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личный состлвъ кошииссіи:

Председатель: Юліанъ омичъ Крачковскій.

Иванъ Яковл вичъ Спрогисъ.

Члены:
Константинъ Ивановичъ Снитко.

Флавіанъ Никола вичъ Добрянскій.

Венедикта Михайловичъ Площанскій.
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даетъ Вольменскому принадлежащую

ему половину дома, возл Пятницкой

церкви . . . • 48

1585 г. 14 августа. Жалоба на Б ли-

ковича за ограбленіе и нанесете ио-

боевъ Герасиму и еодору Мат ееви-

чамъ и Ивану Ивановичу — Вилен-

скішъ торговцамъ 50

1586 г. 17 марта. О нродаж Халец-

кому Іоповскаго плаца съ постройками

въ Вильн на Задаровской улиц . . 52

1586 г. 30 апр ля. Ясинскій усту-

паетъ іезуитамъ часть собственнаго

плаца по сос дству съ іезуитскими

постройками 53

1586 г. 6 іюня. Явка духовнаго зав -

щанія Аграфепы Лукоиской, по кото-

рому она записываетъ Семену Кмит

дворъ иодъ Бильною надъ р кою Али-

ною и домъ въ г. Вильн въ заулк

Задаринскоиъ 53

1586 г. 28 октября. Ирейтфусы про-

даютъ Халецкому свой домъ съ пла-

цомъ на Задаринской улиц . . . . 54

1587 г. 10 іюня. Заявленіе вознаго

о невозвращеніи ему Виленскимъ вой-

томъ Сабиною подлиннаго королевскаго

позва Сабіш въ судъ по жалоб на

него Виленскихъ „амбарниковъ и же-

д зниковъ" 56

1588 г. 12 мая. Насл дішкп Лорин-

цовскаго дома продаютъ Вольменскому

принадлежащую пмъ половину пазвги-

иаго дома на Замковой улиц . . . . 57

1588 г. 11 іюля. Жалоба Урбана Ясе-

вича на Ивана Ивашкевича о напа-

деніи на его домъ на Шерейкишкахъ . 58

1588 г. 20 іюля. Посвнд тельствованіе

вознаго о иотрав с па между анто-

кольскихъ горъ и запрещеніе Воль-

скому выводить окна и водосточную

трубу наиротивъ дома Гануса . . . . 59

1589 г. 24 января. Старшіе евангели-

ческаго сбора не позволяютъ вознымъ

передать францу Маковскому дома

Ганцевича, бывшаго Солтаыовскаго . . 60
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50.—1591 г. 12 августа. . Жена умершаго

Ганцевича и ея родственники предъ-

являютъ искъ къ сбору евангеличе-

скому по движимому и недвижимому

имуществу Ганцевича 61

51.—1591 г. 24 декабря. Жалоба Яна Кру-

шевскаго на Станислава Немеру, ко-

торый напалъ на него и нанесъ силь-

ные побои 69

52.—1591 г. 28 декабря. Заявленіе Луки

Кречевскаго о нанесеній его челов ку

смертельныхъ побоевъ слугою Луки

Мамонича въ дом на Пречистенской

З'лиц 70

53.—1592 г. і апр ля. Заявленіе вознаго

о назначеній срока для уплаты долга . 71

54.—15S2 г. 1 апр ля. Заявденіе вознаго

о норядк разбирательства д ла въ

Виленскомъ магистрата между Лукою

Мамоничемъ и Мат еемъ Борпмин-

скимъ 72

55.—1592 г. 8 апр ля. Жалоба Хм лев-

скаго на Мартина Гостилла, который

напалъ на него на Конной улиц , нанесъ

ему сильные побои и пограбилъ вещи . 75

56.—1592 г. 18 апр ля. Заявленіе м ща-

ніша Мартина Козака о насильствен-

номь завлад ніи его домомъ и оґоро-

домъ чрезъ аптекаря Филиппа . . . 76

57.—1592 г. 23 апр ля. Петръ Воловичъ

заявляетъ право насл дства па все
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по смерти своего дяди Остафія Во-

ловича 77

58.—1592 г. 26 апр ля. Посвпд тельство-

ваніе вознаго о готовности со стороны

Комаевскаго вступить въ бракъ, со-

гласно об щанію, съ д впцею Войнян-

кою, братъ которой Андрей Война,

равно какъ и сама нев ста не явились

къ назначенному сроку для бракосо-

четанія, вопреки сд ланному обяза-

тельству 78

59.—1592 г. 27 апр ля. Р шеніе по иску
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ческому сбору относительно Солтанов-

скаго дома 79
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63.—1593 г. 12 февраля. Вводъ Брезин-

скаго во влад ніе плацомъ около Бер-

нардинскаго костела 85

64.—1593 г. 19 февраля. Кардиналъ Юрій

Радивиллъ записываетъ своему пле-

мяннику Яну-Альбрехту Радивиллу

им ніе Буйвидишки и домъ въ Вильн
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ставному листу уступаетъ Антонію

Лишнему во влад ніе свой домъ на

Виленской улиц , возл Вилейской

брамы 88
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сываетъ своей жен собственный домъ

за „старожитпымъ" дворомъ епискоя-
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67.—1593 г. 22 іюля. Заявленіе вознаго

о продаж Рымшами Корсаку своего

двора съ плацами на Зар чь . . . 90
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о ввод канцлера Льва Сап ги во

влад ніе плацомъ в ъ город Вильн и
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69.—1593 г. 5 августа. Вводъ Скоруль-
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жалованными ему королемъ 93

70.—1593 г. 18 октября. Даніилъ Ленчиц-

кій продаетъ Яцковскому домъ свой

на Бернардинской улиц , возл По-

кровской церкви и Пречистенскаго

собора 94

71.—1593 г. 18 октября. Мартинъ Ква-

совскій продаетъ Ловейк свой домъ

при городской ст н 96
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72.—1594 г. 15 января. Виленскій митро-

поличій нам стникъ съ другими свя-

щенниками Виленскихъ церквей и Пре-

чистенскаго собора продаютъ Девал-

товскому церковный домъ, на углу ••

двухъ улицъ, по дорог изъ замка

къ Бернардинскому костелу . . . . 98

73.—1594 г. 24 февраля. Фонъ-деръ Флотъ
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Замковой улиц . 100

74.—1594 г. 11 марта. Сознаніе Остика и

его жены о покупк дома у Клюков-

ской на Савичъ улиц съ обязатель-

ствомъ уплаты за него денегъ 6-го

января 1595 года Ю1

75.—1594 г. 15 апр ля. Ііротопопъ Иванъ

Парфеновичъ продаетъ сапожнику Кот-

ковскому свой домъ на земл Пят-

ницкой церкви ЮЗ

76.—1594 г. 24 мая. Даніилъ Руиертовичъ

Фиякъ продаетъ брату своему Самуилу

принадлежащую ему часть ихъ общаго

дома на Замковой улиц я им нія

Юргишекъ 104

77.—1594 г. 19 іюня. Дозволеніе Вилен-

скаго магистрата м щанину Войтеху

Здановичу построить домъ на земл

Пятницкой церкви . 105

78.—1594 г. 5 августа. Анна Еалевна-Зяте-

вичевая съмужемъ своим?, продаютъ

Николаю Ручк свой домъ на Сми-

линской улиц 106

9.—1594 г. 20 декабря. Зав щаніе Вилен-

скаго м щанина и купца Павла Ми-

хайловича Шнипки 110

80.—1595 г. 11 іюля. Заявленіе вознаго
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Сап г причитающейся ему изв стной

суммы денегъ 112
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Самуила Рупертовича за оскорбленіе

его словоиъ и посягательство на

жизнь, при исполненіи имъ своихъ

обязанностей . . 113

2.—1595 г. 29 іюля. Жадоба Станислава

Прокоповита на Абрама Крентовскаго

за нанесете ему побоев ъ 114
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скаго земскаго суда по д лу о невы-
дач старшинами евангелическаго сбо-
ра содержанія Янковской . . . . . . . 115

84.—1596 г. 16 іюля. Заявленіе вознаго
о срок для присяги Михаилу Жишк ,
въ доказательство того, что онъ не
крадъ ралличныхъ вещей, принадле-
жащихъ Ивану Остику 118

85.—1596 г. 11 октября. Явка закладного
листа Самуила Финка на домъ, нази-
вавшійся Рупертовскимъ, заложенный
имъ Ивану Абрамовичу . . . . . . 1 1 9

86.—1597 г. 4 марта. Заявленіе Каспера
Скорульскаго о передач имъ, при отъ-

зд изъ Вильны, дома своего на Сбо-
ровой улиц , подл церкви св. Ивана,
въ полное распоряженіе пріятелю
своему Генсеровскому 121

87.—1597 г. 26 марта. Жалоба Мартина
Вишпевскаио на Витославскаго за на-
несеніе ему побоевъ на Зар чьи, по
Дорог съ горы отъ церкви св. Петра
къ Бернардинскому мосту 122

88.—1597 г. 5 августа. Лисовскій продаетъ
Захаріи Амуратовичу свой домъ на
плацу Константиновскомъ . . . . . . 123

89.—1597 г. 18 декабря. Жалоба Марковича
на студента іезуитской коллегіи Не-
краша за посягательство на его жизнь

' и причиненіе ему безпокойства въ
дом , на улиц , ведущей къ Еванге-
лическому сбору, напротивъ церкви
св. Ивана • ; . . . . 124

90.—1597 г. 22 декабря. Жалоба Гануса
Рынка на Вальцера Романовскаго за
угрозы на его жизнь и за оскорбленіе
словомъ (на улиц Поперечной) . . . 125

9Ь—1597 г. 25 декабря. Заявленіе вознаго
0 неуплат Солокаемъ долга Цыбуль-
ской, проживающей въугольномъ дом
на Субачовой улиц , на углу, йдучи
къ Острой Брам 126

92. 1597 г. 27 декабря. Жалоба Высков-
скаго на Самуила Криволапа за нане-
сете побоевъ (на ул. Великой Замковой,
въ конц ратуша, подл ул. Савичъ). —

ММ
93.—

Стр.
1598 г. 15 мая. Жалоба Якова Кока,
слуги Радивилла, на Каминскаго, слугу
Ходкевича, за нанесете побоевъ на
Большой улиц , около дома ректора
евангелическаго Сбора, напротивъ дома
Радивилла \ . . 127

94.—1598 г. 16 іюня. Закладная Абрамовича
Вингольду на домъ Рупертовскій . . 128

95.—1598 г. 8 сентября. Заявленіе вознаго
о продаж Сытинскому дома на Зам-
ковой ул., возл церкви Св. Пятницы . 129

96.—1598 г. 2 октября. Заявленіе вознаго
о неотдач въ срокъ Николаемъ Не-
мировичемъ долга своему брату Якову
Немировичу въ дом его на улиц
за замкомъ, у королевской мельницы . 130

97.—1598 г. 6 октября. Заявленіе вознаго
о врученій пов стки Павлу Сап г
для явки въ судъ по жалоб Вилен-
скаго православнаго братства на отня-
тіе у него Сап гою дома братскаго—
противу Рыбнаго торгу, въ рынк . . 131

98.—1598 г. 9 октября. Жалоба Домбров-
скаго на подданыхъ Стравинской, им -
нія Губъ, за нанесете побоевъ и от-
нятіе разныхъ вещей при вы зд изъ
города ; : 132

99.—1598 г. U октября. Жалоба Ярошев-
скаго на Новицкаго за нанесете по-
боевъ возл дома іезуитовъ на Вилей-
ской ул., недалеко Вилейской брамы . —

100.— 1598 т. 12 октября. Жалоба Севасть-
яна С машки на Стравинскаго за на-
несете ему побоевъ и покушеніе на
его жизнь 133

101.—1598 г. 12 октября. Жалоба булоч-
ника Андрыса Малій на тестя своего
Мальхера Ахинскаго, маляра, за нане-
сете побоевъ, заключеніе въ тюрьму
и отнятіе имущества въ дом на Зам-
ковой удиц 134

102.—1598 г. 14 октября. Реестръ вещей
и различныхъ предметовъ, найден-
ныхъ въ им ніи Виршуп , посл
убіенія королевскаго буфетчика*#е-
рари, зав дывавшаго названнымъ им -
ніемъ 135
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ММ Стр.
103.—1598 г. 15 октября. Жалоба Антонія

Ma фона на Луку Мамонича, который,

по смерти королевскаго въ Виршубк

буфетчика Феррари, взялъ въ охрану

оставшееся посл него имущество и

не хот лъ тотчасъ же передать его

родственнику покойнаго Маффону . . 137

104.—1598 г. 17 октября. Жалоба Дороты

Творовщанки на м щанина Виленскаго

Якова Плихту за нанесете ей оскорб-

ленія словомъ и д йствіемъ, заклго-

ченіе въ тюрьму и заупатъ разныхъ

вещей иденежныхъ документовъ (около

ратуша, гд шапки продаютъ) . . . . 139

105.—1598 г. 19 октября. Жалоба Андрея

Адамковича цирульника на Феодора

Шпрчорника, который, лечившись у

него, не только не заіхлатилъ ему услов-

ленной платы, но б жалъ тайно изъ

его дома, около костела Св. Никол?ч,

захвативши много его вещей и не за-

плативши хозяину за квартиру . . . 141

106.—1598 г. 21 октября. Заявленіе Вилен-

скаго купца Ольшаницы о яеполуче-

ніи его прикащлкомъ денегъ за то-

варъ въ земл Московской 142

107.—1598 г. 23 октября. Жалоба Вацлава

Сурскаго на Амвросія слесаря за на-

несеніе ему ранъ и побоевъ около дома

Петкевичевскаго въ улиц Татарской,

близъ брамы Татарской . . . . . . . —

108.—1598 г. 29 октября. Жалоба Вилен-

скаго купца Ключаты на татарина Айсу

Шабановича за нанесете ему побоевъ

и ограблеіііе вещей въ Вильн , непо-

далеку Рудницкой бр?ііы 143

109.—1598 г. 29 октября. Жалоба Завац-

каго на земенина Мартина Шютя за

нанесете нобоевъ по дорог въ Не-

межъ, около „ Г у р ъ " 145

ПО.—1598 г. 29 октября. Заявленіе воз-

наго о недоиущеніи Дыбовской ко

вводу во влад ніе за долгъ домомъ

Богдана Мамонича „надъ уличкою по

правой сторон , йдучи отъ рынка къ

церкви Святой. Троицы" —

J&IS Стр.

111.—1598 г. 29 октября. Заявленіе воз-

ныхъ о недопущеніи ввода Халецкой

во влад ніе Шицинскимъ домомъ Бо-

гдана Мамонича 147

112.—1598 г. 29 октября. ІІротестъ со сто-

роны пов реннаго Луки Мамонича

противъ ввода Дыбовской вовлад ніе

им ніями и домами его 148

113.—1598 г. 29 октября. Заявленіе воз-

наго о недопущенні Дыбовской ко

вводу во влад ніе им ніями и домами

Луки Мамонича за его долги . . . . J50

114.— 1598г. Здекабря. Залевскій продаетъ

Нелюбовичу свой домъ на ИВРЧОЗСКОЙ .•;

улиц 152

115.—1599 г. 12 января. Самуилъ Финкъ

продаетъ Вингольду свой домъ на

Замковой улнц 155

116.—1599 г. 8 марта. Жалоба Волчнскаго

на князя Гедройтя за нанесете ему

очень опасной раны и побоевъ возл

дома Нарушеіщча и заявленіе объ

этомъ вознаго 157

117.—1599 г. 29 іюля. лмуратовичъ про-

даетъ свой домъ на Константинов-

скомъ пл?чу типографу Карчану . . 159

118.—1599 г. 31 іюля. Вводный листъ во

влад ніе типографа Карчана домомъ

б. Амуратовича • . 161

119.—1600 г. 4 іюля. Жалоба Екатерины

Станиславовны, проживавшей въ дом

Штефлевскомъ на Святоянской ул.,

на Ьышинскаго и его жену, склогяв-

шихъ ее къ непотребству . . . . 162

120.—1600 г. 12 августа. Жалоба Лаврына

Юдевича на Домбровскаго за нанесе-

т е ему ранъ и побоевъ (когда онъ

былъ на Снипшской улит , за ка-

меннгмъ мостомъ) 163

121.—1601 г. 4 января. Виленскій Ї.ШО-

графъ Ивдчъ Карчанъ продаетъ Б -

ликовичу свой домъ въ Вилыі , ле-

жащій между церквами Пречистен-

скою, ІІокровскою и евачгелическомъ

Сборомъ

122.—1601 г. 25 августа. Жалоба Херубина

Терпяты о заграблен іи его вещей изъ
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XI

214

CmP-
щенника Пятницкой церкви Алексан-
дра Львова на радцу Ивану Тупеку
за отнятіе у него церкви и церков-
наго имущества 209

164.—1609 г. 7 августа. Дарственная за-
пись Радивилла Виленскому Еванге-
лическому збору на домъ, называемый
Константииовскій 212

165.—1609 г. 12 августа. Инвентарь игра
ницы дома Радивилловскаго . . .

166.—1609 г. 18 августа. Заявленіе воз-
наго о ввод старшины евангеличе-
скаго сбора во влад ніе домомъ, на
Большой улиц , противъ костела св.
Ивана, подареннымъ сбору княземъ
Радивилломъ 216

167.—1610 г. 20 августа. Жалоба Асана
Шабановича на Сулеймана Байрамо-
вича о нанесеній ему побоевъ въ
дом за Рудницкою брамою, на Кон-
ной площади, противъ „вежи окру-
глое" . . . . 217

168.—1610 г. Зав щаніе каноника Виль-
чопольскаго . • 218

169.—1611 г. 26 іюня. Заявленіе Оссов-
скаго о найм на 25 л тъ дома быв-
шаго Вильчопольскаго 222

170.—1611 г. 2 іюля. Листъ Андрея В ли-
ковича объ уступк ему Евангеличе-
скимъ сборомъ въ арендное влад ніе
плаца рядомъ съ Покровского цер-
ковью —

171.—1611 г. і августа. Король Си из-
мупдъ III даетъ право Виленскому
Троицкому монастырю починить по-
сл пожара Богоявленскую (Пятниц-
кую) церковь со вс ми другими по-
стройками на ея грунт и пользо-
ваться потомъ вс ми доходами . . . 224

172.—1611 г. 5 сентября. О нападеніи
Николая Рудинскаго на дома Кельбора
на Зар чьи, на Бернардинской улиц . 226

173. 1612 г. 3 января. Явка листа, кото-
рымъ архимандритъ Виленскаго Тро-
ицкаго монастыря Іосифъ Веляминъ
Рутскій разр шаетъ Вилепскому м -

174.—

175.—

176.

177.

178

179

180.

181.

182

183

184.

Стр.
щанину Урбановичу строить домъ на
земл церкви св. Спаса . . . . . . . 226

1612 г. 23 мая. Явка листа, даннаго
митрополичьимъ пам стникомъ Іоси-
фомъ Рутскимъ м щанину Матысу
Липницкому на право постройки дома
на церковной зелл 227

1612 г. 4 іюня. Старшины Евангеди-
ческаго сбора уступаютъ Вингольду
въ пользованіе за пзв стную ежегод-
ную плату часть принадлежащего
имъ плаца 228
-1612 г. 4 іюня. Духовное зав щаніе
Андрея Б ликовича 229

—1612 г. 20 августа. Халецкій про-
даетъ Воловичу свой домъ на Іопов-
ской улиц 233

—1613 г. 6 апр ля. Аіьбрехтъ Стани-
славъ Радивиллъ съ братомъ своимъ
Николаемъ даритъ Евстафію Воловичу
въ Вильн плацъ и огородъ, приле-
гаюшій къ Іоповской улиц . . . . 235

.—1613 г. 30 мая. Заявленіе вознаго о
ввод Виленскаго Кустоша Волловича
во влад ніе нлацомъ и огородомъ,
которые подарили ему Адьбрехтъ и
Николай Радивиллы . 236

—1614 г. 15-го октября. Юрій Воль-
минскій продаетъ Сытинскому при-
надлежащую ему часть дома на Зам-
ковой улиц 237

,—1615 г. 9 января. Зав щеніе Б ли-
ковичовой 240

,—1615 г. 23 іюня. Жалоба еофила
Орушевскаго на м щанъ Виленскихъ
Игнатія Дубовича и Семена Новго-
родца, которые напали на него въ его
ввартир , били его и заключила въ
городскую тюрьму 244

.—1615 г. 24 іюня. Жалоба ротмистра
Огинскаго на депутата воеводства
Полоцкаго Корсака за вооруженное
нападеніе на его людей на улиц въ
Вильн . . . 245

— 1616 г. 15 апр ля. Жалоба Петра
Нонгарта, королевскаго будовначаго
на Виденскіа магпстратъ за задер-



MM Стр.

жаніе н мцевъ ремесленниковъ, при-

глашенныхъ для работъ въ королев-

скомъ заик 246

185.—1617 г. 21 мая. Князь Сокольскій

Четверхинскій записываетъ Троиц-

кому Виленскому монастырю половицу

им ній Михлиііа и Бижева 247

186.—1617 г. 7 декабря. Продажная запись

Яна Величка на домъ въ нереулк

возл б. церкви св. Іоанна 250

187.—1618 г. 12 февраля. Посвид тель-

ствованіе вознаго о вид нныхъ имъ

на т л Баскачёвскаго ранахъ, нане-

сениыхъ ему Кельборомъ въ дом

Цнрановскаго, на углу Бернардин-

ской улицы 252

1і>8.—1618 г. 5 марта. Жалоба князя Гед-

ройтя на Билунскаго о самоводьномъ

отнятіи у него золоіаго съ до-

рогими камнями перстня въ дом

противъ церкви Св. Троицы — на

Острой улиц , подл дома Валаш-

кова 253

189.—1618 г. 26 октября. Жалоба Ясин-

скаго на Видискаго, который убилъ

его слугу во время заключенія за та-

кое же нреступленіе „въ вежи, за

брамою замка, подл мосту" на р к

Вильн 253

190.—1618 г. 28 ноября. Жалоба Абрама

Генриховича о нанесеній смертельной

раны ученику его Еську Филиповичу

выстр ломъ изъ ружья въ окно въ

дом шпитальномъ Сасскомъ нротивъ

костела Св. Ивана 254

191.—1619 г. 2 января. Евстафій Воловичъ

продаетъ Мальхеру Геліашевичу свой

домъ съ плацомъ и строеніями на

Большой улиц 255

192.—1619 г. февраля. Жалоба Криштофа

Рогинскаго на Илью Недрушлянскаго

о нанесеній посл днимъ отцу его

смертельныхъ побоевъ на улиц Ве-

ликой Замковой нротивъ Ратуши,

передъ самыми воротами костела Ка-

зиміра 256

257

259

.МЛ? Стр.

193.—1619 г. 26 мая. Актъ осмотра цер-

ковныхъ погостовъ, застроенныхъ до-

мами шляхты и м щанъ

194.—1619 г. 10 августа. Жалоба Сколд-

боцкаго на Црилуцкаго о нанесеній

побоевъ слуг его и захват лошади

„у Острой Брамы, на вал "

195.—1619 г. 18 декабря. Жалоба Волка на

еврея Самуила Яхимовича, который

тайкомъ уб жалъ отъ него, не запла-

тивши емя за квартиру (на Бискуп-

ской улиц около костела св. Николая)

и разные напитки 260

196.—1619 г. 19 Декабря. Жалоба Жебров-

скаго па Яшевскаго о нанесеній по-

побоевъ на перекрестк улицъ Н -

мецкой и нын шней Благов щенской. 261

197.—1620 г. 16 января. Позывъ Самуилу

Величк по д лу о самовольном!, за-

нятіи подъ свои постройки земли, на

которой прежде стояли церковь св.

Архангела Михаила и домъ священ-

ника 262

198.—1620 г. 11 апр ля. Р шеніе короля

Сигизмунда III по спору о плац и

дом , принадлежащемъ церкви Св.

Іоанна Богослова, и занятомъ Марціа-

номъ Горскимъ 262

199.—1620 г. 7 октября. Заявленіе Войтеха

Порецкаго о нронаж документа въ

дом Пречнстеііскаго монастыря на

Зар чьи 264

200.—1620 г. 9 поября. Жалоба Пашке-

вича на бывшаго слзту его Небор-

скаго, который тайно б жалъ отъ

него, заграбивши у него много вещей. 264

201.—1620 г. ноября 16. Жалоба Домини-

канскаго Свято-Духовскаго монастыря

на магистратъ о причиняемомъ ему

затрудиеніи въ пользованіи водою изъ

источника Вингровъ. . . . . . . . 265

202.—1620 г. 6 декабря. Жалоба слесаря

Бормана на Садровскаго за нанесете

имъ смертельныхъ побоевъ Янчуку

(который шелъ въ домъ Бормана около

костела св. Юрія, дорогою отъ замка

къ мурованому мосту) 266
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203.

204.—

205.

206.

207.--

—1621 г. 23 іюня. Осинскій отдаетъ
въ арендное содержадіе Енангеличе-
скому Сборз' домъ Б ликовича . . .

—J 621 г. 12 августа. Жалоба Казиміра
Сангушки на Криштофа Юдицкаго о
нападеніи слугъ иосл дняго на слугъ
Сангушки, напасеній побоевъ и гра-
беж

.—1621г. сентября. Заявленіе Дитриха

объ отказ Виленскаго магистрата дать

подводы и стражу для препровождае-

мыхъ т і ъ двухъ шведскихъ нл нни-

ковъ . . ,

.—1621 г. 10 сентября. Жалоба Стани-

слава Станиславовича на Степапа Лег-

миновпча о нанесеній посл днимъ

сиертелышхъ побоевъ Якубу Ііапле-

вичу (цаШерейкишкахъ, при мостик ,

около дола кн. Стинскаго)

-- 1в21 г. 35 октября. Жалоба ксендза

Ясинскаго и м щаиина Криштофа на

Потуловскую о ішіаденіи, сд ланномъ

изъ дома Потуловской на Криштофа,
и ограбленіи его

1621 г. 30 октября. Жалоба Яна За-

виши на торговцевъ на Имбарахъ о

нанесеній побоевъ и ранъ его слугамъ.

. 1621 г. 30 октября. Посвид тель-

ніе вознаго о наиесенныхъ ио-

болхъ и ранахъ елугам-ь Яна Запиши.

1621 г. 31-октября. • Жалоба Сигиз-
мУнда Рогожинскаго на ІІясецкаго по

обвиненію его въ убійств Вилепскаго

подстолія Яна-Іеронима Ходкев'нча .

1621 г. 2 ноября. Жалоба м щанина

Сембрыхта на Потуловскую за нане-

сете емзг нобоевъ и захватъ его ве-

Щей людьми изъ дома [Готз'ловской,

около костела Бернардияовъ . . . .

.—1622 г. 19 марта. Заявленіе вознаго
о б ' ь осмотр имъ м ста подъ построй-
КУ Дома Едрыха, муляра, гд , но по-

казаній свид телей, была прежде цер-

ковь св. пророка Иліи

213. 1622 г. Ц іюня. Протестъ противъ,
в в ода Курклечинской во влад ніе до-

тЦъ, Сытиискаго на основаній пред-
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267

-269

270

208.

209.

210.

211.

271

272

273

274

212.
276

277
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ставленныхъ ею ко взысканію фаль-
шивыхъ денежныхъ обязательствъ Сы-
тнпскаго 278

214.—1622 г. Инвентарь Виленскаго замка. 280

215.—1624 г. 22 мая. Жалоба Буйвидана
Пушина, который угрожалъ ему
смертью, при встр ч на мосту, йду-
чи съ Замковой улицы въ замокъ . 284

216.—1625 г. 25 іюня. Инвентарная опись

дома Волминскаго —

217.—1625 г. 21 іюля. О передач Сусан-
ною Болевною Эйгеровою Фронцкевичу
заставнаго нрава на дома Сытннскаго. 285

218.—1625 г. 12 декабря. Зав щаніе Ви-
ленскаго м щанина Луки Амельяно-
вича . 287

219.—1627 г. 8 іюня. Епископъ Виленскій
Евстафій Воловичъ иродаетъ архидіа-
кону Геліашевичз' свой домъ съ плз-
Ц0М7- и огородомъ, расположенный
между улицами Большою и Іоповою 288

220.—1628 г. 9 февраля. Заявленіе вознаго
о врученій позвовъ Мицевичу иВре-
меру въ дом на Свято-Дз'ховской
улиц 290

221.—1629 г. 26 января. Жалоба Водорац-
каго о нападеніи нензв стныхъ людей
на его челядъ въ его дом , около ко-
стела Св. Марій, въ заулк , выходя-
щемъ на Тройскую улицу —

222.—1629 г. 16 .марта. Жалоба Б ганскаго
на Овсяного за нанесете ему раны—
въ дом за костеломъ Св. Духа. . . 291

223.—1629 г. 22 іюля. Жалоба Махневича
на Каменскаго о нападеніи на его домъ
въ улиц Лоточекъ съ ц лью нанести
ему раны, или же причинить смерть. 293

224.—1621 г. 15 сентября. Жалоба Вилен-
скаго магистрата па крестьянъ фоль"
варка Страппнскаго Гуры за покражу
ими дерева, приготовлен наго для
устройства водопроводовъ изъ „Вин-
гра Жупрапскаго" —

225.—1629 г. 2Г) октября. Иозовъ къ с у д ^
Виленскаго архидіакона Эліашевича,
который противозаконно, в ъ ущербъ
интересамъ города, подчинилъ своей
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юрисдикцій лицъ, жившихъ въ его
дом , на углу Замковой улицы . . . 294

226.—-1630 г. 20 февраля. Жалоба Мали-
новскаго на Войтеховскаго за нанесе-
т е ему побоевъ и захватъ н кото-
рыхъ вещей въ дом на Бернардин-
ской улиц , на Зар чьи 295

227.—1630 г. Королевское р шеніе по спо-
ру о юрисдикцій между Виленскимъ
магистратомъ и Виленскимъ архидіа-
кономъ Еліашевичемъ относительно
лицъ, живущихъ въ дом Еліашевича. 296

228.—1631 г. 5 января. Заявленіе Варвары
Кривцовой о разграбленіи ея им нія
Кривоногова ея родственникомъ во
время мороваго пов трія. . . . . . 298

229.—1631 г. 8 февраля. Князь Пинекій
Феодоръ Ярославовичъ записываетъ
Пречистенскому Виленскому собору съ
Вядской волости сорокъ куницъ. . . 299

230.—1631 г. 12 марта. Разр шеніе, дан-
ное митро по литомъ Руцкимъ потом-
камъ Ненартовича строиться на плац
Покровской церкви 300

231.—1631г. Юапр ля. Братство Божьяго
т ла передаетъ іезуитамъ въ полную
собственность домъ, бывшій Вильчо-
польскаго 301

232.—1631 г. 27 мая. Заявленіе Ивана
Матшы о покраж у него пояса, шапки
и денегъ въ бан на Зар чьи въ дом
Мисевича 302

233.—1631 г. 22 августа. Вводъ Стравин-
скаго во влад ніе домомъ Вольмин-
скимъ на Большой улиц —

234.—1632 г. 2 января. Еписконъ Жмуд-
скій Мальхеръ Геліаіпевичъ Гейшъ
занимаетъ у іезуитовъ 10000 злотыхъ
подъ залогъ своего дома въ Вильн ,
между улицами Іоповою и Большою . 303

235.—1632 г. 10 января. Сытинскій про-
даетъ Стравинскому свой домъ на
Большой улиц 304

236.—1632 г. 4 іюня. Заявленіе священ-
ника Перенесенско-Николаевской цер-
кви Артемія Котлубая объ отдач въ

Стр..
аренду земли и дома, принадлежав-
шихъ этой церкви 307

237.—1633 г. 18 іюня. Митрополитъ Рут-
скій уступаетъ въ пользованіе еван-
гелическому сбору переулокъ, принад-
лежащій къ Солтановскоиу долу . . 308

238.—1633 г. 20 іюля. Цривиллегія короля
Владислава IV евангелическому сбору
на право свободнаго отправлепія Бо-
гослуженія и влад нія недвижимыми
имуществами • . . . 309

239.—1634 г. 10 января. Инвентарная
опись дома Константиновскаго . . . 311

240.—163Г) г. 22 февраля. Листъ короля
Владислава ІУ объ освобожденіи отъ
постоя дома м щанина Виленскаго
Варгуйлы на Конской з7лиц при го-
родской ст н 312

241.—1635 г. 24 февраля. Заявленніе Луки
Улановскаго объ убіеніи воспитанника
Виленской іезуитской академій Павла
Вишневскаго 313

242.—1635 г. 29 іюня. Заявленіе о нане-
сеній побоевъ ремеслиннику Б лков-
скому и отнятіи у него денегъ на
дорог съ Антоколя къ замку, возл
цейхгауза . . . . 314

243.—1635 г. 7 іюля. Заявленіе вознаго
объ уплат Залесскииъ долга Дзы-
блевскому 315

244.—1636 г. 16 мая. Явка продажной за-
писи, данной Виленскимъ латинскимъ
енископомъ Юріемъ Тышкевичемъ
ректору Виленской іезуитской колле-
гіи Угневскому на домъ, называемый
Стульбинскимъ • . . 316

245.—1638 7 мая. Заявленіе татарина Айсы
Кулаковскаго о нанесеній ему побоевъ
татарами изъ селенія Ваки 317

246.—1638 г. 15 мая. Жалоба Якова Ру-
сецкаго на нанесете ему побоевъ и
ограблепіе Николаемъ Киселемъ . . . 318-

247.—1338 г. 17 мая. Заявленіе Храсто-
фора Жука, урядника князя Гедройтя,
о покраж лошади у крестьянина имЬ-
нія Гедройтя . . . • 319
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дома и другое имущество въ город
Вильн , доставшееся ему посл смерти
Вингольда 354

271.—1651 г. Мировая сд лка но разгра-
ниченію между влад ніями православ-
наго госпиталя и домомъ Виленскаго
обывателя Неговича 355

272.—1652 г. 21 января. Заявлеше настоя-
теля Вшіенскаго Доминиканскаго ко-
стела о проведеній рыбаками новой
дороги въ объ здъ каменнаго моста
на Виліи, на которомъ взимался мо-
стовой сборъ въ пользу богад льни
названнаго костела 357

273.—1652 г. Жалоба ксендза Ленскаго на
Николая Грз'жевскаго и Вурбу, кото-
рые на мосту (Зеленомъ) стр ляливъ
сборщика мостоваго сбора и об щали
его убить —

274.— 1652 г. 20 мая. М ры къ возстано-
вленію пострадавшей отъ пожара Пре-
чистенской церкви 358

275.—1663 г. 17 января. Виленскій райца
Филипповичъ обвиняетъ въ колдовств
Двухъ женщинъ 360

276.—1663 г. 24 апр ля. Жалоба Вялен-
скаго м щанина Десауса па Даніила
Гартмана за оскорбленіе его бранными
словами и вызовъ на поединокъ . . 361

277.—1663 г. 7 декабря. Заявлеше Михаила
Коленды о покраж у него пары ло-
шадей 362

278.—1664 г. 21 января. Р шеніе по д лу
о спорцыхъ плацахъ на Зар чьи между
Протасовицкшгь и Курбскимъ . . . . 363

279. 1664 г. 5 февраля. Жалоба м щашша
Горошки на Сергеевича и Стефанови-
ча за неотдачу ему взятыхъ у него
Денегь и за обвиненіе его въ изм н . 377

280. 1664 г. ]5 марта. Жалоба Девялтов-
ской на Рогинскаго, по доносу кото-
Раго Девялтовскій былъ казнеяъ за
изм цу русскимъ, а его движимое
имущество было отдано доносчику Ро-
гинскому 378

281. 1664 г. із іюіш. Ксендзъ Иванъ

Войшнаровичъ записывает* Вилен-

Ст§.
скомз' Троицкому монастырю принад-
лежащей ему домъ на зеил Пятницкой
церкви 380

282.—1664 г. 1 августа. Заявлеше Мац -
евича объ убыткахъ, понесенныхъ имъ
по влад нію доиомъ Ивашкевича во
время бытности въ Вильн русскаго
войска —

283.—1665 г. 14 января. Королевскій уни-
версалъ коменданту Виленскаго замка
Барсатому, предшісывающій емзт пре-
кратить производимый имъ пасилія и
грабежи Виленскямъ обывателямъ . . 381

284.—1665 г. 22 января. Жалоба город-
скихъ ночныхъ сторожей на нанесеніе
имъ побоевъ 382

285.—1665 г. 4 марта. Настоятель костела
св. Іоанна Взтдевичъ отдаетъ въ аренду
Виленскомум щанину Якитивичу при-
надлежащій ему плацъ, рядомъ съ ко-
локольней при костел 383

286.—1665 г. 3 апр ля. Жалоба Лопатина
и Феодоровича на перевозчиковъ за
похищеніе зг нихъ разныхъ товаровъ
во время переправы черезъ р кз г. • 385

287.—1665 г. 10 іюня. Жалоба Протасо-
вицкаго на князя Курбскаго съ женою
за его угрозы убить Протасовицкаго
и уничтожить все его имущество за
то, что тотъ осм лился возбз7дить къ
князю искъ о двухъ плацахъ на За-
р чьи въ г. Вильн —

288.—1665 г. 19 іюня. Заявлеше Лисов-
скаго о томъ, что подполковяикъ рз'с-
скаго войска Левъ Оытинъ насильно
пов нчался съ д вицей Катериной Ви-
толтовичовой, впосл дствіи женой Ли-
совскаго, и присвоилъ себ ея иму-
щество 386

289.—1667 г. 22 мая. Заявлеше Виленскаго
протопопа Романа Рожица о нередач
имъ во влад ніе ткачу Барановскому
плаца, принадлежавшая) Пречистен-
ской церкви *§87

290.—1668 г. 18 августа. Заявленіе вознаго
о насильственноиъ отнятін у Раецкаго
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'248.—1638 г. 21 мая. Заявлеяіе вознаго о

неуплат Войтехомъ Томашевичемъ

долга еврею Ульфу ' . . . 320

249.—1638 г. 31 мая. Жалоба Ленартовича

на Феодора бурмистра Дубровенскаго,

который обманнымъ способомъ взялъ

у него три серебрянныхъ креста, не

заплативши денегъ . —

250.— 1538 г. 12 іюня. Заявленіе о покраж

лошадей изъ дома Гавтера, на Под-

замч , по сос дству съ евангеличе- ,

скимъ зборолъ 321

251.—1638 г. 18 іюня. Заявленіе Христо-

фора Мешкелевича о нанесеній ему

на Виленской улиц побоевъ татарами

изъ деревни Солтанишекъ . . . . . —

252.—1638 г. 18ІЮНЯ. Жалоба Ивана Гор-

ыана на Юндилла, который на халъ

на него съ лошадью и иричиннлъ

ув чье 322

253.—ІС38 г. 18 іюня. Жалоба ІЗойт ха

Абрамовича на нанесете ему побоевъ

лавочниками на Имбарахъ . . . . . 323

254.—1638 г. 2 сентября. Жалоба Матиса

Пилишки на Якова Яновича за не-

уплату ему денегъ за квартиру со

столомъ и нанесете ему раны . . . 324

255.—1638 г. 7 сентября. Заявленіе Юрія

Трыбушевича объ отдач ему Біюс-

скимъ краденой лошади въ залогъ за

взятые въ до'лгъ шесть коиъ грошей. 325

256.—1638 г. 12 сентября. Заявленіе Вой-

т ха Матушевскаго объ опознаніи имъ

неподалекзг Стефановскаго костела на

Бурбишскомъ грунт пропавшихъ у

него воловъ • . .

257,—1640 г. Жалоба на самовольное цри-

своеніе Марціаномъ Кгедройтемъ цер-

ковнаго грунта, наданнаго Пречистен-

скому собору для постройки мельницы.

258.—1640 г. 28 января. Заявленіе архи-

мандрита Виленскаго Свято-Троицкаго

монастыря Алексія Дубовича о захват

Кальвинскимъ сборомъ церковной

земли по сос дству съ Ііречистсн- 1270.—
скимъ сбороиъ
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262.—
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265.—

266.

337

326

327

267.

268.-

269.-

— 1640 г. 25 іюня. Р шеніе короля
Владислава IV* по жалоб Виленскаго
женскаго Бернардинскаго монастыря
на оскорбленія и нападепія со сто-
роны евангелическаго сбора . . . . 329

.—1641 г. 25 февраля. Лис.тъ короля
Владислава, которымъ онъ приказы-
ваетъ Виленскимъ властямъ не за-
крывать водопроводныхъ трубъ для
полученія воды въ дом Эліашевичов-
спомъ—іезуитскомъ 336

—1643 г. 19 сентября. Актъ о разгра-
ниченіи землн между влад ніями вое-
воды Ходкевича и церкви св. Пят-
ницы . .

1644 г. 30 сентября. Андрей Снарскій

продаетъ доктору Маюсу церковный

шацъ, бывшій у него во влад ніи съ

согласія упіатскаго митрополита . . .

-1644 г. Инвентарная опись дома Вин-

гольда на Замковой улиц . . . . 339

-1645 г. 27 іюня. Продажная занись

доктора Ивана Маюса цирюлику Юрію

Юху на нлацъ, принадлежащій П р е -
читепской церкви п.,

1<>47 г. 7 января. Екатерина Рудови-

човая продаетъ іезуитамъ свой д о и ъ

на Ивановской улиц . . • 342

-1648 г. 15 апр ля. Р шеніе королев-

скаго реляційнаго суда по снору

Рыльскаго съ насл дішкамп Нингольда

относительно оставшагося посл него

движимаго и недвижимая имущества. 344

- К І 4 8 г. 29 апр ля. Рыльскій про-

даетъ Вонпитену и Бекеру все дви-

жимое и недвижимое имущество, до-

ставшееся ему посл смерти Винголь-

да, за исключеніемъ дома 348

-1648 г. 26 іюня. Зав щаніе Вилен-

скаго купца Іероиима Азарыча . . . з50

-1619 г. 20 декабря. Р шеніе по де-

нежному иску, предъявленному евре-

емъ Ильею Михайловичемъ къ на-

сл дникамъ Виигольда, на основаній

подложныхъ документовъ 362

1650 г. 5 февраля. Дарственная за-

пись Рыльскаго Тышкевичовой на
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дома Ярмошнскаго, на углу Савичъ
улицы 166

123.—1601 г. 1 октября. Сознаніе, въ при-
сутствіи вознаго, м щанияа Яблока
въ задержаніи имъ вещей и денегъ
Нарбута . •• • —

124.—1601 г. 5 октября. Иосвид тельство-
ваніе вознаго о заявленій Лаврина
Ярмолича, именемъ Виленскаго цеха
портныхъ, о незаконномъ заключеніи
въ тюрьму н которыхъ лицъ изъ
цеха цортныхъ за участіе ихъ якобы
въ совершеніи убійства 168

125.—1601 г. 13 октября. Заявленіе воз-
наго о розысканіи дерева, которымъ
были заложены ворота по близости
костела Марій Магдалины 169

126,—]бої г. 20 октября. Жалоба Луки
Мамонича на Енаса Брокфольта за
захватъ земли и плохое устройство
запруды на р к Вильн , отъ чего
fio время половодья были повреждены
въ им ніи Мамопича Иовильн пруды
и гребля 170

127.—1601 г. 25 октября. Явка разграни-
чительна™ листа, даннаго Лук Ма-
моничу Сытинскимь, уполномоченнымъ
князя Радивилла 171

128.—1601 г. 28 октября. Жалоба Тарнов-
скаго по д лу о невыдач ему выписи
и з ъ книгъ о залог ему дома Матвея
Селеника па Телячьей улиц . . . . 172

129. 1601 г. 1 ноября. Жалоба Гавріила
^І-ебенскаго на Истрата Ивановича
З я нанесеніе побоевъ и оскорбленіе
словами въ дом князя Огинскаго, по
близости церкви св. Косьмы и Даміана 173

130.—1601 г. 24 ноября. Жалоба купца
Ворткевича и другихъ Ковеискихъ
кУпцовъ на тіуна Юрія Нольменскаго
З а отнятіе у нихъ разныхъ товаровъ —

131—1601 г. 24 Ноября. Жалоба Войт ха
Д°рогостайскаго на нанесеніе его слу-
ТШ% побоевъ и ограбленіе ахъ город-
скою стражею . . . . . . . . . . . 174

182.--160ІГ. 25 ноября. Жалоба старшины
іскихъ городскихъ ночныхъсто-

ММ Стр.
рожей на нанесеяіе имъ аобоевъ слу-
гами Дорогостайскаго 176

133.—1601 г. 26 Ноября. Жалоба Войтеха
Шатилы на захватъ у него разныхъ
вещей Иваномъ Гуговичемъ . . . . 178

134—1601 г. 29 ноября. Жалоба Матыса
Матв евича—кирпичнаго мастера на
кирпичномъ завод на Зар чьи на
нанесеніе ему и другому такому же
мастеру побоевъ Маркомъ Бурневи-
чемъ 179

135.—1601 г. 3 Декабря. Заявленіе воз-
наго онежеланіи супруговъ Труяков-
скихъ подвергнуться тюремному за-
клгоченію за оскорбленіе кн. Гедройтя . 180

136.—1601 г. 10 декабря. Жалоба Зенона
Здитовскаго на нанесеніе ему побоевъ
Петромъ Копачовичемъ 181

137.—1601 г. 12 декабря. Заявленіе воз-
наго о поискахъ на мызахъ* Унков-
скаго, на р. Вильн , н коего Артемія
Давидовича . . . — 182

138.—1601 г. 16 декабря. Заявленіе объ
описи вещей, оставшихся посл смерти
Петра Веселовскаго въ дом на Ше-
рейкишкахъ 183

139.—1602 г. 1 января. Заявленіе вознаго
о неуплат въ срокъ Харкевичамя
долга опекз'намъ Плиты, которые
ожидали ихъ по этому д лу ц лый
день въ дом Барана, на улиц Ха-
чучинской ' —

140.—1602 г. ІЗіюля. Заявленіе Софіи Ко-
роткой объ истребленіи пожаромъ въ
1602 году принадлежавшихъ ей раз-
личныхъ документовъ въ дом Вильч-
ковой, подл св. Креста, на Телячьей
улиц 184

14J.—1602 г. 16 іюля. Заявленіе возныхъ
о признаній Гавриломъ Янковичемъ
долга, до отдачи котораго онъ зало-
жидъ Размусу Яновичу свой домъ на
Конской улиц , недалеко отъ дома рус-
скаго братства скорняковъ . . . . . *І85

142.—1602 г. Шсвид тельствованіе вознаго
о драк въ нптейномъ заведеній на
Рудницкой' улиц ' . 186

и
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Стр.
143.—1602 г. 2 сентября. Посвид тельство-

ваніе вознаго о нападеніи на домъ
князя Огинскаго въ г. Вильн на
Смилинской улиц —

144.—1602 г. 6 сентября. Жалоба Корсака на
нанесете ему Гроховскимъ и Костею
раны у воротъ дома Огинскаго, вблизи
церкви св. Козьмы и Дамьяна, на
улиц Сиилинской 188

145.—і 602 г. 7 сентября. Жалоба управляю-
щаго домомъ князя Богдана Огинскаго
на Смилинской улиц о нападеніи на
этотъ • домъ Гроховскаго съ това-
рищами 189

146.—1602 г. 10 сентября. Свид тельство
вознаго о показаніяхъ разныхъ лицъ
по д лу о насильственной смерти
Матвея Заплоцинскаго 190

147.—1602 г. 14 сентября. Посвид тель-
ствованіе вознаго объ уплат Петромъ
Войтеховичемъ долга татарину князю
Шахманцеру Муртозичу въ сел Лу-
кишскомъ 192

148.—1602 г. 17 сентября. Заявленіе Ивана
Ленартовича Рескаго объ ограбленіи
его и нанесеній ему побоевъ въ г.
Вильн въ переулк Ііамекальнисъ . —

49.—1602 г. 25 сентября. Жалоба Анны
Шимановичовой на Гроностайскаго за
нанесеніе побоевъ и ранъ ея мужу . 193

150.—1602 г. 27 сентября. Жалоба Дими-
трія Пашков ича на м щанина Вилен-
скаго Кусого, который якобы црини-
малъ главное участіе въ сожженіи
вещей Пашковича посл смерти его
жены, и заявленіе вознаго объ этой
жалоб 194

151-—J6O2 Г. 24 октября. Жалоба Давида
Шыча на н которыхъ Виленскихъ
м щанъ за нападеніе на него и его
брата Гануса, нанесеніе побоевъ и
нограбденіе вещей 19g

152.—1602 г. 20 ноября. Жалоба пом щика
Станислава Монтвила на пои щицу
же Розу Володкевичовую о покушеніи
занести въ его домъ заразу (моровое
пов тріе) 197

Стр.
153.—1602 г. 3 декабря. Заявленіе вознаго

о передач во влад ніе Стравинской
за долгъ дома м щанина Исаака Со-
локія на Козьмо-Демьянскомъ пере-
улк 198

154.—1602 г. 9 декабря. Жалоба ксендза
Войт ха Воболевича на Феодора Иса-
ковича и Юрія Волоховича за насиль-
ственное задержаніе его на улиц ,
когда онъ ночью возвращался домой . —

155,—1605 г. 16 августа. Требованіе Ме-
лешковой, чтобы Остиковая, нродав-
шая ей свой дворъ н'ь Вильн на
предм стьи недалеко Пречистенской
церкви и мельницы за р гсой Вильной,
защищала ее отъ претеизій, предълв-
ляемыхъ на этотъ дворъ земянами
Млечками 2оО

156.—1605 г. 1В августа. Жалоба Скирнец-
каго и Мерецкаго о нанесеній имъ
побоевъ слугами Луки Мамонича въ
дом у рынка, нротивъ соляныхъ
складовъ 201

157.—1607 г. 8 января. Нелюбовичъ про-
даетъ канонику Вильчопольскому свой
домъ на Ивановской улиц . . . . 202

158.—1608 г. 8 августа. Королевскій листъ
о неуплат Б ликовичемъ - питейнаго
сбора съ дома, кунленнаго у Войтеха
Жопки . . 203

159—1608 г. Ю ноября. ІІриглагаеніе Са-
муила Рупертовича Финка на судъ
по спору о проданномъ имъ Вин-
гольду дом 204

160.— 1608 г. 28 ноября. Заявленіе вознаго
о врученій Самуилу Финку позва
явиться въ Виленскій земскій судъ . 206

161.—1609 г. 16 января. Позовъ Вин-
" гольда къ суду по спору о куплен-

номъ имъ дом —Рупертовскомъ . . 207
162.—1609 г. 20 января. Заявление Войнов-

скихъ о совершенномъ отказ ихъ
отъ вс хъ принаддежащихъ ииъ
правъ на влад ніе домомъ Рупертов-
скимъ 208

163.—1609 г. 23 іюіія. Р шеніе главнаго
Литовскаго трибунала ио жалоб свя-
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мм
плацовъ по распоряженію уніатскаго
митрополита

291.—1670 г. 19 мая. Р шеніе ш> спору
между митрополитомъ Гавріиломъ Ко-
лепдою и Виленскимъ магистратомъ
относительно правъ митрополита на
особую юрисдикцію въ г. Вильн . .

292.—1671 г. 9 февраля. Заявленіе вознаго
объ осмотр имъ образовавшагося
возл дома Садовскаго провала старин-
наго склепа, въ которомъ было много
челов ческихъ костей и надъ кото-
рымъ н когда стояла церковь св. Ми-
хаила . . . . •

293.—1671 г. 25 марта. Коммиссарское р -
шеліе спора между митрополитомъ
Гавріиломъ Колепдою, съ одной сто-
роны, и Виленскимъ магистратомъ и
м щанскимъ обществомъ съ другой—
о прав влад нія н сколькими пла-
цами въ г. Вильн

294.—1671 г. Жалоба митрополита Коленды
на сеніоровъ Кальвинскаго сбора, при-
казавшихъ разбивать старый церков-
ныя ст пы и увозившихъ кирпичъ въ
свои дома

295.—1671 г. 1 іюня. Заяпленіе уніатскаго
митрополита Гавріила Колецды о за*
хват старшинами евангелическаго
сбора въ различпыхъ м стахъ церков-
ныхъ земель, церковнаго имущества и
особенно плаца и самой церкви Покро-
ва Пресвятой Богородицы въ Вильн .

296.—1671 г. 8 іюля. Заявленіе ксендза
омы Ковальскаго о продаж ему

церковнаго плаца Виленскимъ прото-
попомъ Романомъ Рожыцемъ . . . .

297.—1672 г. 15 января. РЬшеніе Вилен-
скаго земскаго суда по спору о пла-
цахъ между митрополитомъ Колендою

и Раецкимъ

298.—1672 г. 4 апр ля. Р шеніе королев-
скаго ассессорскаго суда по спору
между митрополитомъ Гавріиломъ Ко-
лендою и магистратомъ города Вилыш

- относительно подсудности лицъ, жив-

Стр

388

389

397

]ММ Стр."

398

433

434

435

436

шихъ въ домахъ на м стахъ прежнихъ
кладбищъ и погостовъ . • 441

299.—1672 г. 1 іюня. Соглашеніе между
митрополитомъ Гавріиломъ Колендою
и Раецкимъ относительно спорныхъ
домовъ и плацовъ 450

300.—1673 г. 1 мая. Митрополитъ Коленда
назначаетъ евангелическому сбору из-
в стную плату за домъ Солтановскій. 451

301.—1675 г. 3 сентября. Заявленіе Б ли-
ковичей о незаконномъ отнятіи у нихъ
плаца на улиц Лоточекъ митрополи- -;

томъ Жоховснимъ и передач онаго

м щанину Садовскому 452
302.—1674 г. 14 іюня. Заявленіе Вилен-

скаго м щанина Григорія Обуха о про-
даж имъ Якову Чирскому дома, на-
ходящагося въ переулк Лоточекъ и
зависящаго отъ юрисдики митрополита. 453

303.—1675 г. 20 сентября. Митрополитъ

Жоховскій уступаетъ сбору евангели- ' .
чеокому въ полное распоряженіе пе-
реулокъ, ведущій отъ Замковой улицы
къ сбору . . . • 454

304.—1676 г. 10 марта. Королевскій де-
кретъ о назначеній коммиссіи для р -
шенія спора между митрополитомъ
Жоховскимъ и Кальвинскимъ сборомъ
о захваченной этимъ посл днимъ цер-
ковной земл съ постройкамп на ней. 455

305.—1676 г. 16 марта. Митрополитъ Жо-
ховскій возстановляетъ Б лнковичей
въ правахъ влад нія плацомъ, носив-
шимъ названіе Б ликовичовскаго и
принадлежащая къ юрисдик митро-

политовъ 458
306.—1676 г. 8 іюля. Вводъ Б ликовиче-

вой во влад піе церковнымъ плацомъ
около церкви Покрова пресвятой Бо-
городицы, которымъ незаконно влад лъ

Садовскій 469
307.—1678 г. Перечень іезуитскихъ до- л

мовъ, освобожденныхъ отъ всякихъ
повинностей. . 460

308.—1679 г. 24 февраля. Явщ», прившше-
гіи короля Яна Казиміра Верковскимъ
доминиканамъ на плацъ, гд прежде

ш



Стр.
была королевская мельница на р к
Вилейк 461

309.—1682 г. 26 іюля. Осмотръ особою
коммиссіею при митрополит Жохов-
скомъ домовъ и плацовъ въ пред лахъ
митрополитанской юрисдики, для уста-
новленія и уравненія той платы, ка-
кую должны были вносить въ митро-
поличью казну живущіе въ этихъ до-
махъ, пользующееся церковными пла-
цами 462

310.—1683 г. 23 марта. Плятеръ продаетъ
Виленской іезуитской коллегіи свой
домъ противъ костела Св. Ивана . . 464

311.—1683 г. 1 сентября. Р шеніе глав-
наго Литовскаго трибунала по д лу
Виленскихъ іезуитовъ съ Плятеромъ
о прав влад нія домомъ Констан-

• тиновичовскимъ въ Вильн на Боль-
шой улиц 465

312.—1686 г. 10 февраля. Споръ между
Воровскими и Лисовского за обладаніе
посл днею домомъ въ переулк Лото-
чекъ,. которымъ, яко бы по праву,
должны были пользоваться Боровскіе. 467'

313.—1688 г. 22 октября. Р шеніе по спору
между священникомъ церкви Воскре-
сенской Александромъ Любовичемъ и
Виленскимъ м щапиномъ Рогацеви-
чемъ о незаконномъ занятіи посл д-
нимъ церковныхъ строєній 468

314.—1690 г. 12 іюля. Перечень домовъ г.
Вильны, цринаддежавшихъ магистрат-
скому присуду 470

3.15.—1690 г. 31 іюля. Перечень домовъ,
принадлежащихъ Виленской еврейской
синагог 480І

316.—1691 г. 25 іюля. Закладная на домъ
и огородъ Сальведера на Шерейкиш-

. кахъ, подъ Лысою горою 481

817.—1691 г. 20 іюля. Виленская іезуитг
екая академія уступаетъ на Лукиш-
кахъ свои плацы и огороды викарному
костела св. Ивана въ' зам нъ принадт
лежащихъ костелу, смежныхъ съ ака-
деиіей двухъ плацовъ съ постройками. 482

ЛМ Стр.
318.—1691 г. 22 іюля. Вводъ іезуитовъво
; влад ніе двумя плацами возл ихъ

коллегіи 4§4
319,—1691 г. 21 августа. Заявленіе воз-

наго о ввод Изабеллы Ходкевичевой
во влад ніе Ходкевичовскимъ домомъ

• на Большой улиц 485
320.—1695 г. 20 іюня. Продажная запись

Екатерины Роговщанки Соколовскому
на домъ, на Спасской улиц , подле-
жащій юрисдик митрополита . . . . 486

321.—1696 г. 5 сентября. Продажная за-
пись Симеона Раковича Андрею Кула-
ковскому на домъ на улиц Лоточекъ. 487

322.—1698 г. 9 мая. Жалоба Владислава
Бржостовскаго на Юдицкаго за умыш-
ленное, по его приказанію, разбитіе
струга съ товарами на р к Виліи . 488

323.—1698 г. 28 мая. Явка духовнаго за-
в щанія Ивана Рейнгольда Зеера . . 490

324.—1698 г. 28 мая. Разр шеніе на по-
стройку дома на плац Плятеровскомъ,
данное Рымкевнчамъ ректоромъ іезу-
итской коллегіи 492

325.—16.98 г. 6 іюня. Заявленіе о подд лк
духовнаго зав щаніи родственниками
Рогожинскаго . .' 493

326.—1698 г. 3 августа. Заявденіе вознаго
о врученій позвовъ Анн Шоповской. 494

327.—1698 г. 5 августа. Заявленіе вознаго
объ опов щеніи банниціи противъ Го-
ліушовой —

328.—1698 г. 18 августа. Жалоба Андрея
Соботковскаго на Степана Перхаль-
скаго, который скрылся, не сдавши
отчета по сплаву товаровъ по р. Виліи
въ Королевецъ и по веденію поручен-
ныхъ ему д лъ въ главномъ литов-
скомъ трибунал 49В

329.—1698 г. 20'августа. Заявленіе воз-
наго о врученій имъ позвовъ н кото-
рымъ лицамъ для явки въ главный
литовскій трибуналъ 49.6'

330.—1698 г. 23 сентября. Д ла Степана
Гриневича съ Иваномъ Яхимовичемъ.
о взысканіи съ него понесеииыгъ
убытковъ за утонувшую якобы. пеньку,
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Ш Стр.
отправленную на струг въ Короле-

\ вецъ 496
331.—1698 г. 20 октября. Заявленіе воз- . ;

наго объ осмотр въ дом Бальцевича,
на.углу рыбнаго конца, п сколькихъ
лицъ, смертельно раненныхъ Корса-
комъ и Верещакою . . 498

332.— 1701г. 31 августа. Осмотръ коммис-
сіею спорнаго дома на Стеклянной
улиц 499

333.—1703 г. 4 декабря. Митрополитъ .,
Левъ Заленскій вызываетъ Стефана
Гриневича къ своему суду за незакон-
ное присвоеніе себ каменнаго дома,
принадлежащаго Виленской Воскресен-
ской церкви . . . . —

334.—1706 г. 13 іюня. Р шеніе митропо-
лита Льва Заленскаго по спору о дом
на Стеклянной улиц , принадлежав-
шемъ Воскресенской церкви . . . . 501

335.—1539—1714 г. Опись документовъ,
относящихся къ дому Еліашевнча и
другимъ домамъ 502

336.—1717 г. 26 іюня. Р шеніе по д лу о
незаконномъ завлад ніи Поклевскимъ-
Козломъ домомъ Лисевскихъ, принад-
лежавшемъ митрополій 506

337.—1718 г. 30 мая. Митрополитъ Левъ
Кишка вызываетъ къ суду Алексан-
дровича и его супругу за неплатежи
арендныхъ децегъ за церковный домъ,
въ которомъ они.жили, и за непра-
вильно заключенный ими коптрактъ
со вредомъ и убыткомъ для Воскре-
сенской церкви. . 608

338.—1718 г. 5 августа. ІІозывъ къ коро-
левскому суду Анцы Пакошовой за са-
мовольное завлад ніе и пользование
домомъ, хакъ называемымъ Шеферов-
скимъ, который по докумептамъ при-
надлежалъ митрополій

839.—1720 г. 26 апр ля. Іезуиты уступа-*""
ютъ временно Белдовскому часть плаца
возл іезуитской коллегіи 509

340.—1721 г. 10 мая. Продажная запись,
данная Б ликовичемъ Хм льшщкому
на плацъ около Покровской церкви . 610

ММ Стр;
341.—1723 г. 17 августа. Инвентарная

опись Плятеровскаго дома . . . . . 511
342.—1724 г. 26 іюля. Стефанъ Гружев- °

скій записываешь Виленской Воскре-
сенской церкви бывшій у него въ за-
лой домъ въ Рыбномъ конц . . ; 513

343.—1724 г. 10 августа. Марціанъ Дом-
бровскій записываетъ Виленской Вос-

: кресенской церкви свой домъ въ Рыб-
номъ конц . . . . . . . . . . . . 514

344.—1724 г. 14 декабря. Шеміотовна да-
ритъ іезуитскому костелу на Сншшш-
кахъ плацъ съ огородомъ и свой домъ
на Замковой улиц , противъ костела
С в . Я н а • • • . . . - 515

345.—Около 1725 г. Историческая справка
о- принадлежности плаца при костел
св. Юрія 517

346.—1725 г. 29 сентября. Священникъ
Любовичъ сдаетъ въ аренду по кон-
тракту еврею Иделю Якубовичу домъ
Воскресенской церкви на Стеклянной
улиц 618

347.—1726 г. 1 іюня. Явка консенса, кото-
рымъ митрополитъ Левъ Кишка даетъ
право Б ликовичу влад ть огородомъ
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348.—1728 г. 14 апр ля. Ув домленіе о ко-
ролевскомъ р шеніи относительно воз-
вращенія митрополиту Льву Кишк
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скаго собора 524

861.—1732 г. 30 іюля. Позовъ виленской
капитулы іезуитамъ по д лу о наси-
ліяхъ, причиняемыхъ ими жильцамъ
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сос днихъ съ ними доиовъ, съ ц лію
завлад нія этими домами 528
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ють Виленскимъ іезуитамъ свой домъ
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- скій сдаетъ въ аренду Ходаринскому
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360.—1755 г. 15 апр ля. Позовъ Вилен-
скимъ доминикапамъ, іезуитамъ, Бер-
нардинкамъ костела св. Михаила, епи-
скопу и всей капитул и Неймановичу
для явки въ главный Литовскій три-
буналъ по обвиненію ихъ въ захват
ими домовъ и плацовъ, принадлежав-
шихъ Виленскимъ церквамъ . . . . 551
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362.—Около 1770 г. Объясненія базиліанъ
Виленскаго свято Троицкаго монастыря
по иску къ нимъ о самовольномъ яко-
бы занятіи ими дома, называемаго
Волминскимъ и Сицинскимъ, рядомъ
съ Цятницкою церковію 558

363 —1770 г. 29 октября. Консенсъ митро-
полита Володковича Горскому на вла-
д ніе домомъ Выржиковскихъ. . . . 564

364.—1770 г. 6 ноября. Р шеніе по д лу
о иезаконномъ присвоєній іезуитами
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365.—1771 г. 1 августа. Кевличи вызыва-
ютъ къ суду іезуитовъ по д лу о при-
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Радивилдовъ, продаетъ Виленскому
университету принадлежащей имъ домъ
на Большой улиц 572



ПРЕДИСЛОВІК

Придавая большое значеніе воспроизведенію древняго расположенія старой
Вильны до конца ХУІІ-го стол тія, Виленская коммиссія задалась, между про-
чимъ, ц лію собиранія подходящихъ для этого документовъ. При этомъ кром
топографіи старой Вильны, желательно было хотя н сколько воскресить въ па-
мяти и древній внутренній складъ жизни и д ятельности Виленцевъ. Съ этою
ц лію разсмотр на масса рукописнаго матеріала въ Центральномъ Виленскомъ
Архив и въ рукописномъ отд леніи Виленской Публичной Библіотеки. Разобран-
ный матеріалъ доставилъ очень много ц нныхъ подходящихъ документовъ, ука-
зывающихъ древнее м стонахожденіе въ Вильн церквей, костеловъ, евангели-
ческихъ сборовъ, погостовъ и кладбищъ, древняго замка—верхняго и нижняго,
дворцовъ, улицъ, общественныхъ зданій, частныхъ домовъ, плацовъ, садовъ и
огородовъ, мостовъ, мельницъ, направленіе Виленскихъ р къ и источниковъ. Въ
документахъ при этомъ нер дко отм чается та или другая черта нравовъ и
обычаевъ насельниковъ старой Вильны, ихъ взаимныя отношенія, занятія. Сд -
ланное такимъ образомъ собраніе послужило матеріаломъ для настоящаго изданія.
Оно должно положить начало документальному изученію прошлаго такого зам -
чательнаго города, какъ Вильна. Н тъ сомн нія, что дальн йшія разысканія въ
Виленскомъ городскомъ архив , въ Капитульномъ и Литовской Консисторіи, а
также продолженіе работа въ Центральномъ Архив и Виленской Библіотек
откроютъ еще очень много новаго матеріала для уясненія новыхъ сторонъ изъ
прошлаго г. Вильны. Тогда можно будетъ нарисовать уже полную его картину.
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А теперь, пользуясь издаваемыми документами, остановимся н сколько на уясне-

ніи какъ топографіи старой Вильны, такъ и внутренней бытовой стороны жи-

телей города. При этомъ мы будемъ им ть въ виду и прежніе печатные труды

изв стныхъ достов рныхъ писателей о Вильн *).

М стность, занимаемая нын Вильной съ ея пригородами, въ старину по-

крыта была на огромное пространство дремучимъ л сомъ. Почти весь Литовскій

край, по зам чанію ПІайнохи, представлялся въ X —XII в. однимъ сплошнымъ,

дремучимъ боромъ, подъ прикрытіемъ котораго нер дко красовались глубокія,

громадныхъ разм ровъ озера и протекали многоводныя р ки. Нын шняя Б ло-

в жская пуща была ничтожною сравнительно съ пущами Мстиславского, Борисов-

скою, Рудницкою. Посл дняя отъ самой Вильны тянулась вплоть до Н мана;

остатокъ ея сохранился до настоящаго времени въ л сахъ Рудзишскихъ2). Съ

другой стороны еще въ XVI ст. между Бильною и Полоцкомъ слишкомъ на сто

верстъ простирались непроходимые, нескончаемые л с а 3 ) .

Изъ инструкціи, данной въ 1658 г. посламъ отъ города Вильны къ царю

Алекс ю Михайловичу, видно, что и въ это время г. Вильна былъ окруженъ „пу-

щами" Роканцишскою, Лаваришскою и Вершубскою. Изъ этихъ пущъ, состав-

лявшихъ принадлежность казны (Вильна въ это время была завоевана русскими

войсками), посламъ рекомендовалось просить разр шенія Государя на вырубку

л са для постройки въ город домовъ и моста на р. Виліи4). По Стрыйковскому

берега Виліи и Вилейки въ ХІУ в. покрыты были громадными, непроходимыми

л сами, которые, будучи почти недоступны для людей, служили въ тоже время

прекраснымъ м стомъ для логовищъ и пріюта дикаго зв ря, какъ болыпаго, такъ

и малаго5). Изв стное сказаніе объ охот Гедимина на Виленскихъ горахъ около

г) Сочиненія о Вильн Ерашевскаго, Нарбута, Балинсваго, іезуита Кояловича, изданія Ви-
ленской Коммиссіи для разбора актовъ, Виленскаго учебааго округа, труды Батюшкова, Семе-
нова, отд льныя статьи въ различныхъ повременныхъ изданіяхъ первой половины т кущаго
стол тія, особенно въ прекрасномъ изданіи „Wizerunki i roztrząsania naukowe". . . всегда будуть
необходимы при ученой разработк прошлаго г. Вильны. Авторы ихъ пользовались при своихъ
изсл довашяхъ завиднымъ богатствомъ такихъ источниковъ первостепенной важности, которые
теперь для насъ или недоступны, или даже совершенно затерялись.

^Iadwiga i Iagiełło~Szajnocha-^-Lwow—1861 г. Т. III, str. 182.
s) Litwa—Kraszewskiego—Warszawa 1847, r. T. I, str. 37.
4) Wizerunki i roztrząsania naukowe—poczet nowy drugi—Wilno—1840 r.T. 17, str. 130,131.

: 5) Stryjkowski—Kronika—Warszawa—1846 r. T. I. str. 360.
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1320 г. и о множеств зд сь л снаго зв ря (туръ, лось, олень, зубръ, дикій ка-

банъ, дикая коза, лошадь, медв дь, куница, бобръ. . .) свид тельствуетъ только

ó' богатств л совъ того времени кругомъ Вильны. Дубъ, сосна, ель, грабъ, ясень,

ольха, липа, тополь, береза и многія другія древесныя породы росли привольно

и роскошно на нын шнихъ Виленскихъ горахъ и окружаемой ими съ трехъ

сторонъ долин .

Эту долину омывали дв многоводныя р ки: Бильна (нын шняя Вилейка) и

Велія или Вилія х). Количество р чной воды увеличивали собою бившіе зд сь

съ необыкновенною силою м стные ключи и источники. До сихъ поръ богатый

прекрасною водою Виленскій родникъ Вингры на Погулянк въ конц XIV стол,

представлялъ собою въ самомъ начал своего зарожденія небольшое озеро, изъ

котораго каналами здоровая чистая вода проводилась въ различныя части тогда-

шняго города2). Другой, не мен е богатый родникъ находился въ м стности, из-

вестной нын подъ именемъ Поплавы, составлялъ потомъ собственность велико-

княжеской казны -и назывался Жупранскій Вингеръ3). Въ другихъ частяхъ

описываемой м стности, возл нын шняго жел знодорожнаго моста, въ дом -̂

бывшемъ Кособуцкаго, возл нын шняго латинскаго ка едральнаго костела, въ

м стности, занимаемой нын женскимъ монастыремъ, Миссіонерскимъ костеломъ,

пріютомъ Іисусъ Младенецъ, еврейскою школою были источники не мен е пре-

красной и обильной воды4). Р ки Бильна и Вилія изобиловали множествомъ вся-

каго рода рыбы. Лосось, осетръ въ р к Виліи изъ Балтійскаго моря черезъ

Н манъ, зам чательная по своему вкусу щука, язь, селява, форель и много дру-

гихъ наполняли собою воды литовскихъ р къ и озеръ. Въ хроник Быховца за-

м чается, что „въ р кахъ (литовскихъ) великая оживность рыбъ непосполитыхъ;

ижъ не только тые рыбы, которые ся въ тыхъ р кахъ родятъ, але множество

рыбъ розмаитыхъ и дивныхъ"5).

Обиліе л са и воды давало возможность размножаться царству пернатыхъ

и вызывало къ жизни въ буквальномъ смысл * ц лые рои пчелъ. Первые насель-

')'Акты ВиленЬкбй когімиссіи—т. XX. 77, 97 245, 282 461 и др.
2) Dzieje ńaroidu Litewskiego Theodora Ńarbutta—Wilno—1838 r. T. V,. 525. cp. ibid. 460.

У Вьюкй' КоялоЙійа' эта' м стносі называется болотомъ Вингрою.—Kojałowicz. Historia Lithva-
піав'р. і ! р. 2Ьэі

s ) Акты Вилен. Кои. т. XX стр. 293. »
^'Wizertitiki i roztrząsania" naukowe T1. 24* str. 80, прим. I.
5) Dzieje nar. Lit. Narb. T III, 531, прим. 3.' Ср. Stryjkowski—Kronika—T. I. 56, 57.
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ники исторической Литвы находили въ л сахъ множество громадныхъ дуплистыхъ

деревъ, сверху до низу заполненныхъ медомъ1).

Такія естественныя богатства, среди которыхъ находилась м стность, вызвав-

шая потомъ къ жизни городъ Вильну, не могли не обратить на себя вниманія

путешественниковъ и отд льныхъ кочующихъ народцевъ, и есть указанія, что

зд сь рано начали образовываться поселёнія. Въ упоминаемыхъ Исландскимъ пу-

тешественникомъ XII в. Снорро—Стурлезономъ поселеніяхъ Вельни и Трикъ, ко-

торыя онъ нашелъ между прочимъ въ м стности нын шней Виленской губерній,

ученые изсл дователи хотятъ вид ть города Вильну и Троки2). По свид тельству

Воскресенской л тописи, Вильна существовала уже въ XII в к 3). Подтвержденіе

этого мн нія находимъ въ сочиненіяхъ' такихъ писателей, какъ Длугошъ, Стрый-

ковскій и др.4).

Н тъ сомн нія, что историческая Вильна возникла и создалась со времени

только Гедимина, съ 1322 г.; но нельзя отвергать и того, что мелкія, разрознен-

ныя поселенія въ м стности, занимаемой нын Вильной, были зд сь гораздо ран е

XIV стол тія. Быстрое возвышеніе города приГедимин , его ростъ, процв таніе,

множество какъ будто сразу появившихся построекъ, его преимущественное зна-

ченіе и превосходство передъ Троками, прежнею столицею Литовскаго князя,—

все это говоритъ въ пользу того мн нія, что и м стность при соединены Вильны

съ Виліей была хорошо изв стна современникамъ и что зд сь давно были посе-

») Dz. nar. Lit. Narbutt, Т. I I I . 529.
2 ) Dzieła Tadeusza Czackiego. Poznań. 1844 r. T. I . str. 17. Cp. Historyja miasta Wilna

Balinskiego—Wilno—1836 r. T I. str. 50.
3) А о семъ Миндовг писаніе предлежитъ, откуду пріиде въ Литовскую землю: въ л то

6637-е княжащемъ Рогволодовичемъ въ Полотцку, пріиде на нихъ князь великій Мстиславі
Владиміровичъ Манамашъ, и Полтескъ взялъ, а Рогволодовичи заб жали въ Царь городъ; а
Литва.въ ту пору дань даяше княземъ Полотцкимъ, а владоми своими гетманы, а города Ли-
товскіе тогда, иже суть нын за кролемъ, обладаны князьями Кіевскими, а иные Черниговскими,
иные Смоленскими, иные Полотцкими, и оттол Вильни приложишася дань далти королю Угор-
скому, за страхованіе великаго князя Мстислава Володиміровича. А Вильнлне взяша себ изъ
Царьграда князя Полотцкаго Ростислава Рогволодовича д тей, Давило князя да брата его Мов-
колда князя, и той на Вильн первый князь: Давила братъ Мовколдовъ большей a д ти его
В дь, его же люди волкомъ звали, да Ердень князь; а Ерденевъ сынъ крестился, былъ владыка
во Твери, который на Петра, на чюдотворца, волневіе учинилъ, а звали его Андреемъ, писалъ
на чюдотворца лжи выя словеса. А у Мовколда князя сынъ Миндовгъ а у Миндовга князя д ти
Вышлегъ, да Домонтъ. Полное собраніе рус. л тописей—Спб. 1866 г. Т 7. стр. 164—5. Ср. Ка-
рамзинъ. Исторія Госуд. Россійск. Спб. 1819, т. 4 пр. 103 и 277.

<) Historia Polonica-Johannis Długosii. Lipsiae. 1711. Т . I, Liber X. р. 116. Kronika Macieja
Stryjkowskiego. Warszawa. 1846. T. I . str. 4 8 — 5 5 .



ленія, гораздо раньше оффиціальнаго объявленія этой м стности великокняжескою

столицею.

Съ концемъ XII стол тія въ Литовской исторіи совершился сильный пере-

воротъ. На южныхъ и юго-западныхъ побережьяхъ Балтійскаго моря, гд жили

между прочимъ Литовцы, гд было и главное ихъ святилище — Ромнове, появля- -

ются меченосцы и крестоносцы. Новые пришельцы силою завлад ваютъ землею

Литовцевъ и во имя религіи начинаютъ отнимать у нихъ все имущество, а самихъ

обращать въ рабство и лишать жизни, если т упорствовали въ нежеланіи при-

нять латинство. Поддерживаемые силою Рима и всего латинствующаго Запада,

меченосцы и крестоносцы пор шили совершенно уничтожить Литовцевъ—язычни-

ковъ и создать на ихъ земляхъ собственную державу. „Вм сто отдаленнаго, до- .

рогаго и труднаго похода въ Палестину, для рыцарей открывалось новое поле

д йствія, столько же освященнное религіозными мотивами, но бол е близкое и

безопасное; вм сто тяжелыхъ переходовъ по знойнымъ пустынямъ Сиріи, вм сто

серьезной и опасной борьбы съ воинственными и многочисленными полчищами ту-

рокъ и монголовъ, рыца-ри получили возможность съ равною силою побывать въ

стран бол е близкой, порубежной съ отечествомъ многихъ изъ нихъ; имъ пред-

стояли переходы по т нистымъ л самъ береговъ Н мана; вм сто опасныхъ битвъ,

имъ приходилось истреблять огнемъ литовскія села и мечомъ—почти безоружныя,

разрозненныя и не представлявшій для закованныхъ въ жел зо рыцарей опаснаго

сопротивленія скопища литовской деревенщины; и т мъ не мен е они пользовались

въ западномъ обществ славою военныхъ подвиговъ, посвященныхъ на служеніе

церкви. Съ ц лію пріобр сти ату громкую и дешевую славу, показать рыцарскую

удаль, не подвергаясь очевидной опасности, толпы рыцарей являлись въ начал

каждой весны на подмогу н мецкимъ крестоносцамъ и раздвигали шагъ за шагомъ

границы ихъ влад ній. Крестовые рыцари и ихъ гости съ каждымъ годомъ подви-

гались дальше въ глубь литовскихъ земель, опустошали новыя волости, насильно

крестили жителей, наказывали ихъ сопротивленіе или отпаденіе отъ христіанства

рабствомъ: покорныхъ же облагали тяжелыми налогами, лишали большей части

земель въ пользу н мецкихъ колонистовъ и подвергали жел знымъ тискамъ орден-

ской администраціи. Литовцы пытаются отстоять свою независимость со всею си-

лою твердой, стойкой энергіи, свойственной ихъ племени; но разрозненные, безъ

взаимной связи между собою, они не могутъ представить серьезнаго препятствія

н мецкому завоеванію; одна волость за другою, одно кол но за другимъ борется

съ отчаяніемъ за спою свободу и падаетъ въ неравной борьб " ' ) . A німецкіе ры-

1 1 Очерки исторі» пол. княж. Лит. до половики Х стол. Антоновича. Кіепъ LS78 г. стр. 1G-
IV
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цари, одушевляемые въ своей завоевательной д ятельности не столько религіею,

сколько неодолимою жаждою захвата мнимыхъ несм тныхъ богатствъ туземцевъ,

припрятанныхъ якобы въ глубокихъ тайникахъ ихъ фантастическихъ святынь,

„этого новаго золотаго руна", не останавливаются бол е ни передъ какими пре-

пятствіями'). Подъ ихъ ударами падаетъ, наконецъ, древн йшая литовская святыня

Ромнове въ Пруссіи; переносимая посл довательно къ устьямъ Дубиссы, Невяжи, она

и зд сь д лается добычею рыцарей. Главный литовскій жрецъ стараго язычества

(до половины XIII в.) отказывается отъ своей миссіи и нризнаетъ преимущество

христіанства2). Этотъ ударъ для Литовцевъ былъ несравненно сильн е, ч мъ са-

мыя р шительныя поб ды надъ ними н мецкихъ рыцарей. Они дрогнули и изъ

древнихъ своихъ обиталищъ въ Пруссіи и Курляндш толпами устремились въ со-

с днюю Ковенскую губернію и бол е отдаленный Виленскую и Гродненскую3).

Около этого времени, половины XIII в., массы двинувшихся Литовцевъ сильно

увеличили колонизацію и занимающей насъ м стности при сліяніи Вильны съ Ви-

ліей. Можно было даже думать, что зд сь образуется новый священный центръ

литовскаго язычества, что разрушенное рыцарями Ромнове въ Пруссіи и Жмуди

будетъ возстановлено на берегахъ Вильны и Виліи. Вся нын шняя такъ назы-

ваемая ка едральная площадь, съ Вотаническимъ садомъ включительно, около 1263

г. предназначена была къ устройству на ней литовскаго языческаго святилища.

М стная природа вполн отв чала тому понятію, какое привыкли соединять Ли-

товцы—язычники съ представленіемъ о своемъ Ромнове. Дикій, непроходимый,

в ковой боръ, кругомъ защитныя отъ враговъ горы, масса воды, богатство

естественныхъ произведеній—все, повидимому, говорило за прекрасный выборъ

м ста. Когда зд сь случайно охотился Литовскій князь Свинторогъ съ сыномъ

своимъ Герымундомъ, м стность показалась ему зам чательною во вс хъ отноше-

ніяхъ. Желая, по возможности, подальше запрятаться въ глубин л совъ отъ на-

паденій рыцарей и спасти гибнувшее подъ ихъ ударами язычество, Свинторогъ

клятвенно обязалъ своего сына похоронить его останки—сжечь ихъ съ соблюде-

ніемъ языческихъ церемоній—именно въ этой м стности, при впаденіи Вильны

въ Вилію ипотомъ уже, на все будущее время, эта долина должна была служить

усыпальницей-зглищемъ—какъ вс хъ Литовскихъ князей, такъ и вс хъ высшихъ

') Dz. nar. Lit. Narbutta—T 4. str. 365.
2) Dz. nar. Lit. Narbutt T. 1. 248, 249, Ср. ibid. 189 219, 221, 224, 225, 239, 419, 42 ! .

T. IV. 364—367. T. VI. 304, 305. T. VII. 88, 89. Obraz Litwy—Iaroszewicza-Wilno, 1844 r.
T. I. str. 192. Wijuk Kojałowicz—Historia Litwaniae. 1649 p. 1. 32.

3) Dzieje nar. Lit.—Narbut. T. IV. 267, 271, 272, 275, 282, 285, 292.
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представителей литовскаго дворянства и боярства1). Свято выполнилъ Герымундъ

зав щаніе своего отца. Посл его смерти, около 1264 года, онъ немедленно ве-

л лъ рубить в ковой л съ на долин — нын шней ка едральной площади въ

Вильн —и, расчистивши все это м сто, освятилъ его съ своими жрецами для

предстоящаго назначенія; для принесенія жертвы богамъ убито было множество

м стнаго зв ря, а срубленные в ковые дубы, сосны, липы послужили богатымъ

матеріаломъ для жертвенныхъ костровъ. Доставленные останки Свинторога, по-

крытые, согласно обычаю, богат йшими военными досп хами, оружіемъ и одеждою,

были сожжены теперь; участь покойнаго князя разд лили его любимыя охотничьи

собаки—по пар гончихъ и борзыхъ —, ястребъ, соколъ, верховая лошадь и

слуга. На устроенный, такимъ образомъ, громадныхъ разм ровъ костеръ, огонь

на которомъ поддерживался жрецами и присутствующими вельможами и боярами,

посл дніе бросали ногти рысьи и медв жьи: при обладаніи сильными ногтями ди-

кихъ зв рей, покойники, по в рованію Литовцевъ, удобн е могли въ загробной

жизни взобраться на фантастическую крутую гору—м сто в чнаго блаженства и

покоя2). Съ этихъ поръ м стность, на которой сожжены были останки литовскаго

князя Свинторога, стала называться долиною Свинторога.

Сынъ его Герымундъ, избранный въ 1265 году литовскимъ княземъ, устрояетъ

зд сь въ память отца каменное капище языческому богу Перкуну. Это былъ большой

дворъ на м ст нын шняго ка едральнаго костела, окруженный со вс хъ сторонъ

каменными ст нами. Длина ихъ была сто пятьдесятъ локтей, ширина—сто, а, высота

пятнадцать локтей. Крыши надъ капищемъ не было и входъ въ него былъ только

одинъ—со стороны р ки, т. е. л ваго притока - Вильны. Въ т времена, да еще и

въ XVIII в., онъ протекалъ, какъ увидимъ дальше, съ западной стороны костела,

захватывая въ свою ограду, такъ сказать, и ка едральную колокольню3). Къ ст н

напротивъ входа примыкала часовня, въ которой находились различныя принадлеж-

ности языческаго богослуженія и священныя богатства. Подъ часовнею былъ устроенъ

склепъ, гд содержались священные ужи, жабы и другія подобныя творенія. Надъ

часовнею возвышалась крытая бес дка, поднимавшаяся еще надъ ст нами на шестнад-

цать локтей. Въ бес дк находилась деревянная статуя Перкуна, которая была до-

ставлена сюда изъ священныхъ л совъ Полонги. Часовня и бес дка были камен-

1) Stryjkowski—Kronika. . . Т. I. str. 308.
2) Stryjkowski—Kronika--!. I. str. 309. ф.
3) Historyja m. Wilna—Balinskiego— Т. I. См. пляпъ г. Вильны, также планы гор. Вильны

въ „Памятникахъ р. старины" —Батюшкова, вып. 5 и 6 и въ „Wilnie" Kraszewskiego—Т. I.
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ныя. Передъ часовнею возвышался жертвенникъ, къ которому вели дв надцать

ступеней; каждая изъ ступеней была локоть высоты и три локтя ширины; жерт-

венникъ, окруженный перилами, им лъ три локтя высоты и девять квадратныхъ

локтей въ основаній; въ общемъ жертвенникъ вм ст съ ступенями им лъ вы-

соты девять локтей отъ поверхности земли и вверху его украшало множество

, роговъ зубра. Каждая ступень, ведущая къ жертвеннику, посвящена была изв ст-

ному знаку зодіака, и когда солнце вступало въ тотъ или другой знакъ, ему на

соотв тственной ступени зажигался жрецами жертвенный огонь, безъ сожиганія

какой нибудь жертвы. Высшая ступень посвящена была Раку, низшая Козерогу,

и на этихъ ступеняхъ лежали восковыя фигуры того или другого соотв тствен-

наго знака зодіака. На самомъ жертвенник , въ н которые священные дни, со-

жигались жертвы, для которыхъ убивались священныя лшвотныя. Огонь на жер-

твенник гор лъ днемъ и ночью, и его поддерживали и охраняли посвященные

для этой ц ли жрецы. Углубленіе для огня такъ искусно было устроено въ жер-

твенник , что его не могли погасить ни проливной дождь, ни сн гъ, ни в теръ;

напротивъ пламя отъ огня поднималось въ это время якобы сильн е и выше, и

это приписывалось искусно приготовляемому матеріалу для топлива. Въ жертвен-

ник были внутреннія приспособленія, въ которыхъ хранились сосуды и тому по-

добныя вещи, употребляемыя при жертвоприношеніи. При вход во святилище

находилось пом щеніе Криве-Кривейто, т. е. верховнаго языческаго жреца. Въ

его пом щеніи была круглая башня, съ которой наблюдалось течете солнца; по

такому наблюденію, на изв стной ступени жертвенника зажигался жертвенный

огонь, и это указывало жителямъ первый день того или другаго м сяца. Въ свою

очередь, кирпичъ съ изв стнымъ знакомъ, зад ланный въ начал года въ ст ну

башни, указывалъ годы. Есть преданіе, что предварительно устройства насто-

ящаго капища, литовскій князь Свинторогъ послалъ въ 1263 г. блестящее посоль-

ство на Жмудь къ прорицалищу на р к Н ман , спрашивая о будущей судьб

и участи, какая ожидаетъ предположенную къ устройству святыню. Жмудская

Пи ія якобы пророчила ей существованіе до той поры, пока будетъ существовать

само язычество и приказала якобы выжечь сто двадцать два кирпича, круглой

формы, съ указанными ею іероглифами, которые должны были послужить указа-

ніемъ для будущаго счастливыхъ и несчастныхъ л тъ. Оказалось, что посл дній

кирпичъ им лъ будто бы знакъ двойнаго креста, и его считали за подарокъ, при-

сланный отъ прорицалища литовскому князю, почему и самый знакъ включеиъ

былъ въ составь литовско-языческаго герба. Но другіе, по преданію, говорили,

что съ наступленіемъ временной очереди этого знака, посл дустъ отъ христіанъ
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разореніе языческой святыни и самаго язычества. Хроникеръ, сообщающій эти

св д нія, говорить, что названные кирпичи можно было вид ть еще. въ его время

(XV в.) на южной сторон колокольни ка едральнаго латинскаго костела, которая

до половины надстроена и перод лана вновь, посл пожара 1399 года. Хотя эти

кирпичи, продолжаете тотъ же хроникеръ, не заслуживают^ въ настоящее время

того значенія, какимъ. пользовались во время оно, однако достаточно доказано,

что въ 1387 году, въ понед льникъ на второй нед л великаго поста, ихъ было

вд лано въ ст ну счетомъ сто двадцать одинъ; а въ этотъ день впервые приступ-

лено къ разоренію языческаго капища. Все это застроенное м сто, заключаете

хроникеръ, названо было долиною Свинторога, т. е. святой алтарь, такъ какъ оно

предназначалось для принесенія языческихъ жертвъ и для сожиганія останковъ

литовскихъ князей посл смерти1).

Кром долины Свинторога, литовскія языческія капища появились и въ дру-

гихъ ближайшихъ къ ней м стностяхъ. Нын шнее предм стіе Вильны Антоколь,

въ той части, гд находится теперь военный госпиталь, сд лалось главнымъ свя-

тилищемъ литовскихъ языческихъ божествъ. Тамъ былъ д лый ихъ Пантеонъ").

Посос дству съ литовскимъ нантеономъ находилось капище богини любви—Миль-

ды, на м ст нын шняго костела св. Петра и Павла 3). Гд теперь Пятницкая

церковь, устроено было въ конц XIII в. капище Рагутиса—покровителя пчело-

водовъ, медоваровъ, пивоваровъ; онъ пользовался особымъ почетомъ при весе-

лыхъ застольныхъ бес дахъ. угощеніяхъ, пирушкахъ 4). Есть и другія глухія

указанія на существованіе въ конц XIII в. капищъ въ нын шней Вильн въ

м стности, называемой Лукишки, на м ст нын ганяго костела св. Іоанна, въ По-

бернардинскомъ саду, сзади самаго костела, на Вакшт , гд д тскій пріютъ

„Іисусъ Младенецъ" 5).

Изъ этого мы можемъ только вид ть, что со второй половины XIII в ка то

м сто, гд потомъ стала устрояться Вильна, быстро заселяется литовцами—языч-

никами, которыхъ на древнихъ м стахъ мхъ обитанія начали угнетать и пресл -

довать на смерть н мецкіе рыцари. Вогатыя, прекрасныя, дикія м ста при сліяніи

Вильны съ Виліей показались для нихъ вполн пригодными зам нить самую ро-

») Dz. n a r . L i t . — N a r b u t t . ••• Т . І 2 2 6 - 2 2 9 . Tygodnik Wileński Wi lno—1817 г. Т I I I . 1 0 4 - 1 0 7 .
2 ) Dz. nar . Li t . N a r b u t t . T. I, 230.
«) Ibid. T. I, str. 62.
4) Ibid. T. I, s tr . 15.
5 ) Ibid. T. I, s tr . 2 3 2 - 235.
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дину, и зд сь, около- долины Свинторога, они бол е и бол е начали утверж-

даться.

Въ то же время, новая волна чисто русскихъ пришельцевъ продолжаетъ

приливать къ будущей Вильн съ другой стороны, по Полоцкой дорог и по такъ

называемому Лидско-Ошмянскому тракту. М стность по берегамъ Виліи была

изв стна русскимъ выходцамъ съ XII и даже съ XI в ка. Сюда заходили въ

своихъ походахъ русскіе князья и зд сь устрояли укр пленія для собиранія дани

съ поб жденныхъ народцевъ !). Постоянныя войны между русскими, литовцами

и н мецкими рыцарями были причиною того, что Литовцы и Русскіе часто объ-

единялись между собою, шли противъ общаго врага, соглашались жить подъ

управленіемъ одного и того-же князя—литовскаго или русскаго и устрояли одно

княжество 2). При такомъ порядк вещей русскимъ вольнымъ людямъ былъ со-

вершенно свободенъ доступъ въ пред лы Литвы и если литовцы уб гали отъ н -

мецкихъ рыцарей въ дикія м стности собственно Литвы, то сос дніе съ Литвою

русскіе, хорошо ознакомленные съ нею съ XII стол тія, теперь въ XIII в. р -

шительно стали уходить сюда отъ страшно опустошительныхъ походовъ Батыя

на западную Русь 3) Вм ст съ пришельцами проникало въ Литву и восточное

христіанство и въ хроник епископа Петра Камераненскаго есть прямыя указа-

нія, что еще въ XI ст. русскіе впервые принесли въ Литву христіанскую в ру4).

Колонизируя м стность при сліяніи Вильны съ Виліей, Русскіе селились по обо-

имъ берегамъ р. Вильны, занимая такъ называемое Зар чье, Поповщину, Сафьяники

и Острый конецъ. Посл дній обнималъ собою все пространство отъ нын шнихъ

Острыхъ воротъ до Бакшты съ одной стороны и съ другой до Конной площади,

Ратуши, Большой улицы, Михайловскаго переулка и Бернардинскаго костела до

р. Вильны. Зд сь созидалась и кр пла русская жизнь, тогда какъ въ долин

Свинторога нашло себ пріютъ доживающее литовское язычество и постоянно

гор лъ священный огонь. Съ первой встр чи Литвы съ Русью между ними уста-

навливается постоянная, твердая, дружественная связь. Русская образованность,

которая была гораздо выше литовской, невольно съ давнихъ поръ проникала въ

сос днія области, населенныя литовскимъ племенемъ и соотв тственнымъ обра-

!) Dzieje nar. Litewskiego. Narbutt. Т. I, str. 232, 233.
2) Очеркъ исторіи вел. кн. Литовскаго- Антоновича—23—37. Ср. Dz. nar. Litew. Narb.

Т. III, 291, 293, 301. Т. IV. 7, 46, 74, 76, 70, 101 и дал е.
3 ) Dz. nar. Lit. Narb. Т. IV, str. 382.
4) Cp. ibid. T. I, str. 388, 389.
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зомъ ассимилировала ихъ. Русскіе были учителями литовцёвъ въ военномъ ис-

кусств ; они же строили въ ихъ земл города и потомъ ихъ заселяли. Въ остат-

кахъ ст нъ, н когда окружавшихъ нижній Гедиминовъ замокъ въ Вильн и

сохранившихся до начала нын шняго стол тія, въ способ постройки древн й-

шихъ литовскихъ укр пленій, м стные изсл дователи старины находили, по сло-

вамъ профессора Васильевскаго, большое сходство съ постройками древн йшихъ

городовъ южной Россіи — Кіева и Овруча '). Давность русскихъ поселеній въ

Вильн и ихъ значительность сказались и въ самомъ названій города Вильны.

Онъ названъ не именемъ долины Свинторога, м ста первоначальнаго поселенія

язычниковъ Литовцёвъ, не именемъ большой р ки Виліи, по берегамъ которой

сид ли Литовцы и которая по литовски называется Нерисъ или Нергисъ (селе-

ніе По-Нары), а Вильною, именемъ меньшей р ки, по берегамъ которой сид ли

русскіе выходцы й). Этимъ преимущественнымъ положеніемъ относительно куль-

туры и объединенности русскихъ поселеній при сліяніи Вильны съ Виліей объ-

ясняется во всей посл дующей исторіи Литвы громадное вліяніе зд сь русскихъ

началъ. Вс мъ теперь изв стно, какъ глубоко насаждены были зд сь и роскош-

но цв ли русскій языкъ, русскіе обычаи, православная в ра и не при двор толь-

ко великихъ литовскихъ князей, а среди самыхъ коренныхъ Литовцёвъ, даже въ

глубин Жмуди (Оурдегскій монастырь).

Въ такомъ положеній находилась м стность при впаденіи Вильны въ Вилію,

въ которую якобы случайно попалъ великій князь Гедиминъ въ начал ХІУ в.,

которую нашелъ оченъ выгодною для будущей своей столицы и сразу оц нилъ

ея политическое значеніе 3). Въ 1322 году онъ уже создаетъ зд сь верхній

и нижній замокъ, объявляетъ новое поселеніе своей столицей и даетъ ей назва-

ніе Вильны 4). Н тъ сомн яія, что такое р шеніе Гедимина было вызвано раз-

вившимся религіознымъ значеніемъ долины Свинторога и образовавшимися зд сь

поселеніями Литовцёвъ, Русскихъ и другихъ пришельцевъ. Въ томъ же 1322 г.

изъ Вильны Гедиминъ вступаетъ въ сношенія съ Ригою, съ папою, съ орденами

Доминиканцевъ, Миноритовъ, съ городами Любекомъ, ПІтетиномъ, Ростокомъ,

Штральзундомъ, Грейсфельдомъ и жителями острова Готланда. Дружелюбныя сно-

0 Памятники русской старины въ запада, губерн.—Батюшкова— Спб. 1872 г. вып. 5, стр. 10.
2) Historyja miasta Wilna—Balinski—Т. І. 51, 52. Пам. рус. стар, въ зап. губ. вып. 5, К).
3) Pisma historyczne—Narbutta—str. 145. Historyja miasta Wilna—Iłalinski—T. I. 49, 50.

Stryjkowski. T. I, str. 369—370. Kojałowicz—Hist. Lit. p. I., p. 'J62—263. ;»
4) Balinski—Hist. m. Wilna. T. I. 47, 48. Petri de Dusburg — Chronicon Prussiae. — Jeuae.

1679 an. p. 401. Anim. a.
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шенія Гедимина съ Ригою расчитаны были на пріобр т ніе тамъ СОЮЗНИКОВІ про-

тивъ н мецкихъ рыцарей и на сод йствіе по вызову въ Литву колонистов!, съ за-

пада и насажденію зд сь зачатковъ западной культуры. „Въ посланій къ пап Ге-

лиминъ изъявлялъ якобы полную готовность принять святое крещеніе, утверж-

дая, что онъ воздерживался отъ этого заявленія понын исключительно потому,

что орденъ крестоносцевъ препятствовалъ ему войти въ сношенія съ папою, пе-

рехватывая на дорог его пословъ и раздражая подданныхъ противъ христіанъ

несправедливыми и жестокими поступками. Въ грамотахъ къ орденамъ Домини-

канскому и Францисканскому Гедиминъ просилъ прислать въ Литву пропов дниковъ

и священниковъ, знающихъ литовскій языкъ, для распространенія христіанскаго

ученія въ его земляхъ; онъ изъявлялъ готовность строить для пропов дниковъ

христіанскіе храмы, по образцу уже существующихъ въ Вильн и Новогородк

трехъ церквей, при которыхъ были общины Доминиканцевъ и Францисканцевъ.

Въ посланій къ прибалтійскимъ городамъ и землямъ великій князь предлагалъ ихъ

жителямъ право свободной торговли въ областяхъ великаго княжества Литовска-

го, вызывалъ въ Литву колонистов!» вс хъ сословій: рыцарей, ремесленниковъ

и землед льцевъ, об щая обезпечить вполн ихъ права и над лить ихъ обшир-

ными льготами и поземельною собственностію" г).

Такія посланія Гедимина, съ внесеннымъ безъ его в дома заявленіемъ оже-

ланіи его якобы принять христіанство, вызвали присылку въ Вильну въ 1324 го-

ду посольства отъ имени папы. Но тутъ выяснилось, „что въ грамотахъ, писан-

ныхъ отъ имени Гедимина, никогда не было сд лано имъ заявленія о желаніи

принять крещеніе, что такого рода заявленій онъ не посылалъ ни къ пап , ни

къ поморскимъ городамъ, что, напротивъ того, великій князь, всегда желалъ и же-

лаетъ въ настоящее время остаться в рнымъ той религіи, которую испов дывали

и въ которой скончались его предки"2). „Я этого (о принятіи христіанства) не

приказывалъ писать, заявилъ Гедиминъ посольству; если же братъ Бертольдъ на-

писалъ, то пусть ответственность падетъ на его голову. Если когда либо я им лъ

нам реніе креститься, то пусть меня самъ дьяволъ крестить. Я д йствительно

говорилъ, что буду почитать папу, какъ отца5 но я сказалъ это потому, что папа стар-

ше меня. Вс хъ стариковъ: и папу, и Рижскаго архієпископа, и другихъ, я по-

читаю, какъ отцовъ: сверстниковъ своихъ я люблю какъ братьевъ, т хъ же, кто

моложе меня, я готовъ любить какъ сыновей. Я говорилъ д йствительно, что

!) А і п о и о в и ч ъ — О ч е р к ъ и с г . в е л . к н . Литонсі:. 72, 7 3 . Н а ї ї н р с к і й - Р у с с к о - Л и в о н . акты 3 0 - 4 5 .
2 ) А н т о п о в и ч ъ . О ч е р к ь ист. 78-
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дозволю христіанамъ молиться по обычаю ихъ в ры, русинамъ по ихъ обычаю,

и полякамъ—по своему; сами же мы будемъ молиться Богу по нашему обычаю.

Вс мы в дь почитаемъ одного Бога". :) Посольство увид ло, что оно сд лалось

невольною жертвою обнаружившейся мистификаціи и потому, чувствуя свое не-

ловкое положеніе, посп шило оставить сначала Вильну, 25-го Ноября, а потомъ

и Ригу—7 Декабря 1324 г.

Изъ отчета отого посольства мы узнаемъ, что уже въ 1324 году въ Вильн

было два костела: францисканскій и доминиканскій. Трудно указать, въ какой

м стности города первоначально находились эти костелы. Можно предполагать,

на основаній дальн йшихъ указаній, что доминиканскій находился на м ст ны-

н шняго доминиканскаго яге костела, а Францисканы построили себ древн йшій

въ Вильн костелъ св. Николая, существующій и до настоящаго времени вблизи

бывшаго потомъ францисканскаго монастыря. Еще въ поздн йшихъ документахъ

находимъ указаніе, что костелъ св. Николая стоялъ неподалеку Бискупской ул.,

нын шней Дворцовой; въ немъ Францисканы и могли совершать богослуженіе.

Сами же они жили первоначально въ томъ м ст , гд въ настоящее время домъ

умалишенныхъ, по сос дству съ великокняжескимъ замкомъ; такая близость дава-

ла имъ возможность сильн е расширять при двор свое вліяніе, изъ за котораго

они вели борьбу съ Доминионами2). Во всякомъ случа мы видимъ, что уже въ

начал княженія Гедимина Вильна быстро начала разростаться и находилась въ

обширныхъ сношеніяхъ съ востокомъ и западомъ Европы.

Н тъ сомн нія, что грамоты Гедимина къ приморскимъ городамъ съ при-

зывомъ въ Вильну разнаго рода ремесленниковъ, мастеровыхъ и художниковъ

им ли благопріятное д йствіе; новые пришельцы, привлекаемые въ Вильну об -

щаніемъ имъ разныхъ льготъ и преимуіцествъ, сильно увеличивая собою приростъ

населенія города, сод йствовали его застроенію, а также развитію въ немъ про-'

мышленности, торговли и художествъ. Гедиминъ нашелъ необходимымъ разд лить

городъ на изв стныя части и по своему усмотр нію назначать ихъ для заселенія

той или другой національности. Литовцы и Русскіе оставались въ пред лахъ

прежней своей ос длости; Поляки и Н мцы заняли м стность около костела св.

Николая, вдоль нын шней Н мецкой улицы и все пространство, заключенное:

') Ibidem 77. Наперскій— Русски-Ливон. акты—45, 47.
'-) Акты Вил. Ком., т. XX стр. 260. Антононичъ—Очеркъ...—76, 82. НаперскіІ—47. Pisma

historyczne Theod. Narb.—Wilno—1856 r. 155. Памяти, русск. стар, въ зап. губ.—Батюшкова—
иьш. V, н , 18.

V
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нын между Игнатьевскимъ переулкомъ и Игнатьевскими казармами, Семеновскою

улицею, Благов щенскою и Дворцового до ограды нижняго замка, включая ны-

н шнія постройки Бонифратровъ и домъ кн. Жагеля—до ка едральной площади').

Вообще во второй половин XIV ст. до введенія латинства, Бильна пред-

ставлялась въ сл дующемъ вид . Городъ раскинулся на всемъ пространств отъ

М дникскихъ воротъ (приблизительно между нын шнею Сиротскою улицею и

Милліонною) по ту и по другую сторону Большой и Замковой улицъ включительно

до Конной площади, Завальной и Трокской улицы, Доминиканской, Игнатьевскаго

переулка, Татарской улицы, Мостовой до Виліи, л вымъ берегомъ Виліи до впа-

денія въ нее Вильны до нын шнихъ Поплавъ, Бакшты, Сиротской и опять до

М дникскихъ воротъ. съ другой стороны. На всемъ этомъ пространств было

очень много между домами огородовъ, садовъ и ц лыхъ рощъ; посл днія красо-

вались въ долин Свинторога и въ м стности по—Бернардинскаго сада. Къ го-

родской черт примыкали д вственные, в ковые л са предм стій Антоколя, Лу-

кишекъ съ Закретомъ и Росы.

Главную часть города въ административномъ отношеніи составляли замки—

верхній и нижній, съ пом щеніемъ языческихъ жрецовъ и главнаго святилища

бога Перкуна. Вс путешественники тогдашняго времени находили положеніе

Вильны крайне выгоднымъ въ военномъ отношеніи; непріятелю стоило большихъ

трудовъ забраться въ городъ при его естественномъ оборонительномъ положеній,

їакое положеніе и заставило Гедимина избрать настоящую м стность столицею

своего княжества2). Пользуясь выгодными естественными условіями, Гедиминъ

хот лъ еще бол е оградить свою столицу отъ враговъ созданіемъ зд сь искусст-

венныхъ укр пленій, замковъ. Укр пивши одну изъ ближайшихъ горъ, при впа-

деніи Вильны въ Вилію, Гедиминъ создалъ на ней каменный замокъ, ув нчанный

тремя башнями и окруженный высокими валами.3). На южной сторон этой горы,

изв стной съ той поры подъ именемъ Замковой, между ней и р кою Бильною,

лежалъ обширный дворъ, принадлежавшій потомъ вельмож Монивиду и изв -

стный подъ его именемъ. Съ западной и юго-западной стороны Замковой горы,

у ея подошвы, находился нижній замокъ, називавшійся Кривымъ городомъ, т. е.

городомъ Криве—Кривейто, такъ какъ зд сь, на долин Свинторога, жилъ этотъ

верховный литовскій жрецъ, охранявшій посл дніе остатки дитовскаго языче-

') Ср. Pisma historyczne—Narbutta, 147.
3) Kojałowicz—Historia Litvaniae р. I. р. 262. Pisma histor.—Narbutt—154.
3) Historyja miasta Wilna—Balinskiego, T. I, str. III.
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ства1). Подъ главнымъ досмотромъ его и подчиненныхъ ему низшихъ жрецовъ

зд сь, среди в ковыхъ дубовъ, постоянно гор лъ со времени Герымунда священ-

ный для литовцевъ огонь Зничъ и, какъ мы уже знаемъ, у строєне было на м ст

нын шняго костела капище богу Перкуну съ неособенно изящною его статуей.

Для Криве-Кривейто и другихъ жрецовъ былъ поставлень большой каменный двух-

этажный домъ съ четырьмя небольшими башенками. Къ нему примыкала круглая

башня, сд ланная изъ камня и кирпича, съ окномъ, съ которой литовскіе жрецы

провозглашали народу волю боговъ и д лали соотв тственныя распоряженія.

Остатки этой башни, какъ было уже зам чено, представляетъ собою, по преданію,

въ настоящее время нижняя часть колокольни, при ка едральномъ латинскомъ

костел . Кром этихъ пом щеній съ священнымъ назначеніемъ, высились къ югу

отъ нихъ обширные дома и службы съ высокими башнями, большею частію дере-

вянные. Въ нихъ главнымъ образомъ пом щался великокняжескій дворъ, его

казна и конюшни. Посл днія занимали значительное пространство къ югу отъ

Замковой горы до нын шней Ботанической улицы. Кривой городъ былъ обнесенъ

на первыхъ порахъ высокимъ и кр пкимъ частоколомъ и со вс хъ сторонъ его

омывала р ка Вильна2). Первоначально отъ такъ называемой Лысой горы, за по-

Вернардинскимъ садомъ, она разд лялась и л вый притокъ ея прямо поворачивалъ

на западъ, протекалъ по направленію нын шней Ботанической улицы, мимо

присутственныхъ м стъ, захватывалъ въ свою ограду латинскую ка едральную

колокольню и, обходя западную сторону латинской ка едры, принималъ направленіе

къ с веро-востоку и тутъ же впадалъ въ Вилію. Н которые считаютъ названный

притокъ самою р кою, a нын шнее русло р ки проложилъ якобы Гедиминъ, про-

копавши гору8). Но другіе, бол е основательно—въ указанномъ л вомъ приток

Вильны видятъ даже каналъ только, существовавшій правда еще и въ XVIII в.

и потомъ исчезнувший, засыпанный, заплывшій4). Не въ далекомъ разстояніи отъ

л ваго притока Вильны впадалъ въ Вилію и богатый водный Виленскій источ-

никъ Вингеръ, нын шняя Кочерга, почти до сихъ поръ сохраняющій свое перво-

начальное русло5).

') Другіе названіе нижней части замка Кривыиъ объясняютъ его неправильності»), кри-
визной.

2) Dzieje nar. Litewskiego—Narbutt.—Т. V 4 і 8.
3 ) Balinski—Hist. m. Wilna. Т. I. str. 10, прим. 9 и str. 113, пр. 4.
4) Wizerunki— Т. 23, str. 98—Ю2. Skarb nieoszacowany=Grzybowskiego — WiJno, 1740 г.

str. lc. • *" •
5 ) Balinski—Historyja miasta Wilna T. I, str. И З и планы города Вильпы у Батюшкова—

Памятники—вып. 5 и 6, у Крашевскаго- Вильна, Т. I.
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Изъ нижняго замка, омываемаго со вс хъ сторонъ водою, вели въ городъ и

за-городъ сл дующія дороги. Вышедши изъ замка по мосту черезъ р. Вильну,

возл .нын шней ка едральнойколокольни, вы вступали на дорогу (нын шняяМо-

стовая. улица), ведущую къ р. Виліи, къ перевозу; но предварительно вы должны

были перейти мостъ еще черезъ Вингеръ, при начал нын шняго Георгіевскаго

проспекта. Достигши Виліи. (приблизительно какъ ведетъ нын шняя Мостовая

улица) и переправившись черезъ нее прав е нын шняго Зеленаго моста, вы по

одной дорог могли отправиться въ Керновъ, б. столицу великаго князя, а по

другой—Вилькомірской—въ замокъ Вилькоміръ. Съ южной стороны замка, опять

черезъ мостъ на р к Вильн , начиналась новая дорога—х) Замковая, передавшая

потомъ свое названіе Замковой улиц , существующей и въ настоящее время.

Замковая дорога вела на Трокскую и по мосту черезъ Вингеръ въ Троки; таже

Замковая—черезъ Зар чье—въ Полоцкъ и на Антоколь, а около нын шнихъ

Острыхъ воротъ давала начало новымъ дорогамъ: одна вела въ замокъ М дники,

Ошмяны, Крево, другая въ Лиду, а третья въ Гродну. Изъ замка можно было

пройти на Антоколь, кром указаннаго Зар чнаго кружнаго пути, и прямо, ны-

н шнею Антокольского дорогою, опять черезъ мостъ на р. Вильн , въ томъ,

приблизительно, м ст , гд и теперь онъ находится 2у Для указанныхъ выходовъ

изъ замка въ окружающей его ст н были устроены ворота.

До нашего времени сохранилось немного документовъ, на основаній кото-

рыхъ можно было бы подробно указать расположеніе города Вильны до XV сто-

л тія. На основаній н которыхъ плановъ и другихъ данныхъ 3), мы можемъ сказать,

что городъ и въ это время былъ обнесенъ уже въ н которыхъ м стахъ отчасти камен-

ною, отчасти деревянного ст ною и землянымъ валомъ. Такого рода ограда шла отъ

нын шняго п шеходнаго мостика на Зар чь до Бакшты—м ста, гд теперь нахо-

дится Воспитательный Домъ „Іисусъ Младенецъ"; отсюда по части нын шней

Сиротской улицы, черезъ нын шній Полицейскій переулокъ до Конной площади;

отсюда до Трокской улицы городъ съ костеломъ св. Николая кое-гд защищенъ

былъ валомъ. Дал е по теченіи Вингра городская ст на съ н которыми проме-

жутками продолжалась до такъ называемой Мокрой брамы, гд соединялась съ

*) Употребляемъ слово дорога, такъ какъ улицъ еще не было; везд видн лись огороды,
сады, рощи; зданій, правильно построенныхъ, было очень мало.

2 ) Hist. miasta Wilna—Balinskiego—Т. І. 113, 114. Ср. Wizerunki Т. 24, str. 27 п пр. 1.
3 ) См. въ Historyi m. Wilna—Balinskiego t. 1., въ Памяти, рус. стар, въ зап. губ.— Ба-

тюшкова—вып. 5 и 6; w Wilnie Kraszewskiego t. I. Авты Вилен. Коиииссіи т. XX н др.
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оградою нижняго замка или Криваго города, при начал ка едральнаго плаца,

у нын шей Семеновской улицы. Отъ зар чнаго моста внизъ по теченію Вильны,

м стность до Нижняго замка считалась довольно защищенною природными усло-

віями—р кою и горами !).

Громадныя пространства въ город принадлежали литовскимъ вельможам ъ.

Мы вид ли уже, что Монивидъ влад лъ большими огородами и садами въ ниж-

немъ замк и по сос дству за р кою Бильною. Гаштольду принадлежало въ го-

род около замка все пространство земли между нын пшимъ дворцовымъ скве-

ромъ, ка едральною площадью, Семеновскою и Дворцового улицами, домъ на углу

Трокской и Н мецкой улицъ и потомъ Пески—т. е. все то м сто по Трокской

улиц , которое занималъ б. Францисканскій монастырь съ его громадными по-

стройками, вкадбищемъ, садомъ, съ одной стороны до источника Вингера, съ дру-

гой до Николаевскаго переулка и по Н мецкой улиц до прес ченія ея съ Трок-

ской °). Рядомъ съ влад ніями на Пескахъ Гаштольда простирались сады и ого-

родъ съ домомъ н коего Виленскаго м щанина Чешона и велико-княжескіе са-

ды и огороды. Все это упиралось въ городской валъ (около нын шней Заваль-

ной улицы) и обширное кладбище костела св. Николая 3). Все пространство, гд

нын шній дворецъ генералъ-губернатора съ садомъ, вплоть до Доминиканскаго

костела, принадлежало великому Литовскому князю и граничило съ обширными

постройками костела и его кладбищемъ 4). Правая сторона отъ Доминиканской

улицы, если идти по направленій) къ Трокской, и вся Н мецкая улица до Рату-

ша, а также все пространство отъ костела св. Николая до Рудникскихъ и М д-

') Narbutt—Pisma historyczne—197, 203. Ср. Его же Dzieje narodu Litew. t. 5, str. 450
и прим ч. на стр. 459. Собраніе государствешшхъ и частныхъ актовъ — Круповича. Вкльна.
1858 г. ч. 1, 2. Balinski—Historyja ш. Wilna—t. I. 116, 134.

2) Gdy Gasztold po umęczeniu naypierwszym 14 Franciszkanów, innych przyprowadziwszy
osadził w swym dworze na tym mieyscu, gdzie i teraz zostają, lubo dość było obszerności miejsca,
przydał iednak z obu stron nie mało placów do większego rozszerzenia się zakonnikom, przyzwo-
itą xiążętom szczodrobliwością, bo jak teraz idąc od Sw. Mikołaja uliczką na ulicę Niemiecką, a
z niej krążąc w lewo na Trocką i przed samą bramą Trocką, iak iest uliczka mimo JWW. Ale-
sandrowiczow pałac w koło, tak przychodząc do tegoż kościoła Sw. Mikołaja, wszystka ta insnła
n a ów czas należała do Franciszkanów. A lubo i teraz (1740 r.) cmentarz Franciszkański w Wil-
nie iest naywiększy, przed tym iednak daleko był obszerniejszy, iakoż i teraz po blizkich cmenta-
rzowi mieyscach, gdy kopią na fundament, kości tam pochowanych znaydują... Skarb nieoszacowa-
ny 00. Franciszkanów... Grzybowskicgo—132, 133.

8) Собр. госуд. и част, актовъ—Круповича—ч. I., сгр. 2. Ср. Dzieje dobroczynności— Wil-
no—1822 г. 773 - 4 . Skarbiec dyplomatów—Daniłowicza.—Wilno—1860 r. t. I. 261»

*) Cp. Dzieje dobroczynności—rok I. 244. Zbiór praw miastu Wilnu nadanych. Dubinski.—
Wilno—1788. str. 18.
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никскихъ воротъ застроено было домами, складами, подвалами, лавками, гостин-

ницами, по преимуществу для вс хъ прі зжихъ чужестранцевъ: н мцевъ, поля-

ковъ, армянъ, грековъ, русскихъ купцовъ изъ Москвы, Твери, Пскова, Новгоро-

да, татаръ, итальянцевъ, евреевъ и другихъ. Это была самая бойкая, оживлен-

ная часть города*). Зд сь, на площади, между нын шнимъ православнымъ ка е-

дральнымъ соборомъ, Н мецкою, Стеклянного и Андреевскою улицами — былъ

главный базаръ, большой рынокъ; съ с верной стороны къ нему примыкали по-

стройки, около которыхъ продавалась исключительно рыба, почему и самое м сто

называлось „рыбнымъ концомъ" 2). У М дникскихъ воротъ, за оградой уже горо-

да, находился гостинный дворъ. По сказанію н мецкой хроники Рувіуша,

въ Вильн съ древн йшихъ временъ былъ очень богатый гостинный дворъ. Но

въ 1366 году, всл дствіе внутреннихъ зам шательствъ между русскими, этотъ

дворъ былъ разграбленъ туземцами и сожженъ. Въ 1375 году великій князь

вновь позволилъ имъ возстановить прежнія постройки. Тогда русскіе купцы вы-

строили для себя особый домъ, а компанія Новгородцевъ—особый. Въ Вильн

такимъ образомъ въ ХІУ ст. было два русскихъ гостинныхъ двора. У евреевъ

былъ свой особый домъ. Русскій гостинный дворъ лежалъ въ это время за огра-

дою города у М дникскихъ, какъ мы сказали, воротъ. Это было обширное, хо-

рошо огороженное м сто, на которомъ устроены были склады для привозныхъ

товаровъ и пом щенія для прі зжихъ купцовъ3). Тутъ же проходилъ и переулокъ,

теперь застроенный, соединявшій Конную площадь съ Большого улицею 4). Го-

стинный дворъ примыкалъ къ такъ называемой впосл дствіи Троицкой гор —

м стность, гд теперь находится Свято-Троицій монастырь. Около половины

ХІУ-го стол тія это м сто, покрытое дубовою рощею, считалось за городомъ и

зд сь совершалась по временамъ казнь надъ преступниками. Около 1346—7 го-

да зд сь были казнены язычниками чрезъ пов шеніе на одномъ изъ растущихъ

дубовъ три испов дника христіанства изъ литовцевъ — изв стные нын святые

Виленскіе мученики Антоній, Іоаннъ и Евстафій. Православные жители города

съ согласія великаго князя взяли святые ихъ останки и погребли въ церкви св.

') Narbutt—Pisma historyczne—50. Balinski—Hist. га. Wilna—t. I. 116, 134.
2) Си. АЕТЫ В И И . К О М . — Т . XX 307, 424 425, 427. Ср. Dzieje dobroczynności — rok 1, стр.

346, прии. 8.
3 ) Narbutt—Dz. nar. Lit. t. 3, str. 595, t. 5, str. 446, пр. 1. Ср. Balinski—Hist. ra. Wilna—

t. 2, str. 85 Паи. рус. стар, въ зап. губ. Батюшкова—вып. 6. і26. Jaroszewicz—Obraz Litwy.—
Cz. 1, str. 109. ;

s ) Ibidem: Батюшковъ и Нарбуттъ.
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Николая (Успенской) ]). Когда черезъ н которое время христиане при двор уси-

лились, они выпросили у великаго князя Ольгерда священную для нихъ гору

и стали собираться туда для молитвы. Въ скоромъ времени роща была выруб-

лена и христіане, при сод йствіи православной супруги Ольгерда, построили цер-

ковь (около половины XIV стол.) во имя святой Троицы, за испов даніе кото-

рой пострадали „Троиц равночисленніи" Виленскіе мученики. Молитвами свя-

тыхъ угодниковъ Божіихъ, православная в ра стала быстро распространяться;

самая м стность, досел пустынная, своею святостію начала привлекать къ себ

русскихъ православныхъ и вся почти исключительно ими заселилась2).

Это обстоятельство им ло большое значеніе на окончательное утвержденіе

въ Вильн русскихъ православныхъ началъ. Въ лиц Іуліаніи Тверской, съ 1349

года второй супруги великаго литовскаго князя Ольгерда, русскіе люди въ Ли-

тв нашли для себя полную поддержку и сильную опору. Къ этому времени

у нихъ были уже, кром свято-Троицкой, еще Пятницкая и Успенская Нико-

лаевская церковь. Пятницкая находилась на м ст нын шняго ея существова-

нія. До постройки церкви, зд сь была молельня языческаго бога Рагутиса. По

сказанію хроники ксендза Лодзяты (около 1649—1669 г.) эта молельня уничто-

жена по повел нію первой супруги великаго князя Ольгерда — Марій Витебской

и на ея м ст воздвигнута Пятницкая церковь около 1346 года. Къ ней былъ

назначенъ особый священникъ. Въ простонародіи эта церковь именовалась Пя-

тёнка, по древнему якобы урочищу, получившему свое имя отъ жрецовъ Рагути-

са, называемыхъ Петинники или Потиникай. „Церковь эта служить, по зам ча-

нію кс. Лодзяты, великимъ памятникомъ славы въ Вильн , первымъ каменными

храмомъ истиннаго Бога, воздвигнутымъ въ литовской столиц и земл . Для лю-

бителей отечественной исторіи, она в рный свид тель памяти благов рной кня-

гини. Гробъ ея въ этой церкви былъ всегда чтимъ народомъ съ великимъ бла-

гогов ніемъ" 3), По мн нію другихъ, названіе Пятницкой церковь получила отъ

имени св. Параскевіи, что въ перевод съ греческаго языка означаетъ пятницу,

одинъ изъ дней нед льныхъ. Крестоносцы въ своихъ запискахъ называютъ ее

храмомъ св. Пракседы или Параскевіи, что одно и тоже. Нужно зам тить, что

") Latopisiec Litwy i Kronika—Daniłowicza —Wilno 1827 г., str. 170. Акты относ, къ ист.

Заиадной Россіи.—Сиб.- 1840 г., т. I прим. ст;>. 16, пр. 53. Акты Вилен. Кои. Т. XX 106,258.

Археографи ческій Сборник ь—т. X. 19—20.

') Памятники рус. стар, въ :іап. губ.—Батюшкова—вып. Г), 14, 15, 95. •
2) Хроника Лодзяты—въ Dz. nar. Lit.—Narbutta—Т. I, str. 231. Т. V, str. 235. Т. VII.—

Dodatek XVII. 168, 169.
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уваженіе къ св. Пятниц между православными было до того велико, что въ XVI

стол, они приносили присягу не только именемъ всегомогущаго Бога, но и свя-

той Пятницы '). Церкви подъ именемъ св. Параскевы или Пятницы были въ раз-

личныхъ городахъ: Полоцк , напр., Владимір , Львов . Изв стно, что народъ

считаетъ пятницу - день нед льный, какъ бы особенно посвященнымъ св. муче-

ниц Параскевш, и женщины въ этотъ день воздерживаются отъ н которыхъ ра-

ботъ —пряденія, мытія б лья, тканья..., опасаясь прогн вить св. Пятницу. Зд сь

основаніе сильно распространенному въ народ сказанію о такъ называемыхъ

дв надцати пятницахъ 2). Такимъ образомъ народное названіе одной изъ Вилен-

скихъ церквей Пятницкою, Пятенкой, перешло въ оффиціальные документы и со-

хранилось до посл дняго времени3). Это т мъ бол е заслуживаетъ вниманія, что

король Сигизмундъ-Августъ, привилегіей 1560 года разр шая своему богомольцу

священнику Протасію возстановить Пятницкую церковь, которая сгор ла въ по-

жар 1557 года, ясно указываете, согласно его желанію, чтобы посл возстано-

вленія Пятницкая церковь не называлась этимъ именемъ, а именовалась бы цер-

ковію св. Богоявленія Христова4). Но это распоряженіе не им ло усп ха. При-

виллегіей короля Сигизмунда III Виленскому Троицкому монастырю передавалась

въ 1611 году „церковь мурованая Богоявленія, прозываемая Пятницкая, на

улицы Великой, которая идетъ отъ ратуши до замку, лежачая, з будованьемъ,

также и цминтарь тое церкви, абы коштомъ своимъ архимандритъ и братія мо-

настыря тую церковь оправили" 5). Названіе церкви Пятницкою и зд сь удержи-

валось, а въ дальн йшемъ она опять изв стна только подъ однимъ этимъ име-

немъ. Коммиссія 1619 года, осматривавшая Виленскія церкви и ихъ кладбища,

говорить только о Пятницкой церкви, не прибавляя даже другого названія—Бо-

гоявленской. Изъ акта осмотра церквей этого времени мы видимъ, что Пятницкая

церковь, сильно поврежденная пожаромъ 1557 года и особенно 1610 г., продол-

жала стоять въ запуст ніи и Троицкіе базиліане не особенно заботились о ея

возстановленіи6); только въ начал XVIII ст. (между 1700 н 1702 г.) посл до-

') См. Акты Вил. Ком. т. XIX. Предисловіе—ІЛХ. Прим.
2) Церковн. словарь Алекс ева—Москва 1816 г. ч. 3, стр. 296—7 Ср. Wizerunki — poczet

drugi—Т. 24, str. 241.
3)Акты Вилен. Коимиссіи. Т. XX 411, 422, 424, 428... Т. XII. 307. Собр. граиотъ гор.

Вильны, Трокъ—LXV. пр. 15.
*) Археогр. Сб. т. VI, стр. 65. Wizerunki—Т. 23, str. 12 и пр. 1.
5) Акты Вилен. Ком. т. XX, стр. 224.
«) Акты Вил. Ком. т. XX 258, 411, 422, 424, 428.
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вало ея возобновленіе. Окончательно богослуженіе въ ней прекратилось около

1794—1796 года1).

Въ старину, по народному преданію, богослуженіе въ Пятницкой церкви со-

вершалось по пятницамъ. Н которые догадываются, что языческіе жрецы ис-

правляли обрядъ своей в ры въ тотъ же день нед ли, какъ посвященный Пер-

куну; христіане могли удержать этотъ обычай, такъ какъ при распространены

христіанской вІ;ры принято было за правило, чтобы съ обращеніемъ въ христіан-

ство края, города или селенія, воздвигать церкви въ т хъ м стахъ, гд находи-

лись языческія молельни, вводя богослуженіе, торжественные обряды и праздни-

ки, по возможности, въ т самые дни, въ которые это исполнялось у язычниковъ-

Послы отъ крестоносцевъ, описывая эту церковь около 1357 г., называютъ ее

придворною; они были въ ней во время торжественнаго богослуженія и заявля-

ютъ, что женщины во время богослуженія въ церкви пом щались на большой

галлере (хоры), закрытой зеленымъ прозрачнымъ занав сомъ, такъ что можно

было вид ть только ихъ т ни; внутри сама церковь была устроена по образцу

Кіевскихъ, Новгородскихъ и другихъ русскихъ церквей 2).

Успенско-Николаевская церковь находилась на углу переулка Лоточекъ съ

л вой стороны, если идти съ Болшой улицы внизъ къ Пречистенскому собору 3),

противъ нын шней гостинницы Нишковскаго. Къ этому переулку примыкала ули-

ца нын шняя Вакшта, называвшаяся въ различное время то улицею Савичъ 4),

то улицею Смилинскою5), почему и о самой церкви говорится, что она лежитъ

то на улиц Савичъ 6), то на улиц Смилинской7). Церковь Успенія св. Нико-

лая одна изъ древн йшихъ православныхъ церквей. Св. Николай пользовался

въ Литв всегда глубокимъ благогов ніемъ и почитаніемъ со стороны вс хъ хри-

стіанъ—и православныхъ, и латинянъ. До 1484 года онъ считался покровите-

лемъ города Вильны; съ означеннаго времени латиняне перенесли это почитаніе

на Казиміра, сына Казиміра Ягайловича. Понятно, посл этого, почему Никола-

') Собр. древ. граи, и актовъ городовъ Вильны, Трокъ. LXV—VI. Эта же статья пом -
Щеаа въ Ж . М. Н. Пр—я., ч. XXXVI отд. 2 о Пятницкой церкіш—77—84 съ двумя видами
Пятницкой церкви.

2) Собраніе древиихъ грамотъ и актовъ городовъ Вильны, Трокъ — LXII. Памяти, р. стар.
)іъ заи. губ. Батюшкова, вып. V, 87, 88.

3 ) См. въ АктахъВил. Коми. т. XX плань города Внлт.ны митрополитальной юрисдики. 1672 г.
4) Акты Вил. Ком. т. XX. 101, 127, 1GG, 173, 258.
5 ) Ibidem 107 173, 187, 421, 427.

°) Ibid. 258. •
т ) Ibid. 427. Археограф. Сб. VI. 19R, 197.

VI
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евскія церкви и костелы являются въ Вильн въ числ первыхъ по времени. До

сихъ поръ существуетъ въ Вильн на Жмудской улиц костелъ св. Николая, и

н тъ еомн нія, что это одна изъ древн йшихъ святынь города, современная по-

явленію въ Вильн латинства, при Гедимин . Подъ покровомъ Святителя и Чу-

дотворца Николая хот ли утверждаться въ Вильн первые христіане. До по-

сл дняго времени сохранялось зд сь древнее обыкновеніе ежегодно совершать

въ 6-й день Декабря, т. е. въ день успенія св. Николая торжественную литур-

гію подъ названіемъ магистратской г). Н которые писатели хотятъ думать, что

первоначально на м ст костела св. Николая была церковь того же святаго и

что зд сь даже были погребены св. Виленскіе мученики 2). Но это предположе-

ніе явилось всл дствіе того, что писавшіе о древнихъ церквахъ въ Вильп за-

м чали, что въ древшя времена въ Вильн было дв Николаевскихъ церкви: одна—

существующая до сихъ поръ на Большой улиц , a м стонахожденіе другой пред-

ставлялось очень труднымъ къ опред ленію. Эти писатели и думали вид ть въ

костел св. Николая на Жмудской улиц вторую церковь св. Николая3). Въ на-

стоящее время, посл изданія массы архивныхъ рукописныхъ документовъ, съ точ-

ностію определяется м стонахожденіе и другой церкви ев, Николая. Это, какъ

мы сказали, былъ уголъ Лоточка (нын шняго Пятницкаго переулка). Митропо-

литъ Гавріилъ Коленда считалъ эту церковь одною изъ древн йшихъ 4). Къ этой

•) Ж. М. Н. ч. XXXVI. Отд. 2. 79. пр. I. Dzieje nar. Lit.—Narbutt. Т. V dodatek 10. 45
Ero же—Pisma historyczne—179—181. Въ подтверждепіе мн нія Нарбугта о данности Нико-
лаевскаго костела въ протинвость мн нія Грибовскаго—„Skarb nieoszacowany oo. Franciszkanów
Litewskich"—Wilno—174o г. str. 140—приводимъ сл дующее и сто изъ грамоты Сигизмуида Г,
подтверждающей фундушевую запись Гапуля Францишканамъ: in primis exhibuit (venerabilis et
religiosus frater Georgius) litteras, ąuibus nobilis Hanul, haeres in Nakieny, Namiestnik Vilnensis
dedit haereditatem suam, Nakieny nuncupatam, cum omni jurę, et omnes areas suas ante et retro
et ex larete oratorij S. Nicolai, eidero ecclesiae et oratorio S. Nicolai, quod eundem Fratribus ordi-
nis S. Francisci monasterii Vilnensis adseripsit, censu serenissirni Principis Skirgallo, supremi ducis
Lithvaniae, antecessoris nostri, et reverendissimi patris domini Andreae Eppi Vilnensis, ad donatio-
nem haereditatis et arearum praedictarum, tum etiam in asseriptionem oratorii praedieti monaste-
rio faciendam accedente... (Рукой. Отд. Вилен. ІІуб. Библіотеки—залъ Б, шк. 7, Л» 111 стр. пом. 7
и 8). Упоминаемый въ нриведенномъ отрывк еписконъ Андрей назначені, пъ Вильну въ 1387
г. и скончался въ 1398 г. (Pisma histor. Narbutta—160. Przyjałgowski — Żywoty biskupów Wileń-
skich—Petersburg— 1Я6П r. T. I. str. 15, 27). Но при пемь уже былъ костелъ св. Николая и
онъ соглашается на его приписку къ Францисканскому монастырю. Приведеннымъ отрывкомъ
возстановляется названіе жертвователя и его вотчины. Нарбуттъ вазываетъ его „dziedzic па
Kleniach' (Pisma hjstor.—182).

2) Latopisiec Litwy i kron. Russka—Daniłowicz—170—прим. 157.
3) Ibidem. Cp. Narbutt—Dzieje nar. Litewskiego—T. 5, Dodatek X, стр. 45.
*) Wizerunki i roztrząsania naukowe—poczet nowy drugi. T. 2. str. 51.
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церкви мы относимъ слова л тописца, изданнаго Даниловичемъ: „тогожъ л та

(1347) убіенъ бысть отъ великаго князя Ольгерда Литовскаго Круглецъ, нар -

ченный во святомъ крещеніи Евстафій, за правов рную в ру христіанскую и по-

ложенъ бысть у святого Николы еъ Нильи съ сродники своими въ гроб . съ

великима мученикома Антоніемъ и Іоанномъ '). Значить, по справедливому зам -

чанію Даниловича, Успенско-Николаевская церковь должна быть очень древняя,

если уже въ 1347 году хоронили умершихъ въ ея оград 2). Если вспомнить то

уваженіе, которымъ пользовался св. Николай среди русскихъ, то н тъ сомн нія,

что съ поселеніемъ ихъ въ Вильн должна была явиться зд сь и церковь его

имени, какъ Покровителя ихъ, а равно и самаго поселенія—города 3). Успенско-

Николаевскую церковь мы считаемъ м стомъ погребенія св. Виленскихъ мучени-

ковъ потому, что въ актахъ она просто называется церковію св. Николая 4), то-

гда какъ Николо-перенесенская церковь на Большой улиц всегда называется

или церковію перенесенія св. Николая, или же церковію, стоящею въ рыбномъ

ковц 5), и при ней, па сколько могутъ запомнить старожилы и на сколько со-

хранились преданія о самой церкви, никогда, какъ заявили свид тельскія пока-

занія 17 ст, не погребали умершихъ °). Самый праздникъ памяти успенія св.

Николая гораздо древнее празднованія перенесенія мощей его. Посл дне уста-

новлено въ Россіи около 1092 7).

Успенско-Николаевская церковь была деревянная съ каменною при ней ко-

локольнею. При церкви находилось большое кладбище, занимавшее всю л вую

сторону переулка Лоточка 8).

Въ 1566 году священникъ изъ Клецка Прокопій Леоновичъ просилъ хода-

тайства Виленскихъ бурмистровъ и м щанъ о предоставленіи ему м ста священ-

ника при Никольской-успенской церкви въ Вильн , при чемъ о самой церкви го-

воритъ, что она деревянная9). Въ 1609 году, при передач православныхъ церквей

1) Latopisiec L i twy—Daniłowicz—169—170.
2 ) Latopisiec Litwy—Daniłowicz—прнм. 157.
3) Pisma his toryczne—Narbuta—181.
4) Акты Вилен. Ком. т. XX. 100, 258. Археогр. сборн. т. 6*. 124.
5 ) Акты Виленск. Ком. т. XX. 259, 307, 410, 411, 420, 4 2 1 , 4 2 4 , 4 2 5 , 4 2 7 . Ср. Археогр. сборн.

т- 6. str. 22, 30, 34, 50 и др.
") Акты Вилеп. Ком. т. XX. 428.
7) Ноли. Собр. Рус. л топ. Спб. 1841 г. 3. стр. 213.
f) Акты Внлен. Коми. т. XX. 424 и илапъ города. Wizerunki—poczet drug i—Т. 23. str. 5 1 .

Памяти, русской старины въ западн. губерн.—Батюшкова—вып. 5, стр. 83 и н л а н і В и л ы ш —
вып. б и G.

8 ) Археогр. Сборп. т. 6. стр. 33.
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уніатамъ, упоминается и о другой церкви „светого Николы, кром Перенесеня

светого Николы"*). Посл пожара 1610 года, уничтожившаго и Николаевскую

церковь, мы не находимъ изв стій о ея возобновленіи, а въ 1612 году встр чаемся

только съ дозволеніемъ митрополита Виленскому м щанину Петру Васильевичу

возобновить и держать въ аренд „м шканья при церкви деревянной светого Ни-

Еолы, подъ звонницею будучые, при улицы Сумлинской" (Омилинской). При этомъ

разр шалось открыть тамъ „шинкъ медовый, пивный, гор лочный и всякаго на-

пою*2). Такое запуст ніе привело къ совершенному забвенію о м ст свят и уже

въ 1671 году представители Виленскаго магистрата въ спор съ митрополитомъ

о церковныхъ плацахъ и погостахъ заявляють полное сомн ніе въ существованіи

даже когда нибудь церкви „светого Николы"3).

Н тъ сомн нія, что въ XIV стол тіи существовала уже и Николо-перенесен-

ская церковь. Грамотою 1514 года великій литовскій князь Сигизмундъ I позво-

ляетъ князю Константину Острожскому построить изъ камня дв церкви—Овято-

Троицкую и Николаевскую4). По зам чанію н которыхъ изсл дователей, еще Іу-

ліанія Тверская, вторая супруга князя Ольгерда, построила Николо-Перенесен-

скую церковь, и хотя она была каменная, но къ началу ХУІ стол, сильно обвет-

шала, почему князь Константинъ Острожскій и выпросилъ себ разр шеніе возо-

бновить ее5). Неизв стно только, на т хъ ли самыхъ фундаментахъ создана но-

вая церковь, или князь Острожскій избралъ для нея по сос дству другое м сто 6).

