяді на своїх панів або бідних селян на замож
них. Наприклад, у справах № 85 і 86 викладаються скарги міщан на лохвиць
кого війта Матвія Ємченка, який пограбував і побив жителя с. Безсали Гри
горія Коломійця, а війт притягав його до відповідальності за словесну обра
зу. Подружжя з Лубен скаржилося на цього ж війта за те, що він, узявши
хабара, випустив з в ’язниці злочинця, який завдав їм шкоди. У справі № 123
розглядається скарга лохвицького купця Савка Овсяника на отамана ячницького Клима, який напав на нього з козаками і забрав увесь товар. Трапляються
справи про чаклунство й різні наклепи. Так, у справі № 180 жителька с. Івахники Настя Павлиха скаржилася на Вувдю Остапиху, яка чаклунським зіл
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лям отруїла її корову. У справі № 192 розглядається скарга жителя с. Лохвиці на подружжя Поливейків і Ткачів. Своячка позивача, служачи в Поливейка, була ним згвалтована і народила дитину. Ядиха Ткачиха, взята кумою до
тієї дитини, намагалася отруїти породіллю за намовою дружини Поливейка,
мати якої зналася на чарах і дала для цього отруєну горілку. Зустрічаються
і справи, що стосуються розголошення військової таємниці, державної зради
та поширення пліток. У справах № 100 і 101 розглядається заява Івана Шмигленка Лохвицькому урядові на отамана Саву Гаращенка і війта Костя Онопрійовича, які посилали Виговському продукти харчування.
Слід зауважити, що суд носив яскраво виражений класовий характер:
як правило, представників старшинської верхівки, духовенства і купців ви
правдовували, а простих козаків і міщан жорстоко карали за найменші про
вини.
Книга написана багатьма почерками. У дослідженні В. В. Панашенко про
український скоропис другої половини XVII ст. виділено почерки лише чоти
рьох писарів Лохвицької ратушної книги 9. Для повної палеографічної харак
теристики пам'ятки цього не досить. Враховуючи, що для майбутніх дослід
ників публікованих текстів індивідуальність кожного писаря може становити
винятковий інтерес у плані соціально-психологічному, історико-лінгвістичному, діалектологічному, етнографічному тощо, подаємо повний реєстр почерків
усіх писарів, які брали участь у написанні актів. Таких почерків нами виді
лено 20. З них імен писарів зафіксовано чотири: Іоан Стефанович (справи
№ 1—50 за 1652— 1656 pp., рис. 3); Олексій Григорович Квітка (справи № 51,
52, 54—63, 65, 67, 70 — перша половина акта, 71, 73, 81, 83—87, 90—96 за
1656—1658 pp.; № 121, 123— 127, 129— 135, 137, 138, 140— 143 за 1660— 1664 pp.;
№ 161— 163 за 1668 р.; Григорій Подгайський (справа№ 122 за 1660p., № 145—
160 за 1665— 1666 pp.); Іяков Феодорович (справи № 165— 168 за 1668—
1669 рр.,*№ 190 за 1674 p.). У хронологічній послідовності вони позначені за
номерами: Іоан Стефанович — № 1, Олексій Григорович Квітка — № 2, Гри
горій Подгайський — № 11, Іяков Феодорович — № 20 10. Імена більшості
писарів не відомі (див. табл. 1).
Варто погодитися з висновками В. В. Панашенко про те, що більшість
актів написана згідно з традиціями київського скоропису першої половини
XVII ст. (можна віднести до другого типу київського письма, за класифікацією
В. В. Панашенко, акти на арк. 121— 122, 124— 126, 130 — писарі № 18, 19 п .
Потребує уточнень виділений дослідницею третій тип актів на арк.5 зв., 58,
74, 119 12. Текст на арк. 5 зв. написаний тим же писарем, який записував акти
від 1 до 24 арк. (перший тип); до третього типу почерків можна віднести крім
арк. 58, 74, 119 ряд інших актів (писарі № 3, 4, 7, 11, 12, 15; див. табл. 1).
В. В. Панашенко подала також таблицю скоропису книг Лохвицької ратуші,
яка в основному правильно відображає загальний характер графем 13. Для
більш чіткої диференціації манери письма і внесення деяких уточнень як до
даток до таблиці В. В. Панашенко наводиться таблиця особливостей графем
писарів, якими написано найбільшу кількість актів (див. табл. 2).
*

*

*

Мова Лохвицької ратушної книги становить цінний матеріал для дослід
жень. Наведені в ній акти витримані в дусі стандартів тогочасного українсь
кого діловодства: їх побудова, постійні формули посилань на артикули право
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вих кодексів, структура викладу позовів, свідчень, судової процедури в основ
ному збігаються з відповідними актами канцелярій полкових міст — Полтави,
Миргорода, Стародуба та ін. Це свідчить про те, що, незважаючи на полоні
зацію ділових стилів у першій половині XVII ст., традиції української акто
вої мови були збережені і вже безпосередньо після визвольної війни міські
вряди мали досить кваліфікованих писарів. Звичайно, рівень їх писемно-книж
ної підготовки був неоднаковий. Якщо п’ять із них (четверо поіменованих —
№ 1, 2, 11, 20 і невідомий № 8) характеризуються вправним почерком і вмі
лим викладом, то інші 15 (деякі з них оформляли від одного до п’яти актів)
пишуть менш охайно, в більшій мірі відбивають живомовну стихію. Напевне,
це були писарчуки, канцеляристи нижчого рангу. Однак навіть досвідчені
писарі, очевидно, не відчували потреби уодноманітнювати написання, внаслі
док чого в текстах спостерігається величезна кількість паралелізмів, які від
бивають взаємодію наслідків книжної виучки і живого мовлення писарів.
Поряд із стандартними формами судові справи фіксують багатющий ма
теріал живого народнорозмовного мовлення. Дана книга заповнена в основ
ному «справами поточними», які фіксують хід судового слідства. Звідси — до
сить повне відображення лексики і фразеології місцевої говірки. Правопис і
фонетика пам’ятки відбивають суперечність між традиційним етимологічним
написанням і живим мовленням.
Характеристика мовних особливостей пам’ятки потребує їх двоаспектного
аналізу: по-перше, як відображення певного етапу трансформації української
літературної мови в її актово-урядовому стилістичному варіанті і, по-друге,
як історико-діалектологічного джерела, що фіксує явища живого мовлення в
говірковому регіоні Північно-Західної Полтавщини. В запропонованому стис
лому огляді виділяємо деякі фонетичні і граматичні явища, які дають най
більше матеріалу для відповідних узагальнень.
Фонетичні особливості, характерні для мови документів Лохвицької ра
тушної книги, відбивають як писемно-книжні традиції, так і живе мовлення.
1. У передачі рефлексів стародавніх о, е новоутворених закритих складів
писарі Лохвицької книги, як і інших актових книг даного періоду, в основно
му дотримуються орфографічної традиції XVI—XVII ст. відтворювати етимо
логічні звуки. Найпослідовніше ця традиція простежується у постійних фор
мулах: воиска, воитом (10) 14, волньїм чиньїм (13). Постійно виступають о, е
в назвах соціальних станів {козаков, панов), при написанні займенників (сонь,
свои, мои), числівників (шесть) та ін. Це ж стосується прийменника і префікса
от (com). Що ж до основних текстів, зокрема викладу скарг і свідчень, а також
написання географічних назв, імен і прізвищ, то трапляються досить численні
порушення згаданої традиції: етимологічні о та е інколи передаються через
у(ю), що, без сумніву, є спробою відтворити дифтонгічну вимову. Так, пошире
ні написання: кунь (7, паралельно тут же конми), кульл (17, тут же двор, свои),
нуч (50), муй (1), Голюнка (7), с Попувки (9), Нагурного (15, тут же небожа
чик) та ін. Досить поширені написання у, ю на місці етимологічних о, е висту
пають, за небагатьма винятками, в позиції під наголосом, що збігається з ти
повою фонетичною ознакою поліських говорів. Поряд з тим спостерігаються
численні випадки вживання
на місці етимологічного е: осЬнного (74), вес'Ьля
(85), за ггЬчю (64).
2. Менш послідовна передача на письмі рефлексів стародавнього t>, що
загалом характерно і для писемних традицій літературної мови XVI— XVII ст.
Як і в інших актово-урядових документах другої половини XVII — початку

XVIII ст., виділяється шар написань юридичних формул, що безпосередньо
відбиває копіювання українсько-білоруських зразків Литовського статуту,
передачу як наголошеного, так і ненаголошеного літерою е (є): Бглой Горелки (3), лепьшои вери (4), ро(з)делу (4), справе (II), хате (17), на горлг (20),
не ведал (20), у дорозе (ЗО), мещан'Ь (26), на господе (41) та ін. При посиланні на
артикули Статуту такі написання переважають, хоча трапляються й паралель
ні — з 15: випадки написань для efepu л'Ьпьиіой поряд із поширеним вери леп'ьиіой, на господе (41, там же в спра&Ь), на горле (20), в хате (64, там же в хатЬ,
в погребЬ), собе (35, там же co6t). В основних же текстах при наявності згада
них паралелізмів помітно переважають написання з $ на місці етимологічно
го Ь як у наголошеній, так і в ненаголошеній позиції: дЬвька, на гумкЬ, ніхт о
(1), місто, на господа, со потребі (5, там же вери, чловека), сіно, з сЬножати
(2, там же сеножат), з міиікомь (58, там же меиікоріз), не відаю, справі ( 14),
сєЬть, т іл а , го(с)подині (15), дівпьки, бабі (29, там же де&ьку)у с&Ьдка, с ві
доцтва (32, там же сведоцтва), міроч'ьникь (175) і мероч'ьникь (29). Щодо жи
вомовної фонетичної основи відповідних написань, то згаданий паралелізм не
дає права на переконливі висновки. Лише в небагатьох актах виявляється
характерна для актових книг Полісся перевага написання
під наголосом.
Порівняно з актовими книгами Полтави дуже мало випадків написання у від
повідних позиціях и (і): Матфиемь (16), Андрил (36, там же Ан'ьдрШ і Андреи), синожат (81, тут же сеножат і сьіножатеи), в міху (4), горилки (53), приихали, nouxaebuiu, ихав'ь (55).
3. Відтворення на письмі рефлексів етимологічних ьі, и в пам’ятці най
менш упорядковане. Орфографічній традиції староукраїнської мови відпові
дає вживання і перед йотацією, наприклад: смертію, духовніе (15), не слуиініе
(17), которіе (1 ,4 , 11, 27), в тіе (1, 2, 6, 8, 29), соніе (1, 2, 11), за шію (13, 36),
турбацію (2), Григорія (9), бо(р)зе(н)скіе (27). Що ж до звичайної передачі
колишніх ьі, и, то пам’ятка відбиває характерне для документів XVI— XVII ст.
байдуже вживання паралелізмів, що, очевидно, зумовлене взаємонаближенням
згаданих старих звуків в українському и: дзвони (48), гусьі (74), Горпини,
способи (31), великая (17), с хати (31), з кием( 14), у дЬвгки (29), цигане (11),
неви(н)ньіи (9), учи(н)ку, за ним , с тим (61), монисто (64), красти (75), дати
(35), Чубина (14), билі> (2).
Ступінь злиття старих звуків ьі, и в українському и, зважаючи на неза
вершеність цього процесу в сусідніх поліських говорах, вимагає додаткового
дослідження всіх випадків написання и, ьі в сполученні з різними приголос
ними, в наголошеній і ненаголошеній позиціях з урахуванням відтінків право
пису і мовлення окремих писарів. Беручи до уваги певні взаємозв’язки говірок
Північно-Західної Полтавщини з поліськими говорами, доцільно звернути
увагу на майже повну відсутність у пам’ятці взаємозаміни ненаголошених е,
и, більшу поширеність цього явища в полтавських і інших середньонаддніпрянських актових книгах: на кілька тисяч фактів уживання безнаголосних
и, е знаходимо лише до десятка таких взаємозамін: ВаселевЬ (20), Динисовну
(31, тут же Денисовну), до Диниса (64), заченяют (74) та ін.
4. Окремої уваги заслуговує спроба відтворювати на письмі вимову спо
лучення j з наступним і (С'б): сучасній літері ї в пам’ятці відповідає написання
и з надрядковими знаками (приііхали (55), пойхал (56)). Інколи ця вимова пере
дається літерою fc: моЬ (178), по uiu t (200), юниЬ (88).
5. Відтворення в пам’ятці рефлексації давнього носового характеризу
ється значною послідовністю: помітно переважають написання в наголошеній
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позиції я ( а ), а в ненаголошеній — е. Так, під наголосом: иіестдесят (65),
уз/ял* (19) і т. п. В ненаголошеній позиції: паметним (44), до десети, отприсегнул (46), тридцет (48), двадцети (29), деветдесят (11), памети (13), полдевети (7) тощо. Що ж до зворотної частки ся, то переважає її написання з я:
см призналась (10) при паралельних призналасе (29), не журисе (64) та ін. До
певної міри рефлексація ненаголошеного давнього е носового як е може від
бивати і українсько-білоруську традицію, і певні діалектні зв ’язки з полісь
ким регіоном, де така фонетична риса була типовою.
6. Пам’ятка майже не відбиває явищ «акання», поширених в документах
Чернігова, Козельця, Стародуба. На весь текст Лохвицької книги припадає
менше десяти прикладів типу: салдата (67), маниста (64, тут же мониста),
стасуючис (130), дасканалую (63). На відміну від полтавських актових книг
мало поширена заміна ненаголошеного о літерою у: сот пна пулковн. (19).
7. Як і взагалі в літературно-писемній мові XVI—XVII ст., в Лохвицькій
книзі немає послідовної системи передачі твердості і м’якості приголосних.
Літери ь та ь майже не диференціюються, вживаються безсистемно, як своє
рідне явище краснопису. Більш достовірні свідчення сполучень приголосних
з я ( а ), а, ю та у. Зокрема, як правило, диференціюється м’яка і тверда вимова
р: уряд (у переважній більшості актів), горячом (4, 61), крамаря (31), кгосподаря (32), Кудря (33) і справа (в усіх актах), правда (26), побрав (40). Разом
з тим у частині актів трапляється відображення диспалаталізованого р, що
свідчить про діалектні зв’язки з Поліссям: Лазара, Лазора (28, там же Лаза
ря), вьряд, перед урадом (128, 129, 131, тут же уряд), арендара (85), писара
(130), иіинтькара (64), ратунку (74), виратовали (8), Кудру (56), Ан'ьдруил'ьку
(1), дручину (14). Можливо, гіперичний характер мають поодинокі написання:
овчарю (69), гончаря (50). Можна віднести за рахунок північного діалектного
елемента хитання в передачі звука ц: хлопщ а Туровца (20, 35, там же хлопця),
лоиіицу (22), шибеницу (75) при звичайній перевазі м ’якої вимови: шевця (1),
злочинцю (39) та ін. Засвідчено один випадок фіксації м’якого л в запозичено
му слові лямпа (10).
8. Немає послідовності в передачі на письмі проривного г та фрикативно
го ф у запозичених словах. Поряд із звичайним кг: кгузиками (37), кгреком
(74) спостерігається написання к: крецкого, квалт (74). При часто вживаному
ф (Матфей, Феюдор — в усіх актах) численні приклади народнорозмовного
відтворення запозиченої фонеми: Хведора (53), Хома (1), Хвеско (55), Шапран
(13), Матьвею (12). Поширене гіперичне вживання ф: Лофицкого (1, тут же
Лохвицкого— так само в багатьох актах), футор (12, тут же хутор).
9. В усіх записах фіксується перехід е в о після шиплячих перед спокон
вічно твердим приголосним: жона (81), чого (86), рижого, чорного (90), горячом
(4), бчол (6).
10. При передачі вимови займенника що вживаються паралельно тради
ційне што, частіше що, а також фонетичне счо (21, 39).
11. В пам’ятці широко представлені характерні для народнорозмовного
мовлення явища асиміляції, дисиміляції, спрощення в групах приголосних.
Звертає на себе увагу непослідовність у поєднанні дзвінких і глухих приго
лосних: з суллю (ЗО, 40), з києм (14, тут же скием). Разом з тим завжди вжива
ються префікс і прийменник от.
Морфологічні особливості, відбиті в мові пам’ятки, засвідчують окремі
архаїчні риси, а також інновації.
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1. Система форм іменників в основному наближається до сучасної. Так,
у формах 2-ї відміни поширені паралельні флексії родового і давального від
мінків однини: з дому (7), слиду (44), уряду, розделу, урядоєЬ (65), ВаселееЬ
(20) та ін.; панують форми давального, орудного, місцевого множини на -ам,
-ами, -ах. Переважають форми називного множини люде (29), цигане (27). Р а
зом з тим фіксуються архаїчні форми: кгреком, москалем (74) — давальний
відмінок; веч'ьньїми чаш (12), на млинох (29), на козакох (74).
У називному відмінку однини іменників на -bje ще панують старі форми
на -е: уживане (12), спалене (74).
Найбільше варіантів помічається в утворенні форм множини іменників,
співвідносних з колишніми основами на -j- та -jo-: поряд з родовим множини
грошей (55, 65 та ін.) є гроиіий (29, ЗО, там же грошей), дний (55), людии (36, 65),
але тільки коней (6 та ін.).
Поширені форми орудного множини: грошми (31), конми (8) і под.
В текстах трапляються форми двоїни: по собЬ стороні (17).
2. Зафіксовані нестягнені форми прикметників: певное и явное (96), вели
кая (17), злая (100), рижую (8), сребную (10), половую (90), червоньїе (76), голюнские (78), що, без сумніву, відбиває як писемну традицію, так і живу мову.
Поодинокі приклади стягнених форм трапляються в називному відмінку мно
жини прикметників і дієприкметників: гроши Ярмашшови (75), поймани (111),
зньацени (120).
Постійно вживаються короткі форми пасивних дієприкметників у присуд
ковій функції: повинен бит горлом каран (112 та ін.). Короткі ж ( орми прик
метників трапляються зрідка: жива не будеш (119), com мала до велика (120).
3. Система займенникових форм в основному відповідає традиціям літе
ратурної мови XVI—XVII ст. На особливу увагу заслуговують такі явища:
як і в полтавських, пирятинських та інших актах, панує форма міть; паралель
не написання мин'В, досить поширене в полтавських і пирятинських книгах,
трапилося в тексті лохвицьких справ лише раз (106); поряд із мене вживається
мя (99, 242 та ін.). Написання сон (он), сона (она) загальновживане, без фоне
тичних варіантів з протетичним в, що зрідка трапляється в інших актових
книгах. Досить поширені форми родового відмінка однини жіночого роду ей
(120), з ней (81).
При поширених сей (97), сяя (155, 180) спостерігається редупліковане
сес (12, 31, 55 та ін.). Переважає тот при паралельній формі називного відмін
ка однини чоловічого роду той (130, 140). Форми жіночого роду відповідного
займенника виступають лише як нестягнені: тая (80, 115), тую (1, 12, 77 та ін.).
Як і в інших актових книгах, на відміну від документів XVI — початку
XVII ст. постійно вживаються хто, н*Ьхто, а форми що (счо) переважають над
архаїчною што.
4. В системі утворень числівників виділяються загальновживані полдевети (7), полгвюсмьі (135), полдесята (116), дванадцатаста (98) і под.
5. В Лохвицькій книзі зафіксовано величезну кількість дієслівних форм.
З точки зору співвідношення книжно-традиційних і живомовних явищ заслу
говують на увагу такі написання: форми 3-ї особи однини теперішнього часу
виступають, як і в інших пам’ятках Лівобережжя, з кінцевим -т(ь), але на від
міну від полтавських і пирятинських актів у Лохвицькій книзі зовсім відсут
ні паралельні написання умре, стане і под. (отже, тільки жиеть (17), гинет
(75) та ін.). У 1-й особі помітна повна перевага форм на -м; одиничний на всю
книгу випадок йдемо (75).
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В системі форм минулого часу звичайними є живомовні привЬз (92), укравь
(20, тут же у краль), ихавт> (55), мовив*, налаявт> (130). Проте написання з су
фіксом -л переважають: украла (112), порЬзал (155), зрідка: утЬктьль (148).
Щодо характерних для тогочасної літературної мови явищ здеформованого пер
фекта, то вони обов’язково використовуються у вступних і заключних формах
майже в усіх записах: кгди смо питали казали смо записат. Що ж до записів
свідчень, то тут їх вживання досить обмежене. Типові тексти здебільшого по
збавлені решток перфекта, наприклад: «гроши Заберенко у мене ... узяль и
м'Ьль тобї. вернути, а сон мене намовиль красти тьіхь грошей... а я, укравьши
не давал ему вночи, ... але порану отдаль». Проте спостерігається певна кіль
кість і архаїчних форм у контекстах, близьких до живого усного мовлення,
наприклад: поймалем твоего злочиньцу Ю рка... але уже и угЬкь (148), Ти,
Йване, злодЬи, бо с пор'Ьзал вувци ... и свин^ побилес (155), Я м ему неіестем
винен нЬ в чом (164). Ці явища можна розглядать і як полонізми, зумовлені
писарською виучкою, і як відображення живого мовлення колишніх пересе
ленців з південно-західних діалектних територій.
Зрідка в текстах трапляються форми давноминулого часу, що відбивають
живомовну трансформацію плюсквамперфекта: продават бил*ь приегЬль (124),
зостала била винна (134).
Засвідчено синтетичні форми майбутнього часу: не перестерегатимуть
(98), посилатимет (193), однак вони трапляються тут значно рідше, ніж у
полтавських і пирятинських книгах.
У пам’ятці поширені форми наказового способу: держимо ж ся (1), ход'Ьм'Ь
(135), идЬте (75), скажЬте (75) і под.
При деякій кількісній перевазі форм інфінітива на ть досить поширені й
написання шукати (20), красти (75), погуляти (200).
Пам’ятка фіксує типовий для літературної мови XVII ст. паралелізм
ф фм із препозитивним і постпозитивним вживанням ся як відображення про
цесу остаточного перетворення енклітичного займенника на частку зворотних
дієслів: ся оскаржали (103), се не признавали (1), зналже (70), билися (21), дер
жимо ж ся (1).
6.
Звертає на себе увагу велика поширеність форм дієприкметникового
походження на -но, -то у відповідній синтаксичній функції: «замки, котрими
скриню замкнено, не попсовано» (105), «ями ... вибрано» (107) і под.
Поданий вище огляд деяких мовних явищ пам’ятки свідчить про те, що
її подальше вивчення дасть можливість глибше і конкретніше дослідити про
цес поступової деформації традиційних норм української літературної мови
XVI—XVII ст. і насичення її через паралелізми елементами живого уснорозмовного мовлення, показати визначальну роль ділового стилю в згаданому
процесі. Разом з тим пам’ятка дає величезний матеріал для вивчення розвитку
фонетичної, граматичної та лексичної систем загальнонародної української
мови, а також співвідношення діалектних явищ східнополіського і середньонаддніпрянського типів як фактора становлення сучасної української мови.
*

*

*

Тексти публікуються за «Правилами видання пам’яток української мови
XIV—X V III ст.», підготовленими М. М. Пещак і В. М. Русанівським (К.,
1961).
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Таблиця

1. Реєстр писарів (писарчуків), імена яких не відомі

№

№ актів

п/п

Роки написання

Характеристика почерку

3

53, 82

1656, без дати

Неохайний, округлий, букви написані
нерівно і нечітко, немов би тремтячою
рукою

4

64 , 66 , 70 (друга поло
вина), 72

1656

Чіткий,
пише з
Вживає
знаків.

5

86 (друга половина)

1656

Чіткий, убористий, дрібний. Вживає
невелику кількість просодій (єрик та
паєрик)

€

88

1657

Чіткий, вигадливий, дрібний, майже
всі букви у словах злиті

7

97

1658

Не дуже охайний, з невеликим нахи
лом вправо, букви пише без значного
натиску

8

98— 103, 108— 117, 136,
164, 169— 172, 174— 177,
178 (друга половина),
183, 185, 187— 189, 191,
193— 198

1659, 1660, 1662,
1669— 1678

Не дуже чіткий, неохайний, вуглуватий, майже всі букви у словах злиті.
Вживає великі букви на початку слів.
Зустрічається написання z

9

104— 107

1659, 1660

Чіткий, дуже дрібний, вуглуватий,
майже без натиску в графемах. Нижні
кінці літер манірно загнуті вправо.
Вживає багато А, зустрічається напи
сання у.

10

118— 120, 139

1660, 1663

Чіткий, дрібний, трохи закручений.
Букви у словах з ’єднуються по 2—3,
пише з натиском. Нижні хвостики гра
фем загнуті вліво і вправо. Вживає ІА
поряд з А, а також ©

12

128

1661

Дуж е неохайний, дрібний. Букви пише
майже вертикально. Нижні кінці гра
фем написані зі значним натиском і на
лазять на слова нижнього рядка. На
явне написання ІА, A. g (г)

13

144

1665

Неохайний, дрібний, букви пише май
же без нахилу, розтягнуті і низькі, зі
значним натиском. Наявні N, d , g, ІА,
А

14

173, 178 (перша полови
на)

1670, 1671

Чіткий, вугластий, економний. Букви
пише з сильним натиском, графеми ма
ють довгасту форму. Наявні z, А

15

184

1673

Не дуже охайний, дрібний, трохи роз
тягнутий, букви пише з натиском і по
єднує в слові по 2—3. Вживає на по
чатку слів великі букви

16

186, 192

1673, 1675

Чіткий, вугластий, убористий. Букви
вузькі, вертикальні, з натиском. Вжи
ває 0 на початку слова

охайний, квадратний, графеми
натиском на середній частині.
велику кількість надрядкових
Зустрічається написання ї,
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Продовження табл. 1

№

Роки написання

К і актів

п/п

17

199—203, 206, 208

1680— 1683

18

204, 205, 207, 209, 213

1670, 1682, 1683

19

210—212

1687

Таблиця

№

писаря

Особливості

А — 1, 5, 7 *
Б —1

С
Т

2
1, 4

А
В

В — 7 ,8 , 15

У

2, З

Е

Г — 1 ,2

ф

1,2

И

Д — 1, 19,24

X 4
(О — 1,2

л
м

А

р

кГ

Ж —З
S
**

З —5
И —1

І - 1 ,2
ї ----Й - К — 1, 9
Л — 1
М —1
Н — 1, 2, 4

О — 1,2
П — 1, 4
Р —7

ц-

2

ч
3, 6
НІ — 2
Щ- 1,2
Ь - -2,3
ЬІ -1
—

с

X

ь

-

Ь - - 1, 3
ь - -3,12
Ю- - 1,2

я - - 1,2,6

А

-4

# •
^ -

V
Виносні
М— І
Б -----Н — 1
В —4
П
Г —2
Р — 1,2
Д -2
С — 1
Ж — 1,5
Т
З —1
Ф
Й — 2,4
X—7
К ------Л — 1
Ц —8

Ч

ш
щ

—

Чіткий, дрібний, квадратний, економ
ний. Букви з натиском у слові, всі
злиті. Вживає ш, g (г). Не вживає (і).
Має знак підпису
Чіткий, охайний, гострий. Букви вер
тикальні, вузькі, у словах майже всі
стоять окремо, з невеликим натиском.
Не вживає (о і просодій
Чіткий, охайний, квадратний. Букви у
словах злиті, з невеликим нахилом
вправо. Вживає z, А, Т. Мало пише а)

2. Особливості почерків писарів

Наявність графем за табл.
В. В. Паиашеико

Е — 1

Характеристика почерку

t

м
С,<г

X
і ■

Характеристика почерку

Дрібний, бісерний, округлий, з
натиском і потовщенням у нижніх
частинах графем. Значна кількість
графем, елементи яких виходять
під рядок, характеризується дуже
витягнутими кінцями, плавно зак
ругленими вліво чи вправо, зі
значним натиском на кінцях, і
дорівнює 5—6 корпусам величини
самої графеми.
Чіткий, але кінці літер, які спу
скаються під рядок, часто злива
ються з наступними словами, що
утруднює читання. Кількість над
рядкових літер нормальна. Вжи
ває велике С, що виходить над
і під рядок, а також К, П, Е.
Зустрічаються со, А, N. Слова
пишуться без відриву пера або
букви з ’єднуються по 2—3.
Знак підпису

н —

1

* Порядковий номер графеми у таблиці В. В, Панашенко.
** Відсутність графеми у даного писаря
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Продовясення табл. 2
№

Наявність графем за табл.
В. В. Панашенко

писаря

Особливості

А
1
Б
1,4
6, 7, 11
В —-6,
Г
-1
д ■7,8
Е ■1
Ж -1
-З
S

С
1,2
Т
1,2
У — 1,5
ф --1,2,4
X -- 3 , 4
(0 - 1
Ц -8
Ч - —1,3

и

щ —5
ь -З
ЬІ — 1
ь -З

З -

І

И—

X, X

ю —І
я —2

л — лД

З

1

—

І — 1,4
Й

ш -З

ь —8

К • - 1,2
Л -З
М- - 1
Н- - 1
О-

ПР -

А
І

1,2

-

1
-6
■

г - 0

І — *

Характеристика почерку

Охайний, гострий, з невеликим
нахилом, чіткий, з несильним на
тиском у нижніх частинах графем.
Значна кількість графем, елементи
яких виходять під рядок, характе
ризується витягнутими кінцями,
гостро зламаними вправо, і дорів
нює 3— 4 корпусам величини са
мої графеми. Вживає великі літе
ри С, Т, Л , Г, К, П, е, В, Н,
М, А, але не дуже часто, о —
округла; зустрічаються u у виг
ляді х, а також A, g, V. Намага
ється писати слова, де кожна
буква стоїть окремо.

—З
—

1

$
іі

Б
В - 4 , 6,7
Г
д —1

ж

-

1,6

■5

-З

й

-3,4
•1

к
л

!Л

-

1

-5

А —1
Б — 1,4
В — 6,15
Г — 1, 3, 5
Д — 7, 6, 8, 24
Е — 1
Ж—2
S -----9, 10
и —1

Й■
к

-

1

л 1
м -1
н -1,2
-1
о
п -1
р . -З

Н —З
П
Р
с ■1,4
т -1,3
ф
X -7
ц -З
Ч ■1,5
LU -2,5
Щ
С — 1,2
Т— 1
У— 2
Ф- 1
X ------

(0 — 1

Ц - 1
Ч — 1
Ш— З
ІД — 5
*Ь — 3,7
ЬІ — 1
Б — 3,5
Ь — 8,9
Ю— 1
Я -2
А -------

Н — 1

ст —

ивX
ч-

Знак підпису

м ,*

ч

Не дуже охайний, гострий. Деякі
літери розтягнуті, інші, навпаки,
вузькі. Графеми пише з невеликим
натиском і з нахилом. Витягнуті
кінці літер загинаються вправо
і дорівнюют. 2—3 корпусам гра
феми. Надрядкових літер невели
ка кількість, майже всі вони пи
шуться з відривом від рядкових

І —1

$1=

Виносні
н
Б •
В ■ ■6,7 П ------

Ш— 5
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Продовження табл. 2

jVs

писаря

Наявність графем за табл.
В. В. Панашенко

г ---Д -1
Ж—4

11

Характеристика почерку

Р — 2 Щ -----С — 1
Т —З

З —1

ф

Л — 1
М •3,5

Ч ------

к -----

Особливості

--------

X —1

ц -і

А — 1, 11, 12
Б —5
В — 6, 11, 12
Г -----Д — 1,6
Е — 1,4
Ж - 1
S -----З —1
И — 1

С — 1,2
Т — 1,7
У — 2,6
Ф — 1

X
Q

—

Ц

— 2,6

1

г
р

-

ьі —

л ;; т -

*

*•;; х — 2 -

Я _ К ;; в — &

Ч —5
Ш —2,3
Щ — 1,2

Дуж е дрібний, округлий, розтяг
нутий, букви різної величини, з
натиском. Кінці графем, що опу
скаються під рядок, зі значним
натиском, нахилені вліво чи впра
во, становлять 3—4 корпуси гра
феми. Надрядкових літер нормаль
на кількість, переважає окреме
написання. У словах з’єднуються
майже всі букви

— 3, 7

й - -

ЬІ — 1
Ь — 3, 4

і> —З
К -1
Л — І
Ю — 1,2
М — 1 ,4 ,5
Я — 1
Н — 1,2
А
0 — 1,2
#% — І
П — 1
Р —З
$
Виносні
Б Н — 4,6,7
В —7
П -----Г — 1,2
Р - 1
Д - 2 ,4
С — 1
Т -3 ,5
Ж - 1,5
Ф
З — 1,2
И —2
X —7
К -2
ц —4
ч - 1,2
Л —5
Ш ---------М—6

Н -

д ГО
СТ

св

: нак підпису

<Р~
т
^

Щ -----

Усі графічні варіанти кириличних літер передано сучасним українським
шрифтом. Зберігаються
А, со, ь, ьі, оу, j , if та всі варіанти на позначення
г, тобто г, кг, g. Проте латинська літера g, що виступає в позиціях ґ і г, у тек
стах не зберігається.
Відступом від зазначених «Правил ...» є відтворення літер є та е, що вжи
ваються в тексті паралельно, але співвідношення їх написання у різних писа
рів не однакове. Це дає змогу визначити манеру кожного з них.
Збереження латинських літер n, m, z дало б можливість передати манеру
окремих писарів, у яких вони вживалися. Проте таких писарів небагато, тому
для зручності читання справ ці літери замінені відповідно сучасними н, м,
з. Але особливості написання цих літер подано в таблицях почерків писарів
(див. табл. 1,2). Усі варіанти написання в, v передані в тексті літерою в. Л а
16

тинська буква s зберігається лише на позначення цифри 6, в текстах же ця лі
тера передається сучасним с. Староукраїнська літера м послідовно передана
літерою я. Написання літер і, ї, и, що відповідають сучасному їх вживанню,
в тексті збережено.
Усі надрядкові літери введено в рядок і взято в круглі дужки. Надряд
кові знаки в тексті не зберігаються. Єрик і паєрик умовно передаються відпо
відно як надрядкові літери ь і т> і внесені в рядок у круглих дужках. Титлу
у скорочених словах та числових позначеннях збережено (бгь, дша, млсти,
/"V-»
/X/
—
'V»
м пць, снь, м (с)ця, року ахне, і дня, иі копь грошей).
Залишки особових форм допоміжного дієслова бити у постпозиції при
дієсловах пишуться разом, у препозиції та при інших частинах мови — ок
ремо.
Частка ся передається разом з дієсловом у постпозиції. Окреме її напи
сання збережене лише у препозиції, що в тексті трапляється дуже рідко.
У двох випадках постпозитивне вживання частки ся збережене окремо, бо вона
відділена від дієслова розділовим знаком писаря.
Скорочені слова передані в тексті відповідно до їх написання, на місці
скорочення ставиться крапка. Велика літера вживається за правилами сучас
ного правопису. За сучасними нормами здійснено поділ тексту на слова. Для
зручності читання текст кожної справи поділено на абзаци.
Розділові знаки ставляться за вимогами сучасної пунктуації. Писарські
розділові знаки збережено і передано в ламаних дужках. Крім крапки, коми,
двокрапки, крапки з комою відтворено писарські знаки, яких немає в сучас
ній пунктуації (</>, <//>, <: —>, <:>, <; . ;> тощо). Сучасні розділові знаки
не вживаються тоді, коли вони повинні стояти після графічно тотожних писар
ських знаків.
Нумерація справ подана у тексті в квадратних дужках. Рукописні поряд
кові номери аркушів позначені на полях проти двох паралельних рисок, яки
ми відділяються кінці рукописних сторінок Лохвицької ратушної книги.
У книзі подано фотокопії сторінок, написаних різними писарями
(рис. 1—9).
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ТЕКСТИ

і

ПОЧАТОКЬ К Н И Г Ь СПИСАНЯ СП РА (В )

мейскихь ратоуша Лохви(ц)кого<:>, которіє почато робьі(т) за поводомь и
старанемь МатфєА Емченька, на сей ча(с) войта лохвьіцкого : , и єго товариствь — бурмистровь Феоздора Ко(з)ла, Хомьі Сенюковича, ФенА Проценька<:>. А працею мене, многогр^шнаго Ісоана Стефановьіча, писарА на тоть
ча(с) меского лофицкого.
В рокоу ахнг [ 1653]<:> м(с) ца ма(р)та А [І]<:> днА<: —>.
[Л° / . ]

1 SB.

Року ахнв [1652] мца 1653 15 ожтовріА иі [18] дна .
Передо (м)ною, Евьстафие(м) Го(р)банє(н)комь, сотнико(м) во(и)ска Запо(р). лови(ц)ки(м), и при мнї», Гри(ц)ку Красулв(н)ку, а(т)аману нака(з)но(м),
а при на(с) будучи товари(ст)вь — Фєсодора Капус(т)и, а(т)амана луча(н)ьского, йвьдЬА М'Ьриєнка<.>, и прє(д) нами, Гапономь Новако(м)ь, во(й)томь
ло(х)вицки(м), Аньдрушьку и Гаврилу, бу(р)мистра(х) вряду Лофи(ц)кого<.>,
приточиласд справа со(т) Яиька Ива(х)нєн,ька и брата єго Савьки Ива(х)не(н)ковь, сиб^вагеле(и) лучаньски(х)<.>, которіє ро(с)праву чинили з Па(р)хомомь Кропивьнгнько(м) и Ми(с)комь, брато(м) є(г)о, вьіна(й)дуючи з ньі(х)
би(н) ного (о забитью Семена Ива(х)нєнька, небожьчика, брата и(х)<.>
Што мьі, су(д), вє(д)лугь пе(р)шєго свєдо(ц)тва лучаньского сописа(н)ного
казали(с)мо тьі(х) свє(д)ковь, сописа(н)ньі(х) ниже(й), гшта(т)<.>
Што вопе(р)вьіхь, ставьши сочеви(с)то, йлена, дЬвка, которо(й) на тую
справу, єсли бьі што мйла<.> зна(т), питали. Тедьі сонаА, на которую се(й)
пово(д) здава(л), жа(д)ного словз не мовила.
До того, ста(в)ши сочевисто, Кирикь Шепєля, котори(й), ве(д)лугь гг.г/г
за(н)А сумле(н)А со(т) нась, вряду, в тіє слова п р и (з)н а (л )о , ижь «кгди(м) з
братомь своимь ви(и)шоль противь череди, теди со(т) Мє(с)ка и Па(р)хома
Кропи(в)нєньковь таковіє слова чуль, ижь Па(р)хомь на Ми(с)ка, брата своєго, мови(л): «Нє (в)міьль єси жоньї своє(и) ускромляти, а тепе(р), нєви(н)нє смо
Ива(х)нє(н)ка би(в)ши, небожчико(м) вчинили<.> А если (ж) то такь стало,
де(р)ж,Ьмо (ж) ся южь добре, абьі н^хто о гомь нє зна(л)<:>». И ти(л)ко со то
емь змовили бьіли».
£2 чомь мьі, врядь, позвано(и) стор[он]и на то питали. Тєди соніє жа(д)ньі(м) способо(м) // нікому сє нє при(з)навали и виво(д) з себе давали<.>
А ку тому Сємєних т, Ива(х)нє(н)ково(й) жони, со томь питали. КотораА
в тіє слова при(з)нала, ижь «му(й) мужь, нєбожьчи(к), у вовьторокь, кожу(х)
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2*

ЗМОЧИВШИ, КО MH'k пришо(л) и после того еще тижьде(н)ь жи(в) бьіль и (з)
челє(д)ю на гумн'Ь збожь молоти(л) и потомь южь поме(р). А мнЬ (о жа(д)номь
припа(д)ку свое(м) на себе не мови(л)<.>»
Што су(д) нинешьньі(и), тое(й) справи з обо(х) рукь ви(с)луха(в)ши, казали(с)мо то на содалодію со(т)ложи(т) и тую спра(в)у до кни(г) ме(и)ски(х)
ратушьнихь казали(с)мо записа(т).
[Знак підпису. 1
[Лй 2.]
Року ахнг [1653] декабря є [4] дна .
Передо (м)ною, Леско(м) Котляро(м), а(т)амано(м) нака(з)ни(м) лофи(ц)кимь, и при MH'k, Ма(т)фєю Емьченьку, во(и)ту, а при на(с) будучи Мо(и)сеА
Йстрожаници, Фенд Проце(н)ка, бу(р)мис(т)ровь вряду Лофи(ц)кого<.>,
приточиласе со(т) Ияковьця Ше(в)ця, мещанина лофи(д)кого, которьі(и)
ро(с)правова(л)сА з Гри(ц)комь Е5упо(л)ски(м), Коломи(й)це(м), мещаниномь
лофи(ц)кимь, со то,
ижь соніє (особи з собою пре(з) яки(й) ча(с), по-прияте(л)ску мешька(в)ши<.>, и да(л) бьіль Іяко(в) соному Гри(ц)ку свою сеножа(т) коси(т) и (в) томь,
з собою не (з)годи(в)шисе, великую ту(р)бацію вщали<.>
Ияковь именуеть, же «Гри(ц)ко з тоє(и) сеножати моє(и) сЬна возо(в)
семьдеся(т) зна(л)<.>»
А Гри(ц)ко именуеть: «Же мь,— мови(т),— ти(л)ко з тое(и) луки пе(т)деся(т) возо(в) сЬна зноси(л)<.>»
В которо(и) то и(х) тако(и) не(з)годЬ<.> мьі, вря(д), рапьто(м) не могучи
ро(з)прави(т), здали, абьі (т)о чере(з) св'Ьтьки, хто тому ckHy пре(д)водителе(м)
бьіль, собяснено бьіло<.>

Счо, ста(в)ши (очеви(с)то, Семє(н)ь Коломиець, котори(и) тоє сЬно кида(л)
и прята(л), ве(д)лугь сумле(н)ьА своего в тіє слова при(з)на(л)<.>, ижь «кгди
(м) тое сЬно з сЬножати тоє(и) кида(л) <.>, теди во (в)с'Ьхь трєхь стога(х) на
то(й) луц-Ь с£на стало возо(в) се(м)деся(т) бе(з) двохь возовь всего на(в)сего.»
Которое то его при(з)на(т)є для уморе(н)А справи и не(з)годи тое(и) казали(с)мо до книгь записа(т), що е(ст) и записано.
[Знак підпису.]
Ш 3 .]
ахнг [1653] м(с)ца а(в)густа и [8].
Передо (м)ною, Ма^имо(м) Калитою, йтамано(м) городови(м) лофи(ц)-ки(м)<.>, а при MH'k будучи(х) товари(ст)вь “ Процика Свє(р)длика, Йвана
Ку(д)ріь, Григорія Филиповича, Ми(с)ка Клепача и передо (м)ною, Лукяно(м)
Калинє(н)ько(м), во(й)томь, Ма(т)феемь Е(м)ченько(м)ь, Фене(м) Проце(н)ько(м)ь, Мосее(м) £2строжаницею, бу(р)мистрами вряду Лофи(ц)кого<.>,
приточиласА справа со(т) Семена йнаненька з Бело(й) Горе(л)ки, котори(й), боя(з)нь бжую прєпомьнє(в)ши // — н'Ьвьши, и (з) затвє(р)дЬлого се(р)ца к умьіслу своего Я(ц)ка Буре(н)ка з Бело(й) Горе(л)ки за н'Ьякь ко вшибленье(м) свои(м) на (с)ме(р)ть заби(л).
Которо(й) справі на юного злочи(н)цу нин^ сточи( в) шиса ве(д)лугь ста*
туту и а(р)тикуловь строкгую и ганебную сме(р)ть co&k заслужиль.

Ти(л)ко жь мьі, вря(д), ма(т)ки юного нєбожьчика и веЬхь сро(д)никовь
и покрє(в)нихь єго, єсли би хогЬли и на(с)тояли на душу єго, чого со(н)ь за
служ и^) и са(м) се ку тому доброво(л)не призналь, нє поединокро(т) питали<.>
Тєди Иваниха, Я(и)ка соного нєбожьчика мати, и(з) жоною и братією єго,
ста(в)ши (очеви(с)то, при(з)нали доброво(л)нє<.>, ижь, мовить, «жа(д)ною
м^рою мьі на душу и (з)гибє(л) соного Семена, забо(й)ци, нє на(с)тои(м), нє хочемь залазитисд и сме(р)ти предати голову єго такь мьі сами, яко и хто и(н)ьши(и) с приятеле(и) и покрє(в)нихь нашихь, ти(л)ко за душу нєбожьчиковьскую, абьі бьіло що з ім1>ніа єго дано».
Що мьі, вря(д), ви(с)луха(в)ши такового доброво(л)ного и(х) со(з)наньд
со(т) поводово(й) стороньї, ижь соніє нє настоя(т) на (з)гибє(л) соного забо(й)ци,
казали(с)мо для лєпьшо(и) вєри до кьнигь ме(й)скихь записа(т), што єсть и за
писано.
[Знак підпис).]
1№ 4.]
Року ахнг [1653] а(в)густа 16 маА кв [22] дна .
Передо (м)ною, Андрие(м) Випри(с)комь, атамано(м) городови(м) лофи(ц)ки(м), а при мн£ будучи(х) товари(ст)вь — Са(в)ки Гаращє(н)ька, Ху(м)ки
Стасе(н)ка, И(л)яша Чи(ж)мє(н)ька, атамана голю(н)ского, а передо (м)ною,
Гапоно(м)ь Новако(м)ь, во(й)то(м)ь Аньдруше(н)комь, Гаврило(м), б у р 
мистрами вряду Лофи(ц)кого<.>,
приточиласА справа со(т) Процика Лаще(н)ка, собьівателя голю(н)ьского,
котори(и) ска(р)гу свою со шкоде, покраде(н)ю пчо(л), ска(р)гу свою на Оме
ляна Ричака, яко неробочого, прєклада(л) со то<.>,
ижь то(т) £2мєля(н)ь и(з) запомнє(н)А боя(з)ни бжое и встиду лю(д)ского
в сами(й) дє(н)ь, в Процико(в) собхо(д) вл,Ь(з)ши, и пчоли, зна(и)дук чиєся
та(м), з у(л)ємь видра(л) и (в) мешокь сво(и), которо(г)[о] при соб^ м'Ьль, краде(ж)ньі(м) д1=>ло(м)ь викра(л)<.> Которо(г)[о] злочи(н)цу, на то(м)ь же горячомь учи(н)ку соправуючогосА, у согороде своє(м) то(т) Процикь з Яс(ц)єко(м)ь Еньде(н)ко(м)ь, козако(м) з Голю(н)ки, по(с)тєрє(г)ши, на то(м)ь же
крузє при у(л)я(х) свои(х) из лице(м), то е(ст) з пьчелами, которіє в міху бьіли,
зара(з) по(й)ма(в)ши, и вряду голю(н)скому со то(м)ь со(с)вє(д)чи(л)<.>
Тєди атама(н)ь того (ж) разу соного злочи(н)цу до на(с), яко заста(в)шн,
при(т)ягли. //
Што тє(ж) мьі, вьі(ш) менованьі(и) су(д), ви(с)луха(в)ши дово(д)нє таково(и)
справьі<.>, казали(с)мо соного злочи(н)цу прє(д) собою по(с)танови(т). Которого, ве(д)лугь тоє(и) справи и попо(л)нено(и) шкоди, питали. Што со(н)ь Ht.
з якого примусу са(м) са доброво(л)нє, же сами(м) при(н)ципаломь (т)оє(и)
шкоди, покраденьі(х) бчоль, зна(й)дуєтьсд, при(з)на(л).
Тєди мьі, уря(д), вглядЬвьши в справу тую, и ве(д)лугь ро(з)делу і [10],
а а(р)тикулу ді [14] наказує(м) дєкрєто(м)ь наши(м), абьі соньі(й) £2меля(н)ь
н^чимь и(н)ьши(м), то(л)ко на го(р)ло бьі(л) караньі(й) а то катовьскими ру
ками.
А для лепьшо(и) вери казали(с)мо то до кни(г) записа(т), що є(ст) и запи
сано.
[Знак підпису.]
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2 зв.

[№ 5.1
Року ахнг [1653] со(к)то(в). ді [14].
Передо (м)ною, Ма(т)фее(м) Емьченько(м), во(и)томь, и при мн^ будучи Ко(н)драта Ну(з)че(н)ька, Ф єна Проценька, Мо(й)сеА £2строжаницьі, бу(р)мистровь
вряду Ло(х)ви(ц)кого,
приточиласА справа (о(т) Данила Коваля, собьівателя рашавьского, котори(и) ска(р)гу свою на Ма(р)ка Бо(в)бота з Скоробогатекь преклада(л) со то,
ижь тоть Данило з Раша(в)ки (з) Зар'Ьцькою на Скоробога(т)ки приежаль.
Которого то Данила сонаА Зар^цька Фо(р)те(л)нє а зраде(ц)ко з дому єго по(д)нАла ото, жебьі з нею до Лохьвици для справова(н)ня гдеяки(х) речи(и) еха(л)
<.> Котори(и), неуважьне з оною Зар'Ьцькою поступуючи, зара(з) поквапи(л)са вха(т)<.> и да(л) еще якобьі и свои(х) гроши(й) копь ше(ст) єи, кожу(х)
содега(л)ньі(и)<.> Теди, ста(в)ши на (С)коробога(т)ка(х) у соного Ма(р)ка г о с 
подою, и Зар^цькад, хотючи до м^ста еха(т), и Данила соного не беручи, на
го(с)подЬ зо(с)тавила, а Ма(р)ка до м'Ьста запровадила. И до брами еще ме(й)ско(н) приеха(в)ши, соного чловгка при возу зо(с)тави(в)ши, сама, якобьі со
потреба свое(и) пи(л)но(й), где(с) по(й)ше(д)ши, и до воза южь наза(д) не ве(р)нуласА. Которо(и) Зар'Ьцько(и) тоть Ма(р)ко пре(з) ц1ьли(й) де(н) у брами до
самого вечора сочекивавьши, не мо(г) дожьда(т)<.>
Што мьі, вишь меновани(и) вря(д), с пано(м) атамано(м) Я(ц)ко(м),ь стосуючисА, и ве(д)лугь тое(й) справи наказуємь нинвшьни (м) декретомь наши(м), аби тая ко(п) ше(ст) и кожухь со(т) Зар1>цько(и) зангсеньі(и), зупо(л)на
такь на соного Данила, яко и на Ма(р)ка, тая шкода по половици пала<.>
На що рокь и ча(с) певьньі(и) заложили, ижь є(с)ли бьі тоть Ма(р)ко за нєде(л) дв^ соно(й) З а р ^ ^ к о ^ ) , зра(й)ци, не мо(г) зна(й)ти, то коне(ч)не запла
ти^) м”Ьеть половицу<.>
Що соньі(й) Ма(р)ко з сведо(ц)тво(м)ь взди(л), злочи(н)ци тое(и) шукаючи,
З // и не мо(г) зна(й)ти<.> Тєди на то(т) заложеньі(и) ча(с) сочекива(л) соного
Данила не тамь дву нєде(л) и не чтири нєде(л) тоть Ма(р)ко и не мо(г) его до(ж)дати, яко жь и то то(ж)е бьі ему бьіль уисти(т)сд, е(д)но жь Данило не
(с)та(л). И мьі соного Ма(р)ка, и(ж) тое(и) напа(с)ти варуючи, во(л)ни(м) во
(в)се(м)ь чини(м).
Що (с)мо для лепьшо(и) вери казали тоє до кни(г) записа(т), що е(ст) и
записано.
[Знак підпису.]
Ш 6А
ахнг [1653] 17 со(к)тобрА ка [21]
Передо (м)ною, Я(д)ко(м) Котляро(м), атамано(м) городовьі(м) лофи(ц)ки(м)<.>,
а при мн^ будучи(х) Леска Котля, Ю(р)ка Ши(м)че(н)ка, Івана Коваля, Куця,
атамана ха(р)кувьского, и передо (м)ною, Ма(т)фее(м) Е(м)ченько(м), во(и)то(м)ь, Фене(м) ГІроце(н)ко(м)ь, Коньдрато(м) Ну(з)че(н)ко(м)ь, бу(р)мистрами вряду Лофи(ц)кого<.>,
приточиласА справа со(т) Гаврила Пащенька, собьівателя ха(р)кувьского<.>, которьі(и) ска(р)гу свою и сопове(д) со покраде(н)ю бчо(л) прєклада(л)
со то<.>,
ижь соному Гаврилу шкода в покраде(н)ю бчо(л) и меду дЬетьсє<.>
Теди тое(и) справьі слутокь на Дмитра Д£>диче(н)ко(м)ь за доводо(м) приходить<.> Нащо Са(в)ка, Дмитровь челя(д)никь, на пна своего в тіе слова
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при(з)на(л), ижь «Дмитро нє поєдинокроть з Сте(ц)комь, брато(м) свои(м),
и (з) Степано(м) на но(ч)ле(х) с ко(и)ми по(з)но поєдеть, а рано, ба(р)зо рано,
єще и на(с) побуди(в)ши, приедеть</>».
До того (ж), ста(в)ши сочеви(с)то, Ха(р)ко Кушьн'Ьрь в тіє слова на тую
справу при(з)на(л), и(ж) «є(д)ного часу А(н)ьдр*Ь(й) Га(й)дуче(н)ко, Шевьцо(в)
челя(д)никь, в потребе свое(и), до дому моєго прише(д)ши, и ста(л) мніз на
Дмитра и товаришо(в) єго при(з)нава(т)<.>, ижь, мови(т), разовь три и(х)
по(д) вороти и на тучька(х), нє веда(т) що еони та(м)ь справовали, в Гаврилово(и) паседи вид'Ьлемь <. >.
Ку тому жьШ е(в)цовь челя(д)никь са(м) со(т) себе тіє слова вирази(л)<.>,
ижь є(д)ного часу коне(й) кго(с)подара своєго шукале(м). Тєди по(д) ча(с) вєчеровьі(и) Дмитра з Степано(м), товаришо(м)ь єго, а соніє нє вєда(т) чого соколо
пасеки и воро(т) Гавриловьі(х) ходя(т), на(с) вечеро 18 видЬле(м) <.> Такьже
и други(м) разо(м) того (ж) ДЬдиче(н)ка — со(т)то(л) сотишоль уже.
И до того<.> вся громада ха(р)ковьскад при(з)нала, ижь, мовить, того
Дми(т)ра со(т) многи(х) л'Ьть зна(й)ючи, аже єсть н'Ь вь чомь в на(й)ме(н)шо(и)
речи нєподо(з)рєньі(и)<,>.
Ш(т)о нинєшьньі(и) су(д) вглядЬль в самую слушьно(ст) права д о с к о н а 
лого ве(р)длугь[!] а(р)тикулу(в) наказали(с)мо дєкрето(м)ь наши(м), жеби со(т)
того се со(т)присе(г)нуль<.>, любо тєди соному Гаврилу виклади попо(л)ни(л),
яко(ж) св£до(ц)тва слушьного не бьіло, згода стала<.>
И тое казали(с)мо до кни(г) записа(т).
[Знак підпису.] //
Ш 7.]
r s * ./

—

Року ахнд [1654] м(с)ца фєбруарід і [10] дна.
З зв.
Передо мьною, Ма(т)фєемь Исоа(н)новичо(м), асавуло(м) по(л)ку Ми(р)горо(д)ского, а при мнЬ будучи Остапа Го(р)банє(н)ька, сотьника лохви(ц)кого, Йвана Пилипе(н)ка, атамана нака(з)ного, Івана Пилипе(н)ка, атамана на
к а зн о г о , Івана Лаврєнька<.> и и(н)ши(х)<.>,
приточиласд справа со(т) Йвана Жел'Ь(з)няка, мєщанина лофи(ц)кого<.>,
котори(й) ска(р)гу свою на самого во(и)та роме(н)ского прєклада(л) со то<//>,
ижь кгди А(р)теми(и), воєвода, посе(л) єго ца(р)ского ве(л)., з Чигирина
до Мо(с)кви летьнєго часу чере(з) Лофицу ишо(л)<.>, тєди того часу для ви(с)татьче(н)А пе(т)деся(т) по(д)во(д) мусили и вь купьцовь конї> по(д) ча(с) я(р)марьку со стомь Прокопіи силою бра(т)<.> Што того ж ь часу и соного Йвана
кунь в по(д)воду до Ро(м)на пошоль<.> и со(т)то(л) южь наза(д) з и(н)шими
конми нє пригна(н)ь<.>, и в то(м) вєликаА ту(р)баціА межи во(й)тами лофи(ц)ки(м)ь и ромє(н)скимь д,ЬєтьсА< .>
Што мьі, вьішь рєче(н)ньі(и) су(д), нє могучи тое(й) справьі такь рапьто(м)
ро(с)править<.>, казалисмо на св'Ьдьки, хто за тимьі ко(н)ми на тє(н)ь ча(с)
ходи(л), здать<.>
Тєди, с(т)авьши сочеви(с)то, Ко(н)дра(т) Лисьі(и), дюгьтя(р), мещани(н)ь,
вє(д)лугь завєзаньА єму сумлєньА в тіє слова п и(з)наль<.>, ижь «кгди смо
до Ромьна з оньі(м) по(с)ломь пришли<.> и та(м) в Ромн^ готовьі(х) по(д)водь
нє застали<.>, такь же поки тоть посе(л) хл'Ьба вжива(л) и к тому часу по(д)води нє су(т) ви(с)татьченьі <.> и на(м) для того кон^ тіє не (в)cb (в)є(р)нєньі,
ижь за сони(м) по(с)ломь за Роме(н) пошли<.>»
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Ку тому жь, ставьши (очеви(с)то, Феско Голю(н)ка, козакь лофицьки(и),
котсрьі(и) ве(д)лу(г) сумле(н)д своего в тіе слова при(з)нал, ижь «за висла(т)емь
пна сотника своего за сони(м) посломь е(з)диль до Ромьна и упоминале(м)сд
его со свои по(д)води, што MH'k посе(л) тоть рекь: «Не вида(м) я ваши(х) по(д)водь<.> кгди (ж) MHk H'k на чомь буде(т), же ту(т) по(д)води не (в)сЬ, дале(й)
еха(т)». Я (т)е(ж) и пна сотьника роме(н)ского проси(л), жебьі MH'k по(д)води
ве(р)неньі бьіли. Теди сотьникь рекь: «А MH'k мало до того<.>» Такь же и у
во(и)та того впоминалисе со по(д)води и со(н) тому е(д)накь допи(т) не (в)чини(л)<.>
Што мьі, вьі(ш) рєче(н)ньі(й) су(д), в справу тую ве(й)зр,Ьвьши<.>, ве(д)лугь св^дько(в) ти(х), наказуе(м)ь декрето(м) наши(м), жебьі во(и)ть роме(н)4 ски(и) з ма(й)страто(м) свои(м) мещано(м) лофи(ц)ки(м)ь // лофи(ц)ки(м) за
два конЬ згинулихь заплати(л)<.>: за Иванова кона л [ЗО] копь гро(ш) ли(ч)бьі литовьско(и)<.>, а за Петрова кона по(л)девєти копи жебьі нагородиль<.>
С третего, сребря(н)ьского кона, котри(и) бе(з) приказу в по(д)воду пошо(л),
теди шкода тая на во(и)ту лофи(ц)ко(м)ь пала<.>
Що для лепьше(и) вери казали(с)мо тое до кни(г) записа(т)<.>, що єсть
и записано.
[Знак підпису.]
т

8 .]

Року ахнд [1654] м(с)ца ма(р)ца аі [11].
Передо (м)ною, й(с)тапомь Го(р)бане(н)ько(м), сотьнико(м) лофи(ц)ки(м),
и при MH'k будучи Я(ц)ку Котляру, атаману городово(м)<.>, и при бьі(т)ности
пна Ісоана Бокґле(в)ского, та(к) же и при на(с) бу(в)ши(х) — Йвана Чо(р)ного,
Степана Де(м)че(н)ка, зо(с)лани(х) з Березово(и) Луки, Kocrk, ктитора Нико(л)ского, Стефана Филоновича<.>, и передо (м)ною, Ма(т)фее(м) Емьче(н)комь, во(и)том, Фене(м) Проце(н)ко(м)ь, бу(р)мистро(м)<.>,
приточиласА справа со(т) Ко(н)ьдрата Скляра, собьівателя жабского, и
со(т) Клима Зї>крача, козака з Шмикгле(в)<.>, которіе зобопо(л)не ска(р)гу
свою на Фєна Мо(р)даченька з Березово(и) Луки, яко на неробочого зра(й)цу
своего, прекладали со то,
ижь тоть Хве(н)ь, и(з) запомне(н)ьдбоя(з)ньібжое у соного Коньдрата шка
пу рижую лисую, а вь Зіжрачево(и) дочьки полотьна локоть два(д)це(т) и узду
вкра(в)ши<.>, и хот^ль, такь тую шкапу з поло(т)но(м) захвати(в)ши, якь и
са(м) додому уеха(т)<.> Е(д)но жь бгь ему мл(с)тиви(и) того пре(л)ся, взя(т)А
не допускаючи, же чере(з) Сулу, мимо млиньї идучи, и у воду врину(л)сА<.>,
и тамь его люде со (т) такого утрафе(н)А, яко за(ц)ного, мнї>млючи, чловека,
виратовали<.> И со ти(х) рєча(х), же мь мало дбаеть, по(с)тєрє(г)ши, якожь
и не сосуши(в)шисА, хотЬль додому б'Ьгьчи<.> Што его млиновьци тимь же
разо(м) до на(с), до рода, со(т)слали< .> И в то(м) зара(з) Коньдрать, яко шко
дуючими), свою шкапу у соного Феня позна(л)<.>, а потомь на се(и) чась 3^крачева дочька полотьно своє познала<.>
До чого кгди (с)мо и сами соного злочи(н)ци по ки(л)ку разовь доброво(л)не со томь питали. И со(н) са(м) зара(з) же мовить: «А сами(й) на то и(ст)ца и
шко(д)никь тимь речамь, такь тое(и) шкаггЬ, яко и поло(т)ну»,— при(з)нальСА<.>
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Што мьі, вьіш рєче(н)ньі(и), ви(с)луха(в)ши та(к) поводово(и) сторони, яко
и самого злочиньци єго доброво(л)ного при(з)на(т)д, вє(д)лугь ро(з)делу ді
[14]<.>, а а(р)тикулу з [7] наказує(м) декрето(м) наши(м), жеби то(т) Фе(н)ь,
яко злочи(н)ьця, бьі(л) на го(р)лє караньі(и).
Що смо казали до кни(г) записа(т), що е(ст) и записано.
[Знак підпису.]
Ш

9 .]

Року ахнд [1654] м(с)ца ма(р)ца єі [15] дна .
4 зв.
Передо (м)ною, Коньдрато(м) Тананидою, атамано(м) ко(с)ти(р)скимь лофи(ц)ки(м)<:>, а при мн£ будучи товарис(т)ва — ГригоріА Филиповича, Йвана
Лавре(н)ька, КостЬ, ктитора, Стефана Фєсе(н)ька с Попувьки<.>,
приточиласА справа со(т) Диниса Ивановича, козака кра(с)нА(н)ьского<.>,
котори(й) ска(р)гу свою на Стефана, деся(т)ника лофи(ц)кого, преклада(л) со
то<.>,
ижь сего дне то(т) Данило, едучи и в ратушу ста(в)ши, с котори(м) якобьі
тоть Степань мЬль в ка(р)ти игра(т)<.>
Тєди Степа(н)ь в по(с)танове(н)ю жа(д)ньі(м) способомь к тому се нє при(з)нава(л); же «нє такь, єсли бьі з они(м) Данило(м) м£ль игра(т), але и рукь
свои(х) до ТОГО СА не притуля(л)<.>»
Що мьі, су(д), вислуха(в)ши со(т) таково(и) справьі здали(с)мо, абьі то чере(з) св^дьки собяснено бьіло и скида(л)ся з ни(х) кожьди(и) з двохь копь<.>
Яко жь, ставьши сочеви(с)то, Гри(ц)ко Ци(м)балисти(и) в тіє слова вєдлуг сумлєньА своего в тіє слова при(з)наль<.>, ижь, мовить, «бьіль сегодне
в рату[шу]<.> Тєди тоть го(ст) сидЬль и ка(р)ти са(м) пєрекида(л) и перєбьіра(л)<,> а соного Стефана нє видЬль, не такь жебьі в ка(р)ти игра(т) м'Ьль, и в
рукахь єго дотикаючо(г)[о]се и ка(р)ть нє видЬль<.>»
Що н ь і н є ш ь н ь і ( и ) судь, справи тоє(и) и сві>(д)ка ви(с)луха(в)ши, наказує(м)
декретомь наши(м), жебьі Стефань воле(н)ь со(т) того, яко неви(н)ньі(и) чловекь, бьі(л)<.>
Що (с)мо казали до кни(г) записа(т), що є(ст) и записано.
[Знак підпису.]
Ш 10.]
Лч/

/N/

ахнд [1654] м(с)ца маА ві [12] дна .

На вьряде ме(й)ско(м) в ратушу лофи(ц)комь передо (м)ною, А(н)дриє(м)
Випри(с)комь, со(т)никомь во(и)ска Запор.<...> лофицькимь и при мнЬ, Яику
Котляру, атаману городовомь лофи(ц)комь<.>, и при на(с) будучи пна Ма(й)ну(й)ла А(р)навута, пна Кгабриєля Сєлє(ц)кого<.>, а (з) товари(ст)вь — Йва
на Лаврє(н)ька, КостЬ, Петра, Ничипора, и передо (м)ною, Ма(т)феем Емьченько(м), во(и)томь, Фєсодоро(м) Козло(м), Фєне(м) Проце(н)ко(м)ь, бу(р)мистрами вряду лофи(ц)кого<.>, а з меща(н)ь будучи Ва(с)ся Коломо(и)ця, Гапона
Новака, Микити Лу(ч)ковича и и(н)шихь<.>,
ставьши сочеви(с)то, па(н)ь Ма(р)тинь, собьівате(л) нашь лофи(ц)ки(и)<.>,
которьі(й)<.> ска(р)гу свою на Фєн(н)у Мося(н)дзовую Хсомиху преклада(л)
со то<.>,
25

5

иж ь сонад, боя(з)нь бжую препо(м)ні, / вьш и<.>, а по(д)ступо(м) по(д)

цє(р)квию бжиею И О)НЬі(м) Ма(р)тиномь, идучи, ля(м)пу срєбную, которую
Ма(р)тинь на хвалу цє(р)кви бжи(и) а ку спасенію своєму здєлавши и в дому
своємь, поки всЬ (обряди до нє(и) спорядить, зав'Ь си вьш и о , и сонад запомєтала нєв'Ьста, в нєбьі(т)ности Ма(р)тина в до(м) єго воишє(д)ши, вкрала<.>
и то серєбро занєсши, побила<.>, а з н'Ькоторьі(х) речи(и) собо(р)вавьши, крамаре(м) и ши(н)ка(р)камь поза(с)тавляла<.> И за тими лю(д)ми на соную Мося(н)дзовую перєве(в)шисе и срєбро все, кроме китици, же в дому ей зна(й)шлосе, вина(й)дено<.>
До чого са и сама тая зра(й)ца доброво(л)нє, кгди ей питали(с)мо, при(з)наласд<.>, ижь «до Ма(р)тинова дому во(й)шє(д)ши, и кгди нікого нє застала,
тую ля(м)пу со(т)чепила<.>»
Што нинешьньі(и) судь, в справу тую вє(й)зр'Ьвьши, вєдлугь ді [14] ро(з)делу а а(р)тикулу семого наказуємь нинєшьни(м) декретом наши(м), жебьі
соная Мося(н)дзовая, яко зра(и)ца и южь подо(и)зрєнаА, н^чимь и(н)ши(м)ь,
то(л)ко на го(р)ле катовьскими руками бьіла бе(з) фолкги к а р а н а О
Которую в справу всю, дово(д)нє списавьши, казали до книгь си(х) ме(й)скихь записать, що є(с)ть и записано в ратушу лофи(ц)комь.
[Знак підпису.]
[М 11.]
Справка со заби(т )г Яска Лазоре(н)ка,
цигана бо(р)зе(н)ского, со(т) Кирика и Бакума, цигано(в),
и и(н )и іи (х) товари(ст)ва єго.
[Знак підпису.]
ЛЧУ

5

^

Року ахнд [1654] м(с)ца іюлід кд [24] дна .
Передо мьною, Гри(ц)комь Макаре(н)комь, со(т) єи м(л). пн^ ге(т)маново(и) ви(с)ла(н)ньімь и при мн^ Алє^а(н)ьдру Спятьковичу, писарю, со(т) пна
ВасиліА Томиленька, наме(ст)ника чигирн':Отл':-ого за(с)ла(н)ьного<.>, и при
на(с) будучи пна Ісоа(н)ьна Бокгле(в)ского<.>, Тимоша Гаращє(н)ского з Чигирина со(т) пна наме(ст)ника зосла(п)ьного<.>, такь же гри бьі(т)ности Івана
БатіА и £3(с)тапа Са(х)не(н)ка и пна по(л)ковника зо(с)ла(н)ьного<.>, и пе
ре^) нами, Ивано(м) Пилипе(н)комь, атамано(м) нака(з)ним Лофи(ц)ким(м),
Ма(т)фед Е(м)че(н)ка, во(и)та, Фесодора Козла, Фєна Проде(н)ка, бу(р)мистровь
вряду Лофи(ц)кого<.>,
зв.
приточиласд справа со(т) Стефанихи Гучихи // и со(т) невістки єе, Ящихи
Лазуре(н)ково(и), циганокь, такь же со(т) Яцька и Вєтичиже(н)ко(в), Петра
Либе(р)д:і, Дацька Пє(т)рєнька, цигановь, собьівателе(й) бо(р)зєньски(х)<.>
КотораА Стефаниха з оними циганьї, прияте'л)ми своими, ска(р)гу свою
на Миха(и)ла, цигана, собивателя лофицького, и на синовь єго, Кирика и Б а
кума Миха(и)ле(н)ковь, и на и(н)шихь товариствь єго, которіє до забо(й)ства
вотовали, прєкладала<.> со то в справе<.>, што по зє(и)шло(м) лохви(ц)ко(м)
я(р)марьку соніє цигане сторона на сторону межи собою забо(й)ство вщали<.>
Тєди в томь Яско Лазуре(н)ко, цига(н)ь, со(т) рукь Кирикови(х) и Бакумовьі(х)
забить зо(с)та(л)<.>
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Теди на се(и) ча(с) межи нами, в зебраню по(с)полите заселого суду, вглядЬвьши в самую слушьность права досконалого<.> и собое(й) такь поводово(и), яко и по(з)вано(и) сторони, ви(с)лухавьши, наказали(с)мо дєкретомь
наши(м), жеби любо голова за голову пошла, любо стороні поводово(и) соска(р)жонаА сторона з и м є ( н ) а с в о е г о такь за длукги, яко и за виклади все со(т) мала
до велика нагороди(т)<.> А то на прои(з)воле(н)ю и угляже(н)ю поводово(и)
стороні дали<.>
Што сонаА Стефаниха з невісткою своєю и зо в(в)сЬми менова(н)ними циганьї, прияте(л)ми с в о и м и , на то з добро(и) вол'Ь свое(й) до згоди при(с)тупила,
а Бакума, со(т) сме(р)ти ви(з)воли(в)ши, го(р)ломь даровали<.> То(л)ко ж в
нєго и во (в)сЬхь товариствь єго викладовь<.> такь же за похова(н)є тЬла,
жебьі и длукги єго поплачени бьіли, впоминалисА<.>
Што сторона собвинєнаА, тоть Баку(м)ь, со(в)ше(м) до того при(с)тупуючи
за вьсе про вьсе на деве(т)деся(т) копь гроше(й) ли(ч)бьі литовьско(и) погодил и с а < .> И сторона поводовая, по(з)ваньного во (в)семь уво(л)ни(в)ши, вєчьними часи межи собою п о г о д и л и с а < . > Якожь и са(м) Бокумь, до того гіри(з)воливьшисА, повинє(н)ь тую сум(м)у стороні вкри(в)жоно(и) бе(з) забави споста(т)чити и уи(с)ти(т)сА<.>, яко на то слушьная речь єсть <.>
Што смо тую всю справу, дово(д)не зебра(в)ши, до кни(г) казали записа
ти, що єсть и записано в ратушу лофи(ц)ко(м)ь.
[Знак підпису.

^

Ш 12.)
Oj

В року ахнд [1654] мца і ю л і а кє [25] д н а .
Пєрєдо (м)ною, Ивано(м) Батіємь, Йстапомь Са(х)нєнькомь, со(т) пна
по(л)ковьника нака(з)ного ми(р)горо(д)ского зо(с)ланьіхь<.> и пєрєдо мьною,
Иваномь Пилипе(н)комь, // атаманомь нака(з)ньі(м) ло(х)ви(ц)кимь<.>, и при б
MHt, Матьвею Е(м)ченьку, во(и)ту, Фєсодору Козлу, Фєню Процє(н)ьку, бу(р)мистра(х) вряду Лофицького<.>,
ставши (очеви(с)то, Фєсодо(р) запади(н)ски(и)<.>, котори(й) ска(р)гу свою
на Йвана и Гри(ц)ка Гує(в)щє(н)ьковь<.> такь же и на А(н)дріА Кривьче(н)ка
и На(д)точіА, по(д)ступьцовь свои(х), прєклада(л) со то<.>,
ижь што тоть Фєсодо(р) з давьни(х) Л 'Ь т ь свои(х) за суму свою о(т) Гри(ц)ка Гуевьского футо(р) на Запади(н)цєхь зо вьсЬми приналежьностя[ми] стоячи(и) маючи<.> Тєди на се(с) чась тоть футо(р) Ива(н) и Гри(ц)ко за намовою
и побуже(н)ьємь А(н)дред Кри(в)ченька, которьі(и) ихь грошьми по(д)помогль,
со(т)тягали<.>
Нащо Кирикь Гуєвьще(н)ько, бра(т) и(х) мн*Ь(й)ши'и)<.>, доброво(л)нє,
а нє примусне такь на те(р)ме(н)ь, яко по(с)лє того и прє(д) нами при(з)на(л),
ижь, мовить, «мєнованіи брати мои тоть футо(р), нє для себе, але для А(н)ьдр'ЬА К р и в ьч ен ь к аО со(т)тягали<.>»
И мьі, вря(д), вгляд'Ьвьши в такое по(д)ступьство справьі тоє(и), наказуе(м) декрето(м) наши(м)ь, аби Фєсодо(р) такь тую сто золоти(х), што со(т) Гуєвьщє(н)ковь за футо(р) взяль, яко и еще пе(т)деся(т) злоти(х), що на(й)зви(й)ше(й) Фєдо(р) на своє доброе собеца(л) да(ж)ть<,> наза(д) вє(р)нуль<.>
Што ку тому такь тот Фєсодо(р)<.>, яко и Гуєвьщє(н)ко Кирикь, на то
зе(з)воли(в)ши, доброво(л)нє призналь<.>, ижь, «нєха(й),— мови(т),— мн^
Фєсодо(р) тую злоти(х) пе(т)деся(т) да(ст)<.>, а я, яко бли(з)ши(и) и ме(н)27

ши(й) у со(т)ца моєго бьіль си(н)ь, до тое(й) со(т)чизьни из вла(д)зи своє(и) пну
Фєсодору, ж он і, дітькам ь и пото(м)комь єго вечьними часьі в де(р)жа(н)е и
(с)поко(и)ноє уживан(н)є пускаю, а нє маеть ніхто до того футора то вся и(м),
яко тожь виш менованіє ста(р)шие брати мои и вшеляки(х) приятеле(и) и покре(в)ньі(х) мои(х) жа(д)но(й) справи м іть и прешькоди на(й)ме(н)шое ве(ч)ньіми часи не повин(н)ни чини(т)<.>»
Що нинешьни(и) су(д) такого созна(н)А ви(с)луха(в)ши, казали до кни(г)
записа(т), що є(ст) и записано.
[Знак підпису.]
І М J3.]

6

Року ахнд [1654] мца августа в [2] д н а .
Передо (м)ною Я(ц)комь Котляро(м), атамано(м) городови(м) лофи(ц)ки(м), а при м ні, Ма(т)фею Емьченьку, во(и)ту<.>, Фєсодору Козлу, Фєню
зв. Проце(н)ку, бу(р)мис(т)рахь вряду / / Лофицького<.>,
ставьши сочеви(с)то, Ка(р)пь Шапра(нь) з Юсковє(ц) мещани(н)ь ло(х)вицьки(и), которьі(и) ска(р)гу свою на (Й)вана Сторожєнька, чемериса з Юсковє(ц), преклада(л) со (т)о<.>,
ижь то(т) Стороже(н)ко си(х) часовь соному Ка(р)пу и єго синові злодє(й)ство<.>
Q чомь нинєшьньі(и) су(д) на ска(р)гу будучи соного Ка(р)па скло(н)ни,
питали(с)мо соного Отороже(н)ька, для яко(и) бьі то причиньї такь нєу(ц)тивіє
слова Шапрану и сину єго домовля(л)<.>
Тєди тоть Сторожєнько та(к) же речь свою проти(в) Шапрана вьідава(л)
<.>, ижь, мовиг 20, «кгди ото в зєбра(н)ю громади юско(в)ско(и) будучи, теди
та(м) вє(д)лугь по(с)вару 21 порахова(н)А побору по(с)ва(р) вчинили<.> Шапра(н)ь до Сторожє(н)ка мови(л), же «якь по(й)ду у во(й)ско, то тебе нє зарєкаюоА за шію води(г)<.>» На що єму тоть С(т)ороженько со(т)повіди(л)<.>:
«А коли бьі тє менє нє глядівши, то туши(л) и угамова(л)<.>, що си(н)ь тво(и)
у ИсаА Раиза коноплі по(р)валь<.>»
И мьі, вря(д), собохь сгоро(н)ь м о в є ( н ) а ви(с)лухавьши<.>, ро(с)казали,
аби тое сведо(ц)тво(м) собяснєно бьіло<.>
Що та томь же крузе, ставьши сочєви(с)то, С(т)ецько Нєбєсче(н)ко з Ю(с)ковєць, которьі(и) вє(д)лугь завєза(н)А со(т) нась, вряду сумленд в тіє слова
при(з)на(л)<.>, ижь мовит, «в Петро(в) по(ст) з С(т)ефано(м), Исаеви(м) синомь,
в поле, которьі(и) мене для заводу води(л), ходиле(м)ь и того со(г)ледавьши<.>,
а потомь чере(з) жито пошє(д)ши и тамь при конопля(х) ви(ст)рока, а со(н)ь
к о н а сталь у во(з) упряга(т), обачили<.> И мьі стали соного ви(ст)рока со(т)коль бьі бьі(л), питать<.> И со(н)ь, до тре(х) разовь стоящи, нічого нам не
со(т)повіда(л), а пото(м)ь рєкь, жє мь з Ю(с)ковець, Шапрановь Ка(р)повь
си(н)ь<.>, и, вкра(в)ши к о н а , додому поєхаль<.> По которого со(т)езду на
томь же ме(й)сцу Исаевь снь и конопе(л) рваньі(х) нємало зна(й)ше(д)ши, мні
соповіль<.>, и мьі, ти(х) конопе(л) для лина зара(з) взя(в)ши, ти(м) же разомь до села за сино(м) Шагіранови(м) прише(д)ши и вряду своєму Тишьку
Путивьцу, атаману коза(ц)кому, соповідали<.>, и многи(м) людемь я(в)но
тое бьіло<.>»
До то(г)[о], ставьши сочевисто, Ма(р)ти(н) Маце(н)ко на тую жь справу
в тіє слова при(з)на(л)<.>: «Кгди ее тая справа праві на Шаправа [!] пєрєве28

ласА<.>, и со(н) мене сталь проси(т), жебьг (м) до ИсаА пошо(л), жебьі со(н)ь,
не ту(р)буючисА и до м£ста справи тое(й) не (в)даючи, ту(т) згоду вчини(л)<.>
И я, до дому Исаевова поше(д)ши и єго дома не заста(в)ши, // Шапрану со 7
томь со(з)на(й)миль<.>»
Що мьі, вьішь рече(н)ньі(и), з слушьньі(х) до водо вь справу тую вирозум£вьши<.>, Йвана Стороже(н)ка, по(з)ваную сторону, во(л)ньі(м) чиньі(м)<.>
и тую справу для лепьшо(и) памети до кни(г) казали(с)мо записа(т)<.>
*
[Знак підпису.]
Ш 14.]
Року ахнє [1655] м(с)ца соктоврід д [4] дна .
Передо мьною, Ва(с)комь Га(и)дукомь, атамано(м) нака(з)ни(м) лофи(ц)ки(м)<.>, и при мн^ будучи(х) товариствь — Йвана Носе(н)ька, атамана луча(н)ьского, Йвана Пилипе(н)ка, Ю(х)на Бреуса, Я(ц)ка Лукяне(н)ка<.> и
передо (м)ною, Ма(т)феємь Емьченькомь, во(и)то(м), Фєсодоромь Козло(м),
Фєнє(м) Проце(н)ько(м)ь, бу(р)мистрами вряду Лофи(ц)кого<.>,
приточиласе справа со(т) Йвана Нагу(р)ного Ива(х)нєнька, собьіватель
луча(н)ьского<.>, которьі(и) спо(л)не з Жаданихою, нев'Ьстькою своєю, на
Стефана Ю(с)ченька, Сте(ц)ка Тригубенька со забитью Феска, челя(д)ника
Жадонова, со(т) рукь и(х) вла(с)ньі(х) ска(р)гу свою прєкладали со то<.>,
_
ижь прошли(х) дне(х) мца соктоврід а [1] дна такь соньїмь забо(й)цамь,
яко и тому нєбожьчику Феску в Луц'Ь на кануні напо(д)пнтьку будучи<.>,
тєди сониіє Стефань и Сте(ц)ко, не пометаючи на мл(с)тивого бга, але праве
боя(з)нь бжую прєпомн'Ьвьши и срокго(ст) права по(с)политого занє(д)бавьши,
соного Феска бе(з) да(н)А жа(д)ное причиньї побили<.> Q(t) котори(х), часу
нє со(т)волокаючи, зара(з) с ти(м) са св'Ьто(м)ь пожекгна(л)<.> Q которомь то
забо(й)стве, кгди на(м), менованому вряду, дано бьіло зна(т)<:>, казали(с)мо,
аби тоє чере(з) св^дьки, вери го(д)ніе сособьі, которіє того сведоми и при томь
бьіли, собяснєно бьіло<.>
Што, ставьши сочевисто, Феско, мерочьникь, в тіє слова при(з)наль<.>,
ижь, мови(т), «кгди (м) пришо(л) на канунь, бьівьши(и) в Луцї>, до которо(й)
хати и Фє(с)ко, небожьчикь, и с£ль. А вь томь мало що згодивьши<.> и то(т)ь
Стефань Ященько, с кие(м) прише(д)ши, и серє(д) хати сталь<:>. Которого
Фє(с)кьщенько 22, з киемь ходячого, собачивьши, сталь ему спрєчать и ки(й)
тоть з рукь єго взяль и тое занєхаяли<.> А потомь тоть же Я(т)ченько знову
сталь кия своего у соного Фе(с)ка доправьлятьсА и за то, ва(л)ку вща(в)ши,
билисА<.> Котори(х) я, менованьі(й) Феско, ро(з)важоваль и не могь ро(з)вести<.>, а большь тое(й) зва(л)ки ко(н)ца нє вид'Ь льО »
Ку тому жь, ставьши сочевисто, Ма^и(м) Чубьіна, которн(й) в тіє слова
призна(л), // и(ж) «прав^ и я при то(и) зва(д)цє Стефана з Фєско(м), кгди соньї 7 зв.
в кануне бьіли(м), в'Ьд'Ьлемь, же тоть Стефань з нєбожьчико(м) Фєско(м) за
березину дручину по(р)валисА<.>, а пото(м) Стефань, того нєбожьчика взявьши, на поро(г) звали(л) и коле(н)ми топьта(л)<.> Котори(и) Сте(ц)ко, собачи(в)ши, з Феска зопьхьнуль и за то вдари(л) шурина своего <.>, а бо(л)шь
ю(ж) со сме(р)ти єго нє видЬль<.>»
До того тежь, ставьши сочеви(с)то, Ивань Пятиго(р)ченько з Луки в тіє
слова при(з)наль<.>, ижь «прави и я на тє(н)ь чась, яко кану(н)никь будучи,
29

видЬлємь, же тоть Стефань и Стецько з нєбожьчико(м) Фєско(м) в хатЬ би ли
то(л)ко нє в'Ьдаю, где соніє по(д)гшвали а на канунь пришли<.>»
Що мьі, вьішь рєче(н)ньі(и) судь, в справу тую ве(и)зр'Ьвьши<.>, понєважь самая истота на соно(м) небо(ж)чику, же со(т) рукь замо(р)дованьі(и) и
сокрутьнє забити(и), до чого се и са(м) тоть Са(т)че(н)ко доброво(л)нє а нє при
мусне при(з)на(л), ижь соного нєбожьчика Феска би(л)<.>
Такь же и тоть Тригубєнько доброво(л)нє са са [І] при(з)наль: «Же мь,—
мови(т),— и я за С(т)ефана, шурина своєго, с(т)авьши, и того нєбожьчика
пхнуль<:>».
Вє(д)лугь ро(з)делу ві [12] а а(р)тикулу второго<.>, наказує(м) ньінєшьньі(м) дєкрєтомь наши(м)<.>, абьі тоть Стефань, яко самьі(и) при(н)ципа(л)
справі тое(й)<.>, голова за голову бьі(л) на го(р)ле караньі(и).
Що смо для лепьщо(и) вери тую всю справу казали до кни(г) записа(т) со
те(м).
[Знак підпису.]
са <.>,

Ш 15.]
Року ахнд [1654] м(с)ца соктобрА з [7] д н а со те(м).
Пєрєдо (м)ною, Я(и)комь Котляро(м), атамано(м) городовьі(м) лофи(ц)ки(м)<.>, а при (м)н'Ь будучи(х) товариствь — Йвана Пилипе(н)ька, Ю(с)ка
Петрєнька, Ма(с)ка, Миха(й)ла £2зе(р)ченка<.>, и передо (м)ною, Ма(т)феємь
Емьченькомь, во(и)томь, Фєнємь Процєнькомь, Фєсодоро(м) Козло(м), бу(р)мистромь вряду Лофи(ц)кого<.>, вє(д)лугь справи Стефана Са(х)не(н)ька,
Стецька Тригубєнька з Луки<.>, на которьі(х) по видано(м) дєкрєту, же соньї
Феска нєбожьчика пре(з) забо(й)ство своє с того св'Ьта, яко св'ЬтоРтво [!] на
ньі(х) соп'Ьваеть, зо(з)навьши показало<.>
Тедьі мьі, вря(д), по(с)тупуючи вє(д)лугь сописа(н)ньі(х) а(р)тикуловь<.>,
казали, жеби то(т) Стефань з они(м) Стецькомь за того нєбожьчика Феска хоть
иж о(д)ного и и(н)стикгатор'а і приятеле(и) небожьчиковьски(х), кроме го(с)подин^Ь Жаданово(и) лучаньско(и), нємашь тоєю жь сме(р)тію ть св^ть пожекгнали<.> Е(д)ножь на со(с)та(т)нємькрєсу и (с)топьню, кгди духо(в)ньіхь наши(х)
со(т)цовь и бгмо(л)цовь великая просба за соними собвинєними на(с)тупила<.>,
тєди мьі за до(з)воленьствомь Жаданихи и пна Йвана Нагу(р)ного Ива(х)нєнька, дівера єи, ти(х) зра(и)цо(в) со(т) сме(р)ти и го(р)ла уво(л)нили<.>, и по
8 схова(н)ю до гробу Фескова нєбо(ж)чикова гЬла // помєнєньі(х) Стефана и
(С)тецька три дн'Ь в твє(р)домь вєзє(н)ю для со(з)ваня приятеле(и) и крєвьни(х)
нєбожьчико(в)ски(х) де(р)жали<.>
А вьіде(р)жавьши три дн'Ь, за порукою Га(в)рила Сатьченька, брата Стєфанова з Липового, а другого Стефана Тригуба, соньїхь вьіпустили<.> Кото
ріє хо(т) со(т) сме(р)ти уво(л)нєни зо(с)тали ти(л)ко ж ь абьі за душу нєбожьчи
ка Фєска на собряди духовьніє сорокоу(ст) ує(д)нань бьі(л)<.> и длукги нєбожьчиковьскіє со(т) соньі(х) со(т) мала до велика поплаченьї бьіли.
Которое то по(с)тановє(н)є для лепьшо(и) вєри и пєвьно(с)ти и со(з)ва(н)я
небожьчико(в)ски(х) приятеле(й) казали до кни(г) записа(т), що е(ст) и за
писано.
[Знак підпису.]
ЗО

[Л« 16.}
Року ахнд [1654] м(с)ца (ок(т)оврід аі [11] дна .
Передо (м)ною, Ма(т)фиемь Емьченько(м), во(и)томь ло(х)вицки(м)< > ,
а при м ні будучи Фєна Процє(нь)ка, бу(р)мистра<.>,
ста(в)ши (очеви(с)то, Юхьниха, собьівате(л)ка лофи(ц)кая, которая на(м)
сопокладала со то<.>,
ижь што у соно(и) Юхьнихи гуси(и) с хутора еі [15] зги б л о О Которьі(х)
со згине(н)ю до Ка(р)пова Шапранова хутора, же и гу(с)кута(м) е(д)ну знашли,
пришо(л)<.> Теди понева(ж) Ка(р)пь з своего хутора сліду не да(л).
Мьі, вря(д), декрето(м)ь наши(м) наказали, абьі Шапра(н) на се(й) де(н),
в середу, со(т) того са со(т)прися(г)нуль. Которая Ю(х)ниха соного Ка(р)па со(т)
самого ра(н)ку а(ж) до вечера ку праву ж адала<.> и не мо(г)ла до(ж)да(т)<.>
Теди мьі, вря(д), наказуємь: поневажь Ка(р)пь за на(с)та(т)емь свои(м)
право стрети(л), абьі жь доконе(ч)не гуси Ю хнисі всі поплати(л) и виклади
ве(р)нуль<.>
И то для лепьшо(и) вери казали(с)мо записа(т), що е(ст) и записано.
[Знак підпису.]

Ш 17.]
Року ахнд [1654] м(с)ца ноевріА і [10] дна .
Передо (м)ною, Ядкомь Котляромь, атаманомь городови(м) лофи(ц)кимь,
а при (м)ні будучи Васка Га(й)дука, и передо (м)ною, Ма(т)фєемь Емьченько(м), во(и)томь, Фесодоромь Козломь, Фене(м) Проценько(м), бу(р)мистрами
вряду Лофи(ц)кого<.>,
приточиласА справа со(т) Кості, ктитора<.>, котори(и) росправова(л)сА
з Коньдратомь Чере(д)никомь со то<.>,
ижь менованому Кості кри(в)да в его согорожі и сели(д)бі дієтьса , для
которо(и) виламле(н)А кульд в збо(ж)ю нє поєдинокро(т) шкоду и(с) пашь по
носило .
Што на соного Черє(д)ника, же со(н)ь тому приве(д)цею и шко(д)цєю зна(й)дуеть, я(в)но показало, же па(н)ь Кость з людми, вери го(д)ними, // — ним [!] 8 зв.
Ю(с)комь Бородае(м), Иваномь Мащиньі(м), Романо(м) Ми(с)комь, що в ГІолоньского хате жиеть, Яико(м) Мазиле(н)ько(м) и и(н)шими лю(д)ми того дов іл ь , же то(т) Ко(н)драть, тое ко(л)е виламавьши, а виводу с того, же и сле(д)
до его двора пришо(л), нє даль<.>
Которьі(и) Ко(ст), хо(т) ему такь великая шкода в єго согороже діється,
є(д)нажь на убо(з)тво соного Черє(д)ника взглянувьши, ти(м) дарова(л) и до
права са(м) за своє доброе нє вьдава(л)<.> А соньі(и) тежь Ко(н)драть, хотячи
самь со себе и дво(р) сво(й) сокрасить, на Коста(н)тіА по(х)ва(л)ки ста(л), право(м)ь вкладаючисе, чинить<.>
И кгди собі стороні такь Ко(ст), яко и тоть Коньдра(т), на ри(н)ку собачи(в)шисА<.>, неслушьніє речи то(т) Ко(н)драти(й) на Ко(с)тю ста(л), злоречачи, примо(в)ля(т), жебьі врядові м іл ь посули, абьі право за ни(м) потєгло,
дава(т): «Я, Ко(ст), пере(д) лю(д)ми именова(л), же и жадного шеляга врядові
нє да(л)<.>»
31

тіа

И за то з обо(х) сторо(н)ь з десети копь гроше(й) скидалися О
Яко жь ми, вря(д), взаче то(и) справе жадного єщє шеляга со(т) Коста(н)не видали<.>, що смо до кни(г) записали.
[Знак підпису.]
Ш 18.]

9

Року ахнд [16541 декавріА д [4] дна .
Передо мьною, Іяковомь Котляромь, атаманомь городовьі(м) во(и)ска Запоро(з)кого лофицкимь, и передо мьною, Матьфеемь Емьченькомь, во(и)томь
лофицьки(м < >, а при мн£ будучихь Феодора Козла, Феня Проценька, бурмистровь вряду ме(й)ского Лофицького,
приточиласА справа (о(т) Курила Коноваленька, мещанина лофи(ц)кого,
которьі(й) в кривьд'Ь и со шкоде своє(и) на Грицка Ви(ст)рока, же ему злодЬ(й)скимь собьічаемь коноплі и [8]<:> пов'Ьсомь з комори ска(р)гу 23 викра(л),
ска(р)гу свою прєклада(л)<.>
Теди мьі соного злочи(н)цу, гіре(д) себе при(з)вавьши, вели бьі якого помочьника зна(л), любо за якою намовою то(й) крадеж справоваль, питали<.>
Що соньі(й) зра(й)ца при(з)наваль и не по8дмнокро(т)нє мови(л), же «то за
намовою Гапьки Грицихи тоть крадежь справоваль< >, якожь сона сама, в
мене прав^ тое ж прядиво купуючи, три пов^сми в о(д)но брала О и еще
мовила, жебьі (м) є(й) сокиру добьі(л)».
До того жь то(т) же злочи(н)ца мови(л), же тая Грициха и хл'Ь(в) то(т) же,
в которомь прядиво бьіло, вказала.
Що (с)мо казали / / казали до книгь записати, що єсть и записано в рату
шу.
[Знак підпису.]
ІМ 19 А
Року ахнд [1654] м(с)ца дєкабрА s [6] дна</>.
Передо мьною, Я(ц)ко(м) Котляро(м), атамано(м) ло(х)ви(ц)ким,ь, а при
MHt, будучи Трохима Лукяновича со(т) пна пу(л).<.> ми(р)горо(д)ского зо(с)ланого, такь же Ва(с)ка Га(й)дука, Йвана Пилипе(н)ка и и(н)ши(х), и передо
(м)ною, Матфее(м) Емьче(н)ко(м), во(и)томь, Федоро(м) Козло(м), бу(р)мистро{м)<.>,
ставьши (очеви(с)то, Ивань Куприянови(ч), собьівате(л) лофицьки(и), которьі(и) ска(р)гу свою и жалобу на Івана Власовича Могилевьца прекладаль
со то,
ижь тоть Власови(ч) пре(з) котори(и) ча(с) в Тере(ш)ка в Лофици стоя
чи <.> и южь до Ми(р)города вчора(й)шого дне два 24 з Лофи(ц)ци [!] вибьіраючися<.> и за(в)зявьшися межи собою с товарис(т)вомь свои(м) до ко(р)чьми
до Пере(х)ристьки заехавьши и меду ка(р)ци(й) ки(л)ка випи(в)ши, поєхали,
и тоть Власовичь з Я(ц)ка Ялозьки, Иванова зятя, шли(к) собол'Ь(й) ка(р)мазиновьі(и), з голови схопи(в)ши, к собе взя(л) и не со(т)да(л).
Q которо(м) со(т)ня(т)ю шлика, кгди соному Куприяновичу дано зна(т),
и со(н) Процику Све(р)длику, на тоть ча(с) атаману нака(з).,яко вряду, со(с)ве(д)чивьши, за Власовичо(м) наздого(н) о тоть шликь Ю(с)ка Петренька послаль<.> Котори(и) Власовичь, кгди се южь наза(д) ве(р)нуль<.> и во соповєда(н)ю поводово(й) сторони свою речь противь того прави(л), ижь Куприяно32

вичь, за ме(д) шапьі з н а ( в ) ш и , и ( к ) собе в з я л ь О , а потомь кгди ее южь Куприянови(ч) наза(д) додому ве(р)нуль, и тоть Власови(ч) з Яло(з)ка шальку
зня(л)<.>
Тєди мьі, вря(д), собохь сторо(н)ь справи тоє(и) ви(с)луха(в)ши, абьі то
чере(з) све(д)ка собя(с)нено бьіло.
Тєди, ста(в)ши сочеви(с)то, Васи(л) Стасевичь, Власовичовь челя(д)никь,
в тіє слова при(з)наль, ижь «прав^, поеха(в)ши на(м) з Лофици до Ми(р)города
и взя(в)ши з воза горе(л)ку, пили. А в ти(м) Ива(н)ь Куприянови(ч) з мого пна
шапьку з н а ( л ) и додому пошо(л), а мо(й) пань до Ми(р)города єдучи, з Рає(з)ки
шапьку з н а ( л ) и в т о ( м ) ь замєшанина межи соними стала<.>»
Що мьі, вря(д), вислуха(в)ши справи тое(и), наказали, абьі спо(л)не згоду
межи собою вчинили и чии(х) викладо(в) бо(л)ше(й) прє(й)шло, жебьі то(т) дода(л).
Що (с)мо казали записа(т), що е(ст) и записано.
[Знак підпису.] //
ІМ 20.]
^

—

Року ахнє [1655] януарід ф [9] д н а .
9 зв.
Передо (м)ною, Я(ц)комь Котляро(м), атамано(м) городовьі(м) лофи(ц)кимь, а при мн1з будучи Па(р)хома Копьчи(н)ьского, и передо мьною, Ма(т)фєе(м) Емьче(н)комь, во(и)томь лофи(ц)ки(м)ь<.>, Фєсодоромь Козло(м)ь, Фомою Сенюковичо(м), Фєне(м) Процє(н)ко(м), бу(р)мистрами вряду Лофи(ц)кого<.>,
ставьши сочевисто, Юхьниха, собьівате(л)ка лофицькая<:>, которая з
А(н)друшькомь, сино(м) свои(м), ска(р)гу свою на Я(ц)ка, Василева Стасе(н)кова хлопьца, со вкраде(н)ю ку(р)ти прєкладала со то<.>,
и(ж) прошло(и) суботи А(н)ьдрушькова жона до м и ^ н ^ в принале(ж)ности своє(и) ходила<.>, в которо(и) А(н)ьдрусихи єи власную фале(н)дишовую, по(д)шитую з срєбними кгузами, которьі(х) si [16] бьіло, ку(р)ту в ла(з)н*Ь
тоть хлопець, вкравьши, додому к Василю, яко пну своєму, прине(с)ши, соказа(л)<.>
Которого хлопьца по некотори(х) слушьньі(х) знакахь постере(г)ши, же
со(н) на то(т) ча(с) в ла(з)нї> бьіль, а виводу з себе нє даль<.>, казали(с)мо
к собі» єго припозва(т) и питали(с)мо, єсли бьі со(н) тую ку(р)ту вкравь<.>
Q ( h ) тежь, злочи(н)ца, хо(т) єго уси(л)не питали и карали, нє при(з)нава(л)сА<.>
А потомь Юхьниха, доходячи такь вєлико(и) шкоди, сина своего и чере(з)
знаки слушьніє дов'ЬдавьшисА, ижь тоть Я(ц)ко, хлопець, тую ку(р)ту вкра(в)ши, додому к Васілю приню(с)<.>
Тєди (с)мо злаго(д)не стали того с хлопьця со то пита(т)<.> Котори(и)
доброво(л)не бе(з) жа(д)ное ка(р)ности при(з)наль, ижь, «мови(т), тую ку(р)ту,
в лазн'Ь вкравьши и додому к Васелев'Ь прине(с)ши, и жонЬ єго со(т)да(л)</>,
а сона на хату єи скинула»<.>
Чо(г)[о] и повьторе соного хлопьца, єсли бьі то за ро(с)казомь Василеви(м) чи з уми(с)лу своего тую ку(р)ту вкраль, питали<.>
Тєди со(н) при(з)наль, ижь, мови(т), «то за ро(з)казо(м)ь Василеви(м)
справи(л), котори(й) мене (по)слаль, жебьімь що в лазні» вкра(л), штомь и
вчини(л)».
3 -3 9 3 5
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Потомь кгди бьі(л) са(м) Васи(л) пре(д) нась пре(д)по(з)вань, которо(г)[о]
если бьі со то(й) ку(р)те зна(л), питали. Ш(т)о со(н) жа(д)ньі(м) способомь к то
му се не при(з)нава(л)<.>, а пото(м), зе(з)воли(в)шисд з жоною своєю, мовиль
та(к): «Да(й)те м ні моєю хлопьца, а я до свое(й) го(с)поди пу(й)ду тое(и) ку(р)ти шукати<.>» А пошє(д)ши з многими лю(д)ми до своего двору и тую ку(р)ту на хаті схованую и звєзаную у Василя зна(й)шли<.> И кгди южь наза(д)
з тоєю ку(р)тою п р и ш л и о , тєди Васи(л), якобьі є(и) нє зна(л) и нє веда(л),
нє при(з)на(л)ся. //
Кгди те(ж) жони єго питали, тєди сона, же Васи(л) с хлопьцє(м) со то(й)
ку(р)ті знае(т), именова(л)а. Як южь и хлопець сочеви(с)то єму до сока мови(л),
же єму тую ку(р)ту да(л) сховати.
Што мьі, врядь, в справу везрівьши, наказує(м) декрето(м)ь наши(м),
жебьі Васи(л) со(т) сторони поводовоє, яко зра(и)ца, з хлопьцє(м) свои(м) ве(д)лугь ра(з)делу ді [14] а а(р)тикулу семого бьі(л) на го(р)ле караньі(и).
Що (с)мо казали до кни(г) ме(й)ски(х)ь записа(т)<.>, що єсть и записано.
[Знак підпису.]
Ш 21.]
Року ахнє [1655] м(с)ца фєвруарід зі [17] дна .
Пєрєдо (м)ьною, Васко(м) Га(й)дукомь, атамано(м) нака(з)ньі(м) ло(х).</>
и пєрєдо (м)ною, Хомою Сєнюковичо(м)ь, во(й)то(м) нака(з)ньі(м)</>, и при
на(с) будучи Ф єна Проце(н)ка, бу(р)мистра, и при бьі(т)ности Ма(с)ка, ііе(х)мистра кова(л)ского<.> и и(н)ши(х)<.>,
приточиласА справа со(т) £2мєля, ткача, которо(г)[о] Юхьниха за ча(р)ку
сребную, же у єє на заутрі ро(ж)де(ст)ва Хва вкрадено, а у соного £2меляна
собявилася, позивала<.> Што мьі, вря(д), соного ймеляна, єсли бьі тую ча(р)ку
в шлику знашо(л), яко пє(р)ве(й) собя(с)нА(л), и жеби со томь йпана(с) Поліш ько, тка(ч), м іл ь знати, питали<.>
Теди то(т) £2меля(н)ь сочеви(с)то прє(д) нами доброво(л)не, а не примусне
в тіє слова при(з)наль<.>, ижь «праві, кгди смо по(д) чась (т)оть в Све(р)дликово(м) двору на кануні кова(л)скомь бьіли<.>, а тоть йпана(с) з моєю жоною
би(л)сА<.> То(г)ди ве(д)лугь и(х) незгоди во(н) випьхали<.>, што и тамь же
є(д)наково межи собою 6 илиса<.>, и шапьку тоть йпана(с) згуби(л). Которо(и)
шапьки и А, шукаючи, ча(р)ку ту самую, а нє в шапьцє знашовьши, и шапьки
при(с)та(л) шука(т)<.> До которо(и) шкоди — зна(и)дєньА тоєи ча(р)ки пре(з)
мене, Ймеляна самого, йпана(с) в на(й)ме(н)шо(и) речи не в чомь нє привинє(н)ь<.> Которо(г)[о], со(т) того прє(д)сдвзятого д іл а , менованого йпанаса и
тоє(й) ту(р)баціє, що на мене припала, яко невиньного чловека, чловєка 25
уволняю, же со(н)ь жа(д)ного встиду, где ко(л)векь за то заживати не повине(н)ь<.>»
Q чомь вря(д) нинєшьньі(й), такового доброво(л)ного при(з)на(т)А со(т)
поменєного Омеляна ви(с)луха(в)ши<.> а видячи, ижь то(т) зра(й)ца ку тому
учи(н)ку соного чловека к собе нє притягаючи, во вьсе(м)ь уво(л)няе(т)<.>
Що и мн тимь пи(с)мо(м)ь наши(м) то варуємь, абьі не со(т) кого жа(д)но(й)
доле(г)ливости всюди нє зажива(л)<.>
Що для лепьшо(й) вери казали до кни(г) записа(т), що е(ст) и записано.
[Знак підпису.] //
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/*Ч/
Року ахнє [1655] мца фєвруарід кв [22] дна.
10 зв.
Пєрєдо (м)ною, Я(ц)комь Котляро(м), атамано(м) городовьі(м) ло(х).</>,
а при мн^ будучи Васка Га(и)дука<.> и прєдо (м)ною, Ма(т)феє(м) Емьченькомь, во(и)то(м)ь<.>, Фєсодоро(м) Козло(м), Фомою Сєнюковичомь, Фєне(м)
Процє(н)ко(м)ь, бу(р)мистрами вряду Лофи(ц)кого,
ставьши (очеви(с)то На(с)тьА Матв^иха з Луки, которая ска(р)гу свою на
Я(ц)ка Ожога з Луки, дя(д)ка своего, прекладала со то,
ижь по зе(с)тю Семенихи Ожожихи, небожьчиц'Ь с того с в 'Ь та О , а кгди
еще за живота своего будучи<.>, то(г)ди соно(и) Настьи Ма(т)вєисЬ, яко внуіг&
свое(и) в ней служачо(и), кобьілу в по(с)сесію и во вєчьноє де(р)жа(н)є лекговала<.> Тєди то(т) Я(д)ко Ожогь, си(н)ь еи, тую кобьілу по зестю ма(т)ки
свое(и) в себе де(р)жачи<.> а то(й) МатьвеисЬ єи налєжьности, яко сестричьні»,.
нє даючи, до си(х) часовь заве(в)ши н'Ьчимь собьіваеть<.>
Которая Ма(т)фєиха свое(и) нале(ж)ности, в кри(в)дЬ зостаючи, перє(д)
атамано(м) луча(н)ски(м) на Я(д)ку, дя(д)ку своємь, до(й)сковаласе<.> и вєдлугь наказа(н)А со(т) Луча(н)ского вряду декрету, жебьі Ожо(г) то(й) М а^в'ЬисЬ лошицу даль, а при codte тую старую шкапу дє(р)жаль<.>
И со(н)ь, яко ти(м) в ЛуїгЬ дєкрето(м) виданьі(м) нє ко(н)те(н)туючисе,.
взго(р)дЬль, такь и тепе(р) хотячи се(с)тричьну свою со(т) єго со(т)бьіти </>.
Тєди МЬІ, В Ь і(ш ) рєче(н)ньі(и) вря(д), В ГЛ Я Д Ь В Ь Ш И В справу тую, ЯКОИ Фєдориха, Я(ц)кова Ожогова се(с)тра, же со(т) ма(т)ки єи то(и) Hacrk бьіла кобьіла Л'Ькгована, и на брата своего при(з)нала<.>, пе(р)вого декрету не касую
чи, абьі такь тая На(с)тя, яко и Ожо(г), при пе(р)вомь виданомь Луча(н)ски(м)
декрету зо(с)та(л)ли [!]<.> Що и (в)года на то(м) же крузе стала<.>
Що мьі для лепьшого по(т)ве(р)же(н)я казали до кни(г) записа(т), що е(ст)
и записано.
[Знак підпису.]
Ш 23.)
ахнє [1655] м(с)ца ма(р)ца ві [12] дна.