Въ пятнадцатомъ и въ начал ХУІ-го стол тія по всему западно-русскому

краю съ особенною торжественностію и великимъ цочитаніемъ (cum magna епе-

ratione) праздновали память перенесенія мощей святителя Николая въ городъ Баръ

изъ Миръ Ликійскихъ. Объ этомъ свид тельствуютъ записи въ книгахъ Войтов-

екаго Виленскаго суда7). Это было время иаденія Византійской Имперіи, и лати-

няне готовы были вид ть въ этомъ новое доказательство гн ва Вожія на грече-

скую церковь за ея неправов ріе. Перенесете мощей святителя Николая, совер-

шившееся въ конц XI стол., латинствуюшіе писатели объясняли теперь какъ

') Ibid. 153.
а ) Археогр. Сборн. т. VI. Стр. 196—7.
3) Акты Вил. Кои. т. XX. 427.
4) Собраніе древнихъ грааотъ и актовь Вильны, Ковна . . . Вильна. 1843. г. 2. Стр. 14.
5) Паи. рус. стар.—Батюшкова вып.—5. 85.
*) Ор. Wizernnki—poczet nowy drugi. Т. 22, str. 13, 17.
n) Ibid. str. 18, пр. 1.
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начавшееся удаленіе отъ грековъ Божіей милости1). По ихъ сказаніямъ, святитель

Николай неоднократно являлся многимъ во сн съ просьбою перенести его изъ

страны нев рующихъ на христіанекій западъ. Посл паденія Византійской импе-

ріи въ 1453 году празднованіе памяти перенесенія мощей святителя Николая,

какъ событія, упредившаго это паденіе и громко заблаговременно о немъ свид -

тельствовавшаго, должно было явиться для современниковъ, руководимыхъ латин-

ствующимъ направленіемъ, особенно сочувственнымъ и благовременнымъ. На н -

которое время оно затемняетъ собою память кончины святителя Николая, и князь

Острожскій возстановляетъ не древн йшій храмъ святителя Николая на углу Пят-

ницкаго переулка (Лоточка), но другой, въ рыбномъ конц , на Большой улиц и

при томъ во имя перенесенія мощей святителя Николая. Изв стно, что греческая

церковь не приняла этого праздника; это значительно облегчало королю Сигиз-

мунду дать князю Острожскому грамоту на возстановленіе церкви, посвященной

памяти такого событія, которое какъ будто приближало ее бол е къ латинству2).

Древн йшее упомипаніе о Николо-Перенесенской церкви находимъ въ гра-

мот митрополита Кіевскаго Іосифа Солтана Виленскимъ м щанамъ о пред лахъ

участія ихъ въ д лахъ приходскихъ Виленскихъ церквей отъ 1511 года. Зд сь

эта церковь называется то просто „Перенесенская церковь, то „церковь светого

Николы перенесенье" : ) . Въ 1609 году митрополиту Пот ю въ числ другихъ

церквей передана была и церковь „перенесенье светого Николы" 4). Коммиссія,

осматривавшая Виленскія церкви въ 1619 году, зам чаетъ, что члены ея въ пол-

номъ состав были на погост церкви перенесенія мощей св. Николая, которая,

т. е. церковь,—находится вь рынк и погостъ которой им етъ опред ленныя

границы, именно: онъ выходитъ главною стороною въ рынокъ, въ рыбномъ кон-

ц 5j. Въ 1671 году упоминается о церкви перенесеній св. Николая, что она ка-

менная, сохраняетъ свои древнія границы и находится въ цв тущемъ состояніи.

Напрасно представители Виленскаго магистрата хот ли доказать митрополиту

Гавріилу Коленд въ 1671 году, что никакой другой Николаевской церкви не

было, кром наличной въ Рыбномъ конц , что это просто, по меньшей м р , не-

') ІІсторія Русск. Церкви митр. Макарія—Снб. 1857. т. 2. 102—91. Wiara prawosławna—

Kulesza—Wilno. І7О4 r. str. 85—88.
2) Ibid. Ср. Ист. Русск. Церкви—Филарета Черниговскаго. Харьковъ—1849 г. т. I. стр. 150

и пр. 1265.
3 ) Археогр. Сбор. т. VI, 7, 8, 13.

<) Ibidem 163. *
R) Акты Вил. Кои. т. XX, стр. 250. Археогр. Сборн. т. VI. 299, 300.
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доразум ніе со стороны митрополита и его пов реннаго и незаконное разширеніе

митрополичьей юриздикціи. Н тъ, возражалъ митрополитъ, ошибается Виленскій ма-

гистратъ, указывая положеніе церкви св. Николая (успенія) въ Рыбномъ конц , а

не возл церкви св. Иліи; эту я и самъ хорошо знаю и вижу ее in florę, но это

церковь Перенесенія св. Николая, которой и огонь — вотъ уже слишкомъ сто

л тъ —нисколько не повредилъ, а та церковь св. Николая, не перенесенія, а ус-

пенія (поп translationis, sed sancti obitus), не каменная, а деревянная; ея

сл дъ и священное м сто очевидны изъ подлинныхъ документові», приводимыхъ

самимъ магистратом!»:).

Около половины ХІУ в. явилась въ Вильн и Успенко-Пречистенская цер-

ковь или Пречистенскій соборъ. Съ 1415 г , когда посл довало разд леніе ми-

трополій русской на восточную и западную, храмъ этотъ сд лался ка едральнымъ

и сталь называться нер дко митрополитальнымъ. Основаніе Пречистенскаго со-

бора л тописи приписываютъ великому князю Ольгерду: „И по мал хъ днехъ

-преставися, говорить Никоновская л топись объ Ольгерд (1377 г.), и положи-

ша т ло его въ церкви Пресвятыя Богородицы въ Вильн , юже самъ созда..."2).

Трудно съ точностію опред лить время, когда положено основаніе храму.

Его строили зодчіе изъ Кіева, на подобіе Оофійскаго храма Ярослава Мудраго.

М сто для постройки избрано было на л вомъ берегу р. Вильны, въ центр рус-

скаго поселенія города и недалеко отъ великокняжескаго дворца. Построенный

храмъ освященъ былъ изв стнымъ впосл дствіи святителемъ Московскимъ Алек-

сіемъ :!).

Пречистенскій соборъ служить свид телемъ всей прошлой жизни города

Вильны. Онъ вид лъ его славу, страдалъ его б дствіями. Онъ служилъ средо-

точіемъ церковной жизни сначала для православныхъ, потомъ для уніатовъ. Про-

топопы Пречистенскаго собора нер дко бывали нам стниками митрополитовъ и ихъ

именемъ вершили вс церковныя д ла, творили судъ и расправу. Съ настояте-

лями другихъ Виленскихъ церквей они составляли церковный соборъ, клиросъ,

или, со временъ уніи—капитулу. Это была высшая м стная церковно-судебная ин-

станція въ каждой епархіи.

') Акты Вилен. Кои. т. XX. 423, 424.
2) Исторія Государства Россійскаго—Карамзина—Сиб. 181!). т. V, прим. 50. Latopisiec —

Daniłowicza—189 стр., прим. 210. Narbut—Dz. наг. Lit. Т. V. 235, прим. 1.
3) Нам. рус. стар, въ зап. губ. —Батюшкова—вып. 5, стр. 89.
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Въ Пречистенскомъ собор погребена была и вторая супруга основателя со-

бора великая княгиня Іуліанія Тверская. Очевидцы разсказываютъ, что когда

зданія Пречистенскаго собора приспособляли для анатомическаго театра, то въ

его подвалахъ найдена металлическая доска, бывшая при одномъ изъ гробовъ, съ

славянскою надписью, которая свид тельствовала, что зд сь были погребены ос-

танки Іуліаніи Ольгердовой, великой княгини Литовской. Эту доску взялъ было

С. М., деканъ факультета политическихъ и нравственныхъ наукъ въ бывшемъ Ви-

ленскомъ университет b '). Пречистенекій соборъ встр чалъ великую княжну Еле-

ну Іоанновну, когда она вступала въ Вильну нев стою великаго Литовскаго кня-

зя Александра. Онъ же принялъ ее въ свои н дра, когда она, осирот вшая въ

1506 годя посл смерти своего мужа, изстрадавшаяся и измученная нравствен-

но 2), отдала въ 1513 году душу свою Богу 3). По временамъ, посл страшныхъ

пожаровъ, положеніе Пречистенскаго собора становилось безвыходнымъ. Но тог-

да принимались особыя м ры. и онъ опять являлся достойнымъ своей славы 4).

Посл страпшаго запуст пія въ конц прошедшаго и въ первой половин на-

стоящаго стол тія, онъ теперь снова возстановленъ и служить однимъ изъ луч-

шихъ украшеній города. Отъ имени Пречистенскаго собора прилегающая къ не-

му улица получила названіе Пречистенской 5).

Рядомъ съ Пречистенскимъ соборомъ, ближе къ р к Вильн , находилась

Спасская церковь. Н которые изсл дователи полагали, что это была не отд ль-

ная церковь, а таже самая - Пречистенская, такъ какъ и при упоминаніи о

Пречистенской церкви ей безразлично придавали наименованіе то Спаскосй, то

Пречистенской6). Но въ актахъ Спасская церковь ясно отд ляется отъ Пречи-

стенской. Въ 1580 году въ реестр восковой дани на Виленскія церкви отдель-

но указывается „св ча до светого Спаса зо двухъ каменей и четырехъ восковъ"

и отд льно „св ча до светое Пречистое зъ пяти каменей и чотырехъ восковъ".

Тутъ же перечисляются св чи до другихъ церквей: до светого Николы, до Рож-

дества Христова, ку Воскресенью, ку светой Троиц и ку светому Петру7). По-

слі пожара 1610 года Спасская церковь сильно пострадала и „кгрунты, до церкви

') Wizerunki... Т. '22, str. 41-
2) Акты Археограф. Экснедиціи. Спи. 183(5 г. т. I. 104 — 110.
3) АктыЗач. Россіи. Сію. 1848. т. 2, ПО и пр. 50.
*) См. Акты ВИЛ. КОМ. Т. XX" 92, 94, 95, 98, 114, 1G4, 227, 258 и далше. Археогр. Сборн.

Т. VI. 25, 48, 50, 55...
5) AUTU ВИЛ. КОМ. Т. XX. 70, 200, 258 и др.

*) Wizerunki. Т. 22. str. 40—42. *
ł) Лрхеогр. Сбора, т. VI. 50. Акты Вил. Ком. т. XX. 98, 258.



XLVIII

светого Спаса належачые впуст зостали"; потому архимандритъІосифъРутскій,на-

м стникъ митрополита, разр шаетъ въ 1612 году строиться на церковной земл

м щанину и купцу Виленскому славетному Валентому Урбановичу; доходъ отъ

земли долженъ былъ поступать въ пользу Виленскаго Спасскаго священника *). Въ

1619 году при осмотр Виленскихъ церквей Коммиссія нашла уже Спасскую цер-

ковь въ совершенномъ запуст ніи2). Съ этихъ поръ она бол е не возстановля-

лась, хотя названіе ея сохранилось въ найменованій сос дихъ воротъ въ город-

ской ст н и сос дней богад льни—госпиталя Спасскими; существуете и Спас-

ская улица, ведущая къ бывшимъ Спасскимъ воротамъ 3). Утвержденіе Wizerun-

ków 4) противъ Крашевскаго, что Спасская церковь существовала до конца Х ІІІ

стол тія и что въ ней совершалось богослуженіе, не им етъ основанія въ виду

указанныхъ документальныхъ данныхъ; очевидно, авторъ объединяетъ Спасскую

церковь съ Пречистенскою, что отчасти видно и изъ употребляемаго имъ назва-

нія: „Metropolitalna Spaska" 5).

Въ это же время, въ княженіе Ольгерда—явились въ Вильн и многія дру-

гія церкви, которыя, какъ видно изъ документовъ, безъ сомн нія существовали6),

но относительно основанія которыхъ уже въ начал XVII и даже въ половин

XVI стол, оставалось очень немного указаній 7).

Вотъ основанія для такого утвержденія. Въ 1506 г. Апр ля 29 дня Ли- •

товскій князь Александръ особою грамотою дозволяетъ князю Михаилу Глинско-

му, по званію душеприкащика Кіевскаго воеводы князя Димитрія Путятича, дан-

никовъ его и движимое имущества роздать на православные монастыри и церкви.

Въ этой грамот читаемъ: „а половину тыхъ же данниковъ Зеремцовъ и уставъ

меду, который съ нихъ идетъ, далъ и записалъ (князь Глинскій „зъ нашимъ до-

зволеньемъ)" къ церкви Божой Пречистой Богоматери у Вильни, а къ тому тежъ

далъ десять копъ грошей на в чный уписъ въ митрополичій синодикъ... а на

монастырь св. Троицы у Вилъни десять копъ грошей, и на дванадцать церквей

Виленскихъ по коп грошей8). Въ одномъ документ 1774 г. клерикальнаго проис-

') Акты Вил. Ком. т. XX. 226.
2) Ibidem 258.
3 ) Акты—Т. XX. 403, 404. Ср. Wizerunki Т. 22, str. 42, 43. Т. 23, str. 48. Т. 24, str. 239.
4 ) Т. 22, str. 127.
5 ) Ibid. Ср.—Wiilno—Kraszewskiego—Wilno. 1840 г. Т. 2, str. 94.
6 ) Акты Виленской коммиссіи—т. XX. 258, 259, 389—432 и др.
7) Екатерининская, Ильинская... ibid. 427.
8 ) Акты Зап. Рос. Т. I, стр. 370.
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хожденія зам чено, что когда въ 1504 году р шено было приступить къ устрой-

ству въ Вильн защитной отъ враговъ кругоиъ города каменной ст ны и по это-

му поводу торжественно совершался по нам ченнымъ м стамъ церковный крест-

ный ходъ, то, для усиленія торжества, звонили въ колокола „siedmiu kościołów

i kilkunastu cerkwi" l). Въ грамот митрополита Кіевскаго Іосифа Оолтана 1511

г. Виленскимъ м щанамъ о пред лахъ участія ихъ въ д лахъ приходскихъ Ви-

ленскихъ церквей упоминаются церкви: „монастырь светое Троицы, церковь све-

того Николы Переяесенье или попъ Перенесенскій, попъ Воскресенскій, попъ

Никольскій (успенія св. Николая), Екатеринскій, Михаиловскій, Рожественскій,

Ивановскій, Пятницкій, Козьмодамьянскій, Спасскій, Юрьевскій" — вс по м сту

настоятельства въ церквахъ соответственнаго имени 2). Изъ указанныхъ докумен-

товъ совершенно ясно, что къ началу XIV стол тія въ Вильн существовало не-

мало православныхъ церквей. Когда же они могли быть основаны? Изв стно,

что Ягайло, по введеній въ Литву латинства, пресл довалъ православіе. По его

постановленій), запрещалось вступать въ бракъ лицамъ латинскаго и греческаго

обряда, пока эти посл дніс не примутъ латинства 3). Около 1480 года Казимі-

ромъ Ягайловичемъ положительно запрещено было построеніе новыхъ и починка

старыхъ православныхъ церквей4). И до какой степени свято соблюдалось это

постановленіе, можно вид ть опять таки изъ р чей литовсквго князя Александра,

У котораго великій князь Московски! Иванъ Васильевичъ настаивалъ на постройк

Церкви въ Виленскомъ замк для его дочери Елены Іоанновны, бывшей заму-

жемъ за литовскимъ кпяземъ Александромъ. „Што есте говорили намъ отъ ве-

ликаго князя Ивана Васильевича, абыхмо дочери его, а нашой великой кнегини

поставили церковь греческаго закону на переход хъ, подл ее хоромъ; ино князи

наши и панове, вся земля, мають на то право и записы отъ предковъ нашихъ и

отъ отца нашого, и отъ пасъ, и то въ прав хъ написано, што церквей грече-

ского закону больше не прибавлять; ипо намъ тыхъ правъ предковъ нашихъ, и

отца нашого и нашихъ цегодится рухати; а кнегин нашей ее милости церковь

греческого закону въ город есть близко: коли ее милость всхочеть до церкви,

и мы ей въ томъ не боронимъ" 5).

') Pisma historyczno Narbutta—193.
2) Археогр. Сборп. Т. VI, стр. 7—11.
я) Собр. древи. акт. и грамотъ городовъ: Видьиы, Трокъ, Ковиа—Семенова— ч. 1. XXXVIII.

Wilno.—Kraszewskiego—Т. I, str. 77.
*) Stobelski—t. II, стр. 67 іірим ч.—Wiara Prawosławna—Kuleszy—Wilno. 17Ц.4 r. 182.
5) Акты Зап. Россіи т. I. стр. 141 ср. ibid. 154.

п



Понятно, такимъ образомъ, что вс почти Виленскія церкви, за исключеніемъ

поздн йшихъ, должны были явиться только въ княженіе Ольгерда, при заботахъ

объ этомъ его супруги Іуліаніи Тверской. Къ числу такихъ церквей относятся

сл дующія.

Покровская. Когда и к мъ основана, неизв стно. Очевидно то, что въ первой

половин ХУІ в ка она считалась уже старинною. Въ это время (1546 г.) архи-

мандритъ Кіевопечерской лавры, Іраннъ Мат еевичъ, бывшій настоятель Вилен-

ской свято-Покровской церкви, записывая на церковь собственный каменный домъ

въ Вильн для пом щенія священнослужителей этой церкви, говорить, что онъ

поставилъ его на м ст стараго деревяннаго дома, съ давнихъ поръ принадле-

жавшаго священнослужителямъ Покровской церкви. Усильными стараніями онъ

отыскалъ эту собственность Покровской церкви, которою незаконно завлад лъ

было Виленскій м щанинъ Андрей Мацкевичъ'). Въ 1529 году король Сигизмундъ

подтверждаете купчую, совершенную Иваномъ Горностаемъ и Настасьей Зено-

вичовой на плацъ „въ м ст Виленскомъ, подл церкви Покрова Пречистое Бо-

гоматери'', отъ покупки котораго еще раньше отказался Ивашко Соп га2). До

1610 года Покровская церковь, какъ свид тельствуютъ акты, находилась въ бо-

л е или ыен е цв тущемъ состояніи3). Съ этого времени она быстро начала идти

къ упадку. Въ 1610 году архимандритъ Іосифъ Веляминъ Рутскій въ своемъ до-

зволеній, съ согласія митрополита Ипатія Пот я, построить Виленскому м щанину

Липницкому домъ на земл Покровской церкви, заявляетъ, что до этого времени

на этомъ же м ст им ли домъ члены портняжнаго цеха и „что все ихъ будо-

ванье на кгрунт церковномъ Покрова Пречистое Богородицы черезъ тую пожогу

(страшный пожаръ въ Вильн 1610 г.) погор ло, а по погор ныо знову они на

томъ пляцу будоватися не хот ли, за чимъ на церковь Божую поземь звыклый

не доходилъ"4). Въ акт осмотра въ 1619 году особою коммиссіею Виленскихъ

церквей зам чено, что церковь Пр. Богородицы, называемая Покровского, стоить

запуст лою и выходитъ своею каменного оградою на (нын шнюю Покровскую) улицу,

именно находится по л вой сторон этой улицы, если идти отъ рынка мимо

Кальвинскаго сбора (употребляемъ выраженіе документовъ,—теперь конвиктъ гим-

назіи) къ Бернардинскому костелу, а съ другой стороны эта церковь съ своею

: ) Археогр. Сборн. т . YI, 37. Ср Wizerunki. . . Т. 23, стр. 41, 42.
2 ) Акты Вилев. Кои. т. X X стр. I . Археогр. Сборн. т. I I I , Стр. 7, 49.
3 ) Акты Вил. Ком. т. XX. 26, 27, 30, 31, 95, 123, 169, 164, 216, 223 и др.
4) Археогр. Сборн. т. VI стр. 278. Ср. Акты. . .т. XX ітр. 227.
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каменного ст ною находится въ оград Кальвинскаго сбора; отъ этой церкви къ

сбору идутъ болыпія ворота; каменная ст на той церкви доходить до воротъ

сбора, а погостъ церкви простирается до дома Раецкихъ и задней стороны ка-

меннаго дома Сенкевичей, принадлежащая теперь (1619 г.) доктору Шкоту1).

Когда въ 1640 г. дозволено было отыскивать плацы и земли, захваченные каль-

винистами, то сейчасъ же оказалось, что церковь св. Покровы много отъ нихъ

пострадала. Митрополитъ Рафаилъ Корсакъ, въ лиц пов реннаго своего архи-

мандрита свято-Троицкаго монастыря Алекс я Дубовича, заявилъ суду, что каль-

вннисты, пользуясь слабостію и безсиліемъ греческаго духовенства и опираясь на

могущественное вліяніе Радивилловъ, прежде всего построили свой громадный ка-

менный Сборъ на церковной (Покровской) земл ; посл н котораго времени, на

алтарной ст н Покровской церкви, къ востоку, они вывели башню своего Сбора

или колокольню, съ великимъ поруганіемъ, по зам чанію митрополита, православ-

ной религіи; на с верной сторон церкви погостъ и кладбище они обратили въ

сборовый плацъ и совершенно снесли пом щеніе священнослужителей; два камен-

ныхъ дома, которые были построены на церковной земл и поземельное съ ко-

торыхъ уплачивалось всегда въ пользу Покровскихъ священнослужителей, обра-

тили на свои нужды и устроили зд сь школу и госпиталь; они присвоили себ

u другой еще домикъ, деревянный, принадлежавшій Покровской церкви и нахо-

дящійся по сос дству со Сборомъ2). При такомъ расхищены собственности По-

кровской церкви, она неминуемо шла къ полному обнищанію и забвенію. Въ

1671 году, когда р шался споръ между митрополитомъ Гаврішюмъ Колендою съ

одной стороны и Виленскимъ магистратомъ съ другой—о прав влад нія н -

сколькими плацами въ г. Вильн , Покровская церковь и ея колокольня нахо-

дились уже въ окончательномъ запуст ніи; разваливающіяся ст ны самой церкви

очутились въ средин зданій евангелическаго Сбора. И тутъ мы узнаемъ посл д-

ніою печальную пов сть этой церкви, что dissidentes iii religione calyinistica эту

Церковь и кладбище обратили въ Сборъ, присвоили все себ , а домъ священ-

никовъ сравняли съ землею 3). Этого мало. Чтобы окончательно затереть всякіе

сл ды о захват чужаго имущества, старшины Сбора вел ли совершенно разби-

вать оставшіяся старыя ст ны Покровской церкви, разобранный кирпичъ скла-

дывать въ кучу и возить въ указанный м ста для собственнаго употребленія.

') Акты Виден. Ком. т. XX стр. 25S. ж
ty Акты Вил. Кои. т. XX. 328, 450 521. . .Wizerunki ~pocz-t drugi—Т. 2 1 str. 36.
3) Археоір. Сборн. т. II. -200—203.
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Изъ этого кирпича построены были, по заявленію митрополита Гавріила Коленды,

госпиталь для кальвинистовъ, училище и н которые частные дома, въ томъ чи-

сл Дунина-Раецкаго на Замковой улиц . Они уничтожили всякіе пограничные

знаки влад нія Покровской церкви, а равно и старинныхъ ст нъ, позатирали ста-

ринную церковную греческую живопись, поуничтожали и фрески и все обратили

ни во что. Дунинъ-Раецкій, Лидскій маршалокъ, какъ глава кальвинистовъ, ве-

л лъ- очистить вс сборовые подвалы и склады и оказавшуюся грязь и иусоръ

вывозить на земли церкви Покровской. Онъ хот лъ позасыпать жилыя пом щенія,

которыя стояли на церковной земл , угрожая при этомъ жизни самихъ обыва-

телей и постоянно выказывая презр ніе къ митрополиту1). Древняя Покровская

церковь не возродилась бол е изъ своихъ забытыхъ -и заброшенныхъ развалинъ.

А было славное время въ прошлой исторіи и этой церкви. По своему поло-

женію, она ближе другихъ церквей находилась къ нижнему замку, особенно если

съ Замковой улицы идти къ ней черезъ ея погостъ, какъ д лалось это въ свое

время. Ученые соглашаются въ томъ, что именно эту церковь понималъ литов-

скій князь Александру когда писалъ къ своему тестю, великому Московскому

князю, что по близости замка им ется приходская церковь, куда можетъ ходить

на Богослуженіе великая княгиня Елена2). Въ этой церкви она раскрывала

предъ Вогомъ свою набол вшую душу; зд сь она, одинокая, искала у Бога ут -

шенія, когда „великое б ды своее и жалости сердечное и ума къ тому (чтобы

ширей писати о своихъ б дахъ своему отцу и государю) не могла придумать,

только з горькими и великими своими слезами и со плачемъ низко челомъ ему

била. А тутъ ее за дала мысль, что, по словамъ великой княгини, вси (въ Ли-

тв ) над ялись, что съ нею зъ Москвы въ Литву пришло все доброе, в чный

миръ, любовь кровная, дружба, помочь на поганство; ино нын чи, государю от-

че, продолжаетъ княгиня, видятъ вси, что же со мною все лихо къ нимъ вышло,

война, рать, зас даніе и сженіе городомъ и волостемъ, крови христіанское роз-

литье, жены вдовами, д ти сиротами, полонъ, крыкъ, плачъ, вопль"...3).

Церковь св. Іоанна Догослова иначе Ивановская. Она находилась въ томъ

же Покровскомъ переулк , по правой сторон , если итти къ ней съ Большой

') Акты Вил. Ком. т. XX. 433—435.
а) См. Акты Видев. Комииссіи т. XX пданъ части города Вильпы 1672 года Wizerunki

Т. 23 str. 43. Narbutt—Dzieje star. nar. Litewsk. T. VIII, str. 329 przyp. 1. Kraszewski—Wilno
T. I. str. 174 T. III str. 47.

3 ) Акты Археогр. экспеднцін, собранные въ библіотекахъ и Архивахъ Рос. Имаерін. Саб.

1836 г., т. 5, стр. 104—105.
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улицы. Въ представленій Литовской Консисторіи отъ 1827 года во второй де-

партамента римско-католической Коллегіи, въ перечн церквей, которыя въ свое

время отняты были базиліанами у б лаго духовенства, значится и церковь св.

Іоанна Богослова, а не Крестителя, какъ н которые ее называютъ ')•

Въ 1559 г. Иванъ Яхимовичъ продаетъ Крес домъ на церковной земл

„межи пляцами церковными, светымъ Михаломъ и межи светымъ Иваномъ". При

этомъ продавецъ особенно настаиваетъ на одномъ, чтобы поземельное отъ того

м ста, на которомъ построенъ домъ, вносилось, какъ бывало въ старину (яко ся

стародавне заховаетъ), въ пользу священника, который служилъ при церкви свя-

того Ивана -). О церкви св. Іоанна Богослова встр чаемъ очень частыя упоми-

нанія и въ другихъ документахъ двадцатаго тома актовъ Виленской Коммиссіи3).

Осмотръ церквей Виленскихъ въ 1619 году говорить, что каменныя ст ны Ива-

новской церкви находятся въ ц лости, что одною стороною она выходить на

Покровскій переулокъ, а другою на свой погостъ; часть этого погоста застроена,

а часть представляетъ собою пустопорожніе плацы4). Около половины ХУІІ ст.,

Виленскій деканъ Пржецлавскій, безъ согласія митрополита, пріобр лъ въ соб-

ственность каменный домъ на земл Іоанновской церкви. Исправляя этотъ домъ,

онъ распространилъ свои постройки до самыхъ ст нъ церкви и ея погоста. Вос-

пользовавшись дал е на свои надобности церковною ст ною, онъ устроилъ тутъ

жилое пом щеніе, а въ старомъ церковномъ пом щеніи вел лъ заложить кирпи-

чемъ окна, которыя бол е ста л тъ были тутъ и въ которыхъ находились же-

л зныя р шетки. Черезъ это въ старыя церковныя пом щенія былъ прекращенъ

доступъ св та. Въ 1671 г. еще вид ли въ развалинахъ какъ самую церковь св.

Іоанна, такъ и старинную каменную при ней колокольню, а погостъ ея все бо-

л е и бол началъ застраиваться частными домами, влад льцы которыхъ при-

своивали себ мало по малу съ теченіемъ времени u самую церковную землю.

Возбуждаемые со стороны духовенства протесты и жалобы не им ли благопріят-

ныхъ посл дствій5).

Неподалеку отъ церкви св. Іоанна, въ томъ же переулк и на той же сто-

рон была построена церковь св. Михаила. Она находилась при соединены По-

') См. Акты Вил. Ком. т. XX, 263 и планъ юрисдики митрополита 1672 года. Ср. Wize-

runki Т. 24, str. 236., пр. 1.
2) Акты Вилен. Комииссіи. Т. XX, стр. 12.
3) Си. стр. 94, 121, 123, Г25, 15'J, 1(Н, 216, 250, 258 и дял. ^

«) lbid. 268, Археогр. Сб. т. VI, стр. "293.
8 ) Акты Вил. Кои. т. XX. 413, 414.
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кровскаго переулка съ большею улицею'). Уже въ начал XVI стол тія голосъ

священниковъ церквей Михайловской, Воскресенекой и Ивановской считался

иногда очень важнымъ, какъ бы р шающимъ, при обсужденіи н которыхъ цер-

ковныхъ вопросовъ. Когда около 1511 года возникъ споръ у Виленскихъ м -

щанъ съ митрополитомъ о пред лахъ ихъ участія въ д лахъ своихъ приходовъ,

они говорили митрополиту: „пытай твоя милость старыхъ поповъ Михаиловскаго,

Воскресенскаго,- Ивановского, кто имъ ключи церковный подавалъ?" Значить, за

этими церквами были уже очень давнія преданія2). Въ 1522 году священникъ

Юрьевской Росской церкви Матвей духовнымъ зав щаніемъ записываетъ священ-

нику церкви св. Михаила креста, окованный серебромъ, номоканонъ и лисью шу-

бу. Въ 1546 году митрополитъ Макарій рукополагаетъ къ Виленской Михай-

ловской церкви священника Павла Николаевича, который и настоятельствовалъ

зд сь до 1557 года. Въ 1619 году, въ акт осмотра церквей того времени за-

м чено. что „рядомъ съ погостомъ церкви св. Іоанна находится погостъ цер-

кви св. Михаила, застроенный шляхетскими и городскими домами; главнымъ

концемъ этотъ погостъ выходить на Большую Замковую улицу, а другимъ

простирается до погоста церкви св. Іоанна; одною стороною выходитъ къ По-

кровскому переулку по дорог къ Сбору, а другою простирается до камен-

наго Демеровскаго дома3). Изъ этого акта видно, что уже въ 1619 году

весь погостъ св. Михайловской церкви былъ застроепъ частными домами. Ми-

трополиты уніатскіе заявляли протесты противъ такого незаконнаго прнсвое-

нія церковной собственности. Въ 1620 году, по жалоб митрополита Іоси-

фа Рутскаго, король Сигизмундъ III призывалъ къ суду н коего Величка

„о безправное забране и неслушное привлащенье кгрунту власного церков*-

ного церкви светого Михаила Архангела въ м ст Виленскомъ на улицы Ве-

ликой Замковой, не доходечи костела светого Яна, на рогу? йдучи уличкою ку

збору евангелицкому по правое руц , гд церковь самая стояла и м шкане по-

повское при той церкви бывало". Въ 1622 году возный доносилъ въ трибуналъ,

что, по освид тельствованіи ц лою коммиссіею, онъ нашелъ, что н мецъ Валь-

веръ съ другими участниками своими, „не в дати, якимъ правомъ набывши себ

м стца церковного, гд передъ тымъ церковь светого Архангела Михаила была,

') Wizerunki—Т. 23, str. 49, 50, пр. 1-3.
2) Археогр. Сборн. т. VI. стр. 9.
8) Акты Вилеп. Коммиссіп т. XX. стр. 25S. Wizerunki—poczet drugi — Т. -J3, str. Л , 33.

Археогр. Сборн. т. VI, 298.
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и онъ самъ тотъ н мецъ, будучи геретикомъ, гвалтитъ м стца церковные, не да-

ючи т ламъ людей католицкихъ, пану Богу замерлыхъ, въ покою лежать" -1). Это

потому, такъ доносилъ возный, что Вальверъ задумалъ строить домъ на церков-

ной земл —погост , и копая фундамента, гд прежде было кладбище, вырывалъ

массу гробовъ, ломалъ ихъ, а кости складывалъ въ кучи и потомъ выбрасывалъ

ихъ вонъ. Были и другія подобныя заявленія 2). Но въ результат не получа-

лось ничего ут шительнаго и въ 1671 году уже не оставалось никакихъ веще-

ственныхъ сл довъ отъ бывшей Михайловской церкви, и все м сто святое заня-

то было частными домами3). На этомъ основаній тогда же свид тели противной

стороны утверждали, что относительно церкви св. Михаила они никогда ничего

не слышали, ничего не знаютъ и никакихъ св д ній о ней не им ютъ 4).

Еще бол е печальняя судьба постигла церковь св. Екатерины. Уже въ

1619 году она лежала въ совершенныхъ развалинахъ, а погостъ ея застроенъ

былъ частными домами 5). Напрасно митрополитъ Гавріилъ Коленда предъявлялъ

въ 1671 году свои права на м сто и плацы церкви св. Екатерины; напрасно на

основаній подлинной ставленной грамоты онъ доказывалъ, что еще въ 1548 году

митрополнтъ Макарій писалъ Виленскимъ м щанамъ, чтобы они были послушны

рукоположенному имъ по ходатайству Литовскаго подскарбія Горностая къ церкви

св. Екатерины священнику Михаилу, что въ 1631 году со стороны суда посл -

довало распоряженіе объ очистк плаца, принадлежащего церкви св. Екатерины:

противная сторона отв чала одно: мы ничего никогда не слышали объ этой цер-

кви и св д ній о ней никакихъ не им емъ6). Но не смотря на такое упорное,

съ задними мыслями, замалчиваніе противниковъ митрополита, судъ, уб жденный

его доводами въ истин , призналъ за нимъ право на предъявляемую юрисдикцію7).

Церковь св. Екатерины лежала къ западу отъ погоста Пречистенскаго собора и

митрополичьяго дворца и примыкала къ земл костела св. Михаила; на ея пого-

ст до сихъ поръ стоить домъ такъ называемый Пузыны, фасадомъ къ площад-

к между костеломъ св. Михаила и зданіями конвикта s).

•) Акты Вил. Ком. т. XX. 2G2, 328. Археогр. Сборп. т. VI. 198, 215.
2 ) Акты т. XX. 410, 417.
а) Ibidem 415.
4) Акты Вил. Ком. т. XX. 430.
5 ) Ibidem—258.

«) Ibid. 405, 406, 430* Ср. Акты Впл, Кои. т. X. 357. Wizerunki— Т. 23, str. 21, пр. 1.

Арх. Со. т. VI, стр. 8. ¥
ł j Акты Вил. Ком. т. XX. 430, 431.
8 ) Ср. Wizerunki—poczet drugi. Т. 22, str. 7, прим. 1. Т. 23, str. 48; Т. 24, str. 56, пр. 1.
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Церковь св. пророка Ими. Она занимала часть м ста нын шней гостинни-

цы Нишковскаго и сл дующаго дома ближе къ нын шнему Спасскому переулку.

Ея довольно обширный погостъ простирался по правой сторон переулка Лото-

чекъ до Пречистенской улицы, а съ восточной стороны граничилъ съ погостомъ

и плацами церкви Рождества Христова1). Въ акт осмотра церквей 1619 года

зам чено, что погостъ церкви св. Иліи застроенъ н сколькими домами, что онъ

находится на улиц Савичъ, около погостнаго переулка (нын Спасская улица —

drugi Łotoczek) и однимъ концомъ выходить къ церкви Пречистенской, другимъ—

къ погосту Христорождественсаой церкви 2). Въ 1622 году Николай Миклашевичъ,

возный Виленскаго воеводства, записалъ въ Виленскія гродскія книги, что

„тутъ, въ м ст Виленскомъ, за потребованьемъ нам стника митрополитового па-

на Томаша Петровского, онъ ходилъ до дому Ендрыха н мца, муляра, на грунт

церковномъ будучомъ, яко давали ему справу люди околичные многіе, же тамъ

церковь св. Иліи Пророка была неподалеку соборное церкви светое Пречистое;

тамъ же въ дому того муляра вид лъ долъ глубокій на заложешо фундаментовъ,

на збудоване склепу мурованого выкопаный, въ которомъ дол по обудвухъ сто-

ронахъ въ земл вид лъ труны (гробы) т лъ змерлыхъ чотыри, а у концу долу

одну труну, а съ середины долу съ пескомъ костей не мало чолов чихъ накида-

но; знать бардзо добре, же тамъ цминтарь, або рачей самое м стце церковное

есть" 3). Хотя относительно и этой церкви съ ея погостомъ противники митропо-

лита находили возможнымъ сомн ваться въ самомъ ея существованіи, но судъ, съ

утвержденія короля, на основаній представленпыхъ доказательству призналъ

вполн законными права митрополита па предъявляемую юрисдику 4),

Къ востоку отъ свято-Ильинской церкви, на той же площади, ближе къ р -

к Вильн находилась церковь Рождества Христова. Погосты этихъ церквей,

какъ сказано выше, соприкасались между собою. Осмотръ церквей 1619 г. сви-

д тельствуетъ, что погостъ этой церкви одною стороною примыкаетъ къ улиц

Савичъ, а другими простирается до Спасскихъ воротъ, до Пречистенской улицы

и до погоста церкви св. Иліи5). Въ документахъ находимъ упоминаніе о церкви

Рождества Христова въ начал XVI ст. Въ 1510 году королевскою грамотою,

•) Wizerunki... Т. 23, str. 51.
2) Акты Виленской коммиссіи—т. XX. 258. Археогр. Сбор. т. VI. стр. 29У.
3) Акты Вил. Ком. Т. хХ, стр. 277, 422. Арх. Сб. Т. YI. 281.
4) Акты Вил. Кои. Т. XX. 430, 431. Wizerunki—poczet drugi. Т. 23, str. 19, прим. 1.
5 ) Акты Вил. Ком. т. XX, стр. 258. т. XI. 83, Археогр. Сборн. т. VI. 2(J9. Wizerunki-

poczet drugi—Т. 23. str. 48.
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Григорію Исаевичу Громык , ключнику Виленскому, за его в рную службу да-

ется „м стце городское и зъ малою улочкою на будованье двора его въ м ст

Виленскомъ, подл Рождества Христова" '). Въ 1511 году священникъ Христо-

рождественской церкви Іаковъ свид тельствовалъ передъ митрополитомъ Іосифомъ

Солтаномъ, что церковь ему далъ митрополитомъ Іосифъ Болгариновичъ, „а м -

щане просили за мною митрополита, прибавляетъ о. Іаковъ, а увязалъ мене (сд -

лалъ вводъ) п вецъ митрополичій Ивашко Скалозубъ, и ключъ ми далъ, a м -

щанъ дей при томъ не было" 2). Въ документі 1555 года, по которому дочь

Громыки отдавала дворъ свой подъ залогъ трехъ сотъ копъ грошей литов-

скихъ, о Христорождественской церкви сказано ясн е: „я Оникей Горностай. . .

чиню явно тымъ моимъ листомъ, ижъ што первшая жона моя небозчица Настасья

Григорьевна Громычанка заставила была мн дворъ свой мурованый въ м ст

Виленскомъ, противъ церкви Рожества Христова, въ трехъ стахъ копахъ грошей

личбы литовское". . 3). Посл пожара 1557 г. Христорождественская церковь

находилась въ развалинахъ u въ 1560 году король Сигизмундъ Августъ далъ

иривилей на ея возстановленіе. Что она д йствительно была возстановлена, объ

отомъ можно судить на основаній запродажная акта 1592 г. на церковный домъ,

который стоялъ прямо щютивъ дверей церковныхъ4). Въ 1619 году весь погостъ

Христорождественской церкви былъ застроенъ домами частныхъ лицъ. Въ 1671

году видны были только остатки ея алтарной части: они представляли собою ста-

ринную каменную ст ну, три сажени длины и въ поперечник —полторы сажени5).

Но и эти дорогіе остатки исчезли съ теченіемъ времени.

Церковь петро-Павловская на Зар чыь. Часто въ документахъ она упоми-

нается подъ однимъ именемъ св. Петра6), и называется то церковію св. Петра,

то церковію русскою св. Петра, то просто святымъ Петромъ7). Акты неодно-

кратно упоминаютъ о ней въ XVI ст. Въ 1558 г. въ судъ представлена была

конфирмащя короля Сигизмунда Августа продажи н сколькихъ дворовъ и плацовъ

въ город Вильн на Зар чь „съ ограниченьемъ певнымъ, лежащихъ за р кою

і) Анты Вил. Ком. т. XI. 5. Въ ноддинник годъ 1410 ішказаиъ ошибочно.
2) Археогр. Сбор. т. VI, Стр. 9.
3) Акты Вилен. Ком. Т. XI 9.

*) Археогр. Сборн. т. VI. стр. 44, 45. Wizerunki—poczei drugi—Т. 23 str. 21. пр. 1.

5) Акты Пилен. Ком. т. XX, 258, 411.

в) lbid. 122, 3GG, 367. :$G8. 371, 374, 375, 413, 420, 430. Ср. Археогр. С б о р . т. VI 4">,

47, 50.
i) ibidem.

ш
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Вильнею, на улицы Рыконтиской, противъ церкви руское светого Петра"*). * • При

церкви былъ обширный погостъ и госпиталь. Церковь находилась по л вой сто-

рон улицы, при выход изъ города на Зар чье. Погостъ ея простирался дальше

и былъ съ одной стороны отъ улицы напротивъ костела св. Вар оломея, а съ

другой граничилъ съ нын шнею землею братскаго дома'). Въ 1609 году церковь

св. Петра вм ст съ другими церквами была отнята у православныхъ и королев-

скимъ чиновникомъ передана митрополиту уніатскому Потею3). Съ этихъ поръ

началось ея разрушеніе. Около половины XVII в. мы находимъ о ней упомина-

ніе, когда, по распоряженію митрополита Антонія С лявы, Виленскій протопопъ

и нам стникъ митрополичій Ввстафій Еаминскій передавалъ для сохраненія на-

стоятелю Виленскаго свято-Троицкаго монастыря Захаріи Ильговскому церковное

серебро отъ н которыхъ Виленскихъ церквей, въ томъ числ и отъ церкви св.

Петра и Павла на Зар чь . Это происходило въ 1653 году 5 марта, когда въ

Вильн начинали уже опасаться войны съ царемъ Алекс емъ Михайловичемъ4).

Въ 1667 году Виленскій бурмистръ Николай Кличевскій по духовному зав щанію

отъ 8 января записалъ изв стную сумму между пррчимъ и на госпиталь церкви

св. Петра на Зар чь 5). Но въ 1671 году мы встр чаемся уже съ такимъ пе-

чальнымъ заявленіемъ, что церковь Петро-Павловская, какъ и погостъ ея, хотя

сохраняютъ свои граничные знаки, но находятся въ сильн йшемъ запуст ніи °,і.

Церковь со. Козьмы и Даміана. Это была деревянная церковь и находилась

на правой сторон улицы, если итти по Бакшт вверхъ, при соединеніи ея съ

нын шнею Андреевскою улицею. Въ настоящее время зд сь находится домъ ду-

ховнаго мужскаго училища съ церковію св. Апостола Андрея7). Объ этой ста-

ринной церкви яаходимъ упоминаніе въ 1503 году въ уступочной записи Федьки

Ивашковича и брата его Богуша матери своей Анн Мицовичъ на половину Са-

п жинскаго двора въ г. Вильн , которую она подарила своему сыну: „а тотъ дворъ,

гд отецъ нашъ самъ жилъ, (лежалъ) подле светыхъ Козьмы и Дамьяна"8). Отъ

нихъ и прилегающая улица называлась по временамъ Козьмо-Демьянскою, тоже

\) Акты Вил. Ком. т. XX, стр. 371.
2) Ср. Wizerunki—poczet drugi—Т. 23. str. 56.
3) Археографическій Сборникг— т. VI. стр. 153.
4) Wizerunki—Т. 23. str. 44.
5) Ibid. 46 и пр. 1.
6) Акты Вил. Кол. т. XX стр. 413.
7) Ср. Wizerunki Т. 23 str. 55.
8) Акты Вил. Ком. т. XIII. стр. 4.
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Смилинская-Савичъ '). Въ 1594 году „Янъ ГрйТорьевичъ Остикъ, посполу з мал-

жонкою, своею, сами добровольне... сознали, ижъ ихъ милость зостали винни. . .

за каменицу мурованую, въ м ст зд шнемъ Виленскомъ на улицы Савичой, за

церковкою русскою Кузмо-Демьяна лежачую". . . 2 ) . Такія указанія находятся и въ

другихъ актахъ. Н которые изсл дователи думаютъ, что эта церковь или не была

возобновлена посл пожара 1610 года или же совершенно разрушена посл взя-

тія Вильны нашими войсками въ 1655 году. Коммиссія, осматривавшая церкви

въ 1671 году, относительно церкви св. Козьмы и Даміана заміічаетъ, что гд

была деревянная церковь во имя названныхъ святыхъ на Савичъ улиц , тамъ

теперь пустое м сто; въ совершенномъ запуст ніи и погостъ этой церкви, хотя

граничные знаки и церкви и ея погоста остаются ненарушимы3). Пользуясь

этимъ, митрополитъ Уніатскій Кипріанъ Жоховскій, слишкомъ мирволившій лати-

нянамъ 4), отдалъ имъ все м сто, принадлежавшее Козьмо-Демьянской церкви.

Они посп піили выстроить зд сь костелъ и монастырь ордена св. Августина пу-

стынника 5).

Церковь Воскресши/ Христова. Воскресенская церковь находилась на углу

Стекляной улицы, по правой ея стороні; отъ Ратуши 6). Священники Воскресен-

ской церкви почти всегда находились въ состав старшаго Виленскаго духовен-

ства и пользовались особымъ почетомъ7). Въ 1619 г. Коммиссіею по осмотру

Виленскихъ церквей зам чено, что Воскресенская церковь съ своимъ погостомъ

находится въ рынк , на Стекляной улиц , противъ соляныхъ рядовъ и примы-

каетъ къ домамъ Палецкаго и Доброгостовскаго; погостъ церковный со вс хъ

сторонъ обведенъ каменною ст ною и застроенъ н сколышми домами8). Въ по-

ловин XVII ст. мы встречаемся съ печальнымъ фактомъ расхищенія имущества

Воскресенской церкви, начавшагося, къ сожал нію, очень рано, почти сто л тъ

тому назадъ. Еще въ половин XVI ст. Виленскіе бурмистры и радцы жаловались

митрополиту Сильвестру между прочимъ и на Воскресенскаго священника, что

') Акты ц и л а н _ К о и - Т і x x . 101. 173 188. Ibid. т VIII стр. 477.
2) Акты Вил. Ком. ibid.
») Ibid. т. XX. 413, 424.
4) Ьм. его Colloąuium Lublinense 1G80 ап.

) Wizerunki. Т. 23. 55. Заявлевіе Крашевскаго о существованін церкви Козьмы и Даиі-
ана Д^ 4 ° года не им етъ осиованія и взаимпымъ противор чіеиъ—ср. его Wilno. Т. III str.
74 И !• И s 'i '. 3S6—387—само сі.'бя уиичтоасаетъ.

") Wiserunki—poczet drugi-T. 23, str. 54 Т. 24. 55, 50. ш

і) Акты Пилен. Кол. т. XX. 98. Археогр. сборн. т. VI. Стр. !).
") Акты В и . 1 о н К и м т > х х > с т р 2 Г ) 9 > A j ) X > C 6 j T i V L
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онъ беретъ деньги подъ залогъ церковныхъ домовъ. Причину такого явленія ми-

трополитъ вид лъ въ самихъ жалующихся: „бо ваши милости, писалъ митрополитъ,

рачите поповъ обирати, а не мы". . . ' ) . Въ 1654 г. состоялось р шеніе Вилен-

ской уніатской консисторіи по д лу о присвоєній церковныхъ вещей и денегъ

священникомъ Воскресенской церкви Рыбинскимъ2). Подобныя явленія въ цер-

ковной жизни вредно отзывались на вн шнемъ благосостояніи церкви и отъ 1671 г.

осталось намъ такое ея описаніе, что хотя Воскресенская церковь не разрушилась

еще, но изъ притвора ея видны были въ погостной ст н ворота, совершенно за-

д ланныя кирпичемъ. Эти ворота вели въ каменный домъ, гд съ согласія митро-

полита жилъ н кій Рогацевичъ; въ одной половин его пом щенія видн лась

башня и л стница на церковную колокольню; одна половина отого дома была

заново отд лана, а другая оставалась въ запуст ніи 3). Войны и пожары въ

Вильн во второй половин XVII в ка много сод йствовали разрушенію и запу-

ст нію Воскресенской церкви4). При всемъ томъ еще въ 1705 году архіепископъ

Смоленскій Гедеонъ ПІумлянскій рукоположилъ „богобойнаго челов ка Якова

Животкевича въ священники ко храму Воскресенія Христова во град богоспа-

самомъ Вильн " 5). Въ 1776 году эта церковь находилась уже въ развалинахъ,

какъ видно изъ контракта, по которому настоятель Виленской Николаевской

церкви отдавалъ въ арендное содержаніе квартиру въ церковномъ дом возл Во-

скресенской церкви 6). Воскресенская церковь была одною изъ трехъ церквей,

которыя уніаты об щали въ 1632 г. возвратить православнымъ7). Но ото об ща-

ніе не было приведено въ исполненіе8).

Церковь св. Юріл на Русіь. И постройку этой церкви мы относииъ ко вре-

менамъ Ольгерда. О ней ясно говорится въ грамот митрополита Іосифа Солтана

1511 года, которому попъ Юрьевскій Мат ей заявлялъ, что ему „далъ эту цер-

ковь митрополитъ Іона и вел лъ попу Козьмо-Демьянскому увезати его въ тую

1) Археогр. Сборн. т. VI. стр. 34.
2) Ibidem 269.
3) Акты Вил. Ком. т. XX. 412, 424, 426.
*) Ibidem. XI 197.
5) Археогр. Сборн. т. VI. 216.
f) In ruderibus zostającej, na rogu Szklannej ulicy situowenej—Акты Бил. Ким. т. XI. стр.

430. Wizerunki—poczet drugi Т. 22, str. 14 и прим. 1.
п) Си. Историческое изв стіе о возникшей вь ІІольш уніи—Бантышъ - Каменскаго—Вильна

1866 г. Стр. 91. прим.
8) Акты Вил. Кои. т. XX. 412, 424, 426 и др. Wizerunki—poczet drugi—Т. 24 str. 243.

прим ч. 1.



LXI

церковь" !). Отъ этого же „многогр шнаго раба Вожія ерея Матвея, служителя

церкви светого славного великомученика Георгія" осталось отъ 1522 года 9 мая

духовное зав щаніе, по которому онъ распред ляетъ свое движимое имущество'2).

Въ 1595 г. 6 Декабря „церковь русская на Рос , за Острою вежею, светого

Юрья" была запечатана на н которое время Виленскими м щанами, всл дствіе

растраты церковнаго имущества3).

Нужно им ть въ виду, что въ документахъ находятся указанія о существо-

ваніи якобы двухъ церквей на Виленскомъ предм сть —Рос : одна Юрьевская,

о которой мы только что говорили, а другая—Рождества Пресвятой Богородицы

или просто Росская церковь4). Подъ 1432 годомъ мы встр чаемъ даже королев-

скую грамоту Виленскимъ м щанамъ на построеніе въ Вильн Росской церкви.

„Били намъ чоломъ бурмистры и радцы м ста нашего Виленского закону грече-

ского о томъ. говорится въ грамот ; который церкви Божіи стоятъ у Вильни, а

цвинтари при нихъ суть малый, людей мертвыхъ ховати не маютъ гд , и часу

пов трея которое было з Божого допущенья, поховали людей мертвыхъ о кол-

кось сотъ на предм стьи на Юрьевой Рос . И просили насъ абыхмо дозволили

имъ тамъ на предм стьи церковь Божью русскую збудовати ку хвал Божіей и

для хованья мертвыхъ людей. Ино мы для тыхъ причинъ ку хвал Вожой до-

зволили есмо церковь Божью за м стомъ на Юрьевой Рос поставити*. . .5). По-

нятно, что этой грамоты никакъ нельзя относить къ Юрьевской Росской церкви,

о которой, какъ мы вид ли. ясно говорится уже въ грамот 1511 года. Нужно

думать, что съ 1532 года построена была при Юрьевской церкви особая часовня

или -даже прид лъ во имя Рождества Пресвятыя Богородицы, такъ какъ Росская

церковь иногда въ одно и тоже время и при однихъ и т хъ же обстоятельствахъ

называется и церковью Юрьевскою, св. Георгія, и церковію „Рождества Пречи-

стое Богородицы6). Съ 1582 г. Рождественская церковь на Рос (иначе церковь

светое Пречистое, Нароженья светое Пречистое) д лается м стомъ братскихъ

сходокъ и годовыхъ праздпиковъ для цеховъ гаапочниковъ, сермяжниковъ инога-

вичниковъ7). Съ половины ХУІІ ст. Росская церковь пришла въ совершенный

•) Археогр. Сборн. т. VI. стр. 10.
2) Ibid. 12—15.
3) Ibid. 62.
4 ) Акты Виденск. Кои. т. VIII. .Стр. 19. Археогр. сбори. т. VI. стр. 19, 124.
5) Лрхсогр. Сборн. т. VI. стр. 19.

") Акты Виден. Комм. т. VIII. Стр. 19—23 и 552.
7) Лрхеогр. Сборн. т. 1. 168—165. *
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упадокъ и осмотръ церквей 1671 года свид тельствуетъ, что Юрьевская церковь

на Росс представляетъ собою одн развалины, уц л впіія отъ пожара; на ея

погост видн лись огороды и н сколько домовъ частныхъ лицъ ').

Юрьевская церковь была деревянная и находилась на л вой сторон Нико-,

димовскаго переулка за полотяомъ нын шней жел зной дороги, сзади бывшихъ

домовъ Зайцева, Соболевскаго, Лукомскаго, по сос дству съ домомъ Яржембска-

го. Тутъ же кругомъ церкви простиралось обширное ея кладбище, церковные

огороды, дома, госпиталь. Часть Юрьевскихъ плацовъ до сихъ поръ находится

во влад ніи Свято-Духова монастыря, по об имъ сторонамъ жел зной дороги, не-,

далеко отъ каменнаго моста 3).

Повторяемъ, что вс почти названныя церкви по времени ихъ постройки мы

относимъ, по указаннымъ основаніямъ, ко временамъ Ольгерда—второй половины

ХІУ стол тія, Большинство изъ нихъ основано, по преданію, Іуліаніей Твер-

скою; а она вышла замужъ за великаго Литовскаго князя Ольгерда въ 1349 го-

ду. Только основаніе Пятницкой церкви принадлежите Марій Витебской, первой

супруг Ольгерда (скончалась около 1346 г.), а еще ран е того была несуще-

ствующая нын Успенско-Николаевская церковь, гд и были погребены перво-

начально св. Виленскіе мученики (1346—7 года).

Указывая на положеніе Виленскихъ православныхь церквей въ ХІУ стол -

тіи, мы съ т мъ вм ст обозр ли значительную часть тогдашняго города, осо-

бенно русской его половины. Зам тимъ, что при церквахъ находились дома свя-

щенно-церковно-служителей, кладбища, госпитали, иногда сады и огороды и до-

ма, большею частію, различныхъ ремесленникозъ :3). Около главнаго Рынка по ту

и по другую сторону дороги изъ замка помещались главпымъ образомъ лавки и

дома купцовъ и разныхъ торговцевъ; особенно была занята ими вся правая сто-

рона дороги до Николаевской церкви, если итти отъ Рынка въ замокъ. По л -

вой сторон къ замку расположены были сады, огороды, некоторые дома част-

ныхъ лицъ, языческое капище (гд костелъ св. Іоанна), н сколько домовъ ли-.

товскихъ вельможъ и бояръ и опять пустое пространство, граничившее съ огра-і

дою нижняго замка 4).

: ) Акты Вил. Кои. т. XX. 412.
2) Акты Вил. Кои. т. XX, стр. 412. Wizerunki—Т. 23, str. 55. Т. 24, str. 246.
3 ) Акты Вил. Коим. т. XX, стр. 258, 289, 400—430. Ср. Wizerunki—Т. 23, str. 32—57.

*) См. плань города Вильны въ изд. Батюшкова" Памяти, рус. стар, въ заіі. губ. мып. 5.

и 0: Historyja miasta Wilna—Balinskiego—Т. 4.
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Со введеніемъ въ 1387 году въ Литву латинства, физіономія Вильны зна-

чительно изм няется. Являются новые люди съ новымъ направленіемъ, созда-

ются новыя задачи; старый строй Виленской жизни разрушается. Въ 1382 го-

ду останки Кейстута (брата вел. кн. Ольгерда), который по распоряжение Ягай-

лы изл ннически былъ умерщвленъ въ Крев , привозятся въ Вильну и зд сь

съ изв стными языческими церемоніями (какъ указано при погребеніи Свинторо-

га) сожигаются на костр на долин Овинторога. Записано преданіе, что когда

пламя охватило костеръ, неожиданно открылась глубокая пропасть и поглотила

прахъ великаго литовскаго героя 1). Этимъ какъ бы указывалось на окончатель-

ное паденіе и погибель язычества. Д йствительно, долина Свинторога не вид ла

уже бол е языческихъ похоронъ.

Въ 1387 году на общемъ собраніи въ Вильн великій Литовскій князь Ягай-

ло объявилъ собравшимся, что онъ принялъ латинство и желаете, чтобы вс ли-

товцы посл довали его прим ру. Своимъ посл дователямъ Ягайло об щаетъ ве-

ликокняжескую милость, а людамъ рыцарскаго званія — польское шляхетство и

полную свободу. Тогда же особымъ великокняжескимъ универсаломъ, изданнымъ

въ Лид . литовское язычество объявлено бол е несуществующимъ, незаконнымъ,

и на его м сто провозглашено христіанство.2).

Виленскій замокъ—верхній и нижній—прежде всего долженъ былъ испытать

эту новую перем ну. Священный языческій огонь потушенъ навсегда; святилище

въ замк и другія священныя м ста язычниковъ—литовцевъ разрушены; Ягайло

приказалъ уничтожить вс хъ священныхъ гадовъ и другихъ животныхъ, которыя

воспитывались для жертвоприношеній и служили предметом'!, почитанія, какъ до-

машніе пенаты; священныя рощи были по возможности вырублены и уничтоже-

ны 3). На м ст языческаго капища Перкуна заложенъ храмъ въ честь и славу

святой Троицы, пресвятой Божіей Матери и свят, мученика Станислава 4). Устро-

енная въ верхнемъ замк при Ольгерд православная церковь была обращена

Ягайломъ. по зам чанію Киркора, въ костелъ св. Мартина 5). На м ст новаго

') Chronicon seu Annales Wigandi Marburgensis— Voigt et Raczynski—Posnaniae 1842an. 289.
2) Dzieje Korony Polsk. i W. X. Lit.—Wapowskiego—przekł. Malinowski—Wilno. 1847 r. T.I.

str. 73—76 и прим. 9o. Żywoty biskupów Wileńskich—Przyalgowski— Petersburg—1860 r. T.I,
str. 12.

8) Dzieje Kor. Poi,—Wapowskiego. T. 1, str. 73.
*) Bulla Sunirai Pontificis Urbani VI. Super erectionem Ecclesiae cathedr. Vilnit— въ Dzieje

dobroczynności — rok 1822, str. 876.
*) Исхорико-статистическіе очерки г. Вильны—стр. 26, ср. 126.
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языческаго капища основанъ костелъ св. Іоанна'). На башн Перкуна пов ше-

ны по обычаю христіанскому колокола. М ста языческихъ жрецовъ, жрицъ и

Криве-Кривейто заняли ксендзы съ епископомъ во глав и его сов томъ—капи-

туломъ. Въ знакъ особенной своей милости Ягайло даровалъ латинскому духо-

венству громадныя недвижимыя им нія, какъ въ город , такъ и въ другихъ м -

стахъ своего княжества, именно: замокъ Турогно съ прилежащимъ къ нему по-

в томъ, съ селами Лабонары, Молестаны, Требоной съ перевозомъ, Клодно въ по-

в т Брестскомъ, Василево съ перевозомъ, Яриницы въ Дрогичинскомъ пов т ,

Вехатницы въ Дубенскомъ; село Германинъ, которое съ отихъ поръ должно бы-

ло называться Бискупицы; полтора устава меду; пов ты Верки и Бакшты; также

въ Вильн огородъ, расположенный при огород Гаштольда межіу безыменною

горою къ югу и дорогою около города Вильны и р кою на западъ. Дал е тою

же грамотою Ягайло отдаетъ духовенству часть города Вильны, расположенную

между дорогами около дома Францискановъ, съ правой стороны дома Виленскаго

м щанина Чешина и съ другой стороны этого же дома, при городскомъ вал

и кладбищ костела св. Николая по дорог , ведущей въ Троки, т. о. все почти

пространство отъ замка до кладбища костела св. Николая (срединная часть города)

съ находящимися на немъ плацами, домами, огородами, съ ихъ обитателями.

Указанным им нія отдавались со вс ми въ нихъ чиншами, арендами, доходами

данинами, правами, съ полями, лугами, пастбищами, л сами, рощами, зарослями,

болотами, борами, пчелами, со вс ми ловами, садами, охотой, озерами, прудами,

рыбными ловлями и мельницами; на городскихъ плацахъ епископъ им лъ право

строиться по своему усмотр нію и извлекать ото-всюду существенныя для себя выго-

ды. Чтобы епископъ могъ совершенно посвятить себя на служеніе Богу, ему возл

ка едры давался въ полную собственность на жительство каменный домъ (преж-

нее м стожительства Криве-Кривейты) и четыре деревянныхъ домика съ приле-

жащими плацами, которые простирались съ одной стороны до великокняжескихъ

конюшенъ, съ другой къ источнику. Наконецъ для епископскаго стола должна

была доставляться десятая рыба отъ великокняжескихъ рыбныхъ ловель на Н -

ман , Виліи и Меречанк 2),

Для окончательнаго утвержденія новыхъ порядковъ, Ягайло просилъ папу

Урбана VI прислать легата, который объявилъ бы Вильну городомъ, а устроен-

!) Ibidem 25.
2) Грамота Ягайлы—Си. Собраніе государственных^ и частішхъ граыотъ—Круіюиича—

ч. 1, стр. 1—3. Dzieje dobroczynności—г. 1S22, str. 772—775. Ср. Żywoty biskupów Wileńskich—
Przyałgowski—Т. I, str. 16, 17.
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ный костелъ ка едральнымъ; такое возвышеніе литовской столицы содействовало

бы, по мн нію Ягайлы, бол е широкому и глубокому распространены) латинства.

Папа съ удовольствіемъ принялъ заявленіе Ягайлы и епископъ Познанскій До-

брогостъ, прибывши по распоряженію папы въ Вильну, его именемъ объявилъ

„н кое людное м сто, зовомое Бильна" городомъ, а устроенный вновь изъ язы-

ческаго капища костелъ—ка едральнымъ. Андрей Василло быдъ назначенъ Ви-

ленскимъ епископомъ *). Городу Ягайло даровалъ Магдебургское правоа); суду его

подлежали исключительно м щане, им вшіе ос длость на городской земд ; вс

другіе обыватели, сид вшіе на земляхъ и плацахъ, принадлежавшихъ замку, цер-

квамъ, костеламъ, подаренныхъ вновь Виленской латинской ка едр , подлежали

суду соотв тственныхъ влад льцевъ3). Такое разнообразіе и разъединеніе власти

очень скоро дало себя почувствовать во вредъ развитію и процв танію города4).

Главное внюіаніе какъ Ягайлы, такъ и его пособниковъ—латинскаго духо-

венства, обращено было теперь на распространеніе латинства и обезпеченіе его

служителей 5). Этимъ великій литовскій князь хот лъ доказать нев рность слу-

ховъ, распространяемыхъ рыцарями относительно его холодности къ новой в р 6).

Явившіеся въ Вильн новые костелы св. Станислава, Іоанна, Мартина (въ верх-

немъ замк ^ значительно увеличили составъ прежняго латинскаго духовенства.

Вновь создался ц лый епископатъ и его капитулъ. Духовныя лица разм щались

при своихъ приходахъ и въ случа необходимости строили новыя зданія на по-

даренныхъ имъ земляхъ. Въ начал XYI в ка латинскому епископату принадле-

жала третья часть города7)., На свободныхъ его плацахъ и земляхъ охотно сели-

лись и м стные жители, и вновь прибывающіе разнаго рода мастеровые, реме-

сленники и занимающееся промыслами. Сюда ихъ привлекало то обстоятельство,

что, подъ охраною латинскаго духовенства, они могли избавиться отъ платежа

городскихъ налоговъ и повинностей8); духовенство, въ свою очередь, поддержи-

вало подобное заселеніе принадлежащихъ ему пустыхъ пространству такъ какъ

>) Bulla S. Р. Urbani Sexti—въ Dzieje Dobroczynności—r. 1822, str. 875—882.
2 ) Собр. др в. грам, и актовъ городовъ Вильны, Трокъ. ч. I, стр. 1—6.
3) Wilno—Kraszewskiego—Т. I, str. 80. Ср. Т. III, str. 193—200. Ср. Акты Вид. Ком.

Т. XX. 427 и др.
4 ) Акты Вил. Ком. т. XX. 294, 296.
Б) Przyjalgowski—Żywoty biskupów Wileńskich—Т. І. 16—23. •
e) Skarbiec dyplomatów—Daniłowicza—Т. I. 269.
7) Przyałgowski— Т. I. 116.
8) Ibid. Акты Вил. Ком. т. XX. 294, 296. *
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это значительно увеличивало его доходы. Во всякомъ случа черезъ такое за-
селеніе и городъ разростался.

Конецъ ХГ стол тія былъ въ высшей степени несчастливъ для Вильны.

Въ 1390 году его осадили рыцари. Городъ находился подъ слабою охраною

заиковъ верхняго и нижняго. Въ подобныхъ случаяхъ вс жители не только

города, но и окрестныхъ м стъ, т снились въ замки, забирая съ собою свое иму-

щество; купцы свозили сюда и складывали товары; остававшіеся вн замковъ

свободно могли передаваться на сторону непріятеля. Главный непріятельскій

лагерь находился на открытой м стности нын шняго Юрьевскаго костела. Силь-

ными д йствіями враговъ были разбиты въ н которыхъ м стахъ ст ны нижняго

замка, а въ двухъ его брамахъ вспыхнулъ пожаръ. Это дало возможность не-

пріятелю ворваться въ городъ и, при общемъ смятеніи осажденныхъ, произвести

зд сь страшное опустошеніе. Убивалось все живое, а попадавшееся подъ руку

имущество разграблялось. Распространившійся пожаръ окончательно истреблялъ

и т ла убитыхъ людей, и остававшееся кой-гд ихъ имущество. Посл нижняго замка

думали овлад ть верхнимъ; но это не удалось рыцарямъ и они, съ богатою добы-

чею, посл жестокаго разоренія города, посп шили отступить, т мъ бол е, что

пронеслась в сть, якобы на помощь Вильн идетъ съ войскомъ Ягайло '). Че-

резъ годъ рыцари напали на Вильну и снова разграбили и сожгли ее. Въ 1396

году, во время сильныхъ жаровъ въ Вильн , осыпалась значительная часть Зам-

ковой горы. (Въ этомъ обстоятельств н которые видятъ доказательство того,

что Замковая гора много подвышена была Гедиминомъ, который проложилъ ны-

н шнее русло Вилейки и выкопанною землею поднялъ гору). Опаденіе соверши-

лось на сос дній дворъ Монивида, стоявшій тутъ же подъ горою и засыпало

землею какъ н которыхъ служащихъ при двор Монивида, такъ и много его

<югатствъ 2). Въ 1399 году, въ город , который далеко не усп лъ еще оправиться

посл недавнихъ непріятельскихъ нападеній, вспыхнулъ пожаръ; онъ окончательно

почти истребилъ городскія постройки и имущество жителей, іуничтожилъ ка е-

дральный латинскій костелъ, великокняжескія зданія въ замк и очень много

всякихъ драгоц нностей. Это былъ первый случайный пожаръ, пос тившій Вильну,

открывающій собою рядъ т хъ ужасныхъ потомъ Виленскихъ пожаровъ, кото-

рые обращали городъ въ груды развалинъ и кучи пеплу 3). И теперь Вильна

») Skarbiec -Daniłowicza—Т. I, str. 283—4. Narbutt—Dzieje nar. Lit. T. V, str. 450-456.
a) Донесеніе объ этоаъ н мецкому магистру—Си. Halinski—Historyja miasta Wilna—T. I,

190—192.
») Kraszewski—Wilno—T. I, str. 101.
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представляла собою печальное зр лище. Среди общаго разрушенія, кое-гд чер-

н ли обгор лыя каменныя ст ны и башни. Жители, какъ привид нія, лишенные

крова, всего имущества, нер дко родныхъ и знакомыхъ, толпились среди пепла

и развалинъ и просили хл ба. Къ счастію города великимъ литовскимъ князем ъ

былъ уже въ это время (съ 1392 г.) Витовтъ, очень любившій Литву и Литов-

цевъ *).

Витовтъ обратилъ все свое вниманіе на то, чтобы успокоить страну, которая

была разорена и нападеніями враговъ, и внутренними междоусобіями. Пользуясь

болынимъ авторитетомъ среди н мецкихъ рыцарей, онъ однимъ своимъ именемъ

удерживалъ ихъ отъ нападеній на Литву и Вильну. Завоеваніями среди татаръ,

онъ заставилъ ихъ относиться съ уваженіемъ къ литовскому князю. Съ великимъ

княземъ московскимъ Витовтъ находился въ дружескихъ и родственныхъ отноше-

ніяхъ. Одни поляки посматривали съ неудовольствіемъ на Витовта, опасаясь,'

чтобы изъ Литвы онъ не создалъ особаго отъ Польши, отд льнаго княжества2).

Внутреннія междоусобія были прекращены. Витовтъ спокойно могъ заняться,

устройствомъ своего княжества и возстановленіемъ Вильны.

Жильбертъ де Лянноа, пос тившій Вильну около 1413 года, вид лъ уже

возстановленнымъ верхній замокъ, сооруженный на высокой песчаной гор ; его

окружали земляной валъ и каменная ст на. Внутри строенія были изъ дерева.

Изъ верхняго замка дв галлереи вели въ нижній, который тоже былъ окруженъ

валомъ и заключалъ въ себ много строєній. Зд сь жилъ великій князь Витовтъ

съ своимъ дворомъ. Городъ, по зам чанію Жильберта, длинный и узкій, распо-

ложенъ сверху внизъ, худо застроснъ деревянными домами; н которые храмы

каменные 3).

Не смотря на бывшія разоренія Вильны, городъ при Витовт началъ разро-

статься. Въ 1397 году посл пораженій татаръ, Витовтъ переселилъ часть ихъ

въ Литву. Н которые изъ пл нныхъ поселились въ самой Вильн , на предм сть

Лукишкахъ. Зд сь имъ было позволено построить мечеть. Одни изъ нихъ, родо-

витые, получили земельные над лы, съ обязательствомъ выставлять на свой счетъ

во время войны некоторое количество войска; бол е б дные сами служили въ

войск и составляли при Витовт особую его татарскую стражу. Другіе занялись

садоводствомъ и огородничествомъ и продавали въ город овощи и плоды; были

') Historia. Litvaniao.—Kojałowicz—Р. II, 32—33.
-) Ibidem—33. Ср. Kraszewski—Wilno—Т. І. 100.
а) Gilbert de Lannoy—Ioachim Lelewel -Poznań. 1844. 39—40.
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и такіе, что торговали полотнами и нитками, занимались извозомъ и служили за

посыльныхъ но господскимъ дворамъ1). Съ той поры существуетъ въ город

такъ называемая Татарская улица, которая изъ замка вела тогда на Лукишки.

Латинскій ка едральный костелъ, посл пожара 1399 года, быстро началъ

отстраиваться. Явилась новая ка едра въ готическомъ стил , несравненно боль-

шихъ разм ровъ и гораздо представительн е прежней. Такому ея возрожденію

особенно много сод йствовалъ великій князь Витовтъ и его супруга2). Ка едр

прислано было въ даръ очень много священныхъ сосудовъ, одежды и книгъ изъ

добычи, взятой Литовцами въ Пруссіи, въ костелахъ 3). Обширныя родственныя

и дружественныя связи Витовта съ Россіею, Константинополем^ татарами и за-

падно-европейскими государствами привлекали въ Вильну множество иностран-

цевъ, особенно людей торговыхъ. Это сод йствовало быстрому возстановленію

города, посл бывшихъ несчастій, и доставляло значительный доходъ велико-

княжеской казн . Когда въ 1415 году Ягайло пос тилъ Вильну, Витовтъ пода-

рилъ ему по нын шнему счету около 180,000 руб. сереб. деньгами, сорокъ со-

больихъ м ховъ, сто жеребцовъ и сто штукъ богатыхъ одеждъ4). Изв стные

чужеземцы, пос щавшіе Литву, во все время своего пути даромъ получали отъ

великаго князя все имъ необходимое5). Воображенію иностранца Витовтъ пред-

ставлялся какимъ-то сказочнымъ героемъ. „А этотъ князь, говоритъ о немъ Жиль-

бертъ, очень могущественный государь: говорять, онъ подчинилъ своей власти

дв надцать или тринадцать государству для собственнаго употребленія на сво-

ихъ конюшняхъ содержитъ десять тысячъ лошадей. Въ Трокахъ у него гро-

мадный зв ринецъ, въ которомъ масса всякой дичи и зв рей; между ними осо-

бенно зам чательны: зубры, дикіе ослы, дикіе кони, кабаны, медв ди, олени и

другіе" в).

Поставленіе въ 1415 году особаго православнаго митрополита для западной

Россіи им ло преимущественное значеніе для Вильны. Хотя западно-русскій ми-

трополитъ долженъ былъ жить въ Кіев , но онъ предпочиталъ жить въ Вильн ;

а это содействовало возвышенію Пречистенскаго митрополитальнаго собора вм -

ст съ другими церквами города и объединяло православныхъ.

л) Histor. Lithv.—Kojałowicz. р. II. 59—60.
ł) Przyałgowski—Т. І. 31.
3 ) Kraszewski—Wilno.—Т. І, str. 106.
•*) Kraszewski—WilnoT. I. str. ПО. Историко-статистическое описаніе Вильны Кирвора—27.
s ) Gilbert de Lannoy—43.
«) Ibidem.
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Оъ 1422 года Вильна наравн съ Краковомъ, Познанью, Львовомъ и дру-

гими бол е важнымы городами Польши упоминается въ международныхъ дого-

ворахъ, какъ поручитель въ святости ихъ исполненія1). Тогда Витовтъ даровалъ

городу грамоту объ освобожденіи Виленскихъ м щанъ отъ взноса различныхъ на-

логовъ, хотя, по зам чанію Віюка Кояловича, эта грамота была припрятана ла-

тинянами изъ боязни, чтобы ею не воспользовалось православное купечество,

которое и безъ того уже было очень сильно и богато и котораго въ Вильн

было далеко не мало г).

Во всякомъ случа , усиливающееся заселеніе Вильны новыми и новыми вы-

ходцами, ея обширныя торговыя сношенія съ Россіею, съ югомъ, востокомъ и

западомъ Европы, значительно возвышали ее и ставили на ряду съ лучшими

европейскими городами3). Сознавая это и чувствуя собственное могущество, Ви-

товтъ неоднократно задумывался объ отд леніи Литвы отъ Польши и созданіи

самостоятельнаго королевства. Носились глухіе слухи, что Витовтъ созывалъ въ

Вильн особый сов тъ изъ м стныхъ литовскихъ бояръ, на которомъ якобы за-

являлъ о позорной зависимости отъ Польши4). Чувствовали польскіе государ-

ственные люди опасность для Польши подобнаго направленія литовскихъ д лъ.

Они устрояли съ зды для т сн йшаго соединенія двухъ государствъ (унія въ Го-

родл ), надавали литовцамъ польскія права, гербы, шляхетство. Особенно латин-

ское духовенство получило въ Литв обширныя права и привиллегіи. По спра-

ведливому зам чанію Крашевскаго, это было первымъ шагомъ государственной

нетерпимости, отъ чего, конечно, нельзя было ожидать благихъ посл дствій5). И

д йствительно, литовцы внимательн е прежняго стали заботиться объ охран

своей давней старины, своего прошлаго.

А тутъ императоръ Сигизмундъ, внутренно желая отд ленія Литвы отъ

Польши, въ письмахъ къ Витовту постоянно превозносилъ его величіе, удивлялся,

какъ подобный ему богатырь такъ добровольно можетъ обрекать себя на зависи-

!) Dogiel-Codex diplomaticus—Т. IV. 110. Balinskl—Historya ш. Wilna—Т. І. 176. пр. 77.
3) Miscellanea rerum—Wijuk Kojałowicz— ііпае -1650. р. 43—44.
s) Княжества Кіевско и Подольское, принадлежавшія Лнтв , простирались въ это время до

впаденія Дн пра и Дн стра. Городъ Каффа у Чернаго моря былъ главньшъ пунктомъ торго-
выхъ сношеній Вильны съ Востокоиъ, при посредств Кіева. Въ литовскомъ заик Тавань надъ
Дн оромъ была устроена таможня иодъ назваиі кь „Витовтова баня", гд взималась пошлина
съ товаровъ, нровозимыхъ въ Литву съ Востока. Michalon—De moribus Tartarorum... 34. Naru-
szewicz—Tauryka—-84.

<) Kraszewski—Wilno—T. I. 1G0. »
5) Kraszewski—Wilno—T. I. 107—108.
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мость отъ кого-то и съ обидою для челов чества лишать себя королевскаго в нца;

вспоминая увлекательные прим ры Миндовга и Гедимина, ииператоръ, по соб-

ственному праву, самъ об щалъ доставить корону Витовту. Сильно нравились

Витовту подобныя нашептыванія. Онъ гор лъ желаніемъ над ть на себя коро-

левскій в нецъ *). Въ 1429 году готовился съ здъ въ Луцк н которыхъ госу-

дарей—Римскаго, Датскаго, Польскаго, хана Крымскаго, для улаженія различ-

ныхъ государственныхъ д лъ. Витовтъ, поддерживаемый императоромъ Сигизмун-

домъ, над ялся достигнуть на съ зд своей ц ли—согласія польскаго короля и

сената на его коронацію. Но расчета обманулъ его. Вс присутствующіе поль-

скіе сенаторы единогласно возстали противъ заявленія Витовта о его коронацій

и даже просили Ягайлу удалить со съ зда Римскаго императора, въ которомъ

указывали всю причину злыхъ зат й Витовта. „Я поставлю на своемъ, грозно

отв тилъ имъ Витовтъ, и безъ васъ сд лаю, что захочу". Ягайло въ свою оче-

редь, посп шилъ у хать изъ Луцка, даже ни съ к мъ не простившись, зам тивши

только сенаторамъ на ихъ просьбу объ удаленіи Сигизмунда: „я не могу его вы-

гнать, лучше поскор е уберусь самъ" 2).

Витовтъ не считалъ однако своего д ла потеряннымъ; ему никакъ не хоте-

лось разстаться съ мыслію о корон . Въ видахъ болыпаго усп ха, онъ всту-

пилъ въ д ятельныя по этому вопросу сношенія съ польскими вельможами и съ

орденомъ. Душею всего былъ, конечно, Сигизмундъ. Онъ об щалъ изготовить

и выслать Витовту королевскую корону. Витовтъ считалъ себя достигнувшимъ

почти ц ли и уже пригласилъ въ Вильну высокихъ гостей для присутствованія

при его коронацій. Кром великаго Московскаго князя сюда въ 1430 году при-

были: князь Тверской, Одоевскій, Магистръ Ордена, татарскіе ханы и множество

литовскихъ и русскихъ вельможъ; явился и король польскій Ягайло. Ожидали

только посольства отъ Сигизмунда съ короною. Но и поляки не дремали. Не

разсчитывая на свое нравственное вліяніе, они постановили силою захватить по-

сольство Сигизмунда къ Витовту и везд по дорогамъ устроили вооруженныя за-

сады. Напрасно теперь Витовтъ и его гости ждали короны. Уже разносились

упорные слухи, что поляки не пропустятъ въ Литву посольства съ короною, что

оно задержано во Франкфурт ; такія в сти поражали Витовта въ самое сердце.

„Не изъ за власти ищу я короны, говорилъ онъ Ягайл ; но в дь весь св тъ

знаетъ о моихъ поискахъ за нею и не могу же я отказаться теперь отъ этого

') Ibidem 117.
2) Kraszewski—Wilno—Т. I. 125.
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безъ крайняго для себя позора; потому доставь мн это ут шеніе въ посл днія

минуты моей жизни". Ягайло молчалъ... „Въ такомъ случа , вырвалось изъ на-

бол вшей груди Витовта, дай мн корону на три дня, на одинъ день, на часъ,

клянусь, что сейчасъ же-сложу ее"... И на это Ягайло отв чалъ гробовымъ мол-

чаніемъ. Не выдержалъ нравственнаго удара литовскій богатырь. Онъ скончался

въ томъ же 1430 году въ Трокахъ. Т ло его погребено въ Вильн въ ча-

совн костела св. Станислава. .Посл дняя, предсмертная просьба Витовта

къ Ягайл была за Литву: не отм нять въ ней прежнихъ уставовъ и данинъ ')•

Посл смерти Витовта, Литва, и особенно Вильна, до конца почти ХУ сто-

л тія снова подверглись разорительнымъ междоусобнымъ войнамъ, разграбленію,

пожарамъ. Внутренніе раздоры между литовцами и поляками, религіозное раз-

ногласіе между православными и латинянами въ Вильн сильно отражались на

благоденствіи города. Въ Полып явилась было даже мысль, чтобы совершен-

но уничтожить для Литвы великокняжеское достоинство, чтобы литовцы управля-

лись только воеводою и епископомъ -). Но совершенно иначе думали по этому

вопросу въ Вильн . Зд сь, напротивъ, все бол е созр вала та мысль, чтобы окон-

чательно отд литься отъ Польши, чтобы образовать самостоятельное литовское
госУДарство. Въ 1440 году, какъ только Казиміръ Ягайловичъ прибылъ въ Виль-
НУ» литовская партія просто схватила его, отвела въ костелъ св. Станислава и

зд сь, во глав съ Виленскимъ епископомъ, провозгласила его великимъ литов-

скимъ княземъ3). Все было сд лано такъ быстро, неожиданно, что даже поль-

ская свита, окружавшая Казиміра, узнала объ этомъ—посл совершившагося

факта. Нападки за это на литовцевъ, пререканія между ними и поляками уси-

ливали только желаніе литовцевъ поскор е отд литься отъ Польши 4).

•Какъ бы въ благодарность литовцамъ, Казиміръ началъ учиться литовскому

языку и подарилъ Вильн обширное поле, которое примыкало съ одной стороны

къ Лукишкамъ, отъ такъ называемой Чертовой горы, потомъ Воуфаловой (на

Малой Погулянк ), съ другой -тянулось отъ городской ст ны вплоть до р ки

хшліи. Это поле начало съ т хъ поръ застраиваться и положило основаніе об-

ширной теперь части города, ИЗВЕСТНОЙ ПОДЪ названіемъ Погулянки. Обитатели

этой части пользовались вс ми городскими правами и привиллегіями 5).

') Kraszewski—Wilno—Т. I, str. 130.
2) Przyałgowski—Żywoty biskupów Wilen—Т. I, str. 53.
) Kraszewski—Wilno—Т. I, str. 145.

ł) Narbutt - Dzieje—T. VIII, str. 131, 153. Kraszewski—Wilno—T. I, str. 16<V*157, 169.
*) Zbiór praw... Wilnowi nadanych—Dubinski—Wilno-rl788 г., str. 8.
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Въ 1469 году Казиміръ вызвалъ въ Вильну орденъ бернардиновъ и для по-

селенія ихъ предназначилъ м сто нын шняго нахожденія бернардинскаго косте-

ла, около р ки Вильны. Предназначенные бернардинамъ плацы были застроены

и принадлежали н которымъ Виленскимъ обывателямъ, но д ло скоро уладилось.

Шляхетный ыагистръ Андрей и н кая вельможная госпояса Маріанна (влад льцы

части названныхъ плацевъ), согласно желанію Казиміра, добровольно отказались

отъ всякаго вознагражденія за отчуждаемую собственность; а Виленскому город-

ничему Герману и Виленскому воевод Монтовиду, вм сто отнятыхъ у нихъ для бер-

нардиновъ земель, даны были по взаимному соглашенію м ста въ другихъ частяхъ

города '). Тутъ же былъ построенъ для нихъ первоначально изъ дерева и костелъ

съ монастыремъ, неболыпихъ .разм ровъ. Этотъ орденъ съ начала своего появле-

нія въ Литв очень много сод йствовалъ, по заявленію историковъ, развитію зд сь

фанатизма и нетерпимости къ православію. Много м стныхъ религіозныхъ недора-

зум ній, и теперь еще неуясненныхъ, вызывавшихъ иногда жестокія пресл дованія не

латинянъ, обязано бернардинамъ своимъ происхожденіемъ 2).

Шестнадцатый в къ нужно считать лучшимъ временемъ въ жизни города

Вильны до XIX стол тія. Великіе литовскіе князья Александръ, Сигизмундъ.І

и особенно Сигизмундъ-Августъ очень любили Вильну, подолгу жили зд сь и

поневол сод йствовали ея развитію, украшенію. Н которые даже обвиняли

Сигизмунда-Августа въ его исключительной привязанности къ Вильн съ обиднымъ

забвеніемъ другихъ м стъ и городовъ 3).

Въ 1492 году литовцы, провозглашая Александра Казиміровича великимъ

литовскимъ княземъ, посп шили напомнить ему, чтобы онъ княжилъ въ Литв

и управлялъ ею на основаній не какого нибудь права Итальянскаго, которое

коварно, не по законамъ Чешскимъ или Н мецкимъ, а по правдивому обычаю

литовскому Витовтову; если ты это исполнишь, прибавляли бояре, сравнишься

съ любымъ изъ государей; если же забудешь нашу просьбу и отступишься отъ

1) Przyałgowski—Т. I, str. 61.
2) Narbutt—Dzieje narodu Litew. —Т. VIII, str. 469. Ср. Kraszewski--Wilno—Т. 1, str.

162—163.
3) ...atque ita demum morę suo, Yilnam rursus post paucos illos dies in viam se dedit (Si-

gismundus-Augustus Jagellonides). Quam perpetuo' ita percoluit, ut illam ііпаш, suam domum, cae-
teras urbes et aedificia, quaecunque ierat, taiiąuam aliena haberet et apellaret. In qua etiam bal-
nea, hortos, recessus, et nescio quae non alia raagno sumptu et diligentia aedificare reliąuit, ot
per omnes occasiones, quibus a Polonia abesse licebat, Hbentius quam alibi lmbitavit... Warszewicki—
Vitarura Parallelarum—Liber I I p. 332, 333.
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нея, сд ласшься причиною и собственной и нашей погибели ')• Внимательно за-1"

нялся Александръ устройствомъ столицы своего "княжества.

Первымъ д ломъ Александра было подтверждено правъ и привиллегій, даро-

ванныхъ его предшественниками обитателям. Вильны. При внутреннихъ обще-

ственныхъ безпокойствахъ прежняго времени, эти привиллегіи могли затеряться,

содержаніе ихъ могло быть отнесено къ нзв стной только части населенія. Але-

кеандръ вновь подтвердить Виленскимъ м щанамъ, что они, безъ различія испо-

в данія, подлежать суду по Магдебургскому праву, т. е. суду избираемыхъ ими

бурмистровъ и войтовъ; только эти чиновники могутъ судить ихъ и даже за уго-

ловныя преступленія, какъ то: убійство, насиліе, нанесете ранъ, воровство,

поджогъ и т. п., присуждать ихъ къ различнымъ наказаніямъ и смертной казни.

Вильн давалось исключительное право в совъ, и только зд сь можно было взв -

шивать • различные товары, съ платою городу пошлиннаго сбора. Вильна пользо-

валась въ свою пользу монополією постригалыш суконь и шерстяныхъ матерій,

а также монополіей продажи пива, меду, хм лю и вина; небольшая часть дохода

отъ этихъ статей шла въ пользу великокняжеской казны. Безъ в дома ратуши

никто не им лъ права торговать этими предметами. Купцы изъ Виленскихъ

м іцанъ объявлены свободными отъ платежа пошлинъ по всему литовскому краю,

а отъ Вильны до Ковны по р к Виліи имъ обезпеченъ безпреиятственный и

безпошлинный сплавъ различныхъ товаровъ на витинахъ и стругахъ, съ правомъ

свободпаго перехода черезъ княжескіе u боярскіе язы по об имъ сторонамъ р ки

и съ правомъ пользованія, когда это будетъ необходимо, р чными берегами для

отдыховъ и стоянокъ. Городъ пользовался исключительпымъ правомъ воскобойни;

весь воскъ, доставлявшійся въ городъ, могъ быть перед лываемъ на различное

употребленіе только на городской воскобойн . Великій князь, Виленскій епи-

скопъ и воевода могли выд лывать у себя изъ воска необходимые предметы, но

лишь для собственнаго обихода. Виленскіе м іцане освобождались отъ отяго-

тительной для нихъ подводной повинности 2).

Вильна, какъ видно изъ этихъ привиллегій, вела уже въ это время обшир-

ную торговлю. Со времени своего основанія, городъ находился въ обширныхъ

торговыхъ сношеніяхь съ Ригою, Псковомъ, Новгородомъ, некоторыми нри-Волж-

скими городами, съ Константинополемъ, Крымомъ, Польшею, съ Данцигомъ, вооб-

ще съ Пруссіей, Силезіей, Венгріей и другими. Вт, Вильн были склады загра-

5) Kronika Stryjkowskiego—Т. II. 294.
>) Dubinski—Zbiór praw... Wilnowi nadanych—10-16.
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ничныхъ суконъ, которыя отсюда расходились уже по другюгь м стамъ '). Кром

БОСТОЧНЫХЪ ковровъ, дорогихъ камней, Бильна получала для Литвы изъ Крыма

чрезъ Кіевъ очень иного Крымской соли. За возъ соли, по заявленію Мпха-

лона, платили татарамъ по десяти стр лъ. Изъ Литвы нер дко отправляли въ

Константинополь очень много ржи и пшеницы. Это особенно зам тно во время

осады Константинополя турками, когда греческій императоръ просилъ польскаго

короля о высылк ему возможно болыпаго количества хл бныхъ запасовъ. Вь

пред лы Московского государства литовскіе купцы отправляли различные м ст-

ные и заграничные плоды въ естественномъ вид , или же въ консервахъ, а также

всевозможные моды. Изъ Литвы въ Москву шли косы, серебро. Нужно думать,

что такъ называемый литовскія косы были не м стнаго происхожденія, а полу-

чались въ Вильн съ запада, особенно изъ Штиріи, славившейся этими под л-

ками. Если серебро шло контрабанднымъ путемъ, то оно подлежало конфиска-

ціи, что и случилось въ 1492 году, когда двадцать гривенъ серебра контрабанд-

нымъ путемъ купцы Можайскіе хот ли доставить въ Смолснскъ изъ Вильны. Его

конфисковали и это послужило даже предметомъ дипломатическихъ иереговоровъ

съ велнкимъ Московскимъ княземъ -). Изъ нын ишихъ прибалтійскихъ губерній

шли въ Литву на первыхъ порахъ лошади, олово, порохъ, сушеная и соленая

рыба. Но въ XVI в. все это и вообще всякая живность была запрещена къ

вызову. Изъ Венгріи приходили въ Литву изв етныя венгерскія вина. Изъ

Московскаго государства Литва получала, между прочимъ, м ха, ленъ, пеньку,

золу и разнаго рода рукод льныя работы; носл днія получались зд сь въ такомъ

громадномъ количеств , что за это упрекали даже литовцевъ, которые за гото-

выя деньги предпочитали брать многое такое, что могли бы сд лать сами. Изъ

Литвы отправляли въ Пруссію и вообще за границу рожь, пшеницу, ячмень,

овесъ, горохъ, различную пряжу, конопляное и подсолнечное с мя, ленъ, пеньку,

хм ль, сало, воскъ, меды, л сной товаръ (мачты, балки, клейку), деготь, смолу

поташъ, золу, м ха, кожи, рыбу, скотъ и въ неболыномъ количеств1!; янтарь съ

побережья Балтійскаго моря. Въ зам нъ за свои товары Литва получала сукна,

и шелковыя матерій, тонкія полотна, изд лія изъ жел за, м ди, стали, дорогихъ

камней, роскошную сбрую, дорогихъ лошадей, птицъ (понугаевъ), польское и вене-

ціанское стекло, сахаръ, разные коренья, оливки, лимоны, разную рыбу, въ томъ

•) Voigt—Geschichte Preussen—В. V. S. 556. Jaroszewicz—Obraz Litwy—Т. I, str. 107. Cp.
Памятники—Батюшкова—выи. 6, стр. 4—5.

2) Relacye nuncyuszów Apostolskich, 1.1. str. 212. Narbutt—Dzieje Litwy—T VIII, str. 316.
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числ и сельди, польскую и прусскую соль '). Посл днею торговали преимуще-

ственно Ковенскіе купцы.

Въ „Брестской мытной книг ", содер'іКащей въ себ реестръ таможенныхъ

пошлинъ и оц нку разныхъ товаровъ, провозившихся черезъ Врестъ ЕЪ 1583 г., нахо-

димъ наглядное доказательство того громаднаго участія, какое принимало въ общемъ

торговомъ движеніи м стное Виленское населеніе. Мартинъ Капітель, Лнтоній

Германъ, Люринцъ Видашевскій и Криштофъ Заливскій (м щане Виленскіе),

везуть черезъ Брестъ венгерское вино; тоже вино на восемнадцати фурманскихъ возахъ

везетъ Вернатъ фопъ-Диненъ Брукъ, не смотря на свою голландскую фамилію,

»Вильневецъй'; Николай Каниковскій платитъ мыто за мальвазію и рыбу, которую

онъ везетъ изъ Львова. Давидъ Никель и Давидъ Фрондзекенъ, оба Вильневцы

и оба ведутъ торговлю венгерскими винами: Омельянъ Гайдукъ, Врестскій м ща-

нинъ, везетъ въ Вильну сливы, грецкіе ор хи; этими же продуктами торгуетъ

и Василій Апдреевичъ, м щашшъ Вилепскій; но въ его обозахъ находятся и дру-

гіе разнообразные товары: ножи венгерскіе. сукно Герлицкое. Янъ Зенобій,

кромі; вина венгорскаго, им етъ шелкъ цв тной. черный, „полотенко сребрное,

тафту, рубки едвабницы". У Василія Ивановича -..мухояръ турецкій, чамлетъ

безъ воды, бакгазея, сокеры и чехапы съ костью, плотенки да колдры". платки

турецкіе. шелки, шелковая тесьма, шелковыя подвязки, од яла. ковры, волосъ,

м ішш турецкіе, тулупы, сафьянъ. м ха. ЗГартинъ Шлекгель ведетъ торговлю

шляпами, снурками, кни;кками изъ пергамена, замшевыми рукавицами. У Павла

Николаевича находимъ сукно, бобровъ Дунайскихъ, ..шапки фольдровыя, шапки

метлевыя, изюмъ, винныя ягоды; Свиридъ Шостакъ торгуетъ косами (за разъ ихъ

было 2.400), бумагой разнг.іхъ сортовъ, „аеромъ", изюмомъ, различными с менами,

лакрицей, желтой краскою, сливами, имбиремъ, бархатными поясами, простыми

иголками, м дыо. ноіками Угорскими (за разъ ихъ насчитывалось 2,750), мыломъ,

м днымъ купоросомъ, багазеей, сусальнымъ золотомъ и серебромъ и другими при-

надлежностями малярства, турецкими платками, бобкового мастью, цытварнымъ

с менемъ, корицей, гвоздикою, мушкатнымъ цв томъ и ор гаками, шафраномъ,

піелкомъ. Тоже и многое другое встр чаемъ у Ивана Мартиновича Окуминовича,

Михаила Кузьмича Дубовича, Никифора Михайловича, Артема Несторовичаг

Андрея Лавриновича, ]?артоша Юрьевича, Валтромея Станиславовича, омы Ива-

новича Гольшаницы, Яна Петровича Обукгеля; все ото — Вильневцы, Виленскіе

') Акты Ви.т. Ком. т. XX, стр. 56, ПО, 173, 250. Jaroszewicz—Obraz Litwy—Т. II, str.
112
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эі щане. У Ивана Мамонича было сукно „зеленогорское, герлицкое, муравское,

лунское, фалюндышовое, и сукно подлого фалюндышу", сукно каразея и многое

другое: въ томъ числ указываются и библій—священныхъкнигъ тридцать восемь

экземпляровъ ').

Особенно удивляла Вильна иностранцевъ множествомъ. разнообразіемъ и бо-

гатствомъ своихъ м ховъ. Въ различныхъ м стахъ восточной Европы, говорить

Виллихій, идетъ обширная торговля разнообразными м ховыми товарами, но въ

Вильн склады этого товара самые славные и пользующіеся громкою изв ст-

ностію Зд сь, по его свид тельству, ежедвевно, кром воскреснаго дня, въ осо-

бомъ м ст шла бойкая торговля м хами, и онъ не могъ достаточно надивиться

ихъ громадному выбору, разнообразію сортовъ и высокому достоинству. Многое

изъ этого товара приходило въ Вильну съ самыхъ с верныхъ странъ. Можно по-

лучить м ха, продолжаетъ онъ, и въ Люблин , и въ Познани, и въ Краков ,

и въ Данциг , и въ Торн , но только иногда, въ изв стиое ярмарочное время,

и Виллихій не сомн вается, что н мецкіе купцы скор е всего селились въ Вильп

для- выгодной торговли м хами и что даже отъ нихъ получила свое названіе Н -

мецкая улица, застроенная въ то время (полов. ХУІ в.) лучшими каменными до-

мами ').

Не только н мецкіе, но и другихъ національностей купцы, прибывая въ

Вильну и находя для себя торговлю м хами очень выгодною, оставались зд сь

и селились. Въ метрик литовской им ется, между прочимъ, „списаніе купцовъ

Мооковскихъ. которые у Вильни, за парканомъ м шкаютъ"3). Обширное торговое

движете въ Вильн привлекало сюда между другими англичанъ и голландцеві,.

Посл дніе, по заявленію голландскихъ пословъ, вели торговлю въ Литовской

земл ; въ Данциг между прочимъ по дорогой ц н покупали пепелъ и золу,

ленъ и пеньку: польскому королю платили болынія пошлины, а литовскимъ тор-

говымъ людямъ оттого были болыпіе барыши. Но такъ какъ голландскимъ по-

сламъ было изв стно, что названные товары идутъ въ литовскую землю изъ Мо-

сковскаго государства, то они и просили, чтобы его царское величество (около

1630 г.) учинилъ заказъ, чтобы Московскіе люди этихъ товаровъ: золы, льну и

пеньки въ литовскіе города не возили, а возили бы къ Архангельскому порту1).

г) Археогр. Сборн. т. III. стр. 290—31G. Памяти, рус стар, въ зан. губ.—Батюшкова—
выи. 6, стр. 4. Акты Вилен. Коммиссіи. Т. XX, стр. 110, 351.

2) Wizerunki... Т. 24, str. 73—7G и прим ч.
3) Си. Balinski- Historya m. Wilna. Т. II. str. 85, пр. 22.
4) Соловьевъ—Исторія Россіи съ древн йшихъ времеиъ—Москиа. 1859 г. т. IX. стр. 19G
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Являлись въ Вильну съ своими коробками англичане и шотландцы; они разно-

сили различный мелкій товаръ, а потомъ нер дко и совершенно оставались на

жительствог). Въ описаній Вильны Брауна3) упоминается о Московскомъ гостпн-

номъ двор въ Вильн , который поражалъ наблюдателя богатствомъ и массою

м ховъ собольихъ, бобровыхъ и куньихъ. Подъ 1604 годомъ (время начавшагося

упадка Виленской торговли) въ актахъ Виленскаго гродскаго суда записано, что

двое Московскихъ купдовъ провезли изъ Смоленска въ Вильну множество до-

рогихъ русскихъ м ховъ, а именно: лисицъ красныхъ девятнадцать сотъ, соболей

сороковъ семь, куницъ сороковъ двадцать, б лки Московской 1023, шубокъ со-

больихъ пупковыхъ четыре и проч. . . 3 ) . У н кіихъ Федора Лопатина и Флоріана

Федоровича, при пере зд ихъ черезъ Вилію въ Вильн , перевозчики похитили

кром другихъ товаровъ соболей два сорока, куницъ восемнадцать, норокъ семь

сороковъ, рысей - шесть; при отомъ замочили имъ овчины, б лки и козлиныя кожи *).

Многіе Влленскіе торговцы им ли собственныя суда — витины и струги,—на

которыхъ но Виліи и Ы ману отправляли свои товары за границу; въ зам нъ

оттуда получали иностранный ироизведенія 5). Случалось иногда, что товаръ изъ

за границы расхищался, а струги или витины разбивались. Г ка Вилія до того

нер дко запружалась отими судами, что вновь ирибывающимъ не было м ста для

остановки и являлась необходимость отплывать на н сколько верстъ дал е 6). И

многіе Виленскіе вельможи помимо торговцевъ, прямо отъ себя, отправляли за

границу на собствепныхъ стругахъ хл бъ, пшеницу, пеньку, золу. Назовемъ

Остыка, Бржостовскаго, Войну, князей Острожскихъ, Радивилла. . . 7).

При большомъ наплыв въ Вильну инозсмныхъ куіщовъ и при ихъ непо-

средствеиныхъ отношеніяхъ какъ къ городу, такъ и къ м стному купечеству,

являлась теперь необходимость упорядочить эти отношенія; требовалось подумать,

какъ бы иностранная торговая конкуренція не послужила въ ущербъ интересамъ

м стной торговли и самому государству, такъ какъ нодъ видомъ иностранныхъ

купцовъ могли являться въ Вильну личности сомнительный, негодныя. Въ 1503 г.

великій князь' литовскій Александр'], объявилъ: „били намъ чоломъ войтъ м ста

О Намити, русской старины въ запади, губерн.—Батюшкова— вып. G, стр. 4.
2) Urbium praooipuaruiii totius imindi—III часть—Coloniae Agrippiuae —1581 an. p. 59.
3 ) Памятники старины—Батюшкова—вып. 6, стр. '6—4.
4) Акты ІЗнлон. Ком. т. XX. стр. oSó.
•"') Ibid. стр. 118, 488, 49<і.
в) Акты Вил. Ком. т. XX. -188—490. . *
7) Ibidem. 118, 488. Археогр. ССорн. т. IV, -JG5, 26S, 279... • .
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Виленского, бурмистры и радцы и вси м щане и поведили передъ нами, штожъ

который коли гости купцы москвичи, новгородци, тферичи и зъ иншихъ земель

купци чужеземци прі жчаютъ съ товары своими до м ста Виленского и стано-

вятся въ м ст по домамъ, гд который хотятъ, никомуся не сказываючи, ани

обвещаючися, и торгують зъ н мци и зъ иншими купци чужеземци гость зъ го-

стемъ и торговавши такъ въ м ст и н сколько денъ або нед ль зм шкавши и

за ся зъ м ста тежъ безъ в дома вы жчаютъ, а межи таковыми купци чужеземци

другды могутъ быти и лазуки, або который иншіи лихій люди; и били намъ чо-

ломъ, абы есмо дозволили имъ въ м ст домъ одинъ гостинный збудовати къ ихъ

м стному вжитку, гд -бы м ли купци чужеземци прі жчаючи становитися, и мы

на ихъ чоломъ битье то вчинили и дозволили имъ одинъ домъ гостинный въ м -

ст нашомъ Виленскомъ збудовати къ ихъ вжитку м стскому" ')• Вс прі зжіе

иностранные купцы должны были останавливаться исключительно въ отомъ го-

стинномъ двор и зд сь складывать свои товары, заявивши предварительно о

себ и о своемъ прибытіи нам стнику Виленскаго воеводы 2).

• Крашевскій,3) на основаній приведеннаго документа упорно настаиваетъ, во-

преки Нарбуту, *) что до 1503 года не было въ Вильн никакого гостиннаго

дома, иначе о немъ вспомнилъ бы привилей Александра Казиміровича. У;і;е быв-

шій npo(f)eccoprb Ярошевичъ зам тилъ, что н тъ никакого основанія отвергать

сказаніе хроники н мецкой Ривіуса о существованіи въ Вильн русскаго гостин-

наго двора даже въ начал XIV в., такъ какъ по тогдашнему обыкновенію купцы

прежде всего устрояли для себя гостинные дома въ м стахъ ихъ торговли5). Но

нужно им ть въ виду, что въ привиллегіи великаго князя Александра говорится

объ устройств гостиннаго дома отъ города и для вс хъ купцовъ, a прежній

русскій гостинный дворъ принадлежалъ русскимъ купцамъ, составлялъ ихъ соб-

ственность и содержался ими. Наплывъ въ Вильну русскаго купечества изъ Мо-

сквы, Твери, Пскова, Новгорода (не говоримъ о другихъ земляхъ, какъ видно

изъ привилея) былъ причиною того, что уже прежній гостинный домъ не могъ

вм щать въ себ вс хъ прі зжихъ купцовъ и они поневол должны были разм -

щаться по частнымъ домамъ. Съ постройкою общественнаго городскаго гостин-

') Сборникъ древнихъ грамотъ и актовъ гор. Вильни,., ч. I. стр. 17. Zbiór praw i pzywi-
lejow. . . Wilnoiri nadanych—Dubinski—18.

2) Ibidem.
3) Wilno—T. I. str. 181.
4) Dz. nar. Lit. T. III. str. 595.
Б) Obraz Litwy—T. I. str. 109—110.



LXXIX

наго двора долженъ былъ закрыться частный н перейти въ собственность города

и въ д лахъ городскаго архива мы встр чаемся съ такимъ фактомъ, что въ

1507 году 1 мая совершилась купчая кр пость за сто копъ грошей литовскихъ

на продажу гостиннаго дома съ одной стороны между насл дниками Михаила

Григоровича. Виленскаго кошошаго, бывшаго влад льца названнаго дома, и шля-

хетнымъ Виленскимъ магистратомъ съ другой; а лежалъ этомъ домъ „въ м ст

Виленскомъ на Великой улицы близко светое Живоначальное Троицы монастыру,

подле заулка, а зъ другой стороны черезъ тылъ Жмитковыхъ Хмизиныхъ д тей

дворовъ"]).

Новый гостинный домъ до конца своего существованія остался на старомъ

м ст 2). Конечно, онъ былъ разширенъ значительными новыми постройками, при-

іі нительно къ новымъ потребностямъ и ну;кдамъ, н роскошно отд ланъ; своимъ

видомъ, обширностію и удобствами онъ ириводилъ въ изумленіе чужестранцевъ3).

Разширяясь, новый гостинний домъ много съузилъ и частію занялъ своими при-

стройками бывшій зд сь нереулокъ4}.

Значительно развивавшаяся торговля въ Внльн если съ одной стороны вы-

зывалась болынимъ иаселеніемъ города, то съ другой—сод йствовала опять его

величенію Въ даиномъ случа оба явленія взаимно одно другимъ поддержи-

ваются, усиливаются. Великій князь литовскій Александръ первый началъ про-

водить въ Вильн большую часть времени. Его прим ръ, конечно, сильно при-

влекалъ для жительства въ городъ литовско-польскихъ бояръ и вельможъ и мы

видимъ, что съ конца XV стол тія Вильна быстро начинаетъ застраиваться хо-

рошими домами и принимать видъ настоящаго города. Въ ото время явилось

даже особое расноряженіе великаго литовскаго князя относительно купли и про-

дажи домовъ въ Вильн . „Говорилъ намъ войтъ и Виленскіе м щане, писалъ ве-

ликій князь Виленскому воевод въ 1492 году, што въ м ст Вильни м щане

продають домы свои и м йсца княземъ и паномъ и бояромъ, безъ нашое воли, а
в'ь томъ намъ шкода и платы нашые гинутъ. Иротожъ штобысь заказалъ м ща-

ьомъ Виленскимъ всимъ, абы конечно ни жадинъ м щанинъ не продавалъ домовъ
С Б О И Х 'ь никоторому князю, ни пану, ни бояромъ, иакъ ли которы м щанинъ про-

') fiński—Historya ш. Wilna. ї . II. str. 85. ир. 23.
") Акты Вилеи. Ком. т. XX. 152, 173, 282
3) Uraun— Prauciiiuarum urbium... р. III, р. 59. Andreao Cellarii—descriptio r ^ n i Poloaiae

Historiarum Poi. et M. 1). Lithvaniao Collectio magna...MitzIer1a-\r

arsaviae—1761 an. t р. р. 571.
*) Wizerunki—Т. 24, str. 76, прим. 3.
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давати м лъ домы свое князю, любо пану, любъ бояромъ безъ нашое воли,

на томъ намъ вины двадцать рублей грошы, а хто купитъ, на томъ вины

только жъ" *).

Съ развитіемъ торговли и увеличеніемъ населенія города необходимо было

подумать о его безопасности. До XVI стол тія Бильна, какъ мы вид ли, нахо-

дилась подъ защитою двухъ замковъ—верхняго и нижняго; въ н которыхъ м -

стахъ городъ окружала ст на или же просто земляной валъ. Но въ настоящее

время и эта охрана была или совершенно или въ части разорена. По свидетель-

ству современниковъ, Бильна ко времени великаго литовскаго князя Александра

находилась въ такомъ состояніи. что ее можно было считать совершенно откры-

тою для нападеній непріятеля. Старая защитная ограда частію разрушилась,

частію была разобрана; на перекопахъ и валахъ нагромождено было множество

жилыхъ клетушекъ; предм стья представляли полн йшую безпорядочность и вр -

зывались въ городъ; въ развалинахъ оставшихся башенъ гн здились совы и на-

ходили пріютъ разныя недостойная личности. Нигд не вид лось сколько нибудь

вооруженныхъ пунктовъ. . .Самый замокъ по наружному только виду могъ пред-

ставляться укр пленіемъ2). А между т мъ враждебпыя тучи надвигались на

Бильну съ различныхъ сторонъ. Носилась мысль, чтобы кругомъ разростающагося

города устроить каменную ст ну, которая могла бы всегда служить значительною

защитою при нападепіи враговъ. Въ данномъ по этому случаю привиле великій

князь Александръ заявляетъ, что по просьб самихъ м щанъ, для обезпеченія

литовской столицы, онъ приказываешь обнести ее каменною ст ною, а кто по

б дности теперь этого сд лать не можетъ, то—деревяннымъ заборомъ. Виленскій

воевода долженъ былъ объ хать городъ и указать, кому сл дустъ, по какому на-

правленно должна итти ст на. Каждый домовлад лецъ, по земл котораго им ла

проходить каменная ограда, обязанъ былъ вывести ее или же въ случа б дности

устроить временно деревянный заборъ. Никто—ни паны и бояре, ни м щано и

духовенство не им ли права отказываться отъ возлагаемой па нихъ обязанности,

и если бы на линіи, проектируемой для городской ст ны, находились чьи либо

дома, препятствующіе возведенію ст ны, ихъ вел но сносить, такъ какъ, по за-

м^чанио привилея, справедлив е пострадать одному челов ку, нежели погибнуть

всему городу. За то Виленскіо м щане на ц лый годъ освобождались отъ всякой

воинской повинности, даже въ томъ случа , „хотя бы вси князи и панове и вся

.!) Zbiór praw—Dubinski—154.
2_) Narbutt—Pisma historyczne—192.
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земля на службу пошли, а они маютъ своего д ла дод лывати и тотъ нарканъ,

перекопы заправляти; тежъ того году и иныхъ службъ и поплатковъ не надобе

имъ служити, ни давати, кромъ серешцизны. А которые князи, панове и земяне

и каноницы и инные костельного ураду людіе такъ закону римского а греческого

хот ли бы домы м ти въ муру, въ ст н , тогды маетъ кожды зъ нихъ свою дель-

ницу ст ны замуровати альбо запарканити, а еслибы не хот ли, тогды казали

есмо пану воевод Виленскому въ ихъ дошл и м іданъ увязывати, а имъ одм ну

за м стомъ давати; a м іцанинъ который тотъ домъ возметъ, тотъ и д льницу

его замуруетъ". Для удобства жителей, въ ст н предположено было устроить

пять воротъ или брамъ. Такое малое повидимому количество воротъ назначалось

для большей безопасности города и для меньшихъ расходовъ по содержанію го-

родской стражи, которая должна была находиться въ воротахъ и днемъ и ночью.

«Первая брама назначалась за пана старостинскимъ дворомъ къ Виліи (Вилен-

ская); другая—подле Матки Божое къ Трокамъ (Трокская); третья—подле светой

Троицы (Троицкая); четвертая—подле светого Спаса (Спасская) и пятая—въ го-

род-Іг (Замковая). Для содсржанія въ воротахъ постоянной стражи разр шалось

брать съ нровозивгаихъ въ городъ пшеницу, гречу, овесъ, муку и другіе жизнен-

ные припасы, а также дрова и с но по одному п нязю отъ воза. А если бы кто

не въ состояніи былъ дать требуемую плату, тотъ вм сто нея могъ доставить въ

городъ отъ воза по камню такой величины, „какбы моглъ молодецъ тотъ камень

узяти и понести". Такой сборъ въ пользу города разрешался м щанамъ на два

года; а „коли два годы выйдутъ, a порозум емъ, што земли не шкода, a м іцане

бы пильности ку будованю приложили, мы, говорить великій князь, и на далей

можемъ то имъ допустити" ').

Торжественно совершилась закладка городской ст ны. Крестный ходъ, со-

провождаемый вс мъ населеніемъ города, различные цехи съ своими значками,

выспіія духовный и гражданскія власти, великій литовскій князь, сопутствуемый

своею свитою, обходили м сто, назначенное для возведенія ст ны, при чемъ Ви-

ленскій епископъ окроплялъ его святою водою. Раздавались выстр лы изъ пушекъ,

которыл стояли на плоіцадк у церкви св. Пятницы, звонили въ колокола въ

семи костелахъ и очень многихъ церквахъ. Особенною торжественности) отли-

чалась закладка вновь М дникской брамы на м ст нын шней Остробрамской;

Оывщія раньше М дникскія ворота находились, какъ мы сказали выше, у свято-

') Zbiór praw.. .Dubinski—19, 20. Собраніе древнихъ грамогь. . .Виіьнн—ч. I. 18—20.
Виден. Коммиссіи т. XX. 88, ПО, 12G, 132, 246, 257, 253, 259, 403, 404.
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їроицкаго монастыря. Новая брама подвигалась значительно дальше и это тре-

бовалось для выпрямленія линіи по плану между такъ называемыми башнями Чор-

товою ') и Поворотною (на углу отъ Острыхъ воротъ, при поворот къ Бакшт ).

Зд сь вся процессія остановилась. Для фундамента спущенъ былъ громадный

краеугольный камень, внутри котораго, въ искусно приготовленномъ отверстіи

зад ланы были различныя монеты и соотв тственная надпись на серебряной до-

ск . При обычныхъ молитвахъ, м сто было окроплено святою водою и великій

князь съ представителями высшей духовной и св тской власти положили по камню

въ основаніе новыхъ воротъ. Все торжество закончилось на большомъ рынк

(около нын шняго театра) п ніемъ гимна: Тебе Бога хвалимъ. . .Ему вторили

звуки орудій и звонъ колоколовъ2).

Проектируемая ст на должна была окружать городъ отъ Спасскихъ воротъ

до Бакшты около воспитательнаго дома „Іисусъ Младенецъ4', дал е къ Поворот-

ной башн , какъ идетъ ограда свято-Духова монастыря, женскаго духовнаго учи-

лища, къ М дникской брам , Чортовой башн , Завальной улицею, Жмудскою,

пёреулкомъ по за францисканскими зданіями къ Трокской брам , опять частію

Завальной и къ Виленскимъ воротамъ, приблизительно, гд нын шній Гористый

переулокъ упирается въ Виленскую улицу, дал е къ Татарской улиц и къ оград

нижняго замка. Со стороны р ки Вильны внизъ по теченію отъ Спасскихъ

воротъ до замка городская ст на находилась на протяженіи до Бернардинскаго

сада; н которые дома тутъ и дворы заключались въ каменныхъ оградахъ, митро-

поличій, наприм ръ, дворъ, Сап жинскій, позд е Михайловскій— Бернардинскій

и другіе 3).

Мы должны зам тить зд сь, что на плані; Вильны Брауна, который въ пре-

красной копій приложенъ къ актамъ Виленской Коммиссіи 4 ) , н которыя изъ

О По Нарбуту—она находилась на углу дома—ио л вой рук кь Копной площади, если
итти туда по Полицейскому переулку. Въ этой башн съ даішихъ поръ была устроена тюрьма
для разбойниковъ, между которыми находился одинъ, очень уже якобы изв стпый своими pas-
боями, за что получилъ пазваніе „чортовъ батько"; его названіе усвоено было и башн , въ
которой онъ содержался.—Pisma historyczne—193, прим. Г. Акты Вилеп. Ком. Т. XX 217.

2) Narbutt—Pisma historyczne—l'J4 —196.
3 ) Древпіе планы гор. Вилыш. Акты Вил. Ком. т. XX и тексть стр. 404, 405. . . Памяти.

Батюшкова—вып. 5 и 6. Baiinski —11 istorya ш. Wilna—Т. I. Kraszewski—Wilno—Т. I.
4) Т. XX. Какою р дкостію сд лался этогь иланъ, можно вид ть изъ того, что уже въ

сороковыхъ годахъ текущаго стол тія его не могли найти ученые изсл дователи Западной Рос-
сіи. Даже въ гкземпляр атласа Брауна, принадлежавшем'!, библіотек б. Виленскаго университета,
планъ гор. Вильны оказался вырвапнымъ. Его можно было найти въ такихъ только богатыхъ
библіотекахъ, какъ Щорсовская гр. Хребтовича, или Пулавская—кн. Черторыйскаго, . . Wize-
runki—T. 22, str. 75, прим ч. 1. .
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названныхъ воротъ указаны нев рно или по своему положенію, или наименова-

нію. Крапіевскій, приложивши къ первому тому своего изсл дованія о Вильн

планъ Бильны Боденера—плохое, сокращенное изм неніе плана Брауна—(им ется

въ Архив Биленской Думы) еще больше затемнилъ д ло ошибочнымъ иногда

объясненіемъ н которыхъ названій плана. Вм сто Виленскихъ, напр.. явились

Клецкіе ворота; церковь св. Пятницы указана на правой сторон улицы по дорог

отъ замка, Снипишки названы Зар чьемъ ').

На план Брауна подъ цифрою 26 значится Cletkensdor—т. е. ворота (Тіюг)

клетокъ—лавокъ. Бъ старое время былъ общій обычай устроять неболынія

лавки, коморы, клетки при воротахъ, на мостахъ. Бъ 1529 году Виленскій вое-

вода Гаштольдъ выхлопоталъ у великаго литовскаго князя Сигизмунда разр ше-

ніе на постройку моста на Биліи напротивъ брамы нижняго Виленскаго замка.

На мосту онъ хот лъ устроить неболынія торговыя лавки, коморы или клетки.

Доходъ отъ ихъ найма долженъ былъ итти въ пользу Гаштольда и его насл д-

никовъ2). И Биленскія ворота могли быть названы иностранцемъ Cletkensdor

оттого, что находились въ конц улицы, которая служила какъ бы продолже-

ніемъ Н мецкой, которая въ свою очередь начиналась у Ратуши — м ста, гд

были построены торговыя лавки, клетки—Oletken 3). По своему положенно Cletkens-

dor отв чаютъ Виленскимъ воротамъ, хотя нужно сказать, что наружный видъ

города съ той поры значительно изменился и его трудно узнать по описанію

XVI в ка. Эта трудность увеличивается еще т мъ1, что въ старое время пред-

м стья города по своему неправильному расположенію и обширности были слиш-

комъ отличны отъ современнаго состоянія. Бильна, по зам чанію Брауна, не

ии ла отд льныхъ городскихъ иредм стій, съ особыми названіями; она была окру-

жена однимъ сплошнымъ предм стьемъ, которое состояло изъ множества малень-

кихъ хижинъ, некрасиво выстроенныхъ; ихъ переносили сюда съ разныхъ м стъ

и ставили въ безнорядк какъ попало 4). Отъ этого и на план Вильны Брауна

дальнейшее продолженіе улицы за Биленскими воротами очень мало согласуется

съ направленіемъ нын шней Виленской улицы.

) См. планъ въ „Wilniea--Kraszewskiego—Т. I.
2) Balinski—Historya m. Wilna—T. II, str. 82.

) Gts. планъ въ Актахъ Вил. Ком. т. XX, подъ цифрою 26. На план Визьны ксендза
ерскаго Cletken перед лано въ Clerken и на м ст лавокъ въ Ратуш , гд та§ерь театрт,

показана єпархіальная латинская ссминарів—клирики.
*) Urbium praecipuarum. . . Р. III, р. 59.
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На м ст М дниксісихъ воротъ — потомъ Острыхъ — на план Брауна зна-

чатся die Deutsche dor — н мецкія ворота. Это очевидно ошибка, такъ какъ и

самъ Враунъ нам чаетъ и Н мецкую улицу приблизительно в рно, а въ описаній

Вильны говоритъ, что Виленцы fontes diversis in plateis habent, ad publicos oppi-

danoram usus varios, omnes tamen eodem ex capitc, juxła Germanorum porłam con-

stituto, dermdosl). Подчеркнутое выражеиіе очевидно указываете на источникъ

Вингеръ (жрудла гойные водные), откуда д йствительно „м щане Виленскіе,

войтъ, бургомистры и райцы воду до места Виленского звычайнымъ способомъ

рурами провадютъ и ку пожиткови своему ратушному, запродаючи тую воду, въ

разные домы людскіе, то есть у месте Виленскомъ, впроважаютъ"... и которые

находились за Трокскою брамою 2). Правда, были богатые водные источники и

за М дникскюш воротами, и на Поплавахъ, откуда шла вода въ городъ 3), но

этимъ воротамъ никогда но усвоялось названіе Н мецкихъ. Трокскія ворота, кото-

рыя ясно упоминаются и въ привиле вел. кн. Александра 1504 года и названіе

которыхъ встр чается уже, по свид тельству Нарбутта, въ ХУ стол., не точно

показаны на план Брауна и не названы. Самая ст на городская, по оиисаніямъ,

соприкасалась на запад съ оградою нижняго замка; на план Брауна оставлено

свободнымъ съ западной стороны большое пространство между замкомъ и город-

скою ст ною 4)<

Кром названныхъ пяти главныхъ брамъ, были еще и другія: Рудницкая 6),

Татарская 6 ) , Мокрая7), Оубочь8) и поздн йшая Бернардинская э). Нарбуттъ

заявляетъ10), что въ словахъ привился великаго кн. Александра: „пятая брама въ

городъ", нужно понимать не Замковую браму, черезъ которую шли изъ замка въ

городъ и обратно, а Рудникскую. Свое положеніе Нарбуттъ доказываетъ т мъ,

что городская ст на на такомъ большомъ протяженіи. какъ разстояніе между

Трокскими и М дникскими воротами не могла оставаться безъ въ здовъ и вы з-

») Braun—р. III—59.
3) Акты Вил. Ком. т. XX, стр. 265. Ср. Wizerunki—Т. 2І, str. 78, 70,
3) Ibidem—132, 33(5. Ср. Wizerunki—Т. 24, str. 80.
*) Wizerunki—Т. 24, str. 82-84 u іірим ч. Илааъ Внльны Брауаа въ Аатахъ В:ід. Ком.

т. XX.
5) Акты Вил. Ком. т. XX, стр. 217, 322. • . .
*) Ibidem—142.
7J Ibidem—169. • . . .
») Ibidem—268. . .
») Ibidem—271. . . • - . .: .

1 0) Pisma historyczne—202. ; . . . . . . . . .
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довъ; что въ XV и XVI стол тіяхъ главная дорога изъ Польши въ Вильну шла

черезъ Рудники: что по этой дорог и черезъ Рудникскую браму прі халъ въ

Вильну великій князь Казиміръ посл сперти Сигизмунда Кейстутовича и Сигиз-

мундъ I посл смерти Александра и что Рудникская брама, потому, съ давнихъ

поръ считалась главн йшею. Но Нарбуттъ напрасно допускаетъ такое предпо-

ложено. Замковыя ворота сами по себ , a Рудникскія сами по себ . И т и

другія существовали раньше 150-1 года, но только не въ такомъ вид и не съ

такимъ назначеніомъ, какъ это указано въ привиле вел. кн. Александра 1504

года. Уже Ііірашевскій зам тилъ. что словами: ..пятая брама въ городъ" привилей

хот лъ обозначить ворота, ведущія изъ замка въ городъ per excellenti;im '). Но

подъ словомъ городъ, гродъ, можно иодразум вать и замокъ: тогда выраженіе:

«пятая брама въ городъ' будетъ совершенно в рно обозначать ворота, ведуіція

въ замокъ. ІІрііведемъ одновременный почти документъ (1500 года), въ которомъ

слово горпдь употребляется въ этомъ смысл . На р. Вильн передъ замкомъ былъ

мостъ, за исиравностію котораго поручено было наблюдать Магистрату и ядля

нашего жеданья, говорить великій князь Александру мостъ тотъ передъ горо-

домъ замостили всемъ местомъ, и били намъ чоломъ. абы то имъ было на потоиъ

не въ пошлину. И мы, доведавшисе давности, штожъ м щане Виленскіе перво

сего николи мосту передъ городомъ не мостивали, имъ тое откладаемъ, што

они уже на потомъ не маютъ того мосту передъ городомъ тымъ мостити, нижли

ыаетъ волость наша тотъ мостъ мостити по давному" 2). Что же касается

Рудникской брамы, то особенное значеніе она получаетъ, по свид тель-

ству Балинскаго, только со времени Сигизмунда 1-го и Сигизмунда - Ав-

густа, которые очень любили охотиться въ Рудникахъ, въ верстахъ трид-

цати на юго-западъ отъ Вильны, въ прекрасной местности съ в ковыми л сами,

і'Д находился и великокняжескій дворецъ. Тогда дорога и брама Рудникская,

понятно, должны были хорошо содержаться и явиться какъ бы въ новомъ вид ,

чего по свид тельству Балинскаго не было еще при Александр!;3). Татарская

брама находилась на Татарской улиц ; Мокрая — вблизи соединенія нын шней

Семеновской улицы съ каоедральною площадью, Субочь, при соединеніи ]>акшты
с ъ Сиротскою и Бернардинская по сос дству сь костеломъ того лее имени.

') Wilno-T. I, str. 386, пр. 43.
2) Акты Вил. Ком. т. X. 237, 248.
в ) Historia miasta Wilna—Т. II, str. C6-67,
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Въ XVI стол тіи встр чаемъ уже въ Вильн различные улицы и переулки

подъ разными наименованіями. Н которые изъ нихъ совершенно затерялись, исчезли;

другіе перем нили свои названія и направленіе, а иные сохранили до сихъ поръ.

и то и другое. Начнемъ съ древн йшей въ Вильн Замковой улицы. Съ осно-

ваніемъ въ Вильн Гедиминомъ замка, дорога отъ замка въ городъ, въ рынокъ —

къ ратушу, нын шнему театру—стала называться Замковою. Когда городъ нача.ть

застраиваться, Замковая дорога обратилась въ „Замковую улицу", которая „идетъ

просто з рынку ку замкови" !); иногда въ актахъ она называется „Гродскою" 2).

гродъ—замокъ, или же „Великою городовою улицею" 3): иногда ей усвояется на-

именованіе „Великой замковой"' 4), то просто Великой5), то Широкой6). При

неопред ленности названій, и протяженіе ея на первыхъ порахъ было тоже не-

опред ленное. Большею частію въ документахъ протяженіе Замковой улицы ука-

зывается отъ замка къ рынку; но встр чаются и такія указанія, которыя позво-

ляютъ думать, что и дальнейшее продолженіе улицы отъ рынка къ Острой Брам

называлось Великою Замковою улицею. Въ одномъ акт 1619 года говорится,

что н кто Рогинскій жаловался на земенина Илью Недрушлянского за нанесеніе

ему побоевъ у воротъ костела св. Казиміра, когда тотъ „на еаняхъ, однымъ ко-

немъ спокойне халъ. . .улицою Великою Замковою черезъ рынокъ, мимо ратушъ

ку Острой Браме". . . 7 ) . Въ актахъ капитульныхъ Замковая улица обыкновенно

называется Płatna castrensis seu arcensis, a иногда Platea Canonicormn. Оарб в-

скій—поэтъ называетъ ее Platea sacris praelatorum domibus illustris. На отой

улиц большая часть домовъ принадлежала латинскому ка едральному капитулу,

давшему улиц названіе отъ своихъ членовъ-канониковъ и прелатовъs). Съ тече-

ніемъ времени, когда стала сокращаться территорія замковой юрисдикк. когда

м ста и плацы/ принадлежавшіе замку, начали переходить въ частныя руки, и

Замковая улица, пролегавшая первоначально главнымъ образомъ по замковой юрис-

дик , стала называться опред ленными названіями на своемъ протяженіи. На-

званіе „Замковой" она удержала до костела св. Іоанна включительно,, а дальше

О Акты Вил. Ком. т. XX. 43, 44, 47, 60, 80, 95, 100, 104, 119, 128, Г29, 155, 150 и дал,
2) Ibid. 57, 92.
3) Wizerunki—Т. 24. str. 55, пр. 1. Акты Южной и Западной Россіи—т. I. стр. 74.

*) Акты Вилен. Кои. т. XX, 26, 27, 30, 84. 92, 158, и въ др. м стахъ.
Б) Ibid. 39, 40, 48, 224.

•) Ibid. 37.
7 ) Ibid. 257.

«) Wizerunki Т. 24 str. 55. пр. 1.
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вверхъ стала именоваться Большою или Великою. Отъ рынка до Острыхъ воротъ

называлась или просто „улицою. которая з рынку до Острой Брамы идетъ",')

или даже въ конц XVI в. „Острою улицею" 2).

Часть Большой улицы между Андреевскою и Православнымъ ка едральнымъ

соооромъ съ древн йшихъ поръ до посл дняго времени носитъ названіе Имбарьт.

Все ото пространство находилось по сос дству съ главнымъ рынкомъ (нын шній

театральный скверъ), гд ежедневно происходилъ базаръ. Купцамъ очень вы-

годно было им ть по сос дству склады товаровъ, амбары; они и на м ст въ

складахъ могли вести торговлю, и другую часть могли вывозить на базаръ. Отъ

этихъ складовъ или амбаровъ и улица уже въ XVI в. носила названіе Амбары,

а потомъ съ половины XVII в. Имбары3). Въ 1594 году Виленскій м щанинъ

Шнипка пописуетъ братаничу своему товары вси у краме и въ погребци межи ам-

барами". - J). Въ 1587 году записана въ Виленскомъ гродскомъ суд жалоба

„м щань места Виленского крамниковъ амбарныхъ и жслезниковъ, которые на

амбарсхъ кромы амбарные (маютъ^ и на возкахъ речи железные продаютъ. . .о

кгвалтоішое насланье на крамы амбарные и на возки ихъ, о забранье товаровъ

ихъ. о збитье и зраненье ихъ самихъ". - . 5 ) . Отъ имени рынка опять эта часть

улицы иногда называлась Рьшковою или даже Великою Рынковою6). Въ конц

рынка, на с верной его сторон , въ особыхъ строеніяхъ, главнымъ образомъ про-

давали рыбу; оті. отого и соотв тственная часть рынка называлась „Рыбнымъ

концомъ" и „Рыбнымъ торгомъ или рынкомъ" 7). Иногда впрочсмъ все простран-

ство отъ Театра до Пятницкой церкви называли рыбнымъ рынкомъ или концомъ8).

На площадк у Пятницкой церкви съ конца XVII ст. устроенъ былъ даже „но-

вый рыбный рынокъ" я).

Оъ правой стороны къ Замковой улиц примыкала, если итти отъ замка къ

Рынку, бсзижипил улица. Она начиналась сейчаст. же у моста на л вомъ рукав

Вильны передъ замковыми воротами, шла по л вому берегу этого рукава вблизи

') Акты Вил. Ком. т. XX. 1М6.

-') Ibid. 1253.
3) Лісты Вил. Ком. Т. XX. 01, 66, 272, 323 и др.

*) Ibid. ПО.
г>) Ibid. 5C.
Л) Ibid. 234, 255, 472.
7) Ibid. 131, 259, 281, 280, :)07, 424, 425, 427, 513. 514. Ср. Dzieje dobroczytmości r. I .

str. 340, пр. 8.
в ) Ср. ibid. 284, 2S0, 3£0, **
e) Narbutt—І)г. nar. Litewsk. Т. I. 231.
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нын шнихъ присутственныхъ м стъ и упиралась въ Мокрую браму въ юго-запад-,

номъ углу нын шней ка едральной площади. Въ начал XVI стол тія зд сь былъ

построенъ костелъ св. Марій Магдалины и при немъ госпиталь. Основаніе по-

ел дняго принадлежишь ксендзу Мартину изъ Душникъ. который съ разр шеяія

Виленскаго капитула пр'оложилъ и самую улицу. Разр шеніе капитула потребо-

валось потому, что ему принадлежала эта часть земли по сос дству съ замкомъ.

Н которые писатели указанную улицу називають улицею ксендза Мартина изъ

Душникъ, который, какъ мы сказали, проложилъ ее для болынаго удобства и

соединенія госпиталя съ людною Замковою улицею').

Дал е съ правой стороны Замковой улицы сл дуетъ переулокъ Сноповка. До

начала XVI стол тія многіе плацы, которые заняты теперь постройками на Ско-

повк , принадлежали францисканамъ и были подарены имъ Гаштольдомъ. Въ

начал XVI стол тія (въ 1525, 1526 и 1531 гг.) они продали часть принадле-

жащей имъ земли за сорокъ копъ грошей литовскихъ королевскому секретарю

Станиславу-Якову Скопу. На нихъ онъ возвелъ постройки, устроилъ для себя

дворъ и всей м стности оставилъ наименованіе 2). До половины XVI в. Скоповка

называлась просто улицею, „которая идетъ отъ великое Городовое улицы ку

Бискупле улицы". Подъ этимъ именемъ она упоминается въ акт 1529 года, по

которому между Виленскимъ воеводою Альбрехтомъ Гапітольдомъ и Виленскимъ

каноникомъ, бискупомъ Кіевскимъ Николаемъ Вежгайло совершенъ взаимный

обм нъ плацовъ на этой же улиц . Въ акт между прочимъ упоминается и „Ско-

повъ дворъ" 3).

!) Strata yersus hospitale S. Magalenae. Die Lunae tertiadecima Octobris. 1522. Eodem
die yenerabilis dominus Martinus de Dussnyki, artium et medicinae doctor, Canonicus petiit sibi con-
cedi et permiti potestatem liberam faciendl stratam publicam de ponte castris versus hospitale S.
Magdalenae penes ripam fluminis Wylna et domum domini Episcopi Mednicensis in directum per
terram capitularera, maxime cum etiam hoc reqtiirit necessitas capitularis, tam propter canonicos
ex opposito hospitalis sua domicilia habentes, quam etiam propter inąuilinos, ibidem domos capitu-
lares inhabitantes. Et domini capitulares honestae petioni annuentes concesseriuit et admiserunt,.
cum hac conditione, quod dominus doctor Martinus terram capitularem inter stratam faciendam et
ripam fluminis, alias thama non oecupet aedificiis hospitalis ita quod proprietatem stratae ' et ripae
sibi in totum reservaverunt. Attento quod terra ipsa est capitularis et Thama eorum sumptibus
facta. Et nihilominus venerabiles domini Alberto Vilczynski canonico et procuratori cencesserunt
hujus modi stratam pro commoditate capitulari limitare, levata uno domo capitulari hospitali con-
tigua. Ed quod nacta opportunitate balneum in ripa fluminis sumptibus capituli aedificet... Acta
yenerab. capit. ііп; Си. Kraszewski—Wilno—Т. III, str. 337, 338. Акты Вилен. Ком. т. XX,
стр. 70, 169, 258, 315.

2) Skarb nieoszacowany oo. Franciszkanów—134.
s) Акты южной и западной Россіи, т. I, стр. 74. Эти св д нія опровергаютъ заявлевіе

ксендза Грибовскаго (Skarb nieoszabowany—стр. ПС), который присваиваете францисканамъ вс
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Святоянсітя, Светоянская улица, какъ показываете самое названіе, получи-

ла его отъ устроеннаго зд сь въ 1387 году костела св. Іоанна. Она не р дко

въ актахъ называется просто улицею светого Яна, „которая идетъ ку светому

Духу" (т. е. костелу святаго Духа — бывшему Доминиканскому) '). Иногда въ

актахъ Святоянская улица слишкомъ удлиняется и тогда ей дается названіе

Великой. Въ 1619 году земенинъ Жебровскій жаловался на н коего Яшевскаго

за нанесете ему побоевъ, когда онъ шелъ „до господы своей улицею Великою,

которая отъ костела свето Янскаго, мимо костелъ светого Духа, идетъ до брамы

Троцкое 2)... Часть Ивановской улицы съ прилегавшимъ къ ней сл ва неболь-

шимъ переулкомъ, напротивъ нын шней Дворцовой улицы, называлась иногда

въ актахъ (конца XVI и начала XVII в.) Филипповскою улицею 3). Н которое

объясненіе для такого назвашя можно им ть въ сл дующемъ факт . Нын шнее

пом щеніе почтово-телеграфнаго в домства, на углу Большой и РІвановской

улицъ, занимаете зданіе бывшей кардиналіи, т. е. домъ, прннадлежавшій Юрію

Радивиллу, Виленскому епископу, который былъ кардиналомъ (отъ этого его

домъ—карднналія). Эта кардиналія образовалась изъ двухъ домовъ — одного

прежпяго Гаштольдовскаго, со стороны Большой улицы и другого Филип-

повскаго со стороны улицы св. Іоанна. Отъ имени этого второго дома и улица

иногда въ указанныхъ пред лахъ называлась Филипповскою, Но когда оба эти

дома соединены были въ одно (въ конц XVI стол.) и домъ Филипповскій сталъ

называться Радивилловскимъ, то мало по малу затерлось и названіе улицы Фи-

липповскою 4).

Иып шній Шварцовъ переулокъ носилъ различныя названія. Онъ не пока-

зань на плап Вильны Брауна, хотя въ ноловин XVI в ка (1557 г.) упоми-

нается уже въ актахъ и—значить —существовалъ 5). Бывшій редакторъ Wizerun-

ków осторожно допускаете ходившее въ его время (около 1843 г.) преданіе, что

Шварцовъ переулокъ такъ названъ по имени жившаго зд сь въ давнее время

н коего Шварца, который первый будто бы научилъ Вилещевъ приготовлять

плацы съ постройками, отошедшіе подъ поздн йшую Скоповскую улицу, которые якобы ску-
пи.іъ у нііхъ Станиславъ Скопъ и вывелъ вс зданія. Зд сь, какъ видимъ, были плацы и фран-
цисканъ, u Гаштольда, и капитульвые, и Радивилловскіе, и Пацовскіе, доставшіеся въ части по
наследству епископу Вежкгайл . Ср. Wizerunki—Т. 24, str. 51, пр. 1.

>) Акты Вил. Ком. т. XX. стр. 45 86, 152, 162...
2) Ibidem 261.
s) Ibidem 234. 235. »
<) Kraszewski—Wilno—Т. III. 319, 336, пр. 38.
5) Акты Вилеп. Кои. т. XX, стр. 10.

хп
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хорошій кирпич» 1). Теперь, на основаній изданныхъ документові., можно сказать,

что Шварцовъ переулокъ первоначально (въ XVI в.) считался даже улицею и

назывался сначала Зидоринскимъ и Задоровшшъ 2). Свое названіе онъ получилъ

отъ имени жившаго зд сь н коего Задорича по сос дству съ домомъ Гаштоль-

довой и Григорія Остыковича 3). Но въ 1557 году плацъ съ домомъ (нын шнее

пом щеніе дирекцій народныхъ училищъ) вдовы Варвары Нушифедровой, на

Задоровской улиц , былъ купленъ съ торговъ Виленскимъ городничимъ Іоппомъ

(Іовомъ) Прейтфусомъ, который и далъ свое названіе Задоровской улиц ; съ

конца ХУІ в. въ актахъ она стала называться Іопповою 4). Въ 1612 году въ про-

дажной записи Халецкаго Воловичу на домъ, бывшій въ части Іоппа Прейтфуса,

говорится, что съ правой стороны этотъ домъ примыкаетъ къ уличк , которая

передъ т мъ называлась Задаринскою. а теперь изв стна подъ именемъ Іоппо-

вой (Іопповской) и которая идетъ съ Большой Рынковой улицы къ улиц Филип-

повской (указано выше)5). Подъ этимъ посл днимъ названіемъ она значится и на

план юрисдики митрополитовъ 1672 года, хотя надпись ея зд сь подвинута

слишкомъ далеко отъ начала улицы 6).