Передо мьною, Я(и)комь Котляро(м), атамано(м) лофи(ц)кимь<.>, а при
MHt будучи(х) товарис(т)ва — Васка Га(и)дука, Йвана Ку(д)р1>, Йвана Лаврє(н)ка<.> и передо мьною, Ма(т)феемь Емьче(н)комь, во(и)томь, Фомою Сенюковичомь, Фєсодоромь Козло(м)ь, Фєнемь Процє(н)ькомь, бу(р)мистрами
вряду Лофи(ц)кого<.>, и при томь бьі(л) Микита Лу(ч)кови(ч), ктито(р), и
и(н)шіє<.>,
приточиласА справа со(т) Юхьнихи, собивате(л)ки / / лофи(ц)ко(й)<.>, котораА її
ска(р)гу свою на Омеляна, ткача, прекладала со то, ижь межи сти ро(ж)дества
Хва у соно(и) Юхьничи ча(р)ка срєбнаА с хати з ко(мчнати вкрадена, когоро(и)
А ?! того (ж) часу на(м), вряду, со шкодєсвоє(^) собяснилаО Што и до се(г)[о]
часу со згинє(н)ю тоє(и) ча(р)ки бе(з) в з я ( т ) а п є в ь н о є вєдомости в є л о с е О
Тєди то(т) Омєлянь, дє(р)жачи в себе тую ча(р)ку, а потомь Ничипору
Сче(р)баню, го(н)чарю, за двана(д)цєть шаго(в) за напо(и) за(с)тави(л)<.> А у
соного Ничипора Сємєнь Дубровє(н)ько лофи(ц)ки(й), за до(з)волєніє(м) Оме
лянович) викупи(в)ши<.> а хотячи єи собь во вєчьно(ст) достати, для пєвьноє
вєдомо(с)ти, якь много важи(т), до Стефана, золотарА, носи(л)<.> Тєди тоть
зло(т)никь добре со то(м)ь, же Юхьнишина єсть ча(р)ка, знаючи, яко со(н) єи
З*
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роби(л), зара(з) Юхьнисе со то(м)ь да(л) знати. И сона, на то шкоду маючи,
того жь часу до Дубрувє(н)ка, познаючи ча(р)ки своє(и), пошла<.> И Дуброве(н)ку, [!] такую ре(ч) почувьши, не зборонд(л)ся ти(м) же разо(м) Юхьнисе
ча(р)ки тое(й) соказати, и по(з)нала, ижь ее є(ст) ча(р)ка<.> И пришли со(т)
собохь сторо(н)ь — со(т) Ничипора и Дуброве(н)ка, же со(т) Омеляна тую ча(р)ку ІУГЬЮТЬ<.>
То(г)ди в пр:іпо(з)ванью соного Й м е л я н а О , которо(г)[о] смо пе(р)соналите(р), со(т) кого бьі тую ча(р)ку м'Ьль, питали<.> И со(н), ижь межи сти ро(ж)дества Хва, кгди кану(н) у Све(р)дликово(м)ь дому бьіл, и тую чарьку, на улици идучи, в ша(п)д,Ь зна(й)шо(л), имєноваль<.>
А други(м) разо(м) то(т} же £2меля(н)ь признае(т), же (м) бе(з) шапки знашо(л)<.> а нікому, такь врядов'Ь, яко и по(с)поли(т)с[т]ву, неякого со то(м)
не сопов'Ьдаль, а купил у сония Юхьнихи з Яньїчи миж лю(д)ми.
Яко и сама со(т) себе, со(т) Добровє(н)ка кгди ходила, которого, гдебьі тую
ча(р)ку [в]зя(л), питала.
Што £2меля(н)ь, же «то нє твоя праві» ча(р)ка, але я єи з Лаврє;н)ком по(д)
Васи(л)ково(м)ь зна(и)шо(в)ши, и єму нє и(з)на(и)мова(л)<.>»
А в то(м) єму Дубровє(нь)ко ча(р)ку тую соказа(л), котори(и) на то(м) же
ме(й)сцу соного Дубровє(нь)ка сотуюпя(т) зло(т), што со(т) нєгозача(р)ку взя(л),
ста(л) проси(т)<.> и ча(р)ку тую каза(л) Юхьнисе вє(р)нути<.> И такь што
е(д)но мови(л), то все ро(з)ними способьі со(т)повєда(л)<.>
Тєди мьі, вьішь рєче(н)ньі(и) вря(д), вглядаючи на то, ижь того жь часу
межи сти рожества Хва, кгди велики(и) бояри(н)ь воєвода Васи(л) Борисови(ч) Шеремете(в) з многими ра(т)ними лю(д)ми чере(з) нашь горо(д) ишоль<.>
и в его дворянина з го(с)поди, которьі(и) в Лаврі>на Мига(л)чиного стоя(л),
много речи(и) такь рухоми(х), яко и лежачи(х), покрадено<.> Што потомь
на того жь се ймеляна чере(з) знаки слушьніє показало. И са(м) се призна(л),
же за копіюй)™, московьскіє гроши, в Кирика, цигана, купи(л) к о н а .
11 зв.
Яко (ж) на то и Ма(н)ко, // цє(х)мист(р) кова(л)ски(и), з бра(т)ею и кану(н)никами своими прє(д) нами при(з)на(л), же тоть £2меля(н) прє(з) увєсь
кану(н)ь ме(д) за мо(с)ковьчики коп,Ь(й)ки пи(л)<.>
И мьі, вряд, вглядівши в справу тую вє(д)лу[г] ро(з)делу ді [14] <:> а
а(р)тику[лов] ро(з)ньі(х), семого и се(м)на(д)цетого, наказує(м) дєкрето(м)ь
наши(м), жебьі тоть £2меля(н)ь, яко южь подозрєньі(и) чловєкь и ньіне право(м)ь пєрєконаньі(и), бьг(л) ми(с)тру на кве(с)тію виданьі(и)<.>
И тую справу казали до кни(г) записа(т), що е(ст) и записано.
[Знак підпису.]
І№ 24.]
Року ахнє [1655] мца ма(р)ца аі [11] дна .
Передо (м)ною, Я(ц)комь Котляро(м), атамано(м) лофи(ц)ки(м)ь, и прєдо
(м)ною, Ма(т)фее(м) Емьче(н)ко(м)ь, во(й)томь, а при на(с) будучи Фоми Сенюковича, Ф єна Проце(н)ька, бу(р)мистро(в) вряду Ло(х)ви(ц)кого<.>,
приточилася справа со(т) Василя Кикьте(н)ка, котори(и), к нашому Ло(х)ви(ц)кому городу приеха(в)ши, изь ніякого потрафенА Гри(ц)ка Сидоре(н)ка
Веприка, яко винова(т)цу своего, же єму гроше(и) копь ше(ст) позичони(и)
способо(м) винень и еще з свестю его росправи слушно(и), в стан*Ь ма(л)же(н)36

ско(м) бьі(в)ши, зна(й)шо(л)<.> совежь з ни(м), Гри(ц)комь, тоть Васи(л), на
едну го(с)поду для умітикгова(н)А справьі тоє(и) зашє(д)ши, и бе(з) жа(д)ного
відома и дозволенд врядового своего до(л)гу впомина(л)ся. А на то жадного
писма и сведо(ц)тва врядово(г)[о] не маючи, вєликое затру(д)ненье тому Г р и б 
ку, яко з сведо(ц)тво(м) до Козе(л)ца едучому, сталь виряжать<.>
И кгдьі к на(м) соніє собі стороні для о(с)ве(д)ченА справи с(т)али<.>,
теди смо соньі(х), для которое бьі то причини бе(з) права и врядова ведома, яко
не сосели(й) чловекь, забо(р) соному Гри(ц)ку сталь чиньі(т)<.>
Што тоть Васи(л) пре(д) нами, же ему Гри(ц)ко копь ше(ст) гроше(и) винє(н)ь, именоваль<.> А у в остатьку, кгдьі до чого самого скупу и справи пришло<.>, теди тоть Васи(л) слова жо(д)ного по соно(м)ь Васи(л)ю 26 нє покривьши, але ведлугь саміє истоти сталь южь на соного сознава(т)<.>, ижь «поневажь,— мовить,— то А в тую справу увза(л)ся<.>, але А вми(с)лиє соного
Гри(ц)ка погороди(т) всюди, яко винова(т)ци своего и еще свести моє(й), н і со
чо(м)ь нє уи(с)тивьшогосе, шукаючи, вина(й)дую<.> Кгди (ж) со(н)ь в Ставище(х) све(ст) мою в стані ма(л)же(н)ско(м)ь за собою пре(з) по(л)тора року трима(в)ши а потомь єи покинувьши, и(н)шую собі жону в ста(н) ма(л)же(н)ьски(и) п о н а ( в ) ш и , све(ст) мою тепе(р) нічимь со(т)бьівае(т)<.>»
Ш(т)о мьі, виш рєче(н)ньі(и) вря(д), таково(и) справьі и(х) и п о ( д ) н а т о ( и )
незгоду ви(с)луха(в)ши дово(д)нє/ / дово(д)нє ви(с)луха(в)ши<.> и видячи, 12
и(ж) тоть Васи(л) єсть в то(м) винє(н)ь, же того Гри(ц)ка, бє(з) ведома врядо
вого забо(р) ч и н а ч и , ту(р)боваль, а тоть Гри(ц)ко в томь єсть вьінє(н)ь, же з
свестю его расправи слушьно(и) нє вьчини(в)ши, єще и длукгу завє(л)<.>,
росказали(с)мо соньїхь до в є з є ( н ) а да(т), а пото(м)ь ку згоде припустили<.>
и вмітикгова(н)е слушьное з собою взяли О
Што смо казали до книгь записа(т), що е(ст) и записано.
[Знак підпису.]
І№ 25.\
ахнє [1655] м(с)ца ма(р)ца ві [12] дна.
Передо (м)ною, Яско(м) Га(й)дуко(м), агамано(м) нака(з). . лохви(ц)ки(м)<.>, и передо (м)ною, Ма(т)феє(м) Емьченькомь, во[й]то(м), а при на(с)
будучи Фєсодора Козла, Ф єна Проце(н)ка, Фоми Сєнюковича, бу(р)мистровь
вряду Лохви(ц)кого<.>,
ставьши сочевисто, Ма(р)А Я(с)кувьна, д ів ьк а Скоропадова, з Б р и с е в ь о ,
котораА ска(р)гу свою на Йвана, мерочьника, Куцєва ме(л)ника млиновьского,
прєкладала со то<.>,
и(ж) кгдьі тая менованаА д ів ь к а <.> за покраденье меро(ч)никовьіхь гро
ш е^) в ратушу у вєзє(н)ю с и д іл а<.> теди, яко сонаА д ів ка при(з)нае(т) и
жа(л) сво(й) на то прекладае(т)<.> тоть Ива(н) са(м), стороже(м) будучи<.>,
и тую д ів ьк у со(т)кова(в)ши, рекь к не(й), ижь «нє бо(й)ся, па(н)но<.>, гроши
тиє, што у мене украдени, єсть то мои и ти м о а будешь<.>, то(л)ко волі и хоти
мое(и) при(з)вол< >» И пре(з) д в і ночи што хотіль, то чини(л) и єе собі п о н а ( т )
подлеца(л)се<.>
Теди мьі, вря(д), ви(с)луха(в)ши тое(и) ска(р)ги, казали(с)мо, абьі тое чере(з) сведо(ц)тво собя(с)нєно бьіло</>
Што во-пе(р)вьіхь, Л аврін ь Му(л)ченько, которьі(н) пре(з) тіє д н і в ра
туші у вєзє(н)ю седіль, сочеви(с)то в тіє слова при(з)наль<.>, ижь «кгдьі (м)
у вєзєнью в ча(с) ночьньі(и) седіль<.>, тєди соного мерочьника с тоєю дівкою
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<о(т)кованою спо(л)нє спячую виде(л)<.> Е(д)но жь ш(т)о бьі та(м) робьі(л),
того не сведо(м)<.> со которо(м) ти(м) же разо(м) Федору ратушьному со(з)на(й)ми(л)<.>»
До чо(г)[о] са(м) Федо(р) ратушьньі(й), сочеви(с)то ставьши, в тіє слова
призналь, ижь «си(х) дво(х) ночи(й), в котори(х), яко вдє(н)ь, бьіло со(т) МІСЯца светло<.>, и тоть меро(ч)никьсре(д) хати спа(т) вкла(в)ши(с), при которо(м)
и тая дЬвька ро(с)кованаА ле(г)ла<.> И тамь, лежачи вкупе, ро(з)мову до(л)го соб^ м'Ьвши до само(г)[о] св^та спали<.>»
На тую (ж) справу Ка(р)пь з Голю(н)ки втожь при(з)наль, ижь того Ива12 зв. на дв1> ночи вкупе в е(д)но(й) / / спо(л)ности з тоєю дЬвкою виде(л)<.>
Што жь и Миха(й)лиха Де(в)яньчиха в тіє слова при(з)нала<.>, ижь «пра
ве, кгди я зна(д)во(р)д в хату йшла, тогьди Йвана вкуп^Ь з д!>вькою лежачого
виде(в)ши<.>, и то(р)кнула, жебьі южь яко пєрє(д) св'Ьто(м)ь будучи, яко
люде до ра(т)уша прито(р)кають, того нє чинили, же спо(л)но лежа(т)<.>»
И и(н)ши(х) нев'Ьсть тожь много признало<.>
О чомь мьі, вря(д), то(и) девьці» сумле(н)є(м)ь завезали і єсли бьі пре(д)
тимь, яко у карца мєшькаючи, тоть учинокь м'Ьли, питали<.>
Тєди сона гіри(з)нала ижь н'Ькгди через се(и) ра(з), што се тепе(р) показа
ло, нє б ьівал о О
«Што А, Ияко(в) Котля(р), атама(н) городови(й) лофи(ц)ки(й), з пано(м)ь
Фєсодоровичо(м)ь, з Ко(с)те(м), ктиторо(м), и с тимь вишь описа(н)ьни(м)
врядо(м) в справу тую вгляд1ьвьши<.>, поневажь тоть ме(л)никь нево(л)ницу
свою, Д'Ьвку, см'Ьль и важи(л)се, со(т)ковавьши, з нею спа(т), наказуємь дєкрєтомь нашимь, жебьі тоть Ивань соную д*Ьвьку доконє(ч)нє за жону coot
взяль<.> И е(с)ли бьі того нє хотєль вчини(т), то сонаА дЬвька, яко у нєвол'Ь
ми(с)ль єго по(л)нячая, на его присягьнувьши<.>, о>ньі(и) Ива(н)ь н*Ьчи(м)ь
и(н)ши(м), только го(р)ломь карань будеть<.>»
Яко на то же (з)воли(в)шися, за жону тую д'Ьвьку би(т) соб'Ь именоваль<.>
И мьі, вря(д), наказа(л) соного Йвана н1>мь шлюбь стане(т) запоруку
да(т)<.>
И тое казали до кни(г) записа(т).
[Знак підпису.]
І№ 26.]
Року ахнє [1655] м(с)ца ма(р)ца ві [12] дна.
Пєрєдо мьною, Ва(с)ко(м) Га(й)дуко(м), атамано(м) нака(з). лофицки(м),
и предо (м)ною, Ма(т)фее(м) Емьче(н)комь<.> а при на(с) будучи Тєсодора Коз
ла, Фоми Сенюковича, ФенА Проце(н)ка, бу(р)мистровь вряду Лофи(ц)кого,
приточилася справа со(т) Омеляна, ткача<.>, котрри(и) боя(з)нь бжою
препомн'Ьвьши и срокго(ст) права посполитого зане(д)бавьши<.>, по(д) ча(с)
бьі(т)ности великого боярина, кгди з многими коньними и п!>ши ра(ж)тьними 27
людьми до во(и)ска ишо(л), в его дворянина, многіє рєчи забра(в)ши, покра(л)<.>
Которьі(и) по виконано(м) декрету з жоною своєю у вєзє(н)ю сидячи О ,
и жона соного Омеляна, злочи(н)ци, нє со сихь покраденьі(х) дворянинови(х)
реча(х), а не за н'Ьякогось кона Лавр'Ьна М'Ьльченька, козака лохви(ц)кого,
жебьі конА еи мужа м'Ьль стратить, пом овилаО
И мьі, вря(д), ти(м) жє разо(м)ь соного Лавр'Ьна до везе(н)А состерегаючи,
єсли бьі д о си(х) рєчи(й) нє ( c ) b ^ o [ m ] з сони(м) же Лавр'Ьно ь бьіль, всадить
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р о с к а з а л и о А потомь з обохь рукь такь коза(ц)кого, яко и ме(й)ского вряду,
люди(й) добрьі(х) и вери го(д)ньі(х) — Дениса Чо(р)ного, Семена, сотьника
Шия(н)ского, до соного злочи(н)ци, ткача, яко до мо(р)дованого для сопиту,
посилали.
Которіе сособьі та(м) того Ймеляна // на дово(д)не пита(в)ши и его ви(с)- 13
луха(в)ши, на повроть пре(д) нами, врядо(м), в тіе слова при(з)нали<.>,
ижь кгди (с)мо соного злочи(н)ци ве(д)лугь его зли(х)<.> учи(н)ковь питали<.>, при которо(м)ь соного Лавр'Ьна, если бьі в товари(ст)ве яко(м)ь и по(д)помогаче(м) (т)ихь покрадени(х) Миха(й)ловихь речи(й) бьі(л) и (з) на(й)довальсА, соному созна(й)мовали<.>
Теди тоть ймелянь пре(д) нами при(з)наль<.> и мови(л)ь, же «тоть Лавр'Ьнь на(й)меньшо(и) речи ні> вь чомь со тихьрєча(х) покраденихь нє (з)наеть<.>
и товариства жа(д)ного за (м)ною не заживаль<.> Ти(л)ко праві» я са(м)
еде(н)ь к то(й) шкоде и учи(н)ку, што тіе речи забра(л), знаюсе<.>, то(л)ко
тоть Лавр'Ьнь пре(д) часьі южь то минучи(м) часо(м)ь, взявьши моего конА,
стратильо»
И мьі, вря(д), такового сведо(ц)тва со(т) помененихь сособь ви(с)лухавьіш к.> и видячи, ижь тоть Лавр'Ьнь за то не е(ст) ви(н)ним, казали до кни[г]
записа(т).
[Знак підпису.]

Ш 27 А
Справа Семена с цигани со его ви(з)воле(н)ю <й(т)
поводовое сторони </> всЬхь цигано&ь<./>.
Року ахне [1655] м(с)ца і ю л і а еі [15] д н а .
Передо (м)ною, Я(д)комь Котляро(м), атамано(м) городови(м) солофи(ц)ки(м) [!]<.>, а при мні* будучи товариствь — Васка Га(й)дука, КостЬ, ктитора<.>, и передо (м)ною, Ма(т)феємь Емьче(н)комь, во(й)то(м), Фесодоро(м) Козло(м)ь, Фене(м) Проце(н)ко(м)ь, бу(р)мистрами вряду Лофи(ц)кого<.>, и при
бьі(т)но(с)ти Хоми и Ма^има, ре(з)никовь, и и(н)шихь мещань<.>,
лостанови(в)ши(с) сочеви(с)то, Петро Либе(р)да, Вета Чиже(н)ко, цигане,
собьівателе бо(р)зе(н)скіе, которіе доброво(л)не, ясне а нє примусне на тоть
те(р)мі>нь 28 до книгь ме(й)ски(х) ку запису в тіє слова при(з)нали<.>, ижь
што се по зе(й)шломь лофи(ц)комь я(р)марьку межи цигани звада с т а л а О ,
в которо(й) замешанине и много(м)ь зебраню люде(й) Я(с)ко Лазурє(н)ко заби(т) зосталь<.>
Теди в томь же зебранью и при то(й) ва(л)це и Семень, ре(з)никь, зна(й)дова(л)сд<.>
Котори(й) в правьде мовьячи: «И мене, Петра Либе(р)ду, с потрафєнА и
(в) замешанину вдариль, але сторони Я(с)ка, небожьчика забитого, приятеля
моего, рука соного Семена на нє(м) не дотикаласА<.>, яко жь я тому сведомь
добре, ижь нечого до небожьчика не привине(н)< .> Теди я, Петро, такь за само
го себе, що мене вдари(л), яко и за небожьчика забитого Я(с)ка, що ему нє привине(н) со(в)ше(м), ви(з)воляю // и ти(м) ли(с)томь доброво(л)ни(м) єго самого 13 ЗВ.
и жону єго уво(л)няю, и(ж) такь я са(м), яко и хто ко(л)вєкь с приятеле(и) моихь жадное кри(в)ди и перєнагаба(н)А, где ко(л)векь будучи соному Семену нє
пови(н)ни задае(т)<.>»
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Што мьі, вря(д), вьі(с)луха(в)ши того при(з)натьА соного Либе(р)ди и его то
вариству ижь того Семена со(т) того пре(д)сдвзятого д іл а , яко сторона укривьжоная, уво(л)няю(т)<.>, казали(с)мо для лепьшо(й) вери до книгь записа(т).
Што е(ст) и записано.
[Знак підпису.]
[№ 28.)
Справа поводово(и) сторони гдна (й(т)ца и Лазара,
сще(н)ноіго) инока, внесе(н)е ска(р)ги на Клима,
Га(й)дукова брата, ижь ему много речи(й) покра(л) іж.
Року ахне [1655] мца іюніа 29 ма(р)ца гі [13] дна .
Передо (м)ною, Ва(с)ко(м) Скребце(м), атамано(м) нака(з)ни(м) лохви(ц)ки(м), и передо (м)ною, Ма(т)феемь Емьче(н)ко(м), во(и)томь, Хомою Сенюковимо(м), Фесодоро(м) Козло(м)ь, Фене(м) Проце(н)ко(м)ь, бу(р)мистрами вряду
Лофи(ц)кого<.>,
приточилася справа со(т) Клима Радивониче(н)ка, яко неробочого, котори(й) боя(з)нь бжую препо(м)нівьши и срокго(ст) права по(с)политого зане(д)бавьши, у гдне со(т)ца Лазара, сщє(н)но[го] инока, капеляна єго м(л) пна Бокгле(в)ского, з жоною своєю, шкатулу з многими речами рухомими вкра(в)ши<.>,
ма(р)нє ве(д)лугь своего 30 уми(с)лу своего ро(с)ташловали и нікоторіє речи,
якь сами при(з)навьшися именую(т), у воду по(в)кидали, а и(н)шіє лице(м)
посо(т)давали<.> До чого се сами такь тоть Кли(м), злочи(н)да, яко и жона
єго бе(з) вшилякого примусу, ижь тую шкатулу, з воза со(т)ца Лазора а(л)бо
з саньі(й) зна (в) ши, о(т)били и тіє речи, пови(й)ма(в)ши, книжьки попали(л)<.>,
а другоє при собі зоставили, при(з)нали<.>
Теди нинешьньі(и) су(д) ве(д)лугь а(р)тикуловь права стого, вгл яд іль 31,
а меновите ро(з)делу ді [14] а а(р)тикулу семо(г)[о] вгляділь, наказує(м)ь декретомь наши(м), жебьі то(т)ь Кли(м), злочи(н)ца, спо(л)не з жоною своєю бьі(л)
на го(р)ле караньі(й) ото катовьскими руками, и тую справу казали до
кни(г) записа(т)<.>
[Знак підпису.] //
n v ji

Ш 29.)
Справа Іванова мгроч'ьника з Конова(л)кою
со вьшоше(н)е ста зло(т) гроиіе(и) со(т) М а(р)и, д івгк и < ^> .
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ахне [1655] ма(р)ца ді [14] дна </>.
Передо (м)ною, Я(ц)ко(м)ь Котляро(м), атамано(м) лофи(ц)ки(м), и при м н і,
Ма(т)фєю Е(м)че(н)ку, во(и)ту, а при на(с) будучи Фєсодора Козла,Фоми Сенюковича, ФенА Процє(н)ка, бу(р)митровь вряду Лофи(ц)кого<.>,
приточиласА справа со(т) Йвана, меро(ч)ника Куцєва<.>, которьі(и) ска(р)гу свою на Ма(р)ю, Скороподову девьку, прєклада(л) со то<.>,
ижь прошлого року<.> по во(с)крєсеніи Хво(м)ь у нєде(л) дві<.> такь
тоть Иван(н)ь, яко и тая д ів ька, на млино(х) в Куща в єдно(й) спо(л)ности слу40

жачи<.>, тєди сонад дЬвька, як со(н)ь по(д)глядЬвьши, злоти(х) сто вкра(г*)ши,
во-пе(р)вьіхь, Миха(й)лисЬ Де(в)яньчисЬ, баб'Ь, зло(т) ше(ст) да(т) л а 32,а пото(м)
Игнатис^ Конова(л)и$> копу ти(х) же гроши(и) дала, и на томь єще нє доставьши, сонад жь дЬвька поменоно(и) К о н о в а ^ ц ^ стала со(з)на(й)мова(т), ижь,
мови(т), «бо(л)шє єсче в мене тихь гроше(й), которие в го(с)подЬ взяла єсть,
єсли и(х) кажешь к соб^ прине(с)ти<.>»
Што сонад Конова(л)ка со(т) того не будучи со(т)м'Ьтьнок), аже раче(й) ху(т)
Л'Ьпьшую на то пока(з)авьши, итіє гроши к соб^ прине(с)ши росказала<.> «Толко,— мови(т),— жебьі нікому со томь нє созьна(й)мовала». А кгди е(й) всЬ
гроши тіє принесла, Конова(л)ка по вьзятью ти(х) гроше(й) у хл'Ьвь за(й)шла
и(х) л'Ьчи(т), которую та(м) же люде з невйдомости зна(й)ти хотячи, и сона со
томь постерегьши и тіє гроши в полу забра(в)ши, с х о в а л а О
Яко жь во сочеви(с)томь Конова(л)ки постановє(н)ю и сама со то(м), яко и
ви(н)ная ве(д)лугь д'Ьль и учи(н)ковь свои(х) будучи, кгди (с)мо мьі, вря(д),
со ти(х) гроше(х) єи питали, к два(д)цети копа(м) при(з)наласе<.>
Такь же и баба к дво(м) ле(в)ко(м), же со(т) дЬвьки взяла, знала<.>
Тєди ми, вря(д), в справу тую ве(и)зр'Ьвьши и видячи ижь тая вся попо(л)нєнад шкода со(т) д'Ьвьки до бабьі, а потом(ь) в доко(н)че(н)я вся и(с)тота до Конова(л)ки прошла< .>, тєди мьі яко сами(х) зра(й)цо(в) всЬхь ти(х) до тве(р)дого
вєзе(н)д всадить ро(с)казали, которіє пре(з) ки(л)ка дньі(и) у вєзєню сидЬли<.>
Аже на то(т) ча(с) в зупо(л)но(и) лаве поводово(и) стороне менованого Іва
на питали(с)мо, єсли бьі со(н)ь на тую дЬвку, бабу и Конова(л)ку на(с)тояти
м!»ль. Тєди со(н), шкоди свое(и) на ни(х) впоминаючисд, всЬхь ихь го(р)ломь
дарова(л), що (с)мо казали записа(т)<.>
[Знак підпису.] //
ІМ ЗО.]
Справа Qnanaca, рг(з)ника, з чглмдником'ь свои(м)
со и(з)гин% (н),ьг гроше (и) ді 1141 коп7>
в дорозг не веда(т) со(т) кого</>.
Року ахнє [1655] мца ма(р)да єі [15] днд.
Пєредо (м)ною, Я(и)комь Котляро(м), атамано(м) городовьі(м) лофи(ц)кимь,
а при мн^ будучи Ле(с)ка Котляра и прє(д) нами, Ма(т)феє(м) Емьченько(м),
во(и)томь, Фєсодоро(м) Ко(з)ломь, Фомою Сєнюковичо(м), Фєнє(м) Проце(н)ько(м)ь, бу(р)мистрами вряду Ло(х)ви(ц)кого<.>,
ч> ставши сочеви(с)то, Опана(с) Галушька, ре(з)никь, собьівате(л) лохви(ц)ки(и), котори(и) Миколая, челя(д)ника своєго, со згине(н)ю ді [14] копь гро
ш е^) ска(р)гу свою на все товари(ст)во прєклада(л) со то<.>,
ижь в року прошло(м)ь в по(ст) Филипо(в), кгди соніє ре(з)ники в Ли(т)ву
з су(л)ю, товаро(м) ходили<.>, тєди в Почеп'Ь за Новьгоро(д)комь Сивє(р)скимь
будучи и та(м) в Си(л)ки на го(с)поде вла(с)нє на ро(ж)дество Хво стоячи, тогьди
в Миколад Мисковьі(х) Пєрєдер'Ьєви(х) гроше(и) ді [14] копь схованьі(х) с по(д)головь, кгди тоть Микола(й) до коне(й) ходи(л), с по(д)головь вкрадєно<.>
Што соніє по згинє(н)ю тихь гроши(и), сопи(т) вчинивьши, а на томь же
ме(й)сцу нє трусилисд<.> и тимь справу тую ве(л)це затру(д)нили и кго(с)подаря своего мєнованого Си(л)ку за н'Ьяки(м) подо(й)зрени(м) знако(м), же у
єго кожу(х) по(з)нато, до вряду тамешьнего вдали<.>

Котори(и) вря(д) на (с)ка(р)гу и правьное си(х) речн и кові. попира(н)є
'■s.*
<оного Си(л)ку, яко подо(й)зреного чловека, якощемещане нши правя(т), до вез є ( н ) а да(л)<.> И ча(с) поводово(й) стороні до понєде(л)ка заложеньі(и) бьі(л)<.>
Которіе ре(з)ники в е(д)но(й) го(с)поде, где гроши тіе покрадени бьіли,
то е(ст) Ма(ц)ко з двома синами, Гри(ц)ко(м) и Са(в)кою, Данило ІДе(р)ба(н),
Ми(с)ко Передер'Ь(й), ре(з)никь, в которо(г)[о] гроши в Миколаево(м) завздова(н)ю будучие вкрадени бьіли, не жьдучи бо(л)шо(й) и да(л)шо(и) ро(с)прави,
а на(й)ме(н)не до приходючого понеде(л)ка з великою неувагою и неро(с)торопьно(с)тю пре(ч) з м^ста Почепа поехали, хто где (ж) в по(т)ребе свое(и) за(р)вавьши.
И тепе(р) за зєбра(н)ємь и (з)еха(н)емь веЬхь товари(ст)вь до Лохвици до
домовь свои(х) а за собя(с)нє(н)ємь на(м) все(й) справи<.> мьі, вря(д), наказуе(м)ь декретомь наши(м), жебьі тую всю шкоду зо (в)еЬхь рукь все товариство
ви(н)ному пре(з) лишь попосповьнивьши, а собЬ ви(н)ного, где ко(л)векь вина(й)довали, кгди ж соніє всЬ вкупі* в е(д)но(й) го(с)поде би(в)ши и бе(з) слушьное ро(с)праве поехали<.>
И мьі казали до книгь записа(т).
[Знак підпису.] //
ІМ 31.)
Справа Г о(р)пини Денисовнии Фен(н)ьі £'Іли(х)вЬровгьньі
со покрадгнье гроиіи(и) в пана Процика, крамаря.
ахне [1655] мца ма(р)ца ка [21] дна.

Пере(д) нами,
Випри(с)ко(м), сотнико(м) во(и)ска Запо(р).
лофи(ц)ки(м), Я(ц)ко(м)ь Котляро(м),ь, атаманомь городови(м), а при на(с)
будучи товариствь — Са(в)ки Гараще(н)ка, хоружо(г)[о], Ва(с)ка Скребца,
асавула, Йвана Ісове(н)ька, Ю(с)ка Петре(н)ка, Клима, Губарова зятя, и и(н)Ш И ( х ) < .> И ПерЄДО (М )Ь Н О Ю , Ма(т)фее(м) Е м ЬЧЄН'ЬКОМ Ь, B O (H )T O (M )b , Фесодоро(м) Ко(з)ломь, Фомою Сенюковичо(м)ь, Фене(м) Проце(н)ько(м), бу(р)мистрами вряду Лофи(ц)кого,
ставьши сочевисто, Процикь, крама(р), собивате(л) лохви(ц)ки(й)<.>, котори(и) на Го(р)пину Динисовьну, челя(д)ницу свою, же ему шко(д) в покраде(н)ю
гроши(и) начинила, ска(р)гу свою преклада(л) о то<.>
Теди мьі, ви(с)луха(в)ши Проциково(и) ска(р)ги, казали и д^вьц'Ь то(й)
пре(д) собою стать<.> Которо(и) по станове(н)ю, кому бьі тіе гроши, крадучи,
носила, питали<.>
Што «над д^вька сочеви(с)то в тіе слова при(з)нала<.>, ижь «праві» чти(р)ма рази ро(з)ними способьі, жебьі Процикь нє ві»да(л), в ча(с) нєбьі(т)ности
єго а(л)бо по(д) чась пяного, гроши беручи и в запасцє носячи, Фенн'Ь, £2лихверово(и) дочьц'Ь, є(й) до рукь власньі(и)хь давала<.> И едного разу соная Фєнна, з рукь мои(х) взявьши ше(ст) золотихь гроши(и), ТачьцЬ, сестра своє(и),
на бодакьву давала<.>»
До чого кгди и таА ІЗлихв'Ьровьна прє(д) на(с) постановле(н)на к разу
є(д)ному, ж е со(т) дЬвьки то(и) гроше(й) злоти(х) десе(т) спо(л)нє взяла, доброво(л)нє са при(з)нала<.>

йвожь такь пе(р)ши(м) разо(м), яко и на се(с) чась, тое(й) дЬвьки, єсли
бьі йлихв'Ьру, тое(й) молодици со(т)цу, любо ма(т)цє єє гроши давала, питали(с)мо.

Што сона жа(д)ни(м)ь способомь, же нічого £2ли(х)віру и ж оні єго нє дала,
и еони н і со чо(м)ь нє (з)наю(т), при(з)навала<.> «То(л)ко,— мови(т),— мьі д в і
пре(з) до(л)ги(и) чась, тимьі грошьми шаруючи, шкоду чинили<.>»
Што ньінешьньі(и) на ска(р)гу и пра(в)ноє пна Процика вгляділь попира(н)є<.>, поневажь самьі(и) по(д)ступь и великад шкода чере(з) тую Йли(х)віро(в)ну, же сона тіє гроши краденіє поживала, походя(т) и вє(д)луг ро(з)дєлу
ді 114] а а(р)тикулу з [7] и иньі(х), яко на нєробочи(м) д іл о м ь бавячи(х)сд, наказує(м) нинєшьни(м) декрєтомь наши(м), жебьі сонаА нєвіста з дів ь к ою , яко за
шкоду — чтири(с)та злотих в ГІроцика згинули(х), го(р)ломь бьіли караньї.

Што смо для ле(п)шо(и) вери казали записа(т)<.>
А у (остат(т)ку и сама Йли(х)ві(р)ка пре(д) нами при(з)нала, и(ж) «кгди
я по(с)тере(г)ла, же до(ч)ка мод з Проциковою ді(в)кою грошми шарую(т)<.>,
теди за то до(ч)ку свою с хати ви(г)нала».
[Знак підпису.] //
Ш 32.]

Справа JIa(e)ptnoea, козака з рибного,
з ХомонХ.у ро(с)правуючисм со згинг(н)г сакгве(и).
~

ахнє [1655] мца януаріА в [2] дна .

Пєрєдо мьною, Ма(т)фие(м) Емьче(н)ко(м), во(и)томь лофи(ц)ки(м)<.>, а
при (м)ні будучи Гри(ц)ка Куцєндти, Йвана Хорошька з уряду атама(н)ского
зо(с)лани(х)<.>, Ф єна Процє(н)ка, бу(р)мистра, и и(н)ьши(х)<.>,
ставьши сочевисто, Л аврінь, козакь во(й)ска єго ца(р). ве(л). з Рибного<.>,
котори(й) ска(р)гу свою на Фому А(н)ьдреева, собьівателя лофи(ц)кого, прєклада(л) со то,
ижь тоть Л а(в)рінь за вєлики(м) боярино(м)ь у во(и)ско идучи, а у соного
Фоми го(с)подою<.> и по(с)тере(г)ши собі, ижь нє вєда(т), где сакви свои згу
б и ^ ) и, впа(в)ши на Хомина кона, до Піс о к ь , где го(с)подою стоя(л), шукаючи
ти(х) сако(в), побігь<.> И та(м), в Пі(с)ка(х), нє (з)на(й)ше(д)ши, знову до
нашого города приеха(в)ши<.>, ста(л) Хому имєнуючи со(т) нєго бьі(т) шкоду
право(м)ь тру(д)ни(т)<.>,
котори(и) Хома, яко в то(м)ь нє чуючисА, виво(д) и(з) себе слушьньі(и),
же ти(х) саковь в дому своє(м)ь не видє(л), дава(л)<.> и сві(д)ка Гри(ц)ка, зя
тя своего на то именова(л), по которо(г)[о] мьі в уряду по(с)ла(в)ши, єсли бьі што
со томь зна(л) питали.
Которьі(и) ве(д)лугь сумле(н)А своего в тіє слова при(з)наль, ижь «я в дому
по(д) небьі(т)ность Фоми, тестя своєго, будучи и дрова рубаючи<.>, и кгди
козаки, Лавріново товариство, з го(с)поди в дорогу вие(ж)джали, тєди соніє
межи собою мовили, ижь «Л аврінь не відать где сакви свои згубьіль, а туть
нєви(н)нє на кго(с)подаря нападае(т)<.>»
Што мьі, вря(д), для бо(л)шого свідо(ц)тва, поневажь Лаврє(н) вери зятю
Хомину и тому свєдо(ц)тву и нєдо(и)маєть, со(т) боку своєго Йвана Хорошька,
Данила, со(т)ника ме(й)ского, до Л аврінова т о в а р и с т в а О — до Процика
Паламарє(н)ка посила[ли].
Теди соніє, та(м)ь бьі(в)ши и ти(х) козаков нє заставьши, го(с)подині ихь
со то(й) справє питали.

Которад Проциха при(з)нала<.>, ижь туть тіє козаки бьівьши и именовали, же «Лавр'Ьнь, товаришь нашь, не вєда(т) где сакви свои страти(л), а туть
неви(н)нє Хому соного ту(р)буеть<.>»
А до того и са(м) Лавр'Ьнь мови(л), же «мн^ товариство моє рекли, ижь
«ти сакви свои в ПЬскахь, на го(с)поде стоячи, забьі(л)» — и я тому вери донавьши, муси(л) багать и тамь южь нє знашо(л)<.>»
Што мьі, вьі(ш) рече(н)ньі(и) вря(д), ви(с)лухавьши справи тое(й), казали
до книгь записа(т).
[Знак підпису.1
\№ 33.]
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ахнє [1655] мца мад ф [9] дна. і і
Передо (м)ною, Ва(с)ко(м)ь Скрєбце(м), атамано(м) городови(м) ло(х).
</> а при мні. будучи товариствь— Леска Котля(ра), Ісова Па(р)толи і и(н)ши(х)<.> и перє(д) нами, Ма(т)фєе(м)ь Е(м)ченькомь, во(и)томь, Фєсодоро(м)ь
Козло(м)ь, Фомою Сєнюковичо(м)ь, Фєнємь Проценько(м)ь, бу(р)мистрами
вряду Лофи(ц)кого,
ставьши (очеви(с)то, сонь 33 Ісоа(н)ь, черє(д)никь з Снетина, котори(й)
ска(р)гу свою на Супруна, Стефано(ва) ши(н)каря, прєкладаль со то<.>,
ижь тоть Ивань, у соного Супруна на го(с)поде пи(в)ши и хотячи за(с)нуть<.>, тєди Супрунь яко приятеля своего со(с)терєгаючи, абьі ему яко(й)
шкоди со(т) кого нє бьіло, гроши єго со(т) него сотобравьши, ку собе взя(л)
и схова(л) и знову по(д) него напото(м)ь по(д)кинуль<.> Що Ивань, кгди зтре(з)ви(в)шися, со(т) сна во(с)таль, гроши тіє по(д) собою знашо(л)<.> Аже кгди
почаль гроши тіє лечить<.>, тєди соному Йвану злоти(х) ві [12] в то(й) сум£
нє до(и)шло<.>
И кгди на се(с) чась такь в дому доброво(л)нє, якь и прє(д) нами, врядо(м)ь*
тоть Івань на Супру[на], суми тое(и), що нє доходи(т), зло(т) ві [12], впомина(л)сА<.>. Тєди Супрунь жа(д)ни(м)ь способо(м)ь к тому нє при(з)нава(л)сА<.;
Що пань Ивань Кудря, товаришь нашь, доброво(л)нє при(з)наль<.>,
ижь «кгди(м) в дому С(т)ефановомь а на го(с)поде Супруново(и) бьі(л), тєди та(м)
Ивань шкоди своє(и) на Супруну, жебьі ему да(р)мо нє пала, впомина(л)сд<.>»
То(г)ди Супрунь пре(д) нами именова(л), ижь, мовить, «хо(т)а гроши тіє
во (Й)вана бра(л), є(д)ножь ему знову со(т)даль<.>»
Що нинєшьньі(и) су(д), ви(с)лухали(с)мо такь поводово(и), яко и по(з)вано(и) сторони, именованого пна Івана Кудл'Ь свєдо(ц)тва< .> наказує(м)ь дєкрєтомь наши(м), жебьі Супрунь Івану гроши тіє ві [12] зло(т) всю зупо(л)на ве(р)нуль. Кгдьі (ж) єсли бьі со(т) него гроши до (с)хова(н)я бра(л), то бьгло, злечивьши, наза(д) со(т)да(т)<.>, що и погоди(л)<.>
И ми казали то до кни(г) записа(т).
[Знак підпису.!
[№ 34.]
Того жь року И ДНА</>.
Передо (м)ною, Васи(л)ємь Скрєбцє(м)ь, атамано(м) ло(х)ви(ц)ки(м), и при
мніз, Ма(т)фею Е(м)ченьку, во(и)ту, Фєсодору Козлу, Фєню Процє(н)ку, Фом'Ь
Сенюковичу, бу(р)мистрахь вряду Лови(ц)кого<.>,
44

ста(в)ши (очеви(с)то, Гри(ц)ко Нє(с)туче(н)ко з Ковалю(в)ки, котори(и)
ска(р)гу свою на Процика, кала(ч)ника, собьівателя лофи(ц)кого, прєклада(л)
(0 то,
ижь єщє Бєрєсте(н)ско(й) єкьспєдицие(й), южь то че(т)ве(р)ти(й) рокь за
напо(й) то(т) Гри(ц)ко соному Процику за два цебри пива п<:> [80] со(с)мако(в)
зоста(л) бьі(л) винє(н)ь. / / За котори(и) длукгь до вряду, на то(т) ча(с) в Рожеві
мєшькаючи, а мєновите до Ма^има Му(л)ки, бьівьшого а(т)амана рожо(в)ского,
Гри(ц)кову жону припо(з)ва(л). Тоть П р о ц и к ь О , из ро(с)каза(н)ьА врядового, клячу его пограбьі(л)<.> И тень Процикь клячу тую, в себе де(р)жачи и по(д)
чась нужьньі(и) зимуючи, а поневажь Гри(ц)ко любо и жона его, будучи ви(н)ними, а нє хотіли шкапи тое(и) к собі викупи(т)<.> Теди Процикь з рамене
своего на Комаро(в)ку за д в і милі за ше(ст) золоти(х) продаль<.>
Що на се(с) час за внєсе(н)ємь и соска(р)же(н)емь помененого Гри(ц)ка
ска(р)ги<.>, ижь сонь шкапи свое(и) любо и суми нє(з)викло(и), жебьі ему нагорожено бьіло, у соного Процика помина(л)сд<.>
Теди мьі, вглядівьши в справу тую (и ве(д)лугь сведо(ц)тва Яска, калачьника роже(в)ского, которьі(и) при(з)на(л), же тая шкапа в ча(с) нужьни(и)
ле(д)ве золо(т)ого стояла) 34, наказуе(м) нинешьни(м) дєкрето(м) наши(м), жебьі
Процикь тую чтири золоти(х), що за шкапу, прода(в)ши, взя(л), Гри(ц)ку
(о(т)да(л), што и (з)года на томь же ме(и)сцу межи соними стала.
И мьі казали тое до кни(г) записа(т).
[Знак підпису.]

16 зв.

ІМ 35.]
Справа почине(н)л шко(д) кгргко(м).
ахне [1655] мца маА пе(р)вогона(д)це(т) д н а .
Пєрєдо (м)ною, А(н)дрие(м) Випри(с)комь, сотьнико(м) лофи(ц)ки(м) и при
м ні, Ва(с)ку Скребцу, атаману городово(м), а при на(с) зна(й)дуючи(х)се товари(ст)вь — Са(в)ки Гараще(н)ка, Ле(с)ка Котля(р)а, Па(р)хома Копьчи(н)ского<.>,
ставьши сочеви(с)то, па(н) Павє(л) кгрєчи(н)ь, которьі(и) ска(р)гу свою такь
на Ма(т)вєА, хлопьца своєго, яко и на Ва(с)ка Туро(в)ца прєклада(л) сото<.>
ижь тоть хлопець, нєве(р)не пану своєму служачи, аже по(д)ступомь ходя
чи на се(с) чась в городе нашо(м) по(д) чась я(р)маркови(и), а то за намовою и
наукою соного Ва(с)ка, в пана своего мєнованого Павла поясовь гарусови(х)
чтири пари, заполочи литру, што се тепе(р) є(д)но показало, вкравьши, и до
соного Васка на продажу принє(с)<.> Што<.> Ва(с)ко, схи(л)ность до чужого
доброго маючи, знавьши, же хлопє(ц) нє своє, але краденіє речи носи(т), к собе
заго(р)нуль и собєцальсе, штось за то хлопьцу дати<.> Тєди па(н) Павель, кгди
се тако(и) шкоди запєвньне довєдаль, внєть же намь, вряду, со то(м) со(с)вє(д)чи(л)<.>
Што ми, на ска(р)гу єго вглядівьш и, по соного Васка по(с)лали<.>
Котори(и), гди пре(д) нась пришо(л)<.>, тєди тиє вишь мєнованіє краденіє
речи лицє(м)ь з собою принє(с)ль<.>
То(г)ди ми в постановє(н)ью соного хлопьца питали, со(н) тєжь на(м) и [!]
/ / на(м) имєнова(л), же «то з намови Васи(л)А, крамаря, тіє речи к нему при- 17
нє(с)». И єще, мовить: «Мні за то нічого нє да(л)<.>»
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На которую справу Васко жа(д)ноє со(т)повєди, жє зле вчини(л), со соб*Ь
не мовилг<.>
До чого напотомь и са(м) Васко, же хло(п)ца на такоє д'Ьло по(д)води(л),
доброво(л)не се при(з)на(л) и еще за тіе речи и гроши(и) соному хлопьцу нє даваль<.>
Тєди мьі, вря(д), в справу тую вгляд'Ьвьши, наказує(м) декретомь наши(м),
жебьі то(т) Васко с тимь хлопьцє(м), яко с тимь, што кра(л), а со(н) со(т)бьіра(л)
*—>
и на то приводи(л), вє(д)лугь ро(з)делу ді [14] а а(р)тикуло(в) ро(з)нихь бьі(л)ли[!] соба го(р)лом карани.
И тую справу казали(с)мо до кни(г) записа(т).
[Знак підпису.]
Ш 36. ]
ахне [1655] мца мад зі [17] дна .

Передо (м)ною, Ма(т)феємь Емьченькомь, во(и)томь лофи(ц)ки(м)<.>, а
при мн^ будучи Фєня Процє(н)ка, Фєсодора Козла, Фоми Сенюковича, бу(р)мистро(в) вряду Лохви(ц)кого,
приточиласе 35 ста(в)ши сочеви(с)то, Васи(л) з Шіи, котори(и) ска(р)гу свою
на А(н)дрид Ви(н)ника, собьіватєлд см'Ьловьского, поклада(л) со то<.>,
ижь тоть А(н)дрє(и) и(з) сведо(ц)тво(м) вряду своєго ме(й)ского е(з)ди(л),
соного ВасиліА, винова(т)ци своєго, вина(й)дуючи, котори(й) совде в городе
нашо(м) и зна(й)шо(в)<.> И нє заховуючисА ве(д)лугь звичаевь правьнихь,
жебьі м'Ьль соного Васи(л)А за свою шкоду припо(з)ва(т), але нападо(м) збитечьнє сталь на сономь сумьі своє(и) витяга(т)<.>
Котори(и) Васи(л), же єго н'Ьгде Аньдрє(и) нє со(т)пустиль, мусиль ему
нєсо(т)ступьне гроше(и) шє(ст) копь до рукь дать, а за состатокь просиль. Што
тоть Аньдр'Ь(й), нЬ на що нє роспекьтуючи, яко люди(и) сила на то при(з)нало,
же, мови(т), «соного Васи(л)А, за шію взявьши, додому попроважу<.>»
Которьі(и) Васи(л), такового страху боячисА, з дому Радкова ковалева му
с и ^ ) со(т) рукь єго вгЬкать<.> Тєди Аньдре(й), таковую справу узр£вьши,
до люди(и) зобрано(г)[о] кгм^ну кричаль, ижьбьі соного ВасиліА, яко злочиньцю, б'Ьгаючи по(й)мали<.> Нащо и кгва(л)ту, якь нєприятеля г о н а ч и в шіи,
крича(л)<.>
Которо(г)[о] Васи(л)я, якь злочи(н)цю якь злочиньцю[!], люде на взива(н)є
соного А(н)дред кгва(л)ту по(й)мали<.>, а меновите Кирикь, по(й)ма(в)ши и до
на(с) приве(в)ши, скутокь справи тое(й) соповели, то е(ст) Кость Нико(л)ски(й),
палама(р), Ти(м)ько Ра(д)ковь, ковале(в) зя(т)<.>
И мьі, нєзвича(й)ни(й) и зли(й) поступокь А(н)др*ЬА узна(в)ши, за то є(ст)мо
соного вє(д)лугь права стого, яко при(с)тупьного, карали.
И то до кни(г) казали записа(т).
[Знак підпису.] //
Ш 37.1
17 зв.

ахне [1655] мца мад 31 [17] дна.
Передо (м)ною, Васи(л)є(м) Скрєбцє(м), атамано(м) городови(м), а при
(м)ні> будучи(х) товари(ст)вь — пна ЕвьстафіА Го(р)банє(н)ка, Ле(с)ка Котля
ра, Исова Па(р)толи и и(н)ши(х)<.> и прє(д) нами, Ма(т)феє(м) Емьче(н)ко(м)ь,
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во(и)томь, Фомою Сєнюковичо(м)ь, Фєне(м) Проце(н)ко(м)ь, бу(р)мистрами
вряду Ло(х)ви(ц)кого<.>,
ставьши сочевисто, Онофрє(и) Скля(р), собьівате(л) лофи(ц)ки(й), котори(и)
на А(н)ьдред Ба(й)лика ска(р)гу свою поклада(л) а) то<.>,
ижь то(т) А(н)дре(и) прє(з) чась яки(й), в дому Онофрєево(м) мешькавьши,
котори(и) в рамвни своего н'Ьяки(х) молоди(ц) г<:> [3] по(д) чась я(р)марьку
к собє принд(л)<.>Што напро(д) в то(м) дому А(н)др1>8ВИ со(т) тихь молоди(ц)
сталас пото(м) того (ж) разу йнофриев'Ь в то(м) же дому шкода: же строку сребную з скрині з кгузиками ві [12], не вєдає(т) со(т) кого, вкрадено, стала<:>.
Котори(и) ти(м) же разо(м) со шкодє своє(и) сопове(д) на(м)ь на то поклада(л)<.>
Тєди на се(с) ча(с) ве(д)лугь угляже(н)д з слушьни(х) доводо(в), поневажь
А(н)др,Ьєви стала шкода, и со(н)ь бе(з) позволе(н)ья врядового важи(л)сА тіє
молодиці грабьі(т)<.>, наказує(м)ь дєкретомь наши(м), жебьі тая шкода з Онофрев(м) и (с) тими молодицами зб£(г)лими по половици стала<.>, а А ^др'Ьєви
з (с)ведо(ц)тво(м) во(л)но буде(т) ти(х) молоди(ц) вина(й)дова(т)<.>
Що (с)мо казали записа(т) до кни(г).
[Знак підпису.}
[Л6 38 А
ахне [1655] мца мад ка [21] дна .
Передо (м)ною, Яково(м) Але^'Ьєвичо(м), протопопою лофи(ц)ки(м), и при
мн*Ь, Трохимію, сщенику прєчи(с)ко(м) ло(х)вицко(м)<.>, а при на(с) будучи
Ва(с)ка Скрєбца, атамана городового, и єго товари(ст)вь — Леска Котляра,
Исова Па(р)толи, Па(р)хома Копьчи(н)ского, Феска Галю(н)ки и иньши(х) и
при бьі(т)ности Ма(т)фєд Емьче(н)ка, во(и)та, Фоми Сенюковича, Фесодора Ко(з)ла, Фєнд Процв(н)ька, бу(р)мистро(в) вряду ло(х). </>,
приточиласА справа со(т) Я(ц)ка Кла(д)ка, собивателя дЬви(ц)кого<.>, которьі(й) са(м) со(т) себе, яко и имєнєм Ма(р)и, до(ч)ки свов(и), за сведо(ц)твомь
и(х) м(л) пна вряду Ні>жи(н)ского<.> ска(р)гу свою на Йвана, зятя, а мужа
до(ч)ки свое(и), прєклада(л) со то,
ижь тоть Ивань, яко свєдо(ц)тво сопевае(т) и я(в)нів злие д'Ьла по(с)в1.(д)чають<.>, боя(з)нь бжу препо(м)н,Ьвьши и акть стри(й) ма(л)же(н)ски(и) и при
сягу злама(в)ши<.>, южь д [4] ро(к), якь менованую Ма(р)ю, жону свою, со(т)
всего собобравьши, якь рєе(ст)рь по(с)в*Ь(д)чаеть, покинуль<.> И с тими рєчами к нашому городу за(й)ше(д)ши, вще бо(л)шую зра(д)у и по(д)ступь по(д)
лю(д)ми показа(в)ши, же Матюшиху, вдову, собьівате(л)ку нашу, добри(м) и
во(л)ни(м) именуючисд чловекомь, за себе в ста(н) ма(л)же(н)ски(й) пона(л )<.>
и мешька(л) ажь до си(х) часовь<.>
По которо(г)[о] справа(х) меновани(й) Я(ц)ко з до(ч)кою своєю, же со(н)
в Ло(х)вици зна(й)дуєтьсА, дов,Ьда(в)шисА з приданою сособою И(л)вю Вищилусо(м), // во(й)том вврєсо(ц)ки(м), справє(д)ливости слушьно(и) з соного Івана, 18.
кгва(л)товьника, а(к)ту сто(г)[о], доводиль<.>
Котори(и) Ива(н) к тому завьзятому Д 'Ь л у и са(м) зна(л)сА<.>
Твди нинє(ш)ньі(и) такь духо(в)ни(и), яко и (с)вв(ц)ки(и) су(д), на ска(р)гу соного Я(ц)ка вгляд'Ьвьши, ве(д)лугь ро(з)делу ді [14] а а(р)тикулу кф [29]
наказує(м) декрєто(м)ь наши(м), жебьі сонад Ма(р)д яко пе(р)вад жона при
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(с)воємь мужу зо(с)тала, и его, яко чужоложьника, если бьі и нє хотіль, на
го(р)ле карала любо и(з) ни(м) мешькае(т) — на е(й) то волі стати мае(т). И южь
єго сопретивьши, вечьне бе(з) мужа мае(т) мешька(т)<.>
Що (с)мо казали до кни(г) записа(т)
[Знак підпису.]
[№39.]
ахне [1655] мца іюна и [8] дна .

Передо (м)ною, Васи(л)ємь Скрєбцє(м), атамано(м) ло(х)ви(ц)ки(м), а при
м ні будучи товари(ст)вь — Леска Котляра, Процека Све(р)длика, Фєска
Голю(н)ки, І сови Па(р)толи, Фєдуса и инши(х)<.> и пєрєдо (м)ною, Ма(т)фее(м)ь
Емьче(н)комь, во(й)то(м)ь, Фєсодоро(м) Козло(м), Фомою Сенюковичо(м), Фене(м) Процє(н)ькомь, бу(р)мистрами вряду Лофи(ц)кого<.>,
ста(в)ши сочеви(с)то, Са(в)ка, Залюбо(в)ского зя(т), котори(и) на Я(ц)ка,
яко неробочого злочи(н)цю своего, ска(р)гу свою прєклада(л) со то,
ижь прошло(и) нєдели менованьі(и) Савька, ве(д)лу(г) звикло(с)ти сусі(д)ско(и) заховивуючисА, и свои(х) воловь сора(т) Климу, мещанину лофицькому,
даль<.> В которо(г)[о] Клима праве з рукь захватьни(м)ь діло(м) вола чо(р)ного со(т) плуга тоть Ияко(в), злочи(н)ца, вкравьши и на продажу до Веприка
по(д) чась я(р)марьковьі(и) боя(з)нь бжую препо(м)нівьши и срокго(ст) права
по(с)политого занє(д)бавьши, повіль<.> Которо(г)[о] сила люди такь стрєчали,
яко и минали довьнімаючи, же своєго вола на продажу ведуть, нічого єму
спрєча(т) нє важилисА. И до Веприка того вола скоро припровади(в)ши, мо(с)калю(м), цени не до(й)маючи (счо во(л) стои(т)) 36, прода(л) в Моле(в). Тежь
того вола Кири(к), резникь з Веприка, купи(л)<.> Q которьі(х) то шкоде своє(и)
па(н)ь Сава, со (в)краде(н)е вола довіда(в)шисА, бе(з) вшелякихь забавь в тро
пи за сони(м) Я(ц)ко(м)ь, злочи(н)цею, до Веприка, маючи добри(и) со(т) ро(з)ни(х) люде(и) порокь, побігь. И тамь вола своего в Кирика, ре(з)ника, счо
со(н) купи(л), познавьши и со(т) лица врядови тамошьнєму Вепри(ц)кому да(в)ши, до Лохвици з воло(м) и (з) Кирико(м) шкодуючи(м) пришо(л). И соного Я(ц)ка, злочи(н)цу, в городе со(в)де по(й)ма(л) и на(м) со(с)ве(д)чиль.
Которо(г)[о] злочи(н)цу<.> такь на то(т) ча(с) скоро впо(й)ма(н)ью, яко и
и ньінє при зупо(л)нє засело(м) суду, если бьі со(н) ку то(и) шкоде, вкраде(н)ю
вола, бьі(л) вине(н)ь и зна(л)ся, питали<.>
Що со(н)ь доброво(л)нє бе(з) жа(д)ного примусу, ижь «праві я са(м) к тому
д іл у сами(и) шко(д)ца естемь», — при(з)наль<.>
Што мьі, нинєшьньі(и), на ска(р)гу и пра(в)ное соного Са(в)ки и все(й) грома18 зв. ди попира(н)є // вглядівьш и и дово(д) слушни(и) такь пре(з) люде, яко и со(т)
самого созна(н)А єго у(з) навьши<.>, вє(д)лугь ро(з)делу ді [14] а а(р)тикуло(в)
семого наказуе(м) дєкрєто(м)ь наши(м), жебьі тоть Я(ц)ко на кве(с)тію бьі(л)
виданьі(и) и го(р)ломь караньі(и) а то катовьскими руками<.>
Которую справу наказали(с)мо до кни(г) записа(т).
[Знак підпису.]
ІМ 40.]
Року ахнє [1655] м(с)ца іюніа ві [12] дна .
П ризна(н)г Івана СлЬся.
Передо (м)ною, Васи(л)ємь Скрєбцє(м), атамано(м) городови(м) лохви(ц)кимь, а при (м)ні будучи товариствь — Ле(с)ка Котляра, Йвана Пилипє(н)ька,
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Ми(с)ка К абачьн огоО и и(н)ши(х) и перед нами, Ма(т)фее(м) Емьче(н)комь,
во(и)то(м)ь, Фєсодоро(м) Козло(м), Фомою Сенюковичо(м), Фєне(м) Проце(н)ько(м)ь, бу(р)мис(т)рами ма(й)страту Лохви(ц)кого<.>,
ста(в)ши сочеви(с)то, Ива(н)ь Сл'Ь(с) з Бе(з)са(л)<.>, котори(и) в справі
Григора Ти(с)мяне(ц)кого, собьівателя бе(з)са(л)ско(г)[о], и Василя Кривошиє(н)ка, брата своєго стриє(ч)ного, мешькаючого у Воро(н)ков,Ь, вє(д)лугь
завєза(н)д со(т) нась, вряду, ему сумленд доброво(л)не, я(с)не а нє приму(с)нє
в тіє слова при(з)наль<.>, ижь, мови(т), «кгди А у Василя, брата моего, пре(з)
многіє л'Ьта мешькаль, тєди, гди є(д)ного часу з дороги по сме(р)ти нєбо(ж)ки
А(н)ьдрущихи, ма(т)ки Ни[чи]порово(и) и Василєво(и), в Махьно(в)ци мешкаюче(й), додому пришо(л), а ма(т)ки живо(й) нє за(с)та(л)<.> То(г)ди мн£ тоть
Васи(л)<.>, брать мо(и), ижь прави(л) ижь повода, кгди ма(т)ка мод, нєбожька,
з сего свізта зходила, теди до(м) за(ц)нє во вьсе(м), що кому належало, ро(с)поряжаючи, и Катерині, внуц^ свое(и), а мое(й) се(с)три(ч)н,Ь, воло(в) два с телі»гою, з су(л)ю, з которо(и) сто тисячи(и), коро(в) дв’Ь, сове(ц) десятеро со(т)казала<:>.
Теди тое все в завєдо(в)ва(н)е[!] на поховь такь се(с)три(ч)ну Катрю, яко и
тое все, подала<.> «Тєди,— мови(т),— д тоє все до свои(х) рукь побра(в)».
Що ми, вря(д), ви(с)лухавьши того при(з)на(т)д, казали до кни(г) за
п и с а л о , що єсть и записано<.> в ратушу лофи(ц)ко(м)ь.
[Знак

підпису.]

І№ 41.]
Року ахнє [1655] м(с)ца і ю н а єі [15] д н а .
Пєредо (м)ною, Іяково(м) А ле^євичомь, протопопою ло(х)ви(ц)ки(м),
и пре(д) нами, BacH^)e(M)b Скребце(м), атамано(м)ь городови(м) лофи(ц)ки(м)<.>, Ма(т)фее(м) Емьче(н)комь, во(й)то(м), а при на(с) будучи Ле(с)ка
Котляра, Йвана Пилипе(н)ка<:>, та(к)жє Фєсодора Козла, Фоми Сенюковича,
бурми — // бурмистровь вряду Лофи(ц)кого,
приточила(с) справа со(т) гдна со(т)ца Ісоа(н)на, сще(н)ника, викарии це(р)кве(й) лофи(д)ки(х)<.>, которьі(и) такь чере(з) собяснє(н)е многи(х) люди(и),
яко и са(м) на себе по(с)вє(д)чаеть<.>, ижь тоть со(т)ць Ісоа(н) многи(м) людемь,
ижь мі>ль до Вєприка в потрєбє своє(и) єха(т) и поєха(л)<.> Йвожьо)(т) тоє(и)
прє(д)сдвзяте(и) дороги ве(р)нувьшисд, зами(с)ль прє(д)сд до Прилуки єха(т)
взя(л)<.> И да(в)ши И(г)натис,Ь К онова^ц'Ь, товариша нашого жон'Ь, зна(т),
а то жебьі з ни(м) в дорогу єхала<.> Которая яко г о ( с ) п о д и н а , же в дому єи
(о(т)ць Іва(н) ме(ш)кае(т), хуть свою ку тому схили(в)ши, ба(р)зо рада та(м)
єха(т) при(з)волила и, набравьши фляшу гор'Ьльки, противь ночи за колясою
за со(т)цємь Исоано(м) пошла и, єго до(г)навьши, такь важиласА без мужа, яко
и со(н)ь бе(з) жони, а (з)влаща духо(в)ни(м)ь проти(в) ночи<.> нє вєда(т) где с
чужою жоною єха(т)<.>
Q чомь, кгди со таково(и) справі и нєпотрєбномь учи(н)ку и поговору,
щого с а про(с)ти(й) наро(д) на(й)ба(р)зе(и) с т о г о с а го(р)шить, пну атаману да
но зна(т)<.> То(г)ди (о(н)ь на(з)догонь Гри(ц)ка Ско(ч)ка, асавула, Іва(н)ця
Све(р)длика, а за ними Гри(ц)ко Красуле(н)ко за со(т)дє(м)ь Ісоано(м)ь и за тоєю
нєв’Ьстою по(с)лаль<.>
4 -3 9 3 6
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Которіє, поб'Ьгьши, соного з невіьстоютою в дому со(т)ца Василід, сщєника
іва(х)ни(ц)кого, на го(с)поде знашли и в тако(и) справі и(х) нєпорядно(и) будучи(х) до города сонихь зо (в)сЬмь з возо(м)ь припровадили<.>
В которо(м)ь и сочеви(с)то со(т)ца Ісоана питали<.>
Што со(н) такь же, яко се више(и) помєнило, пе(р)ве(й) бьіль доВєприка
поєха(л), а дал'Ь(й) до Прилуки з тоею жоною, Конова(л)кою, єха(т) завє(р)нуль
и мови(т): «Же (м) скоро за фо(л)ва(р)ки лохви(ц)кіє, тєди мь сталь кона своєго
попасова(т) и южь тую нєв'Ьсту по(д) горою, до Іва(х)никовь єдучи, до(г)наль
и (в)еЬвьши, єха(л)<.>»
Що нинєшьньі(и) су(д) такь духовьньі(и) менованого со(т)ца Исоана ви(с)луха(в)ши<.>, казали то до книгь записа(т), що е(ст) записано.
[Знак підпису.]
ІМ 42.]
Року ахнє [1655] м(с)ца і ю л а кд [24] д н а .
Передо (м)ною, Васи(л)ємь Скрєбцємь, атамано(м) лохви(ц)ки(м), а при
MHt> будучи єго м(л). пна Ма(т)вєА Кгу(н)ского, наме(с)ника Городи(с)кого и (с)
товари(ст)вь Йвана Лаврє(н)ка и и(н)ши(х)ь<.> и передо (м)ною, Ма(т)феємь
Емьче(н)комь, во(и)томь, Хомою Сєнюковичо(м)ь, Фєсодоромь Козло(м), Фєне(м) Проце(н)комь, бу(р)мистрами вряду ме(й)ско(г)[о] Лохви(ц)кого,
приточилася справа со(т) Пара(с)ки Степанихи, собьівате(л)ки лохви(ц)ко(й),
19 зв. котора ска(р)гу свою на Дмитра Струм1>квина и на Йвана // Йвана Косого,
собьівателе(и) лохви(ц)кихь, а на (й)мє(н)нє на сино(в) и(х), то е(ст), на Ле(в)ка
Дмитрова а на Семена Иванова, прекладала со то<:>,
'“'w
ижь прошлого т и ж ь н а в се(м) вьішь мєновано(м) року мца іюля иі [18] д н а
соніє хлопьята, яко при нєзупо(л)номь розуме будучи, боязньї и страху бжІА
в собі, нє маючи, а на вьігонь со(т)цєвь свои(х) ягнАта со(т)це(в) 37 пасучи и своєволячи. С которое своєвол'Ь великую ме(р)зєность и бри(д)кость вробьг(ли),
-вьши 38 ижь помєнено(и) Стефанихи дочьку на (и)мя Ма(р)ю, такь же в л^техь
нєзупо(л)ную з собою взявьши, уси(л)ствомь зара(з)ливє зкгва(л)тили<.>
А то яко сама со(т) себе тад дЬвьчина посв'Ьдьчаеть и щире явьнаА и(с)тота
показуе(т): єдє(н) хлоп'Ьць за руки єє де(р)жаль, а други(и) тряскою паніє(н)ство є(и) па(с)твечисе а своєволнє скази(л)<.>
Q чомь н ь і н є ш ь н ь і ( и ) засели(и) су(д) на жалобу соно(и) Стефанихи и (з)мазу
дЬво(ц)тва дочьки єе, вгляд,Ьвьши<.>, соньі(х) хлопьцо(в) кар а льі, которіє к
тому злому вчиньку нє при(з)нають с а . Е(д)накь же на и(х) самаА таА и(с)тута
зєльживости A^BbCTBa, хо(т) соніє и пря(т) се, вказуєть<.>
Тєди за порадою и (с)хилностю всем запо(л)нє нє засело(и) лавьі наказує(м)
дєкрєтомь наши(м), абьі тоть Дми(т)ро і Івань за своихь синовь соную Стефаниху за зе(л)живо(ст) еи до(ч)ки и (с)казительно(ст) паніє(н)ства на вьсе(м) и за
виклади погодили <.>
А то мьі, вглядаючи, ижь тіє дЬти собоє(и) плоти при нєзупо(л)но(м)ь єще
розуме зо(с)таю(т), а єсли бьі в бо(л)ши(х) л'Ьтахь и иначе(й) мо(г)ло<.> бьіти,
тєди бьі за таковьі(и) и(х) вчинокь вє(д)лугь ро(з)делу аі [11] а а(р)тикулу ві
[12] го(р)ломь мо(г)ли караньї бьі(т)<.> До чого и тепе(р) што би се на соную
дЬвьку яко(и) сме(р)те(л)но(и) пригоди, яко при нєзупо(л)но(м) се(м) здоровью
єи зо(с)таюче(й) покажєть<.> право и(н)шоє, яко на ме(р)дерьцовь по(й)деть.
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А е(с)ли тая д ів ьк а при (з)доровью пе(р)шомь зо(с)тане(т) и до со(т)да(н)А в
ста(н) ма(л)же(н)[ский] при(й)деть<.>, наказуе(т) ньінєшьньі(и) су(д), абьі н^хто жа(д)но(и) доганьї и зли(х) примовокь соно(и) СтепанисЬ и ви до(ч)ц£> нє ва
ж и в с я . Где иле [?] колвекь будучи со(т) вшелякого по(с)политого чловека
чини(т)<.>, а є(с)ли бьі со(т) кого взго(р)ду за то со несо(т)да(н)ю до(ч)ки свое(и)
при(й)мала, теди с тихь меновани(х) хлопьцовь, котори(й) колвекь тую дЬвку
и поневолнє п о н а ( т ) за себе муси(т).
Што для лепьшо(и) вєри казали до кни(г) записа(т), що е(ст) и записано.
[Знак підпису.] //
Ш43А
Року а х н є [1655] і ю л а д [4] д н а .
«V»
Предо (м)ною, Иваномь и Гаврило(м) Поривае(м) со(т) пна ТимофєяСаму(й)ловича, наме(с)ника гадя(ц)ко(г)[о], зосла(н)ньіми и прє(д) нами, Васи(л)е(м)
Скребцо(м), атамано(м) городовьі(м) ло(х)ви(ц)ки(м), Ма(т)фєе(м) Емьченько(м),
во(и)то(м)ь<.>, а при на(с) будучи товари(ст)вь — ГригоріА Филиповича, Процька Све(р)длика и и(н)ьши(х)<.>,
приточиласА справа со(т) пна Ивана(ш)ка Волошина, Романа Р'Ьпьчика,
козако(в) крємє(н)ьчу(ц)ки(х), которіє з сведо(ц)тво(м) вряду своєго цига(н)ь,
зра(й)цо(в) своихь, о покрадє(н)ю че(т)ве(р)о конє(й) овьі(й) на(й)довали<.>
Што Рома(н)ь Р'Ьпьчикь, напро(д) до Лохвици заєха(в)ши, в ро(з)ньі(х)
цига(н) в ча(с) я(р)марьковьі(и)<.> нє такь вь городе, але и (в) полю свои(х)
конє(й) ляшова(л), счо и (з)нашоль, ижь тьі(х) троє конє(й) Степа(н), Я(ц)ковь
Чиже(н)ковь хлопе(ц), Бори(с), Петро(в) Либе(р)ди(н) хлопе(ц), и Але^и(н)
Стефа(н), челя(д)никь, в полю стерегли<.>
Теди тоть Рома(н)ь свои коні» позьнавьши, а не могучи са(м) на тую сторо
жу напа(с)ти</>, е(д)ного прие(ж)джо(г)[о] за(ц)ного чловека на то п р и п р о си в
ши, жебьі тьі(х) (коней) нї>мь до города на(м), вряду, собясни(т), постер'Ьгль.
Теди, гдьі< > на(м) со томь зна(т) дано, и рє(ч) бьіти<.> певьную узнали,
ти(м)ь же разо(м) по(с)ланьцевь свои(х) для зи(с)канА тихь коне(и) и по(й)ма(н)я
хлопьцо(в) цига(н)ски(х) по(с)лали<.> Што и по(й)мали вьі(ш) меновани(х)
хлопьцо(в) и пре(д) на(с) с ко(н)ми згинулими тро(и)ма привели<.>
Которьі(х) хлопьцовь поєди(н)цемь, ЧИЄ бьі ТО КОНІз бьіли и хто и(х) по
к р а в ), питали и карали<.>
Што тіє вс^ три сторони цига(н)скіє хлопьц'Ь є(д)носта(й)нє при(з)нали,
же тіє всЬ три кон'Ь: єди(н) чали(й) ка(р)наухи(й), други(й) гн'Ьди(й), трети(й)
мьіша(с)ти(й),— Тихунь и Бєля(н), цигане нши знаеміе з Липово(и) Долиньї,
з Крвме(н)чука привє(з)ши, и на(м)ь стерєчи подали<.>
Тедьі мьі, вря(д), зара(з) ти(х) цигановь вина(й)шо(в)ши и, є(с)ли бьі соньї
ти(х) коне(й) свЗДоми бьіли, питали<.>
Што яко зра(й)ци тру(д)но<.> к лицу при(з)на(т)ся пр,Ьлисе<.>
И вря(д) наказа(л), жєбьі вьішь менованое товариство креме(н)чуцькое
тьі(х) цигановь з хлопьца[ми] и з Тихоно(м) и Беляко(м)ь, за шію взявьши, и
лице викупи(в)ши, з собою до Креме(н)чука провадили<.> Што йле^а, Я(ц)ко
Чиже(н)ко, Петро Либе(р)да, ути(с)кь свои(х) хлопьцов и и(х) приятелюв видячи, мусили 0 ньі(х) крєменьчу(ц)ки(х) козако(в) годи(т) и погодили такь:
4*
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за нєвьіна(й)дено(г)[о1 є(д)ного кона, яко и за виклади и працу в дорога(х) єздячи, нагородили.

Што смо казали до книгь записа(т), що е(ст) и записано.
[Знак підпису.] //
Ш 44.]
20 зв.

Року ахне [1655] мца авьгуста зі [17] д н а .
Передо (м)ною, Петро(м) 0(л)ша(н)ски(м) со(т) его м(л.) пна по(л)ковьника,
наме(с)<.> ми(р)горо(д)ско(г)[о] зо(с)лани(м), а при мн'Ь будучи Йвана Лаврє(н)ка, атамана нака(з)<.> лохви(ц)кого, Феска Голю(н)ки и и(н)ши(х) това
ристві^.> и прє(д) нами, Ма(т)фєе(м) Емьче(н)ко(м)ь, во(й)томь, Фесодоро(м)ь
Козло(м), Фомою Сєнюковичо(м), Фєнє(м) Про(ц)єнко(м), бу(р)мистрами ма(й)страту Лохви(ц)кого,
приточиласА справа со(т) Яцка Ко(р)жа, (обивателя лохвицького, которьі(и)
такь перє(д) сами(м) его м(л). пно(м)ь по(л)ковьнико(м), наме(с). ми(р)горо(д)ски(м), Ми(с)ка Го(р)банА, (обьівателя лохви(ц)кого, вдава(л)<.>, яко итепе(р)
пре(д) нами на (оно(г)[о1 ска(р)гу свою и (оповє(д) прєклада(л) (о то<:>,
ижь меновани(и) Го(р)ба(н) яксбьі єще пе(р)вого року завьзято(и) во(й)ньі
якіє(с) котли, яко по(д) чась замешаниньї м'Ьл, где(с) по(р)вавьши и нікому
не(о(з)на(и)муючи, у воді затопи(л)<.> и нє веда(т) где на пожитокь сво(и)
собе(р)нуль<.> ІДо и (с)ве(д)ковь на то Левушька и Лукаша, меща(н) лохви(ц)ки(х), именоваль<.>
Тєди мьі, вря(д), казали пре(д) себе соному Го(р)баню с(т)ать<.> и (о ти(х)
котла(х), єсли бьі и(л:)<.> зна(л), питали.
Которьш жи(в) к бгу л'Ьзучи вс'Ьми способьі на то, же н^ кгаи (о то(м)ь нє
(з)на(л)ь, за(с)тановляльсА< .>
Што мьі ро(с)казали, абьі то чере(з) св^дьки, на которіє са Ко(р)жь ски
дає^), ста(т)<.>
Тєди, ста(в)ши (очеви(с)то, Левушько, шапочьникь, мещани(н)ь лохви(ц)ки(й)<.>, которьі(и) ве(д)лугь завеза(н)А со(т) на(с), вряду, су(м)лєнА в тіє слова
при(з)на(л)<.>, ижь, мови(т), «со што ма рачите пита(т)<.>, тєди (о то(м) н£
знаю, а н*Ь в'Ьдаю и слиду жа(д)ного, (о што мя Ко(р)ж притягае(т), нє чуле(м)<.>»
До того (ж), ставьши (очеви(с)то, Лукашь Куш нір, мещанинь лохви(ц)ки(и), котори(й) ве(д)лугь сумле(н)д в тіє слова при(з)наль и мови(л), же «(0
то(м)ь а(л)бо со тихг котла(х), to што мя рачишь, пне вряде, пита(т), якт> живе
не такь, же бьі(м) м'Ьлг св£до(м)ь бьі(т), але н іікгди и н1> слиша(л)<.>, а ніколи
на то(м) футоре, где Го(р)ба(н) живе(т), [не] бьі(л), бгь мн!> єсть св'Ьдко(м), же (о
томь нічого не (з)наю<.>»
На що Го(р)бянь за тими све(д)ками паме(т)ньі(м) заложи(л).
И мьі, вьі(ш) рече(н)ньі(и) вря(д), вглядЬвьши, ижь Ко(р)ж потваро(м)ь
на (оного Го(р)банА неви(н)не пошо(л)<.>, аГо(р)бань лю(д)ми, уваги го(д)ними
с того виве(л)се, и чини(м) со(т) того во(л)ньі(м)ь єго, которо(г)[о] Ко(р)жь пого
ди^) за потва(р) повине(н).
Што смо тую справу казали до кни(г) записа(т), що е(ст) и записано.
[Знак підпису.] //
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4 5 .]

Року ахне [1655] м(с)ца соктобріа є [5] д н а .
21
Передо (м)ною, Васи(л)ємь Скрєбце(м), атамано(м) городовьі(м) лохви(ц)ки(м), а при мн*Ь будучи товари(ст)вь— Феска Голю(н)ки<.>, Івана Лавре(н)ка<.>, Фе(с)ка Гараще(н)ка<.>, Костя, ктитора Нико(л)ского<.>, Ярємьі
Ще(р)бане(н)ка, козака з уряду лубе(н)ского за(с)ла(н)ного<.>, и перєдь нами,
Ма(т)фее(м) Емьче(н)комь, во(й)то(м) лохви(ц)кимь, Фомою Сєнюковкчомь,
Фесодоро(м)ь Козло(м), бу(р)мистрами ма(й)страгу Лохви(ц)кого<:>, а з мещань
при томь будучи Яко(в)ца Шевьця, Івана Жел'ЬзнАка и и(н)ши(х) вери го(д)ньі(х) сособь на тоть ча(с) зна(й)дуючихьсе<:>,
постанови(в)ши сочевьі(с)то, Ясчуха, козачька, собьівате(л)ка лубеньскад^
котораА за показа(н)емь пна вряду своєго свєдо(ц)тва ска(р)гу свою на Q x p t > M b ца, яко нєсо(д)сЬдлого вте(н) способь п р є к л а д а л а о , ижь в року се(м) же минувьши(х) часовь в ЛубьнА(х), яко сведо(ц)тво вьідано посве(д)чаеть, злочи(н)цу,
яко неробочого на (й)мя прозиваемого Дробя(з)ку, с ко(н)ми, которьі(х) по
к р а в ) со(н), по(й)мано<.>
Тедьі тоть злочи(н)ца такь доброво(л)не, у везеню сидячи, и на явьку<.>,
яко и на кве(с)тіи и на со(с)татьнв(м) стопьню многих злочи(н)цовь горє(л)чаниковь з пе(д)деся(т) по я(р)марьку именоваль<.> Межи которьіми злочи(н)цами
поменвного ЙхрЬмьца и Стефана, мешкаючого в Лохвици, ижь соніе якобьі
Ясчишина к о н а кра(с)ти м'Ьли, поволаль<.>
Которого Sxp^Mua мьі, поменєньі(и) вря(д), в такомь зломь собвьіненю
собачи(в)ши, до везенА дати ро(с)казали<.> И вь собяснє(н)ю при(с)ла(н)ного
со(т) пна вряду Лубєнского сведе(ц)тва<.> бьіль нинє на соного йхр^мьца су(д)
на нинешьни(и) де(н) сказованьі(и), которо(г)[о] в по(с)танове(н)ю, єсли бьі к то
му коню Ясчишиному зна(л)сє, питали <.>
Што со(н) жа(д)ни(м)ь способомь к тому дєлу нє при(з)наючи се, на вьі(д)водь 39 бра(л) се<;>. Тедьі мьі, вря(д) нинєшьньі(й), зупо(л)не засели(й) // су(д), 21 звв
ВГЛЯД'ЬВЬШ И в справу тую, ижь тоть Йхр'Ьме(ц), яко подо(з)рєньі(и) чловєкь,
ведлугь ро(з)делу чети(р)на(д)цатого а а(р)тикулу зі [17] наказує(м) дєкрєто(м) наши(м)<.>, абьі тоть Йхр'Ьмє(ц) со(т) сторони поводовоє бьіль на кве(с)тію вьідань<:>.
І№ 46.]
ахнє [1655] мца ноевріА кд [24] д н а 40.
Перєдо (м)ною, Васи(л)ємь Скрєбце(м), атамано(м) городови(м) ло(х)ви(ц)ки(м), а при миЬ будучи Фєска Голю(н)ки и прєдо (м)ною, Ма(т)фєе(м) Емьче(н)ко(м), во(й)томь, Фєсодоро(м) Козло(м), Фомою Сєнюковичо(м), Фєне(м)
Проце(н)комь, бу(р)мистрами вряду Лофи(ц)кого<.>,
приточиласе справа со(т) Мелещихи, Бакуте(н)ковоє жоньї, котораА «повє(д) и ска(р)гу свою на Василя Хли(с)тунє(н)ка, собьівателя луча(н)ского,
прєкладала со то<.>,
ижь соно(и) Мелешис'Ь в се(м) же вьішь менованомь року стала в покраденю с коморьі н'Ькоторьі(х) многи(х) рєчи(и) ш ко д аО
По которо(и) шкоде ти(м)ь же разо(м)ь на заутру тьіхь рєчи(и) пла(т)ю покраденьі(х), за ведомостю врядовою, Ма(р)тинь, асауль, Тара(с)<.>, Хве(н)ко
Смажьньі(и) шукати и трусити по ро(з)ньі(х) хата(х) завьязалисе ходити <.>
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Што до соного Василя на гумьно трусити прише(д)ши тедьі та(м) в солом'Ь некоторьі(х) с тихь покраденьі(х) рєчи(и) знашли<.>, и, взя(в)ши, до Луча(н)ского
вряду (обя(с)нили.
По которо(м) зна(и)деню ти(х) речи(и), кгдьі се до на(с), ме(й)ского вряду,
тая справа сточила и сонад Мелещиха на соного Василя ти(м) налегала и именуючи, же якби еще тоть Васи(л) тьі(х) ви(с)ланьни(х) для шука(н)я до свог(и) ко
мори нє припуска(л)<.>
йво(ж), кгди соніє людьі, Ма(р)тинь, асавуль, с товариствомь бьі(л) прє(д)
нами пре(д)постано(в)лень и со то завезавьши и(м) сум лєнА О , к г д ь і бьіли со(т)
на(с) питаніє, презнали, ижь «мьі до соного Василя ити жа(д)ньі(м) способом до
коморьі нє налегали, и сонь на(м) ити не (з)боронАльО»
Што тежь з громадьі луча(н)ско(и) до десети чловека прише(д)ши и бо(л)ше(й) при(з)нали, ижь «то(т) чловєкь, Васи(л), которьі(и) со(т) Мелащихи по22 мовлєньі(и), // з молодости єго со(т) многи(х) Л 'Ь ть знае(м), и все село наше знае(т), же є(ст) чловєкь н^ в чемь нї>кгдьі нє подо(з)реньі(и) и в на(й)ме(н)шо(и)
рєчи нє пере(с)в,Ь(д)че(н)ньі(и)<.> А што се тепе(р) показало, бгь то знае(т),
хто то вчини(л)».
Тедьі (ми), вря(д), вьі(с)лухавьши ти(х) учтивьі(х) и за(ц)ньі(х) муже(и) а
поступаючи ве(д)лугь стого права, наказали(с)мо декретомь нши(м), аби тоть
Васи(л), яко нєподо(з)реньі(и) чловєкь, со(т) того се со(т)присегну(л).
Тедьі сонаА Мелещиха втожь доброво(л)не при(з)нала, ижь «вхова(й) бже,
того Василя до присяги притяга(т) не хочу <.> и н£ вь чомь тяга(т) нє мьішлю<.>, кгдьі жь и я знаю, же со(н) єсть за(ц)ньі(й) чловєкь».
Што мьі, вря(д), вьі(с)лухавьши тоє(и) все(и) справи, казали до кни(х)[!]
записа(т), що е(ст) и записано.
[Знак підпису.]
І№ 47.)
Року ахнє [1655] м(с)ца декабря кв [22] д н а .
Пєрєдо (м)ною, Аньдрєє(м) Міха(й)ловичо(м) Випри(с)ко(м), сотнико(м)
во(й)ска Запо(р). лохви(ц)ки(м)<.>, и прєдо (м)ною, Ва(с)ко(м) Скрєбце(м),
атамано(м) лохви(ц)ким, а при на(с) будучи пна Ісоакима, хуружо(г)[о], собор
ного по(л)ку Ми(р)горо(д)ского, и прє(д) нами, Ма(т)фєе(м) Емьченькомь, во(и)то(м), Фомою Сєнюковичо(м)ь, Фєсодоро(м) Козло(м), Фєнє(м) Проце(н)ко(м)ь,
бу(р)мистрами вряду Ло(х)ви(д)кого<.>,
приточиласе справа со(т) Го(р)пиньі Костювьньї, собьівате(л)ки ло(х)ви(ц)ко(и), котораА з брато(м)ь свои(м) рожоньі(м) Ивано(м) Ко(с)те(н)ко(м)ь, собивателе(м) ло(х)ви(ц)ки(м), же, ставьши сочеви(с)то, соповє(д) свою и вкладанє
подо(й)зрєньі(х) д'Ьль на Якима Ли(т)вина, мужа своєго, прекладала<.> со то
в тоть способь,
ижь в се(м) же вьі(ш) мєновано(м) року в по(ст) Филипо(в) вступивьши
соньі(й) Якимь Литвинь, якобьі в потребьі свое(и) з Ло(х)вици пошо(л)<.>, а
южь наза(д) и(з) Ме(д)вежого додому, до жоньї и до тЬти(и) 41 своих йдучи и
прєтивь Срєбянско(г)[о] города до села Талалає(в)ки пришє(д)ши, товар, то
е(ст) бьідла рогатого десетеро, вкравьши, до Ло(х)вици гналь<.>
22 зв.
Которо(г)[о] Якима кго(с)пода(р) того бьі(д)ла // з лице(м) догнавьши, и
до Волошино(в)ки, понєва(ж) Яки(м) со(т)то(л) сосе(д)лостю именова(л)се, допро54

вадиль. Што со(н), Яки(м), ре(ч) свою по(д)воивьши, пото(м) з Ло(х)вици
собьівателе(м) сказа(л)се<.>
Которад то справа з лице(м), кгдьі до Гли(н)ского вряду внє(с)ласе<.>,
тедьі атамань гли(н)ски(и), в тую справу вгледЬвьши, тог бьі(д)ло, яко лице
при(г)наное, Олешьку, козаку, собьівателю талалаєвьскому пов'Ьту Сребря(н)ского, дохо(д) сво(и) со(т) лица и за злочи(н)цу взявьши, зо вьсішь соному
Олешьку вьіда(л)<.>
Которьі(и) Олешько, на го(р)ло соного Якима нє настоячи, ти(м) єго (своє
бьі(д)ло побравьши), дарова(л)<.>
Овожьту(т), кгдьі тоть Яким со(т) го(р)ла ви(з)воливьшисе, до Ло(х)вици
до жоньї и дете(и) свои(х) пришоль<.>, тєди жона єго, поменєнаА Го(р)пина Костювьна, жа(д)ньі(м) способо(м) єго жа 42 мужа, яко злочи(н)цу со(т)ню(д) нє
хочеть<.>
і Q чо(м) ньінєшьни(и) су(д) на сопове(д) соного Йвана и се(с)три єго вглядЬль. Тедьі до Гли(н)ского вряду вми(с)лнє писа(н)є своє, дов'Ьдуючисе сото(и)
справе, єсли се то на соного Якима показало, посилали<.>
Што рє(с)по(н)сь в писаню со(т) Микити Миха(й)ловича, атамана гли(н)ского, до на(с) пришо(л), ижь заи(с)те, яко се вьіше(и) поменило на соно(г)[о]
Якима тая справа, же со(н) боя(з)нь бжую прєпомн1>вьши, бьі(д)ло у Оле(ш)ка
покраль, показала<.> Которо(г)[о] Олешько, го(р)ломь даровавьши, во(л)ньі(м) у ч и н и л ь о
До чого кгдьі (с)мо мьі, вря(д), соного Якима со то(и) зли(и) учинокь питали,
тедьі со(н) и са(м) ку то(и) справе добре зна(л)се<.>, ижь, мови(т), «я тую справу
попо(л)ниль<.>»
Што понева(ж) то поважьнад справа є(ст), впро(д) мьі, засели(и) су(д), до
духовно(г)[о] права вдавали<:>.
На ко(т)орую справу дховьніє сособи на (з)да(н)ю свое(м) положили, же поневажь Го(р)пина, жона, его за мужа м£ти не хоче(т), то(г)ди, ро(с)тавьшисе,
за другого а(л)бо че(т)ве(р)того мужа ити н'Ькгдьі нє повин(н)а<.>
Што и мьі, засельі(й) су(д), ве(д)лугь // Статуту, то е(ст) ро(з)делу чти(р)- 23
на(д)цатого а а(р)тикулов ше(ст)на(д)цетого и два(д)це(т) тре(т)ого<.>, же жона
и(з) злочи(н)цею мешькати не пови(н)на, бо кгдьі(с), єсли бьі жона с прили(ч)ни(м) чловеко(м) мо(г)ла мешька(т), то южь кгди се и еще кому со(т) такого чловека стане(т) шкода, то южь жона и дЬти со(т) того нє уво(и)дуть, што прощеніє
поменєная Го(р)пина з оньі(м) Якимо(м), злочи(н)цею, муже(м) свои(м), взявь
ши, уво(л)нєна со(т) него навики ве(д)лугь духовьни(х) сособь з данА и собя(с)нєньїхь а(р)тикуловь со(т) на(с) зо(с)тае(т)<.>
Що (с)мо для лепьшое верьі и певности казали тую всю справу до книгь
ме(й)ски(х) справь поточьньі(х) записа(т), што е(ст) и записано.
[Знак підпису.]
Ш 48.]
axHs [1656] м(с)ца февраля д [4] дна .

Передо (м)ною, Василємь Скрєбцемь, атаманскмь городовьі(м) ло(х)ви(ц)ки(м)ь, и при мн^ будучи пна £2ни(с)ка Товьстевича, сотника во(й)ска Запо(р)*.
П'Ьсковьского, Процика Све(р)длика, Ва(с)ка Га(й)дука<.> и прє(д) нами,
Ма(т)фєе(м) Емьче(н)комь, во(й)томь, Фєсодоро(м) Козло(м), Фомою Сєнюковичо(м)ь Фєнє(м) Проце(н)ко(м)ь, бу(р)мистрами ма(й)страту Ло(х)ви(ц)кого,
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и при(т)оче(н)ю справи славє(т)ного пна Ісосифа Красовьского, слуги его м(л).
пна писара єнера(л)ного, которьі(и) вє(д)лугь пе(р)вого вьідано(г)[о] о>(т) на(с),
вряду Ло(х)виц'ького, те(р)м,Ьну ска(р)гу свою на Хому Кози(н)ца с Токаровь
и на пна Грн(ц)ка Красуле(н)ка, козака ло(х)ви(ц)кого, о не<в(т)да(н)е суми
певьное за д(з)вонн прекладаль © то в те(н) с п о с о б ь О ,
ижь еще Збара(з)кое екьспедидіє(й) тоть Хома в небожьчика пна Па(р)фена, дзву(н)ника перея(с)лавьского, дзвунь за три(д)це(т) копь и за шє(ст)
копь ли(ч).<:> ли(т).<.>, а Красуленько за по(л) сосмина(д)це(т) копн ли(ч)бьі ли(т).<:> купи(л)<.>, и гроши якобьі со(т) соньі(х) сособь пну Па(р)фєну нє
єсть со(т)даньі<.>
Што смо ще пе(р)вого разу такь Фомьі, яко и Красуле(н)ка, со со(т)да(н)є
2о зв. і і тоє(и) сумьі п и тал и О
Тєдьі соніє по(з)ваніє стороньї те(р)м,Ьно(м) прє(д) нами сочеви(с)то публиковалисА, же на то, ижь тіє гроши за дзвони со(т)дали, лю(д)ми добрьіми со(т)ведємьса

< :> .

йвожь за се(с) ча(с) за постанове(н)емь вторьімь пна Красовьского, яко
сопекатора дЬтокь небожьчика Па(р)фєна, хогЬль того мЬти, жебьі пань Фома
Козине(ц) и па(н) Гри(ц)ко лю(д)ми добрьгми, если то соніє за тіє здвоньїШ гро
ши суму налєжащую со(т)дали, со( т ) в є ( л ) с а < . >.
Што кгдьі до чого пришло, соб'Ь позваніє стороньї людьі(и), на которьі(х)
се здавали, абьі при(з)нали, нє (о ( т ) в є л и с а < . > а н£ жа(д)ного на то свєдо(ц)тва
показали <.>
Тедьі н ь і н є ш н ь і ( и ) засели(и) су(д), вєдлугь ро(з)делу че(т)ве(р)того а а(р)тикулу се(м)деся(т) семого, вглядЬвьши, наказаль, абьі пнь Хома с пано(м) Григоріемь со(т) того се, єсли гроши (о(т)даль любо нє (о(т)даль, со(т)присе(г)нуль<.>
Што смо казали для лепьшо(и) вери до книгь записа(т), што є(ст) и записа
но.
[Знак підпису.]
ІМ 49.]
axHs [1656] ма(р)та ка [21] дна .

Передо (м)ною, А(н)дриє(м) Миха(й)ловичо(м), сотнико(м) во(й)ска Запо(р). лохви(ц)ки(м)ь, Василе(м) Скрєбьцемь, атамано(м)ь городовьі(м), а при
на(с), Матвєю Емьче(н)ку, во(й)ту, Фєсодору Козлови, Фєню Проце(н)кови,
бу(р)мистра(х) вряду Ло(х)вицького<.>,
ставьши сочеви(с)то, Васи(л) Лазаре(н)ко, собьівате(л) лохви(ц)ки(й}<.>
яко пово(д), которьі(и) ска(р)гу свою на Степана Грице(н)ка прекладаль со то,
ижь сони(й) Степа(н), боя(з)нь бжую препомніьвьши и сво(й) стань в молоди(х) л^те(х) зневажи(в)ши, у соного Василя сукьноб'Ьлоє про(с)тоє вкраль<.>
Которого Степана на то(м) же горячомь учи(н)ку, постере(г)ши, по(й)маль
и (з) лице(м) тимь, сукно(м), прє(д) на(с) привель< >
Што кгдьі (с)мо соно(г)[о] злочи(н)ци со то питали, тедьі бе(з) великого ви
питу са(м) до того зна(л)се, ижь, мовить, «я то (ж) перьвьі(й) ра(з) таки(й) зли(й)
не(ц)нотливьі(и) учинокь попо(л)ни(л)<.>»
Што мьі, вря(д), соному Степану ка(р)ность вєдлугь учи(н)ковь да(в)ши,
казали тое до кни(г) записа(т), що є(ст) и записано. //
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Ш 50.}
r>*J
<"S/
axHs [1656] м(с)ца априля ді [14] дна </>.
24
Пере(д) нами, А(н)дріе(м) Миха(й)ловичо(м), сотнико(м) во(и)ска Запо(р).<:> ло(х)ви(ц)ки(м), Василіє(м) Скрєбце(м), атамано(м) городови(м)ь<:>,
и пре(д) нами, Але^а#(н)дромь Фесодоровичомь, наме(с)нико(м) со(т) его м(л).<:>
пна Манугла<:>, Ма(т)фєемь Е(м)че(н)комь, во(й)то(м)<.>, а при на(с) будучи
Фєня Проце(н)ка, бу(р)мистра<.>, та(к) же с товари(ст)вь козаковь во(й)ска
Запо(р).<-> лохви(ц)кимь — Йвана Коваля, атама[на] ха(р)кувьского, Йвана
Па(р)тольі, Костя, ктитора Нико(л)ско(г)[о],Клима Губарова и и(н)шихь<.>,
приточиласе справа со(т) Да(х)нихи и Ле(с)ка Да(х)нєнька, сина єє, такь
же и со(т) Уласа Ярєще(н)ка, яко поводовое сторони, собьівателе(й) лохви(ц)кихь< >, которіе всЬ спо(л)не и(з) Гарасимихою ска(р)гу свою<.> на Ко(с)тю
Л а:у :е(н)ка, яко несосЬ(д)лсго, прекладали со то<.>,
ижь тоть Ко(ст) Лазурє(н)ко прошлое недели межи сти, боя(з)нь бжую
препо(м)н,Ьвьши и срокго(ст) права по(с)политого зане(д)бавьши<.> а прє(д)
себе зли(й) а запаметали(й) уми(с)ль взявьши, не (с) пригоде, але з уми(с)лу
своєго Гарасима Да(х)нєнька, го(н)чаря, козака, собьівателя ло(х)вицького,
пючи у це(х)мистра го(н)ча(р)ского, сокрутьнє на сме(р)ть забиль<.> Котори(и)
нєбожьчикь, мало што де(н) и ну(ч) прєтрьівавьши, с тимь се св'Ьто(м) пожекгна(л).
По которо(м) заби(т)ю соного небожьчика<.> кгдьі бьільтоть Ко(ст), зра(й)ца, прє(д) на(с), вря(д) такь пе(р)шого разу, яко и тепе(р), припозва(н)ьі(й) и
со то питаньі(и)<.>
Теди со(н) са(м) до того ме(н)жобо(й)ства доброво(л)нє, а нє примусне зна(л)се<.>, ижь, мови(т), «то(т) Гараси(м), нєбо(ж)чикь, сот вла(с)ньі(х) мои(х) рукь
с того св'Ьта зишоль<.>»
й чомь мьі, вря(д), соного (ж) зра(и)ци питали, єсли со то(м), в яки(х) не(с)лушьнихь причина(х) Тимушь Черє(т), це(х)ми(с)т(р) го(н)чарьски(и), в ко
те рого то дому дЬялосе, (чи) нє привинєнь<.>
Теди со(н) жа(д)ни(м) способо(м) то(г)[о] нє при(з)наваль: «Кгдьі(ж) Чере(т)
нє в чомь нє е(ст) вине(н)ь, а Ма(с)ко, го(н)ча(р), хо(т) мн^ бьі(л) що яко ста(р)ши(й) на то(т) ча(с) це(х)мистро(м) наказни(м), бьі(л) вьінєнь и менє завьстяга(л) <.> Тедьі со(н)ь до небожьчика Герасима такь же н^ вь чо(м) нє привине(н)ь <.>» //
Што нинєшьни(и) судь, самого того при(з)на(т)я зра(й)ци ви(с)лухавьши, 24 зв.
ти(х) люди(и), што со(н)ь са(м) со(т) небожьчика уволняе(т), же н^ в чо(м) в на(й)ме(н)шо(й) речи нє привиньни<.> И мьі, уво(л)нАючи<.>, наказує(м) нинєшьни(м) дєкрєто(м) наши(м), жебьіто(т) Ко(ст) Лазуре(н)ко, яко зра(й)ца, за соного
Гарасима, небожьчика, ве(д)лугь ро(з)делу двана(д)детого а а(р)тикулу второго,
же єго нєви(н)нє забиль и яко то(г)[о] самь за(с)лужиль, го(р)ломь бнль караньі(й)<.>
Што (с)мо всю справу тую дово(д)нє казали до кни(г) ме(й)ски(х) записа(т),
што ?(ст) и записано.
Писань в рату[шу] лохви(ц)комь.
[Знак підпису.]
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[М 51.]
Року axHs [1656] м(с)ця іюня фі [19] дня</>.
Пєрєдо (м)ною, Аньдрєє(м) Миха(й)ловичо(м), сотьнико(м) ло(х)ви(ц)ки(м)<.>, и при Остапу Го(р)банє(н)ку, атаману ло(х)вицько(м), Матиму Сторожє(н)ку, єсаулу сотьни ло(х)ви(ц)ко(й), Омеляна з Скоробогате(к) повиту Лохви ц ь к о го О , такь тєжь при Ма(т)фєю Емьчє(н)ку, во(й)ту, Фомьі Сє(н)ковича,
Фєня Процє(н)ка, Фєсодора Козла, бу(р)мистровь уряду Ло(х)вицького<:>,
ставьши сочевисто, Ива(н), чвля(д)никь пана Ко(н)драта, сотьника ло(х)ви(ц)кого<,> з Лє(с)ко(м), брато(м) тю(т)чано рожоньі(м) свои(м), собьіватєлє(м) луча(н)ски(м)<.>, на Борисиху и Йвана, сьіна ви, мв(ш)каючи(х) на Луд'Ь
в повиту Ло(х)вицько(м)<,> ска(р)гу свою со по(к)радв(н)є грошє(й) свои(х)
та[ля]рв(и) зі [17], в которо(й) в дому ви напо(т)пит(ку) соньі(м) (шкода) сталася<;>, првкьладали<,>.
Тєди то тая Борисиха, будучи яко ви(н)на, тую шкоду и (з)гинє(н)є грошє(й)
соньі(м) нагорожала<,>.
Що тожь прє(д) нами, звьі(ш) помєне(н)ньіми, такь поводовая, яко и позьва(н)ная сторона, з собою згоду вчини(в)ши, просили уряду ло(х)ви(ц)кого,
жебьі им тую згоду, жебьі тая Борисиха по(с)полу з сьіно(м) свои(м) Ивано(м)
такь напо(т)пьі(т)ку и по(т)вєрєзу соньі(м) Йвану и Лє(с)ку нє важила(с) домов
ляти, записали<;>.
Що є(ст) в книги дєкьрєтовіе ло(х)вицкиє тая справа записана<,>.
Д'Ьялося в ратушу ло(х)вицько(м) року и дня зви(ш) нада(т)у записа(н)но<;>.
[Знак підпису. ] //
ІМ 52.]
^

25

1^1

ГЧ-»

Року axHs [1656] м(с)ця іюня гі [13] дня<.>
Пєрє(д) нами, Аньдрєє(м) Миха(й)ловичо(м), сотьнико(м) ло(х)вицьки(м)<,> Остапу Го(р)банє(н)ку, атаману городово(м)<,> Василю Скребцу,
Матиму Сторожє(н)ку<,> козако(вь) во(й)ска єго ца(р).<:> вє(л).<:> Запоро(з)кого ло(х)вицьки(х)<.>, Ма(т)фєю Емьчє(н)ку, во(й)ту<,> бурмистро(вь)
Хвєня Процє(н)ка, Хвєдора Козьла уряду Ло(х)вицького<:>.
Ива(н) Жєл'Ьзня(к)<,> Юско Любарєць, собьіватєлє ло(х)вицькиє, прє(к)ладали прє(д) нами, звьі(ш) помєне(н)ньі(м) зас'Ьльі(м) судомь, ска(р)гу
свою<.> со посва(р), которьі(й) пропромє(ж)Ш собою идучи на я(р)марок борьщєгувьски(й) со во(з)нєсєніи Хво(м)<,> м'Ьли<,^> со которьі(й) до права и суду
борьщагувьского пропо,повалися<:>.
Що тє(ж) соньі(й) судь нє (з)наючи, що промє(ж) ними за по(с)ва(р) бьіль<,>
сосуди(в)ши и вьіпи(с) с кни(г) своихь со ту(р)баціи и(м) да(в)ши, до на(с) при(с)лали<,> в которо(м) за то(т) и(х) по(с)ва(р) наказали и(м) пои(д)натися<:>.
Що (с)мо такь того писа(н)я, яко у(ст)ного со(т) ньі(х) мове(н)я ви(с)лухавьши, наказує(м) нинє(ш)ньі(м) дєкрєто(м) наши(м), жєбьі ся з собою бєзь бо(л)шихь турьбаци(й) и пєдимє(н)то(вь) правьньі(х) погодили<.> и по(с)вару жа(д)но(г)[о] в бєсєда(х) и по(т)вєрєзу нє вщинали<,>.
Которьіє з обохь рукь просили, жєбьі (с)мо и(м) тоє записали<,> в книги
м^скіи рату(ш)ньіи, що є(ст) и записано<: .>.
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l№ 53.)
/"Ч*»

Року axHS [1656] авгу(с)та ві [12] дна .
Передо мною, Але£а(н)дромь Фесодоровичо(м) на то(т) ча(с) нам'Ьснико(м)
лохвицки(м)<,> и при MH'k будучи(х) Ма(т)фия Емьче(н)ка, во(й)та, Хомою
Сенюковичо(м), Хвене(м) Проце(н)ко[м], бу(р)мистровь уряду Лохвицкогс<;>.
становши пре(д) нами Хришко Борода(й), атама(н) гол*Ь(н)ски(й), прив^дьши і очне постановившисе злочи(н)цомь свои(м) Иваномь Волошино(м)<,>
з Ново(и) Гребл'Ь, ска(р)гу преклада(л) в то(т) сп особьО , ижь «челя(д)никь
мо(й) дна и [8] авгу(с)та, то е(ст) в че(т)ве(р)токь, с поля з роботи, трави накосив
ши * косу в траву встромивши, к домови *Ьха(л)<.> То(т) Ива(н) Волоши(н),
за ни(м) идучи, косу тую з воза потае(м)не вьімкну(л)<.> Аже челя(д)никь
мо(й) постеругши, же коси немае(ш), проси(л) его и пере(й)ми пулкопи и гори(л)ки
ква(р)т деся(т) купова(л), але поменєни(и) Ива(н) при(л)се<.> А потему ю(ж)
в суботу косу в него витрусили, которую у землю закопа(л) бьі(л)<.>, а потому
и са(м) призна(л)се<.>, же «тую косу я у челя(д)ника тоего укра(л)<,>».
Же такову справу казали ... 43 //

І№ 54.]
Справа Ергмьі Протасг(н)ка з Ергмою К у(иі)нерг(м ) <.>,
собьіватгле (й) лохвиц'ьки ( х ) .
/-ч^

25 зв.

~

Року axHS [1656] м(с)ца сєнтєбря і [10] дна<.>
Передо (м)ною, Алє^а(н)дро(м) Фєсодоровичо(м), нам'Ь(с)нико(м) ло(х)вицьки(м)<,> йстапо(м) Го(р)банє(н)комь, атамано(м) ло(х)вицьки(м)<,> Ма(т)фее (м) Е(м)че(н)ко(м), во(й)то(м)<,> Яц,ько(м) Гарасиме(н)ко(м), Хвене(м) Проце(н)ко(м)<.>, бу(р)мистровь уряду Ло(х)вицького<.>,
ста(вь)ши<.> (очевисто<,> Ерема Протасе(н)ко, (обьівате(л) лохви(ц)ки(й),
пов*Ьда(л) и жалова(л) на Ерему К у ^ н 'Ь р а , мєшька(н)ца ло(х)вицького, вто(й)
способь, ижь при(з)навали пєре(д) нами, засЬльі(м) урядо(м), же якобьі з Лавьри(н)ко(м) Прокопє(н)ко(м) дЬвьку, свєсти Ерємину, в дому его м'Ьли застати
лєжачи(х) посполу на полу.
Що мьі, уря(д), тьі(х) св'Ь(д)ковь, на которьі(х) Ерема КуїшгЬрь здава(л)ся,
казали пєре(д) собою ставити<,>.
Що (оньі(й) Ерема, св'Ьтьки Де(м)ка, чєля(д)ника Пе(т)рова, и хлопьца
Шабе(л)никова стави(л)<.>, которьі(м), страхо(м) бжи(м) и су(м)ле(н)є(м) и(м)
завеза(вь)ши, питали <,>.
Що тьіе cBt(T)KH досконале того нє признали и ко(н)ца таковому св,Ьдє(ц)тву нє довєли<,>. Прето наказали(с)мо си(м) дєкьрєто(м) наши(м), абьі Ерєма
посполу з св1і(т)ками того Ерему, вьікладьі ве(р)ну(вь)ши, во (вь)се(м) погодили<;>. А тую за(с) дЬвьку Ерєми приказали(с)мо, жєбьі ни(м) е(й) бгь да(й)
заму(ж) по(й)ти, а в цале д^водьтво м'Ьла бьі при соб^ захова(т). Тєдьі то(т) Ла(вь)рє(н)ко Прокопє(н)ко по(д) тую всю вину нє по(д)падає(т)<,> а Ерєма Ку(ш)н^рь волє(н) (о(т) того и будєт, єжєли бьі дЬвька при соб^ по(ц)тивости Д'ЬВОЦЬко(й) заховати м£ла<;>.
Нащо для в^ри л'Ьпьшс^й) записа(т) казали<;>. //
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Року

axH s

[1656] м(с)ца се(н)тєбря і [10] дня<;>.

Справа и свЬдо(ц)ство Семеново Хоро(іи)ково,
(обивателя ло(х)ви(ц)кого, сего руку звьі(иі) (описа(н)ного
до книгь дек'ьретови(х) е(ст) принято и слово
в слово пргписа(н)но<,У которое при(з)на(т )е такі)
в собЬ м а є(т )(,у року ахне [1655].

26

зв.

Передо (м)ною, Василє(м), атамано(м) городовьі(м) ло(х)вицьки(м), и при
(м)н'Ь, Ма(т)фєю Е(м)че(н)ку, во(й)ту, а при на(с) будучи(х) Фомьі Сенюко§ича,
бу(р)мистра и и(н)ши(х),
ставьши сочевисто, Сєме(н) Рожокь, а)бьівате(л) ло(х)вицьки(й)<.>, которьі(и) вмьі(с)лнє ходи(л), кгдьі йхр'Ьмєць, собгЬка(р), злочи(н)ца поволаньі(й),
з везє(н)я вгЬкь, до жоньї его пита(т)<.>, которая у турм^ у везе(н)ю сидячи,
соному Семену всю и(с)тоту вьіразила<;>. Што Семе(н), соно(и) йхр^михи дово(д)не вьі(с)луха(вь)ши, на(м) вряду, в тіе слова при(з)на(л)<,> ижь «пновє вряде, соная Q^xJp'bMHxa, кгдьі(м) и злаго(д)не питаль, такь мн^ повідала, же
«Й(х)р'Ьме(ц), муж мо(й), а Фесе(ч)ко, собгЬка(р), неха(й) со(н) с ти(х) речи(й),
що на нихь повола(н)е є(ст), нє со(н)крашаю(т)ся<:>. Кгдьі (ж) на (з)лочи(н)стве
нєцьно(т)ливє<;> и Стефа(н), кравець, з мужє(м) мои(м) бави(л)ся и того неро
бочого дЬла зажива(л)<.> Што кгдьі скоро мужа моего за то сосажєно, тогдьі
По(пь)ко Гадя(ц)ки(й) нікому нє соказуючися<,> до Фєсе(ч)ка припа(л)<.>,
и Фє(с)ко ки(л)ка дни(й) По(пь)ка пєрєховьіва(л) и в себе дє(р)жаль<,>».
А до того конова(л)ка вто(ж) при(з)нала, ижь, мови(т),«Стєфане(ц) йхр^(м)цеви у вєзє(н)ю копу гроше(й) да(л)<,> а Фєсє(ч)ко по(л) золотого соному<.>
(ж) да(л) и йсти и пити мє(д) да(р)мо пре(з) мене за(вь)шє посила(л)<,>». При
котором при(з)натю такь соно(и) і2(х)р,Ьмихи, яко и конова(л)ки<.>, бьі(л)
Фєдоре(ц), дєся(т)никь, и Лє(с)ко, сторожь<,>.
Што со(вь)дє кгдьі и сама Йлєна йхр^миха прє(д) на(с), вря(д), сочевисто
бьіла прє(д)поста(вь)лена<,> тєдьі сама со(т) себе в тіе слова доброво(л)нє та(к)
яко прє(д) Рожько(м), што сє вьішє(й) помєнило, и пєрє(д) нами при(з)навалал>
и(ж) «Фесе(ч)ко и Стефа(н), кравє(ц), спо(л)нє з мужє(м) мои(м), кон^ крадучи,
товари(ст)ва заживали<,> же с Пєрєя(с)ла(вь)ля<.> со сто(м) Сємєошу за(й)шло(м) я(р)ма(р)ц'Ь // до Ми(р)города Фєсє(ч)ко и По(п)ко з мужє(хм) идучи,
по коню єдно(м) ко(ж)дьі(й) з и(х) далєко со(т) Пєрєя(с)ла(вь)ля вкра(вь)ши,
и до Ми(р)города приихали. Што кгдьі та(м) н'Ьгдє бьіло на(м) с тацями ста(т)<,>
зара(з) до Кра(с)ного на я(р)маро(к) на чє(ст)ного Хр(с)та поиха(вь)ши, и тіе
коні» попродали<,>. А до того єсче прє(д) тьі(м) з лубє(н)ского я(р)марьку со
/V»
сто(м) спсу в сє(м) жє року до Києва, кгдьі му(ж) мо(й) з Васє(ч)ко(м) и (з) Стефано(м), кра(вь)цє(м), ихавь, тогьди со(т) Лубє(н), мало со(т)иха(в)ши, кон'Ь
по(к)ра(вь)ши, и (вь) Києви попродали<.>, а на сє(с) ча(с) у ло(х)вицьки(й)
я(р)марокь Стєфань соного Попька в го(с)подє свое(й) в двору Лє(с)ково(м)
ше(вь)цово(м) в старо(м) собвалєно(м) погреба ки(л)ко дни(й) пєрєховьіва(л)».
Што мьі, вряд, вьі(с)луха(вь)ши, казали тоє записа(т)<,>.
Пєрє(д) нами, вьі(ш) мєнова(н)ньі(м) врядо(м), и при на(с) будучи(х) Хвє(с)ка Голю(н)ки, пана Але^а(н)дра Фесодоровича, такь жє при бьі(т)ности Йвана
Какала, бу(р)мистра лубє(н)ского, Клима Костєнє(ц)кого, со(т) вряду Лубє(н)60

ского зо(с)ланьі(и), такь жє Фесодора Ко(з)ла, Феня Процє(н)ка, бу(р)мис(т)ровь вряду Ло(х)вицкого<,>. Кгдьі бьі(л) Фє(с)ко то(т) собвинє(н)ньі(й) прє(д)
на(с) на (о(т)повє(д) постано(вь)лє(н)ньі(и), тогьдьі в н^которь^х) рєча(х) мови(л)
тоє, же «кгдьі Й(х)р'Ьм8ць и По(п)ко по(д) Лубнями коне(й) троє вкрали при
(mJh^, тедьі а в ихь коня купи(л) и и(х) наупоминаль, жєбьі соніє нє крали<;>».
ІМ 56 А
Справа и (onoeb(d) Qcmana Го(р)бан&(н)ка
до книг* дгкьргтовьі(х) г(ст) записаном у.
Року axHs [1655] м(с)ца сє(н)тєбра і [10] дня<;>.
Пєрєдо (м)ною, Алє5а(н)дро(м) Фєсодоровичо(м), нам'Ьснико(м) лохвицьки(м), и пєрєдо (м)ною, Ма(т)фєє(м) Е(м)чє(н)комь, во(й)то(м), и при (м^і» буду
ч и ^) Хома Сєнюковичь, Хвє(н) Процє(н)ко, бу(р)мистровь уряду Ло(х)вицького<,> ис товари(ст)вь козако(вь) лохви(ц)ки(х)<,> Ва(с)каСкрєбьца, Ма^има
Сторожє(н)ка<,> Яцька Гарасимє(н)ка при то(м) бьіли<.>,
ста(вь)ши сочевисто, Остапь Го(р)банє(н)ко, атама(н) ло(х)вицьки(й)<.>,
сопов^да(л) // и жалова(л) на Йвана Хмєлю(вь)ского, собьіватєля, в то(й) спо- 27
собь, ижь то(т) Ивань, идучи з Чигирина со(т) вє(л).<:> єго мл(с)ти пана гє(т)мана, пов’Ь д а ^ с я бьпи по(л)ко(вь)нико(м) сЬвє(р)ски(м), тєдьі то Остапа, ата
мана, бєзь даня причиньї, идучи прє(з) мо(ст) до господи, зневажи(л) и ущипьливьіми словами, листи гє(т)ма(н)скіи показуючи, и мови(л): «Тьі, атаманє,
сяки(й) и сотаки(й) сьіну, ли(ст)о(вь) тьі(х) нє годє(н) єси и в руки брати<;>».
Зара(з) в то(м) же часЬ и и(н)ших козако(вь) и людє(й) по(з)нєваж аль<,/.
Йвана Кудру на мосту тако(ж) бє(з) даня причини сромо(т)нє зганиль<,>.
Тєдьі по(д)воду єму да(вь)ши, з м^ста поихаль<,>. Челя(д)ни(к) за(с) Тєрє(ш)ковь. бьі(вь)ши посланьі(и) со справа(х) господа(р)ски(х), нагна(л) в полю соного
Йвана<,> . То(т) Ива(н) у того чєля(д)ника то(т) ву(з) с конє(м) в по(д)воду соб'Ь
узя(л), а то(й) по(д)води, которая дана бьіла єму з м 'Ь стаО каза(л) за собою
йхати<;> и и(н)ший єксцєса нємальїє починиль<,>.
Што (с)мо тоє сопов,Ьда(н)є и у(ст)ную ска(р)гу до книгь дєкрєтовьі(х) запи
сали <,> що є(ст) и записано.
[Знак підпису.]
Ш 57 А
Справа Г ри(ц)ка, Мартисева з/йтл, обьшателм ло(х)ви[ц\кого(.у
з Данило(м) М о(и)сЬе(н)ко(м ) .
Року axHs [1655] м(с)ца ма(р)ца фі [19] дня<,>.
Пєрєдо (м)ною, Фомою Сєнюковичо(м), во(й)то(м) нака(з)ньі(м) ло(х)ви(ц)ки(м), и при (м)н!> будучи Фєня Процє(н)ка, Фесодора Ко(з)ла, бу(р)мистровь
уряду Ло(х)вицького<;>, а (з) мєща(н) будучи Ю(р)я Ку(ш)нєра и Лукіана и
и(н)шихь<,>
постанови(вь)шися сочевьісто, Грицько, Ма(р)тисю(вь) зя(т), собьіватє(л)
ло(х)вицьки(и)<,> которьі(й) ска(р)гу свою на Данила Мо(и)сЬє(н)ка, шє(вь)ца,
собьіватєля ло(х)вицкого, прє(к)ладаль со то, ижь то други(и) рокь со(т) Филипова пос(т)у пошо(л), якь соньі(и) Данило помєнє(н)ному Гри(ц)ку на чє(ст)
нагна(л)<,> ижь якобьі в нєго з м'Ьшька м£ль,

npenoMHtBbum бодзн бжію,
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и гроши в Прокопишино(м) двору вкрасти<,>. И тое не та(к) са(м) в co6t хо(т)
не веда(л) тушачи, але и всє(и) братій, рєме(с)никомь к у ^ н іф ь с к о г о цеху,
сосв,Ь(д)чи(л)<,> ижь Гри(ц)ко подозрє(н)ньі(м) се зна(и)дуе(т)<.> Што цеховад братя зара(з) тьі(м) же разо(м) со(т) ремесла соного Гри(ц)ка со(т)далили<;>.
27 зв. // Которьі(и) та(к) великую ущипьливую зе(л)живо(ст) Гри(ц)ко поносечи
совьдє пере(д) нами, вьі(ш) помене(н)ньі(м) врядо(м), право на соного Данила,
же его в ко(р)чм£ що и ча(с) пяньі(и) на че(ст) наганяючи, сточи(л)<,>.
Што (с)мо на ска(р)гу соного Гри(ц)ка казали зара(з) соному Данилу пере(д)
собою пе(р)сонал'Ьте(р) стати <,> и со то, если бьі што проти(вь) Гри(ц)ка мови(л),
питали<;>.
Тогдьі со(н) именова(л), же «у мене,— мови(т),— про(ш)лого року с кишень
золоти(х) гроше(й) вьіня(л)<,>». Нащо для л'Ьпьшо(й) в^рн якобьі Прокопиха
со то(и) справи знати м£ла, же у ей дому то стало<,> до Прокопихи ся з обохь
сторонь для взятя св'Ьдо^ства с копьі скидали<,> ся<,>.
Што (с)мо Данила, сотьника м'Ьского, з Да(ц)ко(м) с Па(вь)ло(м) посилали<,> которнє, та(м) бьівьши, на по(вь)ро(т) со(з)нали, же «я,— мови(т),— со
то(м) нЬ зна(ю) а н£ в'Ьдаю, жебьі Гри(ц)ко м'Ьль у Данила гроши вьі(и)на(т) <,>.
Пра(вь)да, же то други(й) рокь пошоль,якь в дому мое(м) сидячи, є(д)нокь того
не бьіло».
Што смо тую справу и св'Ьдоцьства вьі(с)луха(вь)ши, казали записа(т) в
ратушу ло(х)ви(ц)ко(м). Року и дня<;>.
[Знак підпису.]

ІМ 58.]
Справа Иванова^у СєЬде(л)ского о)бьіва(т). <:> ло(х)вицкого<.>
со покрадене а>(т) ме(ш)корізаС.у
Року axHS [1656] м(с)ца мая трєтего дня<;>.
Передо (м)ною, Але^а(н)дро(м) Фєсодоровичо(м), наме(с)нико(м) ло(х)ви(ц)ки(м), Са(вь)кою Гараще(н)ко(м), атамано(м) ло(х)вицьки(м), Ма(т)фее(м)
Е(м)че(н)ко(м), во(й)то(м), а при на(с) будучи Фомьі Сєнюковича, Фесодора
Ко(з)ла, Феня Проце(н)ка, бурмистровь уряду Ло(х)вицького, такь же при бьі(т)ности Йвана Пилипе(н)ка, Процика Све(р)длика<,> козако(вь) ло(х)вицьки(х),
ста(вь)ши сочевисто, пань Ива(н) С в'Ь д е^ски ^), собьівате(л) ло(х)вицьки(й)<,> которьі(и) ска(р)гу свою на Ко(н)дра[та], ме(ш)кор^за я(р)маро(ч)ного, со то пре(к)лада(л)<.>, ижь ему гроше(и) з м,Ь(ш)ко(м) талярє(й) дєся(т)
вкральО
Што кгдьі соньі(и) Ко(н)дра(т) бьіль, яко зра(и)ца, привєде(н)ньі(и)<,> а
пре(з) йпанаса М е^в'Ьдьника, же в єго таляра па(н) Ива(н) своєго вла(с)ного
по(з)наль<;> вьіна(й)дє(н)ньі(й) и со то пита(н)ньі(й)<,> тедьі то(т) Ко(н)дра(т)
28 к своєму // злому учи(н)ку са(м) до того при(з)на(л)ся<;>, жє, мови(т), «я то(т)
м'Ьшокь з гро(ш)ми вьіняль и таляра QnaHacy М е^в'Ьдьнику, що и со(н) тоє
вид'Ьль, даль<;>, а чотьіри таляри пропи(л)<,> у Стефаново(м) двор'Ь у єго
ши(н)ка(р)ки Ко(р)н'Ьихи<.>, а сос(т)атокь з м,Ь(ш)ко(м) и з пе(р)стє(н)комь
соно(й) Ко(р)нЬисЬ со(т)даль<,>. Што и мєнє соная Ко(р)н,Ьиха намо(вь)ляла,
жє «кгдьі мьі будє(м) прє(д) врядо(м) припо(з)вани, кажи(м), жє то(т) м^шокь
спалили<;>».
62

Q которьі(х) грошє(х) в постанове(н)ю соная<;> Корн^йха до того, жє со(т)
Ко(н)драта грошє(й) лєвько(вь) чтири и таляра взяла, знаючися<;>, м'Ьшгка жє нє видала, и м єн о в а л а О .
То(и) жє Ко(н)дра(т), м є ^ к о р ^ з ь , я(вь)нє пре(д) всЬми при(з)нава(л), же,
мови(т), «сото(м) и Ко(р)н*Ьиха з мужє(м), що (м) гроши вкра(л), знала<;> и тєж ь
тьі(м) рєм(с)тво(м), що и я заживаю, гє(н)длює(т)<,>».
ІІІто (с)мо, вглядЬвши в справу тую, наказує(м) дєкьрєто(м) наши(м), ж ь
нєважь К аРн'Ьиха подару(н)ки со(т) соного Ко(н)драта брала, абьі Йвану дєся(т) талярє(й) заплатила<,>.
Писа(н) в Ло(х)вици ро(к) и дня звьі(ш) писа(н).
[Знак підпису.!
ІМ 59.]
Справа пана А (н)дрел Андру(з)ского з Лубе н і, у
со покраде(п)е гроше(й) со(т) музьїкь ярмаро(ч)ньіх7><:у.
Року axHs [1655] м(с)ца іюля з [7] дня<;>.
Пєрєдо (м)ною, Хвє(с)ко(м) Голю(н)кою, атамано(м) нака(з)ньі(м) и на то(т)
ча(с) бьівьши(м)<,> и пєрє(д) Ма(т)фєє(м) Е(м)чє(н)ко(м), во(й)то(м), Хомою
Сєнюковичо(м), Фєсодоро(м) Ко(з)ло(м), Хвєнє(м) Процє(н)ко(м), бурт5МИстровь
уряду Ло(х)видького<,>
ставати сочевьісто, пань А(н)дрє(й) А(н)дру(з)ски(й), собьіватє(л) лобеньски(й), чини(л) сопов'Ьд и ска(р)гу свою со (з)гинє(н)є грошє(и) золоти(х) два(д)ца(т) со то прєкьладал'ь<,> ижь бьі(вь)ши по(д) ча(с) я(р)марьку в Ko(p)4Mt
по(д)пили(й) Васи(л) и Ра(д)ко, музьїки и собьівател'Ь ми(р)горо(д)скиє, з м'Ь(ш)ко(м) тій гроши в єго вьіняти, якобьі бючи єго, м£ли<;>.
Тєди то будучи соньїє музьїки до вряду, на(с), припо(з)ва(н)ньі, которьі(х),
єсли бьі знали и истцами тьі(х) взятьі(х) грошє(й) бьіли, питали <;>.
Што соньї жа(д)ньі(м) способо(м) до того прє(д)сявзя(т)я и згинє(н)я ШКОДЬІ
соного нє при(з)нали(с)<,> // наказали(с)мо абьі тьіи музьїки, єжєли бьі нє 28 зв.
м'Ьли и нє знали со тьі(х) грошє(х) со(т)присягьнулися<;>.
Тедьі то(т) па(н) А(н)дрє(и), до того и(х) нє допускаючи, проси(л) на(с),
уряду, жєбьі єму половину тьі(х) згинульі(х) грошє(и) вернули<;>.
Што мьі наказали(с)мо дєкьрєто(м) наши(м), абьі того А(н)дрєя во в(ь)сє(м)
тій музьїки погодили<;>. Що ся зара(з) на то(м) жє час^ такь згода мє(ж) ни[ми]
сталася <;>.
Нащо для в£ри л'Ьпьшо(й) записа(т) казали <;>.
Писа(н) року и дня звьі(ш) писа(н).
[Знак підпису.]
ІМ 60.]
Справа Qcmana КвЬ(т)ки, мещанина ми(р)горо(д)скоІго]<.у,
со (з)гиненье полса з нужнам(и) сребньіми<.у
Року axHs [1655] м (с)ця іюля і [10] дн я<;>.
На (вь)рядє ло(х)вицько(м)<,> пєрєдо (м)ною, Фєско(м) Голю(н)кою, атамано(м) нака(з)ньі(м) лохвицьки(м), и при (м)н*Ь будучи Фомьі Сєнюковича,
во(й)та, Фєня Проце(н)ка, бурьмистра уряду Ло(х)виігького<,>
ба

Фотокопія арк. 28 зв.
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постанови(вь)шися пє(р)сонал,Ьтє(р), пань Евстафі(й) Кв£(т)ка, (обьіватє(л)
ми(р)городьски(и), сопов'Ьд и ска(р)гу свою на Ядиху (обьіватє(л)ку ми(р)горо(д)скую, сото прє(к)лада(л), ижь со зє(й)шло(м) я(р)ма(р)дЬ ло(х)ви(ц)ко(м) со сто(м)
Прокопій року и дня звьі(ш) (описа(н)ного па(н) 0(с)тапь, будучи по(д)пильі(м),
поя(с) з нужьнами срєбньїми Супрунь, (обьівате(л) иче(н)ски(й), зня(вь)ши,
да(л) Ядис'Ь до (с)хованя<:>. Ядиха: «Же (м) прав£ то(т) поя(с) з рукь того купьца ича(н)ского узяла<;> и положила(м) на дощ'Ь у таску свое(м)»,— при(з)налася<;>. Потом будучи (о то ку праву припо(з)ваньі, то(т) Остапь на ЯдисЬ
того згинулого пояса и нуже(н) доходи(л)<.>
Мьі тє(ж), засЬльі(и) судь, углєди(вь)ши в самую слу(ш)но(ст)<.>, обу(д)вухь сторо(н)<,> наказали(с)мо ЯдисЬ си(м) дєкьрето(м) наши(м), абьі п(н)
Остапа во (вь)сє(м) и шкоду єго нагородила<;>.
Нащо для в'Ьрьі л'Ьпьшо(й) записа(т) казали<;>.
Пана Остапа Кв1>(т)ку Ядиха, (обьіватє(л)ка ми(р)горо(д)скоя[!], погодила<;> и половину грошє(и) соному прє(д) урядо(м) за то(т) поя(с) и ну(ж)на за
платила <;> и писа(н)є соб'Ь урядо(вь)ноє, гдє бьі м'Ьла в кого перечути а(л)бо
по(з)нати<;>, узяла<;>.
[Знак підпису.] II
Ш 61Л
ОповгЬ(д) прекладано(и) ска(р)ги О а)(т) Демка,
мбьівателА жабского(.>, на Йвана,
кра(в)ца прилуц,ького<.>

29

Року axHs [1656] м(с)ца іюля и [8] дня.
Пєрєдо (м)ною, Остапо(м) Горьнє(н)ко(м), атамано(м) ло(х)вицьки(м), и при
(M)Ht> на то(т) час будучи(х) Ва(с)ка Скрєбца, Ядька Ко(т)ляра и и(н)шихь козако(вь) и товари(ст)вь ло(х)вицькихь и пєрєдо (м)ною, Ма(т)фєє(м) Е(м)чє(н)ко(м)<,> Хома Сєнюковичь, Хвє(н) Процє(н)ко, бурьмистровь уряду Ло(х)вицького<;>,
ставьши сочевисто, Дє(м)ко, козакь и (обьівате(л) жабьски(й), сопов^да(л)
и жалова(л) на Ивано(вь) двохь<,> кра(вь)цовь, мє(ш)каючи(х) в Прилуцє<;>
а то в то(й) способь<,>
ижь дня вчора(й)шого, идучи прє(з) Жабьки, сєло, кравьііЬ прилуцькіє,
бє(з) даня причини, схопи( вь ) шися, Ива(н), моло(д ) ши( й) кра(вь)чикь, з воза
запамяталостю будучи знятьі(й) пов'Ьдаючисє бьіти вьш(ж)чи(м) гє(т)ма(н)ски(м)
чєкано(м) шько(д)ливє руку проби(л)<;>.
То(т) за(с) Дє(м)ко зара(з) на то(м) жє горячо(м) учи(н)ку урожоному єго
м(л). п(н) Боклє(в)скому, з раною крвавою пришє(д)ши, (опов'Ь л^^. Тєдьі за
ньі(м) в тропьі погоня с ти(м) жє битьі(м) чєлов^ко(м) до Л о( х ) вици для узнаня
и(х) на дорозі бьіла<;>. Заста(вь)ши (оньі(х) свово(л)цо(вь), в м’ЬсгЬ Л о(х ) вици
ходячи(х)<,> уряду (опов^вьши, по(з)вали<;>. Которьі(х), «що то вьі такь собЬ
сваво(л)но починаєте и в кого удаючи и(л)бо до(з)волє(н)стю о(т) кого маєте
людє(й) бє(з)ви(н)нє забивати?» — питали<;>.Що соньї, на то в тіє слова вира
жаючи, такь (о(т)пов'Ьдали: «А що (ж) чинити, панове вряд, нєща(с)тя на(с) такь
великое по(т)кало, хогЬли(с)мо мужика постращити и нє(с)под*Ьва(н)я чєка(н)
состр'Ьє(м) яко(с) в рука(х) (обє(р)нулься, руку пробиль»,— сами ся при(з)нали<;>. Которьі(х) до да(л)шо(й) справи ожова(т) казалисмо<;>.
66

Знову на за(вь)трє(й)ши(й) днь то(т) Дє(м)ко проси(л) уряду, на(с), жєбьі
(с)мо єму справє(д)ливо(ст) слу(ш)ную з соньі(х) кра(вь)цовь досконале учинили<;>. Наказали(с)мо кра(вь)цомь дєкрєто(м) // наши(м), абьі того побитого та 29 зв,
вьі(к)ладьі, яко и рану крвавую, навєзовали и єму все со(т) мала до велика, на
чо(м) соньі(и) укри(вь)жоньі(и) шкодує(т), пои(д)нали<;>. И те(д)и нам<;> 44
(оньїи кра(вь)ц,Ь, упоро(м) свои(м) идучи и праву посполитому нє будучи по(с)лу(ш)ньі, идьнати, будучи в ь і ( н ) н ь і м и , нє хогЬли<;>. Которьі(х) знову до вязє(н)я казали(с)мо дати<;>. Що то(т) моло(д)ши(й), кра(вь)ца, ста(р)шого поруку
постави(в)ши по co6t><;> бє(з)со(т)пов'Ь(д)нє з м'Ьста втєкь<;>.
Тєдьі того поручьника тьі(м) укри(вь)жоньі(м) людє(м), жєбьі со(н)ьі(й) и(м)
во всє(м) попо(л)ниль<;>, вьідали<;>. Що то(т) Ива(н), зня(вь)ши з себе жупа(н)
лу(ч)ски(й) и гроше(й) золоти(х) s [6], тому Дє(м)ку даль<;>. А за тьі(м) зра(и)дою, жє єго вьіда(л), на ви(н)ного шию наня(вь)ши єсавула и и(н)шого козака,
в погоню слаль<;>. Которого, по(д) Гли(н)ско(м) нагна(вь)ши, до м'Ьста привє(з)ли<;> и до рукь тьі(м) бьіти(м) вьідали<,> и просили, жєбьі и(м)<.> ча(с)
заложили и, поки то(т) жупа(н) вьікупя(т), за тьі(ж)дє(н) бьіти м*Ьли з гро(ш)ми<;>. Тєдьі то на(з)начоньі(и) ча(с) не (с)тали<;>, а (оньі(и) Дє(м)ко сопові»да(л) уряду, жє вже тому заложоному року ча(с) мину(л), жупа(н) то(т) якь
мае(т) и при ко(м) зостава(т), що тєжь наказали(с)мо, абьі уже в'Ьчьньїми часьі
тій кравьци со то(й) жупа(н) нє упоминалися<;>.
Нащо для в“Ьрьі л'Ьпьшо(й) записали<;>.
[Знак підпису.1
ІМ 62.]
Справа Левка Дюгтера со селе(д)ци фа (л) шованьш <. >,
а)бьівател/й л о (х )в и (ц )к о го О , з москале(м) пут(н)илски(м)[\]<.у
Року axHs [1656] м(с)цА ма(р)ца si [16] дня<;>.
Передо (м)ною, Ма(т)феє(м) Е(м)чєнко(м), во(й)то(м), а при (м)ні» будучи
Фєсодора Козла, Феня Продє(н)ка, бу(р)мистро(вь) уряду Ло(х)вицького<;>,
приточилася справа со(т) Лє(в)ка Дюгьтєра, (обьівателя лохви(ц)кого,
которьі(и) сопов'Ьд на(м) прєкьлада(л) в то(й) способь,
ижь то(т) Ле(вь)ко про(ш)лоє нєдєл'Ь за дєвя(т)наца(т) // купь грошє(й) ЗО
ли(ч)бьі лито(вь)ско(й) сєлє(д)цо(вь) бочьку купи(л)<,>. В которо(м) то(т)
Ива(ш)ка прито(р)гованя со(т) Лє(вь)ка тьі(х) сєлє(д)цовь шлюбова(л) при
Мо(и)с,Ьис'Ь, жє бо(ч)ка складаная а нє натрусо(м) киданая вдале, яко тому
звьі(к)ло(ст) вказує(т), зна(й)дує(т)ся. Што кгдьі Лє(вь)ко южь с по(л)бочьки
тьі(х) сєлє(д)цовь продаль, тєдьі собачи(л) со(т) дво(х) рядовь ажь по(ш)ло жє
в тую бочьку насьіпо(м) накидано сєлє(д)цо(вь)<,>. И (о(н) тьі(м) жє разо(м)
на(м), уряду, (oebB tcTH ^X ^. Што смо всЬ того своими сочима соглядали<,>
которую нє(з)вича(й)ную в то(й) боц'Ь продажу.
£2ного ж ь Ива(ш)ка строное бра(т)я Микита и Бори(с) Никифоровичь,
при (опов'Ьда(н)ю оглядавши, и прє(д) нами, врядо(м), при(з)нали<;>, же нє
добре тую бочьку сєлє(д)цовь нафасовано<;>, але фа(л)шиво насьіпано на(д)
постано(в)лє(н)ньі(и) звича(и).
Што мьі, помєнє(н)ьі(й) вря(д), соного Лє(вь)ка сопов^ди вьі(с)луха(вь)ши
и (онн(х) Ива(ш)ковьі(х) братовь при(з)на(т)я узна(вь)ши, жє до самои втрати
и ущє(р)бку Лє(вь)кова приходи(т)<,> казали записа(т)<,> ро(к) и дня звьі(ш);
(описа(н)но<;>.
[Знак підпису.1
5*
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l№ 63.)
Справа Леска Куце(н)ка<.у, <абьіва(т) .<•> ло(х)ви(ц)кого<.>
Року axHs [1655] м(с)ца іюня кз [27] дня<;>.
Пєрєдо (м)ною, А(н)дрєє(м) Миха(й)ловичо(м), сотьнико(м) ло(х)вицьки(м),
Остапу Го(р)банє(н)ку, атаману, Йвана Коваля с Ха(р)ковєць<,> Ма(т)фєя
Е(м)че(н)ка, во(й)та<;>, Хвєня Процє(н)ка, бу(р)мистра уряду Ло(х)вицького<,>
ставьши сочевисто, Лє(с)ко Куцє(н)ко з жоною своєю, собьіватє(л) ло(х)вицки(й)<;>, которьі(и) со(т)цє(вь)щиньі жоньї свое(й) на Ми(с)ку £2(л)ша(н)ски(м),
собьіватєлє(м) ло(х)ви(ц)ки(м), и на тєщи своє(и) ска(р)гу свою прє(к)ладаючи,
доходиль<;>.
Що мьі, уря(д), вьі(с)луха(вь)ши собу(д)во(х) сторо(н), згоду з ними со то(м)
до(с)коналую вчини(вь)ши, наказали(с)мо си(м) дє(к)рєто(м) наши(м), абьі тоєю
має(т)ностю, сокро(м) ста(т)ку и пашє(н)ни(м) збере(т) хатою полє(м) всюди в
рука(х) ро(з)ньі(х) зна(й)чи(х) ся, подилили<;>: три части всєє(и) худобьі Ми(с)ку 0(л)ша(н)скому з жоною єго, а чє(т)вє(р)тая ча(ст) Ле(с)ку Куцє(н)ку з жо
ною єго бє(з) жа(д)ньі(х) ту(р)баци(й) вЬ(ч)нг зоставати має(т).
[Знак підпису.] //
ІМ 64.)
Справа Йвана шинькара со згиненю перстьн^С .>.

ЗО зв.

Року axHs [1656] м ( с ) ц а а п р и л д si [16] д н а < , > .
Прє(д) нами, Василємь Скребьцемь, атаманомь городовьімь, А[ле]^а(н)дромь Фесодоровичємь, наместникомь лохвицкимь<,> Ма(т)феє(м) Емче(н)комь,
вуитомь<,> а при нась будучихь Фесодора Козла, ФенА Проценька, бу(р)мистровь вряду Ло(х)вицкого, та(к) же Савьки Гараще(н)ка, хоружого, Йвана Лаврє(н)ка. ІОска Пе(т)ре(н)ка, козакувь во(й)ска Запо(р).<.> лохви(ц)кихь<,>
ставьши сочевисто, Ивань, пна во(й)товь шинькарь, которьі(й) спо(л)не
з жоною своєю ска(р)гу свою на Игната Коновала, коза[ка], собьіватєля лохьви(ц)кого, и на жону єго со по(з)на(т)є пе(р)стнд своєго а со згине(н)ю мониста прекладаль. До которого пе(р)стнд, же в дому Коноваловомь знашольсе, а у Йвана
любо женьї єго з монистомь вк(р)адєкь<.> Коновале(н)ка в припозва(н)ю з
мужемь своимь, яко позваная сторона, к тому не зналасе<.>
Што мьі, врядь, не могучи такь раптомь справьі тоє(и) з велицє заведено(й)
росправити<,> здали, абьі тоє сведо(ц)ствомь, хто при томь знаидовальсє и
яки[м] способомь тоє згине(н)є мониста стало, собяснено бьіло<,>.
Т ед ь і в о -п е (р )в ь іх ь ,
(н )є м ь

К в а (р )ц я н а А ,

с о (т ) н а ( с ) , в р я д у , с у м л е ( н ) А

с о б ь ів а т е (л )к а

л о (х )в и (ц )к а А ,

в т ь іе с л о в а п р и з н а л а О

за

зав єза-

іж ь , « п а н є в р я д е ,

в че(т)вє(р)токь пре(д) во(с)кресеніємь Хр(с)товьімьстрастньі(м), кгдьі(м) по во
ду йшла, тедьі по(д)ле пана вуитова двора такь Иваниха, яко и Игнатиха Коновалька с кошикомь, в которомь мука насипана бьіла, с т о я л а О . Тогдьі Конова(л)ка до Иванихи мовила: «Для чого,— пов'Ьдає(т),— фрасуєшься<,>?» —
и сона со(т)повидлла, ижь «для того, же мнЬ монисто с хатьі згибло<,>». Q чомь
Коновалька мовила: «Не журисе, монисто твоє ве(р)неться тн(л)ко не все, ко
торого в хате в погреба за п,Ь(ч)ю гляди, а собачишь, же єго знайдєшь<,>». Што
кгдьі по(с)л£ того часу, кгди А з Иванихою до Диниса в Шию пла(т)я пошьла
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купова(т), а до Коновальки в домь для сопьіту того, понева(ж) со (т)омь пла(т)ю
сона знаєть, вступили и, сидячи в хатЬ, а потомь пе(р)сте(н) по(д) лавою собачилисмо, которого кгдм Коновалька по(д)няла, рекьла ижь, мовить, «то не мо(и)
пе(р)сте(н), // не в'Ьда(т) хто его вкинуль<,>». І Иваниха, заразь же єе пе(р)с- 31
тенд по(з)навши, и на палець вложила<,> а потомь и маниста почала на Конов а ^ ц й глядЬти и в томь за люде дали<,>».
Тое ж ь и Ма(н)дя Гребе(н)ни(ч)ка признаеть, же кгдьі Коновалька с кошикомь з мукою по(д)ле двора вуитова стояла, тедьі мовила Конова(л)ка: «Для
чого бьі Іваниха фрасоваласА?» Тедьі сона со(т)повидЬла, же «мн*Ь,— мовить,—
монисто зг[и]бло». й чомь Коновалька рекла: «Не журися, монисто твоє будеть
єдно, его всюдьі в дому гляди, ижь зна(й)дено будеть».
Што мьі, вьіслухавши, врядь, сведо(ц)тва того<,> Конова(л)кє со то питали.
Тедьі сона жадньїмь способомь, а ни до муки, же в кошику несла, а ни со пе(р)стн^ в хагЬ своєй лежачого предь приходомь тихЬ б'Ьльїхь головь не признаваласе.
^
И мьі ве(д)лу(г) а(р)тикуловь наказалисмо декретомь ншим, жеби Коноваль
з жоною своєю со(т) того се, єсли со пе(р)стню не знаєть, со(т)присе(г)нуль<,>
и тоє казали записать<,>.
Писань в року звьі(ш) сописань<: .>.
І№ 65.)
Справа Наоумихи с Кра(с)нополм<.> (о спа(д)ки.
Року axHs [1656] м(с)ца априля фі [19] дня<;>.
Перед нами, Алє^а(н)дро(м) Фєсодоровичо(м), нам'Ьснико(м) на то(т) ча(с)
ло(х)ви(ц)ки(м), Василє(м) Скрєбьцемь, атамано(м) городовьі(м)<.>, Ма(т)фє[е](м) Е(м)чє(н)ко(м), во(й)томь<,> и при на(с) будучи Фомьі Сєнюковича,
Фєсодора Козьла, Фєня Продє(н)ка, бурьми(с)тро(вь) уряду Ло(х)вицькогс<.>,
а с товари(ст)вь при то(м) будучи(х) Йвана Филипє(н)ка, Юска Пє(т)рє(н)ка,
Тм(м)ка Щє(р)бинє(н)ка и и(н)ши(х)<,> постановив(ь)шися сочевисто, Наумиха, собьівате(л)ка кра(с)нопо(л)ская<;>, которая спо(л)нє з Данило(м), сьіно(м)
свои(м), ска(р)гу свою, за соказа(н)єнь со(т) его мл(с)ти пана по(л)ко(вь)ника
нашего писа(н)я, на Яско(вь)ца і Йляша, шє(вь)цовь, а брато(вь) рожоньі(х),
собнватєлє(и) ло(х)видьки(х)<,> в те(н) способь прєкьладали<,>
ижь юж то да(вь)ньі(м) часо(м), кгдьі Данило, рє(з)никь, которьі(и) зє(й)шльі(м) з сєго св^та зосталь у догьляду яко прє(д) смє(р)тію своєю у Яко(вь)ца
и Иляша б ь і л ь о тєдн, яко соная Наумьіха з сьіно(м) свои(м) и (в) писа(н)ю па
на по(л)ко(вь)ничо(м) со(з)на(й)мує(т), то(т) Яковєць з брато(м) свои(м) м*Ьль
спа(д)ки и позосталиє рєчи к соб£ нєбо(ж)чика // Данила забрати<,>. А на то зі зв.
причи(н) слу(ш)ньі(х) а н^ доводо(вь) пє(вь)ньіхь соная Наумьіха на Яко(вь)ца
не показала<;>.
Што кгдьі Яковє(ц) з брато(м) свои(м) бьіль прє(д) на(с) прє(д)по(з)ва(н)ньі(й), со (т) таково(и) взложоно(и) на єго налоги всЬми ся способи со(т)водиль<,>. А при которьі(х) людє(й) собряди духо(вь)ньіє соколо похова(н)я
тЬла небожьчика Данила Яковєць справова(л) Лукаша, кушьнєра, собьіватєля
ло(х)вицького, для свй д о^ства, которьі(и) при то(м) бьіль и имєноваль<;>.
Которьі(и) Лукашь, кгдьі прє(д) нами сталь, вє(д)лугь сумле(н)я в тіє слова
при(з)наль<,> ижь, «панове вряд, кгдьі (м) у небожьчика Данила, рє(з)ника,
у єго двору при нє(м) мє(ш)каль<;>, тєдьі нєбожьчикь тогьди и того такь жон'Ь
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своє(й), што бьіла втра(т)ною, a Hfc тєжь на умьі(с)ль доц$ своє(й) в пов,Ьрє(н)е,
же нє бьіли прихи(л)ніє, нє подаль<;>, але знаючи по Иякову і И(л)няшу,
брату своє(м), жє бьіли людє добри, хотячи и(м) зо(вь)сЬ(м) пов^ри(т)ся, по и(х)
лослаль<,>. Коториє, со(т) того взбороняючися, до Данила нє по(ш)ли. Што
Данило, небожчикь, и на заутр^ по соного Яковьца пославь и, при(з)ва(вь)ши,
шє(ст)деся(т) штукь солонини, коня з возо(м), пшєници спо(л)но(и) с товаришо(м), слугь в завєдова(н)є и догьля(д) и вь шафунокь по своє(и) голові
поручиль<,> и пи(с)мо(м) собя(с)ни(л)<,> що гдє налєжи(т) и кому дати
м’Ь ю ^ О . Коториє Іяко(вь) з брато(м), кгдьі нєбожьчика Данила в зє(м)лю
умє(р)лого в цє(р)кв'Ь у стого Спаса поховали<;>, тогьдьі вє(д)лугь ро(с)казу
нєбожьчико(вь)ского солонину шє(ст)дєся(т) штукь по по(л)таляра прода(л),
дєвя(т)дєся(т) золоти(х) узяли, коня з возо(м), за єі [15] купь грошє(и) прода(вь)ши, до сєбє взяли<;>, со(т) Я(р)моли, ре(з)ника, копь дєся(т) грошє(и)
за по(л)стога пьшеници єму части налєжачо(и) взяли<,>. За тіє ж ь гроши до
цє(р)кви стго Спса дзвунь за сто золоти(х), якь приказано и(м), купили<;>,
а состатокь тоє(и) сумьі и що в с к р и ^ ц ^ сосмь золоти(х) н,Ьбо(ж)чиково(и) всЬхь
32 бьіло грошє(и)<,>. Тєдьі с тьі(х) грошє(и) Па(н)ку, Ти(м)ковому брату, // копь
пя(т) грошє(и) а сє(ст)рє(н)цєви нєбожьчико(вь)ском со(т)казаньі(х) дали<;>.
Ти(м) жє сорокоусть уписа(н)є в субо(т)никь нєбожьчика за по(з)во(н)ноє, за
поє(д)на(н)є цєхо(вь), за прово(д) свящє(н)нико(м)<,> за положє(н)є тЬла в
цє(р)ков'Ь, за со(т)правутрохьстоловьнєбожьчикутоє(и) сумьг, щодо на(и)мє(н)шого шелюга розє(й)шлосє<,>. І яко на то звьі(к)ло(ст) христіа(н)ская вказу
єм), присто(й)нє соного нєбо(ж)чика поховали<,>.
По которо(и) со^прав'Ь жона нєбожьчика Данила, хотячи<;> нічого со(т)
соньі(х) Яко(вь)ца і Иляша, брата єго, до(й)ска(т)сє, до пана Дорє(вь)ского,
дє(р)жа(вь)ц,Ь ло(х)вицького, єщє за па(н)ства право(м) тру(д)нила<,>. Которіє
на то(т) ча(с), кгдьі справу и(з) сєбє слу(ш)ную, гдє що нєбожьчико(вь)ского за
єго дшу дали, во(л)ними со(т) вряду зостали<;>.
Што мьі, вря(д), соного свєдодьства со(т) помєнє(н)ного Лукаша, бьі(вь)шого
цє(х)мистра кушьн'Ьрского, вьі(с)луха(вь)ши, для л'Ьпьшого взя(т)я СВ'ЬДОЦЬСТва до єго м(л) со(т)ца Іякова Алє^євича, протопопи ло(х)вицького, Хвєня Процє(н)ка, бу(р)мистра з уряду, и Ти(м)ка, приятеля нєбожчико(вь)ского, посилали<;>. Коториє сособи, у со(т)ца протопопи би(вь)ши, на(м), врядов'Ь, на по{вь)роть такь нє со(т)м,Ь(н)нє, яко Лука(ш) при(з)наль, и еони ти(м) же способомь вє(д)лугь мови со(т)ца протопопи со(з)нали, же па(н) Яко(вь) такь звунь
за сто золоти(х), яко и на сорокоу(ст) и на вшєлякіе собряди духо(вь)ниє, що
е(д)но нєбожьчи(к) жада(л), спорядили.
Тєди нннє(ш)ни(и) судь вє(д)лугь того св,Ьдо(ц)ства такь Лукаша, яко
і со(т)ца протопопи, прє(д) посла(н)ні сособи, вглядівши, наказує(м) дєкьрєто(м) наши(м), жєби Іяковь з брато(м) свои(м) И(л)яшо(м), яко с того присто(й)нє, та(к) у(ст)нє и прє(з) со(з)на(н)є го(д)ни(х) люди(й) вивє(л)ся<;>, жа(д)ним
на(й)мє(н)шо(й) кри(вь)ди и турбаціє(й) со(т) Наумихи<;> и еи сина в'Ьчьними
часи и н^ со(т) кого и(н)шого нє поноси(л)<,> алє во(л)ни(м) со(т) вс'Ьхь зосталь<;>.
Што (с)мо в справу тую вглєдЬвьши вє(д)лугь св'ЬдоЗства, казали до книгь
дєкьрєтови(х) вписа(т)<,>.
Писа(н) року и дня звишь сописа(н)ного<;>.
[Знак підпису.] //
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[М 66.]
Справа АндрЬєва<.,> з Л ю т е(н)ки(,у со заво(д) шкапьК.'у

32 зв.

Року axHs [1656] м(с)ца сє(н)тєбря ді [14] дня<;>.
Справа тая со заво(д) шькапьі, писа(н)на року ахне [ 1655] м(с)ця дєкабря
ке [25] дня<;> в тіе слова<;>.
Передо (м)ною, Василиемь Скребьцемь, атаманомь городовьімь лохви(ц)кимь, а при мьн£ будучи Савьі, хоружого сотн^ Ло(х)ви(ц)кои, и пре(д) нами
Хомою Сенюковичомь, вуитомь нака(з).<:> лохви(ц)ки(м)ь<,> Фенемь Проце(н)комь, бу(р)мистромь вряду Ло(х)ви(ц)кого<,> ве(д)лугь справьі завзятои
со заводь, со позна(н)е А(н)др*Ьево(й), (обивателя люте(н)ского, пре(з) Петра и
Шуме(й)ка, в ше(р)сти полово(и) шкапьі<,>.
Которьі(й) заводь со(т) Йвана £2стропо(л)ца, мещанина ва(р)ви(н)ского<,>
до Васи(л)ца Жадане(н)ка, цигана з Ва(р)вьі, доишоль. На которого справу
бьіль со(т) на(с), вряду, рокь певньі(й) всказаньі(й), жебьі на пришльі(й) пятокь,
то є(ст) л [ЗО] ноеврід, соб^ стороні, такь А(н)дре(и) з Люте(н)ки з Брисяньї, яко
и Василь, цигань з Ва(р)вьі. Што Василь, цигань, на таковьі(и) ча(с) заложоньі(и) сталь и чекиваль до самого вечера помене(н)ного А(н)др*ЬА и не мо(г)ль
до(ж)дати<,>. А потомь мьі, поневажь на пятокь А(н)др^и нє сталь, взложили
други(й) рокь, жебьі на понеделокь, то є(ст) вчерайши(й) день, третего дєкабря,
сталь<,>. Што соньі(й) А(н)дре(й) и на тоть день не прибьіль<,>. Тедьі на се(с)
ча(с) соному цигану, Василю, давши запоруку єго Кирику и Бакуму, циганомь
Михайле(н)комь, где єму потреба єха(т), росказали.
Што смо казали записа(т), що є(ст) и запи(с)<;>.

ІМ 67.]
Справка Василева, (обьівателя лохвицького,
о> схваче(н)ю іиатьки з голови (о(т) москалей nod ча(с)
идучих з ра(т)ю(\>.
Року axHs [1656] м(с)ца сенте(в)ря ді [14] дна <,>.
Справа тая со шапку писана року ахнє [1655]<,> м(с)ца дєкабря ке [25] дня
в тьіє слова<;>.
Предо (м)ною, Василе(м) Скребцемь, атаманомь ло(х)ви(ц)кимь, и предо
(м)ною, Ма(т)феє(м) Емьче(н)комь, войтомь<,> а при на(с) будучи І сова Па(р)тольї, Костя, ктитора, Фєсодора Козьла, бурьмистрами, // и и(н)шихь<,>
33
ставши сочевисто, Василь Бородає(н)ко, собьівате(л) ло(х)вицкий, которьі(й)
сопови(д) на(м) прекладаль, іжь «со ро(ж)де(с)тв,Ь Х(с)вомь кє [25] дєкабря,
кгдьі ра(т)ньгє люде єго ца(р).<;> ве(л).<;> черезь Ло(х)вицу ишли, тогдьі шап
ку с хатьі в окна з головьі в мене, которьімь хл'Ьбь даваль<,> москалі схопили
и тепе(р) тую шапку че(р)воную фале(н)дишовую, куницею обложеною, в Ма(р)ка Назарова, са(л)дата полку Яблоневского, позналь».
Тедьі мьі, врядь, вьіслухавши тоє(й) соповеди, казали соному Ма(р)ку ста(т).
Которо(г)[о] пьітали, со(т) кого бьі тую шапку м^ль<,>. Што сонь именоваль,
же тую шапку в Б'Ьло(й) Це(р)кв^ в сальдата купиль<,>. И мьі наказали, жебьі
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Васко при шапц^ своє(й) зосталь<,> а Ма(р)ку шкодьі своє(й) на заво(д)ци повинень доходи(т)<,>.
Писань в Лохвици и року и дня више(й) сописаного<:>.
[Знак підпису.1
І№ 68.]
Справа Григора з Бе(з)саль со (з)вадЬ
з А (н )д р г(м ) Яблуно(в)скьі(мX •>

1

Року axHs [1656] м(с)ца сє(н)тєбря ді [14] дня<;>.
Тая справа со (з)вадЬ писана в року ахнє [1655] в тіє слова<;>.
Пєрєдо (м)ною, Василє(м) Скрєбцє(м), атамано(м) городовьі(м) ло(х)ви(ц)ки(м), а при (м)н£ будучи товари(ст)вь — Процика Свє(р)дьлика, Гри(ц)ка
Красулє(н)ка, Клима, Губарява зятя<,> и пєрє(д) нами, Ма(т)фее(м) Е(м)чє(н)комь, во(й)то(м), Фєнємь Процє(н)комь, Фєсодоро(м) Козьломь, бурьмистровь
уряду Ло(х)вицького<;>,
ставьши сочевисто, Григо(р) Тисмянєцки(й), собьіватє(л) бє(з)са(л)ча(л)ски(й), которьі(и) на А(н)дрєя Яблуно(вь)ского, козака,собьіватєля ло(х)вицького, ска(р)гу свою прєкьладаль со то<,> ижь соньі(м) собудьву(м) сторона(м)
в Никонишино(м) двору, напо(д)пи(т)ку будучи<,> тєдьі в HkKOTopbixb за(вь)зятьі(х) рєчахь зва(д)ку межи собою вчинили, в которо(м) я(вь)нє довєдєно
и с в ^ ^ к а м и собья(с)нєно, жє такь А(н)дрє(и) Яблуно(в)ски(й) Григора биль,
ажь ма(л) нє до смє(р)ти<,>. Чого ся и са(м) А(н)дрє(й) до того зналь<,>.
Овожь при то(й) же звадЬ Григо(р) имєнує(т), ижь кгдьі у замєшанину тую
будучи, тєдьі готовьі(х) грошє(и) копь сосмь ли(ч)бьі лито(вь)ско(й) згибло<;>.
33 зв. До чого па(н) А(н)дрє(и) жа(д)ньі(м) способомь // до тоє(и) шкодьі нє (з)на(л)ся.
На що и мьі, вря(д), сила св,Ь(т)ко(вь) зводячи, та(к) Па(вь)ловьни, ши(н)ка(р)ки, яко и Квачихи Коломьі(и)ки з Бє(з)саль, єсли бьі гроши в Григора бьіли, питали<,>. Тєдьі н^хто до того, жєбьі в Григора бьіли, нє при(з)наль<.>
Q чо(м) нини(ш)ньі(й) судь вглядЬ(л) и вє(д)лугь а(р)тикуло(вь) дєкьрєто(м) наказує(м), жєбьі па(н) Григо(р) на шкода(х) присєгьнуль, а А(н)др^(и)
єму повинє(н) тую шкоду и суму вє(р)нути<;>. ІІІто Григорь, з сумлє(н)є(м) свои(м) поряхова(в)шися, при(з)наль, же «я жа(д)ньі(м) способо(м) нє хочу до присєги ити, то(л)ко при (с)воє(м) вьі(к)ладу заставаль<,>».
Што (с)мо казали записа(т)<,>.
Писа(н) року и дня звьі(ш) сописа(н)ного.
[Знак підпису.]
І№ 69.]
Справа Пархомова, козака и (обиватель ло(х)ви(ц)ко(г)[о]}
со покраде(н)ю мгняпуь со(7п) Лукянова Хурсина, тчараС .>.
Року axHs [1656] м(с)цасепте(в)ріА<,> дна<,> ді [14І<,>.
А точилася року ахнє [1655] м(с)ца іюля вь вторьі(и) днь<:>.
Пєрєдо (м ною, Василє(м) Скрєбьцє(м), атамано(м) городовьі(м) ло(х)вицьки(м), а при (м)н*Ь будучи товари(ст)вь — Фє(с)ка Голю(н)ки, Дороша, атама
на ива(х)ни(ц)кого, и и(н)шихь<;> и предо (м)ною, Ма(т)фєє(м) Е(м)чє(н)ко(м),
во(й)то(м), Фєнє(м) Процє(н)комь, бу(р)мистро(м) уряду Ло(х)вицького<;>,
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ставьши сочевисто, Па(р)хо(м) Ру(д)не(н)ко, козакь, собьіватє(л) ло(х)вицьки(и), которьі(и) ска(р)гу свою на Лукіана Ху(р)сина, во(в)чара<,> со по(к)радє(н)е чє(т)вє(р)га [!] совєць прє(к)лада(л) со то, ижь то(т) Лукіа(н),
пастухь, злочи(н)да, sanoMH^Bbmn боя(з)ни бжо(и), в Па(р)хомова, такь же
во(в)чара, ягьнята по(к)ра(в)ши, Ю(р)ков'Ь Ли(т)виновому, во(в)чарю, тому (ж)
злочи(н)цЬ, вьідаль<,>. А то(т) Юрько, зра(и)ца, Ма(р)тинов'Ь Ко(н)дратє(н)коїзому з Ива(х)нико(вь), во(в)чару, а другому Иванови, товаришов'Ь єго,
Лукіанов'Ь з Ива(х)нико(в), во(в)чару, вьіда(л)<,> двоє ягьня(т)<,>.
Що мьі, вря(д), на (с)ка(р)гу помєнє(н)ного Па(р)хома и на // єго шкоду 34
вглядЬвьши, казали ти(х) во(вь)чаровь веЬ(х), зра(й)цо(вь), кромє Ю(р)ка
Ли(т)винова, жє южь собЬ дорогу, ви(н)ньі(м) бьівьши, знашо(л)ся, прє(д)
сєбє забра(т)<,> и яко злочи(н)цовь до вязє(н)я посади(вь)ши<,> а з вєзє(н)я
Ма(р)тина випустивьши, со(т) кого бьі тіє ягьнята, що самоє лицє no(c)B'b^)чає(т), м'Ьли и гдє взяли, питали<;>.
Що со(н), зра(и)ца, при(з)наль, южь, мови(т), «я з Ивано(м) Лукіановьі(м),
вовьчаро(м), товаришо(м) свои(м), тіє ягьнята двоє у Ю(р)ка Ли(т)винова,
во(в)чара, по золотому по(д)лє Даровикова ста(вь)ка у во(р)щи(н) купили<,>».
Чого самьі тіе ко(ж)дьі(и) во(в)ча(р) при(з)нає(т), ижь «тіє ягьнята наши(х)
го(с)подаро(в) межи яло(в)нико(м) зна(и)дує(т)ся». И йхь го^подар'Ь Лукіа(н)
и Ко(н)дратє(н)ко того нє при(з)наю(т), ижь ти(х) ягьня(т) нємашь.
Што мьі, вряд, вьглядЬвьши в справу тую, понєва(ж) того Ю(р)я, зра(й)ци,
жє вгЬкь, нємашь, наказує(м) си(м) дєкьрєто(м) наши(м), жєбьі сіє три пасту
хи — Лукия(н), Ма(р)ти(н) и Ива(н) того Па(р)хома такь за єго вьі(к)лади,
яко и лицє, з уряду вьікупи(в)ши, во (в)сє(м) з господарями своими вгодили<;>
и скарани вє(д)лугь стго права бьіли, и тоє со(т)бьі(вь)ши, самого и(ст)ци и
Ю(р)я Ли(т)винова, чєля(д)ника, а(л)бо пастуха, шука(т) и вьіна(и)дова(т) пови(н)ни<;>, и єго прєнагаба(в)ши шкоди доходи(т) пови(н)ни<;>.
Що (с)мо для в£ри л*Ь(п)шо(и) записали<;>.
[Знак підпису.]
Ш

70 А

Справа К а(р)пьіхи, вдови з М линовь, з Самохвале(н)ко(м) О
Року axHs [1656] м(с)ца сє(н)тєбря ді [14] дня <;>.
Прєписована с тє(р)м,Ьно(вь) в книги, в которьі(х) такь вьіписано <;>.
Року ахнє [1655] м(с)ца ноє(м). <:> кв [22]<,>.
Пєрєдо (м)ною, Василє(м) Скребьцє(м), атамано(м) городовьі(м) ло(х)ви(ц)ки(м), и при мн1з, Ма(т)фея Е(м)чє(н)ка, во(й)та<.> а при на(с) будучи Микита
Лу(ч)ковича, Я(ц)ка Крамара, ктиторовь прєчи(с)ки(х)<.>, А(н)дрєя Соляника, ктитора спа(с)кого<,>
приточилася справа со(т) Хи(м)ки Ка(р)пьіхи, вдовьі з Мльіно(вь <,> яко
поводовая, которая ска(р)гу и соповєдь на Гри(ц)ка Самохвалє(н)ка, мє(л)ника,
собьіватєля ло(х)вицького, прекладала со то,
ижь «в сем же вьіш менованомь року вла(с)не по воскре(с)еніи Хвом на
проводи в понеделокь, кгдьі мь на свой пастовникь вьі(й)шла товару глядЬти<.>, тогдьі там же Грицко Самохвале(н)ко з ручницею на погуме(н)є вьійшоль
и, «бачивши мене, є(д)но про(с)бою, а друг(є) и усилиствомь сталь мене до
73

неря(д)ного д'Ьла притяга(т). На которого мову я тому при(з)волившися, сполкова(н)є з ним м!>ла, што тепе(р) с того брем'Ь(н)нок) зостаю<,>».
Q чомь мьі, вряд, такои соповеди со{т) поме(н)нои Ка(р)пихи //
вьіслухавши позваной сторони, Гри(ц)ка Самохвале(н)ка со то, єс(т)ли би
се к таковому учи(н)ку до той нев'Ьсти знальсе, пнтали<.>
Которнй жа(д)ннмь способомь, ижь со томь а ни зналь, а ни в'Ьдаль а ни
в пастовнику тую молодицу видЬль, не п р и зн а л ь с ео
Што н£ мь се тоєй справи самьіи с(к)уток созметь до да(л)шоє резулицие
казалисмо тоє записа(т) в ратушу року и д н а з в ь і ш ь менованогоО
Климь Губаровь, зя(т), при томь бнль<:>.
[Знак підпису.]
ІМ 71.)
Справа Иванова, шафара Але%андрова<.>
'"ч.»

^

Которая с тє(р)м'Ьну року axHs [1656] м(с)ца сє(н)твбра ді [14] дня в тіє
слова прєписана<;>.
Року ахнє [1655] м(с)ца ноє(м)врия кг [23] дня<;>.
Пєрєдо (м)ною, Ва(с)ко(м) Скрєбдє(м), атамано(м) городовн(м) ло(х)вицьки(м), а при (м)н,Ь будучи Йвана Ла(вь)рє(н)ка, А(н)тона Л и ч а к а О и пєрєдо
(м)ною, Ма(т)фєє(м) Е(м)чє(н)ко(м), во(й)томь, Фєсодоро(м) Козьло(м), Фомою
Сєнюковичо(м), Фєнє(м) Процє(н)ко(м), бурмистрами уряду Ло(х)ви(ц)кого<,>
приточилася справа со(т) Во(вь)дЬ Бєзьшта(н)чихи, которая з Хи(м)кою,
до(ч)кою своєю, ска(р)гу свою и соповє(д) на Йвана, шафара єго м(л) пана Мано(й)лєва и Алє^а(н)дрова, прєкьладала со то<.>,
ижь кгди соная Хи(м)ка дЬ(вь)кою в двору пана Ману(й)лово(м) слу
жила, тьідьі яко соная Хи(м)ка рє(ч) свою со(т) сєбє собья(с)няє(т)<,> ижь с помене(н)нм Ивано(м) яко спо(л)кова(н)є спо(л)но м*Ьла<,> со(т) которого спо(л)кованя соная Хи(м)ка дитину привела<;>.
Што ми на ска(р)гу и сопове(д) соно(и) Бєзьшта(н)чихи и єи до(ч)ки казали(с)мо прє(д) собою Йвану, шафару, ста(т) и со то(и) за(вь)зято(й) рєчи, єсли
би до тоє(и) дЬ(вь)ки бьіль привине(н), питали<;>.
Тєди со(н) жа(д)ни(м) способо(м) к тому дЬлу нє при(з)на(л)ся и всЬми
способи своими со(т) того, ижь н'Ькгдн и уми(с)лу на то нє м'Ьль, застано(в)ля(л)ся<;> и со(ч)нє з собою со то(т) по(т)ва(р), што сє на нєго вкладає(т), мовиль<;>.
Що соная Бє(з)шта(н)чиха з до(ч)кою своєю со то(м), дово(д) беручи, мовила<;>, ижь «кгди,— мови(т),— до(ч)ка моя дитину привела, то(г)дн
Ива(н), шафа(р), бабу Лахниху, Пе(т)рову матє(р), на вивє(д)ки к нє(й) посилаль<,>».
Што ми, вря(д), того ви(с)луха(в)ши, ти(м) жє способо(м) и разо(м) по
соную // бабу на сочевистоє со(з)на(н)є по(с)лали и в припо(з)ва(н)ю соно(й),
су(м)лє(н)є(м) е(й) завєза(вь)ши, со то(м), єсли би за в^домостю Ивановою хо
дила, питали<;>.
Тєди сона<,> ктому, жє того двора Бє(з)шта(н)чишиного ходила, знаючися,
але аби со(т) за вє(с)ла(н)є(м) Иванови(м) било, к тому жа(д)ни(м) способо(м)
нє при(з)нала<;>. Ижь, мови(т), «Ивань со то(м) н^ в чо(м) нє (з)на(л), а н^
вєда(л)<,>».

А до того Пє(т)риха, ши(н)ка(р)ка, вє(д)лугь завєза(н)я сумлє(н)я є(и), при(з)нала<.>, ижь «соная Хи(м)ка, дЬвькою будучи, и в пана Ману(й)ла служачи,
тогьди в мене пяная ночовала, што є(и) за то пан*Ь Ману(й)ловая била<;>».
[Знак підпису.]
£Л6 72.]

Справа Трутова з Ьівахникувь Степаномь со заводь ставка^.у
Року axHs [1656] м(с)ца сепьтеврід ді [14] дна , а со(т)правована тая справа
року ахнє [1655] м(с)ца августа к [20] дна .
Предо мною, Василємь Скребцемь, атаманомь городовьімь ло(х)ви(ц)ки(м),
а при мнЬ будучи товариство — Леска Котляра, Йвана Лавре(н)ка и и(н)ши(х) и предь нами, Ма(т)феємь Емче(н)комь, во(й)томь, Федоромь Козло(м),
Фенемь Проце(н)комь, бу(р)мистрами ма(й)страту Ло(х)ви(ц)кого<,>
сочевисто ставши, Трушь Тимьче(н)ко, собьівател ивахни(ц)ки(й), которьі(й) ска(р)гу свою на Стефана, аре(н)дара ива(х)ни(ц)кого, прекладаль
со то<,> ижь тоть Трушь єще предь часьі сво(и) вла(с)ньі(й) стародавьньі(й)
ставь соному Стефану за су(м)му певьную для з л о ( в ) л є ( н ) а рьібь запродаль<,>.
Овожь симь недавньїмь часомь помене(н)ньіє соб^ стороньї ве(д)лугь постановл є ( н ) а пе(р)вого, межи собою со тоть ставь незгоди (в) шисе, же пань Стефань
пре(з) м1>ру ни(з)шей воду с того ставу спустиль, ту(р)бациє(и) немало(й) зажили<,>. До чого пришло, же Трушь мусиль Стефана понєважь ведьлугь
мовьі єго не стало<,> годи(т) и погодиль<,>.
Што того ж ь разу з власне сего ж ь м ^ ^ ц а д [4] дна постановлене такоє
стало, жебьі Стефань, рьібу с того ставу ловячи, живьда не ловил<,> але для
плоду на и(н)шиє л'Ьта зос(т)авляль<,>. Што, є(ст)ли бьі м'Ьль того важитисА
а живьци в томь ставу ловиль и на пожитокь собе соборочаль<,> и (в) то(м)
знище(н)є м-Ьло бьі се в ставу ста(т), любо Трушь важильсе в то(м) ставу
Стефану якую переш(ь)коду, н^мь рьібь не зловить, чини(т)<,> на такового
з уряду и(з) вьіданого декрету заруки на соб^ стороньї три(д)де(т) таляре(й)
вложили<;>.
йвож ь на се(с) чась, наведа(т) за чьіи(м) ро(с)казомь и намовою, чого
спе(р)вотку навьімове и вь поданомь со(т) нась писа(н)ю не бьіло, а заборонено
рьібаль Стефановь живьмувь, рьібок мальїх, // з ставу наловивьши, вариль 35 зв.
и иль<.> Которого на то(м) же ме(с)тьцу горячомь рьібальку в будьце при
тестю Стефановомь за(с)тавши, рьібу вареную для сведо(ц)ства к ссоб^ Трушь
побраль и намь на вряде, што єсть ш к о ( д ) л и в є а речь, соказаль<,>.
До чого и самь Стефань на со(т)повєди противь Труша призналь, ижь,
мовить, «за тую рьібу, понєважь рьібалька неслушне чини(л), весломь
биль єго».
И мьі, врядь, справьі тоє(й) вислухавши и тоє сочевисто принесеноє лице
соглядавши, казали записа(т)<,> а для того45 а до того для ліпш ого сведо(ц)ства по И(г)ната Пузьїка, рьібальку, посьілали<;>. И вь постановле(н)ю пре(д)
нами соному сумле(н)ємь завезавши, пьітали<,> єстьли бьі по р о ^ п р а в ^ в^даль,
же то не во(л)но живцувь псова(т)<,> и єсли бьі єму заборона со(т) Стефана [!]
бмла. Тєдьі тоть рьібалька в тьіе слова при(з)на[л]<,> ижь «А жа(д)ного слова
по росправі» прошлои со(т) Степана, жебьі мн'Ь зака(з) бьіль абьі мь жевець
м'Ьль пуска(т), але жа(д)но(г)[о] найменьшого слова со(т) соного не чуль и
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M Ht. не М О В И Л Ь < ,> . И ве(д)лугь мовьг, жебьі Трушь СО томь в'Ьдаль, то
жа(д)ньімь способомь абьі мь на то змову з Трушемь м£ль, не (з)наеть,
яки(м) то(є)й рьібьі, живцю з и(н)шею затя(г)ши волокомь, повариль, а того
же мні» росказу не бьіло, не зналь<;>».
й чомь нинешньі(и) су(д), того сведо(ц)ства вислухавши, ижь за то зм'Ьнка
межи Степаномь и Трушемь є(ст), же Стефань на Труша мовиль, ижь, «прав^
и тьі на то зви(н)никомь змову и схи(л)но(ст) єдну вставши, поневажь рьібалька рьібу живеци, ловиль и вариль<,> по(д)ступь спо(л)не подо мною показаль
єси<,>».
На ш(т)о Трушь єму со(т)повидЬль<;>, же со томь не знаєть и несправе(д)ливад то мова. Лгаремь за то Стефана назваль<,>.
И мьі наказуємь декретомь нашимь, жебьі Стефань ©ного Труша годиль<,>
и шкодьг в ставку, ижь за тьімь ловє(н)ємь живця ловиль, што се стало, абьі
не нагородиль<;>. И тую справу казали записа(т).
Писань в Ло(х)вицьі року и дна звьішь менова(н)ного.
НИЧОГі

[Знак ^підпису.] //
{№ 73.)
Справа Кирика з Городища о) згине(н)не лошати<,у.

36

С тє(р)м'Ьну списа(н)на<,> в року a x H s [1656] м(с)ца сє(н)тєбра ді [14]
дня<,> в тіє слова,
року ахнє [1655] м(с)ца іюлія кд [24] дня<;>.
Пєрєдо (м)ною, Ма(т)фєє(м) Кгу(н)ски(м), нам'Ьснико м) городи(с)ки(м),
а при (м)н'Ь будучи Василя Скрєбьца, атамана городо(вьї.<:> лохви(ц)кого,
Йвана Ла(вь)рє(н)ка и и(н)ши(х) товари(ст)вь<.> и пєрє(д) нами, Ма(т)фєє(м)
Е(м>чє(н)ко(м), во(й)то(м), Хомою Сєнюковичє(м), Фєсодоро(м) Козьло(м), Фєнє(м) Процє(н)ко(м), ма(й)страту Ло(х)вицького бу(р)мистрами<:>,
ставьши сочевисто, Кирикь, мєщанинь, собьіватє(л) городи(с)ки(й), которьі(и) соповє(д) на(м) прє(к)ладаль g> то(й) справе, ижь в року сє(м) жє ви(ш)
мєнова(н)но(м) позє(й)шло(м) я(р)марьц,Ь ло(х)вицькомь м(с)ца іюля и [8] дня
то(т) Кирикь своє лоша в шєр(ст) шпаковатоє, котороє з шкапою вороною
мало що пєрє(д) тьі(м) днє(м) вкрадє(н)но, у собьіватєля ntcKOBbCKoro на (й)мя
Івана йпари в Ло(х)вици по(з)наль<;>.
Што мьі, вря(д), на (с)ка(р)гу и сопов^дь соного Кирика казали(с)мо прє(д)
собою Q napt ста(т). Которого, со(т) кого бьі тоє лоша м£ль и яки(м) способо(м)
єго набьіль, питали.
Што со(н) имєнова(л), ижь «того лоша в суботу в ніякого Сидора, чловєка
з Ми(р)города имєнуючися, которьі(и) в дому Попьла(вь)ского мє(ш)кає(т),
за три копьі купи(л)<,>».
И мьі, вря(д), за поруку соного Qnapy да(вь)ши, а право за нєдє(л) дві»
натє(р)м'Ьнова(в)шьі, по заво(д)цу, жєбьі прє(д) на(с) постави(л), по(с)лали<.>
Тєдьі то(т) Qnapa, гдє єму подобалося, є(з)дил и заво(д)цу на урєчє(н)ньі(й)
днь<,>. И ньінє(ш)ньі(й) су(д) на жалобу и пра(вь)ноє попа(р)тє поводовоє
стороньї вглядЬ(л), абьі Ива(н) Йпара, гдє єму подобалосє, є(з)диль, бо(л)шє(й)
шкодьі занєха(вь)ши, понєва(ж) могори(ч)никами вьівє(л)ся, то є(ст) Грє(с)ко(м), Ва(с)ко(м) Шє(в)цємь, о>бьіватє(л)ми п^(с)ко(вь)скими, тую шкапу, што
1б

при то(м) лошати, и за ви(к)лади нагородиль<,>. Што мєнова(н)ньі(й) йпара
на то(м) жє крузє нєсо(т)ступьнє мусиль Кирика годи(т), и за всє про вьсє,
на чо(м) шкодоваль, погодиль. Которьі(й) Qnapa, яко тую всю шкоду збм(вь)ши, // любо и (вь) вєзєню тя(ж)ко(м) бьі(вь)ши, гдє бьі ко(л)вєкь того зра(и)цу
Сидора, заво(д)ду своєго, могь зна(й)ти, шкодова(л) на своє(м), Hfc вь чо(м)
нє повинє(н) нє повинє(н)Ш. Такь жє и Кирикь, гдє бьі тую вкраденую шкапу
м!»ль в кого по(з)на(т), повинє(н) того ж ь разу шкоду сєму Йпар1»<.>, a Qnapa
Кирику сосвє(д)чи(т).
Що (с)мо казали записа(т).
[Знак підпису.]

ІМ 74.]
Року axHs [1656] м(с)ца сє(н)тебря кг [23] дня<;>.
Справа (о спалєню мЬстаі.у
По(д) ча(с) ярма(р)ку сосЬ(н)ного годиною пєрє(д) св!»то(м), вла(с)не на(с)з'Ьтаню, сталься ква(л)ть согьнистьі(и)<.> Що тежь со(т) того ква(л)ту та(к)
м!»сту, яко и кгрєко(м), купьцо(м), нє(з)но(с)ньгє шкодн починилися<;>.
Мьі, тєдьі стасуючися, уря(д), яко и(з) крєками сопьітовали(с)мо, со(т)
кого бьі то(т) сого(н) м'Ьль за(вь)зя(т)ся, питали<;>.
Тєдьі то, ставьши сочевисто, Пє(т)ро, собьіватє(л) ло(х)вицьки(й), пєрєдо
(м)ною, А(н)дрєє(м) Миха(й)ловичо(м), со(т)нико(м)<,> йстапо(м) Го(р)банє(н)комь<,> атамано(м), Алє^а(н)дро(м) Фєсодоровичо(м), нам!»снико(м), Ма(т)фєє(м) Е(м)чє(н)ко(м), во(й)то(м), Ядько(м) Гарасимє(н)ко(м), бурьмистро(м)
уряду Ло(х)вицького<,> и при бьі(т)ности на то(т) ча(с) урожоного єго мл(с)ти
п(н) Ісоа(н)на Бокле(вь)ского<,> Василя Скрєбьца, Ма^има Стороже(н)ка,
козако(вь) лохьвицьки(х), а с купьцо(вь) кгрецки(х) : пана Миколая Магієвича, Гизою Николаєвичо(м), Яно(м) Юриєвичо(м), Ілією Діоко(м)<,> а с купьцовь моско(вь)скихь: с Пути(вь)ля<.> — Киприя(н) Рилєникь, Юско Сємєно(вь), Дєміа(н) Кирило(вь), Ивашько Василєвичь; с Пєрєя(с)ла(вь)ля купьцЬ: Ивань Стєфанови(ч), Стєцько<,>; с Києва кул ьц і: Ка(р)пь Фєсодо//рови(ч),
Мо(и)сє(й) Лєвьковичь, Васили(и) Сі»сичь<,>; з Могилєва купьцЬ: Па(вь)ло
йнисимови(ч), Па(р)фєнь Ма(р)тинови(ч), Ірьмола(и) Само(и)ловичь<.>
Що то(т) звьі(ш) помєнє(н)ьі(и) Пє(т)ро созьналь явьнє в тіє слова: «Ижє (м)
праві южь, пєрє(д) св£то(м) вставьши, собачилє(м), жє в Мі»китино(м) дворі»
вь шоп'Ь св'Ьти(т)ся<;>. Тєдьі то в то(й) шопі» бачилє(м) хлопьца крє(ц)кого
з огьнє(м) по шоп'Ь ходячого<,> и мовилє(м): «Чєму тьі, нєзьбожьчику, такь
бє(з)печьно з огьнємь ходи(ш)<,> види(ш) жє солома туть<,>?» То(т) хлопєць
крє(ц)ки(й) словьі ущи(пь)ливьіми поча(л) мн'Ь лаяти<;>, пото(м) в ри(х)ломь
часі» солома на то(и) шопі» загоралася<;>. Я, страхо(м) бжи(м)46 будучи знятьі(и), рату(н)ку такь сроко за(вь)зятому согьню нє мо(г)лє(м), угаси(вь)ши,
дати<;>. И пото(м) сокрикь в м'Ьстє сталься ква(л)то(вь)ньі(и)<,>. Такь, па
нове уряде, же з двора Микитина, ктиторова, а хлопєць крєцьки(й) запалиль,
за(и)милося, зо(з)наю<:>».
Прєто мьі, засЬльі(и) судь, схили(вь)шися в по(с)политую поряду, В С Ь Х Ь
купьцовь крєцьки(х), моско(вь)скихь, києвьскихь, перясла(вь)скихь, моги-
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лє(вь)скихь для ро(з)судьку и зупо(л)но(и) поряди и зо(з)наня явьного за(з)ва(т) казали(с)мо<;> и питали: «Панове купьци, е(ст) ту(т) такь у ва(с), яко
и вь мєща(н) туте(и)шихь шко(д) незьно(с)ньіхь (опьітова(и) межи собою, хто
бьі то м£ль незьбожьникь таки(й) бьіти<;> до того запаленя<;>?»
Которьіе в тіе слова вьіражали: «Панове вряде, ежели бь таки(й) межь
нами зра(и)ца бьіти м'Ьль, смертію срокою и спале(н)е(м) в то(м) согьню, неха(и)
коне(ч)не кара(н) будє(т)<,>». //
Тедьі то, ставьши сочевьісто, Васили(и) С/Ьсичь, собьівател киевьски(й),
в тіе слова зо(з)зналь: «Прав£ видЬлє(м), жє с то(и) шопьі загоралося, що якь
то(т) челов'Ькь, Пе(т)ро, вашь собьівате(л) ло(х)вицьки(й), при(з)нае(т)<,>».
Що за(с) и шина(р)47 Ш кля(р)ка, ло(х)вицькая собьівате(л)ка, будучи
прє(д) на(с) постано(вь)ле(н)на<;>, которо(и) страхо(м) бжи(м) и сумьленє(м)
е(и) завєза(вь)ши, ежели бьі видЬла сочевьісто, со(т) кого то(т) сого(н), за(вь)зявьшися, м'Ьсто спали(л), питали<;>. Тедьі сона в тіє слова виражаючи: «Ни
со(т) кого и(н)шого м'Ьсто загоралося, тьі(л)ко з двора Микитина, з шопьі»,—
при(з)нала<:>.
Га(н)на, удова, в кабаї^Ь мє(ш)каючая, и то(и) такожь сумле(н)є(м) є(и)
завєза(вь)ши <;>, со(т)ко(л) бьі то(т) сого(н) м^ль повстати, питали<:>. Которая жє «з шопьі Микитиньї, гдє гусьі зачєняю(т), за(и)милося»,— при(з)нала<;>.
Казали(с)мо и МикитЬ, ктитору, єжєли бьі з его двора то(т) огонь за(вь)зялься, пєрє(д) собою стати<;>. Тєдьі то жє мови(т): «Я не (з)наю и не в'Ьдаю,
єжєли то(т) (ого(н) з мого двора повс(т)аль,— нє при(з)налься<:>,— але з
Стєфанова, паламарева, двора за(и)милося»,— зо(з) *аль<;>.
Що то мьі, засЬльі(и) судь, креко(м), которьіє в го(с)подою у Стєфана стоя
ли, в тіє слова при(з)нали<;>: «Панове вряд, я, Никола Халєпьл'Ь(и), йстапь
Трапезо(н), же в нашо(и) господь на то(т/ ча(с) и прє(з) увє(с) дє(н) то(т) и огьню нє бьіло<;> при(з)нає(м)<,>».
По вьі(с)луханю тьі(х) сві>(т)ковь зтосуючися з собщими лю(д)ми, которьіє на то(м) со(з)на(н)ю бьіли, записа(т) казали.
[Знак підпису.]

На за(вь)трє(и)ши(й) днь року звьі(ш) сописа(н)ого м(с)ца сє(н)тебря кд
[24] дня вє(д)лугь писа(н)я, при(с)ла(н)ного со(т) пана по(л). <:> ми(р)горо(д)ского, котороє казали(с)мо вс'Ь(м) купьцо(м) такь креко(м), яко и мо(с)калє(м),
38 // зьішє(д)шися прє(д) нами, прочита(т)<,>.
Которьіє ижє бьіло в кого шкодь, яко то за допущє(н)є(м) бжи(м), та(к)
сроки(и) сого(н) за(вь)зя(л)шися, не мо(г)ли жа(д)ною м'Ьрою вгасити<,>. Такь
на мєщанє(х), яко и на козако(х), собьіватєлє(и) лохьвицьки(х) в'Ьчьне поискева(т) нє має(м)<,>. Чєля(д) крєцькую, которьіє вє(д)лугь св'Ь(т)ко(вь) всЬм
купьцо(м) вьідали(с)мо<,> що соньї, го(р)ло(м) ихь дарова(вь)ши<,> комьішиною вьіби(т) казали<.> А пано(м) купьцо(м), гдє бьі ко(л)вєкь могли на я(р)марька(х) на то(р)гахь речи свои по(з)на(вь)ши, на ви(н)но(м) доходити<;>.
А вря(д), прє(д) которьі(м) бьі ся то при(т)рафи(т), збороняти нє має(т)<,>
але єщє во в(ь)сємь помо(ч)ньіми тьі(м) купьцо(м) бьіти<;>.
Писа(н) в Ло(х)вици ро(к) и дня звн(ш) сопи(с).
[Знак підпису.]
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Е$акта с книгь чорнушиньски (х) вьіпи (с) СУ ■
Q

/VI
(з)л о д є я (х )
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в книги

с о в ь ч а р а ( х ) < ,>
л о (х )в и ц ь к іє

в року

axH s

у р я д о в ь іе

[1656]

слово

/V»
м (с )ц а

с о (т )

с о (к )т о б р я

с л о в а є(с т ) т а к ь

кд

[24]

в ь іп и -

с а (н )< ,> .

На (вь)рядє нашо(м) Чо(р)нуши(н)ско(м) при бьі(т)ности пана Лукіана
Масє(н)ка, по(л)ко(вь)ника во(и).<:> его да(р). <:>вє(л).<:> Запо(р).<*> нака(з)ного<;> И(р)кл,Ьбвьского<,> з уряду Мно(з)ского для при(с)луха(н)я
тоє(и) справьі зиха(л) Ива(н) Шепеля, атама(н) городовьі(и)<:>, Івань Бє(з)шапько, мєщани(н), Па(вь)ло, писа(р)<:>, з ло(х)вицького тра(к)ту, з Жабокь
Васи(л) Прокопє(н)ко, Забари(н) зя(т)<,>; з уряду нашєго Чо(р)нуши(н)ского —
Юри(и) Прокопе(н)ко, сотьникь<,> Юри(и) Мисє(н)ко, атама(н) городовьі(и)<,>
Григориє(м) Хи(л)ковичо(м), во(й)то(м) чорьнуши(н)ски(м)<,> и при бьі(т)ности Семена Фесодосе(н)ка<;>, Дми(т)ра Верещаки, бурьмистро(вь); з козак о в ь — Гри(ц)ка Балича<,> Павьла Дасючє(н)ка<,> Ма(т)фея Богосло(вь)ца,
Ма(т)фея Довьгаля<,> £2стапа Кулика<:>; з меща(н) — Василя Кириловича,
Йвана, цє(х)мистра шє(вь)ского, Івана Поро(х)н,Ь <:> и при бьі(т)ности и(н)ши(х) людє(и) добрьіхь и в^рьі годьньі(х) спо(л)не зобраньі(х) такь з стороньї,
яко и собьіватєлє(и) чо(р)нуши(н)ски(х) при то(м) справі немало бьіло<;>.//
Приточила(с) справа ниже(и) по(д)писа(н)ная<,> со(т) Йвана Кудьри, 38
ш(вь)чара<,> Ка(р)пова Забаре(н)кова, и Гри(ц)ка, совьчара<,> Ле(с)кова
Водоносова<:>, ш покьраде(н)є грошє(и) готовьі(х) золотьі(х) сє(м)со(т)<,>
Я(р)машьковьі(х), мещанина чо(р)нуши(н)ского<,> которьі(и) то со(вь)ча(р)
и други(и) з ни(м) прє(з) лице со то и(х) зльі(и) учинокь ДО СВ'ЬДЬЧЄНО<,> и по(и)мано. А кгдьі пре(д) нась засЬльі(и) судь и лаву привгдє(н)ньі бьіли<;>, доброво(л)не до тьіхь грошє(и) Я(р)марковьі(х)48 соба при(з)нали(с)<,> ижь
соньї тому д,Ь(й)ца<;>.
Мьі, вьі(ш) зас'Ьльі(и) судь, на тую справу умьі(с)ло(м) свои(м) того нє ро(с)пе(к)туючи вє(д)лугь справє(д)ливости сто(и) удали(с)мося до права<;> п о с п о 
литого, яки(м) способо(м) со таки(х) зра(и)ца(х) свє(д)чи(т) артьіку(л) сємьі(и)
ро(з)дЬлу чє(т)вє(р)того сопов'Ьль на(м)<,> жє кгдьі лицє бо(л)шє(й) чотьірохь
купь грошє(и) стои(т)<,> таковьі(и) зра(и)ца повинє(н) го(р)ло(м) кара(н) бьіти<,>.
Мьі, зас'Ьльі(й) судь, права по(с)политого нє ро(з)риваючи, алє совьшє(м)
з с право(м) по(с)политьі(м) з стосуючися любо и поли(ч)кова(н)я на ньі(х)
жа(д)ного нє бнло<,> соньі(х) зра(й)цовь на квє(с)тію сказали вє(д)лугь з а с 
луги ихь<;>.
Кгдьі Івана, со(вь)чара Ка(р)пова Забарє(н)кова, мьі(с)трь спробоваль<,>
ижь повєда(л) «якь з добро(й) вол'Ь со (г)роша(х) Ярьма(ш)ковьі(х) знали(с),
такь и тєпє(р) при(з)наю<;>, жє соньїє гроши узяли(с)мо<,> и Ка(р)пь Забарє(н)ко половицу тьі(х) грошє(й), що на мєнє па(й) пала, у мене узяль<:>,
и заступь намь до по(т)копа(н)я той комори даваль<:>. А що Процика, со(вь)чара Ковалева, в Ло(х)вици сосажено<,> соньі(и) нє є(ст) тьі(х) гроше(й) Я(р)ма(ш)ковьі(х) ... и(н)цею49 и нє д'Ь С да и нє бьіль з нами спо(л)нико(м)<,>
то(л)ко ж ь з нами у ко(р)чьмн,Ь 50 мє(д) пиль. Йного со(вь)чара во(л)ньі(м)
чиню<;>, а н^ и(н)шого кого до то[го] нє поволнваю и нє (з)наю<,>».
За (д)ругою пробою то(т) жє Ивань, совьча(р) Ка(р)повь, в тьіє ж ь слова
призьналь<,>. // Якь и пє(р)шє(й)<,> за трєтєю пробою по-(т)рєтє то(т) жє 39
Іва(н), со(вь)ча(р) Ка(р)повь<,> в тіє слова при(з)наль, якь и вьшіє(й)<,>.
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Кгди Гри(ц)ка, ю(вь)чара Водоносова, з д е к р ет у нашего урядо(вь)ного
взя(вь)ши к стовьпу мистрь привеза(л)<,> пє(р)шє(й) повєдиль, ижь «хо(ч)
змучите мене, и(н)шого нічого нє зьнаю<,> и товаришовь свои(х) иньшихь не
мі»є(м)<,> кроме жє Я(р)машьковьі(м) грошємь приви(н)ни(й), и то на(с) на
тоє привє(л) Ка(р)пь Забарє(н)ко и заступь нам дава(л) до по(д)копова(н)я
тоє(и) комори<,> бо мьі и нє (з)нали бь со тьі(х) грошє(х). А що Процика,
Ковалева совьчара, у Ло(х)вици посажєно, тєдьі по н є в и ( н ) н о с ( т ) и < ; > . Кгдьі
(ж) он ь не є(ст) ти(м) грошє(м) причиною<.> тьг(л)ко же з нами мєдь по покрадєню южь тьі(х) грошє(й) пиль<,>».
За пє(р)шою пробою то(т) жє Гри(ц)ко, жє «з намови Ка(р)повьі мьі тіє
гроши Я(р)машькови крали<,> и в нєго половицьі тьі(х) грошє(й)<,> а совьча(р) нє винє(н) Ковалє(вь) и нє кра(л) з нами<;>».
Кгдьі ж ь тіє злочи(н)ци к оста(т)нєму стопьню привєдєніє бьіли<;>, по(д)
згпбє(л)ницєю соба привєза(н)ньіє при(з)нали, ижь «ніякого и(н)шого злочи(н)ства нє (з)нає(м) и не мови(м)<;>, але на Ка(р)па, якь на кьвє(с)тій пов'Ьдали<,> и тєпє(р) повадє(м)51 жє Ка(р)пь на(с) на тоє привєль<,> и з шапьку
грошє(и) ро(з)ньі(х) єму даль<,> и вла(с)ньі(й) Ка(р)пь на(с) з с того св^та
погуби(т)<,> але где мьі гинє(м) с того сві»та, нєха(и) и онь то(т) посполе з
нами гинє(т)<,> бо со(т) вла(с)нихь рукь єго и приводу гинє(м)<,> и засту(пь)
подкопова(т) дава(л)<.> а то на(с) повішаєте, а со(н) тими гро(ш).<:> вьїкупи(т)ся<;>».
Знову за(с) до и(н)стигатора мовили: «Якь види(м), Я(р)мо(ш)ку, ижь
тьі на наши дши наважиль<;>, а половица твои(х) грошє(й) у Ка(р)па<.>
и на(м), засту(п)ь даючи, мови(л)<,>: «Ид'Ьтє в Я(р)ма(ш)кову комору красти,
та(м) здобудетеся» — и вла(с)ньі(й) со(н) на(с) на тоє привєль<,>».
Я(р)машько, и(н)стигато(р) будучи свое(и) шкоді», мовиль до ни(х)<,>
/ / «со несобачьньїє, погинете, скажете со гроша(х) мои(х)<,>».
й н ь ї м о в и л и < ;> :
г р о ш є(и )

у

«Ю ж ь

х о (ч ) н а

с о н ь і( и ) с в і> ( т ) й д е м о ,

а

п о л о в и ц а т в о и (х )

К а (р )п а < ;> » .

Кгдьі южь Йвана, мьіс(т)рь, на шибеницу звєль, за пита(н)є(м) мистра
повєдаль, же «гроши Забарє(н)ко у мене мою па(й) порану узяль<,> и м*Ьль
тобі» ве(р)нути<.> а о(н) мене намовиль красти тьіхь грошє(и), па(ш)ню ве
зучи, а я, вкравьши, нє дава(л) єму вночи грошє(и), але порану со(т)даль<;>».
Южь мьі(ст)рь по шьнуру пускає(т), а со(н) на Ка(р)па при(з)наль.
Грицько, совьча(р), зведє(н)ни(й) на шибє(л)ницу, повєдаль, же «мьі с товари(ст)во(м) свои(м) на соньі( й ) св'Ьть идемь<,> єдьножь Забарє(н)ко на(с)
на тоє привєль<;>».
Мьг, урядь, чуючи<;> то повола(н)е и при(з)на(т)є для вЬри л'Ьпьшо(й)
и пєвьности<;> казали до книгь нашихь лохьвицьки(х) записа(т), що е(ст)
и записано<;>.
[Знак підпису.]
Ш 76.]
Справа Саму(и)ла Дорошєвича з С л у ц ь к а о
з лито(вь)ками (о пєр(ст )єн^> .

со

ш ука(н)г гго

Року axHs [1656] м(с)ца сокьтовьрия кз [27]<,>.
Передо (м)ною, Василє(м) Скрєбьцє(м), атамано(м) ло(х)вицьки(м), и при
(м)н£ будучи(х) товари(ст)вь — Йвана Коваля, атамана ха(р)ковьского<,>
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Йвана Па(р)тольг, Юска Пє(т)рєнька, козаковь лохьвицьки(х)<,> Алє^а(н)дро(м) Фєсодоровичо(м), нам'Ьснико(м)<,> Ма(т)фєг(м) Е(м)чє(н)ко(м), во(й)то(м)
уряду Лохьвицького<;>,
ставьши сочевисто Саму(й)лу Довишє(н)ко з сєстрє(н)цє(м) свои(м) Ивано(м) йхьр'Ьмовичо(м), собьгватєлє Слу(ц)кіи<,> ска(р)гу и сопов'Ьд свою на
Мо(и)сея Ку(л)кєвича, тако(ж) собьіватєля слу(ц)кого, челя(д)ника п(н) Фєсодора Ма(р)тияновича, мєщанина и купьца слу(ц)кого, прєкьладали<,>.
Которьі(и) Мо(и)сє(й), запро(вє)да(вь)ши, взявши со(т) Йвана, зятя Ко
валева, в дому соного Саму(й)ла Ку(л)кєвича<,> 52 до литовокь в до(м) з Бобьрувьска в городЬ Ло(х)виц,Ь мє(ш)каючи(х)<,>. И та(м), сєдя напо(т)пьі(т)ку,
якобьі за лятами увидЬвьши у нєго гроши, строити афє(р)ти коло нєго почали<;>. Що соньі(и) Саму(й)ло, вьідячи и(х), жє на па(н)ну сватаю(т)ся, // пє(р)стєн па(н)на Саму(й)лу дала<;>. А со(н) єму собєца(л) за то чє(р)воньі(х) є [5]
дати<;>. Пото(м), по(д)пивьши з собою, то(т) Мо(й)сє(й) Ку(л)ковичь пє(р)стє(н), з руки у того Саму(и)ла зня(в)ши, и поча(л) до нєго в тіє слова вира
жаючи, мовиль<;>: «Пане братє Саму(и)ло, що (с) за то(т) пєр(ст)єнь па(н)н*Ь
чє(р)вонньіе даваль, я тоб'Ь, да(и) мн^ за нєго чє(р)воньіхь є [5], со(т)да(м)<,>.
Тєдьі то зара(з) на то(м) жє часЬ то(т) Саму(й)ло за пєрстє(н) соному Мо(и)сєю
чє(р)воньі(х) д [4], а пятьі(й) чє(р)воньі(й) на могорьічь дали<,> и па(н)ну тую
почали к нєму к боку за (с)туль присова(т), даючи єму руку, же «конє(ч)нє
па(н)на твоя будє(т)<.>».
Пото(м) за(с) на за(вь)трє(ш)ни(й) днь жє того млодє(н)ца нє (с)хогЬли
за приятеля собЬ м^ти, до права со то(м) удалися<;>. Тєдьі то будучи прє(д)
судь и право наши прє(д)поставьлє(н)ньі<,>. Которьі(м) сумлє(н)є(м) и(м) и
страхо(м) бжи(м) завєзавьши, хто бьі з ньі(х) поча(т)ко(м) жє того бьіль, питали<;>. Що соньі(й) Саму(й)ло св^тька стави(л)<,> и того казали(с)мо прє(д)
сєбє за(з)ва(т), тако(ж), сумлє(н)є(м) завєза(вь)ши, тую нев^сту питали. Тєдьі
в тіє слова зо(з)нала: «Пановє врядє, вправі я (м) та(м) ужє на готовьі(й)
ла(д) при(ш)ла, тьі(л)ко ж ь чула(м), жє якобь то(т) пєрстє(н) соньі(й) Саму(й)ло
у товариша своєго Мо(и)сєя купи(л), такь при(з)наю<.> а за(с) то(т) Мо(и)сє(й) и ворожьку, ни(т)ки нарядивьши, и мови(л) до товариша своєго Саму(й)ла<,>: «Й(з)ми тьі за соди(н) конєць, а па(н)на за други(й), кому тій чє(р)воньіє
и па(н)на зостанє(т)ся<;>».
Тєдьі (с)мо мьі, зас'Ьльі(и) судь, вьі(с)луха(вь)ши такь поводово(й), яко
и по(з)ва(н)но(й) стороньї, наказали(с)мо си(м) наши(м) дє(к)рєто(м), абьі то(т)
Мо(и)сє(й) с товаришо(м) свои(м) Яцько(м) бари(ш)никови(х) грошє(й), що
на (вь)рядє вьіложиль и що соб^ шкудує(т), поворочиль<;>, абьі то(т) Саму(й)ло
на (с)вое(м) нї» вь чомь ни (ш)кодоваль<,>.
Нащо для л'Ьпьшо(й) в^ри записа(т) казали(с)мо, що є(ст) и записано<;>.
[Знак підпису.] //
[№ 77.]
Справа п (н ) О

сотльника ло(х)вицького.

Року ахне [1656] м(с)ца ноє(м)врия s [6] дня<,>.
Пєрєдо (м)ною, Івано(м) Мо(и)сЬєнькомь<,> хоружи(м) по(л)ку Мирьгоро(д)ского, и Ивано(м) Солони(н)кою, єсавуло(м) тожь польку<,> зо(с)лани(х)

(о(т) п ( н ) по(л)ко(вь)ника ми(р)горо(д)ского на тую справу и при бьі(т)ности
'—>
на то(т) ча(с) бу[ду]чого урожоного его мл(с)ти Ісоа(н)на БоглєвскогоО Ва
силя Скрєбьца, атамана городового<,> йстапа Горьбанє(н)ка, Са(вь)ку Гаращє(н)ка, хоружого сотьни Ло(х)вицько(й)<,> Йвана Па(р)тульі<,> козако(вь) лохьвицьки(х)<,> Алє^а(н)ра Фєсодоровича, н а м іс н и к а , Ма(т)фєя
Е(м)чє(н)ка, во(й)та<;>, Ядька Гарасимє(н)ка, бурьмистра вряду Лохьвицького<;>,
постановивьшися сочевьісто, А(н)др*Ь(й) Ши(х)атє(н)ко, коньв'Ьса(р), до
уписа(н)я книгь дєкьрєтовьі(х) ратуша лохьвицького зо(з)навь явьнє и доброво(л)нє в тіє слова<;>,
ижє (м) до пана А(н)др£я Миха(и)ловича, сотьника ло(х)ви(ц)кого, со
вьіби(т)є сока своєго по(д) ча(с) по(д)пильі(и) у Грицьково(м) Красучино(м)
дому сєдя<;> до звьі(ш) помєнє(н)ньі(х) на тую справу зо(с)ланьі(х) позьіва(л).
Прє(д) которьім \ сособами згоду и поє(д)на(н)є з собою вєчисто учинили<;>.
Которому п(н) сотьнику наказали(с)мо си(м) дєкьрєто(м) нашк(м), абьі
А(н)дрєя коньв'Ьцард, во (вь)сємь<,> такь о вьіклада(х) пра(вь)ньі(х), яко и
в кажьдо(й) єго жалоб'Ь досконале поє(д)навьши, погодиль<;>. Тедьі то зара(з)
на то(м) жє (часу) за вьіби(т)є нє (з) умьі(с)лу, а ни (з) вє(с)ни жа(д)но(й) со(т)
нага(й)ки маючи(й) прощєніє з собою узяли<;>.
Нащо єсли бьі з ньі(х) которьі(и) см'Ь(л) и важи(л)ся тую справу, прє(д) которьі(м) ко(л)вєкь право(м) коза(ц)ки(м) и мє(и)ски(м), поновьляючи, вщина(т)<,>
тєдьі заруки на ньі(х) по(к)ладає(м) талярє(й) сто<.> на пана по(л)ко(вь)ника
ми(р)горо(д)ского, а на урядь то(т), прє(д) которьі(й) справа тая таи(т)ся бу
де^), таларє(й) пя(т)дєся(т) бе(з) со(т)пусту повинє(н) будє(т) заплатити<,>. //
І№ 78.]
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Року axHs [1656] м(с)ца <,> ноє(м)вря з [7] дня <;>.
Пєрєдо (м)ною, Ивано(м) Гапонє(н)ко(м), хоружи(м) польку Ми(р)горо(д).<->, и Ивано(м) Микитє(н)ко(м), єсаулом того ж ь по(л)ку<,> и при
бьі(т)ности урожоного єго м(л)<:> пана Ісоана Боглєвьского, Аньдрє(и)я Ми
х ай л о ви ч а, сотьника ло(х)вицького, Василя Скрєбца, атамана<,> Алє^а(н)дра Фєсодоровича, нам ^^^н и ка, Ма(т)фєя Е(м)чє(н)ка, во(й)та, Ядька Гарасимє(н)ка, бурьмистра уряду Лохьвицького<;>,
постановивьшися пє(р)сонал,Ьтє(р), Ива(н) Пилипє(н)ко, козакь и собьіватє(л) лохьвицьки(й), которьі(и) на Фому Сєнюковича, арє(н)дара голю(н)ского, ска(р)гу и жа(л) свуй, жє в ко(р)чьму єго до людє(й) зацьньі(х) любо
и зь шаблєю пришо(л) и по столу, вє(д)лугь звьічаю козацького, а звлаща
по(д)пилому бьівьши, удариль<;>, прєкьладаль со то<:>.
Тому за(с) Фом'Ь, арє(н)дару, за то за жа(л) стало, жє в дому єго, а звлеща
мєжи ними ра(с)пра в то(й) арє^ді» є(ст)<.> Пришо(вь)ши до хати: «Чєму
тьі, братє Пилипє(н)ку, галасьі (чинишь) и людє(й) с ко(р)чьми ро(з)ганяєшь?» —
почаль мовити<;>. Тоть со^пов'Ьдаючи, жє «мн^ во(л)но яко в корчьмі^бо
я за (с)ву(й) грушь п(й)ю, якь хотЬти почина(т)» — и в то(м) час'Ь шаблю свою
со(т) себе со(т)кинувьши, Гридьку даль<,>.
Що (с)мо мьі, зуполньі(й) судь, засЬвьши и собудьвухь сторонь такь поводово(и), яко и по(з)вано(и), вьі(с)лухавьши<;>, здали(с)мо, аби тая справа,
хто би з ни(х) поча(т)комь до того бою пє(р)ши(м) биль, прє(з) свЬ(т)ки собьяс82

нена бьіла<;>. Прєто оба з десяти купь до единихь св'Ь ^ковь собьіватєлє(к)
голю(н)ски(х) скидалися<,>.
Тедьі то тіє св'Ьтьки имвнами будуть ниже (описа(н)ньш, ставьши пєрє(д)
нами, урядо(м), сочевисто в тіє слова зо(з)нали<;>.
На(й)пє(р)вє(й) Ива(н), ковал голю(н)ски(й): «Прав^, панове уряд, єдину
душу маю, жє Фома Сєнюкови(ч), арє(н)да(р) нашь голю(н)ски(й), пє(р)шє(й)
до кочє(р)ги // на Пилипєнка, хотячи єго удари(т), по(р)валься<;>. И вь
тсмь часЬ вза(л) бьі з собою пошьли<;>. Фома Пилипє(н)ка, на пу(л) порину(вь)ши, поча(л) єго бити<,>. Пилипе(н)ко, заруку єму в пє(р)шо(м) дєкьрєгЬ со(т) пана Миха(и)ла маючи а видячи, жє єго змоцьни(л): «Сто таляре(и)
на пана по(л).<:> ми(р)городьского, єжєли мене будєшь бо(л)шє(и) бити,» —
ручачи сопов,Ьдаль<;>». Такь пє(р)ши(и) св^токь зо(з)наль<,>. Знову други(м) cBtTKOMb ихь при(з)вавьши, сумьлєнємь и(м) завєза(вь)ши и страхо(м)
бжи(м) наказа(вь)ши вєдлугь самого стого права посполитого, хто початокь
до того бою<;> з мєжи ни(х) учиниль, питали<;>.
Тєдьі то Ярьмушько Лє(с)ко, в которого Пилипє(н)ко и шабль» позьічиль<,>
Гри(ц)ко и Ивань Устоязьїкь, собьіватєл'Ь голю(н)скиє, людє зацьніє и в!>рьі
годьньїє, в тіє ж ь слова, що и пє(р)ши(й) Ива(н), св'Ьдокь, зо(з)наль, при(з)нали<;>, жє Фома во в(ь)сє(м) поча(т)ко(м) бьіль<;>.
Що за(с) мьі, засЬльі(и) судь, чуючи со(т) св'Ьтьковь явьного зо(з)на(н)я<,>
наказали(с)мо си(м) дє(к)рєто(м) наши(м), абьі Фома Пилипє(н)ка такь в вьі(к)ладахь правьньі(х), яко и в знєвазє єго во всє(м) погодиль<;>. //
l№ 79.)
Року axHs [1656] м(с)ца ноє(м)врия иі [18] дня<;>.
Пєрєдо (м)ною, Алє^а(н)ро(м) Фєсодоровичо(м), нам,Ь(с)нико(м) лохьвицьки(м)<,> Ядько(м) Гарасимєнько(м), во(й)то(м) лохьвицьки(м), Хвєнє(м) Процє(н)ко(м), бу(р)мистро(м) уряду Ло(х)вицького<;>,
ставьши сочєвьісто, Супьрунь Н'Ьжинь, собьіватє(л) городи(с)ки(й), з Косте(м) Йноприєвичо(м), мє(ш)ка(н)цє(м) лохвицьки(м), з зятє(м) своимь, которьіє право(м) за то(р)5у кравьца н'Ьякого(с) (и)з собою спо(р) м 'Ь л и о .
Тєдьі то Грицько Хвєдорє(н)ко, собьіватє(л) городьі(с)ки(и), з ро(с)каза(н)ного дєкьрєту судій єнєра(л)ного во(й)ска єго ца(р).<:> вє(л).<-> Запоро(з)ского<,> такь того Н'Ьжина, яко и Костя, в то(и) He(3)roAt> и вьікладу єго во
(в)сє(м) погоди(л)<,> и досконале до со(т)даню товару за тіє вьі(к)ладьі и по(з)[о]вьі и уистилься<;>. Которьі(й) Н'Ьжи(н) и Ко(ст), зя(т) его, жа(д)ною м-Ьрою жа(д)ною м^рою 53 на томь Гри(ш)ку, жон-Ь и д*Ьте(м) єго со то(м) по(с)вару
и праву до(с)конало(м) дошє(д)ши нє маю(т) и моци м'Ьти нє будут в'Ьчньши
часьі доходи(т)<,>.
«Але мьі, звьі(ш) помєнє(н)ньій Супьрунь и Коста(н)ти(й), того Гри(ш)ка,
жону и д'Ьте(и) єго в'Ь(ч)ньіми часьі квитує(м) <,> же на(м) уже во (вь)сє(м)
(о(т) него досьі(т) сталося».
Нащо для в'Ьрьі л'Ьпьшо(и) в'ЬрьіШ в книги рату(ш)ньій де(к)рєтовьіє за
писано, що є(ст) и записано<;>. И да(л) Костю товару Гри(ш)ко з вошацованю
суми товару за золоти(х) р [100] и за сорок<,>. //
«А за(с) я, Гри(ш)ко, со тую справу Костя и Супруна Н'Ьжина о то к упьраву потяга(т) по(д) зарукою в дє(к)рєтЬ (описаную не маю и мети не буду вйчьньіми часьі<;>».

[М 80 А
Справа Йвана Пацюченят, (обивателя Лохвицгкого(,'>
(з Василихою).
'V»

/V/

—

Року axHs [1656] м(с)ца дєка(м)врия д [4] дня<;>.
Пєрєдо (м)ною, Але^а(н)ро(м) Фєсодоровичо(м), намі»(с)нико(м) лохьвицькимь<;>, Василе(м) Скрєбьцємь, атамано(м), Ма(т)фєє(м)Е(м)чє(н)комь,
во(й)то(м)<.>, Яц'ько(м) Гарасимє(н)комь, Фєнє(м) Процє(н)комь, бу(р)мистргвь уряду Лохьвицького<;>,
ставьши сочєвьісто, Ивань Пацючєнько, мєщани(н) и собьіватє(л) ло(х)ви(ц)ки(й), до уписа(н)я книгь дєкьрєтовьі(х) ратуша ло(х)вицького повєдаль
и жаловаль<,> на Пара(с)ку Йстапиху, собьіватє(л)ку ло(х)вицькую, в то(й)
способь,
ижь бєзь відома мужа своєго грошє(й) самого Йвана и в жоньї єго на
по(т)рєбу свою нєразо(м) купьзі [17] понабирала<;>.
Которая, пєрєдь право(м) ставьши, соная йстапиха с того длукгу вьі(и)муючи мужа своєго, же «со то(м), пановє врядє, мужь му(й) йстапь нє зьна(л)»,—
лри(з)нала<;>.
Що за(с) мьі, заеЬльі(й) судь, вєдьлугь права посполитого и Статуту справєдливо(ст)и сто(й) сописа(н)но(й) в ро(з)д*Ьлє сємо(м)<,> а вь арьтикулє ks [26]
наказали(с)мо си(м) дєкьрєто(м) наши(м), абьі тая Пара(с)ка йстапьіха такь
в рухомьі(х) рєча(х) в шацова(н)ю ку(р)ти, пла(х)ти, поло(т)на и и(н)шихь
рєча(х) до вьіплацєня уйстилася<;>.
Нащо для в£рьі л'Ьпьшо(й) в книги дєкьрєтовьіє записа(т) казали, що
є(ст) и записано.
[Знак підпису.] //

Ш 81А
Справа Бакума з Стєпано(м) з Сксоробогато(к) со синожа(т) .
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Року axHs [1656] м(с)ца дєка(м)врия и [8]<.>
Пєрєдо (м)ною, Василє(м) Скрєбьцє(м), атамано(м) ло(х)вицьки(м), Ма(т)фєє(м) Е(м)чє(н)ко(м), во(й)то(м)<,> Ядькомь Гарасимє(н)ко(м), бурмистро(м)
уряду лохвицького<,> Ивано(м) Па(н)чє(н)комь, атамано(м) скоробога(т)ски(м)<,> и и(н)шими людми и козаками зацьньїми и в'Ьрьі го(д)ньіми<,>
которьіє при то(м) бьіло<,>
ставьши сочєвьісто, Бакумь Стєцє(н)ко з дочькою своєю Евдокією Му(и)еЬйхою, собьіватє(л) лохьви(ц)ки(й), которьі(й) сопов^д и ска(р)гу свою на Qcтапа Глухого, собьіватєля скоробога(т)ского<,> прєкьлада(л) со то<,>
ижь то(т) йстапь Глухи(й) подь ча(с) е^єпєдіцийП] воє(н)но(й) до З^нькова
ходи(л) п р у ч ь о и своє убозьство: поля, синожати Му(й)сЬє(н)комь, Роману
и Сємєну, собьіватєлє(м) скоробога(т)ски(м), злєцивьши, покинуль<;>. Що за(с)
Ива(н) Кова(л) с Ха(р)ковєць, на то(т) ча(с) бьівьши атамано(м), тьі(м) покрє(вь)ни(м) свои(м), Роману и Сємєну, на тую синожа(т) писане даль<,>. Котороє казали(с)мо пєрє(д) собою прочита(т) з собохь рукь, жє то(т) йстапь єщє
за па(н)ства тую сєножа(т) гулящую собьняль<,> и пожитокь соб^ з нєй
м^ль<,>.
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Мьі, за(с) вьі(с)лухавьши такь поводово(и), яко и по(з)ва(н)но(й) стороньї,
наказали(с)мо си(м) дєкьрєто(м) наши(м), аби все со(т) мала до велика — поля,
сеножа(т) то(т) йстапь Глухи(й) повине(н) з Романомь<;> и (з) Сємено(м)
Мо(и)сЬєньками, подЬливьшися по половиньї, до в'Ьчьного ужива(н)я маю(т),
тримаючи, содє(р)жа(т). Которьі(и) £2стапь, абьі жа(д)ною м'Ьрою сонь са(м),
жона, дЬти, покьре(вь)ній, // бли(з)кіие и далекій его не маю(т) и моди м£ти
не буду(т) в томь дє(р)жаню и зажива(н)ю того поля и сьіножатє(й), лежа
чок) на А(р)тополи, в'Ьчьнє ту(р)бовати<;> и право(м) на пото(м)ньій часьі
маю(т) ужива(т)<,>. А хто бьі м'Ьль и важи(л)ся з собохь сторо(н) посва(р)
з собою м^ти<;>, тедьі заруки покьладае(м) на его мл(с)ти пана по(л)ковьни[ка] ми(р)городьского таляре(й) два(д)да(т), а на урядь<,> ло(х)вицьки(й)
золоти(х) три(д)да(т) бе(з) со(т)пусту заплати(т) вине(н) зостане(т)<,>.
Нащо для в£рьі л'Ьпьшо(й) и поваги бо(л)шо(й) в книги декьретовьіе за
писав) казали<;>, що е(ст) и записано<;>.
[Знак підпису.]

43 зв.

Ш 82.)
Спр[а](в)ка ис Свиридо(в) о намЬтку(:у от Ма^има М иронє(н)ка
с Кононом и Jlu(m)euHOMrb<s.y
Передо (м)ною, Василе(м) Скрєбце(м), атамано(м) городовьі(м), Ма^имо(м)
Ха(р)че(н)ко(м), атамано(м) (лохвицьки(м) и Ма(т)фєє(м) Емьче(н)ко(м), ву(й)то(м), Я(ц)ко(м) Гарасиме(н)комь, бу(р)мистро(м) уряду Ло(х)ви(ц)кого<; :>,
приточилася справка пре(д) на(с) в то(и) способь уска(р)жа(л)ся и соповидаль Кононь Живостувски(й) с Ма^и(м) Мироне(н)ко, же его жона познала
перем'Ьтку на доСд'Ь Павлово(й) Литвиново(й)<,>.
Що тежь Литвинь зозналь пре(д) судо(м) наши(м), же «я, пане, суде, купиль соную нам'Ьтку у Вакулихи Андр'Ьихи».
На що свідок Василиха признала же «я,— мови(т),— продала, але не
тую<:>».
Що ми, уря(д) ме(с)ки(й), ве(д)лугь зо(з)на(н)я св^дкувь на соную справку
наказали(с)мо де(к)рето(м) наши(м) половину вьікладу таля(р) Литвину же
тому Мироновь ве(р)нуль<:> и згоду и(м) казали межи собою учини(т)<:>.
И тоє ро(с)казали до кни(г) м'Ьски(х) записа(т). //
[№ 83.)
Року ахнз [1657] м(с)ца ге(н)вара ла [31] дня<;>.
Пєрєдо (м)ною, Василє(м) Скрєбьцо(м), атамано(м) ло(х)видьки(м), Ма(т)фєє(м) Е(м)чє(н)ко(м), во(и)то(м), Ядько(м) Гарасимє(н)ко(м), бу(р)мистро(м)
уряду ло(х)вицького<;>, Ивано(м) Лавьрє(н)комь, Ма^имо(м) Стєрожє(н)ко(м),
козаками лохьвицькими<;>,
приточилася справа со(т) йнофрєя Шкляра, козака и собьіватєля ло(х)вицького<,> с Павьло(м), возьничькою пана Ману(й)лова, и ши(н)карє(м) єго
в то(й) способь<;>,
ижь, ставьши сочевьісто, йнофрє(й) с жоною своєю в справі с Павьло(м),
ши(н)карє(м) свои(м). Которьі(й) то Павьло, ши(н)ка(р), перє(д) нами, урядо(м), зо(з)наль, жє йнофрє(й) и жона єго го р ^ ^ к о ю ши(н)ковали<;>.
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Мьі за(с), вьідячи то, жє жа(д)ною м'Ьрою та(к) казакови, яко и мєщанину
гор£(л)кою ши(н)кова(т), кро(м) арє(н)дьі, нє во(л)но<;>, здали(с)мо, аби то
прє(д) тьі(х), на которьі(х) Павьло здавался, що тую гор1ь(л)ку куповали,
собья(с)нє(н)но бьпо<;>.
Тєдьі то ставьши, Савьчєнькова жона, которая, жє «мужу моєму йнофрє(й) на христиньї даро(м) гор£(л)ки казал фляшу, а нє за гроши прода(л)», —
при(з)нала<;>.
И са(м) Павьло жє пє(р)ши(й): «Жона моя за два шаги ДЬнисови продала<;>, а знову на пото(м) и я точивь са(м)»,— зо(з)нальсє<;>.
Що (с)мо мьі наказали(с)мо си(м) дєкьрєто(м) наши(м) Павьлу за то, же
по(д) господарє(м) свои(м) зраду в то(м) а бєзь відома єго гор^л^ку дава(л),
вьчини(л), карьно(ст) давьши, поє(д)натися казали<;>.
Що є(ст) и записано. //
[№ 84.]
Справа Мисана з М а^имо(м) Сторожє(н)ко(м)<і,>.
«"V**

~

Року ахнз [1657] м(с)ца фєвьраля s [6] дня<,>.
Передо (м)ною, Аньдреє(м) Миха(й)ловичо(м), сотьнику лохьвицько(м),
Василю Скрєбьцу, атаману того ж ь города<.>, Йвана Б азал 'Ь яО Яцько(м)
Гарасимє(н)комь<,> во(й)то(м) на то(т) ча(с) будучи уряду Лохьвицького<,>
ставьши (очевьісто, Миса(н) с сьінами своими, Тимошо(м) и с Климо(м), собьіватєл'Ь юсковьскии повиту Лохьвидького, сопов'Ьдаль и жаловали на Ма^има
Стороже(н)ка, козака тако(и) собьіватєля юсковьского, со то прєкьлада(л)<,>
ижь словами задаль своими тому Мисану и сьіно(м) єго злодє(й)ство, которого жадьньі(м) способо(м) нє дов’Ь ль и прє(з) с в 1і ( т ) к и не доказа(л)<,>.
Т ь ід ь і т о

с о н ь і( м )

с о б у д ь в о (м )

с т о р о н а (м ),

у г л є д Ь в ь ш и < ,>

в

справу

ихь,

наказали(с)мо с и ( м ) н а ш и ( м ) д є к ь р є т о ( м ) < , > а б ь і з с о б о ю п о є ( д ) н а л и с я < ; > .
Що тежь соньі(й) Ма^и(м) Сторожє(н)ко тіє слова знову до себе побра(л)<,>:
«Тєдьі то я, Ма^и(м) Сторожє(н)ко, з жоною своєю, з дЬтми и с покьрєвньїми
близькіми своими и далєкіми жадьною мі.рою со тую справу и слова мои на
Мисана и на сьіно(вь) єго мовячи в часьі в'Ьчьньїми такь напо(т)пи(т)ку , яко
и по(т)вєрєзу, домо(вь)ляти подь зарукою на вьрядь Лохьвицьки(й) золо
ти (х) сто».
Которая бьі ко(л)вєкь м'Ьла сторона то(т) по(с)варь з собою вьщати<;>,
а знову на ву(й)ского комьіши(н) три смє(р)тє(л)ньіхь бєзь со(т)пусту на соб£
коне(ч)нє при(и)ме(т)<,>.
Нащо для вЬрьі л,Ь(п)шо(й) просили на(с), уряду, жєбьі (с)мо и(м) тую
справу записа(т) в книги дєкьрєтовіє казали<;>, що є(ст) и записано<;>.
[Знак підпису.]//
[№ 85.]
Справа Матвєя Емчєнєнка [І], воита лохви(ц)к,огоСУ>
з Григорє(м) Коломьі(й)цє(м), собьіватєлє(м) бєзьза(л)ски(м) [!]<,> за слова
ура(з)ливьіє<;> з дєкьрету его м(л).С> пана Григория Ліе(с)ницького, пана
по(л)ко(вь)ника ми(р)городьского, в книги декретовие м-Ьста ло(х)вицькіе рату(ш)ньіе записано<;>.
Року ахнз [1657] м(с)ца фєвьраля si [16] дня.

Передо (м)ною, Григориє(м) Лієсницьки(м), по(л)ковьнико(м) во(и)ска єго
ца(р).<:> вє(л).<.> Запо(р).<:> ми(р)горо(д)ски(м)<.>, и при (mJh^ будучи(х)
на то(т) ча(с) Миха(и)ла Ра(д)чєнька, собузьного по(л)ковьного, Йвана Рудьницького, во(й)та, с колегами ми(р)городьского, то є(ст) ймєляна Лукіановича<;>, Федора Яцьковича и и(н)шихь при то(м) будучи(х) и тіє сльішачи(х)
такь козаковь и мєща(н) велю в£ри годьньі(х)<,>
приточилася справа Ма(т)фЬя Емьчєнька, во(и)та и аре(н)дара лохьвицького<,> изь Григорє(м) Коломьі(й)цє(м), собьіватєлє(м) и мєщанино(м) тамошьньі(м), же в то(т) способь<,>
ижь звьі(ш) мєнє(н)ньі(й) Григорь протє(с)това(л) на(м) справу и ска(р)жилься на звьі(ш) реченого ву(й)та<,> в тіє слова мовячи, ижь «панове вря(д), V
во(й)ть, на(и)шовьши на собьітацию мою, або зихавьши на село Бєзьсали, зграбиль мене а в оста(т)ку побиль, якь са(м)ь хогЬль<,>».
На то(м), ставьши очєвьісто, во(й)ть пода(л) на(м) справу и на пи(с)мє<,>
и дєкьрє(т) и(з) суду ста(р)шиньі ло(х)вицько(и), атамана и с товари(ст)во(м)
вьіда(н)ньі(й)<,> в которо(м) все обьши(р)нє и подово(д)нє и за зо(з)на(н)ємь
св^тьковь, людє(й) за(ц)ньі(х), которьі(х) и мьі южь ту(т) перед собою повьторє
питаючи, слухали<,>. И такь яко та(м) записано нє иначє(и) слово в слово
не (оми(л)нє<;> показалося<;>, жє соньі(и) Григорь пє(р)шая винєнь, жє гор£(л)ку и (з) иньшєи стороньї на арє(н)ду во(и)тову бєзь єго позьволєня при
возь со(т)правова(н)я вєсЬля<;>, нє слухаючи права вьіда(н)ного на таки(х),
хто бьі пєрє(ш)коду чиниль у арєньдахь<,> // ска(р)бови вє(л)можьного єго 45
мл(с)ти пана гє(т)мана, яко (ж) ся то на нєго показалс<,>. А другая, кгдьі єго
во(и)ть поча(л) за тоє упоминатк<;>, тєдьі єго Григорь катомь назьваль<;>
и такь старьшого ущипьливє знєважиль<;>.
Й чи(м) со всє(м) в книга(х) ратуша Ми(р)городьско(г)[о] собьяснє(н)но<;>
и записано<,> и дєкьрєто(м) феровано, наказуючи, абьі то(т) то Григорь во(й)та
воі вьсє(м) погодиль<;> и вєдьлугь а(л)тє(р)каціє(й) правьньїє учиниль досьі(т)
накьладьі єму со(т) мала до вєля повороча(л)<.> А болше(й) в ту(р)бацию задору нє важилося порива(т) на во(и)та<;> и справьі тоє(и) зно(вь)ляти<;>
у кожьдого суду по(д) зарукою тисячи золоти(х) на вря(д) нашь Ми(р)городьски(и)<,>.
Нащо для в'Ьрьі л'Ьпьшо(и) и да(л)шо(й) памети спустивьши<;>, по(д)
сописа(н)є(м) тую справу стороні по(т)ребуючо(и) є^акто(м) вьідати ро(с)казали(с)мо<,> с подьписо(м) руки и подь прити(с)нє(н)є(м) печати(й) такь по(л)ко(вь)ницько(й), яко жє и ратуша Ми(р)городьского радецько(и) е(ст) вьідань<;> и в сиє книги ло(х)вицькіє слово в слово є(ст) преписа(н)<,>.
[Знак підпису.]
Ш 86.]
Випис с книг* ратуиіа М и(р)горо(д)ского(,У
в справЬ Ящихи лубе(н)ско(и)(,у з М а(т )ф єє(м ) Е(м )нєн,ько(м ),
во(й)то(м)т> лохт>виц‘ьки(м ), со по(вг)т єка(н)є
з вязє(н)я злодє(и)<к,У которьі(й) такг
в собЬ м Ь єт к О Року axHs [1656] м(с)ца сепьтебра кз [27] дня<;>.
Передо (м)ною, Миха(и)ломь Ра(д)ченько(м), юбуву(з)ньі(м)[!] во(и)ска
єго ца(р)ского величє(ст)ва Запо(р).<:> по(л)ку Ми(р)город,ьского, и на тую
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справу о)(т) єго мл(с)ти пана Григория Лієсницького, пана по(л)ковьника,
во(и)та єго ца(р)ского вєличє(ст)ва Запо(р).<:> ми(р)горо(д)ского<,> зо(с)ланьі(м) при бьі(т)ности Ішана Фєсодоровича Ру(д)ницького, (отамана городового
ми(р)горо(д)ского<;>, Йвана Микитє(н)ка а з уряду мі>ского пана Юрия Ісоановича<;> Сага(й)дачьного, // во(й)та ми(р)городьского, ймєляна Лукіановича, Фєсодора Яцьковича, бурьмистровь и ра(и)цєвь ма(и)страту Ми(р)городьского<;>, яко тєжь с товариства наши(х) ми(р)городьски(х) во (вь)сємь в£рьі
го(д)ньіхь, яко изь мєщань бьіло немало на то(й) ча(с)<,>
постанови(вь)шися сочевисто, Яско изь жоною своєю Мариєю, собьіватєл'Ь
лубєньскиє, ска(р)гу свою прєкьладаль на пана Ма(т)фєя Е(м)чє(н)ка, во(й)та
ло(х)вицького, и на пана Василія Скрєбьца, (отамана бьівьшо(г)[о] лохьвицького, в то(й) способь<,>
ижь, «панове вря(д), м^ючи я в вєзє(н)ю злочиніцєзь, которьі(х) пре(з)
дєкьрє(т) вьідано бьіло мн^<,> прєто вьі(ш) прєречєньїє мзду взявьши, и соного
злочи(н)цу из вязє(н)я упустили<,>».
Где за(с) Ма(т)фе(й) Е(м)чєнько, во(й)ть лохьвицьки(й), ставьши (очєвьісто,
*г пань Васи(л) Скребєць, на тіе слова оо(т)пов'Ьдали<,> ижь «панове вря(д),
жа(д)ною м'Ьрою мьі (о то(м) нє зьнає(м) а ни в'Ьдає(м) и мьздн (с)мо нє брали
и нє (о(т)пускали соного злочиньци, поволаного на кьвєстіи со(т) иньшихь<;>,
которьіе поєдьнали Я(с)чиху и грошє(й) купь (осмьна(д)ца(т) дали<;>, сона
ихь и квитовала за вьсе на вьсе<,>. А того в Пєрєя(с)лавьлю в я(р)ма(р)д,Ь
злочи(н)ду своєго вла(с)ного, йхьр^м а, здьібала и та(м) єго к управу нашєдьши, не припозьівалаО и на(с), невьі(н)ньі(х) пє(р)сонь, за уда(н)є(м) людьски(м) ту(р)бує(т).
Гдє тєжь пьітали(с)мо (онои Я(с)чихи, для чо(г)[о], злочи(н)ди своєго нашє(д)ши, нє (и)мала<;>. Которая (о(т)пов'Ьдала: «Для то(г)[о] нє (и)мала(м),
жє ся єщє по(х)вали(л) и на того коня, що (м) у Пєрєя(с)ла(вь)лю прии(з)дила<,> мовил мн'Ь: «Если маєшь коня, буд жє з ни(м)<, >».
На що пань во(й)ть памя(т)ньі(м) заложи(л) зара(з)<.>, соная для по(х)ва(л)ки тоє(и) Ящиха злочи(н)ци своєго нє (и)мала<,>.
Мьі тєжь, уря(д), пьітали тоє(и) Ящихи: «Для якои причини и с чиє(и)
намови позьіваєшь //пна Ма(т)фєя Е(м)ьчєнька і Василя С(к)рєбца<,>?» І на
тоє (о(т)повєда, жє «нє (в)ся сума нша до(й)шла на(м) о(т) злочи(н)цовь, тьі(л)ко
за вьікладьіО».
А до того й(х)р'Ьмиха у вєзє(н)ю сєдєчи при(з)навала, жє якобьі пнь Ма(т)в'Ь(й) Емьчє(н)ко і Васи(л) С(к)ребєць, худобьі немало взя(в)ши, і (оно(г)[о]
злочи(н)цу упу(с)тили<,>.
І пнь Ма(т)в*Ь(й) Е(м)ченько і Василє(й) Скребє(ц)<,> (о(т)пов,Ьдали<,>
жє «прє(з) сторожу (оньі(й) зра(й)ца утЬкь<,> а мьі (о то(м) нє знає(м), а ни
в*Ьдає(м)<,>».
Прє(з) то ж ь мьі, уря(д), зупо(л)нє зас*Ьльі(й)<,> казали(с)мо (оньі(х) сторожо(в) по(с)тави(т).
Которьіє, ставьши, Івань, Гавьриловь снь, із Ивано(м) Мо(с)калє(н)ко(м)
по(д) сумьлє(н)є(м) при(з)нали<,> же ш то(м) пнь во(й)ть нє зна(л) і нє знає(т)
і Василє(й) Скрєбє(ц)<,> ти(л)ко мьі я(к) стєре(г)ли(с)мо<,> и, пришє(д)ши,
Стєпа(н) соцьки(й) вночи до на(с)<,> і взяль в на(с) св'Ьчку з рукь нши(х),
загасиль<,> ключа на(м) нє давьши со(т) за(м)ка, і лЬгь спати<,> бєрєгь зло88

чи(н)ци<,> і на(м) казаль лєчи<,>. І ми, на тоє собє(з)пєчивьшисє, і соб^ лєгьли<,> и на то(й) ча(с) злочи(н)ца утЬкь<,>».
Гдє тєжь мьі, уря(д), вьі(ш) прєрєчєньїє пє(р)соньі<,> вьі(с)лухавьши коньтровє(р)сіи сторонь собохь слу(ш)нє такь поводовоє, яко і по[з]ва(н)ноє<,> і
углєд'Ьвьши в самую слу(ш)но(ст)<,> жє доводу нє має(м) напротивьки ска(р)ги, а соньїє вьіводь слушньі(й) з сєбє дають пнь Ма(т)в*Ь(й) Емьчєнько і Васили(й) Скрєбєць<,>. А по(с)тупуючи соб^ вєдьлу(г) боя(з)ни бжєєи і срокгости
права по(с)политого наказує(м) тєдьі дє(к)рєто(м) ншим<,> а Матьв^ю Емьчє(н)ку і Василю Скрєбду <,> соньїє сторожи<,> которого злочи(н)цу стє(р)єгли<,>
во вьсє(м) попо(л)нили со(т) мала до вєля<,> во вьс'Ьхь вьіклада(х) правьньі(х),
яко і нєправьнн(х) попо(л)нили<,> и при (ц)нотЬ и(х) со(с)тавали за(ц)но(й)<,>.
А си(х) на сє(и) ча(с) во(л)ньіми учиняє(м), яко людє(й) за(ц)ньі(х).
Мьі, уря(д)<,> которою тєж справу во вьсє(м) ствє(р)дивьши і змо(ц)нивьши, казали(с)мо тоє до книгь ратуша ншо(г)[о] ми(р)горо(д)ско(г)[о] за
писав), що є(ст) і записано. С которьі(х) і є(ст) вьши(с) по(д) пєча(т)ю радє(ц)кою м'Ь(с)кок) є(ст) вьідань.
Писа(н) в ратушу Ми(р)городско(м) року і дня вьі(ш) писано(г)[о]<; .>.
ІМ 87.)
Запи(с) ИлєрЬя П илипе(н)ка(;У

з Ю(с)ковєц‘ь(',у.