Въ акт осмотра Виленскихъ церквей 1619 года упоминается Стекллнил

улица') Изъ этого можно заключить, что она существовала уже въ предыдущемъ

XVI стол тіи. Д йствительно, Стекляная улица значится и на план Вильны

Брауна, если судить по окружающимъ ее сос днимъ плацамъ и ближайшимъ

строеніямъ, и на карт юрисдики митрополитовъ 1672 года8). Свое направленіе

и названіе она сохранила до настоящаго времени.

Л мецкая улица одна изъ древн йшихъ улицъ города Вильны 9). По зам -

чанію н которыхъ писателей, свое названіе она получила отъ селившихся

на ней н мцевъ10). Въ запродажныхъ записяхъ, сохранявшихся въ акто-

х) Wizerunki—Т. 23, str. 55, прим. 2.
2) Акты Вил. Кои, т. XX, стр. 10, 52, 52, 53, 54, 55, 234, 255 и др.
3) Ibid. стр. 7.
4) Ibid. стр. 82.
в) Ibid. стр. 234, 235, 237, 255, 303, 316 и дал.

") Си. Планъ въ Актахъ Вил. Ком. т. XX.
7) Акты Вил. Ком. т. XX, стр. 259.
8 ) См. Планы въ Актахъ Вил. Ком. т. XX. Ср. ibid. стр, 401, 424, 426. Wizerunki—Т. 24)

sił". 65.
•9,і Акты Вил. Ком. т. XX, стр. 79, 134, 178, 260 и др.
1 0 ) .іЗиллихій заи ча гь . . . поп dubito, quod ііпае platea integra latericiis aedibus con-

structa a Geroianis mercatoribus et Germanica hodie (въ половина XVI вЬка) dicta sit. . . Wize-

i runki—T. 24, str. ,75. Cp. Braun—Urbium Praecipuarum liber III .—50.
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выхъ книгахъ Виленскаго войтовства, она называется еще „Platea alemanica" и

„almanicalis" ! ). Надпись на план Вильны Брауна въ начал Н мецкой улицы

Віє Munłze, ą потомъ Віє Deutsche Gasse послужила для н которыхъ основаніемъ

созданія ц лой Монетной (вм сто Н мецкой улицы2), хотя надпись Юге Мпп е

напоминаетъ читателю, что на Н мецкой улиц существовалъ когда-то литовскій

монетный дворъ 3). Н мецкая улица до настоящего времени сохраняетъ свое на-

званіе, хотя уже въ XVIII в к восп вали, что улица Н мецкая— славная, но

именемъ только, такъ какъ евреевъ зд сь наплодилось столько, что н мцевъ и

невидно4).

Рудпикспая улті/л существовала въ Вильн очень давно. Отъ рынка она вела

къРудникской брам -около костела Вс хъОвятыхъ—и потомъ дал е за городъ5),

По этой улиці; въ зжали въ городъ съ товарами очень многіе заграничные купцы,

или же и свои, • которые возвращались съ заграничной торговли. Съ половины

XV стол тія Рудникская улица между прочимъ д лается преимущественною сви-

д тельницею въ зда и вы зда великихъ литовскихъ князей въ любимый ими за-

городный Рудникскій дворецъ G).

Конская улица—мало изв стная; Крашевскій только упоминаетъ о ней и от-

носитъ происхожденіе ея къ XVII стол тію. Онъ вообще, за р дкими исключе-

ніями, не указываете положенія Виленскихъ улицъ и ограничивается указаніемъ

ихъ наименованія7). Въ актахъ Вилепской Коммиссіи 8) она упоминается въ XVI

стол тіи. Этою улицею ходили къ Ратушу и изъ постоялыхъ домовъ на ней вы з-

жали загородъ черезъ Острыя ворота. Между Острыми воротами и ратушемъ она

занимала какъ бы срединный пунктъ и вообще была недалеко Острой брамы9).

Возный Дыбовскій свид тельствуетъ въ 1598 году, что „до пятое каменицы Луки

Мамонича онъ шелъ по Большой улиц , минувши улицу Конскую, идучы ку Острой

брам по праве, не доходечи гостинного дому"...10). Домъ Мамонича приходился

') W i z e r u n k i — Т . 24, s t r . 7 5 .
2 ) П л а и ъ Вильни кс. Черскаго и К р а ш е в с к і й — W i l n o — Т . I I I . s tr . 324 и 326.
3 ) Ср. W i z e r u n k i — Т . 24. s t r . 60, 6 1 .
<) K r a s z e w s k i — W i l n o — Т . I I I , s t r . 3 2 4 .
5 ) Акты Вил К о и . т. XX. 143, 186, 192, 317, 322...
e ) Ibid. Ср. Iła l inski—Historya m. W i l n a — Т . I I , s t r . 6 6 — 6 9 .
7 ) W i l n o — Т . I I I , s t r . 3 2 2 — 3 2 S .
8 ) т. XX. 7 5 .
9 ) Ibid. 75, 185, 217, 259... *
1 0 ) Ibidem. 151, 152.
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на м стность за нын шнимъ магазиномъ физическихъ инструментовъ Малецкаго,

такъ какъ сл дующій домъ съ гостинницею находится на м ст бывшаго „Го-

стиннаго двора". Изъ этого можно заключить, что древняя Конская улица и ны-

н шняя Милліонная одно и тоже и что отъ Большой улицы она вела къ Конному

рынку1), который находился въ конц ея (по близости съ нын шнею Конною

площадью); на немъ какъ и въ настоящее время продавали и покупали скотъ и

особенно лошадей; отъ него и самая улица получила свое названіе.

Между древнимъ „Гостиннымъ домомъ" и зданіями, принадлежащими право-

славному ка едральному собору, по сос дству съ свято-Троицкимъ монастыремъ,

находился, какъ мы уже зам чали, переулокъ, гідущій отъ Большой улицы къ Кон-

ском. Онъ зам тенъ и на план Вильны Брауна2). По м р увеличенія въ этомъ

м ст построекъ, былъ занятъ ими и переулокъ, и въ настоящее время незам тно

даже м ста, гд онъ находился.

Если по выход изъ замка мы пойдемъ по л вой сторон Замковой улицы,

то первая улица отъ Замка на этой сторон будетъ Шерейкишки 3). Ее называли

еще Оороктиш и Шерокишки. Въ актахъ Виленскаго капитула направленіе Ше-

рейкишекъ опред ляется такъ: platea Szerokiszki, qua itur de ponte castri versus

molendinum regium (отъ Замковаго моста къ королевской мельниц , бывшей по

сос дству съ домомъ Рубцова4). Крашевскій, у котораго мы заимствовали это

указаніе. по какой то странной случайности, совершенно изм няетъ направленіе

Шерейкишекъ. Онъ говорить5), что улица Шерокишки, проведенная въ 1522 году

Мартиномъ изъ Душникъ, идетъ отъ замковаго моста къ госпиталю Марій Маг-

далины, по надь Вилгей, около дома Жмудскаго епископа, черезъ капитульные

плацы, возл королевскихъ мельницъ. Нужно зам тить, что Шерейкишки никогда

не подходили къ р. Виліи; они лежали по л вому берегу Вильны (Вилейки);

госпиталь Марій Магдалины и королевскія мельницы лежали въ совершенно про-

тивоположномъ между собою направленій отъ Замковаго моста: первый на западъ,

a посл дніе на востокъ. Очевидно, что Крашевскій дв улицы-Шерейкишки и

улицу Мартина изъ Душникъ—принялъ за одну, хотя въ актахъ капитульныхъ,

*) Ibid. 217.
2 ) Си. планъ—Акты Вил. Ком. т. XX. Balinski—Historya га. Wilna—Т. II. str. 85. пр. 23.

Wizerunki—Т. 24. str. 76. щ> 3.
3) Акты Вил. Кои. т. XX. 59, 276, 481...

*) Kraszewski—Wilno.—Т. III, str. 338, пр. 43 въ конц .
») Wilno—Т. III. str. 327
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лриводимыхъ Крашевскимъ, ясно говорится, что улица Мартина изъ Душникъ—

это „strata publica de ponte Castri versus hospitale S. Magdalenae, penes ripain

fluminis Wylna".., a „Platea Szerokiszki, qua itur de ponte Castri versus molen-

dinum regium"...'), или „Szerokiszki platea, quae ducit ad molendiuuin regium

muratum"; отъ этого она называлась иногда Млынскою (мельничного) улицею2).

Шеройкишки принимали большее и меньшее протяженіе. Въ актахъ Шерей-

кишками называется иногда улица, которая отъ замка вела къ Бернардинскому

костелу. Иногда это названіе усвоялось только тому небольшому пространству, по

которому отъ королевской мельницы шли къ Бернардинской улиц —(нын шній

Оранжерейный переулокъ)3). Съ XVII стол тія подъ именемъ Шерейкишекъ по-

нимали дорогу или улицу, которая отъ королевской мельницы мимо Ботаническаго

сада, шла прямо къ востоку къ р к Вильн . Зд сь при поворот посл дней

отъ Лысой горы къ саду, была устроена на р к большая мельничная запруда и

находился п шеходный моетъ. Шерейкишки шли такимъ образомъ дальше черезъ

этотъ моетъ и на правомъ берегу Вильны занимали пространство съ одной сто-

роны до горы' Бекешовой, а съ другой до подножія Трехкрестовой. Вся эта м -

стность представлялась очень оживленною и была застроена многими хорошими

домами4).

Нын шній Замкоьии переулокъ не им лъ особаго названія и въ актахъ изв -

стенъ былъ подъ именемъ „улочки", которая съ правое стороны пришла, йдучи

отъ Бернардинскаго костела мимо дворъ его милости пана Остафья Воловича,

пана Троцкого, при р ц Вильни лежачій" 5).

Вернардинсшя улица вела съ Замковой до костела того же имени; посл д-

нему она обязана своимъ наименованіемъс). Иногда протяженіе Бернардинской

улицы удлиняется и этимъ именемъ называется тогда въ актахъ улица на Зар чь ,

за мостомъ, около нын шняго братскаго дома. Въ 1630 году Малиновскій жало-

вался на н коего Войтеховскаго за нанесете ему побоевъ „въ дому паней Езо-

•) Wilno—Т. III, str. 338, прим. 48.
2) АКТЫ Вилеп. Ким. т. XX. 494. Wizerunki—Т. 23, str. 177 прим. 2. 178. прни. 1.
3) Wizerunki—Т. 23. str. 177 и 2 и 3 прим.

*) Lustratia kommissarska w roku 1719 -См. Wizerunki—Т. 23. стр. 177, 178, прим ч. 1

Акты Вилен. Коммиссіи. Т. XX. 481.
б) Акты Вил. Нем. т. XX. 26, 27.
в) Ibid. 94, 159, 225, 321 и др.
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фовой Янковъской, на Зар чу, за мостомъ, на улицы Бернадынской, противъ

кляштору старыхъ паненъ" *).

Нын шняя Покровская улица—одна изъ древн йшихъ въ Вильн и, конечно,

получила свое начало съ основаніемъ зд сь Покровской церкви. Зам чательно то,

что современное названіе дано ей уже въ нов йшее время, и это можно объяснить

т мъ обстоятельствомъ, что во второй половин ХУІ стол тія Покровская цер-

ковь приходить въ совершенный упадокъ и улица не могла получить отъ нея

свое наименованіе. На м ст православной церкви на ея ст нахъ и земляхъ

сталъ разростаться Ввангелическій сборъ съ училищемъ, госпиталемъ и другими

учрежденіями 2), и отъ него улица нер дко называется въ актахъ Сборовою s ) . Но

еще раньше она называлась просто улицею или даже „Малою улицею". Въ 1595 г.

Виленскій возный Яновичъ заявляетъ, что позвы по спору о дв части дому Коп-

тевского онъ положилъ въ томъ же дому „на улицы Малой, которая зъ Великой

улицы до Сбору идетъ, противъ церкви русское светого Ивана" 4).

Дал е къ Большой улиц примыкала въ старое время улица Савичъ. Начи-

наясь приблизительно у бывшей гостинницы Гана, она шла по Бакшт и потомъ

по Андреевской улиц опять до соединенія съ Большою. Такое направленіе улицы

Савичъ обрисовывается различными актами, пом щенными въ двадцатомъ том

изданій Виленской коммиссіи. Дворянинъ Остыкъ съ женою покупають въ 1594 г.

домъ „въ месте зд шнемъ Виленскомъ на улицы Савичой за церковкою русскою

Кузьмо-Демяна" (нын шняя Андреевская5). Въ 1597 году въ акты занесена жа-

лоба Высковскаго на м щанина Виленскаго Криволапа за нанесеніе ему побоевъ

„на добровольной дорозе, на улицы Великой Замковой, по конецъ ратуша, подле

вулицы Савичъ"6). Актъ осмотра церквей 1619 года свид тельствуетъ, что клад-

бище при церкви св. Николая (успенія) лежитъ на пространств^ между улицами

Савичъ, Пречистенскою, Пятницкимъ переулкомъ и съ четвертой стороны гра-

ничить съ кладбищемъ церкви святаго Іоанна Богослова7). Въ настоящее время

улицу Савичъ зам нили дв улицы: Бакшта и Андреевская.

») ibid. 295.
2) Ibid. 455.
3) Ibid. 121, 191, 333 и др.
4) Акты Вил. Ком. т. VIII. 15.
5 ; ibid. т. x x . ł o i .
«) Ibid.—127.
7J Ibid. 258.
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Церковь святой Пятницы въ старое время отд лялась частными домами со

стороны Большой улицы и со стороны улицы Савичъ '). Въ Х Істол тіи между

этими домами была небольшая по протяжетю улица; названія она никакого не

им ла. Въ 1594 году Виленскій магистратъ дозволяетъ м щанину Здановичу

построить домъ на земл Пятницкой церкви, „а мяновите подле стены мурован-

ное церковное Пятницкое отъ улицы, которая идетъ з рынку до церкви дере-

венное светого Николы 2). Теперь н тъ никакихъ сл довъ этой улицы.

Такой же переулокъ существовалъ между церковью святого Николая (Пере-

несенскою) съ правой стороны и сос дними домами. Онъ велъ съ Большой ули-

цы, мимо церкви св. Николая, на улицу Савичъ3) и выходилъ почти противъ госпи-

таля того же имени. Сл ды его отчасти можно и теперь еще вид ть въ прохо-

дныхъ дворахъ н сколькихъ смежныхъ домовъ.

Дал е къ Большой улиц примыкала улица Субачап, нын шняя Сиротская4). Это

ея обыкновенное названіе, которое иногда переходить въ „Собачъ*5) и даже въ

„Собачій", такъ что и улица называется „Собачьего" 6), Крашевскій и н которые

другіе первое названіе объясняютъ т мъ, что эта улица идетъ какъ бы съ боку,

съ убочья, хотя въ недоум ніи заявляютъ, что, быть можетъ, первоначальное ея

названіе происходило и отъ собакъ 7). Редакторъ Wizerunków зам чаетъ, что въ

давнее время и еще въ ХУД в к улицу Субачую и ворота на ней называли

Собачьими. Происхожденіе такого нелестнаго названія объясняется т мъ, что

зд сь надъ воротами башни, въ особомъ пом щеніи, съ незапамятныхъ временъ,

какъ бы по праву насл дства жилъ городской палачъ—катъ. Его помощники—

челядинцы, называвшіеся подкациками, собачпиками и другими презритель-

ными именами, занимались между прочимъ ловлею и истребленіемъ уличныхъ

бродячихъ собакъ, которыя не им ли на себ знака о принадлежности ихъ кому

нибудь. Отъ этихъ собачниковъ и улица называлась Собачьего. Народъ даже

расположеніе домовъ на этой улиц обозначалъ счетомъ по разстоянію ихъ отъ

і) См. планъ юриздики митрополитовъ 1672 г. и въ Актахъ Вил. Ком. т. XX.
2) Ibidem—106.
3) Wizerunki—Т. 22, str. 76, прим. 1.
«) Акты Виден. Ко&г. т. XX, стр. 126, 181, 360...
б) Ibid. 472.
в) Ibid. 351.
-) Kraszewski—Wilno—Т. ЦІ. str. 327.
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м ста жительства палача—ката; такъ и говорили: третья или четвертая хата отъ

пом щенія ката (палача) *).

У начала Субачей улицы и какъ бы вм ст съ нею выходилъ на Большую

улицу переулокъ 2), существующем до сихъ поръ. Онъ изв стенъ съ давнихъ поръ,

хотя первоначальное его направленіе, нужно думать, было н сколько иное, ч мъ

теперь. Такъ въ актахъ подъ 1601 годомъ значится жалоба Гребенскаго на.

н коего Истрата Ивановича за нанесете побоевъ, когда ТОТЪ изъ дону князя

Огинскаго, лежачого въ заулку Савичы улицы, шелъ отъ церкви светого Кузьмы

и Демьяна ку гостинному двору 3). Иногда этотъ переулокъ называется еще въ

актахъ Смилинскою улицею, называемою Кузьмо-Демьянскою, отъ имени лежа-

щей по сос дству съ нимъ церкви 4), или же просто Смилинскою или Козьмо-

Демьянскою ).

Ознакомившись съ Большою улицею и ея боковыми в твямп, пройдемъ по

другимъ Виленскимъ улицамъ и переулкамъ XVI и XVII стол тія. Отъ Вилен-

ской брамы къ Н мецкой улиц шла улица Вилеиская G). Древн йшее ея назва-

те—Велейснал, такъ какъ она вела къ Веліи р к , къ „мурованному" мосту7).

На план Вильны Брауна можно различить ясно только одну дорогу, которая

изъ города вела къ мосту на р к Виліи. Сначала эта дорога представляется

продолженіемъ какъ бы Епископской улицы — нын шней Дворцовой. Она окру-

жаетъ заыокъ съ западной стороны, пролегаетъ потомъ по продм стыо, застроен-

ному сплошными деревянными постройками и съ южной стороны костела св.

Юрія поворачививаетъ къ Виліи 8). Н которые считаютъ за одно Н мецкую и

Виленскую улицы и все протяженіе отъ рынка до моста па Виліи называютъ

„Великою Виленскою улицею". Въ одномъ изъ актовъ 1638 года записана жалоба

Виленскаго м щанина Мешкелевича на татаръ изъ Солтанишекъ, которые напали

на него, когда онъ съ рынка возвращался улицею Великою Виленскою въ свой

!) Wizerunki—Т. 24, str. 83., пр. 1.
2) Акты Бил. Ком. т. XX, стр. ПО.
3) Акты Вил. Кои. т. XX, стр. 173.
*) ІЪісі. 107.
5 ) Ibid. XX—187, 188, 189, 198, т. IX, стр. 238.

6) Ibid. XX. 71.
7) Ibid. 88, 132 и дал е.
8 ) См. нланъ Вильны въ XX т. Актовъ Вил. Кои.—Wizerunki—Т. 24, str. 60 и пр, 3.
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домъ, который лежалъ неподалеку „мурованого" моста, по сос дству съ косте-

ломъ оо. Кармелитовъ (св. Юрія) ').

При соединеніи Виленской улицы съ Н мецкою, сюда упирались съ одной

стороны улица Свято-Духовская, съ другой Тройская. Первая шла къ костелу

святаго Духа (Доминиканскому) и въактахъ наывается „Овето-Дусскою" *); Трок-

ская направлялась въ противоположную сторону къ Тройской брам (приблизи-

тельно у дома гр. Тышкевича) 3). Въ акт 1592 года говорится о дом дворя-

нина Андрея Войны, что онъ лежалъ на Н мецкой улиц , на л вой сторон ея,

если итти отъ рынка, въ самомъ конц улицы, гд она упирается уже въ Трок-

скую *). Посл дняя называлась еще и Сенаторскою отъ лежавшихъ на ней н сколь-

кихъ домовъ сенаторовъ. Отъ поселившихся при костел св. Духа доминиканъ,

которые им ли зд сь и свой монастырь5), улица Свято-Дусская въ обыкновен-

номъ разговор!', бол е была изв стна подъ именемъ Доминиканской. Прежнее

свое нанравленіе и названіе :>ти улицы сохранили до посл дняго времени; на

план Брауна показаны не точно *).

Почти наиротивъ костела св. Духа выходить на Свято-Дусскую улицу, съ

правой ея стороны, переулокъ, изв стный теперь иодъ именемъ Игнатьевскаго

(продолженіе его упиралось въ бывшій костелъ и монастырь іезуитовъ въ честь

Игнатія Лойолы, отъ чего и переулокъ получилъ свое названіе). Это названіе

должно быть очень недавнее, такт, какъ въ XVI и XVIII в к онъ изв стенъ

подъ именемъ Попречной улицы 7), а ыа план юриздики митрополитовъ 1672

года онъ ноказанъ, какъ нродолженіе Стекляной улицы и подъ ея наименова-

ніемъ 8). Поперечною эта улица называлась очевидно потому, что шла поперекъ

другихъ улиігь Топовой и /іїидовскоіі, какъ показано въ упомяиутомъ план . Ея

паправленіе обрисовывается отчасти дарственною записью гр. Саваневскаго свя-

то-Троицкому монастырю на домъ, который, по словамъ записи, лежалъ на По-,

перечной улиц , на правой ея стороні;, если итти отъ костела ксендзовъ Доми-

•) AKTU ВИЛ. КОМ. Т. XX, 321.

-) Ibid. 118, 158, 290.
s ) Ibid. 79, 19IJ.
4) Ibid. 79.
5 ) Ibid. 219, 220, 2G5, 325.
") Cp. Wizerunki—T. 24, str. 7 и 67.
7) Акты Вил. Ком. т. XX. 125. Ср. Historya szkół w Koronie i wielkim xięstwle Litew-

skim—Łukaszewicza—Poznań. 1851 r. T. IV, str. 2(39. »
•) См. планъ въ Актахъ Вил. Кош. т. XX.
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никановъ sub titulo пресвятаго Духа къ Отекляной улиц , въ изв стныхъ опре-

д ленныхъ границахъ... ')•

Если отъ костела св. Духа итти по Ивановской улиц , то на л вой ея сто-

рон будетъ старинная Епископскил улица (Бискупъя), ньш шняя Дворцовая 2).

Она до настоящаго времени сохранила почти свое направленіе и протяженіе,

хотя первоначально упиралась въ „старожитный дворъ" латинскаго епископа,

который лежалъ по сос дству съ каоедрально]! латинскою колокольней. Въ 1593

году земенинъ повету Виленского Ушипскій записалъ своей жен домъ, „лежачій

в месте Виленскомъ, за дворомъ старожитнымъ его милости князя бискупа Вилен-'

ского, в тыле на улицы Бискупей" 3J. Свое названіе улица получила отъ двор-

цовъ (стараго и новаго) епископскихъ, около которыхъ она пролегала. Особенную

изв стность ота улица получаетъ съ конца XVI в ка. со времени утвержденія

зд сь іезуитовъ и устройства ихъ различныхъ учрежденій.

На правой сторон Поперечной улицы по дорог къ Стекляной начинаются

другія дв улицы— „Жгідовскал" и „Ятковая" 4). На своемъ протяженіи он до-

стигаютъ Н мецкой улицы. Черезъ эту посл дпюіо напротивъ Жидовской идетъ

переулокъ св. Николая5); a продолженіе Ятковой6), тоже черезъ Н медкую улицу,

составляетъ Обо/сорный переулокь. Только на этихъ улицахъ, на основаній поста-

новленія короля Владислава Г отъ 1633 года, разр шалось жить и торговать

евреямъ. Зд сь евреи могли покупать дома, или пріобр тать ихъ м ною и другимъ

какимъ либо способомъ. Никто не долженъ былъ чинить имъ въ этомъ случа іш-

какихъ препятствій и вс записи и купчія кр пости сл довало принимать бсзъ

всякихъ задержекъ. Поставлялось условіемъ, чтобы г.ъ еврейскихъ угольны ь до-

махъ, которые выходили на Н мецкую улицу, не было воротъ на эту улицу. До

разселенія въ назначенныхъ м стахъ, евреи не долиты были выискивать себ

новыхъ поселеній и оставаться statu quo до изданія иостановленія 1633 года.

Если бы влад льцы домовъ на улицахъ, назначенныхъ для жительства евреямъ,

пользуясь случаемъ, д лали имъ какія нибудь прит сненія и прижимки въ пріоб-

р теніи собственности, то въ д ло, для его урегулированія, могло вступиться го-

1) Запись подписана 1750 г. Окт. 10. Łukaszewicz—Historya szkół. Т. IV. 269—273.
2) Акты Вил. Ком. т. XX, 42, 89...
3 ) Акты Вил. Ком. т. XX. 89.
*) Ibidem. 480.
з) Ibidem. 141, 174, 175
«) Нын шняя Мясная; ятаи— мясные ряды—въ актахъ ,месницы" —т. XX. 125.
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родское и замковое управленіс, а въ крайности судъ королевскій. Дома, которые*

были записаны на содержаніе госпиталей и находились на этихъ улицахъ, оста-

вались и на будущее время въ зав дываніи ;епископской юрисдики. Евреи на

предназначенномъ имъ новомъ м ст жительства подчинялись: по д ламъ личнынъ

(ratione porsonae)—замковому управленію, а по д ламъ имущественнымъ (ratione-

fundi)—ратуга , или юрисдик того, кому принадлежала занятая ими земля. Въ

чьи дома проведена была вода, ото сл довало сохранить и на будущее время и

досмотръ за исправностью водопроводныхъ трубъ возлагался на обязанность ма-

гистрата; конечно, и новые жильцы въ такихъ домахъ должны были уплачивать

изв стныіі чишиъ, наравн съ другими м щанами города. Евреямъ разр шалось

покупать скотт, на убой, по никакъ не для перепродажи, и они ежедневно могли

торговать имъ перодъ своею школою; зд сь, и ни въ какомъ другомъ м ст . они

могли продавать ого христіанамъ и евреямъ и огуломъ, и по частямъ. Нигд

ни въ своихъ домахъ, ни во всемъ город евреи не им лн права вести раздро-

бительную продажу для христіаііъ меду, пива, водки. Изъ складовъ въ собствен-

ныхъ домахъ они могли продавать эти напитки, но только бочками, ведрами,

четвертями и получетвертями; для собственнаго употребленія могли вести и раз-

дробительпую продажу. Запрещалось евреямъ гнать водку, и они могли пріо-

бр тать ее только у лицъ шляхетскаго званія. Сытить медъ и варить пиво раз-

р шалось евреямъ въ собственных!, ихъ домахъ. Они не им ли права вести

свободную торговлю хл бомъ, сельдями, солью, льномъ. пенькою и т мъ бол е

отправлять эти товары водою вішзъ но Виліи. Для собственнаго употребленія они

обязывались покупать у Виленскихъ м щанъ соль, сельди бочками и этимъ могли

торговать но желанію. Разр шалось евреямъ привозить въ Вильну пеньку, кото-

рую они могли скупать у шляхты—землсвлад льцевъ и у кунцовъ; но въ Вильн

евреи обязывались продать этотъ товаръ только Виленскому м щанину и никому

другому. За то они им ли право свободно торговать въ город воскомъ, саломъ,

копією и нр сными медами. Евреи не допускались ни къ какимъ ремесламъ, ко-

торыя им ли въ цехахъ или братствахъ своихъ представителей; %они могли быть

только стекольщиками, скорняками, позументщиками; для собственнаго обихода

имъ позволялось им ть ремеслсшшковъ изъ евреевъ, особенно портныхъ. Ни

въ какомъ другомъ м ст , а только на „Жидовской" улиц они могли содержать

двенадцать открытыхъ нубличныхъ лавокъ. Зд сь имъ разр шалось им ть раз-

личные м ха, шубы старыя и новыя, шитыя и не шитыя, готовое старое и новое

платье, различные галантерейные товары, изд лія турецкія, золото, серебро, доро-

гіе камни, вообще товары и коренья, которыми торговали Виленскіі» м щане u
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продавали на локти или фунты. Еще дозволялось евреямъ продавать враздробь

(локтями) т матерій, которыхъ локоть стоилъ иен е шести злотыхъ '); a т ,

локоть которыхъ ц нился бол е шести злотыхъ, могли быть продаваемы только

ц лыми партіями или кусками. Вс д ла по переходу домовъ къ евреямъ въ

назначенныхъ дла ихъ поселенія улицахъ в дались въ войтовскомъ или бурго-

мистровскомъ суд .. 2).

Не смотря на точно определенную черту ос длости евреевъ въ Вильн и

распред леніе ихъ занятій, они уже къ половин ХУІІІ в ка заняли, какъ мы

• вид ли, всю Н мецкую улицу и даже лучшую въ свое время Рудницкую. На

такой фактъ жаловались современные писатели-поэты и вид ли въ немъ полн й-

шее попраніе и поруганіе существующихъ узаконеній3). Николаевскій переулокъ,

застроенный домами, которые находились подъ „присудомъ" латинскаго епископа,

называется иногда еще въ актахь Вискупскою улицею 4). Въ указанномъ еврей-

скомъ квартал бол е всего сохранилось старины и зд сь можно наблюдать

остатки строєній, которымъ пятьсотъ и бол е л тъ.

Отъ Спасскихъ воротъ, мимо Пречистенскаго собора и митрополичьихъ зда-

ній до Покровской улицы шла старинная Пречистенская или Спасская улица.

Въ актахъ она изв стна подъ т мъ и другимъ названісмъ5). Она получила его отъ

прилегающихъ церквей Св. Спаса и „Пречистыя Вожія Матеро". Когда въ 1793

г. былъ приглашенъ возный для осмотра совершенно разрушающихся зданій Пре-

чистенскаго собора и митрополичьяго дворца, то въ составленномъ акт осмотра

онъ записалъ, что упомянутыя зданія лежатъ въ Вильн на улиц , которая идетъ

отъ епископскихъ мельницъ (он были на р к Вильн , недалеко Спасскихъ

воротъ) къ Замковой улиц и выходить у костела св. Іоанна6). Такимъ обра-

зомъ съ разрушеніемъ митрополитальнаго собора забывалось и названіе приле-

гающей къ нему улицы.

\) Злотый въ это время равнялся 47 Уз кои. См. Словарь древи. акт. языка — Горбачев-
скаго, стр. 133.

2) Zbiór praw... Wilnowi nadanych—Dubinski—197—199,
ł ) Przedtem wsławiona (Рудницкая улица) Królów najjaśniejszych wjazdem publicznym, lecz

czasów niniejszych (1749 i\) najwięcej żydów mieszkających wrzawa—gwałt cierpią prawa... Kraszew-
s k i — Wilno—T. III, str. 324,

4 ) Акты Вил. Ком. т. XX. 260.
5) Акты Вил. Кои. т. XX. 70, 200, 258. См. планъ юриздики мнтрополнтовъ 1672 г. и Ср.

Wizerunki—Т. 22, str. 43. Т. 23, str. 57, lip. 1.
•) Акты Вил. Ком. т. IX. 124.
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Первый переулокъ, примикавшій отъ Спасскихъ воротъ ел ва къ Пречи-

стенской улиц , съ давнихъ поръ до настоящаго времени изв стенъ подъ име-

немъ Сафьяниковъ г). Такъ назывался потому, что зд сь въ прежнее время пре-

имущественно жили сафьянныхъ д лъ мастера 2 ). Онъ упирался въ улицу Бак-

шту, которая начиналась у Башни на Субачей улиц (отчего и получила свое

названіе) и оканчивалась у Савичъ улицы. Ихъ направленіе и названія сохра-

нились до нашего времени. Дал е. Нын шняя Спасская улица, идущая отъ Са-

вичъ къ Пречистенской, изв стна въ актахъ или просто подъ именемъ улицы отъ

Савичъ къ Спасскимъ воротамъ 3), или же называется другимъ Лоточкомъ4). Пер-

вый Лоточекъ или Лоточковая улица, — это нын шній Пятницкій переулокъ 5 ) .

Н которое время онъ носилъ названіе Сталинской, Сумлинской улицы 6).

Другой — тогоже имени иереулокъ — Смилинскій, находился, какъ уже мы

вид ли, въ конц улицы Савичъ и шелъ мимо церкви святыхъ Козьмы и Дамь-

яна сзади православнаго Николаевскаго собора къ Большой улиц . Съ правой

стороны Пречистенской улицы, при соединеніи ея съ Покровского, находился

переулокъ, идуіцій къ Сбору 7). Въ актахъ подъ 1595 годомъ записано заявле-

ніе н коего Прокоиовича о нанесеній ему побоевъ на улиц , „которая идетъ отъ

церкви светое Пречистое мимо Сборъ до костела Бернадынскаго" s). На план

части Вильны 1672 г. онъ названъ „заулкомъ мимо сбора". Въ нов йшее время

этотъ переулокъ уничтожился самъ собою, когда были снесены устар вшія нену-

жныя зданія; тогда образовалась передъ фасадомъ нын шняго конвикта неболь-

шая площадка; на ней н которое время былъ базаръ 9).

Въ актахъ упоминаются еще другія мен е изв стныя улицы: Хачучинская

напр.10), Памекальнисъ "), Снипишская 1% Квашельная 13), Телячья l ł). Посл дняя

!) Акты Вил. Ком. т. XX. 478.

2) Ср. Kraszewski—Wilno.—Т. III, str. 327.

3) Акты Бил. Ком. т. XX, стр. 486.

*) Ср. Акты Вил. Ком. т. XX, стр. 40G и Wizerunki—Т. 23, str. 48, 51, пр. 1.
s ) Акты Вил. Ком. т. XX. 2J3, 453, 454, 467, 487... Ср. Wizerunki—Т. 23, str. 51.

«) Акты Вил. Ком. Т. XX. 421, 427. Археогр. Сборн. т. VI, 196, 197. Ср. Wizerunki—

Т. 22, str. 18, пр. 2. Т. 24, str. 236, пр. 1.

і) Цланъ части Вильны—1672 г. нь Актахъ Вил. Ком. т. XX,
в) Ibidem 114.

») Ср. Wizerunki-Т. 23, str. 41, 43, 49.
ю) Акты Вил. Ком. т. XX. 183, 184.
и) lbid. 192.

із) На нын шнихъ Спипишкахъ—ibid. 163, 187, 188.

їв) Есть и теперь—ibid. 318.
і«) lbid. 172, 184. »
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шла по направленію нын шней Семеновской улицы. Подъ 1602 годомъ записано

въ актахъ заявленіе Софіи Короткой объ истребленіи пожаромъ принадлежа-

щихъ ей различныхъ документовъ „въ дому Вильчковое, подле светого Крыжа,

на Телячой улицы въ м ст Виленскомъ лежачомъ" а). A нын шнія зданія Бони-

фратровъ находятся на м стности, которая въ старину изв стна была подъ име-

немъ Крестовой, Свято-Крыжской. Зд сь съ конца XIV стол тія, до постройки

нын шняго костела, водруженъ былъ св. крестъ и потомъ поставлена часовня въ

память убитыхъ м стными жителями четырнадцати (|)рашщскановъ. Л въ другомъ

документ говорится, что въ 1662 году епископъ Виленскій В лозоръ записалъ

слуг своему Дембскому плацъ въ Вильн , за дворомъ своимъ, на улиц Телячьей,

съ правомъ пожизненнаго пользованія 2). И дворъ епископа, старый и новый,

лежалъ въ отомъ же м ст . Къ Телячьей улиц нримыкалъ и базаръ „Малый

рынокъ". на которомъ продавалась всякая живность.

Мы сказали уже, что съ ХУІ стол тія великіе литовскіе князья начішаютъ

жить бол е въ Вильн , нежели въ другихъ городахъ. И Витовтъ и Казнміръ

предпочитали оставаться въ Трокахъ, пос щая Вильну по временамъ, такъ какъ

по своему іюложенію она считалась городомъ нездоровымъ; но Алексапдръ совер-

шенно почти оставилъ Троки и поселился въ Вильн 3). Съ т мъ вм ст должеиъ

былъ оживиться u застроиться Виленскій замокъ, гд , въ нижнемъ его отд ле-

ніи, находилось великокняжеское пом щеніе. Теперь оно было значительно раз-

пространено деревянными и каменными пристройками, въ ожиданіи прі зда изъ

Москвы нев сты велнкаго князя, княгини Елены Іоанновны. Привыкши къ роскоши-

Моссковскаго двора, Елена Іоанновна нашла однако т снымъ новое свое Виленское

пом іценіе и посп ншла расширить его. По дарственной записи Ягайлы многіе

плацы около замка и даже велнкокняжескихъ дворцовыхъ позтроекь принадле-

жали латинскому духовенству. Великая княгиня купила свободный плацъ въ

нижнемъ замк у ксендза Филипповича, бывшаго потомъ Кіевскимъ спископомъ,

и поставила на немъ посольскій дворъ. Въ немъ на будущее время свободно

могли останавливаться послы п Бояре Московскіе 4). Въ верхнемъ замк великій

князь Александръ началъ устраивать арсеналъ. Зд сь была и мастерская раз-

*) Ibid. 184.
2) Przyałgowski—Żywoty biskupów Wilen.—Т. II, str. 159.
3 ) Balinski—Starożytna Polska—Warszawa. 184G r. T. III, str. 153.
4) Wizerunki—T. 23, str. 39, прим ч. Historya miasta Wilna—Balinskiego—T. I I , str. 39,

прим ч. 1.
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-личнаго оружія и уже отъ половины ХУІ в ка находимъ изв стіе. что иностран-

цы удивлялись какъ богатству собранія и складовъ разнаго оружія въ Вилен-

скомъ замк , такъ искусной и разнообразной его м стной отд лк '). Великій,

князь Сигизмундъ I усп шно занялся было продолженіемъ улучшенія и расши-

ренія замка и различныхъ его учреждены. Онъ, между прочимъ, началъ осно-

вывать библіотеку. Но сильн йшіе два пожара въ 1513 и 1530-мъ году почти

совершенно разрушили зданія въ замк , въ томъ числ и каоедральный костелъ

св. Станислава. Мпогіе предметы, особенно киижныя собранія, исчезли безвоз-

вратно '). Вновь приходилось возстановлять изъ развалинъ замковыя постройки и

Сигизмундъ поручилъ это д ло изв стному въ свое время Виленскому городни-

чему Ульриху Гозію, которому передъ тішъ уже поручено было заняться устрой-

ствомъ па Виліи моста, постройкой въ Вильн мельницъ и госпиталя при костел

св. Троицы3).

Въ старішныхъ документахъ мы находимъ н которыя неопред ленныя ука-

' занія, что на Віілін былъ мостъ гораздо ран е устроеннаго Гозіемъ. Въ актахъ

капитульиаго архива начала XVIII в. упоминается о старинной мостовой дорог ,

которая изъ замка вела къ улнц и мосту па Впліи, „стародавнему, бывшему во

время оно, при велпких'ь князьяхъ" 4). Нельзя съ опред ленностыо указать и

м сто его нахожденія. По преданію, сохранившемуся среди Внленскихъ старо-

жиловъ, мостъ этотъ находился н сколько ниже впаденія Впльны въ Вилію. На

его м ст временно былъ построен!, въ 1812 году французами мостъ на сваяхъ,

при занятіи ими Впльны. Ыып пшій мостъ, первоначально изв стный иодъ име-

немъ ..мурованого" „Великаго пли Впленского", а съ 1739 года „Зеленаго" (отъ

цв та окраски), суіцествуетъ въ одпомъ и томъ же м ст съ 1536 года5).

Въ это время великій князь Сигизмундъ старый заявилъ, что онъ всегда

обращалъ особенное вниманіе на т неудобства, тысячныя потери и громадные

расходы, которые постоянно несутъ Виленцы и прибываіощіе въ городъ, при

отсутствіи на Виліи иостояннаго моста: что существовавшіе перевозы на паро-

махъ были небезопасны и нер дко очень затрудительны; что всл дстніе этого по

>) Wizerunki—Т. ч\, str. 101.
2) Kraszewski—Wilno—Т. III. 303, 309. Balinski—Historya га. Wilna—Т. II. 79.

3) Kraszewski—Wilno—Т. III, str. 309.

*) Wizerunki—T. 23, str. 102, 103. T. 24, str. 27, пр. 1.

6) Акты Вил. Ком. т. XX, стр. 3G, 76, 92, 94, IG3, 2(>6, 321 и др. Wizerunki—Т. 24, str.,

27, ир. І- *
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сов ту Ульриха Гозія, который былъ изв стенъ великому князю своимъ умомъ и

неподкупною честностію, онъ—Сигизмундъ поручилъ ему устроить на Виліи на

собственный средства постоянный самый прочный, какой только возможно, мостъ.

Въ вознагражденіе понесенныхъ расходовъ Гозію разрешалось взимать изв ст-

ную плату съ про зжающихъ по мосту, по утвержденной великимъ княземъ такс ,

именно: отъ каждой одноконной подводы съ с номъ, дровами или хл бомъ — по

одному оволу или денару. Туже плату вносили отъ штуки рогатаго скота, если

его гнали на торгъ; отъ одноконнаго воза съ товаромъ платили три денара, отъ

пароконнаго—пять; отъ воза кирпича—по двадцати грошей. Чтобы не уменьшался

доходъ отъ вновь устроеннаго моста, не позволялось строить другихъ на всемъ

протяженіи Виліи отъ Кернова до Быстрины; запрещалось даже устроять на

Виліи п шеходные мостики, такъ называемыя кладки на протяженіи ея между

Керновомъ и Н менчиномъ; закрывались и вс перевозы на паромахъ между

капитульньши селами Верки и Понары. Виновные въ нарушеніи этихъ распоря-

женій подвергались лишенію имущества*). Шляхта и духовенство не платили

мостоваго; евреямъ для похоронъ на за-Вилейскомъ кладбищ умершихъ дозво-

лялось пере зжать на лодкахъ 2). Мостовый сборъ назначался въ пользу строи-

теля Ульриха Гозія; но съ покрытіемъ понесенныхъ имъ по этому д лу издер-

жекъ, часть сбора сл довало обращать на устройство и содержапіе госпиталя

при костел св. Троицы, а другую часть на поддержаніе моста въ порядк и

ц лости.

Ульрихъ Гозій блестяще исполнилъ возложенную на него задачу. Съ боль-

шимъ самопожертвованіемъ онъ усп лъ довести до конца постройку моста и по-

лучаемый отсюда доходъ обращалъ на возведете каменныхъ зданій госпиталя—

на углу нын шней Благов щенской улицы и Игнатьевскаго переулка. Зд сь

отведенъ былъ для этого значительный плацт. и зд сь же находился небольшой

костелъ во имя св. Троицы 3). Въ 1536 году скончался Ульрихъ Гозій и про-

долженіе работъ по госпиталю, равно какъ и досмотръ за мостомъ порученъ былъ

его сыну Іоанну. Доминиканы должны были совершать духовныя требы для со-

держимыхъ въ госпитал , такъ какъ при госниталыюмъ костелі; св. Троицы, за

недостаткомъ <1»ундуша, нельзя было им ть особаго для госпиталя духовника.

') Dubinski- -Zbiór praw—48—50. Акты Вил. Кои. т. X. 239.
2 ) Kraszewski-Wilno—Т. III. str. 341. Акты Вилен. Кои. Т. XX 481.
3) Dubinski—Zbiór praw—51. Dzieje dobroczynności rok 1823 _T. I. str. 162—1C5 и пр. 2 .

Y. 1820 str. 244. Акты Валей. КОІММИССІИ Т. XX. 199, 357.—
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Высшій надзоръ за госпитальными доходами и ихъ употребленіемъ. возлагался на

Виленскаго епископа и его капитулъ '). - . .

Кром большаго моста на Виліи, устроены еще были мосты на р к Вильн :

одинъ возл Бернардинскаго монастыря, а другой возл Спасскихъ воротъ, въ

т хъ почти м стахъ, гд и теперь они находятся. Въ грамот Сигизмунда, дан-

ной по этому поводу Вильн въ 1538 году, сказано, что названные мосты были и

прежде, но они уже слишкомъ устар ли и по нимъ нельзя здить безъ опасности

для жизни. Въ виду этого, Сигизмундъ позволяетъ городу устроить на собствен-

ный счетъ новые мосты и за это взимать изв стную плату (по одному п нязю)

отъ каждаго про зжающаго 2). Къ этимъ мостамъ вели особыя улицы и ворота.

Кром этихъ мостовъ, были еще на р. Вильн и другіе: на Шерейкишкахъ (для

п шеходовъ) у мельничной запруды, въ город у воротъ замка, неподалеку ка е-

дральпой латинской колокольни и на м ст нын шняго Антокольскаго 3).

Для удобства и выгоды жителей въ город устроено было н сколько мель-

ницъ: королевская4), Радивилловская или воеводинская 5), епископская и другія6).

Первоначально, королевская мельница находилась около бернардинскаго мона-

стыря, напротивъ нын шняго братскаго дома. Когда построенный зд сь бернар-

динскій косте.іъ сталъ разрушаться, то бернардины заявили великому князю

Александру (около 1500 года), что причиною паденія ихъ костела служить со-

с дство мельницы, что сильное сотрясете земли при молоть очень вредно влі-

яетъ на костелъ и другія зданія, что при дальн йшемъ statu quo небезопасно

входить въ костелъ для молитвы. Уступая просьб бернардиновъ, Александръ

вел лъ совершенно закрыть мельницу, а плацъ, на которомъ она находилась, со

вс ми постройками отдать монастырю7). Прыялговскій говорить, не указывая ос-

нованій, что великій князь вел лъ перенести мельницу на другую сторону

Вильны8). Во всякомъ случа около 1515 года королевская мельница устрояется

на новомъ м ст , на л вомъ рукав Вильны, около нын шняго ботаническаго

сада, почти у входа въ садъ съ Ботанической улицы. На этомъ м ст застала

•) Dubinski.. .51.
2) Dubinski—Zbiór praw—61 ср. 163.
«) Акты Виден. Ком. т. XX, 122, 169, 254, 266, 271, 284, 295, 315 и др.
4) Акты Вил. Ком. т. XX. 130. 461.
s ) Ibid. 172, 283, 327.
•) Ibid. 200.
7) Kraszewski—Wilno—Т. II. 316. * '
•) Żywoty Biskupów Wileńskich—T. I. str. 70.
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еще королевскую мельницу вторая половина девятнадцатаго стол тія. Великій

князь Сигизмундъ позволилъ Ульриху Гозію поставить зд сь мельницу на соб-

ственныя средства, съ правомъ пожизненная пользованія третьего частью дохода.

Гозій съ усп хомъ исполнилъ порученіе великаго князя, но пользуясь доходами

съ мельницы, ничего не хот лъ платить латинскому капитулу, на земл котораго

построена была мельница и другія необходимыя строенія. Напрасно капитулъ

требовалъ отъ Гозія вознагражденія за отчуждаемую собственность. Прикрываясь

повел ніемъ великаго князя, Гозій былъ глухъ къ заявленіямъ капитула. По-

сл дній, не находя для себя никакого исхода, предалъ Гозія въ 1524 году ана-

ем х) и только вм шательство Сигизмунда смягчило на н которое время гн в-

ныя отношенія къ Гозію духовной власти. Такъ какъ и на дальн йшее время

Гозій не вносилъ капитулу никакихъ платежей, то посл дній грозилъ ему все

бол е и бол е тяжкими наказаніями, хотя съ 1529 года это спорное д ло сразу

какъ будто сходитъ со счетовъ и о немъ дал е ничего не слышноа).

Въ 1679 году была явлена въ суд привиллегія короля Яна Казиміра вер-

ковскимъ доминиканамъ на плацъ, на которомъ передъ т мъ была королевская

мельница. „Ревнуя о пріумноженіи и утверждены славы Божіей, мы, говорится

въ привиллегіи, съ согласія королевы, нашей супруги, на нужды костела и его

содержаніе постановили дать и записать доминиканамъ верковской кальваріи пу-

стой плацъ, находящейся за замкомъ, въ город нашемъ Вильн , надъ р кою

Бильною, на которомъ во время оно, до нашествія непріятеля, находилась мель-

ница о трехъ поставахъ, составлявшая доходъ ея величества—королевы; теперь

это м сто разорено, лежитъ въ запуст ніи и недаетъ никакого доходу". Потому

отдавая его верковскимъ доминиканамъ, привиллегія позволяетъ имъ распоряжать-

ся этимъ даромъ вполн свободно по собственному усмотр нію, обстраивать его,

возвести вновь мельницу съ извлеченіемъ для себя возможно большей пользы;

никто не им лъ права вм шиваться въ распоряженія доминиканъ, a т мъ бол е

м шать имъ 3).

Видно, что доминиканы посп шили воспользоваться предоставленнымъ имъ

правомъ, такъ какъ въ конц XVII стол тія опять действовала уже королевская

1) Причины отлученія Гозія ясно указывались въ посланій, которое въ праздничные и во-
скресные дни читалось въ Вилеескихъ костелахъ: famatus holrycus osee hrodniczy et civis vyl-
nensis aream nostram per eura molendino regio de facto occupatam realiter et cum effectu non solvit
nec pro censu ab eadem satisfecit. . .Wizerunki—T. 24 str. 50. пр.

2) Wizerunki—T. 24. str. 49, пр. 1.
3) Акты Вил. Кои. т. XX. 461.
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каменная мельница. По крайней м р изв стно, что въ 1703 г. король Августа II

записалъ ее настоятельству часовни св. Казиміра при Виленскомъ ка едральномъ

костел въ в чное насл дственное влад ніе съ принадлежащими плацами и стро-

еніями. Годовой доходъ мельницы первоначально въ 1000 талеровъ достигъ въ

начал девятнадцатаго стол тія почтенной цифры въ 20000 злотыхъ : ) . На план

Вильны Брауна королевская мельница показана нев рно (на р. Виліи) *).

Ниже королевской мельницы прокопанъ былъ каналъ, который соединялъ

л вый рукавъ Вильны съ р кою и впадалъ въ нее у замковой горы, съ южной

ея стороны. На этомъ канал , недалеко отъ его впаденія въ Вильну, находилась

до конца XVII стол тія небольшая деревянная мельница княжны Анны, служив-

шая исключительно нуждамъ великокняжескаго двора3).

На Зар чь , выше Спасскихъ воротъ, находилась епископская мельница о

14 поставахъ. Она составляла доходъ Виленскаго латинскаго епископа. Необхо-

димый л съ на ея ремонтъ доставлялся изъ капитульнаго им нія Верокъ 4).

Дал е на р к Вильн находилась мельница Радивилловская или воеводин-

ская 5). Въ XVI и XVII стол, она расположена была на Поплавахъ, называв-

шихся тогда (по р. Вильн ) „По-Вильна", которыя составляли собственность

изв стнаго Луки Мамонича: зд сь былъ его дворецъ6). Н сколько „вышей млына

его милости пана воєводиного надано было мейсце и певный грунтъ отъ найяс-

н йшихъ королей ихъ милостей польскихъ, великихъ княжатъ литовскихъ, на рец

Вильни, неподалеку места Виленского на побудованье млына и мельника при

томъ млыне поселенье; а фундованый и паданый есть тотъ кгрунтъ и мейсце тое

власное на церковь светое Пречистое, въ месте Виленскомъ будучую. А панъ

Кгедройть, нетъ ведома, якимъ дей правомъ, тотъ кгрунтъ и мейсце на цер-

ковь наданое, держытъ и побудовавши тамъ розные будынки надъ тою

рекою Вильнею, розные соб пожитки привлащаетъ, держытъ и ужываетъ не

належне, а его милости отцу митрополитови уступити не хочетъ, ку не малой

шкоде и крывде церкви Божой" ?). Такая протестація именемъ митрополита

') Wizerunki—Т. 22. str. 136.
) См. планъ—XX т. актовъ Вил. Ком.

3) Wizerunki—Т. 23. str. 101 - пр.
*) Акты Вил. Ком. т. IX. 124. Wizerunki—Т. 24. str. 89, прии. Kraszewski—Wilno—Т. III.

str. 343.
5) Акты Вил. Ком. т. XX. 172, 327.
') Шсіега—172. " „.
7) Акты Вилен. Ком. т. XX. 327.
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Антонія Селявы занесена въ Вильн въ 1640 году; но благопріятныхъ результа-

товъ отсюда не посл довало и н тъ указаній, чтобы на р. Вильн , по сос дству

съ городомъ, была устроена мельница, которая принадлежала митрополиту или

Пречистенскому собору.

Въ актахъ Виленской Коммиссіи') упоминаются и другія частныя мельницы,

которыя служили для удовлетворенія нуждъ жителей города.

Съ устройствомъ удобнаго сообщенія съ городомъ зар чныхъ частей, он

стали быстро заселяться. Снипишки, Рыбаки, Зар чье д лаются съ XVI сто-

л тія неразд льнымъ продолженіемъ города 2). Н тъ прямыхъ указаній, когда

начала называться Снипишками м стность за зеленымъ мостомъ, по л вой

его сторон . Нарбуттъ передаетъ изв стіе, что при Витовт тамъ жилъ богатый

Виленскій купецъ и м щанинъ Сниписъ; отъ него якобы осталось и названіе

этой части города 3). Въ собранныхъ нами актахъ впервые названіе „Снипишки"

мы встр чаемъ въ конц XVI в ка. Часть Снипишекъ въ это время принад-

лежала Воловичу и въ 1593 году онъ записалъ ихъ литовскому канцлеру Льву

Сап г . „Селко Шнипишки", передавалось Сап г „зъ домами, зъ подданными и

зо всими кгрунтами, въ певныхъ границахъ лежачими, то есть, почавши одъ

мосту мурованого, едучи до двора Солтановскаго, прозываемаго Щешкинь. по

правой стороне дороги домы и кгрунты подъ горою ая;ъ до поль двора Шеш-

киньскаго, логомъ зъ сеножатьми по ровъ, который делить именіе Шешкиньское

зъ селкомъ Шнипишками, а тамъ ровъ отъ поля по реку Велыо и указуетъ простымъ

трыбомъ ку божници татарской" 4). Подъ 1600 годомъ въ актовыхъ книгахъ записана

жалоба Виленскаго м щанина Юдевича на Домбровскаго за нанесеніе ему ранъ и побо-

евъ „въ м ст Виленскомъ, за мурованымъ мостомъ, на улицы, прозываемой Сни-

пишкахъ" (въ другомъ м ст —Снипиской)5). Въ документахъ до половины ХУІ

в ка, совершенно ясно касающихся м стности Снипишекъ, это названіс однако не

употребляется. 1525 года Виленскій войтъ Прокоповичъ продалъ каменыцику

Юрію свой кирпичный заводъ съ кирпичеобжигательною печыо и другими строе-

ніями, надъ р кою Виліею, за 37 а копъ грошей литовскихъ. Въ 1534 году,

н кая Малгорета, дочь Вилепскаго м щанина Мартина Рижанина, тоже продала

>) Т. XX. 200, 283.
2) Акты Вил. Ком. XX. 1G3, 179, 182, 187, 188, 200, 282, 283, 325, 357, и др.
8) Dziennik Wileński—1830 г. Т. 5, str. 1 3 9 — Ш . Kraszewski—Wilno—Т. III, str. Ь27.
4) Акты Вил. Кои. т. XX, 92.
5) Акты Вилен. Кои. XX. 1G3. '
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Виленскому магистрату свой кирпичный заводъ, съ домомъ, съ полями, съ зем-

лею, откуда можно добывать глину и известковый камень; и все это находилось

на другой сторон великаго моста, за р кой Виліей, сейчасъ при подъем въ

гору. Тутъ же по сос дству, надъ р кою Виліей, на гор противъ моста, про-

далъ въ 1536 году городу тоже кирпичный заводъ съ землею для добыванія

глины и известковаго камня епископъ Виленскій „Іоаннъ изъ князей Литовскихъ",

когда переходилъ отсюда на Познанскую епископскую ка едру '). Во вс хъ при-

веденныхъ документахъ, хотя ясно говорится о Снипишкахъ, но самое названіе

ихъ еще не употребляется. Въ конц XVI стол тія оно д лается общеиз-

в стнымъ.

Изъ указанныхъ документовъ отчасти видно, что Снипишки въ давнее время

были покрыты кирпичными заводами, что оттуда добывали известковый камень.

Такое значеніе ихъ сохранилось до настоящаго времени. Главнымъ образомъ и

теперь Снипишки доставляють городу кирпичъ и черепицу. Зам чательно, что

усиленное устройство кирпичныхъ заводовъ и ихъ перепродажа особенно стано-

вятся зам тными въ первой половин XVI в ка — время, когда городъ началъ

обстраиваться каменными зданіями и расширяться 2). На Снипишкахъ были фоль-

варки и.дворцы Воловичей, потомъ Сап ги3) и Жоромскихъ 4).

Направо отъ зеленаго моста, по берегу р. Виліи, недалеко отъ каменныхъ

казармъ, находилось предм стье—„Рыбаки", населенное преимущественно рыбо-

промышленниками. Зд сь впрочемъ жили и другаго званія люди, не занимаю-

щіеся рыбнымъ промысломъ5). Въ 1652 г. они задумали очень оригинальное д ло.

Желая изб гнуть оплаты мостовой пошлины (при про зд въ городъ черезъ

мостъ), они установили черезъ свой поселокъ новую дорогу; соединили ее съ

большою дорогою, идущею къ мосту, и съ другими проселочными и черезъ Вилію

перевозомъ стали доставлять людей въ городъ. Значительное большинство про-

стого народа, дущаго въ городъ, начало направляться этимъ новымъ путемъ.

Рыбаки, такимъ образомъ, открыли себ новый сііособъ промысла и заработка.

Понятно, что провозь ихъ стоилъ дешевле про зда черезъ зеленый мостъ, часть

*) Собраніе дрешшхъ грамотъ и актопъ г. Вильни—ч. I. 43—50. См. Wizerunki—Т. 24,

str. 8G, прим ч. 2.
2) Balinski—Ilistorya ш. Wilna—Т. II, str. 75, 7G и пр. G, 7.
3) Акты Вил. Ком. т. XX. 92.

*) Ib idem-35. т
б) Акты Вил. Ком. т. XX. 326, 357.
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дохода съ котораго шла, какъ изв стно, на содержаніе госпиталя св. Троицы.

Напрасно настоятель доминиканскаго костела, зав дываюшій доходами назван-

наго госпиталя, и мостовничій напоминали рыбакамъ, что они поступають неза-

конно, что устройствомъ объ зднаго пути. они сильно уменьшаюсь средства на

содержаніе б дныхъ и неимущихъ. . . Рыбаки не слушали. А когда противная

сторона настаивала на исполнены ея законныхъ требованій, то они даже напали

на ксендза—доминикана и мостовничаго и готовы были убить ихъ, еслибы свое-

временно не охранили ихъ добрые люди. Обо всемъ этомъ заявлено въ судъ 1652

21 Января >).

Въ ХУІ стол тіи Снипишки и Рыбаки представляли собою очень оживлен-

ную м стность. Мы вид ли: уже, что городъ купилъ на Снипишкахъ у Вилен-

скаго епископа Іоанна кирпичный заводъ и дворецъ „зо всими и особливыми

домы, будованемъ, нивами, ролями, сеножатми, землями, с криницами, з речками,

глиною и меловымъ каменемъ, тежъ подъ землею будучими речьми и иншими

всими тамъ будучими". . . 2) На купленныхъ свободныхъ плацахъ городъ заду-

м'алъ устроить особый дворецъ для пріема и пом щенія пословъ Московскихъ,

татарскихъ и другихъ. Это значительно облегчало горожанъ въ отбываніи квар-

тирной повинности, т мъ бол е, что со стороны жителей слышались очень частая

жалобы на злоупотребленія при назначеній пом щенія для прі зжихъ пословъ.

Потому великій князь Оигизмундъ, соглашаясь на просьбу Виленскаго магистрата

относительно постройки посольскаго дома, приказалъ, что съ этихъ поръ „мар-

шалки и приставы наши не маютъ нигде инде, акромъ того дому за Вельею въ

ихъ домахъ пословъ Московскихъ и татарскихъ становити". 3)

Для болыпаго удобства и выгоды м стныхъ обывателей, городъ, съ разр -

шенія великаго князя, устроилъ зд сь на своей земл „корчму, вольную медомъ

и пивомъ шинковати". По его милости торговля этими напитками въ устроенной

корчм освобождалась отъ платежа капщины въ пользу великокняжеской казны:

весь доходъ былъ достояніемъ города4). На Рыбакахъ былъ устроенъ около

половины ХУІ в ка Мартиномъ Палецкимъ первый въ Вильн стекляный заводъ.

Въ привиллегіи Сигизмунда-Августа Палецкому 5) разрешается ему „збудовати гуту

!) Акты Вил. Ком. т. XX. 357.
2) Собраніе древнихъ грамотъ г. Вильны, ч. I, 48.
3) Ibid. 50.
*) Ibidem.
5) У Валинскаго сказано, что „przywilej, dany Paleckiemu na-te hutę, pisany jest po sła-

wiańsku, z podpisem łacińskim króla i russkim Waleryana pisarza (изв стнаго Виленскаго епископа
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скляную накладомъ своимъ властнымъ ку его пожитку, съ которое онъ въ кождыи

годъ по четыреста скленицъ давати ся подвезалъ" великому князю. Съ т мъ

вм ст Палецкому надавалось исключительное право торговли стекломъ, за ис-

ключеніемъ Венеціанскаго. Если бы кто изъ и щанъ Виленскихъ, изъ поддан-

ныхъ пом щичьихъ, великокняжескихъ, епископскихъ или купцовъ иногородныхъ

привезъ въ Вильну стекло, то продавать его онъ могъ только Палецкому. Хотя

эта монополія вызвала въ Вильн очень много неудовольствія и „вси княжата,

панята, рыцерство и шляхта просили великаго князя, што дей имъ водле правъ

и волностей ихъ посполитыхъ передъ тьшъ завжды чинити и тое скло куповати

и шинковати имъ было вольно", но Сигизмунтъ-Августъ, желая поднять развитіе

м стной промышленной и фабричной производительности, подтвердилъ въ 1551

г. Палецкому его прежнюю привиллегію; ему только вм нено было въ обязан-

ность заботиться о содержаніи въ складахъ съ выгодою для горожанъ достаточ-

наго количества стекла и разнообразныхъ его сортовъ '). Заводъ пом щался на

земл великаго князя. По одну его сторону расположены были великокняжескія

псарни, а по другой находился кирпичный заводъ Виленскаго воеводы Ивана

Юрьевича Гл бовича 2).

Около 1534 года Виленскій каноникъ и секретарь королевы Боны Валеріан ъ

Протасевичъ купилъ на Рыбакахъ противъ замка три плаца: Стацевщину, Аяк-

товщину и Андреевщину и зд сь задумалъ поставить для себя л тній дворецъ.

Въ 1536 году Сигизмундъ старый подарилъ еще ему смежный пустой плацъ —

Калитниковскій, подъ названіемъ Мат еевщина. Устроенное л тнее пом щеніе

Валеріанъ Протасевичъ. сд лавшись Виленскимъ епископомъ, временно уступилъ

своему викарному. Неизвестно, какимъ образомъ потомъ вс названные плацы

перешли въ собственность свято-Троицкой часовни при ка едральномъ латин-

скомъ костел . Зд сь же на Рыбакахъ хот ли утвердиться іезуиты, изв стные

Варіпевицкій, Скарга, чтобы въ тиши уединенной жизни, вдали отъ городскаго

шума усп шн е заняться составленіемъ сочиненій противъ инов рцевъ. Уже они

прюбр ли тутъ плацъ съ садомъ и огородомъ. Но СОСЕДСТВО кладбищъ христіан-

скаго и еврейскаго, но нреданію очень древняго, не совс мъ то нравилось пате-

а Нротасевича). Data roku 1547 Maja 22 dnia. Мы не им ли этой грамоты. Въсобра-
1 И Древнихъ грамотъ Семенова напечатана подтвердительная грамота этой привиллегіи, на

которой значится 1651 г. 23 Декабря и писарь Ермогенъ. Ч.'І, стр.06. Hlstorya miasta Wilna—
1- И. str. 92. Ср. Wizernnki—Т. 24, 91, пр. 1.

) Собраніе дреивихъ грамотъ г. Вильны ч. I, стр. 96, 96. •
2) Ibid. 94.
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рамъ, искавшимъ уединенія, и они скоро нашли другое прекрасное, пригодное

и сто: это былъ Закретъ ').

На Рыбакахъ находились склады товаровъ, сплавливаемыхъ по Виліи и было

два кирпичныхъ завода, принадлежащихъ замку и зд сь же на его земляхъ жило

около двадцати разнаго званія лицъ, которыя въ опред ленное время обязаны

были вносить ему поземельное ~). Показанное на план Вильны Брауна на Рыба-

кахь какое-то церковное или костельное зданіе 3) нельзя относить ни къ костелу

св. Рафаила, ни къ костелу св. Терезіи; оно совершенно не соотв тствуетъ ни

ихъ положенно, ни, т мъ бол е, ихъ возникновение въ XVII в к (Планъ отно-

сится къ ХУІ в ку). Нужно думать, что это остатки церкви св. Варвары, кото-

рая была построена зд сь за ст пою города, и которая потомъ іезуитами была

обращена въ костелъ того же имени. Н которое время они имъ и зав дывали.

Съ 1702 года, посл стоянки на Рыбакахъ шведскихъ войскъ, н тъ бол е св -

д ній о бывшей тамъ церкви св. Варвары; съ этого времени зд сь поселяются

босые кармелиты 4).

Зар чье, какъ и Снипишки, тоже изв стно было своими кирпичными заво-

дами, хотя въ меньшей степени 5). За то черезъ Зар чьс направлялись къ раз-

наго рода мельницамъ, которыя поставлены были на р к Вильн . Кром ука-

занныхъ нами для перемалыванья хл ба, были еще мельницы - фабрики — для

приготовленія бумаги и пороха. Въ 1631 году Варвара Мамоничовна продала

князю Гедройтю „половицу Повильна, зъ дворомъ подле млыновъ проховныхъ

и зъ иншими млынами, зъ млыномъ паперпымъ, зъ млыномъ мучнымъ, зъ фолю-

шомъ, зъ галтаромъ, и зъ двема млынами проховными и зъ ихъ всякими вс ми

нарадами, зъ ставами, въ сажавками, зъ блохами, домами до тыхъ млыновъ и

блеховъ, плацами и огородами заживаючими, зъ грунтами оселыми и неоселыми,

пашными и не пашными, зъ пущами, л сами, борами, зарослями, зъ реками

и речками и ловеньемъ въ нихъ рыбъ". • . 6 ) . Бумажная фабрика явилась впервые

около 1522 года. Она лежала на р. Вильн , выше воеводинской мельницы. При-

готовляемая на фабрик бумага была не важнаго достоинства: лучшіе сорта вы-

!) Wizerunki—Т. 24, str. 91, 92, пр. 1.
*) Акты Вил. Кои. т. XX, стр. 282.
') См. планъ Вильны Брауна въ Актахъ Вил. Ком.—т. XX.
*) Жегота—Н сколько словъ о православныхъ церквахъ гор. Вильны, стр. 6. Wizerunki —

Т. 24, str. 90.
8) Акты Вил. Ком. т. XX, стр. 179. Kraszewski—Wilno—Т. .1V, str. 400—402.
•) Акты Вил. Кои. т. X. 260, 261.
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писывали изъ за границы1). Въ XVII стол тіи, когда сгор ла бумажная фабрика,

на ея м ст была устроена мельница для приготовленія пороха. Ежегодно она

вносила въ замокъ платы шестьдесятъ фунтовъ пороха 2). На Зар чь находились

и бани; н которыя изъ нихъ состояли подъ присудомъ замка 3). Ему же принад-

лежали зд сь двадцать четыре плаца; обитатели ихъ вносили три раза въ годъ—

на Рождество Христово, на Пасху и въ день св. Петра и Павла—изв стную

плату, а если требовалось, то должны были отбывать и натуральную повинность,

одинъ день жать хл бъ по одному челов ку изъ хаты; тогда уже уменьшался

взносъ денежной платы4).

Черезъ Зар чье шла главная дорога въ Полоцкъ, въ „дворъего королевское

милости господарскій Роконтискій" и на Антоколь. Зд сь были плацы и дворцы

Огинскихъ, Сап ги, Кишки, Друцкаго-Соколинскаго, Курбскаго, Свирскаго и

другихъ 5). Вс они лежали „на Зар чь , за р кою Вильнею, напротивъ светого

Петра русского" и „за светымъ Петромъ русскимъ" „на улицы Великой Рокон-

тисской (по дорог къ нын шией жел зно-дорожной станцій—Вилейк ) 6).

Названіе м стности Зар чъемъ очень давнее. Въ конц XV стол тія на За-

р чь появляется монастырь бернардинокъ, изв стный въ актахъ подъ именемъ

«кляштору старыхъ паненъ" 7). Для увеличенія его фундуша монахиня Олехно-

вичовна въ 1495 году продала на Зар чь свой домъ тоже монахин Варвар

Радивиллъ съ т мъ, чтобы посл смерти посл дней онъ поступилъ въ собствен-

ность монастыря бернардинокъ. Это пожертвованіе было увеличено новыми запи-

сями и со стороны другихъ лицъ. Записывались дома, деньги, назначались еже-

годныя опред ленныя приношенія для содержанія монастыря хл бомъ, скотомъ,

масломъ, солью, медомъ, воскомъ и другими предметами. Изъ записей въ костель-

ныхъ визитахъ видно, что монастырь бернардинокъ и тогда уже—въ XV сто-

л тіи—назывался Зар чнымъ отъ своего положенія на Зар чь ; съ конца XVI

в ка его называютъ старыми, такъ какъ съ этого времени для монахинь бернар-

динокъ былъ выстроенъ новый монастырь—свято-Михайловскій—въ оград го-

') Kraszewski—Wilno—Т. III . 281. т. ІУ. 105
2) Акты Вил. Ком. т. XX. 283.
3 ) Ibid. 282, 302.
*) Ibid. 283.
s ) Ibid. 364—376.
6) Ibid. 367.
7) Ibid. 295.
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рода '). Старый монастырь бернардинокъ занималъ положеніе и постройки ны-

н шняго братскаго дома, не им лъ своего костела и монахини пос щали

богослуженіе въ сос днемъ костел бернардиновъ.

Въ документахъ, писанныхъ на латинскомъ язык , Зар чье называется

иногда предм стьемъ, лежащимъ за русскою церковію Пречистыя и костелемъ

Бернардинскимъ, post /Іи ггіт гіпат, или trans pontem /Ігі гг ііпа; а то назы-

вается и настоящимъ именемъ. Въ 1594 году приказано было выдать изъ Вер-

ковскихъ л совъ матеріалъ для исправленія епископской мельницы на Зар чь —

molae episcopalis in suburbio Zarzecze dieto existentis2). Повторяемъ, что

Снипишки и Рыбаки никогда не назывались Зар чьемъ, какъ допущено это

Краш вскимъ на план Вильны Боденера 3). Если это переводъ подлинной н -

мецкой надписи: „tiber Wasser" (планъ Брауна цифра 28), то во всякомъ случа

употребленіе названія, пріуроченнаго в ками къ изв стной м стности, требовало

объясненій.

Посл пожара 1530 года, когда была уничтожена значительная часть города

почти со вс мъ нижнимъ замкомъ, когда не хватило даже воды для тушенія по-

жара *), и великій князь, и магистрата, и частные обыватели стали думать о пе-

реустройств города, чтобы на будущее время хотя н сколько обезопасить его

отъ несчастныхъ случайностей. Потребовалось уничтожить скученность зданій,

дерево при постройк зам нять по возможности камнемъ или кирпичемъ, снаб-

дить городъ водою. Начато было съ замка.

Около замка л пилось очень много деревянныхъ невзрачныхъ построекъ, ко-

торыя, въ случа несчастія, представляли въ высшей степени удобный горючій

матеріалъ; кром того придавали м стности видъ грязный, унылый, далеко неот-

в чающій м стожительству великаго князя. Еще великая княгиня Елена Іоан-

новна для расширенія замковыхъ зданій пріобр ла было въ оград замка плацъ

капитульный и поставила на немъ дворецъ для пріема пословъ и бояръ Москов-

скихъ; онъ сгор лъ въ пожар 1530 года. Тогда же сгор ло довольно обширное

!) Wizerunki—Т. 24, str. 87, 88 и прим.
2) Ibid. 89 и пр. Ср. Акты Вил. Ком. т. XX, 90, 179, 182, 200, 282 и др.
3) Wilno—Т. I, планъ—цифра 28.
*) Balinski—Hist. ш. Wilna—Т. II. str. 78 и пр. 9. Kajałowicz—Historia Lithvaniae—2, р.

391. говорить: ео ipso tempore ііпа ex gravissimo incendio magnam stragem accepit: yastatis
flamma profanis sacrisąue aedificiis, vix tertia urbis pars, eaque tectis dejeetis multum lacera, aegre
seryata est.. .
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пом щеніе изъ н сколькихъ домовъ викаріатства свято-Троицкой часовни при

ка едральномъ латинскомъ костел . Это погор лое м сто бол е не застраивали;

имъ воспользовались для расширенія великокняжескаго сада1). Увеличеніемъ са-

да над ялись хотя н сколько воспрепятствовать, въ случа несчастія, распро-

страненію пожара со стороны „Подзамча", которое густо было застроено дере-

вянными домами. Съ другой стороны для разширенія великокняжескихъ конюшенъ

Сигизмундъ Августъ пріобр лъ сос дніе капитульные плацы съ двадцатью тремя

домиками и огородомъ, давши вм сто того капитулу дома и плацы на Скоповк 2).

Это новое пріобр теніе лежало, можно думать, за оградою замка, между Мосто-

вою улицею и костеломъ св. Юрія8). Зд сь кром конюшенныхъ службъ нахо-

дилась еще пушкарня, т. е. литейный заводъ, съ пом щеніями для мастеровъ

этого д ла и съ ихъ огородами, почему и самая м стность называлась нер дко

пушкаршю4). Изъ замка къ мурованому мосту шли и хали по Пушкарн , около

коптела св. Юрія5). Въ 1593 году въ актахъ записана жалоба н коего Андрея

Григорьевича, что „ему дей дучи черезъ Пушкарню, тутъ в месте Виленскомъ

(лежачую). . до дому своего ку мурованому мосту, то пакъ дей на той Пушкарни,

подле костела светого Юрья, нетъ в дома хто. . .коня его шерстью вороного. • .

взялъ" 6). Сигизмундъ хот лъ еще пріобр сти и другіе дворы и плацы по сос д-

ству съ замкомъ отъ подчашаго Радивилла, отъ епископа Жмудскаго и отъ на-

стоятеля свято-Іоанновскаго костела. Купилъ также отъ Ивана Завиши дворъ

подъ замкомъ7).

На план Вильны Брауна, который представляєте намъ постройки города

не позже половины XVI в ка, въ верхнемъ замк на гор мы видимъ дв башни,

еще хорошо сохранившіяся. Между ними, не выше перваго этажа, проходитъ

каменная ст на съ отверстіями. Такая ст на опоясывала раньше весь верхній

замокъ. Тутъ же видн ются развалины костела св. Мартина, который уже въ XV

стол тіи началъ приходить въ запуст ніе.8).

О Планъ Вильни Брауна въ Актахъ Вил. Ком. т. XX.
2 ) Wizerunki—Т. 24, str. 32, 34.
s ) Ср. Kraszewski—Т. II, str. 396, 397.
4) Акты Вил. Ком. т. XX. 83, 178, 326 и др.
s ) Ibid. 254.
e ) Ibid. 83.
7) Kraszewski—Wilno—Т. III. 310, 311.
8) Wizerunki— Т. 24. str. 44—47 и прим.
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Внизу у замка подъ цифрою девять значится н мецкій домъ. Трудно указать

основаніе для такого наименованія. Предполагаютъ, что въ немъ, быть можетъ,

останавливались прі зжавшіе въ Вильну н мецкіе послы или же зд сь им ли по-

стоянное пом щеніе работники-н мцы въ оружейномъ завод и арсенал ; по-

ел дній находился въ верхнемъ замк J).

Почти напротивъ н мецкаго дома пом щался (подъ цифрою 3) дворецъ мо-

лодой королевы: такъ звали супругу Сигизмунда Августа Елисавету при жизни

его родителей—Сигизмунда стараго и королевы Боны. Этотъ дворецъ былъ вы-

строенъ Сигизмундомъ Августомъ исключительно для его супруги; но въ 1545 г.

ея уже не стало. Дворецъ значится сзади ка едральнаго латинскаго костела и

соединялся съ нимъ крытою галлереею. Разстояніе между дворцомъ и костеломъ

было незначительное (3—4 сажени) игаллерея, соединявшая ихъ, вела въ костелъ

изъ королевскихъ комнатъ въ особое для княжеской семьи пом щеніе —трибуну—

напротивъ л вой стороны великаго алтаря; потомъ она была продолжена до новой

трибуны, надъ главнымъ входомъ, гд въ недавнее время пом щался хоръ съ

органомъ. Есть свид тельство, что галлерея подходила только къ широкому окну

костела на восточной его сторон и зд сь, съ наружной его части, княжеская

семья слушала совершаемое богослуженіе 2). Галлерея опиралась на аркад и

небольшой каменной ст нк ; по другимъ она поставлена была просто на балкахъ.

Съ половины XVIII в ка она совершенно исчезаетъ. (Нужно всегда им ть въ

виду, что какъ разематриваемый чертежъ, такъ и многое другое на план Брауна

показано далеко неточно, съ болыпимъ нарушеніемъ взаимныхъ разстояній и по-

ложенія относительно странъ св та).

Дворецъ состоялъ изъ четырехъ отд леній; въ длину онъ занималъ почти

все пространство между костеломъ (оставалось свободнымъ пространство подъ ар-

кою для про зда) и замковою горою, а въ ширину занималъ пространство бол е

ширины костела (на план костелъ слишкомъ подвинуть къ с веру). Посредин

его находился большой дворъ. Изъ города въ зжали туда черезъ другіе два двора

и каменныя противолежащія ворота 3). Задняя часть дворца со стороны горы

раньше другихъ пришла въ упадокъ; но во второй половин Х ИІ стол, за ка-

!) Ibid. Kraszewski—Wilno—Т. III, str. 308,
2) W Wizerunkach. . . t. 24. str. 22— 24 и пр. приведены и другія свид тельства о направ-

леній указаннаго соединительна™ хода.
8) См. ІІланъ Вильны Брауна.
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едрой отъ дворца оставались уже только жалкія лачуги. При Сигизмунд Авгу-

ст вся внутренняя обстановка дворца доставлена была изъ за границы; окраска

комната производилась нарочно выписанными изв стными живописцами 3).

Рядомъ съ дворцомъ находилось пом щеніе самаго замка. Передъ нимъ раз-

стилался большой второй дворъ, а съ южной стороны расположенъ былъ садъ,

тоже съ болынимъ—третьимъ дворомъ; и садъ и третій дворъ примыкали уже къ

замковой брам . Дальше начиналось „Подзамче" 2). Съ восточной стороны за

замкомъ находились великокняжескія конюшни — старыя (подъ цифрою семь) и

н которыя службы.

Къ югу отъ ка едральнаго костела показаны: „старожитный дворъ" епископа,

пом щеніе великокняжеской стражи и рядомъ съ круглою башнею домъ литов-

скаго подскарбія3). Этотъ рядъ зданій составлялъ такъ называмое правое крыло

замка и передъ нимъ протекалъ л вый рукавъ Вильны; на посл днемъ находи-

лись мосты передъ воротами, видимыми на план 4). Зд сь потомъ былъ устро-

енъ Главный Трибуналъ, въ которомъ происходили трибунальные суды 5); внизу

оставалось пом щеніе стражи Виленскаго воеводы и тюрьма—одна для заключе-

нія шляхты, другая—для простыхъ людей по приговорамъ за обыкновенныя пре-

ступленія G). Было еще особое отд леніе' для присуждаемыхъ къ смертной казни.

Это новое отд леыіе находилось въ башн и было очень глубоко: быть можетъ

сажени четыре глубины, предположительно зам чаетъ по этому поводу одинъ

документа7). Другой документа говорить ясно, что заключеніе-въ веж .было на

глубин шести сажень и что, понятно, туда шли очень неохотно отсиживаться. Въ

1601 г. возный заявилъ, что супруги Трунковскіе, приговоренные за оскорбленіе

>) Kraszewski—Wilno—Т. III, str. 309.
2) Акты Вил. Ком. т. XX, стр. 316, 321.
3 ) ІІланъ Вильпы Браупа въ Актахъ Вил. Ком. т. XX.
«) Сарб вскій называлъ его: dextrura arcis latus, Regii Tribunalis sedem, legum ac judicio-

rum domicilium. . . Oratio in translationem corporis s. Casirairi.
5) O значеній Трибунала см. Акты Вил. Ком. т. XV.
в) ІІодъ 1618 го домъ въ актахъ записана жалоба земенива Ясинскаго па пана Видискаго,

за вторичное убійство, которое онъ совершидъ, „выконываючи за свой злый a запам талый учи-
нокъ (убійство въ первый разъ) везене въ замку Вилепскомъ, у вежы, где зішкла шляхтл ве-
зенья выковывать, за забитье и замордованье..." Акты Виден. Ком. т. XX, стр. 254. Тамъ же
значится: Wszetszy w bramę (замковую) po lewey ręce turraa szlachecka... W tyle tego • budowa-
nia druga turraa namiestnicza, gdzie przed tym (въ XVII в.) pospolitego człowieka sadzono... Ibi-
dem— 280, 282. . . .

7) Акты Вил. Ком. т. XX. 28'Л •
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князя Гедройтя къ заключенію въ тюрьму, заявили, что „мы готовы на замку

высокомъ, або тутъ на замку подле брамы у турме на шесть нед ль везенья

засвети, а у вежи на дне 6 шести сажени у таковомъ везенью заседати не хочемъ,

ани седети будемъ". Да в дь вы сами, возражалъ оскорбленный противникъ,

„уходечы большого и дальшого везенья у шести нед ль у вежи -на дне шести

сажонъ выседети обовезалистесе, про то дей если вы досыть записови своему

(готовы) чынити1?" Н тъ, былъ р шительный отв тъ Трунковскихъ, „на дне у

вежи засвети не хочемъ и не будемъ, одно або на высокомъ замку, або въ турме

шляхетной тутъ на доле в замъку подле брамы засести маемъ" '). Съ XVIII в ка

заключеніе на верхнемъ замк было закрыто и вм сто него устроено новое, при

р к Вильн , за костеломъ св. Станислава, на м ст бывшихъ старыхъ велико-

княжескихъ конюшенъ 2). Оно изв стно было подъ именемъ вежы іп fundo. По

преданію старожиловъ, это было что-то въ род глубокаго, сажени въ три, но

сухаго колодца, съ крышей на поверхности. Въ числ заключенныхъ въ немъ въ

конц ХУДІ в ка особенною печальною изв стностью пользовалась какая-то

г-жа Пищалова за отравленіе своего мужа и Коркожевичъ съ М—кевичемъ под-

д лыватели денежныхъ документовъ, для полученія ими значительной суммы де-

негъ 3). Въ трибунальныхъ зданіяхъ происходили и подстаростинскіе суды; тамъ

же было много всякихъ службъ, пом щались архивы, пивные склады и многое

другое 4).

На план Брауна внизу, въ объясненіяхъ подъ цифрою 5 значится ко-

стелъ св. Варвары; но на самый планъ эта цифра не занесена на соотв тственномъ

зі ст . Н которые, потому, совершенно неосновательно 5) положеніе костела св.

Варвары пріурочивали къ дому подскарбія; но редакція Wizerunków не безъ ос-

нованія говорить, что костелъ св. Варвары долженъ былъ находиться на с верной

сторон отъ латинской ка едры и усматриваетъ его въ зданій, въ изв стномъ отдале-

ніи, въ самомъ конц ст ны, отд ляющей второй дворъ отъ перваго, примыкав-

шаго къ королевскому дворцу.

Съ с верной стороны ка едры и дворца пролегала замковая, каменная ст на,

въ н которомъ отдаленіи отъ Виліи, не достигая праваго рукава Вильни. Въ

') Ibidem 180.
2) Акты Вил. Кои. т. XX. 282. Ср. Wizerunki—Т. 24, str. 23 прим.
3) Wizerunki—Т. 24. str. 33 прии.
*) См. Инвентарь Вил зам. Акты Вил. Кои. т. XX. 280—282.
%) Бодеееръ, а за нииъ кс. Черскій въ изданныхь ими планахъ г. Вильны.
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этой ст н поднимается высокая въ три этажа башня (на план подъ цифрою 8)

довольно значительныхъ разм ровъ по объему. Названа она на план фонаремъ.

Причину такого названія одни хотятъ вид ть въ томъ, что на „фонар " ночью

зажигали огонь для осв щенія прилегающихъ м стностей; другіе,—что въ башн , въ

верхнемъ ярус , устроены были окна, которыя лежали одно противъ другаго и,

такимъ образомъ, совершенно были открыты для свободныхъ выстр ловъ. Въ

актахъ капитульныхъ эта башня, не смотря на свою осьмиугольную форму, назы-

вается круглою (turris arcis rotunda), a н сколько поздн е—башнею Твардовскаго.

Въ разграничительномъ акт города 1719 года зам чено, что назначенные для

разграниченія ассесорскюіъ судомъ коммиссары, осмотр въ на с верной сторон

ка едральнаго костела викаріатскія постройки и сос дній капитульный домъ съ

огородами.., были потомъ „надъ р кою Виліей, напротивъ прудовъкнязей Ради-

вилловъ, на зам нномъ плац , когда-то Радивилловскомъ, который, начи-

наясь у круглой замковой башни, какъ называли ее прежде, или иначе у башни

Твардовскаго, ut vulgo narratur, тянулся вплоть до подземнаго канала къ самому

мосту на р. Вильн " (л вый рукавъ Вильны) '). Посл днее свое названіе башня

получила отъ имени изв стнаго въ народ чарод я Твардовскаго, который, якобы

по желанію Сигизмунда-Августа, вызывалъ для него въ Виленскомъ замк т нь

любимой покойной его супруги Варвары, хотя по другимъ указанный фактъ

им лъ м сто не въ Вильн , а въ Краков 2). Круглая башня, равно какъ камен-

ная ст на съ н которыми постройками совершенно разобраны въ XVIII в к ,

когда у Замковой горы воздвигали новыя постройки. Часть зданій, которыя тяну-

лись вдоль Виліи, по нын шней Антокольской улиц и лежали съ с верной сто-

роны горы, по н которымъ преданіямъ относилась ко времени Оигизмунда-Августа.

Другая часть была возведена кн. Михаиломъ Огинскимъ на суммы изъ доходовъ

им ній кн. Карла Радивилла, когда тотъ былъ осужденъ на изгнаніе изъ оте-

чества. На ихъ и ст находятся теперь постройки и зданія военнаго в домства

и инженернаго, а также заключеніе для политическихъ преступниковъ.

Съ нижнимъ замкомъ граничили влад нія Радивилловъ; пограничною чертою

служилъ л вый рукавъ Вильны. Имъ принадлежало почти все пространство отъ

впаденія Вильны (л вый рукавъ) въ Вилію, по л вому берегу посл дней до Богу-

славскаго переулка (получившаго свое названіе отъ Вогуслава Радивилла), часть

плацовъ надъ Виліей, часть Лукишекъ съ плацами и домами у Виленской брамы,

*) Wizerunki—Т. 24, str. 37, 3S.
2) Ср. Wizerunki—Т. 24, str. 39 и ир. 2.
О
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дома на Татарской улиц до капитульныхъ плацовъ и зданій. Зд сь были ихъ

главные роскошные, изящные по итальянской архитектур дворцы, и сады; зд сь,

они создавали свое могущество; зд сь жила, по смерти своего мужа,. Варвара

Гаштольдъ и зд сь познакомился съ нею Сигизмундъ-Августъ.. Богатство и сила

Радивилловъ (о другихъ обширныхъ влад ніяхъ Радивилловъ въ Вильн будемъ,

говорить въ своемъ м ст ) неоднократно вызывали неудовольствіе другихъ вель-

можъ, даже такихъ, повидимому, близкихъ къ нимъ, какъ Гаштольды *). М ст-

ность надъ Виліей съ указанными влад ніями Радивилловъ называлась Луками.

Въ 1552 году Сигизмундъ-Августъ подтвердилъ зам нную запись домами между

Николаемъ Радивилломъ, воеводою Трокскимъ, и Павломъ епископомъ Виленскимъ,

княземъ Голыпанскимъ. „Князь бискупъ, говорится въ грамот , взялъ отъ пана

воеводы Троцкого каменицу и весь дворъ, который ему достался по князе Якубу

Юрьевичу Дубровицкому, воеводе Троцкомъ, лежачи въ месте Виленскомъ в уличце,

идучей з Великой Замковой улицы до кляштору Бернардинскаго на леве. А за

то далъ и променялъ его милости свой дворъ на предмести на Жукахь з одное

стороны пана воеводы Троцкого двору прилеглый при р ц Вели...2),

Въ 1606 году Николай Радивиллъ въ память поб ды надъ татарами подъ

Клецкомъ на одномъ изъ пустыхъ плацовъ на своей земл на Лукахъ основалъ

костелъ св. Юрія. Свое положеніе Юрьевскій костелъ сохранилъ до посл дняго

времени. Первоначально онъ посвященъ былъ памяти Марій Сн жной, такъ какъ

въ этотъ день (5 или 6 Августа) одержана была поб да; потомъ назвали его ко-

стеломъ св. Юрія, въ память Георгія поб доносца, покровителя поб ждающихъ;

подъ посл днимъ наименованіемъ онъ и теперь изв стенъ3). Посл н котораго

времени былъ основанъ при костел монастырь и въ немъ поселены Кармелиты4).

Есть указанія, что Юрьевскій костелъ былъ домовымъ костеломъ Радивилловъ, и

что его настоятель тайно пов нчалъ въ свое время Сигизмунда Августа съ Вар-

варою Радивиллъ, вдовою по Гаштольд 5). Радивиллы, король и другія лица

многоразличными пожертвованіями образовали богатые фундуши для Юрьевскаго

костела. Для насъ въ данномъ случа особенно важны т , которые находились

въ город , такъ какъ посредствомъ ихъ описанія уясняется топографія Вильны.

!) Balinski—Studia historyczne—Wilno 1856 г., str. 354, 355.
2) Kraszewski—Т. IV, str. 394, 395.
3) Акты Вил. Ком. т. XX, 83, 254, 266 и др.
*) Ibid. 321.
5) Balinski—Pisma historyczne—Warsawa—1843 г. Т. I. str. 48. пр. 2.
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Въ подтвердительной привиллегіи Сигизмунда Стараго на пожертвованные

Юрьевскимъ Кармелитамъ угодья значится между другими (Петрашовщина, Овла--

шобовщина, Апозавщина, Арачелевщина, иначе Некрашевщина in districtu Kud-

nicensi. . .) Одолидовщина. Изъ ограничительнаго акта 1601 года видно, что

Одолидовщина одною стороною граничила съ великокняжескими конюшнями

(вновь устроенными; въ замк были другія), другою—съ Пушкарнею; третья

упиралась въ домъ какого-то кузнеца и Юрьевское кладбище, а четвертая до-.

стигала капитульныхъ ка едральныхъ влад ній. Въ XVIII стол тіи, когда уже

не было зд сь пушкарни и княжескихъ конюшенъ, Одолидовщина расширилась

и граничила съ ка едральнымъ костеломъ, съ пустымъ плацемъ князя Богуслава

Радивилла надъ р кою Виліею (отъ него осталось названіе переулка Богуслав-

скимъ) и упиралась въ дорогу, которая черезъ Пушкарню шла къ Татарской

брам и Виленской ').

Въ грамот Сигизмунда стараго 1524 года на имя Виленскаго воеводы

Альбрехта Гаштольда сказано, что „законницы святаго Юрья зъ Вильни, на

Луц , били чоломъ (Сигизмунду) и просили (его), абы имъ дали землю пустов-

скую у Виленскомъ пов т къ вспоможеныо то церкви Божъее святого Юрья" 2)

Изъ этого указанія н которые писатели выводятъ заключеніе о существованіи въ

Вильн , па Лукишкахъ, православнаго Юрьевскаго монастыря, хотя, впрочемъ,

еще редакція актовъ Западной Россіи въ 1848 г. зам тила, что сл довъ такого

монастыря не видно и что въ „Исторіи Россійской ієрархій" о немъ не упоми-

нается 3). Д йствительно изъ сопоставленія сд ланныхъ указаній относительно на-

званія изв стной м стности Лупами (Лукишки—особое предм стье) и постройки

зд сь Радивилломъ костела св. Юрія, названную грамоту 1524 г. нужно относить

къ этому Радивилловскому костелу, при которомъ былъ и монастырь. Необходимо

им ть въ виду, что первоначально, со введеніемъ въ Литву христіанства, выра-

женія: костелъ и церковь, монастырь, конвентъ и кляшторъ, „monasterium" и

»conventus", мнихъ и законникъ безразлично упоминались въ • документахъ по от-

ношенію къ православнымъ и латинянамъ. Къ сожал нію, съ усиленіемъ среди

латинянъ пришлаго элемента съ запада, разжигаемый между ними различными,

орденами фанатизмъ сталъ усвоивать православнымъ и ихъ святынямъ названія,

1) Kraszewski—Wilno.—Т. II, str. 396, 397.
2) Акты Западной Россіи—Т. II . стр. 155 и пр. 77.
*) Ibid. прим. 77. . иг

xvi
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далеко не отв чающія взаимной христіанской любви '). Въ 1798 г. епископъ Ви-

ленскій Іоаннъ Коссаковскій отнялъ у Кармелитовъ костелъ св. Юрія и въ мона-

стирі при немъ пом стилъ єпархіальную латинскую семинарію для подготовленія

клириковъ 2).

Изъ документа 1724 года, по которому Кристина Шеміотовна записала іезу-

итскому костелу на Снипишкахъ плацъ съ огородомъ и свой домъ на Замковой

улиц , видно, что за великокняжескими конюшнями на Вилейской улиц нахо-

дился еще садъ съ домами и строеніями, принадлежавши Оигизмунду Августу;

онъ лежалъ при разд леніи двухъ дорогъ между домами н коего Юрія Таркана

и дорогою, изв стною подъ именемъ Глинной (по которой возили кирпичъ и

глину со Снипишекъ) 3). Эту собственность 4), Сигизмундъ Августъ подарилъ, вм -

ст съ домами на Замковой улиц , своему придворному доктору Руперту Финку 5).

Въ теченіи всего XVI стол тія въ дарственныхъ записяхъ по переходу недви-

жимаго имущества посл Руперта Финка во влад ніе другихъ лицъ объ этомъ

сад не упоминается; онъ какъ будто исключается даже изъ продажи. И только

въ 1724 году Кристина Шеміотовна, къ которой перешелъ въ ото время домъ,

бывшій Руперта Финка на Замковой улиц , вм ст съ домомъ одновременно за-

писываетъ Снипишскимъ іезуитамъ и плацъ, о которомъ идетъ р чь6). Не будетъ

ли это тотъ дворецъ съ садомъ, который достался Сигизмунду Августу посл

Трокскаго воеводы Ивана Забржезинскаго, сл довъ котораго съ такою похваль-

ною ревностію отыскивала редакція Wizerunków и который, какъ и сама она

указываетъ, долженъ былъ лежать на Виленскомъ предм сть по л вой сторон

]) Ср. Акты Вилен. Кои. т. XX. 265. Narbutt—Dzieje narodu Litewsk. Т. I, str. 399 и пр.
Акты Западной Россіи т. II. стр. 336, Т. III стр, 29 и пр. Собр. древн. грам. Вильны. . . ч.
I . 36, 39. Kraszewski—Wilno—Т. II, str. 410, .411. Зам чаніе Нарбутта (Dz. nar. Litewsk.—
Т. VII. str. 144, 145) что король Сигизмундъ Августъ, іюсл смерти своей супруги Варвары въ
память ея задумалъ поставить костелъ во имя св. Варвары; что этотъ костелъ начали строить
въ 1570 году; что смерть Сигизмуида остановила эту постройку и что потомь на выведенныхъ
якобы фундаментахъ проектированнаго было костела св. Варвары былъ воздвигнутъ костелъ св.
Юрія, не ии етъ за собою никакого основанія, въ виду указанныхъ данныхъ о постройк Юрь-
евскаго костела.

а) Przyałgowski—Т. I, str. 95.
8) Акты Вил. Ком. т. XX, 516, 522.
*) Hortura cum aedificiis et domibus omnibus extra cmtatem Vilnensem, ultra stabula nostra

(слова Сигнзмунда Августа) in Ьі іо, in platea fluvii іііа , inter domum Georgii Tarkani ab uno,
et inter plateam, Glinna yocatum ab altero latere situra.. . ibid. 522.

») Ibidem.
•) Ibidem. 518.
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дороги изъ замка къ великому мосту х). Не на этой ли м стности въ настоящее

время находятся главнымъ образомъ дома Ленскаго съ садомъ по Виленской и

Мостовой улицамъ и н которыя учебныя заведенія, примыкающія къ территоріи

Юрьевскаго костела1? А дальше за Юрьевскимъ костеломъ, ближе къ замку и

были великокняжескія конюшни.

Мы сказали уже, что л вый рукавъ Вильны служилъ пограничною чертою на

с веро-запад между замкомъ и влад ніями Радивилла. Изъ ограды замка по

особенному мостику черезъ Вильну (л вый рукавъ) можно было проходить въ ро-

скошный садъ и дворецъ Радивилловъ2). Этимъ путемъ и Сигизмундъ Августа

проходилъ во дворецъ къ Радивилламъ и сестр ихъ Варвар . Для этого не тре-

бовалось ни особыхъ какихъ то секретныхъ ходовъ съ потаенными галлереями,

ни висячихъ мостовъ надъ улицами съ загадочными спускающимися ступенями,

какъ придумывали это до приторности н которые писатели, на основаній неопре-

д ленныхъ сказаній Віюка Кояловича, который дворцы замковый и Радивил-

ловскій, по ихъ якобы отдаленности, соединяетъ мостомъ черезъ р. Вильну и

публичную дорогу 3). Нужно им ть въ виду, что въ разсматриваемое время еще

не было дороги ни по набережной р. Виліи, ни нын шней Антокольской, въ

томъ направленій, какъ она идетъ теперь отъ Антокольскаго моста до Мостовой

улицы или каоедральной площади. Антокольская дорога въ то время къ святому

Юрію и дал е къ великому мосту или же въ городъ проходила, какъ было уже

говорено, съ Антокольскаго моста воротами въ замокъ, около круглой башни или

Твардовскаго, или же черезъ плацы, занимаемые теперь инженернымъ и воен-

нымъ в домствами, огибала восточную сторону каоедральнаго костела и направ-

лялась черезъ замковые дворы или въ городъ черезъ замковую браму, или же

*) Wizerunki—Т. I. 24. str. 32, 33 и щшм ч.
2 ) Hortus erat amoenissimus et prope Paradisi aemulus; stabant foliorum germino renidentes

arbores quae cum hilari odore grates diffundebant umbras, et clementi brachiorum motu, dulcessu-
surras obsibilabant, has inter loquax rivulus et omni cristallo nitidior errantibus ludebat aąuis et
ąuerulo rore capillos vexabat, cordem pene musico concertu pulsabatur; utrimąue flores et copiosa
zephyri familia hinc et viridi prata argentea ridebant lilia, illinc purpurescentes rosae promicabant,
istinc narcissorum nivem et ebur, hyacinthorum sanguis et aurum ausebat, yentulus omni parte pla-
cidissime adspirabat. . . Описаніе сада Радивилла 1550 г. См. Narbutt—Dzieje nar. Lit, Т. IX
Dodatki—str. 23.

3) Quamquam vero non procul ab arce et regiaaedes Radivilianae essent, ut Ьге іоге spatio
in hortos earum, ąuoties liberet, соп іпсаге posset, palatium suum hortis Barbarae per publicara
viam amnemąue ііпапі, ponte conjuimt. Kojalowicz Wijuk—Historiae Lithranae pars I I . 404—405.
Cm. Narbutt—Dz. nar. Lit т. IX. str. 236, 237. Kraszewski—Wilno—T. I. str. Щ. Cp. Wize-
runki—T. 24, str. 28 и пр. и 3G str.
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поворачивала къ западу и черезъ ворота у пом щенія великокняжеской стражи,

черезъ мостъ на Вильн , вела черезъ Пушкарню, около св. Юрія къ великому

мосту и дал е. . .Нын шняя Антокольская улица явилась около половины XVIII

в. когда замковыя постройки стали совершенно разрушаться и влад нія Ради-

вилловъ пришли въ запуст ніе. Около 1732 года дворецъ Богуслава Радивилла

стоялъ уже пустой, а черезъ сто л тъ и саиыя развалины дворцовъ Радивиллов-

скою же администраціею проданы были на сносъ за пятъсотъ руб. сер. Кирпичъ

пошелъ на ст ны новостроившагося тогда дома Коссобуцкаго за Острыми воро-

тами (теперь пом щеніе крестьянскаго земельнаго банка). Остававшіеся пруды

въ бывшихъ восхитительныхъ садахъ Радивилловъ и т заплыли и быльемъ по-

росли. • . х ) Не осталось сл довъ и отъ бывшаго на Виліи лебединаго острова

Варвары, если не считать таковымъ довольно безобразной песчаной отмели на

противоположномъ берегу, служащей теперь пристанью для дровяныхъ плотовъ.

Въ настоящее время на Лукахъ строятся гр. Тышкевичи, Заіончекъ и др.

Городъ посл пожара 1530 года началъ быстро обстраиваться. Сталъ зам -

чаться сильный приливъ сюда бояръ и вельможъ, которые пріобр тали свобод-

ные плацы, возводили на нихъ новьтя постройки или же расширяли и улучшали

старыя пом щенія2). Вм сто дерева начинаютъ употреблять кирпичъ, какъ строи-

тельный матеріалъ, въ значительно болыпемъ количеств сравнително съ преж-

нимъ временемъ. Въ актахъ города отм ченъ за это время фактъ, что устройство

ипріобр теніе кирпичныхъ заводовъ сд лались теперь особенно частымъ д ломъ,

а разработка известковыхъ и глиняныхъ пространствъ какъ бы преимуществен-

нымъ и бол е выгоднымъ занятіемъ. Подобныя работы шли на значительномъ

даже разстояніи отъ Вильны 3 ).

Теперь окончательно приведена была въ порядокъ городская защитная ст на,

начатая въ 1504 году. Хотя въ начал б дн йшимъ городскимъ обывателямъ

разр шено было огородить свои участки и деревомъ, но Виленцы, устрашенные

въ 1506 году приближеніемъ къ городу татарскихъ войскъ, посп шили оградиться

сплошною каменного ст ною на изв стномъ пространств 4). Въ 1522 году вели-

кій князь Сигизмундъ I свид тельствуетъ, что Виленскіе граждане своимъ достоя-

ніемъ оказали ему много сод йствія и матеріальной помощи въ трудныхъ обсто-

») Kraszewski—Wilno—Т. II, str. 397. Balinski—Historya га. Wilna—Т. 2. str. 90, пр. 23.
г) Ср. Dubinski—Zbiór praw. . .Wilnowi nadanych—154.
3) Balinski—Historya m. Wilna—T. II. str. 76. нр. 7.
*). Kraszewski -Wilno—T. III. str. 329.
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ятельствахъ республики, что они собственными издержками опоясали городъ ст -

ною (civitatem eandem nostram sumptłbus propriis cinxerunt... и въ другомъ м ст

cłvitas ipsa muro cintca est...) и что поэтому онъ — Оигизмундъ, — возвращаетъ

городу его охранную стражу, которая, на основаній еще постановленія Ягайлы,

.пока городъ обнесется ст ною (donec civitas ipsa muro cingeretur), съ давнихъ

поръ находилась и должна была находиться въ услуженіи при замк *). Съ этихъ

поръ городъ содержалъ при соотв тственномъ вооруженіи двадцать четыре сто-

рожа, которые охраняли его входы и выходы, задерживали нарушителей обще-

ственнаго порядка и спокойствія и предупреждали возможные скандалы и не-

приличія. Въ 1536 году посл довало новое распоряженіе: снести вс дома, кото-

рые пристроены къ городской ст н , „бо дорога при муру около муру маетъ

быти вольна и простронна сторожомъ и обронцомъ мескимъ ипушкомъ ку обо-

рон меской одъ непріятеля часу потребы". Разстояніе между городскою ст -

ною по всему ея протяженію и строеніями назначалось въ сорокъ саженей. На

этомъ свободномъ пространств требовалось сд лать валъ и перекопы и по воз-

можности поддерживать ихъ въ порядк 2). Съ 1530 года въ теченіи пяти л тъ

вс содержатели кирпичпыхъ заводовъ обязывались давать ежегодно по тысяч

штукъ кирпича для городскихъ построекъ. По истеченіи пяти л тъ, указанная

повинность прекращалась 3). „Вс ворота мескіе рада подъ своимъ ключемъ и

владностыо маетъ м ти; а если бы которые ворота не были потребные, тые маютъ

быть затвореные, а у воротъ узводы маютъ быти справленный, и ворота гвоздями

жел зными збиты для вырубаня ночного и для твердости и безпеченства и

певпости лепшое" 4).Въ 1549 году Виленскому воевод поручено наблюдать, чтобы

каждый домовлад лецъ въ соотв тственпой ему части поддержпвалъ ц лость и

сохранность городской ст ны.

Посл пожара 1530 года Виленскій магистратъ сталъ заботиться объ увели-

•ченіи въ город количества хорошей воды. „Вили намъ чоломъ войтъ и бур-

мистры и радцы и вси м щане места нашего Виленского, писалъ въ 1535 году

•Сигизмундъ I, оповедаючи намъ великій недостатокъ воды в томъ месте нашомъ

яко ку потребе ихъ посполитой, такъ и въ час наглое пригоды и угашенью огня

на тое место наше Виленское, для того, ижъ есмо мнихомъ закону светого Дом и-

') Dubinski—Zbiór praw... 29.
а) Акты Вил. Ком. т. XX. 175—177, 259. Dubinski -Zbiór praw—57, .59.
3) Dubinski—56.
*) Ibid. 58.
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ника воду Вингеръ з выроку нашого привлащили, которая вода вольнымъ токомъ

черезъ место хаживала. А про таковый недостатокъ воды тое место и замокъ

нашъ отъ огню былъ згорелъ, ижъ старымъ токомъ тая вода Вингери не шла" х);

Какъ видно изъ документа, городъ еще въ первой половин ХУІ в. исключи-

тельно пользовался водою изъ истачниковъ Вингера за Трокскою брамою. Д ло

было хорошо, пока Доминиканы не присвоили себ исключительнаго права поль-

зоваться Вингеромъ. Съ этихъ поръ городъ сталъ чувствовать большой недо-

статокъ воды не только при обыкновенномъ ея употребленіи, но еще бол е при

общественныхъ б дствіяхъ, при пожарахъ. Доминиканы стояли на своемъ и вод

не давали свободнаго хода въ городъ. Тогда граждане, заявляя о своемъ тяже-

ломъ, безвыходномъ положеній, обратили вниманіе великаго князя на другой

ключъ — Жупранскій вингеръ, который лежалъ за Субачевой улицею, на земл

великокняжеской, по дорог въ „Горы" (на нын шнихъ Поплавахъ). Виленцы

просили князя разр дшть имъ провести оттуда въ городъ воду черезъ ихъ соб-

ственные, городскіе луга. Великій князь охотно согласился на просьбу поддан-

ныхъ, лично осматривалъ Жупранскій вингеръ и уб дившись на м ст , что онъ

принадлежитъ ему, государю, далъ и даровалъ „ту воду всимъ мещаномъ места

Виленского у праве майтборскомъ мешкаючимъ тое воды добровольно на веч-

ность поживать и до места ее вести... черезъ сеножати ихъ местьскіе, черезъ

перекопы и муры тежъ местьскіе, и домы и огороды, который з давна к месту зале-

жали або на тотъ часъ прислухають"... 2).

Въ 1621 году представители Виленскаго магистрата „панове райцы и шафари,

дозорцы добръ мескихъ, обтежливе жаловали на врадника и на подданыхъ, при-

надлежащихъ до фольварку его милости пана Стравинского, лежачого надъ рекою

Вильнею, называемаго Гуры, о томъ, ижъ дей они ночнымъ способомт, взяли

дерева бервенъ тринадцать, которое было звезено до Винкгру Жупранского (такъ

назывался онъ по имени Жупранъ, м стечка за Ошмянами, и теперь существую-

щаго, къ которому вела дорога черезъ ии ніе „Горы"), на руры годного, должини

по три сажени, на затамованіе Винкгру, абы воды могло быть въ месте яко най-

болей, для вшелякихъ припадковъ"... 3).

Въ 1536 доду и Доминиканы, наконецъ, отказались въ пользу города отъ

своей обидной для жителей монополій на Вингеръ. Они продали магистрату

1) Сибраніе др. гр. Вильпы ч. I, стр. 36.
2) Ibidem 37.
s) Акты Вилен. Ком. Т. XX 293—294.
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свое право за сто шестьдесятъ грошей литовскихъ и десять фунтовъ (talentorum

перцу. Въ переуступочной записи, подтвержденной Сигизмундомъ Старымъ, До-

миниканы оставляють за собою право пользоваться для монастыря особою водо-

проводною трубою и обязываютъ городъ не препятствовать на будущее время

проводить такія же трубы въ домъ Іоанна Гозія, на Н мецкой улиц . Въ своей

записи, они прибавляють, что до сего времени они никому не продавали при-

надлежащаго имъ источника и что даже епископъ не им етъ на него никакого

права. Только великій князь, который даровалъ имъ Вингеръ, въ силу своей

верховной власти можетъ пользоваться Вингеромъ и по своему усмотр нію про-

водить воду въ замокъ для необходимаго употребленія *).

Неизв стно, аккуратно ли городъ выполнялъ обязательства относительно Доми-

никанъ. Только въ 1(520 году встр чаемся въ актахъ съ жалобою посл дншм.

на Виленскій магистрата, что „войтъ, бурмистры и райцы воду до места Вилен-

ского звычайнымъ способомъ рурами проводютъ и ку пожиткови своему ратуш-

ному, запродаючи тую воду въ розные домы людские, то есть у месте Вилен-

скомъ, впроважаютъ и ихъ милости отцомъ законникомъ достатнєє воды въ кляш-

торъ ихъ не даютъ, только барзо о мале тесный цукгъ, с которого цукгу воды

достатотнее на потребы свои кляшторные мети не могутъ" 2).

Д йствительно, городъ пользовался предоставленными ему правами прово-

дить воду везд , по своему усмотр нію. Частные обыватели за пользованіе водою

въ своихъ домахъ уплачивали ежегодно по восьми грошей на расходы по содер-

жанію водопроводныхъ трубъ 3). Воды везд было довольно и, быть можетъ

этимъ обстоятельствомъ равно какъ и внимательнымъ досмотромъ можно объяс-

нить то, что съ 1542 года до конца XVI стол тія не было въ Вильн ни одного

значительнаго пожара. Сигизмундъ-Августъ заказалъ въ Краков сто пожарныхъ

насосовъ и подарилъ ихъ городу 4).

Отм тимъ еще н скблько великокняжескихъ распоряженій того времени, кото-

рыя им ли для Вильны въ высшей степени благод тельное значеніе. По средин

рынка находились мясные ряды; но они содержались грязно, происходило посто-

янное гніеніе нечистотъ, отъ чего въ сос днихъ домахъ чувствовалась вонь, при-

ходилось дышать зараженнымъ воздухомъ. „Для такого смроду и нечистоты, гово-

') Собраніо древ, грамогь Вильны... ч. I, стр. 38—42.
») Акты Вил. Ком. т. XX. 265.
3) Собраніе др в. грамогь гор. Вилыш—ч. I, стр. 57. Dubinski—58.
*) Kraszewski—Wilno—T. I, str. 237.
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ритъ Сигизмундъ Гвъ своей грамот Вилёнскимъ м щанамъ, дозволили имъ тые

ятки перенести и поставити на иномъ м стцу, то есть, йдучи отъ ратуши в Немец-

кую улицу по правой руце, у в улочце порожной, где бывалъ рынокъ, штожъ

поченщи отъ домовъ Пашка Лоба с одное стороны, а з другое стороны до муру

рукавичниковского, до другого конца улицы яко ся она в собе маетъ, гдежъ деи

они в той улочце для тыхъ ятокъ домовъ и огородовъ местскихъ прикупили" ').

Доходъ за право торговли въ мясныхъ рядахъ шелъ въ пользу города;' все ихъ

устройство и распорядки завис ли исключительно отъ магистрата. „Къ тому рада

маетъ пильновати въ томъ, абы резники быдла нездороваго на мясо не били, ани

продавали; а который бы см лъ инакъ чинити, таковый маетъ быти каранъ виною

водлугъ права". Главный центръ мясныхъ рядовъ съ той поры (1536 г.) до настоя-

щаго времени находится въ одномъ и томъ же м ст .

Квартирная повинность, по которой городъ обязанъ былъ давать пом щеніе

прі зжимъ иностраннымъ посламъ и ихъ свит , а также свит великаго князя,

различнымъ чиновникамъ и сеймовымъ чинамъ, собиравшимся по временамъ въ

Вильн для зас данія въ Трибунал , являлась нер дко очень отяготительною.

Всл дствіе неизб жныхъ при этомъ злоупотребленій, дома однихъ обывателей

забирались подъ постой ц ликомъ, такъ что даже сами хозяева должны были

уходить прочь, въ домахъ другихъ покой хозяевъ никогда не нарушался

присутствіемъ постороннихъ нежеланныхъ гостей. Возникавшія отсюда жалобы

нер дко достигали великихъ князей. Чтобы хотя сколько нибудь установить въ

этомъ отношеніи порядокъ и уничтожить злоупотребленія, Сигизмундъ I прика-

залъ на будущее время в дать квартирную повинность Виленскому бурмистру.

Ему Виленскій воевода и придворный маршалъ, которые сами или черезъ своихъ

слугъ распоряжались до сихъ поръ назначеніемъ квартиръ, должны были теперь

давать знать, кому и когда потребуется пом щеніе. Уже бурмистръ, посл лич-

наго осмотра, назначалъ изв стную квартиру, и, помимо его распоряженія, никто

не въ прав былъ требовать для себя пом щенія и, т мъ бол е, становиться въ>

чужомъ дом 2).

Но изъ дальн йшаго видно, что это распоряженіе оставалось мертвою бук-

вою; злоупотребленія по назначенію квартиръ для пом щенія различныхъ прі з-

жихъ въ Вильну гостей принимали очень широкіе ризм ры. Въ 1568 году Сигиз-

J) Собраніе древп. грамотъ гор. Вильны, ч. I, стр'. 50.
-) Dubinski—Zbiór praw... 59.
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мундъ-Августъ въ особой привиллегіи Виленскииъ м щанамъ заявляетъ, что „имъ

великіе крывды и утиски, около приманя гостей, роздаваня и записованья гос-

подъ (господа—пом щеніе. квартира) черезъ становничихъ нашихъ надворныхъ

и маршалковскихъ деютъ, а то въ томъ, ижъ имъ лепшые святлицы, гмахи и

склепы записываютъ и забираютъ, а господара зъ жоною и д тьми зъ нихъ вы-

гоняютъ, и пожитокъ ихъ и живность нмъ одымаютъ, и наконецъ, хотя которы

не маетъ, где бы ся зъ жоною и детьми подети мелъ, тогды предъ ся у него

гость у одной свелицы и у одномъ гмаху, которы ся одными дверьми замыкаютъ,

становятъ, а то не для такъ пильное потребы гостю оному стоять, якъ для вырывку

становничого, гдежъ, исли они господары у становничого не одкупятся, великую

трудность и небезпеченство зъ детьми своими маютъ, а то не только при бытно-

сти нашое господарское у месте нашомъ Виленскомъ чинятъ, але и окромъ быт-

ности нашое господарское; такъ тожъ у некоторыхъ мещанъ, некоторые уже по

кольконадцати л тъ въ домехъ ихъ якъ у своихъ живутъ, што всіо ни одъ куль

инуль приходить, и иные крывды таковые и долеглости терп ти мусять, одно

для непорадного черезъ становничыхъ господъ записованья и роздаваня, бо

оными господами водлугъ своей воли, а не водлугъ потребы гостей шафуютъ

и непотребно убогихъ людей утискають, надъ права и вольности ихъ" *).

Сигизмундъ-Августъ усматривалъ въ такихъ злоупотребленіяхъ еще и другое зло.

Виленскіе обыватели, видя постоянно страпгаыя прит сненія себя по квартир-

ной повинности, стали опасаться даже строиться въ город , чтобы только изб -

жать непріятностей и не нести убытковъ. Все это съ болынимъ вредомъ. отзы-

валось на благосостояніи Вильны и ея обывателей.

Для противод йствія злу, Сигизмундъ-Августъ принялъ р піительныя м ры#

Отъ распред ленія на будущее время квартиръ прежде всего устранялись особые

чиновники—становничіе надворные и маршалковскіе, и исключительное зав дываніе

ими снова поручалось городскому уряду; онъ лучше всякаго чиновника могъ знать

количество и качество квартиръ и назначать ихъ соотв тственно званію и поло-

женію гостя. Никакія другія распоряженія вн городскаго уряда не могли

им ть силы и домовлад лецъ им лъ право домъ свой запереть и посторонняго

гостя не пустить туда, если на это не было падлежащаго распоряженія. Нельзя

было отводить чужому челов ку квартиру въ томъ самомъ пом щеніи, гд живетъ

хозяинъ, если только въ дом были одн двери и онъ запирался однимъ зам-

") Dubinski.. . 115, 116.
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комъ. Сл довало поощрять хозяевъ, чтобы для гостей они строили новыя, при-

личныя пом щенія. Бывали нер дкіе прим ры, что госгь, совершенно у зжая

изъ города, самовольно оставлялъ за собою занимаемую квартиру и даже запи-

ралъ ее на замокъ. Этого не сл довало допускать на будущее время и „ураду

мескому вольно будетъ замки отбити, и господу высвободить и тые гмахи госпо-

дарю вольные учинити и подати... А господы тежъ никому иншому, кромъ пра-

выхъ а правдивыхъ дворянъ, а слугъ нашихъ, а ихъ милости пановъ радъ и

урадниковъ нашихъ, а пословъ, яко цудзоземцовъ, такъ тежъ и нашихъ, успра-

вахъ речипосполитой до насъ господара прі зджаючихъ, даваны, ани записованы

не маютъ быти, а то только при бытности нашое господарское особою нашею

господарскою, въ месте нашемъВиленскомъ". И перечисленныя лица съ правомъна

квартирное довольствіе, если только им ли въ город или на его предм стьяхъ

свои дома, должны были располагаться въ нихъ, не требуя отдъ города особаго

для себя пом щенія ])-

Въ 1536 году состоялось распоряженіе относительно пользованія „клетками"

т. е. малыми каменными лавченками при ратушномъ зданій и предъклетьями. Т

м щане, которые отъ д довъ и прад довъ по насл дству им ли въ ратуш свои

„клетки и предклетья", которые ихъ построили и на влад ніе ими получили вели-

кокняжескую грамоту, .и на будущее время оставались при своей собственности. Если

сами влад льцы жиливъ „клеткахъ" и вели торговлю, то платежная ихъ повинность

равнялась соотв тственно общему денежному обложенію квартиръ. Арендаторы

„клетокъипредклетій" ежегодно уплачивали въ пользу ратуша пятнадцать грошей2).

При ратуш былъ устроенъ на городскія средства и особый скорняжій домъ:

доходь съ него шелъ въ пользу города. Въ этомъ только дом , „не где индей,

могутъ быть продавань! вси товары косматые (главнымъ образомъ м ха), яко могутъ

быти менованые, абы таковые товары не были фольгованые" 3). Нужно думать

что этотъ именно домъ им лъ въ виду Виллихій, когда въ своемъ описаній Вильны

половины XVI в ка говорить, что въ Вильн онъ вид лъ посредин рынка вели-

чественный домъ, въ которомъ ежедневно, за исключеніемъ воскреснаго дня, произ-

водилась блестящая торговля м хами, и который исключительно приспособленъ

для такой торговли 4). Напрасно, такимъ образомъ, „Wizerunki" выражаютъ недо-

!) Dubinski—116.117.
3) Съ 1528 по 1545 г. грошъ лнтовскій равнялся семи коп. и 22 сотызіъ коп... Словарь

древняго актоваго языка—Горбачевски—146.
3) Dubinski—55.
<) Wizerunki—Т. 24, str. 74.



СХХХІ

в ріе къ зам чанію Виллихія, прибавляя, что русскій гостинный домъ, въ кото-

ромъ продавались м ха, находится совершенно въ удаленіи отъ ратуша и т мъ

бол е построенъ не исключительно для торговли м хами'). Относительно гостин-

наго русскаго дома это зам чаніе в рно; но Виллихій им лъвъ виду „кушнерскш"

(скорняжій) домъ, который д йствительно находился среди рынка и построенъ

городомъ со вс ми приспособленіями для торговли м хами въ одно почти время

съ русскимъ гостиннымъ дворомъ2). Тутъ же по сос дству съ скорняжнымъ домомъ

установилась тогда главная продажа „шапокъ" и уже въ 1598 году записана въ

акты жалоба Дороты Тваровщанки за нанесете ей оскорбленія словомъ и д йст-

віемъ, при чемъ м сто совершенія преступленія указывается около ратуша, „гд

шапки продають"3). До сихъ поръ исключительно у ратушной площади всегда

толпится н сколько доморощенныхъ шапочниковъ торговцевъ, предлагающихъ свой

товаръ покупателямъ.

При „клеткахъ" магистрату разр шалось устроить лавки для сапожниковъ,

горшечниковъ, продаіщевъ соли, кожевниковъ, шорниковъ и другихъ ремеслен-

никовъ, чтобы съ увеличеніемъ дохода можно было заняться дальн йшимъ устрой-

ствомъ и разширеніемъ города. „За тымъ што есть у привили местскомъ постры-

ганья суконъ и шинкованя вина, горелки в месте Виленскомъ, ино нигде индей,,

одно къ ратуши то маетъ приел ухати4). Это подтвержденіе Сигизмундомъ I при--

виллегіи для Вильны Александра еще подробн е разъяснено въ 1552 году Сигиз-

мундомъ -Августомъ 5). Различныя вина и водки, м стныхъ изд лій и привозныя,

нашли въ Вильн слишкомъ большое потребленіе. Явились значительные водоч-

ные заводы, а получаемый большой барышъ отъ продажи спиртныхъ напитковъ

вызвалъ просто массовое стремленіе гнать водку даже на дому. Одно зло вызвало

другое. На спиртъ перегоняли лучшій сортъ хл ба; на пос въ шло худшее зерно;

за лучшее винные заводчики давали хорошую плату и его сбывали на заводы.

!) Wizerunki—Т. 24, str. 73, 92, пр. 2.
2) Dubinski—56—Ср. 55.
3) Акты Вид. Ком. т. XX. 139.
*) Dubinski—56, Собраніе грамотъ г. Вильни. Ч. I, 55.

5) Въ привиллегіи Александра городу 1492 г. сказано: daraus... praenominatae nostrae сі і-
tati... depositionem seu propinationem cerevisiae, medonis aut іпі... Въ другомъ м ст : damus
eidem et concediraus habere publicum celariura civitatis et depositionem ac propinationem Malma-
tui (мальвазія) et omnis vini, cujuscunąue generis Patriao seu regionis existat et quocuuquo nomi-
nis appelletur, etiam vinum sublimatum. Dubinski—12, 13. „Vinuin sublimatum", иначе горелка
Bvinum adustum, yinuin crematum* и naqua vitae" въ привиллегіи Сигизмунда-Августа^г-Ibidem
101, 102.
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Обс мененіе плохими с менами стало давать очень плохіе урожаи и въ 1552 г.

въ Вильн появился голодъ. Это обстоятельство и вызвало привиллей Сигизмун-

да-Августа Виленскому магистрату 1552 года. Наблюдается, говорить великій

князь, что въ нашемъ столичномъ город ежегодно масса хл ба перегоняется на

напитокъ, изв стный подъ именемъ водки—гор лки; отъ этого хл бъ, предназна-

ченный Господомъ Богомъ и природою для поддержанія жизни людей и по зло-

употребленію обращенный въ вредное питье, становится все дороже и бол е

труднымъ для пріобр тенія. Желая вс ми м рами противод йствовать злу, вели-

кій князь приказываетъ Вилепскому войту и бурмистрамъ избрать какого нибудь

способнаго, проницательнаго, старательнаго и надежнаго мужа и ему одному во

всемъ город поручить гнать водку и при томъ не изъ хл ба, а изъ фузу и

отстоевъ винныхъ, пивныхъ и медовыхъ. Онъ одинъ только долженъ им ть также

право выписывать на будущее время откуда бы то ни было въ городъ различ-

ныя иногородныя и иностранныя вина и водки и продавать ихъ. Другимъ содер-

яіателямъ питейныхъ заведеній положительно запрещается и гнать водку въ город ,

и привозить ее сюда изъ другихъ м стъ. Для своихъ торговыхъ операцій они

гарнцами и квартами покупають водку исключительно у главнаго откупщика и

продають ее х).

Для увеличенія доходовъ разр шалось городу нм ть свои особыя бани 2).

Крашевскій зам чаетъ s), что литовцамъ всегда нравились бани, что Ягайло и

Витовтъ любили часто въ нихъ мыться (въ замк была своя баня) и что въ

Вильн было много общественныхъ бань 4).

Вм ст съ дарованными городу привиллегіями, на него возлагалось и много

обязанностей. М щане должны были, гд то окажется необходимымъ, устроять

валы и перекопы и чинить ихъ. Необходимо было содержать сторожей при арсе-

нал . дКъ тому рада и поспольство маютъ пильни быти, абы водлугъ можности

з посполитого скарбу ку обороне меской кождого году справованы были пушки,

гаковницы и ручницы и штокольвекъ ку обороне на противко непрыятеля при-

служить мети, кождый мещанинъ особливе свою зброю, и ручницу, и рогатину,

ведра, секеры, и што до огня прислухаетъ, маетъ мети; а того врадъ каждого

року ыаетъ досмотрети". Если бы случился пожаръ, то каждый м щанинъ обя-

і) Dubinski—101, 102. Ср. Wizerunki—Т. 22, str. 26—29.
3) Dubinski—59.
3) Wilno—Т. I, str. 227.
*) Акты Вил. Ком. т. XX. 70, 282, 302, 534...
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зывался сод йствовать его прекращение, а л нивыхъ сл довало принуждать.

Магистрату вм нялось въ обязанность въ случа мороваго пов трія заботиться,

чтобы люди не умирали безъ духовныхъ зав щаній. Требовалось, чтобы въ город

на общественныя средства были заготовлены достаточные запасы хл ба; изъ

такихъ запасовъ въ случа голода, дороговизны, нашествія непріятеля недоста-

точные м щане могли получать содержаніе. Правильность, аккуратность и точ-

ность в совъ и м ръ въ торговыхъ м стахъ и заведеніяхъ подлежала наблюде-

нію магистрата; въ корчмахъ для продажи меду и пива требовалось установить

бочки одинаковой м ры, вм стимости. Поставлялось въ обязанностъ и ;.пека-

ровъ смотрети, и всякихъ речи, которыя продаютъ на меру и вагу, абы ся кожда

р чь справовала справедливо, безъ каждой омылки, а каждого м сяца маетъ того

рада оглядати водлугъ права... Маетъ тежъ рада опатрна и пильна быти, абы

жаденъ перекупнико не смелъ купити речи стравныхъ (жизненныхъ припасовъ)

передъ годиною на то уставленою 1).

Перекупщичество обращало на себя большое вниманіе тогдашняго правитель-

ства. Съ увелпченіемъ населенія города, съ пребываніемъ въ Вильн велико-

княжескаго двора, съ частыми прі здами сюда иностранныхъ гостей и различ-

ныхъ служилыхъ людей, содержаніе ихъ по временамъ представлялось затрудни-

тельными Если же и являлись въ продаж требуемые припасы, то ц ны на

нихъ для обыковенныхъ смертныхъ становились неимов рно высоки, даже недо-

ступны, особенно въ томъ случа , когда приходилось покупать изъ вторыхъ

или третьихъ рукъ. Въ 1547 году Сигизмундъ-Августъ въ особомъ универсал

заявляетъ, что въ бытность его въ Вильп на сейм онъ получилъ очень много

просьбъ и жалобъ, какъ отъ ближайшихъ королевскихъ сов тниковъ, такъ и отъ

многихъ подданыхъ — шляхтичей, что они, состоя при немъ для государствен-

ныхъ и земскихъ д лъ, или же ирі зжая къ великому князю по собственнымъ

нуждамъ, „въ томъ месте Виленскомъ великую трудность и дорогость примаютъ

въ покупованію для себе живности своихъ и за тымъ ку великимъ накладамъ и

утратамъ своимъ приходятъ"; причина этого указывалась въ недосмотр за тор-

говцами и въ нерад ніи магистрата. Когда Сигизмундъ-Августъ приказалъ пред-

ставителямъ города явиться къ нему и поставилъ имъ на видъ ихъ недосмотръ,

такъ вредно отзывающейся на благосостояніи города, ихъ „недозр ніе", они

р шительно заявили, „што тая дорогость въ месте не ихъ недозр ніемъ деетъ,

Dubinski—68. *
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бо то имъ самымъ въ живности ихъ посполитой тожъ пожитку не чинить, нижели

деется то перекупняш. которыхъ въ томъ месте Виленскомъ рожныхъ пановъ^

духовныхъ и свецкихъ подданыхъ, которые всякіе живности въ местахъ и на

дорогахъ заежджаючи перекупляютъ и потомъ то водле воли ихъ дорого прода-

ютъ, ижъ и ураду и праву мескому не суть послупши и о заруки ихъ врадовые

ничого не дбаютъ" *). Тогда Сигизмундъ-Августъ, по надлежащемъ обсужденіи

д ла съ сторонами заинтересованными, постановила чтобы на будущее время

вс , занимающееся перекупщичествомъ, будь это подданные великаго князя, замка,

митрополита (православнаго), епископа (латинскаго), виленскаго воеводы, того

или другаго монастыря и другіе, подлежали суду исключительно магистрата и

немоглибы пользоваться заступничествомъ или покровительстоомъ своихъ патро-

новъ; а городъ ни въ какомъ случа не позволялъ бы никому перекупать жиз-

ненные припасы. Если же и посл такого напоминанія перекупщики продол-

жали-бы свой убыточный для другихъ промысе.ть, городъ им лъ право ловить

.ихъ, и, если пойманные были чьими нибудь подданными, то безъ всякаго сно-

шенія съ подлежащими господами, сажать въ городскую тюрьму. Перекупленный

товаръ забирали и обращали въ пользу госпиталей и неимущаго люда 2).

Но зло, видимо, пустило глубокіе корни и было очень выгодно не однимъ

только перекупщикамъ, а и господамъ ихъ. Зам чательно, что даже такія лица,

какъ Виленскій епископъ Павелъ Олынанскій, поддерживали перекупщичество и

покровительствовали т мъ изъ своихъ подданныхъ, которые имъ занимались ̂

„А твоя милость, писалъ въ 1549 году Сигизмундъ-Августъ Павлу, епископу

Виленскому, ихъ боронить велишь, и тыхъ перекупніовъ подданныхъ своихъ

гамовать и забирать не допускаешь, и за то оному постановеню нашему госпо-

дарскому (што есьмо постановили зъ Вашею милостью рады нашими) не деется

задость, а они (войтъ, бурмистры и райцы Виленскіе) тожъ тыхъ перекупніовъ

забирать не могутъ..." 3) Запрещенія противъ перекупщиковъ повторялись и

потомъ—при Стефан Ваторіи 4) и Сигизмунд III ь).

Одновременно Сигизмундъ-Августъ сд лалъ распоряженье (въ 1547 г.), чтобы на-

нимающіеся на поденныя работы въ город собирались для найма въ изв стное время и

*) Dubinski—83.
2) Ibid. 84.
3) Ibid. 89.
«) Ibid. Н І .
в) Ibid. 83.
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въ одно опред ленное м сто около ратуша. До этого времени прибывающіе въ Вильну

рабочіе селились наразличныхъ частныхъ квартирахъ и зд сь выжидали работы.

Невыгода такого порядка была двояка: предложеніе и спросъ оставались взаимно

неизв стными. Рабочіе не могли узнать, кто въ нихъ нуждается; нуждающееся

въ работникахъ не всегда могли знать, гд найти ихъ. Въ поискахъ уходило

напрасно много времени и все это возвышало только ц ну. Поэтому Сигизмундъ-

Августъ приказываете бурмистрамъ и радцамъ, „абы они з уряду своего меского

того дозр ли, и таковымъ людямъ, которые для наймованя работъ тутъ въ месте

мешкаютъ, то на рынку выволать и розказать велели, абы они вси на одно место,

што по Краковску прозывается микштадъ, на кожды день поране, якъ будетъ

година на день, подъ ратушъ ся сходили, а такъ на томъ местцу подъ рату-

шомъ, кожды таковы, кому бы ихъ ку работе потреба была, водле потребы своей

маетъ тыхъ работниковъ собе наймовать и то имъ за работу ихъ плотитн. яко

они зъ собою умовятъ" г). Кто вопреки магистратского распоряженія продол-

жалъ наниматься на работы гд нибудь въ частной квартир , оставался тамъ въ

ожиданіи найма и не выходилъ въ назначенное время и въ указанное м сто,

такого урадъ долженъ былъ пресл довать и подвергать наказанію. Нужно

думать, что съ той поры установился въ Вильн существующій до сихъ поръ

обычай собираться поденщикамъ около ратуша на площадк , гд ежедневно,

особенно по утрамъ, можно вид ть не мало разнаго рода рабочихъ.

Съ постояннымъ пребываніемъ въ Вильн съ ХУІ стол тія велико-княжескаго

двора, съ увеличеніемъ народонаселенія, съ развитіемъ промышленности и тор-

говли, городъ, какъ было зам чено, началъ значительно застраиваться и разши-

ряться. II на эту сторону обращено было вниманіе великаго литовскаго князя:

онъ хот лъ, „чтобы место Виленское такъ, якобы пристойно было и принале-

жало, будовалось". Выше мы обозр ли Виленскія улицы и переулки; посмо-

тримъ теперь, какіе находились или какіе вновь были воздвигнуты на нихъ дома

и вообще зданія.

Съ 153С года нельзя уже было строиться по старин , какъ кто хочетъ и

гд хочетъ; „одъ нынешного часу напотомъ, жаденъ мещанинъ не маетъ рухати,

ани будовати домовъ своихъ, але маетъ первей оповедати враду"; требовалось во-

зводить постройки по линіы, содлс шнура, хотя прежнія зданія и „не ведле

>) Dubinski—84. It»



СХХХУІ

шнура" могли оставаться на своихъ м стахъ '). Лучшими улицами по постройками,

считались Замковая, Большая съ имбарами и рынкомъ до Острыхъ воротъ и

Н мецкая. Посл зданія канцелярій, которое значится на план Вильны Брауна,

подъ цифрою 13-ть 2) и которое отв чаетъ нын шнему пом щенію второй гим-

назіи, можемъ назвать на Замковой улиц дома Константиновскій3), Солтанов-

скій 4) и Рупертовскій 5). Вс они лежали рядомъ. противъ костела св. Іоанна,

(гд нын отчасти пом щеніе чиновниковъ канцелярій Генералъ-Губернатора) и

еще въ XVIII в. сохраняли свои старинныя наименованія0).

Константиновскій домъ принадлежалъ изв стному Константину, князю Острож-

скому; это былъ его дворецъ; при немъ находился по обычаю того времени,

большой садъ} огородъ и свободные плацы. Плацы отдавались въ арендное со-

держаніе, съ правомъ возводить постройки, которыя переходили изъ покол нья

въ покол нье, если только влад льцу аккуратно вносилась условленная плата.

Бывало и такъ, что плацъ съ домомъ продавался арендаторомъ, какъ собствен-

ное достояніе7). Тогда настоящій влад лецъ забывался и нарушенныя права

приходилось возстановлять судомъ.

Домъ Константиновскій постоянно переходилъ отъ однихъ влад льцевъ къ

другимъ. Въ 1598 г. его унасл довалъ Христофоръ Радивиллъ8) и въ 1609 году

записалъ Кальвинскому сбору9). Въ 1668 году влад льцемъ Константиновскаго

дома является Дунинъ Раецкій, купившій его у сбора за 6000 злотыхъ 10). Это

тотъ самый Дунинъ Раецкій—Лидскій маршалокъ, на котораго постоянно жало-

вался уніатскій митрополитъ Гавріилъ Коленда по д лу о разрушеніи имъ По-

кровской церкви, о захват церковныхъ плацовъ, земель и строєній11.) Между

прочимъ и новопріобр тенный домъ свой (Константиновскій) онъ, по заявленію

митрополита, ремонтировалъ и реставрировалъ кирпичемъ, который бралъ изъ

!) Dubinski—58.
2 ) Акты Вил. Ком. т. XX.
3) Акты Вил. Ком. т. XX. 311, 511, 536.
*) Ibid. 308, 451.
s ) Ibid. 339, 515, 522.
«) Ibid. 536—538.
7) Акты Вил. Кои. т. XX, 450—460 и др.
8 ) Ibid. 160.
9 ) Ibid. 212, 536.

1 0 ) Ibid. 537. Съ 1650 г. по 1676-й злотый равнялся 45'/в коп. Горбачевски—Словарь др.

акт. языка—133.
" ) Акты Вил. Ком. т. XX, 433, 434, 435, 436—440.
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разобранной, по его приказанію, ограды Покровской церкви и другихъ камен-

ныхъ церковныхъ строєній *). Вновь отд ланный домъ Дунинъ Раецкій продалъ

черезъ десять л тъ (въ 1678 г.) Андрею Плятеру. старост Инфлянтскому и Ди-

набургскому за дв надцать тысячъ злотыхъ2). Черезъ пять л тъ Плятеры про-

дали свой домъ іезуытамъ 3). Со времени перехода Константиновскаго дома въ

обладапіе сначала Радивилла и Плятера, a потозіъ іезуитовъ, самый домъ сталъ

называться то Плятеровскимъ, то по старин Константиновскымъ—Радивиллов-

скпмъ, то провинціальскнмъ, такъ какъ въ ХУШ в. зд сь жилъ провинціалъ іе-

зуптскаго ордена4). Принадлежавшіе Константиновскому дому плацы, проетирав-

шіеся сзади дома до Бернардпнской улицы и захватывавшіе часть нын шнихъ

влад ній конвикта, тоже переходили изъ рукъ въ руки. Въ 1584 году Иванъ

Денисовичу поселившійся зд сь съ согласія князя Острожскаго и построившій

домъ, продаетъ его типографу Даніилу Лепчпцкому 5). Черезъ девять л тъ, вм -

сто Ленчицкаго влад льцемъ дома мы виднмъ сначала н коего Янковскаго, по-

томъ Лисовскаго. а съ 1597 года Захарію Амуратовича. Этотъ посл дній въ

1599 году снова переуступаетъ свой домъ типографу Ивану Карчапу 6), отъ ко-

тораго въ 1601 году домъ переходитъ къ Андрею Б ликовичу 7). Такъ какъ вс

плацы бывшіе Константиновскіе и Горностаевскіе (гд пом щеніе конвикта)

принадлежали въ это время Радивилламъ, то Б ликовичъ, съ ихъ согласія, за-

нялъ для собственныхъ построекъ гораздо бол е пространства, нежели какъ было

это при его предшественникахъ s), при чемъ не ст спялся прир зывать себ и

пограничную землю церкви Покровской и даже строиться на ней9). Когда эти

плацы съ строепіями на пихъ перешли па н которое время въ зав дываніе каль-

винскаго сбора и его нов реішыхъ (съ 1621 г. по 1675), то пограничная черта

влад нііі сбора и юрисдпки митрополита еще бол е оказалась нарушенною и

всл дствіе этого, какъ мы увидимъ, возникали продолжительные и громкіе про-

цессы 10).