Року ахнз [1657] м(с)ца фєвьраля кг [23] дня<;>.
Пєрєдо (м)ною, Ма(т)фєє(м) Е(м)чє(н)комь, во(й)то(м)<.>, Яд'ько(м) Гарасимє(н)комь, Хвєнє(м) Процє(н)ко(м), бу(р)мистрами уряду Ло(х)вицького<;>,
ставьши сочєвьісто, йлє^є(й) Пилипє(н)ко, собьіватє(л) ю(с)ковьски(й) же
з Мариєю Пилипихою, мачохою своєю<:>, до уписа(н)я книгь дєкьрєтовьі(х)
ратуша ло(х)ви(ц)кого<;> ска(р)гу свою на помєнє(н)ную Марию, мачоху свою,
со позосталое убо(з)ство по Пилипу, (о(т)ду своє(м), со то(й) способь прекьладала<,>
иж ь

сотць є г о

щ о т о у б о с (т )в а

року

сєго

з в ь і,ш )

п о н є (м ) з о с т а л о с я

соп и сан ого

с сєго

при М ар и и , м ачосЬ

с в 'Ь т а

з ь і( й ) ш о ( л ) < ,>

//

й л є ^ 'Ь в о (и ).

Прєто мьі, вьі(с)лухавьши Иванова, атамана ю(с)ковьского, зо(з)наня<;>,
жє убозьства зоставалося<;>, а звлаща жє при (с)мє(р)ти со(т)цєвьско(й) нє
бьіль<;>, наказали(с)мо си(м) наши(м) дєкьрєто(м) наши(м) 54, абьі тая Мария
Пилипиха Й л є^ ю , пасє(н)ку своєму, лошиду в шє(р)(ст) половую, корову
с тєля(м) и поля во вьс'Ьхь рука(х) третюю ча(ст) дала<;>.
Нащо для в'Ьрьі л'Ьпьшо(й) записа(т) казали, що є(ст) и записано.
[Знак підпису.]
ІМ 88.]
Запи(с) Грицка Скрєбчє(н)ка западинжкого.
Року ахнз [1657] м(с)ца марьта дна д [4].
Передо (м)ною, Аньдреє(м) Випри(с)ко(м), со(т)нико(м) лохви(ц)кимь,
Я(д)комь Гарасиме(н)ко(м), атамано(м) ло(х)ви(ц)ки(м), Фєне(м) Процє(н)ко(м)г
во(й)то(м) ло(х)вицьки(м). //
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Року ахнз [1657] м(с)ця ма(р)та д [4] дня.
Передо (м)ною, А(н)дрєє(м) Миха(й)ловичо(м), со(т)никомь лофи(ц)ки(м)ь,
Са(в)кою Гаряще(н)комь, атаманомь городови(м), и при (м)н£ Я(ц)ку, во(й)ту
лофи(ц)кому, Хвеню Проце(н)ку, бу(р)мистру вряду Лофи(ц)кого, и при то(й)
справі бьіли люди добріє и в'Ьрьі годніє сособьі на то(т) ча(с)<.>,
по(с)танови(в)шєся сочевисто, славе(т)ни(и) Ула(с) Стеце(н)ко, собьівате(л)
повиту Лофи(ц)кого<.>, и(ж) прєклада(л) на(м) ска(р)гу и соповє(д) чини(л)
на Федору Тимошиху, собьівателю 55 та(к)же лофи(ц)кую, и(ж)згода стала
межи межиШ Уласо(м) и Тимошихою, що по небожьчику,дя(д)ку,зо(с)талося
убо(з)ства.
Тедьі во (в)се(м)ь на (в)се(м)ь згода бьіла, и дала ему жупа(н) ши(п)тухови(й), що «абьі жаде(н) по сме(р)ти мое(й) не ту(р)бовали Гри(ц)ка, зятя моєго,
тедьі и мене<.> (Тимошиху) дЬти, пото(м)ки жа(д)ніе єго абьі не м£ли жаднои
справи до моєго зятя, Гри(ц)ка, а то(й) мо(й) зя(т) мае(т) мене сме(р)ти догодовати<.>, кгдьі (ж) уже згода стала межи нами<.>»
ДЬялося в лофи(ц)ко(й) ратуши року и (д)ня звьі(ш) менованого.
[Знак підпису.] //
І№ 90.)
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Року ахнз [1657] м(с)ця іюня є [5] дня<;>.
Пєрєдо (м)ною, Савькою Гаращє(н)ко(м), атамано(м) лохьвицьки(м),
Ма(т)фєє(м) Е(м)чє(н)ко(м), во(й)то(м), Яцько(м) Гара[с]имє(н)ко(м), Фєнє(м)
Процє(н)ко(м), бу(р)мистро(м) уряду Ло(х)вицького<;>,
постанови(вь)шися<;> сочевисто, Коно(н) Яде(н)ко, Данило Ситьникь,
собьіватєл'Ь свьридо(вь)ский<,> по(с)полу з Га(н)ною<;> Богьдано(вь)ною<;>,
сє(с)три(ч)ною своєю<;>, которо(и) сумьмлє(н)є(м) завєза(вь)завши[!] и страхо(м)
бжи(м) завєзавьши 56 наказавьши<;>, єжєли бьі со(т) Хвєдора Лоє(н)ка, собьі
ватєля СВИрИДОВЬСКОГО у ТО(м) ЗаВЬЗЯТО(м) И ЗЬЛО(м) Д'ЬЛ'Ь, прєпомн*Ьвьши
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боя(з)нь бжию и по(с)полито(ст) права по(с)политого занє(д)бавьши<;>, причи(н)цєю бьіти М'Ьль<;>.
Тєдьі то собопо(л)нє и сочєвьісто ста(вь)ши<;>, погодилися<;>.
Мьі за(с), зас'Ьльі(й) и стосуючи(й)ся судь, вє(д)лугь права стго посполи
того Статуту ро(з)дЬлу содина(д)цатого, роСд'Ьлу двана(д)цатого справуючися<;>, абьі то(т) вє(д)лугь за(с)луги свое(й) ка(р)но(ст) приняль<;>, що
зви(ш) помнє(н)ньіи приятель по(с)полу з Га(н)ною Богьдано(вь)ною<;> до
є(д)наня призьводилися<;>.
Которо(й) за по(ц)тиво(ст) єи мае(т) и повинє(н) буде(т)<;> коня рижого,
вола чо(р)ного по(д)ласого<;>, корову половую з назьі(м)ко(м), присЬвокь
над Мє(д)(вє)жькою зовсЬ(м) про (вь)сЬ(м) лежачую<;>, нива другая<;> толо(ч)ная<;>, бєрєгь Супьрунє(н)кова<;> с окопу лежачую, // сє(м)ряга б'Ьлая<;>, рубахь триєдина то(н)ка и дв'Ь простьі(х), плахо(т) днЬ<;> — че(р)татую добрую, а другую синя(т)ку<,> нам^токь дв^ простн(х), ра(н)тухь
кра(м)ньі(й), чоботьі чо(р)ньіє н о в ь іє о посгЬл — подушька<;> и лу(ш)никь
бєзь вшєляки(х) ту(р)баци(й) пра(вь)ньі(х) со(т)дати<;>.
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Що (с)мо мьі по вьі(с)луха(н)ню и(х) зо(з)наня<;> и зьгоди си(м) наши(м)
дєкьрєто(м) стве(р)жае(м), абьг нихто з ни(х) жа(д)но(и) ту(р)баци[и] со тое
вщана(т) жа(д)ною м'Ьрою не важилься<,>.
Нащо для в'Ьрьі л'Ьпьшо(й) в книги ратуша ло(х)вицького записа(т) казали<;>, що е(ст) и записано<;>.
[Знак підпису.]
ІМ 91.)
Року ахнз [1657] м(с)ца іюля и [8] дня<,>.
Передо (м)ною, А(н)дрее(м) Миха(й)ловичо(м), атамано(м) лохьвицьки(м),
Ма(т)фєе(м) Е(м)чє(н)ко(м), во(й)то(м), і Яцько(м) Гарасиме(н)ко(м), бу(р)мистро(м) уряду Лохвицького, и(н)ши(х) люде(й) за(ц)ньі(х) и в'Ьрьі го(д)ньгхь
при то(и) справі» будучи(х)<,>
ставьши сочевьісто, Ивань Яцє(н)ко Коробочька, собьівате(л) лохьвицьки(й), з ьі(н)шими крама(р)чика[ми] я(р)маро(ч)ньіми до уписан(я) книгь
декретовьг(х)<,> которьіе сопові»(д) и ска(р)гу свою на Йвана, злочи(н)цю,
со то прекьладаль<,>
ижь на го(с)поду то(т) злочи(н)ця упроси(вь)шися и в Стефана, ярьмаро(ч)ного ши(н)кара, кожухь, шапьку вкравьши, на го(с)поду прине(с)ши,
бєзь відома єго положи(л)<,> а в то(м) то(т) ши(н)ка(р), до таши пришє(д)ши,
кожухь, шапьку взя(л)ши, на(м), уряду, зара(з) на то(м) жє часі», нє сошжЬдаючи, лицє к соб'Ь взяль<,>.
А то(т) злочи(н)ца з мі»ста бьі(л)ь втєкь<,> и знову прє(д) су(д) нашь сочєвьісто прє(д)постановьлє(н)<,>. Которого (с)мо єжєли бьі з намовьі и зь від о
ма // чкєго то(т) кожу(х) укравь, питали<,>.
49
Тєдьі то то(т) злочи(н)ца жа(д)ною мі»рою: « Н ^ х ^ о мене нє намо(вь)ляль,
але са(м) єсми тоє д'Ьло попо(л)ниль»,— призьналь<.>
Прєто мьі, зас'Ьльі(й) судь, наказали(с)мо си(м) наши(м) декьрєто(м), абьі
то(т) Степа(н), цєлюрикь, того Йвана Яцє(н)ка, яко поцьтивого, во все(х)
вьікьлада(х) пра(вь)ньі(х) во вьсє(м) досконале поворочаль, а зьра(й)цу єму
в руки вьідає м)<,>.
Писа(н) в ратушу ло(х)вицько(м).
[Знак підпису.]
ІМ 92.]
Року ахнз [1657] м(с)ца сє(н)тєбря ні [18] дня<,>.
Передо (м)ною, Лукияно(м) Григориєвичо(м), єсавуло(м) по(л)ку Ми(р)горо(д)ского, Але^андро(м) Трє(н)бачє(м), Василе(м) Скребьцє(м), со(т)нико(м)
лохьвицьки(м), Фомою Стасє(н)ко(м), хоружи(м) со(т)ни Лохьвицько(й), и
инши(х) людє(й) зацьньг(х) и в'Ьрьі го(д)ньі(х) при то(й) справі будучи(х)<,>
приточила(с) справа со(т) п(н) Ма(т)фея Е(м)чє(н)ка, во(й)та лохьвицького,
со то в то(т) способь<,>
ижь Фєсодо(р), козакь з Хицо(вь), уклєпа(вь)шися у лошє(ч)ка а писа(н)є
со(т) со(т)ника своєго сє(н)ча(н)ско(г)[о]<,> прив,Ьзьши<;> и словами ураз
ливими и славє добро(й) нагьна(вь)ши, в тіе слова рекь: «Тьі, во(й)тє, наши(м)
ста(д)ника(м) ту(р)му показова(л) <,> совожь я на тебе шьвурьки при в^зьО ».
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Прєто на то(т) ча(с) прє(д) мене, Лукияна, єсавула по(л)кового, то(т)
члв£кь со(т) пана во(й)та будучи прєпо(з)вань<,> наказали(с)мо си(м) дєкьрєто(м) наши(м), абьі Хведо(р) пана во(й)та, якь проступьньі(м) будучи, во
вьсє(м) досконале погоди(вь)ши и вьїкьладьі правьньїє повороча(вь)ши, поє(д)наль<,>.
Тедьі то права Хведо(р) не до(с)тоя(вь)ши бєзьошов'Ьдьнє з м^ста втєкь.
Нащо для в'Ьрьі л'Ьпьшо(й) тую справу записа(т) казали<;>. / / 57 ... то(т)
кожухь украль питали<;>. Тедьі то то(т) злочи(н)ца жа(д)ною м^рою: «Нихьто мене не намо(вь)ляль, але са(м) есми тое злое дЬло попо(л)ниль, призьнаю»<;>.
Прєто мьі, засЬльі(й) судь, наказали(с)мо си(м) наши(м) декьрєто(м), абьі
то(т) Стєфань, целюрикь, Йвана Яценька яко поцьтиво(й)<;> во (вь)сє(м)
поє(д)наль.
Нащо записа(т) к азал и .68
[Знак підпису.]
Ш 93.]
Року ахнз [1657] м(с)ца сє(н)тєбра иі [18] дня<,>.
Пєрєдо (м)ною, Лукияно(м) Григориєвичо(м), есавуло(м) по(л)ку Ми(р)горо(д)ского, Алє^а(н)ро(м) Трє(м)бачє(м)<,> Василе(м) Скрєбьцє(м), со(т)никомь лох'ьвиц'ьки(м), Фом^ю Стасє(н)ко(м) и и(н)шимп лю(д)ми задьньїми и
в'Ьрьі г о ( д ) н ь і м :і при то(й) справі будучі м і <,>
приточила(с) справа оо(т) Ма(т)фєя Е(м)че(н)ка, во(й)та лохьвицько(г)[о]<;>,
с Фєдоро(м), козако(м) с Хицю(вь)<,> со(т)ни Сє(н)ча(н)с.ко(й) а то в то(т)
способь, ижь то(т) Хвєдо(р), укьлєпа(в,ь)шися в лошє(ч)ка, а с писа(н)є(м)
со(т)ника своєго сєньча(н)ского припавьши<;>, и словами ура(з)ливьіми<,>
добро(й) славє нагьналь<;> при людє(х), на то(т) ча(с) бьів'ьши(х), тьіми словьі
рекь<.>: «Тьі, во(й)тє, наши(м) стадьникомь ту(р)му показова(л), совожь я
на тебе, во(й)тє, т ь в у р ь к н о прив,Ьзь<,>». //
Што за(с) мьі, судь засЬльі(й), здали(с)мо, абьі тьіє люде прє(д) нами при
ко(м) Хвє(с)ко во(й)та зневажи(л), ставили(с).
Тєди то Ивань Базал'Ь(й), Павьло Дьіки(й)<,> Ива(н) Ла(вь)рєнько, ко
заки лохвицькиє, же «мьі со то(м) добре св'Ьдомьі, при на(с) во(й)ту Хвєдо(р)
швурьки показова(л)<,> зо(з)нае(м)<,>».
Прєто мьі, ви(с)лухавьши зо(з)на(н)я людє(й) зацьньі(х) а видячи Хведора
же в того (м) лоша(ч)ка укьлепа(л)ся<,> которого по(с)лє стго Пє(т)ра згинуль,
имєноваль<,>. А то(т) лошачокь посполє з лошицею єщє в по(ст) Филиповь
пре(д) рожєс(т)во(м) Хсьі(м) приблудилися<,> зьімовали (обоє у во(й)та, состригь
и клє(й)но, якь на (с)вои(х) конє(х), приложиль.
Наказали(с)мо си(м) наши(м) дєкьрєто(м), абьі Хвєдо(р) во(й)та в вьїкьлада(х) пра(вь)ньіхь и во (вь)сє(м) до(с)коналє погоди(вь)ши, поє(д)наль<,>.
Тедьі то Хвєдо(р), права нє до(с)тоя(вь)ши, безь(опов,Ь(д)нє и коня покину(вь)ши, з мЬста утєкь<,>.
Нащо для в'Ьрьі л'Ьпьшо(и) тую справу записа(т) казали<;>.
Писа(н) в ратушу ло(х)вицько(м).
[Знак підпису.] //

[ М

9 4 .]

Д єкьрє(т ) Л укияно(вь)і,> Калинє(н)ко(в,ь)<_,>
с Костє(м)С,у паламаро(м) <,>.
/-Х-/

~

Року ахни [1658] м(с)ца януария и [8] дня<,>.
Передо (м)ною, Ивано(м) Лавьрє(н)ко(м), согьнико(м) наме(с)ньі(м) лохьвицьки(м), А(н)дрєе(м) Ми(х)а(и)ловичо(м), атамано(м) городовьі(м) лохьвицьки(м), Ивано(м) Исовєлє(н)ко(м)<,> товаришу при на(с) будучи(м), Яцьку
Гарасиме(н)ку, во(и)ту наказьно(м), Ивано(м) Цуґавє(н)ко(м), бурмистро(м)<,>
уряду Л охьвицькогоО
приточила(с) справа<,> со(т) Лукияна Калинє(н)ка, мєщанина ло(х)вицького<,> с Косте(м) з Шии<,> а в то(т) способе,
ижь єщє по(д) ча(с) пожєжи лохьвицько(й) Лукиянова жона поставь
сукьна з рукь свои(х) Костю дала<,> а в то(м) прємо(л)чан(ю) ажь до си(х)
ча(с) бьіло. Що за(с) с по(с)вару с Посту(л)ниче(н)ко(м) Павьло(м) сукьна
зорьва(л)ся<;>, а Павьло Посту(л)ничє(н)ко на Костя<;>: «Же (м) я тебе
стритивь по(д) ча(с) запалєн(я) мЬста<;>, по(д) кожухо(м) кЬ(с)еси тьі(л)ко
не зьна(т) що<,> и вь цви(н)та(р) Нико(л)ски(й) кину(л)ся<;>»,— при(з)на(л)<,>.
Йвожь мьі, заеЬльі(й) судь, не зьдаючи св'Ьдецьства слушьного на Посту(л)ниче(н)ка, жє с посвару то на Костя зо(з)наль<,> не зьдали(с)мо<;>, алє<;>,
що Лукия(н) Калинє(н)ко, жє жона єму в руки Костю, п а л а м а р у о бьівьшому
Нико(л)скому, поставь сукьна<,> яко знаш^му, дала<;>, призьналь<,>.
Наказали(с)мо си(м) наши(м) дєкьрєто(м)<,> абьі Ко(ст), палама(р), єжєли
тому нєдЬ(й)ца, с трома лю(д)ми в'Ьрьі го(д)ньіми и неподо(з)рє(н)ньіми со(т)присягьлься, що за(с) по наказано(м) дєкьрету Ко(ст) Лукиана, во вьсє(м)
погоди (вь) ши, поєдьна (л) <, >.
Нащо для ві»рьі л'Ьпшо(й) записа(т) казали<,>. //
Ш 95.]
Року ахни [1658] м(с)ца фєвраля<;> иі [18] дня<,>.
Мьі, зас'Ьльі(и) судь, А(н)дрє(и) Миха(и)лови(ч), атама(н) лохьвицьки(й),
Ядько Гарасимє(н)ко, во(й)ть, Фєнь Процє(н)ко, ИваньЦуґавє(н)ко, бурьмистри уряду Ло(х)вицького, справу тую<;>, которая<;> прє(д) нами в то(т) способь точила(с)<,>
ижь Грицько За(с)ла(вь)ски(й), собиватє(л) лохьвидьки(й), са(м) на себе
явьно и доброво(л)не а нє приму(с)нє зо(з)наль<,> ижь добро(и) славє и умьі(с)лу в собЬ нє м'Ьючи помєне(н)ньі(й) Грицько, зя(т) Матюшиши(н), воло(вь)
два в шєр(ст) чо(р)ного череватого коло(н)коватого, а другого н'Ь се рижого,
Hk сє rHtAoro<,> за Сєнчєю со(т) толоки сєнєцько(й) вкраль<,> и на я(р)марьку
прилуцько(м) со Дьми(т)рово(и) субогЬ прода(л)<,>.
Тєдьі то мьі, зупо(л)ньі(й) судь, соного Грицька нєдє(л) дві» у вєзє(н)ю,
на(м) ся хто до тьі(х) воловь со(т)зовє(т), дє(р)жали<;> и до Сє(н)чи, гдє соньі(и)
Грицько при(з)нава(л), жє та(м) вольї побра(л) на толоци, по ки(л)ка разьі(и)
писали<,>. Гдє за(с) собьі(з)ва(л)ся изь Сє(н)чи н'Ь яки^)^) чєлов'Ь(к) до тьі(х)
воло(вь)<,> прєто ему якь ро(с)казано, и то(т), жє «нє мой»,— при(з)на(л)<;>.
Що мьі, вря(д), жьдучи и(н)ши(х) людє(и), хто бьі ся к тому собєзьва(л)<,>
а вь вєзєню дє(р)жачи<,> ки(л)ка нєдє(л), и ни(х)то жа(д)ньі(м) способо(м)

нє сото(з)ва(л)ся<,> а нас(т)оятєля жа(д)ного нє бьіло, пусти(т) дши єго, нє
залізаю чи, казали<,>.
Нащо для л'Ьпьшо(й) в'Ьрьі, єжєли бьі(с) други(м) разо(м) на єго аки(й)
зльі(й) и запамятали(и) умьі(с)ль показал<,> любо гдє ко(л)вє(к) бєзь жа(д)но(и) (о(т)волоки горьло(м) кара(т)<,> по(з)волєно<;>, и записати казали<;>,
що є(ст) и записано<,>. //
Ш 96.)
Справа клз(в?>)ского обивателя Сидора з бє(р)бєничанами<;>.
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Року ахни [1658]<:> к [20] дня.
Пєрєдо (м)ною, Савькою Гаращє(н)ко(м), со(т)нико(м) лохьвицьки(м),
Лє(с)ко(м) Гла(д)чє(н)ко(м), атамано(м) гсродоЕьі(м)<,> Стєфано(м) ТимофЬєвичо(м) Б'Ьлонужькою, во(й)то(м), Лав'Ьрино(м) и Горьд'Ьє(м), бурьмистрами
уряду Ло(х)вицького<,> и при Йвану, ковалю ха(р)ковьско(м), и при и(н)ши(х) много людє(й) за(ц)ньі(х) и в'Ьрьі го(д)ньі(х) при то(й) справі будучи(х)<,>
приточила(с) справа и сопов'Ьд со(т) пана Сидора Хвєдоровича, собьіватєля
києвьскогоО з Ва(с)ко(м) Шидьлови(ц)ки(м) и з ЬІвано(м) Ха(н)догимь<,>
з Бє(р)бєниць повиту Лохьвицько(г)[о]<,> со то в то(т) способь<,>
ижь помєнє(н)ному Сидору, идучи з я(р)марьку лохьвицького и за Бє(р)бєнидами, сєло(м), розьбо(й) со(т) нєзьбожьньі(х) и запамятальі(х) людє(й)
в полю сталься<,>. Ажє то(т) Сидо(р) на то(м) жє часЬ на(м), уряду, ро(з)бо(й) то(й) собья(с)ни(вь)ши, сопов^даль<,>.
Мьі, судь, чуючи сопов'Ь(д) кгва(л)то(вь)ную, воскорє по(с)ла(н)цо(вь)
свои(х) до Бє(р)бєниць таковьі(х) ро(з)бо(й)нико(вь) има(т) послали<,>. Тєдьі
то Ва(с)ка Ши(д)лови(ц)кого и Йвана Ха(н)догого, яко нєвин(н)ньі(х), к на(м)
припровади(вь)ши<,> которьі(х) до ро(с)луха(н)я да(л)шого до вєзє(н)я сосади(т) ро(с)казали<,>. Що за(с) в рихьло(м) часЬ тьіє самьіє ро(з)бо(й)ци —
Иляшь и Ма(т)фЬ(й) Чижьмє(н)ки и Ивань Ка(р)пє(н)ко, собьіватєл’Ь голю(н)скиє, по(й)маньі зостали и зь лидо(м) к на(м) привєдєньі<,>.
Що за(с) судь, вьідячи при ни(х) лицє зна(ч)ноє пєвьноє и явьноє, до вєзє(н)я кр-Ьпько(г)[о] сосади(т) ро с)казали<,>. А тьіє помєнє(н)ньіє Ва(с)ко
Ши(д)лови(ц)ки(й) и Ива(н) Ха(н)доги(й), собьіватєл'Ь бєрбєницькиє, що будучи
Ht> вь чо(м) нє ви(н)ни и нє подо(з)рєньі<,> // алє яко людє зацьньїє со(т) того
ро(з)бою на и(х) повола(н)ного во(л)ньіми зо(с)тали<,> а н'Ьхьто помєнє(н)ньі(м)
слав'Ь ихь добро(й) со то(м) такь по(т)вєрєзу, яко и попьяну, подь зарукою
на судь ло(х)вицьки(й) талярє(й) три(д)ца(т) и подь сроґи(м) кара(н)є(м)
во(й)сковьі(м) домо(вь)ля(т) абьі ся нє важили<,>.
Нащо для вЬрьі л'Ьпьшо(й) и поваги бо(л)шо(й) просили на(с), уряду,
абьі и(м) тая справа в книги дєкрєтовьіє лохьвицькиє записана бьіла, що и
содє(р)жали.
[Знак підпису.]
І№ 97.)
Року ахни [1658] мца ноє(м)врия в [2] дня.
Пєрєдо (м)ною, А(н)дрєє(м) Вьі(п)ри(с)ко(м), со(т)нико(м) ло(х)вьі(ц)ки(м),
Савою Гаращє(н)ко(м), атамано(м) городовьі(м), Ко(с)та(н)тиє(м)<.> йнофриєвьічо(м), во(й)то(м), Го(р)д,Ьє(м) и Ивано(м) Дзугави(м) и Лавьр’Ьно(м) П р я д 
кою, бу(р)ми(с)трами вряду Ло(х)ви(ц)кого, и при Лукияну Калинє(н)ку и
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при и(н)ши(х) много людє(й) за(ц)ни(х) и віри го(д)ни(х) при то(й) справі
будучи(х)<,> и при вьсє(й) громадь.
«Я, Ива(н) Шмигле(н)ко, даю сє(й) мо(й) запьі(с) доброво(л)нє са(м) на себе,
и(ж) гдє ко(л)вє(к) м ів ь бьі я якьіє пєрє(х)ва(л)ки на місто Ло(х)вицу чини(т)
любь у во(й)ску, любь и напо(д)пи(т)ку, лю(б) и где колвекь м ів ь бьі ся по
х в а л я т и , або любь и на во(й)та ло(х)вьі(ц)кого, або и на инаго кого ко(л)вєкь, то са(м) на себе даю сє(й) запи(с) (дєкрєтовнє) во(л)но и(м) буде, мене
взя(в)ши за шию, го(р)ло(м) кара(т), але уж вічними часи нігди нє хочу н і
на кого пєрє(х)вало(к) чини(т)<,>.
Мащо и поручнико(в) по(с)тано(в)ляю: пє(р)ви(й) Ма(р)чє(н)ко Ива(н),
Ха(р)чє(н)ко А(н)то(н), Ми(с)ко Ю(с)чє(н)ко, Ива(н) Ю(с)чє(н)ко, Ула(с), Клим:>вь зя(т), и Ю(р)ко Шм іглє(н)ко и инши(х) люде(й) и поручниковь немало
и в с іх ь шмиглянь всєи грсмади<,>. А є(с)ли бьі м ів ь прє(д) сє(й) дєкрє(т) по(х)валя(т)ся на кого, то пору(ч)ники, в ко(м) у тємь будуть<;>, єжєли того
не пєрєстєрєгатимуть<;-:>, що я, Ива(н) Шмиглє(н)ко, що по (м)ні громада
ручалася, я тьі(м) же способо(м) ручуся по Па(в)лу Бєрбє, що и по Йвану Клєпачу<,> єжєли бьі соньї м іли тако(ж) // на кого пєрє(х)ва(л)ки якиє чини(т),
то, якь м ні в декреті написано, го(р)ло(м) кара(т), то такь я и(х) вьіда(м), жєбь
бьіли го(р)ло(м) караньї. Але уже вічними часи н і на кого пєрє(х)валокь н іяки(х) нє хочє(м) чиньі(т)<;>.
Нащо и другую поруку по(с)тано(в)ляємь: Йвана Б а за л ія и А(н)дрія,
мєщанина ло(х)ви(ц)кого, и(ж) уже вічними часи нє хочє(м) чини(т)<.> н і
на кого пєрє(х)вало(к) ніяки(х), а гди бьі м ів ь чьіни(т) пєрє(х)ва(л)ки, то
поручники в то(м) будут<;>».
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l№ 98.]
ОчУ

Року ахнф [1659] мца апреля кф [29] дня<,>.
Передо (м)ною Савою Гаращє(н)ко(м), атамано(м) городови(м) ло(х)вицьки(м), и передо (м)ною Ко(с)та(н)тиє(м) йнофриєвичо(м), во(й)то(м), Го(р)діє(м)
£2(в)сієвичо(м) и Ивано(м) Дзуґави(м) и Лавріно(м) Пря(д)кою, бурьми(с)трами уряду Ло(х)вицького,
по(с)танови(вь)шися пє(р)соналитє(р), па(н) Алє5а(н)дє(р) Иєсифичь, ку
пе^) и мєщанинь козє(л)ски(й), пода(л) на(м), зви(ш) мєне(н)ному уряду, атє(с)тацию с книгь м іста Гадяча вьіписаную<,> и проси(л), аби до книгь наши(х)
нинє(ш)ни(х) ратуша ло(х)вицького принята и (в)писана бьіла. Которая атє(с)тация сопіваючи такь в сєбі має(т) <,>.
-Року ахнф [1659] а(п). кд [24] дня.
Випи(с) с книгь м’Ьски(х) гаде(ц)ки(х) виправова(н)ни(х) с права и
уряду ншєго міского по(с)полє и коза(ц)кого дає(м) Алє^а(н)дру Иєсифови(ч)у,
обивателю козє(л)скому и купцу во(л)нєму в во(й)ску и по города(х) в зє(м)лі
єго ца(р)ского вєличє(с)тва и дє(р)жаві, гдє ти(л)ко показати ни має(т) с ти(м)
писа(н)я(м) нши(м) и(з) уряду пода(н)ни(м) тєпє(р) и на пото(м)ниє часи прє(д)
ви(ш)щимь урядо(м) и головами мудрі(й)шими рєзидуючими<,> в с іх ь спра(в)
креміна(л)ни(х) по во(л)но(с)ти и(х) нши(х)<,> мл(с)ти и(х) пно(в) и намє(ст)нико(в) бли(ж)ни(х) до в£домо(с)ти доносьі(м)<,> ти(м) потє(н)тє(м) н ш и ( м )
и атє(с)тациєю да(н)ною<;> Гадє(ц)кою // вьгш менє(н)ному купцов'Ь, в проход 53

во(л)нєму яко в на(с) го(д)нєму члку и мє(ш)каючому прє(з) ча(с) нємали(й)

прв(д) ти(м) и тєпє(р) а жа(д)ни(м) способо(м) нє в'ЬдЬли^мо по нє(м) ка(л)зи
н'Ьяко(и) и про(с)тупко(в).
Тєди то(т) жє Алє5а(н)дє(р) ко (з)наємо(с)ти да(н)но(й) заєха(л) до на(с)
в Гадє(ч) с товаро(м) до приятеля своєго по(д) ча(с) то(й) зав'Ьрухи, я(к) спо(д)
Зє(н)кова Лучо(в)ски(й) со(т)ступи(л) з (с)вои(м) во(й)ско(м) и погани ро(с)пусти(л). Теди то(т) Але^а(н)дє(р) в на(с) стоя(л) у городе купцє(м) дЬло з гор'Ь(л)кок) напо(с)ро(д)ку м^(с)та межи комори то(р)говими и в то(т) ча(с)<,>
знову гди во(й)ско и(з) Ло(х)вицє по(с)п'Ьло<,> по(л)ко(в)никь Ива(н) Гла(д)ки(й) а(х)ти(р)ски(й), а (д)руги(й) Кри(с)ко, со(т)никь липодоли(н)ски(й), на
п а в ш и , єго доброво(л)но бє(з) причини даня, всю худобу со(т)няли, то є(ст):
куфь в [2] соковитои горілки по(д) двана(д)дата(с)та ква(р)гь у ни(х) и п о с 
полу подєлили(с) з ни(м), а коне(и) д [4]<;>. возов в [2]<;>, хомуто(в) в [2]<,>
скурь в [2] возови(х)<,> и до того и(н)шиє речи немало, що до возо(в) нале
жим) куицов^, совсЬмь ро(з)громили двои(х) с Кри(с)ко(м), со(т)нико(м). Що
на(с) то(т) же ви(ш) мєне(н)ни(й) Алє5а(н)дє(р) проси(л) со запи(с) сочеви(с)то
на то(м) жє круз^ и (с)ка(р)гу прє(к)лада(л)<:> в городе насо(ст)чнє[!] на (в)рядє, жеби до книгь було записано, що є(ст) и записано<,> року и дня<,> зви(ш)
сописа(н)ного, до да(л)шо(й) ро(с прави и ро(с)судку ліпшого.
ДЬяло(с) в Гадячо(м) прє(д) право(м) — со(т)нико(м) Па(в)ло(м) Животу(в)ски(м), атамано(м) Ма(т)вєє(м) Б'Ьли(м), во(й)то(м) Ивано(м)<,> пиряти(н)ски(м), и при ини(х) пє(р)сона(х) в^ри го(д)ни(х) при то(й) справі буду
ч и ^) як с козако(в), такь и(з) мєщань щиро в книга(х) записа(н)ни(х) с по(д)писо(м) рук писа(р)ски(х)<,> Григория Па(в)ловича и пєчати городово(й) гаде(ц)ко(й)<;.;>. //
Што на про(с)бу пна Алє5а(н)дра Иєсифича<.>, купца и мєщанина козє(л)ского, тую атє(с)тацию до книгь рату(ш)ни(х) приняли и (с)лово в слово упи
сав) казали, що є(ст) и вписано<,>.
Ш 99.]
Дєкрє(т ) Дєнисо(в) Морозо(вя) з Г ри(ц)ко(м ) Скрєбце(м)<^у.
Року ахнф [1659] мца июня в [2] дня<,>.
Передо (м)ною, Илиею Бєлє(ц)ки(м), со(т)нико(м) ло(х)вицьки(м), Савою
Гараще(н)ко(м), атамано(м) городови(м) ло(х)ви(ц)ки(м), Ко(с)та(н)тиє(м) йнуфриєвичо(м), во(й)то(м), Го(р)дЬє(м) Йвс'Ьєвичомь и Ивано(м) Дзуґави(м), и
Ла(вь)р'Ьно(м) Пря(д)кою, бу(р)ми(с)трами вряду Ло(х)ви(ц)кого, а при на(с)
будучи Стєфана Б'Ьлону(ж)ки<,> и Йвана Базал'Ья и А(н)дрєя, ктитора сп(с)кого<,> и при ини(х) людє(х) добри(х) и в'Ьри го(д)ни(х),
приточила(с) справа со(т) Дениса Мороза, обивателя бє(з)са(л)ского,
повиту Ло(х)ви(ц)кого, ска(р)гу свою на Гри(ц)ка Скребца прекладала со то,
и(ж) «сони(й) Гри(ц)ко Скрєбє(ц), зу(с)тр,Ьти(в)шися в полю, зятя моего
Фєсодора заби(л) на (с)мє(р)ть<,>».
Котори(й) то ви(ш) речєни(й) Гри(ц)ко и са(м) ся, до того при(з)на(л) доброво(л)нє: «Же (м) я єго ку (с)мє(р)ти приправи(л), ти(л)ко (ж) не з уми(с)лу
своєго, але с пригоди<,> такь мя гріьхь спо(т)кал».
Знову и люде тии, котории в є(д)но(й) к о ^ п а ^ н ^ и з нєбо(ж)чико(м)
ихали, при(з)нали, жє со(н) єго нє хотячи заби(л)<.>
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Прєто ми, засЬли(й) судь, забегаючи того и по(вь)стєгаючи свояво(л)ства
и зьжа(л)ства лю(д)ского, коториє што со(г) часу в людє(х) соказую(т), любо
и то сони(й) Гри(ц)ко с пригоди его ку (с)ме(р)ти приправи(л)<,> и ( с ^ д ь к и
на тоє люде добриє при(з)нали<,> и мьі єго го(р)ло(м) даровали и наказали(с)мо, жеби со(н) св(с)щєника погоди(л), жєбь у прє(с)тола божє(с)твє(н)ного за
нєбожчика гда бга проси(л) и до книгь ме(с)ки(х) ратуша ло(х)ви(ц)кого за
писав) казали, що е(ст) и записаноб9<.> //
[№ 100.]
Року ахнф [1659] мца іюня иі [18] дня.
55
Пєрєдо (м)ною, Ивано(м) Ісовє(н)ко(м), со(т)нико(м) ло(х)ви(ц)ки(м), Илиєю
Б^,лє(д)ки(м), £2(с)тапо(м) Го(р)банє(н)ко(м), Я(и)ко(м) Ко(т)лярє(м), Ивано(м)
Лаврє(н)ко(м), Лє(с)ко(м) Гла(д)чє(н)ко(м), хоружи(м) с о ^ н ^ Ло(х)ви(ц)кои,
Я(д)ко(м) Гарасимє(н)ко(м), Го(р)дЬє(м) йвьсЬєви(ч)о(м), во(й)то(м) намє(с)ни(м), Ивано[м] Дзуґавє(н)ко(м), Лавьр'Ьно(м) Пря(д)кою, бу(р)ми(с)трами уряду
Ло(х)ви(д)кого, такь тє(ж) и(з) мєща(н) при(с)то(й)ни(х) и в^ри го(д)нихь на
тую справу и зо(з)на(н)є засЬли(х)<,>
приточила(с) справа и оп овід ь со(т) Йвана Шмиґля, козака ншєго ло(х)е и ( ц ) к о г о , в то(т) способь<,>
ижь сопов'Ьда(л) на(м), жє со(т) людє(й) за(с)лиша(л), якобьі Сава Гаращє(н)ко, атама(н) ло(х)ви(ц)ки(и), и Ко(с)ть йнофриєви(ч), во(й)т<,> города
Ло(х)вици, прє(з) по(с)ла(н)ци со пєтидя(т)ну(й)[!] нєд'Ьл'Ь ко Виго(вь)скому
мєдь, пиво, хл'Ьбь и гор'ЬлкуО посьіла(л)<,>.
Што ми таковоє при(з)на[т]є и сопов'Ьдь чуючи, всЬ(м) то соголоси(вь)ши<;>,
аби Ива(н) Шмиґе(л) тьі(х) людє(й), со котори(х) таковиє слова сльїша(л)<,>
прє(д) всШ ь зобра(н)ни(м) ма(й)[с]трато(м) и прє(д) за(ц)ними лю(д)ми, ку
тому при(с)луха(н)ю зишє(д)ши(м)ся, по(с)танови(л)<,>.
Што прє(д) рєчєни(й) Ива(н) Шмиґє(л) Вувьдю Павьловьну, ши(н)ка(р)ку
свою, которая єму пов'Ьдала, станови(л). Которо(й) любо то сона k q тому св'Ьдо(ц)ву нє го(д)на припущона м£ла бьг(т), бо ю(ж) нє поє(д)нокро(т) нє(ц)нота
єи и учи(н)но(ст) злая прє(д) судо(м) видомая сужєна бьіла, є(д)накь жє яко
по(д) то(т) замєша(н)ни(й) ча(с) мус1ьли(с)мо и ю(й)<.> казали зо(з)нава(т)<,>
што по(д) су(м)лє(н)є(м) є(й) завєза(в)ши, со(т) кого тоє чула, абьі при(з)нала<,>.
Здавалися до йнушихи и до (С)крєбчихи, котори(х) при(з)ва(т) прє(д)
сєбє ро(с)казали(с)мо<,>. Тєди то по(д) сумьлє(н)є(м) завєза(в)ши и (с)трахо(м)
бжии(м) наказа(в)ши, єжєли со(т) Стокозихи, єсаулки, таковиє слова чули,
жє якобито єсаву(л)ка ши(н)карц,Ь Шмиґлєво(й) пов'Ьдала<,> што Савка Гаращє(н)ко и Ко(с)ть Йнофриєви(ч), во(й)т ло(х)ви(ц)ки(й), пиво, мє(д) и хл^бь
к Виго(в)скому посилали. Што тиє всЬ три жони по(д)цтивиє, на котори(х)
ся ши(н)ка(р)ка Шмиґлєва здавала, жє «ми,— повідали,— со то(м), що соная
ши(н)ка(р)ка на на(с) здає(т)ся, нє знає(м) и нє в'Ьдає(м) и вь бєсєдЬ з нєю
нє сєдЬли(с)мо».
Што II мьі, засЬли(й) зупо(л)ни(й) судь, по вьі(с)луха(н)ю сони(х) зо(з)наня 55 зв.
тоє св’Ь доС тво на то(м) жє часЬ записа(т) казали, што и записано<,>.
Писа(н) в Ло(х)види року и дня звьі(ш) на датє сописа(н)ного.
[Знак підпису.]
7-3938
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[Лв 101.]
Справа Костгва во(й)това з Пав'ьлов'ьною<;>.
ґ^ ,

Року ахнф [1659] м(с)ца іюня кв [22] дня.
Приточилася справа пєрєдь су(д) нашь Лохьвицьки(й), а мєнови(т)є, пе
редо (м)ною, Ивано(м) Ісовєнько(м) Па(р)толькою, со(т)нико(м) ло(х)вицьки(м),
Юско(м) Пє(т)рєнько(м), атамано(м) городовьі(м)<;>, Ядько(м) Коньдратє(нь)ко(м), Ілиєю Білєцьки(м), Хвє(с)ко(м) Голю(нь)кою, £2стапо(м) Горьбанє(нь)ко(м) и иньїми зацьньїми и вірьі го(д)ньіми козаками<,> а з уряду мє(й)ского<,> — Лукиано(м) Калинє(н)ко(м), наме(с)ньі(м) во(й)то(м), Ивано(м) Дзуґавєнько(м), Лавріно(м) Прядькою, Горьдіє(м), бурмистрами уряду Ло(х)вицько(г)[о], Яцько(м) Гаращє(нь)ко(м) и при и(н)ши(х) многи(х) прис(т)о(й)і і ь і ( х ) козако(вт>) и мещань в ра(т)ушу ло(х)вицько(м) на справу тую засільі(х).
Станувьши (очевьі(с)то, Сава Г ар ащ е^ ^ ко , козакь ло(х)ви(ц)ки(й), и
Костя йноприєви(ч), во(й)ть ло(х)вицьки(й), на которьг(х) ГІа(вь)ловьпа,
ши(нь)карька Шьмьіґлева, жє якобьі то сониє с тадию медь, пиво, горіліж у,
х л іб ь к Вьіго(вь)скому посьілали<,>.
Што двакро(т) судь засЬльі(й), на справу тую зьі(й)шєдьшися, світьками
доводили, але йнущиха, Стокозьіха, Скребьчиха<;,>, //
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Што мьі, засільі(й) зупольньі(й) судь, по вьі(с)луха(н)ю зо(з)наня а стосуючися с право(м) стьі(м) судили(с)мо ведьлугь Статуту, вь которо(м) вь
ра(з)діле че(т)ве(р)то(м) вь а(р)тикуле os [76] сописуе(т) на фа(л)шивьі(х) сві(т)ковь каране(м) сроґи(м) подьлегьла зо(с)тала.
Што смо о ка(р)но(ст) вєдлугь заслуги єй да(т) ро(з)казали<,> и вь кьниги
дєкьрєтовьіє ратушьньїє записа(т) казали, што и записано.
Писа(нь) в ратушу лохвицько(м) року и дня зьвьі(ш) на дати писа(н)ньі(м).
ІМ 102.)
Року ахнф [1659] мца авгу(с)та кд [24].
Передо (м)ною, Ко(с)та(н)тиє(м) Йнофриєвичо(м), во(й)то(м) ло(х)вицьки(м),
Го(р)д,Ьє(м) йвсієвичо(м) і Ивано(м) Масичо(м), бу(р)ми(с)трами уряду Ло(х)вицького, і при на(с) будучи(х) Семена Ро(ж)ка і ини(х) людє(й) добри(х) і
віри го(д)ни(х) при то(м) запису будучи(х)<,>
ста(в)ши сочеви(с)то, нєвіста Га(н)на, собиватє(л)ка ло(х)ви(ц)кая, про
сила на(с), вряду міского Ло(х)ви(ц)кого, жєби с)мо казали тую справу до
книгь записа(т), що «Іяко(в) Па(р)тола пози(с)кова(т) хотіль на (м)ні сьіно(в)ски(х) грошє(й) бє(з)ви(н)нє<;>, що і свідко(в) на тоє слушни(х) нє по(с)тано(в)ля(л)<;>».
А ми, вря(д), нє (з)наючи, южь ихь в то(й) справі погоди(т), наказали(с)мо
и(м) до ви(ш)шого права ихати, і сони(й) Іяковь Па(р)тола нє (с)хотіл и х а т и о
и, пришо(в)ши до ратуши, соную Га(н)ну са(м) своими руками ро(с)кова(л)
і прощення проси(л) при людє(х) за(ц)ни(х), коториє на то(т) ча(с) в ратушу<,>
били<,>.
Ядько, собиватє(л) ручи(н)ски(й) при(з)на(л), жє «про(с)тил Га(н)ну во
(в)сє(м), я (м) тоє чу(л)<.>»
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Другая жона, Гафия Фесодориха, при(з)нала в то(ж), жє «Га(н)ну п р о й 
ти (л) // во вс (м)».
І третя жона, Борисиха, з Луки, в тоє ж слово нєо)(т)м'Ь(н)не при(з)нала,
жє «Га(н)ни прощє(н)ния проси(л)<;>. Що соная вдавала(с) до ви(ш)шого права<,> а Ияко(в) Па(р)тола не (с)хогЬль поихати, же при людє(х) добри(х)
про(с)ти(л)и єи<,>».
Що ми, врядь, на про(с)бу той нєві>(с)ти Га(н)ни казали(с)мо тоє в книги
ратуша ло(х)вицького записа(т), що є(ст) і записано<:>.
Ш

ЮЗ.]

Року ахнф [1659] мца сокто(в)рия s [6] дня.
Передо (м)ною, Івано(м) Ковалє(м), атамано(м) городови(м) ло(х)ви(д)ки(м), Миха(й)ло(м) Іякововичо(м), во(й)то(м), Го(р)дЬєм йвсЬєвичо(м), Іва
н о в ) Масичо(м), бу(р)ми(с)трами уряду Ло(х)ви(ц)кого, і при на(с) будучи(х)
Ісова Па(р)толи і Ти(ш)ка Пути(в)ца, Я(р)моли, ше(в)ца, і ини(х) людє(й)
добри(х) і вЬри го(д)ни(х) при то(й) справі будучи(х),
приточила(с) с п р а в а о со(т) Гри(ц)ка Пирожє(н)ка з А(н)дру(ш)ко(м)
Хи(ж)няко(м) и з Ивано(м) Ти(ш)чє(н)ко(м)<,> в то(т) способь,
жє «сони(й) А(н)дру(ш)ко Хи(ж)ня(к) з Ивано(м) на Покро(в) прє(с)вято(й)
бци в Гри(ц)ка Пирожє(н)ка убо(з)ства єго покрали<,>: шку(р) чотири, по(в)о)(с)ма(ч)ки муки, косу, сє(р)мягу і клубо(к) суко(н)ни(й) і инии речи, а в не
діл ю ми в его і ви(т)ря(с)ли і перє(д) урядо(м) тоє лицє показовалиО ».
Що и инии люде ся много на и(х) ся вска(р)жали, же шко(д) многи(х) и(м)
починили<,>.
Що ми, вря(д), наказали(с)мо // и(м) ти(х) людє(й), в котори(х) шкода ся
дЬє(т) во (в)се(м) слушнє(й) годи(т), на чо(м) еони схотя(т) і до книгь м'Ьски(х)
ратуша ло(х)ви(ц)кого записа(т) казали, що е(ст) і записано<;,>.
ІМ 104.]
Року ахнф [1659] мца соктовра ла [31] дня.
Передо (м)ною, Савєлиє(мь) Гаращє(н)комь, атамано(мь) ло(х)вицки(м),
Миха(й)ло(м) Яковлє(в)нимь, во(и)томь ло(х)ви(ц)кимь, Я(ц)коА
м ь Па(р)толою,
Андр'Ьємь Кравчє(н)комь<,> Івано(мь) Лопатою.
Ставши перє(д) су(д) нашь, Проци(к) Ко(р)сунє(ц)<,> Гри(ц)ко Митарє(н)*
ковь<,> Гри(ц)ко Гаращє(н)ко уска(р)жалися пєрє(д) нами на Костя, Микитина Хо(р)сєнє(н)кова сна, которьі(и), запов'Ьди бжую прєпо(м)н'Ьвши и родичовь свои(х) напо(м)нє(н)е, пошовши на етєпуки и мисли дяву(л)скую пєрє(д) себе узя(в)ши, волувь три укра(л)<,> и пригнавши до Лохвици, (оньїє
вольї рє(з)нику Андр'Ью лохви(ц)кому прода(л) за копь сосмь и за по(л)золотого.
Которьі(и) А(н)др,Ьи, рє(з)никь, нє зна(л)ь, ижь то м'Ьльї бити крадєніє.
Прето мьі, углядЬвши у право стоє и вє(д)лугь Статута и ро(з)делу чотьі(р)на(д)цятого а(р)тикулу аі [11], наказали(с)мо дєкрєто(м) нши(м), абьі зльїє за
(з)лие учи(н)ки<,> бьі(ль) напєру(д) би(т) у при(н)ґєра, а в оста(т)ку абьі собЬ
за свою заслугу ухо урЬза(ль).
Прето (с)мо казали записа(т) до кни(г)<,>.

Ш 105.1
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Року ахнф [1659] дє(к)аври(и) м ц а в [2] д н а .
Передо (м)ною, А ндр^м ь Випри(с)комь, со(т)нико(м) городови(м) ло(х).<,>
Савою ГарАіцє(н)комь, атамано(м)<,> Яковомь Хведоровичо(м), во(й)томь
ло(х)ви(ц)кимь, Го(р)дЬємь Якове(н)комь, Івано(м) Масичомь, бу(р)ми(ст)рами
лохви(ц).<,> і иньг(х) на (т)омь правЬ. будучи(х) люде(и) по(ц)тивьі(х) и вЬфи
го(д)ньіхь немало.
Ставши пєре(д) судь нить, урожоньі(и) Дє(м)ко Пащє(н)ко, козакь и собьіватє(л) лохви(ц)ки[й], уска(р)жа(л)сА на Семена, слюсара лохви(д)кого, со викрадє(н)д комори, у которо(и) ничого бо(л)ше и нє брано, ти(л)ко и(з) скрині
гроши и шатьі, и пла(т)є, и(н)шоє ничого того нє брано<,>. И за(м)ки<,>
которьі(м) скриню за(м)кнєно<,> тєдьі нє попсованоО а до того і пса господа(р)ского за(м)кнуль у то(и) же комори, которьі(и) поло(т) и сало пє(с) и(з)зЬвь.
Зачи(м), коли (с)мз соного Сємєна почали пи(т)ать со тьіє гроши, заразо(м)
пєрє(д) нами і пєрє(д) судо(м) нє сказа(л)<,>. А(ж) на судє соста(т)нюмь при(з)наль: «Жє(м) взялє(м) тьіє гроши у вьі(ш) менова(н)ного Дє(м)ка с комори,» —
// попро(с)ту повидЬ(л), и(ж) укра(ль)<,>.
Прєто ми, су(д) нашь, уґлАдЬвши у Стату(т), якаА такому плата має(т)
бути за таки(и) учинокь<,> которьі(и) нє ти(л)ко са(м) тоє чини(т), алє и (з)
матю(р)ю<,>. Дєти(с)мо60 вє(д)лугь декрету нашего сосудили(с)мо го(р)ломь,
абьі собоє бьіли карани, такь Сємє(н), такь и ма(т)и єго, коториє упєру(д) маю(т)
бути на проб£<,> а потьі(м) посторо(н)комь на го(р)лЬ> к а р а н ь їо .

Ш 106. ]
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Року ахнф [1659] мца дє(к). ф [9] д н а .
Передо (м)ною, Савою Гаращє(п)ком'ь, атамано(м) гє(т).<.> лохви(ц).<,>
Яковомь Хвєдоровичо(м), ву(и)томь ло(х).<.>, Го(р)дЬємь Яковє(н)комь, Івано(м) Масичо(м), бу(р)мп(ст)рами го(р). ло(х).
Ставши пєрє(д) на(с), Ма(р)А, пасє(р)бицА Гри(ц)кова Рублє(н)кова, уска(р)жаласА<,> на Гри(ц)ка, со(т)чима своєго Рублє(н)ка<,> со ґва(л)това(н)є
сонои<,>.
Которого припо(з)вавши пєрє(д) су(д)<,> нась питали(с)мосА соного, же
такь бри(д)ки(й) учинокь учиньі(л)<,> свою(и) посє(р)бици<;> ижь, приказа( н ) а бжєго прєпо(м)н'Ьвши<,>
важи(л)сд тоє учини(т)<,>. Которьі(и) ВЬІВОДЬ
и(з) сєбє да(л), ижь ни (з)нає(т) и нє в'Ьдає(т) со томь<,>.
Тєди (с)мо казали и(з) суду нашего, абьі сону(и) хло(с)ту дано д л а л іп 
шого висв'Ь(д)чєнА, єжєли чи нє (з) намови чиє(й) тоє учинила<,>. КотораА
и при(з)налАСА: «Ижє (м) тоє зми(с)лила на своєго со(т)чима<,> а сонь,— мо
в и ^ ),— м(и)н,Ь ничого нє дЬлавь<,>». Нащо с а и св1ь(д)чиль л ю ( д ) м и (Гри(ц)ко).
Ми тєди у нєви(н)ности его углядівш и, дєкрєто(м) при(к)ривае(м) і до
пе(р)шо’Ь по(ц)тивости соного приворачає(м), и(ж) (би) нихто нє важи(л)сА
єму, то є(ст) Гри(ц)ку Рублє(н)ку, на ручанА а н^ посмЬв(н)ика жа(д)ного
вщина(т)<,> по(д) кара(н)ємь сроги(м) суду нашєго<;>.
10 0

Нащо и іншиє люде повідали на(м) и при(з)навали, и(ж) ніґди (с)мо пото(м) того нє чули<,>. Нащо ся и поручили по ню(м) б ьіли О й м є л а ( н ) Н и чипорєнд, Івань Хмєлювски(й)<,> Хома Матфіє(н)ко<,>.
Прєто казали(с)мо записа(т) до кни(г), що є(ст) и записано<,> року и дна
в ь і( ш ) мєнова(н)ного<,>.
ІМ 107 А
Року a x j [1660] януа(р). мца аі [11] дна .
Пєрєдо (м)ною, Савою Гаращє(н)комь, атамано(м) го(р).<.> ло(х)ви(ц)кимь,
Яково(м) Ко(т)лАро(м), су(д)єю ми(р)горо(д)ски(м), Яковомь Хвєдоровичомь,
во(и)томь ло(х)ви(ц)кимь, Го(р)діємь Евсіє(н)ксмь, Івансмь Масичомь,
бу(р)ми(ст)рами ло(х)ви(ц)кими<,> и іньі(х) людє(и) по(ц)тивьі(х) на то(т)
ча(с) будучи(х) при судє ншомь немало<.>
Ставши пєрє(д) судо(м) ншьі(м), славє(т)но урожоньі(и) Григори(и) Ха(р)ковски(и)<,> ме'щани(н) ло(х)ви(ц)ки(й)<,> і други(и) Евді(й), трєтьі(й) Рома(н) ска(р)гу пєрє(к)ладали пєрє(д) судо(м) ншьі(м) со викрадє(н)є ямь, у котори(х) яма(х) збожє побрано нє ти(л)ко в помєнє(н)ньі(х) оособь, але и в и(н)ши(х) людє(й) нємало(,) а на истого Савку и на товарис(т)во єго, Івана Дю(г)тарє(н)ка и іньїхь принципалові» єго<,>.
Котори(х) то Савку пєрє(д) судо(м) ншьі(м) и товари(ст)ва єго, ви(с)лухавши собжаловано(и) стороньї, питали(с)мо соньі(х) пєрє(д) судо(м) нши(м)<,>.
Коториє доброво(л)нє // при(з)нали: «Й(н) на(с),— повєдає(т) Я(и)ко а други(и)
Блоха,— Савка до того привю(в) и каза(л) на(м) такь: «Ямьі, яко и мє(ш)ками
и(з) сінє(и) жито, виламавши ти(н), вибрано<,>».
Мьі тєдьі, вислухавши<,> собо(д)ва сторо(н), вє(д)лу(г) при(з)на(н)А соньїхь
и вє(д)лугь и(х) роботи, тьіхь злочи(н)цовь дєкрєто(м) наказуємь и вє(д)лє
Статуту справє(д)ливо(ст) стую чини(м), яко ро(з)діль че(т)вє(р)тьі(й)на(д)ц а [т ]
в с о б і сопіває(т)<,> і а(р)тику(ль) з [7], и(ж) которьі(й) би м іл ь злодє(и) на копь д [4] шкодьі учини(т)<,> таковьі(и) повинє(н) го(р)ломь бити
кара(н). Прєто ми, су(д) на(ш), соньїхь видає(м), абьі са болшь (т)аковьі(х)
нє (м)ножило<,> абьі соньї били на пробі<,> а пото(м) на го(р)лє посторо(н)комь карани.
При(з)на(т)є Савчино<,> ижь при(з)наль пєрє(д) пробою на Ґуза, жє
дву(и)чи при(з)наль, ижь жито и(з) нимь браль из Ігнатово(и) ямьі, у которо(и) било со(с)мачокь к [20].
ІМ 108 А
Року ах^ [1660] мца априля гі [13] дня.
Пєрєдо (м)ною, Ілиєю Білєцьки(м), атамано(м) городови(м) на то(т) ча(с)
будучи(м) ло(х)вицьки(м)<,> Кондрато(м) Ма^имовичо(м), во(й)то(м)<,> Сємєно(м) Шу(с)твалє(м), бу(р)ми(с)тро(м) вряду Ло(х)вицького<;>,
приточила(с) справа вє(л)цє нєвдя(ч)ная прє(д) судь ншь з Сєнє(ц)кого
повіту. Ста(л) забо(й) на дорозі за Риґами йлє(ш)ка мо(с)каля, собиватєля скробага(т)ского, Ма(т)фє(й) Цапко, а)биватє(л) з Гапоновки, мо(р)-

дє(р)ско і тира(н)ско соного нєбо(з)чика йлє(ш)ка замо(р)дова(л) і со (с)мє(р)ть
лриправи(л)<,>.
Прєто сони(и) зра(й)ца і нєбо(ж)чика со(т)дає(м) з свои(х) рукь до Сє(н)ча(н), бо и(х) noBt»Tb<,>. Побра(л) сони(х) скоробога(т)ски(й) Іва(н) Ков'Ьнка.
Нащо для л'Ьпшо(й) в^ри і в книги ратуша ло(х)вицького записа(т) казали<,> що є(ст) і записано<;>.
ІМ 109.]
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Року a x j [1660] мца априля 31 [17] дня<;>.
Пєрєдо (м)ною, Ісоано(м) Пилипє(н)ко(м), атамано(м) городови(м) ло(х)ви(ц)ки(м), Івано(м) Масичо(м), во(й)то(м), Ко(н)драто(м) Ма^имовичо(м),
бу(р)ми(с)тро(м) вряду Ло(х)вицького.
Ставьши пєрє(д) на(с), Наза(р) Дєрєвя(н)чи(н) зя(т), мєщани(н) ло(х)вицки(й), ска(р)гу свою прєкладал со покрадє(н)є мєду в пасЬцЬ з д1»жє(ч)ки на
Гри(ц)ка Ризєлика, собиватєля іва(х)ницкого.
Що ми, вря(д), ви(с)луха(в)ши собжалова(н)о(й) / / сторони, вє(д)лугь єго
за(с)луги того злочи(н)ци дєкрєто(м) нши(м) ншим[!], аби соного соцки(й) на
ри(н)ку киє(м) виби(л), жє го(р)ло(м) єго даровали і всЬми чло(н)ками аже би
ся такого д^ла чини(т) в други(й) ра(з) нє важи(л).
Прєто для л'Ьпшо(й) вЬри до книгь ратуша ло(х)вицького записа(т) ка
зали (с)<,>.
Ш ПО.]
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Року axj. [1660] мца априля ка [21] дня.
Пєрєдо (м)ною, Ісоа(н)но(м) Базалєє(н)ко(м)61, атамано(м) на тот(т)[!] ча(с)
будучи(м) ло(х)вицьки(м), Івано(м) Масичо(м), ву(й)то(м), Ко(н)драто(м) МаЗимовичо(м), бу(р)ми(с)тро(м) вряду Ло(х)вицького<,>
ста(в)ши пєрє(д) на(с), Сємє(н) Павлє(н)ко, собиватє(л) ло(х)вицьки(й),
ска(р)гу свою прєклада(л) на Хвєдора Тру(х)нє(н)ка, собиватєля луча(н)ского
со покрадєнє грошє(й) в дому Сємєново(м) со(т) Хвєдора. До чого ся Хвєдо(р)
і са(м), у вязєню сєдячи, при(з)на(л), жє шко(д)ца ти(м) грошо(м), и лицє(м)
вє(р)ну(л) на вряд'Ь нашо(м).
Прєто мьі, вря(д), ви(с)лухав(ши) собжалова(н)но(й) сторони, вє(д)лугь
злочи(н)ци той за(с)луги дєкрєто(м) нши(м) наказали, жєби соного з м^ста
шву(р)ками вибито<,> ажє би ся того дЬла чини(т) в други(й) ра(з) нє важи(л)ся чини(т)<,> і для л'Ьпшо(й) в^ри єго нєцно(т)ливо(ст) записа(т) казали(с)мо<,>
що є(ст) і записано<;>.
l№ 111.)
Року a x j [1660] мца мая в [2] дня<,>.
Пєрєдо (м)ною, Яцько(м) Ко(т)лярє(м), судиєю по(л)ку Ми(р)горо(д)ского, 1асоа(н)нко(м)Ш Базал'Ьє(м), атамано(м) городови(м)<,> Го(р)д*Ьє(м) йвсЬвичо(м), во(й)то(м), Івано(м) Масичо(м), Ко(н)драто(м) Ма^имовичо(м), б у р 
м и страм и вряду Ло(х)вицького, и иньі(х) людє(и) за(ц)ни(х) и в^ри го(д)59 ни(х) при судє ншо(м) будучи(х), приточила(с) справа // со(т) Ма(р)и Ти(ш)чихи,
<обиватє(л)ки ло(х)вицькои, в то(т) способь ска(р)гу свою прєклада(ла)
102

на Ка(с)ка МЬня(й)ла і на А(н)дру(ш)ка Волошина со покрадене комори со(т)
ти(х) злочи(н)цовь. Же сонии запо(м)н'Ьли боя(з)нь бжию і, по(д)копа(в)шися
в комору, що бьіло убо(з)ства Ти(ш)чишиного побрали, що і на то(м) учи(н)ку
по(й)мани. До чого ся і самьі при(з)нали.
Прето мьі, зас'Ьли(й) судь, ви(с)луха(в)ши собжалова(н)но(й) сторони,
(V/
наказуе(м) вє(д)лугь Статуту і права стого декрєто(м) нши(м) і справе(д)ливо(ст) чини(м), яко ро(з)д'Ь(л) чє(т)вє(р)ти(й)на(д)цє(т) собЬ соп'Ьвае(т) а(р)тику(л) з [7] и(ж) котори(й) би м’Ьль злодє(й) на копь д [4] шкоди учини(т),
такови(й) повине(н) бити го(р)ло(м) кара(н), аби ся такови(х) не (м)ножило,
аби еони бьіли на пробі» і ухо врізано, а напото(м) і з м ^ ^ т а по(с)торо(н)ко(м)
вигнани<,>.
Що для па(м)яти л'Ьпшо(и) і до книгь м'Ьски(х) записа(т) казали(с)мо<;>.
ІМ 112.]
Року a x j [1660] мца мая ді [14] дня<,>.
Передо (м)ною, Савою Гараще(н)ко(м), со(т)нико(м) ло(х)вицьки(м)<,>
Ісоано(м) Базал^е(м), атамано(м) городови(м), Яцько(м) Ко(т)ляре(м), судиею
по(л)ку Ми(р)горо(д)ского, Го(р)дЬє(м) Йвс'Ьевичо(м), во(й)то(м), Івано(м)
Масичо(м), Ко(н)драто(м) Ма5имовичо(м), бу(р)ми(с)трами вряду Ло(х)ви(ц)кого.
Приточила(с) сп(р)рава[!] со(т) Тимоша Не(с)черета, (обивателя ло(х)вицького<,> в то(т) способь ска(р)гу свою преклада(л)<.> на Гоца и на сина
єго Хому, (обиватєлє(й) бє(з)а(л)ски(х) (о шкоді» своє(й), що в єго стала в комо
рі» (о(т) сина Гоцєвого. Же шкату(л)ку с гро(ш)мьі і з ср'Ьбро(м) (они(й) Хома,
(о(т)бивши комору, вкраль і на (с)во(й) пожито(к) (обє(р)ну(л), до чого ся і са(м)
доброво(л)не при(з)на(л).
Тєди мьі, вря(д), ви(с)лухавши єго самого при(з)натя і (обжалова(н)но(й)<.>
сторони, вє(д)лугь Статуту і права стого справє(д)ливо(ст) // чини(м),
якь ро(з)дЬль чє(т)вє(р)ти(й)на(д)цє(т) в соб^ опі»ває(т) а(р)тику(л) з [7], и(ж)
котори(й) би злодє(й) мі»ль кому шкоду на копь четири учини(т) такови(й)
повинє(н) би(т) го(р)ло(м) кара(н)<;>. Прето и мьі наказали, аби о>ни(и) бьі(л)
на го(р)лє кара(н)<,>.
Що за(с) знову на про(с)бу Тимошєву і Гарасимову, в ко(т)ри(х) шкода
стала(с) і на про(с)бу всєє(и) громади і тоє(й) дЬвки, которая соб'Ь єго за мужа
схотіла мі»ти, даровали єго дшєю. Ти(л)ко (ж) они(й) Гоць з сино(м) свои(м)
навики мо(л)ча(т) має(т)<,>.
Нащо для в'Ьри лі»пшо(й) і в книги ло(х)вицького записа(т) казали(с)мо<,>.
Ш U3.]
Року a x j [1660] мца мая фі [19] дня<,>.
Передо (м)ною, Савою Гаращє(н)ко(м), со(т)нико(м) ло(х)вицьки(м)<,>
І(оа(н)но(м) Базал'Ьє(м), атамано(м) городови(м), Яцко(м) Ко(т)лярє(м), судиею
по(л)ку Ми(р)горо(д)ского, Го(р)дЬє(м) йвс'Ьєвичо(м), во(й)то(м), Івано(м)
Масичо(м), Ко(н)драто(м) Ма^имовичо(м), бу(р)ми(с)трами вряду Ло(х)вицького.
103

59 зв.

Приточила(с) справа со(т) Романа Сє(м)янє(н)ка і Грицка Курилє(н)ка,
собиватєлє(й) сє(н)ча(н)ски(х), в то(т) способь. М іли сониє межи собою позо(в)
за островь дідивски(й), котори(й) то со(с)тро(в) в Сє(н)чє со(с)тає(т)<,>. А Гри(ц)ко Рачє(н)ко імєнуе(т), же его ба(т)ко(в)ски(й) і дідо(в)ски(й). Прєто для того
сониє позо(в) мію(т), кому би з промє(ж)ку и(х) то(т) со(с)тро(в) приналєжа(т)
міль<,>.
ІДо здавали(с) до (с)відко(в), до людє(й) старожи(т)ни(х), коториє о>
то(м) добре відаю(т), мєновито до Давида, (обивателя гапоно(в)ского<,>
60 я(к) бьі сони(й) м іл ь при(з)на(т)<,> // зсьілали з уряду Ко(н)драта, бу(р)ми(с)тра ло(х)вицького. Пре(д) котори(м) то бу(р)ми(с)тро(м) таки(м) способо(м)
по пра(в)дЬ сто(й) при(з)на(л) соньі(й) Давьі(д)<.>, чи(й) то со(с)тро(в) бьі(л)
споча(т)ку і хто єго за(й)ма(л). Ти(л)ко повідає(т): «Я знаю, жє то Рако(в)
'-ч.
нєбо(з)чико(в)ски(й) со(с)тровь бьі(л) и и(х) про(д)ку, тьі(л)ко пнь Свяцьки(й)
за вину и(х) узя(л), жє з и(х) роду, котори(с) мачуху свою побьі(л), и за тоє
взя(л) пнь<,>. І при пну Свяцкому то(т) со(с)тро(в) со(с)та(л)».
А вєдлугь Сємєнє(н)ковь таки(м) способо(м) при(з)на(л) то(т) жє Дави(д),
жє Сємяну пнь Свяцки(й) то(т) со(с)тро(в) за ладо(в)ницу подарова(л), и таки(м)
способо(м) Сємє(н) со(т)рима(л) то(т) со(с)тровь, що за(с) знову сони(й) Сємя(н)
по(д) старо(ст) л іт ь свои(х) по(д)да(л)ся бьі(л) Пєка(р)скому пну зовсі(м) в
опєку и тот(т)Ш м(с)тровь єму (о(т)да(л) в дєржа(н)ня, а пнь Пєка(р)ски(й)
со(т) себе Мотилю прода(л), і Моти(л) почал ни(м) завідова(т)<,>».
Що за(с) знову і Стєпа(н) Шкарупа в є(д)но слово при(з)на(л), жє «и(х)
ба(т)ко(в)ски(й) і за вину пнь взя(л)<,> в со(т)ца и(х)<,> а Грицко Рачє(н)ко
точи(л) право с Мотилє(м) прє(д) Григориє(м) Лє(с)ницьки(м), на то(т) ча(с)
бу(в)ши(м) по(л)ко(в)нико(м) ми(р)горо(д)ски(м)<.>, і со(т)ложи(л) Мотилю
грош і, якь праєо наказало, а при (с)воє(и) со(т)чи(з)ні і д ід и (з)н і со(с)тава(л)<,>».
Нащо і сє(н)ча(н)ски(й) атама(н) на то(т) ча(с) бу(в)ши(й), А(н)дрі(й)
Кова(л), при(з)на(л), жє било на тоє право і записи бьіли в книга(х) се(н)ча(н)ски(х) ти(л)ко (ж) того д іл а.
Що мьі, вря(д) вьі(ш) рєчєни(й), ви(с)луха(в)ши(й) ти(х)<,> свідько(в),
казали(с)мо то і до книгь міски(х) ратуша ло(х)видького записа(т) казали(с)мо<,> що є(ст) і записано<;.>. //
»•

[№ 114.)
^
^
^
Року a x j [1660] мца мая ке [25] дня.
Пєрєдо (м)ною, Саво[ю] Гаращє(н)ко(м), со(т)нико(м) ло(х)вицьки(м)<,>
І(оа(н)но(м) Базаліє(м), атамано(м), Яцко(м) Ко(т)лярє(м), судиєю по(л)ку
Ми(р)горо(д)ского, Го(р)діє(м) йвсієвичо(м), во(й)то(м), Івано(м) Масичо(м),
Ко(н)драто(м) Ма^имовичо(м), бу(р)ми(с)трамьк,> вряду Ло(х)вицко[го], и
при ни(х) людє(и) добри(х) і віри го(д)ни(х) немало на то(т) ча(с) будучи(х),
приточила(с) справа со(т) Данила Су(с)че(н)ка, обивателя їва(х)ницького,
в то(т) способь ска(р)гу свою прєклада(л) на Яцька Су(с)чє(н)ка, (обивателя
гмиро(в)ского за(с) шкоду свою, що єго стала, йни(й) Яцко шкапу укра(л)
і на то(м)ь учи(н)ку по(й)ма(н) би(л), то чого ся і са(м) при(з)на(л), єщєвми(с)тра в рука(х) нє бивши, жє (м), повідає(т): «Я, пновє вря(д), тому д іл у шко(д)ца».
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Що мьі, вря(д), ви(с)луха(в)ши собжалова(н)но(й) сторони вє(д)лугь статуту і права стого справє(д)ливо(ст) чини(м)<,> аби ся такови(х) нє множило,
аби сони(й) би(л) на проб^, а пото(м) і на го(р)лє (кара(н), по(с)торо(н)ко(м)
кара[н]є а»дє(р)жа(л)<,>.
Нащо для віри лЬпшо(й) і в книги ратуша л о ( х ) е и ц ь к о г о записа(т) каза
ли <;>. //
[ЛС° 115.\
г 4^

~

Року a x j [1660] мца іюля и [8] дня<;>.
61
Пєрєдо (м)ною, Савою Гаращє(н)ко(м)<,> со(т)нико(м) ло(х)вицьки(м)<,>
Ядько(м) Ко(т)лярє(м), судиєю по(л)ку Ми(р)горо(д)ского, Ко(н)драто(м)
Ма^имовичо(м), во(й)то(м) на то(т) ча(с) будучи(м) ло(х)вицьки(м),
ставши сочєви(с)то, Іва(н) Тсєлюкь, собиватє(л) сєнє(ц)ки(й), спо(л)нє з
жоною своєю чинили (оповідь прє(д) намьк,> в то(й) справі, що сони(х) пози
вала й(с)тапиха сє(н)ча(н)ская за н'Ьякиє(с) гроіігЬ, жєби то Іваниха, жона, міьла
викопа(т) єи гроіігЬ, а сяя в то(м) жа(д)ною м^рою нє била ви(н)на<,>. Що
сониє нє поє(д)нокро(т) точили право прє(д) намьі.
Мьі за(с), вглядівши на тоє, жє доводу слушного нємає(ш) і св'Ьдко(в)
пєвни(х) нємає(ш)<,> наказали(с)мо вє(д)лугь Статуту і права стого соно(й)
ІванисЬ о(т) того (о(т)присягнути(с) і на пятокь, жєби ся сониє соб'Ьдв'Ь стороні
на право до Ло(х)вицЬ становили(с).
Що то(т) Іва(н) з жоною своєю на на(з)начо(н)ни(й) ча(с) і ста(л) на прав'Ь,
а тая помєнє(н)ная £2(с)тапиха нє (с)лухала на(з)начоного часу і нє (с)тала на
право<,>. Прєто сони(й) Іва(н) з жоною своєю проси(л) на(с), аби (с)мотоє соная
на право нє (с)тала, до книгь м'Ьски(х) ратуша ло(х)вицького записа(т) казали,
абьі ю(ж) соная £2(ст)апиха бо(л)шь жа(д)ною м'Ьрою н1ь в чо(м) ту(р)бова(т)
нє важила(с).
Що (с)мо на про(с)бу соно(й) Іванихи тую справу записали<;>, що є(ст)
і записано<;>. //
ІМ 116.]
'V

Року a x j [1660] мца іюня кг [23] дня<,>.
61 зв*
Пєрєдо (м)ною, Савою Гаращє(н)ко(м), со(т)нико(м) ло(х)вицьки(м), Івано(м) Базал'Ьє(м), атамано(м) городови(м), Яцко(м) Ко(т)ляро(м), судиєю
по(л)ку Ми(р)горо(д)ского, Я(ц)ко(м) Гарасимє(н)ко(м), во(й)то(м) на то(т)
ча(с) будучи(м), Іваном і Ко(н)драто(м), бу(р)ми(с)трами вряду Ло(х)вицького,
по(с)танови(л)ся пє(р)соналитє(р) пнь Го(р)дЬ(й) ЙвсЬєви(ч), во(й)ть
ло(х)ви(ц)ки(й), пода(л) на(м), зви(ш) мєнова(н)ному уряду, випи(с) с книгь
міьста Гадяча і проси(л) на(с), аби (с)мо до книг нши(х) нинє(ш)ни(х) ратуша
ло(х)вицького то(т) еипи(с) принят і описа(н) бьі(л)<,>.
Котори(й) то випи(с) такь в соб'Ь соп,Ьває(т)<.>
/V
-"ЧУ
'"VI
Року ах^ [1660] мца іюня кв [22] дня<;>.
Випи(с) с книгь M t c K H (x ) гадя(ц)ки(х) виправова(н)ни(й). Справа і уряду
ншєго м'Ьского.
На врядє<,> ншо(м) Гадя(ц)ко(м) Па(в)ло(м) Живото(в)ски(м), со(т)нико(м), Сєвєрино(м) Дисє(н)ко(м), судиє(ю) по(л)кови(м) нака(з)ни(м), Дємя105

>ю(м) Поліно(м), атамано(м) городовьі(м), Ра(д)ко(м) Пє(т)ровичо(м), во(й)то(м), Хве(с)ко(м) Івановичо(м), бу(р)ми(с)тро(м) <.>, с прито(м)но(с)тю
товари(с)тва ншего гадяцкого Па(в)ла Цєлу(й)ка <,> і Га(в)рила Тара(н)товатого,
собли(ч)но(ст) ста(в)ши, Го(р)ді(й) Евсіє(н)ко, во(й)ть ло(х)вицки(й),
прєклада(л) ска(р)гу жалобную на Хвєдора Середу, купца і (обивателя коропского,
и(ж) «словами вчипливими меновито мови(л) м ні та(к): «Що[б] тебе ка(т)
бьі(л), пнє во(й)тє, якь ти мене бьі(л). На тебе глядячи, многие мене люде бю(т)
и инии слова сировие домо(в)ляю(т)». А то ся стало злива(н)я, жє то(т) Хвєдо(р), приеха(в)ши к на(м) в Ло(х)вицу, с горі(л)кою ши(н)кова(л) ква(р)тою
нє(с)правє(д)ливою, і довєло(с) то на (Х)вєдора, зати(м) єго знєважи(л)<;>.
До то[го] єщє люде по(д)бачили Хвєдора, и(ж) в горі(л)ку воду мєша(л)<,>».
То при(з)на(л) Сте(ц)ко За(с)ла(в)ски(й), і по(д) су(м)лєнєє(м) други(й)
52 свідокь при(з)на(л) А(н)дру(ш)ко, купець стави(с)ки(й): «Я, // — мови(т),—
чу(в) (о(т) Бе(р)ка Коломи(й)ца ва(р)ви(н)ского, ліпш е то(т) Хвєдо(р) гор іл 
кою ши(н)кує(т), ніж ли то(т) вино(м)<,> бо з водою горілку дає(т)<,>.»
Що припо(з)вали(с)мо Хвєдора прє(д) вря(д) ншь Ло(х)вицьки(й), що і
са(м) Хвєдо(р), стоячи пєрє(д) нами, мови(л) тьіми слови: «Що (с) до того во(л)но
м н і і свои(м) що хоті(т) чини(т)».
Свідки за(с) повторили тии (ж) слова и при(з)нанє<,>.
Що мьі, вря(д) ншь Гадя(ц)ки(й), вє(р)ху (описа(н)ни(й)<,> видаючи на
пи(с)мі при(з)нанє (особь свідко(в) зви(ш) мєнуючи(х), казали(с)мо стату(т)
(о(т)кри(т)<,> я(к) (описує(т) о таки(х), хто мірою фа(л)шивою дє(р)жи(т)<;>.
То свідчи(т) в ро(з)ділє трєтє(м) вь а(р)тикулє три(д)ца(т) шє(с)то(м), вглядівши по (с)правє(д)ливо(с)ти сто(и), наказали дєкрєто(м) нши(м), аби Хвєдо(р)
Середа Го(р)дія Евсієвича, во(й)та ло(х)вицкого, во(в)сє(м) погоди(л), виклади
пра(в)ниє повороча(л)<,>.
Що ся и (с)тало прє(д) нами, врядо(м) Гадяцки(м), же згоду вічную промє(ж) собою чинили і викладу Хвєдо(р) Го(р)дієви Евсієвичу, во(й)ту ло(х)ви(ц)кому, вє(р)ну(л) по(л)дєвята таляра<;>. На то(м) руки (оба дали і прощєниє
вічноє взяли. В чо(м) просили на(с) собі стороні, аби (с)мо тую и(х) справу до
книгь міски(х) гадяцьки(х) казали приняти і вписати, що і (одє(р)жали. А по
записа(н)ю до книгь і сє(й) випи(с) казали(с)мо Го(р)дієви Евсієвичу пода(т)
по(д) пєча(т)ю ншою міскою і с по(д)писо(м) руки писа(р)ско(й) вида(н) в Гадячо(м) року і дня ви(ш) (описа(н)ного<,>.
Що на про(с)бу пна Го(р)дія Й(в)сієвича, во(й)та ло(х)вицького, то(т)
випи(с) до книгь ратушни(х) приняли і слово в (с)лово уписа(т) казали, що
є(ст) і вписано<;>. //
ІМ 117.]
гч/

62 зв.

лч;

Року a x j [1660] мца іюня ки [28] дня<,>.
Передо (м)ною, Савою Гаращє(н)ко(м), со(т)нико(м)ь ло(х)вицьки(м),
Івано(м) Базаліє(м), атамано(м) городови(м), Го(р)діє(м) Йвсієвичо(м), во(й)то(м), Івано(м) і Ко(н)драто(м), бу(р)ми(с)трами вряду Ло(х)вицького <,> і
при на(с) будучи(х) Люкяна Калинє(н)ка, (Ю(с)ька Пє(т)ренка), Івана Гу(ж)106

вє(н)ка, атамана ю(с)ко(в)ского, Семена Шу(с)тваля и ини(х) люде(й) добри(х)
и віри годни(х) немало на то(т) ча(с) будучи(х),
приточила(с) справа со(т) Дацка Масе(н)ка, (обивателя ю(с)ко(в)ского,
в то(т) способе ска(р)гу свою прєклада(л) на Гри(ц)ка Несина, обивателя
ю(с)ко(в)ского, за (ш)коду свою, що в его стала<,> со(т) помене(н)ного Гридка
О мєновито бчоль че(т)веро с пасіки викра(л) і на (с)во(й) пожито(к) собе(р)нуль и на то(м) учи(н)ку бьі(л) по(й)ма(н), до чого ся і са(м) доброво(л)нє при(з)на(л)<;> еще і ми(с)тра в рука(х) нє бивши.
Що тє(ж) мьі, вря(д), ви(с)луха(в)ши собжалова(н)о(й) сторони, вє(д)лугь
Статуту і права стого справє(д)ливо(ст) чини(м), на котори(х) сопіває(т) ро(з)д іл ь чє(т)ве(р)ти(й)на(д)це(т) а(р)тику(л) 3 [7], и(ж) котори(й) би злоде(й)
м іл ь кому шкоду на копь четьіри вчини(т), такови(й) повине(н) би(т) го(р)ло(м)
кара(н).
Прєто и ми де(к)рєто(м) нши(м) наказуе(м), абьі ся такови(х) не (м)ножило,
аби со(н) би(л) ми(с)стру[!] в руки вида(н) на пробу, а пото(м) і на го(р)лє
по(с)торо(н)ко(м) каране соде(р)жи(т)<,>.

Ш 118.]
Року a x j [1660] мца іюля дня s [6].
Передо (м)но[ю], Савою Гараще(н)ко(м), со(т)нико(м) ло(х)ви(ц)ки(м),
і при (м)ні на то(т) ча(с) бьівшого атамана Йвана Б а зал ія, Якова Ко(т)ляра,
су(д)и по(л)ку Ми(р)горо(д)ского, і пєрєдо (м)ною, Го(р)діє(м) Евсієвичо(м),
во(и)то(м)ь // ло(х)ви(ц)ки(м), і бу(р)ми(с)трами всего вряду Ло(х)вицького, 63
приточиласА справа пєрє(д) судь нашь по(д) ча(с) я(р)ма(р)ку ло(х)вицького Ва(с)ка Савче(н)ка, міщанина ва(р)ви(н)ского, которьі(и) приєхаль до
Ло(х)виці на я(р)марокь для ужи(т)ку своєго, абьі яко впоживле(н)е могль
м іти, тєди не(з)божьни(и) члвкь, ніяки(й) м іш корізь, косу по(р)вавьши (зраде(ц)ко), прине(с) і п[р]одаль косу Нє(с)терові, товаришові єго. Тедьі пєрє(д)
судь нашь удалисА, варуючи себе, Я(с)ко, міщани(нь) ва(р)ви(н)ски(и)<,>.
Прєто мьі питали і мешкоріза того, которьі(и) прода(л) за злотьі(и) Не(с)терєві, але Ва(с)ка яко доброго члвка, н і в цноті ненарушоного во все(м)
уво(л)няют.
Што мьі, ви(с)лухавши, казали(с)мо до книгь наши(х) мі(с)ки(х) записа(т), што є(ст) і записано в книги, абьі соно(м)у яко цно(т)ливо(м)у члвку
ніхто жа(д)ни(м) способо(м) лю(б) напо(д)пи(т)[ку] любь на свару<,> але єго
яко доброго члвка во все(м) со(с)відьчае(м) урядо(м) наши(м).
Д і я л о с а року і дня ви(ш) менованогоО

Ш 119.]
Року а Х £ [1660] МЦА ІЮЛА Д І [14] Д Н А < . >
Передо (м)ною, Савою Гараще(н)ко(м), со(т). <:> ло(х). <:>, Івано(м) Базал'Ьє(м), атамано(м) городови(м), Я(ц)ко(м) Котлярє(м), су(д)єю по(л)ку
Ми(р)горо(д)ского<,> і пєре(д) нами, Го(р)дЬє(м) Евсевиче(м), во(й)то(м),
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зв.

Коньдрато(м) Ма^имовиче(м), Івано(м) Масиче(м), бу(р)ми(ст)рами ма(и)страту міского Ло(х).<:>, и при боку нашє(м) на то(т) ча(с) будучи(х) за(ц)<
■
—»
ни(х) сособь<,> — пна Але^а(н)ра Фєсодоровича, Івана Лаврєнька, Есифа
Пє(т)рєнька, Якова Герасимовича і при много(м) к г м ін і люді(и) на то(т)
ча(с) будучи(х) те(ж) и козаковь, яко тежь і міщ ань,
постанови(в)шисА сочеви(с)то перє(д) зупо(л)ни(м) урядо(м) наши(м),
Мо(т)ра Ми(с)чиха, собьівате(л)ка ха(р)ковьскаА, прекладала ска(р)гу свою
на Миха(й)ла Джу(р)ку, мужа своєго второго, // «которьі(и), запо(м)нівьши
б о я (з)н и б ж є й о

а в з я в ь ш и п є р є (д ) с є б є з л и (и ) у м ь і(с )[л ], д о (ч ) к у м о ю а п о с е ( р )-

б и д ю с в о ю н а (и )м я й р ь і(ш )к у , з ґ в а (л ) т и ( л ) и п а н е (н )с т в а з б а в и (л ) у с и (л )с т в о (м )» .

Што мьі, в г л а д і в ь ш и врядо(м) наши(м), питали(с)мо соно(и) паньньї, яки(м)
бьі способо(м) або якого часу то бьіло.
Т єдьі
п о (д )

со н а А

чась

паньна

п р и (з)н а л а ,

н єщ а с л и в и (х )

трвогь

і

ж є « є щ є я к о (с ) м о б ь іл и
в

т о (й )

ч а (с)

в з а б із і в м і(с )т і

зг в а (л )т и (й )

в

дворі

т ю (т )к и

м о е (и ), і т и (м ) м н і с т р а (х ) з а д а в а ( л ) ,ж є б ь і(м )т о г о м а ( т ) ц і м о є (и ) н є С п о в і д а 
ла

а ( л ) б о р о д и ч е (м ) с в о и (м )< ,>

ж є « г д ь і,—

м о в и (т ),—

ск аж єш ь , то

н є б у д є ш ь , і м а (т )к у (т )в о ю с х р о (м )л ю и т е б е с а м у ю » .—
н ік о м у н є п о в ід а л а , а ж ь н і(м ) с а м а м а (т )к а м о а

И того

(м )

п євн є ж и в а
варую чисА ,

и р о д и ч і т о г о д о в ід а л и с А < ,> » .

Што мьі, вьі(ш) помене(н)ни(й) зупо(л)ньі(и) уря(д), ви(с)луха(в)ши справьі
тоє(и), до в а з є ( н ) н а єго ліпшє(и) рєзулиціи<,>.
Пов(т)орє зо(з)на(л) пєрє(д) судо(м) наши(м) Аньтонь, зя(т) єи, ижь, «пне
вряд, кгдьі (с)мо в полю ро(б)лячи, а сонад д ів к а погони(т) з нами, тедьі мене
воло(в) па(с)ти по(ш)ле(т), а са(м) з ді(в)кою в ло(ж)ку єдно(м) положи(т)сА».
Д о

чого

п а (н )н о ю
ту

и с а (м )

п р и (з)н а (л )с А ,

н а ( и ) д е ( т ) с А < ,>

м а (л )ж о н ь к у

собі

а

ж є

с и п я (л )Ш

але

г о (р )л о (м ) с т а в и (л )с А , ж є

к г д ь і м л а д е н е ( ц ) с о н о (и ) д і в ц і н а ( и ) ш о ( л ) с А , в м і с 

в зя (т )и .

Ш т о м ьі п о (з )в о л и л и

єм у.

Але

не

зн а (й )ш л а с А

п а (н ;а о ю .

При ко(т)оро(и) справі і людє за(ц)ньіи бьіли: Павло, що Се(р)гєиху
взя(л)<:>, и Се(р)ковьски(и), а(т)аман запади(н)ски(и), та(к) жє жоньї за(ц)иьіе — Аньдріиха Голоборо(д)чиха<,> Ісоню(ш)чиха Жи(т)лиха<,> которьіе
тому при(г)лддовалисА. На што и са(м) Ми(с)ко Джу(р)ка смо(т)ріль
жє не бьіла паньною.
Ш т о м ь і, з а с е л и ( и )
п е (р )в о г о н а (д )ц а (т ),
п о (д ) п р и с А г о ю ,

ш то

з у п о (л )н ь і(и )

а (р )т и к у л у
соньї и

с у (д ),

с о н о (и ) с п р а в у

д в а н а (д )ц а (т )о г о ,

п р а (г )л и

абьі

на

су д и (л и )
с о н о (м )

з р о (з )д іл у
т р є(х )

и (х )

с а м о т р є ( т ) [ ! ] < ,> .

Мьі тежь, справу соную ви(с)лухавши, наказали(с)мо декрето(м) наши(м),
абьі бьі(л) го(р)ло(м) караньі(и)<,> а справу соную всю до кни(г) казали(с)мо записа(т) при ви(ш) менова(н)но(м) у р я д і і сособа(х) за(ц)ньі(х).
Писа(н) в ра(т)ушу ло(х)ви(ц)ко(м) року і д н а з в ь і ( ш ) іменова(н)ного.

ІМ 120.]
р4

rv

Року a x j [1660] м(с)ця іюля ка [21] д н а .
Пєрєдо (м)ною, Івано(м) Пилипе(н)ко(м), на то(т) ча(с) со(т)нико(м) будучи
ло(х)ви(ц)ки(м), Ісосифо(м) Пєтровиче(м), атамано(м) городови(м)<,> Стефано(м)
Тимофіевиче(м), во(и)то(м), Ко(н)драто(м) Ма^имовиче(м), бу(р)ми(с)тро(м)
ма(и)страту міского Ло(х).<.>, і при боку нашо(м) будучи(х) зацньі(х) сосо(б) —
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п(н)ь Ти(м)ко Щє(р)бина, Івань Ви(ж)горо(д)ски(и), £2вє(р)ко Са(х)не(н)ко,
Даніло Коро(ль)<,> і иньі(х) зацньі(х) люде(и) при то(м)ь будучи(х) немало
та(к) с козаковь, яко те(ж) и з міщань<,>
постанови(в)шисд сочеви(с)то пере(д) су(д) нашь, Івань Лопата, собьівате(л) на(ш) ло(х).<:>, з брато(м) свои(м) Ти(м)ко(м) Го(р)бане(н)ко(м) ска(р)гу свою прєкладали на Я(ц)ка Дми(т)ре(н)ка, (обьівателд токаро(в)ского, а
то(т) спосо(б)<:>,
:
іжь, «пне вряде Ло(х)ви(ц)ки(й)<,> си(х) минучи(х) л іт ь зли(х) часо(в),
кгдьі (с)мо бьіли зо всі(х) добрь наши(х) злуплени і внівечьзньнцєни, теди по
з о с т а л о убо(з)тво, котороє вще нє зобрано бьіло, в зє(м)лю сховали(с)мо для
вєлики(х) нєбє(з)пєче(н)ствь<,>. Тедьі сони(и) Яцько Дмитре(н)ко тоє вьїкопа(л)<,>».
Штомьі, зупо(л)ньі(и) заселй(и) урй(д), вислухавши и(х) справьі в припо(з)ва(н)ню Я(ц)ка Дми(т)ре(н)ка на со(т)повідь, если бьі сонь тое викопа(л)<,>.
Тєдьі сонь до то [го] нє при(з)на(л)сА.
Тедьі до свідко(в) здавалисА, а кдьі (с)мо на свідо(ц)тво прйпо(з)вали<,>
Хвє(с)у(н)ьчиху Гапьку і зятя єи Івана Тьі(м)че(н)ка, яки(м) бьі способо(м)<,>
соньї тое могли знати<,> тедьі соньїе свідки мовили в тіє слаба О ижь, «пне
вряде, бра(т) мо(и) Ма(т)ві(и) ме(ш)ка(л) по(с)полу з Я(ц)ко(м)<.>, а кгдьі
со(т) єго со(т)ишо(л), тедьі до на(с) пришо(л) і тое мови(л): «Же (с)мо викопали
Симоне(н)чино пла(т)тА»,— і м ні да(л) запа(с)ку зеленую, соро(ч)ку, пла(х)ту
і ху(ст)ку того пла(т)тя<,> \
А други(и) свідо(к) Іва(н) Ви(ж)горо(д)ски(и) зозна(л), жє «кгдьі (м)
іха(л) до Мо(с)квьі куповати збожє, тедьі м ні пода(л) Я(ц)ко я(р)мякь шиптуховьі(и) з зеленою строкою и л ь і ( ш ) т в ь і рябії».
До чо [го] і са(м) при(з)на(л)сА, жє да(л)<,>.
И Ивань Лопата повідае(т), жє «мо(и) вла(с)ньі(и), а сонь сво(и) фалє(н)дишовьі(и) прода(л) за се(м) копь мо(с)кале(м)».
І при(з)на(л) тое Л аврін ь Лукяне(н)ко, же прода(л)<,>.
А кгдьі (с)мо відомо(ст) взяли изь скрині єго, в Ло(х)виці на(и)довалисд.
Тедьі зослали(с)мо з уряду нашєго зацньі(х) сособь з Івано(м) Лопатою
и с прия[те](л)ми и(х) Ко(н)драта; бу(р)ми(ст)ра, Ма(р)тисА токаровьского,
Наза(р)льі(ш)чи(н)на брата, для // собзира(н)ня, єжєли бьі своєго чого чи не
по(з)нали<,>. А кгдьі при(ш)ли в до(м) Л авьріновь і почали в єго скриня(х)
шукати і все викидали, ажє на(с)поді зна(и)шли ра(н)ту(х) новьі(и) і запа(с)ку
зеленую и зара(з) ухватили і повідали, же «нашє<,>».
А кгдьі прине(с)ли пєре(д) уря(д) лице тое, тедьі со(н) мови(л), жє «моє
вла(с)ноє<,>». А пото(м) ю(ж) повіда(л), жє «нє моє, ма(т)чино<,>».
А пото(м), у вязє(н)ню сидячи, поча(л) просити доброво(л)не Івана Лопа(т)ьі<,> бє(з) жадного примусу і во все(м) єго погоди(л) з лю(д)ми<,> і
все со(т) мала до велика поча(л) нагорожа(т): на(и)пє(р)вє(и) і грошє(и) копь
два(д)ця[т] да(л) готови(х), по(л) ме(р)ки жи(т)а<,> викладу62 плахо(т) три<,>
ра(н)туховь два<,> і білое пла(т)тя — все мае(т) п о п о ( в ) н а т и . І, взявши зго
ду межи себе пєре(д) урядо(м) наши(м), прощєніє межи себе бєру(т), Ж Є В ІЧ Н Ь Іми часьі єдень другого н і в чо(м) не ту(р)бова(т) та(к) соньї самьі, яко тєжь
жона і пото(м)ки и(х)<,>.
Што мьі, зупо(л)ньі(и) засільі(и) уря(д), соно(и) справьі вьі(с)лухавьши,
казали(с)мо до кни(г) то все со(т) мала до велика записа(т), што е(ст) и записано<,>. //

\М 121 \
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Справа Л уШ ян аі.У с Х а (р )к о ва < ,> зьлодея Грил(ч)иного<,'>.

Року ах^ [1660] м(с)ца авьгуста кз [27] дня<,>.
Пєрєдо (м)ною, Ивано(м) Пилипє(н)ко(м), атамано(м) ло(х)вицьки(м)<,>
Ле(с)ко(м) Котьляро(м), Юско(м) Пє(т)рє(н)ко(м) Хвє(с)ко(м), зятє(м) Ш ькля(р)чино(м), Алє^а(н)дро(м) Фєсодоровичо(м), Горьдіє(м) Евсієвичо(м), во(й)то(м), Івано(м) Масичо(м), Коньдрато(м) Ма^имовичо(м), бурьми(с)трами уря
ду Ло(х)вицько(г)[о], такь тєжь изь мєща(н) в ратушу лохьвицько(м) на тую
справу засідьши(х)<,> немало бьіло<,>.
Розуміючи нємошнє всі(м) посполитьі(м) зацьньі(м) людє(м) со(т) нєзьбожьньі(х) свово(л)ньіхь крадьливьі(х) людє(й) бьіти шькодьі<,> которьіє зь сторонь зьвьїкьли со(т) соколи(ч)ньі(х) мі(ст), крадучи кони, вольї и и(н)шую
вшєлякую рє(ч), ку городу Ло(х)вици на то(р)гь<,> крадєжь люде(м) зацьньі(м), приходячи и приводячи, продавати<,>. А дьля того состєрєгаючи, забєгаючи и варую чиО абьі таковьіє зьгромажє(н)я нєдьнотьливьі(х) людє(й)
на то(р)гахь наши(х) вь дозорі и вь прє(с)лідова(н)я добро(м) завьшє сопа(т)рєньї зо(с)тавали<,> а скоро бьі такиє зьльїє шькодьливьіє а нє(о)бачьньіє
люде и зьра(й)ци бра(н)я добрь лю(д)ски(х) на(м), вьряду, со(з)на(й)мєньі бьіли<:>.
Тєдьі мьі, вьря(д), за слушьньі(м) о)зьна(й)ме(н)є(м) певьную слушьную
и всі(м) зна(ч)ную справу вє(д)лугь а(р)тьікуловь писа(н)ньі(х) судити за пє(вь)ньі(м) зьна(ч)ньі(м) и явьньі(м) доводо(м), яко зьлочи(н)цовь зь лидо(м) ли бу
ду^) по(й)маньі(м), на го(р)лі таковьі(х) а шкодьливьі(х) зьра(й)цо(вь) бєзь
фо(л)ги кара(т) (обєцує(м)О.
Што совьдє вь городе Ло(х)вици року a x j [1660] авьгуста аі [11] дьня на
(й)мя Лукия(нь) Пилипє(н)ко с Комьі(ш)ной мєнилься бити а напото(м) с Ха(р)кова (оповіда(ль)ся мєшька(н)цє(м) бьіти<,> с конє(м) вь шєр(ст) гніди(м) южь
ло(х)вицькому мещанину прода(н)ньі(м), до запису вьрядовьного привєдє(н)ньі(й)
бьіль<,>. Гдє коня вьзяль и (о(т)ко(л) єго собі набьі(ль), со то(м) питали<,>.
Котори(й): «Ижє (м) с товаришо(м) свои(м) Шумє(й)ко(м) с Ха(р)кова<,>
того коня у Торовьі(х) Лука(х) подь Вальками уночі на но(ч)лізі у мо(с)калєвь укьрали»,— при(з)налься<,>.
Таково(го) явьного и самодоброво(л)но(г)[о] при(з)наючого(с) зь лицо(м)
зьвьлаща зьлочи(н)цу привидє(н)ного до вєзє(н)я кріпького оосади(т)
65 зв. ро(с)казали(с)мо<,> и со то(м), со(т)ко(л) зьлочи(н)ца бьі(т) // сповідалься
и ву городу Комьі(ш)ной заховуючи(с), вь то(м) вє(д)лугь а(р)тикулу два(д)ца(т) дєвятого вь ро(з)ділє чє(т)вє(р)то(м), абьі ку при(с)луха(н)ю права прибьівали на чась вь тє(р)міну положо(н)ньі(м) зьна(т) давали(с)мо<,>. Ажє
с Комьі(ш)нои на рокь вь тє(р)мінь зьложо(нь)ньі(й)<,> вьря(д) тамо(ш)ньі(й)
на мі(й)сцу своє(м) чєловіка зацьно(г)[о] Супьруна старого для при(с)луха(н)я
права за(с)лати<;>, а часу права, кгдьі бьіль за (з)льіє учи(н)ки свой Лукия(нь)
Пилипє(н)ко, зьлочи(н)ца явьньі(й) при лици сужоньі(й) и вь злодє(й)ствє
собьвинє(нь)ньі(й), тогьди при лици таково(м), якь роздільчотьірна(д)цатьі(й),
а(р)тикуль трєти(и) сопіває(т)<,> зьлодє(й) кажє(нь), хоча(й) иньстигатора
нємаєшь, зь лицо(м) пєрєвєдє(н)ньі(й) право(м) пєрєкона(н)ньі(й), горьло(м)
припьлатити повинє(н) будє(т)<,>.
Скоро по вида(нь)но(м) урядовьно(м) правьно(м) дєкьрєті<,> зара(з)
тогьди того зьлодєя за при(з)на(н)є(м) єго доброво(л)ньі(м) вь зьлодє(й)стве
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на муку спєкулатору вьіданьі(й) зосталь<,> и мучо(нь) яко прили(ч)ньі(й)
злоде(й) трикро(т)<,>. Што на соно(й) муцє Шумє(й)ка, товариша своего
ха(р)ковьско(г)[о], до того краде(з)ства потрикро(т) привольіваль<,> а Игьната
зь Голю(нь)ки<;>, которьі(й) зь ни(м) вь Прилуце на я(р)марьку бьіль, н і в ь
чо(м) ку тому злочи(н)ству нє притягаль <,> и на со(с)та(т)нє(й) муцє своє(й)
во(л)ньі(м) учиниль<,>.
Тогьди то (оно(го) зьлочи(н)цу Лукияна ми(р) увє(с) ло(х)вицьки(й),
при єго муцє будучи(й), на покуту пусти(т) казавьши, душею єго даровали<,>.
Мьі, судь, таковую справу вь кьниги ратуша Ло(х)вицько(г)[о] дєкьрєтовьіє записа(т) на то(м) же часі казали, що є(ст) и записа(н)но<,>.
ІМ 122.]
Року a x j [1660] июня кв [22] дн.
Пєрєдо (м)ною, Івано(м) Пилипе(н)комь, атамано(м)63 по(л)ковнико(м)
лубе(н)ски(м) нака(з)ни(м), и Фє(с)ко(м) Ярещє(н)ко(м), атамано(м) городови(м)
лофи(ц)ки(м), Гордіємь Евсієвичс(м), воито(м) ло(х)., и Степано(м) Свидє(р)скимь, Лавьріно(м) Пря(д)кою, бурми(ст)рами лофицкими,
Яковь, риба(л)ка, будучи привєдє(н)ьі(й) пре(д) на(с) о(т) Клима, р и б а л 
ки, са(м) при(з)на(л) доброво(л)но, ижь яте(р) Климовь єди(н) витруси(л),
а на (д)руго(м) заста(л) его, котори(й) х отіл ь Клима утопить.
За которую вину везе(н)ємь Як(о)ва, риба(л)ку, опотрить и, вину злодіискую взявьши, записа(т) казали до кни(г) декретовьі(х), шчо є(ст) и записано. //
ІМ 123.]
Року ax ja [1661] м(с)ца ма(р)та єі [15] дьня.
Пєрєдо (м)ною, Яцько(м), сотьнико(м) ло(х)вицьки(м), Ти(м)ко(м) Щє(р)бинє(н)ко(м), атамано(м) городовьі(м)<,> Лукияно(м) Калинє(н)ко(м), во(й)то(м),
Сахьно(м) А(н)дріє(н)ко(м), Ивашько(м) Василє(н)ко(м), бурьмистрами ураду Ло(х)вицько(г)[о]<,>.
Уска(р)жалься на(м) Савька Йвьсяникь, собиватє(л) ло(х)вицьки(й),
на Клима, а(т)амана бьівьшого ячьницько(г)[о], в тьіє слова: «Панове вра(д),
по(д) ча(с) є^педиции ва(р)вє(н)ско(й), кгдьі чатьі сподь Ва(р)вьі сподь Ва(р)вьі[!І будучи козаки, изь добьічу до домовь повє(р)таючиися, Кли(м), атама(н)
ячьницьки(й), с товариство(м) зь села за соньїми козаками, вьіславьши тьт(х)
козаковь, погьромили.
Йньїє козаки погьро(м)ньіє, повє(р)нувьшися до Княжо(йї Луки, гдє
мо(с)кьва стояла, погьро(м)лє(н)ю свое(м) мо(с)кьві зна(г) дали<,>. Мо(с)кьва,
на Я(ч)ники, село, напа(вь)ши, во (вь)сіхь Ячьпика(х) добра п о б р авьш и о ,
и самьі(х) яхьнича(н) ро(з)ша(р)павьши, самьі(х) атамана и жителє(й) ячьницьки(х) повєзавьши, нікоторьі(х) зь собою москва повєли<;>.
Що на то(т) ча(с) та(м), в селі, Савька Йвьсяничокь, купець, си(м) способо(м) для по(т)рєбь свои(х) будучи приихаль, и єго та(м) ро(з)ша(р)па(вь)ши,
худобьку за поча(т)ко(м) и доводо(м) ячьнича(н)<,> шькапу, вузь зо всєю
упражью, кожу(х) новьі(й), сє(м)рагу, шапьку, чоботи и поя(с) побрали мо(с)кьва<,> в о(с)та(т)ку и самого, зьвязавьши, повели<,>.
Аже та(м) яцьницьки(й) зьвяза(н)иьі(й) будучи человікь Савьку со(т)
рукь и(х) зь вєзе(н)я ти(м) способо(м) вьі(с)вободиль<,>: «Панове атамани,

сє(й) чєловікь зь м іста Ло(х)вици для по(т)ребьі своє(й) купєцько(й) вь село
наше ячьники приихаль, н і вь чо(м) до то(г)[о] не винова(т), уво(л)ніне єго
доброво(л)не пустіте и (з) нами, що хочете, чиніте, бо мьі ва(с) жалковали
за (с)лово(м) соного человіка».
Савька во(л)ньі(м) любо н і при чо(м), и при вьтраті зо(с)таючи <,> за
чи(м) свое(й) утрата пре(д) Ши(м)шино(м), воєводою, на то(т) ча(с) у Ло(х)вици будучи, упоминалься<,>. Воєвода, вьі(с)луха(вь)ши уска(р)жє(н)я, нака
з а т ь ) , абьі ячьни(ц)ки(й) атама(н) с това(р). свои(м), которьіє на тьі(х) жака(х)
бьіли и пьлатили С а в ь ц іО .
Що и мьі, засільі(й) судь, наказали декьрєто(м) наши(м), абьі атама(н)
я(ч)ницьки(й) все со(т) мала до велика С авьці нагороди(вь)ши, на чо(м) сонь
шькодує(т), запьлатиль<,> а своєго товариства зьі(с)кавьши, шькодьі своє(й)
прези(с)кова(т) будє(т) повинє(н).
Нащо дьля вірьі ліпьшо(й) казали(с)мо записа(т) казали<,> що є(ст) и
записано.
[Знак підпису.] //
ІМ 124.]
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Року axja [1661] м(с)ца априля а [1] дьня<,>.
Пєрєдо (м)ною, Хьвє(с)ко(м) Гаращє(н)ко(м), сотьнико(м) наказьньі(м)
ло(х)вицьки(м)<,> Юско(м) Пє(т)рє(н)ко(м), атамано(м) городовьі(м)<,> Лукияно(м) Калинє(н)ко(м), во(й)то(м)<,> Ивашько(м)ь Василє(нь)комь, бурьми(с)тро(м) уряду Ло(х)вицького.
Приточила(с) справа пєрє(д) нами<,> ижь Сємє(нь), будучи и мєшькаючи(й) прє(д) тьі(м) у Ячьнико(х) вь п о в іт і нашо(м) Ло(х)вицькомь, а тєпє(р)
мєшькаючи(й) у Ил(ч)акахь вь п о в іт і Снєти(н)ско(м), которьі(й), прєпо(м)нівьш и боя(з)н бжию и строґо(ст) права посполитого, занє(д)ба(вь)ши, зь
легькоуми(с)лности своє(й), шкапу вороную вь шєр(ст), білокопитую и б іломишатую у Хьвєдора з Ясачо(кь) тую шькапу м(с)ца ма(р)та кф [29] дня
року зьвьі(ш) описа(н)но(г)[о] укравьши, до Чо(р)нухь на продажь водиль,
а с Чо(р)нухь до Ло(х)вици продава(т) бьіль привіль. Што помєнє(н)ньі(й)
Хьвєдо(р) за своєю шькапою вь[с]лідь такь до Чо(р)нухь, яко и до Ло(х)вици, слідо(м) прибьіль<,> и своєго зьра(й)цу зь шькапою у Ло(х)вици
зьна(й)шовьши, нагьналь и ку на(м), вьряду, того зьра(й)цу изь шькапою,
(оповідаючи, привіль.
Мьі, вьря(д), яко зьра(й)цу зь лицо(м) препо(й)мано(г)[о] и привєдєно(го)
ку на(м), до вєзє(н)я до ро(с)прави далшо(й) сосади(т) казали.
Прєто Хьведо(р) со(т) ста(р)ши(х) свои(х) снєти(н)ски(х) с писа(н) є(м)
по зьра(й)цу своє(г)[о] прийхаль<,> которого, яко непо(ц)тиво(г)[о] зьлодєя,
зь лицо(м) по(й)мано(г)[о], до рукь Хьведоровьі(х), яко шько(д)ника єго, видали(с)мо<,>.
Нащо для вірьі ліпьшо(й) нєпоцьтиво(ст) соно(г)[о] зьра(й)ци записа(т)
казали, що є(ст) и записано<,>. //
[М 125.]
*4;
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Року axja [1661] м(с)ца мая аі [11] дня.
Пєрєдо (м)ною, Ивано(м) Базаліє(м), сотьнико(м) ло(х)вицьки(м), Яско(м)
Пє(т)рє(н)ко(м), атамано(м) городовьі(м)<,> Дємияно(м) Капустою, Хьвє(с)112

ко(м) Голю(н)кою<.>, Яцько(м) Лукиянє(н)ко(м), во(й)то(м)<,> Ивашько(м)
Василє(н)ко(м)<,> Кирико(м) Гацє(н)ко(м), бурьмистрами уряду Ло(х)ви(ц)ко(г)[о], и и(н)ши(х) людє(й) зацьньі(х) и вірьі годьньі(х) при то(й) справі будучихь<,>.
Зь Голю(н)ки, села, повіту Ло(х)вицько(г)[о]<,> Дацько, чєрє(д)никь
голю(н)ски(и)<,> бьіль привєдє(н)ньі(й), которьі(й) вь тьіє слова при(з)наваль<,>:
«Панове вьрадь, Ивань, прияте(л) мо(и), ку м ьні на Голю(н)ку ку череді
у нєделю прийхаль и намо(вь)ляль мене, щобьі (м) єму шькапу вьідаль<,>.
Которую шькапу вороную свяще(н)ника голю(н)ско(г)[о] (о(т)ца Василия зьявьши, ку Ло(х)вици продава(т) повіль<,>. Хоторьі(й) то Ивань бьіль сокова(н)ньі(й)<,»>.
Що мьі, судь, стосуючися с право(м) посполитьі(м), забєгаючи и варуючи,
аби та(ко)вьіє нєцьно(т)ливьіє зьра(й)ци добрь людьски(х) вь прє(с)лідова(н)ю
добро(м) бьіли сопа(т)рєни. А чуючи Дацька при(з)на(н)є, што на Йвана сочєвьі(с)то при(з)наль, нє сонь тую шькапу вороную со(т) череди голю(н)ско(й)
узявьши, и ку Ло(х)вици продава(т) повіль, наказали(с)мо си(м) наши(м)
урядовьньі(м) дєкьрєто(м), а видячи собои(х) нєправьі(х), кара(т) на горьлє таковьі(х) явьньі(х) зьна(ч)ньіхь при (и)ни(х) ли(ч)ньі(х) зьлочи(н)цовь росказали(с)мо.
Нащо дьля віри ліпьшо(й) записа(т) казали <,>.
І№ 126 А
Року a x ja [1661] м(с)ца мая фі [19] дня.
Передо (м)ною, Юско(м) Пє(т)рє(н)ко(м), атамано(м) ло(х)вицьки(м)<,>
Ядько(м) Лукиянє(н)ко(м), во(й)то(м), Ивашько(м) Василє(н)ко(м), Кирило(м)
Гацє(н)ко(м), бурьми(с)трами ураду Ло(х)вицького, Хьвє(с)ка Голю(нь)ки,
Дє(м)ка Капусти<,>
Грицько Дулуда з 0(с)тапо(вь)ки с-по(д) Камьі(ш)ной бьі(л) вь нашо(м)
городі Ло(х)вици со(т) жуньки з Гадяча позьна(н)ньі(и), которьі(й) со(с)ка(р)жоньі(й) и собья(с)нєньі(й) на(м), ураду, соповіда(н)ньі(й) со(т) жоньї зь Гадя
ча вь то(й) способь<.>,
ижь Грицько, препо(м)нівьши боя(з)н бжию и сроґо(ст) права посполи
того занє(д)бавьши, зь лєгькоуми(с)лности своє(й) жону свою пє(р)вую покинуль и другу, на Скоробога(т)ка(х) вьзявьши, и єщє зь иною // зьви(н)чавьши- 67 зв*
ся зь жоною, тьі(х) покинувьши, посодо(м)ски(й) вьшєте(ч)нє бєзь боя(з)ни
бжо(й) и вьстиду лю(д)ско(г)[о] вь собі н і міючи<;> мєшькаль.
Што прє(д) на(с) со(т) со(т)бои(х)[!І ж он і приведє(н)ньі(й), которого (с)мо
вє(д)лугь права стого, абьі таковьі(й) промєжь хри(с)тия(н) нє мьножили(с),
кара(т), яко зьра(д)цу и проступьцу явьно(г)[о], за то(й) єго зьльі(й) учинокь
казали(с)мо карьно(ст) вє(д)лугь за(с)лугь єго дати<,>.
Нащо для вірьі ліпьшо(й) записа(т) казали.
І№ 127 А
Року axja [1661] м(с)ца іюля иі [18] дня.
Передо (м)ною, Ивано(м) Л ав,ьрє(н)ко(м), атамано(м) ло(х)вицт>ки(м),
Дє(м)ко(м) Капустою, во(й)то(м)<,> Гавьрило(м)<,> Дє(м)яно(м) Яне(н)ко(м),
бурт>ми(с)трами ма(й)страту Ло(х)виц,ького<,>.
в - » 36
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Ди(ч)ковьна мє(н)шая<;> вьпалая вь справу<,> таковую<,>: подь
ча(с) я(р)марьку ло(х)вицького П рокупія стого<.>, ши(н)ка(р)ку бігьлую
подьмовивьши, зь м іста Ло(х)вици утекьли<,> и та(м) с приводу Ди(ч)ковьни
пла(т)єтакь у єй само(й), яко и вь тоє(й) ши(н)ка(р)ки, и гроши козаковь два
побрано<,>. Що Ди(ч)ковьна, будучи со(т) вьряду ро(с)казана кара(т)<,>.
На то(м) кара(н)ю на Ядька Гарасимє(н)ка нє при(з)навала<,> и со(т) того
во(л) ньі(м) сталь<, >.
Нащо проси(л) на(с), уряду, абьі тоє записа(н)но бьіло<.> що є(ст) и записано<,>.//
[№ 128.]
Ро(к) ахха64 [1661] мца авгу(с)та є [5] дня.
Пєрєдо (м)ною, Хвєдоро(м) Гаряще(н)ко(м), нато(т) ча(с) будучи(м) со(т)нико(м) лох.<:>, Івано(м) Лаврє(н)ко(м), атамано(м) городовьі(м) ло(х)вицки(м)<.>, Стефано(м) Капустою, во(й)то(м), Гаврило(м) Дє(м)чє(н)комь, Демяно(м) Яне(н)ко(м), бу(р)ми(с)трами ма(й)страту міского ло(х)вицького, і
при боку нашо(м) будучи(х) на то(т) ча(с) за(ц)ни(х) пе(р)сонь, то е(ст) Ле(с)ка Ко(т)ляра, Івана Ивче(н)ка, атамана ю(с)ковьского, Івана Ху(р)сенька
і иньі(х) нємало прєложоньі(х) за(ц)ньі(х) люде(и) при то(м) будучи(х) такь
с козаковь, яко тежь и (з) мещань.
Сталасд згода межи Климо(м) Мисене(н)ко(м) и Лавріно(м) Ху(р)сє(н)комь
в то(т) способь, ижь между субую маючи нава(ж)дєніє дяво(л)ское не(з)году
и нелюбовь с по(д)пущенА дяво(л)ского, же Л ав р ін ь Ху(р)сенько Ху(р)сенько[!] нє(с)лушною мовою повіда(л) на Клима Мьісене(н)ка, якобьі с ко(п)
бра(т)ньі(х) жи(т)о бра(л) зраде(ц)ки(м) способо(м), а же того не могль пере(д)
урадо(м) дове(с)ти.
В чо(м) мьі, вьі(ш) менованьі(и) уря(д) Ло(х)вицьки(и), вьі(с)лухавьши
и(х) справьі соного Клима Мьісене(н)ка, варує(м) во все(м) яко поцтивого и н і
в чо(м) не по(й)до(й)зреного члвка, абьі жаде(н) з ни(х) мижи собою любь напо(д)пи(т)ку, лю(б) тежь в яко(й) ко(л)векь на(м) би будучи н і в чо(м) не до
мовляли) по(д) зарукою на уря(д) Ло(х)вицьки(и) на(с) противьного копь
два(д)ца(т) ли(ч)бьі литовьско(и).
Нащо для ліпшо(и) вірьі казали(с)мо соную справу и(х) до книгь міски(х)
записа(т), што є(ст) и записа(н)но. Р о к...65.
І№ 129 \
Року ах^а [1661] м(с)ца новє(м)бра гі [13] дня.
Пєрєдо (м)ною, Савькою Гаращє(н)ко(м), атамано(м) ло(х)вицьки(м)<,>
Матьфєє(м) Е(м)чє(н)ко(м), во(й)то(м), А(н)дрєє(м), Гавьрило(м), Сємєно(м)
Лєвьковичо(м), бурьми(с)трами ма(й)страту Ло(х)вицько(г)[о]<,> и и(н)ши(х)
людє(й) зацьньі(х) и вірьі годьньі(х) при то(м) будучи(х),
ставьши сочєвьі(с)то, Хьвєдо(р), шапо(ч)никь, собьіватє(л) ло(х)вицьки(й),
которьі(й) ска(р)гу свою на Йвана Козьі(н)ца, тє(с)тя своє(г)[о] со то прєкьладаль<,> //
ижь, «панове вьрядь, тє(с)т мо(и) самого мєнє бєзь жа(д)но(й) да(н)я при
чини зьнєважиль<,> и на до(м) мо(и), разьі(й) ки(л)ка набігаючи, би(т) х о тіл ь
и єще жону мою со(т) мєнє со(т)няль<,>».

Що мьі, врядь, чуючи уска(р)жє(н)є и соповід на собі стороні, с которо(й) початок!) ста(т) бьі м іл ь (и сва(р), покьладає(м) урядовьно(й)
заруки на врядь Ло(х)ви(ц)ки(й) покьладає(м) талярє(й) пя(т)дєся(т) а
на цє(р)ковь бжию талярє(й) пя(т)дєся(т)<,> бєзь (о(т)пусту ви(н)ньі(й) запьлати(т) повинє(н) будв(т).
Нащо для вірьі ліпьшо(й) записа(т) на вьрад у кьниги ратушьньїє казали<,> що є(ст) и записа(н)но<,>.
І№ 130.1
Року ах^в [1662] м(с)ца януария д [4] дня.
Пєрєдо (м)ною, Стєфано(м) Ша(м)лицьки(м), сотьнико(м) ло(х)видьки(м),
Савою Гаращє(н)ко(м), атамано(м) городовьі(м) ло(х)вицьки(м)<,> Стєфано(м)
Чєхо(м), Яцько(м) Бьібковьцє(м), Ти(м)мько(м) Дєрєвя(н)чє(н)ко(м), Ивано(м)
£2начьчичо(м), Ивано(м) Браги(н)цє(м), Сємєно(м), при товариству козако(х)
ло(х)вицки(х)<,> такь тєжь и зь уряду ме(й)ско(г)[о]<,> при Ма(т)фєю Е(м)чє(н)ку, А(н)дрєю, Гаврилові и Сємєно(м) Лєвьковичо(м), бурьми(с)трами
ма(й)страту Ло(х)вицько(г)[о], и и(н)ши(х) людє(й) зацньі(х) и вірьі годьньі(х)
при то(и) справі у ратушу Ло(х)вицько(м) засідьши(х)<,>.
Приточила(с) справа прєдь судь нашь со рану крива[ву]кх,> со(т) Ха(р)ка
Коломьі(й)ца зь Бєзьсаль повіту нашє(г)[о] Ло(х)вицькогс<,> которьі(й)
ска(р)гу свою на А(н)друся, со(т)ца Трохимова приятеля, со то п рєкьл ад ал ьО
ижь, «панове вьрядь, будучи м ні напо(т)пьі(т)ку вь кануні<,> ажє с
по(с)вару со(т) помєнє(н)но(г)[о] А(н)друся, писа(р)чика, рану кривавую у
голові содє(р)жалє(м)<,>».
£2ньі(й) А(н)друс до тоє(и) рани не зьналься<,> и прілься<,>.
Мьі, засі//льі(и) зупо(л)ньі(й) судь, наказали, абьі
скутє(ч)нє доводь слушьньі(й) чинє(н)ньі(й) бьіль<,>.

то

прє(з)

світьки 69

Тєдьі то про(з)мє(ж) себе світьки становили, що челя(д)никь йноприєвь
Шькляро(вь)<,> которому сумьлє(н)є(м) завєзавьши и страхо(м) бжии(м)
на(ка)завьши, абьі посамо(и) слушьно(и) правьди, ежели бо(и) то(и) и початокь
с кого сталься и виділь, при(з)наваль.
Аж помєнє(н)ньі(й) чєля(д)никь йноприєвь вь тьіє слова при(з)наль:
«Панове вьрядь, подь су(м)лє(н)є(м) дши своє(й) при(з)наю, ижє (м) при то(и)
и(х) поча(т)ково(и) бо(й)ци и с ко(г)[о] стала(с), бьілє(м) и в ід іл ь : А(н)дру(с),
писа(р)чикь, по сінє(х) и(з) соки(р)кою, викьручуючи, ходиль. Иванина Коломьіець, ви(й)шовьши, писа(р)чику мовиль и налаявь: «Чему тьі у ко(р)чьмі
и(з) соки(р)кою ходишь?»— Писа(р)чикь мови(вь): «Моя соки(р)ка сама нікого
нє бьє(т)<,>». Писа(р)чикь за тьі(м) Коломи(и)цє(м) у хату уво(и)шоль и рекь:
«Чєму тьі, брате, мене соромоти(ль) напра(с)но<,>?» — Ткачикь за писа(р)чико(м) уступивьшися<,> и, пришо(вь)ши до Коломьі(и)ца: «Чєму тьі и за що
на(м) писара ганишь?»— Коломьієць и(з)-за стола ткачика у гьруди удариль,
и со(т) того и(з) собою по(р)вали(с) бити<,>. Писа(р)чикь, и(з) сінє(й) у хату
ухопивьшися, Коломьі(й)ца Ха(р)ка соки(р)кою у голову изьзаду раниль<,>».
йнопри(й) Шькля(р) такожь зо(з)наль, що А(н)дру(с), писа(р)чикь,
и(з) со(т)цє(м) свои(м) и йдьнати Коломьі(й)ца хотіли<,>.
Що мьі, судь, вьі(с)лухавьши свідоцьства, а угьлєдуючи, хто поча(т)ко(м) до того бою бьіль, таковьі(м) наши(м) дєкьрєто(м) наказали<;>, а стасу8*
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ючи(с) с право(м) статутовьі(м), абьі А(н)дру(с), писа(р)чикь, Ха(р)ка погодиль на рана(х). А зьнову Иванина Коломьієць на трєтє(й) части А(н)друсєви
того Коломьі(и)ца годи(т) и рану попо(л)ня(т) повине(н), бо зь не(г)[о] поча
то ^ ) бою ста(ль)ся<,>.
Нащо тую справу, записа(т) казали(с)мо <,>.//

l№ 131.]
69 зв.

Року ах^в [1662] м(с)ца мая s [6] дня.
Справа Ничипорова Ще(р)банєва зь Иванихою П ивоварькою О 66.
Передо (м)ною, Але^а(н)дромь Фєсодоровичо(м), во(й)то(м) ло(х)вицьки(м),
Семено(м) Левьковичо(м), Гавьрило(м) Стари(м)<,> Ивано(м) И(л)че(н)комь,
бурьми(с)трами ма(й)страту Ло(х)вицько(г)[о],
ставьши сочевьі(с)то<,> Ничипо(р) Щє(р)бан, собьіватєл ло(х)вицьки(й)<,>
которьі(й) уска(р)жалься на(м) на Устю Иваниху Пивова(р)ку<,> и на Ю(с)ка,
сьіна ей, вь то(й) способь<,>
ижь, «панове вьрадь, помєне(н)ная Иваниха зь легькоумьі(с)лности свое(й)
н іві(ст) зь яки(х) м ірь и причи(нь) славє добро(й) и учьтивости шько(д)льіво(и),
якобьі то свини еи поби(т) м іл ь, дорекала<;>».
Прето мьі, судь засільі(й), уважаючи и угледуючи непоцьтиво(ст) присто(й)ную Ничипорову а за(с) и не на (с)лушьную примову И ваниш инуО кото
рая <;> якь слово незацьноє Ничипору примо(вь)ное рекьла<;>, слава 67 свой
не зацьно мовячие у вуста свои наза(д) берє(т)<,>: «Што (м),— мовила, то нє
говорила<;>. Q хату тєжь, которую Ничипо(р) Щє(р)бань со(т) на(с), Йвана
Пивовара, за гроши вьласньїє свой міє(т)<,> со жадьно(й) турьбаци(й) со тую
хату Ничипору и трудьности вічьнє задава(т) нє має(м). Во(л)но Н ичипоруО
яко своє вьла(с)ноє кому хотя продатиО и на яки(й) ко(л)вєкь пожитокь
сво(й) ліпьши(й) привє(р)нути<;>».
Нащо для вірьі ліпьшо(й) записа(т) казали.

І№ 132.]
Року ах^в [1662] Май к І20І дня.
Передо (м)ною, Ивано(м) Лавьре(н)ко(м), атамано(м) йаказьньі(м) ло(х)*
вицьки(м), Алє^а(н)дро(м) Фєсодоровичо(м), во(й)то(м), Сємєно(м) Лєвьковичо(м), Ивано(м) И(л)ченько(м), бурьми(с)трами ураду Ло(х)вицько(г)[о],
сталася вічистая зьгода з Лавьро(м) и зь Филоно(м), собьіватє(л)ми
ло(х)вицькими, которьіе зь собою позовь со това(р) міли<,>. Зачи(м) довівьши правьно собі того спало на собои(х) такь<,> Лавьрова, яко и Филонова
сьіновь<,> у со(т)цєвь свои(х)<.> крадєжьньі(м) способо(м) то(й) това(р) попродали<;>, а со(т)ца(м) свои(м), нє кажучи, и грошє(й) нє давали<;>.
Нє скикадаючисяШ до людє(й), а спу(с)каючи на тьі(х) душь<,> хто нє
по правьді собьіходилься<,> вічьнє зь собою погодили(с)<,> и на пото(м)ньіє часьі сами зь собою, а ни діти и(х) часьі вічьньїми позьво(вь) ніяки(х)
со тоє чини(т) нє маю(т), прощали(с).
Що просили на(с), абьі и(м) тая зьгода записа(н)на бьіла, щои записа(н)но
є(ст) <,>.//
116

їм 133.}
Року а х ^ в [1662] м а я k s [26] д н я .
Пєрєдо (м)ною, Алє^аньдро(м) Фєсодоровичо(м), во(й)то(м) ло(х)вицьки(м)<,> Ивано(м) И(л)чєнько(м), Гавьрило(м) Стари(м), бурьми(с)трами
ма(й)страту Ло(х)вицького<,>
сталася вічистая зьгода Ивахь Хмєлє(ц)ки(й) зьА ньдріє(м) Ерємєнько(м),
собьіватєлі скоробога(т)скиє<,>.
Которьі(й) то Ивахь ж он і Аньдрієво(и) славє добро(й) поцьтивости
шькодьливо(и) зь ва(с)ни и з ь г ь н ів у словами ура(з)ливьімидомо(вь)ляль<,>
што тому нічому нє казавьши такь вь славє добро(и) припо(ц)тивости, яко
поцьтивую жону заховуючи, яко и вь вьікьлада(х) правьньїхь во вьсє(м) про
всє(м) погодивьши, поєдьналь<,>.
Прєто просили на(с), уряду, абьі и(м) тая згода записа(н)на бьіла<,>
а єсли бьі зьнову поно(вь)ляючи Ива(х) таковьіє слова ж он і А(н)дрієво(й)
любо єму самому домо(вь)ляти важилься, (на о б і стороні) заруки таково(г)[о]
упо(р)ного заруки урядо(вь)но(й) талярє(й) дєся(т) покьладає(м)<,> на прос(т)упньно(м) вьзято будє(т).
Нащо для вірьі ліпьшо(й) таковую зьгоду вь книги дєкьрєтовьіє запи
сав) казали<,>.
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І№ 134. ]
лч/

/Vi

—

Року ах^в [1662] м(с)ца дєка(м)вьрия и [8] дня.
Пєрєдо (м)ною, Алє^а(н)дро(м) Фєа)доровичо(м), во(й)то(м) ло(х)вицьки(м), Сємєно(м) Лєвьковичо(м), Гавьрило(м) Стари(м), Ивано(м) И(л)чє(н)ко(м), бурьми(с)трами ма(й)страту Ло(х)ви(ц)ко(г)[о].
Стєфа(н) Стрє(л)бицьки(й) зь Никонихою,
собьіватєлі ло(х)вицькиє,
на вьрядє нашо(м) зьгоду свою соповідалиО ижь НиконихаСтєфану Стрє(л)бицько(му)<,> за прошинькь купь чотирина(д)ца(т) зостала бьіла ви(н)на,
нє маючи чи(м) и готовьі(х) грошє(й) пла(т)ною нє могучи бьі(т)<,> фаньть,
жупань фалє(нь)дишовьі(й) сині(й), зьгоду зь собою вічьную при людє(х)
зацьни(х) учини(вь)ши, Никониха Стєфану Стрє(л)бицькому за все про вьсє,
жупань дала<;>.
^ Що южь, абьі турьбаци(й) жа(д)ньі(х) и позьво(вь) со то(м) чини(т) нє важили(с)<,> а при то(й) зьгоді Хвє(с)ко, зя(т) Шькля(р)чи(н), Радко, Миня(й)ловь зя(т), Хрул, собьіватєлі ло(х)вицькиє, бьіли, просили на(с) уряду, абьі
и(м) тая вічьная зьгода записа(н)на бьіла, що є(ст) и записа(н)на.
[Знак

підпису.]//

ІМ 135.}
Справа Трохова зь Тимошє(м) скоробога(т)ски(м)
•'v
року ах%в 11662).

70 зв.

Пєрєдо (м)ною, Алє^а(н)дро(м) Фєсодоровичо(м), во(й)то(м)<,> Ивано(м)
И(л)чє(н)ко(м), Сємєно(м) Шуствалє(вь)ски(м), Га(вь)риломь Стари(м), бурьмистрами ма(й)страту Ло(х)вицько(г)[о].
Пань Миха(й)ло Трохь, мєщанинь нашь ло(х)вицьки(й), сопові(д) на(м)
чинячи, просиль, абьі справа с Тимошє(м) Хмєлє(ц)ки(м), собьіватєлє(м) скоро117

бога(т)ски(м) повіту Ло(х)вицько(г)[о], со я(р)мякь с кьнипь ло(х)вицьки(х)
вьінята и слово вь слово вьіписа(н)ня[!І бьіла.
Которая справа такь вь собі міє(т). Року a x jB [1662]68 axHs[1656] м(с)ця
Іюлия и [8] дня<,>.
Пєрєдо (м)н(м)ноШ, йстапо(м) Горьбанє(н)ко(м), атамано(м) ло(х)вицьким, Ма(т)фєє(м) Е(м)чєнько(м), во(й)то(м), Хомою Сєнюковичо(м), Хвєнє(м)
Процє(нь)ко(м), бурьми(с)тьрами ма(й)страту Ло(х)вицько(г)[о].
постановивьшися
сочєви(с)то, пань Миха(й)ло Тро(х), мєщани(нь) и
собьіватє(л) нашь ло(х)вицьки(й), которьі(й) сопові(д) на(м), вьряду, чиниль
таковьі(м) способо(м): «Панове вря(д), со сє(м) я(р)марьку ло(х)вицько(м)<,>
то є(ст) со сто(м) Прокопии, в Тимоша Хмєлє(ц)ко(г)[о], собьівателя скоробога(т)ского повіту Ло(х)вицько(г)[о], за по(ль)со(с)мьі копи грошє(й) литовьско(й) ли(ч)бьі я(р)макь сині(й) шипьтуховьі(й) купилє(м). Скоро тьі(л)ко
то(и) я(р)мякь ку собі вьзялє(м), Хвєдо(р) Саму(й)лови(ч) зь Києва, Хвєдо(р)
зь Вєпьрика, Ивань с Чо(р)нухь та (ц)ріминки кравьц і ку тому я(р)мяку призьнали(с), мовьячи в тьіє слова: «Пане Миха(й)ло, любо в по(ст), то(й) я(р)мякь
за гьроши свои вла(с)ньіє купиль, єдьна(кь) жє у на(с) жона с П і р о к ь О
на я(р)марьку гадядько(м) со Юрьій стомь за купь ф [9]<;> грошє(й) купила,
в которо(и) зара(з) на то(м) жє часі<,> не со(т)ходя, укьрадєно<,>. £2(т) тоє(и)
жоньї и ку уряду Гадяцько(м) бьіли(с)мо со то(й) я(р)мякь припо(з)ваньі.
Шьто вря(д) наказаль такови(м) дєкрєто(м), абьі (с)мо гдє бьіло ко(л)вєкь на
я(р)ма(р)ка(х)<.> притрафляючи(х)ся бьіва(т) на(м), зьнаючи по роботі и р уц і
своє(й), позьнавали. Шьто совьде у ло(х)вицько(м) я(р)марьку у пана Миха(й)ла Троха, собьівателя ло(х)вицько(г)[о] я(р)мякь то(и) вьла(с)ньі(й) и єдьно(г)[о]
сукьна, яко и иньшиє нашє(й) роботи позьна(вь)ши, узали(с)мо».
Тєдьі Тро(х) рєкь: «Пановє купьці, єжєли вьі у мене тоть я(р)мякь, що (м)
я за вьла(с)ньіє гроши свои купьлєньньі(й), позьна(вь)ши, бєрє(т)є, а я своєго
заво(д)цу стави(т) буду, бєзь урядо(вь)но(г)[о] позьволе(нь)я нє да(м), ході(м)
в сі и (с) тьі(м) мои(м) заво(д)цєю до права».
Скоро тьі(л)ко ку на(м), вряду, таковая справа собья(с)нєньна бьіла<,>
пьітали(с)мо Тимоша<;>, гдє бьі и на яко(м) я(р)марьку, зацно за що то(и)
я(р)мякь купиль, абьі да(л) и(с) зь сєбє вьівод.//
Которьі(й) мовиль: «Пановє вря(д), я то(и) я(р)мякь у Чо(р)нуха(х) на
Пуща(нь)в Пєтьрово купиль». А зьнову мовьіль: «У Фа(с)тові на я(р)марьку<,>
на купь сі(м) грошє(й) купиль».
Вьідячи мьі, судь, шьто рє(ч) свою Тимушь по(д)воиль, до вєзє(нь)я сосади(т) до ро(с)правьі да(ль)шо(й)<.> казали.
З ь вєзєнья пущоньі(й) бьіль и (с)відьки<,> при ко(м) я(р)мякь купиль,
станови(ль) Хвєдора и А (нь)дрія, собьіватєлє(й) ло(х)вицькьі(х), которьі(м) по(д) сумлєньємь и(м) завєза(вь)ши, єжєли со то(и) купьли<,> зьнаю(т),
завєзали(с)мо.
Що соньїє люде, на которьіе Тимушь зьдавалься, в тьіє слова рєкьли:
«Мьі<,> со то(и) купьли я(р)мяка нє зьнає(м) и нє відає(м), вь кого и за що Ти
мушь купиль<,> при то(м) нє бьіли(с)мо».
По ви(с)луха(нь)ю сві(т)ковь таковую справу записа(т) казали<,> що
єсть и записано.
Писань в Ло(х)вици року и дня зьвишь сописаньного<;>.
[Знак підпису.]
~
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t№ 136.)
Року axjB [1662] мця авгу(с)та л [ЗО] дня<;>.
Передо (м)ною, Стефано(м) Ша(м)лицьки(м), со(т)нико(м) ло(х)вицьки(м),
Ивано(м) Пилипе(н)ко(м), атамано(м)ь городови(м) ло(х)вицьки(м), Алє^а(н)ро(м) Фесодоровичо(м), во(й)то(м), Семено(м) Левьковичо(м), Гавьрило(м)
Стари(м), бурьми(с)трами вряду Ло(х)вицького, і при на(с) будучи(х) — Сави
Гаращє(н)ка, Ле(с)ка Ко(т)ляра, Хве(с)ка, йнофриева зятя<,> и ини(х) людє(й) зацьни(х) и вір и го(д)ни(х) нато(т)ча(с) немало будучи(х)<,> в (с)праві
Григория, Раку(с)чина зятя, з Вю(вь)дею Красулихою, коториє м іли проме(ж)ку собою по(с)ва(р) со заданя зе(л)живи(х) словь<,>.
Зачи(м) прєконя(в)ши терема!!] свідьками Грициха Красулиха, же по
чато^) свару того бьі(л) пє(р)ши(и) Григорун є(ст).
Теди ми, уря(д), схиляючи(с), наказали(с)мо, абьі Григори(й), Раку(с)чи(н) зя(т), во все(м) слушьне погоди(л) и виклади со(т) мала и до велика все
ве(р)нуль<.>. А со(т) сего часу тий собіпо(л)не просили на(с), вряду, аби (с)мо
тое казали записа(т)<,> що гди бьі спроме(ж)ку и(х) которое други(м) разо(м)
по(с)ва(р) або собьмови(с)ка чини(т) м іло, теди на такового покладае(м) заруки:
на пна по(л)ко(вь)ника таляре(й) сто, а на вря(д) коза(ц)ки(й) и міски(й)
Ло(х)вицьки(й) таляре(й) два(д)ца(т) ви(н)ни(й) бе(з) со(т)пу(с)ту заплати(т).
Нащо для вір и ліпшо(й) до книгь міски(х) ратуша Ло(х)вицкого запи
сать казали(с)мо.//
т

із7 а

Року ах^в [1662] м(с)ца сокьто(вь)рия ф [9] дня.
Передо (м)ною, Стефано(м) Ша(м)лицьки(м), сотьнико(м) ло(х)вицьки(м),
Ивано(м) Пилипе(нь)ко(м), атамано(м) городовьі(м), Але^а(н)дро(м) Фесодоровичо(м), во(й)то(м)<,> Семено(м) Левьковичо(м), Ивано(м) Илчєнько(м),
Гавьрило(м) Стари(м), бурьми(с)трами ма(й)страту Ло(х)вицько(г)[о],
ставьши сочевьі(с)то, Хьве(с)ко Дороше(нь)ко, козакь и собьіватєл нашь
ло(х)вицьки(й), которьі(й) ска(р)гу и соповід на Хьве(с)ка Гараще(нь)ка,
козака и собьівателя ло(х)вицько(г)[о], со то прекьладал<,>: «Панове врядь,
сталася вь дому мое(м) со(т) Хьве(с)ка Гаращенька зьневага и слово цьноті
и поцьтивости мое(й) дотькьливоє<,>. Же якобьі то вь ши(нь)кахь прешькода
Хьве(с)кови Гаращенькови со(т) Хьве(с)ка Дороше(нь)ка стае(т)ся<;>».
Ведьлуг світьковь и зо(з)на(н)я людьско(г)[о] зь собою зьгодилися<;>.
При которо(и) зьгоді Ле(с)ко Котьля(р), Ивашько, це(х)ми(с)трь ше(вь)ски(й),
Стефань Любєцьки(й), Ивань Білєцьки(й), до зьгоди привівьши, при то(м)
бьіли<,>. Прето если бьі на тое хьто-ко(л)вєкь такь коза(кь), яко и мєщанинь,
любо и(с) промєжьку собои(х) сторо(нь), поводово(й) и по(з)ва(н)но(й) стороні,
важилься Хьвє(с)кови Дороше(нь)кові славе добро(й) ж оні и діте(м) его дорекати, на та[ко]во(й) урадовьно(й) заруки пану по(л)ко(вь)никові лубе(н)скому
таляре(й) сто, а вьраду Ло(х)вицькому таляре(й) дьвадьця(т) покьладаючи
бєзь со(т)пу(с)ту на упо(р)но(м)<.> вьзято конє(ч)нє буде(т).
Нащо дьля вірьі ліпьшо(й) просили на(с), ураду, аби и(м) тая справа
(зьгодная) вь кьниги дєкьрєтовнє записа(н)на била, що є(ст) и записа(н)но.
Писа(н) в ратушу Ло(х)вицько(м).
[Знак підпису.]//
119
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Ш 138.]
Справа Пилипа Козьічє(н)ка зь Г рицько(м ),
дєсятьнико(м) .
Року ах^в [1662] м(с)ца сокьтовьрия зі [17] дня<.>
Передо (м)ною, Стєфано(м) Ша(м)лицьки(м), сотьнико(м) ло(х)вицьки(м),
Ивано(м) Пилипє(н)ко(м), атамано(м)<,> городовьг(м), Алє^а(н)дро(м) Фєсодоровичо(м), во(й)то(м), Гавьрило(м)<,> Старимь, Ивано(м) И(л)чєнько(м),
бурьми(с)трами ма(й)страту Ло(х)вицько(г)[о], и при бьітьности на то(й) справі
люде(й) зацьньі(х) у ратушу ло(х)вицько(м) засідьши(х) — Ивань Гира, Хома
Стасє(нь)ко, Павьло Василенько при то(м) будучийО
приточила(с) справа со(т) Грицька, дєсятьника, собьіватєля ло(х)вицького,
в то(й) спосо(бь), ижь, «панове вьрядь, сєдя напотьпитьку у корьчьмі Ще(р)баня и та(м) Пилипь Козьінчє(нь)ко с калитьки грошє(й) золоти(х) польпята
виняльО ».
По вьі(с)луха(н)ю ска(р)ги и соповіди Грицьково(й) по Пилипа Козьі(н)чє(н)ка послали, которо(и) до виводу слушьно(г)[о] до вєзє(н)я Пі л па и
А(н)дрієнька (собои(х) сосади(т) ро(с)казали<,>. Прєто зьдали(с)мо, абьі таковая справа прє(з) світьки людє(й) добрьі(х) слушьньі(м) свідоцьство(м)
доведена б ь іл а О .
Ажє ста(вь)ши сочєвьі(с)то, Ничипо(р) Гонькиє(нь)ко, шинька(р) Щє(р)банєвь, которому страхо(м) бжи(м) и сумьлє(н)є(м) єму завєзавьши, абьі што
виділь, хто тьіє гроши с калитьки у Грицька виняль, питали. И вь тьіє слова
вьі(з)наваль<,>: «Панове вьрядь, виділє(м) А(н)дрієнько с Пилипо(м) седя,
пючи, Пилипь с кали(ть)ки гроши у Грицька<,> виняль»,— при(з)наль<,>.
Прєто соно(г)[о] Пилипа по ки(л)ка кро(т), єсли тьіє гроши с кали(т)ки
зьі(й)маль питали(с)мо69 и єсли бьі со то(м) А(н)дрієнько зьналь, питали(с)мо<,>.
Ажє за трєти(м) разо(м) Пилипь Козьі(нь)чє(н)ко, рє(з)никь, при(з)наль:
«А що жь, панове вьрадь, содинадьца(т) сосмакувь с кали(т)ки винялє(м) у
Гри(ц)ка<,> а А(нь)дрієнько со то(м) нє зьналь и нє відаль, со(т)вольіваю
и тьіми грошьми нє паєвалє(м)ся<;>».
Що А(н)дрі(и), за сьіна своє(г)[о] трома памятьними заложи(вь)ши, Козьіньчєнько во всє(м) то(м) и вь ви н і зьлодє(и)ско(й) со(т)сталь ви(н)ни(м)<;>.
Справу тую у кьниги дєкьрєтовьіє записа(т) казали.//

[№ 139.]
72 зв.

Року ах^г [1663] м(с)цА іюня і [10] дна .
Пєрєдо (м)ною, Яково(м) Котлярє(м), по(л)ко(в)нико(м) на то(т) ча(с)
будучи(м) наме(с)ни(м) лубе(н)ски(м), и при боку мое(м) будучого Хв(с)ка
Голі(н)ки, атамана, Стефана Капу(с)ти<:>, Кирила Жданє(н)ка, во(й)та,
Йвана И(л)че(н)ка і Йвана Масича, бу(р)мистровь ма(й)страту мі(с)кого
ло(х)вицького, та(к) же и чужосторо(н)ни(х) люде(й) — Ма(р)тина Мище(н)ка и Миха(й)ла Стрі(л)ника, собьівателе(й) гадА(ц)ки(х)<.>, и ини(х) люде(й)
немало будучи(х) та(к)<.> с козако(в), яко те(ж) и з меща(н)<.>
СталасА угода межи Гаврило(м) Са(ч)ко(м) і Евхимо(м) Вєче(р)кою,
собьівателе(м) гадд(ц)ки(м), со побраню убо(с)тва Са(ч)кового<.> прє(з) Евхи120

ма Вєчо(р)ку, за котороє во все(м) ©ного поє(д)на(л) Га(в)рьіла Са(ч)ка за злосто и д є с а ( т ) < : > .
«Што тежь я, Гаврило Са(ч)ко, Евхима во все(м) уво(л)нивьши, при вряде
ло(х)ви[цко](му) подано(м) писа(н)нд на ві(ч)но(ст), же я са(м), а н і жонамоА,
а н і тежь хто с покре(в)нихь мои(х) соногоО не повине(н) ту(р)бовати<;>,
а н і до правь яки(х) удава(т)сА<:>, а є(с)ли бьі хто на пото(м) то(й) утороньі(и)
спорь мо(г) відати, на такового ту(р)батора вину закладае(м) по(д) совитостю
тое(й) сумьі<:>».
На што для ліпшо(й) памети казали(с)мо соную справу до кни(г) ме(с)кихь
ло(х),<:> записа(т)<;>, што е(ст) и записано, ро(к)<:> звьі(ш) менованого<:>.
т и (х )

ІМ 140 А
Уска(р)ж є(н)я При(й)мовт> со покьраде(н)я б'ьчоль^у.
/V»

Року ах^г [1663] м(с)ца іюля кз [27] дня.
Пєрєдо (м)ною, Ядько(м) Когьляро(м), атамано(м) ло(х)вицьки(м)<,>
Івано(м) Дзуґави(м), во(й)то(м) нака(з)ньі(м) ло(х)вицьки(м)<,> Ивано(м)
И(л)чє(н)ко(м), Ивано(м) Масичо(м), бурьми(с)трами ма(й)страту Ло(х)вицько(г)[о]<,>
ставьши (очевьі(с)то, Кононь и ймє(л)ко При(й)ми, обивателі наши
ло(х)вицькиі, которьіє оповідали<;>, изь лодо(м)[!] Гридька Иванє(н)ка
Брєвусє(н)ка зь А(н)дрияшовьки у хутори своє(м) зь бьчолами и зь улиє(м)
по(й)ма(вь)ши<,> оповідали<;>.
Которого (с)мо зьлочи(н)ду з лицє(м) привєдєно(г)[о] Брєвусє(н)ка Грицька а(н)дріяшовьско(г)[о]<,> скара(т), яко зьлочи(н)цу, вєдьлугь Статуту
и а(р)тикуловь описа(н)ньі(х) по пє(р)вости крадіства єго<,> киями зь м іста
виби(т) урядо(вь)ньі(м) дєкьрєто(м) наши(м) наказали(с)мо<;>.
Нащо и записа(т) у кьниги дєкьрєтовьіє записа(т) казали(с)мо<,>.//
ІМ 141А
Року ах^г [1663] м(с)ца авггуста зі [17] дня.
73
Передо (м)ною, Яцт>ко(м) Когьляро(м)<,> атамано(м)<,> ло(х)вицьки(м),
Матьфєє(м) Е(м)че(н)ко(м)<,> во(й)то(м)<,> Ивано(м) Масичо(м), Ивано(м)
И(л)чє(н)ко(м), Ивано(м) Дзугавьі(м), бурьми(с)трами ма(й)страту Ло(х)видького<;>,
ставгши (очєвьі(с)то, Кирило Гнуче(н)ко<,> уска(р)жальса<;> на Грицька Тимошє(н)ко<;>, собьіватє(л) ло(х)ви(ц)ки(й), которьі(й) Кирила Гнуче(н)ка у сЬсЬда(х) маючи<,> єго хомуть, Кирило(вь), потає(м)ньі(м) способо(м)
у з я л г О и то(й) хомуть<,> Кирило у два роки у Гьрицька позьналь и лицє(м) вє(р)нуль<,>.
Мьі, засЬльі(й) суді., видячи предь на(с)<,> урядь, лице принєсєноє, за
писав) казали <;>.
І№ 142.]
Року ах^г і 16631 м(с)ца авьгуста кз [27] дня.
Передо (м)ною, Яцько(м) Котьляро(м), атамано(м) ло(х)вицьки(м)<,>
и при (м)нЬ Йвана Пилипє(нь)ка<,> будучо(го)<,> Магьфея Е(м)че(н)ка,
12*

во(й)та, Йвана И(л)чєнька<,> Йвана Масича, бурьми(с)тро(вь) ма(й)страту
Ло(х)вицько(г)[о].
ставьши
сочєвьі(с)то, Хьвєниха, будучая бурьми(с)триха наша ло(х)вицькая<;>, которая ска(р)гу свою<,> на А(н)дрія, ктитора Спа(с)кого,
жителя ло(х)вицько(г)[о], со то прекьладала: «Панове врядь, А(н)дрі(й),
ктито(р), відмою мене назьва(вь)ши и мови(ль): «Я со(т) твои(х) р у к ь с х ь н у О » .
На жалобу и пра(вь)ное попа(р)те Хьвенишино<,> А н д р і я , ктитора,
до вязе(н)я<;> дати ро(с)казали(с)мо<;>.
Теди А(н)дрі(й), ктиторь, що говори(ль) и повідаль на Хьвениху слова
ми нестро(й)ними, не доказаль<,> и при поцьтивости Хьвєниха своє(й) добро(й)
состає(т)<,>.
Нащо для вірьі ліпьшо(й) тую справу записа(т) вь декьретовьіе книги
и зьгоду и(х) записа(т) казали<,> що и записано.
[Знак підпису.]//
І№ 143.]
Справа М иха(й)ла гонт>чара зь Г рицш о(м ) ^н и щ є(н ь)к о (м )<,>
гончаро(м)<„>.
Року ах^д [1664] м(с)ца януария кз [27] дня.
Передо (м)ною, Иляшо(м) Білєцьки(м), во(й)то(м) ло(х)вицьки(м), Ивано(м) Масичо(м), Ивано(м) И(л)че(н)ко(м), бурьмистрами ма(й)страту Ло(х)вицького<,>
приточи[ла]ся справа и ска(р)га со(т) Миха(й)ла, гончара и ктитора спа(с)ского ло(х)вицького<,> которьі(й) у цеху гонча(р)ско(м) при братии и(х)
всє(и)<,> Грицька йнищєнька, гончара, по щока(м)70 зьді(й)ство(м) со нужь
Нещерето(вь) побликоваль<,>. Которьі(й) то Грицько Йнищєнько, конца
праву тому у цє(х)мистра свое(г)[о] гонча(р)ского не довівьши<,> ку
праву нашо(м) со справу тую посполу зь Са(с)ко(м), цє(х)мистро(м) и(х), станувьши, уска(р)жали(с)<,>. Аже становьши собопо(л)нє такь поводовая, яко
и по(з)ва(н)ная сторона со ро(с)праву межь ними на(с) просили<;>.
Тєдьі (с)мо стосуючися с право(м) посполитьі(м) и зь артикулами<;>
у Статуті сописа(н)ними, що Миха(й)ло, гонча(р), Грицькові £2нищє(нь)кові,
гончарові, со нужь у Нещрета вь жа(р)та(х) вьзяти(й), и Нещере(т) Гриць
ка йншцєнька со тое ви(н)ни(м) нє чини(т), славі добро(й) Грицькові Йнищє(н)<■4*
кові нє доказаль<,> и при добро(й) славі своє(й), яко со(т)цєвьски(й) снь,
Грицько £2нищє(н)ко зостає(т)<,> и ни(х)то єму со тоє, не нарушаючи поцьти
вости єго, дорєка(т) нє має(т) подь зарукою, на вьря(д) Ло(х)вицьки(й) таля
ре ^ ) к [20]<,> а на братию цеху гонча(р)ско(г)[о] талярє(й) і [10] бє(з)
со(т)пусту запьлатити повинє(н) будє(т).
Записа(т) тую справу казали<..>.//
Ш 144.)
Року axje [1665] мца гє(н)вара зі [17] дня.
Передо (м)ною, Яково(м) Ко(т)ляре(м), по(л)ковьнико(м) нака(з). лубє(н)ски(м) в Ло(х)вици зо(с)таючи(м), и Де(м)яно(м) Вьіпри(с)ко(м), атамано(м)
городовьімь ло(х)ви(ц)кимь, и Ивано(м) И(л)чєнкомь, ву(й)то(м) наказани(м),
Стєфано(м) Лукашєвичо(м), Сємєно(м) Джурако(в)ски(м),

ставьши с о ч е в и ( с ) т о , Ива(н) Брягинє(ц), собьіватє(л) білогорі(л)ски(й),
при суду нашого ло(х)ви(ц)кого и Васи(л) Ковале(н)ко покладали<.> урядовни(й) запи(с) со кривду и покрадене такь солониньї, яко и иньі(х) рєчи(й) з ко
мори соного Бряги(н)ца през Йвана Хорошка, бьі(в)шого собьіватєля ло(х)ви(ц)кого, и помє(с)нико(в), до которьі(х) вьіпи(с) слово в слово в собі такь
маєть.
Року a x j [1660] мца мая иі [18] дня.
Передо (м)ною, Савою Гарашє(н)комь, со(т)нико(м) ло(х)ви(ц)ки(м) и Ивано(м) Базаліє(м), атамано(м) городовьі(м), Я(ц)комь Ко(т)ляре(м), су(д)ею
по(л)ку Лубє(н)ского71 Ми(р)горо(д)ского, Го(р)діє(м) £2вьсієвичо(м), ву(й)то(м)<,> и Ивано(м) Масичо(м), Коньдрато(м) Макьсимовичо(м), бу(р)ми(ст)рами вряду Ло(х)ви(ц)кого,
приточиласд справа со(т) Йвана Браги(н)ца, собьіватєля ло(х)ви(ц)кого, в
то(т) способь<.> ска(р)гу свою прє(к)лада(л) на Йвана Хорошка<.> и Ми(с)ка
Каба(ч)ного и Фє(с)ка<.> Льісо(г)[о], ижь соньїи, в є(д)но(й) ко(м)пании<.>
будучи<,> солонини штукь дєвє(т) с комори покрали<.> и на сво(й) пожитокь
собє(р)нули, а напото(м), кгдьі до права пришло, в с і три з города нашого
Ло(х)вици повьтєкали<.>
Прєто мьі, вря(д), такови(й) запи(с) Йвану Бряги(н)цу даємо<.> І де бьі
ко(л)вєкь тьіхь винова(т)цовь<.> свои(х) м іло бьі спотрафити<.> и на(й)ти бьі
и в дєся(т) літь<.> то на таковьі(х) повинєнь своєго доходства доброго<,>.
Нащо для вірьі ліпшо(й) записати, що є(ст) и записано<,>.
А кгдьі в ки(л)ка літь<.> то(т) Ивань<.>// Хорошко року axje [1665]
зсо(т)нико(м) свои(м) су(м)ски(м) Якимо(м) Ступачє(н)ко(м) ишу(л) дово(й)ска и
за по(к)ладанє(м) того декрету пре(д) со(т)никомь ихь вьішь мєнованьі(х)
пьітали(с)мо в п раві засіло(м) Йвана Б а зал ія , на то(т) ча(с) атамана бьі(в)шого<,> а Го(р)дія, ву(й)та, такьжє на то(т) ча(с) бьілогс<.>, єжєли бьі соньї
тую справу судили<.>, бо то(т) Хоро(ш)ко записо(м) бьі(л), яку дава(л).
Тєдьі то(т) Ива(н) Б азалі(й) и Го(р)ді(и) Евьсіеви(ч) тьіми словьі признали<,> ижь «кгдьі,— мови(т) — прє(д) уря(д) нашь<.> принесено тьі(х)
са(л) лица, то є(ст) пу(л)тора сала<,> и пу(л)тора пу(л)тА<.>, сє(р)мягь д ві
и полумьісокь<.>, тєдьі воньї всі по(в)тєкали<.>»
Яко тєжь<.> и жона єго Ма(р)А Шапрану(в)на признала, ижь<.> «соньї
всі три, покра(в)ши салонину, сє(р)мяг и ру(ч)ницу М а(т)вієву, и горі(л)ки
барило<.>, а на(д)ташлова(в)ши того<,> спра(в), повтєкали<.>»
Прито ж ь мьі, уря(д), вє(д)лугь запису да(в)ши<,> и вє(д)лугь призна(н)А
тєхь люде(й) за вьіданє(м) со(т) со(т)ника су(м)ского<.> казали(с)мо, яко злочи(н)цу прили(ч)ного<.>, до вязанд дати. Котори(й), сєдєчи<.> у вязєню,
прєз прозбу люде(й) за(ц)нихь<.> соного Йвана Бряги(н)ца<.> и Василя Ковалє(н)ка проси(л)<,> ижь бьі за то(т) про(с)тупокь єго бьіли милосє(р)дньіми
и нє карали вє(д)лугь права сописа(н)ного<.> Да(л) соньі(й) к о н а білого з ку(л)бакою<.>, в шацу(н)ку з уряду людє(й) за(ц)ньі(х) в золотьі(х) сорока<,>
жупань старьі(й) и шаблю в дєсєти золотьі(х) на вьікуплєнє<,> до ка(р)ници<.>
А кгди нє мі(л) тьі(х) сорока золотьі(х) со(т)дати<.>, вічьньїми часьі тоє
все при ни(х) має(т) зо(с)тавати.
КотораА справа є(ст) записана. //
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[№ 145.\
Запи(с) Йвана Q (д)м щ г(н"ь)т [\\ з Барииіовки.
гч»

•'х-*

Року axje [1665] м(с)ца апріля зі [17] дня.
Передо (м)ною, Фєсодоро(м) Гараще(нь)ко(м), атамано(м) городовьі(м)
лофицькимь, Іяково(м) Гарашче(нь)комь Гарасимовичо(м), во(й)то(м), Ивано(м) И(л)че(нь)ко(м) и Степано(м) Джураковьски(м), Семено(м) Лукашевичо(м), бурми(ст)рами и всім ь ма(й)страто(м) Лофи(ц)кимь.
Ставьши пре(д) нами, Ива(н) Олешче(нь)ко, барише(вь)ски(й) жиле(ц),
жада(л) на(с), ураду, абьі его справку до кни(г) правь лохви(ц)ки(х) приняти
и записа(т) казали<,>. Которо(г)[о] мьі, читаючи, записа(т) казали. Которьі(й)
запи(с) такь в собі записаньі(й) маеть<,>.
Року axje [1665] ію(л). s [6] дня.
Передо (м)ною, Ядко(м) Ко(т)ляро(м), атамано(м) ло(х)ви(ц)ки(м), и при
м ні товарьі(ст)ва будучо(г)[о] Йвана Лавре(н)ка и Савьі Па(р)тольі, Павла Крамара и и(н)шихь козаковь за(ц)ньіх и вірьі го(д)ньі(х) при то(м) зо(с)таючихь
зо(з)наню Матвея Е(м)ченька, воита, Йвана Масича, Йвана Дзугаво(г)[о],
бурми(ст)ровь мист(р)ату Ло(х)., и и(нь)ши(х) за(ц)ньіх особь и вір и го(д)ньі(х) у ратушу Ло(х)вицко(м) на то(м) призьнани бу(в)ши,
по(с)тановивьшисе очевисто, па(нь) Ивань Йлешче(нь)ко, купе(ц), обьівате(л) барьішовьски(й), пере(д) су(д) нашь, которьі(й) оповіда(л) и жалова(л)
со ро(з)ша(р)па(н)е ко(с)<,> по(д) ча(с) будучи(х) татаровь<,> такь в полю,
яко и в селі Брися(х) повіте нашо(м) Лохви(ц)ко(м)<.>
тПто (с)мо на жалобу и правноє попа(р)те пана Иваново Олешче(н)ково,
ку :иа, обьівателя барьішовскогоО тьі(х) люде(й)<,> которие косьі позношовали, ко(ж)ного по имени пописовали у рее(ст)рь и, (с)писавши слово в сло
во то(т) реестрь з уряду наше(г)[о] Ло(х)вицко(г)[о], пану Йвану Олещє(н)ку,
75 зв. купцо// купцови обьівателеви барьішовскому, до ру(к) его на прези(с)кь о своє
доброе подае(м).
Которое при(з)на(нь)е людей ниже(й) описа(н)ньі(х) именами та(к) в собі
мае(т)<,>.
Макси(м) Мьікгасе(н)ко в тое слово при(з)на(л)<.>: «Вьіділи(м) Озірски(й)
о(д)ну косу узя(л), а другую Кривьі(й), на(д)точивши, (в)зя(в) і третую Яико
Кача(нь)<.>»
Озірски(й) са(м) зезна(л): «Хлопе(ц) купе(д)ки(й) ко(с) д в і м ні да(л),
е(д)ну косу Хведорови Деревя(н)чичу з ру(к) свои(х) со(т)дале(м)<,>».
Хведо(р) Деревя(нь)чичь визна(л); «Озірски(й) м ні єдну косу да(л)<,>».
Ядко й(х)ріме(н)ко призна(л): «Ру(ч)ки упереді ихь чотири бьіли<,>».
Яико Ле(с)ко Я(х)рімєнко, Семе(н) Гри(ш)че(нь)ко, Петро Тарасе(н)ко
брисовские<,> же «не (з)нае(м) и не відае(м) о браню ти(х) ко(с), хто и(х)
бра(л), но(ч)ная ре(ч) бьіла»,— признали<}>.
Я(ц)ко Кача(нь) зе(з)на(л): «єі [15] на(с) бьіло у воза, гдє косьі бьіли<,>
и Хо(м)ка по єдино(й) кос-Ь взяти каза(л), а ми всЬ по(з)волили(с) и брали<,>».
Хо(м)ки до зе(з)наня вьіво(д)ного не бьіло<,>. Кача(н) косу на вра(д)
npHHe(c^b<,>.
Васи(л) Кривм(й): «Я є(д)ну косу узя(л)»,— при(з)на(л) и на вра(д) прине(с)ль<,>. Повторе Васи(л) Кривьі(й)<,>: «Ива(нь) Жуче(н)ко самочва(р)ть
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з братами по (д)ві косі взяли»,— призна(л)<,>. Криви(й) є(д)ну косу на
вра(д) прине(с)ль<,>.
Ива(н) Жуче(нь)ко зе(з)на(л)<,>: «Гри(ц)ко, сьінь моєго дя(д)ка, и в с і
мьі, чотири брати, бьіли и почали тиє косьі брать и пото(м) на во(з) покинули<,> а ущє(р)ть во(з)ку(в) опо(с)ле тата(р) бьіло<,>».
То(т) же Ива(н) Жуче(нь)ко повторе зе(з)на(л)<,>: «Онопрі(й) из иньши(м)
товари(ст)во(м) у Брисяхь остало(с)<,> а мьі, на(с) чотири, пе(р)шє(й) довозовь
з братами прибігли».
йнопрі(й) зе(з)на(л): «Узяле(м) ко(с) з воза дєсятокь<,> ти(л)ко (ж) з
оповіди брися(нчски(х) людє(й) и на вра(д) прине(с)ль<,>».
Брисяне в сі визнали<,>: «Онопрі(й) х отіл ь з возо(м) косьі взяти, ти(л)ко (ж) десятокь ко(с) з оповіди наше// нашєю взя(л)<,>».
76
Хве(с)ко Хацє(нь)ко з Ж абокь косу єдну взя(л) и на вра(д) принє(с)ль.
Кльі(м) Рима(р) повіда(л): «Я Онопрія з косами на гребли стрітиль».
А Онопрі(й) о(т)повідаєть: «Я Клима Римара и вь очи нє бачиль<,>».
Ва(с)ко, што в то(т) ча(с) у неволю попа(л)ся и з ру(к) пога(н)ски(х) ви(й)шо(л), признаваль: «Коже(н) татарьі(нь) по (д)ва деся(т)ка ко(с) в ізл ь , и яси(р)
и(н)ши(и) по десятку ко(с) на собі не(с)ли, а тата(р) з тисечу в с іх ь бьіло<.>
А мо(й) пань татаринь ти(л)ко є(д)ну косу візль<,>».
Лукиа(н) Степане(н)ко, з неволи ви(й)шовши, признава(л): «Татари(н)
у траві ко(с) десятокь, на(с) провадячи, на(й)шовьши и да(л) м ні не(ст)и и
виділе(м), што татари(н) ко(ж)ньі(й) по пуку ко(с) везли<.>, а м ні, в неволи
буду(чи), то(г)[о] не гледіти<,> а тата(р) бьіло с ть ісеч ао » .
До которо(г)[о] зе(з)наня печа(т) урадовную ратуша ло(х)вицкого прити(с)ну(т) ро(с)казали(с)мо.
Писа(н) в ратушу лохвицко(м) року и (д)на вьішь писа(нь)ного<,>. Пе
редо (м)ною, Ю(с)комь Ко(т)ляромь, атамано(м) лохви(д)ки(м), па(нь) Ива(н),
купе(ц) баришовски(й), оповіда(л) мною, абьі со(с)татокь нерозобрани(х)
ко(с) для травьі купленья ему продавати дозволи(л), што ему и по(з)волиле(м)<,>

І№

146 А

ГІре(д) ти(м) же акто(м) при бьітьно(с)ти М а(т)вія Поривая, атамана сене(ц)кого, и Але^а(н)дра Тодоровича, Лукияна Калине(нь)ка и и(н)шихь немало.
Того ж ь дня и року.
Приточиласе справа пре(д) су(д) нашь о(т) п.<:> Сулимовско(г)[о] Кири
ла, сторону поводовое, которьі(й) ска(р)жи(л) на (сене(ц)кого жи(л)ца) Йвана
Кучуру тако(ж) сене(ц)кого, котори(й) ска(р)жи(л) на єго, и(ж) то(т) Ива(н)
Кучура зада(л) бьі(л) пану Кирилу Сулимовскому єкьсціса гонорови за(ц)ному шко(д)ливіє злоді(й)скиє<,> чого нє доказа(л) ревековавши, // то(т) 76 зв
задани(й) єкьсцє(с) у губу свою побра(л) то(т) Ива(н) Кучура и со(т) на(с),
ураду, з наказаного декрету и (с) ту(р)ми во все(м) п.<:> Кирила Сулимовско(г)[о! пое(д)на(л) и погоди(л), правние вьікладьі повороча(л)<,>.
Которо(г)[о] п.<:> Кирила Сулимовско(г)[о] мьі, ура(д), при вшеляко(й)
цноті зо(с)тави(вь)ши, до кни(г) декретовни(х) записать казали, што є(ст)
и записано.
[Знак

підпису.]
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Фотокопія арк. 76 зв.

Фотокопія арк. 77.

l№ 147.]
Того (ж) року и (д)ня м(с)ца іюня ки [28] дня.
Передо (м)ною, Івано(м) Пилипе(н)комь, нака(з)ньі(м) по(л)ковнико(м)
лубе(н)ски(м), и Федоро(м) Гараще(н)комь, атамано(м) городовьі(м) лофи(ц)ки(м), Гордіємь Евсієвичомь, воито(м) лофи(ц)ки(м), Степано(м) Свидє(р)скимь
и Лавріно(м) Пра(д)кою, бурмис(т)рами ма(й)страту Лохви(д)кого.
Запозивалисе пре(д) на(с) Гаврило Ши(н)каре(н)ко из громадою бо(д)наровскою со браньє побору оо(т) нихь чре(з) Гаврила Ши(н)каре(н)ка жо(л)ніромь<,> которому дали бьіли причину громада бо(д)наровская Гаврилу, ижь
якобьі копі(й)ки бра(л) по со(с)маку, а по чеху в су(м)мі со(т)дава(л) жо(л)ніра(м)<,>. Шчо се на него не показало, за при(з)на(т)емь Миколае(н)ка Й(с)тапа<,>.
А по ко(н)тровє(р)сии много(й)<,> межи стороною пово(д)ною и со(т)по(р)ною учинили(с)мо згоду за наказаня(м) дєкрето(м) єго м(л).<:> пана Григория Гамаліи, пол.<:> вірного войска ца(р)ского єго п(р). вє(л).<:> Запо(р).
лубе(н)ского, тую прумежи ними вічисто уторали, накладьі правньїє обои(х)
сторона в запо(м)нє(н)е вічно пу(с)тивьши. Корову, за(с) заграбленую и знову
ве(р)нєную Гаврилу Ши(н)каре(н)ку<,> которую, бьіли узявьши, продали
Йвану, Кошелевому зятю, громада бо(д)наровская части(и) дві<,> а Гаврило
ча(ст) третую аби заплати(ли), и со(т) того часу абьі вічно тривали у згоді<,>.
А хто бьі мі(л) тую справу знати, заруки на суди(й) во(й)скови(х) тареле(й)
два(д)цеть, а на па(н). по(л). (лубе(н)ско(г)[о!) тарале(й) дєся(т).
Писан рокомь.

[Знак підпису.]//

[Л? 148.]
Справа Д є(м )ка Виприщ е(н)ка из Сємено(м) Чернииіе(нт>)ко(м).
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Року ах^є [1665] м(с)ца ма(р)та со(с)мого дня.
Пєрєдо (м)ною, Яково(м) Ко(н)дратовичомь, нака(з)ни(м) по(л)ковнико(м)ь
лубе(н)ски(м), а Ивано(м) Лавре(нь)ко(м), нака(з)ньі(м) по(л)ковнико(м),
атамано(м) городовьі(м) лофи(ц)кимь, Яково(м) Гарасимовичо(м)ь, воитомь
лофи(ц)кимь, Степано(м) Джураковски(м), Ивано(м) И(л)ченько(м), Сємено(м)
Лукашєвичо(м), бурми(ст)рами ма(й)страту Лофи(ц)кого<,> и при на(с) зостаючи(м) з товарьі(ст)ва нашєго Фє(с)ка Голю(н)ки и М а(т)вія Поривая, атамана
сєне(ц)кого, Дє(м)ка Капу(с)ти<,> Але^а(н)дра Тодоровича, Яреми Степано
вича и М атвія Шкатульї и и(н)ши(х) при то(м) бьіло нєма(ло).
Приточиласе справа пре(д) на(с) со(т) Дє(м)ка Вьіприще(нь)ка, атамана
наше(г)[о1 на то(т) ча(с) лофи(ц)кого городово(г)[о], а то таки(м) способо(м),
ижь уска(р)жи(л)се пре(д) нами на Семена Чорнише(нь)ка, с котори(м) Дє(м)ко Вьіприще(н)ко м іл ь спо(л)ную пасеку<,> в которо(й) ба(р)зо великие шкодьі мі(л) в поби(т)ю пчо(л) со(т) злочи(н)ци<,> которо(г)[о] нєм і(л) якь пошляковати<,>. Тедьі поехавши до Бодлива до своєго спо(л)ного товариша Семена
Чорнише(нь)ка<,> приди(л)се з ни(м), яковьі(м) бьі способомь того оде(й)ти<,>.
Тєдьі то(т) Сєме(нь) Чернише(нь)ко<,> призна(л) в тьіє слова, и(ж) «ему
у сосєни у мєнє згибли пчольї є(д)но, тєди (м),— мови(т),— зна(й)шо(л) пчо(л)
троє и то Ивани(х) м ні сказа(л) аби (м) шука(л) пчо(л)<,>: «Я,— мови(т),—
знаю, що є(ст) у ваше(г)[о] пасе(ч)ника пчольї Юрка Тризнє(н)ка у (с)хованью<,>».— Тедьі(м) на слово Иванахово поше(д)ши шукати и на(й)шо(л)
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(пчо(л) трое)<,> 72 а потомь ходилє(м) и з Мовьчане(н)комь £2ни(с)ко(м), Грище(н)комь и Хведоракою<,> и нашли(с)мо пчо(л) живьі(х) трои<,> а четве(р)тие уме(р)лие<,>».
Тогди сказа(л) Семе(н) Чернише(н)ко Де(м)кови Вьіприще(н)кови, и(ж)
«є(ст) у мене пчо(л) на(й)дєнихь злодіиски(х) трой, а четве(р)тие умі(р)льіе<,>»
— А кгдьі поча(л) показова(т) пчольї из погреба Сєме(н) Чорньіше(н)ко<,>.
ажь по пчо(л)[!] живьі(х) пятерьі<,>.
В то(т) ча(с) Дє(м)ко Виприще(н)ко пьіта(л)<,> то (с)каза(л) Семен[ов]и:
«На(и)шоле(с) живи(х)»...
В справі Семена Чо(р)нише(н)ка м ні, Але^ею Григориевичу К в іт ь ц і,
строго у цє(р)кьві бжо(й) таля(р) Сєме(нь) Чо(р)нише(н)ко даль<,> способо(м)
потае(м)ньі(м), щобь его запи(с) с кьнигь виризати, ро(с)казавь<,> 73.
... трой, а тепе(р) пятерьі, сии (ж)//двое со(т)ко(л) узялисеО ?»
Семень Чорнишє(н)ко сказа(л), же «ме(р)твьіє бьіли<,> а по по(с)тановле(н)ю на печи, пчольї поо)живали<,>».
Тєдьі Дє(м)ко Виприще(н)ко<,> запьіта(л) Семена Чорнише(н)ка: «У кого
бьі нашо(л) тьіе пчо(л), скажи и м ні того чоловіка».
В то(т) ча(с) Семе(нь) Чорнишенько сказа(л), що: «Я то(г)[о] чоловіка
не знаю<,>».
А то(т) Юрко Тризне(н)ко, самь при(н)ципа(л) и злочи(н)ца, з ними тоже
у чо(л)ні е(з)ди(т)<,> а Семе(н) Чорнише(н)ко, знаючи о то(м) злочи(н)ци,
нє (с)каза(л) того зра(й)ци Дє(м)кови Вьіприщє(н)кови, спо(л)никови на пчоли
своєму<,>.
Пото(м) дня пре(с)того Семень Чорнише(н)ко, приехавьши до міста<,>
мови(л)<,> Дє(м)ку: «По(й)мале(м) твоєго злочи(нь)цу Юрка Трізне(н)ка<,> але уже и утікь<,>».
А то таки(м) способомь<,> и(ж) то(т) Юрко Трьізне(н)ко самь доброво(л)но призна(л)се до то(г)[о] злого учи(н)ку пре(д) усіми бодякьвяньї и пре(д)
Сємено(м) Чорнишє(нь)комь жє «самь тому д іл у бьі(л) роботнико(м)<,>».
А пото(м) за спо(л)кова(н)емь Семена Чорнише(н)ка Юрко Тризне(н)ко, злочи(н)ца, у тікьл ь, нє бувьши вєзе(н)ємь скрєпованьі(й)<,>. В чо(м)
Дємько Вьіприще(н)ко жалова(л) и протє(с)това(л) на Семе(на) Чорнишєнька,
ижь, злочи(н)цу мівши и знаючи о єго учи(н)ку, Дє(м)кови того на то(т) ча(с)
не сказа(л)<,> а ни самь везе(н)ємь нє скрепова(л)<,> и з рукь своихь злочи(н)цу пу(с)ти(л), побравьши у єго пчольі<,> (злого при(з)на(т)е(м) Семено(м).
Нишчо єще Ула(с) Тризне(н)ко, брать того злочи(нь)ци, призна(л), и(ж)
Семе(н) Чорнише(н)ко и Йни(с)ко Мовчане(н)ко, Грище(н)ко з Федоракою
ходили и тие пчольї у Ю(р)ка брали<,> а кгдьі у т ік ь Юрко, злочи(н)ца, Семе(н)
Чорнише(н)ко при(й)шо(л) изна(д)вора<,>: «Гара(з)дь, што то(т) злоді(й)
уте(к)».
Пото(м) Семе(н) Чорнишє(н)ко, приехавьши дле сін а до Б о д а к в и о
Селяне бодяквя(н)ские, а меновито Йни(с)ко Мовчане(нь)ко, Грище(н)ко и
Фєдорака, Сєменови Чорнише(н)кови сказали<,> и(ж) пчольї Ю(р)ка Тризне(н)ка е(ст)<,>. А пото(м) из ни(м)и вишукали.//
На што сами признали<,> пре(д) нами, урадо(м)<,>.
Мьі, ура(д), су(д) нака(з)ньі(й)<,> засадивьшисе на тую с п р а в у О , бачечи,
ижь Семень Чорнишє(н)ко такового явного злочи(н)цу мівши у рука(х),
не собяви(л) и не сказа(л), а ни везе(н)ємь не (с)крипи(л)<,> побравьши у того
злочи(нь)ци пчольі<,> и лицо на ура(д) не показова(л)<,> и злочи(нь)цу

пу(с)ти(л)<,> дєкрето(м) наши(мь) наказуе(м) и прикривае(м)<,> абьі Сєме(нь)
Чорнишє(нь)ко Де(м)ка Вьіприще(нь)ка погоди(л)<,> и шкоду нагороди(л),
вьікладьі правьньїє со(т) мала до велика повороча(л)<,>. А поруку (по) собі
зоставивьши слушную, по(с)полу изь £2ни(с)ко(м) Мовчане(н)комь и Хведоракою<,> того Ю(р)ка Тризне(н)ка, злочи(нь)ци, шукали<,>. А до при(й)дучого я(р)марку при половьления пра(з)дника шукати и постановити пре(д) на
ми приказує(м) и по(з)воленемь, котори(й) дєкреть нашь казали(с)модокни(г)
дєкретовихь записа(т), що до кни(г) декретовихь записа(т), що є(ст) и за
писано.
Тедьі Сєме(н) Чорнишє(н)ко, будучи упа(р)тьі(й) и права не по(с)лушньі(й),
взявьши пре(д) сєбє ребелизию пе(р)вшо(м) разомь со(т)позва(л)се бьі(л) и
з ате(с)тациєю до пана по(л)ковника нашего лубе(н)ского до Канева єхать<,>
и до и(х) м(л).<:> пановь суде(й) енєра(л)ньіхь, а пото(м) яки(м)сь проха(р)ство(м) на назначоньі(й) те(р)мінь со(т) стороньї поводово(и) еха(т) нє схотіль<.> а ни пре(д) су(д) нашь нє (с)тану(л)<,>.
Которому мьі, ура(д) зверху менова(н)ньі(й), ручилихьмо на ихь м(л).<:>
пановь суде(й) єнера(л)ньіхь потрикро(т)нє до шкатули воисковое тареле(й)
сто<,>. И устне па(н) по(л)ковникь наказньі(й) ручи(л), абьі ехали до и(х)
єго м(л).<:> п.<:> судє(й) во(й)сковьі(х) по(д) тою (ж) зарукою. А соньі(й)
(Сєме(н) Чорнишє(н)ко) нє схоті(л) ехать.
Знову, запомьнівши караня права по(с)политого, са(м) своєю бьі(т)но(ст)ю
потаемньі(м) способо(м) безьсопові(д)не<,> не вивевьшиесе из стого права<,>
свои пчольї самь потае(м)но<,> зкра(л)<,> а меновито нє у то(т) ча(с), якь
при(с)тои(т)<,> але скоро по сто(й) неділи у по(ст) Петровь, заговівьш и,
скра(л)<,> и вивози(л) потае(м)но<,>.
Которую справу казалих(ь)мо записать, що е(ст) и записано.
[Знак підпису.]//
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зв.

До того те(ж) знову пре(д) ти(м) же урадо(м) при бьі(т)ности Хвє(с)ка
Голіньки, Але^а(н)дра Тодоровича, Конону При(й)ме(н)ку.
Дє(м)ко Виприщє(н)ко жалова(л) на Семена Чорнише(н)ка, спо(л)ного то
вариша своєго, со бчольї, которому много погибло в єго сопатрєню, то є(ст)
того Семеново(м) Чорнишє(н)ково(м) бьівьшому Дє(м)кови Вьіприще(н)кови
у воиску<,> а, приєхавьши Дє(м)ко до Семена Чо(р)нишє(н)ка, поча(л) пита
ти, яки(м) бьі способо(м) такую поноси(л) шкоду в поби(т)ю пчо(л) свои(х)
со(т) злочи(н)ци<,>.
Тєдьі Сєме(н) Чорнишє(н)ко мови(л): «Не ти(л)ко твою пчолу побито,
але и мою». И поча(л) показова(т) у(л)и, в котори(х) пчоли бьіли. Ажь Дє(м)ко
Вьіприше(н)ко позна(л) свои у(л)й<,> а Сєменови(х) у(л)євь нє бьіло побитьі(х)<,>.
(Са(м) Семе(н) Чо(р)нише(н)ко при(з)на(л). Сємень74.
Ула(с) Три(з)нє(н)ко призна(л), и(ж) «Мовчане(н)ко зва(л) Ю(р)ка, бра(т)а
моєго, злодіємь, о которо(м) єго учи(н)ку подобно зна(л)<,> а пото(м) Семе(н)
Чорнише(н)ко из Мовчане(н)комь, наше(д)ши и пошльїковавьши ви(н)ни(м)
Ю(р)ка, и безви(н)не(м) єго учинили, узявьши у єго пчо(л) пятеро<,,>75...
Йришка, Па(р)хомова до(ч)ка, признала, и(ж) Ю(р)ко Три(з)нє(н)ко
мови(л): «Ци ти, Оришко, не знае(ш) о то(м) меду, шчо ба(т)ко Па(р)хомь
поби(л) пчоли Сєменови Чорнише(н)кови изь Юско(м) Голю(н)че(н)ко(м)<,>?»
130

£2ни(с)ко Грищє(н)ко призна(л), ижь Ю(с)ко Голю(н)че(н)ко, обачивьши,
и(ж) Ивани(с) єха(л) рє(ч)ка76 и зу(ст)рівься из ни(м), Ю(с)ко(м) Голінче(н)ко(м), котори(й) такь мови(л): «Нє уча(ш)ча(й) туть, бо ту(т) моя пасека<,>».
А тамь то пасека скритая злодіиская бьіла<.>
Тая (ж) йришка признала, и(ж) глекь меду захова(л) бьі(л) Па(р)хомь,
ба(т)ко є(й), у зе(м)лю, «а у мого,— мови(т),— батька и пасеки нє бьіло<,>.
Тоє ни знать хто виня(л)».
Шче м призна(т)е усе со(т) мала и до велика з те(р)мінь до кьни(г) запи
сав) казали, що є(ст) и записано.
[Знак підпису.]
І№

149.)

ЛЧ/

Року ах^є [1665] м(с)ца іюня л [ЗО] дня.
Пєрєдо (м)ною, Ивано(м) Пилипе(н)ко(м), по(л).<:> наказньі(м) лубе(н)ски(м)<\> и Фєдоро(м) Гаращє(н)комь, атамано(м) городовьі(м) лофи(ц)ки(м),
Гордіє(м) Евсієвичомь, воито(м), Степано(м) Свидє(р)ски(м), Л авріномь
Пра(д)кою, бурми(ст)рами,
бьі(л) з лицо(м) приведеньі(й) Ми(с)ко Го(р)бати(й), риба(л)ка, а мєновито из вьітєро(м) Хинопьіни(м), котори(й) са(м) призна(л)сє, ижь вьітруси(л)
по злодіиску рибу из того вятирас,).
За которую (роботу) вину да(л) злоді(й)скую тое каза(л) за(п).<,>.//
[№ 150.)

Пєрєдо (м)ною77 прє(д) нами тє(м) же акто(м) ах^є [1665] іюня а [1] дня, 79
бьі(л) пошльікованьі(й) и привєденьі(й) виро(с)токьзй(л)шано(й), котори(й)
призна(л)се самь доброво(л)но пре(д) нами, урадо(м): Фєдоромь Гараще(н)комь, атамано(м) городови(м) лофицки(м), Ияково(м) Гарасимовичомь, воито(м)
лофи(ц)ки(м), и всі(м) урадо(м) спо(л)ни(м),
ижь призна(л)се пре(д) нами<,> же по(д)бачивьши, шчо кго(с)пода(р)
єго захова(л) гроши. «Тєдьі (м),— мовить,— тии гроши вьікра(л)<,>». И туть
у [Лоїфици пре(д) нами призна(л)се<,>.
При которо(м) виро(ст)ку зна(й)шлихмо гроше(й) червоньі(х) дєветь да
тареле(й) бьіти(х) чотири<,> а менити по(л)пяти золо[то]го<,> ко(т)ори(х)
гроше(й) (о(т)далихмо п.<:> по(л)ковниково(й) тареле(й) ві [12].
И таковую справу записа(т) казалихмо, що и є(ст) записано.
[Знак підпису.]
При то(м) згоди(л) само вчо(р)а<:> атамань городи(с)ки(й) и мо(с)калевь
два и и(н)нихь немало<,>.
І№ 151.)
Пре(д) ти(м) же акьтомь axje [1665] м(с)ца апри(л).<:> кз [27] дня,
бьі(л) приведеньі(й) пре(д) на(с) Хве(с)ко, золота(р), новоприбьіли(й)
до Лофици, котори(й) гроши (о(т)ливание вурти позлогьковьіе поча(л) ними
шаповати<,>. Котори(й) до(с)в-Ьдчоньі(й) пе(р)вши(м) разо(м) ю робле(н)е
9*
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гроше(й) у Веприку<,>. Которого брата Фє(с)кова, зблотара, и повішено за
тое, а Фє(с)ка горло(м) даровали<,>.
Которого туть, у Лофици, якь поча(л) вуртами шаповать, питали, и(ж)
«то твое(й) роботи гроши?»
Котори(й) прі(л)се и мови(л) ижь «я тьіе гроши чре(з) шаблю у ляховь
до(с)та(л)<,>».
Пото(м) товариша его Ко(с)та(н)того, признале78 тако(ж) золотара, з Пиратина приве(з)лого, питали<,> котори(й) самь доброво(л)но призна(л)се,
ижь «мене,— мови(т),— Фе(с)ко намови(л)». Ку очи тому Фє(с)кови мови(л),
ижь «наше д іло пре(д) сочима е(ст), мьі то спо(л)но робили — со(т)ливали тие
зв. ву(р)ти и наробили // ти(х) вуртовь золотьі(х) сто и трина(д)цєть золоти(х)
и робили у Капу(с)тино(й) Долині<,>».
При которо(м) Фе(с)ку на(й)шлити(х) вуртовь єго роблени(х) вла(с)ньі(х)
три(д)цать и три вурти<,>.
О которо(м) свідо(ц)стве певное со(т) людє(й) зацньі(х) купцовь бьівьши(х)
моше(н)скихь а теперешньі(х) лофицки(х), которие признали, а меновито Яре
ма, Кириковь зя(т), и и(н)шихь немало, ижь то(т) Фе(с)ко и вь Мошнахь копіики рудьіє роби(л)<,> а бьівьши по(ш)льікованьі(й), из рукь у т ік ь з Мод і є і ї ь то(т) Фє(с)ко, золота(р)<:>, котори(й) у Мошна(х) Гра(ч)комь зва(л)се<,>.
Которую справу записать казалихмо записа(т)[П, що е(ст) и записано<;>.
ІМ 152.]
Прє(д) ти(м) же урадо(м) из й(л)шано(й) человікь, которого имени не знає м ь о вьіводу я(р)мяку не да(л), со(т) кого маеть, и со(т)пушень со(т) на(с)
по писа(н)є, а и до сєго часу соного нємашь.
Тоє записа(т) казалихмо<,>.
ІМ 153А
Из йрди чоловікь товару трой пригнавьши, є(д)но продали Лавре(н)ковому сусіду<,> а ти(м) вьіводу не да(л) и по(й)шо(л) по пи(с)мо и того до сєго
часу из пи(с)мо(м) немашь<,>. Котори(х) двоє товару п.<:> по(л).<:> со(т)гналихмо.
Вола и корову, кобьілу тисавую узялихмо у чоловіка, котори(й) менова(л)сє бьі(ст) з Ми(р)города<,> и єха(л) до Ніжина<,> и тоть по(й)шо(л) по писа(н)е, и того н іть. Которую шкапу п.<:> по(л).<:> до двору со(т)далихмо.
[Знак підпису.]
З Чорну(х), с села Чорного, вю(л)79 чоловікь ототь по(й)шо(л) по пи(с)мо
и до се(г)[ої часу нема(ш). Которого вола продали(х)мо у Стицме ко(м)лико(м)
за пя(т) коп, по(л)трети копьі далє(х)мо п.<:> по(л)ковни(н)ци и то записать
казали(х)мо. //
ІМ 154.]
rsj
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Року axje [16651 м(с)ца августа зі [17] дня.
В£чи(с)тая угода и уторє(н)ная справа межи ro(p)flteMb ЕвсЬєвичомь,
во(й)то(м) лофи(ц)ки(м), и Де(м)яно(м) Ма(н)джосо(м), козако(м), жителє(м)
лубе(н)ски(м)<,>.
Я, Дє(м)янь Ма(н)джо(с), козакь войска єго ца(р)ско(г)о пре(с)в'Ьгьло(г)[о]
ве(л).<:> Запоро(з)ско(г)[о], жите(л) лубе(н)ски(й), чиню відомо и сознаваю
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ти(м) мои(м) пи(с)мо(м), писа(н)ни(м) у книги дєкретовиє городовиє лофи(ц)кие,
пре(д) лю(д)ми нижє(й) по(д)писа(нь)ними<,> и(ж) будучи м ні ви(с)ланому
и(з) А(н)дрєє(м) Тара(н)цо(м)<,> до Лофици козаковь вигонити у войскс
Зап.<:> Савою, нака(з)ньі(м) по(л)ковнико(м) лубе(н)скимь<,> аже (м) заразивьши розу(м) мо(й) и мозкь нєу(ч)тиви(м) хмеле(м) Го(р)дія Евсієвича,
воита лофи(ц)кого, без данья жа(д)ное причини шабьлю, со(т) боку мое(г)[о]
по(р)вавьши, рани(л) шко(д)ливо у голову и кгва(л)ть усему городу Лофици
учини(лєм). А то (м) учини(л) з небаче(н)я мое(г)[о] и з зуфа(л)ства и пя(н)ства,
розриваючи поко(й) по(с)полити(й)<5>. За которую мою свово(л)ную справу
за(с)лужиле(м) бьі(л) кара(н)я на го(р)ле ве(д)ле Статуту ро(з)ділу одина(д)цєто(г)[о] а(р)тикулу пе(р)шего и дале(й)<,>.
Тедьі за подарова(н)емь и(н)сьтьікгатора правного и все(г)[о] города Лофи
ци стале(м) се со(т) то(г)[о] мое(г)[о] про(с)тупку во(л)ньі(м) учтиво(г)[о] п.<:>
Го(р)дія, войта лофи(ц)кого, во все(м) поє(д)нале(м) вьїкьладьі правнии єму
поворочавьши<,> такь вечисто узяли(х)мо доброво(л)ную межи себе угоду<,>.
Тую справу межи собою вічи(с)то уторивьши, у ка(ж)дого суду и право<,>.
Я, Дє(м)янь Ма(н)джо(с), вьішь менова(н)ньі(й)<,> не повине(н) иміти
мочи, не буду<,> за тоє, шчо (м) поє(д)на(л) п.<:> войта лофи(ц)кого, а не
жа(д)ньі(х) кого ли ко(л)вєкь з мешча(н) лофи(ц)ки(х) ту(р)бова(ть) и тру(д)ности и(м) задава(т)<,> а ни згубьі мое(й) вспомина(т) вічистими часьі у ка(ж)дого суду и права, такь я са(м), Дє(м)янь Ма(н)джо(с), якоже и пото(м)кове
мои и нихто з покревни(х) наши(х) близкиє и далекие<,> не пови(н)ньі<:>
п.<:> Горд-[!І // Го(р)дія Евсівича, воита лофи(ц)кого, жоньї и пото(м)ки и(х)
и жа(д)но(г)[о] з мешча(н) лофи(ц)кихь ту(р)бовать и прав нияки(х) зновля(т)
по(д) зарукою на судє(й) войсковьі(х) до ска(р)бу во(й)скового сто тареле(й)<,>.
Такь же єжєли бьі се тая справа зновити м іла чре(з) Го(р)дія, войта лофи(ц)кого, по(д) таковою (ж) зарукою и вьіною яко вьі(ш) описано<,>.
Которую угоду межи ними же дале(м) я, Дє(м)янь Ма(н)джо(с), абьі тоє
бьіло, до кни(г) дєкретовьі(х) города Лофици записана.
Што є(ст) и записано року и (д)ня вьішь писа(н)ного.
При которо(й) згоді бьіли люди добриє и віри го(д)ниє<.>: Фєсодо(р)
Гаращє(н)ко, атамань городовьі(й) лофи(ц)ки(й), Степа(н) Свиді(р)ски(й),
войть лофи(ц)ки(й) нака(з)ньі(й)<.>, и при на(с) зо(с)таючи(й)<,> п.<:> Ми
хайло Пивоваре(н)ко, сотьникь на мі(ст)цу п.<:> Ю(с)ка І<отляре(н)ка лофицко(г)[о]<,> и Дє(м)яна Капу(с)тьі, Федора Голіньки, Онопрія Шмира и
Ко(с)ти Ю всієнька (тоє при) и и(н)ши(х) нимало. //

80 зв

[№ 155.]
Справа Х у(р)сен‘ьковт>, трохг братовь.

81

Року ах^є [1665] м(с)ца сентеврия фі [19] дня.
Пєрєдо (м)ною, Ивано(м) Пилипе(н)ко(м), по(л)ковнико(м) нака(з)ньі(м)
лубе(н)ски(м)<,> и Федоромь Гаращен(н)ко(м), атамано(м) городовьі(м) лофи(ц)ки(м), и Го(р)діємь Евсієвичо(м), воито(м)ь лофи(ц)ки(м)<,> и Степано(м)
Свидє(р)ски(м), Лукияно(м) Ма(р)тиновичо(м), бурми(ст)рами, и всє(г)[о]
мастрату Лофи(ц)кого Ма(т)ві(й) Шкатула, Тимо(ш), со(т)никь, и Ива(н)
Клепа(н) и и(н)ши(х) при то(м) бьіло немало.
Ставши пре(д) нами, Яковь и Ивань Ху(р)сеньки, рожонии брати, из се
ла Ю(с)кове(ц), при суду наше(г)[о] лофи(ц)кого сознали доброво(л)но, явно,
133

(очеви(с)то и без жа(д)но(г)[о] примуше(н)я<,> мовючи таковьіе слова на Дани
ла Ху(р)сенька, брата своєго єдиноутробно(г)[о], же, «коне(ч)но, Данило
Ху(р)сенько, брать нашь, є(ст) человіко(м) в подє(й)зреню зо(с)відчоньі(й)
и явни(й) злочи(н)ца<,> котори(й) з чужи(х) комо(р) добро чужоє носить
и в свою комору носить<,> — докьладаючи и то(г)[о] у (с)воє(й) м ові,— ижь
Дани(ло), брать нашь, нє годє(н) мєжи лю(д)ми добрьіми мешкать».
А на пита(н)є М а(т)вія Шкатули Яковь из Ивано(м), ижь «заробляе(м)
не ти(л)ко на пиво, але и кровь из ко(с) витєчеть<,> межи нами из брато(м)
наши(м) Данило(м) Ху(р)сенько(м)».
До которо(г)[о] призна(т)я такь се субмитова(л) Яковь из Ивано(м) такь
се субмитовали пре(д) нами людє(й) за(ц)ньі(х) постановити <:,> коториє учинько(м) зли(м) Данилови(м) свід ом ьіО
«А коли бьі (м) нє мі(л) постановити на тоє людє(й) за(ц)ни(х), самь за
шию буду окова(н)<,>».
При таково(м) же своємь призна(т)ю таковьіє слова зо(з)нали, же «и (с)
хати Данила, бра(т)а своєго, на шию по ки(л)ка рази(й) вьігоняль<,> знаючи
о єго зли(х) учи(н)кахь, ижь є(ст) Данило явни(й) лю(д)ски(й) шко(д)ца<,>
и не є(ст) брато(м) наши(м), але го(р)ши(м) на(д) татаринаО ».
Пото(м) на у(т)решньі(и) дє(нь) Яковь то(г)[о] запрільсе бьі(л)<,>.
Пото(м) М а(т)віи Шкатула и Тимошь, сотьникь пєрокоповски(й), и
81 зв. Ива(н) Клепа(н) // Клепа(н) признали, и(ж) Яковь из Ивано(м) мовили и при
знавали, же «Данило, бра(т) нашь, з чужи(х) комо(р) добра носи(т) потае(м)ни(м) злодіиски(м) способо(м) и вь свою комору носить<,>».
Пото(м) то(т) жє Яковь из Ивано(м) признали, ижь «Данило, вола Иванова укравьши, и вь яму упхну(л)<,>. Ми(с)ка, Ти(м)че(н)кова зятя, со(т)то(г)[о]
потвару за вола во(л)ни(м) чинимь<,> жє конє(ч)но ула(с)ни(и) Данило, брать
на(ш), то(г)[о] вола у яму упхну(л)<,> укравьши, а Ми(с)ко, Ти(м)че(н)ковь
зять, о(т) то(г)[о] потвару волни(м) зоста(л)<,>».
Пото(м) по ки(л)ка крот по ра(з) єди(н), по два кроть, по три кроть и пидєсяти(й) разь признали, ижь «Данило, брать нашь, зли(й) злочи(н)ца и нє
добри(й)<,> але зра(й)ца и явьньі(й) злочи(н)ца и злодій явньі(й)<,>».
Дави(д) призна(л), ижь, идучи до (с)Б іт а , стріти(л) Данила у є(д)нои
кошулі<,> а ничого нє зна(л)<,>.
Ивань, сторо(ж), и Ми(с)ко Пахне(н)ко з прито(м)но(ст)ю усе(й) громади
ю(с)ковско(й) призна(ли), же Данило брать нашь80 (Ху(р)сенько), у млині
Зи(м)ницко(г)[о] жито мелючи, пшеници розмі(р)ноє по(д) жито у кошь укравь
ши, моло(л)<,> и в то(м) бьі(л) поиманьі(й)<,> а за тую ви(ну), м іх ь пшеници
навіявьш и, мє(л)никови о(т)да(л)<,>.
Хвє(с)ко Воропае(н)ко при(з)на(л), ижь «якь роби(л) у Ху(р)сенько(вь)<,>
на то(т) ча(с) Данило из Ивано(м) Ху(р)сеньки побилися<,>. На то(т) ча(с)
Данило мови(л) на Йвана: «Ти, Иванє, злодій, бо (с) поріза(л) вувци Йвана
Савче(н)ка и свині побилє(с) Па(х)не(н)кови<,>».— Тоє на то(т) ча(с) хотіле(м)
сбьівити ураду, ти(л)ко (ж) Данило мене упроси(л)<,> а са(м) Данило мови(л):
«Нєха(й) на мене ката привєзуть<,> шчоби(м) бо(л)шє(й) не гріши(л)<,>».
Ива(н) и Яковь Ху(р)сеньки на Данила признали, и(ж) «Данило, брать
нашь, хату спали(л)».
При то(м) те(ж) Ива(н) каза(л) на Данила, а Данило на Йвана и на Якова
мови(ли) и признавали, мовєчи: «Еди(н) у на(с) Ху(р)шчокь и є(д)но діл о
наше бьіло<,> — такь при(з)навали,— и свежину тую, шчо вувци порізали
и свині побили, тую свежину, у с і єсмо спо(л)на єли<,>».
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Таковую ихь справу казали(с)мо записа(т)// сагь<,>.
82
А учинивьши слушную и(н)квизицию та тоє мехмо[?] усе(й) громади
ю(с)ковско(й), котори(м) шкода бьіла, питали, єжєли на оньі(х) Ху(р)сеньковь
и(н)стикговати будуть вє(д)лу(г) права Статуту коро(н)ного и в не(м) а(р)тьікуловь описаньі(х) вє(д)лу(г) розділу чоти(р)на(д)цатого а(р)тьікулу се(м)на(д)цєто(г)[о]<,> прьісуди(ли). Ти(л)ко (ж) громада ю(с)ковьская Ху(р)сеньковь душами даровали, и(н)стикговати нє хотіли.
Мьі, ура(д), су(д) ньінешьньі(и), дєкрєто(м) даньі(м) наказуе(м) и прикри
в а є^ ), абьі Ху(р)сеньки у Ю(с)ковьца(х), селі, мешканя не міли<.>
Давши они(м) за плату по и(х) за(с)лузі в по(с)рє(д) м іста ка(р)ность
києвую<.>, казавши они(х) з міста с по(с)рє(д)ку людє(й) за(ц)ньіхь або нє
мівши мешка(н)я, яко зра(й)ци вьі(с)ві(д)чони и вигнани бьіли наказа(вь)ши,
то(т) дєкреть нашь до кьнигь дєкретови(х) записа(т) казалєм.

Ш 156.}
Дня кф [29] сегітеврия того (ж) року и пре(д) ти(м) же актомь.
Запозивалисе пре(д) на(с) Васи(л) Багла(и) из села Ждановь<,> из И(л)яшо(м) Огро(д)нє(н)ко(м) о зада(н)є єму, тоє(ст) тому И(л)яшови, о украдє(н)є
у мона(с)тьіру спо(д)нихь рече(й) ка(р)мазиновьі(х) 81, крашенинови(х)<,>
котори(й) Васи(л) Багла(й) признава(л) на И(л)яшова сє(ст)ри(н)ца Сидора.
Таковое справи казалихмо свідками доводити<,>.
Котори(й) Васи(л) здава(л)сє на Йвана, Олифірова брата<,> и на Ми(с)ка,
Поки(д)кова брата, и млсти пана Стосе(н)кова брата<,> которие тому менова(л),
ижь сведоми<,>.
Котори(х) поєди(н)ко(м) питали(х)мо, єжєли свідоми<,> або бьіли при
то(й) справі або ли о не(й) чули<,>.
Коториє по(д) су(м)ле(н)емь признали<,> и(ж) а ни свідоми тому, а ни
чули о(т) кого о то(и) справі такь признали<,>.
Мьі, ура(д), казалихмо доводити такового поде(й)зрє(н)я Василю Баглаю<,> котори(й) жа(д)ньі(х) до купи (с)тавь и знаковь я(в)них не по // нє показа(л) и нє дові(л), тьі(л)ко мови(л), ижь «из лю(д)скоє речи то(м) на Сидоре(н)ковь мови(л)<,>».
Мьі, ура(д), су(д) нинешньі(и), и бачачи<,> ижь Васи(л) Багла(й) нє дове(л) ничо(г)[о] на И(л)яша Огоро(д)не(н)ка изь єго се(ст)ри(н)цо(м)<.>, в реча(х) подо(й)зреньі(х) они(х) Сидоре(н)ко(вь) при вшєляко(и) за(ц)ности и цно
ти таково(й), яко и пє(р)шо(й) зоставали<,> зо(с)тавуе(м). А оного Василя
Баглая вє(д)лу(г) пора(д)ку судового Статуту коро(н)ного и в нє(м) а(р)тикуловь описаньі(х) наказує(м), абьі<,> таковьі(й) потва(р)ца Васи(л) Ба(г)ла(и),
шчо вю(л)<,> на Сидорє(н)ковь, того нє довє(д)ши, са(м) у тако(й) вині зоста(л)<,>.
Дєкрето(м) наши(м) наказує(м), абьі за (с)во(й) ви(с)тупокь, кара(н)е
одє(р)жавши, во всє(м) сторону свою о(т)по(р)ную поє(д)на(л), наказали и,
изтвє(р)дивьши, до кьни(г) записать казали<,>.

135

82 зв,

т 157.)
Справа Д г(м )чихи Виприиіче(н)ково(й)
изт) Да(н)чихою ши(н)ка(р)кою<,> которая Да(н)чиха,
нг доказавьши на Д и(м )чиху, брехала<;>.

83

Року a x je [1665] м(с)ца дека(м)врия ка [21] дня.
Передо (м)ною, Ивано(м) Пилипе(н)ко(м), по(л)ковнико(м) наказньі(м) лубе(н)скимь, и Федоро(м) Гарашче(н)комь, атамано(м) городовьі(м) лофицкимь,
и Гордія Евсіевича, войта лофицкого, Степана Свиде(р)ско(г)[о], Л авріна
Пра(д)ку, Луцика Ма(р)тиновича, бурми(ст)ровь<,> и всі(м) спо(л)ньі(м)
ма(й)страто(м) Лофицки(м)<,> и при на(с) зостаючи(м) людє(м) з*а(ц)ньімь и
вірьі го(д)ньімь<,> Йвана Зікраче(н)ка, Тимоша, сотьника перекопьского,
и и(н)шихь зацни(х) людє(й) бьіло при то(м) немало.
Ставши прє(д) нами, Вукься Да(н)чиха Скрипьни(ч)ка, ши(н)ка(р)ка,
зе(з)нала явно, я(с)но и бєзь жа(д)ного примуше(н)я, мовечи таковьіе слова,
и(ж), «панове ура(д) спо(л)ньі(й) Лофицки(й), шчо (м) будучи по(д)пилою и
хмеле(м) и впи(л)ство(м) розу(м) сво(й) заморочивьши а за // а запо(м)нівши
страху бжо(г)[о], и каранья права по(с)полито(г)[о] учтиво(й) пане(й) Ма(с)ци
Ди(м)ково(й), Вьіпришче(н)ково(й) ж он і, примовила гонорови за(ц)ному ма(л)же(н)скому шко(д)ливьіє екьсце(с)я, ижє (м) Ма(с)ци Ди(м)чиси Вьіпришче(н)ково(й) мовила, и(ж) якобьі Ди(м)ко Випришче(н)ко<.>, му(ж) Ма(с)ки Ди(м)чихи<,> м(і)л за нецноту е(й) тареле(й) два(д)цать носити<,>. Тодьі (м) тое
слово не говорила, ти(л)ко шчекала, бреха(ла) и ревековала<,>».
Мьі, ура(д) Лофицки(й), чуючи у(ст)ную мову и ревеказию В укьсі Да(н)чихи, записавьши до к-ьни^) декретовьі(х) лофицки(х), записать казали<,>.
А у(ч)тивую паниею Ма(с)ку Ди(м)чиху, Випришче(н)кову жону, при вьшеляко(й) учтиво(с)ти и гонору за(ц)ного, яко и пєреше(й)Ш бьіла, зо(с)тавуе(м).
Таковую и(х) справу ти(м) декрето(м) наши(м) вічи(с)то уторае(м)<,> котори(й) нашь дєкреть записать казали, шчо е(ст) и записано и(с) по(д)писо(м)
руки писа(р)ско(й) ро(к)у и (д)ню зви(ш) описа(н)ного.
Григорьі(й) По(д)гаиски(й), писарь лофицки(й)<;>.//
І№ 158.)
Декрете злочи(н)ци Ю (с)ка, М а(р)типова сина, о по(й)ма(н)ном'ь
з лицомь вола, которо(г)[о) укра(л) у Г р и ц ш а Квача,
мииічанина лофицкого <.>

83 зв.

Року ax je [1665] м(с)ца декаврия кв [22] дня.
Передо (м)ною, Ивано(м) Пилипе(н)комь, по(л)ковнико(м) лубе(н)ски(м)
(наказни(м), и Фесодоріом] Гаращче(н)ко(м), атамано(м) городовьі(м) лофицки(м), и Го(р)діемьЕ(в)сіевичо(м), воито(м) лофицки(м), Степано(м) Свидє(р)ски(м), и Лавріно(м) Пра(д)кою, Лукияно(м) Ма(р)тиновичо(м), бурми(ст)рами ма(й)страту Лофицко(г)[о]<,> и при на(с) зостаючого Уласа Ми(т)че(н)ка,
воита гли(н)ско(г)[о], Михайла Жукавьского, Степана Дзуриковьского, Миха(й)ла Горбане(н)ка, Гарасима Коломи(й)ца и многи(х) мешча(н) лофи(ц)кихь бьіло при то(м) вірьі го(д)ньі(х) немало.
Ставши прє(д) нами, Грицко(м)Ш Квачь, мешчани(н) нашь лофицки(й)
опо... 82 ска(р)жи(л) пє(р)соналите(р) и креминалите(р) на Юска, Ма(р)тинова
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сина, явьного злочи(н)цу, котори(й) запо(м)нівши бга и права по(с)политого,
вола г н і д о г о ] но(ч)ни(м) способо(м) Грицкова Квачова нєробочи(м) злодіиски(м) обьічае(м) из загороди укра(л)<,> и заві(л) и вь Гли(н)ску Степанови,
резникови, за золоти(х) трина(д)цєть прода(л)<.>
Которого Ю(с)ка, Ма(р)тинова сина, явного злочи(н)цу, пнталихмо,
яки(ім) способо(м) изь чиє(й) поради такового злого допу(с)ти(л)сє учи(н)ку<.>
Котори(й) призна(л), ижь ни з чиєго позволе(н)я, а ни (з) намови, а ни з
поради, ти(л)ко самь своюволєю того учи(н)ку допу(с)ти(л)се<,>».
Прєто ми, ура(д), казалихмо Степану, резникови // глн(н)скому, аби
виво(д) чини(л) из себе, при ко(м) того вола о(т) Ю(с)ка, злочи(н)ци, купи(л).
Котори(й) мови(л) таковиє слова, ижь та(к) дя(д)ки єго, яко и и(н)шие
злочи(н) 83 Ю(с)кови, злочи(н)цеви, приятели шлюбовали за того злочи(нь)цу,
а меновито Грицко Шкодє(н)ко и Васи(л) Соло(м)ка<,> такь шлюбуючи, ижь
чоловікь добри(й), ихь прияте(л)<,>.
Тєдьі(с)мо ура(д) наказали, аби Гри(ц)ко Квачь свое(й) шкодою доходи(л)
на со(с)та(т)но(й) заво(д)ци своє(й) (Степану, резнику,) шкоди ве(д)лугь роз
д іл у чоти(р)на(д)цетого а(р)тикулу трете(г)[о]<,> а Степа(н), резникь, свое(й)
шкоди на Грицку Шкоди(н)ку и Василю Соло(м)ци<,>. А оного Ю(с)ка, Ма(р)тинова сина, за явьни(й) учинокь вє(д)лу(г) важно(с)ти лица би(л) горло(м)
карани(й) ве(д)лу(г) чоти(р)на(д)цєтого розділу артикулу семого<,>. Ле(ч)
сторо(на) и(н)стикгуючая соного Ю(с)ка, злочи(н)ци, горло(м) даровала<,>
бо(л)шь не и(н)стикговала<,>.
Дєкрето(м) наши(м) наказуе(м) и прикриває(м), аби Ю(с)ка, явьного злочи(н)цу, у при(н)кгери дупци скарано<,>.
То(т) декреть нашь до кьни(г) декрето(в)нихь казали записа(т), шчо е(ст)
и записано с по(д)писо(м) руки писа(р)ско(й).
Григори(й) По(д)га(й)ски(й), писарь лофицки(й)<.>//

[№ 159.)
Чини(ім) відомо ти(м) пи(с)мо(м) наши(м) ми, ура(д) Лофицки(й), ниже(й)
по(д)писа(н)ни(м)<.>, ижь Сєме(н) Грєсе(н)ко<,> изь Ивано(м), котори(й) се
пе(р)ве повіда(л) поповичо(м), а пото(м) изказа(л)се бити ніяко(м)ь Богатире(н)ко<—> єще пе(р)во за д е в ізн і А ле^ія К вітьки прє(д) своєго по(с)тано(вь)лени зо(с)тали.
Они(й) Сємень Грєсе(н)ко изь Ивано(м)<,> товари(ст)во оба, коториє на
то(й) ча(с) казали, шчо о(д) ге(т)мана єду(т) узяти пна Романовьско(г)[о] и Гаращє(н)ка и Пилипе(н)ка у Лофицу и повезти окова(вь)ши<,>.
А пото(м) обачимо(с)мо, ижь у Семена Гресе(н)ка уха нема(ш). Которо(г)[о] смо питали: «Где збувь уха?»
Они(й) о(д)каза(л), ижь «у Че(р)нигови за коня уха збу(вь)<,>».
При котори(х) било конє(й) двоє, с кои(х) шкапа на шо(с)тое, а лошакь
на четвє(р)тое<,>.
Котори(х) смо пита(ли), шчо би то за кони. Они о(д)казали, же то и(х)
вла(с)ние кони, и лоша(к) той (ж) шкапи<,>.
Котори(х) обачи(л) п.<:> К вітька, ижь они люде нєробочие<,>.
Знову питали то(г)[о] Семена, яки(м) се ремє(с)ло(м) бави(л)<.> 0(д)каза(л)<}> ижь по кишеня(х) лю(д)ски(х) добивае(т)се<,>.
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Которихь К вітка б є з є ( н ) є ( м ) каза(л) опа(т)ри(т) єще о середу по(ст)ю<,>.
Оньїе, обачивьши ча(с) пово(л)ни(й), на воскресение Хво из ла(н)цухо(м)<,>
и зь коло(д)ками поутікали<,>. За котори(х) и п.<:> во(й)та ту(р)бова(л) то
го, котори(х) по чотиро(х) нєдєля(х) знову у Пиратині коне(й) о ки(л)ка міючихь, знову козаки, по(й)мавьши, лофицкие, до Лофици припровадили<,>.
Котори(х) мьі, обачивши, ижь го(д)ньі бьіли го(р)ло(м) карани бьіти<.>,
ажи то бьіло и(н)стикгатори дєкрето(м) наши(м) //
дєкрето(м) наши(м)[!] наказуе(м), абьі они... 84
ІМ 160.]
Запи(с) Йвана, цигана, злочиньці, ax^s [1666] ное(вь)ри(а) кв [22] дня.
Передо (м)ною, Степано(м), хоружи(м) арматьни(м), и Миха(й)ло(м) Остапе(н)ко(м), атамано(м) городовьі(м) лофицки(м), сь Гордіємь Евсієвичо(м),
во(й)то(м) лофицки(м)<,> и Ивано(м) И(л)че(н)ко(м), Ивано(м) Дзукгавьі(м),
Ивано(м) Масичо(м), Данило(м) Багатире(м), бу(р)ми(ст)рами ма(й)страту Лофицко(г)[о], и и(н)ши(х) немало.
Івань, цига(н), бьі(л) пре(д) на(с) по(с)тавьлени(й) злочи(н)ца, котори(й)
бьіл по(й)мань из лицо(м) явьньі(м) из шкапою сивою, украденую чре(з) то(г)[о]
Йвана, цигана, и єго товаришо(вь) — Про(ц)ка и Йвана Бабковатого, которого шкапу завели из Чорну(х) крадени(м) способо(м) о(д) Супруна, жителя чорну(с)кого<,>. Которо(г)[о] Йвана из Про(ц)ко(м) и зь Иваномь Бабковати(м)
и з ти(м) явни(м) лицо(м) по(й)мали у Лофиці и пре(д) на(с), ура(д) Лофицки(и), привєденью
Тедьі за пьіта(н)ємь о(д) на(с), ураду, то(й) Ивань, злочи(н)ца, призна(л)
доброво(л)но<,> и(ж) Процикь и Ива(н) Бабковати(й) єго товари(ст)ву спо(л)ное тому злому д іл у е(ст) исто(т)ньі справьці из ни(м) тое(й) зло(й) ко(м )паніі
допсі маІгали<,> и пожи(т)ковали<,>.
То(т) же злочи(н)ца Ива(н), цига(н), призна(л) тако(ж) доброво(л)но<,>
и(ж) Ива(н), цига(н), котори(й) да(вь)но у Лофиці мешкаеть, тому д іл у е(ст)
спо(л)ни(м) товаришо(м)<.>, бо та(к) призна(л), шчо Ива(н), лофи(ц)ки(й)
цига(н), о(д) того д іл а нє буде(т) во(л)ни(м)<,>. Котори(й) и очеви(с)то Йвану,
цигану, мови(л), же «абьі, Йване, такь буде(ш) звязань, я(к) и А».
То(т) же призна(л), ижь «тьі мене, Йване, за тое би(вь), шчо(б) я тобі коне(й), накравьши, бо(л)ше(й) приводи(л)<,>».
На о(с)татокь то(т) же Йвану мови(л), же «ти, Йване, лофицки(й) цигане,
такь будешь пече(н) о(д) ката, я(к) и я<;>».
Тое зап ... 85 //
%
[№ 161.]
Записано вь спра&Ь Дац-ька Кумки со викьраде(н)е комори<,У.
Року ах^и [1668] м(с)ца<:> ма(р)та ф [9] дня<,>.
Пєрєдо (м)ною, Стєфано(м), хоружи(м) а(р)мать во(й)сковьі(х)<,> Юско(м) ^(т)роко(м), атамано(м) городовьі(м) ло(х)вицьки(м)<,> Ма(т)фєє(м)
Е(м)чєнько(м), во(й)то(м)<,> Йвано(м) Дзугавьі(м)<,> Лє(с)ко(м) Сіньничє(нь)ко(м), бурьми(ст)рами уряду Ло(х)вицького, и при на(с) людє(й) зацьньі(х)
и вірьі годьньі(х) при то(й) справі будучи(х) — Горьдія Е вьсієнька, Данила,

цє(х)ми(ст)ра ш евьскогоО Ми(с)ка ЖуКа<,> й инши(х) людє(й) вірьі годьньі(х) бьівьши(х)<,>
приточилася справа<,> и ска(р)гу свою Данило, прозьіваемьі(й) Кумька,
житє(л) нашь ло(х)вицки(й)<,> со то прекьладаль<,>
ижь, «панове врядь, комору мою сєрєдьку (д)ня (на місті)<;>, с которо(и)
гроши<,> пла(т)є, ножи и иншии р і ч і та(м) будучии викрадено<,>».
Тєдьі мьі, урядь, на жалобу Данилову зара(з) скоро за соповідью сопить
пи(л)ньі(й) у своє(м) городі учинить со таковьі(х) неробочихь людє(й) ро(с)казали(с)мо<,>. Прєто на то(м) же часі таковьіи зьлочи(н)ці зь лицо(м) — баво(л)ницами и зь гудзіками срібрьними и зь и(н)шими річами — по(й)мавьши, и до вєзє(н)я кріпького таковьі(х) явьньі(х) зьлочи(н)цевь<,> дати ро(с)казали(с)мо<,> А скоро презь ро(з)ноє мо(р)дєрьство бьіли караньї и до того
всє(г)[о], що покьрали, при(з)налися<;>.
Што мьі, засільі(й) вьря(д), стосуючися с право(м) посполйтй(м)<,> на
которьі(х)<,> Статуть и гш(с)мо бжиє сопібає(т) вь ро(з)ділє чотирина(д)ц[ат]о(м) вь а(р)ти[ку]ле трєто(м)<,> таковьі(х) явьньі(х) изь лидо(м) зьлочи(н)цовь по(й)маньі(Х), нічи(м) и(н)ши(м) право стоє карати нє по(з)воляє(т),
тьі(л)ко вє(д)лугь за(с)луґи и(х) якь заробили, // горьло(м) карати<;>. Бо 86
гдьі (ж) тьіи два и(х) злочи(н)ці зо всі(х) городовь повідалися бьіти<,> а
имє(нь)но: єди(нь) зь Лютє(н)ки ме(н)ши(й) (Микита) мєнивься<;>, а други(й)
Ди(м)ко и(з)-за (Д)ніпра<,> — соба(д)ва Лй(ч)кованьі бьіли<,> за настояниє(м) и(нь)стигатора, а ві(д)лугь правьно(г)Іо] способу 86, абьі зьльїи людє ме
жи добрими лю(д)ми не зна(й)довалися<;>, веліли(с)мо таковьі(х) шькодячи(х)
зьлочи(н)цовь на зьгибе(л)ницу зогьнатй<;>.
Д ьля чого у кьниги дєкьрєтовьш таковую справу записа(т) казали, що
е(ст) и записано.
[Знак підпису.]
[№ 162.]
Справа Волошина Грегорашькова зь Сороки изь-за (Д)нЬстра
зь жоною чужєю изь Дячого<;>.
Року ах^и [1668] м(с)ца іюля к [20] дня<;>.
Пєрєдо (м)ною, Ияково(м) Коньдратиєвичо(м), атамано(м) ло(х)вицьки(м)<,> Ядько(м) Гарасиме(нь)к0(хм), во(й)то(м), Лє(с)ко(м) Сіньничє(нь)комь, Ивано(м) Падалькою, бурьми(ст)рами ма(й)страту Ло(х)вицького<,>
ставьши сочєвьісто, Палажька с Пирятина Павьлувьна, Коломьі(й)ко(вь)на
удова<,> которая ска(р)гу свою на Григорашька Волошина, собьіватєля зь
Сороки изь-за (Д)ністра со то прєкьладала<;>,
ижь, «панове вря(д), Григорашько Волошинь у Ва(р)ві у Яска, ва(р)ви(н)ского жителя, у которого (м) ши(н)ковала<,> мєнє подьмовиль и в л а с 
не, якь з жоною, зо мною мешькаль<,> и м іл ь за жону мене узяти<;>».
Што мьі, засільі(й) судь, стосуючися зь Статуто(м) и с право(м) святи(м)
посполити(м) якь у розьд'Ьл'Ь чотирна(д)цато(м) у арьтикул'Ь кф [29] сописуе(т)<,> повьстегаючи зьло(ст) людє(й) своево(л)ньі(х), которьш прєпо(м)нивт>ши
боязьн бжию и пови(н)//ности свое(й) христия(н)ско(й) нє состєрєгаючи<,>
за досвідьчє(н)є(м) лю(д)ски(м), яко не задьньі(х) собои(х) сторонь и явьни(х)
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чужоложьнико(вь) вязє(н)є(м)<.> карали(с)мо<,> и зь м^ста нашг(г)[о] ло(х)вицького вигьнати ро(с)казали.
Нащо дьля в"Ьрьі л'Ьпьшо(й) у кьниги декьрєтовьш ратушьний ло(х)вицький записа(т) казали<,> що є(ст) и записано<.>
Ш 163.]
Справа Квачова з ь Билимєнко(м) со бьчольі(,У року
axjH [1668]87.//
Ш2164А
87

Року ахо [1670] мца інаурия ла [31] дня<;>.
Передо (м)ною, Дє(м)ко(м) Випри(с)ко(м), со(т)нико(м) ло(х)вицьки(м),
Савою Гаращє(н)ко(м), атамано(м) городови(м), і при на(с) будучи(х) пна Йва
на Ілчє(н)ка, Лє(с)ка Сінничє(н)ка і Йвана Дзуґаво(г)[о], бурьми(с)тро(в)
ма(й)страту Ло(х)вицького, і при би(т)но(с)ти пна Алє^а(н)дра Тєодоровича,
пна Ігната Михиевича<,> пна Лукяна Калинє(н)ка<,> Юрия Стефановича<,>
Василя Скражє(н)ка, Івана Филоновича<,> Аньдрєя Гла(д)чєнька, та(к)
тє(ж) і много товари(с)тв і всего по(с)по(л)ства обиватєлє(й) ло(х)вицьки(х)
немало при то(й) справі будучи(х),
ста(вь)ши (очеви(с)то, пнь Васили(й) Нижине(ц), на сє(й) ча(с) будучи(й)
(обьіватє(л) ло(х)ви(ц)ки(й), чини(л) о п овід ь і ска(р)гу преклада(л) на пна
й(с)тапа Куце(н)ка, во(й)та ло(х)ви(ц)кого, такови(м) способо(м): «Пне со(т)/*ч^
нику і пне атамане і вся громадо ло(х)вицькая, кри(в)да ся м ні діе(т) о(т)пна
во(й)та вашего, іжь мя бе(з) даня жа(д)но(й) причини забивае(т) і до вязеня
посилає(т), я (м) єму нє є(с)тє(м) вине(н), н і в чо(м)».
Мьі тєдьі, вря(д) вьі(ш) рєчє(н)ни(й), ви(с)луха(в)ши жалоби пна Василиво(й)<,> питали(с)мо пна £2(с)тапа, во(й)та, «задля яко(й) причини Василя
Ніжи(н)ца забива(л) і вязєня(м) кара(л)?»
Нащо во(й)ть ло(х).ч,> о(т)пові(д) такую дава(л): «Пне со(т)нику і атаманє і все по(с)по(л)ство ло(х).<,> по(д) ча(с) наи(з)до(в) Васи(л)ко(в) придалє(м) бьі(л) пна Василя Ніжи(н)ца к Стєфанови Свидє(р)скому для помочи, аби
вкупі Давидо(в)ского справовали і кон і єго ко(р)му, що пнь Васи(л), фо(р)тєлями своими наробляючи, жа(д)ного ко(н)тє(н)ту на Давидо(в)ско(г)[о] нє
дава(л) і нє да(л)шєю нє приложи(л)ся<,> а мене, в то(м) ста(р)ши(м) би(в)ши,
в городе ска(р)га о(т) пна Стєфана Свидє(р)ско(г)[о] до(й)шла<,>. Котори(й)
то Васи(л) при(л)ся і ніякиє(с) рєє(с)тра фа(л)шивиє показова(л)<г,> мо(вь)ячи, же «то(л)ко мя то(т) нає(з)дь коньтує(т), дава(л) страву і конє(м) ко(р)му».
Q чо(м) і Стєфань Свидє(р)ски(й) су(м)лєня(м) свои(м) завязова(л)ся, же
«жа(д)ного коньтє(н)ту на то(т) наи(з)дь о(т) Василя нє вида(л)<,>».
За коториє то єго Васил нєго(д)ниє слова, вивіда(в)шися добре, жє ша(л)ві(н)ско в городі по(с)тупує(т) і во(л)но(ст) седи(т)<,>.
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Мьі, со(т)ни(к) і атама(н), повьторє соного карали<,> вязєнямь за то(т)
про(с)тупо(к)<;> а видячи, жє пнь Й(с)тапь, во(й)ть ло(х)вицьки(й), нє зо(с)тає(т) ви(н)ни(м) н і в чо(м) вє(д)лугь при(з)натя пна Стєфана Свидє(р)ского, наказали(х)мо дєкрєто(м) наши(м), абьі Васи(л) пна во(й)та за (с)во(й) про(с)тупо(к) упроси(л) і громаді всє(й) покори(л)ся.
Котори(й) жа(д)ною міро[ю], упо(р)ни(м) бьі(в)ши, нє (с)хотіль<,>.
Тєди ми, вря(д), видячи єго упо(р)но(ст), пна во(й)та ло(х)ви(ц)ко(г)[о]
во (в)сє(м) уво(л)няє(м) со(т) нєго, жєби пнь Васи(л) ту(р)бова(т) нє важи(л)ся<;>.
Нащо для в ір и ліпшо(й) до книгь міски(х) ратуша ло(х).<,> тую и(х)
справу записа(т) казали(с)мо<:>, що є(ст) і записано<; ,>.//
І№ 165.]
Справа Уласова Дядкова зт> Дє(й)нє(ч)кою
со спалє(н)є хороми єго ю(т) Дє(й)нєки<.>

87 за,.

Року ах^и [1668] м(с)да новє(м)бра кз [27] дня.
Пєрєдо (м)ною, Юско(м) Иякововичо(м), сотьнико(м) ло(х)вицьки(м)<,>
Савою Гаращє(нь)комь, атамано(м) городовьі(м) ло(х)вицьки(м)<,> Стєфано(м) Свідє(р)ски(м)<,> во(й)то(м)<,> Ивано(м) И(л)чє(н)ко(м)<,> Лє(с)ко(м)
Сіньничє(н)ко(м), бурьмистрами уряду Ло(х)вицького<,> и товариства при
на(с) будучого Матьфєя Е(м)чєнька, Миха(й)ла Йстапє(н)ка, Грицька Сє(р)гиє(н)ка<,> Грицька Жура(вь)ля<,> Уласа Погуляя<,> и и(н)ши(х) зацьньі(х)
и вірьі годьньі(х) товариствь на то(й) справі будучи(х)<,>
ставьши сочєвьі(с)то, Ула(с) Дя(д)ко, козакь и собьіватє(л) ло(х)вицьки(й)<,> которьі(й) на Ма(т)фія Дє(й)нє(ч)ку со спалє(н)є со(т) єго хати и
вьсє(й) сосєли на по(д)варька(х)<,>.
Що смо на жалобу Уласову Дя(д)кову<.>, абьі тоє спалє(н)є слушьньі(м)
и явьньі(м) пра(вь)ньі(м) и доводо(м) пєвьньі(м) прє(з) людє доведено бьіло<,>.
Що Игнать Степука при(з)наль<,>: «Я,— мови(т),— у баш ьті стояль с
ціпо(м) и у броварі бьіль, а Дє(й)нєки на сторожі не бачивь<,>».
Що Хвє(с)ко, совьча(р) Васкувь, зо(з)на(л): «Мьі йдемо, ажь Дє(й)нєка
со(т) Ва(с)ково(й) хати идє(т)<,> и зь нами ишо(вь) до мі(с)та, м іх ь полови
ню(с)<,> и мовиль Дє(й)нєка: «Туть на(с) бєзь козьіра нє со(з)мє(т)».
И Стефань, совьчарь Уласовь Дя(д)ковь повідавь<,>: «Ишьли мьі с по(д)варька зь со(вь)чаро(м) Уласовьі(м), свини гнали, а Дє(й)нєки нє б ачивьО ».
^
Прєто мьі, уря(д), того совьчара Уласова урядо(вь)ньі(м) кара(н)є(м) ка(н)чукомь бити казали<,>. И то(й) совьчарь Уласовь<,> при(з)наль<,>: «Зь на
ми Дє(й)нєка ишовь до міста<,> и мене намо(вь)ляль, щобь никому нє казавь,
що бьіль на по(д)варьку Уласово(м)<,> и грошє(й) м ні золоти(х) собецавь дати<;>».
И по тьрєти(й) раз то(т) же совьча(р) Уласовь Дя(д)ковь призьналь<,>// 88
же Де(й)нєка хьвали(вь)ся запалити хату Уласову на по(д)варьку<,>.
Прєто мьі, засільі(й) уря(д), зь вязє(н)я пустити ро(с)казали<,> и таково(г)[о! зьлосливо(г)[о] нєзьбожьно г)[о] и нє поцьтиво(г)[о] чєловіка, Ма(т)ф ія Дє(й)нє(ч)ку, яко зьра(д)цу и подозьрє(н)но(г)[о] во (вь)шєляки(х) учи(н)нька(х) зьльі(х) нє поє(д)нокро(т) упалого<,> и вь зьлоді(й)стві и вь спалє143

(н)ю подо(з)рг(н)ного<,> урядо(вь)ньі(м) правьньі(м) поступькомь<,> яко нє
уцьтиво(г)[о] и нє зацьно(г)[о] чєловіка, киями ноги и руки со(т)бити ро(с)казали(с)мо<,> любо и нє такой ка(р)ности заробиль за свой зльїй учи(н)ки и
поступьки<,> вєдьлугь пра(вь)ного Статуво(г)[о] а(р)тикулу и ро(з)ділу сописа(н)но(г)[о]<,> спалє(н)ня годєнь бьіль<,>.
Едьнакь жє иньстигаторь, помєнє(н)ньі(й) Улась Дя(д)ко, на душу Дє(й)нєкову нє настояль<,> ти(л)ко со кара(н)є на(с), уряду, жадаль<,>.
Которо(г)[о] смо Дє(й)нєку бєзь по(л)ги карати киями ро(с)казали и зь
м іста, яко нєпоцьтивому, по(й)ти вєліли<,> абьі таковьі(й) несоба(ч)ньі(й) и
зьра(д)ца, и шько(д)ца лю(д)ски(й) мєжи миро(м) христия(н)ски(м) нє мєшькаль<,>.
Прєто таковую справу у кьниги дєкьрєтовии записа(т) казали, що є(ст)
и записано<;>.
И пєрєдь нами, зьвьішь сописа(н)ньі(м) урядо(м), жона Ма(т)фієва Дє(й)нєкова сцуралася и за мужа єго, яко нє зацьно(г)[о], міти нє хочє(т) и нє хо
т іл а и вічьними часьі Дє(й)нєки за мужа собі нє хочеть.
И тоє мовє(н)є, що жона мужа Дє(й)нєки сцуралася, записа(т) казали<,>.//
ІМ 166.]
88 зв.