') Акты Вил. Ком. т. XX. 435.
2) Злотый равнялся въ это время 221/» коп.
3) Акты Вил. Кои. т. XX, 464, 537.
4) Ibid. 311, 492, Г. 11, 53G.
5 ) Акты Вил. КОУ. т. XX. 47, 537.
6) Ibid. Ш , 159, 160.
7) Ibid. 164.
8) Ibid. 537.
9) Акты Вил. Ком. т. XX, 520, ср. 530. 9.

I o) Ibid. 521, 551—556.
ХТП1
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Солтановскіи домъ граничилъ съ правой стороны съ Еонстантиновскимъ. Въ

начал XYI стол тія онъ принадлежалъ земенину Врестскаго воеводства Яро-

славу Ивановичу Солтану*), родственнику бывшаго западно-русскаго митрополита

Іосифа Солтана, при которомъ происходилъ въ 1509 г. изв стный Виленскій со-

боръ. Отъ Ярослава Солтана домъ былъ пріобр тенъ Мартиномъ Ганцевичемъ,

принявшимъ протестантство. Когда Ганцевичъ умеръ, не оставивъ посл себя по-

томства, возный явился въ его домъ (въ 1589 г.) и „поведилъ, ижъ дей тотъ

домъ, по смерти Мартина Ганцевича, яко по томъ, который безъ потомства умеръ,

на его королевскую милость кадукомъ спалъ, а его дей милость панъ подскарбій

зъ надежности враду своего, постерегаючи добръ и пожитковъ скарбу короля его

милости, писати и росказати мне рачилъ, абыхъ я тотъ домъ. . .на его королев-

скую милость взялъ и въ него се увезалъ".2). Тогда старшины евангелическаго

сбора заявили, что Ганцевичъ умирая оставилъ зав щаніе, которымъ какъ самый

домъ, такъ и все движимое имущество „далъ, даровалъ и на вечность записалъ

на сборъ Саскій Виленскій", что на этомъ основаній старшины давно уже вве-

дены во влад ніе этимъ домомъ, законно влад ютъ имъ и „никому дей поступо-

вати не повинни и не поступають". Напрасно доказывала жена покойнаго Ган-

цевича и его родственники, что зав щаніе незаконно, сомнительнаго происхо-

жденія и потому не должно им ть силы, что ей и ея брату долженъ принадлежать

и домъ, и движимое имущество3). Для суда ея доводы были не уб дительны и

въ 1592 году состоялось по этому д лу р шеніе трибунала, признавшее сборъ

единственнымъ законнымъ насл дникомъ Ганцевича4). Сборъ завлад лъ Солтанов-

скимъ домомъ, хотя посл дній, какъ оказалось потомъ, построенъ былъ на цер-

ковной земл и долженъ былъ подчиниться юрисдик митрополита5). Въ 1740 г.

старшины лютеранскаго костела обм няли съ іезуитами Солтановскій домъ на

другой, на Н мецкой улиц , получивъ отъ нихъ доплату за него десять тысячъ

злотыхъ6). Кром Солтановскаго дома былъ еще въ Вильн на предм сть Сол-

тановскій дворецъ съ им ніемъ, прозываемый Шешкинь. Онъ находился за Сни-

пишками и граничилъ съ ними7). Остатки его сохранились подъ именемъ Солта-

>) Акты Вил. Ком. 62.
2 ) Акты Вил. Ком. т. XX. 60.
3 ) Акты Вил. Кои. т. XX, 61 - 0 9 .

*) Ibid. 7 U—81.
5 ) Ibid- 308, 451.

«) Ibid. 531.

' ) Акты Вил. Кои. XX, 92.
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нишекъ; въ настоящее время они принадлежать насл дникамъ покойнаго протоієрея

Виктора Гомолицкаго.

Съ л вой стороны къ Константиновскому дому примыкалъ Рупертовскій-Вин-

гольдовскій. Въ 1561 году Сигизмундъ Августъ во вниманіе къ глубокой предан-

ности и многихъ заслугъ къ его особ придворнаго доктора Руперта Финка

подарилъ ему на Замковой улиц указанный домъ и кром того садъ и плацъ съ

различными строеніями, вн города, за великокняжескими конюшнями (около ко-

стела св. Юрія J). Этотъ домъ, названный по имени новаго влад льца Рупертов-

скимъ, скоро началъ переходить изъ одн хъ рукъ въ другія (Абрамовича, Вин-

гольда) сначала, въ вид залога, а съ 1599 года и въ совершенное влад ніе

Виленскаго купца и м щанина Вингольда. Сынъ Руперта Самуилъ прямо заявляетъ,

что и до сихъ поръ (т. е. до 1599 г.) Вингольдъ фактически влад лъ домомъ,

такъ какъ у него взято было подъ залогъ дома дв тысячи копъ литовскихъ гро-

шей, что онъ не только не можетъ произвести означенной уплаты, но нуждается

еще въ болынемъ количеств денегъ2). Въ 1612 году старшины сбора разр шили

Вингольду пользоваться за изв стную плату частью принадлежавшей имъ земли,

лежавшей сзади его дома по Бернардинской улиц 3). Когда около 1648 года

сынъ Вингольда Яковъ умеръ, не оставивъ потомства, домъ Рупертовскій—Вин-

гольдовскій jurę caduco былъ отданъ королемъ Владиславомъ ІУ подкоморію Рыль-

скому4). Отъ него въ 1650 году онъ перешелъ во влад ніе Тышкевичовой5), а

потомъ переданъ Снипишскимъ іезуитамъ °). Такимъ образомъ три лучшіе дома

въ Вильн на Замковой улиц къ половин ХУІІІ в ка перешли въ собствен-

ность іезуитовъ.

Рядомъ съ домомъ Солтановскимъ находился домъ какой то Лойковой7), а

съ Рупертовскимъ—Вингольдовскимъ граничилъ домъ Зелигмахера золотыхъ д лъ

мастера8), выходившій уже одною своею стороною на Бернардинскую улицу.

Были на Замковой улиц и другіе еще дома, но большая часть ихъ принадле-

жала членамъ Виленскаго капитула—каноникамъ и прелатамъ, отъ чего и самую

') Акты Вил. Ком. 522, 523.
2) Акты Вил. Ком. т. XX, 155—157.
3) ІЬісІ. 228.
*) Ibid. 344—348.
5) Ibid. 354.
я) Ibid. 515-517.
7) Акты Вилен. Кои. Т. XX, 62. »
8) Ibid. 515, 522.
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улицу, какъ было указано выше, называли иногда не Замковою, a platea canoni-

corum, или platea sacris praelatorum domibus illustris ')•

За костеломъ св. Іоанна начиналась Большая улица и на углу ея во второй

половин XVI в. красовался большой каменный домъ, изв стный въ посл днее

время подъ именемъ кардиналіи (нын шнее пом щеніе почтово-телеграфнаго в -

домства). Кардиналію, какъ мы уже говорили, составляютъ два дома: Радивил-

ловскій и Филипповскій. Юрій Радивиллъ, въ бытность его Виленскимъ епи-

скопомъ—коадъюторомъ, унасл довалъ изъ рода Гаштольдовъ каменный домъ на

Большой улиц , при соединеніи ея съ Свято-янскою. Въ это уже время братъ

его Николай - Криштофъ сд лался обладателемъ сос дняго Филипповскаго дома,

состоящаго изъ н сколькихъ деревянныхъ оштукатуренныхъ построекъ. Прежде

этотъ домъ принадлежалъ Виленскому капитулу и въ 1541 году Виленскій вое-

вода Радивиллъ—Черный, отецъ Юрія и Николая, чтобы им ть бол е обширное

пом щеніе, арендовалъ его съ платою капитулу по 20 копъ грошей литовскихъ.

Аренда сначала была временная, а потомъ переведена на в чный чішшъ. Вм сто

гонта, Радивилъ обязался покрыть домъ черепицею. Обстроивши его, Радивиллъ

съ 1552 года перестаетъ вносить за домъ Филипповскій арендную плату, одна

часть которой согласно духовному зав щанію Филипповича должна была итти на

костелъ ка едральный, а другая на костелъ св. Іоанна. Когда капитулъ сталъ

требовать у Радивилла возвращенія занятаго дома, онъ об щалъ ему записать

вм сто дома им ніе Смолы или Смолово, приносящее одинаковый съ домомъ до-

ходъ. Но об щаніе оставалось только на словахъ, домъ отъ отца перешелъ къ

сыну, а у капитула не было ни дома, ни им нія, ни аренды; только въ 1573 году,

посл долгихъ препирательствъ, Николай Радивиллъ согласился наконецъ усту-

пить капитулу вм сто Филипповскаго дома, свой Скоповскій плацъ съ строеніями,

фруктовымъ садомъ и огородомъ, лежавшій на правомъ углу Скоповки, если итти

къ костелу Марій Магдалины по Епископской улиц (нын шней Цывинскаго). За

двадцать слишкомъ л тъ неплатежа аренды капитулъ могъ взыскать съ Радивилла

едва сто пятьдесятъ копъ грошей литовскихъ (вм сто сл довавшихъ 420 копъ) 2)Ф

Сд лавшись кардиналомъ, Юрій Радивиллъ устроилъ въ части своего дома ча-

совню, въ которой совершалось богослуженіе, съ пом щеніемъ при ней для свой

свиты—ксендзовъ. Съ этой поры его пом щеніе стали называть Еардиналісй. Это

') Акты Вил. Ком. 460. Ср. Kraszewski—Wilno—Т. III. str. 15.
2) Balinski—Historya m. Wilna—t. 2, str. 123. нрим ч. 68. Wizerunki—t. 23, 37—39 прн-

м чаніе.
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названіе усвоено потомъ всему Радивилловскому дому, образовавшемуся около

1600 года при Альбрехт Радивилл изъ соединенія двухъ: бывшаго Гаштоль-

довскаго и Филипповскаго '). Прежнія постройки Кардиналіи только въ главныхъ

очертаніяхъ сохранились до нашего времени. Посл днія ея зданія воздвигнуты

были во второй половин ХУІІІ в ка.

Кардиналъ Юрій Радивиллъ записалъ въ 1593 году свой домъ племяннику

Яну Альбрехту Радивиллу. Границы дома обозначены такъ: „зъ одной стороны

улица Замковая, которая ицетъ просто зъ рынку ку замкови, зъ другое стороны

улица светого Яна, которая идетъ ку светому Духу (Доминиканамъ); зъ третєє

стороны каменица небощика (покойнаго) Сымона доктора и дому местского нада -

ного на костелъ светого Яна (это по Ивановской улиц ); съ четвертое стороны

(по Большой улиц ), каменица потомковъ небощыка Даниела Тардаго" 2). Кар-

диналія до половины текущаго стол тія находилась въ рукахъ потомковъ Ради-

вилла. Посл дней обладательницей ея была княгиня Стефанія Витгенштейнъ,

урожденная Радивиллъ. въ замужеств за княземъ Львомъ Витгенштейномъ,

сыномъ нзв стнаго героя 18Г2-го года. Съ 1850 года кардиналія переходить

въ почтовое в домство.

При кардпналіи былъ большой садъ и огородъ. Тотъ и другой принадле-

жали въ 1549 году золотыхъ д лъ мастеру Эразму, отъ котораго перешли къ

Виленскому бургомистру Фордаю 3). Съ переходомъ сос днихъ домовъ къ Ради-

вилламъ, посл діе завлад ли названнымъ садомъ и огородомъ и въ 1613 году

Альбрехтъ Станиславъ Радивиллъ съ братомъ своимъ Николаемъ дарятъ это

м сто ксендзу Евста({)ііо Воловичу, референдарію и писарю Великаго Княжества

Литовскаго. А лежалъ этотъ плацъ „въ месте Виленскомъ, въ улицы Еповской

(Шварцовомъ псреулк ), муромъ обмурований... съ одное стороны отъ улицы

Еповскоо и зъ форткою съ тое улицы до того огороду, зъ другое стороны отъ

дому Кгабрыеля Зарубы, слесаря, и далей отъ каменицы Штефълевское, съ тре-

тєє стороны отъ каменицы Себестьяна Пигулки, съ четвертое стороны отъ дому

и пляцу его милости пана Юрья зъ Бурына Килияновекого" 4). Остатки Ради-

вилловскаго сада и огорода до сихъ гіоръ видны со стороны ІПварцоваго

переулка.

') Balinski— Historya m. Wilna t. 2, str. 123 прим ч. 68.
J) Акты Вилен. Ком. XX, 80.
3) Акты Вил. Кои. т. XX. 7, 10.
Ą) Ibid. 235, 237.
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Нельзя не упомянуть о н которыхъ событіяхъ, свид тельницею которыхъ

была кардиналія. Есть указаніе, что зд сь первоначально былъ одинъ изъ глав-

ныхъ сборныхъ пунктовъ зарождавшегося въ Вильн въ XVI стол тіи проте-

станства'); отсюда, въ свою очередь, зарождающійся орденъ іезуитовъ набирался

особенной силы и энергіи. По заявленій) Балинскаго, кардиналъ Юрій Ради-

виллъ былъ однимъ изъ самыхъ заклятыхъ враговъ прежнихъ своихъ единомыш-

ленниковъ протестантовъ 2), a іезуиты находили въ немъ главную для себя опору.

Въ кардиналіи созр ла у него мысль воспретить протестантамъ провожать по

свято-Янской улиц покойниковъ для погребенія и п ть около кардиналіи соот-

в тственные погребальные гимны. Зд сь же на площадк между кардиналіею и

костеломъ св. Іоанна, по приказанію Юрія Радивилла, собраны были изъ раз-

личныхъ м стъ проте стантскія печатныя сочиненія, сложены въ громадный кос-

теръ и публично преданы сожженію. Отсюда исходила санкція секретныхъ рас-

поряженій іезуитскихъ властей, по которымъ ихъ школьные питомцы производили

многочисленныя нападенія на неповинныхъ мирныхъ жителей, нападенія, оканчи-

вавшіяся нер дко совершеннымъ разграбленіемъ и уничтоженіемъ имущества,

домовъ, нанесеніемъ смертельныхъ ранъ, убійствомъ, разрушеніемъ гробниць,

оскверненіемъ святыхъ м стъ... и все это оставалось не наказаннымъ, a втайн

даже поощрялось 3). Кардиналія, наконецъ, была свидетельницею и такого собы-

тія, которое едва не послужило причиною разрушенія лучшей части города. Гово-

римъ о громкомъ въ свое время, готовившемся въ 1600 г., вооруженномъ нападеніи

Крыттофа Радивилла на домъ Ходкевича (нын шнее пом щеніе управленія учебнаго

округа). Зд сь жила княжна Слуцкая Софья Олельковна, опекуномъ которой

былъ Юрій Ходкевичъ, староста Жмудскій. Въ 15У4 году онъ письменно согла-

сился на помолвку Софіи Олельковны за сына Крыштофа Радивилла Януша, въ

О Drugi zbór Ewangelicki wniósł się do pałacu Radziwiłłowskiego, naprzeciw kościoła św.
Jana, skąd kościołowi i nabożeństwu iego urągał. Piszą nawet, иродолжаетъ Kraszewski, że na
wzgardę obrzucawszy ściany domu Bożego błotem, wytłukłszy okno kamieniami, zawaliwszy
podwórze śmieciem, postawiono przed nim szubienicę na złodziejów. Wilno, t. 3, str. 110, 112.
Киркоръ не соглашается допустить это указаніе Крашевскаго и не находить времени, когда оно
могло бы случиться.. Вполн основательнымъ призиаеть то ии ніе, когда Зборъ съ Луки-
шекъ былъ переьедевъ непосредственно во дворецъ Радивилла въ Рыбномъ рынк . Объ этомъ
сейчасъ будемъ говорить. Kirkor—Przechadzki po Wilnie—88 прим ч.

2 ) Онъ родился и крещенъ въ кальвинизм - Przyałgowski—Żywoty Biskupów Wileńskich —
Т. I I , str. 3.

3) Balinski—Dawna Akademja Wileńska, str. 77, 78. Łukaszewicz — Dzieje kościołów Hel-
weckiego wyznania w Litwie—t. I, str. 49. Акты Вил. Кои. т. XX, стр. 251.
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это время еще малол тняго. Въ сл дующемъ году умеръ Юрій Ходкевичъ и

братъ его Іеронимъ, каштелянъ Виленскій, подтвердилъ обязательство Юрія.

Между т мъ Крыштофъ Радивиллъ возбудилъ процессъ съ Ходкевичами по сво-

ему им нію Копысь, которое у нихъ было заложено. Обиженные этимъ другіе

два брата Ходкевича-Иванъ и Александръ добились у Іеронима согласія, что

безъ ихъ воли онъ не выдастъ княжны Софіи Олельковны за Януша Радивилла,

которому въ то же время объявили, что предположенный бракъ не можетъ состо-

яться по близкому родству между нев стою и женихомъ. Янушу запретили даже

бывать въ дом Ходкевича. Радивиллъ возбудилъ противъ Ходкевича судебное

пресл дованіе и Виленскій трибуналъ приговорив посл дняго за неустойку къ

уплат Радивиллу ста тысячъ копъ грошей литовскихъ '), а въ случа неиспол-

ненія приговора-къ баниціи, изгнанію изъ отечества. Трибунальній приговоръ

не смущалъ Ходкевича и онъ не обращалъ на него вниманія. Приближался срокъ,

назначенный въ 1594 году для заключенія брака. Тогда Радивиллъ пор шилъ

вооруженною силою добиться желаемаго и въ свое время по улиц къ дому Ход-

кевича поставилъ пушки и до 6000 вооруженной п хоты и конницы. Ходкевичъ

укр пилъ свой домъ, вооружилъ бол е 2000 челов къ войска и противъ непрія-

теля выставилъ 24 пушки. Уже Радивиллъ готовъ былъ напасть на Ходкевича,

но посланныя королемъ лица и приближенные Радивилла усп ли, наконецъ, оста-

новить готовящееся кровопролитіе и по новой мировой въ 1600 году, 8-го іюня

Янушъ все таки женился на Оофіи Олельковн 2). Еардиналія съ своими гро-

мадными^ застроенными дворами занимала очень большое пространство и дости-

гала Рыбнаго рынка. На ея дворахъ, кром многочисленной прислуги, прожи-

вало за изв стную плату не мало и частныхъ лицъ.

Вся противоположная сторона улицы, отъ нын шняго Покровскаго переулка

вплоть до Спасскихъ воротъ принадлежала митрополитальной юрисдик , занята

была, какъ мы вид ли уже, православными храмами, церковными домами част-

ными строеніями за изв стную плату, погостами, кладбищами, госпиталями. 3).

Р Р- Горбачевскій-ue.
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Нын пгаяя открытая площадка около Пятницкой церкви въ ХУІ и XVII

стол тіяхъ тоже была застроена различными зданіяии. Зд сь были неболыпіе

деревянные дома шорника Войт ха, сапожника Войт ха Здановича, домъ ксен-

дза Суровскаго, завещанный потомъ Виленскоду свято-Троицкому монастырю,

домъ ксендза Войшнаровича, тоже зав щанный монастырю, церковный, въ кото-

ромъ жили Пятницкіе священники, каменный госпиталь и домъ Дашкевича, не-

большой погостъ и подвалы ')• Между церковною Пятницкою землею к домомъ

Ходкевича находился еще около половины XVI в. домъ Жабы2). Такъ какъ Жаба

постоянно нуждался *въ деньгахъ, то его домъ сначала по частямъ закладывался, а

потомъпо частямъ продавался и влад льцами его одинъ за другимъ д лались Минскш

каштелянъ Гл бовичъ3), потомъ Лоринцъ Веднеръ и его насл дники *), зат мъ каште-

лянъ Полоцкій Вольминскій, маршалокъ Упитскій—Сытинскій5) и въ 1632 г. вое-

вода Минскш Стравинскій "). При такой частой см н влад льцевъ (кром ука-

занныхъ лицъ закладную на этотъ домъ им ли и временно влад ли имъ староста

Лидскій Николай Фронцкевичъ, и потомъ н кая Екатерина Слупская-Куркле-

чннская'), границы влад нія незам тно нарушались; постройки безъ надлежа-

щаго досмотра быстро ветшали8); часть опуст вшей земли занята была Ходке-

вичемъ 9) и насл дники Сгравинскаго—Годлевскій и Горскій,—считая себя какъ

бы обездоленными, стали предъявлять во второй половин XVIII в ка искъ къ

базиліанамъ Троицкаго монастыря о завлад ніи ими домомъ Вольминского или

Сытинскаго (такъ назывался потомъ домъ Жабы)1в) и прпсоединенін его къ Пят-

ницкой церкви, такъ какъ посл дпяя со вс ми плацами съ 1011 года принадле-

жала базиліанамъ ") . Изъ представленныхъ въ судъ документовъ выяснилось, что

Пятницкая церковь всегда оставалась въ пред лахъ первоначальныхъ своихъ гра-

ницъ, что заявленія противниковъ совершенно голословны и не они—базиліане—

присвоили себ домъ Вольминско-Сытинскій, а, быть можетъ, иной кто нибудь

(въ другомъ м ст тамъ же прямо указывается на Ходкевича).

!) Акты Вилен. Ком. т. XX 103, 106, 556, 557—564.
2 ) Ibidem 258.
3 ) Ibid. 36, 38.
4 ) Ibid. 57.
5 ) Ibid. 129.
6) lbid. 302, 303, 305.
») Ibid. 305. . • . .
8 ) См. Инвентарь дома въ 1625 г. Акты Вил. Ком. т. XX. 283, 285..
9) Ibid. 557.

ю; Ibid. 558—564
Ч) Ibid. 224.
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Домъ Ходкевича (нын шнее пом щеніе управленія учебнаго округа) мы уже-

называли, когда говорили о борьб между Ходкевичами и Радивиллами за обла-

даніе Софією Олельковною Слуцкою. Съ 1643 года со стороны Пятницкой

церкви Ходкевичъ ограничилъ свои влад нія и хот лъ даже поставить каменную

ст ну. Тогда, нужно думать, занята была Ходкевичемъ земля Вольминскаго, такъ

какъ свид тели этой стороны при разграничены не упомянуты ')• Въ конц XVII

стол тія Ходкевичовскій домъ находился въ значительномъ разореніи и на его

ремонта потребовалось до двадцати тысячъ злотыхъ 2). До настоящаго времени

онъ сохранилъ свое старинное расположеніе, съ громаднымъ дворомъ и съ выхо-

дами на дв улицы: Большую и Савичъ—теперь Бакшта 3). Дальше съ юга домъ

Ходкевича граничилъ опять съ домомъ Радивилла и его многочисленными при-

стройками: это бывшія потомъ, такъ называемыя, клиники Виленскаго универси-

тета. Теперь между этими домами находятся еще другіе дома; а до начала XIX

стол тія все почти пространство отъ Пятницкой церкви до Николаевской при-

надлежало исключительно Ходкевичамъ и Радивилламъ. Въ купчей кр пости

1804 года, по которой опекунъ малол тнихъ князей Радивилловъ Александръ

Ходкевичъ продалъ принадлежавшій имъ домъ на Большой улиц б. Виленскому

университету, такъ описываются его границы: съ запада—улица, которая идетъ

отъ замка къ ратушу; съ юга—церковь св. Николая (въ записи названа костел-

комъ) и дома: Мокрецкаго, Вернера, кузнеца Климовича, Романова и Баранов-

скаго; съ востока — улица Савичъ (нын шняя Бакшта), идущая отъ Августин-

скаго монастыря мимо сестеръ милосердія ('госпиталь Савичъ); съ с вера -домъ

ясневельможнаго графа Ходкевича и Фриланда; домъ продавался со вс ми по-

м щеніями какъ со стороны улицы Замковой, такъ и Савичъ, съ двухъэтажными

службами, подвалами, пивными складами, конюшнями, возовнями, колодцемъ и

двумя большими дворами (и теперь ихъ можно вид ть) *). Крашевскій и Еир-

коръ свид тельствуютъ, что во второй половин XVI стол тія Радивиллы устро-

или зд сь часовню, въ которой кальвинисты Чеховичъ и Вендриховскій пропо-

в дывали и пропагандировали свое ученіе, что въ этой часовн погребенъ былъ

Николай Черный Радивиллъ и его супруга 5), перевезенные потомъ въ Дубинки

') Акты Вил. Ком. т. XX, стр. 337.
2 ) Злотый въ это время равнялся 22 х/і коп.
3) Акты Вил. Ком. т. XX. 486.
4) Акты Вил. Ком. т. XX, 672.
5) „А погребъ толу моему меть хочу въ томъ же костеле, где и малжонка моя похована

в дому моемъ, который есть въ рынку черезъ улицу,противко дому пановъОстиковъ"... Kirkor—
Przechadzki po Wilnie. 89, въ прим ч. •

xix
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(им ніе Радивилловъ Виленской губерній и у зда). Остатки яко бы этой часовни

можно наблюдать въ пом щеніи, обращенномъ въ складъ дровъ, на правой сторон

при воротахъ втораго двора... *) Въ 1812 году все пом щеніе клиники было за-

нято подъ лазаретъ для отступающихъ больныхъ, ослаб вшихъ французовъ.

Нужда и голодъ были до того сильны, что могущій еле двигаться больной при-

тягивалъ къ себ , если только позволяли силы, умершаго, лежащаго рядомъ съ

нимъ, товарища и обгрызалъ его. Тогда же больными были съ дены вс заго-

товленные и оставшіеся въ клиникахъ патологическіе препараты и выпить спиртъ,

въ которомъ они сохранялись 2). Этотъ страшный пріютъ голода и бол зней съ

сажоотверженіемъ пос тилъ въ свое время ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪІ и царскимъ

словомъ приказалъ безотложно принять вс м ры къ спасенію гибнущихъ людей.

Царская воля была исполнена свято...

Въ Радивилловскомъ дом отдавались плацы частнымъ лицамъ подъ постройку

домовъ. За это вносилась изв стная плата. Влад лецъ такого плаца съ возве-

денными на немъ строеніями могъ продать его, или же записать кому нибудь

другому, съ согласія князя. Вм ст съ т мъ къ новому влад льцу переходили

и первоначальный по дому обязательства. Вь такомъ смысл были записаны въ

1724 году Виленской Воскресенской церкви два дома, находившіеся на земл

въ пред лахъ дворца Радивилла: одинъ. принадлежавшій первоначально Стефану

Гружевскому, другой Марціану Домбровскому 3).

На погост Николаевско-їїеренесенской церкви около половины XVII стол,

находились дома: Николая Юнга, Даніила Стасевича, еодоры Еопыльчевской,

Николая Дековича, Дороты Юнговой, Вар оломея Шатрошевича, сапожника

Ивана, сапожника Адама Ивановича, Крыштофа Зубовича, Симеона Корычин-

скаго, Андрея Данцевича, Крыштофовой Кохновичовой и одинъ пустой плацъ 4 ) .

Въ 1619 году съ южной стороны кладбища Николаевской церкви значился въ

Рыбномъ конц домъ монастыря святой Троицы, названный Сап жинскимъ 5).

Свое названіе онъ получилъ отъ имени Богдана Павловича Сап ги, который въ

1585 году пожертвовалъ его Виленскому братству. Въ дарственной записи отъ

6 февраля 1588 года жертвователи между прочимъ обязали братство изъ дохо-

') Kraszewski—Wilno—Т. III. ПО. Przechadzki po Wilnie—Kirkor—48.
3) Kirkor-49.
8) Акты Вил. Ком. т. XX. 5ІЗ, 514.
*) Акты Вил. Ком. т. XX. 444.
») Ibid. 259.
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довъ этой каменицы давать шесть копъ грошей литовскихъ священникамъ Пре-

чистенской церкви, а остальную часть доходовъ распред лять на содержаніе

б дныхъ въ богад льн , на п вчихъ, на церковную прислугу и на другія благо-

честивыя д ла '). Домъ этотъ лежалъ за Николаевскимъ (теперь несуществую-

щимъ) переулкомъ, за пом щеніемъ причта свято-Николаевской церкви, гд теперь

домъ, принадлежащей Свято-Духову монастырю. На него въ 15U8 году напалъ

литовскій копюшій Павелъ Сап га и силою выт снилъ изъ него членовъ Вилен-

скаго православнаго братства, почему тогда же Сап г была вручена вознымъ

пов стка для явки въ судъ „о выбитье кгвалтовное того братства отъ его ми-

лости пана конюшого зъ спокойного держанья зъ дому братства Виленского цер-

ковного, у месте Виленскомъ, противъ Рыбного торга лежачого" ;). Дальше лежалъ

домъ Петра Вракара 3) и на углу Большой и Андреевской улицъ—домъ Вилен-

скаго м щанина и купца Бальцевича. Это въ 1093 году 4). Но раньше въ поло-

вині XVI стол тія (1509 г.) зд сь значится домъ госпиталя Виленскаго костела

св. Духа, ИЗВЕСТНЫЙ подъ именемъ Яромолинскаго, подле улицы Савичъ съ одной

стороны и подле дома скарбиаго писаря Лярка съ другой. Домъ Яромолинскій

былъ освобожденъ Сигизмундомъ-Августомъ въ пользу госпиталя отъ постойной —

квартирной повинности и отъ платежа медовой и пивной пошлины 5). Упоминае-

мый зд сь домъ Лярка, изв стный до XIX стол тія подъ именемъ Лярковской

каменицы, разд ленъ былъ потомъ между наследниками Томкевича и Чаплинскаго,

а съ 1035 года ц ликомъ пріобр тенъ покупкою Виленскимъ свято-Троицкимъ

монастыремъ в). За домомъ Яромолинскимъ — госпитальнымъ начинались уже

Амбары или Имбары.

Напротивъ Пятницкой церкви, на углу Большой и Іоповской улицъ (нын ш-

няго ІПварцоваго переулка) находился домъ Рожицовскій, которымъ въ начал

ХУПІ в ка влад лъ Августинъ Вавржецкій. Сзади этого дома былъ (есть и

>) Щербицкій— Виденскій Свято-Троицкій монастырь, 153.
2) Акты Вил. Ком. т. XX. 131.
3) Ibid. 321.
*) Ibid. 498.
5) Собраніе грамотъ—Семенова—ч. I, стр. 120* Акты Вил. Кои. т. XX, 166,
в) Археогр. Сборникъ—X. 107. Неизи стно на какомъ основаній почтенный авторъ изсд -

дованія о „Виленскомъ свято-Троицкоиъ монастыр " объединяетъ въ одну об каменицы Сап -
жинскую и Лярковскую— см. стр. 153, хотя въ Momoryale 1701 г., нанечатанномъ въ Археогр.
Сборн. т. X, стр. 1—217 каменица Лярковская ясно показана „w Rybnym końcu, położeniem z
iednej strony od kamienicy szpitala rzymskiego, a z drugiej strony wedle kamienicy*, nazwaney
Sapieźyńskiey"... ibid. str. Ю7.
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• теперь) садъ и огородъ, подаренный въ 1613 году Радивиллами Евстафію Воло-
вичу ] ) .

Черезъ Шварцовъ переулокъ, на углу, гд пом щеніе дирекцій народныхъ

училищъ, безплатной школы и другихъ учрежденій, былъ домъ, дольше другихъ

названій сохранявшій за собою наименованіе Элгагиевичовскаго. Онъ образовался

изъ н сколькихъ другихъ домовъ. Въ начал XVI стол тія въ этихъ м стахъ,

включая сюда и домъ главнаго штаба, жили Гаштольды и Остыки. При ихъ

домахъ были болыпіе дворы, плацы, огороды, сады и множество жилыхъ и нежи-

лыхъ пристроекъ. Дворами этихъ домовъ можно было пройти съ одной улицы

на другую, подобно тому, какъ это можно еще вид ть въ дом Управленія учеб-

наго округа, въ дом бывшихъ клиникъ, напротивъ штаба, въ зданій Виленскихъ

гимназій... Въ 1543 году Софія Гаштольдъ, Виленская воєводиная, „маючи бач-

ность на в рные и цнотливые послуги служебника своего Блажиюса Галюса,

которые онъ чинилъ черезъ немалый часъ сынови ея небощику пану Станиславу

Кгаштольду, коевод Троцкому, даровала ему домъ въ месте Виленскомъ и тую

суму, которую на тотъ домъ она позычила (одолжила) Виленскому м щанину

Лаврину Генриковичу и Ганне жене его и Себестыянови сынови ее"...2). Черезъ

шесть л тъ домъ Влажія Галла, civis Poznaniensis, мы видимъ уже въ рукахъ

доминиканъ, которые продаютъ его Сигизмунду-Августу. Плату за домъ вносить

именемъ Сигизмунда-Августа изв стный уже намъ Іоаннъ Ульриховичъ Гозій.

Рядомъ съ этимъ домомъ Сигизмундъ-Августъ покупаетъ въ 1558 году у Вилен-

ской м щанки какой-то Мисіовой другой домъ съ плацемъ и все это въ томъ же

году дарить Виленскому городничему Іову Прейтфусу, который псредъ т мъ за

годъ самъ купилъ тутъ же домъ и плацъ у Варвары Нушифедровой 3 ). Такимъ

образомъ у Іова Прейтфуса въ общей сложности оказался уже значительный

плацъ съ н сколькими домами и другими строеніями, выходившій на нын ганій

Шварцовъ переулокъ, который отъ его имени сталъ называться Іоповскимъ, прежняя

Задаринская улица (Іовъ въ простор чіи Іопъ). Въ 1586 году Іоповскій домъ съ

плацами и со вс ми строеніями перешелъ во влад ніе литовскаго земскаго под-

скарбія Халецкаго *), который расширилъ его прикупкою по сос дству новыхъ

плацовъ и домовъ Виленскаго м щанина и купца фонъ-деръ-Флета, бывшаго

>) Акты Бил. Ком. т. XX, стр. 234, 235, 255, 296, 303...
2) Акты Вил. Ком. т. XX, 2.
3) lbid. 7, 10, 296.
4) Акты Вил. Кои. т. XX. .52, 54, 55.
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Стульбинскаго и другихъ '). Халецкій вс свои влад нія продалъ въ 1612 году

ксендзу Евстафію Воловичу, писарю и референдарію великаго княжества Литов-

скаго. Въ купчей кр пости сказано, что продаваемый домъ лежитъ на углу

Большой улицы и Іоповской, противъ дома Августина Вавржецкаго, а съ л вой

стороны граничить съ домомъ Іоны, пороховаго мастера, и огородомъ Ивана

Валашка 2). Видно, что посл пожара 1610 года въ составъ влад ній Халец-

каго вошла земля бывшихъ зд сь домовлад льцевъ райцы Виленскаго Андрея

Матвеевича и потомъ Солокая, Виленскаго бурмистра 3). Черезъ семь л тъ Воло-

вичъ, уже Виленскій епископъ, продаетъ вс свои пріобр тенія 4) Виленскому

кустошу и управляющему Жмудскою епископіей Мальхеру Эліашевичу Гейшу.

Отъ его отчества и влад нія его стали называться Эліашевичовскими, хотя домъ

и въ посл дующее время нер дко назывался именемъ перваго влад льца—Стуль-

бинскимъ.

Епископъ Эліашеішчъ всегда нуждался въ деньгахъ и оставилъ посл себя

болыпіе долги, почему и домъ его въ 1636 году былъ проданъ іезуитамъ, у кото-

рыхъ еще въ 1632 году Эліашевичъ взялъ десять тысячъ злотыхъ подъ залогъ

дома 5 ). По той же причин въ 1620 году онъ отказался въ пользу Виленскаго

райцы Августина Вавржецкаго отъ сада и огорода, принадлежавшаго дому и пода-

реннаго передъ т мъ Воловичу Радивиллами 6). Для увеличенія личнаго дохода

по дому Эліашевичъ допускалъ различные незаконные поступки въ ущербъ доход-

ности города и королевской казны, почему и король, и городъ въ 1629 и 1630

годахъ возбуждали противъ него судебныя пресл дованія. Его обвиняли въ томъ,

что онъ отказывается выполнять требованія города и нести городскія повинности,

хотя домъ его подчиненъ городскому присуду. Эліашевичъ не платилъ установлен-

наго дорожнаго налога, не вносилъ платы на содержаніе городскихъ воротъ и

стражи, не подчинялся никакимъ постановленіямъ города, не давалъ въ своемъ

дом назначаемыхъ установленнымъ порядкомъ квартиръ для изв стныхъ лицъ и

') Акты ІЗилеи. Ком. 10, 100, 101.
2) ІЬісІ. 23:!, 234.
8 ) Ibid. 100
*) Т. е. kamienicę z iej placem i z wszelkim budowaniem murowanym i drewnianym—od iego

m. p. Chaleckiego nabytą, . . . w której po nabyciu oney niemałom gmachów, sklepów у różnego
mieszkania nowo swym kosztem zmurował у z drzewa pobudował . . . a także i ogród od oświeco-
nego i. m. хіесіа Albrychta-Stanisława Radziwiłła. . . prawem wieczystym darowany у zapisany. . .
ibid. 255.

u) Ibid. 303, 310.

') Ibid. 504. *
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вм сто того устроялъ тайный пріютъ для различныхъ прі зжихъ ремесленниковъ—

столяровъ, маляровъ, игольниковъ и др., совершенно въ противность закону, тво-

рилъ надъ ними судъ и расправу, позволялъ прі зжимъ постороннимъ гостямъ

вести взаимную куплю и продажу и многое другое ]). Если бы на будущее время

продолжались такіе безпорядки, виновные, на основаній королевскаго р шенія

1630 года, подвергались денежному штрафу въ тысячу копъ грошей литовскихъ2).

Домъ Еліашевичовскій, посл паденія іезуитовъ, перешелъ въ частныя руки;

теперь принадлежитъ Виленскому учебному округу.

Настоящее пом щеніе штаба Виленскаго военнаго округа находится на м ст

дома, принадлежавшаго въ ХУІ стол тіи Остыкамъ 3). Родъ Остыковъ относится

къ такой же древней почетной литовской знати, какъ Гаштольды, Радивиллы,

Гинтовты, Довойны, Кежгайлы и др. Широкая жизнь втянула Григорія Остыка

въ неоплатные долги и онъ, находясь въ безвыходномъ положеній, задумалъ изм ну

своему государю и занялся д ланіемъ фальшивой монеты. На допрос онъ пови-

нился въ своихъ преступленіяхъ, указывая причину ихъ въ долгахъ, и просилъ

помилованія. Подд лкою монеты, по его указанно, занимался еврей. Стефанъ

Баторій вел лъ казнить смертію и Григорія Остыка и его соучастника еврея 4).

Им нія Остыка, по распоряжение короля, были отданы Бекешу5), а домъ, о кото-

ромъ говоримъ, въ XVII стол тіи находился уже во влад ніи Пацовъ. Какъ

видно изъ зав щанія Михаила Паца 1675 года, онъ значительно расширилъ

прежнее пом щеніе Остыковъ и прикупами сос днихъ домовъ, и новыми при-

стройками. Такъ онъ пріобр лъ домъ отъ бурсы, основанный въ 1602 году кано-

никомъ Амвросіемъ Бейнартомъ 6); другой домъ купилъ у литовскаго хорунжаго

Вушли 7). Продали Пацу свои дома н кто Гейштадъ и насл дники Дубовича 8),

бывшіе дома Бильдюка и Виленскаго мытника Якова Яблки э). Соединенные въ

одно, они образовали большой кварталъ, который съ рынка выходилъ на другія

заднія улицы. Зд сь въ нижнихъ этажахъ было много подваловъ, лавокъ, пив-

*) Акты Вил. Ком. т. XX. 294, 296, 502—506.
2) Грошъ равнялся въ это время одной и 98 сотыхъ кзи йкн—Горбачевски—14с.
') Акты Вилен. Ком. т. XX. 7.
4) Panowanie Henryka Walezyusza i Stephana Batorego. Albertrandi —130—138, 339.
5) Balinski—Wilno—T. II . str. 110. 117, 246—269.
*) Wizerunki—T. 18, str. 68.
7) Ibid. 72 78.
8) Ibid. 79.
«) Акты Вил. Ком. т. XX, стр. 167, 460.
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ныхъ складовъ, много пом щеній для торговцевъ и др. '). По смерти Ми-

хаила Паца его достояніе перешло, по зав щанію, его племянникамъ Ивану

и Петру Пацамъ, Ивану Воловичу, Іерониму Ляцкому, Бонифатію Пацу и дру-

гимъ братьямъ, часть сестр , многое досталось іезуитамъ и особенно много назна-

чалось на окончаніе и устройство Петро-Павловскаго костела на Антокол . Дво-

рецъ Паца, въ которомъ во второй половині XVII стол тія останавливались

короли польскіе, когда прі зжали въ Вильну (замокъ былъ разрушенъ и оставался

въ запуст ніи), примыкалъ по направленію къ Стекляной улиц къ госпитальному

дому, подъ названіемъ Бзоловскаго. Въ конц XVII в ка со вс ми находящимися

въ немъ лавками, жилыми пом щеніями, пивными и другими строеніями, домъ

Бзоловскій находился въ зав дываніп Виленскаго госпиталя св. Лазаря, который

состоялъ при свято-Троицкомъ братств . Дал е находился домъ Виленскаго купца

Іоанна Штрунка 2). Домъ Доброгостовскаго граничилъ уже съ землею церкви Воскре-

сенія Христова 3), на которой находились пом щенія священника и н которыхъ

частныхъ лицъ 4). Рядомъ съ землею Воскресенской церкви по Стекляной улиц

находился домъ Палецкихъ. Одинъ изъ нихъ, какъ мы говорили, былъ основа-

телемъ въ Вильн стекляпой фабрики и пользовался исключительнымъ правомъ

вести въ город оптовую торговлю стекломъ какъ своего производства, такъ и

выписывать его изъ заграницы. Отъ его дома и магазиновъ со стекломъ сама

улица, нужно думать, получила пазваніе Стекляной.

Чрезъ улицу напротивъ Воскресенской церкви лежалъ домъ, принадлежавшій

въ ХАЛІ стол тіи скарбнику литовскому Ивану Семеновичу Зар цкому 5). Рядомъ

съ домомъ находилась въ 1575 году типографія Мамоничей, принадлежавшая

передъ т мъ Бабичамъ. Яковъ Бабичъ былъ Виленскимт. бургомистромъ. Зд сь

впервые въ западной Россіи началось печатаніе славянскихъ книгъ около 1525

года (по другимъ около 1522 г.). Появились апостолъ, ака истникъ, псалтирь,

часословъ. Во второй половині; XVI стол тія домъ Зар цкаго переходить въ

собственность Мамонича и рядомъ съ домомъ въ его типографіи работаетъ съ

1575 года Петръ Тимофеевичъ Мстиславецъ изъ Москвы. Много въ начал

помогали ему и матеріально пособляли въ типографскомъ д л Григорій Але-

') Wizerunki—Т. 18, stu. 7), SO.
*) Акты Вил. Ком. т. IX, 2ó;j, 25 \, 287.
3) Акты Ьи.і. Ком. т. XX.. 2Ь\).
<) Ibid. 41-і.
й ) Акты Вил. Ком. т. XX. 201. Dalinski - Wilno — Т. II, str. 121, пр. 60. Kraszewski—

W i l n o - T . IV, str. GS. •
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ксандровичъ Ходкевичъ и Зар цкіе, какъ названный нами литовскій скарбникъ,

такъ и братъ его Зенонъ, Виленскій бургомистръ. Изъ типографіи выходятъ:

напрестольное євангеліє, псалтырь, апостолъ, октоихъ, катихизисъ, литовскій ста-

тутъ и др. ! ). Но въ 1598 году мы встр чаемся въ актахъ съ многими процес-

сами противъ Богдана и особенно Луки Мамонича по д лу о неплатеж ими

долговъ 2). Были описаны вс дома его въ Вильн 3) и им нія: Порудомино и

Ловильна, „со всими млынами, кгрунтами пашными, сеножатями, лесами двор-

ными". Правда, что Лука Мамоничъ, въ это время скарбникъ Виленскій, про-

тестовалъ противъ отчужденія у него собственности, a пов ренный его, „зъ мно-

гими мужиками собранными зъ кійми и зъ розными бронями, прибегли зъ вели-

кимъ пудомъ, поведили (возному), ижъ дей якобы въ неведомости его милости

пана скарбного и насъ слугъ его вчора есте тутъ прыежджали и сегодня пріе-

хали, а такъ панъ мой вамъ черезъ мене того увязанья (ввода во влад ніе) не

поступуетъ и боронитъ" *); но изъ дальн йшаго видно, что недвижимое имуще-

ство Мамонича съ начала XVII стол тія стало переходить въ другія руки 5). Съ

т мъ вм ст и типографія его перешла въ в д ніе Виленскаго Свято-Духовскаго

братства, которое съ этого времени (около 1623 года) широко раскинуло свою

благотворную д ятельность. Рядомъ съ Зар цковскимъ-Мамоничовскимъ домомъ

лежалъ въ рынк госпитальный Калетниковскій домъ 6), а тамъ еще н сколько

малыхъ домиковъ и потомъ мясные ряды.

По другую сторону рынка па Имбарахъ съ ХУІ в ка обращаютъ на себя

вниманіе домъ Хотеевскій и другіе два, изв стные подъ названіемъ Гелди7). Гел-

ды—это были торговыя товарищества, участниками въ которыхъ могли бытьрус-

скіе люди и природные литовцы безъ различія в роиспов данія. Эти товарищества

им ли на Имбарахъ три громадныхъ названныхъ дома, съ обширными въ нихъ

!) См. Памятники старины Батюшкова, вып. VI, 171, 172. Balinski—Historya m. Wilna—
Т. 2. str. 162, прим. 66. Kraszewski—Wilno—Т. IV, str. 62, 63.

2) Акты Вил. Ком.—т. XX. 146, 147—152, ср. 112'
3) „Першая каменица у бокъ ратуша противъ Соленниковъ",—по другому документу,—„въ

рывку противъ вольныхъ складовъ, прозываемая Зар цкая" (о ней у насъ идетъ р чь); „дру-
гая—въ улицы Н мецкой, з рынку йдучи по леве; а две каменицы па Имбаре, цосполу стоячие,
во другой стороне ратуша; а пятая каменица, минувши улицу Конскую, йдучи ку Острой браы
по праве, не доходечи гостиннаго дому"—ibid. 151, 152.

*) Ibid. 151.
5) Ibid. 283, т. X. 260—264.
«) Kraszewski—Wilno—Т. IV, str. 63.
7) Акты Вил. Ком. XX, 148, 149, 151.
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складами и подвалами '). Гранича съ домомъ Вурбы въ начал Имбаръ отъ свято-

Николаевскаго собора, Гелды простирались до госпитальнаго, такъ называемаго

Коробелинковскаго дома. Часть Гелдъ принадлежала Лук Мамоничу 2). Но въ

1608 году малую Гелду и Хотеевскую мы видимъ уже въ рукахъ у братьевъ

Максимовичей, которые тогда же продаютъ ихъ торговому товариществу: Лук Со-

болю, Мартину Михайловичу, Ивану Гавриловичу, Семену Красовскому, Семену

Ивановичу, Новгородцу, еодору Кушеличу, еодору Гавриловичу, Козьм Клинчу,

Еську Ивановичу и Анн Васильевн Милявчиной—м щанамъ и купцамъ Вилен-

скимъ и ихъ потомству 3). Большая Гелда была куплена у Головни Виленскимъ

м щаниномъ Семеномъ Ивановичемъ Азаричемъ, который им лъ изв стную часть-

и въ малой Гелд 4). Сынъ Семена Азарича Іеронимъ продалъ принадлежавшую

ему часть въ малой Гелд и Хотеевской Виленскому райц Захаріи Шитику 5).

Въ конп ХУІІ в ка Гелда Большая и Хотеевская перешли въ частныя руки и

были разд лены между многими влад льцами, а Гелда малая до сихъ поръ по за-

в щанію остается собственностію свято-Духова монастыря. Тутъ же на Имбарахъ

были дома Ивана Шитика, Ивана Василевскаго, постригальня, много лавокъ и

разнаго рода складовъ, по преимуществу съ жел зомъ6), домъ Пинскаго владыки

Григорія Михайловича, бывшій потомъ въ части Вражица. Сальцевича и наконецъ

монастырскій 7) и другіе 8).

По средин рынка находился ратушъ. По преданію, на этомъ м ст убиты

литовцами при Ольгерд семь челов къ францисканъ. которыхъ Гаштольдъ

выписалъ въ Вильну для распространенія латинства. Ратушъ составлялъ не-

обходимую принадлежность городовъ, пользовавшихся Магдебургскимъ пра-

вомъ. Въ немъ происходили вс суды, касающіеся м щанъ Виленскихъ,

в дались вс д ла, относящаяся до городской экономіи, благоустройства и по-

рядка. По постановленій) Сигизмунда перваго, въ ратуш въ изв стное время

Должны были зас дать отд льно въ одной изб бургомистръ и радцы, а въ дру-

гой—войтъ и лавники. Д ла общаго интереса р шались по взаимному соглашенію

между об ими избами. Участвующимъ въ городскомъ самоуправлении запрещалось

') Jaroszewicz—Obraz Litwy—t. 3, въ конц ; стр. не ном. къ стр. 107, 109.
2) Акты Вил. Ком. XX, 148, 149, 151.
3 ) Wizerunki—t. 24, str. 250 и пр. 2.
4) Акты Вил. Ком. IX, 473, 477.
s.) Ibid. XX, 361.
6 ) Ibid. 272, 273. 175, 177, 51, 5G и др.
7) Арх. Сборн. X, 111. »
8 ) Акты Вил. Ком. т. IX, 211, 291), 330.

XX
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подъ присягою распространять в сти относительно городской казны и передавать

на сторону какія нибудь, особенно секретныя постановленія. Въ ратуш храни-

лись общественныя деньги, иустроенъ былъ особый архивъ для храненія город-

скихъ д лъ, преимущественно различныхъ привиллегій. Требовалось для большей

безопасности удалить отсюда различныя горючія вещества, въ томъ числ порохъ,

и если бы въ данномъ случа потребовалось построить новое зданіе, то расходы на

него покрывались изъ суммъ общественныхъ. „А до скарбу и до привиліовъ ме-

скихъ маютъ быти чотыри замки, а чотыри ключи, а до оныхъ замковъ маютъ

быти два ключа у бурмистра в ры римское, а два у бурмистра греческой в ры;

а тые скарбы, которые тамъ будутъ ховати, по личбе шафаромъ, не маютъ быти

рушоные, одно на посполитую р чь того места зъ ведомостью всихъ, и въ книги

писати, што которого року будетъ взято до скарбу, а тые книги въ скарбе маютъ

быти". Въ ратуш находились м ры и в сы. Квадратное ратушное зданіе обстроено

было многочисленными каменными ,, клетками" и „передклетями" со складами раз-

личныхъ товаровъ '). Зд сь были ряды сольные, въ которыхъ продавали соль,

сельди, масло, воскъ 2), ряды суконные, мелочные, коренные 3), камеры для сбора

пошлинъ, склады оружія и городскихъ запасовъ, городская тюрьма и особенно

отд лялся прекрасный скорняжій домъ ')• Съ одной стороны ратуша стоялъ по-

зорный столбъ, съ другой вис лица, необходимые видимые знаки Магдебургскаго

права. Надъ зданіемъ ратуша возвышалась громадная высокая башня (около 144

футовъ), на которой между прочимъ находились часы. Зд сь по временамъ играла

музыка, а часы давали знать, когда жителямъ сл довало тушить въ домахъ ве-

черніе огни 5). Въ 1781 году башня въ ратуш упала и своимъ паденіемъ при-

чинила громадный вредъ какъ городскому архиву, такъ и множеству д лъ латин-

скаго духовенства, которыя взяты были сюда для необходимыхъ справокъ и вре-

менно пом щались въ ратуш 6). Несчастш съ людьми отъ паденія башни не было,

такъ какъ наклоненіе ея стали зам чать заблаговременно; думали даже остановить

ея паденіе и приступили къ необходимымъ работамъ. Но увеличивающееся откло-

неніе башни становилось все бол е зам тнымъ, а испытываемое сотрясете при

работахъ грозило неминуемымъ паденіемъ. Работы были остановлены, рабочіе

') Dubinski—54—58.
2) Акты Вил. Кои. т. XX, 201.
3) Ibid. т. IX—487. Арх. Сборн. X, 137.
*) Kraszewski—Wilno—t. 3, str. 316.
5 ) Ibid.
•) Dubinski—295.
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отправлены по домамъ, запрещено подходить къ ратушу со стороны Н мецкой

улицы и объявлено жильцамъ сос днихъ домовъ, чтобы на всякій случай они

держали окна претворенными для изб жанія вреда въ домахъ отъ сильнаго со-

трясенія воздуха при паденіи башни. Она д йствительно упала черезъ два дня

посл сд ланныхъ распоряженій '). Башенные часы въ ратуш до паденія были

сняты и пов шены на башн костела св. Казимира2). Нын шній ратушъ устроенъ

около 1783 года, а съ 1845 года въ немъ сталъ пом щаться театръ.

Въ восьмидесятыхъ годахъ прошлаго стол тія много шума над лала пущен-

ная к мъ то в сть, что около ратуша открыто м стонахожденіе ртути. Начались

секретные ея поиски. Финансовая литовская коммиссія и даже король заявили

неудовольствіе Виленской администрации, что она молчитъ о такомъ важномъдля

государства открытіи и не даетъ ему надлежащего хода. При помощи м стныхъ

ученыхъ были сд ланы разсл дованія, которыя выяснили, что Виленская почва по

ея составнымъ частямъ и свойствамъ р шительно не можетъ заключать въ себ

настоящихъ жилъ ртути; что, съ другой стороны, въ торговыхъ ратушныхъ скла-

дахъ находилось у одного купца въ банкахъ значительное ея количество; что эти

банки были разбиты при паденіи башни и ртуть ушла въ землю. Вотъ эта то

находимая въ земл въ н которыхъ м стахъ ртуть и послужила причиною всего

поднятаго шума 3).

За ратушемъ по улиц къ Острымъ воротамъ, по правой сторон , минуя Кон-

ную улицу (нын шнюю Милліонную), находились дома изв стнаго уже намъ Ма-

монича 4). Въ ХУЛ стол тіи они носили названіе „каменицъ Тешинскихъ или

Ты(и)шинскихъ'\ Въ 1G31 году Варвара Мамоничовна, продавая недвижимое иму-

щество отца своего, между прочимъ въ записи говорить: „до того продаламъ на

вечность и каменицы дв въ месте Виленскомъ, въ которыхъ мн половица на-

лежала... водле дому меского гостинного, подъ мескимъ правомъ лежачіе, назы-

ваемые Тышинскіе и зъ склепами тыми, которые небощикъ малжонокъ мой панъ

Владиміръ Жоховскій нрезыскъ одержалъ, яко се сами въ собе тыи каменицы

маютъ: одну каменицу Тыгаинскую, што водле самого дому гостинного лежить...

а другую каменицу, ту-же прилеглую"... 5 ).

') Wizerunki—t. 23, str. 224—228.
2) Kirkor—50.
3) Рукон. отд- Вил. публич. библ.. залъ Б, ши. 3, № папки 132, л. 252.
*) Акты Вил. Ком., т. XX, 151, 152.
5) Ibid. X, 2G0.
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Дал е сл довалъ гостинный домъ или дворъ съ большими разнаго рода при-

стройками '). О немъ уже была р чь. Отъ земли и построекъ свято-Троицкаго

монастыря его отд лялъ небольшой переулокъ, теперь не существующій. За пе-

реулкомъ начиналась такъ называемая Троицкая гора, съ мужескимъ и женскимъ

монастыремъ, съ садомъ, огородами, съ кладбищемъ, со многими домами, бога-

д льнею, школою, съ церковію св. Петра и ея пристройками. „Гора Троицкая и

все, что въ настоящее (1701 году) время принадлежитъ монастырю и церкви, го-

воримъ словами свято-Троицкой монастырской хроники 1701 года, заключается въ

сл дующихъ границахъ. Если отъ богад льни, принадлежащей монастырю и ниж-

нихъ въ здныхъ воротъ (они были во двор нын шняго пом щенія соборнаго

причта) будемъ направляться къ другимъ воротамъ, то вл во отъ этихъ воротъ

церковный погостъ и монастырская школа или бурса, отъ которой тоже вл во

идутъ городскія зданія, простирающаяся до дома... (пропускъ въ подлинник ), до

подваловъ и развалинъ бывшей церкви св. Петра. Дальше вл во начинается мо-

настырскій садъ, отд леяный отъ церковнаго погоста каменного ст ною". Онъ,

по указанію названной хроники, прилегаетъ къ забору и дому Томкевича и под-

ходить къ дому виленскаго м щанина Цыбульскаго, въ переулочк , возл город-

ской ст ны. Отъ дома Цыбульскаго, при самой дорог , вдоль улицы и ст ны,

окружающей городъ, идетъ вокругъ монастырскаго сада заборъ до деревяннаго

монастырскаго домика, находящегося на той же улиц . За домикомъ этимъ, при

ст н , находятся дв монастырскія каменицы: одна Дубовичовская, а другая ку-

пленная у Р пницкой; эти дома окружаютъ садъ по направленно къ Конной улиц

и Восачкамъ (б. женскій латинскій монастырь, гд теперь базарь) и простираются

до пустыхъ каменицъ, прилежащихъ къ дому, пріобр тенному отъ Р пницкой.

Минуя эти пустыя зданія и направляясь кь монастырю, садъ примыкаетъ къ ка-

мениц г. Закревскаго и сос дней съ нею и, наконецъ, къ камениц Тыминской,

подчашины Виленской, садикъ которой, окруженный каменного ст иою, вдается въ

садъ монастыря, до его забора и до городскихъ каменицъ, примыкая къ самымъ

ихъ дворамъ. Кром того на заднемъ двор , при монастырскихъ воротахъ, подле

каменицы базиліанокъ, на Конной улиц , есть деревянный домикъ съ н которыми

каменными постройками, пожертвованный монастырю Колендою. Домикъ этотъ

также принадлежитъ къ Троицкой гор , такъ какъ онъ входить въ пред лы мо-

настыря каменными постройками, въ которыхъ теперь (1701 г.) устроенъ пивова-

і) Ibid. XX, 152, 173, 282.
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ренный заводь 1). Въ 1612 году Іосифъ Рутскій показалъ семнадцать домовъ, по-

строенныхъ на церковной земл и такъ какъ н которые изъ нихъ служили по-

м хою, по своему сос дству, монастырю и церкви, то королевскимъ декретомъ

приказано было снести ихъ *).

Такимъ образомъ видно, что за малыми исключеніями свято-їроицкому мона-

стырю принадлежало почти все пространство между несуществующимъ нын пере-

улкомъ, около бывшаго гостиннаго двора, Конною улицею, которая въ монастыр-

ской хроник иногда называется Хачучинскою 3), городскою ст ною къ Острымъ

воротамъ и Островоротною улицею опять до гостиннаго двора. О другихъ мона-

стырьскихъ влад ніяхъ въ город скажемъ въ своемъ м ст . Зам тимъ только,

что возл Острыхъ воротъ находился домъ Цырковскаго, насл дники котораго

записали его Троицкому монастырю 4). Ближе къ монастырю стоялъ домъ Прокши,

частію деревянный, частію каменный. Съ давнихъ поръ онъ былъ въ его

зав дываніи. Заднею стороною онъ опирался о монастырскій госпиталь и лежалъ

между домами съ одной стороны Виленскаго купца Кононовича, съ другой—свято-

Троицкаго госпитальнаго. Въ 1640-мъ году домъ Прокши былъ проданъ мона-

стыремъ сос ду—Кононовичу 5). По правой сторон улицы отъ Острыхъ воротъ

въ городъ все пространство, занятое теперь костеломъ св. Терезіи, женскимъ

духовнымъ училшцемъ и свято-Духовскимъ монастыремъ принадлежало во второй

половин XVI стол тія Виленскому братству G). Крашевскій говорить 7), что на

этомъ пространств находилась даже улица Непроходная (Nieprzechoża), которую

около 163(5 года заняли кармелиты босые подъ свои костельные постройки; въ

зам нъ они дали монастырю другіе плацы. Дал е кругомъ Духова монастыря по

Большой и Субачей улиц находились дома и плацы, принад.іежавшіе или брат-

ству, или большею частію изв стшлмъ въ свое время богатымъ купцамъ. О мона-

стыряхъ, цсрквахъ и костелахъ ХУІ и ХУІІ стол тіяхъ будемъ говорить от-

д льно.

1) Археогр. С.'нфн.—X, 19—21. Ср. Wizerunki-t . 24, str. 236—237.
2) Ibid.
3) Археогр. Сборн. X 50, 51. На стр. 135, Хачучииска.ч улица показана за костеломъ св.

Казішіра.

*) Ibidem 114, 115.
5) Акты ВИЛ. КОИ. Т. IX. 17G.

") Wizerunki—Т. 24, str. П О — I M , прим. 1.
7j Kraszewski—Wilno— Т. III, str. 32G. '
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По сос дству съ домомъ Шимкевича, который въ начал XVII стол тія при-

надлежалъ Настась Тризнянк и граничилъ съ землею свято-Духова монастыря,

находились дома Гомшеевскій и Якова Кондратовича. Тотъ и другой были на

половину каменные, на половину деревянные. Первый былъ купленъ Вилен-

скимъ братствомъ у ловчаго литовскаго Ивана Нарушевича, „а другій домъ,

также муромъ и деревомъ побудованы, вечностью надалъ имъ, говорить королев-

ская грамота, на тое-жъ братство ихъ церковное мещанинъ нашъ Виленскій,

братъ ихъ, до того братства уписный, Іаковъ Кондратовичъ: которые домы оба-

два посполъ з собою лежатъ въ месте нашомъ столечномъ Виленскомъ, йдучи

з рынку до Острое брамы по левой руде у певныхъ границахъ межи домами, з

одное стороны подле дому, деревомъ побудованого, Филипповое ПІимковичовое, а

теперешнее (1592 г.) Яновое Завищиное Настазіи Тризнянки, а з другое сто-

роны подле дому мурованого д тей мещанина нашого Виленского зошлого Бог-

дана Пашковича Видблянина" '). Оба названные дома Нарушевича и Кондра-

товича братство, съ согласія короля, соединило въ одинъ и въ немъ предполо-

жило открыть братскую школу для приготовленія людей ученыхъ, духовныхъ и

св тскихъ. „Мають и вольны будуть, говорится въ королевской грамот , поме-

ненные братя братства церковнаго.. до того дому своего брацкого сходечися

намовляти и вшелякие потребы брацтва своего отправовати, где имъ того потреба

окажетъ, также людей въ письме ученыхъ духовныхъ и свецкихъ такъ много,

колько того потреба укажетъ, ховати и школы брацкие науку детемъ языка гре-

ческого, русского, латинского и польского въ томъ дому своемъ брацкомъ

мети и книги всякие новаго и старого закона, ку науце детемъ и всего

народу христіанского и иные всякіе справы духовные, свецкіе письмомъ грец-

кимъ, русскимъ, латинскимъ и польскимъ друковати и детей брати уписное народу

хрестианского и убогихъ сиротъ въ школе ихъ брацкой дармо учити и иншые

учинки позорные и милосердные ведле постановеня и артикуловъ брацкихъ...

отправовати мають водлугъ нреможеня своего и церковь набоженства своего на

тыхъ номененыхъ кгрунтехъ домовъ своихъ брацкихъ, яковую мети похочутъ,

вольно имъ будетъ муромъ и деревомъ збудовати и всякихъ обыходовъ набожен-

ства ихъ водлугъ звычаю хрестианского свободно и добровольце уживати позво-

ляемъ" 2). Зд сь въ братской школ были и д йствовали такія высокія личности,

') Собраніе древнихъ грамотъ г. Ви.іьны—ч. U. S0—81.
2) Ibid . S2.



CLIX

какъ Леонтій Карповичъ, Мелетій Смотриціи, Іосифъ Вобриковичъ и другіе ').

Въ конц ХУІІ в ка д ятельность школы значительно слаб етъ, а потомъ и

совершенно прекращается. Дал е находился домъ и огородъ Богдана Пашко-

вича Видблянина. съ которыиъ, какъ мы вид ли, граничилъ братскій домъ 2).

Къ дому Пашковича съ другой стороны примыкалъ дворъ Виленскаго м щанина

Шнипки, который, т. е. дворъ, по зав щанію влад льца въ 1594 году, немед-

ленно долженъ былъ перейти въ собственность Виленскаго братства. „А такъ

ижъ ми Панъ Богъ, говорить въ своемъ зав щаніи Шпинка, на сесъ часъ хоро-

бою наведати рачилъ, зачимъ и смерти ся сподеваю, тогда я постерегаючи, абы

то на души моей не зоставало (ино вжо о тотъ дворъ мой еще перво сего учи-

нилъ есми певное постановенье и торгъ зъ братствомъ церковнымъ Виленскимъ),

тую продажу мою теперь симъ тестаментомъ моимъ врадовне ствержаю и оный

дворъ братству церковному у поссесыю подаю..."3). Дворъ Шнипки былъ зна-

чительныхъ разм ровъ и выходилъ на дв улицы. Съ нимъ граничилъ домъ

Сутулинскихъ, м щанъ господарскихъ Виленскихъ 4). На Островоротной улиц

были еще и другія „каменицы". Подъ 1618 г. въ актахъ записана жалоба кня-

зя Гедройтя объ отнятіи у него въ 1610 году золотаго съ дорогими камнями

перстня „въ каменицы названой Хлюдинской, въ месте Виленскомъ, на Острой

улицы, противъ церкви светое Троицы, подле каменицы пани Валашковой ле-

жачой" Б).

М стность между Имбарами и Субачей улицею въ ХУІ стол тіи была занята

незначительными постройками, которыя въ начал ХУІІ стол тія большею частію

уничтожены для устройства зд сь костела св. Казиміра и другихъ соотв тотвен-

ныхъ зданій и образованія кладбища. Въ 1620 году изв стный намъ домовлад -

лецъ Пашковичъ жаловался на бывшаго слугу своего Неборскаго, который тайно

б жалъ отъ него, заграбивши у него много вещей. Кухонный котелъ былъ опо-

знанъ у Неборскаго и когда его хот ли поймать съ поличньшъ, онъ, „приходечи

ку воротамъ з рынку до костела светого Казимера, утекъ; за которымъ то Мико-

лаемъ Неборскимъ, яко за шкодникомъ, выростокъ его пана Пашковичовъ гонилъсе...

только до вороть цвинтарныхъ, а не далей, и недогонивши его, тотъ котелъ

') Свято-Духовъ монастырь—Флегонта Смирнов і.—46—66. Въ указапаомъ сочиненіи дана
очень хорошая ихъ характеристика.

2 ) Акты Внлен. Ком. т. XX 264. 265.
3) Ibid. ПО, т .
•) Ibid.
8) Ibid. 253. *
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взявши предъ воротами цвинтарными, до каменицы его пана Пашковича

отнесъ *).

На Субачей улиц , которяя ограничивала земли св.-Духова монастыря и ко-

торая славилась т мъ, что на ней жили богат йшіе въ свое время купцы2), нахо-

дились дома Іеронима и Петра Азаричей % Крыштофа Блина, потомъ Бычков-

скаго, изв стный подъ именемъ Ерыштофовскаго % Акулины Дорофеевичовой 5),

Самуила Филипповича 6), Романовича 7), Сульжица, Страшкевича, Кушелевича 8).

Вс эти лица обладали значительнымъ состояніемъ, им ли родныхъ или близ-

кихъ въ состав братіи Виленскаго святаго-Духова монастыря и большую часть

своего имущества записали въ его пользу. На Субачей улиц былъ каменный

домъ Минкевича, который купилъ Карлъ-Станиславъ Радивиллъ и подарилъ его

ксендзамъ кармелитамъ 9). Зд сь же находился плацъ съ домомъ Воловичовъ,

который потомъ принадлежалъ м щанину и райц Виленскому Сенчичу. а въ

1601 году ратушному писарю Бенедикту; а лежалъ тотъ домъ „напротивко цер-

кви заложеня светого Духа братства русского" 10). Въ 1597 году посл довало

заявленіе вознаго, „что при немъ чинила пильность Ганна Григорьевна Цыбуль-

ская, бургомистрова Виленская, въ дому, въ каменицы, въ месте (Виленскомъ,

гд она) зъ малжонкомъ своимъ мешкаетъ, лежачой въ рынку, недалеко Острое

Брамы, на рогу Субачовое улицы, противъ меского (гостиннаго) дому, недалеко

церкви светое Троицы набоженства русского", по д лу о неуплат ей долга Соло-

каемъ, Виленскимъ воековничымъ и дровничымъ " ) .

Н мецкая улица, по свид тельству Виллихія, уже около половины XVI сто-

л тія была застроена каменными домами І2). На план Вильны Брауна на пер-

!) Ibid. 264, 265.
2) Subocz ulica przed laty wspaniała, co najbogatszych kupców w sobie miała, teraz (въ 1749

году) najwięcej pustek... Kraszewski—Wilno—T. III. str. 325.
3) Акты Вил. Ком. т. XX. 351, т. IX. 474, 475.
4) Ibid. т. IX. 248, 240.
*) Ibid. т. IX. 487.
6) ІЬігі. 403.
7J Ibid. 507, 522.
8) lbid. 274, 310.
») Kraszewski—Wilno—Т. II, str. 399.

1 0) Акты Вил. Ком. т. XX. 181.
») Ibid. 126.
J2J Wizerunki—Т. 24, str. 75.
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вомъ м ст представленъ монетный дворъ г). Это м сто съ домомъ въ половин XVI сто-

л тія принадлежало Горностаю, литовскому подскарбію, который и состоялъ зав -

дующимъ литовскимъ монетнымъ дворомъ. Его предм стниками были Иванъ Люто-

мирскій и Юстъ Десій, поставившій монетное литовское д ло на высокую сте-

пень развитія и совершенства 2). Монетный дворъ занималъ большое простран-

ство и лежалъ въ начал Н мецкой улицы, на правой ея сторон отъ ратуша 3)*

Во времена великаго князя литовскаго Александра чеканили только денары и

полугропш. Валинскій говорить, что упоминаемые въ документахъ времени Але-

ксандра рубли литовскіе были нич мъ инымъ, какъ продолговатыми палочками—

кусочками серебра4). При Сигизмунд I и Сигизмунд -Август литовская монета

была хорошаго достоинства, выше польской монеты, почему въ Литв постоянно

жаловались на одинаковую ц нность ея въ обращеніи съ польскою 5). Въ 1572

году Сигизмундъ-Августъ сд лалъ распоряженіе, чтобы монета чекана времени

до 1572 года ходила по ц н старой, прежней и чтобы за два гроша литовскихъ

давалось два съ половиною гроша польскихъ 6). Около половины XVII в ка

изъ Вильны монетный дворъ переведень былъ въ Ковну. Въ 16(55 году король

Іоаннъ-Казиміръ писалъ подскарбію литовскому Киршенштейну распорядиться,

чтобы Горнъ, арендаторъ монетнаго двора въ Ковн въ возможной скорости наче-

канилъ сумму въ 10897 злотыхъ, которою сл довало выкупить серебро ка едраль-

наго латинскаго костела, заложенное въ трудныхъ обстоятелъствахъ респуб-

лики 7).

Напротивъ монетнаго двора черезъ улицу, н сколько л в е, гд теперь

гостинница Познанскаго, стоялъ домъ вельможи Остыка, того самаго, котораго

Стефанъ Баторій, какъ мы говорили, приказалъ лишить жизни за государствен-

ную изм ну и подд лку монеты. Къ Познанскимъ домъ Остыковъ перешелъ отъ

Важинскихъ. На фронтон этого дома до сихъ поръ въ ниш стоить челов -

ческая статуя съ завязанными глазами, съ мечемъ въ одной рук и съ в сами

въ другой. По преданію, постановка этой статуи современна якобы казни Остыка;

въ ней вс преступники—будь они богатые или знатные—одинаково должны

') Акты Вил. Ком. т. XX,
2) Balinski—Starożytna Polska... Т. III, str. 163...
3) Подробное описаніе см. Wizerunki—Ї.24, str. 3 0 - 65.
*) Величиною въ палецъ-мизинецъ: им ются образцы въ Виденскомъ музе древностей.
5) Kraszewski—Wilno—Т. III etr. 315.
«) Balinski—Historya m. Wilna—t. 2, str. 289, 280.
7) Wizerunki—T. 24, str. 65.
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вид ть грозную, карающую вс хъ справедливость. По другимъ, Важинскіе хот ли

представить въ эмблематической стату свой фамильный гербъ. В рн е всего

по Киркору то, что названная статуя съ символами справедливости поставлена на

этомъ дом тогда, когда въ немъ н которое время зас далъ главный литовскій

трибуналъ *). Рядомъ съ домомъ Остыка находился домъ литовскаго скарбника Луки

Мамонича, который, какъ и вс другіе его дома и им нія, перешелъ за долги въ

чужія руки 2).

Гд въ настоящее время аптека Белька, тамъ въ ХУІ и ХУІІ стол тіяхъ

находился дворецъ Потея и съ нимъ рядомъ домъ, принадлежавши ордену Пав-

линовъ3). Ихъ выписалъ въ Вильну Витебскій воевода Казиміръ Потей, братъ

гетмана. Онъ зав щалъ имъ незначительную денежную сумму и пожертвовалъ со-

с дній плацъ на устройство костела. Подскарбій литовскій Михаилъ Коцеллъ по-

дарилъ имъ небольшую и поврежденную каменицу, едва приносившую доходъ въ

250 флориновъ. Для принятія этихъ пожертвованій явились въ 1727 году Пав-

лины изъ Ченстохова. Но такт, какъ учрежденные фундуши оказались довольно

скудными и не представлялось возможнымъ жить такъ, какъ того хот ли Павлины,

то они и посп шили убраться отсюда во свояси. Съ 1759 года ихъ бол о не видно

въ Вильн 4). На углу Н мецкой улицы и Николаевскаго переулка лежалъ домъ

подъ названіемъ Солодеевскій, а напротивъ его воскобойня. Въ 1602 году ксендзъ

Войт хъ Воболевичъ жаловался на Исаковича и Вилиховича за насильственное

задержаніе его на Н мецкой улиц , когда онъ съ своими спутниками, „яко люди

спокойные, никому ничого невинни, шли добровольною улицою мимо каменицу

Солодеевскую ку каменицы вельможного пана Яна Глебовича"5). Въ ХУ стол тіи

воскобойня значится по городскимъ актамъ на Зар чь s).

Съ другой стороны Николаевскаго переулка и Н мецкой улицы находится

„каменица", которая съ перем ною влад льцевъ м няла и свои названія. Перво-

начально она принадлежала Рудомин 7); потомъ переходила къ Якштелю, Россо-

хацкимъ, Мосевичу, Кащицу и іезуитамъ. Въ 1740 году этипосл дніе пром няли

! ) Kirkor—Przechadzki po Wilnie—61.
2) Акты Бил. Кои. t. XX, 154.

s) Kosciol Augsburski w Wilnie—str. 28.
*) Balinski—Starożytna polska—t. 3. str. 195.
s ) Акты Вил. Ком. т. XX. ] 99.
*) Kraszewski—Wilno— t. 3. str. 23.
7) Kościół Augsburski w Wilnie—15, 65.
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ее съ лютеранами на домъ Солтановскій на Замковой улиц '). Якштелевскій домъ

граничилъ съ главнымъ м стонахожденіемъ лютеранъ и это было для нихъ очень

выгодно; іезуиты взаимно получили при пром н тоже удобство. Настоящее по-

и щ е т е пастората и лютеранской кирхи расположено въ дом Николая Тарлы,

который въ 1573 году продалъ его Тальвошу. Отъ него черезъ десять л тъ домъ

былъ купленъ н мецкою лютеранскою общиною. Вн шняя физіономія пом щенія

пастората носитъ на себ вс сл ды старины. Ворота низки, отъ времени какъ

бы ушли н сколько въ землю, построены на сводахъ и могли служить даже кр -

постыо въ доброе давнее время. Одинъ за другимъ тянется н сколько дворовъ;

соединенія между ними бывають корридорами, иногда совершенно узкими, темными,

сводчатыми; кругомъ одного дворика высится небольшой каменный въ два этажа

домикъ, съ старинными окнами, прямыми свид телями прожитаго давно-прошедшаго.

Зам тимъ это важное, серьезное по виду, пожалуй угрюмое пом щеніе; къ нему

мы будемъ еще возвращаться2). Оно съ одной стороны граничитъ съ каменицею

Рудомииы. а съ другой —съ домомъ Пепинга. Домъ Пепинга или Попинга назы-

вался первоначально госпитальнымъ или вдовьимъ домомъ; доходъ съ него шелъ

въ пользу убогихъ. Гетманъ литовскій Крыгатофъ Радивиллъ купилъ его у н коего

Станислава Жебровскаго и цирюльника Мызельтына и подарилъ своему доктору

Леттову. Посл дній въ 1044году продалъ даръ Радивилла старшинамъ лютеран-

скаго костела и тогда другой Радивиллъ Янушъ отказался отъ вс хъ правъ на

этотъ домъ. По сказанію хроникера лютеранскаго костела, въ немъ до сихъ поръ

хранится каменная плита съ надписью: „Władysław IV, 1633 г." и съ литовско-

польскимъ гербомъ, которая находилась въ ст н надъ воротами, какъ знакъ того,

что этот!) домъ освобождался отъ платежа различныхъ государственныхъ повин-

ностей 3).

Дал е въ начал XVI стол тія лежалъ домъ Ульриха Гозія, персшедшій къ

его сыну Іоанну. Это тотъ самый Гозій, который занимался въ Вильн очень

сложными постройками: многіе мосты, мельницы, госпитали, дома были построены

имъ, какъ мы уже указывали. Громадн йшій домъ Гозія былъ образцемъ совре-

меннаго строительнаго искусства и им лъ даже водоснабжсніе4). Отъ Гозія домъ

переходилъ: къ подкоморію Войн , Даниловичу, Меллеру и Клецу; отъ посл дняго

•) Акты Вил н. Кои. XX, 532, 533.
2) Kirkor. Przechadzki po Wi ln ie-63, 04.
3) Kościół Augsburski w Wilnie—64.

*) Собр. дровнихъ грамотъ... Семенова—ч. I, стр. 40.
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и домъ долгое время назывался Клецовскимъ. Посл Клеца домомъ влад лъ под-

скарбій литовскій Флеммингъ, потомъ Бржостовскіе и Миллеры; и теперь онъ

изв стеяъ подъ именемъ Миллера, хотя и непринадлежитъ ему. Часть Гозіушов-

скаго дома отошла къ лютеранской общин по духовному зав щанію доктора

Меллера въ начал Х П стол тія. Во всякомъ случа и теперь этотъ домъ очень

большой, съ обширнымъ дворомъ, (а прежде было три двора и огороды; дворы

были проходными на другую улицу, теперь не существующую, напротивъ воротъ

бывшаго франдисканскаго костела), на которомъ расположено очень много различныхъ

жилыхъ и не жилыхъ построекъ, съ наружными при нихъ ходами и галлереямиJ).

Почти до половины текущаго стол тія въ дом Миллера происходили обществен-

ныя собранія, давались балы, концерты, устроились маскарады.

Посл дній домъ на углу Трокской улицы и Н мецкой принадлежать въ XIV*—

XV стол тіяхъ Гаштольдамъ2). Въ 1579 году Стефанъ Баторій, желая явить осо-

бую королевскую милость земскому подскарбію Лаврину Войн „взглядомъ велиде

значныхъ заслугъ его господарю и р чи посполитой", далъ и даровалъ ему домъ

„спадковий, называемый Кгаштольдовскій, мурованый, в месте Виленскомъ на

улицы Немецкой, который лежитъ на рагу тое улицы Немецкое и улицы Троцкое,

бокомъ однымъ од дому Юрка Намечника, а тыломъ до дому Щасного Матейков-

ского, мещанъ Виленскихъ... А яко намъ господару, говорить въ дарственной гра-

мот Стефанъ Баторій, и до скарбу нашого, такъ и до враду местского Вилен-

ского з оного дому никоторое повинности полнити не будутъ повинни, вживаючи

з оного дому во всемъ вольности и свободъ шляхецкихъ, которыхъ зъ добръ сво-

ихъ панове рады и станы великого князства Литовского вживають"3). Такое по-

ложеніе дома Лаврына Войны указывается и въ акт 1592 года4), въ которомъ

значится, что сынъ Лаврына Войны Андрей неявился въ указанный домъ въ на-

значенное время съ своею сестрою, Доротою, для выдачи ея замужъ за Юрія Ко-

маевскаго, за котораго уже раньше по договору она была помолвлена. Домъ Войны

переходилъ потомъ во влад ніе Огинскихъ, Тызенгаузовъ, Фитингофовъ; въ по-

сл днее время онъ славился какою то серебрянною залою5). На Н мецкой улиц

') Kościół Augsburski w Wilnie—G4. Kirkor—Przechadzki—64.
2) Собраніо государствепныхъ и частпыхъ актовъ. Круповича—ч. I, 46.
3) Ibid.

*) Na ulicy Niemieckiey, idąc od ratusza po lewey stronie, która rogiem przypadła w ulicę
Trocką... Акты Вил. Кои. т. XX, 79.

s ) Kirkor—Przechadzki po Wilnie—64.
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были еще въ XVI стол тіи дома князей Слуцкихъ1), Тышкевичей2), Кишки8),

Гл бовича4), Воіітнаровича5) и много другихъ6), мен е важныхъ. Между домами

находились свободные плацы, сады, огороды7).

На Тройской улиц значительная часть плацовъ и домовъ принадлежала

вначал франдисканамъ. Зд сь былъ ихъ монастырь съ обширными постройками

и кладбищемъ. Нуждаясь въ деньгахъ, они постепенно продавали (въ XV—XVI

в к ) какъ земли кругомъ монастыря и по Трокской улиц , такъ находящіяся и

въ другихъ частяхъ города 8). На пріобр таемыхъ незначительныхъ участкахъ

земли селились люди средняго состоянія: Сулятицкіе, Водорацкіе...9) Выдающи-

мися влад ніями на Трокской улиц были дворцы Пацовъ, Бржостовскихъ два 10),

Александровичей ") .

На углу Н мецкой и свято-Духовской или Доминиканской улицы, гд теперь

европейская гостинница, былъ въ посл днее время домъ Шульца, профессора

архитектуры въ Виленскомъ университет . Прежде ото м сто частію принадле-

жало Сап гамъ, къ которымъ въ начал XVIII отол тія перешелъ и сос дній на

Доминиканской улиц дворецъ кн. Полубинскихъ (теперь высшее женское Ма-

ріинское училище). Въ 1722 году епископт. Виленскій Константинъ Бржостов-

') Kraszewski—Wilno—t. З, 319.
2) Ibid.
3) Акты Вил. Ком. т. XX. 178.-
<) Ibid.
5) Ibid.
й) Ibid.
4) Собраніе дреипихъ грамогг.. Семенова—ч. I, стр. 50.
8) Przyczyna umniejszenia cmentarza, гоіюритъ кс. Грибовскій (выше была указана перво-

начальная обширность плад ній францисканъ) był niedostatek i ubóstwo, albo wiem w ten czas. nie
maiąc do sufficiencij folwarków, żyli tylko z dziesięcin i że od wielu panów roczne mieli naznaczone
annuaty, tak zboża, miodów i innych legumiD, ale te gdy po zeszłych w Bogu leguiących dobro-
dziejach ustawać poczęły, trzeba było do potrzebnego supplementu szukać sposobu, części tedy
cmentarza z obu stron, oddzieliwszy na domy, pozwolono się budować, aby konwent ztąd miał roczną
intratę; królowio też, chcąc ubogich zakonników podzwignąć, te mieysca nie małą nadali libertacyą,
koeąuuiąc ową г Hb;.Ttacyą, nadaną biskupstwu Wileńskiemu. Inne zaś mieysca pomienioney tey
insuły, częścią za kontraktem ustąpione, częścią pod czas heresij wydarte. Jako to mieysce, gdzie
teraz zbór Saski, bo tam niegdyś byli Franciszkanki (iako tego dawna iest w konwencie Wileń-
skim notacya); częścią też na reparacyą zgorzałego klasztoru у kościoła w roku 1533 marnie
przedano... Skarb nieoszacowany... 133, 134.

•) Акты Вил. Ком. т. XX. 291.
I o) Kraszewski—Wilno—Т. III, str. 320, 821.
" ) Skarb nieoszacowany—ks. Grzybowskiego—132. •
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скій выписалъ въ Вильну орденъ піаровъ, над ясь при ихъ сод йствіи поднять,

нравственный уровень среди своей паствы. Шары во всей Ввроп тогда были

изв стны какъ строгіе подвижники науки и ревнители высоко нравственнаго-

(вопреки іезуитамъ) распространенія образованія среди юношества. За это они

пользовались общюіъ вниманіемъ и глубокимъ уваженіемъ. Благотворная д я-

тельность піаровъ въ Вильн скоро была зам чена. Но въ 1721) году

умеръ Вржостовскій, и піары остались безъ всякой почти матеріальной под-

держки. Тогда князь Антоній-Казиміръ Оап га, самъ глубокій ревнитель обществен-

наго народнаго образованія, подарилъ ніарамъ для открыт коллегіи свой дво-

рецъ на Доминиканской улиц и прилежащую землю, съ обязательствомъ заняться,

образованіемъ и воспитаніемъ д тей б дныхъ шляхтичей, на первый разъ въ коли-

честв шести челов къ. Первыми учредителями и устроителями піарской колле-

гш были такіе даровитые мужи, какъ Мат й Догель, Тыминскій, Россолецкй,

Цяпинскій '). Для указаній прі зжалъ въ Вильну и піаръ Станиславъ Конарскій.

Не смотря на вс противод йствія іезуитовъ "), коллегія была открыта. Матоей

Догель 3), прикупивши еще домъ для конвикта на бывшихъ Сап жинскихъ пла-

цахъ, началъ возводить костелъ (гд европейская гостинница); при коллегіи осно-

валъ значительную библіотеку, пріобр лъ математическіе и физическіе приборы и

инструменты и выхлопоталъ у короля привилей на устройство собственной типо-

графіи. Но іезуиты не дремали. Коллегія н сколько разъ гор ла. А когда

умеръ въ 1769 году Догель, то средствъ на продолженіе работъ не хватило.

Хотя былъ выписанъ уже художникъ Гюбель для расписыванія начатаго построй-

кою костела, но посл днюю, за неим ніемъ средствъ, пришлось пріостановить,

а потомъ и совершенно прекратить. На фундаментахъ костела Шульцъ поста-

вилъ свой домъ, а коллегія піарская съ конвиктомъ удержали до настоящаго

времени свое назначеніе: зд сь воспитывается юношество: сначала былъ дворян-

скій институтъ, а теперь высшее Маріинское лсенское училище 4). За домомъ

Сап жинскимъ къ Игнатьевскому переулку лежали дома Петра Ивановича Плюща,

Шеміота напротивъ доминиканскаго костела и шорника Михля. Въ конц XVI

') Съ посл днимъ находился въ ученой нерениск Нсяшъ ноэтъ-пилчтель Ломоносовъ. Wize-
runki—t. 2, str. 86, ирим ч. 1.

ł ) Объ этомъ иптересномъ спор см. Wizernnki—t. 2, str. 118 — 194.
3) Ero изв стное ученое изданіе. Codex diplomaticus...
') Teka Wileńska,—№ 2. str. 259, 260, 261. Starożytna Polska—Balinskiego—t. 3, str. 194.

Dzieje dobroczynności—rok I, str. G10. Przyałgowski—Żywoty Biskupów Wileńskich—T. III, str..
J22, 141, 142, 144. Wizerunki—T. 2, str. 87, t. 6, str. 43. Kraszewski--Wilno, t. 3, str. 320.
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•стод тія домъ Шеміота купилъ каноникъ Вильчополскій и въ 1610 году, передъ

смертію, записалъ его доминиканамъ. „Но такъ какъ они, доминиканы, говорить въ

зав щаніи Вильчопольскій, зат яли противъ меня интригу и,1 безъ моего в дома,

въ мое отсутствіе выхлопотали у Трибунала для себя право на вводъ во влад -

ніе зав щаннымъ домомъ, который я купилъ за восемьсотъ копъ грошей литов-

скихъ, то за такой ихъ поступокъ я лишаю ихъ на одннъ годъ права пользоваться

доходами дома и жертвую ихъ въ пользу б дныхъ госпиталя святой Троицы... По

истеченіи года домъ долженъ быть отданъ оо. доминиканамъ на в чное время;

пусть пользуются имъ на здоровье; а за упокой моей души пусть совершаютъ свя-

тую литургію, согласно сд ланному постановленій)... Объ одномъ во всякомъ случа

считаю нужнымъ поставить въ изв стность, что если бы случился купецъ, поже-

лавшій пріобр сть отъ доминиканъ пожертвованный имъ мною домъ, они ни въ

какомъ случа не должны допускать эту продажу; они одни должны брать съ

него аренду, пользоваться ею на здоровье, ремонтировать домъ и не допускать

его порчи". Наблюденіе за исполненіемъ зав щанія возлагалось на Виленскій

капитулъ съ епископомъ во глав : ) .

Противоположная сторона Доминиканской улицы, отъ костела къ Виленской ул.,

занята была въ конц XVI в.домами Войны2), каштеляна Жмудскаго Николая На-

рушевича3) и Крыштофа Нарупіевича 4). Упоминается еще около этого време-

ни домъ какой-то Яновой Рашевской 5), Петра Мицевича °) и другихъ. Около

костела Доминиканскаго былъ монастырь, а сзади большое кладбище 7).

Виленская улица, хотя вела „къ мурованому" мосту на Виліи, но оканчи-

валась съ своею брамою при соединеніи ея съ Гористымъ переулкомъ, у дома

Инчика. За Виленскою брамою начиналось предм стье — Лукишки. Въ 1635

году было заявлено объ убійств воспитанника Виленской іезуитской академій

Павла Випшевскаго, когда тотъ халъ ,,з дому Хребтовича, за Виленскою бра-

мою, недалеко двору его милости нана воеводы Виленского" (Радіівилла)8). Упо-

') Акти Вил. Кол. т. XX. 218, 220.
2) Но докумептамъ: na ulicy święto-Duskiej, pierwsze wrota od klasztoru święto-Duskiego.

Ibid. 79.
•) Ibid.
4) Ibid. 158.
b) Ibid. 118.
«) Ibid 290.
i) Dubinski—Zbiór praw. . .Wilnowi nadanych—51.
8) Акты Вил. Ком. т. XX. 314. »
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минаемый дворъ Виленскаго воеводы—это теперешнее пом щеніе дома Челов -

колюбиваго Общества. До начала девятнадцатая стол тія онъ находился въ

рукахъ Радивилловъ. По н которымъ догадкамъ, въ этомъ дом впервые въ

половин ХУІ в ка были устроены собранія кальвинистовъ '). По другимъ, ука-

занное явленіе им ло м сто въ иномъ дом Радивилла, по сос дству за Закре-

томъ 2). Громадный Радившгловскій дворецъ и теперь выходящій на три улицы,

съ обширными плацами, со множествомъ разнообразныхъ построекъ, въХУІсто-

л тіи былъ еще общирн е и граничилъ почти своими влад ніями съ четвертою

улицею—Преображенскою. Зд сь въ посл днее время были дома Костровъ и

Кулаковскаго. Садъ при дом Кулаковскаго — это бывшее съ 1556 года до

начала нын шняго стол тія лютеранское кладбище, м сто для котораго въ свое

время отведено было въ части обширнаго сада Радивилла Чернаго. Когда Богу-

славъ и Янушъ Радивиллы окончательно утвердили за лютеранами это м сто,

они посп шили построить зд сь госпиталь и деревянную часовню, которая въ

актахъ изв стна подъ именемъ шопы за Виленскою брамою 3). На этомъ клад-

бищ первоначально хоронили вс хъ протестантовъ. Но въ начал ХУІІ в. рефор-

маты основали для своихъ посл довате.тей особое кладбище, по правой сторон

за Трокскою брамою, на плацахъ, принадлежащихъ тоже Радивилламъ, гд теперь

пом щеніе реформатской коллегіи. Къ началу XIX стол тія и того и другаго

м ста оказалось мало, хотя первоначальное кладбище лютеранъ было увеличено'

сос днимъ новымъ плацомъ, пожертвованнымъ съ этою ц лію Мюнстеромъ. Потому

въ 1805 году оба протестантскія кладбица р шено было правительствомъ выве-

сти за городъ: для нихъ назначалось общее м сто на Погулянк 4).

При Виленской брам находились дома Якова Чичка 5), Обрицкихъ 6), Ми-

хаила Фронцковича 7). Дал е нужно упомянуть о дом Абрамовича, въ которомъ

съ 1845 года пом щаются Виленскіе губернаторы; отъ его имени и нын шній

губернаторски переулокъ назывался Абрамовичовскимъ. Домъ, о которомъ гово-

римъ, изв стенъ не столько своею давностію, сколько т мъ, что въ немъ съ конца

') Kirkor—Przechadzki—116.
2) Kraszewski—Wilno—Т. III. 319. Balinski—Dawna Akademija Wileńska—82 и Historya

m. Wilna—T. II. str. 104.
3) Акты Вил. Ком. т. XX. 491.
*) Kościół Augsburski w Wilnie. 32, 33. Kirkor—Przechadzki po Wilnie—119.
5) Акты Вил. Кои. т. XX. 71.
•) Ibid. 88.
f) Ibid. 158.
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XVIII в ка устроенъ быль Виленскій театръ и въ немъ играли зам чатёльныё по

своему времени артисты. Въ 1845 году одна половина Виленекой театральной

труппы устроилась въ ратуш , а другая, образовавъ самостоятельное отд леше^

стала давать представленія въ обширномъ пом щеніи, сос днемъ съ домомъ гу-

бернатора (домъ Вишневскихъ). Киркоръ говорить J), что этотъ обширный домъ,-

при которомъ и въ настоящее время находится очень большой дворъ и садъ, при-

надлежалъ во время оно Радивилламъ. Не зд сь ли нужно искать „каменицы езу-

итовъ колеюма Виленского, лежачое на улицы Вилейской", изъ которой, по сви-

д тельству актовъ 1598 года, подписокъ земскій Виленскій Даніилъ Новицкій,

„выскочивши, съ помочниками своими безвинне почалъ бити н коего Ярошевскаго,

когда тотъ у вечоръ зачинялъ окна въ мешканю, господе своей, (квартир )* въ

дому Бенедыкта Чычка золотара, тутъ въ месте Виленскомъ, на улицы Вилейской,

недалеко брамы Вилейское въ муре лежачомъ" 2).

Напротивъ бывшихъ домовъ Абрамовича и Вишневскаго находились Вкате^

рининскій костелъ съ женскимъ монастыремъ ордена Бенедиктинокъ. вызванныхъ

сюда въ 1622 году; для нихъ тогда же начать постройкою костелъ и монастырь3).

Влад нія Екатсрининскаго костела граничили съ одной стороны съ Доминикан-

скимъ монастыремъ, а съ другой—черезъ Игнатьевскій переулокъ, съ монастыремъ

іезуитовъ. Такимъ образомъ громадное въ город пространство съ ХУІІ стол тія

заняли почти сплошь рядомъ три латинскихъ монастыря: два мужскихъ и одинь

женскій.

Во всемъ квартал , который въ XVI и XVII стол тіяхъ назначался для жи-

тельства евреевъ не было сколько нибудь зам чательныхъ въ историческомъ отно-

шеніи зданій. Можно назвать домъ графа Оаваневскаго на Поперечной улиц ;

пожертвованный Троицкому монастырю съ благотворительною ц лію 4); тамъ же

J) Przechadzki 119.
2) Акты Вил. Ком. т. XX. 132.
3 ) Kirkor—Przechadzki—120.

*) Акты Вил. Ком. т. IX, 60, GL Historya szkół... Łukaszewicza—t. 4, str. 268—272. Щер-

бицкій—Виленскій Свято-Троицкій монастырь—159. Его ограниченіе указываетъ по сос дству. и

другіе дома. Онъ образовался изъ двухъ каменицъ, которыя были проходными и находился на

ulicy Poprzeczney, idąc od kościoła sub titulo Ducha przenajświętszego ichmosciow xicży Dominikanów

do ulicy Szklanney, ku rynkowi, po prawey ręce, w pewnym swoim ograniczeniu między катіедісапіі

ichmosciow xięży iezuitow nowiciatu wileńskiego z iedney, а г drugiey strony kamieniczką ąuondam

Grzybowskich, iednym koncern i wrotami iak wyżey do tey że ulicy Poprzeczney ex opposito wrót

tylnych pałacu guondam Woyninskiego, a teraz Pociejowskiego, a drugim koncern i wrotami do ulicy,

Żydowskiey szkolney, między kamienicą Faytelowską z iedney, a z drugiey strony plaffeu zdaww

pustym... АКТЫ ВИЛ. КОМ. Т. IX, Gl. '

ххп
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дома Рынка, Ивана Балашка и Якова Мынцара '); мясные ряды 2); каменицы

Слуцкую и Кишчинскую, которыя пользовались особыми правами и привиллегіями

и освобождались отъ платежа различныхъ государственныхъ повинностей 3), ка-

меницы Шенциловскую-Буракевичовскую 4) и Бухнеровскую. Посл дняя находи-

лась между Еврейскою и Ятковою улицами и въ 1702 году была пожертвована

Виленскому Свято-Троицкому монастырю бургомистромъ Иваномъ Огурцевичемъ.

Бухнеровскій домъ, по зам чанію монастырской хроники, подлежалъ городской

юрисдикцій, но прибывающіе въ Вильну различные чиновники въ немъ не оста-

навливаются, какъ по причин чрезвычайно т снаго пом щенія и еврейскаго крика,

такъ и особенно потому, что одна сторона и ворота его выходятъ на Еврейскую

улицу, и потому въ здъ въ него для гг. депутатовъ (сеймовыхъ или судовыхъ)

представляется не совс мъ приличнымъ. Домъ этотъ получилъ отъ короля Іоанна

III привилей, освобождающій его отъ постоя депутатовъ; городъ однако не при-

зналъ этого привилея, какъ незаконно выданнаго, такъ что и самъ Бухнеръ не

былъ вполн ув ренъ въ освобождены своего дома отъ постойной повинности и

эту свободу долженъ былъ добывать незаконными средствами; такимъ образомъ,

съ грустію прибавляетъ хроникеръ монастырскш, и намъ придется искать дружбы

городскаго нам стника 5). Было кром того въ еврейскомъ квартал очень много

лавокъ, различныхъ складовъ, незастроенныхъ м стъ. Многія каменныя постройки

по своей структур и наружному ввду должны быть отнесены къ XV—XVII в -

камъ. Н которые изсл дователи не безъ основанія полагаютъ, что зданіе еврейской

синагоги на Еврейской улиц находилось зд сь раньше 1572 года, хотя этотъ

годъ соотв тствуетъ надписи Шелегъ, находящейся внутри зданія 6). По Нико-

лаевскому переулку и другимъ сос днимъ, значительно большая часть домовъ и

плацовъ принадлежала Францисканамъ и они, для увеличенія своихъ средствъ,

отдавали ихъ въ наймы небогатому люду 7). Зд сь же былъ н мецкій-лютеранскій

>) Акты Вил. Ком. т. XX, 125.
2) Ibid.
3) Dubinski—197, 199.
4) Na Żydowskiej ulicy na rogu w Wilnie sytuowaną, bramą leżącą od ulicy Żydowskiej, która

idzie ku kościołowi swięto-Janskiemu, a na ulicę Wielką nazywaiącą się Dominikańską, prawym bo-
kiem wchodząc w bramę od ulicy Szklanney, lewym graniczącą z kamienicą ichnie pp. Strawinskich
tyłem z kamienicą imci p. Narkiewicza. Акты Вилен. Ком. т. IX, 400.

5 ) Археогр. Сборникъ—X, 128, 129.
•) Добрянскій—Видьна и ея окрестности, 225. Kirkor—Przechadzki—72.
7) Kopie, konsensy różne z Franciszkanami... Рукописное отд леніе Вил. Публ. Библ. з. Б,

шк. 7, Л» 181. Въ рукописи иом ід по 45 консенсовъ-коптрактовъ съ разными лицами на наемъ
домовъ и плацовъ во второй половин XVII п ка.
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госпиталь (w zaułku do sw. Mikołaja idąc, przeciwko domu rajcy Kielczewskiego)

и собственные дома н которыхъ частныхъ лицъ ').

Конская улица, одною стороною, на большомъ разстояніи, ограничивала собою,

какъ мы вид ли, влад нія Троицкаго монастыря. Зд сь находились „каменицы"

(отъ Острыхъ воротъ къ Конной площади) Закревскихъ 2), Р пницкая, Дубовича,

Котовича, Шарипинская и Сетчинская. Вс они получили свои названія отъ быв-

шихъ влад льцевъ и первыя три принадлежали въ ХУІІ стол тіи мужскому свято-

Троицкому монастырю, a другія—женскому 3). Посл дняя влад лица Р пницкой

каменицы—Магдалина Р пницкая - была монахинею въ Троицкомъ монастыр въ

конц XVII стол тія, гд и скончалась 4). Дубовичовскую каменицу (отъ Дубо-

вичей; одинъ изъ нихъ былъ архимандритомъ и настоятелемъ свято-Троицкаго

монастыря) первоначально составляли два дома, и монастырь думалъ устроить въ

нихъ даже новиціатъ. Но вм сто ремонта, домъ былъ сильно запущенъ; онъ скоро

пришелъ въ развалины, а что было внутри дома, сгнило; наконецъ сняты были

полы и потолки, и одн изъ уц л вшихъ досокъ употреблены на полъ Пятницкой

церкви, а изъ другихъ сд ланъ полъ на крыльц монастыря и въ его спальняхъ.

Домъ Котовича находился не въ лучшемъ положеній и приносилъ монастырю

очень незначительный доходъ 5 ). Въ такомъ же положеній находились идомаба-

зиліанскаго женскаго монастыря.

Хроникеръ Троицкаго монастыря 1701 года мрачными красками описываетъ

положеніе базиліанскаго городскаго хозяйства. Садъ (при монастыр ), по его сло-

вамъ, былъ запущенъ до того, что поросъ крапивой, быльемъ и всякими сорными

травами, совершенно оставался безъ досмотра и не им лъ никакой ограды; д ти,

школьники и вообще кто только хот лъ свободно входили въ садъ и, устраивая тамъ

свои игры, б гали по пустымъ комнатамъ (сос днихъ домовъ, только что указанныхъ),

разбивали печи, такъ что иногда не оставалось ни одного изразца. Оконные пере-

плеты мы сами, говоритъ онъ, перенесли въ другіе дома, а остальная внутренняя

домашняя обстановка сама собою отъ давности разрушилась. Дымовыя трубы и

фундаменты развалились; стоять пока н которыя ст ны... Вотъ уже въ прододже-

ніе бол е 60 л тъ (писано въ 1701 г.) кром двухъ безполезныхъ избъ, скор е

') AKTU ВИЛ. КОМ. XX, 141, 147, 320.
2) Ibid. IX, 2G8.
3 ) Археогр. Сборн. т. X, 120—128, 2С8, 269.
<) Ibid. 121.
5 ) Ibid. 120—128. -»-
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похожихъ на сараи, ч мъ на жилое пом щеніе, мы ничего не построили; a другія

ст ны и фундаменты сами какъ бы напрашиваются привести ихъ къ первобытному

совершенству. Но для насъ все ни почемъ. А бывали и такіе настоятели, про-

должаетъ тотъ же хроникеръ, которые оставляли настоятельство, не прибавивши

ни одной доски, отъ чего н которые дома и постройки, не им я крыпгь, разру-

шались и было время, что монастырь не им лъ никакой ограды. Н тъ у насъ ни

одной статьи хозяйства, которая. велась бы такъ, какъ у другихъ орденовъ. На-

противъ, мы уже очень привыкли вести жизнь безпечную, сильно полюбили нашъ

гнилой застой и нисколько не думаемъ о доброй чести и слав ордена. Что при-

пасено для насъ другими, то проживаемъ благодушно: благо не хлопотливо. За

все это—Боже, умилосердись надъ нами ').

Восемнадцатый в къ, такимъ образомъ, засталъ въ болыпомъ разстройств и

разрушеніи многіе дома Виленскаго базиліанскаго монастыря на Конской улиц .

Въ начал ХУП стол тія на этой же улиц находились еще сл дующіе дома:

Виленскаго м щанина Гавріила Ивановича „на улицы Конской, у самыхъ вилахъ,

на рогу лежачій, недалеко братства русского кушнерского" 2); его съ двухъ сто-

ронъ окружали своими домами Яковъ Поповичъ и Михаилъ Крашенникъ, Вилен-

скіе м щане *). Тутъ же были: домъ м ідавина и купца Виленскаго Севастьяна

Ленартовича *), каменицы райцы Виленскаго Лебедевича, бурмистра Луки Соболя

и купца Григорія Стефановича Варгуйлы; посл дняя привилеемъ короля Влади-

слава IV освобождалась отъ постойной квартирной повинности, въ виду того, что

тамъ былъ складъ пороха 5). Можно назвать еще дворецъ князя Огинскаго, гд

пом щается дворянскій клубъ и женская гимназія и отъ котораго даже прилежа-

*) Ibid. 121, 122.
2) Акты Виден. Ком. т. XX, 185. О посл днемъ дом братства русскаго упоминаетъ гра-

мота Стефана Баторія 1582 года, подтверждающая изв стныя права и привидлегіи братства...
„и поведили предъ нами, ижъ што который домъ братства ихъ купецкого власнымъ иакладомъ
ихъ вже отъ часу давного муромъ есть збудований, лежачій въ месте нашомъ Виленскомъ на
певномъ местцу, т. е. на Старыч улицы (съ одной стороны подле него домъ Есьмановскій, а
другою стороною стоить къ заулку Иепрохожему, противъ дому Куликовскаго), до которого то
дому ихъ братского купцы места нашого Виленского сходячися, о потребахъ церковныхъ и шпи-
тальныхъ намовы свои м ваютъ... и артикулы братству ихъ потребные соСе сложили и выписали
просячи насъ господара, абыхмо на нихъ позволивши в сесъ пашъ листъ вписати оные казали...
Король на все согласился... Акты Зап. Рос, т. 3, стр. 2G9, 270.

s ) Акты Вил. Ком. т. XX, стр. 185.
*) Ibid. 320.
*) Ibid. 313.



CLXXIII

щая улица называлась н которое время Огинскою '); но онъ выходить на Руд-

никскую улицу и въ старину главный подъ здъ къ нему былъ съ этой улицы.

Рудникская улица, славная въ XVI и XVII стол тіяхъ про здомъ по ней

великихъ князей литовскихъ и королей польскихъ, была застроена обыкновенными

домами. Зд сь находилось много „господъ", т. е. за здныхъ домовъ, незат йли-

выхъ гостинницъ съ номерами для прі зжающихъ. Въ актахъ упоминаются дома:

Снигировскаго, недалеко Рудникской брамы 2), Виленскаго м щанина Соболя 3),

Мешковскаго 4), Ивашкевича 5) и другіе 6). Съ начала XVII стол тія громадное

пространство между Конскою и Рудникскою улицами отведено костелу вс хъ свя-

тыхъ съ бывшимъ при немъ монастыремъ и другими службами.

Улица Савичъ съ давнихъ поръ изв стна своимъ госпиталемъ. Въ 1582 году

Стефанъ Ваторій освобождает:, отъ платежа государственныхъ налоговъ и особенно

акцизныхъ пошлинъ домъ „братства меского власнымъ накладомъ м щанъ Ви-

ленскихъ. вже отъ часу давного муромъ збудованы, лежачы на Савичъ улицы въ

завулку (нын шня Спасская улица) въ певныхъ границахъ, съ одное стороны

домъ Коробковски, а з другое стороны домъ Зенона Зарецкого, восковничого и

подключого Виленского, в которомъ томъ братстве рада местская места нашого

Виленского бурмистры и радцы и лавники стороны закону греческого сходячисе

въ потребахъ церковныхъ и шпитальныхъ намовы свои меваютъ и ведле давныхъ

звычаевъ своихъ в томъ :ке братстве своемъ меды разсычиваючи по кольконад-

цати медницъ на свята врочистые шесть разъ до року собираючисе на кождое

свято по три дни выішваютъ, а воскъ отъ тыхъ медовъ на свечи до церквей, а

зыскъ медовый на потребы и справы и на слуги церковные, такъ тежъ и на ми-

лосердные вчинки до пшиталей и на ялмужну людемъ вбогимъ выдаютъ и оборо-

чаютъ" 7). Причина дарованныхъ льготъ указывалась въ иохвальномъ стремленіи

•братства поддерживать между нрочимъ Спасскій госпиталь, который находился

тутъ же по близости, черезъ улицу. Л при этомъ, продолжаетъ король, отъ т хъ

же „опатрителей шпитальныхъ" мы получили св деніе, что недавно „за наданемъ

некоторыхъ ихъ милостей пановъ радъ нашихъ великаго княжества литовскаго и

») Kraszewski—Wilno—t. 3, str. 321.
2) Акты Вил. Ком. т. XX, стр. 143.
3 ) Ibid. 18G.
4) Ibid. 322.
5) ]bid. 382.

«) Ibid. 217. Kraszewski—Wilno—t. 4, str. 393. ..
7) Собраиіе древнихъ грамотъ. Семенова, ч. 2, стр. 1.
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приложении подданыхъ нашихъ м щанъ Виленскихъ на шпиталь светого Спаса

куплены есть лазни (бани) мурованые, называемые Мылцаровские, лежачие * на

предместю Виленскомъ за муромъ местскимъ, на берегу р ки Вилни, со всимъ бу-

дованемъ, и домомъ, и халупками, въ которыхъ суседи съ цыншу мешкаютъ, а до

тыхъ же лазень прислухаютъ, которые тые лазни певной особе за слушную суму

пенезей для лепшого пожитку шпитального на аренду пустили и тые доходы... на

шпиталь, на опатрене и живность и на дрова людемъ убогимъ в шпиталю Спас-

скомъ мешкаючимъ даютъ и оборочаютъ; которые же то лазни шпитальные и домъ

при нихъ належачий со всими халупками при нихъ на тотъ часъ будучими, также

тежъ и домъ тогожъ шпиталя, лежачій на Савич улицы в границахъ съ одное

стороны домъ Яна Рожка кравца, а з другое стороны домъ нарожный мурованый

шпитальный, яко речъ власную шпитальную... отъ вшелякихъ податковъ скарбу

нашому господарекому належачихъ, а меновите отъ кашцины пивное, медовое и

горелочное вызволяемъ и вольными чинимъ '). Спасскому госпиталю еще въ 1648

году принадлежала Бзоловская каменица въ рыбномъ ряду возл дворца Михаила

Паца 2); но въ 1700 году эта же каменица значится уже въ распоряженіи госпи-

таля св. Лазаря 3). Въ 1720 году въ письм митрополита уніатскаго Льва Кишки

къ настоятелю Виленскаго свято-Троицкаго монастыря мы встр чаемся съ такимъ

заявленіемъ, что орденъ блаженнаго Августина, при изв стномъ вознагражденіи,

желалъ бы присоединить къ своему монастырю (построенному на развалинахъ и

земл Козьмо-Демьянской церкви) „угольный госпитальный домъ, лежащій на

улиц Савичъ". Ыитрополитъ сов туетъ настоятелю совершить проектируемую за-

м ну justis conditionibus 4). Намъ неизв стно, на какихъ справедливыхъ или не-

законныхъ основаніяхъ совершена была съ августинскимъ орденомъ эта м на ба-

зиліанами, которымъ съ 1610 года принадлежалъ Спасскій госпиталь совс миего

домами. Изв стно только, что въ 1744 году въ угольномъ дом Спасскаго госпи-

таля на улиц Савичъ пом щался уже своего рода дворецъ епископа латинскаго

Смоленскаго Корвина Гонс вскаго. Это былъ очень богатый и вліятельн йшій

прелатъ Виленскаго капитула. Вполн сострадая страждущему челов честву 5),

») Ibid. 2.
2) Акты Вил. Ком. т. IX, 253, 254.
3 ) Ibid. 287.
4) Ibid. 56, 57.
5) Впрочемъ и онъ страдалъ крайнимъ честолюбіемъ. Въ іірелат Зенкович онъ ііид лт»

своего неодолимаго соперника по занятію Виленской епископіи. Въ 1730 году 21 мая во время
об да во днорц ІИмозора, ід было множество духовныхъ и св тскихъ гостей, Гонс вскій сталъ
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онъ пожертвовалъ сто тысячъ злотыхъ для устройства на Савичъ улиц госпиталя:

для призр нія б дныхъ, больныхъ, часто безъ всякаго пріюта лежащихъ у ст нъ

города. Умирая, онъ и дворецъ свой записалъ для пом щенія госпиталя ').

Зам чательно то, какъ отнеслись къ этому достойному челов ку его ближай-

шіе родственники. Больной 80-тил тній старець проводилъ посл днее время въ

Вильн въ своемъ дворц . Когда онъ забол лъ и, повидимому, безнадежно, его

родственники, зная о богатствахъ умирающаго, еще при жизни хот ли заграбить

его деньги и драгоц нности. Въ д ло вм шался Виленскій епископъ Зенковичъ

и просилъ литовскій трибуналъ назначить военную охрану дворца Гонс вскаго.

Но лишь только старецъ закрылъ смертельнымъ сномъ свои глаза, его племян-

ники и другіе родственники отбили, говорить Прыялговскій, стражу, которая охра-

няла дворецъ, ворвались туда и р шительно вытащили все, оставивъ почти голый

трупъ. Не на что было даже похоронить недавняго богача и Виленскій капитулъ

принялъ расходы на свой счетъ. За такой проступокъ епископъ Зенковичъ пре-

далъ ана ем грабителей, особенно Антонія Гонс вскаго и Позняка за подд лку

духовнаго зав щанія и заключилъ въ тюрьму лакея Матыса, который обрывалъ

трибунальнім печати и тоже занимался грабежемъ 2).

Исполнителями своей воли относительно госпиталя Савичъ (съ этого времени

онъ получилъ такое названіе) Гонс вскій назначилъ навсегда Виленскаго епископа

и старшаго ксендзовъ миссіонеровъ. Первымъ такимъ распорядителемъ былъ ксендзъ

Тыквинскій, который сейчасъ же посп шилъ выписать въ новый госпиталь сестеръ

милосердій 3). Госпиталю записаны были н которые дома въ Вильн , денежный

суммы и им нія. Особенно богатыя пожертвованія госпиталь получилъ отъ Лудо-

вика Сестренцевича, брата бывшаго митрополита Сестренцевича. Кром трехъ

им ній, Куна, Н менчинки и Пернушки, Сестренцевичъ подарилъ госпиталю и

сос дній съ нимъ свой домъ ')• За такія пожертвованія онъ удостоился личной

публично упрекать Зенкопича за ого искательстно епископства. Остроумный отв тъ Зенковича
еще бол е возмутилъ Гопс вскаго; przyszło do zawziętey kłótni; popędliwy Gąsiewski w zapale
gniewu porywa naczynie ze stołu i ciska w twarz Zienkowiczowi; obsanguinarit vulneravitque...
Pzyszło Ъу do czegoś gorszego, gdyby obecni nie wstrzymali... Начался громкій лроцессъ... На
того и другого наложепо было запреіцепіе. Римъ умиротворилъ противниковъ и оттуда Зен-
ковичъ быль объивленъ Ниленскимь епискоиомъ, а съ Гонс вскаго снято запрещение. Przyałgow-
ski—t. 3, str. 135, 130.

') Dzieje dobroczynności—Rok 1882, str. 72. Przyałgowski—t. III, 165—166.
3) Przyałgowski—t. III, 165.
3) Dzieje dobroczynności—rok 1822, str. 729.
*) Ibid. . m
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благодарности Императора Александра 1-го '). Будучи въ Вильн , Императоръ

осматривалъ госпиталь, остался имъ доволенъ и на его нужды пожертвовалъ бо-

гатое староство Междур чье.

За госпитальньшъ пом щеніемъ по той сторон улицы находились дома, при-

надлежавшіе въ посл днее время Ромерамъ и Валицкимъ. Дальше шелъ пере-

улокъ, ведущій внизъ къ Сафьянной улиц , а за переулкомъ въ старину начина-

лась Вакшта, м стность, почти незастроенная.

На углу Савичъ и Бакшты находилась, какъ мы говорили, Кузьмо-Демьян-

ская церковь, а съ конца ХУД в ка костелъ и монастырь св. Августина. Въ

начал ХУД стол тія при церкви было еще кладбище и пустые плацы, которые

постепенно присвоивались частными лицами. Зд сь, на церковныхъ земляхъ, яви-

лись дома Швейкокскаго, Грыбовича и въ конц ХУД в. на подобные захваты

жаловался уніатскій митрополитъ Гавріилъ Коленда а). Домъ священника и плацъ

при немъ въ начал ХУДІ в ка занятъ былъ какимъ то Осинскимъ 3). Дал е

на Савичъ улиц можно указать изъ ХУІ стол тія домъ Пилецкаго 4), Клюков-

ской, у которой онъ былъ купленъ въ 1594 г. Иваномъ Григорьевичемъ Остикомъ5)

и другіе. Противолежащая сторона улицы Савичъ отъ госпиталя того же имени

занята была садомъ, огородомъ и домомъ Тупеки 6), домомъ цеха портныхъ, двор-

цами и пристройками къ нимъ Ходкевича, Радивилловъ и другими, которые вы-

ходили сюда отъ Большой улицы и о которыхъ сказано при описаній этой по-

сл дней улицы.

>) Dzieje dobroczynności—rok 1820, str. 41.
2) Акты Вил. Ком. г. XX, 424, 426, 444.
3 ) Ja Jan Jundziłł, jenerał jego królewskiey mości województwa Wilen., zeznawam tym moim

kwitem iż... byłem wżyty od jegomości o. Jozaphata, zakonnika cerkwi monastyra sw. Troycy w
Wilnie będącego do domu popowskiego cerkiewnego na Sawiczej ulicy... leżącego, który ten dom
mienił pomieniony zakonnik, iż na ten czas imć p. Paweł Osinski nie wiadomo za jakim prawem
trzyma; przy którym domu za pokazaniem o. Jozaphata, widziałem plac cerkiewny ołtarzowy sw.
MiKoły od niegoź p. Osinskiego zabrany, tynem przegrodzony i przywrócony ku temuż domowi i
placu popskiemu w ieden dwór złączono... Акты Вил. Ком. т. IX, 23.

*) Акты Вил. Ком. т. XX, 174.
5) А каменица Анны Васильевны Клюковской, подкоморянки Новгородской, лежала „въ

месте господарскомъ Виленскомъ па улицы, прозываемой Савичой за церквою рускоіо Кузьмы
Демяна врочищами межи каыеницами... зъ одное стороны каменнцы вельможныхъ нановъ его
милости пана ІІавла ІІаца, ,кашталяна Виленского, княжати Александра Пропскаго, гетмана
Троцкаго, а его милости княжати Януша Заславского, воеводы Подляскаго, а зъ другое стороны
также каменицы папа Богдаиа Родкевича, земенина госиодарьского, иовету Киевского... Акты
Вил. Ком. т. XX, стр. 101, 102.

°) Акты Вил. Кои. т. IX. 57, 299, 304.
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Прилегающая къ Савичъ Козьмо-Демьянская улица, иногда переулокъ, на-

зывающаяся еще Смилинскою улицею или тоже переулкомъ, застроена была мно-

гими хорошими домами и даже дворцами. Въ 1594 году Анна Балевна Зятеви-

човая продала Николаю Ручк свой домъ, который во время оно составлялъ соб-

ственность Гагатольдовъ. Посл нихъ. jurę caduco домъ сд лался собственностію

Сигизмунда Августа, который и подарилъ его скорняку „королевое ее милости

светобливое памяти господарыни Барбары" Ивану Бялу, д ду Анны Балевны. А

лежалъ этотъ домъ съ плацомъ „въ месте Виленскомъ, на улицы Смылинской,

прозываемой Кузьмо-Демьянской, въ певныхъ границахъ, то есть, о стену зъдо-

момъ мурованымъ вельможного его милости князя Богдана Соломерецкого, ста-

росты Крычевского, с одное, а з другое стороны дому прозываемого теперь ее

милости кнегини Александры Головчинское, пани Гальшки Михайловны Волови-

човны, старостяпки Слонимскоо. поперокъ, а з улицы вдолжъ отъ воротъ того

дому, тыломъ до стайни князя Соломерецкого, ажъ до муру местского" ')• Такимъ

образомъ изъ ограныченія дома Анны Валевны мы узнаемъ, что рядомъ съ нимъ

находились дома князей Соломерецкихъ u Головчинскихъ и что тутъ уже сзади

влад ній Балевны проходила защитная городская ст на (по Бакшт ). „Въ заулку

Савичи улицы йдучи отъ церкви св. Кузьмы и Демьяна къ гостиному двору" ле-

жалъ домъ „его милости князя Богдана Окгинского, подкоморего Троцкого" 2),

который особенно много потрудился для установленія коповищъ и копныхъ судовъ

въ Трокскомъ у зд 3). Въ 1602 году былъ переданъ жен конюшаго Троцкаго

Стравинской за долги домъ Виленскаго м щанина Солокая, „лежачій въ заулку

прозываемымъ Кузьмо-Демьянскимъ, противъ двора пана подкоморого Троцкого" *).

По близости находились дома Марсона, Коленды и Костровицкаго съ обширными

служилыми пристройками у двухъ посл днихъ, а у Костровицкаго къ тому былъ

еще значительный садъ и огородъ 5). Между домами только что названнаго Мар-

сона и Мигуриной лежалъ домъ Виленскаго бурмистра Александра Вражица, ко-

торый въ конц Х ІІ-го стол тія перешелъ, по зав щанію, въ собственность и

пользованіе свято-Троицкаго монастыря в). Тому же монастырю Иванъ Коленда,

земскій Виленскій писарь, записалъ въ 1619 году свой домъ въ Вильн , „противко

•) Акты Вил. Кои., т. XX, стр. 107.
2) Ibid. 173, 187, 188, 189.
3) Ibid. т. XVIII, 80—90.
*) Ibid. XX, 198.
5) Ibid. т. XX. 362.
«) Арх. Сборн. X, 135, 13G. *
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дому его милости пана Яна Корсака Голубицкого на Савичой улицы лежачій,

збудованы на плацу церковномъ Кузьмы и Даміана*, съ т мъ, чтобы братія мо-

настыря поминала его въ своихъ молитвахъ и молебнахъ ').

На Шерейкишкахъ, „неподалеку двора его милости пана воеводы Виленского

и млына ей милости королевны", находился въ 15У8 г. домъ н коего Павла Ни-

колаевича 2). Дал е сл довала королевская мельница и дома: Ясевича 3), Дашко-

вича 4), ткача Мартина и князя Огинскаго 5), Сальведера 6) и капитульные 7). Въ

ограниченіи Вильны 1719 года упоминаются на Шерейкишкахъ дворцы Кердеев-

скій, потомъ Крышпиновскій и плацы Виленскаго капитула 8). Посл дніе лежали

при самомъ разв твленіи Вильны на два рукава, гд была устроена и мельничная

запруда. Еще въ начал XVII стол тія, у самой Лысой горы, за р кою Бильною,

стоялъ каменный домъ Ивана Ясинскаго, съ обширными дворами и садами, распо-

ложенными у подножія Бекешовой горы. Все свое достояніе Иванъ Ясинскійза-

в щалъ Успенской часовн при ка едральномъ латинскомъ костел , основанной

его братомъ Николаемъ Ясинскимъ, архидіакономъ Виленскаго капитула 9). Въ

1542 г. на Шерейкишкахъ показаны два дома Анны Петровны Кишчиной; одинъ

изъ нихъ, прилегающій къ капитульному плацу, она хот ла увеличить и разпш-

рить. Съ согласія короля, Анна Петровна пром няла на капитульный плацъ дру-

гой свой домъ, на противоположной сторон улицы 10).

•) Лрх. Сборн. X, 247, 243.
2 ) Акты Вил. Ком. XX, 130.
3) lbid. 59.
*) lbid. 183.
ві lbid. 271.
e) lbid. 481. Ограпичепіе иосл дпяго обозначалось такъ: na Szereykiszkach pod Łysą górą,

pod juryzdyką Horodnictwa Wileńskiego, w pewnym ograniczeniu będący, to jest: z jednej- strony
koncern pod samą górą Łysą z krynicą wody, zdawna do niego należącą, a drugim koncern do rzeki
Wilny, wpół z brzegiem i z ogrodem do niego należącym nad tąż Wilna, bokiem zaś iednym od
placu Andrzeja Kalinowskiogo, a teraz (1691 r.) pana Piotra Hera, a drugim niegdy od placu po
zeszłym Krystofie Czamie у innych placów pustych po zeszłych bezpotomnie sławetnym Hanusie
tkaczu у Katharzyny Winkzelowny małżonkach...

7) Wizerunki—t. 23, 177, up. 4.
8 ) Poszedłszy ulicą Młynową za młyn Królewski, na wschód słońca, za pałacem quondam

Kiordiejowskim place kapitulne na Szerekiszkach... Poszedłszy za młyny murowane, mimo pałac
Kryszpinowski, a dawniey Kierdiejowski pusty zaczynaią się znowu place kapituły na ulicy, zwaney
Szereykiszki, idąc przez spust młyński ku Łysym górom na wschód słońca. Place zaś pornienione
leżą w samych widłach od spustu przy rzece Wilence... Wizerunki—t. '23, str. 78, нр. 1.

») lbid.
'«) Wizerunki—.t 23, str. 181, 182.
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Въ начал XVII стол тія Иванъ Коленда, писарь земскій Виленскій зав -

щалъ часовн Воздвиженія честнаго креста въ свято-Троицкомъ монастыр три

тысячи злотыхъ и домъ свой въ Вильн на Шерейкишкахъ съ т мъ, чтобы въ

часовн каждую нед лю было совершаемо по три службы: въ пятницу—оздравіи

самого фундатора и его семейства, а по средамъ и субботамъ - объ упокоєній души

усопшихъ предковъ и потомковъ Коленды ! ).

Гд теперь ботаническій садъ, были въ XVIII в к хорошіє каменные дома,

съ большими плацами Александровичей, В лозоровъ, Вавржецкихъ. Нам ст дома.

Ясинскаго, когда онъ вм ст съ н которыми другими землями перешелъ въ обла-

даніе іезуитовъ, былъ устроенъ ими св чной и медоваренный заводъ. Св чи на.

завод приготовлялись только изъ воска для костеловъ. Медъ варили для обшир-

наго собственнаго потребленія. Между другий на этомъ завод долгое время учился

б лить воскъ, д лать св чи и варить медъ изв стный потомъ астрономъ Мартинъ

Почобутъ, когда въ школ у іезуитовъ онъ проходилъ еще степени послу--

шанія 2).

Татарская улица не представляла собою въ разсматриваемое время ничего

особеннаго относительно построекъ. Ее скрашивалъ главнымъ образомъ домъ Ра-

дивилловъ, выходившій сюда своими громадными постройками и дворами съ ны-

н шней Виленской улицы. Были зд сь и другіе частные дома3). Татарская улица

до посл дняго времени представляла собою очень грязный видъ, по своему низ-

менному положенію была нездорова и вымощена только въ начал текущаго сто-

л тія 4).

О н которыхъ постройкахъ, выходившихъ на Іоповскую улицу, мы уже го-

ворили 5). Къ сказанному можно прибавить, что зд сь между прочимъ им ли свои

дома Космовскій, секретарь королевскій 6) и Ляцкій 7), который получилъ значи-

тельную часть недвижимаго въ Вильн наследства отъ Михаила Паца.

') Археогр. Сбори. X 4G, 47.
2) Wizerunki—t. 23, str. 178, ир. 1.
3) Акты Вил. Ком. т. XX, 143.
4 ) Balinski—Statystyczne opisanie Wilna—19.
5 ) См. Акты Вилеи. Ком. т. XX, 167, 234, 230, 237, 255, 294.
п) Ibid. 82.
7) lbid. 4C0.

т
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На церковныхъ земляхъ четырнадцати Виленскихъ церквей насчитывалось въ

1672 году шестьдесятъ четыре дома *) и шесть плацовъ съ огородами '). Въ 1690

году „на враде господарскомъ кгродскомъ Виленскомъ, постановившисе очевисто

шляхетные панове Стефанъ Морозъ и Миколай Огурцевичъ, бурмистре места его

королевское милости Вильна, верыфикацыю каменицъ великихъ и малыхъ, домовъ

и фольварковъ, подъ юрыздыкою Майдебурскою будучихъ..., учиненую и справед-

ливе зревидованую, покладали"... По составленному ими подробному перечню до-

мовъ г. Вильны, подлежащихъ исключительно магистратскому присуду, посл днихъ

насчитывалось тысяча триста тридцать семь. Евреи въ своемъ квартал занимали

особенно семь больпіихъ каменныхъ домовъ, четырнадцать— малыхъ и нисколько

деревянныхъ. Но и этотъ расчета далеко не точный, такъ какъ многіе обыватели—

христіане и евреи—не позволили произвести у себя требуемую ревизіонную пере-

пись 3).

Съ половины XVI в ка усиленная строительная д ятельность въ Вильн

стала зам чаться особенно въ двухъ пунктахъ города: по Вискупьей улиц и

Ивановской съ одной стороны и на обширныхъ плацахъ Горностаевскихъ н Во-

ловичовскихъ—съ другой. Зд сь учреждались два какъ бы противоположные ла-

геря разномыслящихъ противниковъ, готовящихся вступить въ открытую рели-

гіозную смертельную борьбу: говоримъ объ утвержденіи въ Вильн протестантства

и іезуитовъ.

Посл полуторав коваго господства въ кра , латинство въ первой четверти

ХУІ стол тія въ Литв оказалось сильно разшатаннымъ: ему какъ будто грозила

даже окончательная погибель. Уже въ 1516 году въ Вильн не хот ли уплачи-

вать Риму „аннуатъ" и собирать для него „грошъ св. Петра"4); еще мен е ин-

тересовались зд сь папскими „одпустами" 5). Сильно раздражало папу такое по-

веденіе литовцевъ, но онъ находилъ нужнымъ мириться съ нимъ и королю Си-

гизмунду прислалъ въ подарокъ „золотую розу". Жившіе въ Виленскомъ замк

!) Были камепные и деревянные, 6олыніе,и малые; вс они поименно перечислены въ р -
шеніи королевскаго ассесорскаго суда по спору между митроиолитомъ Гавріиломъ Колендою и
Виленскимъ магистратомъ о пред лахъ юрисдикцій. Акты ІЗил. Ком., т. XX, 443, 444.

') Ср. ibid. 2-26, 227, 250, 251, 258, 262, 277, 300, 338, 450, 400, 462, 463 и др.
*)^См. подробный перечень домовъ на вс хъ улицахъ Вилмш 1690 г.—Акты Вил. Ко».,

т. XX, 470-481.
С- i_*)""E>zieła. Tadeusza Czackiego—t. III, str. 54 7.
Z r>8)IK°ścioł Augsburski w Wilnie—7.
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прі зжіе и м стные н мцы *), находясь въ постоянныхъ сношеніяхъ съ велико-

княжескимъ дворомъ, сод йствовали занесенію сюда съ запада и распространенно

протестантскихъ идей. Тому же не мало сод йствовали торговыя сношенія Литвы

съ Данцигомъ, куда ежегодно со вс хъ странъ западной Европы прибывало л -

томъ до пятисотъ торговыхъ кораблей и гд впервые въ Польш вспыхнулъ ре-

лигіозный бунтъ въ 1524 году между лютеранами и латинянами 2). Костелъ и

монастырь францисканскій въ Вильн много помогали пропаганд лютеранства.

Францискъ Лисманини, кустошъ францисканскій въ Краков , а съ 1521 года—въ

Вильн , отправляется въ 1522 году, по порученію Сигизмунда перваго, къ Лю-

теру просить у него учителей для Полыни. Въ пособіе ему придается королевскій

секретарь Людовикъ Децій. Лисмашши потомъ становится воспитателемъ и дов -

реннымъ лнцомъ молодаго Сигизмунда Августа, духовникомъ королевы Боны, вы-

писываетъ протестантская сочиненія и какъ при двор , такъ и въ францискан-

скомъ моиастыр основываетъ изъ пихъ библіотеки 9). Понятно, посл этого, по-

чему Сигизмундъ Августъ особенно былъ внимателенъ къ такимъ личностямъ,

какъ Іовъ Прейтфусъ, Вингольдъ, Рупертъ Фиикъ, Ганцевичъ, Энгельбрехтъ, Зе-

лигмахеръ, Фонъ-деръ-Флотъ - все н мцы, которыхъ одаривалъ даже недвижимымъ

имуществомъ 4). Недов рчиво относился Виленскій капитулъ къ религіозпымъ

уб жденіямъ и Ульриха Гозія, Вилеискаго городничаго, который тоже пользовался

дов ріемъ великокняжескаго двора. Правда, отлученіе его отъ церкви видимымъ

основаніемъ им ло то, что Гозій не вносилъ Виленскому капитулу арендной платы

за отчу;кденную костельную землю для постройки королевской мельницы, доходами

съ которой онъ пользовался 5); но при этомъ капитулъ им лъ въ виду и его по-

кровительство новому ученію и блпзкія сношенія Ульриха съ Виленскимп фран-

цисканами, гд гніздилась ре<{)орма; за DTO Впленскііі каіштулъ два раза лишалъ

ихъ юриздики въ принадлежащей имъ части города в).

') См. илаігь ІЗнлыіы Брауна—Deutsches Haus—ит. Лктахі. Вил. Ком. XX.
-) Kelacyc nuncyuszow apostolskich o Polsce - t . I, str. 24.r, 246.

3) Kościół Augsburski w Wilnie—8.
4) AUTU Бил. Ком. т. XX, 10, 52, c4, 100, 104, 128, 165 и др.
5) Wizerunki—t. 21, str. -19, пр. 1.
я) Kościół Augsburski w Wilnie—У—15. Акты Вил. Ком. т. Х^> 447. Kupił Ulnych Hossę

л roku 1523 za 20,000 cegieł i 10 kop groszy Litewskich od XX. Franciszkanów, odbudowywają-
cych swój klasztor, plac, należący teraz (івоЛ) do kościoła Augsburskiego i małe zapewne domki
drewniane na zaułku Panny Marij przy samej wieży klasztornej, prawie stykającej się z jego ka-
mienicą, wychodzącą aż na ulicę Niemiecką.., Syn Ulryka—Jan—dla prawności kupli ojcowskiej do-
dał 6,000 cegieł i obowiązek utrzymania rur г wod Wingierskich na siebio przyjął... Stfezność xx.
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При такомъ ход вещей, реформа въ Вильн и вообще въ Литв усилива-

лась. Въ костелахъ стали слышаться пропов ди въ дух протестантства и откры-

ваться довольно людныя училища ')• На Лукишкахъ во дворц князя Радивилла

чернаго пропов дуютъ протестанство ксендзы Францискъ Литвинъ, Станиславъ.

изъ Опочны и Францискъ Козубовскій 2). Въ томъ же дух какой то ,Виклефъ,

говорить пропов ди въ костел св. Анны. Кром Радивилловъ—Гурки, Тарлы,.

Гаштольды окружаютъ себя протестантами. Оигизмундъ Августъ даетъ знать Ви-

ленскому епископу (латинскому) Павлу, князю Ольшанскому, что онъ напрасно

прит сняетъ въ Вильн иропов дниковъ реформы, напрасно запрещаете имъпро-

пов дь и называетъ ихъ своими 3). Богатый Виленскій м щанинъ и бурмистръ

Морштынъ даетъ въ своемъ дом на Н мецкой улиц (въ пред лахъ нын шняго

лютеранскаго пастората) свободный пріютъ посл дователямъ Лютера и сод й-

ствуетъ основанію (около 1655 г.) скромной лютеранской кирхи. Замковая би-

бліотека Сигизмунда Августа съ 1547 года значительно пополняется протестант-

скими сочиненіями, которыя спеціально закупает!, для него ученый Іоаннъ Тре-

цесскій. Великій литовскій князь ведетъ частую корреспонденцію съ реформато-

ромъ Кальвиномъ, съ протестантскимъ богословомъ Буллингеромъ, съ славнымъ

Конрадомъ Геснеромъ и другими; они, между прочимъ, присылали ему и разныя

въ своемъ дух книги и собственныя сочиненія. Самъ Лютеръ подарилъ Вилен-

ской королевской библіотек съ посвященіемъ Оигизмунду Августу свой переводъ

священнаго писанія, въ роскошномъ бархатномъ переплет , обд ланномъ въ се-

ребро. Этотъ зам чательный экземпляръ въ 1655 году для храненія пересланъ

изъ Вильны въ Еролевецъ (Кенигсбергъ) 4).

Въ Вильн и въ другихъ м стахъ Литвы въ болыпомъ числ начинаютъ пе-

чататься сочиненія протестантовъ. Августанское испов даніе в ры (Авгсбургскш

Franciszkanów Wileńskich z Augsburczykarai i pomówienie o wpuszczenie zarazy do miasta za wy-
stępek była uważana przez Kapitułę Wileńską, i dla tego dwakroć im odbierana była jurysdyka
całej tej części miasta, stanowiącey ла Piaskach (часть города между Тройскою, Н иецкою улицами
Николаевскимъ и другимъ переулкомъ около дома гр. Тышкевича...) jakoby wyspę zarażoną...
Kościół Augsb. 9 и пр. 1 и str. 15.

') Авраамъ Кульва, Magister artium Юрій, изъ францисканъ ксендзы-проповЪдники: Іаковъ
на польскомъ язык , Іоаынъ—на литовскомъ.

2) Kościół Augsb. 9. Kraszewski—Wilno—t. III, str. 108, 109.
3 ) Kościół Augsburski П . Громкая пропов дь н которыхъ писателей о задержанін якобы

Сигизмунда-Августа на пути сл дованія его въ Кальвинскій сборъ должна считаться выдуиаипою,
посл подробнаго п обстоятельнаго ея разбора Wizerunkami—t. 23, str. 59—72.

*) Kościół Augsburski 12, 13.
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катехизисъ) выдерживаетъ въ тридцать л тъ семь изданій. Спеціально оно печа-

тается для Сигизмунда Августа въ Краков въ 1504 году '). Издаются въ дух

реформы на различныхъ языкахъ агенды, катехизисы, священное писаніе въ ц -

ломъ состав и по частямъ, многообразныя сочиненія. Печатаніе идетъ по пре-

имуществу въ типографіяхъ Радивилла и Ленчицкаго въ Вильн и Радивилла же

въ Врест и Несвиж '). Современники очень уже увлекались подобными сочине-

ніями и запросъ на нихъ, по свид тельству Прыялговскаго, былъ до того великъ,

что громадные заграничные транспорты съ ними далеко не могли удовлетворить

ему и, всл дствіе этого, то въ томъ, то въ другомъ пункт появлялись для ихъ

печатанія новыя типографіи 3).

А въ Вильн какъ будто не зам чаютъ появленія реформы. Въ богатомъ

роскошномъ дом Вилепскаго войта и зам чательнаго по своему времени законо-

в да Августина Ротундуса Мелосскаго одинаково сходятся люди различнаго на-

правленія и положенія. Самъ онъ ревностный латинянинъ и приверженецъ іезу-

итовъ д лается искреннимъ другомъ и почитателемъ Воляиа—глубокаго протес-

танта и пишетъ похвальные отзывы въ честь его сочиненій4). Даже въ то время,

когда Волянъ открыто уже выступилъ противъ іезуитовъ и велъ съ ними упорную

литературную борьбу, Ротундусъ принимаете его у себя въ дом самымъ сердеч-

нымъ образомъ и иосішщаетъ ему свои сочиненія 5). Зд сь ведутъ продолжитель-

ный между собою бес ды Скарга съ Воляномъ, въ надежд найти, наконецъ,

пункты для взаимнаго внутренняго примиренія; но обм нявшись сочиненіями, они

видятъ, что примиреніе для нихъ на земл бол е невозможно. Т мъ не мен е,

напечатавши свое произведете: ога et orthodoxa yeteris Ecclesiae sententia ad

Petruin Skargam per Andreum оіапст Ty pis castri Losconsis (теперешній Лоскъ —

село въ Ошмянскомъ у зд ) 1574 аи., Волянъ посвящаетъ его епископу Вилен-

скому Валеріану Протасевичу и лично представляетъ его, при торжественномъ

собраніи въ Виленскомъ замк . Ув домленный предварительно Скаргою осодер-

жаніи сочиненія, епископъ Валеріанъ сухо принялъ предложеніе Воляна, зам -

тшшіи, что онъ еще посмотритъ, достойно ли его сочиненіе того, чтобы могло

быть принято сішскоиомъ °).