Року ах^ф [1669] м(с)ца геньвара кв [22] дня.
Пєрєдо мною, Савою Гаращєнько(м), атамано(м) городовьі(м) ло(х)вицьки(м), Стєфано(м) Свідє(р)ски(м), во(й)то(м)<,> Ивано(м) И(л)чєнько(м)<,>
Лє(с)ко(м) Сіньничєнько(м), бурьми(ст)рами уряду Ло(х)вицького<,>
ставьши сочевисто, вся громада ха(р)ковьская повіту нашо(г)[о] Ло(х)вицького<,> которьій со(т) ста(р)шого ажь до на(й)ме(н)шо(г)[о] спромєжьку
себе видячи, яко нєпоцьтиво(г)[о] и незацьно(г)[о] чєловіка<,> на (й)мя Хьвєдора Билимє(нь)ка<,> такь тєжь и брата єго ...<,> 88 изь своє(г)[о] сєла Ха(р)ковєць вигьнали<,> и и(х) наща(д)ку, якь явьньі(х) зьлодієвь и право(м) урядо(вь)ньі(м) пєрєкона(н)ньі(х)<,> у сєбє и у сєл і своє(м) дє(р)жати нє хочут<,>.
Що и мьі, засільі(й) урядь, нє будучи всєму и(х) миру н і вь чо(м) спроти(вь)ни<,> а зьвьлаща взьіраючи и вь право нашє хри(с)тия(н)скоє<,> жє
мєжи миро(м) христия(н)ски(м) абьі таковий людє зьлоді(й)ство(м) перекона
ний м ісца и мєшька(н)я нє міли<,> позьволили(с)мо<,> сони(х) шько(д)цо(вь) и вь бра(н)ю добра лю(д)ского<,> не ти(л)ко вь сєлі Ха(р)ковьца(х),
але и вь городі и вь п о в іт і нашо(м) Ло(х)вицько(м)<,> Билимєнько(вь) обо(х)
и наща(д)ку дітє(й) и(х) 89 нє дє(р)жати и, яко зьра(й)цу(вь) лю(д)ски(х), вигь н а т и О .
^
Которьі(х) увє(с) ми(р) и(х) дшєю даровали, тьі(л)ко мєжи ними, лю(д)ми
добрими<,> нє маю(т) и моци м іти мешькати нє буду(т)<.> Але, яко зьра(й)ци
"и нєпоцьтивий людє, мешька(н)я та(м) мєжи ними, ха(р)ковьцами, Билимє(н)ки, Хьвєдо(р), Павьло и сьіни и(х) 90 жити нє маю(т)<,>.
Нащо таковьі(х) шько(д)ливьі(х) людє(й) у кьниги дєкьрєтовии ратуша
ло(х)вицького записа(т) казали, що є(ст) и записано.
[Знак підпису.]
Е(ст) діте(м) и(х) слава добрая<,> мі(с)цє має(т) вє(з)дє за промоциєю
и про(з)бою и позьволе(н)є(м) громади усє(й) ха(р)ковь(с)ко(й) діти мают
славу добрую<,>.//
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l№ 167.і
Справа Хвє(с)ка Гаращєнька со заби(т)ю к уп щ а
чє(р)н'Ьго(в'ь)ского<,> которая такь вь собі має(т)<.,>.

89

Року со(т) нарожє(н)я сна бжия тисяча шє(ст)соть шє(ст)дєся(т) дєвято'V»
(г)[о]<,> м(с)да гєньвара дня два(д)ца(т) девятого<,>.
Передо (м)ною, Ияково(м) Зася(д)комь, собозьни(м) польку лубенского<,>
йле^еє(м) йлєно(вь)ски(м) (о(т) пана полько(вь)ника лубє(н)ско(г)[о]<,> со
заби(т)ю Василя Соколо(вь)ского<,> купьда чєрьніговьского<,> до Ло(х)вици на правьное попа(р)тиє зе(с)ланими<,> и при то(й) справі будучи(х) —
пана Исоакима, господара за(м)ку єго мл(с)ти пана гє(т)мана<,> пана Дьми(т)рия Пико(вь)ца<,> пана писара каньцєляриє(й) во(й)сково(й)<,> пана Юска
Иякововича, сотьника во(й)ска Запо(р).<:> ло(х)вицького<,> пана Уласа
А(нь)тонє(н)ка, атамана городового нака(з)но(г)[о] ло(х)вицького<,> пана
Стєфана Свідє(р)ского, во(й)та<,> Йвана И(л)чє(нь)ка, бурьми(ст)ра уряду
Ло(х)вицького<,> пана Алє5а(н)дра Тєсодоровича<,> Г орьдія Евьсієвича,
Миха(й)ла £2стапє(нь)ка<,> Грицька Серьгиє(н)ка<,> И(л)ка Ма(нь)дика<,>
Стєфана Стрє(л)бицького, Юска Москалє(н)ка<,> Ма(т)фєя Емьчє(нь)ка<,>
Матяша Топьчилє(нь)ка<,> Данила, цє(х)ми(ст)ра шє(вь)ского, Са(х)на, цє(х)ми(ст)ра рє(з)ницького<,> Ереми, крамара<,> и мьноги(х) людє(й) зацьньі(х)
и вірьі годьньі(х) при той справі будучи(х)<,>.
Становьши сочєви(с)то пєрє(д) судо(м) пєрьсоналітє(р), п ан і Василєвая
Соколо(вь)ская, собьіватє(л)ка чє(р)ніго(вь)ская<,> которая
жало(с)ную
ска(р)гу свою со заби(т)ю Василя, мужа своє(г)[о]<,> прє(з) Хвє(с)ка Гаращє(н)ка, собьівателя ло(х)видького, станулого<,> со то прєкьладала<,>: «Па
нове засільі(й) ма(й)страть<,> прошу со сами(й) скутокь да(н)я слушьно(й)
справє(д)ливости<,>».
Прєто мьі, засільі(й) цальі(й) судь, по ви(с)луха(н)ю жалоби п ан і Василєво(й)<,> а видячи<,> и чуючи лю(д)скии и [оічима своими бачачии писа(н)нии урядо(вь)нии при(з)на(н)я<,> а стосуючися с право(м) посполити(м)<,>
в ро(з)ділє єі [151<.>// вь Сакьсоні и вь поря(д)ку<,> и вь Статуті в ро(з)- 89 за,
д іл є ві [12] а(р)тикулє вьторо(м)<,> сописа(н)о(м) со забо(й)стві<,> запобєгаючи тому и повьстєгаючи своволє(н)ства нємилосє(р)дьно(г)[о]<,> нєхристия(н)ского, што со(т) часу вь людє(х) бьіваю(т)<,> и зуфа(л)ства лю(д)ского из
опи(л)ства<,> которьіє вь прива(т)ньі(х) людє(х) непо(вь)стєгьливьі(х) бєзь
/■ч./
вьсяко(й) боя(з)ни бжо(и) бьіваю(т)<,> с чого кро(вь) нєви(н)ную христия(н)скую не всо(с)ти(д)ливє нєви(нь)нє<,> со(т) чого гдь бг бьіває(т)<,> сображонь<,> паствячися на(д) брато(м) свои(м)<,> любо вь надію буньто(вь),
а(л)бо за нєи запьлати піняжьно(й) кро(вь) забо(й)ство(м) ро(з)ливаю(т)<,>
що явьньі(м) слушьньі(м) доводо(м) на Хвє(с)ка Гаращєнька, собьівателя ло(х)вицького, забо(й)ство показалося<,> которьі(й) небожьчика Василя Соколо(вь)ского, купьца и собьівателя чє(р)ніговьского, ку смє(р)ти приправиль<,> с того
ви(н)ньі(м) вь Сакьсоні вь поря(д)ку и вь Статуті сописа(н)ньі(м) право(м)<,>
н і чи(м) инши(м), тьі(л)ко Хвє(с)ко Гаращєнько, забо(й)ца явьньі(й), горьло(м)
караньі(й) аби бьіль, присудили(с)мо<,>. А (з) маєтьку єго ж он і, єго крє(вь)ньі(м) и за ловьщи(з)ну будут пови(н)ни с худоби Хвє(с)ково(й) Гаращєньково(й) пані Василєво(й) Соколо(вь)ско(й) бєзь со(т)пусту платити<,>.
10-3935
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Мьі, засільі(й) уря(д), на жалобьноє попа(р)тиє пані Василєво(й) Соколо(вь)ско(й) вє(д)лугь рєгуль правьньі(х) за єн со забо(й)ству мужу<,> за апєл я ц и г ю о слушьньі(й) правьньі(й) дєкрєть с по(д)писомь сособь зацьньі(х),
вьі(шь)шє(й) сописа(н)ньі(х), и с прити(с)нє(н)є(м) урядовьно(й) м іста Ло(х)вици пєчати<,> видати ро(с)казали(с)мо и вь кьниги Чорьнии дєкьрєтовиє
записа(т) казали, що е(ст) и записано<,>.
Ияковь Фєсодорови(ч),
писа(р) ло(х)вицьки(й), рукою.
[Знак підпису.] //
ІМ 168.]
Справа Костя Сїноприєвича<,> з Гавьрило(м ),
сно(м) П илипе(н‘ь)ковьі(м) <,> сенТ)ча(н)ски

90

Року ах^ф [1669] м(с)ца ма(р)та и [8] дня<,>.
Пєрєдо мьною, Юско(м) Иякововичо(м), сотьнико(м) ло(х)вицьким<,>
Савою Гаращє(нь)ко(м), атамано(м) городови(м), Стєфано(м) Свідє(р)ски(м),
во(й)том<,> Ивано(м) И(л)чєнько(м)<,> Лє(с)ком Сіньничєнько(м)<,> бурьмистрами ма(й)страту Ло(х)вицького<,>.
Ста(вь)ши (очєвьі(с)то пєрє(д) право(м) наши(м), Гавьрило, снь Пилипє(нь)ковь<,> собьіватє(л) сєнє(ц)ки(й), которьі(й) Коньста(н)тия йноприєвича, собьівателя ло(х)вицького, ку праву со то позьівал<,>
и(ж), «пановє вря(д), Коста(н)ти(й) йноприєви(ч) у со(т)ца моє(г)[о] грошє(й) купь сто бє(з) поль десята золотого позьічиль<,> и заставу, якь Коста(н)ти(й) имєнує(т), со(т)цєви моєму поясь срібрньі(й), по(з)олота стє(р)тая на поя
су бьіла<,> на за(н)кєлю Адамь и Евьва вирисована<,> чаро(кь) д в і вєлики(х)
срєбрьньі(х), а чарочо(кь) д в і малє(н)ки(х), душьнико(вь) тако(ж) срібрьньі(х)<,> вь за(с)таві даль<,>.
Що Ко(нь)ста(н)ти(й) йноприєви(ч) тими слови явьно зо(з)наль<, >. «Правьд і, пановє вря(д), нє пру по(д) сумьлє(н)ємь дши своє(й) повідаю^,) ижє (м)
у Гавьрилова со(т)ца, Пилипє(н)ка, у дя(д)ка своє(г)[о], грошє(й) золоти(х)
сто три(д)ца(т) и пя(т) шелюгами у Сє(н)чі у дому єго позьічи(ль)<г,>. А якь
Сулимувьская при(з)нає(т), жє бьі (м) у Сулимовьского дому при со(т)бира(н)ю тьі(х) грошє(й), Пилипє(н)кови заса(д) даньньі(х), м іл ь та(м) же грошє(й)
позьічати, то нє є(ст) правьда<,> бо у ки(л)ка нєдє(л) приихалє(м) до Сєнчі
заставу помєнє(н)ную: срібро, поя(с), ча(р)ки Пилипє(нь)кови далє(м)<,> а
Пилипє(нь)ко м ні грошє(й) шелюгами золоти(х) сто три(д)ца(т) и пя(т) позьічиль<,>. Тєдьі напото(м) вь ки(л)ка л іт ь упомьніле(м): пане Пилипє(н)ку,
дя(д)ку, тьі(х) свои(х) грошє(й) у мєнє правишь<,> а я своє(й) застави у тебе
не викупую<,>. Що Пилипєнько на тоє со(т)казаль<,>: «А що (ж), пане Коста(н)ти(й), я твоє срібро утративь<,> — и мовиль,— нєха(й), пане Коста(н)ти(й), твоє срібро пропало, а мои(х) грошє(й), що я тобі позьічивь, нє буду
упоминатися<,>» — и на то(м) вічьную зь собою угоду<,> и прощєниє, абьі
содинь другого нє турьбоваль со гьроши и со за(с)таву, зь собою ми(р) узяли<,>».
Що и Гавьрило, снь Пилипє(нь)ковь, поя(с) срібрьньі(й) показоваль на
вряде<,> до которого Коста(н)ти(й) нє при(з)нался, жє нє єго, а чорокьШ с:п>
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Пилипєнько(вь) нє показова(ль) и со(т)мо(вь)лялься, гдє бьіли вь схова(н)ю,
нє зьна(й)шоль<,>.
Тєдьі (обопо(л)нє пєрє(д) право(м) наши(м) ло(х)вицькимь Конста(н)ти(й)
£2ноприєви(ч)<,> и Гавьрило, снь Пилипє(н)ковь, на слові со(т)цєвьско(м)
перестаючи ві(ч)ними часьі, руки собі подава(вь)ши, погодилися<,>. Коста(н)ти(й) £2ноприєви(ч) застави упоминатися нє має(т)<,> а Га(вь)рило, Пилипє(нь)ковь снь, грошє(й) у Константия йноприевича дамагатися вічьнє не
повинень будє(т)<,>. А если напото(м) Гавьрило, Пилипє(нь)ковь снь<,> тоє
срібро, ча(р)ки, зна(й)ти мае(т)<,> во(л)но будє(т) Гавьрилові, яко своє доброє<,>// продати и на свой пожитокь повє(р)нути<,>.
«А я, Коста(н)ти(й), со тоє упоминатися жа(д)ньі(м) способомь моци міти
нє буду<,>».
Нащо для вірьі ліпшо(й) и поваги болшо(й) собьі стороні просили на(с),
зьвьішь сописа(н)ного ма(й)страту, абьі и(м) тая и(х) вічьная зьгода у кьниги
урядо(вь)ньіи ло(х)вицькии бьіла записа(н)на<.>, що є(ст) и записано.
[Знак підпису.]
Возьрушитє(л) вічьно(й) тоє(й) зьгоді по заруку на вря(д) Ло(х)вицьки(й) таляре(й) три(д)ца(т) подьпадиває(т)<.>
Ш 169.]
^
Року ах^ф [1669] мца априля si [16] дня<,>.
Прєдо (м)ю, Савою Гаращє(н)ко(м), атамано(м) городови(м) ло(х)вицьки(м), Стєфано(м) Свидє(р)ски(м), во(й)то(м) ло(х)вицьки(м), Івано(м) Ільчє(н)ко(м), с Лє(с)ко(м) Сінничє(н)ко(м), бу(р)ми(с)трами вряду Ло(х)вицького, і при на(с) будучого Уласа Погуляя, асавула по(л)ку Лубєньского, і ини(х)
людє(й) за(ц)ни(х) і віри го(д)ни(х) немало на то(т) ча(с) будучи(х).
Приточила(с) справа прє(д) судь ншь Романа Хвєдорє(н)ка, гу(м)ничого,
в то(т) способь, котори(й) то Рома(н), запо(м)нівши боя(з)нь божию і права
по(с)политого, з жонами двома шлюбь бра(л) и мє(ш)ка(л)<,> з ними<,>.
Що ми, вря(д)<,> по(с)тєрєгаючи того злого учи(н)ку<;> стосуючи(с) с
право(м) по(с)полити(м)<,> на котори(х) свояво(л)ни(х) людє(й), яко на чужоло(ж)никовь, Стату(т) сопіває(т) в ро(з)д ілі чєтвє(р)то(м)на(д)ца(т) в а р 
тикулі т[р]и(д)цато(м) го(р)ло(м) кара(т)<,>. Що на про(с)бу ти(х) жонь со(т)
го(р)ла во(л)ни(м) зо(с)таль і при пє(р)шо(и) ж оні навіки (обіца(л)ся жи(т),
а другую жону, // на (й)мя Марию, уво(л)няє(м), жє ю(ж) во(л)но будє(т)
соно(й) за иного мужа по(й)ти.
Що ми, вря(д), тую и(х) справу казали до кни(г) міски(х) ратуша ло(х)вицько(г)[о] записа(т), що є(ст) і записано<;>.
{№ 170.]
Року ах^ф [1669] миа авьгу(с)та в [2] дня.
Пєрєдо (м)ною, Миха(й)ло(м) Пивоварє(н)ко(м), атамано(м) на то(т) ча(с)
будучи(м) нака(з)ни(м) ло(х)ви(ц)ки(м)<,> Івано(м) Ильчє(н)ко(м), во(й)то(м)
ло(х)вицьки(м), Ивано(м) Дзуґавьі(м), бурьми(с)трами ма(й)страту Ло(х)-

вицького, и с прито(м)но(с)тю пна Йвана По(л)тавьца, со(т)ника комо(н)но(г)[о] во(й)ска Запо(р).<,> пна Алє^а(н)дри Тодоровича, Йвана Лавьрє(н)ка,
Ми(с)ка Гоньчара, Ми(с)ка Клєпача, Стєфана Тригуба и ини(х) людє(й) зацьни(х) и віри годьни(х) т а ( к ) козако(вь),яко і мєща(н),немало на то(т) ча(с)
будучи(х) <С,>
?
приточила(с) справа Мо(т)ри Ва(с)чихи, собьіватє(л)ки ло(х)вицькои, в
то(т) способь<,> ска(р)гу свою прєкладала на (Т)рохима, ко(м)лицькую голо
ву, и на товари(с)тво єго, коториє злоді(й)ски(м) а нє коза(ц)ки(м) способо(м)
пєрєня(вь)ши в царині по(д) городо(м) соную вдову, ро(з)ша(р)пали и конє(й)
двоє со(т)няли<,> а, заиха(вь)ши до Ми(р)города, попродали<,>.
До чо(г)[о] ся и сами доброво(л)нє при(з)нали, жє то(т) зльі(й) учинокь
попо(л)нили<,>.
Щ о
в о (м )

м ь і,

в р я (д ),

П0(с)П0ЛИТИ(м),

н а (д )ц а т о (м )
в а є ( т ) < ,>

вь

чую чи

и (х )

В Є (д )л у Г Ь

а (р )т и к у л є

д о б р о в о (л )н о є

п р и (з)н а т є ,

С татуту,

с о п ь іс у є (т )

сєм о (м ),

с о с у д и л и ( с ) м о , ж є б ь і б ь іл и

за

я (к )

ш то

зл о д є (й )

с т о су ю ч и (с )
в

р о (з )д іл є

г о (р )л о (м )

г о (р )л о (м ) з а с в о (й ) зл и (й )

с

пра-

чотири-

к а р а н ь і(й )

б ь і-

у ч и н о (к ) к а р а 

н и й ).

Коториє то людє, нє хотячи и(х) згубьі, подаровали сони(х) го(р)ло(м) и
просили на(с), вряду, абьі и(м)<,> шкода и(х) бьіла попо(л)нєна<,> жєбьі при
(с)вои(х) коня(х) зо(с)тавали або любь плату о(т)римали.
Коториє ся злочи(н)ци до ту(й) при(з)волили всю шкоду соно(й) вдові
попо(л)ни(т) со(т) мала до вєлика<;>.
Нащо для віри ліпшо(й) до кни(г) міски(х) ратуша ло(х)вицького запи
сав) казали(с)мо, що є(ст) і записано<;>.//
ІМ 171.]
91 зв.

Року ахо [1670] мца інуария з [7] дня<,>.
ГІєрєдо (м)ною, Ко(с)тє(м) Даниловичо(м), по(л)ковьнико(м) во(й)ска Запо(р).<,> піхо(т)ни(м) на (с)та(н)ции зо(с)таючи(м) в Ло(х)виці, Ісає(м) Ма(р)тинє(н)ко(м), собо(з)ньі(м) по(л)ку того (ж)<,> со(т)никамьі по(л)ку п іх о т н о 
го — Василє(м) Динисовичо(м), Кирико(м) Ка(р)лєнько(м)<,> Ма(р)тино(м)
Хомє(н)ко(м), Дубягою и инши(х) товари(с)тва віри го(д)нихь, яко тє(ж) і
уряду міского — пно(м) Миха(й)ло(м) Го(р)банє(н)ко(м), атамано(м) ло(х)вицьки(м), Йстапо(м) Куцє(н)ко(м), во(й)то(м), Ивано(м) Ільчє(н)ко(м), Ивано(м) Дзуґави(м), бурьми(с)трами вряду Ло(х)вицького і инши(х) людє(й) зацни(х) на то(т) ча(с) в ратушу Ло(х)вицьки(м) будучи(х),
приточила(с) справа (обьіватєлє(й) ярє(с)ковьски(х) на (й)мя А ньдрія
Твє(р)дого, Аньтона Улізчє(н)ка, Евтуха Мотовило(вь)ского и други(х) то
в а р и с т в а — Хвє(с)ка Климє(н)ка, Йвана Я(х)нєнька, Ю(с)ка Кочє(р)говьского, Па(вь)ла Гали(ц)кого (о кривьда(х) свои(х) оповідали мовячи,
жє «мьі способо(м) то(р)говьі(м) з рибою ихали гдє бьі ку своєму пожи(т)ку м іли продати<,> и та(к) будучи на(м) в дорозі трафилося в селі Пє(т)рувька(х) на Х оролі ночоватьі, гдє на на(с) соньни(х) вночи напавьши, зрадє(ц)ко
злоді(й)ски(м) способо(м) ра(з)бо(й)ники со(т)ні Ма(н)ково(й) — Пана(с) Василє(н)ко з Городищь, з-за (Д )ніпра, Па(вь)ло Ми(с)чєнько, Забо(з)ки(й) з
Городищь, Ива(н) £2(с)тапє(н)ко, Васи(л) Ми(с)чє(н)ко з То(р)гиці, Лукя(н)
Капчє(н)ко з Горошина, Яко(вь) Паливода з П ірятина, Хвєдо(р), Грицько
Иванє(н)ко, Ти(м)ко Бута(к) из Сатанова, Грицько з Ро(м)на, Коно(н) з Дмє150

лова, Ци(с) Грицько ромє(н)ски(й), Игна(т) Ну(с) раша(вь)ски(й), Ла(вь)ру(н)
рашавьски(й), Тимушь зінькувьски(й), з Бубровника Ива(н) Краля, Рома(н)
луко(м)ски(й), Грицько лохьвицьки(й) 91, коториє, на (с)та(н)ции в Сє(н)чі
будучи // а бє(з) відома ста(р)ши(х) свои(х) свояво(л)нє на ро(з)бо(й) и на
(з)злоді(с)ствоШ ходячи а по го(с)ти(н)ца(х) людє(й) ро(з)биваючи<,> що и
на(с) ро(з)громили спячи(х): іни(х) ку смє(р)ти ганєбно(й) приправили &2, [
має(т)ки нш і ро(з)ша(р)пали, і го(л)цє(м) то(л)ко на(с) попу(с)кали, і, коні
нши побра(в)ши, в Сє(н)чу наза(д) уво(й)шли. За которими (с)мо, взявьши
тропу, слідо(м) за ними до Сє(н)чі прибивьши, зара(з) по(з)нали(с)мо всіхь,
на що і лицє добрь нши(х) в сони(х) зна(й)шлося<;>. Проси(м) в сі спо(л)нє
пна по(л)ковьника во(й)ска Запо(р). піхо(т)ного та(к) тє(ж) и уряду Ло(х)вицького со справє(д)ливо(ст) стую».
ІЦо мьі, вря(д), ви(с)луха(в)ши соньі(х) жалобьі, дєкрєто(м) нши(м) нака
з у є ^ ), абьі з ни(х) со(д)ного а(л)бо дво(х) смє(р)тию карати по(з)воляє(м)<,>.
Ажє зви(ш) мєнова(н)ни обьіватєлі ярє(с)ковьскиє, нє хотячи и(х) смє(р)ти, склонили(с) на про(с)бу, то(л)ко абьі на (с)воє(м) н і на чо(м) нє шкодовали.
На то(м) стало, жє тиє ро(з)бо(й)ники мію(т) усю утрату нагородити ярє(с)ко(вь)цо(м), а (особливо Романа луко(м)ского и Грицька ло(х)вицького ви
давим) соньі(м) в руки<;>, абьі со(т) мала і до велика пополнили все ярє(с)ко(вь)цо(м), а собі, взя(в)ши запи(с), на товари(с)тву всі(х) по(й)сковати пови(н)ньі.
Нащо для віри ліпшо(й) до книгь міски(х) ратуша ло(х)вицького запи
сав) казали(с)мо, що є(с)т і записано<;>.
ІМ 172 Л
Справа Ху(р)сєнькова Данилова (о покрадє(н)є свине(й)(,у.
Року ах^ф [1669] мца ноє(м)рия а [1] дня<,>.
ПєрЕдо (м)ною, Ю(с)ко(м) Q ( t ) p o k o ( m ) , со(т)нико(м) л о ( х ) в и ц ь к и ( м ) , М и ха(й)ло(м) Го(р)бане(н)ко(м), атамано(м) городови(м), Йстапо(м) Куцє(н)ко(м),
во(й)том, Івано(м) Илчє(н)ко(м), Ивано(м) Дзуґави(м), бурми(с)трами вряду
Ло(х)вицького<,> і при на(с) будучи Яцька Ко(т)ляра, Івана Лавьрє(н)ка,
Стєфана Свидє(р)ского, Ле(с)ка Сіньничє(н)ка и ини(х) люде(й) зацьни(х) не
мало // немало на то(т) ча(с) в ратушу ло(х)вицько(м) будучи(х),
приточилася справа Грицька и Андрєя, собьівателє(й) юсковьст'і(х) п о ві
ту Ло(х)вицько(г)[о] та(к) тє(ж) і всєи громади ю(с)ковьско(й) таки(м) способо(м) ска(р)гу свою прє(к)ладала: «Пнове вря(д) Ло(х)вицьки(й), ю(ж) нє поє(д)нокро(т) на(м) со(т) Ху(р)сє(н)ко(вь) кри(в)да і шкода стає(т)ся, що і тапєрє(ш)нєго часу вла(с)нє(й) ДаниноШ Ху(р)сє(н)ко свине(й) двоє з сажа вкра(л)
і побьі(л)<,> хотячи до пожи(т)ку своє(г)[о] привє(с)ти. На которо(м) учи(н)ку
зло(г)[о] по(й)мали(с)мо соного».
До чого ся і са(м) доброво(л)нє, єщє в ми(с)тра в рука(х) нє би(в)ши, при(з)наль, жє «то(т) зли(й) учино(к) попо(л)ни(л)<,> на що і жона моя в то(м)
нє є(ст) ви(н)на».
Ми тєди, вря(д), по(с)тєрегаючи того, аби ся злие люде нє (м)ножили, на'Ч/
казали(с)мо дєкрєто(м) нши(м) стосуючи(с) с право(м) по(с)полити(м), якь

сописує(т) в ро(з)дЬлє чє(т)вєрьто(м)на(д)цє(т) в а(р)тикулє сємо(м)на(д)цє(г)
аби би(л) такови(й) злочи(н)ца го(р)лом карани(й), то є(ст) соб'Ьшо(н).
На що громада ю(с)ко(вь)ская го(р)ло(м) соного даровала, то(л)ко аби
би(л) з м^ста по(с)торо(н)ко(м) вигнани(й)<.>.
Нащо для в'Ьри л'Ьпшо(й) і пє(вь)но(с)ти до кни(г) м'Ьски(х) ратуша Ло(х)вицького записа(т) наказали(с)мо, що є(ст) і записанс<,>.
Ш 17З А
Справа Василя Тютю(н)ника з Л о(г)вино(м ),
(обьіватєлє(й) свиридо(в)скихт>.
Року ахо (1670) м(с)ца авгу(с)та кд [24] д н а < ; > .
Передо (м)но(ю), Ю(с)комь Ко(т)лярє(н)комь, со(т)нико(м) ло(х)ви(ц)ки(м)<,> Дє(м)комь Вьіпрьі(с)ко(м), атамано(м) городовьі(м), Стефано(м) Свидє(р)ски(м), во(й)томь, Івано(м) И(л)че(н)ко(м), бу(р)мис(т)ро(м)<:>, и гіри на(с)
будучи(х) пна Гри(ц)ка Се(р)гЬє(н)ка, пна Миха(й)ла Го(р)банє(н)ка<.>, Миха(й)ла Пивоваре(н)ка<;>, Івана £2на(ч)чича, атамана свиридовско(г)[оІ, и
іншихь людє(й) за(ц)ньі(х) и в'Ьрьі го(д)ньіхь<,> немало на то(т) ча(с) будучи(х)<,>
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приточила(с) справа Василя // Тютю(н)ника, собьівателя свиридовско(г)[о]
повіьту Ло(х)ви(ц)ко(г)[о]<,> ска(р)гу свою прекладаль<.> на Ло(г)вина и на
ма(т)ку є(г)[о], то(ж) собьіватєлє(й) свиридовски(х)<.>, таки(м) способо(м) мовячи<,>: «Пновє вря(д) Ло(х)ви(ц)ки(й), пнь Ло(г)винь з ма(т)кою своею<.>
не(с)лушньіе непо(ц)стивьіе змьішленьїє р'Ьчи на мене складаю(т) і по(т)варюю(т)<:> і людя(м) иньши(м) сосв'Ь(д)чаю(т)<,> жебьі мь то я мї>ль неря(д)но<,>
що люде(м) брьі(д)ко почина(т)<:>, и(з) шкапою гр*Ь(х)<,> шпе(т)ньі(й) и брьі(д)кьі(й) по(л)нити, в чо(м) никгдьі нє є(с)тє(м) винє(н)<,>».
Мьі тєдьі, уря(д), вьі(с)лухавши таково(й) жалобьі Василиєво(й), казали(с)мо прє(д) собою ста(т) Ло(г)вину з ма(т)кою єго і питали соньі(х), є(с)ли
бьі то та(к) мо(г)ло бьіти.
На що Ло(г)винь со(т)каза(л)<,>: «Пновє вря(д), счо (м) видЬ(л), гір^ти(с)
то(г)о нє буду. Е(д)но(г)[о] часу в Пє(т)ровь по(ст)<:> єхалє(м) з города с то(р)гу сами з ма(т)кою своєю і то(т) члкь, пнь Васи(л)<,> по(д)пивши, то(ж) з го
рода б^гь шкапою<:> і на(с) соминуль, і мьі за нимь по(с)пєшно<;> єхали и,
на(д) я(р) приєхавши, собачили(с)мо соно(г)[о] — убокь звє(р)нуль і то по(л)ниль, которо(г)[о] ра(д) бьі бьілє(м) по(й)ма(т)<,> то(л)ко нє могь».
Счо і ма(т)ка Ло(г)винова «то є(ст)» при(з)навала<,>.
Мьі тєдьі, вря(д), углядуючи на (с)прєвдливо(ст)Ш стую, жєбьі нє по(т)ва(р) бьіль, пьітали(с)мо обсчихь людє(й) и суеЬдовь то(г)[о] села Свиридовки<»> мєновитє Івана йна(ч)чича, атамана<;>, є(с)ли бьі сонь зналь со то(м)
чєлов'Ьку, якими сонь учиньками бавилься або сокази(й) нє(с)лушньі(х) чи нє
бьівало на нє(м).
Которьі(й) мови(л): «Пновє вря(д) Ло(х)ви(ц)ки(й), з дитиньі(х) лЬть вс£
то(г)[о1 члка знає(м) я(к) в нашо(м) сел'Ь живє(т), жону и дЬти має(т), по нє(м)
никгди (с)мо злого ничо(г)[о] нє видали і нє ч у в а л и О , жебьі счо м'Ьль починати<,> то(л)ко то(т) члкь, Ло(г)винь, знає(м), жє нє(с)лушньі(й) и лукавьі(й)
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св'Ьдо(к) бє(з)винє члка собє(з)чєствує(т) і в соро(м) вкидає(т)<.>, бо всЬ в'Ьдає(м), же в нашо(м) сел'Ь мє(ж) молодою чєля(д)ю, где счо люде счо вьігадати,
то сонь, Ло(г)винь».
Мьі тедьі, уря(д), в'Ь Р лугь при(з)на(т)я // пна атамана свиридовско(г)[о],
видячи неви(н)но(ст) пна Василя, стосуючи(с) с право(м) по(с)политьі(м), я(к)
сописує(т) в Статуте Велико(г)[о] кня(з)ства Лито(в)ско(г)[о] в ро(з)дЬлє чє(т)вє(р)то(м) в а(р)тикуле сто пято(м) со по(т)ва(р)цо(х), декрето(м) нши(м) ствє(р)жає(м)<:>, абьі со(т) то(г)[о] потвару пнь Васили(й) воле(н) бьіль<,> жєбьі
ни(х)то жа(д)ною м£рою на че(ст), яко члку за(ц)ному, нагоня(т) не ва(ж)и(л)ся<:> по(д) зарукою<:> на е(г)[о]<:> м(л).<:> пна по(л)ковника таляре(й)
сто, а на вря(д) м'ЬСки^й) Ло(х)ви(ц)ки(й) таляри(й) два(д)ца(т)<:>. Бо що тоть
вьі(ш) писа(н)ньі(й) Ло(г)винь говориль, то(г)[о] не довю(л), то(л)ко своЬ непо(ц)стивьіе слова в сво'Ь уста побраль.
Що для л'Ьпшо(й) в'Ьрьі до книгь м'Ьськи(х) ратуша ло(х)ви(ц)ко(г)[о] тую
и(х) справу записа(т) казали, счо и записано<;>.

93 з»

Ш 174.)
Року ахо [1670] (окто(в)рия ки [28] дня.
Передо (м)ною, Ю(с)ко(м) Ко(т)ляре(н)ко(м), со(т)нико(м) ло(х)ви(ц)ки(м),
Де(м)ко(м) Випри(с)ко(м), атамано(м) городови(м), Стефано(м) Свидє(р)ски(м),
во(й)то(м), Івано(м) Ілче(н)ко(м), Лє(с)ко(м) СЬничє(н)ко(м), бурьми(с)трами
ма(й)страту Ло(х)вицько(г)[о], і при на(с) будучи(х) пна Аньтона РЬпки, ата
мана п*Ьско(в)ско(г)[о]<,> і ини(х) люде(й) за(ц)ни(х) і в£ри го(д)ни(х) немало,
приточила(с) справа дЬвьки на (й)мя Ганьни Й(в)сЬє(в)ни с ПЬсо(к) з
Лукяно(м) Жура(в)лє(н)ко(м), то(ж) собьівателе(м) п,Ьско(в)ски(м).
Которая то дЬвка з ненави(с)ти і подущєня ме(н)шого брата Жура(в)лє(н)ка на (й)мя Хве(с)ка нє(ц)но(т)ливиє і бри(д)ко шпе(т)ние зми(ш)ление р^чи
менуючи, жєбьі то соную Лукя(н) Жураве(л) в полу зґва(л)тиль, на(м), вряду,
(оповідали, на що і свідка, мє(н)шо(г)[о] Жура(в)лє(н)ка, Хве(с)ка, на то ста
вила, жєбьі тое ни(м) (оповідала <,>.
Котори(й) со(т) на(с), уряду, пита(н)ни(й) бьі(л) і тое (ж) при(з)нава(л),
жє ни(м) сопов'Ьдала.
Що мьі, уря(д), по(с)тєрєгаючи то(г)[о], // жєби тое мє(ж) наши(м) право- 94г
(с)ла(в)ни(м) хри(с)тия(н)ство(м) нє (м)ножило(с), а по(в)стєгаючи то(г)[о],
засади(в)ши право на Лукяна Жура(в)лє(н)ка, по(в)торє питали(с)мо св'Ьдька,
мє(н)шо(г)[о] брата єго, єсли бьі пе(р)шо(г)[о] слова своє(г)[о] додє(р)жа(л).
Котори(й) ю(ж) рє(к): «Пновє вря(д), нє мушу то(г)[о] довє(с)ти, бо (м) то
з нєнави(с)ти св^дьчи(л) на брата своєго, нєха(й) то нє говорилє(м), то(л)ко
щєбєта(л )<,>».
Тєди ми, вря(д), стосуючи(с) до права по(с)полито(г)[о], я(к) сописує(т)
в Статуте Вєлико(г)[о] кна(ст)ва Лито(в)ско(г)[о] в ро(з)дЬлє чє(т)вє(р)то(м)
в а(р)тикулє сє(м)дєся(т) шє(с)то(м) о Р в'Ь дькаМ ло(ж)нихь, котори(й) нє
можє(т) довє(с)ти, дєкрєто(м) наши(м) наказує(м), абьі пнь Лукя(н) Журавє(л)
(о(т) то(г)[о] по(т)вару волє(н) вічними часьі зо(с)тава(л), жебьі в нє(й)мє(н)шо(й) речи нї>хто соному на чє(ст) наганяти нє важи(л)сє по(д) за(к)ладо(м) ви153

ни на є(г)[о] мл(с)ть пна по(л)ко(в)ника талярє(й) дєся(т), а на вря(д) Ло(х)ви(ц)ки(й) талярє(й) пя(т).
Нащо ДЛЯ BfcpH Л'ЬПШ О(Й) ДО кни(г) М 'Ь С К И (х) декрєтови(х) тую и(х) справу
записа(т) казали(с)мо<,> що є(ст) і записано<;>.

І№ 175.]

9 \ зв.

Року ахоа [1671] мца дека(м)врия ла [31] дня<;>.
Пєрєдо (м)ною, Івано(м) Стєбюлю(в)цє(м), по(л)ко(в)нико(м) п'Ьхо(т)ни(м)<,> та(к) тє(ж) і пєрєдо (м)ною, Савою Кириловичо(м), со(т)ннко(м) лубєньски(м), а зє(с)ла(н)ни(м) на м'Ьсцу пана по(л)ко(в)ника лубєньско(г)[о]<,>
на тую (ж) справу<,> и при на(с) будучи(х) пана Филипа Плиса, пана Дє(м)ка
Випри(с)ка, атамана городово(г)[о] ло(х).<.>, Гри(ц)ка Сє(н)ч,Ьєнька и ини(х)
товари(с)тва<,> — з м,Ьско(г)[о] тє(ж) уряду пна Стєфана Свидє(р)ского,
во(й)та ло(х)вицько(г)[о], пана Григория Курилє(н)ка, во(й)та лубєньско(г)[о],
Стєфана Б'Ьлоцє(р)ку(в)ца, бу(р)ми(с)тра ма(й)страту Лубєньско(г)[о], і многи(х) людє(й) зацьни(х) немало на то(т) ча(с) будучи(х)<,>
приточила(с) справа пна Гри(ц)ка Зєлє(н)ко, м,Ьро(ч)ника з Раша(в)ки
будучо(г)[о], которьі(й) чини(л) сопов'ЬдьО і ска(р)гу прєклада(л)<,>// на
Йвана, Ковтуново(г)[о] швагра, жителя лубєньско(г)[о], мовячи та(к): «Пно
вє вря(д), по(з)налє(м) на па(н)ну на пануШ Івану вбаня(х) жупа(н) тузи(н)кови(й) му(й) вла(с)ни(й), котори(й) з други(м) жупано(м) шиптухови(м) с комори<,> в Раша(в)цЬ вкрадє(н) е(ст)».
Которо(г)[о] то жалоби ми, уря(д), ви(с)луха(в)ши, питали(с)мо пна Івана,
со(т)ко(л) бьі (о(н) то(т) жупа(н) до(с)та(л)<,>. Ажє соньі(й), на со(т)пов'Ьд/ь с т а р 
іли, зара(з) своє(г)[о] заво(д)цу на (й)мя Трохима Дє(й)чє(н)ка, козака п'Ьхо(т)но(г)[о], станови(л)<,> со(т) которо(г)[о] за золоти(х) чтирина(д)цє(т) то(т) жупа(н) м'Ьл'ь.
Ми, уря(д) питали(с)мо злочи(н)ци соно(г)[о], гдє би со(н) то(т) жупань
до(с)та(л).
Злочи(н)ца Трохи(м), нє таячи(с) зло(г)[о] своє(г)[о] учи(н)ку<,> доброво(л)но при(з)на(л)сє, жє, по(д)копа(в)ши(с) у комору, жупано(в) два укра(л)<,>
и єде(н) тузи(н)кови(й) за чтири на (д)цє(т) золоти(х) пану Івану прода(л).
Нащо мьі, уря(д), ви(с)луха(в)ши і чуючи єго доброво(л)ноє при(з)натє,
*—>
а видячи, жє пнь Ивань, яко за(ц)ни(и) чєлов'Ькь, нє є(ст) в то(м) винен, жє
за (с)вою працу купи(л)<,> дєкрєто(м) наши(м) наказує(м), абьі іньстиґато(р),
пнь Гри(ц)ко, м*Ьро(ч)ни(к), суму да(н)ную за то(т) жупа(н) Івану вє(р)ну(л)<,>
а при (с)воє(м) добро(м) зо(с)тава(л). А злочи(н)цу своє(г)[о] к соб^ взя(т) по
зв о л и л и .
Нащо ДЛЯ В”Ь р И Л'ЬПШО(Й) І ДО к н и ( г ) М 'Ь С Ь К И (х) д є к р є т о в и ( х ) тую и ( х ) с п р а 
ву з а п и с а ( т ) к а з а л и ( с ) м о < ; > .
Пнь Грицько, м-Ьро(ч)никь то(ж), яко будучи за(ц)ни(й) ЧЄЛОВ'ЬКЬ, поє(д)на(в)шися с пано(м) Івано(м) і прощєниє взя(в)ши, злочи(н)цу соного во(л)но
пу(с)ти(т) каза(л)<,>.
Що і то записа(т) казали(с)мо<;>.//
154

l№ 176.]
<Х/

Року ахоа [1671] мца ма(р)та ві [12] дня<,>.
95
Передо (м)ною, Ю(с)ко(м) Ко(т)ляре(н)ко(м), со(т)нико(м) ло(х)виц'ьки(м),
Дє(м)ко(м) Випри(с)ко(м), атамано(м) городови(м), Ант>дрєє(м) Стрижє(в)ски(м), во(й)то(м), Івано(м) ІЛ'ьчг(н)ко(м), Івано(м) Дзуґави(м), бу(р)ми(с)трами ма(й)страту Ло(х)вицько(г)[о]<,> і при на(с) будучи(х) пна Ра(д)ка Ковалє(н)ка, Данила Жаданє(н)ка, Аньтона, Василя Ц'Ьви і многи(х) людє(й) за(ц)ни(х) і вї>ри<,> год'ьни(х) немало на то(т) ча(с) будучи(х)<,>
приточила(с) справа Марьи, вдови, з Ха(р)коЕє(ц), которая, ста(в)ши,
ска(р)гу пре(к)ладала на Де(м)ка Па(с)чєнька, обивателя ха(р)кувьско(г)[о],
го(с)подара свое(г)[о]<,> мовячи та(к): «Пновє вря(д) Ло(х)вицьки(й), служилє(м) у поминє(н)но(г)[о] Дє(м)ка рокь цали(й)і о(т) єгомн'Ь ґвалгь ста(л)сє,
о(т) которо(г)[о] ю(ж) і дитя мусЬлє(м) привє(с)ти<,>. Прошу мл(с)тє(й) ваши(х) о святую справєд'ьливо(ст)».
Що ми, уря(д), чуючи таковую жалобу соно(й) нєв'Ьсти, казали(с)мо прє(д)
собою ста(т) Дє(м)ку і питали оного, если би о(н) тому зна(л)сє<,>.
Котори(й) су(м)лєня(м) свои(м) обо(в)язува(л)сє<,> мовячи: «Пне вря(д)
Ло(х)виц'ьки(й), по(т)варо(м) оная нє(ц)нота на мене и до чого н'Ьгди нє є(с)тє(м) ви(н)ни(м)».
Мьі, уря(д), видячи, жє на то доводу слу(ш)ного нємангь, казали(с)мо
Дє(м)ку, жеби о(т) тако(г)[о] по(т)варуру[!] лю(д)ми добрими вивє(л)сє<,>
та(к) тє(ж) і то(й) нєв'ЬстЬ, жеби собі» на тоє людє(й) м'Ьла, жеби о єи ґва(л)ту
знали.
Ажє Дє(м)ко зара(з) по(с)тано(в)ля(л) Марью Данилиху, за(ц)ную жону,
которая при(з)навала на тую (ж) нє(ц)ноту и по(т)ва(р)цу, жє ю(ж) другоє
оная дитя нє(ц)но(т)ливо бє(з) мужа роди(т)<,> бо повєдає(т): «Добре я тому
свідома, жє у И(ч)н,Ь она, дитиіну] 93 прив'Ьв'ьши, у сто(л)па сєдЬла і та(м)
чєловька нєви(н)но(г)[о]<,> поклєпала<,>».
До чо[го] ся на пото(м) озная нє(ц)нота сама доброво(л)но при(з)нала, жє
«я, пновє, нє за тоє Дє(м)ка, ґо(с)подара своє(г)[о], позиваю, а то(л)ко що єго
ґо(с)подиня<,> за ц'Ьли(й) ро(к) плати мн*Ь да(т) нє хочє(т)<}>».
Ми, уря(д), чуючи такоє доброво(л)ноє при(з)натє, жє нє за ґва(л)ть позивае(т)<,> що бьіла спо(т)варила, стосуючи(с) до права по(с)полито(г)[о],
я(к) описує(т) Статут Вєлико(г)[о] кня(з)ва Лито(в)ско(г)[о] в ро(з)дЬлє второ(м)на(д)цє(т)94 в а(р)тикулє второ(м)на(д)цє(т) о ґва(л)тє, жє ґди<,> // ко- 95 зв.
торая па(н)на, албо нєв^ста гва(л)ту не волає(т), гди людє могу(т) слиша(т),
а на пото(м) то(т) ґва(л)гь людє(м) обя(с)няе(т)<,> таковоє повола(н)є за
ґва(л)гь розум^но бити нє має(т)<,>.
Си(м) наши(м) дє(к)рєто(м) варує(м), абьі пань Дє(м)ко о(т) то(г)[о] п о ч 
вару волє(н) бьі(л)<,> іжє би оному на чє(ст) н*Ьхто наганя(т) нє важи(л)сє
по(д) закладо(м) вини на пна по(л)ко(в)ника лубє(н)ско(г)[о] талярє(й) два(д)цє(т), на вря(д) Ло(х)вицгки(й) талярє(й) дєся(т)<,>.
Нащо для в*Ьри л'Ьпшо(й) тую справу до кни(г) м'Ьски(х) ло(х)вицгки(х)
загіиса(т) казали(с)мо, що і записано.
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l№ 177.)
Справа Конт>драта Лазєби, обивателя ха(р)ко(в)ского
з М а(р)єю , дівкою^ ,>.
Року ахоа [1671] мца іюня s [6] дня<;>.
Передо (м)ною, Мятяше(м) Папькєвичо(м), судьєю по(л)ку Лубєньского,
і при (м)н'Ь будучого пна Ю(с)ка Ко(т)лярє(н)ка, со(т)ника ло(х)ви(ц)кого,
Дє(м)ка Випри(с)ка, атамана городового, Аньдрєя Стрижє(в)ско(г)[о], во(й)та,
Івана Ілчє(н)ка, Івана Дзуґаво(г)[о], Ле(с)ка СЬньничє(н)ка, бу(р)ми(с)тровь
ма(й)страту Ло(х)вицько(г)[о], і при би(т)но(с)ти пна Василя Лободьі на тое
(ж) за(с)ла(н)ного со(т) єго мл(с)ти пна по(л)ко(в)ника лубє(н)ско(г)[о], пна
Григория Счепуского, пна Сави Гараще(н)ка і многи(х) люде(й) за(ц)ни(х)
немало на тую справу засЬдьши(х)<,>
приточила(с) справа Ва(р)ки, д'Ьвки, сироти, которая, ставьши сочєви(с)то, ска(р)гу прекладала на Ко(н)драта Лазєбу, (обивателя ха(р)ко(в)ско(г)[о],
тими свови 95 мовячи: «Пне судя і ве(с) ма(с)тра(т) Ло(х)вицьки(й)<,> по(д)
ча(с) дорого(г)[о] року, як еще бьіла е(с)ми в мал'Ь(х) л'Ьта(х) і мило(с)тини в
сєл£ Ха(р)ко(в)ца(х) просила(м)<,> трафил [...] MH'k в до(м) Коньдрата Лазе96 би на но(ч) у сина его ме(н)шо(г)[о] просити(с), // котори(й) жа(д)ною м'Ьрою
не пу(с)ти[л] мя, а жє отець єго стари(й), зоРтр'Ьвши мя на дорозі, завє(р)нуль і каза(л) мніь бє(з)пє(ч)но в дому своє(м) ночова(т)<,>. На за(в)тра(ш)ни(й) день порану, виправи(в)ши сино(в) свои(х) і чєля(д) в поле на работу,
мене з двора не пу(с)ти(в)ши, позачиня(в)ши двєр'Ь зєвшо(н)дь, зволо(к)ши мя
на п-Ь(ч), ґва(л)ть мн£ вчини(л) і заказаль мн£, жеби (м) то(г)[о] нє повідала.
Зачи(м) я, яко то будучи б'Ьдьная сирота, в забвєниє то пу(с)тила<,>. Ажє
в ки(л)ко лЬть со(т) пна Василя Ц'Ьви за то нагану м'Ьла(м), бо (м) то(г)[о] часу
н и ( л і ) то оповідала то(т) сво(й) гва(л)ть. Которий, знаючи тоє добре, напо(д)пи(г)ку седячи, знови(л)<,> і мн'Ь ти(м) Лазєбою домо(в)ля(л)<,>. Счо і я, видячи, же втаи(т)ся нє можє(т), мил(с)тє(м) ваши(м) со(с)в,Ьдьчаю».
Ми, уря(д), чуючи таковую жалобу со(т) Ва(р)ки, дЬвки, казали(с)мо
прє(д) собою Коньдрату Лазєб'Ь ста(т)<,> і питали соно(г)[о], если со(т) єго
та(к) стало(с) то(й) дЬвцє.
Котори(й) жа(д)ною м£рою до то(г)[о] нє (з)на(л)сє і прилсе, мовячи, жє
«я то(г)[о] нє (з)наю і нє в'ЬдаюО».
Прєто ми, ви(с)луха(в)ши собо(х) сторонь, казали(с)мо св'Ьдько(в) дЬвьце
стави(т)<,> єсли ки(м) оповідала ґва(л)ть сво(й).
Которая по(с)тано(в)ляла того (ж) Василя Ц^ву і Тацьку Ми(т)чиху і многи(х).
Ажє сониє по(д) со(м)нєня(м) при(з)нали, жє істєная пра(в)да, жє того
часу і ними веЬми діьвка кгва(л)ть сопов^дала<,>.
На пото(м) Коньдратови казали виво(д) з себе дава(т), жеби могь волє(н)
о)(т) то(г)[о] бьі(т). Которьі(й) жа(д)ного виводу слушно(г)[о] на тоє нє дава(л)<,>.
Ми, уря(д), углядаючи на (с)правє(д)ливо(ст) святую, я(к) сописує(т) в
Статуте Вєлико(г)[о] кня(з)ва Лито(в)ско(г)[о] в ро(з)д-Ьлє одина (д)цато(м) в
а(р)тикуле второ(м)на(д)це(т) со кгва(л)тє(х)<,> дєкрєто(м) наши(м)<,> наказує(м)<,> абьі Коньдра(т) Лазеба за уцьтиво(ст) д'Ьвц'Ь то(й) вє(д)лугь
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стану єн нагороди(л)<,> а со(т) го(р)ла соно(г)[о] за промо(л)чанє кгва(л)ту
уво(л)няє(м) то(л)ко нє(в)иную вину бєрє(м)<,>// і то ствє(р)жає(м), жє Гди 96 зв.
бьі соная дЬвка заму(ж) по(й)ти м'Ьла, а тиє бьі знали панє(н)ства на нє(й) по
казали^), тєдьі всю утрату Коньдрату Лазєб'Ь нагорожа(т) повинє(н) буде(т).
Нащо для вЬри л'Ьпшо(й) тую и(х) справу до книгь м'Ьски(х) ратуша
ло(х)вицько(г)[о] записа(т) казали(с)мо, счо і записано<;>.

Ш 178.]
Справа пна Івана Еродигва, обивателя кигвско(г)[о\,
жалобьливогоі:> з Никитою барьішовжки (м)
собжалованьї
/"Ч*»

Року ахоа [1671] м(с)ца іюля аі [11] д н а < , > .
Пєрєдо (м)ною, Ма{т)яшє(м) Папкєвичо(м), су(д)єю по(л)ку Лубє(н)ско(г)[о], и прє(до) мьною, Ю(с)ко(м) Ко(т)лярє(н)ко(м), со(т)нико(м) ло(х)ви(ц)ки(м), Дє(м)ко(м) Вьіпри(с)ко(м), атамано(м) городовьі(м)<;>, Аньдрєє(м) Стри(ж)євски(м), во(й)то(м), Ивано(м) И(л)чє(н)ко(м), Лє(с)ко(м) СЬ(н)ничє(н)ко(м),
бу(р)ми(с)тра(ми) ма(й)страту Ло(х)ви(ц)кого<;>, и при бьі(т)ности пна Василя Ивановича по(д) ча(с) я(р)ма(р)ку со(т) боку є(г)[о] м(л) пна по(л)ковника
лубє(н)ско(г)[о] в Ло(х)вицє на то(й) ча(с) зостаючо(м)<:> и прє(д) многими
лю(д)ми в!>рьі го(д)ньіми на то(й) ча(с) зна(й)дуючими(с)<:>.
Ставши прє(д) нами, вьі(ш) имєнованьі(м) у р я д о (м )0 пнь Ивань Еродє(й),
собьіватє(л) и мє(с)чани(н) киє(в)ски(й), жало(ст)ную ска(р)гу свою прєклада(л)<,> на Никиту, купьца и собьіватєля барьішовско(г)[о10 в таки(й) способь мовячи<,>: «Пновє вря(д) Ло(х)ви(ц)ки(й), по(д) ча(с) я(р)ма(р)ку ло(х)ви(ц)ко(г)[о]<,> еЬдЬли(с)мо в пна Ю(р)єво(м) двор'Ь в єдно(й) ко(м)пани,Ь спора(н)ку в срєду, іюля є [5] д н а < , > а по(д)пивши, до возовь свои(х) по(й)шли
спати. А пото(м), про(с)павшися<,> и ку вєчору кликалє(м) Никиту<,> това
риша своє(г)[о], жєбьі (с)мо по(х)мєлятися по(й)шли. Которьі(й) имєнованьі(й)
Никита збороня(л) ми то(г)[о] мовячи<,>: «Е(с)ли, Иванє товарьішу, з гро(ш)ми по(й)дє(ш), тєдьі я с тобою нє по(й)ду<;>».— И та(к) я(к) знявши з гро(ш)ми
з сєбє чєрє(с) до вла(с)ньі(х) є(г)[о] ру(к) до с(х)ова(н)я да(л)<,> в которо(м)
чєрєсЬ (ос(т)авало су(м)мьі золотьі(х) сто и три(д)ца(т) личьбьі по(л)ско(й). А
пото(м) по(и)шли(с)мо до двора Івана Ма(с)'Ь(р)ка и та(м) а(ж) до само(г)[о]
<Ч/
сЬдЬли<,> и та(к) гроши мо*Ь в пна Никитьі заночовали. На завтрє(ш)ни(й)
днюШ упомина//налє(м)ся у єго о соньі(х) грошє(х), хотячи своє ку соб^ взя(т)и. Которьі(й) соРпов'Ьда^): «Е(с)ли М и к и ^ ц ^ по(к)лони(ш)ся, мо(ж)ная
жє твоє при тоб^ будє(т)<,>».— А пото(м) тоє(и) мовьі своє(й) запр'Ь(л)ся<,>
и(ж), мови(т), «я а) твои(х) грошо(х) нє (з)наю<,> и нє бралє(м) со(т) тєбє».
М ьі96, вря(д), по ви(с)луханю жалобьі пна Івана наказали(с)мо соно(г)[о]
собжалова(н)но(г)[о] Никиту прє(д) сєбє стави(т) і на жалобу Іванову со(т)пов 'Ь д а Р О .
Тєдьі сони(й) Никита со(т) ти(х) грошо(х) запр£лсє<,> мовячи, якобьі и(х)
нє бра(л) у нєго<,>.
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97

97 зв.

Гдє та(м) жє жалобливьі(й) Івань Еродиєвь на то(м) св^дко(в), людє(й)
за(ц)ньі(х) и в£ри го(д)ньі(х) ставьі(л) на (й)мя Ка(с)ку Аньдр'Ьиху, жону
за(ц)ную.
Которая, су(м)лєня(м) собязуючи(с), при(з)нала, жє «видЬлє(м) у пана Никити в рукаві того вечора гроіігЬ, которьі(й), судячи по(д)лє м є і і є , і самь мови(л), жє «нєха(й) мо(й) товари(ш) пьє(т)<,> а вьжє грош'Ь при (м)нЬ зо(с)таю(т)<.>»
Чого і други(й) товари(ш) або купєць на (й)мя Ивань Любарє(ц) тоє (ж)
слово при(з)на(л), и(ж), мови(т), «і я тоє чуль того часу у вєчо(р), та(к) тє(ж)
і на за(в)трє(ш)ни(й) дєнь, счо Никита говори(л)<,>: «Нєха(й) ти(л)ко, пов-Ьдає(т), мн£ поклони(т)ся, а єго гронгЬ при нє(м)<,> буду(т)<,>».
На пото(м) Аньдрє(й) Жолобєцьки(й), собьіватє(л) су(м)ски(й), пришє(д)ши<;> і Ма(р)ти(н) Макарови(ч), обьіватє(л) ромє(н)ски(й), т[и]є 97 (ж) слова
при(з)нали, жв<;> прє(д) усЬма имьі Никита говорьі(л), жє гропгЬ Иванови
при нє(м) зо(с)та(ю)т.
Гдє за(с) та(м) жє, на (в)рядє стоячи, Никита пита(л) пна Івана, гдє бьі єму
грошЬ еони до (с)хованя да(л)<,>.
Котори(й) со(т)пов£дЬль, жє у воза<,>.
На коториє слова Никита, (о(с)в'Ьдьчаючися на(м), уряду, и мови(л), жє
«ти мітЬ грошЬ до (с)хованя нє у воза да(л)<,>» а бо(л)шь в рєчи по(с)тєрєгшися замо(л)ча(л)<,>.
Тєди ми, уря(д), ви(с)луха(в)ши та(к) рєчи жалобливого, яко і при(з)натя
св'Ьдько(в) вишє(й) сописа(н)ни(х), стосуючи(с) с гіраво(м) по(с)полити(м), я(к)
сописує(т) в Статуте Вєлико(г)[о] кня(з)ва Лито(в)ско(г)[о] в ро(з)дЬлє чє(т)вє(р)то(м) а в а(р)тикулє (о(с)мьдєся(т) пє(р)во(м)<,> наказали(с)мо, абьі сто
рона (обжалова(н)ная са(м)трє(т) присєгнула на да(н) тє(р)мину на(з)начоного. Котори(й) Никита вє(д)лугь<.> наказа пра(в)ного до присєги нє бєручи(й), у того (ж) права жалобливо(г)[оІ пна Івана Еродиєва поє(д)на(л)<,>
грош£ єму з накладами пра(в)ними повороча(л)<,>.
І в то(м) варуючи, абьі ю(ж) тая справа в^чиє умєрєна и в жа(д)ного суду
чинєна нє бьіла<,>// по(д) собовя(з)ками и вару(н)ками тоє (ж) сумьі вишє(й)
сописа(н)но(й) і просили на(с) соб^ стороні, абьі тая справа и(х) до книгь M t c ки(х) ратуша Ло(х)вицько(г)[о] вписана бьіла<,> що і запи(с)али(с)мо<;>.
ІМ 179.]
Справа М оргнгцгва з гол'Ьн'ьчанами со забьі(т)я
М а(р)т ина Во(в)ника, прихожо(г)іо) члка.
Року ахов [1672] мца мая д [4] дня<,>.
Пєрєдо (м)ною, Ю(с)ко(м) £2(т)роко(м), с о ( т ) н и к о ( м ) л о ( х ) в и ц ь к и ( м ) , Са
вою Гаращє(н)ко(м), атамано(м) городови(м), Аньдреє(м) Стрижє(в)ски(м),
во(й)то(м), Ивано(м) Ілчє(н)ко(м), Івано(м) Дзуґави(м), бу(р)ми(с)трами ма(й)страту Ло(х)вицько(г)[ок,>
приточила(с) справа пна Афанасия, атамана гол£ньско(г)[о] повиту Ло(х)ви(ц)кого, з товари(с)тво(м) єго і з мєщани того (ж) сєла<,> коториє всЬ спо(л)на чинили соповє(д) в тиє слова мовячи: «Пнє уряде Ло(х)вицьки(й), в сєл£
иашо(м) седЬли(с)мо на(с) члка ски(л)ко напо(д)пи(т)ку в дому Ю(с)ка ви(н)ника ... 98//
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m iso. і
Справа пно(в) іва(х)нича(н) вг(д)лугь Q(c)manuxu<1>
со чара(х)с>-

98 зв.

Року ахов [1672] мца іюня є [5] дня.
Передо (м)ною, Миха(й)ло(м) Пивоваре(н)ко(м), со(т)нико(м) нака(з)ньі(м) на то(т) ча(с) будучи(м) ло(х)вицьки(м), Савою Гаращє(н)ко(м), атамано(м) городовьі(м), Аньдрєє(м) Стрижє(в)ски(м), во(й)то(м), Івано(м) Илчє(н)ко(м), Ивано(м) Дзуґавє(н)ко(м), Лє(с)ко(м)Сіньничє(н)ко(м), бу(р)ми(с)трами
'V/
ма(й)страту Ло(х)ви(ц)ко(г)[о], і при на(с) будучи(х) пна Грицька Скрєбца, Ю(с)ка Мо(с)калє(н)ка, Клима Гуче(н)ка і многи(х) люде(й) за(ц)ньі(х)<.>,
приточила(с) справа На(с)ті Па(в)лихи, собьіватє(л)ки іва(х)ницькои, ко
торая, ста(в)ши, чинила соповідь і ска(р)гу свою прекладала на £2(с)тапиху
'V/
на Ву(в)ду, то(ж) жите(л)ку ива(х)ни(ц)кую, таки(м) способо(м) мовячи: «Пнє
врядь ло(х)ви(ц)ки(й), сяя<;> ме:нова(н)ная жона жонаШ Й(с)тапиха, скоро
(с)мо з мужє(м)<,> мои(м) набьіли собі єдно(й) коровьі за працу, соная, нє
(з)нати з яки(х) м ір ь, при(ш)ла в до(м) мо(й), за(с)тупа попросила і мєнє з
собою, нє (з)нати для чого ви(з)вала, ніякого(с) зіл я коріня копати, мовячи,
жє повіда(л)[а]: «Тєпє(р) пє(р)шиє дни маю(т) бу(т), да(й) того кореня корові
сво(й), с пожи(т)ко(м) твои(м) будє(т)». Другую рє(ч) м ні говорила, жєбьі (м)
соли гу(с)ку, на чотири дробьі ро(с)тя(в)ши, клала на чотиро(х) угла(х) і мо
вила до ни(х) та(к): «Мои милий дробьі, со(з)мітє чотири коні, нєха(й) бігу(т)
на чотири стороні по чотири кори(с)ти<;>».— А я, со то(м) нічого нє (з)наючи
і зла нікому нє зичачи<,> пє(р)шє(й) корові того кореня дала, а нагодова(в)ши, в поле вигнала<;> со(т) которо(й) по(т)равьі корова содула(с) і с поля нє
при(ш)ла додому. Счо я, видячи єи нє(с)лушьную пораду, того (ж) часу побіг
ши до нє(й), (о(с)відчила // і рату(н)ку жадала. Которая со(т)повіділа, ж є
«нє могу пораду тобі в то(м) да(т), бєжи,— мови(т),— по Ку(з)му, то(т), єсли
що, поможе(т)».— Счо я, видячи ж [!] муже(м) мои(м) Па(в)ло(м) нє(с)лушную
р іч ь, громаді іва(х)ни(ц)ко(й) со(с)відьчила тии слова єи, а громада, взя(в)ши(с) за тоє, і міскому вряду (о(с)відьчила і справє(д)ливо(с)ти з нє(й) просила<,>».
Ми, вря(д), ви(с)луха(в)ши жалобьі Па(в)лихи і всє(й) громади іва(х)ни(ц)кой, казали(с)мо прє(д) собою ста(т) Ву(в)ді й(с)таписі і проти(в) ти(х)
словь со(т)повєда(т) и виво(д) з сєбє чини(т). Которая жа(д)но(г)[о] виводу з
себе нє дала, але єіцє і совшє(м) при(з)нала(с), жє тог[о] Па(в)лиху научила,
розуміючи то за фра(ш)ки.
По(в)торє пи[та]ли(с)мо, єжєли бьі на Па(в)лиху ви(з)нала.
Которая по(д) су(м)лєня(м) рє(к)ла, жє Па(в)лиха в то(м) нє є(ст) виньна
і н і на яки(х) чара(х) нє знає(т)ся, за(ц)ная жона<,>. То(л)ко п о від іл а, жє
Зіїїьтиха і Хому(в)на на то(м) знаю(т)ся, бо ґди і тие вмію(т) на Ю(р)я коро
ваям) і рти за(в)язова(т).
Мьі, вря(д), чуючи таковоє при(з)натя, дєкрєто(м) з суду нашє(г)[о] наказує(м), абьі соная за (с)вои злии с л о в а О і чари по(с)торо(н)ками бьіла бьіта<,>
а тихь повола(н)ньіх громада іва(х)ни(ц)кая со(т) по(с)торо(н)ко(в) уво(л)ни(в)ши, по(з)волила виною карати<,>.
Для то(г)[о], жєби ю(ж) бо(л)шь словь лядия(с)ки(х) з у(с)ть свои(х) нє
випущали<,> а на пото(м)ниє часи єдна друго(й) жа(д)ного домови(с)ка чи159
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ни(т) абьі ся не важили, та(к) тє(ж) і з и(н)ши(х) собщи(х^ людє(й) по(д) закла(д)о(м) вини на вря(д) м'Ьски(й) Ло(х)вицьки(й) талярє(й) дєся(т)<,>.
£2 що просили на(с), вряду, жєбьі и(х) тая справа до книгь м£ски(х) ратуша
ло(х)вицько(г)[о] записана бьіла, що і записано.//
[М 181.]
Справа т чаро(в) сгн‘ьча(н)ски(х) і ло(х)ви (ц )к и (х)
з Погргбни(м).

99 зв.

Року ахов [1672] мца сокто(в)рия г [3] дня.
Передо (м)ною, Ю(с)ко(м) й(т)роко(м), со(т)нико(м) ло(х)вицьки(м), Са
вою Гаращєнько(м), атамано(м) городовьі(м), Стєфано(м) Свидє(р)ски(м), во(й)то(м), Івано(м) Илчє(н)ко(м), Івано(м) Бро(в)ко(м), Ивано(м) Василє(н)ко(м),
бурьми(с)трами ма(й)страту Ло(х)вицько(г)[о]<,> і при на(с) будучи(х) пна
Івана Кози(н)ца, Григория Сє(р)гЬєнька<,> Василия Бута, М.а(т)вЬя Ма(н)дика<,> Федора Василє(н)ка, пна Василия Н'Ьжи(н)ца<,> ту(т) тє(ж) с прито(м)но(с)тю пно(в) сеньча(н), мєновито пна Миха(й)ла Дубовика, со(т)ника
сеньча(н)ско(г)[о], Івана Сушка, Ма(т)вї>я Поривая, Грицька Га(р)куши, Стє
фана Сє(р)гЬєнька<,> і многи(х) людє(й) за(ц)ни(х) немало на то(т) ча(с) будучи(х)< .>,
приточила(с) справа ІЛа(т)вЬя, совчара Аньдрея Лисо(г)[о], собьівателя
сєньча(н)ско(г)[о]<,> котори(й) ставши доброво(л)но, пов'Ьда(л) та(к) мовячи:
«Пне врядє Ло(х)вицьки(й), яко (м) у своего вряду Сєньча(н)ского при(з)нава(л), та(к) і ту(т) при(з)наю, іжь Івань Погрєбни(й) і Трока(й), собьіватєл'Ь
ридьскиє, пєрєво(д)ню соб^ м'Ью(т), бо ґди (ж) і я свои(х) вла(с)ни(х) двоє
совєць згибли(х) у и(х) ватага(х) на(й)шо(л), а дов,Ьда(л)ся того прє(з) Игната,
совчара сєньча(н)ско(г)[о], с которо(г)[о] тии двоє совєць покрадено, а Игна(т)
тако(ж) прє(з) Калиново(г)[о] со(в)чара<,> и прє(з) и(н)ши(х) скоробога(т)ски(х), коториє, гЬкаючи со(т) ґо(с)подаро(в), в полю єму (о(з)на(й)мили<,>
оз мои(х) дво(х) ягница(х), жє в ти(х) ватага(х) зо(с)таю(т). Q чо(м) я іс(т)отно
дов^да(в)шися, того (ж) часу випроси(в)ши в пна Аньдрея, го(с)подара своє4 ,'г)[о], коня, до ти(х) ватагь із сино(м) ґо(с)пода(р)ски(м) поєха(л) // і зара(з)
у Погребного ватазі і у Трокаєво(й) на(й)шо(л). Счо Погрєбньі(й), видячи
лицє пєрє(д) собою, того (ж) часу сна ґо(с)пода(р)ского зо (м)ною поча(л) про
сити, жєбьі то(г)[о] нікому нє повідали і до ста(р)ши(х) нє удавали, собєцуючи
(обоє вє(р)ну(т), і зара(з), особливо бара(н)ча у ватазі по(й)ма(в)ши, баришу
да(л). Котороє я з го(с)пода(р)ски(м) сном вза(в)ши, додому привели, до рукь
го(с)подарови со(т)дали<,> а го(с)пода(р) мо(й), порадова(в)ши(с) тому бараняти, ста(р)ши(м) свои(м) того нє сопов,Ьда(л)<;>».
Счо мьі, чуючи таковоє при(з)натя доброво(л)ноє, а видячи на сони(х)
совчаро(в) слушни(й) дово(д)<,> злодЬ(й)ства<,> стосуючи(с) до права п о с 
политого, я(к) сописує(т) на такови(х) зра(й)цо(в) в Статуте Вєлико(г)[о] кня(з)ства Лито(в)ско(г)[о] в ро(з)д,Ьлє че(т)вє(р)то(м)на(д)ца(т) в а(р)тикула(х) сємо(м) і сємо(м)н£(д)ца(т), дєкрєто(м) наши(м) наказує(м), абьі соньїє зра(й)ци
бьіли вє(д)лугь за(с)луги своє(й) карани<,> счо і со(т)римали<,>.
А то для в£ри л'Ьпшо(й) до книгь м'Ьски(х) ратуша ло(х)ви(ц)кого записа(т)
казали(с)мо, счо і записана<,>.
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l№ 182 \
Справа Яблоно(в)ского з Я (ц )ко (м ) Поливе(й)ко(м) а бчоли.
Року ахов [1672] мца іюня з [7] дня.
Пєрєдо (м)ною, Миха(й)ло(м) Пивоварє(н)ко(м), со(т)нико(м) нака(з)ним
на то(т) ча(с) будучи(м^ ло(х)вицьки(м), Савою Гаращє(н)ко(м), атамано(м)
городови(м), Аньдрєє(м) Стрижє(в)ски(м), во(й)то(м), Івано(м) Ілчє(н)ко(м),
Лє(с)ко(м) Сіньничє(н)ко(м), Івано(м) Дзуґавьі(м), бу(р)ми(с)трами ма(й)страту Ло(х)вицько(г)[о],
приточила(с) справа пна Яцька Поливє(й)ка, мєщанина ло(х)вицько(г)[о]»
котори(й) свою (оповідь (о покрадєню пчо(л) прєклада(л) (о то,
іжь (оному Я(ц)ку шкоди в покрадєню пчо(л) дію(т)сє. Тєди тоє(й) справи
скуто(к) на І(л)яша Яблоно(в)ского за доводо(м) приходи(т)<:>.
Бо гдьі (ж) ми, засєли(й) //су д ь, прида(в)ши пну Я(ц)ьку члка зацьно- 100 зв.
(г)[о] Гри(ц)ка Жучє(н)ка на шуканя покрадєни(х) бчо(л), гдє бьі могли и(х)
ізглідити, з уряду своєго ви(с)лали(с)мо. Коториє, поеха(в)ши, на(й)шли при(з)наку, гдє сониє бчоли на во(з) кладено. При которо(м) при(з)нанє го(р)щикь
малє(н)ки(й) на(й)шо(в)ши, для (с)відє(ц)тва з собою взяли і до Яблоно(в)ско(г)[о] хутора, слідячи, заєхали. А єго само(г)[о], в дому нє за(с)та(в)ши, жони
єго питали, гдє ся ш(н) (оборочає(т). Которая рєкла, и(ж) пошо(л) до бчо(л),
и на(с) павла 99 до ти(х) жє тучко(в)<,>. На которьі(х) ту(ч)ка(х) єдни бчоли
с(т)о[ял]и 100 улє(й) повє(н) і ту(ч)ки по(л)ньі бчольї мє(р)твои<,>. І живои,
напото(м) ...с і 101 шукаючи, другиє тучки, по(л)ньі бчоль бє(з) у(л)ювь, на(ш)ли и сі[но] 102, [к]отори(м) у л іи зати кан оО А повє(р)нувшися до ха(т)и, и
на возі такоє (ж) сін о зна(й)шли<;>. Жона Иляшєва Яблуно(в)ского до го(р)щика, которого на (с)ліду зна(й)шли, при(з)навала(с), мовячи, жє «мо(й) вла(с)ни(й) го(р)щик, в которо(м) дітєм ь кашу вару<,>».
Питали(с)мо (оно(й), я(к) бьі то(т) го(р)щикь с хати и(х) винєсєни[й] 103
бьі(л)<,>. Которая, знаючи(с) добрє до го(р)щика, мовила, жє «му(ж) мо(й)
Іляш вчора[шнєго1 104 дня, до города єдучи, на мє(д) взя(л), єсли (он єго згубьі(л)<,>».
Другоє свідо(ц)тво, жє стопні босии на то(й) жє при(с)тани, гдє во(з)
стоя(л), мірили, і на ту(ч)ка(х) Іляшєви(х) такиє (ж) стопні зна(й)шлися.
Котор[и1(й) 105 то Іля(ш) Ябло(н)ски(й), почу(в)ши (о приє(з)ді нашо(м),
з л іс а пришо(л). Питали(с)мо, чєму та(к) бчо(л) на собо(х) ту(ч)ка(х) мно(г)[о]
зо(с)тае(т). Ажє сони(й) п о від іл ь, жє «роя по(й)ма(л) і на (с)тарий скину(л)
і за ти(м) нє поняли(с) — єдни други(х) заєдаю(т)».
Ми тє(ж), видячи єго нє(с)лушни(й) виво(д), з собою до города бчоли взя
в ш и , ихати приказали і прє(д) вря(д) постановили.
Уря(д) тє(ж) вє(р)ху мєнова(н)ньі(й) на му(д)риє і звича(й)ниє людє, хто
ся на то(м) добрє знаєть, на озглядєня, єжели бьі (оньїє бчоли м іли роя пу(с)ти(т).
Пнь Сємє(н) Ґу(к) і Дємя(н) Випри(с)кь, упрошониє на то, бчоли з уля
вигна(в)ши і викури(в)ши, хотячи пра(в)ди довіда(т)ся, ро(с)тя(в)ши улє(й)
на(д)воє, жа(д)но(й) ... 106//
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[№ 183.]
Справа Луцика Чумака з Золотоноіии вєдлугь вшетич?(н)ства.
<'*4^

<"Ч«/

Року ахог [1673] мца ма(р)та аі [11] дня.
Пєрєдо (м)ною, Стєфано(м) Стрє(л)бьі(ц)ки(м), атамано(м) городови(м)
ло(х)ви(ц)ки(м), Стєфано(м) Свидє(р)ски(м), во(й)то(м), Івано(м) Ілчє(н)ко(м),
бу(р)ми(с)тро(м) ма(й)страту Ло(х)ви(ц)ко(г)[о], і при на(с) будучи(х) пна
Гри(ц)ка Скрє(б)ца, Гри(ц)ка Сє(р)гЬє(н)ка, Миха(й)ла Пивоварє(н)ка, Само(й)ла Мо(с)калє(н)ка, пна Яцька Гарасимє(н)ка, Аньдрея Свидє(р)ско(г)[о]
и многи(х) людє(й) за(ц)ни(х) та(к) товари(с)тва, яко і мєща(н), немало на то(т)
ча(с) будучи (х),
приточилася справа пна Луцика Ромашє(н)ка, собьівателя золотоноского,
котори(й), ста(в)ши сочєви(с)тє, чини(л) соповє(д) і скаргу прєклада(л) на нєв'Ьсту Яковиху, на пом[єнє]н[у]ю ви(н)и(ч)ку Ху(р)сє(н)кову, со покрадєню
грошє(й) гі [13] талярє(й), та(к) мовячи: «Пнє вряд Ло(х)ви(ц)ки(й), вчора(й)шо(г)[о] дня в пана Якова Ху(р)сє(н)[ка] в дому по(д)пилє(м) і собнучова(л).
Которая та мєнован(н)ая ви(н)ни(ч)ка в со(н)но(г)[о] мя rpouxk крадє(ж)ни(м)
способо(м) собняла вноч'Ь».
Счо ми, уря(д), ви(с)луха(в)ши жалобьі Луканово(й), казали(с)мо то(й)
нєв^стЬ прє(д) собою ста(т) і, су(м)лєнє(м) соно(й) і страхо(м) бжи(м) завєза(в)ши, питали, єжєли со ти(х) гроша(х) згибли(х) могла зна(т).
/■ч.,
Которая со(т)повє(д) таковую давала, мовячи: «Пновє врядє Ло(х)ви(ц)ки(й), єдну дшу маю, никому іньшому нє соф'Ьрую, то(л)ко самому бгу, іж ь со
єго гроша(х) нє (з)наю і [нє] (о(т)бирала со(т) нє(г)[о]».
Видячи тєди ми, жє жа(д)ни(х) знако(в) і доводу слу(ш)ного на то нєма(ш), а даючи соно(й) по(с)тра(х), по(с)лали(с)мо до вязєня. Напото(м) прє(з)
про(с)бу того (ж) пна Луцика і со(т)пу(с)тили.
Которая скоро уво(л)ни(в)шися з вязєня, ю(ж) убє(з)пєчи(в)шися, СМ'ЬЛЄ
при(з)нала, по(д)пи(в)ши добрє, жє пнь Луци(к) са(м) золоти(х) с^мь до ру(к)
єи да(л) і за то спо(л)кованя з нєю м^ль<,> в коморі Йлє^и Дю(г)дяра, бо гди
(ж) повідала: «Ялє^иха того часу, на(с) 107 за(с)та(в)ши, пол'Ьно(м) собо(й)ча [?]
била». 108//
[№ 184.]
Справа Пилипова и(с) Ку(з)мою П гт ре(н)че(н)ком,ь.
Року ахог [1673] мца і ю л а кє [25] д н а .
Пєрєдо (м)ною, Матяшє(м) Папкєвичо(м), будучи зо(с)лани(м) со(т) боку
'Ч/
єго мл(с)ти пана Івана Сє(р)бина, по(л)ковьника во(и)ска єго ца(р)ского пре(с).
<:> ве(л).<:> Запоро(з)ко(г)[о] лубє(н)ского, со забитю Ма(р)и Петре(н)чихи
пре(з) Пилипа, второго мужа нєбо(ж)чицЬ, для при(с)луханя справьі<,> и
при MH’k будучихь пана Ю(с)ка Котляре(н)ка, сотника ло(х)ви(ц)кого<;>,
Савьі Гаращє(н)ка, атамана городово(г)[о], Стєфана CB^e(p)cKoro, во(и)та,
Івана Илче(н)ка, Лє(с)ка С'Ьнничє(н)ка, бу(р)мистровь ма(й)страту Лохви(ц)-

кого<,> при битнос(т)и пана Якима, бу(р)мистра лубе(н)ского, пана Але^а(н)дра Федоровича, Де(м)яна Капу(с)ти, Лукяна Калина, Ю(с)ка й(т)рока, пана
Демьяна Випри(с)ка, Івана Б а за л ія , Микити Ма(р)тисє(н)ка, Ю(с)ка Мо(с)калє(н)ка, пана Йвана Филоновича, Го(р)дія Евсієвича, Григория Сє(р)гіє(н)ка, Йвана Василє(н)ка, А(н)дрєя Гла(д)че(н)ка, Са(с)ка Го(н)чара, Йвана
Масича, Тимоша Хмє(л)ни(ц)кого і многи(х) люде(и) за(ц)нихь и віри го(д)нихь та(к) козакові., яко и мєщань немало на тую справу зишє(д)шихься,
становьши пань Ку(з)ма Петре(н)ко, а)бивате(л) лохвицки(й), спо(л)но с
Татяною, сє(с)трою, и з мє(н)ши(м) брато(м) свои(м) Гри(ц)комь жало(с)ную
ска(р)гу свою со забитю ма(т)ки своє(й) прє(з) Пилипа, со(т)чима ихь, стануло(с) со то прєкладали: «Пнове засіли(и) ма(й)стра(т), просимь со самьі(и) скутокь да(н)я слушно(и) справє(д)ливос(т)и».
Прєто ми, засільі(и) цали(и) су(д), по ви(с)луханю жалоби Ку(з)мино(и),
припо(з)вавши соного Пилипа, питали соно(г)[о], упо(м)янувьши страхо(м)
бжїи(м), з якихь причи(н) жону свою з сєго світа зглади(л).
Котори(и) доброво(л)нє при(з)налсє, же со(т) єго рукь ско(н)чила живо(т).
Ти(л)ко, повідаєть: «Пяни(м) билє(м), не (з)наю за що<,>».
Снь ме(н)ши(й) Гри(ц) при томь забо(й)стві бьі(л) в д о м у О того ж часу.
Станувши, Гри(ц)ко, снь ихь, при(з)на(л) в тие слова,// же, мови(т), «ма(т)ка 102
моя, нєбо(ж)ка, прише(д)ши в до(м), повідала м ні, жє «бою(с) Пилипа, жєбь,
по(д)пильі(й) пришовьши, нє поби(л) мя».— І зара(з) в то(м) часі з дому зи(й)шла<,>. Напото(м) скоро со(т)чимь нашь Пилипь, в до(м) пришо(в)ши, нє
за(с)тавьши ма(т)ки, спита(в)ши, спати л іг ь . А ма(т)ка, того довідавшися,
зара(з) при(ш)ла в до(м) і начала соно(г)[о] собі дати звати <;>. Котори(й) того
часу нє пошо(л). Матка, взя(в)ши гребе(н), под коле(ш)ню пош(л)а пря(с)ти,
со(н) те(ж), знишка в(с)тавьши, вибігь з сіни(и) и по(р)вавши ку(л), зраде(ц)ко до ма(т)ки кину(л)сє и втікачую сро(д)зи в голову вдари(л) жє мусіла впа(с)ти. А со(н) нє доси(т) на то(м) — лежачую тричи киє(м) по нога(х) вдари(л)».
По ви(с)луханю свєде(ц)[т]ва Гри(ц)ково(г)[о] і видячи своими сочима, же
сонь, Филипь, я(в)ни(и) забо(й)ца, стосуючи(с) с правом по(с)полити(м), якь
сописує(т) в (С)татутє Вєлико(г)[о] кня(з)ства Лито(в)ско(г)[о] в ро(з)ділє
пє(р)вомьна(д)ца(т), а в а(р)тикулє шє(с)то(м) со забо(й)стві мужа або жоньї,
запобєгаючи тому и по(в)стегаючи своєво(л)ства нємилосєрдно(г)[о]нє хри(с)тиа(н)ско(г)[о], што со(т) часу в люде(х) бивають, и зуфа(л)ства лю(д)ско(г)[о] из
опи(л)ства и в прива(т)нихь, по(в)стягливьіхь люде(х) бє(з) боя(з)ни божє(й)
бьіваю(т), с чого кровь неви(н)ную хри(с)тиа(н)скую нє(в)сти(д)ливє неви(н)нє, со(т) чого гдьі бгь бьіваєть сображо(н), па(с)твячи(с) на(д) жоною своєю любо
в надію бу(н)тові, а(л)бо за нє(й) заплати піняжно(й) кровь жоньї своє(й)
ро(з)ли(л) забо(й)ство(м) и на смє(р)ть приправи(л), счо я(в)не слу(ш)нимь доводо(м) и при(з)натя(м) єго само(г)[о] забо(й)ство показало(с) стосованни(м)
в (С)татутє Великого кня(з)ства Литовско(г)[о] сописанни(м) правомь н і чимь
и(н)ши(м), ти(л)ко Пилипь, яко явьни(й) забо(й)ца, такою (ж) сме(р)тию ка
раний) абьі бьі(л), декрєто(м) наши(м) присудили(с)мо<;>. Е(д)но (ж) на со(с)та(т)не(м) к р у зі исто(т)не, гди люде(й) по(с)полити(х) про(з)ба за сонимь собвиненни(м) Пилипо(м) на(с)тупила,
тедьі мьі, за до(з)воле(н)ствомь // Ку(з)ми Пе(т)ре(н)ка, Филипа со(т) 103
сме(р)ти и го(р)ла уво(л)нили и по(с)хованю до гробу Ма(р)и, жоньї єго, поменє(н)ного Пилипа в твє(р)домь вязеню дє(р)жали.
U*

163

зв.

Котори(й) хоть со(т) сме(р)ти во(л)ни(м) зо(с)та(л), ти(л)ко ж ь абьі за ду
шу нєбо(ж)чици, жони своє(й), на ©бради духо(в)ние сорокоусть уе(д)нань
бьі(л) и дЬте(м) позо(с)тали(м) абьі з жа(д)но(й) на(й)ме(н)шо(й) кривди чини(т)
аби ся нє важи(л).
Счо для л,Ьпшо(и) в^ри записа(т) казали, счо и записано.
Ш 185. ]
Спраіва1 Федора Влаш ине(н)ка з Ва(с)ко(м ) Г у (л )ц г(м ),
(обиватє(л)ми луча(н)ски(м и).

103 зв

Року ахог [1673] мца ноєвря л [ЗО] дня.
Пєрєдо (м)ною, Я(ц)ко(м) Ко(т)лярє(н)ко(м), со(т)нико(м) ло(х)вицьки(м),
Савою Гаращє(н)ко(м), атамано(м) городови(м) ло(х)ви(ц)ки(м), Стєфано(м)
Свидє(р)ски(м), во(й)то(м), Івано(м) Ілчє(н)ко(м), Лє(с)ко(м) СЬнт>ничє(н)ко(м),
бу(р)ми(с)трами ма(й)страту Ло(х)ви(ц)кого,
приточила(с) справа Ва(с)ка Гу(л)ца, обивателя луча(н)ского, з Фєдоро(м)
Улашинє(н)ко(м) со поби(т)є жони Ва(с)ково(й) прє(з) Хвєдора Улашинє(н)ка.
Котори(й) то Ва(с)ко, ставши сочєви(с)то, уска(р)жи(л)сє тими слови,
мовячи: «Пнє врядє Ло(х)ви(ц)ки(й), нє (з)нати, з яки(х) м^рь мєнова(н)ни(й)
Фєдо(р) жону мою побьі(л) і по(д) пу(л) по(д)топта(л) і словами ущипливими
домо[в]ля(л), жєбьі (с)мо ми з сино(м) мои(м) м’Ьли сокиру вкра(с)ти нєгди(с),
в чо(м) нє є(с)тє(м) винє(н)».
На жалобу Ва(с)ка Гу(л)ца ми, уря(д), казали(с)мо Федору прє(д) собою
ста(т) і со(т)повє(д) дава(т) проти(в)ко жалобьі Ва(с)ково(й).
Котори(й) пов’Ьд'Ьль та(к): «П.<:> врядє Ло(х)ви(ц)ки(й) то(г)[о] мь на
Ва(с)кову жону нє до(м)овля(л), жеби сокиру м^ли вкра(с)ти, то(л)ко за то
оную удари(л) ра(з), жє я(м)нико(м) мене називала, на то доводу слу(ш)ного
нє м'Ьючи». Котори(й) то Ва(с)ко і дово(д) по(с)танови(л), мєновито пна Ха(р)ка Бо(й)ка, обивателя луча(н)ско(г)[о], котори(й) при(з)на(л), жє таковая
ігЬ ґд и ( с) повє(с)ть на Федора била, то(л)ко (ж) умороная справа стала.//
Счо ми, уря(д), чуючи таковоє при(з)натя пна Ха(р)ка Бо(й)ка і ми то(т)
и(х) нє(с)лушни(и) заво(д) гани(м) і вариює(м) а за поби(т)є жони Ва(с)ково(й)
наказує(м) декрєто(м) наши(м), наказує(м) 109 абьі во (в)сє(м) Хвєдо(р) Влашинє(н)ко угоди(л) і бо(л)шь ту(р)баци[и] абьі промє(ж) собою абьі нє м*Ьли, а хто
бьі єщє прє(з) ко(й) ча(с) м^ль домови(с)ка та(к) Фєдо(р), яко і Ва(с)ко Фєдорови я(м)нико(м) домо(в)ля(т) албо тє(ж) і и(н)ши(й) з обиватєлє(й) луча(н)ски(х) хто, на таково(г)[о] покладає(м) (вини) на єго мл(с)ть гіна по(л)ко(в)ника талярє(й) пя(т)дєся(т), а на вря(д) Ло(х)ви(ц)ки(й) талярє(й) два(д)цє(т)
спроти(в)ни(й) ізновитє(л) тоЬ справу [!] бє(з) о(т)пу(с)ту заплати(т).
Нащо для в^ри л^пшо(й) до кни(г) м'Ьски(х) ло(х)вицьки(х) записа(т) казали(с)мо, счо і записано.
Ш 186.]
Справа Івана Коломи(й)ца з Фомою М а(з)кови(м) о просо.
Року ахог [ 1673R,> мця.
Пєрєдо мною, Юско(м) Котлярє(н)ко(м), со(т)нико(м) ло(х)вицки(м)<,>
Савою Гаращєнькомь, атамано(м) городови(м)<,> Стєпано(м) Свидє(р)ски(м),
164

во(й)томь, Івано(м) И(л)чєнко(м), Лє(с)ко(м) Сінничєнкомь<,> бурми(с)трами
ма(й)страту<,> Ло(х)вицко(г)[о]<,> и при на(с) будучи(х) пана Миха(й)ла
Горбанє(н)ка<,> Григория Ж у р а в л я О Яска Мо(с)калє(н)ка<,> і многи(х)
люде(й) зацни(х) и віри го(д)ни(х)<,> немало на то(т) ча(с) будучи(х)<,>
приточилася справа Івана Коломи(й)ца<,> обивателя ло(х)вицко(г)[о]<,>
котори(й), ста(в)ши, чинил оповє(д)<,> и ска(р)гу свою прєклада(л) на Фому
Ма(з)ково(г)[о]<,> в таки(й) спосо(б)<,>: «Пане вряде Ло(х)вицки(й)<,> то(т)
менова(н)ни(й) Фома Ма(з)кови(й)<,> юж то непоєднокро(т)<,> в гумні мое(м)<,> в покредє(н)ню (з)боз моє(г)[о]<,> вєлики мні<,> шкоди чини(т)<,>.
На которо(м) то єго зло(м) учи(н)ку<,> засівш и з сино(м) свои(м)<,> вночі
в гум ні своє(м)<,> на току, з купи крадучо(г)[о] проса<,> по(й)малє(м)<,>
з которо(г)[о] злочи(н)ци<,> моє(г)[о] прошу справє(д)ливости<,>».
Ми, вра(д), вислуха(в)ши оповєди и жалоби пана Івана, казали(с)мо<,>
оному злочи(н)ци пре(д) собою ста(т)<,> и питали оно(г)[о], єжєли би на жало(бу) соповєда(л)<,>.
Котори(й) зара(з) доброво(л)нє<,> єще нє бивши в ми(с)тра// в рука(х), 104
при(з)на(л)ся, жє просо Іванове кра(л)<,> а болшь то(г)[о] не при(з)нава(л)
ничо(г)[о]<,>.
Ми тєди, видячи такого я(в)ного злочи(н)цу<,> осудили(с)мо дєкрето(м)
наши(м) вєдлу(г) артикуловь<,> якь опісую(т)<,> в Статуте Вє(л).<:> кня(з)тва Лито(в)ского в ро(з)ділє ді [14], аби они(й) за сво(й) вштупокь би(л) посторо(н)ками бить<,> и з м іста вигнани(й)<,>.
А для віри ліпшо(й) тую справу в Книги Чо(р)ниє м іскиє записа(т) ка[за]ли(с)<,> счо и записано єсть<,>.
Ш 187.]
Справа Назара Лиха з Гарасимо(м), (абиватглг(й) а хгт и(р)ски(х),
з Г р и (ц)ко(м ), пна Т ри(з)нини(м ) Фомини(м) чгля(д)нико(м ),
СО кожух7).
Року ахог [1673] мца дєка(м)вра д [4] дня<,>.
Пєрєдо (м)ною, Ю(с)ко(м) Ко(т)лярє(н)ко(м), со(т)нико(м) ло(х)ви(ц)ки(м), Савою Гараще(н)ко(м), атамано(м) городови(м), Стєфано(м) Свидє(р)ски(м), во(й)то(м), Івано(м) Ілчє(н)ко(м), Лє(с)ко(м) Сінничє(н)ко(м), бу(р)ми(с)трами ма(й)страту Ло(х)ви(ц)ко(г)[о],
приточилася справа Гри(ц)ка, челя(д)ника пна Фоми Три(з)нича, соби
ватєля лубє(н)ско(г)[о], котори(й), ста(в)ши сочєви(с)то, ска(р)гу свою ж а л о б 
ную на Назара Лиха про(з)ви(с)ко(м) і на Гарасима, товариша єго, прєклада(л) со то: «Пнє врядє Ло(х)ви(ц)ки(й), єхалє(м) с пно(м) свои(м) пно(м)[!]
Три(з)ною с по(д)пили(м) часу но(ч)но(г)[о] стєпо(м) до Ро(м)на, і си і мєнова(н)ниі люди, зо(с)трівши на(с) на (ш)ляху, почали пна моє(г)[о], в рєчи би за
любо(в), своєю горілкою ча(с)това(т). А добрє по(д)пои(в)ши, кожу(х) содіва(н)ни(й) і(з) сано(к) по(д)няли і со(т) на(с) поєхали. Ми тако(ж) жа(д)но(й)
пригоди на сєбє нє (з)наючи, в ла(с)цє ро(з)єхали(с)<:>. Нє(м)но(г)[о] почєка(в)ши, соглядєли(с)мо жє кожуха на са(н)ка(х), в тропи пнь мо(й) за ними
по(с)ла(л) мєнє, аби (м) кожу(х) ви(й)ска(л), котори(х) я, совдє в Ло(х)виці
угони(в)ши і кожу(х) по(з)на(в)ши, прошу с такови(х) винова(т)цо(в) святоє
справє(д)ливо(с)ти».
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По ви(с)луханю Гри(ц)ка, чєля(д)ника Три(з)нино(г)[о], казали(с)мо
сони(м) (обжалова(н)ни(м) прє(д) собою ста(т) і со(т)повє(д) дава(т), я(к) то(т)
кожу(х) до и(х) ру(к) до(й)шо(л).
Коториє // соба, Наза(р) і Гараси(м), (о(т)повєдали, жє якобито пнь Три(з)на сони(х) ти(м) кожухо(м) за любо(в) м'ЬІл] сони(х) подарова(т), ти(м) єго завє(з)ли. А на то жа(д)но(г)[о] члвка, жєби тоє зна(л) або чу(л), нє м£ли і не
постановили.
Того (ж) часу Гри(ц)ко, пна Три(з)ни чєля(д)ни(к), чу(в)ши и(х) такую вимову, сора(з) пи(с)мо со(т) пна своє(г)[о] показа(л), в которо(м) пнь Три(з)на
прєзє(н)тує(т), жє нє даровано, ти(л)ко крадєно<;>.
Счо ми, уря(д), видячи и(х) нє(с)татє(ч)но(ст) і лицє маючи(х), сосудили(с)мо, аби соно(г)[о] Гри(ц)ка, чєля(д)ника, во всє(м) угодили і вє(д)лу(г) артику
лом), я(к) сописую(т) в Статуте Вєлико(г)[о] кня(з)ства Лито(в)ско(г)[о] в ро(з)'V»
дЬлє ді [14] на такови(х) я(в)ни(х) злодЬє(в), вину взя(в)ши, вє(д)лу(г) права
тую и(х) справу до кни(г) м'Ьски(х) ратуша ло(х)вицко(г)[о] записа(т) казали(с)мо, счо и записано<;>.

Ш 188.]
Справа Г ри(ц)ка Пигени(ч)но(г)[о], Мо(й)сЬя Г и(р)чє(н)ка,
Івана Х ва(с)т уне(н)ка со забьітю Г ри(ц)ка Д яче(н)ка,
(обиватель(й) піск о (в)ски (х), которая т а(к)
в собі м ае(т )(\у.
/■^

*—,

Року аход [1674] інуария фі [19].
Пєрєдо (м)ною, Матяшє(м) Папкєвичо(м), по(л)ко(в)нико(м) во(й)ска єго
ца(р)ско(г)[о] прє(с).<,> вєли(ч). Запоро(з)ко(г)[о] нака(з)ни(м) лубє(н)ски(м),
і при ( м ) н і і будучи(х) пна Грицька Жура(в)ля, со(т)ника нака(з)но(г)[о] ло(х)ви(ц)ко(г)[о], пна Сави Гаращє(н)ка, атамана городово(г)[о], Стєфана Свидє(р)ско(г)[о], во(й)та, Івана Ілчє(н)ка, Лє(с)ка С'Ьнничє(н)ка, бу(р)ми(с)тро(в)
ма(й)страту Ло(х)ви(ц)ко(г)[о], і при би(т)но(с)ти со(т)ца Ігнатия Крєпчє(н)ка,
пна Миха(й)ла Го(р)баня, Стєфана Само(х)вала, Я(ц)ка йпри(с)чє(н)ка, атамана
п'Ьско(в)ско(г)[о], і многи(х) людє(й) за(ц)ни(х) на тую справу засЬдьши(х).
По(с)танови(в)ши(с) пєрє(д) судо(м) наши(м), Любка Грициха, собиватє(л)ка п'Ьсковская, которая жало(с)ную ска(р)гу свою со забьі(т)ю Грицька Дячє(н)ка, мужа своєго, прє(з) Гри(ц)ка Пшєни(ч)но(г)[о] і Мо(й)с,Ья Ги(р)чє(н)ка,
Івана Хва(с)тунє(н)ка, собьіватєлє(й) п'Ьско(в)ски(х), со то прєкладала: «Пновє
зас'Ьли(й) ма(й)стра(т), прошу со сами(й) скуто(к) даня слушно(й) справє(д)ливо(с)ти<:>».
Прєто ми, зас'Ьли(й) цали(й) судь, ви(с)луха(в)ши // жалоби Любки Грицихи, а видячи і чуючи лю(д)скиє слова і своими сочима бачачи, жє сониі> я(в)ниє забо(й)ци, стосуючи(с) с право(м) по(с)полити(м), я(к) сописує(т) на такови(х) забо(й)цо(в) в Статуте Вєлико(г)[о] кня(з)ства Лито(в)ского в ро(з)дЬлє
ві [12] в а(р)тикулє в [2], сосудили(с)мо, абьі сони(й)є на го(р)лє бьіли карани.

Ти(л)ко (ж) за про(с)бою (оноі жь вдови со(т) го(р)ла уво(л)нили(с)мо і
си(м) дєкрєто(м) наши(м) наказує(м), аби юниє забо(й)ці за душу нєбо(ж)чикову сорокоу(с)та і иньшиє собради де(р)ко(в)ние з має(т)ку своєго поє(д)нали
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ІМ 189.]
Справа Х вг(с)ка Дубовичг(н)ка з Б о(рз)ни з Ивано(м),
злони(н)цгю его, (о покрадгню^У конг(й).
Року аход [1674] мца априля і [10] дня.
Пєрєдо (м)ною, Дє(м)ко(м) Випри(с)ко(м), атамано(м) городови(м) ло(х)ви(ц)ки(м), Стєфано(м) Свидє(р)ски(м), во(й)то(м), Івано(м) Ілчє(н)ко(м), Лє(с)ко(м) Сінничє(н)ко(м), бу(р)ми(с)трами ма(й)страту Ло(х)ви(ц)кого.
приточилася справа Федора Дубовичє(н)ка, (обивателя з села П л и ( с ) к и
(с)-по(д) Бо(р)зни, котори(й), ста(в)ши (очєви(с)то, чини(л) (оповє(д) і ска(р)гу
прєклада(л) на Івана, злочи(н)цу своє(г)[о], (обивателя з Диґа(н)ки, села По(л)та(в)ско(г)[о] ує(з)ду.
Же (о н и ( й ) Іва(н), упроси(в)ши(с) на го(с)поду, в речи бьі купцє(м) є(з)дячи, страху божого нє міючи і право святоє лєнцє важачи, зли(й) і запа(м)ятали(й) уми(с)ль, взя(в)ши у Федора конє(й) двоє і и(н)шую худобу покра(в)ши,
(о(т)то(л) втік ь. За котори(м) злочи(н)цєю погонею бігучи, в городе Ло(х)виці
спо(с)ти(г)ну(л) і (о(т) на(с), вряду Ло(х)ви(ц)кого, жадал справє(д)ливо(с)ти.
Счо ми, уря(д), ви(с)луха(в)ши жалоби пна Федора і в и д я ч и явно(г)[о]
злочи(н)цу, (отобра(в)ши (о(т) нє(г)[о] лице, крадєниє речи, пну Федору привє(р)тає(м), а єго само(г)[о], яко на таки(х) зра(й)цо(в) право (описує(т) в Ста
туте Вєлико(г)[о] кня(з)ства Лито(в)ско(г)[о], (осудили(с)мо, аби (о(т) слуги
міско(г)[о] соцько(г)[о] по(с)тро(н)ками з м іста вигнани(й) бьі(л)<;>.
Котори(й) злочи(н)ца на то(й) же квє(с)тиє при(з)на(л)сє, жє і волувь па
ру на Б іл о з у р і по(д) По(л)тавою покра(л) і в Чо(р)нуха(х) Ма(р)тину за шка
пу промєня(л).
Которую справу для віри ліпшо(й) до кни(г) міски(х) дєкрєтови(х) за
писав) казали, счо і записано ш <;>.//
ІМ 190.)
Спраза Д гм ька Уса зь Гуди(м) (о покьрадг(н)г піигницік^У <о(т)
М и(с)ка Браги(н)ца<у> бЬлогорЬльско(г)Іо)<.>
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Року аход [1674] ноє(м)вра ді 114] дня.
Пєрєдо (м)ною, Ле(с)ко(м) Гладьки(м), сотьнико(м) лубє(н)ски(м), (о(т)
боку єго мл(с)ти пана Івана Фєоодоровича, пана полько(вь)ника во(й)ска его
царьского вєличества Запоро(з)ского лубє(н)ского зєсла(н)ньі(м)<,> и при м ні
будучи(х) пана Ю(с)ка Котьлярє(н)ка, сотьника ло(х)вицького<,> пана Іва
на Куцькєвича, атамана городово(г)[ок,> и при товариствє — Івану Ковалю(вь)ско(м)<,> атаману гли(н)скомь<,> Грицьку Журавьлю<,> Миха(й)лу
Горьбанє(н)ку<,> Стефану Свідє(р)ско(м), во(й)ту<,> Йвану Ільчєньку<,>
Лє(с)ку Сіньничє(н)ку, бурьми(ст)ровь ма(й)страту Ло(х)вицького<,> и инши(х) люде(й) зацьньі(х) и вірьі годьньі(х) при то(й) справі будучи(х)<.>,
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постанови(вь)шися сочеви(с)то, Демько Усь з Гудимь повиту Гли(н)ского<,> которьі(й) ска(р)гу свою о покьрадє(н)я пшеници чєтьвєрика зь мльїна
Чєбарукувьско(г)[о]<,> на Ми(с)ка Браги(н)ца б'Ьлогор'Ьлского, жалькуючис,
со тоє прєкьладаль<;>, іжь «пановє врядь, дов,Ьдалє(м)ся пєвьньі(м) и слушьньі(м) доводомь, жє мою пшеницю чєтвєрикь у млин'Ь Чєбарокувьско(м) Ми(с)ко Брагинєць, потає(м)ньі(м) способо(м) взявьши, зьмоловь и побравь, а вь
то(й) м'Ьшокь жита насипаль<,>».
Ми(с)ко до то(г)[о] нє при(з)навалься<,>.
Зьдавали(с)мо, аби слушьньі(й) виводь // лю(д)ми зацьнимиМи(с)ко Б ра
гинєць зь сєбє видаваль<,> которьі(й) мовиль и призьнавься самь доброво(л)нє<,>: «А що (ж), пановє врядь, я тую пш єницуО взявь и зьмоло(вь), на пожитокь сво(й) хогЬвь повє(р)нути<,>».
Видячи, мьі, засЬльі(й) вряд 112, жє доводь слушьньі(й)<,> якь и самь
(Ми(с)ко) при(з)налься<,> тєдьі заховуючися вєдьлугь стго права<,> со вьсякиє кривьди, на которьіє доводь є(с«), нє можє(т) присєгою со(т)ити<,> прєто
вєдьлугь права в Статуте Вєлико(г)[о] кня(з)ства Литовьского в чєтьвє(р)то(м)
ро(з)дЬлє<,> в а(р)тикулє сє(м)дєся(т) сємо(м) со доводє(х) и оо(т)водє(х) сописуєть<,> якая сторона нє вивєдє(т)ся рєчь свою трати(т)<,>. Што Миско Б ра
гинєць, при(з)наючи(й)ся са(м) доброволнє до тоє(й) пшениць, а будучи на
схи(л)ку своє(й) цьноти<,> яко нєуцьтивьі(й) и право(м) слушьне прєкона(н)ньі(й) из, Дємька Уса гудимо(вь)ского<,> Ми(с)ко Брагинєць во вьсє(м) на
всє(м) поєдьна(ль)<,>.
Для чого пєвьн,Ь(й)шо(й) да(н)я в ^ р н О тую справу в книги дєкьрєтовьіє урядовьниє ло(х)вицькиє записа(т) казали, що є(ст) и записано року аход
[1674] новє(м)бра чє(т)вє(р)тогона(д)цат<,> дня.//
Ш 191.]
Справа Ан'ьдр'Ья К ра(в)ца со викрадєня цє(р)кви
всємило(с)тиво(г)[о\ Спса Ло(х)виц7>ко(и) прє(з)
самого року ахог [1675] мца іюля s [6] дня.
Пєрєдо (м)ною, Василє(м) Буто(м), со(т)нико(м) ло(х)вицьки(м), Ю(с)ко(м)
Ко(т)лярє(н)ко(м), атамано(м), Стєфано(м) Свидє(р)ски(м), во(й)то(м), Івано(м)
Ілчє(н)ко(м), Лє(с)ко(м) С'Ьнничє(н)ко(м), бу(р)ми(с)трами ма(й)страту Ло(х)вицько(г)[о]<.>, і при на(с) будучи(х) людє(й) за(ц)ни(х) многи(х), котори(х)
і нє имєнує(м) 114<;>.//
[№ 192.]
Пєрєдо (м)ною, Дє(м)ко[м] Випри(с)ко(м), атамано(м) городови(м) ло(х)внцки(м), Стєфано(м) Свидє(р)ски(м), во(й)то(м)<,> Івано(м) Ілчєнко(м)(,) Лє(с)ко(м) С'Ьнничєнко(м)<,> бурми(с)трами ма(й)страту Ло(х)вицько(г)[о]<,> и
при би(т)ности пана Івана Бутовича, зє(с)ланого о(т) само(г)[о] я(с)нєвє(л)мо(ж)ного єго мило(с)ти пана гєтмана<,> пана Миха(й)ла Горбанє(н)ка, тувариша со(т)ігЬ Ло(х)вицкоє<,> и многи(х) людє(й) зацни(х)<,> и в^ри годни(х)<,>
приточилася справа<,> Дми(т)ра Ковтєря, собиватєля лохвицького<,>
котори(й) ставши сочєви(с)то<,> чини(л) оповє(д)<,> и жало(с)ную ска(р)гу

свою на Ядка Поливє(й)ка<,> и на друго(г)[о] Ядка Ткача и на и(х) жони гірєклада(л), та(к) мовячи: «Панове уря(д) Лохвидки(й)<,> сві(ст) моя, жони моє(й) сестра, будучи в Ядка Поливе(й)ка служебкою, и(з) его дому нєпо(ц)тивою ви(й)шла<,> и в дому моє(м) дитину собі<,> з нєпо(ц)тивого ложа вина(й)де(н)ную сплодила<,> которая н і о(т) кого собі бити не им єнуєО то(л)ко о(т) само(г)[о] господар а <,>. А Я(д)кова жонаТкачова до тое(й) дитини ку
мою взята била<,> и, окре(с)тивши, в речи би за любовь породіли то(й), зва
р и в ш и горілки, хлопце(м) пр(с)лала<,> абьі ся напила, и посилала. Которо(й) горі(л)ки породіля, сама не пючи, ж оні мое(й) и и(н)ши(м) тамь буду
ч и ^ ) кревни(м), аби ся напили, подала<,>. Чого жаде(н), не відаючи, счо в
то(й) горі(л)цє е(ст), пили и та(к) зара(з)или(с) сме(р)те(л)но, же залє(д)во и
живи зо(с)тану(т)<,>».
Зара(з) того (ж) часу Сава Лє(х)ненко, за(ц)ни(й) чло(в)ікь при(з)на(л),
и(ж) Ядко Тка(ч) самь доброво(л)не при(з)на(л)ся, жє тая горі(л)ка до єго
жони о(т) Поливє(й)чихи при(с)лана била, аби то(й) породіли о(т)нє(с)ла<,>.
Напото(м) Рома(н) Носачє(н)ко<,> хлопєць то(т), котори(й) носи(л),
са(м) ставши<,> на вряд і зо(з)на(л), ижь «Ядиха Поливє(й)чиха, до ма(й)стра
єго в до(м) пришо(в)ши<,> просила<,> аби єго ма(й)стровая по(с)лала за нею,
аби тую зара(з)ливую горі(л)ку<,> породіли то(й) о(т)нісль<,>. А ма(й)стровая зара(з) на тую про(з)бу склони(в)шися<,> мєнє вра(з) за нею по(с)лала<,>.
И скоро(м) в домь Поливє(й)ковь пришоль, горі(л)ку на (с)толі в шкляници
стоячую за(с)та(л), гдє тамь жє нє знаю, с чи(м) // і чашє(ч)ка стояла<,>. йная 108 зв.
Поливє(й)чиха при бьітно(с)ти моє(и), с тоє(й) шкляни(ч)ки горі(л)ку всипа(в)ши в чашє(ч)ку, до ру(к) мои(х) дала<,> научаючи та(к) мовити, жєби то о(т)
ма(й)строво(й) моє(й) при(с)лана, а напото(м)<,> до(г)навши мєнє с тиєю го
р і л к о ю проти(в) школи спаско(й) счо(с) вмісто перцю всипала и, (в)сіми
па(л)цами поміша(в)ши<,> дала рекучи: «Тєпє(р) южь понєси<,> и со(т)да(й)<,>».
Котороє то при(з)наня хлопцєво записа(в)ши<,> казали(с)мо прє(д) со
бою стати Яцисі Поливє(й)чисі<,> и в то(й) горі(л)ци, которую посилала,
слушни(й) з сєбє виводь о(т)дати<,>.
Которая посилала слушни(й) 115 ставши очєви(с)то, та(к) мовила: «Панове
уряде Ло(х)вицки(й), жалуючи я мужа моєго Яцка Поливє(и)ка, же тая нецнота, служебка, спотварила<,> шукала причини, яко(й) би оно(й) уста заградити, жєби того казусу на мужа моєго нє говорила<,>.
Ажє м ні в томь кума то(й) дівки, Ядиха Ткачиха, таковую пораду дала<,> мовячи: «Поидь,— повіда,— до матєри мое(й) на село и та(м) всю свою
р іч ь росповіж є(й)<,> знаю добрє, жє во (в)сємь тобі поможє(т) и пораду
да(ст), бо на то(м) ся добрє знає(т)».— На которою є і и я склонившися, єздила<,> і допита(в)шися єи, поради о(т) соно(й) просила на сєлі<,>. Которая
то матка єи рекла: «Нє бо(й)ся<,> я тобі в то(м) помогу»,— и зара(з) повела
мя в са(д) надь болото<,> по(д) яблоню, обчєрнувши тричи, веліла м ні сісти<,> и за нож дєржатися<,> а сама, взя(в)ши ша(г) грошє(й), пошла на(д)
болот[о] и часу багато и(з)барила<,>. По(д) которою яблонєю я, сидячи, еи
ожадаюч(и), вєликиє по(с)трахи міла<,> бо ґди жь<,> на кшта(л)ть чоловічо
го т іл а в то(м) саду счо(с) виділа и пи(с)кь кошечи(й) о(т) того чула<,>.
Напото(м) оная мати тоєи Ядихи, пришє(д)ши до мєнє, и та(м) жє землі, тричи
взявши, до рукь м ні о(д)дала и научила, аби (м), приєха(в)ши додому, собі
и мужєви моем[у] // в чоботи по(в)сипала<,> а ча(ст) о(с)тави(в)ши, у горі(л)ци 109
то(й) то р о д іл і 116 звари(в)ши<,> до(ч)кою своєю о(т)слати<,> чо(г)[о] я, нє
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В'Ьдаючи, я(к) о(т) тоє-Ь гор*Ь(л)ки и(м) П О В Є Д Є (т )сЯ < ,> чи зле чи добре, все
то чинила».
Прєто ми, зас'Ьли(й) су(д)<,> постєрєгаючи того<,> аби мє(ж) народо(м)
хри(с)тия(н)ски(м)<,> такие бгу бри(д)киє<,> и людє(м) шко(д)ливиє чародЬє
нє множилися, вє(д)лугь справе(д)ливости стоє<,> я(к) описує(т) на таковихь
зво(д)ниць и до зло(г)[о] приводячи(м)<,> в Статуте Великого кнзства Лито(в)ского в ро(з)д'Ьл'Ь чєтвє(р)томьна(д)це(т) артику(л)<,> ли [38]<;> любо го(р)ломь и(х) даруе(м) а прє(д) ся осудили(с)мо<,> аби оние всЬ три нє(д)ноти<,>
о(т) слуги м£ско(г)[о] в прово(д)ку по городу<,> карани по(с)торо(н)комь били
и и(з) м^ста вигнани<,>.
А для в'Ьри л'Ьпшое тую справу до кни(г) м'Ьски(х) декретови(х) лохви(ц)ки(х) записати казали, счо и записано<,> в Лохвици, року ахое [1675] мця
сєптєвря к [20] дня<.> //
[Лй 193.)
Справа і по(х)ва(л)ки Афєного Волошина на клє(й)нот а
во(й)сковиє по(л)ковиє і на само(г)[о) єго м л(с)т и
пна Івана Федоровича, пна по(л)ко(в)ника лубє(н)ско(г)[о).