•) lbid. 13 и іф. 2.
2 ) Balinski—Wilno—t. JI, str. 118, 110.
3) Żywoty biskupów Wileńskich—t. I, 1Г-1.
4 ) Balinski—Pisma historyczne—t. III, str. 21, 35.
5) Balinski—Dawna Akademija Wileńska—5;i.
e ) lialinski—Pisma historyczno—t. III, str. 37, 38. Pbnieuie Oiiiicuoua было такое: Valerianus

Dci gratia Episcopus Yilaensis, omnibus dioecesis nostrae Ghristi iidelibus filiis ia Chris^ charissi-
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Прибывшіе въ то же время Виленскіе депутаты съ Петрковскаго сейма

(1551 г.) привезли въ Вильну очень неут шительныя в сти. Тамъ, говорили они,

во время совершенія передъ началомъ сейма торжественной литургіи многіе вель-

можи все время за богослуженіемъ присутствовали въ шапкахъ и о ксендзахъ

передавали очень много нехорошаго. А тутъ ежедневно доносились тревожные

слухи, что вотъ въ изв стномъ м ст колляторы, сд лавшись лютеранами, выгнали

ксендза настоятеля (латинствующаго); тамъ заграбили костельное имущество, а

тутъ, какой нибудь монахъ, сбросивъ монашеское од яніе, женился, или ксендзъ,

оставивши костелъ и паству, ушелъ и неизв стно гд скрылся. Такъ было въ

Сморгоняхъ, Ишколд , Брест , Дубинкахъ, Ляцк , Милейчицахъ. Виленскій епи-

скопъ суффраганъ Георгій Альбинъ составилъ громадную библіотеку изъ книгъ

въ дух реформы, читалъ ихъ, увлекался ими. Новое в яніе, по Прыялговскому,

огнемъ охватило его душу. Онъ сразу возсталъ противъ костела, сталъ хулить

папу и все богослуженіе совершать на польскомъ язык '). Онъ подвергся запре-

щенію и внезапно скончался 2); его библіотека отдана была іезуитамъ. Другой

Виленскій прелатъ-архидіаконъ—Николай Пацъ, онъ же епископъ Кіевскій, по-

ступилъ р шительн е. Не много думая, говорить Прыялговскш, онъ съ презр -

ніемъ оставилъ вс костельные титулы и почести и посп пгалъ жениться3). Же-

нившись, онъ бросилъ епископскую митру, отказался отъ епископства, писалъ

противъ костела и папы, а получивши м сто Врестскаго каштеляна, сд лался,

такимъ образомъ, сенаторомъ 4). Папа и н которые поляки возставали противъ

такого назначенія. Въ Вильну явился даже посолъ отъ папы, Лиипомани, съ

усердн йшею просьбою—защитить властію короля д ло в ры. „Да, отв чалъ ко-

роль Сигизмундъ Августъ, я король, но руки у меня связаны". Напрасно въ

этомъ отв т Прыялговскій видитъ желаніе короля помочь падающему латинству 5).

mis, salutem. Denunciatum vobis esse volumus librum Andreae оіапі, qui nuper j.Todiit ad Rev.
Fratrem Petrum Skargam Soc. Jesu, Collegii nostri Vilnensis praedicatorem, Anno Domini 1574 typis
castri Łoscensis aditus, totum esse haereticum flammis et omni ехіПо dignissimum; qui ne ab ullo
nostrorum о іиш legatur, vendatur et habeatur, sub poena excommunicationis omnibus interdicimus.
Datum ііпае 1 Augusti 1574. Воляну много помогалъ Трецесскій, который, въ свою очередь,
находился въ болг.шихъ дружескихъ отношеніяхъ съ кселдзомъ Роизіемъ, истинныаъ латиняпи-
номъ, ibid. 41, пр. 1. Ср. Balinski—Dawna Akademia Wileńska—str. 53.

1) Żywoty Bisk. Wil., t. I, str. 166.
2) Wizerunki —t. 22, str. 60, ир. 1.
3) Żywoty bisk. Wil. t. 1, str. 167.
4) Żywoty Biskupów Gnieźnieńskich—изд. Mikołaj Malinowski—t. II, str. 288.
s) Przyałgowski—t. I, str. 165.



CLXXXV

Другому папскому послу, Коммендони, когда тотъ именемъ папы настаив.алъ о

предоставлены высшихъ должностей въ кра только католикамъ, Сигизмундъ

Августъ отв тилъ, что очень трудно указать съ достов рностію, кто йы мот на-

зваться пстишшмъ питоликомъ1). Гораздо ближе къ истин , что король внутренно

сочувствовалъ реформ , что ему надо ла тяжелая опека гордаго латинскаго ду-

ховенства, что онъ желалъ поставить преграду вредному на Литву вліянію Рима

и создать независимую отъ него народную церковь2). Съ т мъ вм ст онъ думалъ

н политически сд латься самостоятельнымъ, независимымъ королемъ 3 ).

И вотъ, при такомъ отпошеніи къ реформ Сигизмунда Августа, при покро-

вительств ей литовскихъ магнатовъ съ Радивилломъ во глав , она все больше и

больше начинаете охватывать Вильну со второй половины ХУІ в ка. Проте-

стантская пропов дь, сначала неопред ленная, неясная, укрывавшаяся въ дом

Морштына на Н мецкой улиц и въ загородномъ Лукишскомъ дворц князя Ра--

дивилла, завоевываетъ себ мало по малу опред ленное м сто и устрояется съ

своими сложившимися общинами—первая лютеранская въ пом щеніи нын шней

лютеранской кирхи, а вторая кальвинская—сначала въ Рыбномъ рынк —тоже во

дворц Радивилла (объ этомъ мы уже говорили), а потомъ въ нарочно устроен-

номъ для кальвинистовъ сбор на Вернардинской улиц по сос дству съ косте-

ломъ того же имени и Покровского церковію 4).

Въ 1G71 году митрополитъ уніатскій Гавріилъ Коленда предъявилъ торжест-

венный протеста, что какъ самый сборъ кальвинскій совершенно безправно и неза-

конно поставленъ на фундаментахъ Покровской церкви и ея кладбищ , такъ и

каменица Горностаевская, стоящая въ запуст ніи по правой рук отъ костела

св. Михаила, jurę caduco должна принадлежать митрополиту; что въ ней передъ

т мъ им ли свою резиденцію предшественники митрополита (Коленды); что безъ

всякихъ юридическихъ основаній и не надлежаще забраны также кальвинистами

церковные дома и плацы и удерживается сл дуемая со всего этого арендная

плата. Митрополитъ указывалъ, что его заявленіе не ново, что онъ повторяетъ

только жалобы своихъ предм стниковъ, которые предъявляли ихъ еще въ 1640

') Kościół Augsburski, 19, пр. 1.
2) Си. посольство къ пап съ проектами разныхъ пововведеній—Dzieje i prawa kościoła. Р.

Ostrowski—Warszawa. 1793 r. t. I II . str. 144—150. Kraszewski—Wilno— t. 3. str. 109.
3) Ср. Акты Зап. Р о с , т. 2, пр. 90 и текста.
«) Balinski—Historya m. Wilna—t. 2, str. 104. Kraszewski—Wilno—t. 3, str. 109, J 1 0 .

ХХ1Т
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году, и что тогда король Владиславъ IV призналъ ихъ законность и приказалъ

возстановить права обиженныхъ ').

У насъ н тъ вс хъ данныхъ для того, чтобы показать, какъ отчуждена была

Горностаемъ или его предшественниками по влад нію земля церкви Покровской.

Подтвержденіе истинности заявленія митрополита можно находить только въ томъ,

что въ продажной записи Горностая Радивиллу есть два слова: пи кгрупте по-

стельномъ (или церковномъ; употреблялось безразлично), которыхъ въ дальн й-

шихъ документахъ н тъ. Плацъ Горностаевскій, на которомъ лостроенъ былъ

Сборъ, первоначально нринадлежалъ Настась Зеновьевичевой. У нея купылъ

м сто Иванъ Горностай, воевода Новгородскій и записалъ его своему сыну Ев-

стафію. „Потребуючи пенезей для великихъ, а пильныхъ потребъ своихъ, продалъ

есми, говорить Остафей Горностай, тотъ дворъ мой, в месте Виленскомъ лежачый

подле тое церкви русское Покрова Пречистое, а в тыле двора ясневельможного

княжати князя Костентына Костентыновича Острожского... ажъ до улочки, ко-

торая идетъ з Великое Замковое улицы межы домы нарожными небожчыка Ген-

риха Блюнка, а з другое стороны Михала Сабельника, мещанъ места Внлен-

ского, ажъ до дому нарожного Павла Телятича па кгрунтв костельпомъ черезъ

улочку другую, которая съ правое стороны пришла мимо двора ясневельможного

пана его милости Остафея Воловича, пана Троцкого, подканцлерего великого

князства Литовского., и тою улочкою кругомъ ажъ до тоежъ церкви Покрова

Пречистое противко дому нарожного тоежъ церкви попа Покровскаго, з будовань-

емъ позосталымъ по погореныо и з муромъ около оточонымъ. з местцомъ або

пляцомъ тогожъ двора моего яснеосв цоному пану Миколаю Юрьевичу Радиіш-

лу" 2). Почти черезъ годъ—въ 1577 г. Николай Радивиллъ все м сто, купленное

у Горностая „з будованьемъ всякимъ, што на ономъ пляцу есть, и з водою, ко-

торая за него рурою до того двора приведена есть, и зо всимъ на все, зо всякою

властностью того двора и пляцу"... продалъ „братьи збору пана Кристусового

еванелицкого", которые, въ свою очередь, хот ли купить м сто „для збудованья

дома ку проповеданыо правдивого слова Божого" 3). Въ продажной записи Ра-

дивилла Сбору опущены уже слова: па кгрупте постелъиомъ, хотя ограниченіе про-

дажи въ остальномъ почти буквально означено словами продажной Горностая. Въ

1679 году король Стефанъ Баторій подтвердилъ эту продажу Радивилла и теперь

!) Акты Вил. Кои. т. XX. 408.
2) Акты Вил. Ком. т. XX. 27.
*) Ibid. 31.
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кальвинисты, им я отд льный сборный домъ, не только могли считать свое д ло

укріпившимся '), но даже быстро стали расширяться.

Въ 1582 году тотъ же король Стефанъ Баторій подтвердилъ новое для Сбора

пожертвованіе Евстафія Воловича, который хот лъ при сбор „шпиталь заложити

и при немъ огородъ на погребъ телъ умерлыхъ людей меть"... Оъ этою ц лію

онъ записалъ сбору свой дворъ, названный Старый, который „лежить в месте

Виленскомъ (между Бернардинскою улицею и Замковымъ переулкомъ) на улицы,

идучы мимо Барнадынскій костелъ до Замковое улицы в тыле дому, на сборъ

хрестианский Евангелицкий збудованого, где передъ тымъ былъ дворъ пана Ивана

Горностая..., а черезъ тую улочку тотъ мой дворъ по части будованый на пля-

цахъ княжати Семена Юрьевича Слуцкого и брата его Юрья Олельковича Слуц-

кого, который былъ проданъ мещанину места Виленского Кондрату Кнофови, а

я отъ того мещанина купилъ у пана Роского, пана Размуса Довкгирда и кнегини

Жилинекое купленые пляцы, все то почавши отъ тылу дому Блюбкового, который

лежить на Замковой улицы, ажъ до пляцу чашника великого князства Литовского

пана Матея Исткевича, где се розделяетъ улица мимо костелъ Вернадынский

йдучая, при рогу двора вышей менованого Горностаевского, который на зборъ

хрестіанскій обернешь и збудованъ для преподаваиья слова Божьего" 2). Недо-

вольствуясь пожертвованіями, кальвинисты, по свид тельству актовъ, стали при-

своивать себ сос дніе дома и земли, принадлежавшіе Покровской церкви 3).

') Kraszewski—Wilno-t. III . str. i 16, 117.
2) Акты Biueir. KOJI. XX, 43, 44.
3) Ibid. 328, 433, 434. Въ 1G40 году былъ заявлепъ протеста contra dominos Calvinistas,

pertinentes ad Zboi- Vilnenseiii, eo, quod dicti dissidentes ex odio et contemptu religiouis catholicae
locorumque ad Dei cultum consecratorura, primo, in pariete altaris eeclesiae Prote.tionis Beatissimae
Virginis orientem versus superaedificaverint xurrim suam seu propugnaculum zbori sui; secundo,
quod erat ad dictam ecelesiam, versus acquinoctium, arcam sui zbori feceriut, domum ibidem pres-
biterorum olini solo aequaverint; tertio, quod ecelesiam 8. Michaelis, ubi nunc manet Petrus chirur-
gus calvinista, ia lapideani conyerterint, plurima ossa ibidem sepultorum effuderint et ejjcerint;
quarto, quod duas lapideas domini Naborowski et ubi nunc hospitale calvinistarum лс domum ligneam
penes zbór pro... juris fecerint et censum solvere, uti ex fundo ecclesiastico, recusent... Въ 1671
году слова были поданы въ судъ жалобы на Лидскаю маршалка Дунина Раецкаго, на Богд вича
я Гизберта, jako samych uczynku niżey wyrażonego pryncypałow, o to i takowym sposobem, iż
obżałowani spretis legibus et constitutionibus regni, stanto rebelii dissidentium in fide san eta graeco-
romana disunione, gdy niektóra starszyna ritus graeci a ritu sancto ad haereticam et calvinisticam
illicito ausu transierunt confessionera, tedy nie mało dóbr cerkiownych, w różnych województwach
i powiatach leżących, a nawet i samą cerkiow sw. Pokrowy w Wilnie, w pewnych granicach le-
żącą, z klasztorem przy niej" wymurowanym i z cmentarzem, murem około otoczonym, violenter et
indebite zabrawszy, na zbór kalwiński obrócili i mury cerkiewno, iawne antiquitatis sign» na sobie
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Въ 1609 году Кальвинскій сборъ получилъ новый подарокъ отъ Крыштофа

Радивилла. Онъ записалъ ему изв стную уже намъ большую Константиновскую

каменицу на Замковой улиц 1), тогда какъ сое дняя—Солтановская—еще раньше2)

перешла въ собственность Саскаго сбора (лютеранъ) на Н мецкой улиц .

Такимъ образомъ въ начал XVII в ка протестантамъ принадлежало въ

Вильн почти все пространство съ домами и плацами между нын шними улицами

Покровскою, Замковою, Вернардинскою, костеломъ св. Михаила и отчасти между

Вернардинскою улицею и Замковымъ переулкомъ. Зд сь, кром Сбора, Кальви-

нисты устроили училища и госпиталь съ различными многочисленными службами.

Лютеране продолжали утверждаться па Н мецкой улиц . Кладбище у нихъ съ

1559 года было общее за Виленскою брамою на м ст , подаренномъ Радивил-

лами, гд они поставили госпиталь u часовню: это поздн йшій домъ Кулаков-

скаго, по нын шней Преображенской улиц ; м сто съ домомъ и теперь принад-

лежитъ лютеранской церкви. Кальвинисты, какъ мы говорили, им ли съ начала

XVII стол тія особое кладбище тоже на земл Радивилловъ, за Трокскою бра-

мою, гд до сихъ поръ красуется домъ съ отличнымъ садомъ реформатской кол-

легіи3).

Въ 1633 году король Владиславъ IV даровалъ евангелическому Сбору при-

виллегію свободно и открыто совершать богослуженіе на языкахъ польскомъ и

н мецкомъ, давать надлежащи! пріютъ въ госпиталяхъ б днымъ и престар лымъ

людямъ, заниматься воспитаніемъ юношества, торжественно со звономъ ип ніемъ

провожать черезъ городъ покойниковъ, влад ть на общихъ законныхъ основа-

ніяхъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и наконоцъ свободно собираться

maiące, zruinowawszy, ротіепіову zbór na gruncie i cmentarzu cerkiewnym wystawić dopuścili i de

facto wystawili, jako o tym szyrzey różne processa wielu antecessorow żałującego . do różnych akt

różnemi czasy podane i zaniesione, świadczą i opiewają; za któremi częścią dla ustawicznego w

oyczyznie zamieszania, częścią p rop te г potcntiam, inetum et oppressionem haereticorum, częścią

propter summam egestatem et inopiam antecessorum, pomienieni antecessorowie żałującego bona haec

avulsa et violenter adempta jurę yindicare nie mogli i dotąd nie recuperowali... Ibid. 435. Cp. 388-

455—458.
! ) АКТЫ ВИЛ. КОМ. Т. XX, 213.
2 ) Около 1589 г. См. ibid. GO.
3) Въ хроник авсбургскаго кссіела сказаuo (Augsburski kościół, str. 33), что кальвинисты

сь I6J<? года образовали для себя особое кладбище; но ьъ привиллегіи короля Владислава IV

евангелическому сбору I6JJ года уиомипается уже о кальвинскомъ кладбищ за Трокскою бра-

мою, какъ давно выд ленномъ для ногребенія покойниковъ и обнесенпомъ каменною ст ною.

Акты Вил. Кои. т. XX, 310.
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на синоды, когда того потребуете порядокъ и устройство церковныхъ д лъ. Вс

дома, камешщы и м ста, принадлежащіе Сбору, его школамъ, госпиталямъ и

кладбищамъ, освобождались отъ постойной повинности1).

Дарованная привиллегія подтвер;кдала въ сущности только то, ч мъ давно

фактически въ большей даже степени пользовались въ Вильн кальвинисты. У

нихъ напр, по сос дству со сборомъ была своя типографія, въ зав дываніи Да-

ніила Ленчицкаго;2) зд сь они печатали въ дух реформы книги, особенно ка-

техизисы, и публично раздаривали ихъ. Учили не только въ основанныхъ ими

школахъ, но нер дко на рыпк , среди площади8).

Такой ростъ протестантства u его какъ бы выд ляющееся положеніе сильно

не нравились многимъ іізъ среды латинскаго духовенства: посл днее давно заду-

мывалось уже, какъ бы вырвать съ корнемъ появившуюся реформу или же по

крайней м р совершенно ее обезсилить. На нып шнихъ Ивановской и Двор-

цовой улицахъ устрояется ц лыіі кварталъ съ спеціальнымъ пазначеніемъ унич-

тожить протестантство.

Послі; пожара въ Бильп въ 1530 году, сильно повредившаго между про-

чимъ и еписконскій дворецъ, латинскіе епископы стали жить въ новомъ дом ,

гд нын дворецъ Генералъ-Губерпатора. Прежнее ихъ пом щеніе находилось,

какъ мы говорили, въ нижпемъ замк , около каоедральной латинской колокольни,

подарено было епископамъ велшшмъ княземъ Ягайломъ и представляло собою

старинное зданіе, въ которомъ жилъ еще литовскій Криве-Кривепто. Большую

часть времени епископы проводили въ Воркахъ, загородномъ сішсконскомъ дворц ,

тоже подарснномъ имъ Ягайломъ. Такіе Впленскіе епископы, какъ Радивиллы,

Пацы, Бржостовскіе, или проживали въ город въ собственныхъ дворцахъ, или

сид ли въ роскошныхъ своихъ им ніяхъ. И Валеріанъ Протасевичъ, вступивши

на Виленскую епнскопію въ 1550 году около времени св. Петра и Павла, уго-

стивши торжественнымъ об домъ встр чавпшхъ его магнатовъ и духовенство,

зас лъ на отдыхъ въ Веркахъ. Въ Вильн бывалъ р дко, постоянно занятый

разъз дами то въ Варшаву, то па сеймъ4). По свид тельству Прыялговскаго, епи-

скопа но особенно безнокоили ширившіяся повсюду реформаторскія идеи. Находя

') Ibid.
2) Акты Вил. Ком. т. XX, 94, 124. Ср. Kraszewski—Wilno—t. 3, 117.
3 ) Kraszewski—ibid.
*) Przyałgowski—t. I, str. IG:J.



схс
удовольствіе давать вс мъ мудрые сов ты, Протасевичъ постоянно нуждался въ

сов тахъ постороннихъ для себя и жилъ чужимъ умомъ. Къ д ламъ религіознымъ

онъ относился равнодушно и его осуждали въ этомъ отношеніи за крайнее не-

рад ніе !). Въ 1560 году Виленскій капитулъ выслалъ къ нему даже особую де-

легацію изъ своихъ сочленовъ съ горькимъ напоминаніемъ, что въ Виленскомъ

епископат слишкомъ распространились ереси, что он все шире и глубже пу-

скаютъ свои корни, что нехорошо д лаетъ епископъ, не живя въ город и т. п.2).

Но въ это время уже шли серьезные толки о томъ, что для спасенія латинства

необходимо выписать іезуитовъ. Главнымъ проводникомъ такой мысли явился Ви-

ленскій съ болыиимъ состояніемъ войтъ Августинъ Ротундусъ3).

Родственникъ Валеріана Протасевича и добрый знакомый кардинала Гозія,

страстнаго покровителя іезуитовъ4), Ротундусъ въ письм къ нему 15G7 года

ув домляетъ, что въ Вильн ведутся переговоры съ архидіакономъ Ясинскимъ о

покупк у него дома для іезуитовъ.. что этотъ домъ лежитъ вблизи епископскаго

дворца5). Д йствительно, въ 1568 году Ясинскій продаетъ „велебному въ Хри-

стус отцу его милости князю Валеріану, з ласки Божьи бискупу Виленскому

каменицу. домъ свой власный мурованый. в месте Виленскомъ, на улицы и про-

тивко двора его милости бискупьего, на кгрунт и подъ присудомъ его же ми-

лости бискупьимъ. з одное стороны межи домомъ Войтеха Стралковского: а з

другое стороны Станислава Борыховского Кравца м щанъ подданныхъ его мило-

сти бискупьихъ, лежачий, со всякимъ будованьемъ мурованымъ идеревенымъ, на-

дольнымъ, земленымъ, середнимъ и верхнимъ, и со всеми склепы. . . и со всими

пляцами. . .Одножъ таковымъ обычаемъ и подъ тымъ способомъ, говорить Ясин-

скій въ продажной записи, тотъ домъ мой князю бискупу . . есми продалъ и его

милости воля на томъ зостала, же князь бискупъ Валеріанъ и по его милости

!) ibid. 162.
2) Акты Виленск. капитула—см. Balinski—Dawna Akademija Wileńska—25. А вотъ какое

письмо якобы иисалъ кардиналі Гозій къ Протасевичу: Przyjemne wieści do nas dochodzą, że

Wasza Pasterska mość mężnie postanowiła ton szatanizm (протестантстпо) wyplenić z dyecezij swojej

i nikogo się nie lęka. O! gdybyśmy więcej podobnych mieli biskupów, nie chwiała by się religia

nasza! Gdym był w Warszawie, słyszałem jak nuncyusz apostolski, wspomniawszy o Waszej Paster-

skiej mości, takie pochwały oddawał, że ledwo któremu z biskupów podobno przyznaje... Przyałgow-

ski—t. I, str. 181. Вс эти похвалы сыпались па епископа Валеріана за его вызовъ въ Вильну

іезуитовъ. Ср. Balinski—Wilno—t. 2, str. 104.
3 ) Balinski—Dawna Akad. Wil. 25.
4) Онъ былъ сынъ Виленскаго городничаго и строителя Удьриха Гозіл.
5) Balinski—Dawna Akad. Wil.—31 str. прим.
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будучие князи бискупове. . . за живота и по животехъ своихъ на жадную иную

речь, ани потребу свою властную, ани кровныхъ и приятелей своихъ близкихъ,

ани обчихъ не маютъ, ани будуть мочи того дому отъ мене проданого отдати,

продати, записати и заменити и якимъ кольвекъ обычаемъ въ иншие руки заве-

сти и отдалити, одно тотъ домъ со всимъ на все держань завжды быти маетъ

вечне и на веки непорушно ку святобливой а пожитечной потребе речи поспо-

литое того славного панства великого князьства литовского, т. е. для наукъ въ

немъ и цвиченья сыновъ земскихъ и иныхъ вшелякихъ обчихъ людей, а меновпте

на колеюмъ мужовъ закону, або братьи и товаришства, што се называютъ езуиты,

котырыхъ его милость князь бискупъ Вилепский до того панства з ыныхъ сто-

ронъ приводити и в месте Виленскомъ въ томъ дому отъ мене проданомъ ку

мешканыо ихъ осадити и уфундовати умыслилъ". . . Поставлялось еще для по-

купщика и то въ обязательство, что если бы іезуиты не захот ли притти въ

Литву и поселиться въ ней, названный домъ могъ быть обращенъ исключительно

на устройство въ нсмъ товарищества докторовъ (учителей) и людей ученыхъ и въ

немъ должны были воспитываться д ты въ христіанской в р и въ послушаніи

римской столиц ' ) . • . Домъ Ясинскаго —ото бывшій потомъ папстй алюмнатъ2),—

рядомъ съ нын шпею канцелярією Генералъ-Губернатора.

Кром дома Ясинскаго, Валеріанъ Протасевичъ купилъ еще для іезуитовъ

сос дніе дома съ плацами у Альберта Стралковскаго и у Матвея Бржозовскаго 3).

Рядомъ съ домомъ и плацомъ Бржозовскаго подданная епископа Екатерина оми-

нишна тоже уступила ему свой домъ для іезуитовъ4), которымъ епископъ готовилъ

новый подарокъ изъ н сколькихъ им ній5). Таішмъ образомъ, вся правая отъ

дворца сторона Бискупской улицы съ громадными постройками сразу отдавалась

іезуитамъ. На вновь пріобр тенныхъ плацахъ думали поставить костелъ и

устроить школы6).

Прибывшіе въ 1569 году но приглашенію епископа Протасевича въ Вильну

іезуиты не только нашли вполн возможнымъ остаться въ столиц Литвы, но

сеичасъ же посп шили увеличить свои влад нія, чтобы окончательно зд сь укр -

') Акты Вил. Ком. т. XX. 20, 21.
) л тоиерь въ нростор чіи онъ извіхтенъ подъ именемъ дома иллюминатовъ.

3) Акты Вил. Ком. т. XX, 15, 17, 20. Ср. Przyałgowski—t. I, str. 178.
4) Акты Вил. Ком. т. XX. 22.Ком. т. XX. 22.

*) Ibid. Cp. Przyałgowski—T. I, str. 179.
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питься. Быстро переходять къ нимъ одинъ за другимъ сос дні дома и плацы.

Въ 1572 году Божимовскій продаетъ іезуитамъ свой домъ съ плацомъ'). Дал е

къ нимъ переходятъ дома Софьи Краевской2) и омы Потоцкаго3). Вс они, по

указанію актовъ, расположены были по близости двора епископскаго, по сос д-

ству съ іезуитской коллегіей и ихъ бурсацкимъ домомъ4). Н которое время іе-

зуиты задумывались какъ бы надъ т мъ, что у нихъ н тъ собственнаго костела.

Въ своемъ пом щеніи они устроили было временно часовню, въ которой прини-

мали даже Валеріана Протасевича; но осмотр вшись, они нашли для себя очень

выгоднымъ завлад ть костеломъ св. Іоанна.

Основанный въ 1387 году, костелъ св. Іоанна окончательно устроенъ и освя-

щенъ едва въ 1426 году при Витовт . У него были значительные фундуши: об-

ширный плацъ, прилегающій къ самому костелу и кладбищу; на немъ пом щались

дома священо-церковно-служителей; былъ зд сь большой огородъ, а со стороны

Ивановской улицы—четыре почти подъ рядъ дома, на костельной земл , отдавав-

шіеся въ аренду. За Антоколемъ настоятелю костела св. Іоанна принадлежали

обширные луга. Въ у зд онъ влад лъ н сколькими им ніями и озерами. Въ

содержаніи костела значительною долею участвовалъ городъ, a м стное костельное

братство сод йствовало его украшенію и заботилось о доходности костельной

кассы. Такой костелъ съ его фундушами и доходами представлялся іезуитамъ

очень ужь заманчивымъ 5).

Откладывая все дальше и дальше постройку собственнаго костела, жалуясь

при этомъ на недостатокъ матеріальныхъ средствъ, іезуиты испросили разр ше-

ніе—въ костел св. Іоанна совершать об дни, испов дывать, пропов дывать, ве-

сти ученые, религіозные диспуты. На дверяхъ костела появилось объявленіе съ

вызовомъ изъ противнаго лагеря желающихъ диспутировать. Когда не оказалось

д йствительныхъ противниковъ, сами іезуиты, переод тые, принимали роль по-

сл днихъ и умышленно-неудачною постановкою вопросовъ, a т мъ бол е несо-

стоятельными разсужденіями содействовали полному торжеству своихъ собратій °).

Слава іезуитовъ росла и т мъ необходимее становился для нихъ костелъ св. Іо-

1) Акты Вил. Кои. т. XX, стр. 23, 24.
2) Ibid. 42.
3 ) Ibid.

4) Ibid. 42.
5 ) Przyałgowski— t. I, str. 184—188.

") Ibid. 189.
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анна. Гордый святоянскій настоятель-испанецъ, ученый Роизій, думалъ уже было

совершенно запереть передъ іезуитами двери своего костела. Но на ихъ сторон

оказались епископъ и король, и костелъ св. Іоанна со вс ми фундушами въ 1571

году перешелъ къ іезуитамъ. Роизію об щали высшее м сто, но онъ палъ жерт-

вою обмана и внезапно скончался г).

Теперь Валеріанъ Протасевичъ посп шилъ опов стить актъ окончательнаго

учрежденія и устройства въ Вильн іезуитской коллегіи, съ приглашеніемъ по-

м ідать въ нее д тей. гд они будутъ получать приличное воспитаніе. Такой об-

щественной школы, по заявленію Протасевича, еще не было въ Вильн ; нужда

ея ощущалась и многіе, им вшіе состояніе, у зжали для изученія наукъ за гра-

ницу. Теперь, съ открытіемъ іезуитской коллегіи, и б днымъ но способнымъ, дана

будетъ возможность образовать себя и съ пользою послужить костелу и респу-

блик 2).

Чтобы усп шн е достигнуть ц ли, Протасевичъ вновь записываетъ іезуитамъ

домъ на Бернардинской улиц , въ которомъ могли бы нм ть пом щеніе и все не-

обходимое для жизни д ти несостоятельныхъ родителей, желающихъ въ то же

время пос щать іезуитскую коллегію. Новому учрежденію онъ даетъ названіе Ва-

леріановской бурсы и на будущихъ ея питомцевъ возлагалась одна обязанность—

помолиться объ упокоєній души фундатора четыре раза въ годъ, въ изв стные

дни, въ каоедральномъ латинскомъ костел . На содержаніе бурсы Протасевичъ

пожертвовалъ два дома на Епископской улиц , прилегающіе къ коллегіи. Вер-

ховный надзоръ за веденіемъ д ла въ учебно-воспитательпомъ и хозяйственномъ

отношеніи поручался главнымъ образомъ іезуитамъ 3).

Въ 1582 году въ Вильн появляются два новыя учрежденія: папскій алюм-

натъ и єпархіальная семинарія. Алюмнатъ учреждался преимущественно на средства

Рима для д тей уніатовъ, готовящихся къ духовному званію. Посредствомъ ихъ

Римъ хот лъ пропагандировать свое ученіе между православными въ пред лахъ

') PrzyałgowsKi—t. I, str. 190. 191. Balinski -Dawna Akademia Wileńska, 44. Zgon rychły

Roiziusza iezuici poczytali przed ludem za karę Dożą nad nim, za upór i nieżyczliwość ku nim... Cp.

Historyczno-krytyczne wiadomości—Ossolińskiego—t. 2, w życiu Roiziusza и „Herbarz Niesieckiego"—

t. 4, str. 400.
2) Balinski—Dawna Akad. Wileńska—59—66.
3) Граиота объ учрежденіи бурсы—см. Ualinski— Wilno—t. II, str. 254—264 и eroat*Dawns

Akad. Wileńska, str. 71—72. Przyałgowski—t. I, str. 198.
xxv
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нын шней Западной Россіи. Пом щеніе алюмната—рядомъ съ пом щеніемъ кан-

целярій генералъ-губернатора,—отличалось особою архитектурою. Зд сь кругомъ

обширнаго двора, съ котораго открывается очень интересный видъ на сос днюю

часть города, устроены арки и на ст нахъ, въ углублены, написаны были пор-

треты папъ, въ назиданіе учащагося юношества. Алюмнатъ состоялъ въ зав ды-

ваніи іезуитовъ, а съ конца ХУІІІ в ка имъ управляли базиліаны. Епархіальная

семинарія устроилась въ пом щеніи ныншней канцелярій генералъ-губернатора.

Основатель ея Виленскій епископъ Юрій Радивиллъ записалъ на содержаніе и

устройство семинаріи различныя им нія и фольварки, при чемъ приглашаетъ и

каздаго изъ прелатовъ и канониковъ Виленской епархіи нести соотв тственпую

часть расходовъ по этому предмету, такъ какъ въ процв таніи семинаріи лежитъ

залогъ будущаго процв танія костела '). Семинарія получила еще часть дохода

отъ отдачи въ аренду дома, на Ивановской улиц , изв стнаго подъ названіемъ

Штемплевскаго или Штефлевскаго 2). Домъ очень древній, и есть указаніе, что

его получилъ въ даръ епископъ Павелъ Ольшанскій отъ воеводы Трокскаго Ивана

Забржезинскаго. Доходы съ него постоянно назначались въ пользу того или дру-

гаго костела или часовни и потомъ, частію, семинаріи, пока наконецъ епископъ

Массальскій не отдалъ его въ награду на пятьдесятъ л тъ архитектору Гуцевичу,

который между прочимъ устроялъ для него им ніе Верки а).

Утвердившись въ Вильн на такихъ широкихъ оспованіяхъ, іезуиты р ши-

тельнр стали задумываться о преобразованіи своей коллегіи въ академію, со вс ми

правами и преимуществами академій Краковской. Фундуши у нихъ были очень

достаточные; въ самомъ город влад ли громадными плацами и многими домами;

было у нихъ уже н сколько учебныхъ заведеній. Король Стефанъ Ваторій вполн

сочувствовалъ зат іезуитовъ и 1579 года подписалъ грамоту объ учрежденіи

іезуитской въ Вильн академій, со вс ми правами и привиллегіями, которыми

пользуются другіе университеты и особенно Краковская академія, съ правомъ

преподавать различныя науки и возводить достойныхъ въ соотв тствующія ученый

степени.

') Актъ учрежденія сеиияаріи—см. Balinski—Wilno—t. II, str. 270—278. Ср. Przyałgowski—
t. II, str. 12—13.

2) Акты Вил. Кои. т. XX, 162, 237. Domus acialis-murata, dicta lapidea Szteflowiana seu
Sztemplowiana in platea a s. Joannę ad pp. Dominicanos tendenta. Wizerunki—t. 14, str. iip. 1.
Положеяіе ero можно назначить па м ст пын шняго дома Налтова.

3) Wizerunki— ibid. Ср. Przyałgowski—t. III, str. 175, 178 и дал е.
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Протектората надъ академіей возлагался на епископа. Литовцы во глав

съ н которьгаи магнатами думали было воспрепятствовать учрежденію академій и

канцлеръ Радивиллъ отказался приложить печать великаго княжества Литовскаго

къ королевской грамот . Тогда Стефанъ Баторій послалъ къ подканцлеру Ев-

стафію Волловичу съ приказаніемъ приложить печать, или же посл днюю при-

слать ему: онъ и самъ-де съум етъ опечатать грамоту. Но пусть знаетъ, приба-

вилъ при этомъ король для передачи Волловичу, „что печати больше онъ не

увидитъ: она къ нему не воротится". Посл такого предложенія, грамота, ко-

нечно, была опечатана и на ней, кром подписи епископа Валеріана, явились

имена Радивилла, Ходкевича, князя Збаражскаго, Волловича. Остыка, Монивида,

Кишки, Горностая, Тальвоша, Гл бовича и друг. Въ результат торжествовали

опять іезуиты1).

На старинныхъ планахъ іезуитскихъ академическихъ зданій2) значится, что

ими было занято все пространство отъ колокольни костела св. Ивана по прямой

линіи по Ивановской улиц до пом щенія Императорскаго Медицинскаго Обще-

ства на Бискупской улиц 3); отсюда тоже по прямой линіи до капитульнаго

дома—нын шняго Цивинскаго; площадка передъ Публичною Библіотекою по ли-

ніи была застроена домами и показанъ маленькій дворикъ, отд ляющій ихъ отъ

зданія нын шней Публичной Библіотеки; отъ капитульнаго дома—нын шній Ци-

винскаго - іезуитскія влад нія по прямой линіи къ Замковой улиц занимали

часть пом щенія нын шней второй гимназіи, рисовальную школу и съ домами ко-

стельными упирались въ костелъ, захватывая прилегающій къ костелу домъ на

Замковой улиц . Въ этомъ большомъ четырехугольник іезуиты устроили ака-

демію съ другими школами (алюмнатъ и єпархіальная семинарія оставались въ

ихъ зав дываніи), съ обширными для прогулки дворами, съ рекреаціонными за-

лами, съ различными житейскими удобствами, им ли зд сь садъ и огородъ, аптеку,

театръ. Академія внутреннимъ ходомъ изъ втораго этажа соединялась съ хорами

костела и съ самымъ костёломъ4). Скоро завели іузуиты и типографію.

Типографія іезуитовъ пом щалась въ ХУІІ ст. въ дом по сос дству съ ны-

н шнею булочною Вебера. Зд сь былъ обширный плацъ, который въ начал XVI

стол тія нринадлежалъ Гозію; отъ него перешелъ къ н коему Витынекому. Въ

1) Balinski—Dawna Akademija Wileńska—68—71.
2) Им ются въ Вилен. Цубл. Библ.
3) Отъ домовъ по Ивановской улиц іезуитскія влад нія огд дялись садомъ.
*) См. иазваниые планы и Balinski—Wilno—Т. I. str. 201, 203, 208, 211.
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1552 году Гозіушовскимъ плацомъ, вм ст съ доиомъ, влад лъ Виленскій воевода

Николай Радивиллъ, подарившій его своему придворному доктору Цимерману; отъ

посл дняго онъ перешелъ къ Савицкимъ *). Посл Савицкихъ названнымъ домомъ

посл довательно влад ли Заливскіе2), Нелюбовичъz), каноникъ Вильчипольскій4).

Посл дній записываетъ его въ 1610 году братству при костел св. Іоанна. Смеж-

ными домами по прежнему значатся домъ госпитальный, названный почему-то

Павловскимъ, и домъ шорника Радзиковскаго (вм сто прежняго влад льда Анто-

нія портнаго)5). Въ 1631 году онъ совершенно переходить въ распоряженіе іе-

зуитовъ6), которые, по заявленію Балинскаго, открыли зд сь славившуюся потомъ

академическую типографію7), хотя еще значительно ран е имъ передалъ свою

типографію Радивиллъ8).

Въ гоепитальномъ дом , о котороиъ н сколько разъ только что упоминали,

пом щалась потомъ славная аптека іезуитовъ9), ютившаяся первоначально, какъ

значится на старомъ план академическихъ зданій, въ пом щеніи Медицинскаго

Общества. Госпитальный домъ находился на м ст нын пшей булочной Вебера

на углу Епископской и Ивановской улицъ. Въ начал ХУІ стол тія имъ влад лъ

Виленскій бурмистръ и золотыхъ д лъ мастеръ Эразмъ Бретперъ. Въ 1547 году

Бретнеръ свой домъ съ обширнымъ плацемъ, занятымъ многими другими строе-

ніямиІ0), записалъ въ пользу госпиталя св. Троицы. Когда домъ Бретнера пере-

шелъ въ ХУП стол тіи къ іезуитамъ, они перевели сюда свою аптеку. Киркоръ

!) Balinski--Wilno--T. I, str. 209.
2) Акты Вил. Ком. т. XX, 45. Домъ ііоказапъ „па улицы Светоянской, подле долу шииталь-

ного, з одное стороны, и каменицы небожчика Антопего кравца з другое, . . .
3) lbid. 152.
4) Въ 1G07 году. lbid. 202.
5) lbid. 218, 219.
e) lbid. 301.
7) Kraszewski—Wilno—t. 4, str. 1OG, прим. 13.
a) Nuper etiam, говорить Скарга вь 1576 году о Никола Христофор Радивилл , по о

Ьеиейсіо et promovendae divinae gloriae studio typographiam, ut usibus colegii serviat, concessit,
magnisąue suis suraptibus restitutara sustentat., ut quae ąuondam serainandis servivit haeresibus ad
eas extirpendas et catholicam veritatera promorendam conyerteretur... У Крашеискаго—Ibid.

») Balinski—Wilno—T. I, str. 211.
'о) Въ дарственной записи значится: Doraurn suara ligneara propriam, cum omnibus

domunculis habitationibus, cameris et censibus, in platea S. Ioannis, in acie eundo versus curiam
reverendissimi Episcopi Vilnensis, penes doraum Domini Ioannis Hosii ex una et versus plateam
episcopalem ex altera partibus... dominus Erasmus .. extendit ad hospitale S. Spiritus pro susten-
tatione et victu pauperura... Dubinski—81—88.
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говорить1), что зд сь у іезуитовъ производилась до того бойкая торговля лике-

рами и табакомъ, что на вырученныя громадныя суммы они могли построить ро-

скошный въ Закрет дворецъ. Такъ или иначе, только въ 1753 году король Ав-

густъ III, принимая во вниманіе значительную пользу, которую приносила свято-

Янская аптека не только жителямъ г. Вильны, но и вс хъ окрестныхъ местно-

стей, какъ въ оказаніи медицинской помощи, такъ и приготовленій аптекарскихъ

помощниковъ, дарованною іезуитамъ особою привиллегіею обезпечивалъ на в ч-

ныя времена вс права и преимущества ихъ аптеки2).

Укр пившись и утвердившись, іезуиты со всею фанатичною религіозною

страстностію бросились на своихъ главныхъ противниковъ протестантовъ. Въ на-

стоящее время трудно себ представить до какой степени ожесточенія доходила

эта борьба. Литературная полемика, самая неприличная, грубая, площадная, рас-

пространяющая выдуманные нарочно яел пые слухи, взаимно приписывающая

лротивникамъ самыя нев роятныя ц ли и нам ренія, постоянно сопровождалась

бранью, драками, нападепіями, разбоями и нер дко, смертію3). Въ ней принимали

участіс люди различныхъ званій, положеній и возрастовъ. Въ уличныхъ безпо-

рядкахъ главная роль всегда вирочемъ принадлежала іезуитскимъ школьникамъ.

Въ 1579 году два пастора, возвращаясь съ похоронъ, проходили мимо костела

св. Іоапна. Осм яниые, поруганные, пресл дуемые со стороны іезуитовъ камнями,

они едва спаслись отъ смерти. Іезуитская молодежь, которую вызывали на подоб-

ныя безчинія, посп шила заявить угрозы на жизнь кальвинистовъ и уничтожить

ихъ сборъ. Какъ бы въ доказательство возможности исполненія своихъ об щаній,

s ) Kirkor—Przechadzki po Wilnie—74.
'') Amu Вил. Ком. т. ХІД, 206, 207. Въ королевской нривиллегііі сказано, что аптека

оспоиаиа бол е полутораста л тг тому иазадъ.
7) Акты ВИЛ. КОМ. Т. Ш, 505. 50G. tfluznierczy postępek pod czas processyi Bożego Ciała

w roku 1G11 w Wilnie pewnego młodego Włocha, zwanego Francus di BYanco, który z katolika
przetworzył na zapalonego reformatora i okrutna kara nad nim spełniona w samem że Wilnie,
stały się. powodem do nowego rozruchu w stolicy Litewskiey. Ale i w nim uczniowie iezuiccy
głuwną rolą grali. Drugiego bowiem Lipca roku 1611, powracaiąc razem z ludem z pobożney piel-
.grzymki do Trok, pobudzeni okropnym wypadkiem z owym Franco do większey zawziętości przeciw
kalwinom rzucili się. na dom pewnego ewangelika i całą godzinę go dobywali. Nie przesta-
jąc zaś na tom, napadli z kolei na zbór reformowany i Avybiwszy otwór w murze otaczającym go,
dopuścili się. gwałtów. Trzej pastorowie stali się ofiarą tej swawoli. Jeden z nich... zrzucony został
z piętra na dół, inni dwaj okrutnio zbici, a ieden aż do śmierci. Zniszczono potem bibliotekę zbo-
rową i prywatno księgi ministrów, a nakoniec z wyłamanych skrzyń, wybrawszy odzienia i różne
sprzęty, podłożono ogień, który prędko strawił nie tylko sam zbór, alo szkołę, mieszkania księży
i nauczycieli... Balinski—Dawna Akad. Wil. 116, 116. *
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она посп шила поразрывать на Виленскихъ горахъ (около Векешовой горы)

гробы венгерцевъ1). Въ 1581 году іезуитскіе школьники напали на сборъ каль-

винскій, много произвели въ немъ поврежденій, ворвались по сос дству въ типо-

графію Ленчицкаго, печатавшую въ это время еще протестантскія сочиненія2),

совершенно перепортили шрифтъ, a частію растащили3). Въ свою очередь, по

наущенію кальвинистовъ, былъ подожженъ домъ того золотыхъ д лъ мастера,

который устроялъ для іезуитовъ монстранцію (дарохранительницу). Какъ бы въ

отв тъ на это посл довалъ пожаръ въ сбор , совершенно его уничтожившій и

потребовавшій отъ кальвинистовъ болынаго напряженія матеріальныхъ средствъ

для его вьзстановленія. Кальвинисты обвиняли въ своемъ б дствіи іезуитовъ;

Скарга, въ свою очередь, пламенными р чами защищалъ невинность собратій и

взывалъ къ небу и челов честву о достойномъ наказаній противниковъ за пре-

сл дованіе іезуитовъ 4). Борьба, драки на улицахъ, вооруженныя нападенія на

дома противниковъ совершались почти ежедневно. Въ 1639 году случилось новое

обстоятельство, которое очень много повредило кальвинистамъ и послужило осно-

ваніемъ полнаго торжества іезуитовъ.

Находящаяся теперь передъ конвиктомъ площадка образовалась въ начал

нын шняго стол тія5). Въ ХУІ—XVIII в кахъ отъ Покровской улицы къ Вер-

нардинскому костелу зд сь проходилъ небольшой т сный переулокъ „улочка", за-

строенный со стороны конвикта небольшими домиками и окруженный каменною

ст ною6). Напротивъ, черезъ „улочку", гд былъ костелъ св. Михаила, съ жен-

скимъ при немъ монастыремъ, обширными дворами и пристройками вплоть до зда-

ній настоятельства Пречистенскаго собора и р. Вильны7) находился дворецъ и

плацъ, принадлежавшій Воловичамъ. Въ 1593 году „слуга и урадникъ Воловичовъ,

') Balinski—Pisma historyczne—t. 3, str. 73.
2) Около 1590—1594 года сынъ Даніила Ленчицкаго Николай нерешелъ въ латинство, скло-

нивши къ тому же и отца; съ эгихъ поръ они работали для іезуитовъ, Kraszewski—Wilno—
t. 4, str. 66, 67.

3 ) Balinski—Dawna Akad. Wil. 77—78.
4) Kraszewski—Wilno—t. 4, str. 118, 119. Подробное и обстоятельное изслЬдованіе борьбы

іезуитовъ съ протестантами можно найти въ сочиненіи Łukaszewicza: Dzieje kościołów Helwec-
kiego wyznania w Litwie—Poznań—1642 r. Dwa tomy.

5) Balinski—Statystyczne opisanie Wilna—20.
6) Акты Вил. Ком. т. XX. 30, 31.
7) Между Дречастенскимъ собороиъ и Бернардинскою улицею; небольшой скверикъ около

Бернардинскаго костеля устроенъ недаиио; прежде тутъ до моста нролегала улица, застроенная
съ об ихъ сторунъ домами.
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Федоръ Михайловичъ, подаючы менованый дворъ (Льву Сап г , канцлеру великаго

княжества Литовскаго) въ тыхъ границахъ завелъ, то есть, однымъ бокомъ отъ

брамы, которая идетъ с предместья Зарецкаго мимо цминтаръ костела Барнадын-

ского ку улицы кгродской (Замковой) ажъ по домки два мещанъ капитульныхъ,

тыломъ до того двора иешкаючихъ, з другое стороны заулкомъ мимо дворъ Гор-

ностаевскій, где теперь (1593 г.) сборъ еванелицкій есть збудованъ до }тлицы,

которая идетъ отъ улицы Замковое мимо зборъ до пляцовъ церковныхъ заложеня

светое Пречистое, заулкомъ Глухимъ, ажъ до муру местского, надъ р кою Виль-

нею лежачого, и зась подле муру местского ажъ до тоежъ брамы Зар цкое подле

Варнадыновъ" ').

Въ сл дующемъ 159-1 году Левъ Сап га, сжалившись надъ б дстиеннымъ

положеніемъ монахинь Бернардинокъ на Зар чь , у которыхъ не было своего

костела, подарилъ имъ полученный отъ Воловича плацъ и дворецъ со вс ми по-

стройками и основалъ для нихъ тутъ же коетелъ св. Михаила u при немъ жен-

скій монастырь. Черезъ два года Зар чныя монахини перешли во вновь приго-

товленное для нихъ роскошное пом щеніе и принималъ ихъ самъ фундаторъ —

канцлеръ Левъ Сап га. Въ фупдушевой записи Сап га заявляетъ, что это онъ

д лаетъ изъ благодарности Богу, возвратившему его осл пленнаго было рефор-

мой и ересями на лоно латинской церкви. Тогда же приняла законное посвященіе

и племянница фундатора 2). Громадныя Сап жинскія пм нія: Старый и Новый

Лепель, Стаи, Б лая, Боровни, Зал сье, Слободы Старыя и Новыя, Зорница

Зежлинъ, Польсвежъ и Керже приписаны были къ монастырю Бернардинокъ. Но-

воустроениый коетелъ украшали различные драгоц нныо предметы, въ томъ числ

два болышіхъ м дныхъ иозолоченныхъ подсв чника, которые Сап га вывезъ изъ

Москвы, будучи тамъ посломъ отъ Сигизмунда III, u подарилъ монастырю. Ко-

етелъ св. Михаила канцлеръ предназначилъ м стомъ фамильной усыпальницы и

зд сь, между прочимъ, ногребенъ какъ онъ самъ, такъ дв жены его, д ти и

другіе потомки3).

И вотъ на этотъ коетелъ 4 октября 1639 года сд лано было пападеніе со

стороны евангелическаго сбора. Назначенное сл дствіе не выяснило окончательно,

д йстіштельно ли виноваты кальвинисты на столько и въ томъ, на сколько и въ

') Акты Вил. Ком. т. XX, стр. 92, 07.
2) Kraszewski—Wilno—Т. II, str. 332—335.
3) Ibid. 335, 338.
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чемъ обвиняла ихъ іезуитская часть города. Во всякомъ случа въ р шеніи ко-

роля Владислава ІУ по жалоб Виленскаго женскаго Бернардинскаго монастыря

на оскорбленія и нападенія со стороны Еальвинистовъ сказано, что они, если

оставить даже въ сторон различные проступки, совершенные ими прежде въ

различное время, съ ц лію оскорбленія и униженія святаго костела, въ посл днее •

время съ очевиднымъ презр ніемъ величія Божія и святой в ры, сд лались наг-

лыми нарушителями общественнаго спокойствія и дерзнули стр лять изъ луковъ

въ костелъ св. Михаила, въ которомъ едва не поубивали на смерть находящихся

тамъ сестеръ, такъ какъ бросаемыя стр лы частію влетали туда и вонзались въ

святыя иконы, другія застряли въ щит церковномъ; иные соучастники престу-

пленія стр ляли изъ мушкетовъ и другаго рода оружія, поранили людей, кото-

рые находились на монастырскомъ кладбищ , и совершили вообще многіе страш-

ные безпорядки, неприличія и безчинія •*)' Преступленіе было слишкомъ серь-

езное и представленныя противною стороною оправданія нисколько не могли

смягчить д ло. Назначивши каждому изъ преступниковъ соотв тственное нака-

заніе, королевское р шеніе затронуло Самый принципъ существованія сбора.

Такъ какъ, сказано въ р шеніи, нзъ д ла выяснилось, что положеніе сбора между

костелами (Бершфдинскимъ и свято-Михальскимъ) служитъ причиною и преж-

нихъ и нов йшихъ безпорядковъ, а мы, въ силу нашей королевской присяги

обязаны прес кать вс поводы къ возмущенію и нарушенію мира между дисси-

дентами, то нашимъ королевскимъ р шеніемъ воспрещаемъ на всегда на этомъ

м ст совершеніе дессидентами обрядовъ в ры, какого бы рода оно ни было,

общественное или частное, уничтожаемъ на этомъ м ст самое имя сбора, так-

же его школы и госпиталь и обращаемъ какъ самое зданіе, такъ и плацъ сбо-

ровый въ частную собственность, присуждая все это тому, или т мъ, кому будетъ

принадлежать по праву... Кальвинистамъ предписывалось вынестись за городъ и

совершать свое богослуженіе тамъ, гд было у нихъ кладбище. Въ пред лахъ

городской черты (intra rauros) нигд , ни подъ какимъ видомъ на будущее время

не позвалялось кальвинистамъ устрояться, заводить школы, открывать госпи-

тали 5). Въ силу королевскаго декрета они пріютились за Трокскою брамою, гд

у нихъ было кладбище и гд они посп шили устроить новый сборъ: это нын ш-

нее пом щеніе реформатской коллегїи.

*) См. иодробный процесі этого д ла: Акты Вил. Ком. XX, 141, 329, 33G.

«) Ibid. 335.
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Не долго и зд сь наслаждались покоемъ кальвинисты. Въ 1682 году," 2-го

мая съ восьми часовъ утра ихъ новое пом щеніе стала осаждать многочисленная

толпа горожанъ съ іезуитскими школьниками во глав . Ц лыхъ два дня про-

должались грабежи и разбои. Толпа, вооруженная молотами, с кирами, дубьемъ

и таранами, взявши штурмомъ сборъ (кругомъ его была каменная ограда, кото-

рую бунтовщики разрушили до основанія), р шительно почти все сравняла съ

землею. На этотъ разъ, по зам ченію Балинскаго, произошло д йствительно

полное разрушеніе ц лаго института; не только сборъ и часовня на кладбищ ,

но вс постройки, деревянныя и каменныя, также госпиталь совершенно были

разрушены и уничтожены; движимое имущество костельное и частное и архивъ

оказались вполн разграбленными; не пощажены гробы умершихъ, ихъ разры-

вали; трупы съ презр ніемъ разбрасывали, а гробы разбивали; ту же участь

испытали и вс фамильные каменные склепы1). Много было несчастій и смерт-

ныхъ случаевъ. Зр лище даже для современниковъ представлялось ужасающимъ,

единственнымъ въ своемъ род .

Когда обо всемъ произведено было сл дствіе и доведено до св д нія короля,

онъ утвердилъ въ 1688 году (только!) постановленіе сл дственной коммиссіи,

присудившее къ смерти четырехъ главныхъ виновниковъ разгрома (въ томъ числ

двоихъ учениковъ іезуитской академій); ректору академій сд лано зам чаніе,

городу, вм нено въ обязанность охранять кальвинистовъ и помогать въ

возстановленіи разрушенныхъ построекъ; потерп вшимъ предоставлялось право

взыскивать съ виновныхъ на законномъ основаній свои потери и убытки*).

Лукашевичъ прибавляетъ, что кальвинистамъ во всякомъ случа запрещено

было теперь, при возстановленіи сбора, придавать ему видъ храма и укра-

шать крестомъ, по обычаю другихъ христіанскихъ храмовъ3). Выигрывали опять

іезуиты, воспитанники которыхъ, приговоренные къ смерти, давно усп ли скрыть-

ся, при ихъ сод йствіи. Протестантство, въ лиц кальвинистовъ, было совер-

i; Balinski—Dawna Akad. Wil. 1C1. Ср. у A. Łukaszewicza—w Dziejach kościołów helwe-
ckiego wyznania—t. I, str. 277—279, описаніе современника.

2) Акты Вил. Ком. т. XII, 529, 631.

2) Ооъ этой негласной нрибавк въ королевскомъ эдивт свид тельствуетъ современника
ТребицвіЯ; онъ говорить: „libertas restaurandi templi et aliorum aedificiorum concessa; atque
insnper inspirantibus iesuitis, in praejudicium nostrum additum: ut novum aedificiurn formam templi
consvetam л° п habeat, cruce (usitato ibi terapii christianorum signo) careat.. Dzieje kościołów
wyznania belwetskiego w i;,twie—t. I, str. 283, пр. 1. m'
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шенно обезсилено, сд лалось не опаснымъ и іезуиты могли его теперь оставить
въпоко .

Между т мъ матеріальныя средства іезуитовъ росли непом рно быстро, а съ

т мъ вм ст и вліяніе ихъ повсюду становилось безграничным!.. Мы вид ли уже,

что имъ принадлежали лучшіе дома на Замковой улиц (Константиновская, Сол-

тановская и Рупертовская каменицы); они хозяйничали въ „кардиналіи"; въ ихъ

обладаніи былъ домъ Эліашевичовскій (на углу Большой улицы и Шварцоваго

переулка) и часть дворца Паца. Они почти совершенно завлад ли улицами

Епископскою и Ивановскою. Остававшіеся зд сь частные дома они то скупали,

то пром нивали на что нибудь другое. Такъ они откупили въ 1647 году у н коей

Рудовичовой плацъ съ постройками около костела св. Іоанна '); и въ 1661 году

съ викарнымъ этого же костела обм няли свой огородъ за Виленскоско брамоюа)

на два плаца съ постройками на улиц Ивановской. Только домъ Виленскаго

воеводы, гд теперь Губернское Правленіе3), до конца оставался неподлежащимъ

іезуитамъ. Зд сь жили одно время Радивидлы, потомъ Сап ги, а сначала нын ш-

няго стол тія Виленскіе гражданскіе губернаторы до перехода ихъ въ домъ

Абрамовича ни Виленской улиц 4). Другіе дома на этой же улиц іезуиты просто

заграбили, безъ всякаго на нихъ права 5).

Въ конц XVI в ка іезуитамъ принадлежало и одно изъ лучшихъ около

Вильны загородныхъ м стъ. Мы понимаемъ Закретъ, который, впрочемъ, еще

до половины XVII в ка изв стенъ былъ въ актахъ подъ именемъ іезуитскихъ

Лукишекъ 6). Эту м стность подарилъ іезуитамъ Станиславъ Радивиллъ, посл

отреченія отъ кальвинизма. Зд сь, по Балинскому 7)> былъ у него л тній рос-

П Акты Вил. Кои. т. XX. 313.
3) Ogród nasz z murowanemi i inszerai drewnianemi budynkami, tak iako się z dawna ma

w swoim ograniczeniu za Wileńską bramą,' po iewey ręce pod górę (въ лред лахъ ішн ишіго
Гористаго переулка) z iedney strony drogi do Eukiszpk mieskich do mostu murowanego, z przodu,
tokiem prawym do placów mieskich pustych sławetnego pana Stroczyńskiego i pana Gierkiewicza,
bokiem lewym do domku i ogrodu Symona Mikołaia Miloniewicza—garbarza, tyłem do góry у pola
pustego piasczystego i do mogił leżący. Акты Вил. Ком. т. XX, 483.

3) См. планъ Вилі.ны Брауна—иодъ цифрою 15. Wyeweten haus; это выраженіе н кото-
рые писатели перевели—Вдопій домъ.

*) Balinski—Stat. opis. Wiln у, str.—41.
s ) См. Акты Вил. Ком. т. XX, 570, 571. Процесъ Кевличей съ іезуитими о присвоєній

ими1 движимаго и недввжимаго имущества истцовъ, нодд лк и утайк документові.
») Wizerunki—t. 24, str. 84, пр.
7) Balinski—Dawna Akad. Wil.—str. 82.
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кошный деревянный дворецъ, въ томъ м ст , гд Вилія круто поворачиваетъ

отъ запада къ с веру. Дворецъ окружали д вственные л са. Іезуиты вм сто

деревянныхъ возвели новыя, каменныя постройки, создали ц лый монастырь съ

обширными хозяйственными приспособленіями и проводилили зд сь л тнее время

въ отдых и наслажденіи чудною природою. Іезуитъ Пошаковскій, описывая

іезуитскія Лукишки, не находить словъ для передачи всей очаровательной ихъ

прелести и упоенія. Одинъ Версаль или Фонтенебло могли сравниться съ ними ').

Рядомъ съ Лукишками іезуитскими2) были Лукишки татарскіе, гд между прочимъ

погребали умершихъ татаръ8), Лукишкп городскіе съ различными складами около

Виліи 4), Лукишки Виленскаго свято-Троидкаго монастыря съ домами и огоро-

дами 5) и Лукишки многихъ частныхъ лицъ в).

Въ начал ХУД стол тія іезуиты сд лали новое важное для себя пріобр -

теніе. Желая угодить королю Сигизмунду III, они особенно старались пропаган-

дировать святость и славу королевича Казиміра и пустили въ ходъ мысль о

необходимости создать храмъ его имени. Виленскій епископъ Венедиктъ Война,

канцлеръ Левъ Сап га, Николай Радивиллъ и другіе охотно взялись за д ло и

въ 1604 году положено основаніе костела. Іезуиты сейчасъ выпросили у короля

разр шеніе передать въ ихъ распоряженіе строящійся костелъ. Согласіе посл -

довало. Немедленно іезуиты начали строить около костела громадное пом ще-

ніе для монастыря или для своихъ клириковъ. Литовскіе магнаты не отказали

имъ въ денььгахъ, а Виленскій капитулъ разр шилъ для построекъ пользоваться

даромъ л снымъ матеріаломъ изъ Понарскихъ дачъ и копать на капитульныхъ

земляхъ глину и известь. Черезъ два года были окончены постройки и іезу-

иты свободно зас ли въ новомъ гн зд , существованіе котораго обезпечивалось

многими домами и им ніями. Зд сь они учредили новую коллегію и домъ про-

фессовъ 7).

Посл уничтоженія іезуитовъ, обширныя Казиміровскія постройки съ косте-

ломъ перешли въ распоряженіе эдукаціонной коммиссіи и въ нихъ предпола-

') Wizerunki—t. 24, str. 84, пр.
а) Ихъ называли еще „нанежекими". Арх. Соорн. X, 92.
3 ) Акты Вил. Ком. т. VIII. 519.
4) Dubinski—229.
*) Археогр. Сборв.—X, 91—92. Акты Вил. Ком., т. IX, стр. 178.
«) Акты Вид. Кои. т. XX. 349, 351, 385 и др. Przyałgowski-t. III, str. 159.
') Balinski— Dawna Akad. Wilen. 110. Przyałgowski—t. II, str. 55. Kraszewski—Wilno—

t. 2, Str. 455—447. #
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, галось пом стить єпархіальную латинскую семинарію, образовавъ при костел

, отд льный самостоятельный приходь для практики будущимъ ксендзамъ. Но

, этотъ проекта не получилъ осуществленія; a вм сто того въ поіезуитскихъ ка-

зиміровскихъ зданіяхъ поселились эмериты—заслуженные престар лые или боль-

ные латинскіе священники. Съ т мъ вм ст назначено было пом щать сюда и

. т хъ изъ священно-служителей, которые совершили какіе нибудь проступки,

подлежали запрещение и наказанію. Эмериты переведены были въ новое пом ще-

ніе изъ стараго эмеритальнаго дома возл ка едральной латинской колокольни,

.который со временъ Ягайлы до 1530 года былъ м стопребываніемъ латинскаго

епископа'). Когда польская войсковая коммиссія потребовала передачи на вой-

сковые магазины и канцелярію поіезуитскихъ казиміровскихъ зданій, эмериты

были возвращены, не надолго впрочемъ, на старое пепелище 2). Въ запуст вшемъ

и заброшенномъ костел съ 1845 года пом щается православный ка едральный

соборъ; здаиіе значительно перед лано и украшено.

Въ 1622 году епископъ Евстафій Воловичъ заложилъ для іезуитовъ новый

костелъ въ честь Игнатія Лойолы. И зд сь была учреждена коллегія съ мона-

стыремъ. По закрытіи ордена іезуитовъ, въ игнатьевскія поіезуитскія зданія вре-

менно переведена была латинская семинарія до перехода ея въ нын шнее пом -

щеніе3). Іезуитамъ принадлежалъ еще одинъ костелъ съ домомъ профессоровъ—это

О Оставленный посл пожара въ этомъ году въ запуст ніи (епископы перешли на житель-
ство въ новое пом щеніе на Дворцовой улиц ), домъ этотъ только въ XYIII стол тін бнлъ от-
ремонтирована прелатомъ Жебровскиыъ и въ немъ, съ согласія епископа Зенковлча, поселился
онъ самъ и нрипялъ на жительство на собственное его—Жебровскаго— ижхивепіе и сколькихъ
лрестар лыхъ ксендзовъ. Названный домъ съ этихъ поръ (1730 г.) сталъ называться „домомъ
Эмеритальнымъ" или „єпархіальною коллегіею инвалндоиъ". Его фундуши, кром прелата Жеб-
ровскаго, увеличилъ епископъ Зепковичъ каііъ личными иожертвованілзіи, такъ равно цринопіе-
нілми другихъ лицъ. Третій этажъ дона долженъ былъ служить м стомъ заклютенія дли пре-
ступныхъ ксендзовъ. Въ 1775 году епископъ Массальскій перевелъ отсюда элернтовъ въ зданія
казиміровскія, а ихъ коллегію обратилъ на склады всякихъ орудій и матеріаловь и на житель"
•ство мастеровыхъ ири начавшейся ішрестройк латинской ка едры. Сь 1800 года въ немъ опять
стали проживать эмериты—священники, когда наконецъ ігь 1803 году епископъ Коссаковскій,
распустивши вс хъ эмеритовъ съ выдачею имъ на руки неболынаго денежнаго вспомощество-
ланія, пол стилъ въ немь еиархіальную Консисторію съ канцелярією, съ пазііаченіемъ тамъ
квартиръ для секретаря и друтихъ консисторскихъ чиповниковъ. Въ тридцатыхъ годахъ теку-
щаго стол тія домъ былъ снесенъ для образованія площади.—Wizerunki t.. 24, str. 16. 17. въ
прим ч.

2) См. рукопись: Objaśnienie i odpowiedz na objaśnienie względem domu sw. Kazimierza z
kościołem w Wilnie," żądanego od kommissij Ciwiłno—woyskowey Wilenskiey na magazyn i kance-
laryą.— Рукоп. Огд. Виден. Публ. Библ. Залъ Б. ш;с. 3, папки № 132, л. л. 95, 96.

») Kraszewski—Wilno-1. 2. str. 448. Przyałgowski t, 3. 186. 222.
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костелъ св. Рафаила на Снипишкахъ; но основаніе его относится уже къ XVIII
в ку').

У латинянъ въ XVII в. были и многіе другіе костелы. Черезъ улицу отъ

женскаго Бернардинскаго монастыря находился мужской Бернардинскій2). Въ

начал онъ былъ деревянный, но носл 1500 года Бернардины задумали устроить

его изъ камня. Король Александръ и особенно н которые изъ Радивилловъ и

Ходкевичей много жертвовали на устройство монастыря. Посл дній даже усту-

иилъ подъ монастырь свой сос дній плацъ съ дворцомъ, а Николай Раднвиллъ

возвелъ на свой счетъ большую часть каменныхъ монастырскихъ построекъ.

Графъ Тенчинскій записалъ имъ домъ съ плацемъ на противоположной сторон ,

на Зар чь , надъ р кою Бильною, а Михаилъ Пацъ на этой же р к поставнлъ

для нихъ сукновальню3).

Еще въ первой половин текущаго стол тія, въ той части Бернардинскаго

огорода, которая отд лена была для воскобойни, съ с верной стороны костела,

справа, зам чалась какая-то старинная постройка изъ дикаго камня и очень

широкаго кирпича, носившая на себ видъ вообще святыни; въ длину она им ла

28 V» локтей, въ ширину 12 и столько же почти отъ основанія до карнизовъ и

состояла какъ бы изъ двухъ этажей верхняго на два локтя отъ земли, и ниж-

няго—подвальнаго, глубиною въ н сколько локтей. Посл дній разд лялся надв

далеко неравныя части и въ передней—меньшей съ правой стороны въ ст н

видн лся какъ бы очагъ съ дымовою трубою, очень давнею. Верхній этажъ, тоже съ

двумя отд леніями, состоялъ изъ меньшей передней, и другой части бол е обшир-

ной, полукруглой, сводчатой, устланной кирпичемъ. По сохранившимся преданіямъ

зд сь якобы существовала языческая святыня, и названный очагъ въ нижнемъ

этаж долженъ былъ служить для сожиганія жертвъ. Wizerunki4), отвергая хо-

дившіе слухи, которые, по ихъ мн нію, не обосновываются на достов рныхъ

данныхъ, склоняются къ тому мн нію, что описанная постройка можетъ служить

остаткомъ какого нибудь костела, или скор е часовни, поставленной въ давнее

время на обширномъ кладбищ Бернардинскаго костела. Уже впосл дствіи крыша

ея перед лана и само зданіе обращено на хозяйственные склады. Въ дополненіа

t) Kraszewski—Wilno. t. 2. str. 449.
2 ) Акты Вил. Ком. XX, 43, 77, 262 и др. О его основаній мы уже говорили.

3) KraszewsKi—Wilno t. 2, str. 315, 317.

*) t. 24. str. 54. въ іірим ч.
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къ сказанному можно привести догадку Жеготы о томъ, что именно въ этомъ

м ст находилась старинная православная церковь во имя святой Анны,

далеко ран е постройки по близости костела тогоже имени. К мъ осно-

вана церковь, не изв етно; но существованіе свое она должна была пре-

кратить посл 1581 года, когда ее окружили костелъ св. Анны, домъ іезуитовъ,

костелъ и монастырь Бернардинскій, а съ противоположной стороны—р. Вильна

съ лежащими зе нею горами ! ) .

Костелъ св. Анны во всей своей великол пной краеот появился только въ

1581 году. Н которые основаніе его относятъ ко временамъ Витовта, называя

жену его Анну основательницею Аннинскаго костела. Но тогда онъ могъ быть

деревянный и его уяичтожилъ пожаръ 1530 года. Сигизмундъ-Августъ въ Аннин-

скомъ костел хот лъ устроить в чную усыпальницу для себя, для сво ихъ женъ

и родиыхъ и приступилъ къ постройк каменнаго костела. Умирая до оконча-

нія постройки, онъ усиленно просилъ своихъ сестеръ, особенно королевну Анну

довести до конца начатое. Набожная жена короля Стефана Баторія, тоже Анна

особенно сочувствовала этому д лу и много ему сод йствовала. Прим ру коро-

левы сл довали литовскіе вельможи и высшее духовенство Литвы и Польши.

Аннинскій костелъ, кром своей выдающейся архитектуры, им лъ зам чательно

собраніе драгоц нностей и различныхъ церковныхъ украшеній изъ золота и

серебра. Въ костел св. Анны впервые раздалась протестантская провов дь

н коего Виклефа 2).

На ПІерейкишкахъ и у Мокрой брамы были костелы съ госпиталами Рохи-

товъ и Маріи-Магдалины. Рохиты вызваны въ Вильну Бржостовскимъ въ начал

ХУШ в ка (около 1710 года) и занимали своими постройками все м сто нын ш-

го Телятника отъ Ботанической улицы почти до Замковой горы. Не им ли бога-

тыхъ фундушей; д ла благотворительности и особенно погребеніе б дныхъ и

уходъ за больными составляли главное ихъ занятіе. Посл пожара въ 1749

году Рохиты сильно пострадали и къ концу ХУШ в. ихъ д ятельность почти пре-

кращается f).

1) Н сколько словъ о древнихъ православныхъ ц рквахъ гор. Вильны—Жягота—-стр. 2, 3.
2 ) Przyałgowski-t. 2, str. 34. Kraszewski—Wilno—t. 2, str. 325—329. Cp. Narbutt—Dzieje"

лаг. Litew.—t. 7. Dodatki—1G4—107.
3) Przyałgowski—T. Ii i, str. 122, 158. Wizerunki-t. 24, str. 35. Kraszewski—Wiino-t. ІГ.

str. 4<J2. Dzieje dobroczynności—Kok 1821, str. 277—280.
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Костелъ Маріи-Магдалины основанъ въ начал XVI стол тія. Онъ находился:

при соединеніи съ Ка едральною площадью нын шней Семеновской улицы, гд

была и Мокрая брама. Въ 1571 году костелъ уже существовалъ и требовалъ

ремонта '). Въ XVII стол тіи, за недостаткомъ фундушей, костелъ и госпиталь,

лосл пожаровъ, должны были прекратить свое существованіе-

Костелъ св. Креста, изв стный до настоящего времени подъ именемъ Бони-

фратровъ, основанъ на м ст убіенія францисканскихъ пропов дниковъ христіан-

ства при Ольгерд . Все это пространство вм ст со скверомъ около дворца

генералъ-губернатора покрыто было въ XVI стол тіи однимъ сшюшнымъ рос-

кошн йшимъ садомъ, который, по богатству растительности и своему устройству

превосходилъ даже восхитительные сады Радивилла. Протекавшій черезъ садъ

богатый ключь Вингеръ оживлялъ м стность и доставлялъ осв женіе расти-

тельности. Среди сада во дворц началъ жить посл пожара 1530 года епис-

копъ Виленскій Павелъ, князь Ольшанекій, окруженный многочисленною, совер-

шенно велико-княжескою свитою. Въ память мученической кончины францисканъ,

въ саду въ 1543 году оставался только одинъ крестъ съ изображеніемъ нанемъ

распятаго Спасителя. Епископъ Павелъ на м сто креста поставилъ часовню.

Зд сь передъ образомъ страданій Спасителя совершали иногда литургіи2). Въ

конц XVI в ка явился и костелъ съ необходимыми постройками, а въ первой

лоловин XVII в ка выписаны были сюда и братья милосердія. Епископъ Вилен-

скій Авраамъ Война особенно имъ покровительствовалъ и заботился обезпечить

ихъ матеріальное положеніе. Братья милосердія исключительно занимались д лами

благотворительности 3). Костелъ существуете по настоящее время съ родникомъ

внутри прекрасной воды.

Выше мы упоминали о костелахь св. Духа и св. Троицы съ госпиталемъ,

построеннымъ Ульрихомъ Гозіемъ. Въ 1501 году великій князи Александръ

согласился передать костелъ св. Духа изъ в д нія приходскаго священника

вновь выписанному ордену домыниканъ. Къ нимъ переходили вс дома, плацы

и различное недвижимое имущество, принадлежавшее костелу св. Духа. Имъ

переданъ былъ въ собственность u Виленскій источникъ Вингеръ 4). Костелъ и.

<) Wizerunki - t . 23, str. 179. Прнм ч. 1.

2) Przyałgowski-t. I, str. 117, 118. Wizerunki—t. 13, str. l i " , 118. Прим ч. Ч и 3.

s) Przyałgowski—t. 2. Dzieje dobroczynności—1820 г., str. 211, 570.

*) Teka Wileńska--Ji 3. 1850 г., str. 76—79.
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монастырь съ этого времени назывались доминиканскими, хотя нер дко удержи-

валось для нихъ и прежнее наименованіе св. Духа '). Въ зав дываніи домини-

канъ находился и костелъ св. Троицы съ госпиталемъ, который занималъ весь

уголъ нын шней Благов щенской улицы и Игнатьевскаго переулка2). На содер-

жаніе госпиталя, какъ мы говорили, назначалась часть доходовъ, выручаемыхъ

отъ платы за про здъ по Зеленому мосту. Весь надзоръ за правильностію до-

ходовъ и ихъ употребленіемъ возлагался на доминиканъ, Виленскій капитулъ и

епископа. Съ 1545 года великій литовскій князь устранилъ духовную власть

отъ надзора за хозяйственною частію госписаля св. Троицы и поручилъ его

Виленскому магистрату. Осмотр вшись въ новомъ д л , магистрата нашелъ,

что доминионы, которые исполняли въ госпитал духовныя требы, не отв чаютъ

своему назначенію и постановилъ образовать при костел св. Троицы съ госпи-

талемъ особое настоятельство. Литовско-польскіе короли подтвердили такое

постановленіе магистрата и поддерживали его. Но госпитальные фундуши оказы-

вались недостаточными, особенно когда сгор лъ Зеленый мостъ и его приходи-

лось сроить вновь. Прекрасные въ яачал госпитальные дома, съ теченіемъ вре-

мени, безъ досмотра и ремонта, ветшали и разрушались, a постороннія пожерт-

вованія уменьшались. Недостаточность фундуша возбуждала частыя р зкія пре-

пирательства между магистратомъ и настоятельствомъ костела св. Троицы. Убо-

жество дошло до того, что пришлось занимать для костела деньги подъ залогъ

костельныхъ вещей—серебряннаго креста и серебрянной лампадки 3). Въ 1799

году госпитали св. Троицы и Рохитовъ были закрыты, а принадлежавшее имъ

недвижимое имущество переведено въ пользу вновь устроеннаго тогда госпиталя

при костел св. Іакова на Лукишкахъ 4). Съ этихъ поръ прекратилось въ костел

1) Си. Акты Вил. Ком. т. XX, 158, 219, 220, 265, 325 и др.
2) Границы госпиталя обозначены такъ: incipiendo ab introitu sive porta ad cuviam hospi-

talis, quae est in ісо ex opposito аі ае cemeterii ecclesiae S. Spiritus, a qua porta porrigun
tur limites longitudinis area hospitalis undevis usqne ad finem domorura Petri Pusdrowicz et Pawi
Piestowicz civium subditorum reverendi domini episcopi Vilnensis, centum ulnis sive triginta qua-
tuor cubitis; latitudinis vero ab area ecclesiae hospitalis in loco superiori ejusdem areae Yiginti
ulnis sive septera cubitis, area vero inferior penes domum et hortura Petri Pusdrowicz usąue ad
finem domns Pauli Piestowicz, habens ulnas sexaginta sive cubitos yiginti, ejus vero longitudo a fine-
horti Pusdrowicz penes hortum conventualem Stephani Tubicinis nostri sursum habens triginta sex
ulnas sive cubitos duodecim... Dubinski—51.

*) Kraszewski—WOno-t. 2., str. 250—253. Очень обстоятельную записку о госпитал св.
Троицы можао читать въ Dziejach dobroczynności—г. 1823, t. I, str. 161—loO.

4) Dzieje dobroczynności—r. 1822, str. 734.
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св. Троицы и богослуженіе. Въ 1821 году онъ переданъ православному духо-
венству, принятъ Ш І Ъ и освященъ во имя св. Николая '); это нын шняя Влаго-
в щенская церковь.

При костел Доминиканской мужскомъ, существующей до нын , быть и

ZZZtоколо 11І78 года-Посл ™ в ъ m

Въ одно почти время-въ первой половин ХУІПстол тія возникли косте ш

съ монастырями-мужской и женскій Кармелитскій и Вс хъ Святыхъ. Костелъ

св. іерезш (кармелитскій) на улиц Остробрамской основанъ въ 1626 г татов-

скимъ референдаріемъ Стефаномъ Пацомъ. Костелъ и монастырь построены на

земляхъ, который принадлежали Виленскому св.-Духовскому братству. Черезъ

дв надцать л тъ тотъ же Пацъ, уже литовскій подканцлеръ, основалъ и костелъ

св. Юсифа (женскій кармелитскій) въ м стности, изв стной подъ названіемъ Боса-

Щ сзади зданій литовской духовной семинаріи, въ начал нын шней базарной

площади. Костелъ ев Терезіи существуетъ до сихъ поръ, а женскій кармелитскій

разооранъ во второй половин текущаго стол тія. Костелъ Вс хъ Святыхъ осно-

ванъ около 1620 года. Онъ изв стенъ особенно т мъ, что въ посл днее время

служилъ м стомъ заключенія для недостойныхъ священно-служителей. Кладбище

для этого костела отведено было за городомъ, при костел св. Стефана 3).

костелъ св. Стефана находился уже за чертою города, на предм сть Руд-

никскомъ; онъ до сихъ поръ существуетъ на прежнем м ст . Основаніе его

относится къ первой четверти ХУІІ стол тія *). При немъ быль госпиталь св.

Лазаря. Цоширное кладбище при костел не только служило нуждамъ прихо-

вань костела Вс хъ Святыхъ, но іезуиты очень много воспользовались имъ

коіда вздумали очистить костелъ св. Іоанна отъ наваленныхъ въ его склепахъ

грооовъ и множества труповъ 5).

Около костела св. Стефана съ давн йшихъ поръ до настоящаго времени

существовав базарь, гд по преимуществу продавали скотъ. Уже въ одной

»! K r t z e ^ k i - w u l ! : ^ ; ; ^ ' ^ "" S t a t y S t y C Z n e °1>isanie Wilna-Balinski-str. 39.

І 7 ^ 2 ' S t r ' 4 0 0 ' 4 0 6 ' 4 O 7 ' P^yalgowski-t. 3, str. 26.
-starożytna Polska-t. 3. str 178.

^ Wileńska-100, 101 иКга-
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грамот 1557 года упоминается о „жывотынскомъ торг за вежою Рудницкою" '),

Въ утвердительной грамот Сигизмунда III цеха р зниковъ 1596 года сказано,

что никто изъ членовъ цеха не им етъ права покупать скотъ на убой раньше

десяти часовъ утра и то на устиновлепномъ базаріъ за Рудиикскою драмою, подъ

опасеніемъ въ противномъ случа штрафа камня воска въ пользу цеха. Требо-

валось, чтобы покупаемый на убой разнаго рода скотъ, какъ то: волы, коровы,

телята, бараны, овцы, ягнята, козлы, козлята, борова, свиньи и другое, былъ

совершенно здоровъ. Запрещалось цеху р зниковъ покупать у евреевъ или

татаръ мясо отъ скота, который они убивали или р зали, а также и продавать

такое мясо. Въ посты, особенно великій, никто не им лъ права торговать говя-

диною въ мясныхъ рядахъ 2).

На Зар чь костелъ св. Вар оломея основанъ былъ въ 1644 году почти

на самомъ берегу р. Вильны. Черезъ двадцать л тъ онъ сгор лъ и новый его

фундаторъ поставилъ его на новомъ м ст , на гор (гд и теперь онъ находится),

называвшейся Раемъ, или Райскою, отъ имени основателя Ивана Райскаго. (Эта

м стность очень высокая въ город и оттуда открываются прекрасные кругомъ

виды). Настоятельствовали въ немъ ксендзы ордена св. Августина, отчего и

костелъ иногда назывался Августинскимъ 3). Посл вторичнаго пожара, костелъ

св. Вар оломея былъ снова возобновленъ только въ 1823 году; до этого времени

на м ст сгор вшаго костела была часовня *).

Н тъ точныхъ указаній, когда основанъ костелъ св. Іосифа и Никодима за

Острыми воротами. Прыялговскій въ жизнеописаніяхъ Виленскихъ епископовъ

говорить5), что при епископ Авраам Войн (1616—1630 г.) за Острыми воро-

тами явился новый госпиталь свв. Іосифа и Никодима съ каменнимъ при немъ

костеломъ; но въ другомъ м ст 6) тотъ же авторъ заявляетъ, что посл пожара

(около 1748 г.) вм сто стараго деревянного воздвигнуть новый каменный костелъ.

Изв стно только то. что госпиталь св. Никодима пользовался болыпимъ уваже-

ліемъ среди м стныхъ жителей; многіе изъ православныхъ записывали для него

значительныя суммы7).

') Грамота пом ідена у Крашевскаго—Wilno—4, str. 398.
г) Собрані древнихъ грамотъ. Семенова, ч. 1, стр. 170.
*) Kraszewski—Wilno—t. 2, str. 372. Wizerunki—t. 24, str. 90, пр. 2.
4) Dzieie dobroczynności—r. 1823, t. 3, str. 94.
s ) Przyałgowski—t. 2, str. 83.
6) Ibid., t. 3, str. T48.
7) Акты Вилен. Кои. т. XX, 352, т- IX, 478.
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Костелъ св. Петра и Павла на Антокол принадлежите къ одной изъ древ-

н йшихъ святынь города. Съ распространеніемъ въ Литв латинства явился и

названный костелъ, вначал деревянный. При великомъ литовскомъ княз Алек-

сандр епископъ Войт хъ Таборъ, a посл него и другіе принимали м ры къ

поддержк разрушавшагося костельнаго зданія. Только въ 1666 году гетманъ

литовскій ]\Іихаидъ Пацъ воздвигнулъ вм сто деревяннаго каменное зданіе, на

подобіе по вн шности костелу Петра и Павла въ Рим . Зд сь онъ и погребенъг).

Неподалеку, тоже на Антокол , находился костелъ Спасителя, основаніе ко-

торому положилъ Иванъ — Казиміръ Сап га въ конц ХУІІ стол тія. Освященіе

костела посл довало въ 1716 году. Костелъ пользовался изв стностію по своей

стату Спасителя, которая освящена была въ Рим папою Иннокентіемъ XII и

привезена въ Вильну въ XVIII стол тіи. При недостатк фундушей, костелъ

всегда со времени своего основанія находился въ затруднительномъ матеріаль-

номъ положеній и существовалъ на доброхотныя пожертвованія. Во второй поло-

вині текущаго стол тія онъ переданъ православному в домству 2).

Антоколь по своему здоровому, красивому положенію всегда считался луч-

шимъ изъ предм стій города. Въ XVII стол тіи зд сь находилось н сколько

дворцовъ литовскихъ магнатовъ: Сап ги, основанный въ 1691 году Виленскимъ

воеводою Казиміромъ Сап гою, который велъ упорную борьбу съ Виленскимъ

епископомъ Вржостовскимъ (теперь военный госпиталь); Паца, вблизи зданій Пе-

тропавловскаго костела и Слушковъ, основанный въ 1690 году воеводою Полоц-

кимъ Доминикомъ Слушкою. Дал е за Сап жинскимъ дворцомъ находилась Вер-

шупа, зв ринецъ съ л тнимъ дворцомъ литовскихъ великихъ князей въ XVI

стол тіи 3). Антоколь, потому, называли magnorum ab antiąuo heroum quies. . .

Императоръ Петръ I, во время пребываія въ Вильн , останавливался въ Слуш-

ковскомъ дворц . За долги этотъ дворецъ перешелъ къ кредиторамъ, а по-

томъ въ немъ былъ устриенъ пивоваренный заводъ Зайковскихъ; теперь въ немъ

пом щается тюрьма. Верінупа перешла въ частныя руки4).

') Kraszewski—Wilno — t. 2, str. 362—377.
2) Wizerunki—t. 20, str. 82—84. Евстафій Тышвевіічъ въ „Tecj Wileńskiej'* (Лг 4, str. 129)

говорить, что костелу Трипитаровь или Спасителя на Антокол положено основаніе въ 1693 г.,
no Wizerunkam—въ 16JG г., а освнщеиъ въ 1756 г., ио Wizerunkam—въ 1716 г. Статуя Спа-
сителя доставлена въ Вильну въ 1767 г., по Wizerunkam—въ 1700 г. Ота тственность остав-
ляемъ иа авторахъ.

3 ) См. ііланъ Вильни Брауна—Акты Вил. Ком. XX.

*) Wizerunki—t. 14, str. -JS, 29; t. 23, str. 182. 183, 184, 183; t. 24, str. 211, 212. Kir-

kor—145—151. ir
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Въ конц ХУІІ в ка, около 1687 года явился въ Вильн и костелъ ксенд-

зовъ миссіонеровъ. Это общество было очень модно во Францій того времени и

супруга короля Ивана Соб скаго, увлекаясь французскимъ направленіемъ, сильно

старалась популяризовать его въ Литв и Полып . Епис.чопъ Виленскій Еотовичъ,

близкій ко двору1), посп шилъ разд лить взгляды королевы и на одномъ изъ

первыхъ при немъ зас даній Виленскаго капитула заявилъ. что онъ думаетъ при-

гласить въ Вильну ксендзовъ миссіонеровъ и уже пріобр лъ для нихъ им ніе

Ячменишки. Капитулъ съ сочувствіемъ отнесся къ заявлеиію епископа Котовича,

и стали придумывать, гд бы поселить въ Вильн новое общество. Первоначально

для него назначалось м сто около Зеленаго моста, былъ купленъ плацъ съ боль-

шимъ домомъ и огородомъ и собрана сумма для присобленія куплеішыхъ зданій

къ новому ихъ назначенію. Но явившіеся первые представители миссіонеровъ на-

шли м стныя предположенія объ ихъ пом щеніи очень неудобными, ы стность

некрасивою, a зданія старыми, не стоющими перед лки. Тутъ же они по сов ту

своихъ доброхотовъ, людей знающихъ, обратились съ покорн йшею просьбою ко

вдов княгині; Радивиллъ, сестр короля, подарить обществу миссіонеровъ дво-

рецъ .Сангушковъ, который лежалъ въ прелестн йшей тогда части города Вильны

(въ м стности, гд и теперь костелъ миссіонеровъ и учебныя мастерскія съ до-

момъ Милосердія) среди обширныхъ огородовъ и источниковъ чист йшей воды.

Дворецъ былъ построенъ княземъ Іеронимомъ Сангупіко, который записалъ его

бернардинамъ, a т продали гетману Радивиллу. Княгиня охотно согласилась на

просьбу миссіонеровъ и сд лала даже для нихъ больше, записавъ имъ, сверхъ

просимаго и им ніе Бурбишки (возл города; теперь принадлежать женскому ду-

ховному училищу). Противъ такого дара Сангуінки возбудили потомъ искъ и

миссюнеры должны были заплатить противной сторон 15000 злотыхъ. Особенно

много пожертвовалъ на устройство костела и монастыря при немъ войскій Ин-

флянтскій Иванъ— еофилъ Плятеръ, котораго изъ лютеранства миссюнеры обра-

тили въ латинство, и Огинскіе. Миссюнеры устроили громадныя пом щенія для

семинаріи (былъ интерната и экстернатъ), завели отличное хозяйство, постоянно

разъ зжая по миссіямъ, им ли везд очень большія связи и собрали г.ромадные

фундуши 2).

Находившійся черезъ улицу женскій монастырь Визитокъ, нын женскій

православный монастырь, получилъ свое основаніе уже въ XVIII в к .

*) Polityk i dworak, więcej obywatel i pan, jak biskup i kapłan—Przyałgowski—t. 3, 65.
2) Przyałgowski—t. 3, str. 68—71. Teka Wileńska—1857 г. Л 2, str. 248, 249.



ССХІІІ

Между костеломъ Миссіонеровъ—и Субачей улицею находится м стность,

изв стная подъ именемъ Рая, откуда открывается прекрасный видъ на городъ.

Она принадлежала екс—іезуиту Гребницкому, который въ 1785 году пожертвовалъ

ее въ пользу благотворительнаго учрежденія. Воспользовалась этимъ доэрымъ

началомъ Ядвига Огинская, скупила сос дніе дома и плацы, присоединила къ

нимъ часть земли, пожертвованной миссіонерами, и до двухъ морговъ съ разру-

шающимися каменными ст нами уступленной городомъ: на всемъ этомъ простран-

ств!; она задумала учредить воспитательный домъ для несчастныхъ д тей, отъ

которыхъ отказались ихъ родители. Такъ возникъ въ 1787 году нын іпній во-

спитательный домъ Іисусъ Младенецъ, устроенный, по приглашенію Огинскойви-

зитатаромъ миссіонеровъ Андреемъ Полемъ. Несчастныя д ти до устройства этого

приота ном щались въ госпитал Савичъ1). Императоръ Александръ I пожерт-

вовалъ въ пользу пріюта староство Зосельское.

Каоедральный костелъ св. Станислава посл пожара 1530 года былъ возоб-

новленъ далеко лучше прежняго. Этому д лу посвятилъ себя епископъ Вилен-

скій Іоаннъ, побочный сынъ короля Сигизмунда I. При сод йствіи отца, онъ

д йствительно сд лалъ очень многое. Для возстановленія костела выписалъ архи-

тектора—итальянца Заноби; спеціально для собственныхъ построекъ поставилъ

кирпичный заводъ; сд лалъ большой заиасъ строительныхъ матеріаловъ; вызвалъ

къ пожертвованшмъ общество и духовенство и получилъ отъ короля ц лый городъ

І ременецъ съ обширными его доходами, которые должны были итти на возоб-

новленіе ка едры. Но по м р увеличонія средствъ еще бол е увеличивались

потребности, разширялись зат и и уже преемникъ епископа Іоанна князь Павелъ

Ольшанскій кое-какъ кончилъ начатое д ло 2). Но съ теченіемъ времени эта

святыня д лалась по частямъ какъ бы иредметомъ собственности королей, пре-

латовъ и магнатовъ. Многіе изъ нихъ въ храм Божіемъ ставили особыя для

сеоя часовни, часто разрушая бывшія до нихъ; пристроекъ и надстроекъ въ

костел оказалось къ ХУШ в ку очень много; одн изъ нихъ бывали роскошны,

блестящи, другія, сос днія, грозили разрушеніемъ и вообще вс портили въ ц ломъ

видъ зданія. Дошло до того, что въ 1769 году обрушилась одна костельная

башня; своимъ паденіемъ она повредила зданіе и убила шесть челов къ ксен-

дзовъ и одного клирика. Принимавшіеся за перед лку костела и епископы

1) Dzieje dobroczynności—R. 1820, str. 59G. R. 1821, str. 398, 399. R. 1822, 731.
2) Przyałgowski—t. I, str. 119, 136. Wizerunki—.t 24, str. 43 прим.
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(Зенковичъ, Массальскій, Коссаковскій), и архитекторы (Гуцевичъ и ІПульцъ)

только затягивали д ло, расчитывая взаимно выиграть что нибудь въ свою пользу

(Массальскій, Верки съ Червонымъ дворомъ и Виленскій капитулъ), и все кон-

чилось судебнымъ процессомъ между Виленскимъ капитуломъ и насл дниками

Масальскаго о захват и растрат болыпихъ костельныхъ суммъ ]). Уже Импе-

раторъ Павелъ I, будучи въ Вильн и увидавши вм сто костела безобразную

группу развалинъ. которыми запружена была улица, приказалъ генералъ-губерна-

тору Р пнину обратить вниманіе на эти безпорядки и привести къ окончанію

постройку ка едральнаго латинскаго костела. Высочайше дарованныя на это сред-

ства дали возможность въ 1801 году явиться ему въ настоящемъ вид , благооб-

разномъ, украшенномъ; вновь устроенный костелъ тогда же былъ освященъ 2).

Положеніе православныхъ церквей, о которыхъ мы говорили выше, значи-

тельно ухудшилось въ ХУІ и особенно ХУІІ в к . Многія изъ нихъ совершенно

разрушились, и представители города въ 1671 году сознательно или безсозна-

тельно даже заявляли, что никогда они не слышали о такихъ церквахъ, какъ

Екатерининская, Ильинская, Николаевская—Успенская 3). Положеніе ихъ еще

бол е ухудшилось, когда въ 1609 году православныя церкви переданы были уніа-

тамъ. Съ этой поры о нихъ некому уже было заботиться и на м стахъ святыхъ

стала появляться мерзость запуст нія. Въ актахъ находимъ ПОСТОЯННЕЙ указанія,

какъ уніатскіе митрополиты, протопопы разр шали частнымъ лицамъ занимать подъ

постройки церковные плацы и погосты 4). Построившіеся на церковной земл или

временно только пущенные на жительство въ церковные дома за арендную плату

нер дко объявляли все это своею собственностію и бол е не хот ли уже усту-

пать законнымъ влад льцамъ. Возбуждались сложные, длинные процессы, дохо-

дившіе часто до высшихъ судебныхъ инстанцій 5). Въ бол е счастливомъ поло-

женій оказались только Пречистенскій соборъ, Николаевская церковь (Перенесен-

ская) и свято-Троицкій монастырь.

Пречистенскій соборъ, поддержанный въ начал ХУ1 стол тія княземъ Кон-

стантиномъ Острожскимъ, обращалъ на себя вниманіе, какъ митрополичья ка едра.

При немъ въ ХУІ стол тіи являются особые новые прид лы, во имя Рождества

1) Подробности у Крашеискаго—Wilno—t. 2, str. 100—195. Przyałgowski—t. 3, str. 177—182.
-) Przyałgowski—t. 3, str. 214—217.
3) Акты Вил. Кол. XX, 427.

*) Ibid. 98, 103, 105, 226, 227, 300, 307, 337, 341, 463, 499, 500, 508, 510, 518 и др.
s) Ibid. 525.
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Пресвятой Богородицы, Благов щенія и Введенія во храмъ. Эти прид лы, назы-

ваемые нер дко въ документахъ различными именами („прид лъ", „каплица",

„престолъ", „храмъ", „церковь Божія" — въ записи еодора Янушевича 1507 г.

29 Марта) могли послужить для н которыхъ изсл дователей основаніемъ для по-

казанш въ Вильн болыпаго количества церквей, ч мъ было это въ д йствитель-

ности. Эти прид лы, впрочемъ, по своей обширности могли равняться маленькимъ

церквамъ, жили своею особою жизнію, им ли отд льный причтъ съ особыми фун-

душами. Прид лъ Рождества Пресвятой Богородицы, напр, учрежденъ былъ съ

двумя священниками для богомолья и Божественное службы церковное повседневное" \).
Все это разрушилось къ концу Х Ш в ка.

Николаевская церковь и свято-Троицкій монастырь, совершенно возобнов-

ленные княземъ Острожскимъ 2), им ли возможность просуществовать до нашихъ

дней. Много въ ихъ пользу послужило и то обстоятельство, что когда уничтожены

были почти вс Виленскія церкви, Николаевская оставалась единственною при-

ходскою въ город , гд в рующіе греко-униты могли исполнять обряды своей

в ры и получать таинства. Овято-Троицкій монастырь сд лался обиталищемъ мо-

наховъ-базиліанъ, которые посп шили направить къ себ доходы вс хъ прежнихъ

православныхъ церквей, изъ которыхъ позабирали различныя драгоц нности и

наличныя денежныя суммы. Они были въ это время полными хозяевами уніатской

церкви и готовили ей окончательное разрушеніе. Однимъ изъ такихъ дорогихъ

памятниковъ западнорусской церкви нужно считать образъ Пресвятой Д вы Марій,

до сихъ поръ находящійся на л вой сторон иконостаса Троицкой церкви. Этотъ

образъ великой Литовской княгини Елены Іоанновны, драгоц нный подарокъ

своей дочери великаго Московскаго князя Ивана Васильевича, первоначально

находился въ Пречистенскомъ собор . Оттуда базиліане забрали его къ себ и

поставили въ Троицкомъ монастыр . Другою святынею Троицкаго монастыря была

плащанница, шитая золотомъ и серебромъ, усыпанная драгоц нными камнями

и жемчугомъ, устроенная въ одномъ женскомъ Московском монастыр въ 1545

году. Ее захватили въ Москв поляки въ смутное время 1610—1611 года. Ко-

роль Сигизмундъ ІП подарилъ эту драгоц нность Троицкому монастырю; но съ

1822 года она перешла въ бывшіе Пулавы къ князю Чарторыйскому 3).

1) Wizerunki—t. 23, str. 27—29; t. 24, str. 239, 240.

2) Собрані древнихъ граыотъ. Семенова—ч. II, стр. 14, 15.

3) Wizerunki—t. 24, str. 112—115; t. 26, 127. Dzieje dobroczynności—1822 г., str. 94i»*-952.
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При Троицкомъ монастыр устроены были часовни св. Луки, св. Креста и

Благов щенская. Первую основалъ войскій Полоцкаго воеводства Корсакъ-Голу-

бицкій, гд въ 1626 году онъ и погребенъ базиліанали. Часовня находилась въ

притвор , рядомъ черезъ ст ну съ алтаремъ Честнаго Креста и на нее цехъ са-

пожниковъ долженъ былъ давать изъ общей кассы третій грошъ; впосл дствіи

этотъ взносъ отошелъ къ костелу св. Іоанна J). Часовня Благов щенія построена

Янушемъ Скуминомъ Тышкевичеиъ; въ 1642 году въ ней погребенъ онъ самъ, а

потомъ его жена и сынъ 2).

Рядомъ съ Троицкимъ мужскимъ монастыремъ пом щался женскій; посл дній

не им лъ своей церкви и монахини особымъ ходомъ ходили къ богослуженію въ

церковь мужскаго монастыря3].

Къ первой половин XVI стол тія необходимо отнести постройку церкви Св.

Петра при Острыхъ воротахъ на правой сторон . Что она существовала, объ

этомъ не можетъ быть никакого сомн нія, посл прямыхъ документальним о ней

упомияаній*). Время основанія церкви св. Петра относимъ къ XVI в ку потому,

что только въ 1507 году была окончена постройкою каменная городская ст на и

сд лано н сколько главныхъ воротъ, въ томъ числ и Острыя. До того времени

Троицкій монастырь находился за чертою города, сл довательно не можетъ быть

и р чи о существованіи церкви св. Петра, при несуществовавшихъ Острыхъ во-

ротахъ5).

Въ начал XVI стол тія, когда Троицкій монастырь пользовался патронат-

ствомъ Елены Іоановны6), великая княгиня могла указать монастырю расположить

хранившуюся у нихъ святыню—икону Богоматери изъ Крыма отъ временъ Оль-т

герда, — на Острыхъ воротахъ и тутъ же построить небольшой храмъ во имя

Московскаго святителя Петра, въ которомъ желающіе могли бы помолиться Богу

предъ чудотворнымъ ликомъ Богоматери — заступницы и митрополита Петра. |0ъ

') Археогр. Cóopu. т. X, 36, 41.
2) Ibid. 42.
3) Подробное историческое нзсл дованіе Свято-Троицкаго монастыря—мужскаго иженскаго—

находится въ сочиненіи О. В. Щербицкаго: Виленскій Свято-Троицкій монастырь. Нильпа, 1886 г.
4) Археогр. Сборн. X, 19, '23.
5) Это обстоятельство упускаютъ изъ виду ксендзь К'озловскій и Жегота, когда говорять

о церкви св. Петра, относя ея основаніе къ XIV в ку. Жегота: Н сколько словъ о православ-
ныхъ дерквахъ г. Вильни, стр. 7. Козловскій—Объ Остробрамской нкон Божіей Матери—5, 7. |

л) Акты Заиадн. Россіи—т. 2, стр. 71 и прим. '
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постройкою въ 1626 году около Острыхъ воротъ кармелитскаго костела и мона-

стыря, кармелиты присвоили себ Остробрамскую святую икону и церковь св.

Петра должна была придти въ забвеніе и запуст ніе; въ 1701 году видн лись уже

одн ея развалины1).

Въ коыц XVI стол тія положено основаніе и нын шнему свято-Духову мо-

настырю. Н которые члены Виленскаго братства, недовольные частыми столкно-

веніями въ Троидкомъ монастыр съ священниками, назначаемыми отъ Магистрата,

пор шили основать свою церковь и завести строгіе порядки, какъ въ совершеніи

Вогослуженія, такъ и въ расходованіи братскихъ суммъ. На помощь братству

явились Брестская воєводина Зеновичовая и Смоленская воєводина Абрамовичовая.

Въ 1597 году, по ихъ распоряжение строилась уже новая церковь (въ пред лахъ

нын шняго свято-Духовскаго монастыря), деревянная, на плацахъ, подаренныхъ

братству Боловичами (въ одно и тоже время Воловичи были: одни — православ-

ными, другіе латинянами, третьи—кальвинстами)2). Къ новой церкви стали со-

бираться вс , оставшіеся в рными православно. Такое явленіе не могло нравиться,

конечно, ни уніатамъ-базиліанамъ, ни іезуитамъ. По внушенію первыхъ, король

писалъ, что братство „къ большому взрушенью покою посполитого, плацъ въ мі-

сті; нашемъ Виленскомъ купивши, снать церковь не такъ для отправованья въ

ней хвалы Вожее, яко наибольшей для болыпаго ереси и бунтовъ разширенья въ

р чн носполитой, збудовати хочутъ... ино тоей церкви будовати имъ не допускать

и зборонить конечне, иначей того не чинечи''3). Іезуиты съ своими школьниками

въ 1598 году прямо сд лали нападеніе на свято-Духовскую церковь и произвели

тамъ страшный безчинія *). Тяжелое было положеніе Виленскаго братства; но оно

продолжало строиться и усп ло возвести каменное зданіе для монастыря, госпи-

таль, брате кое училище или коллегію и приступило къ постройк каменной мона-

стырской церкви5). Но случившееся въ 1624 году убійство въ Витебск Іосафата

лунцевича навлекло гн въ короля на вс хъ православныхъ, и Вилснскому брат-

ству р пштельно запрещено было продолжать постройку каменной церкви; раз-

р шеніе ее докончить посл довало въ 1032 году. Но въ такой значительный про-

межутокъ времени начатая прежде постройка сильно обветшала, какъ равно испор-

') Лрх. Сборн. X, 19, 21. Wizerunki—t. 24, str. 237.
2) Акты Вил. Ком. VIII, 28. Ср. Смирнова—Виленскій Свято-Луховъ монастырь—12.
3) Акты Зап. Россіи, IV, Л; 94. Ср. Собраніе древнихъ грамотъ. Семенова. Ч. II, стр. 26—28.
4) Подробное сл дстиіе о'<ъ : гомъ въ Актахъ Вил. Ком. VIII, стр. 29—39. 9 .

•"•) Подробности у Смирнова—Свято-Духонъ монастырь.
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тилось многое изъ заготовленнаго строительнаго матеріала. Разрушснію еод й-

ствовали постояиныя нападенія на свято-Духовъ монастырь враговъ православія.

Во всякомъ случа въ 1634 году явился ньш шній величественный свято-Духов-

скій храмъ съ двумя прид лами: св. Константина и Елены и св. Іоаіша Богослова.

Около 1656 года перенесены въ свято-Духовъ монастырь дорогіе останки мест-

ной святыни—Виленскихъ мучениковъ: Антонія. Іоанна и Еистаірія.

При мужскомъ монастыр основанъ быль и женскій—Благов щенскій. Воз-

никновеніе его относятъ тоже кт» концу XVI в ка, когда, быть можетъ. и пра-

вославныя Троицкія монахини, недовольныя порядками своего нрежшіго .монастыря,

посл г-веденія тамъ уніи, оставили его и съ Внленскимъ братствомъ заняли но-

выя м ста, въ пред лахъ иын іштяго свято-Духова монастыря. По правой его

стороні;, гд трапеза братіи, находилась церковь св. Благов щенія. и при ней

ЛІОНСКІЙ монастырь, частію деревянный, частіш каменный. Отъ зіу;кскаі'О монастыря

его отд лялъ деревянный заборъ'). Упадку Благов щенскаго монастыря много

содействовало то обстоятельство, что возникшій по сос дству кармелитскій ко-

стелъ съ .мопастыремъ ст снилъ его и закрылъ отъ улицы. Съ половины Х\"Ш

в ка монастырь ;кенскій перестаетъ существовать, а на м ст Благов іценской

церкви до посл дняго времени находилась часовня того ;і;е имени. Мужской мо-

настырь существует!, и въ настоящее время.

Семнадцатый в къ явился для Вильны въ высшей степени нссчастпымъ, ра-

зорительнымъ. Все, что создали для его благоденствія Сигизмунды, отецъ и сынъ,

было уничто;кено. Прекрасныя строєні я сд лались ;кертлою пламени; собранный

и сбере;кенныя богатства уничтонсены и расхищены; славиая Бильна. ггроі;расная

столица всей Литвы, какъ будто изчезаетъ съ лица земли и современники оставили

намъ грустныя п сни о своемъ безісонечномъ гор , что Вильны н тъ. что ея не

стало"), что въ самой Вильн трудно найти Вильну...1).

Пожаръ 1610 года уничто;килъ почти всю Трокскую улицу, Доминиканскую

съ костелами св. Духа, св. Троицы и госпиталем., Ивановскую улицу съ кол.іе-

і'іею іезуитовъ, Замковую; гш;кній замокъ, каоедральный костелъ сд лалін;ь ;кер-

твою пламени. Другая полоса огня уничтожила Н мецкую улицу, сос дній еврей-

скій кварталъ и пожаръ у;ке ирибли;кался къ костелу св. Казимира; но разразіш-

ł) Wizerunki—t. 23, str. 23, 24.
s ) Trenodia, albo żałosne pionie o zgorzeniu Wilna. R.
3) Памятники Батюшкопа, ішн. G, CTJI. 52.
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шійся сильный ливень остаповилъ его. хотя лучшая, срединная часть города бол е

не существовала. Оказалось н еколько челов ческихъ жертвъ ').

Трудно было городу оправиться иос.і пожара. Эта трудность еще бол е

увеличивалась т мъ, что. внутренняя религіозная борба партій сильн е пожара

подрывала и губила благоеостояніе і-орода. ЗІы вид ли взаимную борьбу проте-

стантовъ сь латинянами. Эта ненависть увеличилась до того, что у.шіравшіе осо-

быми зав щшгілми обязывали своихъ д тей или родственішковъ— выкопать ихъ

т ло из'ь земли и перенести еіло куда нибудь ігь пустой глухой пунктъ, если бы

случилось, что въ м ст ихъ прежняго ногробепія посл довала перем на религіи:

„пусть іі])ахъ и кости наши, говорилось въ завіпцаніи, не осквернятся новызгь

идолослуженіемъ 2). іезуиты велм борьбу съ протестантами, нападали на ираво-

славныхъ, уніатовъ, громили евреевъ, пресл довали францисканъ, домшшканъ,

ніаровъ, миссіонсровъ, базиліанъ. Православные въ свою очередь должны были

выдерживать наиадеиія па пихт, іезуитовъ, базнліанъ, но временами и протестан-

тов-ь. Базиліане, ученики іезуитовъ. до того возненавіід ли своихъ учителей, что

въ совершаемый купчія вносили особое обязательство для покупщика-не прода-

вать іезуитамъ движимаго имущества, пріобр таемаго отъ уніатовъ. Гамо проте-

стантство раздробилось въ ІЗилі.н на мно;кество сектъ новыхъ н старыхъ: зд сь

были новокрещенцы, последователи Павла Самосатскаго, аріане, новоаріане, фо-

тшнане, благочестивые, молчалышки, искрепніе, безгр ншые, биндерліане. суббот-

ники, обр заные и многіе друііе. Одшіъ изсл дователь насчитываетъ въ Литв »

того времени семьдесят'і. дві1 секты, п ВСІ; ОІГЬ взаимно пепавид ли одпа другую

и преследовали : !j.

Имущественное иоложеніе служило новою причиною раздора между обывате-

лями города 4). (Лшшкомъ быстро увеличивающееся богатство латннскаго духо-

') Halinski — Dawna Akad. Wił. 112—Ко. Огдт.лт.-п.-:і ор,)ш:ори: Pożar Wilenski [{.. ifi.O —
. . Krajowskicgo" u „'JYeiiodia abo żałosne pionie o zgorzeniu Wilna 1(510 г. Оо прошіоры приве-
дены у 1>;иіпіа;аіч) ц .пікомі.— ibitl. str. 117 -4óS. Окончательно опять сгор ла І'жлыіа къ 1748
" ' ' •' '• ^ і ъ : ) П І .'ЧІЛ года її од-ь рлдь ножаръ ІПІЧІО;І;ІІ.П. иъ город 7S1 каленицу, 14S ма-
іа.шшнь съ roiiajmjiii, 12 ІСОСГО.ІОІІЪ и ц-фкііоіі, 15 д.юрцииъ, :і аптеки... Поименное перечи-
слеиіо ііорор нших-ь зданін нахоиітса тоже у Г.алішскаго—ibid. 4 6 5 — Ш .

Krnpowicz—Собраніе гоеуд. п части, ірамоіъ, ч. I, стр. ó l .
3) Ср. Kraszewski—Wilno—Т. III, str. 119, 120.
4 j KOŻHR sekty religijne ścierały щ •/. sobą; w miarę powiększaiąeey się ludności w mieście

wzrastały niezgody religijne; katolicy, rnsini, grecy і ішіасі, wraz lutrny i каі іиі, tudzież żydzi
kłócili się między sobą. równio ( ) kawał placu, jako o dogmata wiary... 1'rzyałgowski—t, I,* str. 117.
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венства и переходъ къ нему множества дворянскихъ им ній заставляли серьезно

призадуматься надъ положеніемъ такого д ла '). Блестящаяя великосв тская об-

становка, среди которой могли жить высшіе духовные сановники, неотразимо

привлекала въ духовное званіе лучшія польскія и литовскія <}иімиліи: Пацовъ,

Тышкевичей, Гурковъ, Сап гъ, Радивилловъ и другихъ 2). Ы которые изъ нихъ

отказывались отъ высшихъ гражданскихъ постовъ, предлагали своимъ женамъ раз-

водъ, только бы занять епископскую ка едру3). Радивиллъ и тотъ но могъ усто-

ять протииъ 200000 талеровъ годоваго дохода и родную Виленскую каоедру, гд

его уважали и любили, пром нялъ на Краковскую съ большимъ доходомъ 4), гд

ему неоднокротно даже на сеймахъ приходилось выслушивать горькіе упреки и

нареканія со стороны поляковъ въ томъ, что онъ—литвинъ—не им лъ права за-

нять польскую ка едру польскаго епископа 5). Громадныя матеріальныя богатства

давали возможность латинскимъ прелатамъ создавать свои политическія партій,

а въ случа нужды, для проведенія своихъ взглядовъ. или поддержки кандида-

товъ выставлять ц лыя войска 6). Чтобы остановить имущественное развитіе ла-

тинскаго клира и переходъ къ нему дворянскихъ им ній, въ 1635 году состоялась

конституція, въ силу которой съ этихъ поръ отъ шляхетскаго сословія никакимъ

образомъ не могли быть отчуждаемы насл дственныя им нія и въ судахъ по этому

поводу не должны были принимать никакихъ записей для внесенія въ актовыя

1) Уже въ XII и XIII в к стало проявляться иеудово.и.ствіе протииъ матеріалыіаго пре-
обладанія латинскаго духовенства. Въ Германій ему принадлежала четвертая, а въ Ипіаніи
шестая часть всей государственной земли. 13сл дств*е эгого гордость, напыщенность, мотовство,
непотизмъ, всевозможные интриги д лали эіо сословіе очень вреднымъ въ государствепиомъ
отношеніи. Реформація вызвала секуляризацію д ховныхь имЬній... Encyklopedia powszechna.
Т. VI, str. 398 " •

2) Даже племянпикъ короля Баторія серьезно вздыхалъ о епископской митр Краковской
ка едры.—Przyałgowski—t. II, str. 24.

3) Żonatym był (Николай ІЬіцъ) z Teodora Tryznianką, podobno bezdzietny; blizko 50 lat
wieku maiąc, powziął chęć zostać biskupem. Żonie swoiej, gdy za iego przykładem do klasztoru
wstąpić się zgodziła, 20000 dukatów przeznaczył. Lecz później, nie wiadomo dla czego ta pani,
odmieniwszy swój zamiar, długo się upierała pobożnej iego woli, i połowę tey summy, to iest 10000
dukatów dawała prawnikom, żeby go nie dopuścili do swiąceń kapłańskich... См. всю подробную
исторію єпископства Николая Стефана Паца. Przyałgowski—t. III, str. 2ft, 27, 28, 3 0 - 4 0 и да-
л е. Dzieje panowani aZygmunta III—Niemcewicza—Т. I, str. 13, 18.

<) Въ Вильн епископъ Авраамъ Война отъ однихъ столовыхъ епископскихъ ии ній полу-
чаль до 75000 руб.—Przyałgowski—Т. II, str. 120.

s ) Ibid, str. 23, 24.
«) Niemcewicz—Dzieje panowania Zygmunta III. T. I, str. 14.
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книги '). Въ одноыъ только случа допускалось закономъ записывать и жертво-

вать клиру недвижимое имущество, если вновь (de по а radice) основывался мо-

настырь, костелъ или госпиталь. Это обстоятельство требовалось оговаривать въ

записи иодъ присягою, при свид теляхъ, что оно нисколько не противно консти-

туцій 1635 года и не нарушаетъ ея. Пожертвованіе, предполагалось, д лалось ex

puro żelu et і гор і.і mera liberalitate, безъ всякихъ матеріальныхъ вознагражденій

или какихъ нибудь условій въ отомъ род на будущее время. Такое постановленіе

особенно іечуитамъ показалось непріятнымъ и вотъ съ этого времени является у

нихъ очень много фальшивыхъ, подд льныхъ документовъ и просто захваты по

имущественным'!, иріобр теніямъ. Они выкрадывали изъ архивовъ нужные имъ

акты 2), въ нроцессахъ, для выигрыша д ла, вм сто подлинныхъ протестовъ и

заявленій противной стороны, представляли сфабрикованные ими самими, давали

имъ превратное толкованіе, приб гали къ подкупу и лжесвидетельству3), сос дямъ

по домовлад нію д лали различныя прит сненія, непріятности, совершенно пре-

граждая доступъ св та и воздуха, чтобы только захватить желаемое 4) съ нару-

шеніемъ вс хъ иравъ и р шеній судовъ реляційныхъ, ассесорскихъ, коммиссар-

скихъ, подкоморскихъ и другихъ, приб гая при этомъ нер дко къ насиліямъ и

жестокимъ побоямъ 5). А то д ло происходило и гораздо проще. По смерти ка-

кого нибудь домовладельца, они утаивали его зав щаніе, силою захватывали дви-

жимое и недвижимое имущество покойнаго, перепродавали все это на основаній

подложныхъ документовъ въ другія руки и вс ми м рами старались затереть

сл ды хищенія. Возбуждались, конечно, процессы, возстановлялись на судахъ

1) оішпіпа 1-gum—изд. 1859 г. Т. Ш, str. 405, 40G.
2) Kraszewski—Wilno. t. 4 str. 8G.
;1) Борьба ci. шарами. 1'alinski — Dawna Akademija Wileńska—180 — 191. Wizerunki. T. I I ,

str. 128, 120, 136. 137, 140- Cum eniin notum certumąue nobis sit, слона Вилеискаго капитула,

за подписью троигь еписконои и її елативъ, cjualit.er religiosi рр. Societatis Jesu, ąuaedam instru-

menta Religiosis R. Pp. scholarum piarum, e>rumque praedictae fundatioiii coutraria, per se ipsos

combinata et conscripta, certis personis ad subscribendum obtulerint ac subscriptionem eorum obti-

nuerint, id etiam pro certo ac documentahter, tam ab ipsis subscriptis, quam aliis dignis personis

comperimus quod praefata instrumenta sive litterae, ad importunas partis instantias sinistrasąue

relationes ab aliis etiam per minas, пес via ас s .lemnitate dobita, imo nmi animo contrariandi tam

laudabilis instituti et in hoc ducatu apprime neoessarii fundationi, егиіп memoratas importunitates

declinandi gratia subscriptae fuerint... ibid. 129.

*) Противъ аокон и дверей еос ди-домовлад льца выводила большія, каменныя ст ны, часто

на его земл , na zatamowania światła у żywey aery... a to dla ohydzenia rezidentiy w takiey ka-

mienicy... Акты Нил. Ком. т. XX, 528, 529.
5) Ibid. &GG. •
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права обшкенныхъ, но такія д ла тянулись ц лыя десятки л тъ '); оспариваемое

продолжало оставаться у іезуитовъ, зам нялось, перепродавалось, ветшало, « н о -

тою оказывалось, что и отыскивать то нечего и не у кого ~).

Православные доллгны были переживать захваты у нихъ имущества іезуитами,

протестантами и особенно ушатами. Мы вид ли уже захваты илацовъ около По-

кровской, Ивановской и другихъ церквей. Уніаты, въ своихъ д йствіяхъ были

т мъ настойчив е и нагл е, что выхлопотали у короля нольокаго постаповлоніе,

по которому, подъ именемъ православныхъ, нужно понимать уніатовъ и что, стало

быть, къ нимъ относятся вс записи, фундуши, пожертвовашя, которые д лалпсь

и д лаются въ пользу православныхъ. На этомъ основаній уніатамъ отдавались

вс православныя Виленскія церкви, съ ихъ домами, госпиталями, плацами съ

различными угодіями и со вс ми на нихъ правами. .Жаловались на ото православ-

ные, бывали минуты, когда и въ ихъ пользу говорили на сеймахъ, когда короли

д лалн постановленій для ихъ защиты 3); но проходили эти св тлыя минуты, по-

литически! горизонта снова заволакивался грознымя тучами и надъ головами пра-

вославныхъ сверкали молніи, слышались громы. Уніаты, въ свою очередь, часто

страдали отъ захватовъ ихъ имущества протестантами, іезуитами, кармелитами и

другими латинскими орденами 4).

Понятно, что при взаимныхъ постоянныхъ спорахъ за обладаше т ми или

другими предметами, благосостояніе города должно было сильно страдать: а не-

определенность влад нія многое обрекала па расхищеніе и разрупіеніе 5).

Многочисленный юрисдики въ Вильн служили однимъ изъ величайшихъ

золъ города и быстро влекли его къ погибели. Старинный пожертвовашя королей

и князей епископамъ, каоедральному капитулу, а также монастырямъ и ордепамъ

различпыхъ участковъ земли съ иравомъ независимаго уиравленія, разд лплн го-

родъ, говорить Васильевскій въ описаній Вильны, на безконечное- число участ-

ковъ, изъ коихъ каждый им лъ свои особыя права н признавалъ только СВОЮ

власть. Въ одномъ город находилось какъ бы н сколько городові., управляемыхъ

особыми законами °).

'•) Процессъ Кевличей г;. іе:;уитами сь 1725 г. пол у чи л ъ ]) шепіе къ 1771 і'оду.

'-) См. Процессъ Кеіпичей сь іе.іуитамп. Акты Вил. JIOM. т. XX, 570, 571.
3) Cv. Историческое изв стіе о лозникшей иъ Полыи уиііі—Бангишъ Камеискаго.

*) См. споры о доиахъ и плацахъ «ъ Актахъ Вил. JIOM. XX, стр. 388, 436, 150,452, 455,

407, 4GS, 491), 501, 50G. 524, 5.Ч0, 539, 551 — 555, 558, 505 и др. Археогр. Ctfopn.—X, 123, Ш.
;') Ср. Археогр. Соорц. X. 123.

°J Памяти. Старини—Батюшкова, вып. О, стр. 7.
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,.:І,о XVI в ка было три главныхъ юрисдики или управленій: епископская

млгдсбургская или городовіія и замковая или гродская. Во глав первой нахо-

дился епискоиъ (латинскій); второю—зав лывалъ Виленскій вонтъ съ бурмистрами,

гродская принадлежала замку во главі; съ Вилснскимъ иодвоеводимъ ! ) . Съ тече-

шемъ времени число ихъ стало увеличиватьсіі. Митроиолитъ (православный) тре-

оовалъ сначала отъ Виленскнхъ горо;кан'і>, чтобы они не вм пшвались въ д ла

церковный, что такія д ла подлежать духовному суду 2 ) . Въ 1569 году Снгиз-

мупдъ-Августі) писалъ Внленскому войту Ротундусу, что шггрополитъ Іовъ жало-

вался ему. ,л:;іи> деГі которые люди въ томъ м ст нашемъ Виленекомъ на влас-

номъ кгрунт церковном мптропольемъ :І давныхъ часовъ осажоны и подъ власною

справою и прпсудомъ иервшихъ архиеішсігоповъ, митронолитовъ. продковъ его и

нлмьстнпковъ ихъ тамоішшхъ аав;ь'ды были, u но де ii вы, н тъ ведома, въ кото-

рый обычаіі, въ тые люди его .мещане митрополіє устунуете се н ихъ на ратуши

судите, радите и подачки н нихъ на себе берете и мпогіе кривды и обтеп. іивости

ішъ чините... А про то... ро;іска:іуемъ вамъ, и;къ бы есте и теперь въ оные люди

г.'ь месте Виленскомъ, на кгруігге егомптроиолемъ оса;коные, ничнмъ се не встуио-

вали. ІІЪ послушенство и прпсудъ своіі местскій не приворачивали, платовъ и

подачеісі, жадпыхъ :І НИХЪ соб); и на ратушъ не брали и не прпвлащали и дали

••-""У и тымъ .мещаном'ь см'о вч> томъ покои. Нехаіі онъ. або нам стішкъ его та-

мошній митрополій... тыхъ мещанъ своихъ во владностн u въ ирисуд своезгь

маетъ...::).

<!о введеиіемъ упіп. митрополиты упіатскіе, подобно іе;?уитам'г,. широко ])a:s-

вернули свою власть и объявили Виленскому магистрату упорную продолжитель-

ную борьбу, отстаивая полную независимость собственной юрисдикцій1). Напрасно

магистрат!, докалывалъ. что только <*ъ половины XVII в ка упіатскіе митрополиты

стали вводить собственное уиравлепіе во многпхъ и:гь тііхъ м стъ, гд до того

іфемснн была юрисдикція городовая; что сь'этоіі поры плъ канцелярій митропо-

лита, гді; появился и воіітъ митроиоличііі. начали выходить такія постановленія,

') KraszowsKi—Wilno t. 3, str. 189.
"-) Архоогр. Сиорн. IV, 1S, 1 9 - 2 1 , 29.
3) Архоогр. Cóopu. VI, 3G, : І 7 .
4) Акти Г»ііл. Ком. XX, 380, 3 0 8 — Ш , 4-11, -ł5S, 400, 508, 521 и др. XI, 179. 106. XII

y-,0—з5Г). XIII . s;;.
Ян.
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которыя противны и уніи, и римской церкви1), что эта юрисдикція уничтожается

конституцією 1661 года, которою установлены окончательно и утверждены три

только юрисдикцій, замковая, епископская и магдебурская; что, наконецъ, митро-

политъ захватываете подъ свою власть ц лую третюю часть города, что это

сильно подрываетъ доходность городской кассы и ставить городъ въ невозможное

положеніе, при отведеніи квартиръ, во время прі зда въ Вильну королевскаго

двора со свитою и во время трибунальныхъ судовъ (дома, не подлежащіе город-

ской юрисдик , освобождались отъ постойной повинности2). Уніатскія власти не

только не думали соглашаться съ доводами противникові., но предъявляли все

болыпія и болынія требованія3).

Латинскіе ордена: францисканы4), кармелиты5) и даже частныя лица") стали

заводить у себя особое управленіе въ пред лахъ собственныхъ влад ній. Крашев-

скій говорить, что къ восемнадцатому в ку юрисдикцій было уже н сколько де-

сятковъ; вс он составляли особыя управленія, взаимно противодействовали, бо-

ролись между собою и вели безконечные споры7).

Подобное разъединеніе власти было очень выгодно для людей негодныхъ.

Бродяга, преступникъ, опасаясь суда, приб галъ, по зам чанію Васильевскаго,

подъ защиту какой нибудь юрисдикцій и получалъ покровительство, котораго

искалъ; оно иногда оказывалось ради одного невиннаго удовольствія причинить

досаду непріязненной сторон . Вытребовать на судъ челов ка, вписавшагося въ

другую юрисдикцію, было трудно и даже невозможно8). Всл дствіе возможности

легко изб гнуть за проступокъ наказанія, въ Вильн . среди б ла дня. на улицахъ

') По словамъ магистрата, митрополигь иаиреіцаи. записывать дома и іпобще д лать по-

жертвованія на костелы и госпитали'т иъ и:іъ сид вшихъ па его землі; чипшеїшкгщь, гсоторие

не состояли у него въ подчиненіи и обязаны были только аккуратно вносить чіишъ.
2 ) Акты Вил. Ком. т. XX, 44 С, 447, 448.
3) Ibid. 392, 393.

*) Акты Вил. Ком. т. XX, 447. Ср. Balinski—Wilno—Т. II, str. 109, пр. 50.
5 ) Dubinski—200, 201. Kraszewski—Wilno - t . 2, str. 396.
6) Акты Вил. Ком. т. XX, стр. 294, 29G.
7 ) Wilno. Т. ;{, str. 189.
8) Памятники Старины—Батюшкова, вып. 6, стр. 7.
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и въ.домахъ, совершались очень частые побои') драки2), вооруженный нападееія3),

грабежи4), убійства5) и другіе проступки6).

Съ начала ХУП стол тія польскіе короли очень часто издаютъ постановле-

нія, опред ляющія пред лы той или другой юрисдики7), напоминаготъ воеводамъ,

каштелянамъ, старостамъ и другимъ урядникамъ, чтобы они не вызывали къ себ

на судъ Вилепскихъ м іцанъ, подсудныхъ исключительно Виленскому магистрату,

равно какъ отъ посл днихъ трсбуютъ, чтобы они „послушенство всякое и повин-

ность ураду мескому полнили и давали, жадными вольностями не засланяючисе"8).

Но споры продолжались9) и къ концу ХУІІ стол тія достигли широкаго развитіят0).

Современники, видно, очень хорошо понимали возможность легко изб гнуть

наказанія при множеств юрисдикцій, за подлогъ, обманъ, и потому въ купчихъ

кр постяхъ семнадцатаго стол тія мы постоянно встр чаемъ оговорки, что про-

давецъ „вси шкоды и наклады, кромъ жаднаго доводу и присеги, только на го-

лое слово речснье (покупщика) заплатити и нагородити повинснъ будетъ.. ишто

все вольпо будетъ каждому держачому сего листу моего (продажнаго) позвать мене

Д° суду ц права будь земского, гродского, або и до суду головного трибунального,

въ который хотячи поветъ, воеводство и терминъ на рокъ завитый, бы и нако-

ротпіый, даючи мне позвы очевисто, або и заочне, кладучи на всякдй маетности

моей, гд кольвекъ будучой, а я, будучи позваиый, не вымовляючысе хоробою

обложною, поветреемъ моровымъ, соймомъ вальнымъ, послугою господарскою и

речи посполитое и никоторыми иными причыпами правными и неправными, не

черезъ умоцованого, але самъ особою своею передъ тымъ судомъ, где позванъ

буду, маю стати, а ставши, позву и року пичымъ не буречы, и противко сему

листу своему ничого не мовячи, только заразъ, яко на року завитомъ, усправедли-

') AKTU Вилеи. Ком. т. XX, 35, 50, 09, 70, 75, 114, 122, 125—127, 132—134, 208, 270
и дал е...).

' ) lbid. i ś ć .
*) l b i d . 58, 157, ISO, 188, 189, 225, 24-1, 245, 357 и др.
') lbid. 50, 75. 70, 83, 132, 133, 143, 1GG, 173, 174, 178, 196, 253, 25G и дал е.
5 ) lbid. 135, 168, 1У0, 253, 313.
/ Непотребство, иороистно, потрави, умышленпал порта имущества, іюдд лка зав іцаній,

коддовстно.—ibid. 59, 80, 1C2, 170, ЗО:!, 118, 109, 203, 300, 302.
7) Dubinski-l:,5, 170, 181.
8) lbid. 160, 101, 1G2.
9) lbid. 170, i s i .

| 0 ) Акты Вил. Ком. XX, 291, 39S—433 и др.

xf!x
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витисе маю и повиненъ буду" 1). Изъ приведеннаго актоваго обязательства видно,

сколько было всовозможныхъ ходовъ и лазеекъ, сл дуя которыми, волокита до

безконечности могла затягивать и запутывать д ло.

Вс указанныя обстоятельства, вм ст взятия, самымъ разрупштельнымъ об-

разомъ вліяли на благосостояніе города и вели его къ неминуемому разоренію.

Окончательно пострадалъ онъ во время войны съ великимъ Московскимъ

княземъ Алекс емъ Михайловичем'!», а потомъ всл дствіе мороваго пов трія. Со-

временники свид тельствуютъ, что Бильна такъ сильно была разорена войною,

что столица ЛИТРЫ была сравнена почти съ землею и не безъ труда въ самой

Вильн можно было найти Вильну. Каковъ былъ видъ истребленнаго города, не

говоря о числ убійствъ, можно судить по продолжительности пожара: его могли

потушить только на восемнадцатый день. Это свидетельство современпикопъ н -

сколько преувеличено и оно по достоинству оц нено Васильевскимъ въ описаній

Вильны. 2). Во всякомъ случа , послі; войны остались болыиіе сл ды разрупіепія,

особенно въ нижнемъ замк . Съ той норы мало по малу, изчезли великокняжескій

дворёцъ, зданіе замка, конюшни, л вос трибупальное крыло и многія постройки.

Въ инвентарном!, описаній Виленскаго замка конца XVII и начала ХУІІІ в ка

мы встр чаемъ указаніе на полн йшее его запуст піе 3). И городъ, посл этихъ

б дствій, не могъ уже отправиться, при существовавпшхь порядкахъ: старая

Бильна рушилась.

Требовались новыя зиждительныя благотворныя начала, новая строительная

мощная сила, которая изъ пепла могла бы возсоздать феннксъ... А тамъ на с -

вер уже загоралось великое, чудное св тило, неотразимо привликавшее къ себ

взоры современниковъ и на вс хъ распространявшее свое благодатное живитель-

ное д йствіе... И лучшіе западноруссы, солнечнику цв ту подобясь, очи и сердца

свои стали устремлять къ нему и направляться въ ту сторону, гд было его

теченіе...

р. КРАЧКОВСКШ.

') Акты Вил. Ком. т. XX, 203 и др. купч.

-) Памятники Старипы—Батюшкопіі—ІИЛІ. С, стр. 52.
3 ) Акты Нил. Ком. т. XX, 2S0—2S3.



АКТ Ы
касающіеся г. Вйльны.

№ 1. —1529 г. 4: Сентября.

Сап га отказывается въ пользу Горностая огь покупки и ста около церкви По-

крова Пресвятыя Богородицы.

Я Ивашко Вогдановпчъ Соп га, марыналокъ
господаря короля его милости, объявямъ тымъ
о' листоаъ моимъ, што если м лъ змову с пани

Иваново» Зеновьевича, иаии Настасьею о м стце
ее в м сте Вплепскомъ, которое подле Покрова
Пречистое.. И сторговаломъ ero бьпъ за с т о "
емд сятъ копъ г р о ш е й : г д е ж ъ е с ш і и

ее милости за то далъ нятьд сятъ копъ грошей,
шжли потомъ тое нестце спустилъ есми пану
івану Горностаю, писарю господаря короля его

• мости, дерьжавцы Доръсуни .некому. Маеть
U H И в а н о в а я Зеновьевича тыии нязч, чогомъ

я еще ей не додалъ, у его милости взяти и того
пляцу со всимъ его милости ся поступити, водле
зновы моее. А я вжо тотъ задатокъ свой, ко-
торый еемп былъ іпани Ивановой за то далъ,
пятьд сятъ копъ грошей, у пана Ивана Горно-
стая сполна к своидгь рукамъ взялъ. Н на то
еемп его милости далъ сесь мой лиетъ з моею
печатью. Ипсанъ у Вильни подъ л ты Божьего
аароженья a<J)K^ (1529), м сеца Сеитябра Д (4),
ннднкта г (з).

Изо рукониснаю отд ленія Виленской публичной
I библіотеки. Залъ В, ищ. S, папка № і, док. № і.

№ 2,—1534 г.

п реуступа тъ Хвальчевскоаіу свое заставное право на домъ Ивана, орга-

ниста—напротивъ дома епископа Вил нскаго.

organiscziney Marczio у na paschirbu iey Pawiu,
które pycnyądzo dal bil zachowacz sluzebnyk moy
Zylcnsky s pycnyądzi nioych wlasznych npboscziku
Janu, organysczyo, na który dłutr nyebosczik у za-Wylnyensky, na paniey



pysz szwoy wespolek z żoną szwą Marthą themu
sluzebnyku memu nyeboscziku Zylenskyemu dal na
kamyenyczę szwą, która yesth na przeczywko dworu
kxyądza Biskupa iego mczy Wylenskiego, na kto-
rey my thy pyenyądze iego mcz kxiandz Byskup
przyschądzil i wwyązanye dal, a thak thy pye-
nyadze syedmdzieszyąnth zlothich, tho yesth, thrzy-
dzieysczy у pyącz kop groschy lythowskiey mone-
thi kxyąndz Jurgy iego mcz Chwalczewski, cantor
у kanonyk Wylensky, podskarby iego mczy, mnye
dal i wszisthki zupełne zaplaczył, a iam szie they
kamyenicze wszisthkiey, yako my yą s prawa dzier-
zecz podano, iego mczi posthąmpil у then lysth
sządowy na thę kamyenyczę у lysth zapyszny nye-
bosczika organysthy iego mylosczy kxyąndzu Chwal-
czewskiemu dal ze wszistką wolnosczyą у wlasznos-
czią prawa у opyszanya lysthow na the kamyeny-
czę thrzymacz, nayącz blyznym у komu chcząncz thy
pyenyądze na they kamyenyczy zapysacz według
opyszanya lysthu sząndowego у thego zapysznego

az do wyplaczenya zupełnego thich szyedmdzieszyąth
zlothich lythewskiey monethy, ku któremu okupye-
nyu they kamyenyczę pany organysczyna schama
w then czasz у z mathką szwą bęndącz przizwo-
lyla, a ya yuz do tey kamyenyczę nyemam nycz
myecz у nyczym szye w nyę nye wstępowacz, wzyąw-
szy у mayąncz yus zupełną zaplathę oth kxyendza
Chwalczewskiego. Y na thom kxyąndzu Jurgiu
Chwalczewskyemu dal then moy lysth pod moyą pye-
częczyą, a przithim biły i themu dobrze szwyadomy
pan Ruklynowski uamyesznyk Pierzchaysky, pan
Kaczkowsky, kuchmystrz kxyendza Biskupa iego
mczi Wilyenskiego, у pan Haremyasz Wolsky, pan
Jan Loknyczki, pyszarz yego mczi, у prószyłem ich
mczy aby szwoye pyęczeczy przylozily; ony tho na
mą procżbą udzyalaly у pyęczeczy szwe к tkemu
lysthu przylozily. Pysząn Wilnye, w szobothe przea
szwyęthym Łukaszem, lyatha Bożego thisziącznego
pyęczszethnego thrzydiestego czwartego.

Тоже, залъ Б, шк. 8, папка № }, док.Мюо.

№ 3. —1543 г. 29 Марта.

Дарственная запись Софьи Гаштольдовой слуг ея Галюсу на домъ портнаго

Лаврына Генриковича, бывшій у нея въ залог за долгъ.

Мы Ольбрахтовая Мартиновича Кгаштолтовая
Зоф я, воеводииая Внленская, капцл ревая ве-
ликого шшзства Литовского, чипимъ явно тымъ
пашимъ листомъ, кому будеть потреба того в -
дати, албо чтучи его слышати, ижъ маючи бач-
цость иа в рные а цнотливые послуги служеб-
ника пашого Блажиюса Кгалюса, которые онъ
чинилъ черезъ пемалый часъ сыпови нашому
яебожчику пану Станиславу Кгаштолту, воевод
Троцкому, и намъ, даровали есмо ему домъ в
м сте Внлміскомъ и тую суму, которую есмо па
тотъ домъ позичили Лаврішу Генриковичу
кравцу, мещашшу Внленскому и Ганнежон его
и Себестыяпови сыновк ее содле того запису,
который отъ нихъ на тотъ домъ маемъ, который
есмо записъ Кгалюсови дали. Маетъ Кгалюсъ
тотъ домъ с тымъ нравомъ нашимъ м ти и до
того часу держати, а его вживати, поки ему сума,

намъ на листе заставиомъ описаная, черезъ того
Лаврииа кравца и жону его Ганну и сына ихъ
будетъ зунолне заіілачона. А естли бы оіш, яко
то близкие, того дому окупити не хот ли, а Кга-
люсъ м лъ в томъ шкоду з оного омешканья
м ти, воленъ оиъ будетъ тотъ домъ с тымъ
правомъ, якъ ся иамъ досталъ, в той сум верху
писаный кому хотя заставити у сту конахъ
грошей литовское личбы. А якъ его тая сума,
то есть сто копъ грошей дойдетъ, маета онъ
тую суму, за тотъ домъ взятую, соб u жон и
детемъ своимъ м ти на вечные часы. И на то
есмо Кгалюсу дали сесъ нашъ листъ з пашою
печатью. Писанъ у Вилші, л т. Бож. шірож.
лф"л\г^(і543), м сеца Марта к-0 (29) день, нн-
дикт. л (і).