109 зв.

Року axos [1676] мца априля г [3] дня<,>.
Перед на(с), Івана Федоровича, по(л)ко(в)ника во(й)ска его ца(р)ско(г)[о]
прє(с).<:> вели(ч). Запо(р). лубє(н)ского, єго мл(с)ть пнь Миха(й)ло Ханє(н)ко
рєчь свою пова(ж)ную, которую со(т) само(г)[о] я(с)нєвєлмо(ж)но(г)[о] єго
мл(с)ти пна ге(т)мана устнє чуль прєзє(н)това(л), «же бьі (м) клє(й)ноти во(й)сковиє по(л)ку моєго на акть святобливи(й) в до(м) пну Ханє(н)ку подаль. Тєди
то я, поважаючи ро(с)казаня вєлмо(ж)но(г)[о] єго мл(с)ти пна гє(т)мана і про(с)6t> пна Миха(й)ла Ханє(н)ка м'Ьстцє да(в)ши, о ра(з) хору(ж)о(г)[о] своєго
по(л)ково(г)[о] з Ло(х)вицЬ к Лубня(м), написа(в)ши до нака(з)но(г)[о] моєго,
по клє(й)нота во(й)сковиє уми(с)лилє(м) по(с)лати і в до(м) пна Ханє(н)ка
на акть святи(й) вєсєлни(й) припровадити<:>. Ажє пнь Хвєдо(с), хоружи(й),
в го(с)подЬ своє(й) будучи, в которо(й) стоя(л), почу(л) со(т) Афєно(г)[о] Воло
шина такиє слова мо(в)лєниє, іжь, мови(т), «нє ва(ж)ся по корог(в) єха(т),
і пнь по(л)ко(в)ни(к) нє(с)лу(ш)нє то чини(т), жє клє(й)нота во(й)сковиє в чужиє по(л)ки посилатимє(т), бо кгди та(к) учините і ва(м) і клє(й)нота(м) знєвага будє(т) і нє минє(т)».— Тєди пнь хоружи(й) такиє со(т) Афєного по(х)ва(л)ки почу(в)ши, єха(т)и нє (с)хотЬль і впєрє(д) то(г)[о] тиє слова єго (на) пну
по(л)ко(в)нику і єго мл(с)ти пну Ханє(н)ку со(з)на(й)миль. Гдє та(м) жє на то(т)
ча(с) увє(с) уря(д) Ло(х)ви(ц)ки(й), мєновито пнь Дє(м)ко Випри(с)кь, со(т)ни(к), йстапь Го(р)банє(н)ко, атама(н)<:>, пнь Аньдрє(й) Гамал'Ья, Стєфа(н)
Паси(н)ку(в)ски(й), з м,Ьско(г)[о] вряду Стєфа[н] Свидє(р)ски(й), во(й)ть, з
170

бу(р)ми(с)три(с)трами<:> [!] і многи(х) пє(р)сонь<,> // зацни(х) пригодило(с) по
на^тоо».
Вє(д)лугь которо(г)[о] при(з)натя пна хоружого на сочєви(с)ти(й) зво(д)
Афєному казали(с)мо ста(т) і слова(м) свои(м) виво(д) слушни(й), єсли то(г)[о]
нє говори(л), дава(т)<,>.
Тєди о)ни(й) прє(д) всіми пє(р)сонами при на(с) будучими слово своє по
нови(л), іжь такь, по(х)ва(л)ки чини(л).
За котори(й) то єго ви(с)тупо(к) нєува(ж)ни(й) і по(х)ва(л)ки, жєбьі ся
то(г)[о] чини(т) нє важи(л), своєю рукою скаралє(м)<:>.
І приказа(л) врядови міскому Ло(х)ви(ц)кому<,> абьі для віри ліпшо(й)
і пє(в)но(с)ти до кни(г) м іских ратуша ло(х)ви(ц)ко(г)[о] записано бьіло, счо
і записано<;>.
ІМ 194.]
Справа Закраєва з Стєпано(м) Ступако(м),
(обьіватєлє(й) іва (х )н и (ц )к и (х ).
Року тисєча шє(ст)со(т) сімдєся(т) сємого мца інуария, дня дєвя(т)на(д)цатого.
Пєрє(д) нами, Ю(с)ко(м) Ю(с)ко(м)Ш Ко(т)лярє(н)ко(м), со(т)нико(м) ло(х)вицьки(м), Дє(м)ко(м) Випри(с)ко(м), атамано(м) городови(м), Стєфано(м) Свидє(р)ски(м), во(й)то(м), Івано(м) Ілчє(н)ко(м), Лє(с)ко(м) Сінничє(н)ко(м),
бу(р)ми(с)трами ма(й)страту Ло(х)ви(ц)ко(г)[о], і при бьі(т)но(с)ти пна Сави
Гара(с)чє(н)ка, Гри(ц)ка Ж ура(в)ля, пна Миха(й)ла Го(р)баня, Са(с)ка Го(н)чара, пна Афєного і многи(х) пє(р)со(н) за(ц)ни(х) та(к) товари(с)тва, яко
і мєща(н), на то(т) ча(с) в лавє засєли(х),
ставши (очєви(с)тє, Стєфа(н) Ступа(к), о)бьіватє(л) іва(х)ницьки(й), ж а л о б 
ную ска(р)гу свою на Тимоша Закроя і на жону єго прєклада(л) со то,
v іжь, «Пновє вря(д) Ло(х)ви(ц)ки(й), про(й)шло(г)[о] (овто(р)ка si [16] инуария жона моя з многими лю(д)ми, сусідами своими, в сєлі напо(д)пи(т)ку
в Чєрє(д)никово(м) дому сєділа, гдє та(м) жє і пнь Тиму(ш) Закро(й) з жоною
своєю пригоди(л)сє, і нє (з)нати з яки(х) м ір ь пє(р)шє(й) жона Закроєва мою
жону почала ганити нєцнотою, ку(р)вою і ро(з)лу(ч)ницєю називати, мовячи,
жє «мєнє,— мови(т),— ти з мужє(м) мои(м) ро(з)лучає(ш)». // Гдє та(м) жє і
са(м) Закро(й), почу(в)ши тиє слова со(т) своє(й) жони мо(в)лєниє, мови(л) на
Ступа(ч)ку, жє «тьі, нє(ц)ното, зо (м)ною спо(л)кованя міла(с), чо(г)[о] в по(с)ва(р) з жоною моєю ідє(ш)?»
Чого соная Стєфаниха Ступа(ч)ка, знєваги своє(й) нє тє(р)пячи, многими
лю(д)ми за(ц)ними со(с)відьчи(в)ши(с), зневагу тую мужєви своєму соповідала<:>. Стєфа(н) Ступа(к), почу(в)ши такую калюмію на сєбє, зара(з) в то(т)
жєдо(м),гдє на то стало, для ро(с)пи(т)ку пошо(л) і та(к) жє бє(з)чє(с)тиє
і слова ба(р)зо ура(з)ливиє, яко і жона єго, оо(т) Тимоша Закроя (о(т)рима(л)<;>.
Котори(й), бо(л)шь знєваги своє(й) нє тє(р)пячи, на(м), вряду, жа(л) сво(й)
соповіда(л) і с помє(н)є(н)о(г)[о] Закроя справє(д)ливо(с)ти проси(л)<:>.
Мьі, уря(д), ви(с)луха(в)ши жалобьі Стєфана Ступака, казали(с)мо Закроєви прє(д) собою стати і, вє(д)лугь артикула сємдєся(т) сємо(г)[о] в (С)татутє
Вєлико(г)[о] кня(з)ства Лито(в)ско(г)[о] в ро(з)ділє чє(т)вєрто(м) о) доводє(х)
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по

зв.

сописа(н)но(г)[о], дово(д) слу(ш)ни(й) чини(т). Котори(й), іж ь довє(с)ти не мо
ж е^) в сіх ь сло(в) свои(х), прілся і свой ревикование слова наза(д) к собі
бра(л)<,>.
А п н і Стєфановая Ступа(ч)ка, я(к) з молоди(х) л іг ь н і в яко(м) подо(й)зреню нє будучи, та(к) і на пото(м)ниє часи при за(ц)но(с)ти свое(й) з муже(м)
свои(м) зо(с)тає(т)<:>.
За которие то вчи(н)ки свой мєнє(н)ни(й)<,> Закро(й) бьі(л) со(т) на(с),
вряду, вязєня(м) карани(й), а по випрошвню прє(з) людє(й) зацни(х) (оно(г)[оІ
з вязеня наказали(с)мо дєкрєто(м) наши(м), абьі пна Степана Ступака за сво(й)
про(с)тупо(к) во всє(м) погоди(л)<:>.
Котори(й) нє та(к) на єго, яко на про(с)бу людє(й) за(ц)ни(х) склони(в)шися, с помєнє(н)ни(м) Закроє(м) прощєниє взя(л)<,> і проси(л) на(с), вряду,
абьі єго тая справа і зневага до кни(г) міски(х) принята і записана бьіла<,>.
'Ч^
Варуючи то, абьі ю(ж) ш(т) сєго часу пнь Закро(й) жа(д)ни(х) по(х)вало[к] і домови(с)ка чини(т) нє важи(л)сє по(д) виною на его мл(с)ть пна по(л)111 ко(в)ни//ка лубє(н)ско(г)[о] талярє(й) к [20], а на вря(д) Ло(х)вицьки(й) таляре(й) дєся(т) взрушитє(л) тако(й) справи бє(з) со(т)пу(с)ту заплати(т)<,>.
Счо (с)мо казали записа(т) для ліпшо(й) віри<;,>.

Ш 195. ]
Справа Вгли(ч)ка Іляиіа з Скоробога(т)ко(в).
Року ахоз [1677] мца ноє(м)врия в [2] дня.
Пєрє(д) нами, Івано(м) Стєфановичо(м), протопопою ло(х)ви(ц)ки(м) і лу<ч^
бенски(м), і при на(с) будучи(х) пна Лєсо(н)тия Рожа(н)ско(г)[о], дозо(р)ци
во(й)сково(г)[о], пна Івана Куцкєвича, со(т)ника, пна Сави Гара(с)чє(н)ка,
атамана городово(г)[о], пна Стєфана Свидє(р)ско(г)[о], во(й)та, пна Івана Ілче(н)ка, пна Івана Дзуґавого, пна Лє(с)ка Сінничє(н)ка, бу(р)ми(с)тро(в)
ма(й)страту Ло(х)вицко(г)[о], і при бн(т)но(с)ти пна Лукяна Калина, мєщанина ло(х)ви(ц)ко(г)[о], і многи(х) люде(й) зацьни(х),
приточилася справа чє(ст)но(г)[о] в богу гдна со(т)ца Кондратия, свя
щеника скоробога(т)ско(г)[о], котори(й), ста(в)ши сочєви(с)те, соповідаль і жа
л о б н е ска(р)жильсє на Іляша Вєли(ч)ка, парафіянина своєго,
іжь, «пнє врядє духо(в)ни(й) і свіцки(й), трафило(с) м ні в сєлі Бриско(х)
за відомо(м) со(т)ца протопопа, добродія моє(г)[о], на кануні трапєзу б л а г о с 
ловити. По которо(й) трапезі і благодарєние вчини(в)ши, казалє(м) дяку
своєму «Слава со(т)цу» читати, а сє(й) Вєли(ч)ко, почу(в)ши мои слова, страху
божо(г)[о] в собі нє міючи, шпє(т)ниє і бри(д)кие слова на со(т)ца і сна і на
дха сто(г)[о] з у(с)гь свои(х) нєчи(с)ти(х) випу(с)ча(л) і хули(л)». На що
і людє(й) за(ц)ни(х) по(с)тано(в)ля(л) на (й)мя Грицька і Я(х)на, собьіватєлє(й)
токару(в)ски(х), которие по(д) су(м)лє(н)ня(м) дши своє(й) при(з)нали, іжь
то істо(т)ная правда.
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Счо врядь, видячи на то(г)[о] зра(й)цу Вели(ч)ка // слу(ш)ни(й) дово(д), ПІ зв«
казали(с)ми соно(г)[о] до карацєру со(т)да(т), а взя(в)ши с карацєру, яко спроти(в)ника божо(г)[о] у дв'Ь березині на т'Ьл'Ь его добре скарали і тую справу
до кни(г) м'Ьски(х) для л'Ьпшоє в£ри записа(т) казали. //
І№ 196.]
Справа пна Семена Григориевича, арє(н)дара ромє(н)ско(г)[о],
з Сємєно(м) Скибою, аре(н)да(р)чико(м ), которая т а(к) ся
в собі мае(т).
S/

113117

—

Року ахои [1678] мца авгу(с)та з [7] дня.
Передо (м)ною, Яно(м) Васцею, атамано(м), городови(м) роме(н)ски(м),
Івано(м) Климовичо(м), во(й)то(м), Василе(м) Фєдоровичє(м), Саму(й)ло(м) Романовиче(м), бу(р)ми(с)три, ту те(ж) при би(т)но(с)ти его мл(с)ти пна Стєфана
Пе(т)ру(в)ско(г)[о], пна по(л)ковника нака(з)но(г)[о] лубє(н)ско(г)[о],
по(с)танови(в)шися сочєви(с)тє, учтиви(й) Сємє(н) Григориєви(ч), аре(н)да(р) роме(н)ски(й), жада(л), абьі з Сємєно(м) Скибою до (с)тиф'Ькованя пєрє(д)
судо(м) наши(м) справа дєцихована була. На жаданя соно(г)[о] хогЬли(с)мо
пом'Ь(р)кова(т), абьі межи собою бо(л)шє(й) по(с)варо(в) нє чинили, в пра(в)дЬ
Сємє(н) Григориєви(ч) нє бьі(л) спрє(ч)ни(м), то(л)ко хогЬль пом їф кованяО
Нє (с)лухаючи наказаня урядо(в)но(г)[о], Сємє(н) Скиба, ібьі на(м) нє(й)лє(г)цє
важачи ку поє(д)наню, чєрє(з) три дн'Ь чєкали(с)мо, абьі угода була. £2(д)на(к)
о(н), яко упо(р)ни(й) будучи, з карацєру угЬкь і бєРсопов'Ьднє, яко (с)мо по
силали по нє(г)[о], нє в'Ьда(т) гдє уво(й)шо(л). Бо ґди (ж) наказовали(с)мо
зобопо(л)нє, аби до поє(д)наня і до пє(р)шє(й) згоди при(ш)ли, але Сємє(н)
Скиба, на(д) упо(р)ними упо(р)ним будучи, жа(д)ною м'Ьрою нє (с)хогЬль
собжалова(н)но(г)[о] поє(д)нати.
Видячи ми упо(р)но(ст) по(з)ва(н)но(г)[о], казали(с)мо записа(т), що є(ст)
і записано, а по(т)рєбуючо(й) стороні казали(с)мо за собжалова(н)є(м) і пи(с)мо
сєє видати при пєчати рату(ш)но(й) ромє(н)ско(й)<;>.
На про(с)бу пна пна [!] Сємєна то(т) дєкрє(т) до кни(г) м'Ьски(х) ло(х)ви(ц)ки(х) записа(н) є(ст) 118<,>. //
[№ 197.]
Мн£ вє(л)цє ла(с)кавьі(й) мо(с)цЬ, пнє по(л)ко(в)нику во(й)ска єго ца(р)ско(г)[о] прє(с). вєли(ч). Запо(р).<.> лубє(н)ско(г)[о], добродЬю мо(й), здоровя
добро(г)[о] і радо(с)тни(х) погЬхь со(т) всимогу(ч)о(г)[о] тво(р)ца добродЬєви
своєму на л’Ьта до(л)гиє і часи нє заміьрониє зо (в)сЬ(м) право(с)ла(в)ни(м)
вои(н)ство(м) зичу.
Вє(д)лугь указу вм(с)тино(г)[о] [?] хотячи даи(т) [?] учинити, во (в)сЬ
городи, са(м) со(т)єха(л) і, Гди (м) прибу(в) до Ро(м)на, єщє напєрє(д) прии(з)ду
моє(г)[о], ста(л)ся заво(д) Скиби Сємє(н)[а] із Сємєно(м), арє(н)даро(м) ромє(н)ски(м). Которо(г)[о] то Семена, аре(н)дара, Скиба Сємє(н) ма(л) на (с)мє(р)ть
нє з зяки(х) 119 (смє(р)ть привели).
І, пришє(д)ши прє(д) мєнє, арє(н)да(р) пла(ч)ливє мн^ ска(р)гу прєклада(л),
мовячи: «П. по(л)ко(в)нику. пє(р)шє(й) чєля(д) свою направи(л), в мою(м)
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дворі пючи, мало мя до (с)мє(р)ти не забьіли 120. Пото(м) са(м) по(д) ча(с)
то(р)гу в понєделокь роко(ш) по(д)ня(л) і люде(й) бьі(л) пяни(х) розбуди(л)
і ти(л)ко мя,— мови(т),— нє забьіли, ажь мусі(в) утікати».
Счо я, видячи єго жалобу Сємєнову, при(з)ва(в)ши атамана городово(г)[о]
і во(й)та і по (С)кибу по(с)ла(л), абьі на жалобу Сємєнову стану(л). Тєди я,
ви(с)луха(в)ши собо(х) сторо(н), і учинили(с)мо Скибу ви(н)ни(м), приказуючи,
абьі Семена поє(д)на(л), яко то ста(р)шо(г)[о] арє(н)дара. йни(й) Скиба проти(в) нашє(г)[о] суду мови(л): «Я єго нє буду єднати, хо(ч) бьі і тисячу золо
ти х ) заплачу». Тєди я соно(г)[о], яко упа(р)то(г)[о] ро(с)казаня нашємо 12\
казалє(м) а га(р)мату ожова(т). £2(н) чо(г)[о] догада(в)ши(с)> нє во(с)хоті(в)
разуміти, вночи з га(р)матьі у т ік ь і нє (з)нати гдє поді(в)ся. А и то (й) єщє
до со(з)на(й)мєня подаю.
По(д) ча(с) тоєго ва(р)халу згоди(в)ся снь пана писара суду єнєра(л)но(г)[о]
і, видячи зневагу арє(н)дарову, повідаю(т), разо(в) ски(л)ка палицею затя(в).
Гди бьі, повідаю(т), на то(м) снь писара згоди(в)ся то бьі чимало тра(с)ку було,
до со(з)на(й)мєня пода(в)ши. Бгу в со(х)ранєниє поручаю, зо(с)таючи цалє
все(м) добра зи(ч)ливи(й) приятє(л) і слуга на(й)ни(ж)ши(й) Стєфа(н) Пє(т)ру(в)ски(й), по(л)ко(в)никь нака(з)ни(й) лубє(н)ски(й).
з [7] ахои [1678] р о к у 122.

Ш 198.]
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Року ахои [1678] мца авгу(с)та ла [ 3 1 ] дня.
Пєрє(д) нами, Аньдреєм Гамалією, со(т)нико(м) ло(х)ви(ц)ки(м), Григориє(м) Ракусо(м), атамано(м) городови(м), Лє(с)ко(м) Сінничє(н)ко(м), ву(й)то(м), Івано(м) Ілчє(н)ко(м), Са(х)но(м) Го(н)чарє(м), Лє(в)ко(м) Улізко(м),
бу(р)ми(с)трами ма(й)страту Ло(х)ви(ц)ко(г)[о],
по(с)танови(в)шися сочєви(с)тє, Аньдрє(й) Ка(й)стра, товари(ш) во(й)скови(й), собьіватє(л) ло(х)ви(ц)ки(й), чини(л) озповє(д) свою та(к) мовячи,
іжь «пнє врядє Ло(х)ви(ц)ки(й), ю(ж) тому роко(в) три я(к) бьіли(с)мо
з во(й)ско(м) у берега Днєпрово(г)[о] у курені Па(в)ла Б ілича, у которо(г)[о]
і многи(х) товари(с)тва і сусідо(в) мои(х) зна(й)дова(л)ося<,>. С которо(г)[о]
товари(с)тва Ле(с)ко Коро(л) то(г)[о] часу у мо(с)кале(й) для по(т)рєбьі своє(й)
купи(л) шкуру шкапюю і да(л) Ю(р)ку Лє(с)чє(н)ку, нашє(г)[о] жь куреня то
варишу, нє(с)ти. А я на то(т) ча(с), по(д)пили(м) будучи, куп ьл і и(х) нє в іда(л) і пита(л), догна(в)ши и(х), со(т)ко(л) бьі тую шкуру взяли<:>? Тєдьі
сониє<,> да(в)ши м ні нє(с)ти до курєня<,> шкилюючи, рекли та(к), іжь, мо
ви^), «ми тую шкуру у мо(с)калє(й) добули, неси ри(х)ло, нє согляда(й)ся».—
В чо(м) я, сони(м) довіри(в)ши, і по(с)піша(л)ся, а собо(й)зрі(в)шися наза(д),
у в ід ів ь мо(с)калє(й), бігучи(х) по (с)вои(х) по(т)реба(х), і розум іль, же то
істо(т)на пра(в)да. Не даючи себе знаки, на бо(к) звє(р)ну(в)ши, шкуру тую,
на три ча(с)ти поріза(л) і у болото по(в)кида(л), а товари(с)тво моє, видячи
тоє шидили, і напото(м) і ту(р)бовали, жє мусілє(м) Лє(с)ку Королю за тую
шкуру заплати(т)<;>».
Мьі, уря(д), чуючи таковую соповє(д) со(т) пна Андрея, казали(с)мо і то
в а р и с т в у єго курі(н)ному прєд собою стати.
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Ажє Павє(л) Б іли(й), атама(н) курінни(й), і Лє(с)ко Коро(л), ста(в)ши,
по(д) су(м)лєня(м) при(з)нали, жєчто істє(н)на пра(в)да бьіла, і за то того (ж)
часу поє(д)наня учинили.
Которую соповє(д) пна Андрєя чуючи і при(з)наня товари(с)тваєго, варуе(м)
соно(г)[о] си(м) наши(м) // записо(м) в пото(м)ниє часи, абьі єму та(к) с товари(с)тва, яко і с по(с)полити(х) людє(й), домови(с)ка в то(м) чини(т) нє важи(л)ся
по(д) закладо(м) вини на єго мл(с)ть пна по(л)ко(в)ника лубє(н)ско(г)[о] таля
р е^ ) к [20], а на (в)ря(д) на(ш) Ло(х)ви(ц)ки(й) талярє(й) і [10] взрушитє(л)<,>
то(й) справи бє(з) со(т)пу(с)ту заплати(т).
Нащо для вір и ліпшо(й) і поваги бо(л)шо(й) тую справу докни(г) м іски(х) ло(х)ви(ц)ки(х) записа(т) казали, счо є(ст) і записано.

115 зв,

Ш 199.]
Справа Івана ФЬлоновича о украдє(н)є єго власного
в полю коня записана<:>.
^N/

/Ч/

В року ахп [1680] мсца мая ді [14] дня.
Пєрє(д) нами, Андрєє(м) Гамалією, сотнико(м) во(й)ска єго<:>црскога
о*»/
прє(с)вітлив влч(с)тва Запо(р)<.> лохви(ц)кимь<,> і Ивано(м) Куцкєвичо(м),
атамано(м)<:> городови(м)<:>, Миха(й)ло(м) Григориевичо(м), во(й)томь<:>,.
Лє(с)ко(м) Сінниченькомь, Івано(м) Ілченько(м)<.:>, Лєвко(м) Влізко(м),
бурми(ст)рами,
в справі славє(т)ного Івана Филоновича, ктитора и мещанина ло(х)виц к о г о о , о взя(т)є в полю на но(ч)л ізі вла(с)ного єго в шє(р)(ст) коня по(д)
ча(с) бага(т)ого про(ш)лого ншого ло(х)ви(ц)кого я(р)марку<;> пре(з) злого
чоловіка способомь неробо(т)ньі(м)<:>. Понєважь явнє поблицє и дово(д)нє
очеви(с)то показалосяО , же того коня нероботньі(м) взятого способомь Левко
*—/
Лода(н)ски(и) є(ст) злочи(н)цею<:>. Которого<:> козаки по(л)ку єго м(л).<:>
пана Нови(ц)кого , зо(с)таючи в Се(н)чи на стаці<:>, та(м) же в Се(н)чи ставши
єго самого з ти(м) коне(м), в Ло(х)вицу припровадилиО .
Тедьі мьі, вьішь записаньі(и) ура(д), за ужи(т)ємь себе со(т) пна Івана Ма^имовича, асаула того по(л)ку комо(н)ного и гю(л)ковника на то(т) ча(с) нака(з)ного, за(й)шовши в господу єго м(л).<:> пна по(л)ко(в)ника комо(н)ного и засівши по(с)полу з пно(м) Івано(м) Ма^имовичо(м), асавуло(м) по(л)ковьі(м)
и по(л)ко(в)нико(м) нака(з)ньі(м), // при би(т)ности пновь пновь [!] Лавре(н)ского, Са(х)новича, писара того (ж) по(л)ку комо(н)ного<:>, Кондрата Середьі<;>, Д а в и д а о , Дми(т)рашка Волошина<:> и при многи(х) козака(х),
і х ь жє товари(ст)ву по(л)ку комо(н)ного<:>, видячи того Лєвка Лода(н)ского
явньі(й) южь такови(и) зли(й) нероботни(й) ви(с)тупокь<:>, того украденого
коня<:> Іванови Філоновичови, ктитору, яко вла(с)ного єго, привє(р)нули(х)мо<;>.
А єго, Лєвка Лода(н)ского, яко явного шко(д)цю, цале в такови(х) єго
учинька(х) обвинилиО . Аже Ивань Філоновичь, жєби єго (коня) за таковьіе
явньїе д іл а злиє<:> різа(н)ємь уха, або якого на твари чло(н)ку на(з)начено<:>,
нє інстикговаль.
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Теди мьі, вишь писаньїе урядовьіе особи, схиливши себе ку вмило(с)ти,
реченого Левка Лоданского, яко в л'Ьта(х) челов'Ька молодого<;>, бе(з) жа(д)ньі(х) заданя на гЬле ш ван ьковьО зо(с)тавивьши, для да(л)шоє памяти до
кни(г) м'Ьски(х) казали(х)мо записа(т), що є(ст) и записано.
Писа(н) в Ло(х)вицЬ року мца и дня вишь п и с а н о го о .
[Знак підпису.] //
Ш 200.]
Справа о заби(т )є М о(й)сЬя Ра(д)чент>ка,
жителя Івахни(ц)кого о(т ) Яцка Щ є(р)банєн,ька,
породою з ІчнЬ<:>.
їх»

Року ахп<:> [1680] мца дєкаврия зі [17] дня.
На врядє ншо(м) Ло(х)вицко(м) пєрє(д) нами, Фєдоро(м) Крє(т)че(н)ко(м),
сотнико(м) во(й)ска<:> єго<:> црского при(с)в£тло(г)[о] влчтва Запоро(з)ского ло(х)ви(ц)кимь<:>, Григориє(м) Ракусомь, атамано(м) городовьі(м)<:>,
Миха(й)ло(м) Григориєвичо(м), во(й)томь, Іваномь Ілченькомь и Ле(в)ко(м)
Ул'Ьзкомь, бурми(с)трами ма'Ьстрату Лохви(ц)кого<;>, при би(т)ности<:> и(х)
м(лс)тє(й) п.<:> п.<:> товари(ст)ва по(ль)ку єго м(лс)ти пна Нови(ц)кого<:>,
по(ль)ковника во(й)ска єго<:> црского<:> преС в'ЬтлорІо] влчтва Запо(р).
по(ль)ку<:> комо(н)ного<;>, Григория Василевича хоружо(г)[о] по(ль)кового,
Миха(й)ла Ш паковскогоО и Миколая Мєте(ц)кого<:>, о(т) єго м(л)ти пна
Івана М а^имовичаО , асаула по(л)кового комо(н)но(г)[о] а на се(с) ча(с) п о л 
ковника нака(з)ного<:>, до при(с)луханя и ро(з)суженя справи, ниже(й) вьіражаноє, зо(с)ланьі(х)<:>, туте ж ь Стєфана Стре(л)би(ц)кого<,> Андрея Стрижевского, Григория Ж у р а в л я О и іньши(х) многи(х) за(ц)ни(х) люде(й),
жителе(й) нши(х) лохви(ц)ки(х) на то(т) ча(с) при то(м) будучи(х) нємало<:>,
в справі о заби(т)є нєбо(ж)чика Мо(й)сЬя Ра(д)ченька, жителя івахни(ц)кого<:>, о(т) Я(ц)ка Щє(р)бине(н)ка, к а з а к а о з Ічн^ породою<:>, а на се(с)
ча(с) в по(л)ку єго м(л)ти пна Нови(ц)ко(г)[о] зостаючогоО в сел'Ь Іва(х)ника(х) у ко(р)чм£ напо(д)пи(т)ку т(р)афилосє<:>.
Кгдьі за ска(р)гою поводовоє стороньі<:> Івана і В а с и л я О Радченьковь<:>, рожоньі(х) зме(р)лого Мо(й)еЬя брато(в), // питали(с)мо реченого
Яцка забо(й)ци<,> яки(м) би способомь со(т) нєго небожчику Мо(й)сгЬєв,Ь тоє
забо(й)ство сталося <;>.
Тєди онь, Я(ц)ко, видячи южь сєбє<,> в то(м) забо(й)стве бути ви(н)ньімь<;> такови(ми) са(м) на себе ви(з)наль слови<:>, ижь «пновє уря(д)<:>,
будучи мн1ь о(т) ста(р)шини своє(й) в по(с)луга(х)<;> на село по(с)ланьі(м)<:>,
трафилося мн1ь и в сель Іва(х)ника(х) мимо ко(р)чмуєхати<:>. Тоєй ж ь ко(р)чми ши(н)ка(р), обачившися зо (м)ною<,> ви(з)валь мне в тую то ко(р)чму на
поги(с)ть<,>. Та(м) же MH'k по(д)пиваючи<:> трафилося з ти(м) небо(ж)чико(м)
Мо(й)сЬємь в є(д)но(й) погуляти бєседЬ<:>. А по довго(м) ншомь гуляню ста
лося, же стрегуньку то(й) небожчикь передо (м)ною<:> кудюло(м) ВС'Ь(м)
купленої гор'Ьльки проливь<:>, за що почале(м) на єго нарикати. Онь тежь
противньїми MH'k платиль словами<:>. Которо(г)[о] шаблею з по(х)вами ра(з)

удариле(м) по шиі<:>. А кгдьі мне небожчикь дале(й) почаль ганити<:>,
тєди ю(ж)<:>, яко то(г)[о] и не могучи єму сте(р)піти<:>, знову тоею ж ь шаб
лею спослабу<:> по голові єго удариле(м)<:> и такь ся стрєгуньку станувши
концє(м) крижа шабє(л)ного у голову<:> угрузь<:>. Бо(л)шь ижь межи
нами жа(д)ного не било бою О »
Сторона тежь поводовая в томь — нарожонне Ивань и Васи(л) Ра(д)ченьки<:>, жадаючи на є(г)[о1 суду и на (с)тою справє(д)ливо(с)ти<:> тоє прє(д)ложили<:>, же Яико, ото то(т) явни(й) забо(й)ца небо(ж)чика М о(й)сія, брата
и(х)<:>, яко ся и са(м) (з)опала конце(м) крижа шабе(л)ного у голову ударивь<;>. Зара(з) о(т) того забо(й)ци, не міючи жа(д)ного ю(ж) слова в своє(й)
мові<:> и на смє(р)те(л)но(й) лежаль д в і н е д іл і по(с)тєлі<:>, вла(с)не о(т)
того разу сме(р)тю з сєго світу зи(й)шол<:>.
Прєто мьі, судь, стосуючися до права по(с)полито(г)[о] в Статуте в роз
д іл е двана(д)цато(м) а а(р)тикуле второ(м) на такови(х) забо(й)цовь (описаного,
посвє(д)чае(м). / / То(т) Ядко, забо(й)ца, зна(л)ся<:>, же того небожчикаМо(й)- 117 зв.
с ія по (д)вакро(т) шаблею ударивь<;> и криже(м), шабе(л)нимь ко(н)цемь<:>
зна(т) же до мо(з)ку м іл ь голову пробити<:> понєва(ж) небо(ж)чикь о(т) того
разу удареногоО ажь до сме(р)ти чере(з) д в і нєделі не говориль<:> и бе(з)
жа(д)ноє мови з се(г)[о] світа зи(й)шоль<:>, яко явно(г)[о] забо(й)цу, на
сме(рт) виказали(с)мо<:>.
Аже сторона поводовая, нє инстигуючи на єго<:>, цале даровали єго
здоро(в)є(м). Тєди і ми, схиляючися до и(х) же<:> сторони поводовоє волі<:>,
того Ядка, забо(й)цу, о(т) сме(р)ти уво(л)няе(м)<:>, аже би в с і церемоній
цє(р)ковньіе по небожчику о(т)правиль свои(м) вє(д)лугь звичаю хри(с)тиянского кошто(м)<:>, та(к) же до(л)ги нєбожчиковские<;>, котори(х) з порахуньку чотири таляри на(й)мує(т)ся, поплатиль<:>, наказує(м)<:>.
А для да(л)шое памяти до кни(г) міски(х) ло(х)вицки(х) записа(т) казали(х)мо. що є(ст) и записано.
[Знак підпису.]
l№ 201.]
Справа Стецка и Миколая, ком,ьпангЬ(й)цов’ь,
о украдг(н)е з о (л ). С У я<:> [50] готовьі(х) г ( р ) .
Року ахпа<:> [1681] мца інуария фі [19] дня<:>.
Перє(д) нами, Григорие(м) Ракусо(м), атамано(м) городовьі(м), Миха(й)ломь Григориевичо(м), ву(й)томь<,> Івано(м) Ілченько(м) и Ле(в)ко(м) У лізкомь, бу(р)ми(ст)рами маістрату Ло(х)ви(ц)ко(г)[о] при би(т)ности урожони(х)
IV»
п.<:> пере(д) У лізка, обо(з)ного по(ль)ково(г)[о], и пна Миха(й)ла Шпако(в)ского<;>, товаришовь по(л)ку єго м(л)ти пна Илияша Нови(ц)кого<,> по(л)ковника во(й)ска єго<:> ца(р).<:> пре(с). влч(т)ва Запо(р). комо(н)ного<:>,
до при(с)луханя<:> и ро(з)суженя справи, // ниже(й) вьіражоноє, засіли(х)<:>. 118
постановившися пе(р)соналіте(р)<,> Сте(ц)ко Криворо(т)ченько<:>, козакь
<Ч/
єго м(л)ти пна Нови(ц)кого по(л)ку<:>, жало(с)не таковими ска(р)жиль слови<:>, и(ж), «пнове уря(д), кгди за по(з)воле(н)емі> свои(х) ста(р)ши(х)<:>
1 2 - 3935
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зв.

в По(л)таву до свои(х) пртеле(й) єхале(м)<:>, знявшися з Миколае(м)<,> того
и нашего по(л)ку козако(м)<,> в тую простовали(х)мо дорогу<:>, а приехавши
до Сеньчі<,> за указа(н)ємь о(т) уряду сеньчанского, на(м) господи<:> стали(х)мо<,> оба(д)ва у то(й) господі<:>. Та(м) же, обачившися, з свои(м) у
Се(н)чі на ста(н)ции будучими товари(ст)вомь<,> по(д)пивали(х)мо<:>, а по то(м)
ншому гу л я н ю О , в господу пришовши<:> и будучи м ні по(д)пили(м)<:>,
зара(з) спа(т)и положиле(м)ся<:>. Тоєи (ж) ночі грош і на м ні у чере(с)ку
будучие, которьі(х) бьіло зо(л).<:> пя(т)дєся(т)<:>, хто(с) неробо(т)ни(м) спо
собомь о(т) мне взя(ль)<:>. Іже межи нами бо(л)ше(й) товаришо(в) не бьіло,
то(л)ко то(т) Микола(й)<:>, прошу с того Миколая святое справє(д)ливо(с)ти<:>».
При то(й) же ж алобі Сте(ц)ково(й) інквізиция<:> пре(з) пна Пе(т)ра
У лізка, обозного<:> и пна Миха(й)ла Шпаковско(г)[о] вивєденя<:>. Которие
по указу<:> єго м(л).<:> п.<:> Нови(ц)кого, по(л)ковника во(й)ска єго ца(р).<:>
пре(с).<:> вє(л).<:> Запо(р).<:> комо(н)ного в Сєньчу будучи зо(с)ланьіми<:>
и, засівши та(м) з зупо(л)ньі(м) се(н)чански(м) урядо(м)<:>, слушне и прав
диве в то(й) ш коді вивели інквізицию<:>. Ту(т) же у суду прізе(н)товани
биле<:>.
В которо(й) ми, су(д), вичита(в)ши ретє(л)не<:>, зрозуміли(х)мо поча(с)ти<:>, же е(ст) то(т) Микола(й) ти(х) Сте(ц)кови(х) згинєньі(х) гроше(й) шко(д)цею, понєважь в то(й) інквізиции виписаноО , и(ж) тоєє и(х) господиО и
кго(с)подиня<:> по(д) су(м)ле(н)емь ви(з)нала<:>, же ма(л) не пре(з) всю
но(ч) то(т) Микола(й), в по(с)тели Сте(ц)ка, товариша своєго, ша(м)рячи<:>,
зна(т) же о тако(м) своє(м) зло(м) д і л і чиниль гіроми(с)ль<:>.
Яко и са(м) то(т) Микола(й) при вивєденю такь те(ж) інквізиции да(лт»)
пово(д)<:>, жебьі ти(х) гроше(й)<:> у то(й) же господі у хліву в с т р іс і шукано<:>, где і на(й)дени з чере(с)комь тие гроші<,>.
Теди питали(х)мо того М и ко л аяО , е(ст)ли би з якого опи(л)ства<:>
а(л)бо зухва(л)ства вща(т) // своєго якого злого уми(с)лу<:> ти(х) у Сте(ц)ка
украденьі(х) гроше(й) бьіль приньципало(м)<:>.
В чо(м) то(т) Микола(й), видячи нєутае(н)ную южь<:> таковую злую
свою роботу<:>, са(м) доброво(л)не, же онь тие з чере(с)комь гроши<:>, на
Сте(ц)ку спячо(м) уночі обнявши, в тоє своє схова(н)е у х л ів і в стр і(сі) захова(ль)<:>, Розуміючи, же такови(й) опить<:> о(т) Сте(ц)ка о ти(х) гроша(х)
не м іл ь бути<:>, при(з)налься<:>.
І по ви(с)луханю того Миколая<:> до такого злого учинькус> доброво(л)ного ся при(з)на(т)я<:> все товари(ст)во по(л)ку комо(н)ного при боку
єго м(л).<:> пна по(л)ковника зна(й)дуючиеся рєспекто(м) немали(х) інши(х)
шко(д) на ро(з)ньі(х) містца(х)<,> в такови(х) же те(р)мінахь товари(ст)ву
починени(х)<;>: яко же п.<:> Ба(р)таловски(й) назо(л).<:> иі [18] шкодує(т)<:>
паньхоружи(й) сотні Евтуховое на зо(л).<«> еі [15] и на інши(х) реча(х)<:>, п.<:>
Іляшь на се(ми) золоти(х) гроше(й) понося(т) шкоду<:>,— жеби бьіль то(т)
Микола(й), яко явни(й) злочинца<:>, за таковие свой заслуги<:> правне
кара(н).
І по(в)торе інстикговали<:>, до того и право святое по(с)терегаючи, абьі
ся таковие злие учиньки межи лю(д)ми нє множили<:> такови(м) злочинца(м)
срокги(м) грози(т) каранє(м)<:>.
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І такь мьі, су(д), по вислуханю такь Сте(ц)ковоє жалоби, яко и очеви(с)тое
доброво(л)ного ту(т), у суду, в то(м) зло(м) учиньку<:> Миколаевого ся при(•>*/
(з)на(т)я<:>, вє(д)лугь а(р)тикулу зі [17] в Статуте в ро(з)дЬле ді [14]<;> на
таковьі(х) злочинцов"ь о караню на го(р)ле описаного<:>, любо то(т) Микола(й), яко в горячо(м) учиньку явньі(й) е(ст) злочиньда<:>, тако(г)[о] правного за(с)лужиль и годень бьіль караня(м), даровавши его здоро(в)є(м)<:>,
ту(т) же, у суду, жебьі бьіль ми(л)стивими взяти(й) руками<:> и бе(з) нарушеня
жа(д)ньі(х) на члвіка знако(в)<:>, жебьі з м іста, яко и (с) по(л)ку о(т)далени(й) // бьіль и вьі(г)наньі(й), узнали(х)мо<;>.
Приве(р)нувши тому Сте(ц)кови тие у него украденьїе з чере(с)комь гроши<:>, аже в ти(х) гроша(х) не доставало до золоти(х) пятидеся(т)<:> двана(д)дяти<:> зо(л).<:>, и дале(й)<:> тедьі его жь, Миколаевими, річамк<:>
нагородити Стецкови наказали(х)мо<;>.
А для да(л)шое памяти казали(х)мо записати, що е(ст) и записано.
[Знак підпису.1

ІМ 202.]
Справа о покрадє(н)є вятеро(в) на рецЬ
в єзка(х) Васковьі(х)Кусого <;>.
Записана в року ахпа [1681] януария<.> к<.> [20] дня.
Пєрє(д) нами, Фєдоромь Кре(т)чє(н)комь, сотнико(м) во(й)ска єгс<:>
ца(р).<:> пре(с).<:> ве(л).<:> Запоро(з)кого ло(х)вицки(м)<,> Григориемь
Ракусо(м), атамано(м) городовьі(м)<,> Миха(й)ломь Григориевичо(м), ву(й)томь<,> Івано(м) Ілче(н)ко(м) и Лввко(м) У лізкомь, бурми(ст)рами маістрату Ло(х)вицко(г)[о], при бьі(т)ности учтиви(х) товариства сотні наш оєО
Остапа Го(р)баня<,> Демяна Вьіпри(с)ка, Миха(й)ла Горбаня<:>, Якова Довгаля, Василя Ворошила<:>, Григория Журавля<,> і и(н)шихь<:>.
Кгди с по(с)вару<,> межи<,> бе(з)са(л)скими<:> и ха(р)ковскими нікоторими лю(д)ми<;> о покраде(н)в<,> на реці з ізк о в ь Ва(с)ковьі(х) Кусого
вятєровь<:>, коториє вятєри Ва(с)ко Куси(й), на(й)шовши в дому Семена
Шє(в)че(н)ка, публице, яко свои, оповівши лю(д)ми, побраль<: | :>. Ва(с)ко
Куси(й) з Семеномь Шєвчб(н)комь<:> перє(д) Ма^има, атамана<.> бе(з)са(л)ского, запо(з)валися. На то(т) час любо ся того д іл а Шєвче(н)ко пріль<,>
вимовляючися, же о ти(х) вятера(х) хто бьі в до(м) єго позаносиль<:>, не в ідає(т)<:>. За узна(н)ємь<,> з лю(д)ми за(ц)ньіми<;> атама(н)ски(ми)<:>, Семєнь Шєвче(н)ко // о тие вятєрі такь того Васка Кусого ує(д)наль<,> яко и
атамана в то(й) проступце за вину уко(н)те(н)товаль<:>.
Іже о тьіе вятері<,> такь Васко Куси(й)<,> яко и многие бє(з)са(л)ские
и ха(р)ковские людє<,> менуючи бути собі<:> многие на то(т) ча(с) шкоди<:>,
взновивши тую справу<:>, пере(д) су(д) ншь<,> Семена Шєвче(н)ка запо(з)вали<:>, доводячи єму того подо(й)зрено(г)[о] нєробо(т)ного діла<:>.
Тедьі, на жада(н)є и ска(р)гу Васка Кусого и нікотори(х) бе(з)са(л)ски(х)
и ха(р)ковски(х) людє(й), Гридка Пє(т)рєнька по реченого Шєвченька посилали(х)мо<:> и, (х)то бьі та(м) на селі<,> в то(й) справі<:> на Шєвче(н)ка
ви(з)на(ль), випитати тому по(с)ла(н)ному згодили(х)мо<:>.

0(т)ко(л) то(т) Гри(ц)ко, пове(р)нувши<:> з Шевче(н)комь<:>, нао(ч)не
пере(д) нами<:> пов'Ьд'ЬльО, же та(м), на сел'Ь, пере(д) нимь, посланьі(м),
и п[р]е(д) многими лю(д)ми вьіростокь<:>, у того (ж) Шевче(н)ка мешкаючи(й)<:>, по(д) присягою ви(з)наль тоими слови<:>, и(ж), мовить<:>, «Шевче(н)ко, пань мо(й), на то(т) ча(с) отие вятер'Ь усиловне мне проси(л)<:>, же
би мь тую просту пну, на себе взявши, ви(з)наль<:>, бу(д)то я тие вятер'Ь
в домь его позаносиль<:> бе(з) відома его<:>. О котори(х) вяте(рах)<:>
яко не (з)наю<:>, хто и(х) в домь его зане(с)<:>, та(к) з ти(х) та(м) єзковь<:>
и не брале(м)<:>».
В чомь<;> же Семень Шєвче(н)ко жа(д)ньімь не мо(г)лься в то(м) обвине(н)ю виве(с)ти способомь.
Таковое подо(й)зре(н)е на нєго, Шевче(н)ка<:>, узнавши, его бути ви(н)ньі(м) казали(х)мо до кни(г) записа(т)<:>, що є(ст) и записано<:>.
[Знак підпису.] //

І№ 203].
Подо(й)зрє(н)є а(л)бо явньїє ю(ж), зл ш учингки Лукяна
и ж оньїО єго, Ганш ьі Па(н)ковньі(:>.
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В року ахпа [1681] декаврия ки [28] записаньі<:>.
Пере(д) нами, Федоромь Кретьченько(м), сотнико(м) ло(х)вицкимь, Демяномь Вьіпри(с)ко(м), атаманомь городови(м), Стефаномь Св,Ьдє(р)скимь,
во(й)томь, Іваномь Дзукгавьі(м) і Ле(в)комь Ул'Ьзкомь, бурми(с)трами ма^страту Ло(х)вицко(г)[о]<:>,
Миха(й)ло Булавка, писа(р) нашь городовьі(й)<:>, и Ма^имь, асавуль<:>,
будучи о(т) на(с) на село Юсковц'Ь зсиланьі<:>, повє(р)нувши о(т)ко(л) з Юскове(ц), презе(н)товали на(м) пи(с)мо в справі ниже виражоно(й)<:>, которое
в сие книги вписуючи слово о(т) слова такь ся в соб£ мае(т).
Іж кв [22] декаврия пере(д) нами, Миха(й)ломь Булавкою, писаро(м)<:>
городовьі(м) ло(х)вицкимь, и Ма^имомь, асавуломь<:>, зо(с)ланими о(т) уряду
Ло(х)вицко(г)[о]<:>, при би(т)ности Миска Па(х)ненька, атамана юсковко(г)[о] 124, Івана Ілченька, бурми(ст)ра бьівшого ло(х)вицко(г)[о], Дми(т)ра
Иваще(н)ка, Юрка<,> и Нестера Чєщенько(в)<:>, Андрєя Чорнише(н)ка,
Кирика Кгє(р)кгеля<,> и многи(х) за(ц)ньі(х) юсковски(х) людє(й)<:> Ганьна
Па(н)ковна, Лукянова Пе(т)ренькова жона<:>, в тие слова вьізнала<:>, и(ж)
«мешкаючи,— мовить,— MH'k в бли(з)кому сус'ЬРств'Ь з Дми(т)ромь<,>
кгди (м) е(д)ного часу пришла по(т)ребкою в домь его<:> и, не заставши нікого
в д о м у О зна(т) з по(д)пуще(н)я дияво(л)ского, намітку в хорома(х) взяла(м),
а поки ажь жона Дми(т)рова у мне оную по(з)нала<:>, де(р)жаламь у себе,
а за по(з)нане(м) лице(м) вє(р)нуламь<:>. Ч огоЛ укянь, мужь мо(й), боячися<;> азна(т) и на себе якого(с) обовляючися клопоту, забравши все б'Ьлое
пла(т)е у м^хь<,> и вола<,> и коня взявши, где(с) тое все позапровожуваль<:>.
Которо(г)[о], кгди (м) питала, гди бн тое подЬваль<:>, о(т)казаль, же,
тое(й) боячи(с) ту(р)баци,Ь, у люде(й) поховаль<:>». Ма^имь Луценько, овча(р),
122 зв. зь себе // ви(з)наль, же еще Л'Ьтомь, у Пе(т)ровку, Лукянь Пе(т)ре(н)ко я(г)ницу, где(с) взявши, межи яловникь на па(ст)ву упусти(в), пов'Ьдаючи, же
на луц'Ь за по(л)сема шага купивь<:>.
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Ту(т) же Кге(р)кге(л), своякь Лукяновь, ви(з)наль<:>, же нєму Лукянь
повідаль, же тую ягницу, з м іста єдучи, у кого(с) за с ім ь шаго(в) купи(л)<:>.
И жона того (ж) Л укяна ви(з)нала<:> «И я,— мовить,— своє(г)[о] мужа
л іт о прошло(г)[о] кгди питала, гдє бьі тую я(г)ницу взяль, о(т)повіділь, же
кгде(с) на л у ц і за осмь шаго(в) купиль<:>».
А кгди дня оно(г)[о] дє(й)шєго самь то(т) Л укянь пере(д) атамано(м),
вишь писаньі(м), и многими ю(с)ковскими лю(д)ми<:> на себе ви(з)наль та
кими словьі<:> «Що (ж),— мовить,— панове, чинити, при(з)наю, же то не
моя ягница, але ч у ж а яО »
Х отіли єго, яко злочи(н)цу, дати до вязе(н)я<:>. Онь, Лукянь<:>, о(т)
ни(х), яко о(т) уряду тамошнє(г)[о], утекь<;> а, впавши на коня, в іншие
села где(с) утекь<:>.
Тедьі ми, вишь писаньі(й) Ло(х)вицки(й) уря(д), зрозумівши з того пи(с)ма, которое ту(т) вписалося<,> и очеви(с)того за(ц)ни(х) юско(в)ски(х) люде(й)
ви(с)лухавши свідо(ц)ства, же е(ст) вла(с)ньі(и) Л укянь чоловікь и жона
єго поде(й)зрєньіе ма(л)жонькове<,> яко ж и самь Лукянь<;>, будучи(й)
по(й)маньі(й) у л у ц і и привєденьі(й) до на(с), того своє(г)[о] злого учиньку
о тую ягницу не прі(л)ся<:>, до кни(г) казали(с)мо записа(т), що е(ст) и
записано<:>. //
[№ 204А

П одо(й)зре(н)є на Василя свиридовско(г)[о\
о) сЬм7>на(д)цє(т) снопувк овса(,>.
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В року ахпв-(м) [1682]<,> мца августа дня кв [22]<:>.
Пєрє(д) нами, Федоро(м) Кре(т)че(н)комь, со(т)нико(м) ло(х)вицки(м)<:>,
Дємяно(м) Виприско(м), атамано(м) городови(м)<,> Миха(й)ло(м) Григориевичомь, ву(й)томь<,> Миха(й)ломь Кузме(н)ко(м) и Лео(н)тиемь У лі(з)комь,
бу(р)мистрами маістрату нашо(г)[о] Ло(х)вицко(г)[о]<:>,
кгдьі уска(р)жався Васи(л), жите(л) свиридовски(й), з жоною своєю<,>
же его та(м) у Свиридовці неяки(с) чоловікь до то(г)[о] Супрунь, атама(н)<,>
и Івань Кунмине(н)ко, ву(й)ть<:>, за сімьна(д)ця(т) сноповь овса обесчестили
и нєдобри(м) подо(й)зренє(м) и нєробо(т)нимь називаючи чоловікомь<,> и
нікоторие річи у него за таковую вину побрали <:>. А оно(й) Васи(л) з жєною своєю моцно бралися за ніяко(с) Грицка голю(н)ско(г)[о] виво(д)<:>,
бу(д)то у того Грицка<:> тую сноповь сі(м)на(д)ця(т) то(т) Васи(л) з жоною
своєю на н и ві при інши(х) жє(н)ця(х), зажавши, и своє зажатое тую сі(м)на(д)ця(т) сноповь овса<:> о(т) господаря тое взявши, додому собі привезли<:>.
При которо(й) своє(й) ж алобі проси(л) би(с) уряду о зе(с)ла(н)є до Свиридовки на виво(д) в то(й) свое(й) неви(н)ности<:>.
На которую справу, кгди (с)мо атамана ячниковско(г)[о] Миха(й)лаМигаля<,> з писаро(м) наши(м) городови(м)<:> в Свиридовку зослали<:>. Тие речение атаман ячниковски(й)<,> і писа(р)<,> при би(т)ности Супруна, атамана
тамо(ш)не(г)[о] свиридовско(г)Іо]<:>, Івана Кузки<.>, Івана Шиша<,>, Гриц
ка Машка<,>, Івана Кунаше(н)ка, ву(й)та<,> и при и(н)ши(х) многи(х) жителе(й) свиридовски(х)<:> Юска, козака свиридовско(г)[о]<,> до голі(н)ско(г)[о] атамана для визна(т)я та(м) то(г)[о] Грицка, єсли се(с) Васи(л) з жоною
своєю, то(т) ове(с) жнучи, тую усі(м)на(д)ця(т) снопо(в) заж авьа(л)бо н іть ,
посилали(м)126.
181
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Аже атама(н) голі(н)ски(й) такь устнє, яко и на пи(с)мі до Свиридовки
при(с)лаль<,> такови(й) ре(с)по(н)сь<:>, же по(д) су(м)лене(м) то(й) та(м)
Грицко и по(д) присягою ви(з)на(ль)<:>, же «то(т) свиридовски(й) Васи(л)<:>
яко же я у є(г)[о] овса не жа(л) и на єго ниві не би(л)<,>».
И овше(м) по(д)вакро(т) мови(т): «То(т) Васи(л) з жоною своєю // приєжджа(л) в Голі(н)ку до нє(г)[о] и просили єго, жєби визна(ль)<;> бу(д)то
то(т) Васи(л) з жоною своєю на єго ниві совса сноповьсі(м)на(д)ця(т) зажа(л)<;>,
але я<,> — мови(т), нє хочу су(м)не(н)я ламати своє(г)[о], же то(т) Васи(л)
овса у мєнє нє жа(л)<:>».
Що все на(м) вислание наши<,> и отамань тамо(ш)ни(й) свиридовски(и)
рєте(л)нє росповіли<:>.
Тєди мьі, уря(д)<:>, видячи, же ю(ж) власни(и) то(т) Васи(л) є(ст) шко(д)ца
люде(м)<,> и чоловікь подо(й)зрени(й)<:>, аже на нє(г)[о], яко вини(м), інстигатора жа(д)но(г)[о] в то(м) нє било<:> вині<,> що ся могло, яко і убого(г)[о] чоловіка взявши, для да(л)шое памяти до книгь записа(т) казали(с)мо<,>
що єсть и записано<:>.
Ш 205.]
Справа о чужоло(з)стве Кирика, челя(д)ника Ступакова,
з Га(н)ною Василихою ^у того (ж) Ступака челя(д)ницєю.
'Х У
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<^Ч-»

Записано<:> в року се(м)<,> ахпв [1682]<,> мца септеврия фі [19] дня<:>.
Пєрє(д) нами, Ко(р)ніє(м) Ба(р)тоше(н)ко(м), на се(с) чась в Ло(х)вицу<,>
о(т) єго млти пна по(л)ковника зослани(м)<:>, Федоро(м) Кре(т)че(н)ко(м),
сотнико(м) ло(х)вицки(м),<:>, Дємяно(м) Виприско(м), атамано(м) городови(м)<:>, Миха(й)ло(м) Григориєвичо(м), во(й)то(м)<:>, Миха(й)ло(м) Кузме(н)комь, бу(р)мистро(м)<:>, при би(т)ности учтиви(х) пано(в)<:> Дмитра
Глуховца<:>, Яреми Во(и)тика<:>, ймеляна Нєіжсала<,> Івана Ілінеча<:>
і и(н)ши(х) многи(х) зацни(х) люде(й),
кгди Степа(н) Ступакь, козакь и жите(л) іва(х)ницки(й), собачивши нєря(д)ное челяди свое(й) роково(й) ме(ш)ка(н)е<:>, же Кирикь, челя(д)никь
єго, з Га(н)ною Василихою, молодицею<,> и єго (ж), Степановою челя(д)ницею<,> вшете(ч)ное собі злуче(н)е и спо(л)кова(н)е маю(т)<:>, постеру(г)ши,
урядові даль со то(м) відати<:>.
Тєди мьі, вьішь писани(и) уря(д)<:>, казавши ти(м) // безецни(м) роспустникамь и вшете(ч)ника(м) ю(ж) о тоє у вязе(н)ю будучи(м) у суду стати<:>,
питали(с)мо, єсли би та(к) було, яко и(х) господа(р) Степа(н) Ступакь помови(ль)<:>.
На тоє пита(н)е то(т) роспу(т)ни(й) Кири(к), челя(д)ни(к) Ступако(в)<,>
са(м) доброво(л)нє до таково(г)[о] г(с)ду бгу ме(р)зено(г)[о] вшете(ч)но(г)[о]
д іл а зна(л)ся<:>, жє с тоею молодицию Га(н)ною нє че(р)єз ґва(л)ть але по
добро(й) и(х) волі спо(л)кова(н)е вшете(ч)ное міють<:>.
Так же и тая Га(н)на, молодица, в тие ж визнала слова<:>, же не пре(з)
Гва(л)ть, але по добро(й) волі на тоє вшете(ч)ное й бгу ме(р)зеное д іл о с ти(м)
Кирико(м) сполилися<:>.
А такь поступуючи, вєдлу(г) права посполито(г)[о] в Статуте в а(р)тикула(х) на такови(х) описано(г)[о], понєва(ж) сповісти ти(х) проступни(х) обачали(х)мо<:>, же та(к) то(г)[о] Кирика жона где(с) в Чигири(н)[е] доб о ви182

на(й)дуе(т)ся при родича(х)<:\ яко и тое(й) молодиці Га(н)ни, яко и сама
меновала, му(ж), на (и)мя Васи(л) где(с) мае(т) бути<:>, яко явни(х) проступковь и чужоло(ж)нико(в), аби з м^ста з межи зацни(х) люде(й) мистро(м) по
сторонкам и обоє були вигнани.
За слушно(ст) узнали(х)мо и наказали<:> и для да(л)шое памяти до книгь
вписати росказали(с)мо<,> що єсть и записано<:>.
[№ 206.]
Справа Павла М атяиіе(н)ка с Токаро(в) з Ма^имомь, овчаро(м),
о на(й)дєние овєчиє шкуркиСУВ року ахпв [1682] ноє(в)рия дня второ(г)[о]<:> о(т)правуючаяся<:>
записана<:>.
Пєрє(д) нами, Фєдоро(м) Крє(т)чє(н)комь, сотнико(м) ло(х)вицки(м)<:>,
Дємяно(м) Виприско(м), атаманомь городовьі(м)<:>, Миха(й)ломь Григориевичо(м), ву(й)томь<:>, Миха(й)ломь Кузменько(м), бурьми(ст)ромь<:>, при
би(т)ности учтивьі(х)<:> Остапа Горбаня<:>, Григория Ракуса, ктитора святопречи(с)того<:>, Дми(т)ра Глуховца<:>, Ю(с)ка Мо(с)кале(н)ка, // Микити 124
Ма(р)тисєнька, атамана токаро(в)ско(г)[о], туте (ж) Івана Козиньца<:>,
Івана Тище(н)ка<;>, Дми(т)ра Бровчє(н)ка, Трохима П*Ьвня<:>, 0(х)р^ма
Забу(д)ка, жителе(и) з села Токаро(в)<:>, и инши(х) многи(х) за(ц)нихь лю
д е^) на то(т) ча(с) при на(с) будучи(х) немало<;>,
постановившися очевисто, Ма^имь<:>, овча(р) згуньни(й) токаро(в)ски(й)<:>, ска(р)жиль<:> на Па(в)ла Матяшєнька<:> таковими слови<:>,
и(ж) «пановє уря(д), якь сталє(м) у сел'Ь Токаря(х) згуньниє па(с)ти вувц^,
до святого Пє(т)ра нє м'Ьлемь в ти(х) вувця(х) шкоди<:>, а по свято(м) Пе(т)ру
маючи в ти(х) ватаги моє(и) овца(х) шкоду<;> а маючи те(ж) поча(с)ти жа(л)
на Павла Матяше(н)ка<:>, угналє(м) двоє ягня(т) чужи(х)<;> з єго о(в)цями
в єго двурь<:>, досв'Ьдчаючи єго за(д)ности<:>. Коториє кгди на завтрє з єго
нє ви(й)шли тие я(г)нята двора<:>, виглядавши ча(с) и взявши Хвєсуна Кище(н)ка, пошоле(м) у двурь того Павла<:>, а заглянувши на вишки хатьниє,
обачилє(м) шкурки св'Ьжиє овєчиє, а, ви(з)вавши з хати Павла, питале(м)<:>,
що би то були за шкурки на в[и]шка(х) ха(т)ни(х) в нєго<;>. Онь, Павло,
о(т)казаль, же «жа(д)нихь шкурокь у мне,— мовить,— на вишка(х) нємаешь<;>. Теди я, ступивши на уго(ль), зняле(м) тие три шкурьки и до атамана
о(т)ню(с)ши, о(т)дале(м)<:>».
По(з)вани(й) и обжаловани(й) Павло Матяшє(н)ко даваль з сєбє виво(д)
в тие слова, и(ж), «пновє уря(д)<;>, то(т) М а^имь, о(в)ча(р), пасучи сЬлские
згуньниє вувц*Ь<:>, же мои(х) ягня(т) не // по(т)ративь<:>, кгди ча(с)токро(т)- 125
нє о тие свои я(г)нята єго питале(м), где би ся подавати м,Ьли<:>, завшє мн^
о(т)казова(л)<:> «Ту(т) ж е,— мовить,— мєжи ватагою маю(т) бути<:>». А ско
ро (м) оного о тие я(г)нята в дому своє(м) п о л а я л ь О же (и(х) межи своими
овє(ч)ками не бачу<.> Онь, овча(р), в ко(л)ко днє(х) тие овєчиє шкурки<:>
на вишка(х) моє(й) хати яко(с) вина(й)шо(в)ши, на мне такоє бє(з)чє(ст)є навол-Ькає(т)<:>. А я на свою хату ж а(д)нихь ш курокь не клавь<:>, а меновите
чужи(х), и (х)то би и(х) та(м) позакидавь, не (з)наю<:>».

За котори(м) Павло(м) бьіло 126 ту(т) же у суду пи(с)мо, до на(с) писано,
прєзе(н)товано бьіло<:>. Котороє пнь Микита Ма(р)тосенько, атамань тока-

125 зв.

ро(в)ски(й), и Гри(ц)ко Ка(х)нєнько, ву(й)ть<:>, з по(д)писомь с т а р о ж и т 
н і х ) токаро(в)ски(х) людє(й), меновите Івана Тище(н)ка<;>, Дми(т)ра Бровче(н)ка<:>, Проня Супруне(н)ка<:>, Васка Фере(нь)ця<:>, Данила Поро(х)ні<:>, Ма(р)тина Ря(д)ченька<:>, Сидора Хи(ж)няка<:>, Трохима Півня<:>,
0(х)рім а и Ивашка Забу(д)ко(в)<:>, Ха(р)ка Прокопе(н)ка<:>, Ма^има Шгіака<:>, Морюшича<:>, Романа, зятя Бо(г)дано(в)а<:>, Івана Дзя(б)ки<:>,
Опанася Васюче(н)ка<;>, Івана Пала(ж)ченька<:>, Дми(т)ра Дзюби<:>,
Дми(т)ра Трохиме(н)ка і иньши(х)<;> к намь, уряду, про(с)илє(мь) о(т) всеє
зупо(л)ноє тамошноє сілскоє купьі<:> и радьі<:>, же то(т) Павло, з молоди(х)
свои(х) л іт ь в то(м) селі мешкаючи, на(й)ме(н)шого на собі подо(й)зреня и
на дому своє(м) не м іл ь и в то(м) помовлено(м) о(т) того овчара зломь д і л і
о тие шкури не є(ст) виновать. (Посвідчаючи)<:>, понєва(ж) на того овчара
ю(ж) не ра(з) подо(й)зрє(н)є бьіло. На(й)пе(р)ве(й), в дому Хве(с)ка Пала(ж)ченька потае(м)не (рубаху) взяль, которую напотимь<:> на немь по(з)нанс<:>.
Другое подо(й)зреня<:>, же з ватаги свое(и)<:> чужую ове(ч)ку другому
овчару<:>, Бриловскому Семенови, за в [2] таляри продаль<:>. // Которую
(я(г)ницу), кгди у того Семена, овчара, по(з)наль токаро(в)ски(и) Криво(и)
и яко свою, взяль<:>, обохь ти(х) совчаро(в) звязано и карано его яко в то(м)
ви(н)ного<:>.
А кгди того Ма^има, овчара, ту(т) же, у суду, питали(х)мо Тскь о тую
рубаху<:>, яко и о тую о(в)цу, е(ст) бьі такь бьіло<:>, онь, овча(р), сам на
себе ви(з)наль<:>, же такь бьіло, а нє иначе(й)<,> и іньшие подє(й)зрєние річи
в єго нє(ц)ноті ту(т) же виявлени були<:>.
И то(т) Хве(с)унь Каще(н)ко, с ко(т)ри(м) тие шкурки то(т) овча(р) зі а(й)шо(ль), не стану(в)ши за указо(м) ку праву звучи(с), ижь на се(с) ча(с)
зозналь 127.
А такь мьі, вишь писани(и) уря(д), з тими лю(д)ми за(ц)ними, при на(с)
будучими<:>, стосуючися до права посполитого в Статуте в р о (з)д іл і ді-(м)
[14]<:> в а(р)тикулі еі-(м) [15]<:> описаного<;> узнали(с)мо були, абьі то(т)
Па(в)ло, яко о ти(х) шкурка(х) не (з)наль і на свою та(м) хату и(х) нє кла(ль),
присягу викональ<:>.
Аже такь чере(з) пи(с)мо, яко и нао(ч)нє, до ко(л)кона(д)ця(т) за(ц)ньі(х)
осо(б), люде(й) токаро(в)ски(х) посві(д)чали, же то(т) Павло бе(з) жа(д)ного
подо(й)зреня до ти(х) часо(в) зо(с)тае(т)<:> (и віри є(ст) го(д)ни(й)). Тедьі
в тоє(й) напа(с)ти, яко чоловіка за(ц)ного, при зупо(л)но(й) єго по(ч)тивости
заховавши, уво(л)няе(м), а тому Ма^имови, овчару<:>, яко в ко(л)ко реча(х)
ю(ж) подо(й)зреномь<:>, давши за такоє бе(з)че(ст)є Павлово хлу(с)ту, нака(з)уємь, абьі в с і шкоди людє(й) о(т) єго па(с)твьі у о всяки(х) сталие, на
города скуте(ч)ная сталася.
А для да(л)шое памяти записа(т) казали(с)мо, що є(ст) и записано. //
[№ 207А
Справа о) заби(т )є чоловЬка у ПЬска(х).
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Записана в року ахпв-(м) [1682] мца ноєврія<,> л [30]<:> дня<:>.
Пєре(д) нами, Ко(р)ніємь Ба(р)тоше(н)комь, на се(с) чась о(т) єго м(л).<:>
пна по(л)ковника в Ло(х)вицу зослани(м)<:>, Фєдоро(м) Кре(т)че(н)ко(м),
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сотнико(м) ло(х)вицки(м)<.>, Демяно(м) Виприско(м), атамано(м) городови(м)<:>, Миха(й)ло(м) Григориєвичо(м), ву(й)то(м)<:>, Миха(й)ло(м) Кузме(н)комь<,> и Івано(м) Дзукгави(м), бу(р)мистрами ма^Ьстрату Ло(х)вицко(г)[о]<:>.
Кгдьі за да(н)емь собі знати<,> (о(т) уряду сЬ(л)ско(г)[о] з села ГТЬсокь
о заби(т)е небо(ж)чика Зунца, чоловіка безру(д)но(г)[о] холосто(г)[о] и безплеме(н)но(г)[о]<:>, засели(с)мо со(т) уряду ншо(г)[о] учтиви(х)<.> Юска
Москале(н)ка<;> и Івана Дзукгаво(г)[о], бу(р)мгстра<,> на вьіведе(н)е о то(м)
забо(й)стві<,> інквизициі<:>. Коториє, прибивши та(м) в село, при би(т)ности<,> Ядка, атамана пісковско(г)[о], Ма(т)вія<,> ву(й)та тамо(ш)него (ж),
Семена, Капустина зятя<:>, такь же при би(т)ности че(с)но(г)[о] гпдна со(т)ца
Ма^има, священика пісковско(г)[о]<:>, и пна Івана Кудкевича<,> Васка
Ядуче(н)ка<,> Данила Ги(р)че(н)ка<:>, Івана Го(р)лача<:>, Панаса Васюче(н)ка токару(в)ско(г)[о]<:>,
бьіль питани(й) Семе(н), овча(р)<,> яки(м) бьі способо(м) тоє сталося забу(й)ство<:>.
Тєди то(й) Семе(н) по(д) су(м)ле(н)ємь визна(л) таковими слови (:) «Кгди
(с)мо,— мови(т),— у х а ті Погребно(г)[о] на погуля(н)я вгчо(р)номь були<,>
з многими молодиками<,> межи которимині коториє и такие були<:>, та(м)
же Ядко Дгмяне(н)ко з Василе(м), постое(м) Руде(н)ковим<,> взявши з собою
посва(р), вщялися межи собою кулаче(м) бити<:>. На то(т) ча(с) нєбо(ж)чи(к)
З ін єц ь с Погребни(м), господаре(м), на дворі бьіль<,>. Видячи таковую
зва(д)ку, тая Погребная, господиня, вислала д ів к у по своє(г)[о] мужа, жєби
тую бу(й)ку угамова(л)<:>. 0(т)ку(л) нєбо(ж)чи(к) З ін ец ь, уве(й)шовши
в хату з господаре(м)<;>, мови(л) Ядкові Дємяне(н)кові<,>: «За що ти нє(с)сиру [?] забивае(ш)<:> ?» Которому Ядко о(т)каза(л): «Чи і ти того (ж) хоче(ш)<,> ?» — и вдари(л) єго у груди кулако(м)<;>. Которому то(т) Зін єц ь
мови(л): // «У, заби(л) же єси мя незбо(ж)ни(й)<,>». И сівш и на припи(ч)ку,
похили(л)ся за пічь, а(ж) єму шапка з голови спала<;>. А та(к) то(т) Ядко
Дємянє(н)ко<,> и то(т) Васи(л), яко и нєбо(ж)чи(к) Зінєць, пяние були<,>.
Поти(м) єго, Зі(н)ца, господа(р), вивєвши на дву(р), положили єго по(д)
сіно(м)<;> и сам пришо(ль) в хату<,>. И забавившися нєвелики(й) чась<,>
знову на дву(р) пошо(ль)<,>. Та(м) же пришо(в)ши до Зі(н)ца<,> ме(р)тво(г)[о]
ю(ж) засталь<:> и зара(з) в хату к на(м) пришо(в)ши, сопові(л)<:>, що же
та(к) було, а нє иначе(й) правдиве бути»,— визнава(ль)<:>.
Туте (ж) постанови(в)шися<,> Івань Го(р)каве(н)ко<,> Дмитро Петре(н)ко<:>, Семе(н) Йлі(й)ниче(н)ко<,> Паско Лукаше(н)ко<:> в єдно слово<;>,
же та(к) було, посві(д)чали<:>.
Которое ти(х) сві(д)ко(в) призна(т)е, за припроваже(н)ємь т іл а забито(г)[о], то(г)[о] Яцка Дємяне(н)ка, забу(й)ци, бьіло на пи(с)мі на(м), суду,
презе(н)товано<,>.
И вєдлу(г) нє(г)[о], яко правдиво(г)[о] визна(т)я<:>, мьі, су(д), по многи(х)
ко(н)трове(р)сия(х), понєва(ж) то(т) Яцко, забу(й)ца, на тако(м) горячо(м)
учи(н)ку єсть взяти(й), и са(м) до то(г)[о] зна(л)ся, яко забо(й)цу, вє(д)лу(г)
права посполито(г)[о] в Статуте в ро (з)д іл і одина(д)цато(м)<:> а(р)тикулі
сописано(г)[о], на сме(р)ть сказує(м)<:>, аже на него, Яцка, інстиґатора певно(г)[о] нє било<:>.
Тедьі мьі, уря(д), схилившися и наради(в)шися, понева(ж) право стое
скло(н)нішое може(т) бути до милосе(р)дия, а ніж ели до срокґо(г)[о] кара-

{н)я, видячи єго в л,Ьте(х) молодо(г)[о], здорове(м) даровали(с)мо<:>, узнавши,
аби за небо(ж)чика З^нца по души его свщеника за о(т)прави црковние уко(н)тентова(ль)<,>. Яко (ж) на то(т) та(к) и стало<,>.
Що для да(л)шое памяти до книгь казали(с)мо записа(т), що єсть и записано<:>.

[№ 208А
Року ахпг [1683] мца гєньваря і [10] дня<:>. 11
Пере(д) нами, Корн^емь Ба(р)тошенько(м) на се(с) ча(с) в Ло(х)вицу<.>
о(т) єго м(л)ти пана по(л)ковника зо(с)лани(м)<:>, Григориємь Ракусо(м),
сотникомь на сє(с) ча(с) нака(з)нимь лохви(ц)ки(м)<,> ЕвстафЬємь Горбанємь,
атаманомь городовимь наказнимь<:>, при би(т)ности пана Миха(й)ла Григориєвича, ву(й)та, з бурми(ст)рами ма^страту Ло(х)вицко(г)[о] туте (ж) учтивихь<,> Яреми Ву(й)тика<:>, М аРв'Ья Кол*Ьсничє(н)ка, атамана луча(н)ского<,> Василя Лє(х)нєнка, атамана іва(х)ницко(г)[о], Федора Дєрєвя(н)чєнка<,> Уласа ІІГЬнкгЬрия<,> Я(р)моша Лопати(н)ского<:>, Омє(л)ка, зятя
Лє(с)кова<:>, Івана Курилє(н)ка и и(н)шихь<:>,
постановившися, Ма(р)я Дорошиха<:> жало(с)нє на Ма^има, ву(й)та
івахни(ц)кого<;>, о заби(т)є Дороша, мужа своє(г)[о], ска(р)жила, жє то(т)
нєбожчикь Дорошь, мужь єє, о(т) поби(т)я Ма^имова вла(с)нє з сєго св’Ьта
зо(й)шоль<;>.
Мьі тєди, уря(д), хотячися о то(м) забо(й)ствє<:> слушнє вив,Ьдати<,>
казавши туть, у права, св'Ьдка(м) ти(м), жє ивахни(ц)кимь людє(м), о то(м)
бою св'Ьдоми(м), стати<:>, що би тому забо(й)ству за причина була, питали(с)мо<:>.
На(й)пє(р)вєй, Па(р)ху(м), дєся(т)никь іва(х)ницки(й), по(д) сумнє(н)ємь
ви(з)наль<:> «Кгди,— мовить,— з м£ста ука(з) биль<:> сЬно козако(м)мь[!]
ко(м)па(н)скимь до м£ста о(т)возити<:>, тєди, пришовши ко (м)н'Ь, такь ву(й)ть
мови(т)<:> «Чому ти не стараєшься, жеби тоє еЬно до м^ста о(т)вєзє(н)но бьіло<:>, я ти(л)ко за ва(с) вс^хь б^ду тє(р)пю и о(т)буваю<:>»,— и вдаривь
мнє посухо(м) ко(л)ко рази(й)<:>. Ко(т)рому скоро (м) ся зложивь ц^п и ^)но(м), то(т) посухь єго злама(в)ся<:>. И такь мовить<:> «Кажи мн^, хто
єщє того нє вози(т) до м’Ьста сЬна<:>?» — С котори(м) пошовши<,> указалє(м) нєбожчика того Дороша<:>, бо со(н) єщє сЬна того не о(т)возиль<:>.
Онь, ву(й)ть, рєчє(т)<:> «Чому ти, Дорошу, с^на нє о(т)возивь<,> маючи
ука(з)<:>? А я ,— мовить,— за ва(с) со(т) ста(р)шихь поношу нагану<:>, а
ви в то(м) би на (м)н'Ь // нє (с)лухаєте».— Котрому скоро то(т) Дорош о(т)казаль: «Я,— мовить,— нє (з)дужаю со(т)вє(з)ти того сЬна<:>».— Зара(з)
ву(й)ть того Дороша чєрє(з) плєч'ЬО палицею то(л)ко два раза вдаривь, к о т 
рую палицу, идучи до Дороша, висунувши с плоту, взяль<:>. Пото(м) ку
домомь CB0t>Mb о(т)ошли(с)мо<:>». Ту(т) же Іва(н) Сє(р)бинь<,> и Хома Стєцє(н)ко по(д) су(м)лєнємь в єдно слово ви(з)нали<,> ижь на то(т) ча(с) стоячи
на улицї><,> чули и видЬли<:>, жє вла(с)нє такь є(ст), якь то(т) дєсятникь
п о С в 'Ь д ч аР , и ву(й)ть Ма^и(м) два то(л)ко рази нєбожчика чєрє(з) плєчє
палицею ударивь<:>.
Васи(л) Евтошє(н)ко вто(ж)<:> по(д) сумнє(н)ємь ви(з)наль<:>, ижь
«кгди (м),— мовить,— телята напоюваль<:>, видЬлє(м), жє ву(й)ть того нє
божчика Дороша два ти(л)ко рази чєрє(з) плече ударивь<:>. Пото(м), пришовши до Дороша, за(с)талє(м) дрова рубаючого<:> и (с)питалє(м), єсли бувь

у ву(й)та зра(д)цємь. 0(т)казавь Дорошь: «Давь м ні и ту(т) ву(й)ть погара(з)дь,
подобно и(з) світа о(т) его рукь по(й)ду<:>».
Ту(т) жє Пала(ж)ка Евтушиха, нєвіста в літє(х) ю(ж) подє(ш)лихь, посвідчала<:>, и(ж) «дня чє(т)вє(р)того, ю(ж)<;> прише(д)ши, Ма(р)я Дорошиха
просила мне, жеби мь пошла побачила, жє нєбожчикь Дорошь хори(й) лєжить<:>. Где пришовши<,> виділамь лєжачого<,> которо(г)[о] кгди (м) за
живу(т) пощупала, виділамь, жє живуть єго спух(л)и(й) бьіль<,> и мовила(м)
ж о н і єго, жєби дбала свящє(н)ника<:>, бо ю(ж) бли(з)ки(й)<,> биль ча(с)
ку смє(р)ти<,> и ото(й)шла(м) до своє(г)[о] дому<:>».
Ту(т) жє Ма(р)я Дорошиха при у(с)трашє(н)я стое справє(д)ливо(с)ти<:>
с ти(м) ся ото(з)вала<:>, жє «мні на (з)доро(в)є того Ма^има нє інстикгуєть<:>,
а н і жа(д)ноє головщи(з)на брати<:> нє хощє(т), то(л)ко жеби сщє(н)ника
уко(н)тєнтовано за нєбожчика<:>, а она аби в н акладахь нє шко //нє (ш)кодо- 128
вала»,— того по(т)ребовала < : ---------- >.

В чомь мьі, су(д), по ви(с)луха(н)ю такового в то(м) побою о(д) людє(й)
ива(х)ни(ц)кихь ви(с)відчє(н)я, жє тоє сталося нє з якоє нєнави(с)ти а н і з
опи(л)ства Ма^имова, ту(л)ко вла(с)нє з нєпо(с)лушє(н)ства того змє(р)лого
Дороша<:> и то нє за вєлики(м) побоємь, алє вла(с)нє за ударо(м) чєрє(з)
плєчі двора(з)нимь палицєю щуплою и то(н)кою<:>, ко(т)рая ту(т) жє у права
била прєзєньтована, то(т) нєбожчикь Доро(ш), будучи ударє(н), чє(т)вєртого
дня помє(р)<:>.
Схилившися до самоє слу(ш)ности права по(с)политого в (С)татутє<,>
в ро(з)ділє двана(д)цато(м) в артикуле пє(р)вомь в е(д)номь пу(н)ктє описаного<:—> нє м ній уважаючи, жє то(т) свящє(н)никь<,> ива(х)ни(ц)ки(и),
яко и (м)ногиє тамо(ш)ниє ж ь людє по(с)відчали<:>, жє то(т) нєбожчи(к) Доро(ш) о(т) тро(х) л іт ь хоруючи любо в по(с)тєлі нє лєжаль<,> є(д)на(к) сла
бого и нє(с)пособного биль здоровя<:>, наказали(с)мо си(м) наши(м) дєкрєто(м), аби Ма^имь, то(т) ву(й)ть ива(х)ницки(и)<:>, взглядо(м) убу(з)ства тоє(й)
Дорошихи ви(к)лади пра(в)ниє оно(й) нагороди(л)<:> и любо мало, що в то(й)
ту(р)бациі єсть винє(н)<:>, є(д)на(к) за похова(н)є того змє(р)лого т іл а и за
впи(с) в субо(т)никь свящє(н)ника аби уко(н)тєньтова(л)<:>.
З чого Дорошиха, будучи ко(н)тє(н)т[ована], ту(т) жє у права и прощєниє
вєчи(с)тоє обидві стороні з собою получили<:>.
А для да(л)шоє памяти в книги записати казали(с)мо, що є(ст) и записано.
[Знак підпису.]

[Л& 209.]
Справа о покрадє(н)є овса у Івана Ргзника Брисю(в)ско(г)[оК;>
Прокопо(м) Скрипчє(н)ко(м)(,'>.
В року ахпг [1683] ма(р)та є [5].
Пєре(д) нами, Фєдоро(м) Кре(т)че(н)ко(м), сотнико(м) ло(х)вицки(м)<,>
Демяно(м) // Виприско(м), атамано(м) городови(м), Миха(й)лом Григориєви- 128 зв.
чо(м), ву(й)то(м), Миха(й)ло(м) Кузме(н)ко(м)<,> и Івано(м) Дзукгави(м),
бу(р)мистрами маістрату Ло(х)вицко(г)[о]<:,>,
постанови(в)шися очевисто<,> Івань Резни(к) брисю(в)ски(й), прє(д)ложи(в) ска(р)гу<:>, же Прокопа Скрипче(н)ка з Луки<,> в своє(м) вла(с)но(м)
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в селі Брися(х) гум ні овєсь в мішо(к) беручо(г)[о], засталь<:>, просячи
з нє(г)[о] справе(д)ливости<:>.
На которую ска(р)гу Проко(п) Скрипче(н)ко ту(т) же у права самь доброво(л)не до таково(г)[о] неробо(т)но(г)[о] учи(н)ку призна(в)шися, таковиє ви
м овляв) слова<,> іжь, «панове уря(д)<,> приеха(в)ши м ні з села Луки в
потребі свое(й) на село Брисі<:>, обачиле(м) на гу(м)ні Іванову на току ле
ж ачи^) молочени(й) овєсь<:>. І такь с по(д)пусти зна(т) вражое, набравши
мішо(к) то(г)[о] овса, о(д)візле(м) на Луку в домувку свою<:>. І не доси(т)
на то(м), знову друго(г)[о] дня, та(м) же поєхавши, того (ж) овса м іх ь натоку
Іваново(м) набрале(м)<:>. С котори(м) овсомь ю(ж) мене Івань Ризниче(н)ко
по(й)ма(ль)<:>».
А такь мьі, судь<:>, видячи доброво(л)ное в тако(м) д і л і то(г)[о] Прокопа призна(т)е<,> стосуючися до права посполито(г)[о] в С татутеО в розд і л і ді-(м) [14]<,> а в а(р)тикулі<,> ks- (м) [26]<:> описано(г)[о], казавши
тому проступному Прокопови<,> публице на ри(н)ку за такови(й) учино(к)
доброго хлосту дати<,> і вину звича(й)ную на вря(д) с проступно(г)[о] взяв
ши^,> для да(л)шое памяти<,> до книгь записати казали(с)мо<,> що єсть
и записано<:>.

l№ 210.]
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Справа Івана Волоиіинє(н)ка, которьі(й), имєнуючи(с) бити добри(м),
пошлюби(л) грє(х)Т) в ста(н) ма(л)ж є(н)ство дЬвку О ри(ш )ку Я (ц)кову
и(з) Западинєц'ь^іу, що са напо 11 напопото(м) явноє злодє(й)ство
єго показало^:} и прє(з) то о(т ) нєго уво(л)нєна зо(с)тає(т)
до кни(г) Mt(c)Ku(x) записана, що т а(к) са
в собЬ мЬє(т).
Ію(н) ві [12]<:> ахпз [1687] року.
Відомо чини(м) тьі(м) наши(м) писа(н)ємь та(к) дхо(в)но(г)[о], яко и (с)ві(ц)кого стану<.> на вшєляки(х)<.> прєєминє(н)ция(х)<,> рєзидуючи(м) людє(м)<,>
и(ж) ніяки(с) молоди(к), на (й)мя Іва(н) Волошинє(н)ко на(з)ви(с)ко(м)<,>
л іт а про(ш)ло(г)[о]<.> при(й)шо(в)ши з Запорожа с конє(м) и возо(м)<,>
п о в ід іл ь себе бьіти чєловіко(м) добрьі(м)<,>. А по(д)ві(в)ши люде(й) ту(т)
посполитьі(х) про(с)тьі(х) по собі на (с)відо(ц)ство<:>, бу(д)то бє(з) жа(д)кое
змазьі со(н) є(ст) человікь добрьі(й)<:>, пошлюби(л)<,> бьі(л) собі в ста(н)
ма(л)же(н)ски(й) сюю Йри(ш)ку, д ів к у Я(д)ковну, за жону міти<;>.
По яко(м) шлюбі<;>, кгдьі ю(ж) з обо(х) сторонь<,> до (с)поражє(н)А
того весе(л)я прибралисд<:>, мьі, урядь, увідомившися певностю<,> жє то(т)
Волошинє(н)ко Ива(н) того к о н а з в о з о ( м ) н є на Запоро(ж)ю набьі(л)<,> але
у Прилуці<.>, у пєвно(г)[о] чєловіка нєробо(т)ньі(м) способо(м) злодіско
з возо(м) взявши, ту(т) до Ло(х)вицьі приєха(л)<:>.
Давши єго до в я з є ( н ) а , приказавши єму (ж), Иванови<,> жєбьі в тако(м)
на сєбє помови(с)ку дава(л) слушньі(й) вьіво(д)<,> ажє тоє на нє(г)[о] з єго при(з)на(н)А явне и дово(д)нє показалосА<:>. Жє вла(с)нє та(к) є(ст), а нє иначє(й)<,>
яко (ж) и то(т) прилу(ц)ки(й) чєлові(к), на(з)ви(с)ко(м) Мє(л)никь, повідомивш и с а со то(м)<:>
приє(ж)джа(л) ту(т) до Ло(х)вицьі<:> и того своє(г)[о] тьі(м)
Івано(м) украденого к о н а < , > я(к) тому е(ст) звича(й)<:>, со(т) уряду, яко л и ц е ,
вьїкугшвши, до себе взя(ль), а на єго, Иваново, здорове нє на(с)тупуючи<,>
хо(ч) то ю(ж) бьіль яко злочи(н)ца сме(р)тє(л)ного за(с)лужи(л) кара(н)А, жєбьі,
'" 'v y
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я(к) молодьі(й) чєлов'Ь(к), на покадніє бьіль пущонь, на(с), урядь, со тоє жада(ль)<.>
Ко(т)рого злочи(н)цу на про(з)бу прилу(д)кого и(н)стикгатора на то(т)
жє ча(с) нє даючи єму та(к) смє(р)тє(л)ного каранд, яко и на (ч)ло(н)ка(х) єго
нє каза(в)ши чинити знаковь<,> на покадніє з вазє(н) а здорово со(т)пу(с)тити
казали<;>.
Для которо(г)[о] учи(н)ку злого<,> того злочи(н)цу Йвана, пошлюблєно(г)[о], соб'Ь саа йришка Я(д)ковна, дЬвка<:>, постанови( в) шиса с правньїми
своими, яко явно(г)[о] злочи(н)ци цале зр'Ькшисд<:> ю(ж) о(т)ню(д) за мужа
м£ти нє хогЬла /І нє хогЬла<,> [!].
Прєто и мьі, уря(д)<,> стосуючи(с) до права по(с)политого, понєва(ж)
соньі(й) Івань Волошинє(н)ко є(ст) явньі(й) и побли(ч)ньі(й) в таковьі(х) свои(х)
дЬлахь зльі(х) злочи(н)ца<:>, тую £2ри(ш)ку Я(д)ковну, дЬвку, во(л)ною о(т)
того Йвана чинимо и до права и суду вьі(ш)шого дховного соно(й) в то(м) аппєляцию м£ти по(з)воляє(м)<:>.
А для ліпш ого ув^ренА сюю атє(с)тацию по(д) пєча(т)ми и по(д)писомь
рукь наши(х) с кни(г) м^ски(х), слово в слово вьіписа(в)ши, Q pH (ui)^ Я(ц)ковн^, дЬвци, с по(д)писо(м) рукь наши(х) подає(м)<:>, що є(ст) записа(но)
ахпз [1687] року іюнд ві [12] дна<.>
При ко(т)ро(й) справі и прєчє(ст)ни(й) г(с)днь о(т)ць Пє(т)рь Стєфанови(ч),
протопопа ло(х)ви(ц)ки(й), бьіль.
Що са д'ЬАло за уряду Ма(р)тина Ма(р)тосє(н)ка Василиєвича, со(т)ника
нака(з)но(г)[о] ло(х)ви(ц)ко(г)[о], Микити Ма(р)тисє(н)ка<,> а городово(г)[о]
Ма(р)ка Климє(н)тиєвича, во(й)та, з бу(р)мистрами<.>ма(й)страту Ло(х)ви(ц)кого.
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Ш 211.)
Справа Ст є(ц)ка П ланиди, иієвца, о) поби(т)ю Івана Ш и(й)каt
чєля(д)ника, котори(й) по єго поби(т)ю
смє(р)тю по(с)трада(в)(,>.
До (к)ни(г) записана року ахпз [1687] мца сєптєв(р). шєстогона(д)ца(т)
ДНА.

Пєрє(д) нами, Дми(т)ро(м) Глухо(в)цє(м), собо(з)ньі(м) по(л)ку Лубє(н)
ско(г)[о], Фєдоромь Кра(т)чє(н)ко(м), со(т)нико(м) ло(х)ви(ц)ки(м), Григориємь Ракусо(м), атаманомь городовимь, и при врядє м^(с)комь на (й)мя Миха(й)ло(м) Григориєвичомь, во(й)томь<,> Са(с)ко(м) Ю(с)чє(н)комь, Миха(й)ло(м) Ку(з)мє(н)комь<.>, Да(ц)ко(м) Стєцє(н)ко(м), бу(р)ми(с)трами уряду
Ло(х)ви(ц)кого<:>, и при на(с) будучихь // люди(й) учтивьі(х)<.> на
(й )м а
Василя Нужи(н)ца<,> Василя Лє(х)нє(н)ка, шапо(ч)ника, Ма(р)тина
Василієвича Ма(р)тосєнка<.> и иньі(х) людє(й) в'Ьрьі го(д)ньі(х) на тот ча(с)
зна(й)дуючи(х)сА,
приточиласА справа о(т) Ма(р)'Ь Василихи, котораА, ставши прє(д) нами,
пла(ч)ливє ска(р)гу свою прєкла(д)ала<.> в тьіє слова мовачи, и (ж ) «Стє(ц) ко
Планида, швє(ц), брата моєго на (й)мя Йвана Ши(й)ку по про(з)ви(с)ку<,>
которьі(й) за челя(д)ника роби(в), та(к) поби(л), жє, тьі(ж ) на нє дотрьіва(в)ши,
смє(р)тю пострада(ль)<;>.
Мьі, вьі(с)лухавши жалобливо(й) стороньі<,> казали Стє(ц)ку Планид,Ь<,>
прє(д) собою стати<,>.
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Г д е , б ь і(в ) ш и о (т ) н а ( с ) п ь іт а н ь і( й ) < .> , т а и ( л ) с А , М 0 в А ч й < " > ,
й н є (з )н а ю < ,>

ж е «а не б и (в )

т о (л )к о сон ь з и (н )ш о (й ) х о р о б ь і, н а в іж о н ь і( й ) б у д у ч и , п о м є (р )» .

Гдє, ставши сочєви(с)то, Гри(ц)ко Нусь, которьі(й) с ти(м) же нєбо(ж)чико(м)
по(с)полу в нєго (ж), Стє(ц)ка, робиль, при(з)наль<,> жє, при(й)шо(в)ши
з мі(с)та, за(с)та(л) єго пяно(г)[о] и лю(л)ки пьіта(л)сд<,> которо(й) не допьітавшисА, по(р)вавши правило шєвскоє, биль я(к) хоті(л), и по то(м) поби(т)ю,
захора(в)ши, поме(р)<.> В чо(м) и на люди(й) здаваласА, которьіє єщє за жи
вота виділи синетиньї на єго тіли<,> мєновите на Йвана Б а з а л ію О Павла
Дацє(н)ка, ткача, и Пилипа Го(р)пинє(н)ка.
Нащо для ро(с)пи(т)ку слу(ш)ного< > зослали з урА дуО Миха(й)ла
Ку(з)мє(н)ка<,> и Да(ц)ка Стасе(н)ка, бу(р)мистро(в), где, бьі(в)ши при(з)ваньі
в до(м) Сте(ц)ка Планидьі, Іва(н) Базалі(й), Па(в)ло, тка(ч), Дацє(н)ко и Пи
л и ^ ) Го(р)пинє(н)ко при(з)нали, же «пришли на(с) три рано, стали просити
горі(л)ки за ша(г)<,> и нєбо(ж)чи(к) всьіпа(в), и та(к) дали єму чєха<,> а
чеха на(м) по(ж)ди, мовили(с)мо. На (с)чо о(т)повіди(л), м о в а ч и : «Панове,
тру(д)но м ні вірити чужого,» — и ста(л) на(м) синетиньї по рука(х) побитьіє
показова(ти)<.> — «А коли бьі (с)тє по т іл у моємь побачили, що с а діє(т)
побьітє, дивовалисе, я(к) мене сокру(т)нє побивь».
Гдє та(м) жє хлопцьі єго на (й)мя Рома(н), которьі(й) дітину тіши(т),
а други(й) Ива(н), в науці зо(с)таючи(й)<.>, то(ж) при(з)нали<:>, жє «при(й)шо(в)ши з мі(с)та, сталь лю(л)ки питати<:> и нє допита(в)сА и та(к), по
з в а в ш и правило, удариль єго<:>, которьі(й) на нога(х) содє(р)жалсА и со
стіну (опє(р)шисА, ста(л)<.> И Стє(ц)ко Планида, пань на(ш), по нога(х) єго
вдари(л), того часу на зє(м)лю припа(в)С>> и та(к) поча(л) єго бити гдє хоті(л)<:>
а(ж) кгва(л)ту поча(л) волати».— И то мовили, жє«имьі не хочє(м) у єго бьіти,
130 зв. абьі и на(с) то (ж) здоровА // нє (з)бавиль<:>».
На що и повторе бьі(в)ши при(з)ваньі(й) Гри(ц)ко Нусь сочевисто при(з)наль присАгою по(д)вАзуючисА, жє та(к) вла(с)нє бьіло.
На счо и Лє(в)ко, по про(з)ви(с)ку Тлустьі(й), которьі(й) то(ж) за ч е л я д 
ника роби(л), при(з)на(ль)<,> и(ж) «я при(й)шо(л) и(з) Скоробога(т)ко(в) на
(ж)ниви, бьі(в)ши<:> по то(м)поби(т)ю в пон(д)локь<:>, и Гри(ц)ко Нусь
ска(р)живсА, що «мні,— мови(т),— ребро вьіби(в), а Йвана, неборака, та(к)
поби(в), що залє(д)во чи жи(в) будє(т)<:>»,— и та(к) в середу соблігь<,> а
в чє(т)вє(р) смє(р)тю пострадаль<:>».
Мьі, уря(д), по вьіслуха(н)ю сві(д)ковь, жє вла(с)нє я(к) при(з)нали о(т)
єго, Стє(ц)ка Планидьі, побьі(т)А сме(р)тю пострада(л), с х и л и в ш и с а до права
по(с)политого<.>, я(к) в Статуте Вєликого(г)[о] кна(з)ства Лито(в)ского в
ро(з)ділє двана(д)цато(м) в а(р)тикулє второ(м) на таковьі(х) забо(й)цовь
декрету (описаного, понєва(ж) нєбо(ж)чи(к) о(т) того побою, я(к) сві(д)ковє
вьі(з)нали, смє(р)тю пострада(л)<;>, яко забо(й)цу на смє(р)ти всказали(с)мо<:>.
Аже сторона поводовад нє и(н)стикгуючи на єго цале, даровала здоровємь<:>. Тедьі и мьі, с х и л я ю ч и с а до то(й) жє стороньї поводовоє, того Стє(ц)ка,
за б о (й )ц у ,

о (т )

с м є(р )т и

у в о (л ) н А е (м )< ,>

а

ж ебьі

в сі

ц е р е м о н іє

ц (р )к о в н ь іє

по нєбо(ж)чику вє(д)лу[г] звьічаю хр(с)тия(н)ско(г)[о]<,> свои(м) кошто(м)
о(т)правиль, наказуе(м).
А для па(м)яти да(л)шо(й) до (к)ни(г) мі(с)ки(х) ратуша Ло(х)ви(ц)кого
записа(т) казали, що и записано. //
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Ш 212 А
Яковь Каневе(ц)<,> ахти(р)ски(й)<,>
дЬ(й)<.> ухти(р)ски(й) Васи... 128//

Ко(н)дра(т) £2панасови(ч), зло- 131

Ш 213.1
Року ахо [1670] мця авгу(с)та кд [24] дня.
132
Передо мною, Юскомь Котлярєнкомь, со(т)нико(м) ло(х)вицки(м)<,> Дємко(м)[... ]ко(м)129,
атамано(м) городови(м) <,>
Стєпано(м) Свидєрски(м),
во(й)то(м), Івано(м) И(л)ченко(м), бур[мис]тро(м) ураду Ло(х)вицкого<,> и
прє(д) многими людми за(ц)ними и віри годними та(к) с козако(в), яко и (з)
мєща(н)<,> немало на то(т) ча(с) будучими<,>
сточилася р іч [...] о(т) пана Ю(с)ка 0(т)рока<,> и о(т) Миха(й)ла Пивоварє(н)ка, обивателє(й) ло(х)вицки(х)<,> в т[от] спосо(б), коториє прє(д) мно
гими лю(д)ми р іч ь прєзє(н)товали<,> мовячи «залє(д)во почули(с)мо про(з)
пана Федора Криницкого<,> бившо(г)[о] писара пана гєтмана Бруховєдкого<,>
о гарма(т)цє нашо(й)<,> которая з-по(д) шопи з города без відом[а] пропала<,>
бо пань Федо(р), сєдячи в дому пана Ігната М ицієнка з нами в єдно(й) ко(м)паниі, на(м) то повіда(л), же якоби то пре(з) пана Миха(й)л[а] Горбанєнка
и прє(з) чєля(д) єго<,> з города армата вивєзєна<,> и на сє(й) ча(с) в Гадячо(м) зо(с)тає(т)<,>». Ми тєди, вишь писани(й) вря(д), чуючи о(т) ни(х) такиє
мо(в)лєниє слова, приказали(с)мо пану Миха(й)лу Горбанє(н)ку, жєби конє(ч)нє з сєбє слушни(й) ви[вод] о (з)гинє(н)ню арма(т)ки да(л)<,>.
Котори(й) на ро(с)ка(з) нашь, заживьши собі людє(й) за(ц)ни(х) и віри
годни(х) козаковь и мєща(н)<,> пана Ма(т)фєя Шкатулу<,> Івана, б у р м и с т 
ра, Грицка Сєргієнка<,> Юрия СтєфановичаО Івана Филоновича<,> Гр[иц]ка Мо(с)калє(н)к[а], ходи(л) побли(ч)не з яки(х) м ір ь 130 питати пана Федора
Криницко(г)[о], з яки(х) м ір ь всіму городу прє(з) єго мову о(с)каржону зо(с)та(л).
На що пань Фєдо(р) о(т)каза(л) всі(м) людє(м) зацни(м), коториє та(м)
бьіли<,> ижь, мови(т), «я на пана Миха(й)ла Горбанєнка<,> а н і ти(ж) на
ко(г)[о] іншо(г)[о], жадно(г)[о] слова строни[?] то(й) арма(т)ки нє мови(л),
ухова(й) то бжє<,> то(л)комь жартуючи говори(л): «За котори(х) старшихь
у вашо(м) городь арма(т)ка пропала прє(з) недбало(ст)<,> и нєдозо(р) пєрши(х)
во(й)сковьі(х) жє та(к) стало<,>» — а бо(л)шь то(г)[о] жадно(г)[о] слова нє
мови(л) і нє [зна]л, хто то учини(л)» 131. //
ІМ 214.)
1736 году гєнваря 16 дня Лєонтій Подолянка, ата[ма]нь городовій приняль з ратуши вусьмь копаниць зальзнихь и положиль в комору з крамной
ву(х)нили[?], которій записали 132. //

132

зв,
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Панаїиенко В. В. Зазнач, праця, с. 50—51.
Сюди також можна віднести почерки на
арк. 92 зв., 93 зв., 96, 103 зв., 104, 108,
109 (писарі 14, 16).
12 Там же.
із Панашенко В. В. Зазнач, праця, с. 49
(див. рис. 4).
14 Цитуючи текст пам’ятки, в дужках у кінці
цитати вказуємо номер аркуша.
їв Написано над рядком цифрами.
їв Слово закреслене.
17

У тексті ахнєг.
Слова на(с) вечеро закреслені.
Слово закреслене.
20 Слово закреслене.
21 Слово закреслене.
22 Слово закреслене.
23 Слово закреслене.
24 Слово закреслене.
25 Слово закреслене.
26 Мабуть, потрібно Грицку.
27 Потрібно рат-ьними.
28 Слова на тоть
т е(р)мЬнь закреслені.
29 Слово закреслене.
ЗО Слово закреслене.
31 Слово закреслене.
32 Потрібно дала.
33 Слово закреслене.
34 Круглі дужки в рукопису.
35 Слово закреслене.
36 Круглі дужки в рукопису.
37 Слово закреслене.
38 Дана частина слова закреслена.
39 Потрібно виводь.
40 Слово закреслене.
41 Потрібно дЬти(и).
42 Потрібно за.
43 На цьому справа обривається.
44 И т е(д)и нам закреслено.
45 а для того закреслено.
46 Слово закреслене.
47 Слово закреслене.
48 Потрібно Я (р)м аш кови(х).
18
19

со

1 Актова книга Житомирського міського
уряду кінця XVI ст. / Підгот. до вид.
М. К. Бойчук.— К., 1965.— 192 с.
2 Ділова і народно-розмовна мова XVIII ст. /
Підгот. до вид. В. А. Передрієнко.— К. :
Наук, думка, 1976.— 416 с.
3 Ділова мова Волині і Наддніпрянщини /
Підгот. до вид. В. В. Німчук, В. М. Русанівський, К. С. Симонова та ін.— К.,
1981.— 316 с.
4 Актовие книги Полтавского городского
уряда XVII в. / Ред. и примеч. В. Л. Модзалевского.— Чернигов, 1912— 1914.—
Вьіп. 1—3; Стороженки: Фамил. арх.
Пирят. акт. кн.— Киев, 1908.— Т. 6.
798 с.; Актовая книга Стародубского го
родового
уряда
1693 г. / Под ред.
В. Л. Модзалевского.— Чернигов, 1914.—
137 с.; Актьі Бориспольского мейского
уряда 1612— 1699 гг. / Предисл. А. В. Стороженко.— Киев, 1892.— 112 с.
ь Історія міст і сіл УРСР: Полт. обл.— К-,
1967, с. 551.
6 Раніше вона зберігалася в Харківському
філіалі Державного архіву УРСР (фонд
232).
* ЦДІ А У Р С Р , ф. 1528, on. 1, спр. 1, арк.
45 зв.
\ s Там же, спр. 66, арк. 32 зв.; 67, арк. 33;
спр. 72, арк. 35.
9 Панаїиенко В. В. Палеографія українсько
го скоропису другої половини XVII ст.—
К., 1974, с. 48—52.
10 В. В. Панашенко вказує, що наведені
почерки належать писарям, імена яких
не відомі (Панашенко В. В. Зазнач, праця,
с. 48, 50). Проте Григорій Подгайський
та Іяков Феодорович підписували деякі
з актів, а прізвище О. Г. Квітки встанов
люється за його припискою в акті 148
(див. табл. 4, 5). Ім’я Іоана Стефановича,
[ без сумніву, належить писарю, що запо
чаткував записи в книзі (див. табл. 3).

49 Першу частину слова змито.
60 Потрібно у ко(р)чмЬ.
61 Потрібно повЬдає(м).
52 Мабуть, Довииіенка.
53 Слова жа(д)ною мЬрою закреслені.
64 Слово закреслене.
66 Потрібно собивателку.
66 Слово закреслене.
57 Арк. 49 зв. являє собою чисту сторінку.
58 Весь цей текст закреслено.
59 Арк. 54 зв. являє собою чисту сторінку.
60 Потрібно теди(с)мо.
61 Слово закреслене.
62 Слово закреслене.
63 Слово закреслене.
64
66
68
67
68
69
70
71
72

Потрібно ахза.
На цьому справа обривається.
Рядок написано на полі.
Потрібно слова.
Позначення року закреслене.
Слово закреслене.
Слова по щока(м) закреслені.
Слово закреслене.
Слова пчо(л) трее написані над рядком
і закреслені.
73 Цей абзац написано іншим почерком.
74 Слово закреслене.
75 Наступні два слова не прочитані.
76 Слово закреслене.
77 Слова Передо (м)ною закреслені.
78 Слово закреслене.
79 Слово закреслене.
80 Слова браті) наш'ь закреслені.
81 Слово закреслене.
82 Частина слова закреслена.
83 Слово закреслене.
84 Справа не закінчена.
85 Далі аркуш обірваний.
86 Виправлено із способо(м).
87 Частина аркуша 86 зв. чиста.
88 Слово залите чорнилом.
89 Слова обо(х) и нащ а(д)ку дЬте(и) и(х)
закреслені.
90 Слова и сини и(х) закреслені.
91 Виправлено з л уб е(н )ски (х ).
і92 Другу літеру п виправлено з в.
93 У слові дитину останні дві літери залито
чорнилом.
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94
96
96
97
f98
99
100
101
102
103
104
105

Виправлено з п я (т )н а (д)ц є(т ).
Потрібно слови.
Далі справу написано іншим почерком.
У слові тие літеру и залито чорнилом.
Арк. 98 являє собою чисту сторінку.
Потрібно повела.
Частину слова залито чорнилом.
Частину слова залито чорнилом.
Частину слова залито чорнилом.
Частину слова залито чорнилом.
Частину слова залито чорнилом.
Букву и в слові котори(и) залито чорни
лом.
106 На цьому справа обривається.
107 Літеру с виправлено з м.
108 Арк. 101 зв. являє собою чисту сторінку.
109 Слово закреслене.
110 На цьому справа обривається.
111 Арк. 105 зв. являє собою чисту сторінку.
112 Слово вряди виправлено із суд7>.
113 У цьому слові о виправлене з t .
114 Справу не закінчено, арк. 107 зв. являє
собою чисту сторінку.
116 Слова посилала слушни(и) закреслені.
116 Потрібно породЬлЬ.
117 Арк. 112 у книзі відсутній.
118 Арк. 113 зв. являє собою чисту сторінку.
119 Слова не з зяки(х) закреслені.
120 Слова не забили закреслені.
121 Потрібко наиієго.
122 Арк. 114 зв. являє собою чисту сторінку.
123 При пагінації пропущено 120 і 121.
124 Виправлено з юсковско(г)\о\.
126 У цьому слові останню букву закреслено.
126 Слово закреслене.
127 Це речення записане на полі.
128 Справа не дописана.
129 Край аркуша зіпсований. Тут і далі на
місці пропусків ставимо три крапки.
130 Слова з яки(х) мЬрь закреслені.
131 На цьому справа обривається.
132 Справа 214 написана іншим почерком.
133 Реконструкцію заголовних слів Лохвицька
com., Лохвиця, Миргородський п. як
адміністративно-територіальних одиниць
проведено за матеріалами видання: Істо
рія міст і сіл УРСР : Полт. обл.— К.,
1967, с. 511, 565.

ПОКАЖЧИКИ

У покажчики вводяться антропоніми та географічні назви, що зустрічаються в текстах
документів.
Кожне реєстрове слово в наведених покажчиках подається в початковій формі. Якщо
особова назва не зафіксована в тексті пам’ятки, а являє собою відновлену форму за при
свійним прикметником, то в реєстрі ставиться зірочка, яка вказує на реконструкцію даної
форми.
Фонетичні варіанти особових назв даються у реєстрі в круглих дужках поруч з основним
варіантом. Словотворчі та лексичні варіанти розробляються в основній статті, але виносяться в
реєстр окремо з відсиланням до основної статті.
Якщо особову назву важко віднести до прізвищ, вона розташовується за ім’ям і подається
у реєстрі за назвою по батькові з відсиланням до відповідного імені (Ияковович Юско див.
Юско Ияковович).
Жіночі особові назви подаються в такому порядку: ім’я та (при наявності) назва по бать
кові, прізвище, назва за ім’ям та прізвищем чоловіка. При цьому прізвища або назви за прізви
щем чоловіка вносяться у реєстр з відсиланням до відповідного імені (Виприщенкова Демчиха
Маска див. Маска Демчиха Виприщенкова).
Ідентифікація антропонімів, які є у поясненнях до реєстрових слів, залежить від наяв
ності інформації в тексті. Цифри після пояснювальної частини в обох покажчиках вказують
на порядкові номери актів, у яких виступають відповідні реєстрові слова.
До покажчика географічних, територіальних та інших власних назв входять крім власне
географічних похідні від них, а також назви шкіл, церков тощо.
Початкові форми, не засвідчені в актах, реконструюються за зразком засвідчених, при
чому реконструйовані форми спеціально не виділяються. Географічні назви, утворені від то
понімічних прикметників, позначаються зірочкою.
Після назв населених пунктів у пояснювальній частині по можливості зазначено того
часний і сучасний адміністративно-територіальний поділ. Якщо вони в різний час входили до
складу різних полків, наводяться назви цих полків із зазначенням номерів справ: Скоробогатки (Скоробагатки) село Лохвицької сот. Миргородського п. 5, 51, 81; Лубенського п. 126.
Не даються пояснення до широковідомих назв (Гадяцький ярмарок, Никольський цвин
тар) або в тих випадках, коли вони є у «Словнику малозрозумілих слів» (Миргородський р а 
туш, Ніжинський уряд). До назв, які вживаються у переважній більшості актів (Лохвицький
ратуш, Лохвицкий меский уряд, Лохвицкие декьретовіе книги), сторінки не подаються.
У правилах транслітерації зроблені такі зміни: а) надрядкові літери вносяться у рядок
без застережень; б) єрик, паєрик і надрядковий и відповідно замінюються внесеними в рядок
літерами ь, ь, й.
Для зручності в користуванні спрощується написання букв, а саме: літери в і v, вжива
ні в рукописах як графічні варіанти, передаються літерою в; відповідно у, g, г — літерою
г; е — літерою є; з, z — літерою з; н, п — літерою н; о, со — літерою о; 0, ф — літерою ф;
г|)— відповідно буквосполученнями кс і пс; я, ІА — літерою я.
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

А дам ь біблійна міфологічна особа 168.
Александр Тодорович житель лохвицький

146, 148, 164, 167, 170.
А лександр Ф еодорович війт лохвицький, на

місник лохвицький 50 , 53—56, 58, 64 , 65,
74, 76, 77—80, 119, 121, 131— 138, 184.
Андрей ктитор спаський 99, 142.
Андрей бурмистр магістрату Лохвицького
129, 130.
Андрей житель юсківський 172.
Андреев Ф ома див. Фома Андреев.
Андрузский Андрей житель лубенський 59.
Андрус житель лохвицький, писарчук 130.
А н ьдрусиха жителька лохвицька, дружина
Андрушка, сина Юхнихи 20.
А ньдруш енко бурмистр уряду Лохвицького 4.
Андруш ко бурмистр уряду Лохвицького 1.
Андруш ко купець стависький 116.
А н друш ько житель лохвицький, син Юхнихи,
чоловік Андрусихи 20.
А н дьрущ иха жителька махновська, мати Ни
чипора і Василя Кривошиенків 40.
А н д р ій житель лютенський 66.
А н д р ій міщанин лохвицький 97.
А н д р ій житель лохвицький, різник 104.
Аньдр'Ьй житель лохвицький 135.
Аньдр-Ьєнко С ахьно бурмистр уряду лохвиць
кого 123.
А н ьдрЬ и ха Вакулиха жителька лохвицька 82.
А н ьд рЬ и ха Голобродчиха жителька лохвиць
ка 119.
А н ьтон житель лохвицький 176.
А н ьтон житель харковецький, зять Мотрі
Мисчихи, свідок 119.
А н ьтонен ко Улас отаман міський наказний
лохвицький 167.
А рнавут М ануйло пан лохвицький, чоловік
пані Мануйлової 10, 71.
Артемий воєвода, царський посол 7.
Йван циган, товариш Івана і
Процка циганів 160.
Б а га т и р Данило бурмистр магістрату Лох
вицького 160.
Бабковатий

13*

Б а ґл а й Васил житель с. Ждановь 156.
Базаленко Іоан див. Базал'Ьй Йван.
Б а за л Ь й Йван отаман міський лохвицький,

сотник 84, 93, 97, 99, 116— 119, 125, 144,
184, 211; Базал-Ьй Иоан 111, 112.
Б а за л £ й Іоан 113, 114; Б азалеенко Іоан 110.
Б а за л ^ й Иоан див. Б а за л ^ й Йван.
Базилеенко Іоан див. Б а за л ^ й Йван.
Байлик А ньдрей квартирант Скляра Онофрія
37.
Б акутенко житель лохвицький, чоловік Мелещихи 46.
Балич Грицко козак чорнушинський 75.
Барталовский багатий козак з кінного полку
полковника Новицького 201.
Бартош енко К орнЬй уповноважений від пол
ковника до м. Лохвиці 205, 207, 208.
Б атій Іван уповноважений від миргородсько
го наказного полковника до м. Лохвиці
11,

12.

Б езш ап ьк о Іван міщанин чорнушинський 75.
Б е зьш тан ч и х а В овьдя див. В овьдя Б езьш танчиха.
Белецкнй Илия отаман міський лохвицький,
сотник, війт 99, 100; Б Ь л ец ьки й Ілия 101,
108; Б ^ л е ц ь к н й Иляш 143.
Беляк циган з Липової Долини 43.
Берба Павло житель лохвицький 97.
Б и зал £ й Іоан див. Б а за л ^ й Йван.
Билименко Х ьведор злочинець, брат Билимен-

ка Павла 163, 165.
Билименко П авьл о злочинець, брат Билимен-

ка Хведора 165.
Бовбот Марк житель скоробогацький 5.
* Богдан житель токарівський, тесть Романа

206.
Боглевський (Іо н ) див. Бокглевський Іоан.
Богословець М атфей козак чорнушинський

75.
Б о гьд а н о в ьн а Ганна див. Г анна Б о гьд ан о в ьна.
Бойко Харко житель лучанський 185.
Б окґлевски й Іоан пан лохвицький 81; Боклевський Іоан 74; Боглевский Іоан 77,

78.
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Боклевский див. Бокґлевский Іоан.

Борис хлопець Либерди Петра 43.
Борис Никифорович брат Микити та Івашкамоскаля 62.
Борисиха жителька лучанська, мати Івана
51, 102.
Бородай Хриш ко отаман голінський 53.
Бородай Ю ско житель лохвицький 17.
Бородаєнко Василь житель лохвицький 67.
Б рагинець Йван козак лохвицький 130.
Б раги нец ь Йван (Б ряги н ец ) житель білогорільський 144.
Брагинець Миско житель с. Біла Горілка 190.
Бревусенко Грицько И ваненко житель андріяШ І Е С Ь К И Й 140.
Бреус Юхно житель лохвицький 14.
Бриловский Семен житель токарівський,
вівчар 206.
Бровко Йван бурмистр магістрату Лохвицького 181.
Бровченко Д митро старий житель с. Токарів
206.
Бруховецкий гетьман 213.
Б у л авка Михайло писар лохвицький 203.
Буренко Яцко житель с. Біла Горілка 3.
Бут Василий сотник лохвицький 181, 191.
Бутак Тимко житель сатанівський 171.
Бутовнч Іван уповноважений від гетьмана до
м. Лохвиці 192.
Бьібковец Я ц ь к о козак лохвицький 130.
Б-Ьлецький Ивань житель лохвицький 137.
Б'Ьлецький И ляш див. Белецкий Илия.
Б'Ьлецький Ілия див. Белецкий Илия.
Б'Ьлии М атвей отаман гадяцький 98.
Б іл и й див. Б іл и ч Павло.
Б іл и ч Павло ( Б іл и й ) отаман курінний війсь
ка Запорізького 198.
Б іл о н у ж ь к а Стефан Т и м о ф ієв и ч війт лох
вицький 96, 99.
Б іл о ц е р ку в е ц ь бурмистр магістрату Лубен
ського 175.
Б ак у л и х а А н д р іи х а жителька лохвицька 82.
:Варка сирота, дівка 177.
.Васил житель шиянський 36.
Васил житель миргородський, музика 59.
Васил житель свиридівський 204.
.Васил житель пісківський, квартирант Ру-

Василенко

вицького
184.

бурмистр уряду Лох123— 126; Василенко Й ван 181,

И ваш ько

Василенко Панас житель Городища з-за Дніп

ра 171.
В асиленько П авьл о житель лохвицький 138.
Василенко Федор житель лохвицький 181.
Василиєвич М артин М артосенко див. М артосенко М артин Василиєвич.
Василиха Г анна див. Г анна Василиха.
Василиха М аря див. М аря Василиха.
Васиченко П анас (О панас) старий житель

токарівський 206, 207.
Васко житель брисянський, колишній татар

ський невільник 145.
Васця Ян отаман міський роменський 196.
Васчиха М отря див. М отря Васчиха.
Величко Іляш житель брисянський 195.
Веприк Грицко Сидоренко житель лохвиць

кий 24.
В ерещ ака Дмитро бурмистр уряду

Чорнушинського 75.
В етичиженко циган борзенський 11.
Вечерка Євхим житель гадяцький 139.
Вижгородский Іван житель лохвицький 120.
Винник Андрий житель смілянський 36.
Виприск Андрий М іхайлович отаман міський
лохвицький, сотник 4, 10, 31, 35, 47, 49—
52, 63, 74, 77, 78, 84, 88, 89, 91, 94, 95, 97,
105.
Виприщ енкова Демчиха М аска див. М аска
Демчиха Виприщ енкова.
Вистрок Грицко житель с. Юсківці 13, 18.
Вищ илус Иля війт вересоцький 38.
Влаш иненко (У лаш иненко) Ф едор житель

лучанський 185.
Вовник М артин прихожий чоловік, вбитий в

с. Голінка 179.
В овьдя Б е зьш та н ч и х а жителька лохвицька,

мати Х и \ і к и 71.
Водоносов Л еско житель чорнушинський /5.
Воитик (Вуитик) Ярема житель лохвицький

205, 208.
Волошин Андруш ко житель лохвицький 111.
Волошин Афений житель лохвицький 193, 194.
Волош ин Г р и ґо р а ш ь к о житель с. Сороки

з-за Дністра 162.
Волошин Д м итраш ко козак кінного полку

війська Запорізького 199.

депків 207.

Волошин Йван житель Нової Греблі 53.
Волошин И ванаш ко козак кременчуцький 43.
Волошиненко Іван козак, житель прилуцький

сотник полку піхотного
війська Запорізького 171.
Васил Кирилович міщанин чорнушинський 75.
Васил Ф едорович бурмистр уряду Роменського 196.
Василій священик івахницький 41.
Василий священик голюнський 125.
В асилевая Соколовьская жителька чернігів
ська, вдова Соколовьского Василя 167.
Василевич Григорий див. Григорий Василевич.
В асилевичь И ваш ьк о див. И ваш ьк о Василе

Воропаєнко Хвеско житель юсківський 155.
Ворошило Васил козак сотні Лохвицької 202.
В увьдя П а в ьл о в ьн а жителька лохвицька,

вичь.
Василенко

Виприск Демко див. Вьіприск Д емян.
В ьіговьский гетьман 101.

Васил
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Дннисович

Йван див.

Василенко И ваш ько.

210.

шинкарка Шмиглева 100, 101.
Вувдя О стапиха жителька івахницька 180.
В укься Д анчиха С крипьничка жителька лох

вицька, шинкарка 157.

Вьіприск Демян отаман міський лохвицький,

сотник, один з власників пасіки в с. Бодлив, якою він володів разом з Чорнишенком Семеном 144, 184, 202—209; Виприск
/ Демко 164, 173— 178, 189, 192— 194; Вьіприщ ен ько Демко 148, 154.
Вьіприщ енько Демко див. Вьіприск Демян.
В ю вьдя Грициха К расулиха жителька лохвицька 136.
Гаврило бурмистр уряду Лохвицького 1, 4.
Г авьрило житель сенчанський, син Пилипен-

ків 168.
Гайдук Васко отаман наказний лохвицький

14, 17, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 48.
Гайдук Яско отаман наказний лохвицький 25.
Гайдученко Аньдр-Ьй челядник 6.
Галицкий П авьл о житель яреськівський 171.
Г ал уш ьк а Опанас житель лохвицький, різ

ник ЗО.
Гамал'Ья

А ньдрей

сотник лохвицький

193,

198, 199.
Г ам а л ^ я Григорий полковник війська Запо

різького полку Лубенського 147.
Ганна жителька лохвицька, вдова 74.
Г ан на жителька лохвицька 102.
Г ан на Б о гьд а н о в ьн а жителька свиридівська,

племінниця Яценка Конона і Ситника Д а
нила 90.
Г анна В асилиха жителька івахницька, че
лядниця Ступака Степана 205.
Г ан ьн а О всЬєвна жителька пісківська 174.
Г ан ьн а П анковна жителька юсківська, дру
жина Петренка Лук’яна 203.
Г ап ьк а Х весуньчиха теща Тимченка Івана,
сестра Матвія, жителя лохвицького 120.
Г апка Грициха жителька лохвицька 18.
Гапоненко Йван хорунжий полку Миргород
ського 78.
Гарасим житель охтирський 187.
Гарасименко Я ц ь к о бурмистр уряду Лох
вицького, війт наказний 54, 56, 74, 77—84,
87—95, 100, 116, 127, 183.
Гарасимиха Д ахниха жителька лохвицька,
мати Дахненка Леска, вдова Дахненка Га
расима 50.
Г араш ченько Феодор (Ф едор) отаман міський
лохвицький 145, 147, 149, 150, 155, 157,
158, 159.

Г аращ енько Я ц ь к о козак лохвицький 101.
Гаращ енский Тимош, уповноважений від чи

гиринського намісника до м. Лохвиці 11.
Гаркуш а Г рицько житель сенчанський 181.
Г арм щ ен ько Сава див. Г аращ енько С авка.
Гафия Ф едориха жителька лохвицька 102.
Гаценко Кирик (К ирило) бурмистр уряду

Лохвицького 125, 126.
Гиза М иколаєвич купець грецький 74.
Гира И в ан ь житель лохвицький 138.
Гирченко Данило житель лохвицький 207.
Гирченко М ойсЬи житель пісківський 188.
Гладкий Йван полковник охтирський 98.
Г ладький Л еско сотник лубенський уповно

важений від полковника лубенського Івана
Федоровича до м. Лохвиці 190.
Гладченко Андрей житель лохвицький 164, 184.
Гладченко Л еско хорунжий сотні Лохвицької,
отаман міський лохвицький 96, 100.
Глухий Остап житель скоробогатський 81.
Глуховец Дмитро обозний полку Лубенского
205, 206, 211.
Гнученко Кирило житель лохвицький, сусід
Тимошенка Грицка 141.
Голец Васко житель лучанський 185.
Голобородчиха А ньдрЬ и ха див. А н ьд р ^ и х а
Голобородчиха.
Г о л ін к а Хвеско (Ф едор) отаман лохвицький

139,

154.

Г ол^нченко (Голю нченко) Юско житель бо-

даквянський 148.
Ничипор житель лохвицький,
шинкар Щербаня-корчмаря 138.
Гончар Саско (Сахно) бурмистр уряду Лох
вицького 184, 194, 198.
Г оньчар Миско козак лохвицький 170.
Горбаненко Михайло отаман лохвицький, то
вариш сотні Лохвицької 171 — 173, 186,
190, 192, 213; Горбань М ихайло 188, 194,
Г он ьки єн ько

202.

Горбаненко Євстаф ий (О стап) отаман міський

кої, отаман міський лохвицький, сотник 4,
31, 35, 58, 64, 66, 77, 89, 9 0 ,9 6 — 101, 104,
106, 107, 112— 119, 129, 130, 136, 144, 164—
166, 168, 169, 177, 179— 188, 194, 195;
Г ар а щ е н ь к о Сава 105.
Гаращ енко Ф еско (Х ьвеско) сотник наказний
лохвицький 45, 124, 137, 167; Г аращ енко
Хведор 128.

лохвицький, сотник 1, 7, 8, 37, 51, 52, 54,
56, 61, 63, 74, 77, 100, 135, 193; Горбан
Остап 202, 206, 208.
Горбаненко М ихайло міщанин лохвицький,
брат Лопати Івана 120, 158.
Горбаненко Тимко міщанин лохвицький, брат
Лопати Івана 120.
Горбань Миско житель лохвицький 44.
Горбань Михайло див. Горбаненко Михайло.
Горбань Остап див. Горбаненко Є встаф ій.
Горбатий Миско житель лохвицький, рибалка
149.
Горкавенко Іван житель пісківський 207.
Горлач Іван житель лохвицький 207.
Горпина К остю вьн а жителька лохвицька,
дружина Литвина Якима, сестра Костенка
Івана 47.
Горпина Д и нисовьна челядниця Процика
крамаря, сестра Тачки 31.
Горпиненко Пилип ж итель лохви ц ьки й 211.

Гаращ енко

Горьд*Ьй О всЬєвич (Є всЬ євич) бурмистр у р я 

Г араш чен ько Яков Гарасимович (Герасимо
вич) війт лохвицький 119, 145, 148, 150.
Гаращ енко Грицко житель лохвицький 104.
Г аращ ен ько Савка хорунжий сотні Лохвиць

Хведор див.

Гаращ енко

Феско.
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ду Лохвицького, намісний війт 96— 103,
111 — 114, 116— 119, 121, 122, 144, 147, 149,
154, 155, 157, 158, 160, 167, 184; ГордЬи
Є всЬєнко 107, 116, 161.
Г оць житель безсальський, батько Хоми 112.
Гресенко Семен злочинець 158.
Греско житель пісківський 73.
Григориєвич М ихайло див. М ихайло Григориєвич.
Григориєвич Семен див. Семен Григориєвич.
Григорий Василевич хорунжий кінного полку

війська Запорізького 200.
Григорий Павлович писар міський гадяцький

98.
Григорий житель лохвицький, Ракусчин зять

136.
Григорий Филипович житель лохвицький З,
9, 43.
Гриценко Степан житель лохвицький 49.
Грициха Г а п к а д и в . Гапка Грициха.

Грицко житель лохвицький, син Мацка,
різника, брат Савки ЗО.
Грицко житель лохвицький, зять Фоми Андреева 32.
Грицко житель чорнушинський, вівчар Водоносова Леска 75.
Грицко житель лохвицький, зять Федори
Тимошихи 89.
Грицко М итаренков житель лохвицький 104.
Грицко житель брисянський, двоюрідний брат
Жученка Івана 145.
Грицко житель лохвицький, син Мар’ї Петренчихн, пасинок Пилипа, молодший брат Пет
ренка Кузьми і Тетяни 184.
Грицко житель лубенський, челядник Тризнича Фоми 187.
Грицко житель голюнський 204.
Грицько житель лохвицький, Мартисів зять
57.
Грицько житель лохвицький, десятник 138.
Грицько житель лохвицький 171.
Грицько житель роменський 171.
Грицько житель юсківський 172.
Грицько житель токарівський 195.
Г риш ченько Семен житель брисянський 145.
Грищенко житель бодаквянський 148.
Гуєвский Грицко див. Г уєвщ енько Грицко.
Гуєвщ енко Грицко брат Гуєвщенків Івана і
Кнрика 12; Гуєвский Грицко 12.
Гуєвщенко Кирик молодший брат Івана і
Грицька Гуєвщенків 12.
Гуєвщ енько Йван колишній власник хутора
на Западинцях 12.
Г уж венко Іван отаман юсківський 117.
Гук Семен пан лохвицький 182.
Гученко Клим житель лохвицький 180.
Гучиха С тефаниха циганка борзенська 11.
Давид житель гапонівський 113.
Д авид житель юсківський 155.
Давид козак кінного полку війська Запорізь

кого 199.
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Д авидовський житель лохвицький 164.
Д анилиха М арья див. М арья Данилиха.
Данило сотник міський лохвицький 32, 57.
Д анило житель краснопільський, син Науми-

хи 65.
Д анило житель лохвицький, колишній різник

65.
Данило цехмістр шевський лохвицький 161,

167.
Д анилович К ость див. К ость Данилович.
Дасю ченко П авьло козак чорнушинський 75.
Д ахненько Гарасим козак, житель лохвиць

кий, гончар 50.
Д ахненько Л еско житель лохвицький, син

Дахнихи 50.
Д ахниха Г арасим иха див. Гарасимиха Д ахниха.
Даценко П авло житель лохвицький, ткач 211.
Д ацко житель лохвицький 57.
Д ац ько житель голюнський, чередник 125.
Д ев ян ьч и х а М ихайлиха див. М ихайлиха Девян ьчи ха.
Дейнека див. Дейнечка Матф*Ьй.
Д ейнечка М атф'Ьй житель лохвицький 165.
Дейченко Трохим козак полку піхотного 175.

Демко житель лохвицький, челядник Петрів
54.
Демко козак і житель жабський 61.
Демченко Г авьрило бурмистр магістрату Лох
вицького 127, 128, 129, 130.
Демченко Степан житель Березової Луки 8.
Д емяненко Яцко житель пісківський 207.
* Д ерев’янко житель лохвицький, 109.
Д еревянченко Т им ько козак лохвицький 130.
Деревянченко Федор житель лохвицький 208.
Д ер ев ян ьч и ч ь Хведор житель брисянський
145.
Д ж ураковський Семен бурмистр уряду Л о х 
вицького 144, 145.
Д ж ураковський Степан очевидно, писар пере
плутав ім’я Лукашевича Стєфана 148.
Д ж урка М ихаил житель харковецький, другий
чоловікМотрі Мисчихи, вітчим Оришки 119.
Д зу ґав ен к о Йван див. Д зугавий Йван.
Дзугавий (Д зугави й, Д зукгавий) Йван бур
мистр уряду Лохвицького, війт наказний
97—99, 140, 141, 145, 160, 161, 164, 170— 172,
176, 177, 179, 182, 195, 203, 207, 209;
Д зу ґав ен к о Йван 100, 101, 180; Ц угавенко
Йван 94, 95.
Д зуриковьски й Степан міщанин лохвицький
158.
Дзю ба Дмитро старий житель с. Токарів 206.
Д зябка Іван старий житель с. Токарів 206.
Димко злочинець з-за Дніпра 161.
Динис житель с. Шиї 64.
Динис И ванович козак краснянський 9.
Диьисович Васил див. Васил Динисович.
Д и нисовьна Горпина див. Горпина Д инисовьна.
Д исенько Северин суддя полковий наказний

гадяцький 116.

Д и чковьна ж и тел ьк а л охв и ц ьк а 127.
Д іок Ілія купець грецький 74.
Дмитренко Я цко житель токарівський 120.
Дмитро житель юсківський, сусід Петренка

Л ук’яна і Ганни Панківни 203.
Дмитров Л евко див. Л евко Дмитров.
Д овгаль Я ков козак сотні Лохвицької 202.
Д овиш енко Самуйло житель слуцький, пле

мінник Івана Охрімовича 76.
Д о в ь га л ь М атфей козак чорнушинський 75.
Д оревьский правитель лохвицький 65.
Дорош отаман івахницький 69.
Д орош ь житель івахницький, чоловік Мар’ї
Дорошихи 208.
Д орош евич Самуил див. Довиш енко Самуйло.
Д орош енько Хвеско козак, житель лохвиць
кий 137.
Д орош иха М аря див. М аря Дорош иха.
Д убовик М ихайло сотник сенчанський 181.
Д убовиченко Ф едор (Хвеско) житель с. Плис
ки з-під Борзни 189.
Д убровенько Семен житель лохвицький 23.
Д уб яга сотник полку піхотного війська За
порізького 171.
Д улуда Г рицько житель остапівський 126.
Дьїкий П авьл о козак лохвицький 93.
Д ід и ч е н к о Д митро житель харковецький, брат
Дідиченка Стецька 6.
Д ід и ч е н к о Стецко житель харковецький,
брат Дідиченка Дмитра 6.
Д ю гдяр О лекса житель лохвицький, чоловік
Олексихи 183.
Дюгтаренко Іван житель лохвицький 107.
Д ю гтер Л ев ь ко житель лохвицький 62.
Д ядько Улас козак і житель лохвицький 165.
Д ячен ко Грицько житель пісківський, чоловік
Любки Грицихи, 188.

Ж ад ан и х а жителька лучанська, невістка Івах

ненка Івана Нагурного 14, 15.
Ж даненко Кирил війт лохвицький 139.
Ж е л із н м к Іван міщанин лохвицький 45, 52.
Ж є л із н я к Йван міщанин лохвицький 7.
Ж ивотовский (Ж ивотувский) Павло сотник

гадяцький 98, 116.
*Ж ивотувский

К ононь житель лохвицький

82.
Ж и тл и ха Іоню ш чиха див. Іоню ш чиха Ж и тлиха.
Ж олобецький А ньдрей житель сумський 178.
Ж ук Миско житель лохвицький 161.
Ж ук ав ьск и й Михайло міщанин лохвицький

158.
Ж уравель див. Ж уравленко Л укян .
Ж уравель Грицько (Г ригорий) сотник наказ

ний лохвицький 165,

200, 202.

186,

188, 190, 194,

v

Ж уравленко Л укян житель пісківський, стар

ший брат Журавленка Хвеська 174.
Ж уравленко Хвеско житель пісківський, мо

лодший брат Журавленка Лук’яна 174.
Ж ученько Йван житель брисянський, двою

рідний брат Грицка 145.
Забаренко Карп житель чорнушинський 75.
Забозкий житель з Городищ 171.
Забудко И ваш ко старий житель с. Токарів

206.
Забудко

О х р ім

старий житель с. Токарів

206.
Закрой Тимош житель івахницький 194.
Зарец кая жителька рашавська 5.
Заславский Грицько житель лохвицький,

Матюшишин зять 95.
Заславский Стецко житель лохвицький 116.
Засяд ко И яков обозний полку Лубенського

167.
Є в ь в а біблійська міфологічна особа 168.
Є вдокія М у й с ій х а жителька лохвицька, дочка

Зеленко Грицко житель рашавський, мірош

Стеценка Бакума 81.
Є в д ій житель лохвицький 107.
Є втош енко Васил житель івахницький 208.
Є втух сотник кінного полку пана Новицького

* Зимницкий власник млина біля с. Юсківці

201.

Єксуполский Грицко міщанин лохвицький 2.
Є м ченько М атфей (М атвей) війт лохвицький,

орендар лохвицький, поч. кн., 2, 3, 5, 6,
8, 10—20, 22—56, 58, 59, 61—65, 67—83,
85—87, 90—93, 129, 130, 135, 141, 142, 145,
165, 167.
Є н ьд ен к о Я сцек козак голюнський 4.
Є рем а житель лохвицький, крамар 167.
Є рем енько А н ь д р ій житель скоробогатський
133.
Єродей (Єродиєв) И в ан ь міщанин київський
178.

ник, 175.
155.
Зунец чоловік безрідний, забитий у с. Піски

207.
З ік р а ч Клим козак з Шмикглева 8.
З ік р а ч е н к о Йван житель лохвицький 157.
З і н є ц ь див. Зунец.
З ін ь к у в ь с к и й Т им уш ь житель бубровинський

171.
З ін ь ч и х а жителька івахницька, знахарка 180.
Йван мірошник Куців 25, 29.
Йван челядник пана Кіндрата, двоюрідний

брат Леска 51.
Йван житель хмелівський 56.
Йван
житель
прилуцький, кравець 61.
Йван житель лохвицький, шинкар війтів,

чоловік

Іванихи 64.

Йван житель івахницький, вівчар, товариш
*Ж дан син Івахненка Івана Нагурного 14.
Ж аданенко Василец циган з Варви 66.
Ж аданенко Данило ж итель л охвицький 176.

Хурсина Лукіана 65.
Йван житель лохвицький, шафар пана Ма-

нойлева 71,
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цехмістр шевський чорнушинський 75.
отаман юсківський 87.
війт пирятинський 98.
Кошелів зять 147.
злочинець 159.
житель лубенський, Ковтуновий швагер
175.
Йван хлопець, син Шийки Івана 211.
Йван житель жданівський, Олифірів брат
156.
Йван Іовенко П артол ьк а див. Іовенько Йван.
Йван К уприянович житель лохвицький 19.
Йван О хьрЬм ович житель слуцький, племін
ник Довишенка Самійла 76.
Иваненко
Грицько житель сатанівський
171.
Иваненко Грицько Бревусенко див. БревусенЙван
Йван
Йван
Йван
Йван
Йван

ко Грицько Иваненко.
И ваниха жителька білогорілська, мати Бу-

ренка Яцка 3.
И ваниха жителька лохвицька, дружина Іва-

на-шинкаря 64.
И ванов Семен див. Семен И ванов.
Иванович Динне див. Динне И ванович.
И ванович Хвеско див. Хвеско И ванович.
И в ан ь житель дівицький, зять Кладка Яцька

38.
И в а н ь житель чорнушинський 185.
И в а н ь Стефанович купець, житель переяс

лавський 74.
И вахненько Йван Н агурний див. Н агурний
Йван И вахненько.

Ивашко житель путивльський, брат Микити
і Бориса Никифоровичів 62.
И ваш ько цехмістр шевський лохвицький
137.
И ваш ько Василевич житель путивльський,
купець 74.
И ващ енко Дмитро житель юсківський 203.
Ивченко Іван отаман юсківський 128.
И гнат житель сенчанський, вівчар 181.
И гьн ат житель голюнський 121.
И гнати ха К оновалка жителька лохвицька,
дружина Коновала Ігната 29, 41, 64.
Илченко Йван бурмистр магістрату Лохвиць
кого, війт наказний 131 — 135, 137— 145,
148, 160, 164— 174, 176— 179, 181 — 192,
194, 195, 198—203, 213.
И ляш житель лохвицький, швець, брат Ясківця 65.
Иоаким господар гетьманського замку 167.
Иоаннович М атфей див. М атфей Иоаннович.
Иовеленко Йван див. Іовенько Йван.
И яков К оньдратиевич отаман лохвицький 162.
И яковец Д ьм итрий писар канцелярії військо

вої 167.
И яковович Юско див. Юско И яковович.
И як о в ь Феодорович писар лохвицький 167.
Іван житель лучанський, син Борисихи 51.
Іван циган, злочинець, товариш Бабковатого

Івана і Процка цигана 160.
?00

Іван житель с. Диганки 189.
Іван Климович війт роменський 196.
Іван М аксимович осавул і полковник наказ

ний кінного полку війська Запорі ;ького
199, 200.
Іван Ф еодорович полковник полку Лубен
ського 190, 193.
Іван Ф илонович міщанин лохвицький, ктитор
184, 199, 213.
Іваниха жителька сенецька, дружина Тселюка Івана 115.
Івахненько С авька житель лучанський, брат
Івахненків Семена та Яцька 1.
Івахненко Я цко житель лучанський, брат
Івахненків Савки та Семена 1.
Ігн ат Михиєвич житель л охвицький 164.
Іл£неч Іван житель лохвицький 205.
Іоаким хорунжий і обозний полку Миргород
ського 41.
Іоан Стефанович писар міський лохвицький —
псч. кн.
Іоан Стефанович протопоп лохвицьк їй і лу
бенський 195.
Іоанн священик і вікарій церков лохвицьких 41.
Іоань чередник з Снетина 33.
Іовенько Йван сотник лохвицький 31, 100;
Іовенько Йван П артол ьк а 101; И овелен
ко Йван 94.
Іоню ш чиха Ж и тл и ха жителька лохвицька

П9.
Іосиф П етрович отаман міський лохвицький
120 .

Ірьмолай Самойловичь купець могилевський

74.
Іяков Алекеєвич
АлексЬєвич.

(А л е к сіев и ч )

див.

Яков

К абачьний Миско житель лохвицький

40,

144.
К айстра А ньдрей житель лохвицький, това

риш військовий 198.
К акало Йван бурмистр лубенський 55.
К алина житель скоробогатський 181.
К алина Л укян див. К алиненко Л укян.
К алиненко Л укян (Л ю кян) війт намісний лох

вицький 94, 97, 101, 117, 123, 124, 146, 164;
К алина Л укян 184, 195.
К али та Максим отаман міський лохвицький

3.

К аневец Я ковь житель охтирський 212.
К апуста Демиян (Демко) житель лохвицький

125, 126, 127, 148, 184.
К апуста Стефан бурмистр уряду Лохвицько

го, війт 128, 139.
К апуста Феодор отаман лучанський 1.^
Капченко Л укян житель горошинський 171.
Карленко Кирик сотник полку піхотного вій

ська Запорізького 171.
К арп ь житель голюнський 25.
К ар п ь Феодорович купець к и ївськи й 74.
К арпенко И в ан ь ж итель голю нський 96.

Карпьіха Химка див. Химка К арпьіха.
К аска А н ьдрЬ и ха жителька лохвицька 178.
К атерина жителька безсальська, племінниця

Сліса Івана 40.
К ахкен ько Грицко війт токарівський 206.
К а ч а н ь Яцко житель брисянський 145.
К варцянаА жителька лохвицька 64.
Квач Грицько міщанин лохвицький 63, 158.
К вачиха Коломьійка див. Коломьійка К вачиха.
К в и т к а Є встаф ій житель миргородський 60.
Кв*Ьтька Алексей Григориєвич писар лохвиць

кий 148, 159.
К геркгель Кирил житель юсківський, свояк

Петренка Лук’яна 203.
Кгунский М атвей намісник городиський 42,

73.
К и кьтенко Васил неосілий чоловік 24.
Кирик циган 23.
Кирик житель м. Веприка, різник 39.
К и ри кь міщанин городиський 73.
К и ри кь житель івахницький, челядник Сту-

пака Степана 205.
* Кирик житель лохвицький,

Яремин тесть

151.
К ириловь Деміан житель путивльський, ку

пець 74.
Кирилович Васил див. Васил Кирилович.
Кищ енко Хвесун житель токарівський 206.
Кладко Я цко житель дівицький, батько Мар’ї,

тесть Івана 38.
Клепан Йван житель лохвицький 155.
Клепач Йван житель лохвицький 97.
К лепач Миско житель лохвицький 3, 170.
Клим Губарів зять 31, 50, 68, 70.
Клим міщанин лохвицький, сусід Савки 39.
Клим житель юсківський, син Мисана, брат

Тимоша 84.
*Клим житель лохвицький, Уласів тесть 97.
Клим житель лохвицький, рибалка 122.
Клим колишній отаман ячницький 123.
Клименко Хвеско житель яреськівський 171.
К лиментиєвич Марк див. Марк Климентиєвич.
Климович Іван див. Іван Климович.
• Коваль А н д р ій отаман сенчанський 113.
К оваль Д анило житель рашавський 5.
К оваль Й ван отаман харковецький 50, 63,

76, 81.
К оваль Йван отаман міський лохвицький 103.
Коваленко Васил ж и тел ь білогорільський

144.
К оваленко Радко житель лохвицький 176.
К овалю вьский Іван отаман глинський 190.
К овтер Дмитро житель лохвицький 192.
К о в з к а Іван отаман скоробогатський 108.
Козел Феодор (Теодор) бурмистр уряду Лох

вицького — поч. кн., 10— 15, 17—20, 22,
23, 25—31, 33, 36, 34, 38—42, 44—49,
51, 52, 55, 57, 59, 62, 64, 65, 67, 68, 71—
73.
К озинец Іван ж и тел ь то кар ів ськ и й 206.
К озинец Хома ж и тел ь то кар ів ськи й 48.

Козьінец Йван житель лохвицький, тесть Хведора, шапкаря 129, 81.
К озьін ьченько П и ли пь житель лохвицький,
різник 138.
Коломиец Берко житель варвинський 116.
Коломиец Ґ а р а с и м міщанин лохвицький 158.
Коломиец Іван житель лохвицький 186.
Коломиец Семен мещанин лохвицький 2.
Коломоець Вась міщании лохвицький 10.
К олом иец Григорий житель безсальський 85.
Коломьіець И ванина житель лохвицький 130.
Коломьіець Харко житель безсальський 130.
Коломьійка К вачиха жителька безсальська 68.
К ол ом и й ковьн а П ав ьл о в ьн а П а л аж ьк а див.
П ал аж ьк а П а в ьл о в ьн а К ол ом и й ковьн а.
Коліісничєнко М а т в ій отаман лучанський
208.
К ом ьпаниец Миколай козак кінного полку
полковника Новицького 201.
К ондрат сотник лохвицький 51.
Кондрат злодій 58.
Кондрат Максимович бурмистр уряду Лох
вицького, війт 108— 117, 119— 121, 144.
Кондрат Опанасович житель охтирський, зло

дій 212.
Кондратенко М артин житель івахницький,
вівчар 69.
К ондратенько Я ц ьк о козак лохвицький 101.
К ондратий священик скоробогатський 195.
Коновал И гнат козак, житель лохвицький,
чоловік Коновалихи 64.
К оноваленько Курило міщанин лохвицький 18.
Коновалка И гнати ха див. И гнати ха Коновалка.
Конон житель дмелівський, 171.
К опьчин ьский Пархом житель лохвицький
20, 35, 38.
Корж Я цко житель лохвицький 44.
К орнЬйха жителька лохвицька, шинкарка у
Стефановому дворі 58.
К оробочька див. Яценко Коробочка Йван.
К ороль Д аніло житель лохвицький 120.
Корол Л еско козак війська Запорізького 198.
Корсунец Процик житель лохвицький 104.
Косой Йван житель лохвицький, батько Семе
на Іванова 42.
К остантий Оноприєвич (Онофриєвич, Онуфриєвич) війт лохвицький 97— 99, 100, 101,
168.
Костенецкий Клим уповноважений від Лубен
ського міського уряду до м. Лохвиці 55.
Костенко Йван житель лохвицький, брат Горпини Костівни 47.
К остю вьн а Горпина див. Горпина К о стю в ьн а.
Кость ктитор Н ік ол ьськ и й , пал ам ар 8— 10,
17, 25, 27, 36, 40, 45, 50, 67; колиш ній
палам ар Н ік ол ьськ и й ,
ж и тел ь с.
Ш иї
94.
К ость ж и тел ь лохви ц ьки й , син Х орсененка
М икити 104.
К ость Данилович полковник піхотн и й війська
З а п о р ізьк о го 171.
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К ость О ноприевич житель лохвицький, зять

Ніжина Супруна 79.
К отляр Л еско отаман наказний лохвицький
2, 6, ЗО, 33, 34, 37, 38, 39, 41, 72, 121,
128, 136, 137.
К отляр Я ков полковник наказний намісний
лубенський 139, 144.
К отляр Я ков суддя полку Миргородського
107, 118, 144; К отляр Я цко 111 — 116, 119.
Котляр Яцко отаман міський лохвицький
6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 25, 27, 29,
31, 61, 100, 140— 142, 145, 172.
К отляр Я цко див. К отляр Яков.
К отляренко Юско сотник лохвицький 173,
174, 176, 177, 178, 184, 186, 187, 190, 191,
194, 213.
К отляренко Я цко сотник лохвицький 185.
Кочарговьский Юско житель яреськівський
171.
Кравец А н ь д р ій житель лохвицький 191.
Кравченко А н д р ій житель лохвицький, 104.
К раля Й ван житель лукомський 171.
Крамар П авло козак лохвицький 145.
Крамар Яцко житель лохвицький, ктитор 70.
К расовьский Іосиф слуга генерального писа
ря 48.
Красуленко Грицко отаман наказний лохвиць
кий 1, 41, 48, 68.
К расулиха Грициха В ю вьдя див. Вю вьдя
Грициха Красулиха.
Красучин Грицько житель лохвицький 77.
К репьченко Ігн атий священик 188.
Кретченко (К ратч ен ко) Ф едор сотник лох

вицький 200, 203, 204, 205, 206, 207, 209,
211 .

Кривой житель токарівський 206.
Криворотченько Стецко козак кінного полку

полковника Новицького 201.
Васил житель м. Воронкова,
брат Кривошиєнка Ничипора, син Андрущихи, двоюрідний брат Сліса Івана 40.
К ривош иєнко Ничипор житель м. Воронкова,
син Андрущихи, брат Кривошиєнка Ва
силя, двоюрідний брат Сліса Івана 40.
К ривий Васил житель брисянський 145.
К ривош иєнко

Кривьченко Андрей 12.
Криницкий Федор писар

гетьмана Брюховецького 213.
Криско сотник липодолинський 98.
К роп и вьн ен ьк о Миско житель лучанський,
брат Кропивненка Пархома 1.
К роп и вьн ен ьк о Пархом житель лучанський,
брат Кропивненка Миска 1.
К удря (К удля) Йван житель лохвицький З,
23, 33, 56.
К у д ьр я Йван житель чорнушинський, вівчар
Забаренка Карпа 75.
К узка Іван житель свиридівський 204.
К узм а житель івахницький 120.
Кузменко Михайло бурмистр магістрату Лохвицького 204—207, 209, 211.
Кулик Остап козак чорнушинський 75.
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житель слуцький, челяд
ник Федора Мартияновича 76.
К ум ьк а Д анило житель лохвицький 161.
К унаш енко Іван війт свиридівський 204.
Кунминенко Ів ан ь війт свиридівський 204.
Куприянович Йван див. Йван Куприянович.
Куриленко Грицко житель сенчанський 113.
Куриленко Григорий війт лубенський 175.
Куриленко Іван житель лохвицький 208.
Кусий Васко житель безсальський, рибалка
202 .
К уценко Л еско житель лохвицький 63.
Куценко Остап війт лохвицький 164, 171,
172.
К уценА та Грицко уповноваженийТвід уряду
Лохвицького до с. Пісок 32.
К уцькевич Іван сотник, отаман міський лох
вицький 190, 195, 199, 207.
Куць Іван коваль, отаман харківський 6.
К учура Йван житель сенецький 146.
Куш нер Юрий міщанин лохвицький 57.
К у ш н ір Л у к а ш ь міщанин лохвицький 44.
К у ш н ір Єрема житель лохвицький 54.
К у ш ь н ір ь Харко житель харковецький 6.
Кущ житель лохвицький, власник млина
25, 29.
Л авренко Іван хорунжий сотник намісний,
отаман наказний лохвицький, полковник
наказний 7, 9, 10, 23, 42, 44, 45, 64, 71 —
73, 83, 93, 94, 100, 119, 127, 128, 132,
145, 148, 170, 172.
Л авренски й багатий козак кінного полку
війська Запорізького 199.
Л а в р і н ь козак війська Запорізького з Риб
ного 32.
Л ав ь р и н див. П рядка Л а в р ін .
Л ав ь р о житель лохвицький 162.
Л ав ь р у н житель рашавський 171.
Л а за р чернець і капелан пана Бокглевського
28.
Л азарен ко Васил житель лохвицький 49.
Л азарен ко (Л азуренко) Яско циган борзенський 11, 27.
Л азеб а К он ьд рат житель харковецький 177.
Л азуренко Кост неосілий чоловік, злочинець
50.
Л азурен кова Я щ иха циганка борзенська, не
вістка Стефанихи Гучихи 11.
Л ахн и ха жителька лохвицька, мати Петра 71.
Л ащ ен ко Процик житель голюнський 4.
Л евко Дмитров неповнолітній син Струміквина Дмитра 42.
Л евуш ко міщанин лохвицький, шапкар 44.
Л ев ь к о в и ч ь Моисей див. Моисей Л е в ь к о в и ч ь .
Л евькови ч Семен бурмистр магістрату Лох
вицького 129— 132, 134, 136, 137.
Л еско житель лучанський, двоюрідний брат
Івана, челядника пана Кіндрата 51.
Л еско житель лохвицький, швець 55.
Л еско житель лохвицький, сторож 55.
*Леско житель лохвицький, тесть Омелька
208.
Кулкевич Моисей

Л есченко Ю рко козак війська Запорізького

з куреня Білича Павла 198.
Л ехненко Васил отаман івахницький, ш апкар
208, 211.
Л ехненко Сава житель лохвицький 192.
Л иберда Петро циган, житель борзенський 11,
27, 43.
Л исий А ньдрей житель сенчанський 181.
Лисьій К ондрат міщанин лохвицький, дьог
тяр 7.
Л и тви н ь П авло житель лохвицький 82.
Л итви н Яким житель лохвицький, чоловік
Горпини Костівни, зять Костенка Івана 47.
Л ихо Н азар житель охтирський 187.
Л и чак Антон житель лохвицький 71.
Л ієсн и ц ьки й Григорий полковник миргород
ський 85, 86, 113.
Л обода Васил И ванович уповноважений від
полковника лубенського до м. Лохвиці
177, 178.
1
Логвин житель свиридівський 173.
Л одан ськи й Л евко злочинець 199.
Л оєнко Хведор житель свиридівський 90.
Л о п а т а Іван житель лохвицький, брат Горбаненка Тимка 104, 120.
Л опатин ський Ярмош житель лохвицький
208.
Л укаш міщанин лохвицький 44.
Л укаш житель лохвицький, кушнір, ко
лишній цехмістр кушнірський 65.
Л укаш евич Стефан бурмистр уряду Л о х в и ц ь
кого 144, 145.
Лукашевич Семен очевидно, писар переплутав
ім’я з Джураковським Семеном 148.
Л укаш енко Паско житель пісківський 207.
Л укиан Григориєвич осавул полку Мирго
родського 92, 93.
Л укиян М артинович бурмистр магістрату
Лохвицького 155, 158.
Л уки якен ко Я ц ь к о війт лохвицький 125, 126.
Л укіан міщанин лохвицький 57.
Л укіан ов и ч О мелян див. Омелян Л укіанович.
Л укянен ко Л а в р Ь н ь свідок 120.
Лукяненко Яцко житель лохвицький 14.
Л укянович Трохим див. Трохим Л укянович.
Лучкович М икита міщанин лохвицький, ктитор 10, 23, 70.
Лучовский полководець 98.
Луценько Максим житель юсківський, вівчар
203.
Луцик М артинович бурмистр магістрату Лох
вицького 157.
Льісий Феско житель лохвицький 144.
Л ю барец И в ан ь купець 178.
Л ю барец Юско житель лохвицький 52.
Л ю бецкий С теф ань житель лохвицький 137.
Л ю бка Грициха жителька пісківська, вдова
Дяченка Грицька 188.
Мазиленко Яцко житель лохвицький 17.
Мазковий Фома житель лохвицький 186.

М акаренко Грицко уповноважений від пані

гетьманової до

уряду

Лохвицького

11.

М акарович М артин див. М артин М акарович.
М аксим міщанин лохвицький, різник 27.
Максим отаман безсальський 202.
Максим осавул, уповноважений від уряду

Лохвицького до с. Юсковець 203.
Максим житель токарівський, вівчар згінний

206.
Максим священик пісківський 207.
Максим війт івахницький 208.
М аксимович Іван див. Іван М аксимович.
М аксимович Кондрат див. К ондрат М аксимо
вич.
М анджос Д емян козак, житель лубенський

154.
М андрик М а т в ій житель лохвицький 181.
М аньдик Илко житель лохвицький 167.
М анко цехмістр ковальський м. Лохвиці 23.
М андя Гребенничка жителька лохвицька 64.
М анойло (М ануйло) див. А рнавут М ануйло.
Ману ель житель лохвицький 50.
М ануйловая дружина пана Мануйла 71.
М ария П илипиха жителька юсківська, дру

жина Пилипа, мачуха Пилипенка Олексія
87.
М ария Я счиха (Я щ и ха) жителька лубенська,
дружина Яска 86.
Марк Климентиєвич війт лохвицький 210.
М артин осавул сотні Лохвицької 46. М артин М акарович житель роменський 178.
М артиненко Ісай обозний полку піхотного
війська Запорізького 171.
М артинович Л уцик див. Л уцик М артинович.
М артинович П арф ень див. П арф ень М арти
нович.
М артинь житель лохвицький 10.
*М артис житель лохвицький 57.
М артис житель токарівський, брат Назарлиш-

чин 120.
М артисенко М икита житель лохвицький 184.
М артисенько М икита отаман токарівський

206, 210.
М артиянович Феодор див. Феодор М артиянович.
М артосенко М артин Василиєвич сотник на

казний лохвицький 210, 211.
М аря жителька дівицька, дочка Кладка Яи-

ка 38.
М аря жителька лохвицька, неповнолітня доч

ка Параски Степанихи 42.
М аря Василиха жителька лохвицька, сестра

Шийки Івана 211.
М аря Д орош иха жителька івахницька, вдова

Дороша 208.
М аря П етренчиха жителька лохвицька, вдру

ге одружена з Пилипом, мати Петренків
Кузьми, Грицька і Тетяни 184.
М аря Т иш чиха жителька лохвицька 111.
М арья жителька с. Харківець, удова 176.
М арья Данилиха жителька харковецька, сві
док 176.
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МарА жителька лохвицька, пасербиця Руб-

ленка Грицька 106.
ДїарА Я с к у вь н а жителька брисянська, д івка
Скоропадова 25, 28.
М арченко Йван житель лохвицький 97.
Марюшич старий житель с. Токарів 206.
М асенко Д ацко житель юсківський 117.
М асенко Л ук їан полковник наказний війська
Запорізького 75.
Масич Й ван бурмистр уряду Лохвицького,
війт 102, 105— 107, 109— 114, 116, 117, 119,
121, 139— 145, 160, 184.
М аска Демчиха Виприщ енкова жителька лох
вицька, дружина Внприщенка Демка, ота
мана лохвицького 157.
Маско цехмістр ковальський з м. Лохвиці
21.

Маско Озерченко М ихайло див. Озерченко
Михайло Маско.
М асЬрко Іван житель лохвицький 178.
М атвей хлопець Павла, купця грецького 35.
М а т в ій житель лохвицький, брат Гапки Хве-

сунчихи 120.
М а т в ій житель сенчанський, вівчар Лисого
Андрія 181.
М а т в ій війт пісківський 207.
М а гв ^ и х а Н астьм див. Н а ст ьм М атвЬиха.
Матфей И оаннович осавул полку Миргород
ського 7.
Матф-Ьенко Хома житель лохвицький 106.
М ат^єви ч Миколай купець грецький 74.
М атю ш иха жителька лохвицька, вдова 38.
М атяш ^н ько П авло житель токарівський 206.
Мацешсо М артин свідок у справі Шапрана
K<vna з Стороженком Іваном 13.
Мацко житель лохвицький, різник, батько
Грицька і Савки ЗО.
Діашко Грицко житель свиридівський 204.
Мащий Йван житель лохвицький 17.
М едв'Ьдьник Опанас житель лохвицький 58.
Мелещиха жителька лохвицька, Бакутенкова
дружина 46.
Мелникь житель прилуцький 210.
М етецкий Миколай уповноважений від осаву
ла кінного полку і полковника наказного
Івана Максимовича до м. Лохвиці 200.
М игаль М ихайло отаман ячниківський, упов
новажений від уряду Лохвицького в с. Свиридівку 204.
М игалчин Л ав р Ь н житель лохвицький 23.
Микита брат Івашка і Бориса Никифоровичів
62.
Микита житель лохвицький, ктитор 74.
Микита житель лютенський 161.
М икита М ихайлович отаман м ісь к и й ^ гл и н ський 47.
Микитенко Йван осавул полку Миргородсько
го 78, 86.
М иколаєвич Г иза див. Г иза М иколаєвич.
М иколаєнко О стап свідок 147.
М иколай челядни к Г алуш ки О п анаса 130.
*М иняйло житель лохвицький 134.
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Мироненко Максим житель лохвицький 82.
Мисай житель юсківський, батько Тимоша

і Клима 84.
М исененко (М ьісененко) Клим житель л ох

вицький 128.
Мисенко Юрий отаман міський чорнушин

ський 75.
Миско Покидков брат пана Стасенкова 156.
Миско Роман житель лохвицький 17.
1
Миско житель юсківський, Тимченків зять 155.
М исченко Васил житель с. Торгиці 171.
М исченко П авьл о житель городиський 171.
М исчиха М отра див. Мотра М исчиха.
М итаренковь Грицко див. Грицко М итаренковь.
М итченко Улас війт глинський 158.
М итчиха Т а ц ь к а див. Т а ц ь к а М итчиха.
М ихаил циган, житель лохвицький 11.
М ихиєвич Ігн ат див. Ігн ат М ихиєвич.
М ихайло Гончар ктитор спаський лохвицький

M3.
(Г ригори євич) війт
199—202, 204—209, 211.
Михайло Іяковович війт лохвицький 103;
М ихайло Яковлевий 104.
М ихайло Яковлевний див. М ихайло Іяковович.
М ихайленко Бакум циган, житель лохвиць
кий, син Михайла 11, 66.
М ихайленко Кирик циган, житель лохвиць
кий, син Михайла 11, 66.
М ихайлиха Д ев ян ьч и х а жителька лохвицька
25, 29.
М ихайлович М икита див. М икита М ихайло
Михайло

Григориєвич

лохвицький

вич.
М ицЬєнко Ігн ат житель лохвицький 213.
М ищенко М артин житель гадяцький 139.
М овьчаненко Ониско житель бодакзянський

148.
Могилевец Іван Власович житель миргород
ський 19.
М оисЬєнко Д анило
житель
лохвицький,
швець 57.
М оисЬєнько Іван хорунжий полку Миргород
ського, уповноважений від миргородського
полковника до м. Лохвиці 77.
Моисей Л ев ь к о в и ч ь купець київський 74.
М ордаченько Ф ень житель Березової Луки 8.
М ореньцев А ф анасий отаман голінський 179.
Мороз Денис житель безсальський, тесть Фе
дора 99.
М оскаленко Грицко житель лохвицький 213.
М оскаленко Йван житель лохвицький 86.
М оскаленко Юско (Я ско) житель лохвицький
167, 180, 184, 186, 206.
М оскаленко Самойло житель лохвицький 183.
М осяндзовая Хомиха Ф енна див. Ф енна Хомиха М осяндзовая.
М отил житель сенчанський, колишній влас

ник острова в Сенчі 113.
М отовиловський Є втух житель яреськівський

171.
М отра М исчиха ж и тел ьк а х ар ко в ец ь ка, д р у 

жина Джурки Михайла, мати Оришки, теща
Антона 119.
М отря Васчиха жителька лохвицька, вдова
170.
М у й с іє н ь к о Семен (М о и с іє н ь к о ) житель ско-

робогатський

81.

(М о и с ієн ь к о ) житель
* скоробогатський 81.
М у й с іл х а Євдокія див. Євдокія М у й сіи х а .
М улчзнько Л а в р і н ь козак лохвицький 25,
26.
М мкгасенко М аксим житель брисянський
145.
М ін я й л о Каско житель лохвицький 111.
М ір и єн к о О в ь д ій житель лохвицький 1.
М у й с іє н ь к о

Роман

Н агурний Й ван И вахненько житель лучан

ський, дівер Жаданихи 14, 15.
Н адточій житель западинський 12.
Н азар міщанин лохвицький, Дерев’янчин

зять 109.
Н азаров Марко солдат полку Яблуновського

67.
Н астя П авлиха жителька івахницька, дружи

на Павла 180.
Насть/А Матвіиха жителька лучанська, доч
ка Федорихи, онука Семенихи Ожожихи,
племінниця Ожога Яцка 22.
Наумиха жителька краснопільська, мати Да
нила 65.
Несин Грицко житель юсківський 117.
Нестученко Грицко
житель ковалівський
34.
Н есчерет Тимош житель лохвицький 112,
143.
Н е іж с а л а Омелян житель лохвицький 205.
Н иж инец Василий, Н іж и н е ц Васил житель
лохвицький
164, 181; Нужинец Васил
211.

Н и ки та житель баришівський, купець 178.
Никифорович Борис див. Борис Никифорович.
Н икониха жителька лохвицька 134.
Ничипор житель лохвицький 10.
Н ичипорень ОмелАн житель лохвицький 106.
Новак Гапон війт лохвицький 1, 4, 10.
Н овицкий И лияш полковник кінного полку

війська Запорізького 199, 200, 201.
Носаченко Роман житель лохвицький, хло

пець Ткача Яцка 192.
Н осен ько Йван отаман лучанський 14.
Н уж инец Васил див. Н ижинец Василий.
Н узченько Кондрат бурмистр уряду Лох-

вицького 5, 6.
Нус И гнат житель рашавський 171.
Н усь Грицко житель лохвицький, челядник

Планиди Стецка 211.
Н іж и н е ц Васил див. Н ижинец Василий.
Н і ж и н ь С упьрунь житель городиський 79.
О в с іє в н а Г ан ьн а див. Г ан ьн а О в с іє в н а .
О в с іє в и ч Г о р д ій див. Г о р д ій О в с ієв и ч .

С авьк а (О в ьсян и чокь) житель
лохвицький, купець 123.
Огородненко И ляш житель ждановський, Си
дорової сестри син 156.
Ожог Я цко житель с. Луки, син Семенихи
Ожожихи, брат Федорихи, дядько Насті
Матвіїхи 22.
О ж ож иха Семениха див. Семениха Ожожиха.
Озерченко М ихайло Маско житель лохвиць
кий 15.
О з ір с к и й житель брисянський 145.
Олекса циган борзенський 43.
Олексиха жителька лохвицька, дружина Дюгдяра Олекси 183.
Олена жителька лучанська 1.
Олена О х р ім и х а жителька лохвицька, дру
жина Охрімця 55.
О леновьский Олексей уповноважений від
полковника лубенського до м. Лохвиці
167.
Олеш ко житель скоробогатський 108.
О леш чен ько (О лещ енко) Йван житель бари
шівський, купець 145.
О леш ько козак, житель талалаївський 47.
О л и х в ір житель лохвицький, чоловік Олихвірки, батько Фенни Олихвірівни 31.
О л и х в ір к а жителька лохвицька, дружина
Олихвіра, мати Фенни Олихвірівни 31.
О л и х в ір о в ь н а Ф енна див. Ф енна О л и х в ір о в ь О в ь сян и к ь

на.
О лш анский
О лш анский

житель лохвицький 63.
уповноважений від пол
ковника намісного миргородського до
м. Лохвиці 44.
О л ій н и ч е н к о Семен житель пісківський 207.
Омелко житель лохвицький, зять Лесків 208.
Омеля (О мелян) житель лохвицький, ткач
21, 23, 26.
Омелян житель с. Скоробогатки 51.
Омелян Л укіанович бурмистр і радник магіст
рату Миргородського 85, 86.
О наненько Семен житель білогорільський 3.
Оначчич Й ван отаман свиридівський 173.
Оначчич Йван козак лохвицький 130.
Онисимович П ав ьл о див. П а в ьл о Онисимович.
О н ищ енько Г рицько житель лохвицький,
гончар 143.
Оноприєвич К ость див. К ость Оноприєвич.
Оноприєвьіч К остантий див. К остантий Оноп
Миско
Петро

риєвич.

*Онуфрий житель лохвицький 136.
О нущ иха жителька лохвицька 100, 101.
О пара Іван житель пісківський 73.
Оирисченко Я цко отаман пісківський 188.
О риш ка Я цковна жителька западинська 210.
Ориш ка жителька бодаквянська, Пархомова
дочка 148.
Орьіш ка жителька харковецька, дочка Мотрі
Мисчихи, пасербиця Джурки Михайла 119.
О стапенко Йван житель торгинський 171.
О стапенко Михайло отаман міський лохвиць
кий 160, 164, 167.
205

О стапиха жителька сенчанська 115.
О стапиха Вувдя див. Вувдя О стапиха.
О стапиха П араска див. П араска О стапиха.
О строж аннца Моисей бурмистр уряду Лох

вицького 2, 3, 5.
О стополец Й ван міщанин варвинський 66.
Отрок Юско отаман міський лохвицький, сот
ник 161, 172, 179, 181, 184, 213.
О хр£м ец ь житель лохвицький, аптекар, чо
ловік Олени 55.
Охр*Ьмец неосілий чоловік, злочинець 45.
Охр-Ьмиха Олена див. О лена О хр£миха.
О хьр^м ови ч Йван див. Йван О хьр^м ович.
ОхрСценко Л еско житель брисянський 145,
Охр-Ьценко Я цко житель брисянський 145.

П арфен переяславський дзвонар 48.
П арф ень М артинович купець могилевський

74.
П асинкувский

Стефан

житель

лохвицький

193.
П асчен ько Демко житель харковецький 176.
Пахненко Миско житель юсківський 155.
П ахненько Миско отаман юсківський 203.
П ацю ченько И в а н ь міщанин лохвицький 80.
П ащ енко Демко козак лохвицький 105.
П ащ ен ько Гаврило житель харковецький,

власник пасіки 6.
Пекарский пан, колишній власник острова в

Сенчі 113.
Передер'Ьй Миско житель лохвицький, різник

ЗО.

П авел купець грецький 35.
П авленко Семен житель лохвицький 110.
П авлиха Н астя див. Н астя П авлиха.
Павло житель лохвицький, чоловік Вівді

Остапихи 180.
П авлович Григорий див. Григорин П авлович.
П авьл о житель лохвицький 57.
П авьл о писар 75.
П авьло житель лохвицький, шинкар і візник

пана Мануйлова 83.
П авьл о Онисимович купець могилевський 74.
П ав ьл о в ьн а жителька лохвицька, шинкарка

68 .

П адал ька Й ван бурмистр магістрату Лохвиць

кого 162.
П алаж ка Є втуш иха жителька івахницька 208.

Палажченко Іван старий житель с. Токарів
206.
П алаж ченько Хвеско житель с. Токарів 206.
П а л аж ьк а П а в ь л о в ь н а К олом ьійковьна жи
телька пирятинська 162.
П аламаренко Процик козак з Рибного 32.
П аливода Я ков житель пирятинський 171.
Панко житель лохвицький, брат Тимка 65.
П анкова Г ан ьн а див. Г ан ьн а Панковна.
Панченко Йван отаман скоробогатський 81.
П ап ькеви ч М ятяш суддя полку Лубенського,
уповноважений від полковника лубенсько
го Сербина Івана до м. Лохвиці 177; П а п ь 
кевич М атяш полковник наказний лубен
ський війська Запорізького 178, 184.
П араска О стапиха (Остапьіха) жителька лох
вицька 80.
П араска Степаниха жителька лохвицька, мати
Мар’ї 42.
П артола Іов бурмистр уряду Лохвицького
33, 37, 38, 39, 50, 67, 76, 103; П артула
Йван 77.
П артола Іяков (Я цко) житель лохвицький
102, 104.
П артола Сава козак лохвицький 145.
П артолка Йван Іовенько див. Іовен ько Й ван.
П артула Й ван див. П артола Іов.
Пархом житель івахницький, десятник 208.
П архом ь житель бодаквянський, пасічник,
батько Оришки 148.
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П ерехри стька

жителька

лохвицька,

корч

марка 19.
Петренко Д ацко циган, житель борзенський
11 .
Петренко Дмитро житель пісківський 207.
Петренко К узм а житель лохвицький, син

Мар’ї Петренчихи, пасинок Пилипа, стар
ший брат Грицька і Тетяни 184.
П етренько Грицко уповноважений від уряду
Лохвицького до с. Безсал 202.
П етренько Єсиф житель лохвицький 119.
П етренько Л укян житель юсківський, чоло
вік Ганни Панківни, близький сусід Дмит
ра 203.
П етренько Юско козак війська Запорізького
лохвицького 15, 19, 31, 64, 65, 76; отаман
міський лохвицький 117, 121, 124— 126.
П етренчиха М аря див, М аря П етренчиха.
П етриха жителька лохвицька, шинкарка 71.
Петро житель лохвицький 10.
*П етро житель лохвицький 54.
П етро циган лютенський 66.
Петро житель лохвицький 71.
Петро християнський святий 93.
Петрович Іосиф див. Іосиф Петрович.
Петрович Радко див. Радко Петрович.
П етр ь Стефанович протопоп лохвицький 210.
Петрувский Стефан полковник наказний лу
бенський 196, 197.
П ивоваренко Михайло сотник лохвицький
154; отаман 170, 173, 180, 182, 183, 213.
П ивоварка И ваниха У стя див. У стя И ваниха
П ивоварна.
Пилип житель

юсківський, чоловік Марії
Пилипихи, батько Пилипенка Олексія 87.
Пилип (Ф и л и п ь) житель лохвицький, другий
чоловік Мар’ї Петренчихи, вітчим Петрен
ка Кузьми, Грицька і Тетяни 184.
Пилипенко Йван (Іо ан ) отаман наказний лох
вицький, сотник 7, 11, 12, 14, 15, 19, 40,
41, 58, 78, 109, 120, 121, 136— 138, 142,
147, 149, 155, 157— 159, 161.
П илипенко Іван полковник лубенський на
казний 122.
Пилипенко Л у к и я н ь житель харківський, то
вариш Шумейка 127.

П илипенко Олексей житель юсківський, па

синок Марії Пилипихи, син Пилипа 87.
* П и ли пенько житель сенчанський 168.
П илипиха М ария див. М ария Пилипиха.
П ироженко Грицко житель лохвицький 103.
П ланида Стецко житель лохвицький, швець
211.
Плис Ф илип пан лохвицький 175.
Погребний житель пісківський 207.
Погребний Ів ан ь житель рідський 181.
П огуляй Улас осавул полку Лубенського

165, 169.
П одгайский Г ригорий писар лохвицький 157,

158.
П одолянка Л еон тій отаман міський лохвиць

Процик житель чорнушинський, вівчар Ко-.

валів 75.
П роцикь житель лохвицький, крамар 31.
Процко циган, злочинець, товариш Бабкова-

того Івана і Івана цигана 160.
П рядка Л а в ь р и н (П радка Л ав ь р и н ) бурмистр.

уряду Лохвицького 96— 101, 122, 147,
149, 157, 158.
П у зи к И гнат рибалка 72.
П утивец Т и ш ько козацький отаман, с. Юсківці 13.
П утивец Т иш ко житель лохвицький 103.
Пш еничний Грицко житель пісківський 188.
П ів е н ь Трохим старий житель с. Токарів,
206.

кий 214.
П оливейко Я ц ь к о міщанин лохвицький, влас

ник пасіки 182.
П оливейко Я цко житель лохвицький, чоловік
Яцихи Поливейчихи 192.
П оливейчиха Я циха див. Я циха Поливейчи-

Радивониченко
*Радко коваль,
Радко житель
Радко житель

Клим злочинець 28.

тесть Тимка 36.
миргородський, музика 59.
лохвицький, Міняйлів зять.

134.

ха.
Полонський житель лохвицький 17.
П олтавец Йван сотник полку кінного війська

Радко Петрович війт гадяцький 116.
Р адч ен ько Василь житель івахницький, брат

Запорізького 170.
П о л ен о Демян отаман міський гадяцький
116.
П о л ^ ш ь к о О панас житель лохвицький, ткач
21.
П опько житель гадяцький 55.
П оп ьл авьски й житель лохвицький 73.
П оривай Гаврило уповноважений від намісни
ка гадяцкого Тимофія Самуйловича до
м. Лохвиці 43.
Поривай Йван уповноважений від намісника
гадянького Тимофія Самуйловича до м. Лох
виці 43.
П оривай М а т в ій отаман сенецький 146, 148,
181.
Постулниченко П авьло житель лохвицький

Р ад ч ен ько Іван житель івахницький, брат Ва

94.

П радка Л ав ь р и н див. П рядка Л ав р £ н 377.
Прийма К ононь житель лохвицький, власник

хутора у Андріяшівці 140.
Прийма Омелко житель лохвицький, власник

хутора у Андріяшівці 140.
Прийменко Конон житель лохвицький 148.
Прокопенко Васил житель жабський, Заба-

рин зять 75.
Прокопенко Л ав ьри н к о житель лохвицький

54.
Прокопенко Харко старий житель с. Токарів

206.
Прокопенко Юрий сотник чорнушинський 75.
П рокупЬй християнський святий 127.
П ротасенко Єрема житель лохвицький 54.
П роценько Ф ень (Хвен) бурмистр уряду

Лохвицького — поч. кн., 2, 3, 5, 6, 8, 10—
18, 20—25, 27—34, 36—40, 42, 44, 46—53,
55—66, 69, 71, 73, 79, 80, 87—90, 94,
135.
П роцик житель лохвицький, калачник 34.

Івана і Мусія 200.
силя і Мусія 200.
Радч ен ько М ойсЬй житель івахницький, б р аї

Радченків Івана і Василя 200.
Р адчен ько М ихайло обозний полку Миргород

ського 85, 86.
Р аєзк а див. Я л о зька Яцко.
Р аиз Исай житель юсківський 13.
Рак колишній власник острова в Сенчі, бать

ко Раченка Грицка 113.
Ракус Григорий (Г ригорий) отаман міський^

лохвицький,
208, 211.

ктитор

198, 200—202, 206,

Раченко Грицко житель сенчанський, колиш

ній власник острова в Сенчі, син Рака 113.
Резник Івань житель брисянський 209.
Ризелик Грицько житель івахницький 109.
Риленикь Киприян отаман путивльський, ку
пець 74.
Римар К лим житель брисянський 145.
Ричак Омелян злочинець 4.
Рож анский Л еонтий
військовий дозорець
195.
Рожокь Семен житель лохвицький 55, 102.
Роман житель лохвицький 107.
Роман житель лукомський 171. и
Роман старий житель с. Токарів, зять Богда
на 206.
Роман хлопець, син Шийки Івана, наймит
211.

Романович Самуйло див. Самуйло Романович.
Ром ановьский житель лохвицький 159.
Ромаш енко Л уцик Чумак див. Чум ак Л уцик
Ромаш енко.
Рубленко Грицко житель лохвицький 106.

Руденко житель пісківський 207.
Рудненко Пархом козак, житель лохвицький*
69.
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Р уд ниц ький Іоан Феодорович отаман міський

миргородський 86.
Р у д ьн и ц ьк и й Йван війт миргородський 85.
Р і п к а А н ьтон отаман пісківський 173.
Р і п ь ч и к Роман козак кременчуцький 4 £
Р яд ч е н ьк о М артин старий житель с. Токарів

206.

важений від полковника лубенського до
м. Лохвиці 175.
С авка челядник Дідиченка Дмитра 6.
Савка житель лохвицький, син Мацка, різ
ника, брат Грицька ЗО.
Савка житель лохвицький, Залюбовського
зять, сусід Клима 39.
Савченко Васко (Я ско) міщанин варвинський
118.
Савченко Йван житель юсківський 155.
С агайдачьний Юрий Іоанович війт миргород
ський 86.
С ам ойловичь Ірьмолай див. Ірьмолай Самойловичь.
Самохвал Стефан житель лохвицький 188.
Самохваленко Грицко житель лохвицький,

70.

Самуйло Ром анович бурмистр уряду Ромен-

ського 196.
Самуйлович Тимофей див. Тимофей Самуйлович.
Самуйлович Хведор див. Хведор Самуйлович.

Саско цехмістер гончарський лохвицький 143.
С атьченко Гаврило житель с. Липове, брат

Ясченка Стефана 15.
Сахненко Оверко житель лохвицький 120.
Сахненко Остап уповноважений від полкоз-

ника наказного миргородського до м. Лох
виці 11, 12.
С ахненько Стефан див. Я сченько Стефан.
Сахно цехмістер різницький лохвицький 167.
Сахнович писар полковий кінного полку вій
ська Запорізького 199.
Сачко Гаврило житель гадяцький 139.
Свердлик Іванець житель лохвицький 41.
Свердлик Процик (П роцко) отаман наказний
лохвицький 3, 19, 39, 43, 48, 58, 68.
Свидерский А ньдрей житель лохвицький 183.
Свидерский Степан (С відерск и й Стефан) бур
мистр уряду Лохвицького, війт 12, 147,
149, 154, 155, 157, 158, 164— 169, 172— 175,
181, 183— 195, 203, 213.
С відел ск и й Йван житель лохвицький 58.
С вятькович А лексаньдр писар, уповноваже
ний від намісника чигиринського Василя
Томиленка до м. Лохвиці 11.
С вяцьки й житель сенчанський, колишній
власник острова в Сенчі 113.
Селецкий К ґаб ри ел пан лохвицький 10.
Семен сотник шиянський 26.
Семен И ванов неповнолітній син Косого Івана
42.
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Семен Григориєвич орендар роменський 196,

197.
жителька лучанська, дружина
Івахненка Семена 1.
Семениха Ожожиха жителька лучанська, мати
Ожога Яцка і Федорихи, баба Насті Матвіїхи 22.
Семеновь Юско житель путивльський, купець
74.
С емень житель лохвицький, різник 27.
Семень колишній житель ячниківський, на
той час мешкаючий в Ілчаках Снетинського
пов. 124.
Семяненко Роман житель сенчанський 113.
С е н ч ієн ь к о Грицко житель лохвицький 175.
Сенюкович Ф ома (Хома) бурмистр уряду
Лохвицького, війт наказний лохвицький,
орендар голюнський — поч. кн., 20, 23—
25, 2 8 ,- 3 1 , 33, 34, 36—42, 44—48, 51,
53, 55—61, 65, 66, 71, 73, 78, 135.
Сербин Іван полковник війська Запорізького
полку Лубенського, 184.
Сербинь Іван житель івахницький 208.
Сергиєнко Грицько житель лохвицький 165.
С е р гієн ь к о Стефан житель сенчанський 181.
Середа Кондрат козак кінного полку війська
Запорізького 199.
Середа Хведор житель коропський, купець
116.
Серковьский отаман запорізький 119.
С ерьгиєнко Грицько (Григорий) житель лох
вицький 167, 173, 183, 213, 181, 184.
Силка житель почепський ЗО.
Сидор житель миргородський 73.
Сидор житель ждановський, дядько Огородненка Ілляша 156.
Сидор Хведорович житель київський 96.
Сидоренки жителі ждановські 156.
Сидоренко Грицко Веприк див. Веприк Гриц
Семениха

С ава полковник полку Лубенського 154.
С ава Кирилович сотник лубенський, уповно

мірошник

Семен житель лохвицький, слюсар 105.
Семен козак лохвицький 130.
Семен житель пісківський, Капустин зять

ко Сидоренко.
С и тьн и к ь Д анило

житель свиридовський,
двоюрідний брат Яценка Конона, дядько
Ганни Богданівни 90.
Скиба Семен орендар роменський, 196, 197.
Скляр К он ьдрат житель жабський 8.
Скляр Онуфрій житель лохвицький 37.
*Скоропад житель брисянський 25, 28.
Скочко Грицко осавул сотні Лохвицької 41.
Скраженко Васил житель лохвицький 164.
Скребец Васко (В асил, Василий) отаман на
казний лохвицький, осавул 28, 31, 33—35,
37—43, 45—50, 52, 55, 56, 61, 64—74,
76—84; колишній отаман лохвицький 86;
сотник 92.
Скребец Грицко пан лохвицький 99, 180, 188.
Скребченко Грицько житель западинський 88.
Скребчиха жителька лохвицька 100, 101.
Скрипченко Прокуп житель лучанський 209.

С крипьничка Д анчиха В укься див. В укься
Д анчиха Скрипьничка.
СлЬс И в ан ь ж и тел ь безсальськи й, двою рідний
брат К ривош иенків Н и чипора і В аси л я,
д яд ьк о К атерини 40.
С маж ьний Хвенко ж и тел ь л охвицький 46.
Соколовьский Васил купець чернігівський
167.
Соломка Васил ж итель л охвицький 158.
Солонинка Й ван осавул М иргородського пол
ку, уповноваж ений від м иргородського
полковника до м. Л охвиці 77.
Старий Г авьрило бурмистр м агістрату Л о х 
вицького 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138.
С тасевичь Васил ж и тел ь м иргородський, че
л ядн и к М огилевця Ів ан а В ласовича 19.
Стасенко Васил ж и тел ь лохви ц ьки й 20.
Стасенко Хумка (Ф ом а) хорунж ий сотні Л о х 
в ицької 4, 92, 93.
Стасенько Хома ж и тел ь лохвицький 138.
Стебюлювец Іван полковник полку піхотного
вій ська З а п о р ізьк о го 175.
Степан хлопець Ч и ж ен ка Я цка 43.
Степан соцький сотні Л охв и ц ької 86.
Степан ж и тел ь лохви ц ьки й , цилю рник 91, 92.
Степан ж и тел ь гли нський, р ізн и к 158.
Степан хорун ж и й гарм атний л охвицький 160,
161.
Степаненко Л укиан ж и тел ь бри сянськи й, ко
лиш ній татарськ и й невільник 145.
С тепаниха П араска див. П араска С тепаниха.
Степука И гнат к о зак лохви ц ьки й , 165.
Стефан десятник лохвицький 9.
Стефан син Р а їза Ісаї 13.
Стефан ж и тел ь лохви ц ьки й , золотар 23.
Стефан ж итель лохви ц ьки й 45.
Стефан ж и тел ь л охвицький, кравець 55.
Стефан орендар івахн и ц ьки й 72.
Стефан ж и тел ь лохви ц ьки й , палам ар 74.
Стефан ж и тел ь лохви ц ьк и й , ярм арочний ш ин
кар 91.
Стефан чел ядн и к 43.
Стефан Тимоф*Ьевич війт лохви ц ьки й 120.
Стефан Ф илонович ж итель лохви ц ьки й 8.
Стефан иха Гучиха див. Гучиха Стефаниха.
С тефаниха Ступачка ж и тел ька лохви ц ька,
д руж ин а С туп ак а Стефана 194.
С тефанович Іоан див. Іоан Стефанович.
Стефанович И в ан ь див. И в ан ь Стефанович.
С тефанович Ю рий див. Юрий Стефанович.
С теф ань ж итель л охвицький, вівчар дяд ька
У ласа 165.
Стеценко Б ак у м ь ж итель лохви ц ьки й , батько
Є вдокії М усіїхи 81.
Стеценко У лас ж и тел ь л охвицький 89.
Стеценко Д ацко (Стасенко) бурмистр уряду
Л охвицького 211.
Стеценко Хома ж итель івахни цький 208.
Стецко ж и тел ь харковец ьки й , брат Д іди ченка
Д м и тра 6.
О тецько ж и тел ь
переяславський , купець
74.
14-3935

Стокозиха ж и тел ьк а лохви ц ька,

осавулиха

100 , 101 .

Стороженко Йван ж и тел ь с. Ю сківці, чемерис

13.

Стороженко Максим к о зак , ж итель ю сківський
84.
_
Стороженко Максим (Стероженко) к о за к , оса
вул сотні Л о х в и ц ь к о ї 51, 52, 56, 74, 83.
С трелбицький Стефан (Стрелбицкий) отаман
міський лохвицький 134, 167, 183, 200.
Стрижевский А ньдрей війт л охви ц ьк и й 176,
177— 180, 182, 200.
С тр ^л н и к М ихайло ж итель гад яц ьк и й 139.
С трум ^квин Дмитро ж итель л охвицький, бать
ко Л ев ка Д м итрова 42.
Ступак Стефан ж и тел ь ів ахн и ц ьк и й 194.
С тупакь Степан к о зак і ж и тел ь івахн и ц ьки й
205.
Ступаченко Яким сотник сум ський 144.
С тупачка С тефаниха див. С тефаниха Ступачка.
Сулимовський Кирил пан сенчанський 146.
С улим овьская ж и тел ька сенчан ська, д р у ж и н а
С улим овського 168.
Супрун С тефанів ш инкар 33.
Супруненко Пронь старий ж и тел ь с. Т о к ар ів
206.
Супрунь ж и тел ь ічнян ський 60.
Супрунь отаман свиридівський 204.
Сусченко Д анило ж и тел ь івахн и ц ьк и й 114.
Сусченко Я ц ь к о ж и тел ь гм и рівський 114.
Сушко Іван ж итель сенчан ський 181.
Счепуский Григорий ж итель лохвицький 177.
Счербань Ничипор ж и тел ь л охвицький, гон
чар 23.
С £ н ьн и ч ен ьк о Л еско бурмистр у р яд у Л о х 
вицького 161, 162, 164— 166, 168, 169, 172,
174, 177, 178, 180, 182, 184, 185— 192, 194,
195, 198, 199.
С-Ьсичь Василий купець к и ївськ и й 74.
Т ананида К оньдрат отаман костирський л о х 
вицький 9.
Т аранець Андрей к о зак , ж итель лубенський
154.
Т арантоватий Гаврило ж и тел ь гад яц ьк и й 116.
Тарас ж итель лохви ц ьки й 46.
Тарасенко Петро ж итель бри сянськи й 145.
Т ат я н а ж и тел ька л охв и ц ька, дочка М ар ’ї
П етренчихи, пасербиця П и ли па, сестра
П етренків К узьми і Г рицька 184.
Т а ц ь к а М итчиха ж и тел ьк а х а р ко в ец ь ка, сві
док 177.
Т ачька сестра Горпини Д енисівни, челядни ці
П роцика к р ам ар я 31.
Твердий Аньдр-Ьй ж и тел ь я р есь ків ськ и й 171.
Тереш ко ж и тел ь лохви ц ьки й 19.
Тимко ж и тел ь л о хви ц ьки й , брат П ан к а 65.
Тимофей Самуйлович нам існик
гадяц ьки й
43.
Тимоф-Ьєвич Стефан див. Стефан Тимоф'Ьєвич.
Тимош ж итель ю сківський, син М исана, брат
К лима 84.
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Тимош сотник перекопський 155, 157.
Тимош еико Грицько житель лохвицький, су

сіда Гнученка Кирила 141.
Тим ош иха Ф едора див. Ф едора Тимош иха.
*Тимченко житель юсківський, Мисків тесть

155.
Т им ько Р ад к о в ь ковалів зять 36.
Т им ьченко Т р у ш ь житель івахницький 72.
Т исм янецкий Григор житель безсальський 40,

68 .
Т ихунь циган з Липової Долини 43.
Т иш ченко Й ван житель лохвицький 103.
Т иш чиха М а£я див. М аря Тиш чиха.
Т ищ енко Іван старий житель с. Токарів 206.
Тьімченко Іван житель токарівський, зять

Гапки Хвесунчихи 120.
Ткач Я цко житель лохвицький, чоловік Яци-

хи Ткачихи 192.
Ткачиха Я ци ха див. Я ц и ха Ткачиха.
Т овьстеви ч Ониско сотник війська Запорізь

кого 48.
Т омиленько Василій намісник чигиринський
11.
Т оп ьч и л ен ько М атяш житель лохвицький

167.
Трапезон О стап ь купець грецький 74.
Тренбач А лександр житель лохвицький 92,

93.
Тригуб Стефан^ житель лохвицький 15, 170.
Тригубенко Стецко житель лучанський, зять

Ясченка Стєфана 14, 15.
Тризненко У лас житель бодаквянський 148.
Тризненко Юрко житель бодлевський, пасіч
ник 148.
Тризнич Ф ома (Т ризна) житель лубенський
187.
Т рокай житель рідський 181.
Трохим житель лохвицький 170.
Трохим Л укянович уповноважений від пол
ковника миргородського до м. Лохвиці 19.
Трохименко Дмитро старий житель с. Токарів
206.
Трохимий священик лохвицький 38.
Т рохь М ихайло міщанин лохвицький 135.
Трухненко Хведор житель лучанський 110.
Тселюкь Іван житель сенчанський, чоловік
Іванихи 115.
Туровец Васко житель лохвицький 35.
Тю тю нник Васил житель свиридівський 173.

Ф едор житель\ лохвицький, ратушний 25.
Федор Я ц ьк ови ч бурмистр і радник магістра

ту Миргородського 85, 86.
Ф едора Т им ош иха жителька лохвицька, тещ а

Грицька 89.
Федорец житель лохвицький, десятник 55.
Ф едориха жителька с. Луки, дочка Семенихи

Ожожихи, сестра Ожога Яцка, мати Насті
Матвіїхи 22.
Ф едорович Васил див. Васил Ф едорович.
Федус житель лохвицький 39.
Ф енна Олихв*Ьровьна жителька лохвицька,
дочка Олихвіра і Олихвірки 31.
Ф енна Хомиха М осяндзовая жителька лох
вицька 10.
Феодор козак хицовський 92, 93.
Феодор зять Мороза Дениса 99.
Феодор власник хутора на Западинцях 12.
Феодор М артиянович міщанин слуцький,
купець 76.
Ф еодориха Гаф ия див. Гафия Ф еодориха.
Феодорович пан лохвицький 25.
Феодорович А лександр див. А лександр Феодо
рович.
Феодорович
Феодорович
Феодорович
Феодосенко

Іван див. Іван Феодорович.
К а р п ь див. К а р п ь Феодорович.
И як о в ь див. И як о в ь Феодорович.
Семен бурмистр Чорнушинського

уряду 75.
Ф ереньц

Васко старий житель с. Токарів

206.
Ф есенько Стефан житель с. Попівка 9.
Фесечко житель лохвицький, аптекар

55.
Феско житель лучанський, мірошник, свідок
14.
Феско колишній челядник Жаданів 14.
Ф илипенко Йван 65.
Ф илипович Григорий див. Григорий Ф илипо-

вич.
Филон житель лохвицький 132.
Ф илонович Іван див. Іван Ф илонович.
Ф илонович Стефан див. Стефан Филонович.
Фома Андреев житель лохвицький, тесть

Грицка 32.
Халепьл'Ьй Н икола купець грецький 74.
Х аненко М ихайло вельможний пан 193.
Х аньдогий Й ван (Ь Іван ) житель бербенецький

96.
Улас житель лохвицький, Климів зять 97.
У лЬ зок Петро обозний кінного полку полков

ника Новицького Іляша 201.
Ул'Ьзченко А н ьтон житель яресківський 171.
У л £ зь к о (В л Ь зк о) Л евко (Л еон тий ) бурмистр

магістрату Лохвицького 198, 199, 200, 201—
г 203, 204.
У с то язьїк ь Грицко житель голюнський 78.
У сто язьїк ь И в ан ь житель голюнський 78.
У стя И ваниха П ивоварка жителька лохвиць
ка, мати Юска 131.
У сь Д ем ько житель гудимський 190.
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Х арковскиб

Григорий міщанин лохвицький

107.
Х арченко Антон житель лохвицький 97.
Харченко Максим отаман лохвицький 82«
Х аценько Хвеско житель жабський 145.
Хаченко Іван бурмистр магістрату Лохвиць

кого 180.
Х вастуненко Іван житель пісківський 188.
Хведор житель лохвицький 135.
Хведор житель веприцький 135.
Хведор житель сатанівський 171.

Хведор Самуйлович житель київський 135.

Х ведорака житель бодак&йнський 148.
Хведоренко Грицько житель городиський 79.
Х ведоренко Роман житель лохвицький, гум-

ничий 169.
Хведорович Сидор див. Сидор Хведорович.
Хведорович Я ко в див. Я ков Хведорович.
Хведос хорунжий полку Лубенського 193.
Х ьведор житель с. Ясачки 124.
Х ьведор житель лохвицький, шапкар, зять

Івана Козинця 129.
Х ьвєн и ха жителька лохвицька, бурмистриха

142.
Хвеско (Ф еско) прибулий з Веприка до Лох-

і виці, золотар, злочинець, за словами свід
ків, у Мошнах звався Грачкомь 151.
Хвеско житель лохвицький 165.
Хвеско житель лохвицький, Шклярчин зять
121, 134.
Хвеско И ванович бурмистр уряду Гадяцького
116.
Х веско житель лохвицький, Онуфріїв зять
136.
Х весун ьчи ха Г ап ьк а див. Г ап ьк а Х весуньчиха.
Х листуненко Васил житель лучанський 46.
Х мелецкий И в а х ь житель скоробогатський

133.
Хмелецкий Тимош житель скоробогатський

135,

Чередник Кондрат житель лохвицький 17.
Ч ерет Тимуш цехмістер гончарський лохвиць--

кий 50.
Чех Стефан козак лохвицький 130.
Ч еш енько Н естер житель лохвицький. 203;.
Ч еш енько Юрко житель юсківський 203.
Чиж енко В ета циган, житель борзенський 27..
Чиженко Я цко циган борзенський 43.
Чижменко Иляш отаман голюнський 4.
Ч иж ьм енко Иляшь житель голюнський, зло

чинець 96.
Ч иж ьм енко Матф-Ьй житель голюнський, зло

чинець 96.
Чорний Денис козак лохвицький 26.
Чорний Йван мешканець Березової Луки 8.
Ч орниш енко Андрей мешканець юсківський<

203.
Ч орниш енько Семен житель бодливський 148*.
Чубьіна Максим житель с. Луки 14.
Чумак Л уцик (Л у к я н ) Ром аш енко житель

золотоніський 183.

184.

Хмелювский Іван житель лохвицький 106.
Х иж няк А ндруш ко житель лохвицький 103.
Х иж няк Сидор старий житель с. Токарів 206.
Хилкович Григорий війт чорнушинський 75.
Химка жителька лохвицька, дочка Вівді

Безштанчихи 71.
Химка К арпьіха жителька млинська, вдова
70.
Хома міщанин лохвицький, різник 27.
Хома житель безсальський, син Гоця 112.
Хоменко М артин сотник полку піхотного
війська Запорізького 171.
Хомувна жителька івахницька, знахарка 180.
Хорошко Семен житель лохвицький 55.
Хорошко Йван колишній житель лохвицький,
злодій 144.
Х орош ько Йван уповноважений від уряду
отаманського Лохвицького до с. Пісок 32.
Хорсененко М икита житель лохвицький, бать
ко Костя 104.
Х руль житель лохвицький 134.
Х урсенко Л ав р £ н житель лохвицький 128.
Х урсенко Яков житель лохвицький, власник
шинку 183.
Х урсенько Данило житель с. Юсківці, брат
Хурсенків Якова і Івана 155, 172.
Х урсенько Йван житель с. Юсківці, брат
Хурсенків Якова і Данила 155.
Х урсенько Й ван житель лохвицький 128.
Х урсенько Я к о в ь житель с. Юсківці, брат
Хурсенків Івана і Данила 155.
Хурсин Л укіан житель лохвицький, вівчар
69.
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Цапко М атфей житель гапонівський 108.
Целуйко Павло житель гадяцький 116.
Цимбалистий Грицко житель лохвицький 9.
Цис Грицько житель роменський 171.
Ц угавенко Йван див. Дзугавий Йван.
Ц-Ьва Василь житель харковецький 176, 177.

Ш ам лицький С тефан сотник лохвицький 130,

136, 137, 138.
Ш апрань К а р п ь міщанин лохвицький родом

з с. Юсковець 13, 16.
Ш вец Васко житель пісківський 73.
Ш вец И яковец (И яков) міщанин лохвицький

2, 45.
Семень житель харковецький,
рибалка 202.
Ш епеля Йван отаман міський, уповноважений
від уряду Лохвицького до с. Чорнух 75.
Ш епеля К и р и кь житель лучанський 1.
Ш ереметев Васил Борисович великий боярин,
воєвода 23.
Ш идьловицкий Васко житель бербеницький
96.
Ш ийка Йван житель лохвицький, колишній
челядник Планиди Стецька, брат Мар’ї
Василихи, батько Романа та Івана 211.
Ш имченко Юрко житель лохвицький 6.
Ш имш ин воєвода 123.
Ш инкаренко Гаврило житель боднарівський
147.
Ш ихатенко Андр-Ьй житель миргородський,
конвісар 77.
Ш иш Іван житель свиридівський 204.
Ш карупа Степан житель сенчанський 113.
Ш катула М а т в ій житель лохвицький, козак
148, 155, 213.
Ш кляр Онофрей житель лохвицький, козак 83.
Ш клярка жителька лохвицька 74.
Ш коденко Грицко житель лохвицький 158.
Ш евьченко
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їіім и гел Йван козак лохвицький 100.
Ш м игленко Йван житель лохвицький 07.
Шми лгнко Юрко житель лохвицький 97.
Ш мир О н о п р ій житель лохвицький lt>4.
Ш пак Максим старий житель с. Токарів 206.
Ш паковский М ихайло уповноважений осаву

ла кінного полку і полковника наказного
Івана Максимовича до м. Лохвиці 200, 201.
Ш ь к л яр Оноприй житель лохвицький 130.
* Ш ьклярка жителька лохвицька 121, 134.
Ш умейко циган з Харкова, товариш Пилипенка Лук’яна, злочинець 66, 121.
Ш уствалевьский Семен див. Ш устовал Семен.
Ш устовал Семен бурмистр уряду Лохвицько
го 108, 117; Ш уствалевьский Семен 135.
Ш ін к г ір и й Улас житель івахницький 208.
Щ ербан Данило житель лохвицький, різник

ЗО.

Щ ербань житель лохвицький, корчмар 138.
Щ ербань Ничипор житель лохвицький 131.
Щ ербаненко Ярема козак, уповноважений від

Лубенського міського уряду до м. Лохви
ці 45.
Щ ербина Тимко житель лохвицький 120.
Щ ербиненко Яцко козак, родом з Ічні 200.
Щ ербиненко Тимко отаман міський лохвиць
кий 123.
Щ ербиненко Тимко житель лохвицький 65.
Т О в сієн ь к о К ость житель лохвицький 154.
Юриєвич Ян див. Ян Юриєвич.
іО рий Стефанович житель лохвицький 164.
ІЮ|рий
Стефанович
житель
лохвицький

213.
Юрко житель лохвицький, вівчар Литвинів
69.
Юрьій християнський святий 135.
Ю ско житель лохвицький, син Пивоварки

Усті Іванихи 131.
Ю ско житель голінський, винник 179.

Юско козак свиридівський 204.
И яковович сотник лохвицький 165,
167, 168.
Юско житель лохвицький, Мартинів син 158.
Ю сченко Іван житель лохвицький 97.
Ю сченко Миско житель лохвицький 97.
Ю сченко Саско бурмистр уряду Лохвицького
Ю ско

211.
'Ю хниха жителька лохвицька 16, 20, 21, 23.
Я блоновский Іляш (Яблонский, Я блуновский)

власник хутора Яблуновського і пасіки 182.
Андрей козак, житель лох
вицький 68.
Я ким бурмистр уряду Лохвицького 184.
Я ков Кондратович полковник наказний полку
Лубенського 148.
Я блуновьский
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Я ковиха жителька лохвицька винничка Хур-

сенка Якова 183.
Я к овь житель лохвицький, рибалка 122.
Я ковь А л ек сієв и ч протопоп лохвицький 38,

41, 65.
Яков

Хведорович війт лохвицький 105, 106,

107.
Яковенко Г о р д ій бурмистр уряду Лохвиць

кого 105, 106.
Ялозька Яцко житель лохвицький, зять Івана
Купріяновича 19.
Ян Ю риєвич купець грецький 74.
Яненко Демян бурмистр магістрату Лохвиць
кого 127, 128.
Я рема Кириківь зять, лохвицький купець
151.
Ярема Степанович житель лохвицький 148.
Ярещ енко Улас житель лохвицький 50.
Я рещ енко Феско отаман міський лохвицький
122.
Я рм аш ько міщанин чорнушинський 75.
Ярмола житель лохвицький, різник 65.
Ярмола житель лохвицький, швець 103.
Я рм уш ько Л еско житель голюнський 78.
Яско калачник рожевський 34.
Яско житель лубенський 86.
Яско житель варвинський 162.

Ясковець житель лохвицький, швець, брат
Іляша 65.
Я ску вьн а Мар/А див. Марм Я скувьн а.
Я сченько (Я тченко, Я щ енко) Стефан житель
лучанський, шурин Тригубенка Стецька
14.
Я счиха М ария див. М ария Ясчиха.
Я счуха жителька лубенська, козачка 45.
Яхненко Йван житель яреськівський 171.
Яхно житель токарівський 195.
Я ценко И ван ь К оробочька житель лохвиць
кий 91, 92.
Я ценко Конон житель свиридовський, дядь
ко Ганни Богданівни, двоюрідний брат
Ситника Данила 90.
Я ценко Коробочка Йван житель лохвицький
91, 92.
Я циха Поливейчиха жителька лохвицька,
дружина Поливейка Яцка 192.
Я циха Ткачиха жителька лохвицька, дружина
Ткача Яцка 192.
Я цко отаман уряду Лохвицького 5.
Яцко житель лохвицький, хлопець Стасенка Василя 20.
Яцко отаман пісківський 207.
Яцученко Васко житель лохвицький 207.
Я ц ьк о житель ручинський 102.
Я ц ько сотник лохвицький 123.
Я цькови ч Ф едор див. Федор Я цькович.
Я щ и ха жителька миргородська 60.
Я щ иха Л азурен кова див. Л азуренкова Я щ и ха.

П О К А Ж Ч И К Т Е Р И Т О Р ІА Л Ь Н И Х
ТА ІН Ш И Х В Л А С Н И Х Н А ЗВ

А н дри яш овька село, Глинської сот. Мирго

Василков, мабуть, село Васильки Лохвиць

родського п., суч. с. Андріяшівка Роменського р-ну См 140.
Артополе, мабуть, село на березі р. Артополот

Веприцкий уряд 39.
Вепьрик сотенне містечко

81.
*А хтирка 98, 187, 212 див. Охтирка.
Б а р азк а я екьсп едиция 48.
*Б ари ш овка суч. смт Баришівка Переяслав-

Хм. р-ну Кв 145.
(Б езсал и) село Лохвицької сот.
Миргородського п., суч. с. Безсали Лох
вицького р-ну Плт 40, 68, 85.
Бела Горелка село Лохвицької сот. Мирго
родського п., суч. с. Білогорілка Лохвиць
кого р-ну Плт 3.
Бербеници село Лохвицької сот. Лубенського
п. Лохвицького пов., суч. с. Бербениці
Лохвицького р-ну Плт 96.
Б ерезова Л ука село Комишанської сот. Гадяцького п., суч. с. Березова Лука Гадяцького р-ну Плт 8.
Б езьсал и

Берестенская екьсп едиция 34.
Бодаква, мабуть, Лохвицької сот., суч. с. Бо-

даква Лохвицького р-ну Плт 148.
Бодлив 148.
*Боднарьі 147.
Борзна сотенне місто Ніжинського п ., суч.

м. Борзна, рц Чрнг 189.
Б орьщ егувьски й суд 52.
Б орьщ егувьский ярм арокь 52.
Бриси село Лохвицького пов., тепер с. Брисі

Лохвицького р-ну Плт 66, 145, 195, 209.
Бубровник Зіньківської сот. Полтавського п.,

суч. с. Бобрівник Зіньківського р-ну Плт
171.
Б-Ьлозуря під Полтавою 189.

сотенне містечко Харківського п.,
суч. м. Валки, рц. Хрк 121.
В арва сотенне містечко Прилуцького п.,
тепер смт Варва, рц Чрнг 66, 23.
варвенска експедиция 123.
Вальки

кого р-ну Плт 23.
Гадяцького п.,
суч. с. Веприк Гадяцького р-ну Плт 39,
135.
*Вересоч село Дівицької сот. Ніжинського
п., суч. с. Вересоч Куликівського р-ну
Чрнг 38.
Воиско Запорозское 31, 48, 49, 50, 52, 75, 79,
170, 171, 184, 188, 190, 199, 200, 202; З а пороже 210.
Воиско єго цар<:> вел<:> Запорозское див.
Воиско Запорозское.
Волош иновка село Глинської сот., суч. с. Во-

лошнівка Роменського р-ну См 47.
Воронков сотенне місто Переяславського п.,

суч. с.
Кв 40.

Воронків Бориспільського

р-ну

Гадецкие м Ьские книги 98, 116.
Гадеч (Г ад яч) місто, центр Гадяцького п.,

суч. м. Гадяч, рц Плт 42, 98, 116.
Г адяцький уряд 135.
Г ад яцький ярмарок 135.
Г апоновка село Ненецького пов. Лубенського

п. 108.
Глинск сотенне містечко Миргородського п.,
суч. с. Глинськ Роменського р-ну См 61.
Глинский повЬ т 190.
Глинский уряд 47.
*Гмиров село Ічнянської сот. Прилуцького
п., суч. с. Гмирянка Ічнянського р-ну
Чрнг 114.
Г олЬнка (Голюнка) село Лохвицької сот. Мир
городського п. 4, 25; Лубенського п. 121„
125, 204; Лохвицького пов., суч. населений
пункт Голенка Роменського р-ну См.
* Городище сотенне місто Миргородського п.„
суч. смт Градизьк Глобинського р-ну Плт
79.
Городище з-за Д н іп р а 171.
Горошин сотенне містечко Лубенського п..
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суч. с. Горишине Семенівського р-ну Плт

т.

•Гудим село Глинської сот. Миргородського
п. Глинського пов., суч. с. Гудим Роменського р-ну Плт 190.
Диґанка село Будянської (Великобудищанської) сот. Полтавського п. Полтавського
пов., суч. смт Диканька, рц Плт 189.
Дмелов 171.
Дн£пр р. Дніпро 161, 171.
Дн-Ьстрь р. Дністер 162.
Дьмитрова субота християнське свято 95.
Д івиця сотенне містечко Ніжинського п.,
суч. с. Салтикова Дівиця Куликівського
р-ну Чрнг 38.
Жабки село Лохвицької сот. Миргородського
п. 61, 75; Лубенського п., суч. с. Луценки
Лохвицького р-ну Плт 145.
Ждановь село Сенчанської сот. Лубенського
п., суч. с. Ждани Лубенського р-ну Плт
156.
Западинци село Лохвицької сот. Миргород
ського п. 12, 88; Лубенського п. 210, суч.
с. Западинці Лохвицького р-ну Плт.
Запороже див. Воиско Запорозское.
Зимницкого млин 155.
Зенков (Зіньков) місто, центр Зіньківської
scot. Полтавського п., суч. рц Зіньків Плт
81, 98.
Золотоноша сотенне місто Переяславського
п., суч. м. Золотоноша, рц Чрнг 183.
Евтухова сотня 201.
Ерески див. Ярески.
Илчаки село Снетинского пов. 124.
Иркл^євьский полк 75.
Ичня (Ицня) сотенне місто Прилуцького п.,
суч. м. Ічня, рц Чрнг 60, 176; Ічьня 200.
Івахники (Ивахники) село Лохвицької сот.
Миргородського п. 41, 69; Лубенського п.
109.
Ічьня див. Ичня.
Канев місто, суч. рц Канів Чрк 148.
Капустина Долина 151.
Києв (Киев) місто, суч. м. Київ — столиця
УРСР 55, 96, 135.
Княжая Лука, мабуть, село поблизу с. Ячники
123.
Ковалювка, мабуть, Шишацької сот. Мирго
родського п., суч. с. Ковалівка Шишацького
р-ну Плт, 34.
Козелец сотенне місто Київського п., суч.
смт Козелець, рц Чрнг 24, 98.
Комишна сотенне містечко Зіньківського п.,
суч. смт Плт 121.
* Короп сотенне місто Ніжинського п., суч.
смт Короп, рц Чрнг 116.
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Красне село Батуринської сот. Ніжинсько
го п. 55.
* Краснополе (Красное Поле) село Коропської сот. Ніжинського п., суч. с. Краснопілля Коропського р-ну Чрнг 65.
Кременчук сотенне місто Чигиринського п.,
суч. м. Кременчук Плт 43.
Липова Долина село Миргородського п., суч.
смт Липова Долина, рц См 43, 98.
Литва ЗО.
Лохвицкие декьретовіе книги.
Лохвицкий меский уряд.
Лохвицкий повЬт 96.
Лохвицкий ярмарок 60, 96.
Лохвицька сотьня адміністративно-терито
ріальна й військова одиниця Миргород
ського п. (1649— 1658 pp.), Лубенського п.
(1658— 1781 pp.) з центром у м. Лохвиці
77, 92, 192 133.
Лохвицький тракт 75.
Лохвицький ратуш.
Лохвиця сотенне місто, Лохвицька сотня з
1649 р. по 1658 р. входила до Миргород
ського п., з 1658 р. по 1781 р.— Лубен
ського, суч. м. Лохвиця, рц Плт 5, 7, 19,
24, 38, 43, 47, 58, 67, 120, 210.
Лубенский майстрат 175.
Лубенский
полк
адміністративно-терито
ріальна й військова одиниця Лівобережної
України з центром у м. Лубнах 144, 177,
178, 211.
Лубенський уряд 45.
Лубенський ярмарок 55.
Лубни місто, з 1649 р. входило до складу Мир
городського п., з 1658 р. відновлюється ок
рема адміністративна одиниця — Лубен
ський п. з центром у м. Лубни, суч. м. Луб
ни, рц Плт 45, 55, 193.
Луки Лохвицького пов., суч. с. Лука Лох
вицького р-ну Плт 22, 51, 102.
*Луком містечко, центр Лукомської сот. Лу
бенського п., суч. с. Лукім’я Оржицького
р-ну Плт 171.
Лучанський уряд 22, 46.
Лютенка містечко, центр Лютенської сот.
Гадяцького п., суч. с. Лютенька Гадяцького р-ну Плт 66, 161.
Манкова сотня 171.
Махьновка, мабуть, суч. село Махнівка Глобинського р-ну Плт 40.
Медвежий село, мабуть, Глинської сот. Мир
городського п., суч. с. Ведмеже Роменського р-ну См 47.
Медвежька, мабуть, місцевість біля с. Свиридівки 90.
Миргород місто, центр Миргородського п.,
суч. м. Миргород, рц Плт 19, 55.
Миргородскнй майстрат 86.
Миргородские ратушньіе книги 86.

М иргородський ратуш 85.
М ирьгородский полк адміністративно-тери

торіальна і військова одиниця Лівобереж
ної України з центром у м. Миргороді 77,
78, 86, 92, 93, 112, 116, 118, 119, 144.
М лини слобода Лохвицької сот. Миргород
ського п. 70.
М нозский уряд 75.
М огилев суч. м. Могильов, обл. центр Біло

руської РСР 74.
*

М осква місто 116.
М ош ни мабуть, суч. с. Мошни Чрк 151.
Никольский цвин тар 94.
Н ова Гребля село, мабуть, Лохвицької сот.

Миргородського п., суч. с. Нова Гребля
Роменського р-ну См 53.
Н овьгородок Сиверский сотенне місто Н і
жинського п., суч. м. Новгород-Сіверський,
рц Чрнг ЗО.
Н іж и н місто, центр Ніжинського п., суч.
м. Ніжин Чрнг 153.
Н іж и н с к и й уряд 38.
V- 1

О лш ан ка село, мабуть, Ічнянської сот. При

луцького п., суч. с. Вільшана Ічнянського
р-ну Чрнг 152.
О стап о в ь ка з-під Комишної, суч. с. Остапів
на Миргородського р-ну Плт 126.
Охтирка центр Охтирського п., суч. м. Ох
тирка, рцСм 1, 98, 187; Ухтирка212.
*П срекоп овка село Глинської сот. Миргород

ського п., суч. с. Перекопівка Роменського
р-ну См 155.
П ереясл авьл ь місто, центр Переяславського
п., суч. м. Переяслав-Хмельницький Кв
55, 74, 86.
П етр у в ь ка на Х о р о л і село Хорольської сот.
Миргородського п., суч. с. Петрівка Хорольського р-ну Плт 171.
П ирятин (П и рати н ) сотенне місто Лубенсько
го п., суч. м. Пирятин, рц Плт 98, 151,
171.
Плиски з-под Борзни село Борзненської сот.
Ніжинського п., суч. с. Плиски Борзнянського р-ну Чрнг 189.
П олтава місто, центр Полтавського п., суч.
м. Полтава, обл. центр 189, 201.
П олтавский уєзд 189.
П о п у вьк а село Конотопської

сот. Ніжин
ського п., суч. с. Попівка Конотопського
р-ну См 9.
Почеп містечко Стародубського п ., суч. м .,
рц Брянської обл. ЗО.
П рилуки місто, центр Прилуцького п., суч.
м. Прилуки, рц Чрнг 41, 61, 121.
П рилуцький ярм арок 95.
П у ти в ьл ь місто Путивль, суч. рц См 74.
П ір к и 135.

П іс к и село Лохвицької сот. Миргородського

п. 32, 73; Лубенського п. 174, тепер с. Піс
ки Лохвицького р-ну Плт.
Р аш ав к а село, мабуть, Лютенської сот. Га-

дяцького п., суч. с. Рашівка Гадяцького
р-ну Плт 5, 175.
Рибне село Великобудищанської сот. Полтав
ського п., суч. с. Рибне Диканського р-ну
Плт 32.
Риги Лохвицької сот. Лубенського п., суч.
с. Риги Лохвицького р-ну Плт 108.
Ромни сотенне місто Миргородського п., суч.
м. Ромни обласного підпорядкування Плт
7, 171.
*Ручки село Лохвицької сот. Лубенського п.,
суч. с. Ручки Гадяцького р-ну Плт 102.
Сакьсон див. Саксонський статут.
Саксонський статут 167.
С атанов 171.
Свиридовка село Лохвицького пов.,

суч.
с. Свиридівка Лохвицького р-ну Плт 90,
173, 204.
Сенецкий п о в іт 108.
С енецька толока 95.
Сенча сотенне містечко Лубенського п., суч.
с. Сенча Лохвицького р-ну Плт 95, 108,
171, 199, 201.
Сенчанска сотня адміністративно-територіаль
на й військова одиниця Лубенського п. з
центром у м. Сенчі 93.
Сеньчанский уряд 81.
Скоробогатки (Скоробагатки) село Лохвицької
сот. Миргородського п. 5, 51, 81; Лубен
ського п. 126 Лохвицького пов., тепер
с. Скоробогатьки Лохвицького р-ну Плт.
Слуцк місто, рц Мінської обл. 76.
* С м іл а сотенне містечко Миргородського п.,
суч. с. Сміле Роменського р-ну См 36.
Снетин село Сенчанської сот. Миргородського
п., суч с. Снітин Лубенського р-ну Плт 33.
Снетинский п о в іт 124.
Сороки и з-за Д н іс т р а 162.
Сребянский город центр Срібнянської сот.
Прилуцького п., суч. смт Срібне, рц Чрнг
47.
Ставищ е містечко Білоцерківського п., суч.
смт Ставище, рц Кв 24.
Станция в С е н ч і 171.
С татут Великого К н я зст в а Л итовского 173,
174, 176, 177, 178, 181, 184, 186, 187, 188,
189, 190, 192, 211.
Стицма 153.
Сула ріка 8.
*Суми місто, центр слобідського козачого п.,
тепер м. Суми, обласний центр 144.
Т алалаєвка село Сребрянського пов., суч. смт
Талалаївка, рц Чрнг 47.
Токари село Л ох в и ц ько ї сот. М иргородського
п., суч. с. Токарі Л охвицького р-«у П лт

48, 206.
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Т оргица 171.
Торовие Л уки под В альками 121.
*У хтирка див. О хтирка.
Харков місто, суч. обл. центр Харків 121.
Х арковци село Лохвицької сот. Миргород

ського п. 68, Лубенського п. 166, Лохвиць
кого пов., суч. с. Харківці Лохвицького
р-ну Плт.
Хици село Сенчанської сот. Миргородського
п., суч. с. Хитці Лубенського р-ну Плт 92.
*Х мелю вка місто Роменської сот. Миргород
ського п., суч. с. Хмелів Роменського р-ну
См 56.
Хорол ріка 171.
Ц ерква Всемилостивого Спаса лохвицька 191.
Ц ерква С вятого Спса в м. Л охвиці 65.
Ч ебарькувский мльїн 190.
Ч ернигов місто, центр Чернігівського

п.,

суч. обл. центр Чернігів 159.
місто, центр Чигиринського п.,
суч. м. Чигирин, рц Чрк 7, 11, 56, 205.

Чигирин

Чорне див. Чорнухи.
Чорнухи сотенне місто Кропивинського п. 75,
Лубенського п. 124, 135, Чорне 153; суч.
с. Чорнухи, р ц Плт.
Чорнуш инские ратуш нии книги 75.
Ч орнуш инский уряд 75.
Ч о р ь н и ї декьретовиє к ьн и ги р атуш а Л ох
вицького 167, 186.
Ш ия село 36, 64.
Ш кола спаска 192.
Ш микгли село Лохвицької сот. Миргородсь

кого п. 8.
Ю сковский уряд 203.
Ю сковці село Лохвицького пов., суч. Юсківці
Лохвицького р-ну Плт 13, 16, 18, 155, 172.
Яблуновский хутор Лохвицького пов., влас
ність Яблуновського Іляша 182.
Яньїч 23.
Ярески (Єрески) сотенне містечко Миргород

ського п., суч. с. Яреськи Шишацького
р-ну Плт 171.
Ясачки село 124.
Я чники село Лохвицької сот. Лубенського
п. 123.

>

словник
М А Л О З Р О З У М ІЛ И Х С Л ІВ

абьі — щоб
аж — див. а же
а ж е — а що
албо — або
алтеркац ія — посвар, суперечка
артикул — стаття закону
атам ан — сільський староста
бавити — затримувати, забавляти
бавольници — вироби з бавовни
барзо — дуже
бачен ьє — розсуд, погляд
баш та — спостережно-оборонна вежа
боярин — людина середнього між шляхет

ським і селянським станом, що звичайно
перебуває на службі у шляхти; незакріпачений селянин, чиновник
бране — брання, одержування, одержання
бурмистр — найвищий начальник міського
самоврядування
битность — присутність
вари ю вать — сумніватися, не погоджуватись
в арувати — зберігати, оберігати, застерігати
варунки — умови
васнь — ворожість, незлагода
ведле — див. ведлуг
ведлуг — відповідно до, згідно з
везене — в’язниця
вечистий — вічний
впом ин аньє — вимога
вряд — див. уряд
вдале — цілком
вш елякий — всілякий
вухнили — вухналі, цвяхи для підків
в щ ати — зчиняти, розпочинати
вятер — ятер
гани ти — оскаржити судовий вирок
головщ изна — штраф за вбивство
грош і готовьіє — готівка
гузи — див. кгузи.
д ан ьє — дарування, надання, підтвердження
декрет — судове рішення, судова постанова

чи ухвала

держ авца — намісник, що управляв волостю
деспект — образа
длукги — борг
добровольньїй — вільний, незаборонений
досит учи н ят — задовольнити
доходити права — домагатися по суду
експедиція — приведення в порядок, відправ

ка війська для здійснення операції у відда
леній місцевості
єрмак, єрм як — сіряк, сірячина
если, єстли — чи
ж ак — пограбування
ж алобливая сторона — сторона, що

подала

скаргу, скаржник
же — що
жебьі — щоб
забави ти ся — забаритися, затриматися
заж и в ати — користуватися чим, уживати що
заховати ся — поводитися, поводитися у від

повідності з чим
зацньїй — чесний,

шановний, благородний,
поважний
за ш т е — сварка
збож е — майно (рухоме), скарб, добро
зверхность — влада, верховність
зводи тися — погодитися з чим, дійти до згоди
зейти — вийти
зелж и вость — ганьба, сором, паплюження
злеценє — доручення
зм оцніти — скріпити
зр ай ц а — зрадник
зуполньїй — весь, повний, цілий, цілковитий
зш ар п ати — пограбувати
зьіскати — виграти справу в суді
иж — що
ижбьі — щоб
к азати — дати наказ, веліти, розпорядитися
канун — храмове свято
карция — в’язниця
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квестія — страта
кгузи — 1) вузли, 2) гудзики
КГДЬІ — коли
кгдьі бьім — якби я
колвек
небудь, -сь, -будь, будьколеш ня — сарай для худоби під однією
покрівлею з хатою
контент — задоволення
контен тувати — задовольняти
контроверсия — сварка, суперечка, тема д л я
суперечки
кош уля — сорочка
кульбака — сідло
л адовница — патронтаж
лист — письмовий документ, лист
лице — речовий доказ, крадений предмет чи
предмети
ловщ изна — мисливське угіддя
л і п ш е — краще, ліпше
малж енский стан — шлюбний, подружній
стан, одруж ення, подружнє життя
м алж онка — ж інка, дружина
малжонок — чоловік
менити — називати, казати, твердити
менитися — видавати себе за когось
меновати — називати поіменно, іменувати,
згадувати, визначати
меновите — зокрема, тобто, а саме
меш канє — загаяння
милня — лазня
мистр — майстер-ремісник високої кваліфі
кації
мордерство — мордування
м ордовати — катувати, бити, мучити
моцний — спроможний
нагабати — подавати позов проти когось
нєбьітность — відсутність
непоєднокрот — неодноразово
непочтиво — нешанобливо, без почесті
обвож ен е — показ урядовій особі доказів
якогось злочину, щоб вона засвідчила його
собволати — оголосити, обнародувати
собецуючи — обіцяючи
юбличньї — учинений, даний особисто
ю б л и ч н і — особисто
о б ч и й — чужий, сторонній, незнайомий
<ї) горле приправити — позбавити життя
содно — тільки, але
созимок — однорічне теля, назимок
ш знайменє — визначення строку
«крутне — люто, жорстоко
ю патренє — матеріальні засоби, пов’язані з
високим становищем, забезпечення
сопатрити — забезпечувати когось чимсь
сосадити до везеня — посадити до в’язниці,
арештувати
ю п ів а є т — повідомляти, розповідати
а с т р о в — земельна д іл я н к а ,
розташ ована
осторонь від основного н аділ у
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ютповеди — наговори
ю тпорная сторона — позвана до суду сторона,
відповідач на суді
ш тправовати — виконувати обов'язки
сочевисто — особисто, персонально
аицеп — спис, рогатина.
паметноє — судова оплата, здійснювана сто
роною, яка виграла справу
пенний — обтяжений боргами
пенязь — десята частина гроша
"^
перенагабаня — подавати позов проти кого
персон алитер — особисто
пилне — невідкладно, терміново
поводовая сторона — сторона, що вчинила
позов до суду
поводца — позивач
поволность — слухняність, лагідність у по
водженні
поволаньїй — позваний до суду
п о в іт — одиниця адміністративного поділу
подвода — рід повинності, обов’язок тяглих
людей давати підводу на вимогу правителя
або феодала-землевласника
подле — поблизу
позванная сторона — сторона, позвана до
суду
поискивати — вчиняти позов
полдванадцять — одинадцять з половиною
полецати — доручати, довіряти
половица — половина
полю смнадцать — сімнадцять з половиною
полот — полоток, грудина гуски або гуска,
розрізана на частини, просолена і прокоп
чена
полт — половина свинячої, волової чи іншої
туші
полтрети — дві з половиною
пополнити — виконати щось, додержати чого
порожене — народження
посесія — форма земельного орендного во
лодіння
посполне — спільно, разом
посполньїй — спільний, простий, звичайний
потаємне — потаємно, потай
потвар — наклеп
потребний — потрібний
похвалки — погрози, погрожування
праве — майже
право — суд
през — через
призволити — погодитися
про — через
противко — проти
публиковати — обнародувати
1
п ін я ж н а п л ата — грошова п лата
радец ка печать — печатка ради, тобто органу
міського самоврядування
радца — радник, член міського сам овряду
ван ня

*

райтар — розбійник, грабіжник
ралце — подарунок
рантух — велика суконна хустка
рачити — благоволити, призволяти, побажати
респект — пошана, повага
рецес — відступ, виняток, поправка статті
закону
речене — словесна вимога без усяких доказів
речник — судовий оборонець
рихло — швидко, спішно
розп атрити — розглянути судову справу
рок — 1) рік, 365 діб; 2) строк явки до суду;
судова сесія, строк, термін
росказанє — наказ, розпорядження
росказати — наказати, розпорядитися
роспартє — розгляд судової справи
рьімар — лимар, шорник

там — туди
т аш а — брезент для накривання возів
твар — обличчя
теди — тоді
термен — строк, певний час
тузин — дюжина
тьісавьій — ясно-гнідий, каштануватий
убране — одяг
увезанє — законне введення у володіння
уморити — оголосити недійсним, анулювати
уряд — правління, суд
ф алендиш овий — зроблений з тонкого сукна
хоружий — хорунжий, прапороносець
цевка — трубочка

свесть — своячка
сес — цей
сестрична — племінниця
сказали смо — ми постановили, ухвалили
скура — шкіра
совито — щедро, подвійно
сознанє — особисте повідомлення на суді
сознати — особисто чи письмово заявити на
суді
сполечне — спільно, разом
сполньїй — спільний
срокгость — суворість
стаця — стоянка
стрегунок — лоша віком до року
студенець — криниця, колодязь
судьца — суддя

ш ацовати — цінити, оцінювати
ш идити — глумитися (з кого — чого), обду
рювати (кого)
ш инковати — продавати в шинку спиртні на
пої
ш кодливая рана — небезпечна рана
ш кодливая сторона — сторона, що зазнала
шкоди, потерпіла сторона
ш кодовати — визначати ціну понесеної шко
ди, втрати

т ал яр — грошова одиниця, монета, яка дорів
нювала приблизно ЗО грошам

яловиця — телиця
ярмак, ярм як — див. єрмак

частокрот — часто
частокротньїй — неодноразовий, багаторазо
вий
чех — срібна або золота монета

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

Кв
м.
обл.
п.и
Плт
пов.
р.
р-иу
рц

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Київська область
місто
область
полк
Полтавська область
повіт
річка
району
районний центр

с.
См
смт
сот.
суч.
Хрк
Чрк
Чрнг

—
—
—
—
—
—
—
—

село
Сумська область
селище міського типу
сотня
сучасне
Харківська область
Черкаська область
Чернігівська область

ТИТЛА І СКОРОЧЕННЯ

бгмолцовь
'—

богомол цовь

бгь

бог

бжий

божий

бця
вєл<:>
велич.

богородиця
величество
величество

влчтва
вои<:>

величества
воиска

гдна

господина

гдь бг
городов<:>

господь бог
городового

гпдн
гр.

господин
гроші

Днь

день

дха

ік:>п<:>

отець
пан, панове
пани

пна
пол(:>

пана
полковник

пондлок
Пр(:>
престии
пртелей

понедилок
пресветлого

отць
п<:>

свщеник

пресвятий
приятелей
полковник
священник

снь
с о д :)

син
сотник

спс

спас

спский

спаский

духа

стии

святии

дховьні

духовьні

сто

свято

дша
Запор<:>
зол<:>
лох<:>

душа

стрий

старий

золотий
лохвицкий

сщенного

священного

сщеник

священник

мл<:>

милостей

Хва

Христова

млсти
млти

милости
милости

мсца

месяца

мсцА

месяцА

мца
наказ.
намес(:>

месяца
наказний
намесний

ншєго

нашего

'■'4*7

нши

Запорозке

наши

пул<:>

Хрста

Христа

хрстиянский

християнский

Хсьім

Христовим
царского

цар < : )

/■>»/
црского

царского

црковннк

церковник

члк

человек
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