Тоже, заль Б, гик. S, папка Л? 2, док. Л 3 JJ.
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М 4. -1543 г. 23 Апр ля.

Портной Мышковскій продаетъ ксендзу Ясинскому часть своего плаца на Бискупьей

улиц .

Я Янъ Мышъковский, кравець, м шчаиинъ j ти, ани жадинъ з близкпхъ моихъ нип и на

и подданы (і его милости князя бискупа Вилен-
ского, маючы домъ свой властный противъ дво-
ровії его милости князя опекуна Внлеиского, на
Бнскуп й улнчы,' м жп домовъ з одной стороны
Фрунцка, кранца, а з другой стороны Мпкиты,
маляра, вызігавамъ тым'ь то монмъ листомъ,
штошг его милость князь Юзовъ Ясинскій,
архидьякоіп. Виленскіій, пл бапъ Саражсішй, Оз -
розский и Вязинский а его милости князя Павла
бпекупа Виленского канцлеръ и подскарбий, есть
мя за то жедалъ, абыхъ его милости часть з -
мице дому моего продал7>, на которой бы з мицы
моглъ быть нрен сенъ и поставенъ броваръ су-
с да моего Фрунцка, кранца, который броваръ ку
великой н безыіечности часу огня сталъ подъ
кам шщою его милости князя архндьякоиовою,
прав иодъ окны, якожемъ я Яиъ Мыш-
ковский тую часть з мице дому моего про-
далъ его милости князю архидьякону Впленскому
за оемь конъ грошей монеты и лидзбы литовское,
по д сяти п нязей у грошъ, которой а мице
надолжъ есть нолтретя са;кня, на шыркп такошъ
нолтретя сажня; яконгь на тую землицу Фрун-
цокъ, сусед'ь мой, премкнулъ и ноставилъ тотъ
броваръ свой, а я Янъ Мышковъскпй его мило-
сти князю архидьякону, яко на речъ в куистую,
обель вечън проданую, ншъ аиижона, ани д -

потомъ будучые часы н маетъ ся никтъ усту-
пати, a естли жо бы пакъ который з блискихъ
моихъ, або я самі), або тотъ, который тотъ домъ
мой будеть держати, на потомъ чымъ ся усту-
палЪ) тотъ маетъ вины заплатити его милости
князю Опекуну Внленскому двадцать рублевъ
грошей, а войту его милости, яко ураду, десять
рублевъ грошей, якошъ панъ Фрупцокъ, суседъ
мой, яко поставилъ тотъ броваръ свой на той
землицы, одъ мен его милости нроданой, обе-
цалъ ся поступити пляцу дому своего его ми-
лости князю архидьякону такоешъ местьцо и
такъ велико, яко тое, на которомъ тотъ броваръ
свой постановилъ, тотъ лиетъ мой вызнаиый
даю. Нижли ишъ есми не мелъ печати своее,
просилъ есми пана Еремияша Вольского, войта
его милости князя бискупа Внленского, а пана
Станислава подкоморого, а Андрея Казубка,
ключъиика его милости князя бискупа дворного,
а Микиту, маляра—м шчанъ и поддаиыхъ его
милости князя бнекупихъ, о н чати, якошъ ихъ
милость на прозьбу мою к тому моему листу
и чатп свои приложили. ІІисаиъ у Вильни, во
второкъ, в день святого ІОрья, л та Божьего на-
роженья >{сЬл\г (1543) году.

Тоже, залъ Б, шк. S, папка Л? г, док. «Л? 2.

Л«'5. — 1543 г. 25 Апр ля.

Епископъ Пав лъ подтв ржда тъ продажу Мышковскаго.

Мы князь Папелъ, княжа Голынанское, з ласки
Божьи бискунъ Внленскнй, чынпмъ явно тымъ
нашымъ листомъ, штожъ стануіп.шы передъ нами
м шчанішъ подданый нашъ Впленскіій, на имя
Яіп, Мышъковъскпн і;раві'цъ, маіочый домъ свой
персд'ї. дворомъ Н1ШІЫ1П,, на улицы Бпскуи іі,
нодл Фрунцка іс]іаііца :і одной стороны, а з дру-
гой стороны Мпкптіл маляра шчытішка, бн.ть

намъ чоломъ, абыхъ мо ему дозволили продати
часть з мнце, на которой онъ домомъ свопмъ
с днтъ, то естъ на нолъ третя сажші издолжъ
и вшырки его милости князю Юзофу Ясинскому,
архидьякону Впленскому, канцлеру и подскарбему
нашому, ку каменпцы его, которую его милость
маетъ таісошъ нротиіп. дцпр;і нашого бмекунего,
ішо мы, обачывшы ре.чъ слунгыіую, изв
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есмо тому то Яну Мышковъскому тую троху
з ыице дому его продати его милости князю
архидьякону, на штожъ есмо ему сесъ напгь листъ
подъ нашою печатью дали. Писанъ у Вильни,

по великодни на третей н дели, у четв ргъ, л та
Божьего нароженья лфлїг (1543) году. (Собствен-
норучная подпись) Paulus Epus ііпеп. т. р.

Тоже, залъ Б, гик. 8, лапка «Л? 2, док. Л? і.

М 6. —1543 г. 11 Октября.

Лавринъ Плаввисъ продаетъ Ясинскему свой домъ съ плацомъ около дворца Ви-

л нскаго епископа.

Я Лавринъ Плавкисъ и зь жоною своею Ка-
т риною и зь дочкою моею Доротою чинимъ зна-
комито тымъ пашимъ листомъ, кому того напо-
томъ потреб а будетъ ведати албо чтучи его слы-
шати, нинешънимъ и ыапотомъ будучимъ, штожъ
который есми домъ м лъ у Виленскомъ месте,
подъ его милостью княземъ бискупемъ Вилеп-
скимъ, который пляць и домъ лежитъ за дво-
ромъ его милости, з одное стороны водле дому
котлара Петра а зь другое стороны водле дому
Лавърина, лучника, который верху писаный пляцъ
и домъ нашъ продали есмо на вечность урожо-
ному пану Войтеху Ясенскому и потомькомъ его
за тридцать копъ грошей монеты и личбы ли-
товское, личачи по десяти пенязей у кождый
грошъ, со всимъ будованьемъ и з начинемъ до-
мовымъ, ничого на себе, ани на потомки свои
не зоставуючи. А естли бы хто на потомъ и тотъ
домъ пана чашника хотелъ пренагабати, тогды
ыы вси въ томъ пана чашника хочемъ заступити и

накладомъ своимъ его милости хочемъ тотъ домъ
очистити. А естьли бы панъ чашникъ што па томъ
шкодовалъ, тогды мы его милости вси шкоды и
наклады хочемъ совито оправити и заплатити.
А при томъ были и того суть добре сведоми ве-
лебпы и врожоные панове князь мистрь Стани-
славъ Кгабрияловичъ, плебанъ Тыкотинский, его
милости князя бискупа Виленского дворный судья,
а панъ Еремияшъ Вольский—войть его милости
Виленский, а панъ Янъ Рицръ, его милости слу-
жебникъ. А для большое твердости далп есмо его
милости на тотъ домъ сесъ нашъ листъ u про-
сили есмо верху описаныхъ пановъ, абы пхъ
милость рачили печати свои ириложпти к сему
нашему листу, што ихъ милость рачили вчинити
напашу^ирозбу. ІІисанъ.у Вил., подъ летъ Бож.
нарж. ЛІШ (1543) мца Ок. лї (11) день, ин-
дикта л (і).

Тоже, залъ Б, гик. 8, пап. № і, док. Л? } .

№ 7.-1548 г. 19 Іюля.

Янъ Тихій продаетъ архидіакону Ясинскому часть своего плаца.

В иятницу, в тыдень но святой Малкгорете
мсца Юля -о-і' (19) день, лета Божего нароженя
дфл Г (1548) год}', индикта шостого.

То ся деяло передо мною Михаломъ Порозин-
скимь, на тотъ часъ будучи отъ его милости
князя Павла, княжати Голынанского, з ласки Бо-
жей бискупа Виленского, войтомъ Виденскимъ.
Присылалъ до мене консенсь, то естъ дозволеиье
его милости князя бискупа Виленского князь

Езофъ Ясенский, архидіяконъ Виленскиіі, иро-
бощъ Скариирский, на вольное скупенье плицу
в тыле дому Яиа Тихого, сына, которой воль-
ности и позволенья такового жадииъ с иодда-
ныхъ его МИЛОСТИ места Виленского меть и одер-
жати въ его милости не можетъ, окроші его; (его)
милость то в себе розумеючи и важечи цнот-
ливе верный a ішлыши послуги сприяючий своего
велебиого прелата князя Езофа Ясенскаго ни то
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его милость позволилъ естъ рачилъ. Где тежъ
того дня ставши очивисто передо много войтомъ
подданый его милости на имя Янъ, сыпъ Тихого,
созналъ добровольне, ижъ за дозволеньемъ его
милости продалъ пляцу в тыле дому своего в
должки на шесть сажонъ отъ рогу стены муро-
ваной пробоща Виленского святого Яна, а у
должь на домъ свой, а на шириню на три сажни
отъ стены мурованой его милости князя архидя-
коновой; а продалъ Янъ тую часть ку пляцу
в тыле дому своего на вечность и на часы по-
томне за четырнадцать коиъ грошей литовское
монеты его милости князю Езофу Ясинскому, архи-
дяконови Виленскому, пробощови Скармирскому,
его милости самому, кревнымъ и близкимь его
милости, якожъ вжо и завелъ. Воленъ вжо его
милость будетъ на той частце пляцу будовать п
муровати водлугъ воли и мысли своей. А естьли
бы ся хто с кревныхъ альбо з ыишихъ близкихъ
моихъ хотели ся в теє вступоватп, а подъ его

милостью княземь архидяконемъ того позыскива-
ти, за то ся Янъ поднядъ и описалъ его милости
князю архидяконови то своимь накладомь очища-
ти, а предел тая продажа Янова а купля его ми-
лости князя архидяконова маетъ моцне держана
быти. А при томъ торгу были его милость пре-
латъ князь Альбинусъ, суфракганъ и канторъ
Виленский, а князь Водтромей, писарь ее кроле-
вой а плебанъ Олицкий и Белицкий, а князь
Якубъ, капеланъ его милости князя суфракга-
новъ, а мещанпнъ его милости Янъ Мишъ-
ковский. її дали то собе обедве стороне у книги
мои судовий записати, и далемъ выписъ с книгъ
моихъ судовыхъ его милости князю Езофу Яснн-
скому.архидякону Вплеискому подъ моею властною
печятю и с подписаньемъ руки моей. Ппсанъ
у Вильни в дому моемъ. (Собственноручная под-
пись) Michał Porzezinsky woyth iego ra. wlassna
rąką.

Тоже, за.іъ Б, иік. S, пап. № j , док. № і.

ЛЬ S. —1548 г. 19 Іюля.

Квитанція въ долученій отъ Ясннскаго Тихимъ денегъ, сл дуемыхъ за продан-

ный имъ плацъ.

Я Янъ, сынъ Тихого, a іюдданый его милости
князя бнекуиа Вііленскаго, вызнапаю самъ на
себе тымъ моіпгь листомъ, ижъ мене дошли зу-
полна четырнадцать конъ грошей литовское мо-
неты отъ его милости князя Езофа Ясннскаго,
архидякона Виленскаго, пробоща Скармирскаго, а
справцы его милости нашого милостивого пана,
за тую частку нляцу а тыле дому моего, с тымъ
его милости продалъ на вечность и с тыхъ че-
тырнадцати копъ грошей его милости князя архи-

дякона Впленского тымъ монмъ лнетомъ квптую,
а спокойного чиню и не мелемъ того часу своей
печяти при собе приложити к тому своему листу
и я о печать проенлъ отчима своего пана Яна
Мишковскаго и онъ за мопмъ жедацьемъ
к тому моему листу печять свою приложилъ.
ІІисанъ у Вильни, подъ лет. Бож. нарож. дфдін
(1548), меца Юля ${ (19) депь, ішдпктъ ś Гб).

Тоже, залъ Б, шк. 8, папка Л3 5, док. .Л? ioi.

№ 9. — 151S г. 20 Іюли.

Епископъ Пав лъ, княэь Ольшанскій, подтвержда тъ за Ясинскимъ плацъ, куплен-

ный ииъ у Тихого.

Мы князъ ІІіиіель, княжа Голшаиское, з ласки
Ьожее бискупь Ьіі.іеиокій, ачъ колі.ннкь есмо ни

которому с нодданыхъ наишхъ не даивали, ішжли
за верные а циотловыв послуги ирнятел%лашого
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князя Езофа Ясенского, велебного прелата арьхи-
дъякона Виленьского, з ласки нашое пляцъ
подле каменицы его и подле стены муру князя
проборща Виленского, в тыле дому подданого
нашого мещанина Виленского Яна Тихого, сына,
вдолжь на шесть саженъ, а на ширу на три сажни,
на которолъ жадного будованья не было, дали
и даровали ему самому и кревнымъ нотомкомъ
его на вечъностъ и ачколвекъ з ласки на-
шое то одержалъ онъ, предся з доброе воли
своее обецался и вчинилъ досыть за то толу
лодданому нашому Яиу, Тихого сыну и вже онъ

самъ и потомкове, куевни его волни на томъ
пляпу муровати и будовати и его на вечные ча-
сы вживати, и для лепшого сведомья я тверъдо-
сти дали есмо князю Езофу Ясенскому архидьякону
Виленскому, проборщу Скармескому, тотъ нашъ
листь подъ нашою печатью. Писанъ у Вильни,
под'ь лет. Вож. нарож. тисяча пять соть сорокъ
осмымъ, мцаИюль двадцатый дець, ішдикть шосты.
(Собственноручная подпись) Paulus Epus ііпеп.
m p.

Тоже, залъ Б, шк. 8, папка № j , г)ок. Л? Ю2.

№ 10. - 1548 г. 29 Сентября.

Станиславъ Вернарди продаетъ Вавхекану свой домъ между домомъ Виленскаго

епископа и Вольскаго.

Ego Stanislaus Bernardi, factor s. reginalis ma-
jestatis"in Szeresszow, significo tenore presentium,
quibus espedit, universis et singulis, praesentibus
et futuris, harum notitiam habituris, lecturis, pa-
riter et audituris, quia domum et aream meam
hereditariam, ііпе in platea Episcopali inter do-
mos illustrissimi et reverendissirai domini Episcopi

Bawchekan et eius successores tenendam, haben-
dam, utifruendam, possidendam, dandam, donandam,
yendendam, commutandam et in usussuos ac suc-
cessorum suorum beneplacitos convertendam, qua-
ąuidem domo et агеа ego predictus Stanislaus do-
mino Joanni exnunc libere et simpliciter cedo. Pro
qua michi iuxta contractum in solutione eius sum-

Vilnensis curiae ejusdem suae dominationis conti- me ducentarum triginta sexagenarum lithwanica-
guam ab una, et Hieronimi Wolski ab altera par-jlium satisfactum integre ab eodem domino Joannę
tibus sitam et iacentem, famato domino Joanni recognosco et fatenr harum testimonio literarum,
Bawchekan, сі і, mercatori et chirurgo V'ilnensi, pro quibus meum et dominorum testium, per me roga-
ducentis triginta sexagenis grossorum numeri et | torum ac requisitorum, епегаЪіішш videlicet et
monetae lithwanicalium in perpetuum vendidi cum nobilium Stanislai a Narkuski, illustrissimi ac re-
omni jurę, dominio et proprietate, quemadmodum rerendissimi domini Episcopi Vilnensis Cancellarij,
ipsa domus et area ab alijs domibus ex antiquo
est disiuncta et dislimitata et quemadmodum egj
ipse ac mei predecessores in longitudine et latitu-
dine tenuerunt, habuerunt et possederunt, nichil
penitus iuris michi et meis propinquis ac successo-
ribus reseryando, per praefatum dominum Joannem

Hieronimi Wolski et Malcheri Sawyczki sigilla
sunt subimpressa. Actum et datuni ііпе, ipso dio
divi Michaelis Archangeli, anno Domini millesimo
quingentesimo quadragesimo octavo.

Томе, залъ Б, шк. 8, пап. J\? z, док. Л: ą.

.М' 11. — 1549 г. 9 Сентября.

Доминикан продаютъ свой домъ королю Сагизмунду Августу.

Nos frater Esaias, sacre Theologie Baccalareus, dinis Praedicatorum, fratcr Andreas, sacre Thcolo-
prior conuentus Yilnensis adsanctum Spiritum or-1 gie cursor, subprior, fratcr Conradus, ejusdom fa-
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cultatis lector, ceteriąue fratres ejusdera conuentus,
tenore ргеьепсіиш notum facimus nos resignasse jus
nostrura, quod habuimus a famato domino Blasio
Galio, ciue Posnaniense, super domum famati do-
mini Laurencij Hendrichowicz, sartoris ciuis Vil-
nensis, ac Annę, uxorissue, et Sebestiani, filij illius,
per eosdem quondam impignoratam magnifice olim
domine Zophiae Gastoltowey, palatine Vilnensis, et
per eam, prout ipsamet habuit, cum eodem jurę
Blasio Galio, seruitori suo datam, que domus sita
est penes domum Zadorzicz, ex opposito liorti do-
mini Erasmi, aurifabri, in fine vero domus magni-
fici domini Gregorij Hreliorowicz Ossczykowicz, ca-
stellani Vilnensis, serenissimo principi et domino
domino Sigismundo Augusto, Dei gratia regł Polo-
nie, magno duci Lithuanie, Kussiae, Prussiae, Sa-
magitiae, Магол іае etc. domino et heredi, domino
nostro clementissimo, sueque sacre regie majestati
domo prescripta, una cum omni jurę, quod super

Шат habuimus, abscedimus, secundum literas im-
pignoraticias, quas de super habuimus et majestati
sue regie dedimus in summa centum sexagenarum
grossorum monetę et numeri Lithuanicalis, tum
etiam in sexagenis nouem grossis viginti quinque,
denarijs sex, per nos in reparationem eius domus
expositis, quam pecuniam prescriptam nomine sacre
sue regiae majestatis nobis numerauit et in effectu
dedit dominus Joannes Hossius Ulrici, tenutarius
Lubowiensis, jus omne, per nos fratres prescriptos
et totum conventum super domum dictam.habitum,
in suam sacram magestatem regiam transfundendo,
neque nobis, neque conuentui nostro quicunque ejus
juris reseruando, in cujus rei fidem ac euidencius
testimonium literas hasce nostras, sigillo conuentus
nostri communiuimus. Actum et datum ііпае, попа
die Septembris, anno Domini millesimo quingente-
simo quadragesimo nono.

Тоже, залъ Б, гик. 8, папки №г, док. <Л? jp.

№ 12. —1550 г. 6 Марта.

Вводъ Волка во влад ніе домомъ Тихаго за неотдачу посл днимъ долга.

Выписъ с кннгъ сз7довыхъ шляхетного Ми-
хала Порозинскаго, войта Виленского его ми-
лости ^шязя бнскуиа Вилепского, лета Боя:, на-
рож. л ф н (1550), мсца Марца s (6), индики.
и (8).

ї о ся деяло передо мною Михаилом?! Пора-
зинскимъ, войтом!, его милости. Ставши передо
мною очивисто Яц-ь Болтромеевичъ Волкъ, за
зуполпою моцою, иоручоною за листомь отъ прпе-
теля своего паиа Федора Волка, дворянина го-
сподарьского, жаловалъ па поддацого князя его
милости, Яна Тихого—оркгаішсту тымъ обы-
чаемъ: тот'і. Янъ восиолокъ зъ я;оиою своею
Япіешкою у того моего приятеля, у едора Волка
ку своей пильной потребе позичили пять копт,
грошей литовское монеты и на тын иенязи ему
листъ своп визнаний дали Янъ Тихи иод своею
печатью и ишшіхъ людей добрыхъ, в которомъ
листе своемъ описалися ему тыи нешізн на слуш-
цомъ а на невномъ року, который былъ водле
листу запису ихъ день Божьего пароженья прош-
лого а минулого свята; естьлижъ бы на топ.

рокъ Божьего нарояіенья ему заплаты не учи-
нили, мели ему тую пять копъ грошей совито
платити, десять копъ грошей з навязкою, и в тыхъ
десяти копахъ грошей мели ему поступити доб-
ровольного увязаш.л в домъ свой до зупольное
заплаты. А такъ Янъ Тихи самъ и жона его
водле заиису своего на року означономъ заплаты
Федору Волку и по року у колькунадцати неде-
ляхъ не чшшлп, и панъ Федоръ тую ихъ не-
занлату по року разъ, два и три мне, вряду его
милости, войту, оповедывалъ и тотъ лпстъ Яиа
Тихого указываль и передо мною покладалъ u
кгдыжъ ему в томъ отъ Яна Тихого не стала
заплата, далі, то Федоръ Волкь у книги мои су-
донын записати, заховываючп собе з иимъ у
иолыіомъ часу мети вчиненую справедливость.
А иотомъ тую речь свою оказавши u листъ пе-
редо мною врядомъ его милости, маючи на себе
ПИЛЬНЫЙ сиравы его королевское МИЛОСТИ И ИХЪ

милости иаиовъ радъ, з места Виленского отъ-
ежджаючи прочь, с тымъ Яномъ Тихи п. иору-
чплъ о тотъ свой дол(г)ъ передо мною справу
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мети. ІА: т&къ о'нъ, яко будучи чОловёкъ ўмоцо-
ваный, просйлъ, абы тотъ Янъ Тйхй водле ёгог
жалобы'отказъ чинилъ. И Янъ Тйхи, ставши
передо'мною'очйвйсто, Янў Волку, яко человеку
умоцованнему, отпоръ чйнй'лъ: я ся дей ку листу
своему знаю, ижъ у пана Федора Бойка пять
копъ грошей и S жоною своею позычилъ и в тоііъ
листе своёмъ загійсномъ такъ ся ему еемо опи-
салися, естьли бы ему не учинили на року за-
платы, мели и совитостью j ему десять копъ гро-
шей заплатити и в той десяти копахъ грошей
іМели ему дати увезанье в домъ СБОЙ, НИЖЛИМЪ

я пана Федора после року и передъ рокомъ про-
силъ и за то ему некоторый подарки далъ, абы
ми тыхъ пенязей пождалъ до Велика дня, свята
пришлого. Янъ Волкъ Яну Тихому на то пове-
дилъ: кгдыжъ Федоръ отетуиуючи того запису
твоего, а у тебе взявши некоторый подарки, да-
лей тобе року Велика дня поступилъ, укажи ми
на то яки ,-квитъ его альбо слушный доводъ
вчини. Янъ Тихи яко квиту, такъ тежъ и не

которого доводу не учйнйлъ и згола все
мовйлъ. И я, по томъ вырозумевши и йхъ
жалобы и отпору высдз'хавши, кгдыжъ Янъ
Тихи и з жоною своею Ягнешкою добро-
вольне позволили и подписалися в тыхъ
десяти копахъ грошей добровольне увязанье
в домъ свой дати, водле описанья йхъ, ни
чиііъ ся отъ опису своего не закладываюч'и,
ани жадного слушного выводу водлугъ отпору
йхъ не чипячи, ижъ бы мели папа Федора для
помкненья року имъ дальны мети, зоставйзъ
если пана Федора Волка, водле пхъ запису, мод-
ного и далъ есми папу Федору Волку а тыхъ
десяти копахъ грошей увезанье в домъ Яна Ти-
хого до того часу, поки Янъ Тихи альбо жона
его Ягнешка пану Федору Волку тую десять
копъ грошей заилатятъ. її далъ есми вышісъ
съ книгъ моихъ судовыхъ пану Федору Волку
подъ моею печятью. ІІисанъ у Вильни.

Тоже, залъ Б, гик. S, папка J\? 3, док. №

№ 13. —1554 г. 28 Февраля.

Епископъ Яавелъ отда тъ въ собственность Лаврыну Жаденовскому свой домъ,

по сос дству съ собств ннымъ дворцомъ, на условіяхъ полнаго подданства епи-

скопу.

Лы князь Павелъ, княжа Гольшанское. з ласкі
биСКуПЪ ВилеНСКІЙ, ЯВНО ЧИШІМ7> ТЫМЪ

листомь нашимъ, хто па него посмотрытъ або
чтучи его вслыіпитъ, нинешнимъ и на потомъ
будучимъ: Станувши передъ нами ключшшъ дво-
ра нашого Вилеиского Лаврішъ Жаденовскнй,
просилъ в насъ дому в месте Виленскомь на
зіешканье собе, вь которомъ бы онъ мелъ меш-
кати и намь служити, обьвязуючисе то платити
и выполняти потому, яко и иншие подданные
наши мещане Виленские даютъ и вынолшштъ,
где ижъ теперь по гневе а каранью Божимъ
после поветрея немало домовъ мещапъ нашихъ
пустыхъ бездедичныхъ зостало, которие па насъ,
яко на пана и на шафунекъ к рукамъ нашимъ
пришли, мы, хотечи, абысмо тые домы пустые люд-
мй осадили, жебы пусты не были, а платъ и по-
житокъ до скарбу нашь не гинулъ, то есмо з

ласки нашое вчинили, хотечи его тымъ хутней-
шего ку послугамъ нашимъ мети и заховати, да-
ли есмо ему домъ подданого нашого цебожчика
Игната кравца, поблизу двора нашого, йдучи з
двора нашого на Великую улицу, полевой руце,
з одиое стороны дому поддаиое нашое Галенки,
а з другое стороны домковъ небоя;чика Ра;шыса,
злотара, шпитальскихъ, дали ему самому, жоне,
детемъ и потомкомъ йхъ даемъ и даруемъ на
вечность, в которомъ онъ воленъ мешкати и его
вживати, будовати и оправовати, яко власность
свою, который домъ и добро иререченое держечи
они в моцы своей, воленъ отдати, продать, да-
ровать, заменить и ку лепшому пожитку своему
обернути вечне, яко се ему наленей иодобати бу-
детъ, ведже з волею и ведомостью нашею, або
врадника нашого войта Виленского, с которого
дому и добра нреречоиого повішеаъ оаъ самъ
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и потомкове его намь самнмъ п потомкомь на-
шимъ пхь милости кішземь бискупомъ Вилеп-
скимъ служити и врадшшовъ нашихъ иослушоиъ
быпі, новоротщизііу, коледу и пеликодное, тежъ
будетъ ли шішкъ мети, отъ шіва и отъ меду
кабщизну до скарбу нашого давати, на толоку и
на кгвалть ку млыну нашому посылатп и то все

давати и ВЫПОЛНИТЕ ПО тому, яко и иншпе под-
даные мещане паши Внленскне даютъ и выпол-
пяютъ. II па то есьмо ему дали тотъ нашъ
листь подъ пашою печатью. ІІисапъ у Веркахъ
подъ лет. Бож. парож. л'фнл", мца феврал ни (28)
день. Paulus Episcopus Yilnensis m. p.

Тоже, залъ Б. шк. S, пап. Л? і, док. X: ў2.

№ 14. -1506 г. '

Георгій Чижикъ продаетъ Дахелевичу свой домъ въ оград Замка, возл

св. Анны.
церкви

Judicium banniturn fuit cclebratum і'егіа sexta
in crastino post festum sancti Dominici per Jaclmo
aduocatum iuratum aliosąue iuratos anno millesimo
ąuingentesimo sexto.

Vendicio domus in castro.

Item eodem iudicio bannito constitutus perso-
naliter fainatus vir Georgius Czyszyk publice re-
cognovit se vendidisse domum in castro, sitam pe-
nes ecclesiam sanctao Annae ex ima et domum

Jurszysz parte ab altera, prouido viro domino Petro
Dachelowicz pro quinque sexagenis, niliil pro se
aut suis legitimis successoribus reseruando, ita ta-
raen, quod praefatus emptor potest yendere, com-
mutare et in usus proprios conuertere, sicut sibi
aut suis legitimis successoribus videbitur. Et super
hoc Petrus Dachnlowicz solidavit et hoc pro prima
vice secundum formam iuris.

Изъ актовой кнши Вішнскаю магистрата за
1491—166S г., «Л? 5345і л- iS—іў.

Л» 15. - 1506 г.

Марья Перхуровичъ продаетъ Вильковичу свой домъ въ оград Замка.

Judicium bannitum fuit celebratum feria sesta
post festuin sancti Gregorii per Jaclmo aduocatum
iuratum aliosque iuratos anno Domini millesimo
quingentesimo sexto.

Vendicio camerae in castro. . '

In eodem iudicio bannito superius scripto con-
stituta personaliter famata domina ITarya, olim re-
licta Hnechtonis Pyerchurowicz non compulsa, nec
coacta, neque per aliąuem errorem seducta dolosum,
sed deliberato animo suorumque amicorum praeha-
bito consilio salubri coram nobis, in iudicio bannito
sedentibus, publice recognovit se veudidisse came-
ras nmratas, sitas in castro inter Dzieczyniecz ex
una et Mensinarios sanctae Trinitatis parte ab al-

tera, pro triginta duobus sexagenis Lituanicalis mo-
netae provido viro domino Andreae Viłkowicz si-
bique coram nobis pałam et осе expressa aeriterne
resignavit cum omni iure et dominio ita late et
longe, sicut in suis circumferentiis circum quoque
distincta est, ab alijs limitata, sicut solą antiquitus
tenuit et possidebat, niliil pro se et suis posteris in
eisdem cameris iuris aut dominij reservando, quas
quidem cameras praedictas ipse dominus Andreas
Wielkowicz potest vendere, donare, commuttare et
in usus proprios conuertere sicut sibi aut suis le-
gitimis successoribus et consanguineis melius et uti-
lius yidobitur expedire aeviterne, et super hoc An-
dreas solidayit.

Тоже, л. іў—20.
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№ 16. -1557 г. 9 Сентября.

Варвара Нушиф дрова продаетъ Іоппу Др йтфусу плацъ съ строеніяин на Задо-

ровсЕой улиц .

Ja Hanuś Grunpach, króla iego raczi pisczek,
Marczin Stulba, Woycziech Jazwynsky, miesczanie
Wiliensczy. zeznawamj у wiadomo cziniemi społem,
zesz mi za żądaniem a prozbą у ymieniem iego
mczi pana Joppa Praietfussa, horodniczego Wilien-
skiego у budowniczego króla iego mczi, starosty
Wolkiniczkiego etc, roku 1557 dnia 9 Wreznia
uczinili targk z ucziwą panią Barbarą Nuszifedro-
wą, baumistrzową, wdową, o plącz a dom z drzewa
budowanem, którego ona miała od niabosczika Fri-
dricha baumistrza Wilięskiego męża, swego wiecz-
nem prawem dany we dworze niebosczika pana
Blasiussza podle pana Jana Stulby, a przeciwko
ogrodowy pana Daniela Fordaya, burmistrza Wilię-
skiego b . na Zadorowskey uliczey w Wilnie leżączy,
z budowaniem wssitkiem tak nowem, yako у sta-
rem, także у z placem, na ktorim ten dom zbudo-
wan iest у w zupelnoscy swey stoy, za który plącz
a dom z budowaniem wssitkiem, tam będącem, te-
dizmy imieniem a na miesczu za żądaniem prze-
rzeconego pana Joppa Prayetfussa, horodniczego
Wilięskiego etc. wedlugk targu społem uczinionego

tey to wspominaney pany Barbarze, bawmistrzowey
Wilienskey, zaplaczily a do rąk iey wlasnich dały
sterdzieszczy kopp grossy mcnety litewskey w sum-
mie spolney. Jakoż w tim ta pany Barbara strony
przedawania a uczinionego targu у tez około za-
płaty a przimowania wspominani summy sterdzies-
czia kopp litewskich za ten dom у plącz przedany
a do rąk przyętich zeznanie a zapis swoy listowny
dla świadectwa у wiary więtszey pod pieczięczią
swoią przywlasczila, a ten dom у z płaczem iego
mczi panu Joppowy Pretfussowy, horodniczemu Wi-
Henskiemu skoro po przyęcziu pieniędzy przez rę-
czę nasse spoinę moczą listu tego ze wszitkiem bu-
dowaniem tamecznem dobrowolnie postampila, a w
mocz у w poszeszią zupełna panu Joppowy na wiecz-
noscz pusczila a podała. Ku ktorey tu doskonczony
a postanowiony sprawie tediszmy dla więszey wiary
у szwiadectwa do tego listu pieczięczy szwe przi-
lozily. Czo sie działo w Wytnie tegoż czassu, yako
mawirzchu napissano, a wspominano stoy.

Изъ pijKonucnaio о гд ленія Виленской публич-
ной библіотеки, залъ Б, гик. S, пап. Мг, док. Мбі.

№17.-1558 г. 10 Февраля.

Юрій Жаба продаетъ своему брату—Богдану—часть дома, доставшуюся ему по

насл дству на Великой улиц , около св. Пятницы, напротнвъ дома Стульбы.

Я Юри Семеновичъ Жаба сознавамъ самъ на
себе симъ моимъ листомъ кождому доброму, кому
будетъ потребъ того ведати або чтучи его слы-
шати, шшешнимъ и на иотомъ будучимъ, штожъ
который домъ и нлицъ в месте Виленскомъ не-
божчика пана отца цашого спадкемъ на насъ сы-
новъ его нришолъ, который домъ и пляцъ нале-
жачий стоитъ нішротивъ дому нрезъ улицу Ве-
ликую Станислава Стульбу и нодле церкви рус-
кое светое Пятницы, спустилъ есми свою часть,
которая на лене ІОрья отъ братьи моее пришла,
брату моему пану Богдану Семеновичу Жабе за

сто и іштьдесятъ копъ грошей литовское монеты
и личбы, личечи по десети ненезей в грошь, яко
з будованемъ мурованымъ и древннымъ, со всішъ
с тымъ, яко ся самъ в собе маеть и на тоиъ
пляцу стоить, обель вечне и неиорушьне ему са-
мому, жоне и детемъ и потомкомъ его вечными
часы; воленъ онъ тотъ домъ яко з будованьеиъ
и с пляцомъ отдати, продати и даровати свою часть
отъ мене проданую и где хотя ку своему леп-
шому а пожиточному обериути, яко самъ и но-
томки его розумеючи. А я Юрьи ни которыми
причинами, жона и. дети и потомки мои в тотъ
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домъ вступоватися ue маю, аіш братья и ближ-
ний и потомки наши, кроме брата моего пана
Кондрата. А естли бы я ІОри которыми причи-
нами хотелъ в тотъ домі) вступатися, або жона,
дети и потомки наши, маю ему очищати своимъ
накладомъ, а панъ Богданъ того дому половину
отъ братьи и близкихъ нашихъ весполокъ с па-
ни малжонку, дети и потомки его вечными часы
держати маеть, а я Юрн с того запису моего
в чомъ мелъ выступам або нарушати, тогды
маю вины заплатити, господарю королю его ми-
лости сто копъ грошей, а пану воеводе Вилец-
скому пятьдесятъ копъ грошей, а брату моему
пану Богдану спротивней стороне тую суму пе-
незей совнто платити, то есть триста копъ гро-
шей, а тотъ запись мой вечными часы при моцы
своей зостати маетъ. А штось ткнеть о брата
нашого пана Ивана, ижъ з Божьего допущенья
захворалъ, а такъ мы весиолокъ вси чотыри
братья сложивши за пятую часть его того дому
пенезп заплатити маемъ, а чого Боже вховай на

него смерти,тогды предся панъ Богданъ в той суме'
пенезей верху писаное тотъ домъ вечне маетъ
половицу его держати, ни которое сумы пенезей
отъ него не маемъ брати. А при томъ были и
того добре сведоми князь Юри Андреевичъ Ма-
сальский, а панъ Федоръ Копоть, дворянинъ го-
сподарьский, а вижъ з уряду взятый отъ на-
местника Виленьского пана Яна Новицкаго Вой-
техъ Яновичъ. И на то далъ есми я Юрьи тотъ
листъ записный подъ моею печатью и с подписью
руки моее влостное, а за прозьбою моею его ми-
лость князь Юри Масальский, а ианъ Федоръ
Копоть дворянинъ господарьский, а вижъ Войтехъ
Яновичъ ііечати свои приложити рачили к сему
моему вызнаному листу. Писанъ у Вильни подъ
деты Бож. нарож. <ї<р*ни (1558), месеца февраля 1
(10) дня. Я Юрий Семеновичъ Жаба руку свою
власную подиисалъ.

Тоже, залъ Б, гик. S, пап. Лг 6 док. № 2)Ą.

№ 18. —1558 г. 14 Марта.

Заявленіе одора Волка о ввод его во влад ніе домомъ Ивана Тихаго за не-

уплату посл днимъ долга Волку.

Я Федоръ Давыдовичъ Волкъ, дворянинъ го-
сподарьский, вызнаваю самъ на себе тымъ мо-
имъ листомъ, што подданый князя бискупа его
милости Виленского Янъ Тихи, оркганиста, во-
сполокъ и з жоною своею Ягнешкою позычили
были в мене на свою потребу пять копъ гро-
шей и листъ визнаний свой мне на тыи пенязи
нодъ сведомьемь и печятьми людей добрыхъ дали
были, в которомъ листе мне ся описали были
тыи пенязи на слушномъ а на певномъ року за-
платити, а естли бы на року не учинили запла-
ты, тогды мели тую пять копъ грошей заплатити
в навязкою, то есть десять копъ грошей и в
тыхъ пенязехъ десяти конахъ грошей мели мне
дати увезанье в домъ свой, который мели подъ
княземъ бискупомъ его милостью. А кгдыжъ
рокъ заплате иеняземъ пришолъ водле запису
Яна Тихого, самъ Яиъ Тихи, ани жона его мне
занлаты не чинили, и я но року у кольку не-

деляхъ, не маючи заплаты отъ Яна Тихого, и с
тымъ Яномъ Тьхимъ с порученья моего очи-
вистого и за листомъ моимъ поручонымъ при-
ятель мой умоцованый Янъ Болтромеевичъ Волкъ
передъ врядомъ князя бискупа его милости Ви-
ленского, передъ войтомъпаіюмъ Михаломъ По-
розинскимъ мелъ справу зъ Яномъ Тихимъ о
тотъ мой долгъ, а тотъ мой долгъ водле листу
запису Яна Тихого на Яне презыскадъ, то есть
з навязкою десять копъ грошей и въ тыхъ де-
сяти копахъ грошей мн наиъ войтъ водле суда
своего и запису Яна Тихого в домъ его далъ
увезанье. Гдежъ я, маючи домъ Яна Тихого за
увезаньемъ нана войтовымъ черезъ служебника
его в тыхъ десяти конахъ грошей, заставилъ
есми тотъ домъ нрелоя оному прелату его ми-
лости князю Езофу Ясенскому, архндякону Вилен-
скому, пробощу Скармирскому, плебану Витеб-
скому, Саражскому и Дорогицкому; щртъ его
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милость тотъ домъ Яна Тихого въ тыхъ десяти
копахъ грошей мети до того часу, поки Яаъ
Тихи альбо жона его милости князю архидякону
тую десять копъ грошей заплатять. И на то
есми князю архидякону далъ тотъ мой листъ з

моею печятью. Писанъ у Вильни иодъ лет. Бож.
нарож. л<рнй (155S), месецаМарца Л~ (14) день,
индикт, и (8).

Тоже, залъ Б., гак. JV? 8, папка 2, док. <Л? А.

№ 19.— 1559 г. 25 Февраля.

Продажная запись Ивана Яхимовича Сигизмунду Крес на домъ, лежавшій на

церковной земл —между церквами св. Михаила и Іоанна.

Выписъ с книгъ вряду воеводства Биленского.
Л та Божого нароженья лфн^ (1559) мца Фе-

враля к'е (25) дня, у соботу.
Передъ нами судьями,высажопыми (отъ) велмож-

ного пана его милости пана Микалая Радивила, вое-
воды Виленского, маршалка земского, канслера ве-
ликого князствалитовскаго,старостыБерестейскаго
и Ко венского, державци Борисовского и Шовлин-
ского, передъ Павломъ Каспоровичомъ Островиц-
кпмъ, хоружимъ Ошмепскимъ, а передъ Станисла-
вомъ Ондревичомъ Косипскимъ постановившися
очывисто Ивапъ Яхимовичъ, кравецъ добровольце
и явне то передъ нами созналъ, ижъ онъ, потре-
буючы пенезей на свою пильпую потребу, про
то домъ свой властный, никому ничымъ не пен-
ный, продалъ на вечность Жикгимонтови, плат-
нерови за осмъдесятъ копъ грошей на вечное
уживанье отдаляючы то отъ себе самого, жоны
и детей своихъ и всихъ близкихъ и потомковъ
своихъ вечне и подвезался ему очыщати своимъ
властнымъ накладомъ, хто бы хотелъ чымъ коль-
векъ у тотъ домъ уступовати, онъ маетъ его
боронити в кождомъ праве, на што ему и листъ
свой вызнаный далъ и передъ нами его оіюве-
даючы лозывалъ, просячы, абы то было записано,
который же листъ слово отъ слова такъ се у
собе маеть.

Я йвавъ Яхимовичъ, мещашшъ и кравецъ
места Виленского, вызнаваю самъ на себе тымъ
моимъ листомъ кождому доброму, колу того по-
треба будет ъ ведати албо тотъ мой листъ хо-
тячы слышати, ижемъ, ку моей великой а велми
пилной потребе пенезей потребуючы, продаломъ
пану Жикгимонту Кресе, платнеру его королев-
ское милости, домъ свой властный, никому ничымъ

не пенный, деревяный, за осмъдесятъ н пять
копъ личбы и монеты литовское зо всимъ на
все такъ, яко се тотъ домъ самъ у собе. маеть,
стоячы и лежачы на улицы идучы до двора
пана Горностая на противку пляцу пана Коп-
тева, стоячы на земли церковной межи пляцами
церковными, то есть межи светымъ Михаломъ а
межи светымъ Иваномъ. И вжо я Иванъ верху
писаный до того дому не маюся ничымъ усту-
повать, ани потомки, ани кревныи мои обель
вечно непорушпо, нижли одно, яко ся стародавне
заховаетъ, отъ тое земли костельное, па которой
тотъ домъ стоитъ, платити чыншу земленого
шесть копъ грошей тотъ маеть, у кого бы одно
тотъ домъ у держаньи былъ, то есть на кождый
рокъ шесть копъ тому (попу), который бы слу-
жидъ при церкви сметою Ивана, тому шесть
копа грошей маетъ плачопа быти. А естлибы
панъ Жикгимонтъ одъ кого о тенъ домъ мелъ
пренакгабанье у яко(го)жъ кольвекъ права отъ
якое кольвекъ особы, албо кревныхъ мопхъ,
тогды я Иванъ верху писаный маю его отъ вся-
кого нрава заступовати и ему тотъ доиъ очы-
стить, албо пенези савито вернути безъ труд-
ности и кождого права, то есть сто и семъдесятъ
копъ грошей монеты и личбы литовское, а вжо
отъ того часу волно будетъ пану Жикгимонту
по своей волн будовати и забудовавшы продати,
даровать, отдать и ку своему налешному обер-
нуть, чьшшу церковного не вменшаючи, адно,
яко стародавно предки дому того давали. А
естлибы пана Жикгимонта с того дому хто мелъ
рушыти, а онъ бы на то мелъ гакодовать, тогды
я Иванъ верху писаный маю ему вси шкоды
платити безъ кождого права и присяги его, што
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бы онъ одно добръшъ словомъ рекъ, албо пенязи з
совитостыо вернути, то естъ сто и семъдесятъ
копъ грошей литовскихъ. А при толъ были люди
добрый толу сведоми панъ Янъ ІІплкгулка, апте-
карь, а панъ Лиоринцъ Дивкопольскій, панъ
Станиславъ Рожичъ. Я Иванъ верху писаный
печати своей не мелъ, тогдымъ просіілъ тыхъ
людей добрыхъ верху писаныхъ о приложенья
печатей нхъ милости, они то на прозбу мою зчы-

нили, печати свои приложили к тому моему листу.
Писанъ у Вилни рокзг Божего нароженья лфнФ
(1559), мца Февраля дня двадцать третего. А
такъ мы того добровольного сознанья и листу его
вызнаного вислухавши, казали записати, на што
Жикгимонтъ, платнеръ взялъ собе выписъ з на-
шыми печатьми. Оисанъ у Вильни. (Дв кусто-
дійныя печати) Станиславъ Мордасъ.

Тоже, залъ Б, шк. іў, №64, связка Ą . док. «Л? А .

№ 20. - 1567 г. 14 Марта.

Вольскій пр дъявля тъ антъ о продаж дома протнвъ дворца епископскаго съ

возложені мъ на покупщика вс хъ обязательствъ подданства епископу по дому.

W ііпіе w piąthek 14 dnia miesiącza Marcza
roku Bożego 1567.

Działo się przedemną Janem Podoskiem, Woy-
tem iego mczi Kxiendza Yaleriana z Bożey łaski
Biskupa Yilinskiego.

Sthanąwssy oczywisczie iego mcz kxiądz Waw-
rzynecz Volski, Canonik Vilinski etc. Podskarbi
iego mczi Księdza аіегіапа z Bozey laski Biskupa
Vilienskiego podlie pierwshego decretu mego oka-
zał vypish z kxiąg Czyrskich zamkowych, który
thak idzie słowo od słowa. Actum in arce Cirnensi
feria sexta post festum sanctae Luciae ргохіта
anno Domini millesimo ąuingentesimo sexagesimo
ąuinto in praesentia generosi Sebastiani Rembier-
towski Vicecapitanei Czirnensis. Coram praesenti
officio personaliter comparens nobilis Mattheus, fi-
lius nobilis Tomae Ossiemborowski, in Ossiemborowo
magnae sortis suae lieres, publice, libere et per
expressum animo bene deliberato recognovit: Quia
totam et intcgram ]iortionem suam hereditariam
mobilem et immobilem, quae et ąuanta ipsiun in
bonis et villa Ossiemborowo magna quocunque iu-

ris titulo spectat et concernit, cum toto iure suo,
dominio, proprietate, fructibus, proventibus, obuen-
tibus attinentiisque et pertinontiis universis, ac cum
derelictis et devolutionibus, devolutis et in poste-
rum devolvendis, nihil in eisdem bonis Ossiembo-
rowo magna iuris et quarumvis utilitatum pro se
et ąuopiam alio ac successoribus suis reservando
et excipiendo, nobili Eua, filiae nobilis olim Jacobi
Ossiemborowski, in eadem Ossiemborowo haeredis

et civis Vilnensis, nepti suae ex fratre germano,
eiusdemque Euae legitimis successoribus dedit et
donarit, praesentibusque dat et perpetuae et in
ае ит, per ipsam Euam eiusque successores cum
ad annos discretionis seu potius ad copulam ma-
trimonii pervenerit tenendum, habendum, possiden-
dum, perpetuis temporibus. Et ąuamprimum prae-
dicta Eua Ossiemborowska, ad copulam matrimonii,
ut praemissum est, perveniet, dat et admittit ipsi
praefatus Matthaeus Ossiemborowski, dareque et
admittere se submittit cum suis successoribus libe-
rara intromissionem et possesionem in praedicta
bona, ipsi per eundem modo praemisso donata, per
ministerialem terrestrem Waraczensera acceptans.
Pacemque illi et eius successoribus fideiubet a do-
talicio consortis suae, omnibusque personis propin-
quis et remotis, ac inscriptionibus prioribus, si
quae sint, damna omnia in se et alia bona sua
assumens, ad simplicem assertionem verborum prae-
dictae Euae et eius successorum, absque corporali
iuramento. Ea tamen conditione adiecta, quam prae-
dictus Matthaeus OssiemboroAvski in vigore reser-
vat, quod praedictae Euae non erit liberum neque
licitum eadem bona, ipsi praesentibus inscripta,
marito suo, quem ex divina ordinatione habuerit,

i neque cuippiam alteri donare, et alio quovis modo
excogitato perpetue inscribere vel alienare, immo
in ąuantum praefata Eua prolem cum marito suo
habendo non habuerit et steriliter de hac luce de-
cesserit, eadem bona omnia, ipsi per praefatum
Matthaeum, ut praemissum est, inscripta, jp,obilia et
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immobilia, ad successores legitimos praefati Matthaei,
ad quos de iure pertinebit, totaliter et pleno iure de-
yoluentur et devolui debent post mortem ipsiusEuae,
non obstante praesenti inscriptione in perpetuum.

• Insuper praefatus Matthaeus Ossiemborowski,hicidem
personaliter stans, attestatus est et praesentibus
libere attestat, quod portionem mobilem eiusdem
Euae haereditariam ipsain, post praefatum olim Ja-
cobum Ossiemborowski parentem ipsius in praefa-
tis bonis Ossiemborowo iure haereditario spectan-
tem et concernentem, circa se tenet et eandem
possidet. Quam ipsi, cum in matrimonium elocata
fuerit, mittere debebit, et praesentibus obligat. j
Eandemąue inscriptionem praesentem admittit ad i
acta terrestria Varaczensia transducere, absentia \
sua et perscriptione non obstante. Ex actis cast--
rensibus Czernensibus receptum. Maiącz thez zu-
pełną mocz, od przerzeczonego Mattheusa Osiembo-
rowskiego w roku 1565 przed urzędem iego mczi
na przedanie domu, kthory przyshedł prawem przy-
rodzonem po niebosczyku Jakubie Osiemborowskim
na przerzeczoną dziewkę, a czorkę iego własną
Jawę, uczynioną у nań wlianą, iasnie у dobrowolnie
zeznał, iż dom przerzeczony, który lieży na gron-
czie przed dworem iego mczi miedzy domy podda-
nych iego mczi, z iedney strony domem Mathysa
z Krakowa, a z drugiey strony podlie domu Law-
rina Monisowskiego, przedał Thomassowey Kucha-

rzowei na imię Katherzynie za cterdziesczi piecz
kop groszy liczby у moneti Lithewskiey na wiecz-
noscz, nicz na przerzeczoną Jawę, czorkę niebos-
czyka Jakoba Ossiemborowskiego, ani theż na Ma-
theusha Ossiemborowskiego, opiekuna у striia tey
tho Jawy у na ich krewne albo bliskie prawa nie
ostawuiącz. W który dom iush od thego czasu
przerzeczeni Jawa у Matheus Ossiemborowski, ani
ich krewni nie maią sie wstęrapowacz, ani w tem
Katarzynie, żenię Thomassowei у іеу pothomkom
zadney trudnosczi czynicz у vieczne oni maią miecz
milczenie. Zadnem prawem iey s niego nie wypie-
racz. Gdzie iush od thego czashu Katharzyna, żona
Thomassowa, kucharzowa у іеу pothomkowie then
dom bęndą miecz, dzierzecz. używacz yiecznie у
na wieki. J wolno im bęndzie dacz, przedacz, da-
rowacz, zamienicz у ku swemu liepssemu pożythku
obroczicz, wshak że z dozwolieniem у viadomosczią
urzędu iego mczi locięndza Biskupa. Vilienskiego.
Bęndzie też іппа у iey pothomkowie bęndą іппі
z thego. domu wssystkie podaczki у poplaty do
skarbu iego mczi placzicz. Kthemu tłoki, gwałty
młynne, straże do dworu iego mczi wypełniacz
thak, iako inshy podani iego mczi płaczą у posługi
wypełniaią. Czego vypisz pod pieczęczią moią z
kxiąg urzendowych vydałem.

Тоже, залъ Б, гик. 8, пап. № і, док. <Л? pS.

№ 21. — 1568 г. 1 Іюля.

Заявл ніе ксендза Вороницкаго, пов реннаго Ясинскаго, о продаж посл днимъ

своего дома епископу Валеріану Протас вичу и о ввод его во влад ні этимъ

домоаіъ.

Ныпнсъ с книгъ кгродскихъ вряду воевод-
ства Виленского.

Л та Божьего нароженья тисяча пятьсотъ
шестьдесятъ осмого, месеца Июля первого дня в
суботу.

Передо мною Станиславомъ Гамъшэемъ, судьею
кгродскимъ, наместникомъ Внлеиьскимъ, нри-
шодши и поставовившися обличив на вряде гос-
подарскомъ кгродскомъ у Вильни сэкрэтаръ и
дворянинъ господаря короля его милости и
великого князя Жикгимонта Августа, его милость

князь Якубъ зъ Збаража Вороішцкнй, оказалъ и
положилъ передо мною листъ умоцованый, писа-
ный по нольску, на особу свою дворянина госпо-
дарьского, державцы Любошаньского пана Нико-
лая Ясинского, кухмистровича, подъ печатью и
с подписомъ руки его властное и иодъ печатьми
некоторыхъ пановъ приятелей его, которые в
томъ листе его умоцованомъ меновите описаны
стоять, при которомъ листе умоцованомъ онове-
дилъ и вчинилъ онъ передо мною сознанье у
книгъ кгродскихъ таковымъ обычаемъ, жэ панъ
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Миколай Ясеньский уделалъ змову и продалъ на
вечность велебному в Бозе отцу его милости
князю Валериану, з ласки Божьи бискуну Вилень-
скому домъ, каменицу свою в месте Виленскомъ,
которая лежитъ противъ двора и па улицы его
милости князя бискупа Виленьского межи домы
з одное стороны Войтеха Стралъковскаго, а з
другое стороны Станислава Бориховского, кравца,
мещанъ иодданыхъ его МИЛОСТИ бискуаъихъ, за
певную суму иенезей, за чотыри тисячи копъ
грошей частью монеты литовъское. а частью
польское монэты, а ведьже обедве' тые сумы на
литовскую личъбу личачи въ кождый грошъ но
десети пенезей белыхъ, совсимъ на все, яко ся
тотъ домъ вышей поменепый самъ в собе с пля-
цомъ отъ кгцунту ажъ до верху въ мурэхъ, в
границахъ и в завартыо своемъ маеть, ничого
на себе, жоне, детямъ, нотомкомъ и кровнымъ
своимъ права, панства и зластности в томъ дому
каменицы не выймуючи ани зоставуючи, онрочъ
речей пана Ясиньского, в трехъ склепехъ в томъ
жо дому на тот часъ в захованью зложоныхъ,
которые склепы ианъ Ясинский до певныхъ ча-
совъ у князя бискупа его милости в той жо
каменицы собе вымовнлъ и заховалъ, покуль бы
тые речи свои оттоль вынровадилъ и тые склепы
князю бискуну его милости опорожнилъ. Нашто
поведилъ князь Вороницкий межи княземъ би-
свупомъ его милостью и собою умоцовапымъ
пана Ясинского подаваны быти особные листы,
на которыхъ то ширей описано есть, а но вы-
проваженью тыхъ речей пана Ясинского з оныхъ
склеповъ на часы, межи ихъ милостью з обу
сторонъ вымовеные и описание, тогды на онъ
часъ и в тые склепы вышэй помененые маеть
князь бискуц-ь е г о милость войти и ихъ на себе
взявши весіюлокъ с тымъ домомъ,- яко власт-
ность свою, вечными часы держати и уживати.
Одножъ под-!, тымъ обычаемъ и снособомъ, жэ
князь бискущ, его милость князь Валериянъ и
по его милости будучие князи бискунове ихъ
милость Виленские не мають того дому за жи-
вота и но животехъ свонхъ ли на што иного
держати, аіщ оборочати, одно на иожитокъ речи
посполитое земское тутошнего панства великого
князства Литовского для наукъ и цвичонья в
яеиъ сыновъ земскихъ и иныхъ и всякихъ
обчихъ, то есть моновите на коленумъ до кторовъ

товариства езуитовъ и иныхъ людей учоныхъ
послушэнъства в ры и костела святого рымского,
которыхъ князь бискупъ его милость до того
панъства а до места Ниленьского призвати и
въ томъ дому мешканьемъ ихъ уфундовати и
осадити умыслилъ. А ижъ ианъ Миколай Ясин-
ский самъ особою своею про пильные потребы
свои тутъ теперь до Вильни для тое справы
приехати не могъ, поведилъ князь Якубъ Воро-
ницкий, же онъ с тымъ листомъ своимъ умо-
цованымъ верху оиисанымъ на местце свое его,
приятеля своего, здеся для того послалъ, давши
ему зуполную моцъ йодле тое змовы и продажи
своее тую суму вышей помененую чотыри тысячи
копъ грошей отъ князя бнскупа его милости
нану Ясенскому до рукъ своихъ взяти, князя
бискупа его милости з нее квитовати и тот'Ь
домъ каменицу вышей помепеную у моцъ, в
удержанье и уживапье его милости вечное,
такежъ и листы, права u иривилья, которые на
тотъ часъ на тотъ домъ до рукъ его дошли,
восполокъ и сь тою каменицою князю бпскуну
его милости подати. Якожъ то князь Вороннцкий
очевисто созналъ нередо мною, жэ подле того
листу умоцованого и порученья пана Ясеньского
тую суму вышей описаную чотыри тисячи копъ
грошей литовскою и польскою монэтою личъбы
тутошнее великого князства отъ князя Валерия-
на его милости бискуиа, яко достаточную и зу-
польную за тотъ домъ заплату, на пана Миколая
Ясенского до рукъ своихъ вже взялъ и тое ка-
меницы в моцъ, въ держанье и уживанье его
милости вечное поступил'!» и увязанье его ми-
лости в нее далъ, листы, права и привилья, ко-
торые на тотъ часъ у него были, до рукъ его
милости восполокъ и с ключами отъ того дому
отдалъ и князю бискупу его милости лисп» свой
квитовный и увяжчий на то далъ, яко то ширей
на тыхъ листехъ вышей помененыхъ пана Ясень-
ского умоцованомъ, а князя Якуба Вороницкого
квитовнымъ и увяжчимъ описуеть и обмовляеть.
И нросилъ мене князь Вороницкий, абыхъ я тое
оноведанье и сознанье его подлугъ умоцованья
нана Миколая Ясенского, ку ведомости моей вря-
довой припустивши, казалъ тую справу и со-
знанье, его до киигъ врядовыхъ кгродскихъ во-
еводства Виленского увести и записати. Где я
такового устного и очевистого сознаідо князя



Воронецкого вислухавши п его принявши, ве-
лелъ есмп то до книгъ врядовыхъ записати, а
для лепшое певності! п сведомън тое речи лпстъ
папа Миколая Ясиньского умоцованый князю
Вороницкому па то даныіі и тотъ другий листъ
самого князя Вороницкого, умоцоваиого его, кви-
товный п'увнжчин, подъ печатью его и съ под-
ііпсомъ руки его властное и йоді) печатьмії мо-
ею и ІШЫХІІ людей добрыхі. его милости князю
Валерияну бискупу на то даіше, во всемъ ц -
лые н ни чпмъ не нарушоные, яко передо ішою
покладаны и оказаны были, при сознаныі князя
Ворошщкого, такеа:ъ до кнпгъ кгродск:іхъ впи-
сати есмо казалъ, которые листы с польского
письма и- езыка на рускпй езыкъ и рускішъ
шіс.момъ слово отъ слова таігь се в собе мають.
Я, Мнколай Кухмистровичъ Яснпьскій, дворя-
цинъ короля его милости, державця Любошань-
ский, ознаймую всимъ посполите и каждому
зособна кождого стану людемъ, жэмъ учішплъ
пленшютэнтэмъ и умоцовапымъ свонмъ врожо-
ного пана Якуба Ворошщкого, сэкрэтара и дво-
рянпиа короля его милости, товариша своего, ку
узятью сумы пенежиое за каменипу мою, кото-
рую маю у Вильни напротивъ двора его милости
князя бискупа Виленьского лежачую, которую
есми его милости князю Валерияну бискупу
вечными часы продалъ за чотири тисячи копъ
грошей личбы п мопеты литовское водлугъ змовы,
которую есми мелъ и маю зъ его милостью
княземъ бискупомъ, што я все вышей мененому
пану Якубу Воропіщкому пов дпдъ и достаточие
его в томъ научилъ, даючи ему, якожъ и теперь
тьшъ листомъ моимъ ему даю, достаточную а
зуполную моцъ и дозволяю такъ властне, якую
самъ маю, тую суму пенежную вышей помененую
сполна отобравши, его милости князя бискупа с
нее достатэчпе квитоватн и тую каменпцу мою
въ вечное держапье и уживанье восполокъ и со
всими правы и листы до того належачими его
милости подати, ничого собе, потомкомъ и кров-
нымъ моимъ права, паньства п властности в
ней большэй не вымуючи, ани зоставуючи, того
только меновите докладаючи, яко ми то его ми-
лость князь бискупъ самъ устне и на умове
обещалъ, ижъ того верху помененого дому моего
на жадный пожитокъ обернута не маеть, одно
па коленумъ товары ства езуитовъ ку пожитку

речи посполитое, кгдыжъ я тую продажу мою
тымъ особливымъ взглядом7> учнннлъ, што все
тотъ жо помененый nam. Якубъ Вороницкнй
умоцованый мой тымшст. словы передъ врядомъ
сознати и до кнпгъ дати записати маеть будеть
повиненъ. и при томъ тое проданье мое того
дому его милости князю Опекуну и взятую за
то зуполную заплату отъ его милости даю моцъ
тому вышеіі помеленому умоцопаиому моему
именемъ моимъ передъ нрядомъ кгродекпмъ
Вплеискнмъ и шісаромъ явным'ь u иными людьми
добрыми, кгдыжъ есми тамъ самъ особою моею
на тот часъ у Вильни бытн не мог;., опоиеднти и
сознанье учинити, што потомъ и самъ парсуною
своею, такежъ передъ врядомъ и шісаромъ яв-
нымъ его милости князю Опекуну утвердити
виненъ буду; а то для лэвнеіішого утверженья
того поданья моего вышей иомененого. А где бы
хто хотелъ его милости князю бпекупу на по-
томъ в томъ преданью моемъ того дому неякую
переказу правы своими чшштн, такъ тожъ и
пани матка моя, тогды я то внненъ буду его
милости князю б.нскуиу очищати и што кольвекъ
тамъ панъ Вороницкнй водлугъ першое умовы
и обовязковъ, ему отъ мене достаточне озиайме-
ныхъ, зъ его милостью ішязезгъ бискупомъ име-
немъ мопмъ, яко умоцованый мой, в той речи
постановить, тогды то маеть у мене моцне при-
нято и вечными часы трывало быти такъ, яко-
быхъ и я самъ очевпете то учинити мелъ. При
томъ были, того есть добре сведомп ихъ милость
панове: его милость панъ Авкгуштынъ Ротун-
д)гсъ, войтъ Внленьский, его милость наиъ
Войтэхъ Претоцкий, старший пад'ь мынцою короля
его милости, а панъ Остафей Халецкий, дворя-
шшъ короля его милости. И на то есмп далъ
наиу Якубу Вороницкому тотъ мой умоцованый
листъ подъ моею печатью и с подішсомъ руки
моее властное и к тому иросилъ есми о ирпло-
жэнье печатей тыхъ верху помененыхъ пановъ,
што ихъ милость на жэданье мое учинили и пе-
чати свои приложили к тому листу. ІІисанъ у
Городнє меца Июля, четырнадцатого дня, року
Божьего нароженья тисяча пятьсотъ шесть-
десятъ осмого. Подписъ руки иана Ясеньского
при томъ листе его умоцованомъ: Микодай
Ясенский дворянинъ короля его милости рукою
своею.
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Ато листъ квитовный її увяжчий князя Во-
ронпцкаго: Я, князь Якубъ Воронпцкий, сэкрэ-
тарь и дворяшшъ короля его милости и великого
князя Жикгимоцта Августа, сознаваю тыиъ ли-
стомъ моимъ кождому, хто бы то ведати хотелъ,
ижъ который долъ мурований албо камешщу свою,
в месте Впленскомъ .передъ дворомъ и на улицы
князя бискуна его милости Виленского межи домы
з одное стороны Войтеха Стралковскаго, а з дру-
гое стороны Станислава Бориховскаго, кравца,
мещанъ ноддаиыхъ его милости бнскупъихъ ле-
жачую, продал'і. есть велебному в Хрнстусеотцу
его милости князю Валерияну, з ласки Божъи
бискупу Впленскому, на вечность на колепумъ
докторовъ товариства езуптовъ и иныхъ людей
учоныхъ дли иаукъ и цвиченья въ немъ сыновъ
зелскпхъ панства того великого кішзства Ли-
товского и иишихъ и всякихъ обчихъ, со всимъ
на ізсе, яко ся тотъдомъ самъ в собе спляцомъ
отъ кгрунту ангь до верху въ мурехъ, в гра-
ішцахъ и в завартью своемъ маеть, его милость
наш» Миколай Ясиньскіпі, дворенинъ короля его
милости, державца Любошанскпй, за чотыри ти-
сечи коиъ грошей моішты и личбы великого княз-
ства Литовъского, а не могучи на тотъ часъ для
того для слуіпшхъ иричинъ у Вильни самъ осо-
бою своею быти, ужіілъ и послалъ есть мене
на местцз свое, приятеля и товариша своего, з
листомъ своимъ умоцованымъ, давши мпе на
то именемъ свопмъ зуполную моцъ отъ его ми-
лости князя бискуна Впленьского тую суму пе-
незей вышей помеиеную чотыри тысячи коиъ
грошэй за заплату той каменицы взяти, а того
дону іибо каменицы в держанье вечное посту-
пити и его милости в нее правіше увязанье дати,
такъ тэжъ и листы, права и привилья, которые
дану Ясиньскому на тую каменицу. служили, до
рукъ его милости отдати и с тое сумы вышей
помененое отъ его милости взятое, его милости
князя бускупа квитовати, яко ширей па томъ
листе умоцованомъ пана Ясенскаго мне злецономъ
обмовяеть и описуеть, онрочъ тыхъ речей, ко-
торые в томъ же дому, в трехъ склепехъ на
вымове зъ его милостью княземъ бискупомъ
Виленьскимъ пана Ясеньского затвороны и зам-
кнены есть до певного часу, на инъшомъ записе
вьшисаного, а по выштью оного часу коли таит
с тыхъ склеиовъ ианъ Ясеньский речи своивы-

провадить, тогды его милость князь бискупъ •
маеть въ оные склепы войти и ихъ якъ власт-
ности своее восполокъ и с тымъ домомъ вечными
часы уживати. А такъ я то сознаваю, жэмъ
тую суму пенезей вышей помененую чотыри ти-
сячи копъ грошэй, то есть: три тисячи копъ
монэты литовское, а одну тпсечу копъ монэты
польское, обедве тые суме на личбу. литовскую,
личачи в кождый грошъ по десети пенезей бе-
лыхъ, сполна отличивши, яко достаточную за-
плату за тотъ домъ отъ его милости князя Ва-
лерияна бискупа до рукъ моихъ взялъ и листы,
некоторые, права и привнлья, которые на то у
папа Ясеііскаго были, а на тотъ часъ до рукъ
моихь дошли, на реестръ ихъ списавши, иодъ
печатью и подъ рукою моею властною до рукъ
его милости отдалъ и тотъ домъ або каменицу
со всимъ на все, яко ся в собе маеть и замыка-
еть, его милости у вечное держанье подалъ и
ноступплъ и увезанье есми его милости в то и
ключи до того дому отдалъ и тое все досыть
учиненье его милости князя бискупово пану
Ясинскому, отъ которого ми то злецоно есть, а
тэжъ иоданье и увязапье его милости в тую ка-
меницу вышей описаную подле злецъэня и моцы,
мне отъ пана Ясинского поручоное, пришодши
очевисте передъ врядомъ кгродскимъ—наместни-
ком'ь Виленскимъ паномъ Станиславомъ Гамъ-
шэемъ и передъ писаромъ явнымъ права и вряду
духовного его милости князя бискупа Виленского,
княземъ Балтазарэмъ Красовскимъ и иными
людьми добрыми созналъ есми, оповедилъ и до
книгъ занисати далъ, што потомъ для пэвней-
шое нстоты продаш.я того дому своего и самъ
панъ Ясиньский, коли отъ его милости князя
бискупа листомъ его милости обослаиъ и напом-
ненъ будеть, приехавши до. Вильни передъ вря-
домъ и явнымъ писаромъ подле листу своего •
умоцованого, которымъ се его милость князю
бискупу обовезалъ,будеть винеяъ учинити и листы
и вси твердости отъ мала и до велика, которые бы
ещэ на тую каменицу при папу Ясинскомъ зо-
стали, его милости князю бискупу отдати. А
естли бы тэжъ панъ Ясинский, который ме в
томъ умоцовалъ, якие ещэ листы медъ на тотъ
то домъ, окромъ тыхъ, которые я его милости
нменемъ пана Ясиньского отдалъ, тые обецую,
яко умоцованый его, ижъ маеть вернути и от-
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дати его милости князю бискупу до первшого
дня близко пришлого месеца Сентябра в року те-
перешнемъ тисяча пятьсотъ шестдесятъ осмомъ;
а где бы ихъ панъ Ясинский не отдалъ, а по-
томъ бы ся где показали, тогды вжо тые листы
жадное моцы мети не могуть и оные вдадностыо
злецэнья и зуполное моцы, мне отъ пана Ясин-
ского даное, касую и внивошто оборочаю, звла-
ща были ли бы ку шкоде его милости князю би-
скупу, моцы жадное вжо вечными часы мети не

Биленский, а панъ Авкгуштынъ Ротунъдусъ Ми-
леский, докторъ обойга права, сэкрэтаръ его ко-
ролевской милости, войтъ Виленский, державца
Стоклишский, а панъ Войтехъ Претоцкий, дво-
ряіганъ и справца мынцы Виленское его ко-
ролевское милости, а панъ Сымонъ Милецыгосъ,
докторъ филозофпей в лекарстве, которые за жэ-
даньемъ мопмъ и печати свои приложите рачили
до того листу увяжчого и квиту моего. Данъ у
Вильне в тоиъ жо дому вышей помененомъ князю

мають, якобы ихъ тэжъ николи не было, и обе- j бискупу его милости, отъ папа Ясеньского про-
цую то его милости такъ, яко панъ Ясинский; даномъ, дня остатнего мсца Июля року Божьего

самъ властне на листе своемъ умоцованомъ его
милости се обовязалъ, ижъ панъ Ясинский его
милость князя бискупа, яко отъ пани матки
своее, такъ отъ вшэлякое особы якого кольвекъ
стану и важности застуновати будеть отъ вше-
лякого пренагабанья у кождого права. И к тому
хочу и обецую до того вести и намавяти оного,
абы и на маетности своей рухомой и нерухомой
тое заступованье описалъ подъ закладомъ, виною
и зарукою," яко ся то во всихъ змовахъ и спра-
вахъ заховываеть, абы тымъ безпечней его ми-
лость князь бискупъ тое фалебпое нредсевзятье
в томъ дому зачати и кончити могъ. И па то
я князь Вороницкпй, умоцованый пана Миколая
Ясеньского, далъ есми его милости князю
бискупу Виленьскому тотъ листъ мой увяжчий
и квитъ на тую черезъмене взятую отъ его ми-
лости суму пенезей и инвэнтарь всихъ речей, с
чимъ его милости отъ мене тотъ домъ поданъ,
подъ моею печатью и с подписаньемъ руки моее
властное. Отдалъ есмн тэжъ и заставилъ з
рукахъ его милости при иныхъ листехъ и тую

пароженья тисяча пятьсотъ шестдесятъ осмого.
Подъписъ руки князя Вороницкого при томъ
листе его увяжчомъ и квитовномъ: Якубъ зъ
Збаража Вороницкий, сэкрэтаръ и дворянинъ ко-
роля его милости, рукою своею. Созпалъ тэжъ
передо мною и то князь Вороницкий очевисте,
жэ взявши онъ за тую каменицу заплату на пана
Ясинского отъ князя бискупа его мил сти и тую
речъ с княземъ бискупомъ его милостью име-
ііем7. пана Ясиньскаг > па всемъ сконъчивщц. от-
далъ тэжъ до рукъ его милости и отдаеть передо
мною, яко нередъ врядомъ, и тотъ лпст'ь умо-
цованый нана Ясинского, за которымъ онъ тую
справу с княземъ бискупомъ его милостью о
тотъ домъ справовалъ и скончплъ. По которомъ
оповеданью и созпаныі очевистомъ передо мною
князя Якуба Ворпцицкаго и вписаныо до кнпгъ
кгродскихъ тыхъ обудву листовъ вышей помене-
ныхъ, князь Валериянъ, его милость, бискупъ
В меньский для лепшое твердости и певности тое
продажи пана Ясиньского дому вышей помене-
ного его милости, а своего за то досыть учгшенья

моцъ листовую пана Микодая Ясеньскаго, яко ( и зуполное заплаты за тотъ домъ, сесь выписъ

купли и праву его милости належачую, которая
мне ку той справе отъ Нана Ясинскаго была дана.

с книгъ врядовыхъ подъ печатью моею взяти
собе рачилъ. Ипсанъ у Вильни. Stanysław Hams-

При томъ были и того есть добре сведоми ихъ.реу, sędzya grocky, namyesnyk Wylyensky, ręką swą

милость: князь Павэлъ Скашевский, дзеканъ, а
князь Янъ Островский, каноникъ — Виленские>
Станиславъ Гамъшэй,судья кгродский, наместникъ

własną.
Тоже, заль Б. гик. «Л? 8, папка ) , док. Л? IOJ.
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№ 22. —1568 г. 21 Сентября.

Яеинскіа, прн продаж своего дома епископу Валеріану Протас внчу, оставляете

за собою на н которо время склепы въ этомъ дом .

Ja Mikołai Woicziechowicz Jasienski, dworzanin
krolia iegomosci dzierżawcza Liubosczanski, oznai-
muie them moim listhem, yż kthory dom moj mu-
rowany abo kamieniczę, w mieście Wilienskim na
uliczy i przed dworem iegomosci xiędza biskupa
wiliebskiego lieżączą, przedałem wieliebnemu w
Christusie iego mości xiędzu Yalerianowi, z łaski
Bożej biskupowi Wilienskiemu za pewną sumę pie-
niędzi na wiecznoscz na collegium, kthory iuż dom
i w dzierżanie iegomosci ze wszistkim na wschystko
puściłem iako tho schyrzey listh moj przedażny, na
tho iegomosci xiędzu biskupowi odemnie dany, w
sobie obmawia i opisuie, iv w tym domu iegomosci
przedanym wymowiełem ia Jasienski у zostawię!
iescze sobie do pewnego czasu, tho iesth, do pierw •
schego dnia Grudnia blisko przyszłego miesiącza,
w roku dzisieiszym tysiącz picczseth szesciidaiesiąih
ósmym dlia przechowania rzeczy swych, k;oi/chem
thak na prędcze s thego domu wyprowadzę:; nie
mógł, dwa skliepy, obadwa za iednymi drzwimi ;

kthore ,lieżą w tym domu na dolie [>rzy ziemi po
prawey ręczę przy samym wschodzie, idącz да gorę i
do wierszchnich «machów; przetho ia Jasinski tych'
dwu skUepow w thym domu iegomosci dobrow o1 nie
używacz у rzeczy swe w nim chowacz mam у
wziącz ie s thamthąd thakiei; dobrowolne, kiedy ,
wolia moia będzie, iako swe włastne. A iegomosc
xiądz biskup aż do thego czasu zamierzonego, do
pierwschego dnia Grudnia miesiącza, nima mię s !

thych skliepow ruschacz, ani z moczy moiey wyi-l
mowacz pod zakładem na iego królewsko moscj

pięcznasthy kopami groszy, a na mię druga pięcz-
nasthy kopami groszy, gdzieby iegomosc mnie thego
niezdzierżał. A ia Mikołai Jasinski thakież sie obo-
wiązuię і оріьиіе iego mości xiędzu biskupowi
thym listem moim, że iegomosci tych skliepow da-
liej thego zamierzonego dnia używacz, ani zatrzy-
miwacz nie mam, alie ie xiędzu biskupowi
iegomosci ku onemu czasu oproznicz i do ręku
iegomosci dobrowolnie pusczicz będę winien pod
thakowimże drugim zakładem na iego królewsko
moscz i na iegomosc xiędza biskupa Wileńskiego,
gdziebych thego iegomosci nie zdzierzał, wszakoż
ia Jasienski the skliepy i w nich rzeczy swe mam
za swymi zamki trzymacz у przy nich służebnika
swego miastho stróża takiego, który by był na
wschysthkim uczsciwy i spokoiny у w tym domu
iegomosci mieszkaiącz dobrze sie przeciwko iego-
mosci zachował, i do thego pewnego у zamierzo-
nego czasu chowacz na opatrzeniu i strawie moiey
własthnej у the skliepy s thymi rzeczmi moimi
thak opatrzicz у obwarowacz, iako ia naliepiej
będę rozumiał dlia bespieczenstwa у wscheliakiej,
czego Boże uchowai, przygody. J na to ia Mikołaj
Woiciechowicz Jasienski iegomosci xiędzu аіегіа-
nowi, biskupowi Wilienskiemu dał then moj listh
pod moią pieczęczią у s podpisanim ręki mej
własthney. Pisań w ііпіе miesiącza Września dwu-
dziesthego pierwschego dnia, roku Bożego thysiącz
pięczseth szesczdziesiąth ósmego. (L. S.). Mikołay
Jasiensky ręką swą.

Тоже, заль Б, шк. S, Лг /.

До 23. - 1568 г. 23 Сентября.

Ясеневій продаетъ епископу Валеріану спой домъ на Епископской улиц , около

дворца епископа.

Выпись съ книгъ замъковыхъ воеводства Ви-

леиского.
Д та Божьего нароженьн тисеча пятіхохъ

шестьдесятъ осмого, месеца Сентебра двадцать
третего дня.

На вряде его милости господарьскорь зам-
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ковомъ воеводства Виленского передо мною Ста
ниславомъ Гамшеемъ, судьею замковымъ и на
местникомъ Виленскимъ, а передо мною Яномъ
Гэрцыкомъ, писаромъ кгродскймъ воеводства' Ви
ленского постановившися обличне папъ Миколай
Войтеховичъ Ясенскій, дворанинъ; господаря ко
роля его милости и великого князя ЖИКГИМОНТЇ

Августа, державна Яюбошанский самъ добровольне
вызналъ и явне то оповедалъ, ижъ онъ ни съ
чиє намовы, одно самъ по своей доброй воли
продалъ и на вечность пустилъ велебному въ
Христусе отцу его милости князю Валеріяну, зъ
ласки Божьи бискупу Виленскому каменицу, домъ
свой властный мурований, въ месте Виленскомъ
на улицы и противву двора его милости бискупь-
его на кгрунте и подъ присудомъ его - жъ ми-
лости бискупьимъ, зъ одное стороны межы до
момъ Войтеха Стралковского, а зъ другое сто-
роны Станислава Борыховского, кравца, мещанъ
подданыхъ его милости бискупьихъ, лежачий, со
всякимъ будованьемъ мурованымъ и деревенымъ
надольнымъ, земленымъ, середнимъ и верхнимъ
и со всими склепы, окны, кратами, вороты, дверь-
ми железными и не железными, такъ яко се тотъ
домъ самъ въ соб маетъ; а продалъ его милости
князю бискупу за пэвную суму пенезей, то есть
за чотыри тисечи копъ грошей частью монэты
великого князьства Литовского, а частью поль-
ское монэты, обедве тые сумы на литовскую личбу
личечи въ кождый грошъ по десети пенезей
белыхъ; которую суму пенезей вышей помененую
всю сполна вжо онъ отъ князя бискупа его ми-
лости до рукъ своихъ взялъ, на што и листъ
того преданья своего вечного на наркгамине рус-
кимъ письмомъ писаный съ печатью своею при-
весистою и съ подписомъ властное руки своее
и подъ печатьмн капитулы костела головного
Виленского святого Станислава и иныхъ людей
зацныхъ князю бискупу его милости далъ, въ
которомъ то ширей а достаточней онисано есть.
При которомъ оповеданьи и сознаньи своемъ
передъ нами очивисте вчиненомъ панъ Ясенский
покладалъ оный листъ свой и просилъ насъ, абы
то было до книгъ замъковыхъ записано. А такъ
мы, припустивши то ку в домости нашой врядо-
вой, казали есмо то до книгъ записати, который
листъ слово отъ слова такъ се въ соб маетъ:
Я Миколай Войтеховичъ Ясенский, дворанинъ го-

сподаря короля его милости и великого князя
Жикгимонта Августа, державца Любошанскій, ве-
домо чиню и сознаваю тымъ моимъ листомъ
всимъ посполите нинешнимъ и на потомъ буду-
чимъ, кому будетъ потреба того в дати, ижъ ни
съ чиє намовы, ани принуженья, одно самъ по
моей доброй воли и зъ добрымъ уваженьемъ и
намысломъ моимъ продалъ есми велебному въ
Христусе отцу его милости князю Вадеріяну, зъ
ласки Божьи бискупу Виленскому и тыиъ ли-
стомъ моимъ продаю каменицудомъ мой властный
мурованый,никомуничимънепенный,анизаведеный,
въ месте Виленскомъ на улицы и противко двора
его милости бискупьего на кгрунте и подъ при-
судомъ его жъ милости бискупимъ, зъ одное сто-
роны межи доломъ Войтеха Стралковского а зъ
другое стороны Станислава Борыховского, кравца
мещанъ подданыхъ его милости бискупьихъ, ле-
жачий, со всякимъ будованьемъ мурованымъ и
деревенымъ, надодьнымъ земленымъ, середнимъ
и верхнимъ и со всими склепы, окпы, кратами,
вороты и дверьми железными и не железными,
оболонами склеными, замъками нутреными, аль-
мариями и иными всякими речьми, тому дому
належачими и въ немъ по стенамъ вмуроваиыми,
отъ мала и до велика и со всииъ пляцомъ земъли
такъ долго, широко и округло, яко ся тотъ домъ
самъ въ собе, почавши отъ кгрунту ажъ до верху
въ мурехъ, въ границахъ и въ завартю своемъ
маетъ и подлугъ того, яко то перво сего князь
Якубъ Вороницкий, умоцованый мой, въ держанье
его милости отъ мене подалъ и завелъ. Который
домъ правомъ прирожонымъ пришолъ на мене
по небожчику пану отцу моемъ кухмистру госио-
дарьскомъ пану Войтеху Ясенскомъ, а пану отцу
ііоему досталъсе тотъ домъ таке-жъ прирожо-
нымъ правомъ по брате его милости, а дяди ноемъ
шязю Ег»уфе Ясеискомъ, проборщу, архидьяконе
Виленскомъ. А продалъ есми тотъ домъ мой
шязю бискупу его милости со всимъ правомъ,
властностью и вольностями тому дому наданими,
листы и привильнми приписными и утвержоны-
,ш, яко то небожчикъ панъ отецъ мой, кухмистръ

господарьскій и дядя мой князь архидиаконъ и
я по ихъ милости животе збудовавши наклады
нашими на себе есмо держали и уживали, обель
вечне и непорушно, ничего на мене самого, жоне
и детемъ, которые бы иамъ коли панъ Богъ дати
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рачилъ, ііа потомки и на вси пиыё близкие и
кровные наши въ томъ дому не выймуючи, ани

-зоставуючи, за чотыри тисечи копъ грошей частью
монэты великого князства Литовского, а частью

• польское лоцэты на литовскую лпчбу личечи, въ
кождый грошъ по десети пенезей белыхъ; кото-

;рую суму пенезей чотыри тисечн копъ грошей
вжо есмп всю сполна достаточне отдичоную отъ
князи бискупа его милости взялъ черезъ руки

"того-жъ доброго приятеля, умоцовапого моего
князя Якуба Воропецкого, сэкретара и дворянина

^господаря короля его МИЛОСТИ, И которые листы,
права и твердости мелъ есми у себе на тотъ домъ,
зачимъ я самъ и продкове мои вышей помене-
ные его на себе держали и уживали, тые есми
листы, взявши мою зуиольную заплату, до рукъ
киязя бискупа его милости черезъ того-жъ доб-
рого приятеля и умоцоваиого моего князя Якуба
Ьороиецкаго отдалъ. А естли бы неяко впередъ
У мене, або въ кого иного вказалися на тотъ домъ і
каковые иные листы, а звлаща, которые бы ку
якой шкоде и переказе тое продажи дому моего
вышей реченого были, тогды я таковые вси листы
симъ теиерешншіъ листомъ моимъ умораю п въ
нивошто ихъ оборочаю вечными часы, ;ц« оны
въ соб у жадного права никоторое черезъ то
моцы мети не маютъ, яко бы тэжъ ихъ николи
не было. Где-жъ и держанья u ужнванья того
дому вечного подле тое продажи моее нинешнее,
яко перво сего черезъ князя Воронецкого, такъ
и теперь симъ листомъ моимъ князю бискупу
его милости поступилъ есми и иоступую, одно-жъ
таковымъ обычаемъ и иодъ тимъ снособомъ тотъ
домъ мой князю бискупу его милости Впленскому
есмн продалъ ц его милости воля на томъ
зостала, лее князь бискуиъ его милость, князь
Валерияігь и по его милости будучие князи биску-
пове ихъ милость Валенскпе за живота и но жи-
вотехъ своихъ на жадную иную речь, аіш по-
требу свою властную, ани кровныхъ и приятелей
своихъ близкихъ, ани обчнхъ не маютъ, ани бу-
дуть мочи того дому отъ мене проданого отдатн,
продати, записати и заменити и якимъ кольвекъ
обычаемъ въ иншие руки завести и отдалитн, одно
тотъ домъ со всимъ на все держанъ завжди
быти маетъ вечне и на веки непорушне ку свя-
тобливой и ножиточной потребе речи посиолитое
того славного панства великого князьства Литов-

ского, то есть для наукъ въ немъ а цвиченья
сыновъ земскихъ и иныхъ вшелякихъ обчихъ
людей, а меновите на колеиумъ мужовъ закону,
або братьи и товаришетва, што се называють
езуиты, которыхъ его милость князь бискупъ
Виленский до того панства зъ ыныхъ сторонъ
приводити и въ месте Виденскомъ въ томъ дому
отъ мене проданомъ ку мешканью ихъ осадити
и уфуцдовати умыслилъ. А где бы тая братья
закону езуитовъ неяко въ тотъ край и до того
м ста прийти и въ немъ осесть воли не м ли,
тогды тотъ домъ ни наніто иного, одно предъее
па колеиумъ ипшихъ докторовъ и людей учоныхъ,
а ку наукамъ и цвичеиью сыновъ земскихъ подле
обычаю колеиумъ пшпихъ меетъ держанъ и хо-
ванъ быти маетъ, веры хрестиянское повшехъное
и послушенства святое столицы апоштольское
рымъекое, а пе инакшихъ в ръ, аии закоиовъ.
А где бы се хто въ тотъ домъ вышей помене-
ный князю бискупу его МИЛОСТИ отъ мене
цродапый хотелъ какимъ правомъ своимъ усту-
повати и переказу его милости въ томъ чинити,
тогды, я то, яко продажу мою, винеяъ буду и
нодвезуюся симъ листомъ моимъ его милости
завжди отъ кождого человека, какого онъ коль-
векъ будетъ стану, и отъ панее матки моее на-
кладомъ моимъ очищати; а естлибыхъ очищати
не хотелъ, тогды маю и новипенъ буду и симъ
листомъ моимъ подвезуюся заплатити заруки на
господаря короля его милости и великого князя
тисечу копъ грошей, а на князя бпекупа его
милости Виленского такежъ тпеечу копъ грошей,
а при томъ особливе u вен шкоды и наклады,
которые бы его милость, чого Боже уховай, за
тою нродажою моею нравуючися съ кимъ о тотъ
домъ поналъ, таке-жъ повішенъ буду и симъ
листомъ моимъ подвезуюся безъ кождого права,
одно што его милость, яко рада господарьская,
словомъ своимъ пов дпти рачитъ,его милости опра-
вить и за то досить учинити; а очистивши предъее
тотъ домъ подле тое продажи моее при князю
опекуну его милости u тыхъ езуитохъ, або иныхъ
докторохъ и людей учоныхъ на коленумъ веч-
ными часы зостати маетъ. И иа то я Мпколай
кухшістроничъ Ясенский его милости князю бис-
купу Виленскому, князю Валерияну далъ сесъ мой
лиетъ водле уфалы u статуту нпненшего зем-
ского тутошнего панства великого «жішзьсіва
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рускимъ письмомъ написаний подъ моею приве-
систою печатью и съ подписомъ руки моее власт-
ное. А для лепшого упэвиенья и истоты подле
обовязку князя Вороницкого, умоцованого моего,
перво сего именемъ моимъ записомъ его на мене
въчиненого, пришедши я обличив опов дилъ есми
и созналъ тую продажу мою, а его милости князя
бискупову мн зз'польную за то заплату и до-
сыть вчиненье велебнымъ прелатомъ, ихъ милости
капитуле костела головного Виленского святого
Станислава и писару явному права духовного
князю Балтазару Красовскому. А ижемъ я тутъ
въ томъ панстве великомъ князьстве есть
оселылъ сыномъ земскимъ и права и присуду
земъского, а тотъ домъ князю бискуиу его ми-
лости отъ мене проданый лежитъ на кгрунте и
подъ нрисудомъ его милости бискз'пьимъ, для
тое причины я, яко сынъ зелъский, такежъ при-
шедши и обличив постановившися созналъ есми
и опов дилъ тое и таковое нроданье мое дому
вышей помененого князю бискупу его милости
передъ врядомъ, судьею кгродскимъ, наместни-
комъ Виленскилъ, паномъ Станиславомъ Гамше-
емъ, а паномъ Яномъ Гарцыкомъ, нисаромъ
кгродскимъ Виленскимъ, а притомъ тэжъ были

и того всего добре св доми шляхетне врожоные
панове ихъ милость, панъ Авкгуштынъ Ротун-
дусъ Мелеский, докгоръ обойга права, сэкретарь
его королевское милости, войтъ Вилепский, дер-
жавца Стоклишский, а'панъ Войтехъ Претоцъкий,
дворанипъ и справца мынцы его королевское
милости Виленское. Я просилъ есмитыхъ всихъ
пановъ вышей помененыхъ о приложенье печа-
тей ихъ милости къ сему моему листу, и ихъ
милость на прозьбу мою то учинили и печати
свои до сего листу моего цриложитя рачили. Пи-
еаиъ и снравоваиъ у ВИЛЬНИ, лета Божьего на-
роженья тисеча пятьсотъ шестьдесятъ осмого,
месеца Сентебра двадцать первого дня. А такъ
мы достаточие выслухавши того его доброволь-
ного онов данья и устного сознанья и листу-
визнаного, передъ нами на врлде иокладаного,
казавши до книгъ замковыхъ вшісати ц сесъ„
вынисъ подъ печать ли и съ подписью рукъ.
нашихъ его милости князю блскуну Вилеискому
дали. ІІисанъ у Вильни. (М. U. П.) Яиъ Герцыкъ,
ішсаръ замковый Виленсиий, Stanisław Gamszey
ręką swą.

Тоже, .-зал?, Б, шк. S, папка № 2, док. Л3 юр.

№ 24. —1570 г. 31 Іюли.

Екатерина оминишна продаетъ епископу Валеріану свой домъ рядомъ съдомомъ

епископскимъ.

Wipis s xiag sądowich sliachetnego Jana Po-
doskiego, voitaiego mczixiędza Waleriana, z Bozei
laski Biskupa Vilenskiego. W poniedziałek trzi-
dziestego pierwssego dnia miesiącza Lipcza roki!
Bożego tisiac pięćset siedmdziesiathego.

Stanąwszi ocziwiscie przedemną Janem Podos-
kiem voitem, iego mczi xiędza Yaleriana, z Bożei
laski Biskupa Yilenskiego Katarzina Tomassowa,
kucharzowa poddana iego mczi nieprzimuszo
na, ani zadnim wimislionim obiczaiem zwie-
dziona, alie iasnie a dobrowolnie wiznala, ysz
dom swoy wlasni, niczim nikomu nic pienni, ani
w zadnim długu nie zawiedzioni, na groncie
iego mczi xiędza Biskupa Yilenskiego za dwo-
rem iego mczi lieżaczy miedzi domi z iedn ci

stroni domu Lawrina Jlouissewskiego, poddanego
iego mczi, а г drugiei pliaczu iego mczi xiędza
Waleriana, z Bożei laski Biskupa Yilenskiego, ktori
iego mcz kupicz u Matissa Brzozowskiego i fun-
dować na kosczol ku colegium oiczow Jezuitów
raczil, киріочі za iei własne pieniądze u iego mczi
xiędza Wawrzincza Wolskiego, kanonika V'ilenskicgo
a podskarbiego tcgoss iejo mczi xiędza Waleriana, z
Bozei laski Giskupa Vilenskiego. Ktori to przerze-
czoni iego mcz xiącz Wawrziniecz Volski, canonik
Vilenski, maiącz zupełna i urzedownie uczinioną
mocz od potomków i bliskich niebosczika Jacuba
Osiemborowskiego, poddanego iego mczi a dziedziczą
domu thego, tu przed urzędem iego mczi Voitow-
skiem Yilenskiem polożil, która plenipotentia tak



sie w sobie ma słowo do słowa. Actum in arce
Cirnensi feria sexta in crastino festi sancti Vitti
anno Domini millessimo ąuingentessimo septuages-
simo in praesentia generosi Martini Dąmbrowski
iudicis castrensis Cirnensis. Corara praesenti officio
personąliter constans nobilis Matheus Osiemborow-

existens, sponte ac libere consensit atque ad acta
officii castrensis Cirnensis inscribi et transumptum
ex ipsis dari petijt. Ex actis castrensibus Czirnen-
sibus sub sigillo receptum. Jakoś ta wierzchu mie-
niona Catarzina ten dom za przedaniem iego mczi
xiędza Wawrzincza Wolskiego, canonica Wileńskiego

sky, in Osiemborow Magna sortis suae heres, pub-j do thego czasu spokoinie trzimala, iego uziwala.
lice, libere et per expressum fassus est ac recog-.Nizli iego mcz xiacz Walerian, z Bożei laski Bis-
novit, quia venditionem domus fratris sui germani kup Yilenski, chcząc przedsiewzieczie swe za spra-
nobilis olim Jacobi Osiemborowsky, civis Vilnensis.' wą Ducha świętego konczic, bedacz tesz panem
i(n) chitate Yilnense plateaąue episkopali inter do- chrzesczianskiem, niechczacz nikomu krziwdi dzia-
mos Jacobi quondam Okienko, fabriferarii ex una et łącz, ten dom ku inssim drugiem na koscziol ku
Barbara podkomorzina parte ex altera sitae et ia- Colegium oiczow Jezuitów, które tess colegium
centis, iure caduco patrimonialiąue in ncpotem suam iego mcz sam fundowacz raczil, u tei Catarzini
filiara legitimani nobilis Jacobi fratris sui praefati Tomassowey poddanei swei kupie у zan podług do-
demortui nomine Euam deuolutae atque in dispo-; browolnego targu roskazac dziewięćdziesiąt kop grosi
•sitionera ipsius Mathei una cum sua nepie prae-iliczbi i monety litewskiei zaplaczicz raczil. Którą
lata testanien tali ter a fratre suo legatae, quam,summe ta Catarzina zeznała, iss spelnado rąk swich
scilicet venditionem suo ac praedictae Euae neptis. odlicziwssi wzięła i sobie zachowała i iego mczi z
suae nomine yenerabilis Laurentius Volski, cano nich czasi wiecznimi ąuittowala, ąuittuie i volnim
nicus Yilnensis, custos Luceoriensis, fecit coram cziny у ręcznego wwiazania przez urząd iego mczi
officio adwocatiali roverendissimi in Christo patris aobrawolnie dopusczila. Jakosz i prawo swe, to
et domini, domim Waleriani, Dei gratia Episcopi iest list, za ktorim ten dom trzimala, do ręku iego
Vilnensis honestae Caterinae, uxori olim Tomae | inczi oddala у na iego mczi zupełnie wliala, nicz
coci pro certa suinrńa peceuniae, ipsi Matlieo Osiem-' na siebie samo, ani potomki swe prawa, ani blis-
borowsky iuxta recognitionem oius ad acta terres- kosezi niezostawiaiacz, tak długo i seroko yako sie
tria Drohicziensia iactam reddita, ratham et gra- ien dom staradawna w graniczach swich i z bu-
tam babei atque in robore suo conserrat et con- dowaniem w sobie ma. W ktori dom od thego
servari \ułt perj)etno permittendo u+; renditorem,! czasu przerzeczona Catarzina Tomassowa i iei po-
ita emptorem diciae domus in om ni iure с іпсеге. \ Lomkowie nimaiąsie wstempowacz, ani w thim iego
Dandam eliam et concedendam eidem Laurentio mczi xiędzu Walerianowi Biskupowi Vilenskiemu
canonice Vilnensi plenariam potestatem venditionem ( zadnei przekazi i trudnosezi czinic, alie wssisci
domus ejusdcm modo praemisso factam denuo ap-|wobecz i kazdi z nich zosobna otho milczecz maią
probare, conflrmare et perpetuo inscribere. Jn quam I wiecznie i na wieki. Które zeznanie dobrowolne
quidt:m recognitionem patrui sui praefati nobilis, toi Catarzini doxiag urzędu iego mczi voitowskich
Mathei Osiemborowski neptis sua pracdicta Eua' Wileńskich iest zapisano, czego wypis s xiąg pod
personąliter tum coram officio codem comparens, pieczeczią moią wydałem,
non compulsa, nec eoacta ac rationes bene composj Тоже, заль Б, иік. S, пап.М і, док. № юо.

№ 25. —1572 г. 8 Марта,

Станиславъ Вожимовскій продаетъ іезуитамъ свой домъ оъ плацами на епископ-

ской улиц , около іезуитской колл гіи.

Wypis s xiąg iego mczi xiędza Waleriana, z'; woitowstwa Wileńskiego dnia ossraego miesiącza
Bozny lasky Biskupa Wileńskiego, urzędu iego mczi I Marcza w sobothe roku Bożego 1572.



Stanąwssy oczywisczie przedemna Janem Podo-
skiem, woitem iego mczi xiedza Waleriana, z Bozey
lasky Biskupa Wileńskiego, Stanisław Borzimowsky,
krawyecz, poddani iego mczi miesczanin Wilensky
wespolek yzonąswoią Dorotą nieprzymusseny, any
zadnim wymisiionym obyczaiem, zwiedzieny alie ia-
snie a dobrowolnie zeznały, iss dom swoy własny
wespolek i s pliaczem, nikomu nywczem niepienni,
ani w zadnem długu niezawiedzioni, na groncie iego
mczi xiedza biskupa Wileńskiego na uliczy bisku-
piei przed dworem iego mczi liezaczi z iednei stro-
ny Colegium Wileńskiego oiczow iesuitow. które
iego mcz xiacz Walerian, z Bozei lasky biskup Wi-
lensky teraznieissy, fundowacz raczil, a z drugiei
strony domu Sczesney Hubniey, ktori ona trzyma
po nieboscziku pierwssem mezu swim Lawrinie
Kozi, liekarzu, kupiony za ich własne pieniedze u
niakiego Matisa Borzewskiego, krawcza, poddanego
iego mczi i u zoni iego Doroty, przedali na wieczne
у potomne czassy them to przerzeczonim colegia-
tom oiczom iezuitom, xiedzu Stanisławowy Warsse-
wyczkiemu,.rectorowy na ten czas tego Colegium у
wssistkiem Colegium Vilenskiemu za pewną sumę
pieniędzy, to iest za sto kop grosi liczby i moneti
Litewskiei, Hczacz w kazdi gross po dziesiaczi pie-
niedzi biallich, nic na sie, any na potomky swoie
bliskie у krewne prawa, any bliskosczy niezosta-
wiaiacz, thak długo i sseroko, iako sie ten dom
wespolek i s pliaczem staradawna w graniczach
swych w sobie ma, w ktori dom od thego czassu
przerzeczoni Stanisław Borzimowsky, żona, dzioczy,
potomkowie, blisczi у krewny ich nymaiąsie wstem-
powacz, ani w thim przerzeczonym Colegiatom oi-
czom Jezuitom zadney przekazi у trudnosczy czi-
nicz, alie wssisczy wobecz у kazdi z nich zosobna
milczenie wiecznie у na wieky o ten dom miecz
maią. A jeslibisyę napothim kto z bliskich albo
krewnich ku themu domowi odziwal albosie weń
wstempowacz chcział, teai then przerzeczoni Stani-
sław Borzimowsky, wespolek у z żoną swoią, dob-
rowolnie się podwiązali у opisały w thim wssitkiem
przerzeczone Colegiati oicze Jesuiti zastmepowacz
у then dom swym własnym tilie, ylie kroczby tego
potrzeba była, nakładem w kazdim prawye oczis-
cziac. Jakoss у prawo swe, za ktorem then dom
trzymały, do ręku ich oddały у na nych zupełnie
wliały у wwiazania dobrowolnego xiedzu Stanisła-
wowy Warsewyczkiemu, na ten czass rectorowy tego

Colegium у wssistkiemu Colegium przez urząd ie
mczi woitowsky dopusczily у to zeznały, yss ich
they sumi przerzeczoney polowycza kop piecdzie-
siath na liczbę litewską od tich pomienionich oi-
czow iezuitow iest dosla у skutecznie zaplaczona.
A czo sie dotyczę drugiey polowycze drugich pią-
cziudziesiat kop, the iescze przy nich zostały. Którą
surne oni maią у bendą powinny oddacz themu Sta-
nisławowy Borzimowskiemu, zenie iego Doroczie
częscz na swieto Marczina swiethego w roku ni-
niessem tisiacz pieczset siedmdziesiath wthorem, to
iest kop czteridziesczy, a ostatek kop dziesiecz na
swieto Wielkonoczne, które będzie w roku przis-
slem tisiacz pieczset siedmdziesiath trzecziem. A
w them czasie, року tich pieniędzy kop piaczidziesiąth
nieoddadzą, dopusczyly dobrowolnego mieskania w
them domu z lasky swey themu Stanisławowy
Borzymowskiemu do swieta wielkonocznego, które
będzie w rokn przislem tisiacz pyęczset siedmdzie-
siath trzecziem. A Stanisław Borzymowsky ma thego
s pilnosezią przestrzegać у о to sie staracz, iakoby
przez on czass, iako iemuoni thego mieskania z lasky
swey w thim domu (dopusczyly), skoda żadna nie była.
A ieslibisie, czego Boże uchoway, za niedoyrzoniem
tego Stanisława albo za iaką niedbalosczią czeliadzi
iego skoda od ognia albo iakięm inssem obyczaiem
stala«ie w tem czasie, póki on tam mieszkacz bę-
dzie, tedi czi przerzeczeni Colegiaci oiczowie iezui-
towye na thim ni maią skodowacz, alie ten Stani-
sław у żoną swoia te skode wssistke, yakaskolwiek
by sie stała, nagradzacz i na sie prziacz będzie
powinien. x\ wssakoss choczia ten Stanisław Borzy-
mowsky tam mieskacz do czassu przerzeczonego
będzie, od tych przerzeczonich Colegiatow oiczow
iezuitow iemu dozwolionego у naznaczonego, tedi
on sam dobrowolnie to zeznał, уыз iuss od thego
czasu w thiin domu nie iako w swym, alie iako
w ych własnym mieskacz będzie, tak, ys iesly by
tego potrzeba iaka pokaziwała, nikt inssy, iedno
czy przerzeczeni Colegiaczy then dom wolni będą
przedacz, zamienycz у ku wssełakiemu pozitkowy
tliego Colegium Wileńskiego, a nie gdzie indzie,
obroezicz. A więcz ze nikomu inssemu thego domu
ni maią przedawacz, any zawodzicz, iedno liudziom
miesczkiem, a panom xiazethom, slyachczie nie-
wolno ym thego będzie przedawacz, ani wsseliakiem
inssem obyczaiem zawodzie, у to ass za wyadomos-
czią у pozwolieniem iego mczi xiedza Biskupa W i-
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lenskiego albo urzędu iego mczi. Będą tess powin-
ny przerzeczeni Colegiaci s thego domu wssistkie
podaczky do skarbu iego mczi у powinnosczi wsse-
liakie, które przedtim s tego domu były, pelnycz,
iako inssi poddani iego mczi działaia у wipelniaia,
dotąth, pokubi ich iego mcz xiacz Biskup Wielen-
sky albo potomek iego mczi s thego nie wizwolyl.
A wssakoss w tem czasie ten Stanisław Borzimow-

sky i żona iego року w them domu, to ies tthen.
rok mieskacz maia oni samy te -wssistkie popłaty
do skarbu iego mczi placzic у powinnosczy wipel-
niacz będą powynny, czo sobie z obu stron do xiąg
zapisacz kazały у wipis s xiag Stanisław Warsse-
wyczky, rector у z inssimi Colegiathi, pod moią pie-
czeczią sobie wzięły.

Тоже, залъ Б, шк. 8, «Л? і, док. .Л? j).

№ 26.—1576 г. 9 Марта.

Лавринъ МОВИШ ВСЕІЙ продаетъ д виц Софіи (которой опекуномъ былъ каноникъ

ВОЛЬСЕІЙ) часть своего дома на епископской улиц .

Wypis s xiąg iego mczi xiędza аіегіапа, z Bo-
żey laski Biskupa Vilenskiego urzędu iego mczi
woytowskiego Vilenskiego. Roku Pańskiego 1576,
miesiąca Marca 9 dnia, w sobotę.

Przedemną Janem Podoskim, woythem iego mczi
xiędza аіегіапа, z łaski Bożey Biskupa ііеп-
skiego, mieszczan iego mczi Vilenskich, stanąwszy
oczewisczie mieszczanin iego mczi Lawrin Moni-
szewsky, nieprzymuszony, ani żadnym wymyszlio-
nym fortelem zwiedziony, ale yasnie a dobrowolnie
sam przez się tho wyznał, iż którą połowicze domu
miał on od zmarłey małżonki swey Barbary Po-
mianowny, podkomorziney, testamentem opisaną у
na wieczność utwierdzoną, a thak on thę swoyę
własną połowicę domu, nikomu niczym nie pienną,
ani w żadnem długu zawiedzioną, który dom leży
na gruncie iego mczi przed dworem miedzy do-
mamy z yedney strony domu Collegiaczkiego oycow
Jezuitów, a z drugiey strony domu Thomasa Patocz-
kiego, krawca iego mczi, pannie Zofii, siestrzancze
paniey Barbary, podkomorziney, przedał na wiecz-
noscz ze wszystkim budowaniem yey samey у po-
tomkom yey za pewną summę pieniędzy za dwa-
dzieścia kop groszy liczby у monety litewskioy,
licząc po dziesiąci pieniędzy w każdy grosz, nicz
na się, ani na potomki swe prawa у wolności nie
zostawuyącz, thak długo у szeroko, yako się tha
połowica domu yego w granicach swoich ma у ze
wszistkim budowaniem. W kthory dom od thego
czasu sam Lawrin Moniszewski, żona, blisczy у krew-

ni, ani dzieczi yego niczymsię wstępować у żadney
władzey у wolnosczi w nim mieć, ani ж tem do
przerzeczoney pannie Zofij żadney przekazy, niktu-
rey trudności zadawacz nie mayą. A yesliby się
kto z bliskich у krewnych yego ku they połowiczy
domu przedaney odzywał, albo się w tho wstępo-
wać chciał, thedy przerzeczony Lawrin Moniszew-
ski dobrowolnie się podwiązał we wszisthkim pannę
Zofią у potomki yey u każdego prawa zastępować
у thę połowicę domu swego przedaną swym wła-
snym groszem у nakładem ocziszczać. Yakoż у
ręcznego wwiązania przez urząd iego mczi woytow-
ski dobrowolnie postąpił у tho przedemną ocziwis-
czye zeznał, iż go tha summa pieniędzy, dwadzies-
czia kop groszy od panny Zofij przez ręce opiekuna
yey, iego mcz xiedza Wawrzinca Wolskiego, custo-
sza Luckiego, canonika Vilenskiego spełna doszła,
s ktorey summy yą ąwittuye, onę same у potomki
yey wolne cziniącz wiecznemi czasy, tak iż yuż od
thego czasu wolno będzie pannie Zofiey у potom-
kom yey then dom wszistek w yednosć złączić,
używać, budować, dać, darować, przedać, zamien%3
у ku nayliepszemu pożythku swemu obrócić, wszak-
że za wiadomością у pozwoleniem urzędu iego mci
xiędza Biskupa Vilenskiego. Będzie też powinna
panna Zofia у czi wszyscy, ktorembysię ten dom
na pothem od niey dostał, wszytkie podaczki у
popłathy s niego do skarbu iego mczi placzicz, k
themu thloki, gwałty młynne, straże do dworu
iego mczi na czasy zwykle pełnić, у tho wszysthko
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działać, czo ynszy poddani iego mczi d^iałayą у
posługi wypelniayą. Które zeznanie swe у przedażą
oczewistą у dobrowolną Lawryn Moniszewski dał
do xiąg urzędowycz zapisać, s których wypis pod

pieczęczi moyą panna Zofia przez wyszey pomienio-
nego opiekuna sobie wzięła.

Тоже, залъ Б, гик. 8, № і, док. №49-

Ж 21. -1576 г. 12 Ноября.

Горностай прода тъ свой плацъ Николаю Радивиллу.

Выписъ с книгъ справъ судовыхъ кгродскихъ
воеводства Внленского.

Л та отъ нароженья Сына Божого тисеча
пятьсотъ семьдесятъ шостого, мца Ноября два-
надцатого дня.

На враде господарьскомъ передъ нами врад-
ники кгродскими Вилеяскими, на справы судовые
высажоными отъ ясне вельможного княжати нана а
нана его милости,пана Николая Радивила, воеводы
Виленского, канцлера великого князства Литовско-
го, старосты Лидского, Мозырского, державцы Бо-
рысовского, передъ Яномъ Абрамовичомъ вой-
скимъ и наместникомъ Виленскимъ, Иваномъ Про-
хасовичомъ судьею, а Себестыаномъ Станиславо-
вичомъ Корызною—писаромъ, ностановившыся
очевисто его милость панъ Остафей Ивановичъ
Горностай, воеводичъ Новгородский, самъ усты
своими добровольце то ку записанью до книгъ
оповедалъ и явне вызналт,, ижъ его милость
продалъ и з рукъ свонхъ цустилъ дворъ свой,
ему самому одному прислухаючий и никому ни-
чимъ не пенъный, ани заведеный, тз'тъ у месте
Виленскомъ лежачый подле церкви руской По-
крова Пречистое Богаматери, а копцомъ подле
двора его милости князя Костентына Костенты-
новича Острозского, воеводы Киевъского, ажъ
до улочки, которая идеть з великое^ Замъковое
ул*ицы межи домы нарожными Гендриха Блюнка
а з другое стороны Михала Сабельника, мещанъ
места Виленского, округомъ оточоный в муре
ажъ до дому тежъ нарожного Павла Телятича
черезъ улочку другую, которая с снравое сто-
роны пришла, йдучи отъ Бернадынского костела
мимо дворъ его милости пана Остафъя Воло-
вича, пана Троцкого, при реце Вильни лежачый,
и тою улочкою ажъ до тое церкви Покрова Пре-
чистое противъко дому нарожного попа тоежъ

церкви Покровъского, тотъ дворъ, яко свой
властный, з будованьемъ мурованымъ и дере-
венымъ и муромъ обточонымъ и с пляцомъ, зо
вспмъ на все, ничого его милость панъ Горно-
стай яко на себе самого, такъ на малжвпку, дети
и потомки, братью, блискихъ и на жадного чо-
ловека з обчихъ тамъ нрава властности дедицтва
и ниякого уступу не зоставуючи, аіш части якое
отлучаючи, але- вжо отъ сего часу за разомъ
весь огуломъ яко панъ отецъ его милости тотъ
дворъ п онъ самъ но смерти его'милости дер-
жалъ, со всею тою. вольностью, пожитки и влад-
зою подалъ и продалъ за шесть тисечей коіи>
грошей лпчбы и монеты Литовское неотзовнымъ
правомъ яспе вельможному княа-ати его милости
пану Николаю Юрьевичу Радивилу, воеводе Ви-
ленскому, канцлеру великого князства Литовского,
старосте Лидскому, Мозырскому, державцы Бо-
рысовскому, а по животе его милости паномъ
сыномъ и потомству его милости тымъ, кото-
рымъ бы то отъ его милости нана воеводы Ви-
ленского якимъ же кольвек7> правом7> заведено
было, обель вечно и на веки непорушне уживати
и водле воли своее оборочатн. ІІІто все упев-
няючи правне, панъ Остафей Ивановичъ Гор-
ностай, воеводпчъ Новгородский далъ на то пану
его милости папу воеводе Внленскому лнетъ
свой вызнаный продажный подъ печатью и с
иодписомъ рзтки своее властное и подъ печатыш
ихъ милости некоторихъ панові, и врадников7,
зацныхъ, с иевныміі обовязкн описавшыся, ко-
торый листъ свой продажный его милость панъ
Горностай преречоный положивши, самъ з рукъ
своихъ на враде господарьскомъ иередъ нами
просилх, абы на твердость тое речы былъ до
книгъ врадовыхъ вписанъ, а тотъ лист'іі отъ
слова до слова такъ се в цобе маеть: Остафей
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Ивановичъ Горностай, воеводичъ Новъгородский,
сознаваю и чиню явно тымъ моимъ листомъ,
ижь што отецъ мой годное памети панъ Иванъ
Горностай, воевода Новгородский, маршадокъ
дворный, подскарби земъский' великого кпязства
Литовского, староста Слонимский и Мстислав-
ский, купилъ на вечность местце або иляцъ в
месте Виленскомъ подле церкви руское Покрова
Пречистое Богоматери у папее Иваиовое Зеновье-
вича, панее Настасьи Якубовпы, з вековъ дав-
ныхъ вольный отъ всихъ повинностей и пода-
чокъ местскихъ, за певную суму пенезей, на
листе ее продажномъ описаную, которуюжъ
кунлю нана отца моего король его милость слав-
ное памети Жикгимоптъ листомъ привпльемъ
свонмъ господарьскимъ также на вечность и с
тоюжъ вольностью потвердити рачилъ. И на
томъ местцу панъ отецъ мой дворъ собе збудо-
валъ и муромъ около обмуровавшы и обточившы,
часъ немалый черезъ колько десятъ летъ того
двора и с тою помененою вольностью у спокой-
номъ держаныо ажъ до жывота своего былъ, а
потомъ оный дворъ, властную куплю его милости,
со всимъ тымъ, яко се в собе маетъ, его ми-
лость панъ отецъ мой отъ иныхъ сыновъ, па-
повъ братьи моее, то отдаливши, листомъ заіш-
сомъ свопмъ при пныхъ доі'рахъ свопхъ, мне
сыну своему таковымъ же правомъ вечнымъ,
яко то самъ мелъ, записати рачылъ н передъ
зъештьемъ его с того света, тестаментомті оста-
точное воли своее то утвердилъ, яко то доста-
точне на оныхъ лпстехъ и щшвплеяхъ помене-
ныхъ записехъ и тестамепте пана отца моего
описано естъ, где ачъ кольвекъ будованье отца
моего того двора з Божого допущенья погорело,
ведь же будучи я того двора и пляцу яко пе-
редъ погореньемъ, такъ и после погоренья власт-
ное купли отца моего и водле записовъ и теста-
менту пана отца своего, мне на то належачпхъ,
отъ немалого часу ажъ до тыхъ местъ дня и
даты, в семъ листе моемъ нижей описапое, в су-
покойномъ держаныо и уживаныо и маючи воль-
ность тымъ, яко власностыо своею, водле правъ
и вольностей нашыхъ шляхетскихъ, шафовати,
а потребуючи пенезей для великихъ а пильныхъ
потребъ моихъ, тогды иродалъ если тотъ дворъ
мой, в месте Виленскомъ лежачий подле тое
церкви руское Покрова Пречистое, а в тыле

двора ясне вельможного княжати князя Костен-
тына Костентыновича Острозского, воеводы Киев-
ского, маршалка земли Волынское, старосты
Володымерского, ажъ до улочки, которая идеть
з Великое Замковое улицы межи домы нарож-
ными небожчика Гендриха Блюнка, а з другое
стороны Михала Сабельника—мещанъ места Ви-
ленского; ажъ до дому нарожнего Павла Теля-
тича, па кгрунте костельномъ черезъ улочку
другую, которая с правое стороны пришла мимо
дворъ ясне вельможного пана его милости пана
Остафея Воловича, пана Троцкого, подканцлерего
великого князства Литовского, старосты Бере-
стейского и Кобринского, и тою улочкою кругомъ
ажъ Ідо тоежъ церкви Покрова Пречистое про-
тивко дому нарожнего тоежъ церкви попа По-
кровского, з будованьемъ иозосталымъ по пого-
ренью и з муромъ около оточнымъ, з местцомъ
або пляцозіъ тогожъ двора моего ясне освецоному
а вельможному княжати пану, пану его милости,
пану Николаю Юрьевичу Радивилу, княжати на
Биржахъ и Дубинкахъ, воеводе Виленскому,
канцлеру великого князьства Литовского, ста-
росте Лпдскому, Мозырскому и Ошменскому,
державъцы Борисовскому, его милости самому,
а, иорадкомъ звиклого ішсанья, паней малжонце
его милости п ихъ милости паномъ сыномъ и
потомству ихъ милости вечно и на веки непо-
рушно за певную суму пенезей, то есть за шесть
тисечей копъ грошей личбы и монеты великого
князства Литовского, личечи у кождую копу по
шестидесятъ грошей литовскихъ, а у кождый
грошъ по десети пенезей белыхъ, которуюжъ
всю суму пенезей шесть тисечей копъ грошей
литовскихъ за тотъ дворъ я до рукъ моихъ зу-
польпе отъ его милости пана воеводы Виленского
вжо взялъ и отлпчилъ есми, а подалъ есми тотъ
дворъ мой со всимъ правомъ, вольностью, влад-
ностью и пожитки, яко ся здавна оный дворъ
мой самъ в собе и во всихъ властностяхъ и
ножиткахъ мелъ и маеть, ничого на себе, жону,
дети, братью и потомки свои не зоставуючи, ани
вилучаючи, але все огуломъ, яко панъ отецъ
мой тотъ дворъ и я по смерти его милости
держаломъ, его милости пану воеводе Виленскому
вечнымъ и неотзовнымъ правомъ и продажею
спустиломъ его милости, тамъ то варуючи, ижъ
зо въсякимъ на томъ иляцу теперь и на пришлые



часы пожитки и назвиска ихъ, помененое не по-
лишеному, а не помененое помененому ничого
шкодити и жадное властпости назвиска уймовати,
а в пожиткахъ и владзы ниякое переказы чи-
нити не маеть, якожъ. есми тотъ дворъ мой весь
за разъ у вечность, держанье и уживанье его
милости врадовне нодалъ и вжо маеть его кня-
жатская милость панъ воевода Виленский, мал-
жонка, сынове отъ сего часу потомки его ми-
лости на томъ дворе и пляцу вышей помененомъ
будованья всякого водле воли своее причиняти,
людьми тамъ осаживати и пожитки собе водле
налепшого баченья своего тамъ причиняти, ста-
новити и примножати и того яко властное купли
своее уживати вечными часы. И тотъ дворъ и
иляцъ вышей описаний таковую куплю свою
воленъ будеть его милость кому хотечы отдати,
продати, даровати, записати и заменит и на
костелъ або на милосердные учинки, водле власт-
ное воли и уподобанья его милости, также веч-
ностью где хотя обернути и тымъ, яко власт-
ностью своею шафовати. Якожъ и листъ купчц
отъ тое панее Ивановое Зеновьевича, также и
привилей потверженья короля его милости Жык-
гимонта пану отцу моему на тотъ дворъ данный,
его милости пану воеводе Виленскому отдалъ
есми. А иные листы привилья и тестаментъ отца
моего, который ижъ мне и на иные добра отъ
пана отца моего записаные належать, тогды тые
с тое причины собе заставую, а я вжо самъ че-
резъ себе, жону, дети, потомки, пановъ братью,
блискихъ кревныхъ и слугъ лоихъ шікоторымъ
вымышленымъ обычаемъ у тотъ дворъ и нляцъ
вышей поменены и отъ мене его милости пану
воеводе Виленскому цроданый уступоватися ц
жадное переказы в держаныо п ужпванью того
дому его милости абы тымъ, которымъ бо то
отъ его милости якимъ же кольвекъ правомъ
заведено и подано было, чинити не маю вечно.
Потомужъ за жывота и по животе моемъ жона,
дети, потомкове, панове братья н нихто з близ-
кихъ и кровныхъ моихъ у тотъ дворъ, продажу
мою, устуноватися не маютъ вечными часы,
когдыжъ за тотъ дворъ мой отъ его милости
пана воеводы Виленского мене тая сума пенезей
шесть тисечей копъ грошей вся сполна дошла.
А естли бы хто кольвекъ якимже кольвекъ пра-
воиъ и способомъ або уноромъ в тотъ дворъ

отъ мене его милости пану воеводе Виленскому
вечъностыо проданы уступоватисе, або до права
о то его милости самого або тыхъ, которымъ
бы тотъ дворъ отъ мене его милости пану вое-
воде Виленскому вечъностью проданы, в держапьи
переказу чинити, або до права о то его милость
самого, або до тыхъ, которымъ бы кольвекъ отъ
его- милости тотъ дворъ- якимъ же кольвекъ
способомъ спущонъ и поданъ былъ, иозывати
мелъ, тогды я самъ и по мне жона, дети и по-
томки мои маемъ и повпнни будемъ яко самого
его милости пана воеводу Виленского, такъ и
тыхъ, кому бы то отъ его милости продано и
заведено было, отъ всихъ становъ большихъ и
иеньшихъ и отъ кождого з особна вшелякимъ
обычаемъ и у кождого суду и права колько бы
кротъ того потреба указовала и не даючися о
то позывать до жадного нрава, одно будучи обо-
слани листомъ которого кольвекъ ураду, будь
кгродского, будь земского Виленского, заступо-
вати и власнымъ накладомъ нашымъ то ихъ
милости очищати маемъ и будемъ повиннії такъ,
якобы его милость. самъ п тые, которимъ бы то
отъ его милости в держанье подано было, сію-
койне а ничимъ непорушне вечъне держали и
уживали. А где быхъ я самъ, або по зешьстью
моемъ жона, дети и потомки мои, або панове
братья моя, кревпые и блискпе мои, альбо хтожъ
кольвекъ з людей обчпхъ в тотъ дворъ и пляцъ
цомененый, его милости пану воеводе Виленскому
проданый и урадовне в держание его милости
пущоны, устуновалъсе, або до нрава о то его
милости самого, або тыхъ, которимъ бы то отъ
его милости у держанье заведено было, позынатн
мелъ, альбо тежъ где быхъ я самъ або по мне
жона, дети и потомки мои, которымъ ся мает-
ность моя именей лежачнхъ и речей рухомыхъ
зостанетъ, того его милость самому и тымъ, ко-
торие бы того в держанью были, отъ ізснхъ та-
ковыхъ, хто бы се в тотъ дворъ п нляцъ усту-
новати мелъ, очищати не хотели, и в чомъ бы
кольвекъ сему листу моему продажному противни
были и водле него се не заховали, тогды таковы
кожды з насъ за кождымъ выстунленьемъ, иле
бы кроть то се ставало, тыле кроть такъ я самъ
маю, а по мне жона, дети, потомкове и близкие
мои маютъ и новишш будуть заплатить заруки
господарю королю его малости три тисечн копъ
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грошей, а его милости преречоному папу воеводе
Биленскому и тымъ. которие бы то отъ его ми-
лости тымъ же правомъ въ держаныо своемъ
мели, другую три тисечы копъ грошей и к тому
вси шкоды и наклады ихъ милости, на то учи-
неные, которие бы ихъ милость будуючи и онра-
вуючи в томъ дому наложили, трзгдность и шкоду
подняли, то все з совитостыо маемъ и повиіши
будемъ безъ кождого доводу и присеги, одпо на
голую повесть ихъ милости, заплатити и наго-
родити. А иакли быхъ я Остафей Горностай,
воеводичъ Новъгородский за живота своего и но
мне жона, дети и потомки и близские мои за
невыполпеньемъ того моего продажъного и добро-
вольце даного листу тое сумы неиезей, зарукъ
вышей номененыхъ и накладовъ, водле голое по-
вести реченья слова ихъ милости того двора
держачихъ, за разомъ за обосланъемъ его ми-
лости пана воеводы Виленского, або тыхъ, ко-
торие тотъ домъ в моцы и в держаныо своемъ
мети будуть, не заплатили, тогды вольно будеть
яко его милости папу воеводе Виленъскому, такъ
тымъ, которие тотъ дворъ в моцы своей мети
будуть, взивъши возного з ураду земъского або
кгродского с которого кольвекъ иовеіу, якъ при
животе моеиъ, такъ и по смерти моей, у той
суме пенезей зарукъ и закладовъ, такъже шкодъ
и накладовъ вышей помепеныхъ добровольце,
кромъ жадного права и позвовъ, узезатися у
именья мои, в которомъ кольвекъ повете лежати
будуть, тамъ, где бы пхъ милость похотелн,
штобъ за тую суму пенезей п за наклады стояло,
и то держати до отданъя тое сумы ненезей и
накладові., которого з'везаиья я самі., жона, дети,
потомки и близкие мои, такъ сами черезъ себе,
якъ черезъ врадники и слуги свои его милости
пану воеводе Вилепскому, такъ и тымъ, которымъ
бы тотъ дворъ в руки и в держанье водле сее про-
дажи моее пришолъ, ничимъ, аші войною, аіш
соймомъ, аші новетреемъ, ани устаньемъ судовъ,
ани небытностыо господаря в земли и ни кото-
рими иными причинами нравными и ненравными
боронитися не маемъ, иодъ срокгостыо нрава
носнолнтого u статуту земского великого княз-
ства Литовъского, то есть, ижъ вольно будеть
кояідому враду за симъ моимъ листомъ у той

суме пенезей ку отправе ихъ милости на мене
и на потомки мои поветъ рушыти и моцно той
стороне преречоной отправити. А заплативши тые
заруки и заклады помененые и нагородивъшы
вси наклады, будованъе и шкоды совито,
яко вышей описано естъ, тогды потомъ предел
тая продажа и сесъ вечистый описъ мой у кож-
дого суду и права во всемъ при моцы, ничимъ
непорушне зостати и во всякой целости своей
на вси потомные и вечные часы держанъ и за-
хованъ быти маеть. И на то есми далъ его ми-
лости преречопому пану воеводе Виленскому сесъ
мой лиетъ с подписомъ руки моее властное и
подъ печатью моею. А при томъ были и того
добре сведомп и за прозбою моею печати свои
нриложити рачили к сему моему листу вельмож-
ные а зацне урожоные панове: его милость нанъ
ІОрьи Миколаевичъ Зеновьевичъ — каштелянъ
земли Полоцъкое, староста Дисенский; князь
Лнушъ Болеславовичъ Свирский—маршалокъ ко-
роля его милости, староста Мойшокгольский;
ианъ Венцлавъ Акгриііа—пнеарь и секретарь его
королевское милости великого князства Литов-
ского; панъ Станиславъ Нарушевичъ—тивуцъ
Виленскнй, а нанъ Матфей ІІротасовича Остров-
ский—секретарь его королевское милости. Ііи-
санъ у Вплыш лета Божого нароженья тпееча
пятьсотъ семъдесятъ шостого, мца Ноября два-
надцатого дня. У того листу паркгаминового пе-
чатей завеситыхъ шесть и поднисъ руки рускимъ
ІШСМ0М7. тымп словы: Остафей Горностай, вое-
водичъ Новгородский властною рукою. За кото-
римъ очевнетымъ и уетънымъ оповеданьемъ и
сознанемъ его милости нана Остафя Иваповича
Горностая, воеводича Новгородского, тотъ лпетъ
его милости нызнаный продажный достаточне,
яко се в соие маеть, такъ яко у верх}' напи-
сано, естъ до кнпгъ врадовыхъ вписанъ. А по
записаныо, на твердость тое речы, взялъ его
милость панъ воевода Вилепсішй сесъ БЫПИСЪ

с книп. иодъ нашими речатьми. Нпсанъ у Вильни.
Jan Abramowicz renką własną. Иванъ Протасо-
вичъ,сзтдья кгродский Виленский рукою властною.
Себестыянъ Корызна, Вилен. кгрод. писарь.

Тоже, за.іь Б, іик. S, Je i, док. .Л? i2j.
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№ 28. —1577 г. 20 Марта.

Князь Николай Радивиллъ прода тъ евангелическому сбору свой домъ близъ

Церкви Покрова Пресв. Богородицы.

Выписъ с книгъ справъ судовыхъ кгрод-
скихъ воеводства Впленъского.

Л та отъ нароженья Сына Божого тисеча
пятьсотъ семдесятъ семого мца Марца двадцатого
ДНЯ.

Ясне вельможное княже на Дубинкахъи Вир-
жахъ, его милость панъ, панъ Николай Радпвіілъ,
воевода Вилеяскпй, канцлеръ великого князства
Литовского, староста Ошменский и Лидский, дер-
жавцаБорисовский,навраде господарьскомт. кгрод-
скомъ Виленскомъ передъ нами врядники кгрод-
скими Виленскими,на справы судовые высажоньши,
Яяомъ Абрамовичомъ войскимъ и наместникомъ
Виленскимъ, Иваномъ Протасовичомъ, судьею а
Себестыаномъ Станиславовичомъ Корызною, нп-
саромъ, самъ его милость, з доброе воли своее
подавши листъ: свой продажный вечистый, на
паркгаиине писаный, ку запнсанью до кнпгъ вра-
довыхъ кгродскихъ Виленскихъ на дворъ и пляцъ
Горностаевский, въ месте Виленскомъ лежачий,
который продалъ его милость на зборъ ку хвале
Божой хрестианской ихъ милости некоторымъ
паномъ сенаторомъ и шляхте, такъ тежъ и обы-
вателемъ места Виленского и сениоромъ збору
еванелицкого Виленского за певную суму пнзей,
то есть за осмъ тисечей копь грошей литов-
скихъ, оноведалъ и созналъ, при томъ листе
своемъ стоечи и во всемъ хотечи подлуи> пего
заховатися и потомки свои обовезуючи, яко то
меновите па томъ листе его милости обо всемъ
достаточпе есть написано. Котори листъ его ми-
лости водле прова справлены, с подписомъ руки
самаго его милости пана воеводы Виленского и
с печатью его милости и тежъ с печатьми не-
которыхъ ихъ милости пановъ радъ и врадни-
ковъ зацъныхъ, такъ тежъ и с подписанемъ рукъ
дановъ сыновъ его милости, пана Миколая и пана
Криштофа отъ слова до слова такъ ся в собе
маеть:

Мяколай Юрьевичъ Радивилъ, княжа на Ду-
бинкахъ и Биржахъ, воевода Виленский, канцлеръ

навышший великого князства Литовского, ста-
роста Ошменский и Лидский, державца Борисов-
ский. Ознаймую и чиню явно симъ моимъ лис-
томъ всимъ посполите и кождому зособна, кому
того потреба будеть ведати яипешнимъ и па по-
томъ будучимъ, што котори пляцъ и дворъ на
незіъ цеглою и деревомъ збудоваішй, а муромъ
обточоный, прозываемый Гориостаевскпй, в месте
Виленскомъ лежачый нодле церкви Покрова Пре-
чистое Богоматеры, а в тыле двора ясне вель-
можного княжати его милости князя Коистентына
Острозского, воеводы Киевского, маршалъказем-
ли Волынское, старосты Володымерского, а;къ до
улочки, которая идеть з Великое Замковое улицы
межы домы парожиыми иебощика Генрика Блюц-
ка, а з другое стороны Михайла Сабельника, ме-
щанъ места Виленского, ажъ до улочки, кото-
рая с иравое стороны пришла мимо дворъ вель-
можного папа его милости пана Остафея Воловича,
подканцлерого великого князства Литовского,
старосты Берестейского и Кобринского, а тою
улочкою кругомъ ажъ до тоежъ улочки Покрова
Пречистое, перво сего его милость панъ Остафей
Ивановичъ Горностай, воеводпчъ Новгоро ский
куплю небощика пана Ивана Горностая, воеводы
Новгородского, подскарбего земского великого
князства Литовского, пана отца своего, зо всимъ
на все, яко се тотъ дворъ и пляцъ в собе маеть,
ничого на себе, малжонку детей и потомковъ
своихъ не зоставуючы, и з вольнымъ шафо-
вішьемъ того двора вечпымъ а неотзовънымъ
правомъ продалъ мне на вечность за певную суму
пенезей, въ листе его продажномъ онисаиую,
якожъ листы, привилья и все право свое, кото-
рое мелъ панъ Остафей Горностай на тотъ пляцъ
и дворъ свой, мне до рукъ моихъ подалъ, а отъ
того двора и пляцу себе самого, малжонку свою,
потомуаіъ детей, потомъковъ и всихъ близкихъ
и кревныхъ своихъ вечными часы отдалилъ,
кгдыжъ то ему было вольно учииити водлугъ
вольности иравъ здешнихъ и водле статуту ве-
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ликого кпязства Литовского, о чомъ всемъ н
листе пана Остафья Горностая иродажномъ, мне
на то даномъ и на врад кгподскомъ Впленскомъ
оповяданомъ и в книги уведеномъ, ширей п до-
статочней есть описано и доложопо. Которогожъ
то двора Горностаевского вышей описаного, бу-
дучи я в спокойномъ держапыо моемъ и воду-мъ
до него рурою, которая и за его милости небо-
щика пана Горностая, воеводы Новгородского
бывала, щшведшы, укгрунтовалт. и уживаломъ
того двора, яко купли своее властное часъ пев-
ный. То накъ теперь я Миколай Радивилъ, вое-
вода Виленский, будучи нотребенъ немалое сумы
пнзей ку великимъ а пильнымъ нотребамъ
свон.мъ, а ведаючн о томъ, пжъ братья збору
пана Кристусового эванелпцкого,' у Вильші будзг-
чого, такъ стану сенаторского и рицерского, яко
и местского и иного посполитого люду обыва-
тели великого князства Литовского певную суму
пнзей на ялмужну светую зложили, хотечн нляцъ
купити, на которомъ бы збудовалн домъ ку
проиоведаныо правдивого слова Божого, тогды
я тых'ь пнзей, отъ братьи зборовое зложоныхъ,
взяломъ зі, стороны сенаторское въ томъ зборе
пана Кристусовомъ будучнхъ черезъ руки ясне
вельможныхъ и заднє врожоныхъ и шляхетныхъ
и опатръныхъ иановъ, пана Остафя Воловича,
кашталяпа Троцкого, нодкпнцлерого великого
князства Литовского, старосты Берестейского и
Кобринского, нана Миколая Дорогостайского,
воеводы Полоцкого, старосты Волковыского и
Лепельского, державцы Шерешовского, Велен-
ского и Бойсакгольского, тивуна Кгондннского,
пана Матея Савицкого, кашталяни Модляшского,
шісара великого князства Литовского, пана Яна
Глебовича, кашталяпа Менского, деркавцы Ошік-
щенского, Радошковского и Зейкгвольтского, а
зъ стороны стану рицерского збору пана Крн-
стусового братьи князя Александра Пропского,
стольника великого князства Литовъского, князя
Лиуша Болеславовича Свирепого, маршалка го-
снодарьского, старосты Мойшокгольского, пана
Криштофа Зеновьевича, старосты Чечерского и
Нропойского, а пана Стефана Роского, дворе-
нина господарьского; а зъ стороны братьи то-
гожъ збору папа Кристусового, з мншістровъ,
сениоровъ, мещанъ Виленскихъ, в томъ року
водле порядку с.таршихъ в зборе иостановеішхъ,

князя Станислава Свидровиуса а князя Матеуша
Еанндеса. пана Себестыапа Мнсевича, бурмистра
Внленъского, пана Дзяна Зеноби, пана Мартина
Каштельля, пана Яна Ваврецкого певную суму
пнзей, то естъ осмъ тисечей коиъ грошей личбы
и монеты великого князства Литовского, личечы
в кожды грошъ по десети инзей белыхъ, а ве-
даючи я то, же ся вся братья у Кристусе того
збору пана Кристусового Виленского Еванелиц-
кого старали о пляцъ таковы, па которомъ бы
могли домъ ку проноведанью правдивого слова
Божого и еванелии Сына Его Исуса Христа
пана нашого п Збавптеля всихъ вень верущихъ
збз'довати, тогды я ио моей доброй воли, пе бу-

чи до того ни отъ кого намовленъ, але умыелне,
водлугъ правъ и вольностей нашыхъ, ку тому
з ведомостью и с иризволеньемъ сыновъ мопхъ,
иана Миколая и нана Криштофа Радивиловъ тотъ
помененый дворъ и пляцъ мой Горностаевский,
в месте Вплеискомъ лежачый подле церкви ІІо-
срова Пречыстое Богоматеры, з одное стороны

в тыле двора его милости князя воеводы Киев-
ского, а з другое стороны черезъ улочку иро-
тнвъ воротъ двору его милости пана Троцкого,
а <,тъ улочокъ обеюхъ муромъ обточоны, з бу-
дованьемъ всякимъ, што на оноагь пляцу естъ
и з водою, которая за мене рурою до того двора
іриведена естъ, и зо всимъ на все, зо въсякою

влаетъностыо того двора и нляцу такъ широко
и околично, то варуючи, абы помененое непо-
мепеному, а неномененое полененому ничого не
шкодило, ани уближало, пичого тамъ на себе,
на маласонку, на детеїі, нотомковъ и новішова-
тыхъ, крошіыхъ моихъ не зоставуючи, яко
куплю мою влаетъную, будучи воленъ ею шафо-
вати и водлугъ воли и потребы моее тымъ обо-
рочати, продалъ есми и симъ листомъ монмъ
продаю обель вечно и на веки, ничимъ не по-
рушно и неотзовно за тую взятую суму пнзей,
у верху менованую, то естъ за осмъ тисечей
кош. грошей литовъекихъ ішзей зборовыхъ, отъ
вышей номенеиыхъ вызнавачовъ и ыаслядовни-
ковъ пана Крнстусовыхъ зложоныхъ, которая
черезъ руки старшыхъ вышей номененыхъ и на
потребу мою вжо зунолъна до рукъ лоихъ до-
шла, якожъ есми теперь заразъ тотъ дворъ и
пляцъ мой Горносгаевский со всимъ на цре тымъ
же наномъ сенаторомъ и рнцерского стану се-



виоромъ, министромъ и всимъ зборовымъ, че-
резъ которыхъ руки пнзи мне отданы, в моцъ,
в держанье и уживанье врадовне подалъ, тотъ ва-
рунокъ особливе в семъ моемъ листе за кгрунтъ
набольшый докладаючи, же тая продажа моя по-
мененого пляцу Горностаевъского на збудованье
дому ку проповеданью слова Божого теперь и
на веки вечные не маетъ ся стягати на тые
особы стану сенаторского и рвцерского, такъ
тежъ на министры, еениоры и старшые, в томъ
року водле порадку в зборе постановленьте, верху
имены описаные, черезъ которихъ руки тая осмъ
тисечей копъ грошей мне за тотъ пляцъ естъ
заплачона, такъ же на дети, потомки и БСИХЪ

кревныхъ ихъ обоего рожаю, яко бы они того
сами на себе, альбо на потомки свои только до-
стали и на иихъ то взълевали, але то служити
и належати маеть вечными часы всимъ братьи
зборовой такъ стану сенаторского, рицерского,
яко в месте Виленскомъ мешкаючішъ, уживаю-
чидіъ и наслядуючимъ науки еваііелии Сына
Божого Исуса Христуса, пана и Збавителя на-
шого, водле писмъ пророцкихъ и аиостольскихъ,
порадкомъ тымъ, яко ся костелъ Божый по пана
Кристусовомъ Внебовстз'лленьи передъ опано-
ваньемъ папежскимъ черезъ часъ долги справо-
валъ, а яко ся з объясненьемъ правды Божое по
многой части св та, яко тежъ и в костелехъ
Гельвецкихъ, отъ папезского набоженства рефор-
мованыхъ, заховуеть и яко ся справують в ыц-
шыхъ паиствахъ и зборехъ еванелицъкихъ, отъ
которое продажы моее тыхъ помеиеныхъ паносъ
стану сенаторского и рицерского, лшнистровъ,
сениоровъ и старшихъ теперешішхъ вышей
имены описаныхъ и ихъ натуральныхь потомъ-
ковъ свецкимъ правомъ отълучаю, а меновите
звлаща и тыхъ, хто бы ся зъ самыхъ або и но-
томковъ ихъ таковый обралъ, жебы отъ тое

правдивое, звышъ меновите онисаное веры от-
ступившы, пристати до якое вери иншое, яко
кольвекъ названое мелъ, а предсе якую владзу
собе в зборе и в томъ пляцу або въ будованьи
его привлащати хотелъ, таковый кождый маеть
быти отлучонъ отъ того збору пана Кристусо-
сового и вжо межи паны радами ихъ милости
такъ сениори, министры, яко и всимъ посполь-
ствомъ збору хрестианского ве зборе тамъ ни-
которое части мети не МОЯІЄТЬ, КГДЫЖЪ не ихъ

властънымидыхъ верху описаныхъ имены,пнзъми
з маетъности ихъ, але всее братьи зборовое на
ялмужную зложопыми тотъ пляцъ отъ мене есть
купленъ, такового кождого я симъ листомъ моимъ
отлучаю. А про то всимъ а всимъ сенаторомъ,
людемъ рицерскимъ, министромъ, сениоромъ и
посполитымъ людемъ стану заволанья шляхетъ-
ского и местского, в томъ зборе будучымъ, по-
томкомъ и щадкомъ ихъ и тымъ, которые бы
ся ку науце пана Кристусовой и на потомъ з
воли Божое до того зборзг ирилучили, тая моя
продажа служити и належати маеть и тамъ въ
збудованомъ местцу слова Божого, отъ вымысловъ
людскихъ объясненого,и сакраментовъ Панъскихъ
правдивыхъ БОЛЬНО будеть водле поприсяженья
коруне Польской и сему папству великому княз-
ству Литовскому конфедерацыи, отъ его королев-
ской милости пана нашого милостивого учине-
ное, уживати и того наследоватп вечно и на веки
непорушно. Котори помененый пляцъ и дворъ
Горностаевский, отъ мене теперь на зборъ ку
збудованью дому Божого на вечность проданий
и иущоный, мають министры и сешюрове або
старшие, водле норадггу ихъ обраные, также вся
братья у Кристусе того зборз' еваиелнцкого, они
сами, а потомъ вси таковые братья у Кристз'се,
которие того такового проиоведанья и набожен-
ства еванелицкого наслядують, завжды держати
и уживати вечпо и на веки ни чимъ непорушно,

и вжо на томъ пляцу бз'деть ішъ вольно домъ
кзг проиоведаныо слова Бол;ого збудовати, а и
томъ дому Бояюмъ маеть ся нроноведати прав-
диве слово Божое и еванелия Исусъ Христа,
Пана и Откз'їштеля нашого, тымъ сиособомъ, яко
и иередъ тымъ здавна было за апостоловъ и
правдивыхъ учителевії папа Крпстусовыхъ и
водле лорадку теперешнего в проиоведаныо слови
Божого костелов'ї. альбо зборовъ Гельвецкихъ,
яко естъ и вышей должно. Будеть тежъ имъ
вольно в томъ дому и на пляцу Горцостаепскомъ,
отъ мене теперь продаиомъ, яко старихъ кгма-
ховъ поправовати, такъ и новыхъ только, колько
того подъ каждымъ часомъ потреба указовати
будеть, будовати и вшелякие пожитки водле упо-
добанья старшихъ зборовыхъ множити и причи-
няти. А ведь же того пляцу и двора мецованого
Горностаевского отъ мене теперь проданого, яко
панове рады, такъ и зе.стану рицерского, яко
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министри и сепиорове теперешъние и по нихъ
завжды подъ каждымъ часомъ на веки будучие,
такъ и вся братья еванедицкая по томужъ и
нихто иный, яко з детей, потоиковъ, братьи, по-
виноватыхъ и близкихъ ихъ, такъ и кождый з
стороны вшелякого стану не мають и не будуть
мочи на жадную иншую речъ того нляцу и бу-
дованья на немъ оборочати албо до чого иного
привлащати, только то вечне маеть быти на зборъ
еванелицкий ку правдивому проповеданью слова
Божого и еванелии Исусъ Христовы водле того,
яко се теперь в томъ зборе еванелицъкомъ водле
порадку костеловъ еванелицъкихъ проповедаеть.
Я тежъ самъ черезъ увесь часъ живота моего,
а по смерти моей малжонка и дети мои, также
тотомки, щадки и наследки мои и нихто з братьи,
близкихъ, кровныхъ и новиноватыхъ моихъ отъ
сего часу и дня нинешнего, в дате нижей опи-
саного, на вси нришълые и вечные часы не
маемъ того дому и пляцу Горностаевского и
всихъ добръ и власностей до него належачихъ
ж.іднымъ сиособомъ, нравомъ вшелякимъ и упо-
ромъ пикоторымъ и жадными пришлыми вынап-
делыми способами и обычаи собе привлащати и
в тотъ дворъ и пляцъ и ни въ якую власності,
его ни чимъ уступовати и переказъ ниякихъ
в держанью и в уживанью старшимъ збороішмъ
и братьи евапелпцкой чшшти не маемъ вечно
и на веки непорушно па вси потомные часы.
Бо вжо отъ того двора и пляцу Горностаевского>

отъ вечности и дедицтва и вшелякое властности
его отдаляю себе самого, малжонку, дети, по-
томки, щадки и наследки мои, по томужъ всю
братью, близкихъ и кревныхъ моихъ вечными
часы, якожъ листъ мой купъчый и выписы вра-
довые, штомъ на тотъ пляцъ и дворъ мелъ, и
тежъ тые листы и прпвилья, што мп былъдалъ
панъ Остафей Горностай, отдалъ есми вси до
рукъ тыхже старшихъ зборовыхъ вышей поме-
неныхъ. Коториежъ то листы купчие на вси
пришлые часы не мне, ани детемъ, потомкомъ
и всимъ близкимъ кревнымъ монмъ, але вжо
братьи всей збору того еванелицкого служити
мають. И где бы хто якие нрава, листы и
записы на тотъ преречоный дворъ Горъно-
стаевсвий, якобы отъ мене, або моихъ де-
тей маючый, хотелъ указати и хотя быся пока-
зали, тогды я таковые листы, симъ листомъ мо-

имъ уморяю и въ вивечь оборочаю. И вжо таковые
листы, симъ теперешнимъ листомъ моимъ умо-
роные, у жаднаго права мейсца мети не мають
ани мети могуть, але всюды мають быти насо-
ваны. А гдебыхъ я самъ альбо при животе и
по животе моемъ малжонка, дети и потомки мои,:
або панове братья, кровные и близкие нашы в
тотъ дворъ и пляцъ помененый и въ якиежъ,
кольвекъ добра, до того належачие, уступовалисе
и собе то привлащати хотели, а якую кольвекъ
переказу на держанью и вживаныо мшшстромъ,
сениоромъ и всей братьи еванелицкой делали, або
до права о то министровъ, сёниоровъ и братью
позывали, тогды таковый кождый з пасъ за кож-
дымъ выступленьемъ, иле бы кроть то ся ста-
вало, тыле кроть такъ я самъ маю, а но мне
малжонка, дети, потомъкове и близкие мои мають
и новинни будуть заплатити заруки господар}'
королю его милости осмъ тпсечей копъ гроши,
а братии зборовой другую осмъ тисечи конъ
грошей, и к тому вси шкоды и наклады
ихъ на то учиненые, которые бы они, будуючи
и нанравуючи у томъ дому наложили, трудность
и шкоду подняли, то все зъ совитостыо маемъ
и новіший будемъ безъ кождого доводу и при-
сеги, одно на голую повесть сёниоровъ подъ тымъ
часомъ будучыхъ, заплатити и нагородити. А по-
нлатіівшы опые заруки и то все, яко се вышей
помешио, предсе тая продажа моя при зборе
еванелицкомъ, а сесъ листъ мой при зуполной
моцы зостати маеть вечными часы. А естли бы
хто кольпекъ зъ стороны и з якого кольвекъ
стану такъ с новиноватыхъ дому моего, яко и
с постороннихъ якимъ же кольвекъ правомъ и
способомъ, або вымисломъ и упоромъ у тотъ дворъ,
отъ мене збору еванелпцкому вечностью проданий,
н теперь вжо поступлений, заведений п врадовне
поданий, уступоватися и якие добра або воду ру-
рою приведеною отыймовати .мелъ, а тому дому,
которн ся черезъ братью на томъ пляцу ку про-
поведаныо еванелии Пана Кристусовое збудуеть,
якое кольпекъ и в чомъ кольвекъ пренагабанье
чинили и о то до нрава мишістровъ, сёниоровъ
або старшихъ зборовыхъ п братью всю позывали,
тогды я самъ, а но жпвоте моемъ сынове мои
паііъ Мпколай и паиъ Криштофъ, а по нихъ по-
томки нашы маемъ и новіший будемъ отъ вспхъ
таковыхъ стаиовъ большнхъ и меньших* u отъ

5
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кождого зособна вшелякииъ обычаемъ и у кож-
дого суду и права, колько бы кротъ того потреба
указовала и недаючися о то позивати до жаднаго
права, одно будучи обосланы листомъ которого
кольвевъ ураду, будь кгродского, будь земъского,
заступовати и власнымъ накладомъ нашыиъ то
сениоромъ и всей братьи еванелицкой, подъ кож-
дымъ часомъ и векомъ в томъ зборе будучимъ,
очищати маеиъ и повинни будемъ подъ таковы-
мижъ заруками вышей описаными, такъ, якобы
сениорове и вся братья збору еванелицкого спо-
койне а яичимъ непорушне и вечне то держали и
уживали. И на то даю всей братьи въ Христусе
збору Впленского еванелицкого. яко паномъ сена-
торомъ u стану шляхетского людемъ, мннистромъ,
сениоромъ.теперь u на потомъ вечными часы водле
порадку ихъ в томъ зборе будучимъ, сесъ мой
продажный листъ подъ печатью и с подписомъ
руки моее властное. А" ижъ сынове мои панъ
Миколай и панъ Крнштофъ Радивилове, яко на
продажу того двора и пляцу моего Горностаев-
ского тому збору еванелицкому, такъ на очищенье
его и на вси обвязки, въ томъ листе моемъ ме-
нованые, позволили, тогды тежъ добровольне до
сего листу моего и печати свои приложили и ру-
ки свои подписали, змоцнивъшы тымъ тую мою
продажу не инакъ, одно якобы тожъ свой листъ
на себе в тежъ слово дали. А ку тому для леп-
шого сведомья и упевненья тое речы просилъ
есми о приложенье печатей до того листу моего
людей зацныхъ, которые при той продажи были,
то есть ихъ милости пана Юрья Остика, воеводы

Мстиславского, старосты Браслазского, пана Ми-
колая Тальвоіпа, кашталяна Жомоитского, ста-
росты Дынемборского, тывуна в земли Жомоит-
ской Биржнянского, пана Юрья Зеновьевича,
кашталяна земли Полоцкое, старосты Дисненского,
пана Яна Кишки, крайчого великого князства
Литовского а пана Станислава Нарушевича, ти-
вуна Виленского, якожъ ихъ милость за очевис-
тою и устною прозбою то учинили и печати свои
приложим рачили до сего моего продажнаго ли-
сту. Писанъ у Вильни лета отъ нароженья Сына
Божого тисеча шітьсотъ семдесятъ семого месеца
февраля петнадцатого дня. У того листу наркга-
минового подписъ рукъ польскимъ писмомъ тыми
словы: Mikołay Radziwił, woiewoda Wilensky, wiel-
kiego xięstwa Lithewskiego nawyszy kanclerz etc.
etc. ręką swą. Mykołay Radziwił, łowczy wielkiego
xienstwa Lithewskiego ręką swą. Kszystofz Radzi-
wił ect. ręką swą, а печатей привесистыхъ осмъ.
Водлугъ которого оноведанья и сознаья его ми-
лости пана воеподы Виленского тотъ листь его
милости продажный естъ до книгъ врадовыхъ
кгродскихъ Виленскихъ виисанъ. А по заішсаиью
и сесъ выписъ подъ нашими печатьмн и с под-
писаньемъ рукъ нашыхъ паномъ сенаторомъ и
шляхте, такъ тежъ обывателемъ места Вилен-
ского и сениоромъ збору хрестианского Вилен-
ского еванелицкого естъ данъ. Писанъ у Вильни.
Jan Abramowicz ręką własną. Иванъ ІІротасовичъ
рукою властною. Себестьпшъ Корызна Виленский
кгрод. писарь.

Тоже, заль Б, шк. 2 папка 202, док. J\° 186.

№ 29.—1577 г. 28 Іюня.

Иванъ Абрамовичъ записываетъ жен своей Ядвиг Жоромской свой Завил йскій

двор цъ напротивъ Замка.

Янъ Абрамовичъ, войский и наместникъ Ви-1 доброе почтивое захованье, покорные, цнотливые
ленъский чиню явно и вызнаваю самъ на себе;подъ кождымъ часомъ звыклые, а праве нрацо-

симъ моимъ добровольнымъ листомъ кождому
доброму з особна и всимъ посполите, кому бы
того была потреба ведати, або чтучы его слышати,
нинешънымъ и напотомъ будучимъ, ижъ я доз-
навши и вырозум вшы с пильнымъ уваженнемъ
ку собе упреймую хутьливость, повольность,

витые и склонные поступки малжонки моей
мчлой паней Ядвиги Жоромской, а хотечи я то
ей нагородити и письмомъ то обваровати и ут-
вердити, якобы она по животе моемъ, естли бы
панъ Богъ первей мене, нижли ее сего света
взяти рачилъ, абы отъ брати моей и отъ всихъ

верную, правдивую, статечную милость а на всемъ | близкихъ кровныхъ и повиноватыхъ моихъ ни-
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которое трудности и перенагабанья около всякого
добра по мне зосталого не уживала, а такъ я той
поиененой малжонце своей Ядвидз Жоромской
записую по животе своемъ именье свое властное,
никому ничимъ не пенное, лежачое в повете
Виленъскомъ, дворецъ прозываемый Завелейский,
лежачий за рекою Вельею подле места Виленъ-
ского, на противъ замку Виленъского, который
я маю отъ пана Миколая Волка, зо всимъ будо-
ваньемъ дворнглмъ и з кгрунты, ку нему прислу-
хаючыми и приналежачими, такъ зо всимъ тымъ
ог}тломъ отъ мала до велика, яко се тое именье,
дворецъ Завелейскій самь в собе в широкости, в
обрубе, в межахъ, в грапицахъ и в кождыхъ
пожыткохъ своихъ передъ тымъ мелъ и теперь
маетъ и што кольвекъ к нему прислушить; маетъ
малжонка моя пани Ядвига Жоромска по животе
моемъ тое именье, дворецъ мой Завелейский в
держа'нье свое взявшы держати, уживати, з него
пожытки брати, яко сама налепей розумети бу-
детъ, до живота своего; а по животе вольно ей
будетъ на томъ именью, на дворцу моемъ Заве-
лейскомъ, кому усъхочетъ, занисать суму пе-
незей двесте золотыхъ иольскихъ личбы и мо-
неты польской, личечы у кожды золотый по
тридцати грошей иольскихъ, а но животе моемъ
пихто з близкихъ, кровныхъ и повиноватыхъ
моихъ не маетъ въ тотъ дворецъ мой Заве-
лейский до живота малжонки моей ни якимъ
способомъ уступовати и жадное переказы чинити
а если бы хто кольвекъ з близкихъ моихъ и з
обчихъ людей, пропомневшы сего моего добро-

вольного опису, якожъ кольвекъ въ которую
кольвекъ часть того дворца моего Завелейского
хотелъ вступовати, маетъ малжонц моей поме-
неной Ядвидзе Жоромской тую суму отъ мене
ей записаную совито заплатити и вси шкоды и
наклады, еслибышто наложила правуючисе скимъ
кольвекъ за уступованьемъ о тотъ дворецъ мой
Завелейский, кромъ доводу и присеги на слов-
ную повесть ей заплатити маетъ, а и то запла-
тивши предъ се тотъ мой листъ у кождого пра-
ва при моцы своей захованъ быти маетъ. И на
томъ далъ тотъ мой вызнанный листъ подъ
своею властною печатью и с подписомъ руки
моей письмомъ польскимъ. А при томъ были
панове зацные его милость панъ Мальхеръ
Сповский, маршалокъ его королевское милости,
судья земский Новгородский, державця Коре-
нецкий, папъ Станиславъ Косинский, подсудокъ
земъский Виленъский, панъ Щасный Шьшковичъ
Романовича, хоружый Виленъский и чого будучи
добре сведоми за 'очевистою устного прозьбою
моею при печати моей печати свои приложити
и притиснути рачыли. ІІисанъ у Вильни року
тисеча шітьсотъ семьдесятъ семого, месецаИюня
двадцать осмого дня. У того листу печатей чо-
тырп, а подписъ руки письмомъ польскимъ тыми
словы: Jan Abramowicz ręką własną. Якожъ тотъ
листъ папа Яна Абрамовича до книгъ врадовыхъ
есть заішсань.

Централън. Бил. арх. Изъ связки документоеъ
Вилснскаіо іродстю суда, A? Ą&&O. JV? i.

Л 30. —1578 г. 6 Августа.

Жалоба Репинскаго на Войтеха Ломазскаго, который якобы напалъ на его под-

даннаго, нанесъ ему побои, ограбилъ и посадилъ въ тюрьму.

Выпись с книгъ кгродскихъ врядовыхъ вое-
водства Виленского.

Л та отъ нароженья Сына Божого афои
(1Г)78) месеца Августа 5 (с) дня у середу.

На враде господарьскомъ в небытности пана
Яна Абрамовича, войского и наместника Вилен-
ского, передо мною Богданомъ Веръбовъскимъ,
понаместникомъ его милости, жаловалъ и опо-
ведалъ панъ Кгабрыель Богдановичъ Репинскій,

врядникъ Дорсунишскій и Жосленскій на вряд-
ника его милости кпязя Валеріяна, з ласки Божее
бискупа Вилепского, Верковского Войтеха Ло-
мазского и на поддапого своего именья своего
Янаницкого, у повете Вилкомирскомъ лежачого,
з села Кгойдомонъ, на име Валентина Романо-
вича о томъ, ижъ дей в отъеханью его самого
на тотъ часъ до двору его королевское милости
Долгова, тыхъ недавно нрошлыхъ часоав*в року



•теперь ицучомъ тисеча пятьсотъ семьдесятъ
осмомъ, месеца Июля осьмнадцатого дня у пят-
ницу тотъ урядникъ Верковский Войтехъ саиъ
особою своею з слугами своими, сподкавши оного
подданого его на дорозе великой, которая идетъ
з Завелья до Вильни, у столпа мурованого за
мурованымъ мостомъ, оного подданого его збилъ
и пограбилъ у него коня его шерстью полового
купленого, за которого далъ чотыры копы грошей,
корову дойную шерстью з рыжа рябую доморо-
слую, которую велъ до Вильни продавать, ъъ
тотъ дей часъ при томъ бои и грабежу згинуло
у него готовыхъ ненезей полъосмы копы грошей,

и збивши дей его и пограбивши то в него, надъ
то еще того Валентина Романовича поймавши до
везенья замку Виленского невинне до турмы оса-
дити далъ, в которомъ дей везенью ажъ до поне-
делка прошлого, который былъ писанъ, месеца
Июля двадцать первого дня, онъ седелъ, которого
дей дня понеделка помененого тотъ же и с тымъ
саиъ урядникъ Верковский Войтехъ того подданого
его Валентина с турмы взявши выпустилъ. Ко-
торая жалоба и оповедапье его до книгъ врядовыхъ
есть записано, с которыхъ и сесъ выписъ подъ
моею печатью собе взялъ. ІІисанъ у Вильни.

Тоже, «Л? 4^2- Л? iS.

№ 31. -1579 г. 9 Сентября.

Иванъ и Илья Жабы берутъ у Вольменскаго дв сти коиъ грошей подъ заклад-

ную своего дома, на улиц Широкой (Большой).

Вылисъ с книгъ кгродскяхъ враду господарь-
ского воеводства Виленьского.

Лета Божего нароженья тисеча пятьсотъ
семьдесятъ девятого мца Сентебра •©- (9) дня.

На враде господаръскомъ кгродскомъ воевод-
ства Виленского передъ нами врадники кгрод-
скими Виленскими Яномъ Абрамовичомъ, вой-
скимъ и наместникомъ Виленскимъ, Иваномъ
Протасовичомъ, судьею, а Себестыяпомъ Стани-
славовичомъ Корызною, писаромъ, постановив-
шысе очевисто хоружычъ Керновский Лнъ Бог-
дановичъ Жаба самъ добровольце усты своими
ку заиисапью до книгъ созналъ: ижъ оиъ нос-
полъ з братомъ своимъ Цльяшомъ па выку-
пенье именья своего отчызного, называемого
Бродянъ, у отчыма своего пана Стаписава Борков-
ского, которое именье Бродяны и къ тому каме-
ницу, в месте Впленскомъ лежачую, матка ихъ
панп Богдапа Вельковна Богдановая Жабина ма-
ючы отъ першого малжонка своего, отца ихъ
Богдана Жабы тое именье и каменицу некото-
рымъ правомъ в суме пеиезей въ чотырохъ
сотъ копъ грошей записаное, тому малжонку
своему преречоному пану Борковскому в той
же суме чотырохъ сотъ копахъ грошей запи-
сала, тогды отчымъ ихъ, даровавшы имъ с тое
сумы двесте копъ грошей, якожъ они за позво-
леньемъ его взявшы отъ него тую каменицу в

месте Виленскомъ ку окуиеныо в пего именья
Бродянъ, взяли и позычыли у его милости пана
Лна Вольменского, наршалка господарского, под-
коморого Упитского, старосты Кревского певную
суму двесте копъ грошеіі литовскихъ, и в той
суме пенезей заставили они его милости и мал-
жонце его каменицу звышъ помененую, лежачую
тутъ в месте Виленскомь до шести годовъ, то
есть отъ свята прошлого паметки з мартвыхъ
встаня Сына Божого в року теперешнемъ сем-
десятъ девятомъ до такогожъ свята паметки з
мартвыхъ встаня Сына Божого, якожъ тотъ Янъ
Жаба то упевпяючы и листь свой вызнаный
самъ отъ себе и отъ брата своего Ильяша Бог-
дановича Жабы шырей с певными варунки в
немъ описаными подъ печатью своею и с под-
писомъ руки своей и съ подписолъ руки того
брата, такъ тежъ подъ печатьми людей зацныхъ
его милости пану Вольменскому далъ и па враде
передъ пами покладалъ, нросечы, абы былъ до
книгъ врадовыхъ вписанъ. А тотъ листъ его
отъ слова до слова такъ се в собе маетъ: Я Лнъ
Богдаиовичъ Жаба, хоружычъ Керновский, вы-
зпаваю самъ на себе тымъ моимъ листомъ, ижъ
кгдымъ летъ своихъ доросъ, ужываломъ в томъ
матки моее панее Богданы Вельковны черезъ
некоторыхъ прыятелъ моихъ, абы мне именье
мое отчызное Бродяны и каменицу в месте Ви-
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ленскомъ до рукъ моихъ спустили и брата моего
Илияша споломъ зъ именьеиъ мне дали; на што
пани матка моя поведила, ижъ дей я отъ отца ва-
шого а малжонка моего небожчыка пана Богдана
Жабы, хоружого Керновского, маю на томъ
именью Бродянскомъ и на камешщы в месте
Виленскомъ на улицы Широкой, идучы з рынку
до замку по правой руце, противъ камепицы
Отульбиное, вено свое записаное, то естъ чотыры-
ста копъ грошей, которую чотырыста копъ гро-
шей записаламъ малжонку моему теперешнему
пану Станиславу Борковскому, и кгды тую суму
пенезей, отъ мене пану малжонку моему запи-
саную, вернешь, повиненъ будетъ тобе, яко вжо
лета маючому, того именья Бродшіъ и камепицы
в месте Виленскомъ поступити. А што се доты-
четъ, пжъ пани матка наша на томъ же имени
дожпвотье отъ отца нашого мела, того намъ з
ласки своее уступила. Про то я Янъ з стороны
моее и з стороны брата моего Илияша черезъ
многпх7> приятелей моихъ ужыломъ в томъ
отчыма моего пана Станислава Борковскаго, абы
надо мною и братомъ мопмъ молодшымъ ласку
свою учынплъ, а што съ тое сумы пенезей чо-
тырохь сотъ копъ грошей, слушне матце нашой
отъ отца нашого записаное, отпустилъ. Про то
панъ отчымъ нашъ, будучи милостью ку мне и
брату моему Алияшу уведены, з ласки и доброти
своее отпустилъ мне с тое сумы двесте коиъ
грошей литовское личбы, а другую двесте копъ
грошей мелъ есми его милости отдати, а яко
имене Бродяны, такъ камеішцу в месте Вилен-
скомъ въ частю брата моего Алияша к рукамъ
моимъ взяти, іш/кли и на тотъ часъ пенезей
есми не мелъ, чымъ быхъ тую двесте копъ гро-
шей пану отчыму моему занлатилъ, ведь же
тогожъ пана отчыма моего, пана Станислава
Борковского упросиломъ, абы онъ тое именье и
каменнцу в месте Внленскомъ вжо не в боль-
шой суме, але только у двухъ сотъ копахъ гро-
шей до року слушного держалъ и безъ дожы-
вотья матки нашое, што ширей на лнстехъ на-
іпыхъ межы нами данными опекало, и кгды тотъ
рокъ отданью. пенезей прышолъ, я, вндечы, ижъ
предсе тое сумы собрать есми не могъ, а впдечы,
ижъ то бз'детъ з большою шкодою моею п брата
моего молодшого, жебыхъ не мелъ того именья
до рукъ моихъ взяти, ужили есмо пана Борков-

ского, отчыма нашого споломъ обадва братья,
яко я Янъ, такъ и я Гелияшъ, абы намъ ка-
меницу въ месте Виленскомъ постуяилъ, кото-
рую абыеьмы в той суме у двухъ сотъ копахь
грошей зоставивпш, имене нашо отчызное з
рукъ пана отчыма нашого, яко того, которому
то слушне отъ матки нашое было записано, вы-
купили и до рукъ мене Яна яко старшого бра-
та взяли. Што панъ Борковский учынилъ и
врадовпе намъ обудвумъ тое каменицы посту-
иилъ, которую камешщу в месте Виленскомъ
на улицы Широкой, идучы з рынку до замку,
противъ дому Стульбиной, я Янъ Богдановичъ,
хоружычъ Керновский, самъ отъ себе и брата
моего молодшого Алияша, платечы тую суму
пенезей, яко властный долгъ отца нашого,
кгдыжъ то было паней матце нашой веномъ
слушне записано, заставили есмы до шести го-
довъ отъ даты, нижей в томъ листе наіпомъ
описаное, у двухъ сотъ копахъ грошей литов-
ское личбы его милости пану Яну Яновичу
Вольменскому, маршалку его королевское ми-
лости, подкоморому Упитскому, старосте Крев-
ском}г, и маетъ его милость самъ, а чого Более
уховай на его милости смерти, ино пани мал-
жонка его милости папи Барбара Вацлавовна и
дети ихъ милости, або тотъ, кому бы то его
милость отнисалъ, держати и вжывати тое каме-
пицы, беручы з нее вшелякие пожыткн и на'й-
муючы ее водле воли своее отъ сего свята рым-
ского Михайла, которое естъ въ року нароженья
Хрыстусового тисеча пятьсотъ семдесятъ девя-
томъ, ажъ до таковожъ свята, годъ подле году
йдучого, до шести летъ, то есть до году наро-
женья Хрыстусового тисеча пятьсотъ осмъдесятъ
пятого. А межы роковъ аии я самъ, ани братъ
мой Алияшъ, ии хто з близкихъ моихъ тое ка-
меницы у его милости выкуповати не маю и не
маютъ, хотя бы панъ Богъ на мене и смерть
допустити рачылъ, тогды предсе и по смерти
моей тотъ рокъ, в семъ листе моемъ паписаный,
ити и за моцно быти маетъ. А естлибыхъ я,
або но животе моемъ братъ мой Алияшъ, або
и но жывоте Алияшовомъ хто изъ близкихъ
нашыхъ на рокъ вышей помененый тое каме-
ницы не пыкуішлъ, тогды его милость або пани
малжонка его милости и потомки ихъ милости
до другое такоежъ шести летъ будущ. держа-
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ти и такъ рокъ по року отъ шести годъ до
шести годъ держати и вживати мають со всимъ
на все и съ пожытки тое каменицы, арендуючы
або наймуючы ее и дмахи. склепы, пивницы въ
ней оборочаючы то ку пожытку своему; а я
самъ, братъ мой Алияшъ и нихто съ кревныхъ
и близкихъ моихъ в тую каменипу вышей по-
мененую уступоватисе и жадное наменьшое пе-
реказы чьшнти не маемъ и не будемъ мочы
подъ заруками на его милость пана воеводу
Виленского, кгдыжъ тая каменица в праве шля-
хетскомъ, трема сты копъ грошей, а его ми-
лости панзг Вольменскому подъ совитостью тыхъ
пенезей двухъ сотъ копъ грошей, то есть чоты-
рыста копъ грошей. А естлибы хтожъ кольвекъ
в тую каменицу або въ часть ее се уступилъ
и в чомъ переказу учынилъ, тогды маю за
ознайменемъ его милости пана Вольменского
его милости очищати подъ тымижъ заруками
вышей писаными и подъ совитостью тое сумы,
отъ его милости папа Вольменского взятое.
Якожъ и прывилей на тую каменицу панъ от-
чымъ пашъ, панъ Станиславъ Борковский всю
справу маетъ дать до рукъ его милости пана
Вольменского, а мы коли будемъ тую камепицу
отъ его милости на року выкупоъати, тогды
повиненъ его милость будетъ намъ и тотъ пры-
вилей на каменицу вернути. А тые пенези не
маемъ его милости нигде индей отдавать, только
в той же каменицы, взявшы возного з ураду
кгродского Видеяского на роки в томъ листе
описание. А естлибы его милость панъ Воль-
менекий, поправуючы тое каменицы або и з нову
што муруючы або якяе дмахи деревяные буду-
ючы, наложылъ, то што се з реестровъ его ми-
лости покажетъ, то все пры отданью сумы пе-

незей позычоное будемъ повиньни, кромъ пры-
сеги его милости, заплатити и только прыятеле
маютъ то ошацовати; а не запяатившы того, не
маю я самъ, ани братъ мой Алияшъ тое каме-
ницы выкуповати подъ тымижъ заруками вышей
описаными. И на томъ далъ его милости пану
Вольменскому тотъ мой листъ подъ моею пе-
чатью и с подписью руки моее польскимъ пис-
момъ, а я Алияшъ Богдановичъ Жаба, хору-
жычъ Керновский, будучи того сведомъ и позво-
ливши брату моему пану Япу тую каменицу
зоставити на выкупно именья нашого спольного
Бродянъ, не маючы печати своее, руку есми
свою до того листу моего подписалъ, и для леп-
шое твердости я Янъ просилъ есми о печати
ихъ милости людей зацныхъ, то естъ пана Ста-
нислава Мартиновича Богдевича а пана Якуба
Козаровского, которые на мою прозьбу то учы-
нили и печати свои прыложыли ку тому моему
визнаному листу. Писанъ у Судорвяхъ року
оіъ нароженья Пана Крыстусового тисіонцъ
петсотъ семдесятъ девятекго, месеца Сентебра
шостого дня. У того листу печатей три и под-
пись рукъ польскимъ письмомъ тыми словы:
Янъ Жаба, хоружычъ Керновский. Helias Żaba.
chorążycz Kiernowsky. Но которомъ доброволь-
номъ оповеданыо и сознанью пана Яна Жабы
тотъ листъ, его милости пану Вольменскому на
тую камепицу даный, есть до книгъ врадовыхъ
внисанъ. А по записанью его милости панъ
Япъ Вольменский взялъ на то выписъ подъ на-
шими печатьми. Писанъ у Вильни. Себестыянъ
Корзына, Вилен. кгрод. писарь.

Изъ рукописнаго отд ленія Виленской публичной
библіотеки. Залъ Б, гик. 8, Мб, док. <Л? 2Jр.

№ 32. -1581 г. 13 Мая.

Кондратъ Жаба продаеть Яну Гл бовичу

противъ дома

Я Кондратъ Семеновпчъ Жаба, а я Ганна
Андреевна Лукомская чинимъ явно и вызнава-і
емъ тымъ нашимъ листомъ всимъ вобецъ и кож-
дому з особъна, хто бы кольвекъ о томъ ведати
хотелъ, нинешнимъ и на потомъ будучимъ, ижъ
мы ни щеее намовы, лечъ по своей доброй воли,

половину своего дома на Великой улиц

Стульбинаго.

будучи ІІИЛЫІО потребъни сумы ненезей на вы-
плаченье долговъ нашихъ, водле обычаю права
посполитого, па уфале сойму валного Берестей-
ского описаного, ижъ кождому есть вольно вше-
лякимъ именьемъ своимъ отчизнымъ и набы-
тымъ подле воли своее шафовЪти всимъ огуломъ,
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не сиотречи двухъ, анн третєє части, продали
есмо на вечность за певную суму пенезей, за
шестьсотъ копъ грошей личбы и монеты литов-
ское, личечи в кождый грошъ по десети пене-
зей белыхъ, половицу каменицы нашое мурованое,
в месте Виленскомъ на улицы Великой, отъ замку
в ринокъ йдучи влеве, • протнвъ дому Стульби-
ного, подъ правомъ шляхецкимъ лежачую, вель-
можному пану его милости, пану Яну Глебовичу
па Дубровие, каш тал я ну Менскому, нодскарбему
земскому и нисару великого князства Литовского
и малжонце его милости ианей Катарыпе с Кро-
тошына, воеводянце Пновлоцлавской, зо всимъ бу-
дованьемъ, з верхнимъ, среднимъ, склепы, шів-
ницами, с половицою всего нляцу и што коль-
тамъ естъ, и отъ сего часу и дня того нашого
лист}' тую половицу каменицы зо всимъ на все,
яко се в собе маеть, зо всимъ правомъ, дедпц-
ствомъ, листы, привнльями ихъ милости подали
и на вечность поступили и маютъ нхъ милость
тую половицу камеішцы нашое, ихъ мплостямъ
проданую, отъ того вжо часу зо всимъ зуполне
на себе держат u ее вживати, платы всякие и
доходы брати и тымъ же правомъ отдатн, про-
дати и куда хотечп, водле воли и уподобанья
своего, яко своею властною отчизною, шафоватц
на вечные часы, а мы яко сами черезъ себе, де-
тей и всихъ потомъковъ, близкихъ кревныхъ
тежъ отъ сего часу не маемъ се в тую половицу
каменицы и в намнейшую часть пожитокъ всту-
поватп и иереказы в держанью u в иожиткахъ
ихъ милости, детей и потомковъ нхъ милости,
так тежъ и кому бы то ихъ милость якнмъ пра-
вомъ вечнымъ и дочесиымъ пустили, чинити и
никому надъ тую продажу нашу преднею u послед-
нейшою датою листу никому заводити не маемъ
и не будемъ мочы также вечно. А естлибысмо
колижъ кольвекъ по дате того листу нашого в
тую половицу каменицы поменепое албо в який
кольвекъ пожитокъ сами черезъ себе, детей п
потомъковъ, близкихъ кревішхъ и черезъ кого
иншого за держанья нхъ милости албо кому бы
то ихъ милость продати, заставити, также до часу
держати якимъ способомъ позволити рачили,
правиымъ и инымъ вшелякішъ способомъ всту-
повали, трудность в томъ чинили, албо хто ин-
ший з стороны, менечи у себе іікое отъ насъ або
отъ кого иншого на то право, у ихъ милости то

отымовалъ, албо правне позысковалъ, тогды им
сами за себе за кождьшъ разоиъ ихъ милостяиъ
за то заруки шестьсотъ копъ грошей запла-
тити повинни будемъ, водле обовязку нижей опи-
саного, а отъ кождого объчого заступовати, очи-
щати у вшелякого права свопмъ грошомъ и на-
кладомъ повипни будемъ кождого разу, колько бы
ихъ милость того по насъ потребовати рачили
за обосланьемъ черезъ возного которогожъ коль-
векъ повету. А естлибы есмо въ чомъ кольвекъ,
в которомъ слове и артикуле тотъ нашъ лиетъ
продажу нашу вечную нарушили и чому досыть
водле способу вышей оиисанаго не учинили и
запозваіш бы есмо были отъ ихъ милости, детей
и потомковъ ихъ милости обоє або одинъ кото-
рый з насъ до которогожъ кольвекъ права зверх-
него, пнредъ его королевскою милостью, албо и
в которомъ хотечи повете право земъекое албо
кгродское на рокъ, который ихъ милость похо-
чуть завитый, тогды у того нрава суду ни чииъ
не вымовляючисе ставши, тые вси заруки вышей
описание, ктому шкоды и наклады на реченье
слова нхъ милости албо умоцованого ихъ мило-
сти тамъ же у того права заплатити маемъ и
повішъни будемъ. А где бы есм^ за тыми позъ-
вы, найдуючи собе якие причины, стати, албо и
ставши у права тыхъ винъ платити и за нихъ
досыть чинити не хотели, тогды тотъ же судъ,
право то все на насъ сказавши, отправу на имень-
яхъ п паконецъ на особахъ н въсякчхъ добрахъ
нашихъ отправу вчинити и нхъ милости в дер-
жанье то подать маеть, ажъ до скуточное отъ
насъ ихъ милостямъ заплаты. Которые вси
обовязки наши, в томъ листе нашомъ описание,
тымъ же сиособомъ и на дети, потомъки наши
стегатисе мають, которые мы на нихъ сполне,
яко и себе вкладаемъ. А по заплате тыхъ тако-
выхъ всихъ зарукъ предсе тая вечная продажа
паша и тотъ лиетъ пашъ зо всими обовязкамн
вцаіе в зуполной моцы заховань и ку скутечъ-
ному выполнепью приведены быти маеть. И на
то я Кондратъ /Каба ц я Ганна Лукомъская дали
есмо ихъ милостямъ тотъ пашъ лиетъ подъ пе-
чатьми нашими и с нодписомъ руки моее власное
Кондрата Жабы рускимъ письмомъ. А при томъ
были нхъ милость панове князь Богданъ Анъ-
дреевнчъ Лукомъскпй, нанъ Жикгимонтъ Соло-
губъ, поборца земский повету Менского а панъ
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Андрей Беликовичъ, земенинъ его кор. мил. по-
вету Новгородского, которые будучи того добре
сведоми, за очевистою прозбою нашою печати
свои приложите рачили къ тому нашому листу.

Писанъ у Вильни лета Бож. нарож. афпд (1581),
месеца мая гГ (13) дни. Кондратъ Семеновичъ
Жаба руку свою подписалъ.

Тоже, залъ Б. шк. 8, Je 6, док. Л г 241.

33.-1581 г. 3 Іюня.
Гл бовичъ продаетъ Волм нскоиу половину дома, купл ннаго ииъ у Кондратія Жабы.

Вынисъ с книгъ врадовыхъ земскихъ земли
Виленское.

Л та отъ нароженья Сына Божьего дф (lóoOj
осмъдесятъ первого, месеца Июня третего дня.
На рокахъ судовыхъ земскихъ Виленскихъ, по-
радкомъ статутовымъ по святе светое Троицы
свята римъского припалыхъ, передъ нами вра-
домъ судовымъ земъскимъ земли Виленское Яномъ
Войтеховичомъ Млечкомъ судьею, Грыгорьемъ
Ждановичомъ Кгедройтемъ подсудкомъ а Мальхе-
ромъ ІІеткевичомъ писаромъ, постановившысе
очевисто вельможцый панъ его милость, панъ
Янъ Глебовичъ на Дубровне, кашталянъ Мен-
ский, подскарбий земъский и писарь великого
князства Литовского, и малж шка его милости, ее

огледавшы и достаточне з него зрозумевшы, до
книгъ слово отъ слова вписати есмо розъсказали,
который такъ се въ собе маетъ. Я Янъ Глебо-
вичъ, на Дубровне, кашталянъ Менский, подскар-
бий земъский и писарь великого князьства Ли-
товского, а я Катерына, с Кротошына воеводянка
Иновлоцъславская, малжонка его милости, чынимъ
явно и вызнаваемъ тымъ нашимъ листомъ всимъ
в обецъ и кождому з особна, хто бы кольвекъ о
томъ ведати хотель, нинешнимъ и на потомъ
будучымъ, ижъ мы пи щыее намовы, лечъ по
своей доброй воли, водле обычаю права посполи-
того, на уфале сойму вального Берестейского опи-
саного, ижъ кождому естъ вольно вшелякимъ
именьемъ своимъ отчизнымъ и набытымъ подле

милость пани Катерына с Кротошына, воеводянка воли своее шафовати всимъ огуломъ, не смотре-
Иновлоцлавская, добровольце оноведали и сознали, чы двухъ, ани третие части, продали есмо на

вечность за певную суму иенезей, за шесть сотъижъ ихъ милость на вечность продали полъ ка-
меницы своее мурованое, тутъ в месте Вилен-
скомъ подъ правомъ шляхецкимъ лежачое, идучы
отъ замку в рыпокъ влеве, противко дому Стуль-
биного, тымъ же тежъ нравомъ, яко ихъ милость
тую полъ каменицы купили были у земянина
повету Менского, нана Кондрата Семейовпча Жабы
и в малжонки его паней Ганны Лукомское, вель-
можному пану его милости, пану Яну Вольмен-
скому, кашталяну Полоцкому, старосте Кревскому
и малжонце его милости, паней Барбаре Венцла-
вовне, детемъ и потомкомъ их'ь милости за пев-
ную суму пенезей, за шесть сотъ коиъ грошей
литовскихъ, што ихъ милость упевняючи и листъ
свой продажный, шырей в немъ все описавшы,
подъ печатьми своими и с подшісомъ рукъ сво-
ихъ и подъ печатьми ихъ милости пекоторыхъ
паповъ его милости пану Цолоцъкому и паней
малжонце его милости дати рачыли, который листъ
менованый ихъ милость передъ наші покладали,
просечы, абы есмо его пры устномъ сознанью
ихъ милости до книгъ земъскихъ вшісати ро-

копъ грошей личбы и монеты литовское, лнчечы
в кождый грошъ по десети пенезей белыхъ, по-
ловицу каменицы нашое мурованое, в месте Ви-
ленскомъ на улицы Великой, отъ замку в рынокъ
идучы влеве, противъ дому Стульбиного подъ
нравомъ шляхецкимъ лежачое, вельможному пану
его милости, пану Яну Вольменскому, кашталяну
Полоцъкому, старосте Кревскому и малжонце
его милости паней Барбаре Венцлавовне, которую
есмо были купили у земянина повету Менского,
пана Кондрата Семеновича Жабы и малжонки
его Ганны Андреевъны Лукомское, зо всимъ будо-
ваньемъ, з верхнимъ, середишгь, з склепы, пив-
ницами, с половицою всего нляцу и штокольвекъ
тамъ побудованого естъ н отъ сего часу и дця
того нашого листу тую половицу каменицы зо
всимъ на все, яко се в собе мають, и яко мы у
пана Жабы купили, такимъ же правомъ зо всим*ь
ихъ милости подали и па вечность поступили и
маютъ ихъ милость сами, дети и потомки ихъ
милости тую половицу каменицы нашое, ихъ ми-

сказали, которого листу ихъ милости продажного I лостямъ проданую, отъ того вжо часу зопольн
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зо всимъ па себе держати и ее уживати, платы
всякие, доходи братч и тымъ же правомъ от-
дати, продати и куди хотечы водле воли и упо-
добаиья своего, яко своєю власною отчызъною,
шафоватл на вечные часы, а мы яко сами черезъ
себе, детей и всихъ потомъковъ, близъкихъ и
кревныхъ тежъ отъ сего часу не маемъ се в
тую половицу камеішцы и в намнейшую часть
пожытковъ встуновати п перекази в держанью
ихъ милости, детей и лотомъковъ ихъ милости,
такъ тежь и кому бы то нхъ милость якимъ
правомъ вечнымъ и дочеснымъ пустили, чынити
и никому надъ тую продажу нашу переднею и
последнею датою листу пикому заводити немаемъ
и не будемъ мочы также вечно. А естлибы есмо
колижъ кольвекъ' по дате того листу нашого в
TJ7IO половицу каменпцы помененое сами черезъ
себе, дети и потомъковъ, близкихъ кревныхъ за
держанья ихъ милости альбо кому бы то ихъ ми-
лость продати або заставити и якюгь правомъ
завести рачылп, правнымъ и инымъ вшелякимъ
способомъ вступовали, трудность в томъ чыішли
або кому ішшому мы сами, дети и нотомъки на-
шы тую полъкамеиицы продажою и иншымъ пра-
вомъ по томъ листе записе нашомъ переднею
або последнею датою завели и в чомъ кольвекъ,
в которомъ слове, пункте и артыкуле тотъ нашъ
листъ продажу нашу вечную нарушили, а позванії
бы есмо были отъ ихъ милости, детей и потом-
ковъ до которогожъ кольвекъ права такъ передъ
его королевскою милостью, альбо и в который
хотечы поветъ, право земское або кгродское, тогды
у того права, суду, ни чииъ це вымовляючысе,
ставши, заруки ихъ милостямъ шестьсотъ копъ
грошей и вси шкоды и наклады па реченье слова
ихъ милости або умоцовапого ихъ милости за-
платити маемъ и повипнн будемъ. А где бы
есмо за тыми позвы, найдуючы собе я кие пры.
чыны, стати, альбо и ставшы тыхъ винъ с права
сказаныхъ платити и за нихъ досыть чынити не

хотели, тогды тотъ же судъ, • право то все на-
насъ сказав шы, отправу на именью нагаомъ вчы-
пити и ихъ милости то в держанье подати, ма-
етъ ажъ до скуточное' отъ насъ нхъ милостямъ
заплаты. Которые вси обовязки и на дети, по-
томки ш шы стегатисе мають, которые мы на цихъ
спольне, яко и на себе вкладаемъ. А по заплате
таковыхъ всихъ зарукъ, предсе тая вечная про-
дажа наша и тотъ листъ наіпъ зо всими обовязъ-
ками вцале зуполыіон моцы захованъ быти ма-
етъ. II на то я Яиъ Глебовичъ, на Дубровне, ка-
шталянъ ІІенский, а я Катерына с Кротошына
малжонка его милости даемъ его милости пану По-
лоцъкому и малжонце его милости сесъ нашъ лпстъ
нодъ нашымипечатьми исподписаньемъвластныхъ
рукъ нашыхъ. А при томъ были и того добре све-
доміш за очевпстою прозьбою нашою печати свои
къ сему нашому продажному листу прыложытп ра-
чыли пхъ милость, его милость панъ Янъ Волчко,
маршалокъ его королевское МИЛОСТИ, державца
Васплиш(с)кий, его милость князь Якубъ Свир-
скпй, маршалокъ короля его милости, а его ми-
лость нлнъ Левъ Саиега, писаръ его королевское
милости великого князьства Литовъского. Писанъ
у Вильни лета Божьего нарожепья тисеча пять-
сотъ осмъдесятъ первого, месеца Мая дёветнад-
цатого дня. У того листу ихъ милости визна-
ного печатей пять приложоныхъ, а подписы рукъ
пхъ милости тыми словы, яко тутъ нижей на-
ннсапо: łan Hliebowicz ręką swą. Katerzyna s Kro-
toszyna Hliebowiczowa ręką własną. Што про па-
меть до книгъ врядовыхъ земъскихъ записано,
чого и выписъ с книгъ его милости пану катта-
ляну Полоцькому и малжонце его милости подъ
нашими врадовыми печатьми и с подписаньемъ
руки моее писарское естъ данъ. Писанъ у Вильни.
Мальхеръ Петкевичъ писарь земский Виденский.
Скорыкгованъ з с книгами.

Тоже, залъ Б, гик. S, папка № 6, док. JS 2ĄJ.

№ 34.— 1581 г. 9 Сентября.

Софья Ивановна Краевская съ муж мъ продаютъ і зуитамъ свой домъ по близо-

сти епископскаго дворца и плаца іезуитской коллегін.

Wypis s \.улщ iego кхасеу mczi xiędza Jerzego
Radziwiła, z łaski Boźei Biskupa Wilienskiego
urzędu iego mczi Woitostwa Wileńskiego. Roku

Pańskiego tysiącz pięczset osradziesiąt pirwsego,
raiesiącza Septembra dziewiątego dnia. #

Przedemną Andrzeien Wodzinskiem,
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iego кхасеі mczi miesczan Wilienskich postano-
wiwszy się oblicznie Zophia Janowna, pozostała
wdowa niebosczika Woicziecha Raieczkiego, apte-
karza, a therasz małżonka własna sliachetnego
Christopha Kraiewskiego у przy niey przerzeczony
małżonek iey wzwysz pomieniony, sami dobrowol-
nie, iawnie у ustnie w głos zeznali, isz dom swoy
własny, nikomu ni wczem niezawiedziony, lieżączy
thu w miesczie Wilienskiem podlie dwora iego
кхасеі mczi biskupstwa Wilienskiego z iednę stronę
у pliaczu oiczow Jezuitów Collegium Wilienskiego
z drugiei strony, przedali na wieczne у potomne
czasy iego mczi xiędzu Piotrowi Skardze, rectorowi
Collegium Wilienskiego, у wszytkiem oiczom у bra-
cziei tegos Collegium za pewną sumę pieniędzi, za
kop trzidziesczy lithewskich, liczącz w każdą kopę
po groszy sesczdziesiąt lith. J wolno będzie ich
mcz oiczom Jezuitom then dom, od nasz na wiecz-
noscz przedany, przedacz, dacz, darowacz, przemie-
nicz, у ku naliepsemu pożytkowi swemu czaszy
wiecznemy obraczacz. A my iusz sami у nikto yny
od thego_ czasu do tego domu nimamyszię wstępo-
wacz wiecznemi czasy niktorem sposobem, alie у
owszem ieslibyszię ktoskolwiek w tho wstępował
у przekażę iaką czynił, tedy powinni będzięm sami
swem wlasnem nakładem kozdego czasu oczysczacz
pod zanikamy niżey dolożoneray. A ieslibychmy my

sami w to się wstępowali, przepomniawszy tego
zeznania naszego, albo tesz od przenagabania nie
zastępowali, tedy powinni będziem na urząd iego
mczi xiędza Biskupa Wilienskiego albo na thęn, do
ktoregobychmy byli przypozwany, kop piętnasczie,
a stronie drugą kop piętnasczie gr. lith. zapłaczicz
у к temu wszytkie skody, nakłady, okrom żadnego
dowodu у przysięgi, alie na gołe tylko słowo któ-
regokolwiek z ich mczi oiczow Jezuitów, nagrodzicz.
A to wszytko popłacziwszy przedsię tha wieczista
przedaża nasza przy zupełnei moczy swey zawsze
ma bydz zachowana. Na czo у przywiliei nasz na
thę dom przynalieżączy oddaliśmy do rąk ich mczi
oiczom iezuitom. Tho tesz. zeznawamy, isz nasz
dosła zupełna zapłata, tho iest kop trzidziesczi
litewskich, s których ich mcz kwituiem у wolnych
na wieczne czaszy czyniem. A wszakże dzierżawcza
domu tego powinien będzie wszeliakie poslusenstwo
у podaczky do dwora iego mczi xiędza Biskupa
Wilienskiego pełnicz thak, iako insy miesczanie iego
mczi zdawna pełnią. Które to dobrowolne zeznanie
osób wzwysz pomienionych na żądanie ich mcz oi-
czow Jezuitów iest do xiąg urzędowych zapisane.
S których у thęn wypis oiczowie Jezuitowie sobie
pod moią piecęczia wzięli. Pisań w Wilnie. Andrz.
Wodzinsky ręką swą.

Тоже, залъ Б, гик. 8, № і, док. <Л° 7S-

№ 35. -1582 г. 8 Января.

ома Патоцкій прода тъ іезуитаыъ свой домъ съ плацами на епископской улиц ,

вблизи коллегіи іезуитовъ.

Wypis s kxiąg iego кхасеі mczi xiędza Gerzego
Eadziwiła, z łaski Bożei Biskupa Wilienskiego urzędu
iego mczi woitostwa Wilienskiego. Roku Pańskiego
tisiącz pięczseth osmdziesiąt wtorego, mcza Janua-
ria ósmego dnia.

Przedemną Andrzeiem Wodzinskiem, woitem
iego кхасеі mczi miesczan Wilienskich postanowiw-
szysię oblicznie Thomasz Patoczki, krawiecz nie-
bosczika x. Waleriana Biskupa Wilienskiego sam
dobrowolnie, będącz zdrowy na czielie у umyslie
nie z zadney namowy, ani przymuszenia, alie iawnie
у ustnie wgłos zeznał, isz dom swoi własny, nikomu
ni w czem nie zawiedziony, lieżączy thu w miesczie

Wilienskiem na uliczy Biskupiei, podlie Colegium
Wilienskiego Societatis Jesu z iednei strony, a
z drugiey strony domu bursaczkiego, przedał na
wieczne у potomne czasy iego mczi x. Piotrowi
Skardze, rectorowi Colegium Wilienskiego у wszyt-
kiem oiczom у bracziei tegos Colegium za pewną
sumę pieniędzy, za kop osmdziesiąt piecz groszy
lith., liczącz w kozdy grosz po dziesięcz pieniędzy
bialych, a "w kopę po grosy sesczdziesiąth lith., ze
wszytkiem budowaniem do niego naliezączem, у
ze wszytkiem państwem, dziedzicztwem, wlasnosczią,
nicz na szię, żonę у potomki swe nie zostawuiącz,
alie wszytko prawo swe na ich racz oiczow iezui-
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tow wliewaiącz. у wolno będzie ich mcz oiczom
iezuitom thęii dom, na wiecnoscz przedany, prze-
dacz, dacz, darowacz, przemienicz у ku nalepsemu
pożytkowi swemu czasy wiecznemi obraczacz, a ya
iusz sam, żona, dzieczi у nikto yny od tego czasu
do tego domu nimamszię wstępowacz wiecznemi
czaszy niktorem sposobem, alie у owszem iesliby
się ktosz kolwiek w tho wstępował у przekażę
yaką czynił, tedy powinien będę sam swem wlas-
ncm nakładem kozdego czasu oczysczacz pod zam-
kami nizey dolozonemi. A ieslibych się ya sam w
to wstępował, przepomniawszy tego dobrowolnego
zeznania mego wieczystey przedazy, albo tesz od
przenagabania nie zastępował, thedy powinien będę
na urząd iego mczi xiędza Hiskupa Wilienskiego,
albo na then. do którego bych był pozwani, kop
czterdziesczi у pultrzeczi kopy, a stronie drugą
kop czterdziesczi у pultrzeczy groszy lith. zaplaczicz,
у ktemu wszytkie skody, nakłady, okrom żadnego

dowodu у przysięgi, alie na gołe tilko słowo któ-
regokolwiek z ich mcz oiczow.iesuitow rzeczenie,
nagrodzicz у skutecznie zapłaczicz. A to wszytko
popłacziwszy przedszie tha wieczista przedaza moia
przy zupełnei moczy swey zawsze ma bydz zacho-
wana. Tho tesz zeznał, isz go od iego mczi x.
Piotra Skargi dosla zupełna zapłata, to iest kop
osmdziesiąt piecz gr. lith., s których iego mczi kwi-
tował у wolnem na wieczne czaszy uczynił. A
wszakże kozdy dzierżawcza domu tego powinien
będzie wszeliakie poslusęstwo у podaczki do dworu
iego mczi x. Biskupa Wiłienskiego pełnicz tak, iako
inszy miesczanie iego mczi zdawna pełnią у czynią.
Które tho dobrowolne zeznanie Thomassa Patocz-
kiego, krawcza na żądanie iego mczi x. Skargi iest
do xiąg urzędowych zapisano. S których у thęn
wypis sobie pod moią pieczęcią wziął. Pisań w
Wilnie. Andr. Wodzinskyv ręką swą.

Тоже, залъ Б, шк. S, Л? і, док. Л г 6.

Лі 3G. — 15S2 г. 28 Февраля.

Евстафій Боловичъ записываетъ свой плацъ и домъ на немъ евангелическому

сбору.

Стефанъ Божью милостью король Полский,
великий князь Литовский, Руский, ІІрускнй, Жо-
моитский, Мазовецкий, Лнфлянскші, княже Сед-
мнгродское и ипыхъ.

Озпаймуемъ лнстомъ нашимъ, кому бы того
, потреба была ведатн шшешнимъ н на потомъ
будучимъ, пжъ, ііостаповившисе облпчне передъ
нами госиодаремъ, нанъ Вилеііскнй, канцлеръ
великого кшізства Литовского, староста Перестей-
скіій и Кобршіскпіі, панъ Остафей Воловичъ,
оповедалъ п добровольце пызналъ, ІІЖЪ его ми-
лость, хотечн шпиталь въ томі, месіє ішномъ
Виленскомъ заложити и при немъ огородъ на
погребъ телъ умерлыхъ людей меть, надалі, и
уфупдовалъ на то дворі, спой, названый Старой,
лежачий на улочце, которяи идеть з улицы Зам-
ковое мимо зборъ Енанъелнцкий ку Барнпдын-
скому кліиптору, што псе ширей лнстомъ яани-

сомъ свонмъ утвердивши, намъ господару объя-
вилъ, просечи абы тое вызианье его МИЛОСТИ ЗШ

госнодаръ прішемъши до каиъцеляреп нашое за-
писать велели и особливе то обваровалн'и утвер-
діілц и отъ стоянья гостей вшелякихъ тотъ домъ
обваровалц, кгдыжъ на пляцохъ шляхетскихъ
тое таковое наданье учинилъ. Мы оный заппсъ
пана Внленского росказали в сесъ нашъ лпстъ
уписати, которий слово отъ слова такъ се в собе
маетъ: Я Остафей Воловичъ, панъ Впленскпй,
капъцлеръ великого князства Литовского, ста-
роста Берестейский и Кобринскпй, чиню явно
симъ моимъ лнстомъ нпнеінппмъ и на потомъ
будучпмъ, кому бы того потреба была ведати,
або чтучи его слышети, иясь што которий домъ
мой, лежитъ в месте Внленскомъ на улицы йдучи
мпмо Баршдыпсгшй к«стелъ до замковое улпцы
в тыле дому, на зборъ хрестшшекпй Еванъелиц-
кий збудопаного, где передъ тымъ былъ дворъ
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лана Ивана Горностая, воеводы Новгородского,
а черезъ тую улочку тотъ мой дворъ по части
будований на шяцохъ княжати Семена Юръе-
вича Слуцкого и брата его милости княжати
Юръя Олелковича Слуцкого, которий былъ про-
данъ мещанину места Виленского Кондрату Кно-
фови, а я отъ того мещанина купилъ у пана
Роского, пана Размуса Довкгирда и кнегини Жи-
линское купленые нляцы, все то почавши отъ
тылу дому Блюбкового, которий лежитъ на зам-

ковой улицы, ажъ до пляцу чашника великого
князства Литовского панаМатея ІІеткевича, где
се розделяетъ улица, мимо костелъ Барнадынский
йдучая, при рогу двора вышеС менованого Гор-

ностаевскаго, которий на зборъ хрестиянский
обернеііъ и збудованъ для преноведанья слова
Божъего правдивое науки Езуса Кристуса, Еди-
нородного Сына Божьего, Збавителя и От-
купппителя народу хрестиянского, а такі, я
вышей менованый Остафей Воловнчъ тотъ
дворъ мой старий, на пляцахъ верху мепо-

ночатый, до того збору
отдаю вечными часы, отъ

отдаляючи, на шішталь и
на погребъ телъ людей хрестияпское вери, со
всішъ будованьемъ муру и дерева, што на тыхъ
лляцахъ естъ, не зоставуючн собе, ани нотом-
комъ моимъ шічого права дедпчного, маюті,
старшие преложоные костела Еванъелпцкого збу-
дованого, в продъ речоііомъ дому Горностаевскомъ
постановленые на тотъ часъ и но нпхъ будучие
в справе и владности своей мети и тамъ шпи-
таль збудовати и огородъ на погребъ телъ лю-
дей умираючихъ справити, а я за живота моего
и потомкове мои по мне будучие ни чпмъ того
перекажати и противитися тому не маютъ u за-
вжды то маеть быть в сираве и владностп тыхъ
людей народу хрестиянского a ііреложоныхъ стар-
шихъ в костеле Божьемъ збору впродъ речоного
Еванъелицкого, а я самъ новішенъ буду опеку
и оборону тому шпиталю чинити с повшшости
хресіпянское, также потомки мои, которые бу-

ваныхъ будоватп
вышей менованого
потомковъ моихъ

хоробу або недостатокъ на мене або на которого
с нриятелъ, кровыыхъ и слугъ моихъ допустити
рачилъ, тогды в томъ шпиталю волное мешканье
маетъ быти доп}гщоно, а справцы и старшие ко-
стела Еванъелицкого маютъ то во владности
своей мети, постерегаючи того завжды, якобы
николи шпиталь не знищалъ и тые шяцы ни
на што пнъшого не оборочаны, толко на погребъ
телъ людей народу хрестиянского. П па томъ
далъ сесъ мой лиотъ подъ моею печатью и с
подписомъ властпое руки моее. А при томъ были
и того добре сведоми и за очевистою нрозьбою
моею ихъ милость панове приятели мои печати
евои приложити рачили, ихъ милость панъ вое-
вода Полоцкий, староста Волковыйский и Лепел-
ский, державца Шерешовский и Велюнский, ти-
вуиъ Кгондынский и Бойсакгольский папъ Ми-
колай Мопвидъ Дорогостайский, панъ Витебский,
державца Куренецкий, панъ Малхеръ Сновский,
его милость панъ Янъ Глебовичъ на Дубровне,
кашталянъ Ыенский, подскарбий земский вели-
кого ішязства Литовского, а братъ мой стрыечъ-
ный Нант» Михалъ Воловичъ, староста Слоним-
ский. А для лепшое твердости и сведомъя тое
речи и сего моего листу оповедаломъ то передъ
его королевскою милостью. Піісаігь у ВилнИ ле-
та Божьего нароженья тисеча пять сотъ осмъ-
десятъ второго, м сяца Февраля двадцать питого
дня. У того листу иечатей пять и нодішсъ руки
папа Виленского рускпмъ ішсмомъ в тые слова:
Остафей Воловичъ, ианъ Виленский, канцлеръ
великого князства Литовского. А такъ мы госпо-
даръ, таковое доброволное вызианье пана Вплен-
ского утвержаючи на тотъ шниталь и огородъ на
погребъ людей умерлыхъ, даемъ сесъ нашъ листъ
и хочемъ меть, абы шіколи жадиое затрудненье
отъ врадовъ такъ земского и дворпого пановъ
маршалковъ, также u местского в ставанью го-
стей в томъ дому трудность и в чомъ иномъ
задавана не была на вси потомные часы, кгдыжъ
таковые домы, не только на пляцохъ шляхет-
скихъ, але и на местскнхъ збудованые, особли-

дуть наследовати правдивое науки преноведанья j выми волностямп варованы бывають. Про то мы
Еванъелии светоеЗбавцтеля нашого Исуса Христа,
постерегаючи того, абы николи то, што отъ мене
на шпиталь и на погребъ телъ хрестиянскихъ
естъ надано, ни чимъ не зменшано и на што
инъшого не оборочано, и естли бы Панъ Богъ

господаръ за жадапьемъ пана Биленского хочемъ
мети подъ таковою водностью, яко и иные кннзь-
ские, панские в томъ месте нашомъ Виленскомъ
уживають. И на то дали (есмо) преложонымъ
старшимъ збору помененого Еванъелицкого сесъ
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(нашъ) листъ с подписомъ руки нашое госпо-
дарское и подъ печатью на(шою). Писанъ у
Вильни дета Бож. нарож. лфпв (1582) мца Фе-

враля кТ (28) дня. Stephamis Rex. Левъ Сапега
иисарь. (М. П.)

Тоже, залъ Б, иск. S, Л г /, док. Л ; 124.

37. -15S3 г. 13 Апр ля.

Братья Савицкіе продають Заливскому свой домъ на Ивановской улиц .

Я Альбрыхть Савицкий з Саізичъ, староста
Мелышцкий, дворешшъ его королевское .милости,
а я Николай Савицкий, братья рожоные, созна-
ваемо тьшъ пашпмъ добровольпымъ вечистое
продажи листомъ, обадіза за одного а нероздель-
пого человека, сами зособъ своихъ, пменемъ ее
щплости паиее латки нашое, паней Аниы Войте-
ховны з Верезнчъ Матысовой Савицкой, кашта-
ляновой Подляшской, ішсаровой его королевское
милости великого князьства Литовского, маючи
я Альбрыхть Савицкий на то одъ ее милости зу-
польнную моц7> на письме собе даную, в кото-
рой позволятп миє рачила з особы своее каме-
ницу нашу спольную, тутъ в месте Виленскомъ
на улици Светоннской йодле дому шпитальиого
з одное стороны, а камепицы небожчика Антонего,
кравъца з другое стороны лежачую, заставити,
арендовати и на вечность продать, — а такъ мы
особы звыіпъ поменеиые весполокъ с панею мат-
кою нашою, потребуючи ненезей, тую камеиицу
пашу спольную звышъ доложоную, никому в ни
вчомъ не заведеную, зо всимъ ыурованьемъ и
будованьемъ, такі., яко се сама в собе в око.

.личности своее здавна и теперь маетъ, продали
есмо на вечность слузе ясне освечоного а велеб.
пого в Бозе его милости князя Юрья Радивнла,
з ласки Божое бискупа Вилепского, кпяжатя па
Олице и Несвежу, шляхетному папу Крыштофови
Заливскому п ыалжонце его папей Аппе. Кадъ-
лубонской за певную суму пенезей, за полтора
тисеча конъ грошей личбы и монеты великого
киязьства Литовского, личечи в кождую кону по
грошей шестьдесятъ лнтовскихъ, а то уживаючи
в томъ вольности шляхетское, всимъ обывателемъ
аеликого князьства Литовского ку уживанью но-
даное и на сейме вальномъ Берестейскомъ в року
прошломъ тнсеча нятьсотъ шестьдесять семом'ь

нотвержоцой, ижъ кождому шляхътичу именьями
своими отчистыми и материстыми, выслужоными,
куиеными и якимъ кольвекъ правомъ набытымп,
вольио водлугъ воли и уподобанья своего тымъ
шафовати, отдать, продать, даровать, заменить
и кому хотечи записать, отъ детей, близкихъ,
кревиыхъ и повпішыхъ своихъ отдалити, и уже
отъ даты того листу нашого маетъ папъ Кры-
штофъ Заливский, малжонка и потомство пхъ
тую всю камеиицу, одъ насъ имъ на вечность
проданую, держати, уживати и вшелякие пожитки
ведле домыслу и воли своее на себе брати веч-
ными часы, такъ, ижъ вольно имъ будетъ тую
камеиицу кому захочетъ отдать, продать, заме-
шітн, записати и ку иайлепшому пожитковп сво-
ему обернуть, а мы сами, братья,.; ее милость
наші матка наша и ннхто з близкихъ и крев-
иыхъ нашихъ до тое каменицы и до жадное ча-
сти ее не маемъ мети жадное владзы, панства,
айн дедичства на часы вечные, але и овшемъ
если быхъ мы сами, препомцевпш того продаж-
ного вечистого запису своего, в то се якимъ
кольвекъ обычаемъ уступовали и переказу якую
чинили, тогды новииии будемъ и кождый з насъ
новиненъ будетъ заруки нижей написаные за-
платить; и если бы тежъ хтожъ кольвекъ з близ-
кихъ и обчихъ людей в тую се каменпцу всту-
иовалъ и переказу якую в ножиткохъ чияилъ,
тогды повинни будемъ и кождый з насъ повиненъ
будетъ кождого часу на вшелькомъ местцу вдас-
нымъ коштомъ очисчати и освобожати подъ ты-
мнячъ заруками ішжей долоя*онымп,иле кроть того
потреба будетъ указовала, а то за обосланьемъ и
ознаймеііьемъ намъ альбо которому кольвекъ з
насъ в томъ одъ нана Крыінтофа, малжонки и
потомства ихъ. А где быхъ мо очисчати и за-
стуиовати одъ вщелякого нренагабанья зі> якихъ.



— 46 —

кольвекъ припадлыхъ причинъ не хотели, тог
ды повинна будемъ и кождый з насъ повиненъ
будетъ заплатити па тотъ урадъ, до которого
бы кольвекъ тая се справа приточила, копъ
двесте, a сторон противной копъ тисеча гро-
шей литовскихъ, ку тому шкоды, наклады, окромъ
присеги и жадпаго довод}', на голое слово, наго-
родити. О што все, альбо о который кольвекъ
артикулъ, в томъ записе нашоііъ доложоный, если
быхъ мо его в чомъ нарушили, вольно будетъ
пану Крыштофови, малжонце и потомству ихъ
и тому, хто бы тую каменицу за тынъ описомъ
нашимъ держалъ, позвать насъ альбо . и одну
особу которую кольвекъ з насъ до которого коль-
векъ повету и права земского, кгродского альбо
трибунального и передъ его королевскою ми-
лостью такъ тутъ у великомъ князьстве Литов-
скомъ, яко и до коруни Польское, на такий рокъ
на который они захочуть, хотя не ведле права;
а будучи позваныи, не вымовляючисе одинъ дру-
гого небытностью, повиннії будемъ стануть и
кождый зъ насъ повиненъ будетъ, не беручи собе
на помочь жадиыхъ оборонъ правныхъ и арти-
куловъ статутовыхъ, аіш уфалъ сеймовыхъ, ани
таковыхъ, которые бы одно розумъ людский
могль вымислити, повинни будемъ и кождый з
насъ повиненъ будетъ за первшимъ позволь, яко
на року завитомъ, першого дня станути, не за-
кладаючисе соймомъ, послугою земскою воєнною,
одложеньемъ справъ и судовъ и пезбияючи позву
незуиолностьк) ураду и никоторыми причипами,
але тому всем}', о што бзгдемъ позваии з стороны тое
камешщы, ІІОВИНІШ будемъ тому всему досыть
учинить, окромъ складанья роковь правныхъ, в
праве ошісаныхъ. А если быхъ мы альбо кото-
рый кольвекъ з насъ, будучи позвапый, пе ста-
новилсе, тогды вшелякий урадъ, углянувши в

• тотъ нашъ добровольный описъ, водле которого
были быхъ мы Познани, маетъ на иасъ и маетности
паши то, о што быхъ мы позванії были, сказать
п одправу мочную на именьяхъ нашпхъ, где
кольвекъ и в которомъ кольекъ повете лежачих'ь,

учинити, такъ теперешнихъ, яко и на потомъ

маючихъ. А иле быхъ мо кроть тотъ записъ
наіпъ добровольный в чомъ кольвекъ нарушили
и ведле него се не заховали, тыле кроть заруки
на урадъ и на сторону з нагороженьемъ шкодъ,
окромъ присеги и жадного доводу, повинни бу-
демъ и кождый з насъ повиненъ будетъ досыть
чинити и скутечне заплатити такъ, яко се впе-
редъ доложило, окромъ складанья роковъ прав-
ныхъ, которже оплативши, предъ се тотъ листъ
нашъ вечистое продажи при зунольной моцы
своей вечными часы маетъ зостать. А если бы
се на тую камепицу одъ насъ нродапую на потомъ
якие листы альбо записы одъ насъ самыхъ, альба
одъ когожъ кольвекъ показали, будь с першою
альбо с последнейшою датою, тогды таковые ли-
сты и занисы у жадного права никоторой моцы
и владиости мети не маютъ противно тому на-
шому добровольному описови, одно тотъ нашъ
листъ, пану Крыштофови и малжонце его одъ
насъ даный, при зуполной моцы своей зостати
маетъ на часы вечные. То тежъ я Альбрыхть
а я Миколай сознаваемо з особъ своихъ и имс-
немъ ее милости панее матки нашее, ижъ до рукъ
нашпхъ за тую каменицу звышъ иомененую до-
шла одъ пана Крыштофа и малжонкп его сполна
сума пенезей полтора тисеча копъ грошей лнтов-
скпхъ, с которыхъ оныхъ квитуемъ и вольныхъ
часы вечными чипимь, и для лепшое иевностп
дали есмо пану Крыштофови п малжонъце его
тотъ нашъ добровольный опись нашъ нечистое
продажи за печатьми своими и с поднисомъ рукъ
свопхъ писмомъ польскимъ, до которого за усть-
ною и очевистою онолыіою прозьбою нашою пе-
чати свои приложити рачили зацне урожоные ихъ
милость панове: панъ Альбрыхть ІІретоцкий. го-
родничий Виленскпй, паиъ Лиъ Подоскнй, староста
Гиумпнскпй и панъ Матеушъ Вольский, державця
Кгеранонский и Лаздунский. Писанъ у Вильни
лета отъ парожеііья Сына Божьего тисеча пять-
сотъ осмъдетсятъ третего, месеца Апреля тры-
надцатого дня. Albricht Sawiczki, starosta Miel-
niczki ręką własną. Mikołaj Sawiczki własną ręką,

Тоже, залъ Б, гик. 8, папка J\?j, док. Л 8.
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№ 38. — 1584 г. 9 Января.

Иванъ Денисович* продаегь Даніилу Лентацкому свой домъ на Замковой улиц

на з мл князя Константина Острозкскаго.

Ja Jan Dzienyszowicz у ia Anna Zachariasowna
Nyedzwiedziowna, małżonka własna Jana Dzinisza,
obadwa za iednego człowieka zeznawamy thera na-
szem dobrowolnym zapiszem, komu tego bendzie
potrzeba wyedziecz, albo czitayąncz sliszecz thera-
snyeyszim у napothem bendączem, ysz kthory dom
zbudowany za nasze własne pieniądze na grunczie
wieczistym iasnie wielmożnego pana iegomosczy
ksiąszęczia Constantego—woiewodi Kyowskiego,
lyeszączy na ułyczi Szamkowy, thiłem do zboru
wielkiego Wileńskiego w myesczie Wylenskym.
kthory ten dom przedaliśmy za pewną summę pie-
niędzi. tho iesth za kop sterdziesezi, lyczby у mo-
nethi lythewskiey, ze wsithkiem budowanyem, yako
sye fazamo w szobie ma у czośmi własznim groszem
świm pobudowały, nie szostawuyąncz nycz szamy
na syebie, wlyewayąncz wsithko ogółem wiecznimy
czaszy na pana Daniela Lęcziczkiego у na małżonkę
iego Katharzyne Gotharthowne, na dzieczi pothomki
ych. Który dom mayą ony dzierszecz spokoynye у
onego usziwacz s takosz wolnosczią, yako у my
usziwaly; wolno tesz bendzie then dom komu cłiczącz
dacz, darowacz, przedacz, zapiszacz у według po-
dobanya swego, naliepszego onym szafowacz, a ia
Jan Dzieniszowicz у ia Anna Nyedzwiedziowna
yusz od thego czaszu nye mami się wstępowacz w
ten dom, od nasz zbudowany, any dzieczi, potomky
у powynowaczy naszi wiecznemy czasy, any tesz
żadney przekazy czinicz nie mamy w spokoynym
dzierżeniu panu Danielowi у małżoncze iego dzie-
cziom, potomkom ich szamy przesz szie, przesz po-
wynowathe, bliskie nasze, any przesz żadną oszobę
obczą. A iesli biśmy czinily yako przekąszę my
szamy pzeszszię, dzieczi у powynowate nasze, albo
przesz iakąsz kolwiek oszobę obczą, a dał by nam
znacz ktoregosz kolwyek czaszu pan Daniel, mał-
żonka, dzieczi у potomky iego przesz sługę urzę-
dowego, albo przesz wosznego, tedy mamy onych
u każdego prawa zastępowacz у ocziszczacz swem
własnem groszem у nakładem, a ieslibiśmy szastę-

powacz nyechcziely, tedy wolno bendzie panu Da-
nielowi, małżonce, dziecziom у potomkom ych nasz
przipozwacz do każdego prawa, do ktoregosz kol-
wiek bądź, groczkiego, sziemskiego, woiewoczkiego,
woitowskiego, mieiskiego, na iaki rok szamy szach-
;zą, a my, tam stawsy у z urzędu nye schodząncz,
bendziem wynny szapłaczicz na urząd, do którego
biśmy przipozwany, kop dwadziesczia, a stronie dru-
gą kop dwadziesczia, a przecz sie ten nasz dobro-
wolni szapisz ma u każdego prawa przi szupełney
moczi szostawacz wiecznemi czaszi, a my przecz się
za każdem czaszem, ylieby tego biła potrzeba, mamy
ocziszczacz у szastępowacz pana Daniela, małżonkę,
dzieczi, potomki ych; a yeslibiśmy na ten czasz
osziadłosczy swey nye miely, tedy nasz wolno ben-
dzie panu Danielowi, małżoncze, dziecziam, potom-
kom ych wszędzie yako nyeosziadlich poymacz у
dacz do więszienia, do yakiego szamy szachcą, bądź
groczkiego, albo mieskiego, a my tam stawszi nye
mamy szie wymawiacz artikulamy statutowemy i
poprawami szeymowemy, any szadnemy wymisli
ludzkiemy a sza nye szastępowaniem mamy popady-
WMCZ w thaką wynę, yako wiszey tego naszego do-
browolnego szapiszu opiszano iesth. I na tośmy dały
ten nasz przedażny listh wieczysty panu Danielowi
у małżoncze iego pod pieczęcziamy lyudzi szacz-
nich у wyary godnich, pana Andrzeya Bielykowicza
—drewnyczego króla iego mosczi, pana Jana Ob-
ryczkiego—podstaroscziego Reżiczkiego, pana Mal-
chera Zwiastowskiego, sługi iego mosczi pana

| Msczisławskiego, pana Joachima Janowskiego, pana
Jana Rzeszowskiego у pana Jacuba Kuczinskiego;
czo ychmoscz za ocziwistą prozbą naszą uczinicz
raczily у pieczęczi swe do tego szapiszu naszego
dobrowolnego wieczistego prziłoszicz raczily. Py-
szan Wilnye dnya dziewiątego myesyącza Sticznya,
roku pańskiego tisyąncz pięczseth oszmdziesziąth.
czvarthego.

Тоже, залъ Б, шк. 2, папка № 202, №'іоо.
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№ 39. —1584 г. 20 Марта.

Илья Жаба продаетъ Вольменскому принадлежащую ему половину дома, возл

Пятницкой церкви.

Выписъ с книгъ кгродскихъ враду воевод-
стБа Виленского.

Лета отъ нароженья Сына Божого ІГйГпХ
(1584), мца Марца двадцатого дня.

На враде господарьскомъ передъ нами врад-
ники кгродскимп Внленскнми, на справы судовые
высажонымп отъ ясне велыюяшого кнежати па-
на а пана его милости, пана Николая Радивила,
воеводы Внленского, гетмана иайвышшого вели-
кого кпязетва Литовского и земли Ифлянтское,
Яномъ А брамовичомъ—-старостою Лндскимъ, вой-
скимъ п памесникомъ Вилеискимъ, Иваномъ
Протасовичомъ—судьею, а Сэбэстыаномъ Ко-
рызною—ішсаромъ, постановившисе очевпсто вро-
жоный панъ Гэлиашъ Богдановичъ Жаба, хору-
жичъ Керновскпй, добровольце опопедалъ и явпе
то ку записаныо до книгъ врадовыхъ созналъ,
ижъ онъ на вечность продалъ гіолкаменицы своее,
которую мелъ тутъ в месте Вилепъскомъ, подъ
правомъ шляхецкимъ, лежачую на улицы Вели-
кой, йдучи отъ замъку в ринокъ по леве про-
шит» дому прозываемого Стульбипского и подле
церкви руское светое Пятницы, вельможному
пану его милости пану Яну Вольменскому, Кашта-
ляну Полоцкому, старосте Кревскому, за певную
суму ненезей, за шесть сотъ ко.чъ грошей ли-
тоізскихъ, што онъ упевняючи и листъ свой
продажный з варунки нравными, в немъ опи-
саными, подъ печатью и съ подписомъ руки
своее, такъ же подъ печатьми и с подписами
рукъ пановъ радъ ихъ милости его милости на-
ну Вольменскому далъ и предъ нами иокладалъ)

просечи, абы есмо его при усномъ сознанью его
до кннгь кгродскихъ уписати росказали. Кото-
рого листу мы врадъ огледавши и достаточнё з
него зрозумевши, дала есмо его вписати, и отъ
слова до слова такъ се в собе маетъ: Я Гели-
ашъ Богдановичъ Жаба, хоружичъ Керновский,
вызнаваю самъ на себе тымъ моимъ листомъ
всимъ в обецъ и кождому з особна, хто бы коль-
векъ о томъ ведати хотелъ нинешпимъ и на

нотомъ будучимъ, пжъ щто первей сего братъ
мой Янъ Богдановичъ Жаба, хоружичъ Кернов-
ский, восполокъ со мною, братомъ своимъ, заста-
вили есмо вельможному пану его милости, пану
Яну Яновичу Вольменскому, Кашталяну Полоц-
кому, старосте Кревскому, половицы каменпцы
пашое в месте Виленскоиъ на улицы Великой,
йдучи з замку в рипокъ но девой стороне, про-
тнвъ дому, прозываемого Стульбиного, и подле
церкви руское светое Пятницы въ нэвпой суме
пенезей, у двухсотъ копахъ грошей литовское
личбы, которыми пенезми выкупили есмо у от-
чима нашого пана Станислава Борковского именье
нашо, называемое Бродяны, на которомъ панъ
Борковъский суму пенезей мелъ, отъ матки на-
шое слушънымъ правомъ записаную, которую
суму пенезей пани матка наша мела, отъ отца
нашого записаную, што была влила на другого
малжопка своего, отчима нашого пана Станислава
Борковского, и оішсалсе былъ братъ мой его
милости пану Полоцкому тымъ обычаемъ, ижъ
штобіл его милость в той каменицы прибудовалъ,
хотечи то его милость при отданью сумы пенезей
водле шацунку людей добрихъ заплатити, на
который записъ небожчика брата моего и я при-
зволивши, руку свою есми подписалъ. Которое
то половицы каменицы его милость в держанию
черезъ часъ немалый былъ. А иотомъ братъ мой
старши Янъ умеръ, а тая вся половица камешщц
вжо на мене одного пришла. А ижъ тэжь поло-
вица тое камепицы приходила на стрыя моего
рожоного, на пана Кондрата Семеновича Жабу,
которую то половицу каменицы своее маючи во
владности своее тотъ помепеный стрый мой про-
далъ на вечность вельможному папу его милости
пану Яну Глебовичу на Дубровне, кашталяну
Женскому, подскарбему земскому и писару ве-
ликого князства Литовского, яко ширей на листе
продажномъ его пану Менскому даномъ описуеїь,
которуюжъ то половицу каменицы его милость
панъ Менский также вечнымъ правомъ продалъ
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н пустнлъ его милости вельможному пану, пану'.
..- Яну Вольменскому, кашталяну Полоцкому, яко \

широко и достаточче на листе иродажномъ его
милости есть описано. А такъ я Гелиашъ Бог-'
дановичъ Жаба, не маючи на тотъ часъ чимъ j
тое .половицы каменицы, на мене иравомъ прп-
рожонымъ нриходячое, яко се вышей поменпло,
у его Ашлости папа Полоцкого выкуппти, а
звлаща не маючи чимъ двухъ сестръ моихъ за-
мужъ виправити и възлядомъ тея;ъ того, нжъ
его милость панъ Полоцкий за слушнымъ пра-
вомъ CBOHMIJ печпстымъ тоежъ половицы кам«-
шщы купшлмъ обычаемъ на веч'ьность досталъ,
про то я съ тыхъ вышей помененыхъ причинъ,
бачечи и маючи по собе прано поснолитое, на
уфале сойму вального Берестейского описаное,
ижъ кождому естъ вольно вшелякимъ именьемъ
своимъ отчизнымъ и набытымъ подле поли своее
шафовати всимъ огуломъ, не смотречи двухі),
ани третєє части, которая уфала соймз' Бере-
стейского сталасе в року тисеча пятьсотъ шесть-
десятъ шостомъ, и тую свою половину камешщы,
которая каменпца естъ подъ иравомъ шляхет-
скимъ в месте Впленскомъ, на улице Великой,
йдучи з замку в рішокъ но левой руце нротивъ
дому названого Стульбинского, подле церкви
руское светое Пятницы, егожъ милости вельмож-
ному нану, пану Яну Вольмеискому, кашталяпу
Полоцкому, старосте Кревскому, продалъ и
продаю снмъ листомъ на вечность за пев-
ную суму пенезей, за шесть сотъ копъ грошей
Литовское личбы и монеты, личачп в кождый

ГрОШ'Ь ПО ДесеТН Пенезей беЛЫХЪ, СО ВСІПЛ) бу-

дованьем'ь мурованьпгь, з верхъннмъ, з серед-
шімъ, з склепы, с шіишщами и с половиною
усеГО ІІЛЯЦу И ШТО КОЛЬВеКЪ ТЯМ'!» ЄСТЬ. I I ОТЪ

сего часу и дни того моего листу тую половину
каменцы со всимъ на все, яко се в собе маеть,
со всимъ правомъ, дедицтвомъ, листы и приви-
лиями его милости подалъ и на вечность по-
ступилъ. И маетъ его милость самъ, панн мал-
жонка его милости, дети, потомки, щадки и на-
следии ихъ милости тую половицу каменицы
моее при той. другой половицы, которую его
милость купилъ у его милости пана Яна Глебо-
вича, кашталяна Меиского, што я за слушноэ
право его милости признаваю; а с тое половицы
каменпцы, што стрый мой папу Мепскому про-

далъ, вырекаюсе. И отъ того вжо часу со всимъ
зупольпе маеть его милость панъ Полоцкий и
малжонка его милости, дети, потомки, щадки и
наследники пхъ милости всю тую вжо каменицу
на себе держатп и ее уживати, платы и всякие
доходы брати вечными часы, маючи; вольность,
яко вжо пласны дедичъ тое каменицы, с панею
МЯЛЖОПКОЮ И СО ВСИМЪ ПОТОМСТВОМЪ СВОИМЪ ОТ-

датн, продати и куды хотечы водле золи и по-
добанья своего, яко своею власною отчизною, ша-
фовати на вечные часы. А я Гэлиашъ, а буду
ли мети з воли Божое жону и потомство, самъ
черезъ себе, жону, детей, нотомковъ, близкихъ и
кровныхъ отъ сего часу не маю се в тую поло-
вицу камешщы, отъ мене папу Полоцкому про-
даную, также и в тую другую половицу тоежъ
каменицы, иервей отъ дядка моего пану Менско-
му, а нотрмъ отъ пана Менского пану Полоц-
кому на вечность тэжъ проданую, в паменыпую
часть и пожитокъ вступовати и переказы в дер-
жаныо его милости, паней малжонкн, детей и по-
томковъ нхъ милости, такъ тежъ кому бы то
ихъ милость правомъ вечнымъ и дочеснымъ
пустили, чішнти никому, надъ тую продажу мою
нредпею и последнейшою датою листу никому
заводити не маю и не буду мочи также вечно.
А естлп быхъ я Гэлиашъ Жаба комужъ кольвекъ
по дате того листу моего в которуюжъ кольвекъ
половицу тое каменпцы всее, або який кольвекъ
пожитокъ самъ чрезъ себе, детей, потомковъ,
близкихъ, кревныхъ за держанья его МИЛОСТИ

пана Полоцкого н малягоики его МИЛОСТИ, детей,
потомковъ и щадковъ ихъ милости, або кому
бы то нхъ милость продати, заставити, такъже
до часу держати якимъ кольвекъ сиособомъ поз-
волити рачили, правнымъ а инымъ вшелякимъ
снособомъ устуиовали, трудность в томъ чинили
а естлибы се хто съ иравомъ якимъ отъ мене
меиечн отозвалъ, у его милости самого, паней
ма.чжонки, цотомковъ ихъ милости отыймовалъ
альбо правив нозыскивалъ, тогды я Гэлиашъ
Жаба за кождымъ разомъ за то заруки тисечу
коиъ грошей заплатити ихъ милостямъ пови-
иенъ буду водле обовязку нижей описаного, а
отъ кождого кревного заступовати и очисчати у
вшелякого права своимъ грошомъ и накладомъ
повииенъ буду кождого разу, колько бы его ми-
лость, пани малжоика, дети, потомки ихъ милости
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по мне потребовать рачили, за обосланьемъ че-
резъ возного которогожъ кольвекъ довету. А
естли бы я Гэлиашъ Жаба в чомъ кольвекъ в
котороиъ слове и артикуле тотъ мой листъ про-
дажу мою вечную нарушилъ и чому досыть водле
способу вышей описаного не учинилъ, а позванъ
быхъ былъ отъ его милости або паней малжонки,
детей и потомковъ ихъ милости до которогожъ
кольвекъ права зверхнего, передъ его королев-
скую милость або и в которомъ хотечи повете
в право земское аболи кгродское на рокъ, кото-
рый ихъ милость похочуть завитый, тогды у того
права суду ничимъ не вымовляючисе ставши,
тые вси заруки вышей описаные, к тому шкоды
и наклады на реченье слова ихъ милости або
умоцованого ихъ милости тамже у того права
заплатити маю и повиненъ буду. А где бы есми
за тыми позвы, найдуючи собе якие причины,
стати альбо и ставши у права тыхъ винъ пла-
тити и за нихъ досыть чинити не хотедъ, тогды
тотъ же судъ, право то все на мене всказавши,
отправу чинити маеть. Которие пси обовязки
мои, в томъ листе моемъ описаные, тымъ спо-
собомъ и на потомки мои стегатисе мають, кото-
рие я на нихъ снольне, яко и на себе вскладаю.
А по заплате тыхъ таковыхъ всихъ зарукъ
предсе тая вечная продажа моя и тотъ лпстъ
мой зо вснми обовязки вцале и в зупольной моцы
заховапъ и ку скуточъному выполненью приве-
денъ быти маеть вечными часы. И на твердость
сее продажи и запису моего вечного печать есми
свою до сего листзг моего вечистого приложилъ
и руку свою польскимъ письмомъ подписалъ, а

для лепъшого сведомья просилъ есми о прило-
женье печатей ихъ милости вельможныхъ пановъ:
его милость пана Филона Кмиты Чорнобыльского,
воеоды Смоленского, старосты Оршанского, а пана
Мальхера Сновъского Кгравжа, кашталяна Ви-
тебского, а пана Богдана Павловича Сапеги, каш-
таляна Берестейского, а князя Лукаша Болесла-
вовича Свирского, маршалка короля его милости,
а пана Станислава Борковского отчима моего, и
ихъ милость на мою очевистую прозбу то учи-
нили и печати свои къ сему моему вечистому
листу приложили и руки свои до сегожъ листу
моего подписали. Писанъ у Вильни року отъ
нароженья Сына Божого тисеча нятьсотъ осмъ-
десятъ четвертого, мца Марца шестнадцатого дня.
У того листу печатей притисненыхъ шесть и
подписы рукъ польскимъ и рускимъ писмомъ
тыми словы: Heliasz Żaba ręką swą. Филонъ
Кмита, воевода Смоленский рукою власною. Бог-
данъ Сапега, кашталянъ Берестейский рукою
власною. Malcher Snowski Grawsz, kasztalian Wi-
tebski, dzierżawca Kureniecki ręką swą. Łukasz
Swirski, króla iego mczi marszałek ręką swą. Sta-
nisław Borkowski ręką swą. А такъ мы врадники
і гродские Виленские водле добровольного и оче-
вистого сознанья пана Элиаша Жабы топ. листъ
его до книгъ врадовыхъ уписали, а его милость
нанъ Янъ Вольменски взяти рачилъ собе выписъ
с КІІИГЪ з нашими печатьми. Иисанъ у Вильни.
Сэбэстыянъ Корызна, Вилен. кгрод. писарь.

Тоже, залъ Б, и/к. 8, «Л? 6, док. № з;і.

№ 40. —1585 г. 14 Августа.

Жалоба на В ликовича за ограбленіе и нанес ні побоевъ Герасиму и еодору

Мат еевичамъ и Ивану Ивановичу—Внл нскимъ торговцами

Лета Божого нароженья тисеча пять сотъ
осмдесятъ пятого, месеца Августа чотырнадъ-
цатого дня в Середу.

На вряде его королевское милости кгродскомъ
воеводства Виленьского в небытъности на тотъ
часъ его милости пана Михала Фронцковича з
Радимина, подкоморого Полоцкого, наместника

Виленьского, передо мною Якубомъ Подольскимъ,
понаместникомъ Виленьскимъ, ностановившысе
очевисто Федоръ Матъфеевичъ, мещанинъ Ва-
леньский и давшы з собою прывесть слугу на
име Щефана Завистовского, который на враде
будучы постановенъ, поведилъ ся быть слугою
пана Анъдрея Семеновича Беликовича, жалоналъ
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на него тьши еловы, ижъ дей дня нипешнего, в
дате звышъ помененого тотъ Щепанъ Завистов-
ский, иашодшы кгвалътомъна кримъ мой власний,
лежачый на амбаре, слугу моего Ивана Ивано-
вича окрутъне абилъ и зранилъ; и просилъ мене
о возного на огледанье раіп. того слуги своего.
Якожъ в недостатку возного придалемъ ему ви-
жомъ слугу его милости пана моего на пмн Вой-
теха Борковскаго, который тамъ быкшы и огле-
давшы, при шедши до книгъ, созналъ тыми словы,
ижъ виделъ у того Ивана Ивановича в голове
надъ чоломъ рану тятую шкодълпвую, у рукп
правой налецъ перебитый до крови, барзо спухъ-
лый. А н;къ се тотъ Щепаиъ Завнстоиский ме-
нилъ быть слугою нана Аиъдрея Белш;овича
и я з ыестца урадового посилалемъ до нала
его, даючи ему о томъ знать. Ііанъ Анъдрей
Беликоинчъ, иостановнвшнсе im враде самъ
очешісто, просилъ, абы ему былъ тотъ слуга
его выдаиый до господы его, до камешіцы
его милости нана Мстиславского, обецуючи
скуточную и неотволоч'ьную справедливость
з слуги своего тому Федору Матъфеевпчу
учинить. Якожъ дей иоменечого того :къ дня,
взявшы того слугу своего з ураду п зложывшы
рокъ ку чыненыо справедливости двадцатую го.
дину иа зуиолыюмъ зекгару, казавшы ему з
вознымъ, або з слугою врадовымъ до себе
ирыйтп, при которомъ дей мелъ справедли-
вость чьшнть, нроснлъ у мене з уряду о прн-
данье возного Федору Матфеевнчу на прп-
слуханье справедливости чыненыі; я ему прн-
далъ возного повету Шіленьского Яна Николае-
вича Косннского, который тамъ бывшы и до
враду иршнедшы тымн словы созналъ, ижъ дей
року, дня в дате вышей иомененого, кгды дей
онъ возиый ходнлъ съ тымъ Федоромъ Матъ-
феевнчомъ до камешщы его милости ікша Мсти-
славского, лаючы при собе сторону людей доб-
рыхъ, тамъ дей застали самого нана Аиъдрея
Беликовича и нроснлъ дей его передъ шімъ воз-
нымъ Федоръ Матфеевичъ, абы з слуги своего
Стефана Заішстовского справедливость учынилъ
такъ, яко се передъ врадомъ обецодъ. Панъ
Анъдрей Беликовичъ поведилъ, ижъ дей складаю
рокъ отъ дня нинешнего за две недели тутъ в
той камешщы и па онъ часъ справедливость
учьшю. А кгды дей они до воротъ приходили,

поведилъ тыми словы: пане возный, щу тебе яко
урадъ, але се с тыми мешаны муше порахо-
вати о зельжывость слуги своего и каза'хъ
фортку отомкнуть и выпъхнулъ дей его возного
и сторону людей добрыхъ за фортку, а Федора
Матфеевича и брата его Герасима и Ивана Ива-
новича, крампика, не хотечи выпустити и фортку
з ними замкнулъ и кгды дей онъ возный былъ
за вороты на улицы, слышаломъ, ижъ тамъ в ка-
мешщы его милости папа Мстиславского когось
бито, а они дей волали просечы про Бога; по-
томъ мене возного нагонилъ Гарасимъ Матфее-
вичъ (И) иоведилъ, ижъ дей Гарасима и брата его
Федора Матфеевпчовъ и крамника его Ивана
Ивановича самъ панъ Анъдрей Беликовичъ кпйми
бплъ, а слугамъ своимъ казалъ тримать ворота
з иими замкнувшы и виделъ онъ возиый Федора
Матфеевича ледве йдучого до замку, два чоло-
веки его вели и при немъ возномъ пришедгаы
тые жъ мещане Федоръ и Гарасимъ Матфеевнчы
и Иванъ Нвановичъ, крамиикъ до враду жало-
калл и оповедалп, ижъ дня нинешнего годины
двадцатой ходилпсьмы, просечы о вчиненье спра-
ведливости нана Аиъдрея Белнковича до каме-
шщы его милости нана Мстиславского, тамъ оиъ
панъ Анъдрей самъ и з слугами своими вм сто
вчішенья справедливости насъ самыхъ трехъ
окрутъне кийми збплъ и змордовалъ, при кото-
ромъ збитыо и змордованыо згинуло у мене Фе-
дора Матфеевича зъ заназушься листъ объ-
ликгъ, нодъ тремя нечатьмн нодъ совитостью
мпе даный отъ Ивана Кутъневича, кунъца
копыского, на копъ деветьдесятъ и пять,
другий листъ нодъ печатью на копъ со-
рокъ три лптовскихъ, мне даиый отъ Василья
Михайловича, купъца Могнлевского, а к&читу у
мене урвано, в которой было монеты копъ две,
золотыхъ чырвоныхъ осмъ, таляровъ пять, сык-
гнетъ золотый, в которомъ было зодотыхъ чо-
тыры чырвоныхъ, хустка за грошей петнадцать
купленая, а у мене Гарасима Матфеевича зги-
нуло дей чнрвоныхъ золотыхъ с хусткою зъ за-
пазушья.. .и пять шахварскихъ пенезей ратуигь-
ныхъ, которые ми дано на шафаваиье, вачокъ
с поясомъ оторвано, в которомъ было золотыхъ
чырвоныхъ деветь, таляровъ семь, монеты копъ
нолчварты, перстенковъ золотыхъ три з дорогими
камеиьми, одииъ иерстень с камеиемъ тукусомъ,
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другий перстень с камнемъ шафиромъ, третий j и криваво; на Ивану Ивановичу крайнішу, на
перстень с камыемъ дияментовымъ, которые ему \ Федору виделомъ на плечу и на лопатъце левой
коштовали копъ шеснадцать грошей литовскихъ, і раны битые сине снухлые, на позе левой, нижей
сыкгнетъ сребрепый. который коштовалъ таляръ, j колена, посередъ ноги у кильку местцахъ такъ-

листъ на копъ семь пана Ивана Ванькевича,
мещанина Оршанского. Якожъ на огледапье того
збитья заразъ очывисто придалъ, мене возного,
ыанъ подстарости и виделъ если у Федора Мат-
феевича хрибетъ и седенье окрутне збито, чорно
все и спухло; и Гараеима Матфеевнча, брата его
раны такъже киемъ битые и седенье чорно снухлое

же раны сине спухлые; который бой лепили онп
бытн отъ тогожъ нана Андрея Беликовича. Ко-
торое оноведанье и сознанье возного есть до
кнпгъ кгродскихъ Виленьскихъ записано.

Виленск. центр, архив-,,. Изъ свяжи допущен-

ні овъ Виленскаю гродскаю суда № Ą66O. Л? л.

Ж 41. —1586 г. 17 Марта.

О продаж Халецкому Іоновскаго плаца съ постройками въ Вильн на Задоров-

ской улнц .

Я Касперъ Клодинскнй, староста Блопский і его королевъское милости Городеискомъ до
и Волькшщцкий, а я Матей Струбицъ, сокретарь \ рукь отдати и то на враде, где его ми-
его королевъское милости, сознаваем7> тымъ на- і л ость похочетъ, сознати. А где быхмо тому
шымъ листомъ, кому бы того была потреба не-1 всему водле сего лист}' запису нашого досить
дати альбо чтучы его слышатіі, ижъ мы, будучи; но учынпли, сына небоягчика пана Енового
опекунами небожчыка пана Ена ІІретуса, ста-' ку сознанъю тое продажи не поставили, а
росты бывшого Волькиницкого и ТЫКОТШІСІ;ОГО, \ хотя бы и поставили, а тотъ бы шиъ небоя;-
а маючы дети небожъчнковскпе и добра ихъ в | чика Еновъ тое продажи нашое с части своее
онеце своей, продали есмо пл цъ и будованье на! сознатн не хотелъ и тыхъ листовъ нривилеевъ
немъ небожчика Еповъ, лежачий в месте его; и права на тотъ иляцъ Еповсшій до рукъ его
королевское милости Виленскомъ, в улицы За-; милости не отдали и на враде не сознали и в
даровской, за певную суму, в листе нашомъ j томъ до конца его милости не унэвшиш, тогды
продаяшомъ пх7. милости даномъ, описаную. А! впнцц бзтдемъ его милости пан}' Халецкому за-
ижъ сынове небожчыка Еновы не вен летъ до-; руки заплатити триста коиъ грошей, к тому
росли, только одинъ естъ летъ дорослий, с тыхъ ; шкоды и наклады, кромъ прана, доводу н теле-
причынъ маемъ и винни будемъ того сына не- сное нрисегп, одно на голое рэченье слова
божчика пана Епового летъ дорослого тутъ в его милости иадімроднти. о што нолыю бу-
Городне поставити, которий тую продаягу нашу: деть его милости пану мечнику шісъ которую
самъ особою своею на враде, где его милость і кольвекъ особу до котороі о хотечы права и суду
панъ мечникъ похочеть, визнати маеть в року! тамъ, где бы собе ирудшую справедливость одер-
теперешнемъ тисеча пятьсотъ осмъдёсятъ шо-1 жати мої"]», рокомъ завитымъ позвати, а мы
стомъ о светомъ Петре и Павле водле нового • обадва, або тая особа, которую бы его милость
календару меца Июня двадцать девятого дня и | иозвомъ иозвалъ, не вымовляючысе одішъ од-
на тотъ же часъ и того дня маемъ и виіп>н.и; нымчі, я Каснор'ь К'лодинскип паномъ Струбп-
будемъ листы, иривилея и все право, которое | цоиъ, а я Матысъ Струбицъ наномъ Клодин-
небожчикъ панъ Епъ на тотъ иляцъ в месте і скимъ, за тымъ иозвомъ, я ко на року завитомъ,
Вилеискомъ лежачий мелъ, тутъ же до Городна і у кождого права, не вымовъляючысе никоторими
привезти и его милости пану Халецкому в замку [ причинами нравными и неиравныли, хоробою и
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войною, становити, а ставиш, не збиваючы ни
чьшъ позву, то все водле сего добровольного листу
запису нашого, немовечыдо негоничого, полнитп,
платить винни будемъ и врадъ тотъ, передъ
которимъ бы насъ которую особу о то его ми-
лости позвалъ.. хотя быхмо стали, альбо и не
стали, добрэ бы и тону судовії не подлегли, моцъ
мети б.удетъ водлугъ сего запису нашого тую
заруку, шкоды, наклады, на голое рэчепье слова,
на насъ которой кольвекъ особе, не смотрэчы
обудвухъ, всказатц и отнраву, не складаючы
роковъ статутовыхъ, на добрахъ, которое з насъ
особы его милость панъ Халецішй иохочеть,
учинити масть. 11 на то есмо дали его милости
пану Халецкому тотъ нашълнстъ нодъ печатьмн
нашими и с нодписомъ рукъ нашыхъ ипсьмомъ

j польскимъ, а для лепшое твердости и змоцненъя
того листу нашого за очевистою прозбою нашою
ихъ милость панове приятели нашы, его милость
панъ Мнколай, Сапега подкоморий земский Го-
роденскпй, панъ Левъ Сапега, панъ Николай
Карпь старостичь Новодворский до того листу
нашого печати іірнложити п руки свои подпи-
сати рачпли. Писанъ у̂  Городнє лета отъ наро-
женья Сына Божого лфів (15S6), мца Марца
семнадцатого дня. Kasper Klodzensky ręką swą.
Macziey Strubicz ręką swą. Миколай Сапега, под-
коморий Гродненский власною рукою. Д въ Са-
пега власною рукою. Mikolai Karp m. р.

I Иэъ Рукопі'снаю Отд л. Виленск. Публичн.
і Библ., залъ Б., шк. S, панка 2, док. № 68.

№ 42. —1586 г. 30 Апр ля.

Ясинскій уступа тъ і зуитамъ часть собственна™ плаца по сос дству съ і зу-

итскими постройками.

Ego JSTicolans Jasiensky, succamerarius Yilneiisis
hisce praesentibus literis fidem facio, quod cum re-
yerendissimo in Christo patre Garsia Alabiano, rec-
tore Collegij Vilnensis Societatis Jesu circa domum
meam, quam prope Collegium sittam habeo, ita con-
yentum est ex ąuadam iusta compensatione, ut ex
hac mea dorno supradicta adiudicetur et, adiunga-
tur alteri domui praedicti Collegij tantum spatium
terrac, quantum habet et eompleutitur longitudo
vic;inti ąuatuor ulnarum et latitudo quamor

ulnarura. In compensationem autem ipsius spatij
Collegium dedit raurum cum porta, suis sump-
tibus aedificatum. Item etiam sternent lapidibus
totam Шага partem plateae, quae modo destructa
est. cujus repaiatio pertinebat ad praedictam do-
mum meam. In cuius rei testimonium praesentes
litcras feci mea propria raanu scriptas et propiio
sigillo munitas. Datum ііпе XXX April anno
Domini MDLXXXYI.

Тоже, залъ Б, шк. S. Л? і, док. Л» / .

Л« 43. —15SG г. 6 Іюня.

Явка духовнаго зав щанія Аграфены Лукомской, по которому она записываете

Семену Кмит дворъ подъ Вильною надъ р кою Алиною и домъ въ г. Вильн въ

заулк Задоринскомъ.

Я Нван'ь Андреевичи, Луісомскпи чыню явно j отъ его милости князя Ивана Борисовича Ду
I . . тт ~ .

тымъ монмъ листомъ, иж'ь в року теперь иду-
чомъ тисеча иятьсотъ ОСМЬДІІСЯТЬ ШОСТОМЪ, ме-
сеца Ці°ШІ шостого дни, будучы я иозваиымі»

комского, братанка моего, о именье Пишно, лежа-
чоо у повете Нолоцкомъ, u ку роспране з нимь
о тое именье ІІишио, узялъ есми отъ его мило-



сти вельможного пана Филона Семеновича Кми-
ты Чорнобыльского, воеводы Смоленского, старо-
сты Оршанского, тестаментъ ей милости небож-
чыцы пани Семеиовое Кмитиное, малжонъки пана
отца его милости, пани Огрефены Андреевны кнеж-
ны Лукомское, на которомъ томъ тестаменте ей
милость оппсати рачыла его милости пану Се-
мену Кмите, малжсшгсу своему дворъ подъ Виль-
нею надъ р чкою Алиною и домъ у месте Вн-
ленскомъ у заулъку Задорипскомъ. А в томъ же
тестаменте описати ей милость рачыла небожчыку
князю отцу моему именье Пиншо, лежачое у по-
вете Цолоцкомъ. Который тестаментъ скоро по
росираве з . его милостью княземъ братаикомъ
моимъ безъ жадного мешканья и затрудненья
маю и.повшіеиъ буду отдати н вернути в цело-.

сти до рукъ служебнику его милости пана вое-
воды Смоленского, мешкаючому у месте Вилен-
скомъ. У которого того тестаменту печатей чо-
тири людей добрыхъ притиснено, а пятая самое
ей милости пани Огрефшіы, тетки моей, прити-
снена. И на томъ я Иваиъ Лукомский его мило-
сти пану воеводе Смоленскому далъ сесъ мой
листъ з моею печатью и с подписомъ руки моей
власное. Писанъ у Вильни. Лета отъ нароженья
Сына Божьего лсЬпз (1586), месеца Июня s (6)
дня. U того листу печать притисненая а(1) и
подпись руки тыми словы: Иваиъ Андреевичъ
Лукомский рукою.

Виленск. центр, архивъ. Изъ связки документовъ

Виленскю ірсдскаю суда И? 4&39> актъ J\? j .

Ж 44. — 15S6 г. 28 Октября.

Прейтфуеы продаютъ Хал цкому свой долъ съ плацомъ на Задаринской улиц .

Я Кгабриель а я Енъ Еповнчп ІІраіітфусове,
а я Дорота, я Малкгорета Еновны Нрайтфусов-
ны—сынове u дочки небожчпка пана Еиа—город-
ничого Виленского, старосты Волькинпцкого и
Тыкотппского, вен чотырп особъ насъ. чпнимъ
явно и вызпаваемъ тымъ нашнмъ добровольньшъ
листомъ нинешншіъ и иа потомъ будучнмъ, ко-
му бы того была потреба педатп, або чтучи его
слышети. ижъ што насъ всихъ чотырохъ особъ
помененыхъ его милость панъ Каспоръ Клодцц-
ский, староста Блонский и Волькиницкий, u дедъ
нашъ, отецъ паіш матки нашое, пан'ь Дашіель
Тардаевский и его милость панъ Матей Струбицъ,
секретарь его королевское милости, панъ отчшгь
нашъ, .мели насъ въ онеце своей з именьями и
маетьностями нашими по небожчпку пану отцу
нашомъ зосталымп,—тогды мы, вышъ помененые
особы: я Кгабриель а я Еиъ Еиошічи Драйтфу-
сове, я Дорота а я Малкгорета Еповны Прайт-
фусовны, дошедши и доросши есмо летъ своихъ
зуполныхъ и вышедши з моцы п опеки пановъ
онекуповъ своихъ вышей помеиепыхъ, держачи
именья свои и маетьности, отъ пановъ опекуновъ
и пани матки аашое теперешнее, папее Матеевое
Струбицовое намъ в моцъ, держанье нашое пу-

щоные и поступление, а маючи я Кгабриель и я
Еиъ Евневичи сестрп^евои выше» меиеиые, панну
Дороту u панну Малкгорету летъ дорослые и не
маючи чимъ бы есмо сеетромъ нашимъ нотребамъ
ихъ, яко дорослымъ, догодить идоло/кить носагъ и
выправу мели дать, ино я Кгабриель и я Е н ъ , на-
моішвъшпся в томъ снолыіе с ианъиами сестрами
нашими—паігыюю Доротоюи панною Малкгоретою,
вен чотырп особы наши, такъ мы братья, яко u
мы сестри ихъ, зезволпвшнея на то и з ведомо-
стью наші матки нашое и иаиовъ оиекуновъ на-
шнхъ вышей менеішхъ, а маючи домъ с иляцомъ
u зо всякнмъ б.удованьемъ и мурошшьемъ, у
месте Внленьском'ь на з'лицы Задаринской ло;ка-
чий, подле дому Стульбішого и протнвъ огорода
его милости папа Мпколая Раднвпла, киежати
иа Олыце и Несви;ку^ кашталяна Троцкого, ко-
торый пляцъ зо всякимъ будованемъ на немъ
иобудованымъ небожчикъ отеці> нашъ отъ его
королевское милости Жикгимонта Августа мелъ
вечнымъ правомъ и в шафунку вечномъ, мы
будучи пильно потребни пенезей, яко се вышей
поменило, по доброй воли нашой вси чотыри,
такъ мы сынове, яко и мы дочки небожчика па-
на Епа ІІрайтфуса, не будучи на то ни отъ кого
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намовены ани примушоны, пустили и на вечность
есмо мы вси чотыри особы продали, в моцъ и
держанье вечное подали и завели тотъ домъ
нашъ власный отчизный в месте Виленьскоиъ
на улицы Задаринской с пляцомъ и з будовань-
емъ на немъ его милости пану Деметрому Ха-
лецкому с Хальча, мечнику великого князства
Литовского, старосте Яловскому и Берзницкому,
малжонце, детемъ и потомкомъ его милости у
вечное а непорушное держанье и вживанье за
певную суму пенезей, то есть за триста копъ
грошей литовскихъ, которие пенези вси сполна
вжо отъ его милости пана мечиого до рукъ сво-
ихъ взяли и отличили. Маетъ его милость панъ
лечникъ и потомство его милости тотъ пляцъ з
будованьемъ и зо всякими пожитками держати
и вживати, воленъ будучи отдати, продати, да-
ровати, заменити и кому хотечи записати и тымъ
всимъ такъ пляцомъ, яко будованымъ, водле
воли и подобанья своего шафовати, а мы сами
—такъ я Кгабриель и я Енъ Еповичи Прайт-
фусы и мы помененые Дорота a Малісгорета
Еповны сами черезъ себе, братью, близкихъ
кревныхъ, слугъ, бояръ и подданыхъ своихъ в
тотъ пляцъ и ц будованье на немъ бз-дучое ни
которими причинами ветуповати, шкоды и пере-
казы ни которое его милости самому и тому,
кому бы то его милость отъ себе завелъ, чини-
ти пе маемъ, кгдыжъ вже отъ даты сего листу
нашого мы вси чотыри особы с того нляцу и
будованья на немъ вечне вырекаемъ, листы,
нрава, прпвилея, которие одно на тотъ пляцъ и
домъ небожчикъ отецъ нашъ мелт> и но смерти
его на насъ ирнслухало, при семъ листе нашом-ь
продажномъ до р у к ъ е г о лц.-іости пану мечішку
отдали и все право вечное на его милость нли-
ваемъ. Пакли быхло, нрономневшн . сего добро-
вольного листу продажи нашое, которая кильвекъ
особа з насъ іщШ ей писаная в держаныо его
милости пана мечника самого албо того, кому бы

То его милость пустилъ, шкоду и переказу учи-
нили, або о тотъ домъ, пляцъ и будованье ко-
тори кольве з цасъ нозвалъ, албо мовити што

о то хотели, трудность якую задавали, тогды за
припозваньемъ и за своимъ позвомъ за кождый
таковый артыкулъ, в которомъ быхмо выступи-
ли, тотъ, который пакъ з пасъ сыновъ, яко и
насъ девокъ вышей писаныхъ, не зходечи с права
того, до которого быхмо его милость позвали,
заруки маемъ заплатити его милости пану меч-
нику и тому, хто бы то отъ его милости мелъ,
тисеча копъ грошей, к тому шкоды, наклады,
кромъ права, доводу и телесное присеги, одно
на голое реченье слова его милости заплатити и
досыть вчинити, а заплативши заруки и шкоды,
нредсе тая продажа наша водле сего доброволь-
ного продажного листу нашого при его милости
пану мечникзг и потомкохъ его милости вечне
зостати маетъ. И на то есмо дали его милости
пану Халецкому и потомству его милости
сесь нашъ продажный листъ подъ нашими пе-
чатьми и с подішсомъ рукъ нашихъ, а для леп-
шое твердости и змоцненья, за очевистою проз-
бою нашою панове опекунове наши, ихъ милость:
панъ Каспоръ Клодинский, староста Бдонский и
Волькпницкий, нанъ Матей Струбицъ, вельмож-
ный нанъ его милость панъ Ольбрихтъ Радивилъ,
ішяже на Олыце и Несвижу, маршалокъ великого
книзства Литовского, староста Ковенский, ианъ
Сташіславъ Красицкий, обозный его королевское
милости, староста, панъ Доминикъ Аляманни,
кухмистръ его королевское милости, панъ Ге-
лияшъ Целькгр гаовский, писарь великого княз-
ства Литовского, печати свои нриложити и руки
нодпнсати рачили. Ппсанъ у Городнє лета отъ
нароженья Сына Божьего лфпя (ІГ>86), месеца
Октебра двадцать осмого дня. Gabriel Preitfus ręką
swą. Job Preitfus ręką swą. Dorota Preitfusowna
ręką swą. Malgoretha Tretfusowna ręką swą. Kasper
Klodzensky ręką swą. Macziey Strubicz, i. k. mci
sckreth. manu ppa. Albricht Radziwil marszałek
m. p. Stan. Krasycky, obosny m. p. Domynyk Ala-
many, kuchmystrz k. i. m. ręką swą. Eliasz Piel-
grzimowsky, pisarz W. x. Lith. m. p

ІЬо рукониснаю отЛ ленія Вилснской публич-
ной библіотеки заль Б, шк. S, папка 2. док. Л: уі.
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№ 45. —1587 г. 10 Іюня.

Заявленіе вознаго о невозвращ ніи ему Виленскимъ войтомъ Сабнною подлин-

наго королевскаго позва Сабин въ судъ по экалоб на него Виленскяхъ „ам>

барниковъ и ж л зниковъ".

( J 5 8 7 ) - м е с е ц . а ! королевское милости ширей есть описаиа и рокъ

обема сторонамъ ку праву стати озиаймилъ дей

Лета Божьего нароженья

Еюня десятого дня.

На враде его королевское милости кгродскомъ I о н ъ возный отъ подаиья того мандату его коро-

воеводства Вилеиского предомиою Яномъ Боле-

славовичомъ Свпрскпмъ, маршалломъ господарь-

скимъ державцою Мопшакгольскимъ, цамесшшомъ

левское МИЛОСТИ за чотыри недели; нижли дей

нанъ Станиславъ Сабина, войтъ Виленский, про-

читавши маидатъ его королевское милости и
Виленскимъ, постаиовившысе очевпсто возный і скоріікговавши его с коііеею, черезъ пего возного

земли Виленское Шымонъ Станиславовичъ ку при томъ мандате ему поданою, призналъ то,

записанью до кнпгъ урадовыхъ созналъ тими і ижъ слово в слово згожалася тая копея з ман-

словы, ижъ дей року и дня на дате вышей ме- j датоломъ и з одное канцлереп его королевское

нованого, маючы опъ возный при собе сторону милости выданы и еднакого письма; тую дей ко-
людей добрыхъ двухъ шляхтичовъ в повете Ви-

ленскомъ добре оселыхъ, передъ ними шляхтою

людьми добрыми подалъ маидатъ позовъ с канц-

лереи его королевское милости выдаиый, по ла-

тине писаный и копею с того мандату тогожъ

письма яко и мандатъ, по латине писаную, пану

Станиславу Сабине, доктору Виленскому, въ жа-

лобе мещанъ места Виленского з речи иосполитое

крамниковъ амбарныхъ и жалезииковъ которые

на амбарехъ крамы амбарные и на возкохъ речи

жалезные продаютъ, особъ в томъ мандате его

королевское милости меновите описаныхъ, Ва-

силья Федоровича, Марка Моисеевича, Данила

Михайловича, Алексея Андреевича, Григорья Фе-

доровича, Ивана Алексеевича, о кгвалтовне на-

сланье на крамы амбарные и па возки ихъ, о

забранье товаровъ ихъ, о збитье и зраненье ихъ

самыхъ, яко жалоба ихъ на томъ мандате его

пею з мандату нанисаную ему возному отдалъ,

а маидатъ самый в себе загамовалъ изадержалъ,

а ему возиому ие вернулъ; и кгды дей онъ воз-

яый нану Станиславу Сабине, войту Виленскому

мовилъ, абы мандатъ ему возному верцулъ, а

копею съ того мандату написаную цодъ печатью

его возного жебы собе взялъ, яко право поспо-

литое учитъ, ино дей нанъ Станиславъ Сабииа

войтъ Виленский отказалъ ему возному, ижъ дей

я тое копей з мандату мети не хочу, але дей

волю маидатъ меть, для того, жебы дей сторона

жалобливая не занрелася, мене позвавши. Кото-

рое сознанье возного Шымона Станиславовича

про паметъ до книгъ кгродскихъ Виленскихъ

есть записано

Виленск. центр, архивъ. Изь связки докумен-

товъ Виленск. іородск. суда, № 4&39і ̂  7-
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№ 46. -1588 г. 12 Мая.

Насл дники Лоринцовскаго дома продають Вольменскому принадлежащую ииъ

половину названнаго доиа на Замковой улиц .

Universis ас singulis, ąuorum interest. Nos Aduo-
catus, Proconsules et Consules Ciuitatis Regiae
Vilnensis. Significamus praesentibus coraparuisse
coram nobis, in praetoriali consueta residentia in
consilio existentibus, Honoratura Andream Wodzin-
ski, plenipotentem ac maritum supremumque tuto-
rem Honestae Dorotlieae Kristofownae Ilelminkow-
nae, quam plenipotentiam authentico rescripto ex
actis aduocatialibus docuit, quae lecta est de data
feria quarta post Dominicam Jubilate, anni prae-

. sentis 1588, et providum Martinum Kędzierzynski,
rnaritum Honestae olim Elisabethae Kristophownae
Helrainkownae ibiąue praesente Magnifico Domino
Joannę Wolminski, Pallatino Smolenensi, Capitaneo
Upitensi etc. recognitionem suam libere, pałam et
ultro in schaeda scriptam produxisse, petentes eam
actis nostris judiciariis inseri, quae eius est, ut se-
quitur, tenoris. Ja Andrzey Wodzinski, a ia Dorotka
Kristophowna Helminkowna, małżonką własna prze-
rzeczonego pana Andrzeia Wodzinskiego, iako płeć
niewiesczia przes opiekuna swego, do they sprawy
sobie s pozwoleniem małżonka swego wziętego у
przes sententią urzędowną potwierdzonego, pana
Marczina Kędzierzinskiego, aptekarza у miesczanina
Wileńskiego, a ia tesz Marczin Kędzierzynski z
osoby swey, mayąc na tho słuszne prawo od mał-
żonki swey nieboszczicey Ilalski Kristophowny Hel-
minkowney, mnie urzędownie wiecznosczią zapisane.
A tak wszystkie trzy ossoby sami dobrowolnie wgłos,
iawnie, nie z żadnego przymuszenia, ani liudzkiey
namowy, zeznawamy, iześmy spoinie połowicę ka-
mienicy naszey ze wszystkiem murowaniem у z bu-
dowaniem drzewiaaym, nazwaną Loryncowską, ktho-
ra na nas bliskosczią у prawem przyrodzonym po
śmierci niebosczika Lorynca Wednera, dzyada у
żony iego Katharzyny, babki moioy Dorothy Wo-
dzynskiey у nieboszczycy Ilalski Marczinowey Kę-
dzierzynskiey przipadła, leżącą w (mieście) Wilen-

sk(im) na ulicy Grodskiey, idąc z zamku w rynek
po lewey ręce, z yednoy strony podle kamienicy

wielmożnego iego mczy pana Jana Wołminskiego,
woiewody Smoleńskiego, starosty Upitskiego etc. a
z drugiey strony kamienicy niebosczika Lewonia,
złotnika у гаусу Wileńskiego, przedalismy na
wiecznoscz themusz wielmożnemu panu woiewodzie
Smoleńskiemu, staroście Upitskiemu, iego mczi panu
Janowi Wołminskiemu za pewną summę pieniędzy,
za kop trzysta monety у lidzby wielkiego xięstwa
Lithewskiego, licząc w każdą kopę po groszy szesc-
dziesiąth Lithewskich, iego mczi samemu, małżonce
у pothomstwu, iego mczi, s tym wszystkim prawem,
państwem, dziedzictwem, nic w tey połowicy ka-
mienicy przerzeczoney sobie у pothomstwu swemu,
zadney władzy у ni ktorey bliskosczy sobie nie
zostawuyąc: ma tho iego mcz sam, małżonka у ро-
thomstwo iego mczi na siebie trzymać, używać у
wszelakie pożytki na siebie s they połowicy ka-
mienicy, murowania у budowania drzewianego wiecz-
nymi czassy brać, thak, ysz wolno będzie iego mczy
samemu, małżonce у pothorastwu iego mczy thę
połowice kamienicy komu inszemu przedać, dać,
darować, zamienić у na swoy nalepszy pożytek
obroczić wiecznemi czasy. Thesz wolno iego mczy
będzie na swey połowicy budować, wedle woli у
upodobania swoiego. A my samy wierschu pissani,
dzieci, pothomki, blisci у powynni naszy w thę
połowicę kamienicy nie mamy się у nie mayą ni-
kthorem spossobem wstęrapować у niktorey przekazy
w dzierżeniu у używaniu czynie -y owszem od wsze-
lakiego przenagabania bliskich у od powinnych na-
szych mamy у powinni będziemy zastępować, у thę
połowicę kamienicy ze wszystkim, yako się wier-
schu pomieniło, swym własnym grossem oczysciać,
tak, yszby iego mcz w thym żadnego zatrudnienia
у ni ktorey szkody nie ponosił. Wolno thesz będzie
s strony drugiey połowicy kamienicy they z Hen-
richera, miesczaninem Brzeskim, iusz na mieysczu
naszym równy dzyał przyiąć, albo s tym, iesliby
thę połowicę kamienicy komu innemu zawiódł у
zaprzedał, a my się w tho iusz nie mamy wstę-
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powac, у niktorey trudności w tym iego mczi nie
czynie wiecznymi czasy. Tho tesz zeznawamy, isz
nasz tha summa pieniędzy kop trzysta Lithewskich
od iego mczy pana woiewody Smoleńskiego staro-
sty Upitskiego pana Jana Wolminskiego spełna do-
szła, s ktorey iego mczi kwituiemy у wolnym czy-
nimy thym listhem naszym wiecznymi czasy. A ia
Marczin Kędzierzynski у then opis, który myał
od niebosczycy małżonki swey wiecznosczią na częsc
they kamienicy, dałem do rąk iego mczy panu wo-
iewodzie Smoleńskiemu. Które takowe dobrowolne
zeznanie ossob zwysz pomienionych, iest do xiąg
urzędowych zapisano. Quae recognitio postąuam
publice lecta esset, idem magnificus Dominus Pal-
latinus verbo Senatorio et fide indubitata pollicitus
est, ac sese posterosque suos temporibus perpetuis
inscripsit ac obligavit, quod non solum eiusmodi
sortes domus emptas, sed etiam domum totam ac
alteram quoque ісіпат ас contiguam, quam Ma-
gnifica sua inha...iurisdictione ciuili alienare vel
quoque modo auertere, sed eas subijciens obedien-
tiae Cmiii et iuri Maydemburgensi, cui hatcenus
usque antiquitus subiacebunt отпет obedientiam et
onera quaeuis ex ijs sortibus atque adeo domo ut-
raque officio Ciuili indubitato promittens. Quibus
omnibus nos advocatus, proconsules et consules audi-
tis, ac expensis rem iustam, animaduertentes neque

dubitantes dictum Magnificium D. Palatinum
Smolenscensem et eius haeredes sive quovis alios
successores omnia praemissa expleturos esse ac prout
nunc, ita et in posterum semper et perpetuo do-
mos ambas tam Lorencowski, quam alteram ісі-
nam, et ab eodem Magnifico Dno Pallatino pro
nunc possessam, et penes templum Ruthenicum
Piathnica dictum iacentem, Cuitati et eius obedien-"
tiae subiecturos esse modo immutabili, recogni-
tionem praesentem actis nostris inseri permi-
simus. Ut autem supra memoratus Magnificus
Dnus Pallatinus dictarum sortium per se emptarum
eo certior esset, dictus Andreas Wodzynsky et Mar-
tinus Kędzierzynsky constituerunt in suum pleni-
potentem Famatum D. Scabinum Seniorem in
Judicio exposito residentem ad faciendam resigna-
tionem et abscessionem dictarum sortium in perso-
nam Magnifici Dni Pallatini et eius successores.
Dantes ipsi Dno Scabino plenariam potestatem
eiusmodi resignationem et abscessionem faciendi,
non aliter, quam si ipsimet constituentes adessent,
autque id per se praesenteb agerent. Actum \11nae
in praetorio feria quinta die duodecima Maij. Anno
Domini MDLXXXVIII. Ex actis famatis Consulatus
ciuitatis Rae Viln. descript.

Тоже, залъ Б, шк. 8, «Л? 6, док. <Л? 22j

Л 47.—1588 г. 11 Іюля.

Жалоба Урбана Ясевича на Ивана Ивашкевича о нападеніи на его доиъ на Ще-

рейкишкахъ.

(1588 года) месеца Июля
На враде его королевской милости воеводства

(Виленского, кгродскомъ,) передо мною Яномъ
Болеславовичомъ Свирскимъ, маршалкомъ госпо-
дарьскимъ, державцою Мойшокгольскимъ, намест-
никомъ Виленскимъ, оповедалъ и жаловалъ ме-
счанинъ тесля места Вилепьского Урбанъ Ясе-
вичъ на земенина повету Лидского на Ивана
Ивашъкевича о томъ, ижъ дей в року теперь
идучомъ аф"іїи (1588), месеца Июля д7 (11)
безъ бытности дей его самого на тотъ часъ
у дому, але дей будучи ему на роботе у месча-
пина Виленьского пана Бартоша Сметановского,

тотъ Иванъ Ивашъкевичъ, наполиившысе злое
воли своее, цашодшы моцъно кгвалтомъ на домъ
его тутъ в месте Виленьскомъ за Замкомъ Ви-
леньскимъ в Шерейкишкахъ лежачый, пропом-
невшы боязни Божое и срокгости права поспо-
литого подъ теперепшымъ часомъ судомъ го-
ловнымъ трибунальнымъ успокоенымъ, самъ
особою своею и с помочпикомъ своимъ, которого
дей онъ самъ лепей знаетъ и ведаетъ, яко его
зовутъ, тамъ в тотъ домъ его впюдшы, безъ
жадного враду не ведати чого по всемъ дому
его искалъ, жону и челядь его престрашылъ и
не маючы дей на томъ досить, в семъ же
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•року теперь идучомъ пи (88), сегожъ месеца
Июля дня на дате вышей помененого, о го-
дине семой на цаломъ зекгару, пры бытности
его самого, тотъ Иванъ Ивашкевичъ, подшодшы
лодъ тотъ же домъ его в Шерейкишкахъ дежа-
чый, его самого Урбапа Ясевича на улицу вы-
зывалъ и до воротъ его кгвалтовне секлъ, билъ
и добывалъсе и черезъ ворота мало дей его са-
мого штыхомъ не пробплъ, ажъ дей почалъ па
него кгвалту волать, тогды дей пересталъ до
дому его добыватьсе и за тымъ волапьемъ суседи
его околичные збеглисе, передъ которыми дей
тыми суседыш тотъ ГІванъ Ивашкевича, по-
фалку чішилъ, поведаючы тымп словы, ижъ дей
сподевайсе тутъ до себе до. дому своего в ночы не
ровныхъ гостей; якожъ дей онъ Урбанъ Ясевичъ
заразомъ тогожъ часу передъ тымпжъ суседьмп
своими, которые па тотъ кгвалтъ ку ратовапью его
збеглисе были, тые слова и тое кгвалтовное най-
стье па домъ его осветчалъсе, такъже и тоеио-

сеченье воротъ тымижъ суседьми объводйлъ и
оказовалъ п ку лепъшому ствержаныо тогокгвал-;

товного найстья на тотъ домъ свой просидъ:

мене о возного на оказанье того кгвалту ипосе-
ченья воротъ; ямъ ему в недостатку на тотъ •
часъ при замку возного поветового придалъ есми-
служебника своего Анъдрея, который служебпикъ
мой, тамъ бывшы и чого будучы сведомъ, при
оиоведапью ку записапью до книгъ кгродскихъ
Вилепьскпхъ тыми словы созпалъ, ижъ дей в
року теперь идучомъ пи (88), месеца Июля дня
на дате вышей помененого виделъ дей онъ слу-
жебникъ мой за оказаньемъ того Урбана Ясе-
вича в дому тутъ в месте Виленьскомъ за зам-
комъ Вилепьскимъ в Шерейкшпкахъ лежачомъ
ворота до дому его въ кольку местцахъ посечо-
ные п побитые.

Виленск. центр, архтъ. Изъ связки документовъ
Виленскаю гродскаю суда документъ Л5 2, Л»

48. - 15SS г. 20 Іюля.

Посвид тельствовані вознаго о потрав с на между антокольскихъ горъ

и запр щ ні Вольскому выводить окна и водосточную трубу нанротивъ дома

Гануса.

Лета Божого парожепья а4>пи (1588), месеца
к л (21) дня.

На враде его королевской милости кгродскомъ
воеводства Впленского, передомпою Яномъ Боле-
с-швовичомъ Сшірскимъ, маршалкомъ господарь-
скимъ, держанцою Мойшокгольскимъ,, наместни-
коліъ Вилеискіілгь, ставшы очевисто возный земли

п'[епсі;ое Кршнтофъ Ижицский, ку иаписаныо
до кшін, кгродскихъ Виленскихъ при квите сво-

IJ> лРиац;ілъ тымн словы, ижъ дей в року те-
п е р е щ ц е «ї« лфи'и (1588), месеца Июля к (20) дня
"одворацКъ е г о милости папа подкоморого Ви-
ленсього, Ц а ц а ]у | и к о л а я Лсенского Антокольский

е и ъ Ацдреевичъ оказовалъ имъ возпымъ се-
пожати двора пана своего Антокольского, лежа-
4 е Межы Г о р ъ аихокольскихъ тогожъ двора, на
ьоторыхъ сеножатехъ поведилъ, ижъ ся коши-

П о Петадесятъ возовъ сена, а теперь виде-

ломъ всп потравлены, пжъ и воза сена па ішхъ
не пакоситъ. И заставшы па тыхъ сеножатехъ
папа своего копей трое, былъ запялъ до двора
пана своего, но которые н томъ приходплъ пахо-
холокъ папа Ручковъского Стась Матысовпчъ,
менечы быть копи пана своего и взялъ копей
двое, а третего в шкоде зоставлено до права. И.
тогожъ року и дня вышей писаного ходилъ онъ
з стороною людьми добрыми и з служебпикомъ
пана подкоморого Вилепского едорояъ Русиноиъ
до Лкуба Вольского кравца, который ся на Оп-
токолю на плицу пустом?, ново побудовалъ. на-
упомннаючы, абы окенъ и рины, которыхъ пе-
редъ тымъ с того дому це было на пляцъ пана
подкоморого Виленского надъ ровомъ противъ
дому пана Ганусового, це пусчалъ п не чипилъ,
на што Лкубь кравецъ передъ иимъ вощьімъ
и передъ людьми посторонними отказадъ, нжъ
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онъ тую рину зняти и окна забудовати завжды,' тыиъ ниякихъ окенъ не было, ани рины быть
хотя и сегодня готовь, а его милости на своииъ; не могло, одноплотъ тутъ былъ ..

пляцу будовати вольно, я в томъ ниякое пере-
вазы ани спротивенства чынити не буду, кгдыжъ,
дей то есть на ласце его милости, если ми того

.тотъ бытыіляцъ под.,
Виленского. Што все имъ вознымъ и стороною
людьми добрыми осветчоно. Которое тое очевистое

не позволитъ, я тымъ ниякое переказы, ни шко-! сознанье возного есть до книгъ кгродскихъ Ви-
ды пляцу и будованью его милости чынити не.ленскихъ записано,
буду, кгдыжъ и самъ то ведаю, ижъ и передъ' Тоже, Je 45%}і док. № /.

№ 49.—1589 г. U Января.

Стартів евангелич скаго сбора не позволяютъ вознымъ передать Францу Маков-

скому дока Ганцовича, бывшаго Солтановскаго.

Выписъ с книгъ кгродскихъ враду воеводъ-
ства Виленьского.

Лета Божего нароженья тисеча пятьсотъ
осмъдесятъ девятого, месеца Генвара двадъцать
четвертого дня.

На враде его королевское милости кгродскомъ
воеводъства Виленьского, в небытности на тотъ
часъ его милости князя Яна Болеславовича Свир-
ского, маршалка господарьского, державцы Мой-
шокгольского, наместника Виленьского, передо-
мною Павломъ Прокгульбицкимъ, понаместни-
комъ Виленьскимъ, постановивши се возные по-
вету Виленьского Станиславъ Воропай а Янъ
Миколаевичъ Косинский ку записанью до книгъ
кгродскихъ Виленьскихъ сознали тыми словы, ижъ
дей в року теперешнемъ тисеча пятьсотъ осмъде-
сятъ девятомъ, месеца Генвара двадцать третего
дня, будучи имъ вознымъ зураду кгродского Ви-
леньского придаными служебнику вельможного пана
его милости пана Теодора Скумина, подскарбего
земского и писара великого князства Литовского,
старосты Браславского и Олитского, пану Фронцъ-
кови Маковскому, ходили дей они возные с тымъ
служебникомъ его милости пана подскарбего и
з стороною людьми добрыми шляхтою до дому
мещанина и конвисара Виленского небощика
Мартина Ганцовича, называемого Солтановского,
тутъ у месте Виленьскомъ на Замковой улицы
противъ костела светого Яна лежачого, и тамъ
дей прышодши, знашли ворота замкнепые, а подле
воротъ знашли стоячихъ старшихъ збору Саско-
го Виленьского пана Петра Фовдерфлота, Ген-

риха Атенского, Петра Новинкгина, Яна Дылю
и иншихъ старшихъ тогожъ збору Саского, и
пытали дей тые помененые старшие збору Са-
ского Виленского ихъ возныхъ и того помене-
ного служебника его милости пана подскарбего.
по што бы они до того дому пришли'? И тамъ
дей тотъ служебникъ его милости пана подскар-
бего панъ Фронцъ Маковский поведилъ, ижъ дей
тотъ домъ по смерти Мартина Ганцовича конви-
сара, яко по томъ, который безъ потомъства
умеръ, на его королевскую милость кадукомъ
спалъ, а его дей мвлость панъ подскарбий з надеж-
ности враду своего, постерегаючы добръ и по-
житковъ скарбу короля его милости, писати и
росказати мне рачылъ, абыхъ я тотъ д мъ не-
бощыка Мартина Ганцовича конвисара на его ко-
ролевскую милость взялъ и в него се увезалъ.
На што дей тые помененые старшие збору Са-
ского Виленьского тому служебнику его милости
пана подскарбего поведили, ижъ дей тотъ Мар-
тинъ Ганцовичъ конвисаръ еще за живота сво-
его тотъ домъ свой и зо всею маетностью в
немъ будучою, по собе зосталою, тестаментомъ
остаточное воли своее далъ, даровалъ и на веч-
пость записалъ на зборъ Саский Виленьский, и
по смерти дей его вжо отъ часу немалого водле
тестаменту его зборъ Саский Виленский черезъ
старшихъ того збору тотъ домъ врадовне слушне
водле права в моцъ и в держанье свое взяли и
теперь держать и никому дей его поступоватн
не повинни и не поступуютъ. Л кгды дей кому
чого до того дому будеть потреба,—готови дей.
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•они у права належного право свое, которое на
%отъ домъ мають, показати. А тотъ дей служеб-
никъ его милости пана подскарбего ими возными
в стороною людьми добрыми то все осветчивши,
прочь пошолъ. Которое сознанье возныхъ и опо-
веданье слуги его милости пана подскарбего до
внигъ кгродскнхъ Виленскихъ естъ записано.
.А по записанью сесъ выписъ подъ моею печатью

старшимъ збору Саского пану Петру Фондерфло-
ту, Генриху Атенскому, Петру Новинкгину, Яну
Дылю и иншимъ старшимъ збору Саского Ви-
ленского выданъ. Писанъ у Вильни. Скорыкго-
вано с книгами. Себестыянъ Урбановичъ.

Изъ рукописним отд ленія Виленской публич-
ной библіотеки залъ Б, шк. 8, № 4 док. И? IĄ8.

№ 50. -1591 г. 12 Августа.

•Жена ун ршаго Ганцевнча и я родственники пр дъявляютъ искъ къ сбору еван-

гелическому по движимому и недвижимому имуществу Ганц внча.

Выписъ с книгъ справъ судовыгь земъскихъ
Виленьскихъ.

Лета Божего нароженья тисеча пятьсотъ де-
ветъдесятъ нерьвого, ыесеца Авъгуста дванад-
цятого дня.

На рокохъ судовыхъ земъскихъ, которые по
светой Троицы святе рымъскомъ водлугъ статуту
В рОКу ТепереіІШеМЪ ДеВеТЪДеСЯТЪ перЪВОІІЪ С}'-

жоны быти мели, а теперь по объсужденью справъ
судовыхъ головъныхъ трыбунальныхъ водлугъ
науки в конституции трибунальної описаное на
часъ тьшъ судомъ у двухъ неделяхъ ку объсу-
женью прыпаломъ судовъне отъправованыхъ,
пеРедъ цали врадники судовыми земъскими Ви-
•ченьскиии, Яиомъ Ыиколаевичомъ Впзкгиръдомъ
судьею, секретаромъ и ревизоромъ его королевъ-
С г і о е милости, Грыгорьемъ Ждановичомъ Кгед-
роатемъ подъсудъкомъ, а Мальхеромъ Петьке-
вичоцъ писаромъ, постановивъшысе, очевисто
умоцованый ей милости паней воеводішой Троц-
к о й> Державъчыной Упицкое ей милости паней
•Яновой Глебовичовое на Дубровъне паней Ка-
терыны с Кротошьша за мещаниномъ ее милости
именья а м е с т а е й милости Меньского земъли
МазовецЪкой з а махысомъ Бурою ЯнъПопииикгъ
за моцъю зуполъную водле права справъленою,

6 и а зыскъ и страту отъ ее милости ианей
воеводааой Хроцкой в справе нижей описаной

висто даною, черезъ возного стороны позва-
3 Реастру прыволывати давалъ, за которымъ

Р волааьемъ возного особы позваные в позве
поменеаые озвалисе и моцъ отъ себе в справе

нижей описаной зуполную на зыскъ и страту
пану Яну Величъку очевисто передъ нами дали.
Нижли з нихъ позваныхъ две особе панъ каш-
талянъ Смоленъский и панъ маршалокъ надворъ-
ный не становилисе. А затымъ умоцованый па-
ней воеводиной Троцкой жаловалъ с позву зеиъ-
ского Виленьского на кашталяна его королевъской
милости Смоленъского, деръжавъцу Немонойтъ-
ского его милости пана Вацълава Вацълавовича
Акгрыпу, маръшалка его королевъской милости
надворъного великого князства Литовского, ста-
росту Румъборъского, дерьжавъцу Радуньского,
пана Миколая Станиславовича Тальвоша, яко
патроновъ и головънейшыхъ професоровъ на-
боженства збору Саского Виленьского, на князя
Еиа Сомъмеру Казнодею, Цетра Фундефлету, Ру-
лянта Марына, Павъла Стереберта—мещанъ го-
сиодарьскихъ Виленьскихъ, старшыхъ того збо-
ру, яко и на вснхъ инъшыхъ вобецъ яко ры-
церъского, шляхетьского, такъ и местъского
стану людемъ, зажываючыхъ веры и набоженъ-
ства Саского в зборе Виленьскомъ, о томъ, ижъ
дей в року прошломъ тисеча пятьсотъ осмьде-
сятъ осмомъ, у поветру, мещаиинъ и конъвисаръ
места Виленьского на име Мартшгь Ганъцевичъ,
рожоный сынъ иомененое Гаиъныа Яшіковъское,
тутъ у месте Вилеиьскомъ будучий заражоный
моровымъ поветреемъ, з сего света смертью
зшолъ, который то Мартинъ Ганъцевичъ, первей
сего вступуючьш в станъ малженъский и беручыи
за себе сестру рожо ну ю звышъ речоного Матыса
Буры па име Зофею Бурянъку, бывшую &



- 62 -

Рытинъскую, не мало маетности рухомое в зо-
лоте, в серебре и в ыншпхъ рухомыхъ речахъ,
ку;.тому и домъ, прозываемый Солгановъский, в
месте Виленскомъ лежачый на Замъковой улицы,
подъ присудомъ замъковыиъ, з одное стороны
отъ каменицы бывъшое мещанъки нашое небож-
чыцы Лойковое, а з другое стороны дому кия-
жати Константьша Острозъского, на который то
доиъ она с первшымъ мужомъ свопмъ небож-
чыкомъ Яномъ Рытпнъскимъ суму пенезей певъ-
ную, то есть сто тринадцать копъ грошей ли-
товъскихъ земяипну нашому воеводства Бере-
стейского, урожоному Ярославу Ивановичу Солъ-
тану, была, дала, зо всимъ.на въсе до держанья
своего паііей малжонъце своей Зофеи Буръянце
былъ взялъ, а потомъ сполъне з нею держачий
черезъ часъ немалый тотъ домъ Солтановский в
.той суме ненезей, то естъ у сту одинадцять копъ
грошей литовъскпхъ помененый Марътпнъ Ганъ-
цевичъ властъное маетности, речей рухомыхъ,
по небожчыцы малъжонъце свой позосталыхъ и отъ
негожъ самого врадовне спнсаныхъ п зинъвенъ-
тованыхъ, вечностью тотъ домъ Солътановский
у помененого земяшша нашого воеводъства Бе-
рестейского Ярослава Ивановича Солтана всю
за копъ шестьсотъ грошей дичъбы литовское
вабылъ п тою сумою пенезей того дому допла-
тилъ, яко то шырей на инъвенътару врядовомъ
естъ описано и доложоно; то пакъ дей весь зборъ
Саскші Виленьскпй черезъ певъные особы небо-
щыка Гануса Кливера,, Крыштофа Сульна, подъ
часомъ морового поветра в року прошломъ ти-
сеча пятьсотъ осмъдесятъ девятомъ безъправъне
и, свовольне скоро по смеръти того Мартына
Ганъцовнча конъвисара тотъ домъ Солътанов-
ский Зофеи Бурннъки, который водле пнъвентара
по смеръти ее u с половццоіо речы рухомыхъ
нп на кого ццъшого, одно на брата ее рожоного
Матыса Бурью, а по самомъ Мартину Ганцевпчу,
мужу тоеЗофеи Бурянъки, другая половица только
речы рухомыхъ з томъ дому, яко по безпотомъне
зешломъ, на матъку его рожоную Ганну Яни-
ковску правомъ прырожонымъ прышло и спало.
Вы дей зборъ Саский Выленский тотъ домъ u з
обоими речъми рухомыіш на себе взявъшыдеръ-
жыте, и всякихъ пожытковъ ужываете, а имъ,
то естъ Матысу Буры — брату рожоному тотъ
домъ и с половицою речы рухомыхъ, а ей Ганъ-

не Яниковъской яко матъце рожоной другую по-
ловицу речы рухомыхъ по сыну ее небожчыку
Мартину Ганъцевичу ей надежачыхъ, яко блис-
костя ихъ уступити не хочете, якожъ дей шкоды .
и речы рухомые, што есте забрали,, на реестре
по достатку суть описано и доложоно, о што дей
они жалобни о некоторыхъ местъскихъ людей
до вряду кгродского Вилепьского заказывали,
ШІЖЛІІ дей выламуючысе отъ того суду кгрод-
ского именемъ пановъ радъ нашыхъ и становъ
рыцеръскихъ, на судъ и позовъ до вряду зем-
ского Виленьского отозвалисе, хотечы у того суду
земъского право свое показати и о то розправи-
тисе. А такъ водле отозванья вашого жалоб-
никп постуиуючы, отъступивъшы добровольне
роки и заказу передъ врядомъ кгродскпмъ, ме-
ня тъ собе оші отъ васъ в томъ жаль, крывъду
и шкоду немалую, што шырей на томъ позве
жалоба описана и доложона есть. По прочытанью
позву умоцованый ей милости паней воеводинои
Троцъкой, панъ Япъ ГІопиникгъ поведилъ: ачъ
дей за тымъ иозвомъ некоторые з шіхъ позва-
ныхъ особъ становяться и моцъ отъ себе дали,
лечъ дей двохъ персонъ в позве номененыхъ,
то естъ его милость пана Смоленьского и пана
маршалка надворного не бачу; але естъли же мо-
цы мають отъ нихъ, абы моцы отъ тыхъ особъ
позваныхъ, которые се не становить, оказалъ,
которые в позве доложоньш. Панъ Велпчъко по-
ведилъ: на томъ мало, же в позве пописано особы
звынгь мененые, але я што ведаю, якое суть веры;
а то, ижъ тутъ сего дня, не стоять, другимъ
позванымъ професоромъ набоженъства того збору
нпчого то шкодить не можеть, кгдыжъ то не
ндеть о маетность ихъ властъную, але о мает-
ность збору Саскаго. Иопшшкгъ на то поведилъ:
нехай же тые будуть зданы, которыхъ подлугъ
позву нетъ, а тые, которые стали, абы се опи-
сали отъ тамтыхъ заступцами, естли бы о то
хотели чьшить, обезалисе в томъ дьа казнадеи,
и старъшые збору Саского злетили моцъ очевисто
в той сираие земяшшу господар'ьскому нонету
Ошъменского пану Яну Величъку. ІІанъ Янъ
Пеличко иоведилъ: нижу тутъ одного Яиъковъ-
ского, а другого подданого ей милости паней вое-
водиной Меньсісого Буры не вижу, за которымъ
ей милость пани воєводина жалуеть, а другого
ижъ нетъ, абы от року былъ воленъ. ІІаиъ Яиъ
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Попиникгъ показалъ выписъ кгродский Вилень-
'скйй подъ датою року прошлого деветъдесятого
месеца....*) злеценья моцы; до того поведилъ, ижъ
то естъ подданый ей милости пане воеводиной,
за которымъ ей милость доводить и же в
Варъшаве поветре, тутъ ему небезпечъно быть;

. которую моцъ паиъ Величъко шырокими выводы
бурылъ, але мы врядъ узнали моцъ слушную и
далей поступовати казали, только естлибы прышло
на чомъ до прысеги тамъ, о томъ намовлятисе
будемъ. ІІанъ Величко поведилъ, абы ей милость
показала то, яко на позве жалуетъ, естли же
одной особе ей милости тое именье Мазовецкое
Менскъ належытъ, кгдыжъ то было первей властъ-
ность небожчыка пана воеводы малжонъка ее ми-
лости, по которомъ дотомъство два сыны суть,
ужо лета дорослые маючые, а отчызна потомъ-
комъ, а не ей милости належыть, а гдебы ей
милость права на то не показала, тогды тежъ
не можеть о кривду подданого Меньского права
доводить, только ихъ милость панове воеводичы
Троцкие, сынове ей милости, яко властъные де-
дичы, водлугъ арътыкзму сотного п второго в
розделе четвертомъ, бо хотя бы теперъ сторона
позваная вольна зостала, тогъды бы пхъ милость
панове воеводичы мели бы о то знову позывати,
яко дедичы. Мы врядъ узнали, абы намъ вряду
оказала тестаменть воли небожчыковъское. Ука-
зали тестаментъ, въ которомъ ижъ пани зоево-
дина дожывотна естъ оказала, казалихмо далей
поступовати. А папъ Величъко апеляцыю отъ
того пункту, ижъ есмо ему тестаменту указати
не узнали, заховалъ пры головъной речы ц на
то поведилъ, абы тотъ Матысъ, который се зо-
веть Бурою, наперодъ показалъ и довелъ мне,
яко неведома ли естли естъ Бурою, яко се ме-
нуеть, такъ тежъ если же былъ и естъ рожонымъ
братомъ тое небожьчыцы Зофеп Буряице, по ко-
торой онъ того спадку доходити хочеть, водле
арътыкулу осмъдесятъ осмого в розделе четвер-
томъ з статуту нового, въ которомъ на остатъку
пишеть о выводе линии для дохоженья спадковъ,
кгдыжъ и имнни отца своего и чыпмъ бы
сьшомъ мелъ быть, в позве пе мянуетъ;
а до того ижъ не естъ тубылецъ и урожонецъ
великого князства Литовъского, але з ышпого

__——
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панства, с коруны польское, с тыхъ ирычынъ нехай
перьвей покажеть, естъли естъ Бурою, а потоиъ
и братомъ рожонымъ з одного отъца тое небож-
чыцы Зофеи Буранъки, а кгды то покажеть и
доведеть, тожъ далей в той справе водлугъ права
з нимъ поступовати будуть, заховуючи собе
вперодъ вцале вси обороны правъные; такъ тежъ
еслибысте ваша милость врядъ линии в кревъ-
ности ему выводить узнать наказати не хотели»
тогды абысте ваша милость в томъ стороне моей
апеляцыи допустили, кгдыжъ сторона моя беретъ
то собе за речъ головную подле тогожъ аръты-
кулу осмьдесятъ осмого. Панъ Янъ Попиникгъ
поведилъ: а то ли естъ подданымъ паней воево-
диной в позве описанъ, же естъ братъ; ктому
кгдыжъ сторона того з разу пробачила, о томъ
се пытати, бо мела перъвей, нимъ в право всту-
ппвъгаы, о томъ се домовълять, естли естъ
братомъ и можеть ли о то ей милость чынити;
и далей поведплъ: атоли естъли задасть подле
арътыкулу семъдесятъ второго, жебы, не былъ
потомъкомъ, я готовъ показати, але ижъ тотъ
пытаеть голо, я тежъ поведаю, ижъ естъ пото-
мокъ. Панъ Величко на подобенъство подавъшы
арътыкулъ петъдесятый в розделе одинадцатомъ
на прикладі, поведилъ, же дей естъ чоловекъ не-
знаемый, абы онъ имъ то показалъ естъли естъ
Бурою и братомъ, кгдыжъ не естъ тубылецъ. Панъ
Янъ Попиникгъ поведилъ, ижъ тотъ арътыкулъ
петъдесятый в розделе одинадцатомъ до того се
не стегаеть. Мы врядъ узнали есмо, абы явъне
поведилъ, естъли не естъ потомокъ тотъ Бура.
А панъ Величко поведплъ, ижъ я не задаю того
водлугъ артикулу семъдесятъ второго, але хочу
абы далъ ведомость о собе, яко не тубылецъ и
линею вывелъ водлугъ науки в артикуле осмь-
десятъ осмымъ розделе четверътомъ статуту но-
вого описаного. Чого впередъ ижъ не задали,
пно мы врядъ казалихмо далей сторонамъ посту-
повати. Панъ Велпчъко отъ того узнанья нашого
апелевалъ, нижли мы ему в томъ апеляцыи не до-
пустили, ажъ по всказе головъное речы. Затыиъ
наиъ Величъко подавъшы арътыкулъ сорокъ
осмый в розделе четверътомъ з старого статуту,
за которого се тая речъ стала и которымъ мы
урадъ тую снраву судить узнали, .поведилъ, ижъ
участъникъ одинъ безъ другихъ участниковъ
снольное речы в жадного права доходити немо-
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жеть, водлугъ арътыкулу сорокъ осиого в роз-
. д еле четьверътомъ; а тотъ Матысъ, который се
зоветь Борою, яко того отъ некоторыхъ людей
звлаща купъцовъ Мазовецъкихъ, которые тутъ

до Вилыіа бывають, ведомость мають, ижъ брати
и сестръ и иныхъ маетъ не мало, безъ которыхъ
естъли бы былъ той небожчыцы братомъ рожо-
нымъ, того спадку доходить, такъ тежъ и сто-
рона поводовая ему в отъказе быть и права
своего указывать и усправедливитисе не можеть,
водле тогожъ арътыкулз7 сорокъ осмого в розделе
четвертомъ з статуту з середпего; а если бы хо-
телъ безъ участьниковъ доходить, тогъды ижбы
се первей ее милость пани воєводиная Троцъкая
сама, альбо тотъ Матысъ, который се меыуеть
и зоветь Бурою, первей описали и объликговали
яа якой маетности водле того арътыкулу сорокъ
осмого в розделе четвертомъ, а то для того, естъ
ли бы того права отъсужонъ былъ, абы вжо инъ-
шые участъники и близкие повторе на стороне
моей тогожъ права не поискивали и не доходили,
а еслибы поискивали, абы заступовали и боро-
нили. А панъ Янъ Попиникгъ на то поведилъ,
што менить участъники, тыхъ мы якъ не ведаемъ,
такъ и не маемъ, а ижъ сторона ихъ тежъ неменить
ани на позве ихъ нетъ описаныхъ, про то дей жад.
яыхъ обликговъ вытегати не зюжеть: досыть дей на
томъ, ижъ сторона не менить жадного инъшого
участъника ани тежъ сторона указуеть, але только
голыми словы менуеть, и пустили то з обу сторонъ
на узнанье нашо. Мы врядъ узнали есмо, абы да-
лей поступовали. А ижъ то сторона поведпла, же
ихъ нетъ, а обжалований тежъ никого не пове-
дилъ, панъ Величъко поведилъ, ижъ се Янъков-
ский менить быть мещаннпомъ Виленьскимъ,
прото водлугъ артикулу сотного и второго самъ
о то чынить не можеть, але войтъ або бурмистръ
справедливости ему доводити можетъ. Панъ Янъ
Попиникгъ подалъна то артыкулъ шестъдесятъ де-
вятый з розделу четвертого, в которомъ описано
вольность мещанину до позву. Затымъ кгды есмо
далей поступовати казали, знову позовъ чытанъ;
по пречытаныо позву положыли тестаментъ Мар-
тина Ганцевича конвисара, мещанина Вилень-
ского, подъ присудомъ заиъковымъ Виленьскимъ
датою у Вильни году отъ нароженья Сына Божего
тисеча пятьсотъ осмьдесятъ осмого мца Декабра
шестънадцатого дня, подъ сема печатьми и с под-

писи рукъ, в которомъ тестаменте остатнею волень
росправуючы маетность свою, кому што маеть нат-
лежати, то естъ домъ свой купный у пана Солта--
на, лежачий в месте Виленъскомъ на Замъковой
улицы противъ костела светого Яна, ктому всю и
вшедякую маетность свою лежачую и рухомую, ко-
торая по немъ зостанетъ, якимъ кольвекъ имень-
емъ, назвискомъ названа и менована быть мо-
жеть, жадному с того ничого з блискихъ кровъ-
ныхъ и иовинныхъ своихъ не зоставуючы, такъ
росправилъ, ижъ третюю часть того дому, яко
плицу домового, такъ и будованье по жывоте
своемъ заразъ за доброго розуму и умыслу сво-
его и к тому третюю часть всей а вшелякой
маетности лежачой и рухомой якимъ кольвекъ
именемъ, прозвыскомъ названа и менована быть
можеть, тымъ тестаментомъ своимъ на збор.ъ
Саский Виленьский, на Немецкой улицы лежачый,
вечъными часы далъ, даровадъ и записалъ, отда-
ляючы OT7J сына своего Миколая и отъ близ-
скнхъ и кровъныхъ своихъ такъ мужского, яко и
жоноцкого рожаю, который ничого мети вечъиыми
часы не мають, а сыну своему Николаю две части
дому и всякой маетности, якимъ кольвекъ наз-
выскомъ названое, описалъ; а естъли бы сынъ з.
допущенья Божого вперодъ его самого, або и по
нимъ з сего света смертью зышолъ, тогды и тые
две части яко дому, такъ и тые две части речей:
всякихъ лежачыхъ и рухомыхъ томужъ зборови
пана Хрпстусовому Саскому Виленьскому маеть
быть, которую такъ же на зборъ Саский Вилень-
ский вечъными часы тымъ тестаментомъ отъка-
залъ и описалъ, до которыхъ тыхъ двухъ частей,
такъ дому, яко и маетности его по смерти сына
воего на жадного з блискихъ кровъныхъ и по-

виноватыхъ своихъ вечъными часы не зоста-
вуючы, але то вечъными часы взлилъ на зборъ
Іаский Виленьский и пры сборе тое вечъными

часы зоставилъ, а сына своего Миколая в малыхъ
летахъ своихъ томужъ зборовп Саскому пору-
чылъ. К тому покладалъ выписъ с книгъ справъ
кгродскихъ вряду воеводства Виленьского подъ
датою року тисеча пятьсотъ осмьдесятъ осмого
мца Декабра двадцать перьвого дня, в которомъ
тотъ тестаментъ передъ понаместъникомъ Ви-
ленскимъ паномъ Павъломъ Црокгульбицкимъ
оповеданъ и оказыванъ и слово отъ слова до
книгъ кгродскихъ Виленьскихъ уписанъ. Потомъ.
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покладали выписъ справъ судовъ головъныхъ
• трыбунадьныхъ, отправуючыхъ у Вильни, датою
лета Божого нарожепья тисеча пятьсотъ осмь-
десятъ девятого, мца Июня петнадцатого дня, в
которомъ се значыть, ижъ постановившысе оче-
висто мещане места Вплеиьского панъ Зариашъ
Шлей а панъ Андрыхъ Вонгатенъ, именемъ екъ-
зекуторовъ добръ небожчыка Марътина Ганъцо-
вича, конвисара места Виленьского, и всего збору
Оаского Виленьского конфесыи Авъкгуштыиской,
чынечы объявене ку вписаныо до книгъ справъ
судовъ головныхъ трыбунальныхъ оповедали и
оказовали выписл> с кнпгъ кгродскихъ вряду
воеводства Виленьского оо^явеня тестаменту на
вряде кгродскомъ воеводства Впленского оста-
точное воли небожчыка Мартина Ганцовнча кон-
висара, которымъ онъ вси добра свои лежачые,
водлугъ воли и уподобанья остаточное волп своее,
кому хотечы отъгшсалъ и розделилъ, в которомъ
выписе трыбупальекомъ тестаментъ оказованъ и
уппсанъ такъ, яко у ішписе кгродскомъ, іпто
ншрей на томъ выписе трыбунальскомъ описано
естъ. Панъ Попиникгъ подлугъ позву домавнлсеі

абы до того всю справз*, мають ли, положили,
а мы готовы до всего мовити. Иапъ Величко
поведидх: естли маепіъ што до тестаменту, мовъ,
а я далей, будетъ ли потреба, дальшую справу
докажу. Шнъ Цоишшкгь поведплъ: нехай дей
всю цраву заразъ покажеть, маеть ли, а то ижъ
будетъ ли намъ копии потреба, жебысмы ведали
щого просити. ІІанъ Величъко далъ в томъ на
узнанье нашое. Мы врядъ узнали есмо всю спра-
ву заразъ положить и показать. И положили
передъ нами всю справу вспхъ снравъ до той
справы належачыхъ одинадцять. II новедидъ
панъ Янъ Попиникгъ, пжъ з ъшшыхъ тыхъ
справъ и з тестаменту маемъ выдымусы, про-
силъ только копей з выпису трыбупального, а с
купли о орыинадъ дому Солътановъского; к
тому просили о копею з вынису увяжчого, якъ
сами в держацье вошли по смерти того копви-
сара, еш.° 3 мнвенътару сішсанья речей, з вы-
пису сознанья возного при погребе которы
былъ, к ТОМУ 3 выиису сознанья Косинъского
возного. А. взетье копей па завътреежъ сегожт,

мца Авъгус т а тринадцатого дия, кгды се тая
справи знову зачела, читань иоаовъ; а по ире-
чытаиыо і^ЗІІУ и тестамеиту и ішъшыхъ лисювъ

покладаныхъ, умоцованый ей милости паней
воеводиной Троцкой панъ Янъ Попиникгъ, за-
ховавъшы собе до той всей справы вцале правъ-
ное мовенье, на перъвей приступуючы до буренья
самого тестаменъту поведилъ, ижъ што сторона
позвала зборъ Саский, которий ни чымъ инъ-
шымъ се не боронить, одно тымъ тестаменътомъ
и на немъ весь фонъдаментъ обороны своей
стороны дому Солътановъского засадили, тогды
дей и того листу альбо речей цедулу тестаменъ-
томъ называти не могуть, а то с тыхъ прычынъ?
напервей тотъ тестамептъ не естъ важный, ижъ
менять, ижъ небожчыкъ Марътинъ Ганъцевичъ
конвисаръ отъписалъ то имъ на зборъ Саский
Виленьский, а онпжъ сами у того тестаменъту
суть опекунами альбо екъзекуторами въ томъ
тестаменъте и печати свои приложили; другая
прычына у тогожъ тестаменъту надъ право суть
светками и печатарми самижъ собе люди и той
же веры и старъшые того збору, а напервей
казнодея нхъ Саскпй и инъшые мещане; а право
посполптое ясне науку даеть артыкулъ пятый з
розделу осмого з нового статуту, а с прошлого
статуту артыкулъ в томъ же розделе осмчшъ,
ижъ пры справованью тестаменъту яко екзеку-
торове, такъ и кому што будеть описано, не мо-
гуть быти светъками и печатниками, противъ
которого права тотъ тестаментъ справъленъ,
самъ же тотъ зборъ Саский собе светъками и
екъзекуторамп надъ ясное право; третя—у того
тестаменъту люди неоселые и простого стану, а
право посполптое артыкулъ вторый з розделу
осмого ясную науку даеть, ижъ нечатаре у.тес-
таменъту маютъ быть люди добрые, стану шля-
хетъского, тутъ у великомъ князств Литов-
скомъ оселые, бо люди простые мещане, которые
яко гербовъ шляхетъскихъ не могуть меть, такъ
тежъ никому тестаменътовъ печатьми своими
утвержать пе могуть; падъ то, што большая,
хотяжъ хотъ тестаментъ самъ в собе не естъ
слуншый u тестаментомъ не можетъ быть наз-
ванъ, ино сторона и с тымт. це заховала се водле
права: панервей тотъ тестаментъ нередъ непри-
сяглою особою понаместникомъ Визеньскимъ опо-
ведали и записати дали, который яко будучий
неирцсяглый, жадной речи таковой важной абы
мелъ вечъности тестаменты оиисаны ириймо-
вати, моцы не маеть, а право иосполитое Ирш-

9
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кулъ вторый з розделу осмого з нового статуту
а з старого также въ артикуле второмъ розделу
осмого не указуеть, аби хто мелъ тестаментъ
оповедать передъ понаместникомъ, которому толь-
ко оповеданья в поточныхъ речахъ повероно,
але в новоиъ статуте напервей наука естъ за
разомъ тестаментъ оповедати на вряде кгродскомъ
присягдымъ зупольнымъ, а потомъ передъ гос-
подаромъ альбо судомъ земскимъ на першыхъ ро-
кохъ оповедати и записати, авъ прошломъ суатуте
наука была не на вряде кгродскомъ, але на рокахъ
земъскихъ передъ врядомъ земъскимъ альбо го-
сподарьемъ оповедати и дати записати, водле ко-
торого права и артыкуловъ намъней сторона не
поступила, ижъ того тестаменту на жадномъ вряде
ани кгродскомъ, ани земъскомъ не оповедала и
уписати не дала, и хотяжъ вижу выписъ с книгъ
судовыхъ трыбунальныхъ сторона положила, ме-
нечы, ижъ у трибуналу тотъ тестаментъ объяв-
ленъ, ино хотяжъ бы'тотъ тестаментъ у трибу-
налу быдъ оповеданъ, тогды бы то ити не могло,
бо перьвей его на .вряде кгродскомъ присягломъ
судовомъ неомешкане сторона мела оповедати, а
потомъ не до трибуналу, кгдыжъ о томъ жадной
науки в праве посполитимъ не вижу, але еще
значъне виражено естъ, же на першнхъ рокохъ
земъскихъ мелъ бить оповеданъ и до книгъ упи-
санъ; але бы тежъ и такъ било, чого право но-
сполитое не позволяеть и сторона моя позволити
не можеть, ижъ би тое слушное обявене быти
мело того тестаменту, мимо врядъ кгродский
земъский, яко ясний статутъ, тогъды предсе не
онъ самъ тестаментъ орыиналъ, але только онъ
выписъ неправъннй понаместъника Виленьского
естъ уписанъ, а тестаменъту у жадного суду
такъ и у трибуналу не оказано, не объявено и
в книги записати не дано. С тыхъ дей всихъ
прычынъ тотъ тестаментъ во въсемъ будучи
неправъне вделаный, при моцы зостати не мо-
жетъ, але его самое право посполитое на сторону
отъкладаеть; и домовялсе умоцованый ей милости
пани воеводиной, абы тотъ тестаментъ, яко про-
стая цедула, которая жадное моци водле права
не маеть, яко неслушний и неправъний, на сто-
рону былъ отложонъ и внивечъ оберъненъ, а
тотъ домъ Солътановъский водле позву жалоб-
никомъ водле нрава ихъ прырожоного былъ при-
сужонъ. На то панъ Величъко поведидъ, ижъ

слушне водле права тотъ тестаментъ справлений,
иле подъ таковымъ небеспечнымъ часомъ пове-
тра морового, бо хотя уряду земъского ютъ не-
божчыкъ конъвисаръ при справованыо того те-
стаменъту мети не могъ, тогды предсе понамест-
никъ кгродский Виленьский, возный и капланъ
его набоженъства светъками того тестаменту
были, печати приложили и руки подписали, такъ-
же и иные светки водъле арътыкуловъ второго
и третего з розделу осмого статуту середнего,
яко то арътыкудъ третий обмовляетъ тыми сло-
вы: естълибы се кому трафило тестаментъ чы-
нити на войне, на дорозе и в дому, альбо в якой
пригоде, а не могъ бы трохъ светковъ мети,
тогъды колько можетъ бити, только бы веры
годные, а при таковнхъ можетъ бити тестаментъ
чинений. А ижъ тотъ тестаментъ в прыгоде
поветре моровое сиравованъ, тогъди слушно естъ
справъленъ, кгдижъ большая и горшая прыгода
и война быть не можетъ надъ бичъ Божый, то
естъ надъ моровое поветре; а если же на войне
позволено тестаментъ обявити гетъману або хо-
ружому, кгдыжъ в моровое поветре такъ, яко
на войне, старшымъ на вряде кгродскомъ былъ
только понаместъникъ, а и за то фала пану Богу,
же вжды понаместникъ такъ цнотливимъ былъ,
же в такое небесченъство на вряде зосталъ, вра-
домъ шафовалъ и всякие справы людские передъ
нимъ оііоведаные альбо обявеные и сознаваные
до кшігъ приймовалъ. А што се дотычетъ объ-
явленье того тестаменту на вряде, тогъды с тымъ
не омешкано водле арътыкулу второго и третего
тогожъ розделу осмого, бо тестаментъ черезъ
того небожъчыка конъвисара справъленъ м-ца
Декабра шестнадцатого дня, а самъ конвисаръ
умеръ тогожъ м-ца Декабра двадцатого дня, те-
таментъ по смерти его объявленъ на враде

кгродскомъ тогожъ м-ца Декабра двадцать пер-
вого дня, заразъ на завътрея по смерти его,
которого обявленья вьшисъ кродский естъ вы-
данъ с подиисомъ руки писара кгродского пры-
сяглого врядника пана Миколая Вильчъка; по-
томъ року осмьдесятъ девятомъ м-ца Юня петъ-
надъцатого дня объявлено передъ суудомъ го-
ловъныиъ трыбунальньшъ. А ижъ тые артикулы
вторый и хежъ третий в розделе осмомъ указують
обявъляти тестаментъ передъ господаромъ альбо
передъ урядомъ земъскамъ, а на войне в при-
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годе передъ гетъманомъ альбо хоружымъ, але
1 мжъ госаодарь вси справы з особы своее зло-

жылъ на судъ головъный трыбунальный, тогъды
слушне естъ обявленъ иередъ судомъ головънымъ
трыбунальнымъ, яко передъ господарьемъ, кгдыжъ
всякие справы, вироки трыбунальные маютъ
быте и суть такъ важныя, яко и господарьские,
яко то в копъстытуцеи трыбудальной оппсуеть
тыми словы, ижъ писаръ земский вси справы
трыбунальные маеть приймовати до книгъ земъ-
скихъ. Отожъ трибуналі, яко и господарь, а кни-
ги трибунальские мають се розумети за кпиги
земские, про то слугапе тот7. тестаментъ обяв-
ленъ место господарья перодъ трыбуналомъ; а
до того в статуте новомъ, в розделе семомъ, в
артыкуле перъвомъ, то естъ варовано, если бы
што передъ господарем!, альбо судомъ головъ-
нымъ сознано, тогъды таковая справа вжо безъ
переношенья до инъшыхъ книгъ поветовыхъ
маетъ быти важна; с тыхъ прычынъ не можетъ
тотъ умопованый жадными причинами яко того
тестаменъту, такъ тежъ и тыхъ выписовъ на
обявъленье кгродского и трыбунальского ни в
чом'ь бурыти, гни иашмостямъ уряду выписовъ
трыбунальскихъ касовати не належить. А што
се дотычеть, ИЖ7. в статутехъ старымъ и серед-
нимъ и новымъ науки жадное не маемъ, яко и
якимъ способомъ в поветре моровое тестаментъ
справовать и оный объявлять и врядъ о томъ
який бы розсудокъ чынити мелъ, тогды в новымъ
статуте в артыкуле пятьдесятъ четвертомъ в
розделе четьвертомъ маете вашмость врядъ нау-
ку, ижъ водлугъ сумъпепья и прикладом?, инъ-
гаыхъ правъ хрестияпскихъ сзтдити и отъправэ-
вати маетъ. А ижъ артыкзглъ пятьдесятъ чет-
вертый в розделе четьвертомъ статуту нового
объясняетъ, ижъ если бы се таковая справа су-
дить приточыла, а того бы в статуте педоставало,
тогды судъ, прихиляючысе до близшое справед-
ливости, водле сумъненья своего и прыкладомъ
пнъшыхъ правъ хрестияпскихъ то отъправоватп
п судити маеть. А ижъ в нангахъ статутехъ
земскнхъ около справованья тестаментовъ в по-
ветре моровое объяспенья и науки досконалое
не маемъ, тогъды я привожу и показую па по-
добенъство прикладі» и науку о томъ в праве
несарском'ь описаную, и показалъ намъ дкои
книги цесарские, в которыхъ около справованья

тестаментовъ, меновите в книгахъ вторыхъ такъ
названыхъ, где пишеть тыми словы въ тыхъ
книгахъ вторыхъ артыкулъ десятый на книги
Юстинияна цесара у выкладе о тестаменте в по-
ветре чыненымъ, если бы хто в немоцы то естъ
часу поветра тестаментъ учынилъ, можеть его
чынити водлугъ обычаю рыцерского военъного
при обличности двухъ светъковъ, кгдыжъ не
латве бываготь знайдены таковые, которые бы се
поднели небесчепъства и прыгоды и для того
потреба вымовъляетъ отъ церемонен инъшыхъ,
а жолнерский тестаментъ таковы естъ, ижъ не
потребуеть жадныхъ цермоний, на остатокъ ча-
сомъ и светъковъ, такъ, ижъ кгдыбы на пошвахъ
альбо на якой аръмате кровью своею альбо по-
рохомъ, альбо чымъ кольвекъ инымъ написалъ,
и за тестаментъ маетъ быть то принято; у дру-
гихъ кнпгахъ, которыхъ называеть Барътулгосъ,
в праве цесарскомъ в книгахъ двадцать семыхъ,
ды естъ тытулъ трынадцатый о посеганыо добръ
в тестаментехъ рыцерскихъ, выкладае тыми словы:
коли бы жолънеръ або рыцеръ которы часу вой-
ны тестаментъ чынить естъ допущоно ему соле-
нитасъ альбо церемония святъковъ пры теста-
менте; то тежъ ма быть розумено и в поганина чи-
неного тестаментъ часу поветра передъ двема свет-
ками, кгдыжъ оного часу трывоги и прыгоды мало
светъковъ можеть бывать; то тежъ обоє за одно
можеть быть розумено, альбовемъ часъ военъ-
пый, часъ якое тривоги и часъ поветра морового
еднакосе розумети мають. На што умоцованый
ей милости паней воеводиное Троцъкое поведилъ}

ижъ што сторопа приводитъ права обцые цесар-
ские, тогъды сама се сторона осудила словы свои-
ми, ижъ в недостатку статуту права посполитого
и арътыкуловъ в пемъ оппсаныхъ тожъ утекати
се до инъшыхъ правъ хрестияпъскихъ, але пжъ
о справованыо тестаменътовъ о пригоде кождой
естъ ясна паука в статуте описана, про то дей
тые алекгацеи правы чужоземскнми на помочъ
ити не могуть, бо в панствехъ и королевствахъ
не одинаки суть уставы и звычаи, а для того
самымъ правомъ статутомъ уфалою всее речы
носполитое права суть установъленыи, водле ко-
торыхъ вси врады судити маютъ. И што сторона
позвана папервей тымъ алекгуетъ, ижъ подт»
часомъ справовапья того тестамепъту мело быти
поветрее и для того вряду земъского альбвчггрод-
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ского способить не могъ, ино слаба обмова, бо
естлижъ подъ часомъ поветрея не быаъ врядъ
земский альбо кгродский, але былъ другий врядъ
подъ бокомъ присяглый местъский, которы естъ
з раменья его королевъское милости высажоный;
чомужъ при томъ вряде присягломъ тотъ теста-
ментъ не справованъ, альбо естъли и того вряду
мети не могъ, тогды много инъшое веры людей
было, которыхъ слушней мели, яко сторонъныхъ
людей, до справованья тестаменъту возвать, а
не самымъ екъзекуторами и светками альбо пе-
чатниками быть. А што берутъсе теперь до при-
сеги, тогъды теперь то йти не можеть, бо дей
скоро по утишеныо поветра, ижъ сторона вы-
кладаеть место войны поветре, тогъды бы
мели тамъ при оповеданыо тестаменту при-
сягами стверъдити, а теперъ тые берутсе на при-
сегу ку стверъженью тестаменту не в часъ, ко-
торые светками быти не могутъ екъзекуторове
самижъ и печатаре люди своего збору, которымъ
тестаментомъ всимъ тотъ домъ описаный видимъ,
про то то ити не можеть, а надъ то, ижъ вы-
мовъляютьсе, ижъ на онъ часъ поветрее было,
и для того тестаментъ тотъ передъ понаместъ-
никомъ оповеданъ, чомужъ сторона черезъ такъ
часъ немалый по утишеныо поветрея впередъ
до вряду кгродского присяглого не оповедала
и записати не дала, ани у суду трибунального
тотъ тестаментъ признанъ, на которомъ все на-
лежало, не оповеданъ и не оказанъ и до кпигъ
уписати не данъ. Зо въсего тогъды поступъку
и зо въсихъ тыхъ 'прычынъ правъныхъ тотъ
тестаментъ не естъ слушный самъ черезъ себе,
такъ и в поступъку своемъ. И домовялсе умо-
цованый пани воеводиное Троцкое Янъ Попи-
никгъ, абы тотъ тестаментъ, яко во всемъ не-
слушный, на сторону былъ отъложонъ, и того
тежъ докладаючи, ижъ бы тежъ и тестаментъ
пры моцы былъ зоставъленъ, што быти не мо-
жеть, тогъды з листовъ стороны отпорное зна-
чытьсе, ижъ небожчыкъ тотъ домъ за маетность
и пенези жоны своее купилъ и того записовати
не могъ, то се з ынвенътару значъне пока-
зуетьсе. И просилъ вперодъ о узнаяье стороны
самого тестаменъту. На то панъ Величъко по-
ведилъ: хотяжъ тотъ тестаментъ есть правъди-
вый и слушне иле подъ таковымъ часомъ не-
безпечнымъ поветра морового справъленый и на і

вряде кгродскомъ заразъ тогржъ часу скоро по
смерти, а потомъ и передъ трыбуналомъ объяв*
ленъ, кгдыжъ роки земъские оного часу мало не
до двухъ годовъ для небезпечъности поветра мо-
рового не доходили и сужоныи не были, тогъды
еще на то два светъки печатары того тестаменту
учтивые мещане Маты Литевъ а Мартинъ Бемъ
присегами и теперъ ствердити готови, кгдыжъ
до сихъ часовъ нихто по нихъ тое присеги не
потребовалъ и потреба жадная тога на онъ часъ
не указовала, абы они таковый тестаментъ
слушный и правдивый присегами ствердити мели-
Панъ Лнъ Попиникгъ поведилъ, ижъ дей не те-
перь, але на онъ часъ скоро по смерти за ра-
зомъ тотъ тестаментъ присегою тою имъ тотъ
тестаментъ ствердити належало. Панъ Величъко
поведилъ, ижъ на опъ часъ присегати имъ не
належало, бо былъ подъ урядомъ, який в онъ
часъ быть могъ справленъ; к тому же нихто
тому тестаменту не былъ пры объявеныо про-
тивъный и нихто его не ганилъ и стверъженья
присегою не потребовалъ. На то нанъ Янъ По-
пиникгъ поведилъ, ижъ сторона обжалованая
того арътыкулу второго з розделу осмого статуту
нового брать собе на помочъ не можеть, кгдыжъ
старымъ статутомъ алекговати нодвезалъ, а ста-
рый статутъ не до кгроду, але до земства обья-
вляти тестаментъ учыть, а не вынисъ; который
тотъ оказанъ выписъ, выписомъ быть не можеть,
бо якомъ поведилъ, ижъ тотъже понаместникъ,
который печатаромъ, тотъ же и до книгъ при-
нялъ. Панъ Величко на то поведилъ: позволено
дей то статутомъ при справованыо тестаменту
урядъ меть и передъ тымъ же его объявлять,
про то сторона моя слушне се в томъ заховала.
А такъ мы врядъ в той справе собою намо-
вивъшы а присмотревъшысе в той всей справе
передъ нами покладаной звышъ номененой те-
стамепъту, который подъ часомъ карапья Божего
поветремъ справъленый быть бачымъ и подъ
тымъ же часомъ поветра до книгъ кгродскихъ
вписаный, а с подписомъ руки писара кгрод-
ского пана Миколая Вильчъка выданый естъ,
которую тую справу тестаментъ и выписъ сто-
рона жалобна арътыкулы в розделе осмымъ, вто-
рымъ и третимъ розумеючы быть неслушне тотъ
тестаментъ быть справъленый, бурыла, ижъ не
тотъ тестаментъ, але выаисъ кгродский того вы-
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писанья тестаменъту объявленъ и до книгъ тры-
'бунальныхъ вписаный, тымъ большътую справу
неправъную розумеючы и многихъ прикладовъ
на то приводечы, якобы медъ быть неслушный
зражали о то поведаючы, ижъ тотъ же печатаръ
естъ або опекунъ, кому сама речъ описана естъ,
противъко которому таковому буреныо сторона
позваная тыежъ арътыкулы на помочъ беручы,
а в небеспечности поветра тотъ тестаментъ
справъленый, хотяжъ якпе недостатъки сторона
быть задавала, за слушный тотъ тестаментъ ро-
зумеючы, широкими словы в конътроверсыи по-
менеными боронила, мы тогды маючы взглядъ
на часъ тотъ, подъ которымъ часомъ тотъ те-
стаментъ справъленъ, постерегаючы тежъ тогоі
абы воля остатня людская не была касована, а
беручы собе на помочъ с тогожъ осмого розделу
арътыкулу третего середнрго статуту, за кото-
рого тотъ тестаментъ справленъ, в которомъ
описано, ижъ нодъ часомъ прыгоды за двухъ
сведецствомъ а за присегою ихъ тестаментъ моц-
ный быть маетъ, якожъ стороны нечатаровъ
жадной вонтпливости не бачымъ, кгдыжъ у него
печатары два шляхтичы п третий особа духовъиа
тое особы змерълое закону Саского казнодея пе-
чатаромъ за шляхтича третего почытанымъ быть
можеть; до того тежъ трохъ особъ печати и с
лодписы рукъ, которые се могли па онъ часъ
способить быть печати славутныхъ мещанъ места
Вяленьского прыложоные быть бачучы, которые
за опекуны того тестамепъту розумепы быть не
могуть, ани тежъ тая речъ в тестаменъте опи-
саная не имъ самымъ, чымъ бы могли они сами
владать и шафовать записана естъ, але всему
збору Саскому, подлугъ тестаменъту належить.
А ижъ тежъ в праве посполитомъ такъ в серед-
немъ, яко и в теперешнемъ статуте, якимъ спосо-
бомъ тестаментъ подъ часъ поветрея морового

справованый быть маеть, ясной науки не маемъ>
тогъды взявъшы собе на помочъ арътыкулъ пять-
десятый в розделе четвертомъ описаный, водлугъ
зданья и сумъненья своего до близшой справед-
ливости прыхиливъшысе, тотъ тестаментъ, кгды
тые тры мещане присягою своею то, ижъ спра-
ведливый тотъ тестаментъ того Мартина Ганъ-
цовича конвисара справъленый ствердять, тогды
вжо вцале моцно остати маеть. А ижъ тежъ не
тестаментъ, але выписъ до книгъ трыбунальныхъ
вписаный естъ, в которомъ выписе тотъ теста-
ментъ згодливый, который ижъ за недойстемъ
роковъ до книгъ земскихъ пе естъ вписаный,
але до. трибуналу обявленый, тымъ сторона за
такою присегою речы самой не тратить. А ведь
же о самую речъ стороне жалобной далей посту-
повати сказалихмо. По которомъ сказанью на-
шомъ объжалованая сторона сениорове Саские
поведили, ижъ с тыхъ трохъ мещанъ печатаровъ
одинъ з нихъ смерътю з сего света зышолъ, а
ведьже на то местъце казнодея самъ Саский
князь Епъ готовъ тую волю небожчыка пры тыхъ
двухъ помененыхъ мещанехъ присегою ствер-
дити. А умоцованый ей милости паней воеводи-
ной Троцкой, заховавъшы собе все права вцале
при той апеляцыи на розпертье о самую речъ,
розумеючы собе в томъ сказъ нашъ не водле
права вчыненый, апелевалъ с тымъ всимъ до
суду головъного трыбунальского. Мы врядъ
ему апеляцыю допустили в томъ выроку на-
шомъ. Што про паметь до книгъ справъ судо-
выхъ земскихъ Виленскихъ записано, а по за-
писанью и сесь выписъ с книгъ подъ нашымн
печатьми сениоромъ збору Саского выданъ. Пи-
санъ у Вильни. Мальхеръ Петкевичъ писарь.
Скорыкговапъ с кпигами. Япъ Бутвиловичъ.

Тоже, залъ Б, гак. 8, № ^, док. № 149-

№ 51. —1591 г. 24 Декабря.

Жалоба Яна Круш вскаго на Станислава Немеру, который напалъ на него и на-

н съ сильные побои.

Лета Божого нарожепья К<Ь~чд (1591), месеца
Декабра кд" (24) дня.

На вряде его королевское милости кгродскомъ
воеводстъва Виленского передо мною Ян<рь Во-
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леславовичомъ Свирскимъ, маршалкомъ госпо-
дарьскимъ, державцою Мойшокгольскимъ, на-
местъникомъ Виленскимъ, оповедалъ и жаловалъ
шляхетний Янъ Крушевъский на Станислава
Немеру о томъ, ижъ дня вчорашънего, месеца
Декабря кг (23) дня о третей године в ночь с
понеделку на второкъ, будучы дей ему Яну Kpy-
гаевъскому в лазни тутъ въ месте Виленскомъ
подъ замкомъ подле костела светое Марыны Маг-
далены, то пакъ дей ужо идучы ему з лазни з
некоторыми людьми добрыми в товарысгьве ку
свой господе и праве дей ужо прыходечы ку
господе своей, противъ господей пана Тыкецкого
за дворомъ старымъ его милости князя бискупа
Виленъского лежачое, помененый дей Станиславъ
Немера, выскочывшы з заулку з не иало помочни-
ками своими, которыхъ онъ лепей имена ведаетъ,
ночънымъ обычаемъ кгвалтовне рушывшысе яко
кгвалтовники до него, бачучы его Крошынского
йдучого, на которого тотъ помененый Немера
заселъ былъ, хотечы дей его замордовать, тамъ
же дей его Крушевъского помененый Немера з по-
мочниками своими збилъ, змордовалъ, ажъ дей
заледво оборонъною рукою, не даючысе забиять
ушолъ дей- до господы своей, бо дей тэжъ ему
ужо на ратунокъ выпали, кгды почалъ кгвалту
волать, зачымъ онъ дей Немера ушолъ; пры ко-

торомъ бою згинуло дей у него Крушевског»
дылия фалюндышу бурнатного, которая кошто-
вала копъ шесть, готовыхъ пенезей червоныхъ
золотыхъ шесть, а монеты полтретя гроша, шапъка
куны подшыта кошътовала золотыхъ тры поль-
скихъ, клучы одъ скрыни, поесъ едвабъный за
два золотыхъ кунленый. А потомъ дей дня се-
годънешънего, месеца Декабра кд* (24) дня, року
звышъ помененого по оповеданьи его помепеный
Янъ Крушевский, будучы в господе своей у
неякого малара тутъ в месте Виленскомъ про-
тивъ костела Светого Духа по потребе своей,
то пакъ дей тотъ же помененый Станиславъ
Немера, доведавъшысе о немъ Крушевъскомъ в
томъ дому такъже с помочниками своими з не-
якимъ слугою его милости пана маршалка над-
ворного, прышодшы и зоставшы дей его Крушев-
ского у того малара, знову дей его тамъ же в той
господе збилъ, змордовалъ заледвесе одънего оборо-
нилъ и в тотъ дей часъ згищ'лъ у него кордъ, ко-
торый егокоштовалъгрошей н; и мало дей натомъ
маючы, похвалку на здоровье его учынилъ, хотечы
его забить.

Которое оиоведанье до кнпгъ кгродскихъ Ви-
ленскихъ есть записано.

Внлен. центральн. архивъ. Изъ связки докумен-
товъ Вилгнскаю гродскаго сі]да№ Ą.6ĄI, актъМ 8.

№ 52.-1591 г. 28 Декабря.

Заявленіе Луки Кречевскаго о нанесеній его ч лов ку смертельныхъ побоевъ слу-

гою Луки Мамонича въ дом на Пречистенской улиц .

Лета Божого нароженья дфчд (1591) месеца
Декабра ки (28) дня.

На враде его королевское милости господарь-
скомъ кгродскомъ воеводства Виленского передо
мною Яномъ Болеславовичомъ Свирскимъ, маршал-
комъ господарьскнмъ. державцою Мойшокголь-
скимъ, наместникомъ Виленскимъ, оиоведалъ слу-
жебникъ зацне врожоного его милости пана Кгабры-
еляЯаркуского—дворенина его королевской мило-
сти панъЛукашъКречевский самъ отъ себеиотъ
жоны своее Реины Волковны и обътяжливе жаловалъ
о томъ, нжъ што дей в году теперешнемъ дфчд

(1591), месеца октебра межы днемъ четвертымъ.
и пятымъ в ночы, могло быть зъ чотыри годины
в ночъ, нашодшы моцно, кгвалтомъ на домъ ихъ,
который дей они арендуютъ у мещанина госио-
дарьского места Вил иского у папа Павла Чуи-
ныка, который лежытъ на улицы Преческой (на
улицы светое Пречистое...), межы домами мещаиъ
господарьскнхъ места Виленского, то есть бокоиъ
одныиъ до дому Остаиа Драгилевича, а другииъ
бокомъ до дому Федора Безручъки, служебішкъ его
милости пана Лукаша Момонича скарбного его
королевской милости Великого князства Литов-



ского Прокопъ Карповичъ самъ особою своею и
••з многими помочниками своими вороты посекъ,

порубалъ и служебника ихъ на имя Станислава
Плохоцкого— шляхтича учтивого збилъ и змор-
довалъ и у правую ногу того слугу ихъ с пуд-
гаку нострелилъ, то пакъ дей в году тепереш-
немъ же.лфчл (1591) месеца Декабра межы днемъ
двадцать шостымъ и семымъ зъ четверга на пят-
ницу въ ночы тотъ помененый Станиславъ Пло-
хоцкий служебнакъ пана Лукаша Кречевского и
малжонки его зъ того постреленья отъ того по-
мененого Прокопа Карповича смертью зъ сего света
зъшолъ. Якожъ тотъ помененый панъ Лукашъ
Кречевский и малжонка его, заховуючысе в томъ

водлугъ обычаю права посиолитого, того небо-
щыка служебника своего Станислава Плохоцкого
на врядъ кгродский Виленский здесь до замку
дня нинешнего, месеца Декабра двадцать осмого
дня прывозили и просили мене о возного на огле-
данье того служебника своего забитого, вжо в
труне лежачого. Ямъ имъ на то прыдалъ воз-
ного повету Виленского Яна Косинского, кото-
рый возный того трупа огледавшы и чого будучи
сведомъ, ставшы очевисто дня сегоднешнего, ме-
сеца Декабра двадцать осмого, ку записанью до
книгъ кгроскихъ Виленскихъ созналъ.

Тоже, № Ą6ĄI, Л? іб.

№ 53. -1592 г. 1 Апр ля.

Заавлені вознаго о назначеній срока для уплаты долга.

Лета Божого нароженья тисеча пятьсотъ де-
ветьдесятъ второго, месеца Апреля первого дня.

На враде его кородевъской милости кгрод-
скомъ воеводства Виленъского передо мною Яномъ
Болеславовичомъ Свирскимъ—маршалкомъ госпо-
дарьскимъ, державъцою Мойшакгольскимъ, наме-
стникомъ Виленъскимъ, ставъшы очевисто возный
вовету Виленского Матысъ Каменъскнй ку запи-
саныо до книгъ кгродскихъ Виленъскихъ созналъ
и того созпапья своего квитъ нодъ печатью своею
и подъ печатьми стороны шляхты подалъ писаный
іыми словы: Ja Matisz Kamieński—woźny powiatu
"Wilienskiego, zeznawam tira moim kwithem, iż w
roku theraznieiszim tisącza pięthseth dziewięthdzye-
siąth wthorego, miesiącza Aprilya pierwego dnia,
maiącz mnie przi ssobie dwuch sliachcziczow pana
Fridricha Janowicza a pana Maczieya Guyszkiego
posilał rauie woźnego pan Benedikt Czyczko—zło-
tłmyk miastha Wilienskiego do domu nieboszki
Gwiazdowskiey, ktori dom miała w zasthawie we
cztherudziesthu kopach grossy od Jakuba Czyczka,
który lycży w miesczie Wylienskiem na uliczy Wi-

lienskiey, niepodalieko brami Wilienskiey, do po-
tomków iei pana Mikołaia Żylinskiego у małżonki
iego Alieny Janowny Dolgielowny a do Flioryana
Baikowskiego i do żoni iego Anni Więczławowny,
składaiącz im dzień i godzinę, tho iest dnia pierw-
szego ApreMa na godzyne osmnastey w zamku Wi-
lienskiem z iego mosczią kniaziem Janem Boliesła-
wowicziem, abi the ssume kop cteridziestu odobraly,
niżli ssamicb thych ossop w tem domu nie zastały,
iedno Jewke Jagniezke, która się mieniła bicz
ssłużebniczą nieboszczyczi Gwiazdewskiei, i powie-
działa, że ia dam panom wiadomoscz o they godzi-
nie, iesliże będą chcieli bracz the pieniądzie. Co ia
woźny oznaimiwszy the godzinę w domu thim cie-
liadzi, spisawszy na then kwith moy, odniosłem
then kwyth moi do xiąk groczkich Wilienskicb.
pod pieczęczią mą i s podpissem ręky mey i pod
piecięczmy thych sliachczicow pomienionich. Pisań w
Wilnie. У того квиту печатей прытисненыхъ тры.
Которое сознанье возного и тотъ квитъ его до
книгъ кгродскихъ Виленъскихъ есть вписанъ.

Тоже іЛ£ АЬАІ, актъ № Ą.
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№54.-1592 г. 1 Апр ля.

Заавленіе вознаго о порядк разбирательства д ла въ Виленскомъ магнстрат

между Лукою Маманичемъ и Мат еемъ Бориминскимъ.

Лета Божого нарожепья тисеча пятьсотъ де-
ветьдесятъ второго, зіесеца Апреля первого дня.

Передо мною Яномъ Болеславовичомъ Свир-
скимъ— маршалъкомъ господарьскимъ, держав-
цою Мойшокгольскимъ, наместъникомъ Виленъ-
скимъ, ставши очевисто возный новету Вилен-
ского Янъ Миколаевичъ Косинъскнй сознанье
свое устъное в справе пана Лукаша Маионича,
скарбъного великого князства Литовъского, ко-
торая се точыла у суду гайного на ратушу Ви-
ленъскимъ с паномъ Матеушодіъ Буршшскимъ,
войтомъ Виленъскимъ, учьшилъ, которого со-
знанья своего квитъ свой подъ печатью и съ
подппсозіъ руки своее, такъ тежъ подъ печатыш
двухъ шляхтпчовъ, в томъ квите его жшененыхъ,
до книгъ кгродскихъ Виленъскихъ подалъ; ко-
торый іотъ квитъ слово отъ слова такъ се в
собе маетъ: Ja Jan Mikołaiewicz Kosinski—woźny
powiatu Wilienskiego, tym kwitem moim ku zapy-
saniu do ksiąg grodzkich Wileńskich zeznawam,
iż ia woźny za użyciem iego mosczi pana Łukasza
Mamonicza—skarbnego wielkiego ksienstwa Lithewą-
skiego w roku teraznieyszym tysiąc pięcseth dzie-
więćdziesiąt wthorym, miesiąca Marca osmnastego
у dziewiętnasthego dnia tegoż miesiąca naza-
iutrz, przysłuchiwałem się sprawie, która się to-
czyła panu Matheiaszowi Boryminskiemu—sekre-
tarzowi iego kroliewskięy miłosczi, woytowi Wi-
lienskiemu s panem Łukaszem Mamoniczem, skarb-
nym iego kroliewskięy miłosczi wielkiego księstwa
Litewskiego na ratuszu Wileńskim, ktorey sprawy
przez te obadwa dni pomienione przysłuchiwaiąc,
miałem przy sobie stronę dwuch szliachcicow, to iest
pana Stephana Paszko wskiego a pana Dawida Ja-
znickiego Supronowicza; у napierwey gdyśmy w
roku teraznieyszym dziewięćdziesiąt wtorym, mie-
siąca Marca osmnastego dnia we srode przyszliśmy
na ratusz Wileński do yzby sądowey gayney, tam
do tey izby gayney przyszedł pan Jakub Kienizsko
—burmistrz miasta Wileńskiego у w koło w ławicy
sądowey na mieyscu woytowskim zasiadł, a z nim

spoinie przyszli гаусе miasta Wilienskiego pan Mi-
kołay Stephanowicz Krumakiepura, pan Marcin
Tomaszkiewicz, pan Jan Balaszko, a przy nich ław-
nicy—pan Absolon Mrzygłod, Tomasz Dygon—stro-
ny litewskiey, a sthrony ruszkiey—pan Ostafiey
Borowik—гауса, a ławnicy Michayło Karpieka a
Jarmoła Bogdanowicz Piwowarowicz, którzy przy
tem panu Jakubie Kienisku w thym że kole sądo-
wym ławycy gayney zasiedli; tam stoyąc za kołem
pan Andryan Wierbicky, wystąpiwszy, a mianuiąc
się być umocowanym od pana woyta Wileńskiego
przeciwo panu Łukaszu Mamoniczu—skarbnemu
wielkiego' ksienstwa Litewskiego, przeciwo panu
Hrehorowi Fiedorowiczowi Pieczonce гаусу, а prze-
ciwo Sebestiianowi Marcimowieżowi—złotnikowi,
prószył ymieniem pana Matheusza Buryminskiego—
sekretarza krolia iego mosczi, który iest woytem
Wilienskim, o zagaienie przeciwo tych w wierzchu
pomienionych person sądu gaynego gorącego; które
słowa pan skarbny słyszącz mowyące od Andriiana
Wierbickiego do pana Jakuba Kieniszka, rzekł na
te słowa: słyszę,* że tu pan Wierbicky domawia się
ymieniem pana woyta Wileńskiego przeciwo mnie
za gaienie gorącego sądu, a thak ia nie dopuszczam
tego sądu gorącego gaic, gdy żem ia nie iest żaden
taki złoczyńca, na którego by słuszny sąd gorący
zagaiony być miał; a iesli że idzie miedzy mną a
panem woytem strony niektorzych słów uszczypli-
wych, które mie od pana woyta niewynnie przed
iegomosc panem kanclerzem podkali, które on chcąc
zatrzeć mnie tu do sądu gaynego pozwał, a.
tak byście dobrze у sąd gayć chcieli, tedy ia bę-
dąc sługą у urzędnikiem krolia iego mości ziem-
skim wielkiego kxięstwa Litewskiego, a ze mną tesz
chce sprawę mieć w sądzie gaynym sługa у urzę-
dnik krolia iegomosci samże przed sobą abo sądem
swym, którego tu mieysce waszmosc zasiadacie; prze-
to ia tu w żaden sąd z nim się wdawać nie mogę
у nie chcę, ale się do iego krolia mości, yako sę-
dziego wyszego, odzywam у waszmosc tesz panio
burmistrzu у waszmość panowie rayco będąc urzę-
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.mikami y osobami sadowimy inszey ławice sądo-
wey, tey, którzy spraw gaynich krwawych nie sądzą
у siedzicz nie mogą, у wi tey sprawy sędziami być
у oney sądzić nie możecie, yako nie w swey ła-
wicy, a przetho thego sądu gaynego gorączego, yako
strona potrzebuie, gayć go przeciwo sobie nie do-
puszczam, ale sie yako urzędnik iego króliewskiey
mości do króla iegomosci odzywam. Zatym pan Ja-
kub Kieniszko, burmistrz, schiliwszy sie do obmowy
z temi, co z nim w kole siedziely, a po namowach
swoych powiedział pan Jakub Kieniszko panu skarb-
nemu: próżno waszmoscz broni sądu gorącego gaić,
alie poszlie do drugiey izby do panów burmistrow
у radziec, pytaiąc sie u nich, co by s tym czynić:
a zatym pan Jakub Kieniszko posłał s przodku
koła kilka osób, a przy nich pana Loreiica Widzi -
szewszkiego, pisarza ławniczego, kthory gdy przy-
szli z yzby radzieckiey do koła izby. sądowey gay-
ney, tam zarazem pan skarbny począł mówić do
nich: wazmosc tu w tym kole siedziecie, a po wia-
domość do panów burmistrow у radziec do prze-
czywney yzby ślecie, a tam w tey izbie pan woyt
s pany burmistrami у raycami pospołu siedzi, któ-
ry ze mną sprawę chce mieć, do tegoż szliecie po-
wiadomość, który sie ze mną wprawuie, on tam bę-
dąc miedzy nimi, będzie ich na swą stronę kiero-
wał. Na co pan Jakub Kieniszko powiedział, yż
tam między nimi pana woyta niemasz, ale iest w
swiotelce poboczney, kthora s teyże izby iest, gdzie
oni w ławicy siedzą. A powiedziawszy to pan Ja-
kub Kieniszko powstawszy yął gayć sąd gorący
gayny у gaił go wprzód ymieniem krolia iego
mości, ymieniem panów senatorów, ymieniem pa-
nów burmistrzów у radziec, ymieniem у mocą pa-
na woyta Wilienskiego, mówiąc: gaie imieniem у
mocą pana woyta Wilienskiego, ktorzego mieysco
trzymam, у ymieniem panów ławników; które sło-
wa w gaieniu sądu pan skarbny słysząc, powie-
dział: waszmosć panie burmisthru, mocą pana woy-
ta tego, który zemną sprawę chce mieć. sąd go-
rący gaysz, przotho ia tu przed wami w żadną
sprawę się nic wdaic, a waszmosć tesz dwuch
urzędów sądowich na sobie mieć nie możesz, będąc
burmistrzem, я miał biś być lantwoitem, a mieysce
woytowskie zasiadać; pan Jakub Kieniszko na to
nic nie mówiąc, kazał sprawy ludziom sprawować,
a to sio wszystko działo po pierwszey godzinie s
południa; za ktoremi słowy pana burmistrowemi

rzekł pan skarbny: każe "waszmosć stronam do sądu
przystępować, a iusz godzina sądowa minęła, a sąd
daley niema siedzieć, ieno do południa, a to iuśz
godzina wtóra s południa idzie, zatym przecie pan
Jakub Kieniszko kazał stronam do spraw przystę-
pować.. A gdy sługa przysięgły zawołał na stron,
aby do spraw przystępowali, zatym Andrian Wier-
bicki, umocowany pana woyta Wileńskiego, począł
mowyć do sądu, isz pan Mateusz Borzyminski po-
zwał tu Sebestiana złotnika ku zeznaniu prawdy,
aby tu zeznał pod sumnieniem, ieżeli on kiedy miał
sprawę przed niem s panią Dmitrową byrmistrową
o spadek, dał mu panu woytowi Wilienskiemu od
dekretu w tey sprawie złotych kilka set, a żenię
iego kleynot noszenie, у prosił, aby do wyznania
prawdy do nich do koła był wpuszczon, któremu
to Sebestianowi złotnikowy do koła do siebie wstą-
pić kazali, a tamże wpuściwszy do siebie, coś z nim
po mału schiliwszysie do kupy mówili, a co on
z niemi, a oni z niem schiliwszysie w kolie mówili,
tego z nas żaden nie słyszał, bo to pocichu spra-
wowali; zatym gdy wyszedł s koła od nich, mówił
do mnie woźnego pan skarbny i swiadcził sie mną
woźnym: słyszałeś tu, panie woźny, że pan burmistrz
Kieniszko Sebestianowi złotnikowy kazał dla ze-
znania prawdy do koła wstąpić, który wstąpiwszy
do nich coś poszeptem z niemi mówił, a tu z nas
żaden nie iakiego zeznania iego nie sliszał, ani tesz
on, iesli iakie zeznanie uczynił, tedy dwu palców,
iako prawo uczy, ku gurze nie podnosił, a iakom
sie w żaden sąd nie wdawałem, tak у nie wdaie у
tobą sie woźnym у stroną świadczę; iakoż у ia wo-
źny (z) stroną przy mnie będącą nie słyszałem nic
głośnego z ust tego Sebestiana złotnika, aby iakie
zeznanie przed niemi miał czynić, także tesz у te-
gom nie wydział, aby dwa palce prawey ręki ku
gure podnosić miał, a w tem gdy iusz s koła ten
Sebestiian złotnik wyszedł, pan Jakub Kieniszko
burmistrz kazał panu Lorencowi Widziszewskiemu
pisarzowi czytać s xiąg, aby czytał zeznanie tego
Sebestiana złotnika, które iakoby miał przed niemi
czynić w kole, ktoregom ia, ani żaden z nas nie
słyszał, za którym roskazanłem pan pisarz czytał
s xiąg, iakoby ten Sobestian złotnik przed nimi w
kole pod sumnieniem miał dwa palce ku gurze
podnioszszy zeznać, że on żadnych podarków iako
samemu panu woytowy, thak у pani małżonce iego
nic dawał, a po tym przeczytaniu pana'
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począł mówić po inszych mowach swych przeciw
"panu Hrehorowi Fiedórowiczowi гаусу, iż pan гау-

iest pozwa!n od pana woyta
sie przysłuchał zeznania tego

са dla tego tu
Wileńskiego, aby g
pana Sebestiiana złotnika i aby sam prawdę ze-
znał, . iesliże kiedy gdzie słyszał od kogo mowyąc
ó panu woycie Wileńskim, abo iesliże gdzie przed
kim у kiedy sam mówił, aby od tego Sebestiana
złotnika pan woyt miał wziąć kilka set złotych
podarku ód dekretu, a pani małżonka iego złote
noszenie kleynot, aby to powiedział, a pana skarb-
nego tesz o to pozwał, aby sie tesz temu zeznaniu
Sebestiianowemu przysłuchawszy tesz to powiedział,
o co iest у pan Piećźchka pozwan, iesli kiedy kto

kim abo on sam mówił, aby od
złotnika sam woyt miał wsiać

у gdzie у przed
tego Sebestiiana
kilka set złotych podarku od dekretu, a pani mał-
żonka kleynot złoty noszenie. Pan Hrehorey Fie-
dorowicz Pieczonka гауса, za przydaniem iemu od
sądu umocowanego pana Woyciecha Dulewskiego, z
osoby swey. powiedział, yż on, nie słysząc żadney

skargi przełożoney na przeciwko sobie od pana
woyta, nie powinien ni iakiego zeznania słuchać a
ni czyiego, gdyż nie iest pozwan do słuchania ia-
kiego zeznania, a sam tesz niema na to respondo-
wać, bo żałoby nie słuchał, iedno pytanie iakieś,
które pytanie iest własna opinia, a nie własna ża-
łoba, a w domniemanych rzeczach albo w opiniach
kto szczyrze nie przekłada żałoby, iedno opinią mó-
wi, nie powinien odpowiadać na żadne interogato-
rium, у prosił wolności od rzeczy у odzywał się do
panów wszytkich zdania; a pan skarbny strony
swey powiedział: ia z osoby mey iakom sie na po-
czątku w żadną sprawę s panem Mateuszem Bo-
rzyminskim nie udawał, tak у teraz nie wdawie,
a to s tych miar, że waszmość, panie burmistrzu у
panowie гаусе, sędziami tey sprawy być nie może-
cie, będąc sędziami inszey ławicy, a nie sędziami
ławice gayney sądów krwawych; z drugiey przy-
czyny, żem iest pozwan od pana woyta Wileńskie-
go do iego samego sądu, który on sam odprawuie
abo iego namiesnik, a wy teraz iego ymieniem od-
prawuiecie, a isz idzie miedzy nami urzędnikami
krolia iegomosci o słowa, przeto proszę o odesła-
nie na sąd iego krolewskiey mosczi у proszę abyś-
cie sie my declarowali, ieżeli mie odeszlecie, abo
nie. Zatym pan Jakub Kieniszko schiliwszy sie s
tymi wszystkimi, co z nim w kole siedzieli, do na-

mowy, potym s panem Lorencem pisarzem posłał
ich kilku do izby przeciwney do panów burmistrow
у radziec pytayąc ich, co by s tym czynić? A pan
skarbny rzekł: zatym waszmość tam do panów bur-
mistrow у radziec szlecie po ortel, a pan woyt tam
miedzy niemi siedzi, co by nie miało być; a gdy
iusz poszli oni tam, posłał mie za nimi pan skarb-
ny, abym tam, do izby radzieckiey za nimi
wszedł, a tam pana woyta oglądał; a gdim ia,
mayąc tesz stronę zwysz mianowaną przy sobie, za
nimi do izby radzieckiey wniść chciał, tam mie у
stronę przy mnie będącą słudzy radzieccy miesscy
do izby wpuścić nie chcieli, a gdym ich pytał o
panu woytu Wileńskim, gdzie by był? oni mnie
powiedzieli, że w yzbie radzieckiey pospołu s pany
burmistrami у raycami siedzi; a gdym sie nazad
do izby gayney sądowey wrócił у tom panu skarb-
nemu opowiedział, pan skarbny mówił do pana
Kieniszka у do panów radziec у ławników z nimi
siedzących: waszmość mie tu s panem woytem są-
dzić chcecie, a itnyeniem у mocą sąd iego zagaili-
ście, a po ortel do niegoż do izby przeciwney szle-
cie, bo on pospołu z burmistrzami у raycami sie-
dzi, co by nie miało być, samże na mie skarży
у samże mie przez was sądzić chce, samże przy
ortelu między burmistrami siedzi, co by nie miało
być: a w tym, gdy przyszedł pan pisarz ławniczy
s pany ławnikami у zasiadszy mieyscza swe a schi-
liwszy sie do kupy, coś poszeptem z sobą gadali,
a po onym gadaniu powiedział pan Kieniszko na
powiescz umocowanego pana Hrehora Pieczonky,
гаусе, że to interrogatorium Andriana umocowane-
go pana woytowego za opinią nie może być rozu-
miane, ale powynien pan Pieczonka na ynterroga-
torium umocowanego pana woytowego odpowiadać,
у kazał mi rozkazować; a pan Pieczonka od tey
sententii apelował, niżli mu apelacy dopuścić nie
chciely, a na powieść pana skarbnego powiedział,
że waszmość do krolia iegomosci w tey sprawie
odsyłać nie możemy, ale tu panu woytowy u tego
sądu gaynego forum być uznawamy, у kazali daley
panu skarbnemu procedować; a pan skarbny nie
przyznawayąc być sobie forum przed nimi, a isz mu
nakazali daley procedować, apelował do iego kro-

skazania ich. Na co mu
pan Kieniszko powiedział, yż poszle do panów do
przeciwney izby, pytaiąo sie, iesli by mieli apelacy
dopuścić, a w tym te sprawę do zayuthra do dzie-

lewskiey mości od tego
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•więtnastego dnia tegoż miesiąca marca odłożyli.
A gdy na zaiutrz sie na ratusz zeszli, tam na mies-
cu woytowskim zasiadł pan Absolon Mrigłod, ymie-
niem у mocą iego królewskiey mości, ychmosciow
panów rad, ymieniem у mocą panów burmistrow,
radziec у ymieniem у mocą pana woyta Wileńskie-
go у panów ławników sąd gorący gayny zagaił,
a po iego zagaieniu przyszedł pan Jakub Kieniszko
burmistrz у zasiadł na mieysci woytowskim w kole
sądzieyskim gaynem sądu gorącego, a pan Absalon
Mrzygłod usiadł w kole na mieyscu ławnyczym a
z nim Kieniszkiem zasiedli w kole pan Tomasz Dy-
gon, pan Kasper Komlewicz a pan Jan Obugiel a
z ruskiey strony pan Michayło Karpieka, pan Fie-
dor Baranowicz a pan Jarmoła Bogdanowicz Piwo-
war owicz; a gdy iusz w kole zasiadszy sąd zaga-
yono, Andrian Wierbicki, umocowany pana woyta
Wilienskiego, znowu tych że słów, со у wczora, mó-
wił, yako przeciw panu Pieczonce—гаусу, tak у
przeciw panu skarbuemu ponawiał; a isz sie nie
chcieli wdawać w prawo, prosił na nych contuma-
cy zdania у репу karania wedle artykułów opisa-
nych i te artykuły on że sam po łacinie czytał,
ale ich po polsku nie wykładał; a Pieczonka—гау-
са, stoyąc przy apelaciey swey, aby mu iey dopuś-
cili, od. tego nakazania swego, że mu tu odkazo-
wać uznali; pan Jakub Kienizsko powiedział, że

od tego waszmość apelacy nie dopuszczamy, ale
słuchay, waszmość, skazania w; samey głowney rze-
czy; pan skarbny powiedział: ya yakóm sie nie
wdawał w żadne prawo, thakże у skazania żadne-
go słuchać nie chce, ale przy głownem skazie o to
samo, yż waszmość mnie tu forum uznały, apeluie.
Zatym pan Jakub Kieniszko w samey głowney
rzeczy sentencyą uczynił, a po uczynieniu dekretu
iego pan skarbny, przy pierwszey apelacy swey
stoyąc, znowu do iego królewskiey mości apelował,
a pan Kieniszko s kolegami swemi apelacy panu
skarbnemu dopuścił. Co wszytko, yako się działo
osmnastego у dziewiętnastego dnia Marca, pan skarb-
ny mną woźnym у stroną zwysz pomienioną przy
mnie będącą oświadcza, czego wszytkego ia wo-
źny będąc wiadom, dałem panu skarbnemu to
moie zeznanie ku zapisaniu do xiąg grodzkich Wi-
lienskich s pieczęcią moyą у s podpisem własney
ręki mey у pod pieczęciami strony przy mnie bę-
dącey zwysz mianowaney. Pisano w Wilnie dnia
20 Marca roku pańskiego tysiąc pięćset 92. У то-
го квиту печатей прытисненныхъ тры, а подпись
руки возного тыми словы: Jan Kosinski, woźny
ręką swą podpisał.

Которое созданье квитъ до книгъ кгродскихъ
Вилепскпхъ есть вписано.

Тоже, Л? Ą6'41, док. JV? 2.

№ 55. — 1592 г. 8 Апр ля.

Жалоба Хм левскаго на Мартина Гостилла, который напалъ на него на Конной

улиц , нанесъ ему сильные побои и пограбилъ вещи.

Лета Божого нароженья тнсеча пятьсоть де-
веть десятії второго, (месеца) Апреля осмого дня.

На ираде его королевское милости кгродскомъ
Виленьскомъ передо мною Яномъ Белеславови-
чемъ Свіірскимъ, маршалъкомъ господарьскимъ,
д ржавцою Мойшокгольскнмъ, паместникозіъ Ви-
ленскимъ, жаловалъ и оповедалъ черезъ прые-
теля своего Якуба Миньчевского слуга места Ви-
леньского ратушний присяглий, на име Янъ Хме-
левский о тоиъ, штожъ дей в году теперепшемъ
тисеча пять сотъ деветьдесятъ второмъ, месеца
Апреля семого дня, у вечоръ, идучы дей ему

Яну Хмелевскому з госиоды своее до ратушы
водълугъ повинъности своее ночовать дорогою
добровольною улицею, прозываемую Кольскую,
то пакъ дей неякий Мартинъ Гостило, догонив-
шы дей его Яыа Хмелевского па той Коньской
улицы, безвинне збилъ и зрапилъ; при которомъ
дей бою згиную дей у пего шапка, кунами под-
шитая, за полъторы копы грошей купленая,
коръдъ, куплений за два золотыхъ польскихъ,
хустка с чорнымъ шолъкомъ вышытая, купле-
ная за грошей двадцать два. Якожъ дей онъЯиъ
Хмелевский, взявши возного повету Виленьского
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Яна Косипьского и раны свои на собе объвелъ
и оказалъ. Который возный Янъ Косинский,
тыхъ ранъ на Яну Хмелевскомъ огледавшы, в
семь же року деветьдесятъ второмъ, месеца
Апреля одинадцатого дня созналъ и того сознанья
своего квитъ свой подъ печатью и с под-
писомъ руки своее и подъ печатыга стороны
шляхты, пры немъ будучой, покладалъ, который
тотъ квитъ его отъ слова до слова так се в собе
маетъ: Ja Jan Mikołaiewicz Kosinsky, woźny po-
"wiathu Wilienskiego, przyznawani thym kwithem
swoym, yż w roku ninieyszim thysiąc pięćseth dzie-
więcdziesiąth wtorim, miesiąca Aprella dziewięthego
duia, mayąc przy sobie stroną dwuch szlachciców
pana Sebestyiana Wierbickiego a pana Jakuba Min-
czewskiego, ogliądałem Jana Chmieliowskiego, sługę
urzędu mieskiego przysiągłego, na ktorimem widzia-
łem zranenie szkodliwe poczyniono, tho iesth w

głowie i ego cztere rany krwawe cientho, a narerfce
iegoliewyna łokciu rana cz.... krwawa, kthore the
zranienie mienił then Jan Chmieliewski być stałe
у poczynione od neiakiegoś Marcina Hosciły...*
dobrowolną Końską ulicą thu w mieście Wilien-
skim.... kwith swoy przyznałem do xiąg.... pieczi-
encyą у podpisem ręki mey własney у pieczęciami
tey strony szlachthy. Pisań Wilnie roku у dnia
wysz opisanego. У того квиту печатей прытис-
неныхъ тры и подпись руки возного в тые слова.
Jan Kosinsky woźny ręką swą. Которое тое опо-
веданье и жалоба Яна Хмелевского, также и
квитъ возного есть до книгъ кгродскихъ Ви-
леньскихъ вписанъ а по записанью и сесъ вы-
писъ Яну Хмелевскоиу подъ моею печатью есть
выдапъ.

Тоже, J\? 4S9h вктъ № і.

№ 56. -1592 г. 18 Апр ля.

Заявл ні м щанина Мартина Козака о насильственномъ завлад ніи его домомъ и

огородомъ чрезъ аптекаря Филиппа.

Лета Божого нароженья тисеча пятьсотъ де-
ветьдесятъ второго, месеца Апреля осмьнадъца-
того дня.

На въраде его королевское зшлости кгродъ-
скомъ воеводъства Виленъского передо мною
Яномъ Болеславовичомъ Свнрскпзіъ — маршад-
комъ господарьскимъ, державъцою Мойшакголь-
скимъ, наместникомъ Виленъскимъ постановивъ-
шысе очевисто мещанинъ места Виленъского а
служебъникъ его милости пана Станислава ІІе-
ляса Мартинъ Козакъ жаловалт> и оповедалъ то,
ижъ дей в року теперь идучомъ тисеча пятьсотъ
деветьдесятъ второмъ, сениорове збору еванъ-
елицкого Виленъского послали его были до пущы
князей Пузыновъ для роботы тарчи дерева и,
мешкаючы тамъ недель колько, а в небытности
дей его неякий Филипъ аитекаръ, нрономъиевъ-
шы боязни Божой и срокгости права посполи-
того, иашодшы моцио кгвалтолъ самъ особою своею
и з МНОГИМИ иомоцпиками своими на домъ его

властный, лежачый неподалеко мосту мурованого,
противъко тешли короля его милости Матееви
жмойдинови, а подъле плячу и домовъ его
милости, пана воеводы Виленъского, который дей
онъ свопмъ власнымъ накладомъ коштомъ збу-
довалъ за ведомостью пана Виленъского пана
его милости пана Яна Кишки и который дей онъ
збудовавъшы и огородъ илотомъ огородивъшы
сиокойне ужывалъ и того в покою ужывалъ те-
резъ летъ двашдъцать, а онъ дей Филипъ аите-
каръ безъ бытности его тотъ домъ з огородомъ
кгвалтовне, свовольне, кромъ ведомости его взялъ
и засеялъ, дерево, дрова u будованье u огоро-
женье в моцъ свою побралъ, пастериакъ, петрушку,
морковъ иокопалъ, иобралъ, а его дей с снокойного
держаня и ужыванья кгвалтовъие выгиалъ и вы-
былъ и в моцъ свою взялъ; а где оиъ Мартииъ
Козакъ до оного дому нрышолъ, оиъ дей его не хо-
телъ в домъ пустить и госнодарови, который одъ
него передъ тымъ в томъ дому его мешкалъ, его
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Марътина послушнымъ быть заказалъ, которое
дей будованье и огороженье коштовало его копъ
две грошей литовъскихъ. Которое тое опове-

данье до книгъ кгродскихъ Виленъскихъ есть
записано.

Тоже, Je 464*1 актъ Je 10.

№ 57.-1592 г. 23 Апр ля.

Петръ Воловичъ заявдя тъ право насл дства на вс движимое и недвижимое

имущество по смерти своего дяди Остафія Воловича.

Лета Божого нароженья тисеча пятьсотъ де-
ветьдесятъ второго, месеца Апреля двадцать тре-
тего дня.

На враде его королевъское милости кгрод-
скомъ воеводства Вилепского передо мъною Япомъ
Болеславовичомъ Свирскимъ, маршалкомъ го-
сподарьскимъ, державъцою Мойшокгольскимъ,
ваместъникомъ Виленьскимъ, ставшы очевисто
возный повету Вилепского Янъ Косипъский ку
записанью до кпигъ кгродскихъ Виленъскихъ
созналъ и того сознанья своего квитъ подъ пе-
чатью и с подписомъ руки своее, такъ тежъ
подъ печатьми, стороны дву шляхт>тичовъ по-
далъ, писаный тыми словы: Ja Jan Mikołaiewicz
Kosinski, woźny powiathu Wilienskiego, thim moim
kwitem ku zapisaniu do ksiąg grockich Wilienskich
zeznawam, isz roku teraznieiszego tisionc pięcseth
dziewiędziesiąth wtorego, miesiąca Aprelia dwu-
dziestego pierszego dnia iegomość pan Piotr Woło-
wicz, czasznik iego krolia mości wielkiego xięstwa
Litewskiego, maiąc mnie woźnego przi sobie z
urzęndu grockiego Wilienskiego przidanego i stronę
dwuch szliachcicow pana Jude Beresniewicza, zie-
mianina woiewodstwa Nowogrockiego, a pana Ja-
kuba Wierzchowskiego, prziszedszi z nami thu w
mieście Wilienskini do dwora sławney pamięci nie-
bosczika pana Ostafleia Wołowicza, kaszteliana
Wilienskiego у s tego świata zeszłego, tu w mieś-
cie Wilienskini za zborem Ewanielickim, w zawuł-
ku, niedalicku kościoła Beniadinskiego, nad rzeką
Wilna lieżąccgo, którego tu dworu pan Seweryn
Bonar г Balic, pan Krakowsky, po śmierci .małżonki,
swey paniey Reiny Ostaphieiowny Wołowiczowny
do żiwota swego dzierzącim był, pytał sie o urzę-
dniku tego dworu, ktoby w tim dworze urzędnikiem

albo stróżem onego był? gdzie sie ozwał urzędni-
kiem tego dworu być i w opatrnosci go swoiei mieć
pan Fiedor Michaiłowicz. A za tim iegomość pan
Piotr Wołowicz, czasznik wielkiego xięstwa Litew-
skiego mówił do tego pana Fiedora Michaiłowicza
timi słowy: panie Fiedorze! niebosczik pan Osta-
phiei Wołowicz, pan Wilienski, strii moi, którego ten
dwór ti dzierzisz, s tego świata sszedł, zastawiwszi
po sobie córkę swą panią Bonarową, która tesz s
tego świata iusz sszedła, a isz po iei śmierci wed-
lie prawa przirodzonego ten dwór na mie i na bra-
ta mego pana Romana Wołowiczow i wszitka ma-
iętność w nim lieżąca i ruchoma, także yne wszit-
kie domy, do tego dworu nalieżące, za murowanym
mostem lieżące, z poddanimi tego dwora, w tich do-
miech mieszkaiącimi, i stodoła za murowanym mo-
tem, także pliac, nie dalieko tego dworu tu w

mieście lieząci, prziszło i spadło. Ja imieniem swim
brata mego prawem spadkowym przirodzonym ten

dwór ze wszitką maiętnoscią, co w niem iest, i ze
wszitkimi własnościami, przinalieżnoscmi do niego,
także pliac tu w mieście Wilienskim i domy у
stodołę, za murowanem mostem lieżącze, w posesią
swoie urzędownie się uwiązuie; pitam cie tedy, ie-
żeli mi te to wszitko dobrowolnie postępuiesz? Na
co pan Fiedor Michaiłowicz powiedział, ysz ia wasz-
mosci uwiązania w ten dwór, także w pliac tu w
mieście Wilienskim i w domy i w poddane i w
stodoło, za murowanem mostem lieżące, i we wszit-
ko, co kolwiek do tego dworu nalieży, nie bronie,
i owszem dobrowolnie postempuie. Jakoż pan Fie-
tfor Michaiłowicz zarazem przedemną wozuim i stro-
ną zwisz mianowaną ten dwór ze wszitkim, iako
sie w sobie ma i co w nim było i iest, także pliac,
niedalieko tego dworu lieżąci, i domy i stodołę, za
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murowanym mostem lieżące, panu Piotru Wolo-
•fficzowi czasznikowi w moc, w dzierżenie у wzi-
wanie podał i inwętarz spisania tego dworu у со
w niem było, także kliucze do ręku iegomosci od-
dał, którego podania i uwiązania sie żaden i ni-
chto nie bronił, a jegomość pan Piotr Wołowicz
ziowszi to wszitko przes mie woźnego za dobro-
wolnym postąpieniem pana Fiedora Michaiłowicza

1 w moc i w posesią swoie, temusz za sie panu Fie-
doru ten dwór ze wszitkim od siebie i brata swe-
go w zawiedanie urędem podał i onegosz urzędni-
kiem tego dwora ot siebie i brata swego ustano-

wił, a inwentarze przi sobie zastawił. I na to ia
woźny dałem iegomosci panu Piotrowi Wołowiczo-
wi ten moi kwit,z moią własną pieczęcią у pod-
pisem ręki mey własney i pod pieczęcmi strony
zwisz mianowaney przi mnie będącey. Pisań Wil-
nie, roku, miesiąca i dnia, iako sie wiszey opisało.
У того квиту печатей прытисценыхъ тры, а под-
пись руки тыми словы: Jan Kosinski woźny ręką
swą. Которое сознанье возного и тотъ квитъ его
до кпигъ кгродъскихъ Вилецъскихъ есть впи-
сапъ.

Тоже, «<\? Ą&ĄI, актъ № J.

№ 58.—1592 г. 26 Апр ля.

Посвид тельствовані вознаго о готовности со стороны Кома вскаго вступить въ

бравъ, согласно об щанію, съ д вицею Войнянкою, братъ которой Андрей Война,

равно какъ н сана нев ста не явились къ назначенному сроку дла бракосоч танія,

вопреки сд ланноиу обязательству.

Лета Божого нароженья тисеча пятьсотъ де-
ветьдесятъ второго, месеца Апреля двадцать
шостого дня.

На враде его королевское милости кгородъ-
скомъ воеводства Виленского передо мъною Яномъ
Болеславовичомъ Свирскимъ, маргаалкомъ госпо-
дарьскимъ, державъцою Мойшокгольскимъ, на-
местникомъ Биленскимъ, оповедалъ то его ми-
лость панъ Юрьи Комаевъский черезъ прыя-
теля своего пана Яна Сташевъского отомъ,
ижъ онъ, панъ Юрьи Комаевъский з воли
и с презренья Божого змовилъ в станъ све-
тый малжонъский дочъку небощыка его мило-
сти пана Лаврына Войны, подскарбего земъского
и писара великого князства Литовъского, панъну
Дороту Войнянку сестру его милости пана Анъ-
дрея Войны, дворанЕна его королевъское милости;
якожъ дей на выконанье того светобливого акъту
зложонъ есть рокъ веселью отъ его милости нана
Анъдрея Войны яко дня сегоднешънего недельного
в дате вышей менованого, по велицедни святе
рымъекомъ, теперь недавъно прошломъ, у четы-
рохъ неделяхъ, черезъ листъ его милости(въ)станъ
светый малъжонъский за его милость пана Юрья

Комаевъского тутъ въ месте здешиемъ Вилен-
ского в каменицы своей отдать; якожъ дей его
милость панъ Юрьи Комаевъский, чынечы досыть
оному застановенью и пошлюбенью своему, на
день сегоднешний недельный ку понятые оное
панъны Дороты Войнянки в станъ светый малъ-
жонъский с прыятелы своими тутъ до Вильни
прыехалъ, нижъли дей его милость папъ Аиъ-
дрей Война, не дбаючи ничого на опое застано-
венье и листъ свой вызнаны и заруку в немъ
описаную з оною сестрою своею панъною Доро-
тою ку выданью в станъ светый малжонский за
его милость пана Юрья Комаевъского тутъ до
Вильни до каменицы своей не прыбилъ и ее за
его милости пана Юрья Комаевъского не отдалъ.
Зачымъ дей онъ панъ Юрьи Комаевъский до
немалыхъ шкодъ и утратъ нрышодъ. Пры ко-
торомъ томъ оноведанью его милости пана Юрья
Комаевского, черезъ менованого ирыятеля его
милости учыпеномъ, ставъшы очевисто возішй
повету Внленского Янъ Миколаевичъ Косинский
ку записанью до книгъ кгродскихъ Виленскихъ
пры квите своемъ сознадъ и того сознанья сво-
его квитъ подъ печатью и с іюдписомъ руки
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своее и ігежъ подъ печатьми стороны шляхты
подалъ писаный тыми словы: Ja Jan Mikołaiewicz
Kosinsky, woźny powiathu Wilienskiego, zeznawam
tym moim kwitem, ysz w roku teraznieyszym ty-
siącz pięćset dziewięcdziesiąth wtorym, miesiąca
Kwietnia dwudziestego sostego dnia, maiąc ia przy
sobie stronę dwu szlachciców, ziemian króla iego-
mosci powiathu Wilienskiego, pana Jana Stanisła-
wowicza a pana Szczęsnego Macieiewicza za wzię-
cziem mnie woźnego od prziiaciela у umocowanego
iegomosczy pana Irego Komaiewskiego pana Jana
Staszewskiego, czyniłem pilność pyzy tey stronie
zwysz pomieniony z tym umocowanym iegomosczy
roku, dnia у miesiąca zwysz opisanego, poczawszi
od poranku asz do wieczora w obudwu domiech у
kamienicach iegomosczy pana Jędrzeia Woiny, dwo-
renina krolia iegomosczi, leżących w mieście Wi-
lienskim, w iedney kamienicy, która leży na sa-
mym skończeniu ulicy Niemieckiey, idąc od ratu-
sza po lewey stronie, która rogiem przypadła w
ulice Trocką; a w drugiey kamienicy na ulicy
Swięto-Duskiey pierwsze wrota od klasztora Swięto-
Duskiego, a po drugiey stronie leży podle kamie-
nici iegomosczy pana Mikołaia Naruszewicza, kasz-
telana Żmuckiego, pytaiąc się, iesliby iegomoscz
pan Jędrzy Woina według listu obligu swego tak,
iako się opisał, dnia dzyszeyszego dwudziestego szó-
stego Kwietnia we czterech niedzielach po wielkiey
nocy gotów był wydać pannę siostrę swoię ieymos-

czy pannę Dorothe Woinanke, podskarbiąnke wiel-
kiego kxięstwa Litewskiego, w stan święty małzon-
sky za iegomosczey pana Irzego Kumaiewskiego
według listu obligu swego, jako to szirey wszytkie
warunki у obowiązki w tym liście pomienione у
dołożone są; nizli iegomoscz pan Jędrzey Woina
do tych obudwuch domów у kamienic swych iako'
sam z pany przyiaciely swymi nie przibył, tak
weselu inszego czasu ku wykonaniu tego actu chwa-
lebnego nie naznaczył у żądny wiadomoscziey o
sobie ne dał. Przeto iegomoscz pan Kumaiewsky,
gotów będąc sam spoinie у z ychmoscziami pany
przyiacioły swymi dnia dzisieiszego przybydz у ten
act za pomocą Bożą skończyć, pilność swoie przes
tego umocowanego swego pana Jana Staszewskiego
mną woźnym у stroną przy mnie będącą, zwysz po-
mienioną, oświadczył, czego ia Jan Kosinsky przy
oczuwistym zeznaniu mym dałem ten moy kwith pod
moią pieczęcią, у s podpisem ręki mey własney у
pod pieczęciami tych ucciwych ludzi strony zwysz
pomieniony. Pisań Wilnie roku, miesiąca у dnia
zwysz opisanego. У того квиту печатей прыти-
снеиыхъ тры, а подпись руки его возного тыми
словы: Jan Kosinsky woźny ręką swą.

Которое оповеданье и возного сознанье, такъ-
же и тотъ квитъ его до книгъ кгродскихъ Ви-
лепскпхъ есть записано.

Тоже, Л? Ą6ĄI, актъ «Л? 6.

.М 59. — 1592 г. 27 Апр ля.

Р ш ні по иску Яновской Гл бовичовой къ евангелическому сбору относительно

Солтановскаго дома.

Выписъ с кішгъ справъ судовъ головныхъ
трыбунальныхъ, отиравованыхъ у Вилыш.

Л та Божого нароженьн тисеча шітьсогь де-
ветьдесятъ второго, діесеца Апреля двадцать се-
мого дня.

Мы судьи головъные, на трыбуналъ у великомъ
князъстве Литоискомъ з воеводствъсъ земель и по-
ветоиънарокъ теперешний деветдесятъвторый об-
раные. ІІрыточыласе справа ее милости наней воево-

динойТроцъкой,деръжавъчынойУпитъской, ей ми-
лости папей Яиовой Глебовичовой на Дубровън ,
папей Катерыны с Кротошына, за апеляцыею ее
милости отъ суду земъского Виленъского з
роковч. Троеігыспхъ, но отсуженью справъ
судовъ головъныхъ трыбунадьпыхъ в року про-
шломъ деветьдесяті, первомъ у двухъ ііеделяхъ
отъправоваіилхъ, которая справа ей милости па-
ией воеводішой Троцкой за мещаниноиъ ее мя-
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зости именья и места ей милости Менъского
земъли Мазовецъкой, за Матысомъ Бурою то-
чыла с патронами головънейшыми, професорами
и сениорами набоженства збору Саского Виленъ-
ского, с княземъ Епомъ Сомъмерою, казнодеею,
Бетромъ Вунъдеръфлетомъ, Рудянътомъ Марыи-
номъ Павъломъ Стереберътомъ, мещаны госпо-
дарьскими Виленъскими, зъ старъшымн того
збору u з ынъшыми, вобецъ рыцеръского и шля-
хетъского н местъского стану людьми, зажы-
ваючыми веры п набоженъства збору Саскаго, за
позвы земъскими Виленъскими, которыми то
ііозвы ее милость пани воєводина Троцъка за
тыиъ подъданымъ своимъ Матысомъ Бурою, а
мещанъка Виленъская Ганъна Янъковъска по-
зывали особъ вышей мененыхъ о забранье дому
и маетности мещанина Виленъского Марътина Ган-
цеЕИча, конъвисара Виленъского, прозываемого
Солътановского, в месте Виленскомъ лежачого на
Замъковой улицы, который домъ тотъ Марътинъ
Ганъцевпчъ конъвисаръ у новетре моровое в року
тисеча -пятьсотъ осмъдесятъ осмомъ, Декабра
шестнадцатого зходечы зъ сего света поветремъ
моровымъ записал'ь тестаменътомъ на зборъ
Саский, на которыхъ то помененыхъ рокохъ земъ-
скихъ зо показаньемъ отъ згмоцовапого особъ
звышъ мененыхъ казнодеп и сениоровъ збору
Саского передъ судомъ земъскнмъ Впленъскимъ
тестаменту небощыка того Мартина Ганъцевича,
пжъ тотъ тестаментъ подъ часонъ каранья Бо-
жого у поветре моровое справъленый былъ, умо-
цованый ей милости наней воеводішой Троцъкой
тотъ тестаментъ бзфылъ, ижъ якобы тотъ теста-
ментъ не водле права справленъ быть мелъ, а
судъ земъский Виленъский, прпсмотрывшысе той
всей справе, иередъ нами покладаной, тестаменту,
который подъ часомъ каранья Божого иоветрея
морового справленый быть бачечы н подъ тымъ
часомъ поветра морового передъ понамесникомъ
Виленъскимъ на яраде кгродскомъ объявленъ, до
книгъ кгродскимъ внисаный, а с подгшсомъ руки
ппсара кгродского пана Миколая Вильчка на то
вынпсъ выданый, а потомъ передъ судомъ
головнымъ трыбунальнымъ в року прошломъ
тисеча пять сотъ деветьдесятомъ тотъ теста-
ментъ и выписъ кгродский объявленъ. Которую
тую справу, тестаментъ и выписъ, такъ же и
выписъ трыбунальпый сторона жалобна, розумеючы

і быть еслушъне тоть тестаментъ справъле-
ный, бурыла, ижъ не тотъ тестаментъ, аде вы-
писъ кгродский того вписанья тестаменту объ-
явленъ и до книгъ трыбунадьныхъ вписаный,
тымъ болынъ справу неправъную розумеючы,
многими прыкладовъ на то прыводечы, якобы
мелъ быть неслушъный; зражала,. подведаючы то,
ижъ тотъ же печатаръ естъ або опекунъ кому
сама речъ описана естъ. Противъ которому та-
ковому буренью умоцованый стороны позваное
сениоровъ збору Саского тыежъ артыкулы на
помочъ беручы, а въ небеспечъности поветр
тотъ тестаментъ справъленый, хотяжъ якие не-
достатъкп сторона задавала, за слушный тотъ те-
стаментъ розумеючы, шырокими словы въ конъ-
троверсыи боронила, прыводечы прыклады справъ

| цесаръскихъ. А врадъ земъский, маючы взглядъ
jna часъ тотъ, подъ которымъ часомъ, то естъ
поветра морового, тотъ тестаментъ справъленъ,
а постерегаючы того, абы воля остатъня людска
не была касована, до того беручы на номочъ с
тогожъ осмого розделу арътыкулу третего з се-
редънего статуту, за которого тотъ тестамептъ
справъленъ, в которомъ описано, ижъ подъ ча-
совъ ирыгоды за двухъ сведецъствомъ и за пры-
сегою пхъ кожъдый тестаментъ за слушный ма-
еть бытп узнанъ, а з стороны печатаровъ жад-
ной вонтъпливостп не бачечы, кгдыжъ у того
тестаменъту печатары два шляхтичы и третий
особа духовъная тое особы змсрлое закону Са-
ского, казнодея печатаромъ за шляхтича третего
почытанъ и розуменъ быти маеть; до того тежъ
трохъ особъ печати и с подъиисы рукъ, кото-
рые се могли па онъ часъ способить, славут-
ныхъ мещанъ места Виленъского прыложопы
быть бачечы, которое за опекуны того теста-
менъту розумепы быть не могълп, а што боль-
шая, тая речъ в тестаменъте ошісаная не имъ
самымъ особомъ, чымъ бы могли владать и ша-
фовать, записана естъ, але костелу Божому збору
Саского; до того тежъ ижъ в праве носнолптомъ,
такъ в середъпемъ, яко и въ тенерешнемь ста-
туте, якнмъ бы снособомъ тестанентъ иодъ ча-
сомъ поветра морового справованъ быть мелъ,
ясное пауки не мели; тогъды ішнъшы собе на
иомочъ арътыкулъ иятьдеснтъ четьверътый в
розделе четьверътомъ, и ирыкладъ с нрава гре-
стиянъского цесарского, водлугъ зданья и сумеиья
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своего до ближъшой справедливости ирыхиливъ-
шысе, тотъ тестаментъ за прысегою самого ка"
знодеи и двохъ сениоровъ збору Саского во
всемъ вцале пры моцы оставили; за которою
прысегою сторона отъпоръвая, зборъСаский речы
самой тратить не мела, а о самую речъ стороне
жалобной далей поступовати узнали, в чомъ умо-
цованый ей милости ланей воеводипой Троцкой,
розумеючы собе в томъ сказъ суду земского не
водле права вчьшеішй, апелевалъ отъ того вы-
року ихъ до суду головъного трибунального, а
врадъ ему апеляцып доиустилъ, яко о томъ шы-
рей тая справа па виписе суду земъского естъ
описана. А такъ мы сзтдъ, пры бытъности обе-
юхъ сторопъ, до тое апеляцыи належачыхъ, с
тое справы, передъ нами покладацое, добре зро-
зумевъшы, в той справе ее милости ланей вое-
водиное Троцъкое зъ зборомъ Саскимъ узнава-
емъ и судъ суду земъского Вилепъского зъ сто-
роны узнаньн самого тестаменъту, впдечы быть
водлугъ права, во въсемъ уфаляемъ, стверъ-
жаемъ и змоцъняемъ, а о самую речъ стороне
поводовой, хочетг. ли суду належного, вольпое
мовенье заховуемъ; ведьже прысегу, за которую
се сторона отпорная, князь Епъ и два сениорове
Матыс7> Литевъ а Мартниъ Бемъ взяли, тутъ
маютъ выконати и роіп> день третий складаемъ.
А за неслушъную апеляцыю впну намъ суду п
стороне дваиадцать копъ грошей на стороне по-
водовой сказуемъ, которую вину сами сениорове
зборопые ішп> праду за ее милость наші воеіт-
дішую Троцъкую шесть коігь грошей заразъ за-
платили. А естли бы ее милость пани воєводи-
ная Троцъкая альбо тотъ иодданый ее милости
Матысъ Бура о часть тыхъ речей, о речъ самую
повторе позвали, тогды до тое справы у суду
налелшого не мають быти доиущоны, ажъ первей
тую вину днанадъцать коиъ грошей сеішоромъ
збору Саского заплатить. А кгды день третий

прысезе прыпалъ, тогды за прыведеньемъ умо-
цовапого и опекуна ее милости даней воеводи-
ное Троцъкое пана Анъдрея Станькевича, подъ-
коморого Менъского, тотъ кпязь Епъ Сомъмера,
казнодея, такъ тежъ тые два сениорове Матысъ
Литевъ а Мартинъ Бемъ черезъ возного енерала
воеводъства Виленъского, водлугъ роты отъ насъ
выданое, присегами своими тотъ тестамептъ
стверъдили, ижъ они за жывота того небощыка
Марътина Ганъцевича, копъвисара, до того те-
стаменъту печати прыложили и руки своп под-
писали. Которая справа до книгъ справъ судовъ
головъныхъ трыбунальныхъ записана. А по за-
писаныо и сесь выписъ подъ печатью земскою
воеводъства Виленъского сениоромъ збору Са-
ского Виленъского естъ выданъ. Писанъ у Виль-
ни. Jan Naruszewic, marszałek trybunalski ręką
mą. Mikolay Zenowicz ręką swą. Jan Justhyn Ju-
riewiczz woiewodzsthwa Trockiego ręką. Z woiewod-
stwa Wilienskiego Malcher Gineith, pisarz grodzki
Wilkomirski ręką swą. Z woiewoctwa Wilienskiego
powiathu Willkomierskiego Adam Zawisza Erdgir-
dowicza własną ręką. Z woiewodzstwa Witebskiego
powiathu Orszanskiego Jerzy Druczky Horsky m. p.
3 воеводства Мстиславского Анъдрей Гараинъ,
городничий Мстиславский рукою свою. 3 вое-
водства Троцкого СымонъЛевъ, войскпй Троцкий.
Земли Жомоитской Касперъ ІОшкевичъ рукою
властною. 3 воеводства Троцкого з Упиты Але-
ксандръ Злоцкий. Z woyewodstwa Połotskiego
Roman Reuth, podstoly polotsky. S powyathu Ko-
wieńskiego Yakub Kulwiec ręką swą. Z woiwod-
stwa Nowogrodskiego Ząbka ręką swą.3 воеводства
Новгородского Федоръ Богушъ рука власна. По-
вету Волковыйского Црокоиъ Долзъкий. Z woie-
wodzstwa Brzeckiego Marcian Loknicki ręką własną

Изъ Рукописные Ошд л. Виленск. Публичн.
Библ., залъ Б., шк. S, № 2, док. J& IJ2.

ЛЬ 60. —1592 г. 1 Мая.

Жалоба и щанки Анны Павловой на слугу Космовскаго, который быстрою здою

прнчинилъ сильные ушибы я дочери Луціи.

Лета Божого нароженьн тисеча лятьсотъ де-
ветьдеснтъ второго, месеца Мая первого дня.

На враде его королевъское милости кгрод-
скомъ воеводства Вилеиъского, передо мъного
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Яномъ Бо леславовичомъ Свирскииъ, маршалъкомъ
господарьскимъ, державъцою Мойшокгольскимъ,
наместъникомъ Виленскимъ, оповедала и объ-
тяжъливе жаловала мещанка места здешънего Ви-
ленъского на йме Ганна Павлова на секъретара
его королевъское милости, а земенина повету
Виленского, пана Яна Космовъского о томъ, ижъ
дей в року теперь идучомъ тисеча пятьсотъ де-
ветьдесятъ второмъ, месеца Мая первого дня,
идучы дей дочце ее властъной на име панъне
Луцыи з Зареча тутъ в месте Виленъскомъ з
дому своего з нею маткою своею звышъ помене-
ною на рынокъ по некоторыхъ потребахъ сво-
вхъ и прыходечы дей с тою дочкою своею нанъ-
ною Луцыею до церкви Руское святое Пятницы,

на Великой улицы,
до замъку идучое,

з рынъку места Внленского
то пакъ дей слуга пана Яна

Космовъского, которого онъ лепей имя ведаетъ
и его знаетъ, едучы на колесахъ конемъ его па-
на Космовъского шерстю гнедымъ, конемъ ро-

слымъ с каменицы его на Еповой улицы лежа-
чой, наполнивъшысе дей оный служебъникъ его
пана Яна Космовъского злое воли и умыслу сво-
его, а пропомъневшы покою посполитого, судомъ
головънымъ, конъстытуцыею трибунальною усио-
коеного, ани на срокгость правъную, ани тежъ
дбаючы на людъ, который передъ нимъ шолъ на
рынокъ, розогнавъшы коня у колесахъ, оную
дей помененую панъну Луцыю, нагнавъшы на
томъ местъцу звышъ поменепомъ, у губу ого-
лобълею колесного ударылъ, и кгды дей оная дочка
ее на землю пала, онъ дей онымъ конемъ черезъ
нее переехалъ, который дей конь оную дочку
ее ногами подковами раны великие а шкодливые
почынилъ, с которыхъ дей тыхъ ранъ ледво дей
оная дочка ее жива зостала и теперь дей с тыхъ
ранъ не ведать если жива будетъ. Якожъ дей
она Ганъна Павлова тые раны на дочце своей
панъне Луцыи возному повету Виленъского Викъ-
торыну Пешъку и стороне шляхте оказывала, ко.
торый возный чого будучи сведомъ, ставшы оче-
висто в року теперешънемъ дсЬчв (1592), месеца
Мая третего дня, ку записанью до книгъ
КГрОДСКИХЪ ВилеНСКИХЪ СОЗНаЛЪ И ТОГО СО'і

печатью и с
подъ печатьми

знанья своего квитъ подъ
подписомъ руки своее и
стороны шляхты подалъ писаный тыми словы:
Ja Wiktorin Pieszko, woźny powiatu Wilienskiego
zeznawam to tyra moim kwitem, iż w roku teraź-
niejszym tysiąc pięćset dziewiędziesiąt wtorym,
miesiąca Maia pierszego dnia,maiąc przy sobie
dwuch szliachcicow, stronę liudzi dobrych, pana
Mikolaia Wicietowicza a pana Baltromieia Stani-
sławowicza, byłem przydany ia woźny od sądu
głównego trzybunalskiego mieszczance miasta Wi-
lienskiego pani Pavrłowfiy Janowiczowey paniei
Hannie Liencownie, za okazywaniem zbytey dziew-
ki swoiey własney panny Lucyi Pawłowny, i gdym
ia woźny przyszed s tą stroną przy mnie będącą
do domu ich na ulicy Zareckiey, tamem naliaz lie-
żącą pomienioną pannę Lucyie szkaradnie zranioną,
to iest za okazowaniem matki iey paniey Pawło-
wey Janowiczowey widziałem na pannie Lucyi w
twari iey na gembie wierclmiey ranę sroge szkod-
liwa rozbita aż zęby ruszone i kość gemby wierch-
nia pogruchotana i twar sinia wszystka spuchła,
a w ręce liewey iey łokcia też rana niemała, a
na grbiecie iey i po wszistkim cielie sinio srodze
pobito, od którego zbicia nie wiedzieć iesli że żiwa
będzie; które zbicie mieniła być poczynione....*) ia-
ki, że ie dwiema koły w hołobliach, a pachołek
przy nim był, którego konia i pachołka mieniła
być pana Janowego Kosmowskiego i ten koń na-
biegszy pod siebie iakoby podbił, mieniła panna
Luczyia. I na tom ia woźny, czego będąc świadom,
iako sie wyszey pomieniło, dał ten moi kwit pani
Pawłowey pod pieczęczią swą i s podpisem ręki
swey i pod pieczęciami strony szliachty przy mnie
będącey. Pisań w Wilnie, roku i dnia, iako sie
wyszey pomieniło. У того квиту печати прыти-
сиеныхъ тры и подпись руки тыми словы: Wi-
ktorin Pieszko woźny ręką swą. Которое оиове-
данъе и возного сознанье и тотъ квитъ его до
кішгъ кгродскихъ Виленскихъ есть внисанъ.

Пилен, центральн. архивъ. Изъ связки докумен-

товь Ви.іенскаіо гродскаю суда № 4641, актъ J& ў.

*) Проиускъ въ подлинник .
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№ 61.-1593 г. 30 Января.

Жалоба Андрея Григорьевича объ отнятіи у него лошади на м ет , называемому

„ІІушкарня", возл костела св. Юрія.

Лета Божого парожепья тисеча пятьсотъ де-
ветьдесятъ третего, месеца Генвара тридцатого
дня.

На въраде его королевъское милости кгрод-
скоиъ воеводства Вилепского передо мною Яномъ
Болеславовичомъ Свирскимъ—маршалъкомъ го-
сподарьскимъ, державъцою Мойшокгольскішъ,
наместникомъ Виленскпмъ, оповедалъ и жаловалъ
ііодданый земенппа господарьсного повету Ви-
лепъского папа Федора Шымъковпча Шкленъ-
ского, именья его Буйковского, лежачого въ по-
вете Внленъскомъ. Анъдрей Грыгорьевичъ о томъ,
ижъ дей дня сегоднешъпего, в дате вышей іюме-

пеного, едучы дей ему черезъ Пушъкарцю тутъ
в месте Виленъскомъ чоловеку подпилому до до-
му своего ку мурованому мосту, то пакъ дей
па той ІІушъкарни, подле костела светого Юрья,
петъ ведома хто, выпхнувъшы его зісанокъ, ко-
ня дей его шерстью вороного, купленого за две
копы грошей литовъскпхъ, который дей на зад-
пую ногу левую троху хромъ,—взялъ и нетъ
дей ведома где иоехалъ.

Которое оповеданье до книгъ кгродскихъ Ви-
лепъскихъ есть записано.

Тоже, «Л? 4 599у яктъ <Л? А.

№ 62. —1593 г. 9 Февраля.

Мировая между Финкомъ и Амуратовичемъ по д лу о вознагражд ніи посл дняго

за убытки.

Дета Божого нароженья дфчг (1593), месеца
Февраля •§, (9.1 дня.

На в раде его королевъское милости кгрод-
скомъ воеводства Вилепского передъ нами врад-
ники кгродокнми Виленскимн отъ ясие вельмож-
ного пана его милости папа Крыштофа Радивила
кшіжати на Бпржахъ из Дубннокъ, воеводы Ви-
леиъского, гетмана найкышшого великого кііяз"
ства Литовского, старосты Солецкого, Урепдов-
ского, деръжавцы Ііоконгавзъского на справы
судовые воеводства Внлепъского высажоными,
Яномъ Болеславовичомъ Свирскнмъ, маршалкомъ
госнодарьским7>, деръжавцою Мойшокгольскимъ,
наместпнком'ї» Вилеігьскимъ, а Кгабрыелемъ Бог-
дановнчомъ Рышшскимъ судею, постановившысе
очевисто Саму ель Рунертовичъ Финкъ самъ до-
бровольце ку заиисашо до кішгъ кгродскихъ Вц-
ленъскнхъ созиалъ и того сознанья своего по-
кладалъ лисхъ оиисъ свой нодъ печатью и с под-

писомъ руки своее угодливый постановенья и
угоды своее зъ Захарыяшомъ Амуратовичомъ з
стороны каменицы своее онъ Самуель Руьерто-
вичті Финкъ, в которой дей на сесь часъ аренъ-
дою мешкаетъ отъ пего Ганусъ Фанляръ, купецъ
места Вилепъского,—иросечы, абы тотъ листъ
его до кпигъ кгродскихъ Виленскихъ вписанъ
былъ. А такъ мы врадъ того листу огледавъшы,
чытаного выслухавъшы, дали есмо его до книгъ
уписать, который слово отъ слова такъ се в собе
маеть. Я Самуель Рупертовичъ Финкъ сознаваю
самъ на себе симъ моимъ добровольнымъ вызна-
нымъ листом!, едиальнымъ, ижъ што в року те-
перь идучомт» тисеча пятьсотъ деветьдесятъ тре-
темъ, месеца Генвара па день двадцать осмый, на
годииу шестнадцатую заказалъ былъ ку праву
до ураду замъкового Вилеиъского передъ его
милость Яна Болеславовича Свирского, маршалъ-
ка его королевъское милости, деръжавцу Мойшо-
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кгольского, наместника Виленского, ііанъ Захары-
яшъ Аморатовичъ, швецъ места Виленъского.
аренъдаръ каменицы его милости пана Теодора
Скумина, воеводыНовгородскаго, папа Гануса Фон-
ляра, купъца места Виленъского, в каменицы мо-
ей арендою мешкаючого, черезъ возного повету
Виленъского Юрья Клодницкого о томъ, ижъ
што отъ немалого часу, почавиш отъ светого

Яна Хрыстителя свята рымъского в року тисеча
пятьсотъ деветьдесятъ первомъ черезъ полтора
года ажъ до сего часу и дня нижей описаного з
дому с каменицы моее мене Самуеля Рунерто-
вича Финка, на улицы Великой Замковой
пры каменицы его милости пана воеводы
Новгородского лежачое, а на сесъ часъ з мега-
канья пана Гануса Фонляра, арендара тое моее
каменицы отъчызное з выходу из руры водное
с тое каменицы моее з великого смроду, плю-
кгавства и з воды рурное промочыло, промыло
и попсовало зысподу пры земли муръ до нив-
ницы в каменицу его милости пана воеводы
Новгородского и с того выходу с каменпцы моее
уставичне подъ муръ до тое пивницы гной, плю-
кгавства и вода пльшеть п смродъ великий и
воды много з выходу из руры каменицы моее
бываеть, для чого наною меду и пива и инъ-
шыхъ нотребъ панъ Захарыяшъ ховати и собе с
тое пивницы жадного ножытъку учынитп не мо-
жетъ, якожъ для того смроду, плюкгавства и
воды с каменицы моее в той пивнпцы в каме-
ницы пана воеводы Новгородского и шкода се
не малая ему Захарыяшу Амуратовичу стала,
то есть зопсовалосе и вшівечъ се обернуло пиво
пшеничное варовъ тры, меду сыченого бочокъ
две, за полтора года с тое пивницы цыншу аренъ-
довяого, то есть дванадцати копъ грошей не вы-
бралъ, чого всего шкодуеть панъ Захарыяшъ,
яко слушне обраховало, тридцать копъ грошей
литовъскихъ, в которой той вышей меновнте
описаной речы я Самуель Рунертовичъ Финкъ
ведаючы то, ижъ се тая шкода пану Захарыя-
шу Амуратовичу с каменицы моее отъчызное в
пивъницы пана воеводы Новгородского стала в
семъ року тисеча пятьсотъ деветьдесятъ третемъ,
месеца Генвара тридцатого дня, за вторынъ зака-
зомъ на року завитомъ ставъшы очевисто на
враде в замку Виленскомъ передъ его милостью
княземъ Яномъ Болеславовичомъ Свирскииъ,

наместникомъ Виленъскимъ, заступилъ есми в
той речы пана Гануса Фонляра, арендара каме-
ницы моее, у права и всю тую речъ, шкоду пану
Захарыяшу с каменицы моее сталую очевисте и
добровольце на себе прынялъ и с пана Гануса
Фонляра знялъ и во всей се той вышъ мепова-
ной речы я Самуель Рзгпертовичъ пану Захарыя-
шу Амуратовичу усправедливитисе обоізезалсе
очевистымъ сознаньемъ моимъ на враде. А такъ
я Самуель Рупертовичъ Финкъ, не прыходечы в
той вышъ мененой справе с наномъ Захарья-
шомъ Амуратовичомъ до росправы судовное,
упросилъ ипогодилъ есми пана Захарыяша Аму-
ратовича такнмъ способомъ, пжъ я Самуель Ру-
пертовичъ Финкъ тотъ муръ подъ камеішцою и
в пивницы его милости пана воеводы Новгород-
ского, который з выходу пзъ руры камеішцы
моее попсовало н промочыло, для чого се шкода
великая пану Захарыяшу стала, своимъ власт-
нымъ грошомъ заправити замуровати маю и по-
виненъ буду такъ добре, якобы шіколи вжо шко-
ды жадное ианъ Захарыяшъ с камешщы моее в
той ішвницы не.мелъ; а и маю замуровать на-
далей отъ сего шшешнего шіжей на дате опи-
саного дня за пять недель. А естли быхъ я Са-
муель Рупертовичъ Финкъ того муру иодъ ка-
мешщею и до пивницы его милости пана воево-
ды Новгородского в томъ часе менованомъ не
замуровалъ и не заправилъ, тогды по омішенью
того року и дня маю и иовииеиъ буду на врадъ
замъковый Виленский заплатити заруки вины
десеть копъ грошей литовскихъ, а стороне обра-
жоной Захарыяшу Амуратовичу другую десеть
коиъ грошей и вси шкоды и наклады на голое
реченье слова, кромъ доводу и ирисеги его те-
лесное, не сходечы з ураду, о што до тогожъ
враду замъкового, на який рокъ похочеть, зака-
зати маеть и повпненъ будеть. А я ничымъ се
не вымовляючы ани боронечы становитисе и в
отказе бы.ти и за все платити и досыть чынити
маю и иовшіенъ буду. II на то я Самуель Ру-
пертович'і. Финкъ далъ есми тотъ мой вызнаиый
добровольный єднальний листъ подъ моею пе-
чатью и с подписомъ руки моее ку записаныо
до книгъ замковыхъ Виленъскихъ, а я Заха-
рыяшъ Амуратовичъ, швецъ, переставаючы на
томъ позволенью и обовязку добровольыомъ пана
Самуеля Рупертовича, до того листу его вызна"
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ного єднального печать свою прыложылъ и ку
записанью до книгъ замковыхъ Виленъскихъ
обадва сполие и згодне подали есьмо. Ыисанъ у
Вильни року тисеча пятьсоп. деветьдесятъ тре-
тего, месеца Февраля осмого дня. У того листу
печатей прытисненыхъ две и подпись руки тыми
словы: Samuel Rupertowicz Fink własną ręką

pisany. Которое тое добровольное з^стъное и оче-.
вистое сознанье пана Самуеля Рупертовича и
тотъ листъ за прозьбою его до книгъ кгродъ-

скихъ естъ вписанъ.
Изъ актовой книш Виленскаю іродскаіо суда за

1593—94 *•• № 47П, л- Si—2.

№ 63. -1593 г. 12 Февраля.

Вводъ Врезинскаго во влад ні плацомъ около Б рнардннскаго костела.

Дета Божого нарожепья лфчг (1593), месеца
Февраля а'Г (12) діш.

На враде его королевское милости кгродскомъ
воеводства Вилеиского передо мною Янозіъ Бо-
леславовичомъ Свирекимъ, маршалкомъ гиспо-
дарьскпмъ, державцою Мойшокгольскпмъ, ііаме-
стникомъ Впленсшімъ, ставшы очевисто возный
повету Вилеиского Янъ Косшіъскпй ку заппсаиью
до кішгъ кгродскихъ Внленскпхъ созиалъ и того
сознанья своего КВІІТЪ подъ печатью и с подіш-
сомъ руки своее, такъ тежъ подъ нечатыш сто-
роны шлихты подалі, пнсаиый тымп словы: Ja
Jan Mikołaewicz Kosinsky, woźny powiatu Wilien-
skiego, przyznawani to tem napisem kwitu moiego,
yż w roku ninieyszym tysiąc pięćset dziewięćdzie-
siąt trzecim, miesiąca Februarya dwunastego dnia,
maiąc ya woźny na ten czas przy sobie stronę
dwucli szliachcicow, pana Mikołaya Andrzeiewicza
a pana Jana Buchona, będąc mnie woźnemu przy-
danym z urzędu grodskiego Wilienskiego panu
Piotru Brzezińskiemu, krawcu miasta Wilienskiego
dla uwiązania у podania w moc у we władnosć w
dzierżanie pliacu ogrodu temu to panu Piotru Brze-
zińskiemu, zwysz w tem moim kwicie mianowanemu,

który ten pliac albo ogród ya woźny tego to pana
Piotra Brzezińskiego wwiązałem у podałem wed-
ług listu kupczego iego, który pliac nijakim bu-
dowaniem nie budowany. Który ogród albo pliac
lieży, pliacem swoim na ulicy idąc mimo zbór cwan-
gelicky do kościoła Bernadynskiego, miedzy domami
koncern wdłuż ku domom szpitalnym zborowym, a
drugim koncern ku domu pana Sebestyiana Trem-
bickiego, który lieży tenże dom na tey że ulicy
zwysz pomieniony wtył tegoż ogrodu. Jakożem ia
woźny Jan Kosinsky dałem ten swoy kwit tego
swiadomia у uwiązania у podania swoiego w moc
у w dzierżanie panu Piotru Brzezińskiemu do xiąg
grodzkich Wilienskich wnieść у aktykować przy-
cisniony swą pieczęcią у ręki swey własney pod-
pisem у pieczęciami tey strony szliachty, która na
ten czas przy uwiązaniu przy mnie była. Pisań u
Wilnie roku у dnia zwysz opisanego. У того квп-
ту печатей прытпснеішхъ тры и подписъ руки
тыми словы: Jan Kosinsky woźny ręką swą wła-
sną. Которое сознанье возного и тотъ КВИТЪ его
до кішгъ кгродскихъ Внленскихъ есть вписаиъ.

Тоже, л. SS.

Л* 64. — Ш)3 г. 19 Февраля.

Кардниалъ Юрій Радивиллъ запнсыва тъ своему племя анику Яну-Альбр хту Ра-

ди виллу им ні Вуйвидишки и домъ въ Вильн на углу Вольшой и Ивановской

улицъ.

Лета Божого иароженья тисеча иятьсотъ де-
ветьдесятъ третего, месеца Февраля деветьнадца-
юго дня.

На враде его королевское милости кгродскомъ
воеводства Вилеиского передъ нами врадниками
кгродскими Вилепскими, отъ ясие вельможаого
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гана его милости пана Крыштофа Радивила, кня-
жати на Биржахъ изъ Дубинокъ, воеводы Ви-
ленского, гетдіана найвышшого великого князтва
Литовского, старосты Солецкого и Урендовского,
державцы Ігоконгавского на снравы судовые вое-
водства Впленьского высажоными, Яномъ Боле-
славовичомъ Свирскимъ, маршалъкомъ господарь-
екимъ, де[)жавцою Мойшокгольскимъ, наместни-
комъ Впленскимъ, Кгабрыелемъ Рьшинскимъ,
судьею а Щастнымъ Богуматкою, писаромъ. по-
становивгаысе очевисто освецоное княже его ми-
лости княже Юрей Миколаевичъ Радивилъ, княже
з Олыкп и Несвижа, з милованья Божого светого
рымского костела кардыналъ, бискупъ Краковъ-
ский и Северское княже, самъ его милость доб-
ровольце ку заішсанью до книгъ кгродскихъ
Виленьскихъ сознати рачылъ тыми словы, ІІЖЪ

его княжацкая милость, межы кревными а повин-
ными своими уподобавшы собе сыновца своего
рожоного освецоного его милости пана Яна Олъ-
брыхтовича Радивила, княжати з Олыки и Не-
свижа, будучи его княжацкая милость знятый
милостью ку нему, а хотечы ему тежъ милость
свою стрыевскую оказать, з ОПОР МИЛОСТИ своее
стрыевское далъ и на вечность правомъ пеот-
зовнымъ по жывоте своемъ спустилъ именье свое
отчызное, прозываемое Буйвпдишки в повете Ви-
ленскомъ лежачее, которое его милости з ровного
делу отъ ихъ милости пановъ братьи его кня-
жоцкое милости достало, и каменппу свою вла-
сную, в месте Вплепскомъ на рогу противъ ко-
стела светого Яна лежачую; на которую тую да-
ровизн}г свою его княжацкая милость листъ свой
ВЫЛІІІШЫІІ

 віюд7, печатью и с подшісомъ руки
своей и тежъ подъ печатьми и с подписомъ рукъ
людей зацныхъ менованому сыновцови своему
далъ ц, нередъ нами врадомт. тымъ очевистымъ
сознаньемъ своимъ прызнавъшы, нросилъ, абы
до книгъ кгродскихъ Виленскихъ уписанъ былъ.
А такъ мы врадъ, того устного сознанья его
княжацкое милости выслухавшы и того листу его
милости огледавшы и читаного выслухавшы,
дали есьмо его до книгъ уписать, который слово
отъ слова такъ се в собе маетъ. Я Юры Мико-

лаевичъ Радивидъ, княже з Олыки и Несвижа,
з милованья Божего светого рымского костела
кардиналъ, бискупъ Краковский и Северское
княже, чыню явно и сознаваю добровольце самъ

на себе симъ иоимъ добровольнымъ записомъ
кождому, кому бы того ведати альбо чытаючы
сесъ мой листъ слышети належало такъ нинеш-
него яко и прышлого веку людемъ, ижъ я, межы
кровными а повинными моими уподобавшы собе
сыновца моего рожоного, освецопого его милости
пана Яна Албрыхта Албрыхтовича Радивила, кня-
же з ОЛЫКИ иНеевпжу, будучи знятый милостью
ку нему и хотечы ему тежъ милость свою стрыев-
скую оказать, к тому номнечы на милость и хуть
тую, которую есми великую и упреймую завше
ку собе узчавалъ небощыка славной а зацной
памети его княжацей милости пана Альбрыхта
Николаевича Радивила, княжати з Олыки и Не-
свижа, маршалка пайвышшого великого князства
Литовского, Ковенского и Румборского старосты,
отъца тогожъ то сыновца моего, а мне милого
брата, хотечы в томъ повинную вднчпость ку
нему оказать, про то не з жадного прымушенья,
анп людское намовы, одно самъ з моее доброе
воли а з милости моее стрыевское, которую маю
ку нему, сьшовцови моему, тому преречоному
сыновцови моему освецоному его милости иану
Яну Альбрыхтовпчовп Радивилови, княжати з
Олыки u Несвижа, даю, дарую и на вечность по
жывоте моемъ записую именье мое ойчыстое, про-
зываемое Буйдивишки, в повете Виленскомъ ле-
жачое, которое ся мне з ровного делу отъ ихъ
милости пановъ братей моихъ достало, и каме-
нііцу мою власную, в месте Виленскомъ на рогу
противно костелови светого Яна лежачую, з од-
ное стороны улицы Замковое, которая идеть про-
сто з рынку ку замковії, з другое стороны ули-
цы светого Яна, которая идетъ ку светому Ду-
ху, с третєє стороны каменицы иебощыка Сы-
мона доктора и дому местского, наданого на ко-
стелъ светого Яна, с четвертое стороны каме-
ницы иотомковъ пебощыка Даниеля Тардого
мещанина Виленского, никому шічымъ не пешюе
і в нпякой суме пепезей це заведеное, з будо-

ваньемъ дворнымъ и гумеішымъ того именья
Будивпшекъ, з быдломъ рогатымъ и нерогатымъ,
малымъ и великимъ, з стадомъ свирепимъ, з
огороды овоцовыми, зъ збожемъ на поли засее-
нымъ u в гумне зложонымъ, зъ статки и спраты
домовыми, з людьми и иоддаными вшелякими такъ
отчызными, яко и ирыхожыми, ихъ самыхъ з жо-
нами, з детьми, з домами и зо пшелякими маетно-
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стямп ихъ, з бояры, зъ землями и кгрунты всяки-
ми, пашными, оромымии неоромыли, з боры, з гаи,
зъ зарослями, з реки, з речками, речыщы, з болоты,
потоки, зъ озеры, зъ ставы, ставищами, з млы-
вы и ізылелки, з ловы зверынными, цташыми и
рыбными и зо всими властностями, приналежно-
стями и пожыткамп, со всимъ на все, о уломъ
такъ, яко се тое именье мое ойчыстое само в
собе, в людехъ, кгруитехъ, границахъ, межахъ,
обыходехъ и пожыткахъ, шырокости, моашости
вдолжъ, вокругъ u вноперокъ маетъ, такъ, ижъ
менованое не менованому а не менованое мено-
ваному ничого шкодити и вадити не маетъ, ни-
чого с того именья моего ойчыстого и каме-
ницы в месте Виленскомъ на братыо, сестры,
близкие кревные и повинные мои не выіімугочы
и не зоставуючы, по виимъ на все огуломъ тое
именье и камеиицу, яко се в собе маетъ, прере-
чоному сыповцовн моему освецоиомз' его милости
пану Яну Альбрыхту Альбрыхтовичу Радішило-
ви, княжати з. Олыки и Несвижа, по жывоте
моемъ таковымъ сиособомъ ему на вечность
дарую, даю и записую, то есть, пжъ я только
того именья моего названого Вудпвишки и ка-
меницы в месте Виленскомъ зо вспмъ до яшвота
моего маю быть деръжачымъ и уживать того, а
но жывоте моемъ, если (бы)Панъ Богъ впередъ на
мене, а пнями на того еыновца моего смерть
доиустплъ, тогъды тое пменъе Будивншкп и ка-
меница зо вспмъ па все маетъ спасти вечностью
мимо всю братыо и сестры, близкие кровные п
повинные мои на того еыновца моего, освецоного
его милости паиа Яна Альбрыхта Альбрыхтовича
Радивила и на потомство его. Которое то именье
Бз'дивишки и камешща, отъ мене ему на веч
ность даное и даронаное и заппсаное, взявшы
онъ зо всимъ по жывоте моемъ до рукъ своихъ,
маетъ тое именъе и камеиицу зо всимъ на все
онъ самъ, а по немъ потомство его держати и
ужывати вечными часы, ноленъ будетъ онъ самъ
а но немъ потомство его кому хотечы записать
и тымъ водле волн и уиодобанья своего, яко са-
ми налепей розумети будутъ, ку пожыткови сво-
ему шафовать и оборочать. До которого то

вменья и камеиицы,
моему иа вечиость

отъ мене тому сыиовцови
дарованого и записаного,

братья, сестры, близкие кревиые и повинные мои
яко до самого того именья, до камеиицы, такъ

до люди, кгрунтовъ и ни до которыхъ частей:
власностей, приналежностей того именья и ка-
меницы ничого мети вечными часы не мають и
в тое ся именье и в каменицу, также в нико-
торую часть, власность и прыналежность часы
вечными вступоватисе, жадной шкоды, переказы,
трудности и перенагабацья чынити не мають, але
оиъ самъ сыновецъ мой, а по немъ потомство
его мають то спокойне вечными часы держати
и ужывати и овшемъ если (бы) за держанья того
имеішча и каменицы, кгды то вже сыновецъ мой
держати будеть, хто кольвекъ з близкихъ крев-
ныхъ, потомковъ . моихъ преречоного еыновца
моего будь о пменье Бз'двишкое все або которз'ю
часть его альбо о каменицу вышей менованую
до нрава позывалъ, шкодзг, ТРЗ"ДНОСТЬ и перена-
габанье чыннлъ, тогды кождый таковый будеть
новипенъ заплатити заруки nauj* съшопцовн мо-
єму и потомкомъ его десеть тисечей копі) гро •
шей Лптовскихъ и шкодга, наклады, которые бы
наложылъ, кромъ прысегп и доводу, на голое
слово реченье стороны жалобное альбо умоцова-
ного, ей нагородити, который закладъ альбо за-
руки заплативши и шкоды наклады нагородив-
шы, предся во всемъ подъ тымъ же закладомъ
и обовязкомт, нагороды шкодъ и накладовъ тому
запису досыть чынити цошшни будуть, ни в чомъ
не. выкрочаючы с него и тотъ заішсъ во всемъ,
яко естъ наішсанъ, в моцы своей цале и непо-
рушно захоианъ и держаиъ бытн маеть вечными
часы отъ кождое особы и ншелякого вряду. И
на то я ЮрыйМііколаевичъ Радивилъ, бискупъ
Краковский, далъ есми сыновцови моему, освецо-
ному его милости пану Яну Ольбрыхтови Аль-
брыхтопичови Радивилови, княжати з Олыка и
Несвнжа, тотъ мой вечыстый записъ з моею вла-
стною печатью и з нодписомъ руки моее власт-
ное, до которого за уетъною а очевистою прозбою
моею печати свои нрыложити и руки подішсати
рачыли люди зацные: его милость князь Бене-
дыктъ, нроборщъ Троцкий, его милость нанъ
Петръ Веселовский, подскарбий надворный вели-
кого кпязтва Литовского, староста Ковенский и
Румборскпй а киязь Остафей Воловичъ, каноникъ
Виленский. ІІнсанъ у Вильни, лета отъ нарожеиья
Сына Божого тисеча пятьсотъ деветьдесятъ тре-
тего. месеца Февраля семнадцатого дня. У того
листу печатей прытисненыхъ чотыры и подпись
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рукъ тыми словы: Jerzy Cardynał Radziwił. Be-
nedictus оупа manus propria. Piotr Vesołowski.
Ustachius Wołowicz mann propria. Якожъ тое
устъное и очевистое сознанье ясне освецопого
его .милости княжати Юрья Радивила, кардинала

и бискуна Краковского, u тотъ листъ за жедань-
емъ его милости до книгъ кгродскихъ воеводства
Виденского естъ виисанъ.

Тоже, л. —її.

№ 65. —1593 г. 6 Мая.

Яковъ "Чычко по заставному листу уступаегь Антонію Лишнему вовлад ніе свой

домъ на ВИЛ НСЕОЙ улиц , возл Веденской брамы.

Лета Божого нароженья тисеча іштьсотъ де-
ветьдесятъ третего, месеца Мая шостого дня.

На враде его королевское милости кгродскомъ
воеводства Виленского передо ігаою Яномъ Болесла-
вовпчомъСвирскимъ,марцшкомъгосподарьскимъ,
державцою Мойшокгольскимъ, наместникомъ Ви-
ленскішъ, ставши очевпсто возный нивету Вилен-
ского Юрьи Клодницкий ку заішсаныо до книгъ
кгродскихъ Виленсішхъ созналъ и того сознанья
своего квитъ подъ печатью и с подписомъ руки
своее, такъ тежъ подъ печатыш стороны шляхты
подалъ писаный тыми словы: Я Юрьи Клоднпцкпй,
возный повету Виленского сознаваю тьшъ моииъ
квитомъ, ижъ в року теиерешнелъ тнсеча пнтъ-
сотъ деветьдесятъ третемъ, месеца Апреля
двадцать пятого дня, былъ есми узятый одъ
мещанина места Виленского, одъ Якуба Ни-
колаевича Чычка до дому его власного, лежачого
тутъ в месте Виленекомъ в муре, неподалеко бра-
мы Велейское, в кграцпцахъ певныхъ, то естъ
йодле дому иаиовъ Обрыцкихъ такъ бокомъ, яко
и тыломъ, идучы до брамыВелейскоепо левой руце
на самомъ рогу, кгдымъ я возный до того дому
его притолъ дня того звышъ цомеценого, онъ
помененый Якубъ Чычко оный домъ свой влао-
ный, никому ничымъ, яко онъ менилъ, не пенный,
ани ником}7 ни в якой суме пенезей не заведеный,
водле листу добровольного опису своего заставъ-
ного подалъ в моцъ, в держанье поступилъ до!
заплаты сумы пенезей, в листе его заставшшъі

описапое, передо мною вознымъ и передъ сторо-
ною двема шляхтычами, то естъ передъ паномъ
Станиславомъ Хондинскимъ а передъ паномъ
Миколаемъ Лазаровичомъ пану Антонему Лиш-
нему, золотару и мещанину места Виленского и
малжонце его паней Дороте Кграбъковщанце з
будованьемъ дому того и зо всимп пожытками,
с того дому его належачыми такъ, яко в листе
его властномъ заставномъ естъ шырей по до-
статку описано, которого того поданя оного
дому вышей менованого пану Апътонему Лишъ-
нему, ани малжонце его ппхто се до иего н
прыповедалъ, ани того поданья ему Якубу Чычку
того дому не заборонялъ,. который тотъ панъ
Антоний Лишний и малжонка его водле поданя
и поступеня добровольного пана Якуба Чычъка
в моцъ п в спокойное держанье свое пры мне
возномъ и той стороне шляхте взялъ. Чого я
возный будучи въ той справе сведомъ, даю
тотъ мой квитъ 'до записанья до книгъ кгрод-
скпхъ Виленскпхъ подъ моею печатью и с иод*
писомъ руки своей и тежь подъ печатьми сто-
роны шляхты пры мне возномъ будучое. Писанъ
у Вильни року, месеца и дня вышей меновапого.
У того квиту печатей притысиеныхъ тры и іюд-
шісъ рукъ тыми словы: Jerzy Klodnicki, woźny
ręką swą. Которое сознанье возного и тотъ квитъ
его до книгъ кгродскихъ Вцленскихъ естъ впи-
санъ.

Тоже, «А° 471!- •*• і(>9~17°
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№ 66—1593 г. 25 Іюня.

Явка духовнаго зав щанія, которьшъ Ушинскій запнсыва тъ своей ж н собствен-

ный домъ за „старожитнымъ" дворомъ епископскииъ на Епископской улиц .

Лета Божого нароженья тисеча пятьсотъ деветь-
десятъ третего месеца Июня, двадцать пятого дня.

На враде его королевское милости кгродскомъ
воеводства Виленского передъ нами врадниками
кгродскими Виленскими, отъ ясне вельможного
пана его милости иана Крыштофа Радивила, кня-
жати на Биржахъ и з Дубинокъ, - воеводы Вилен-
ского, гетмана найвышшого великого князъства
Литовского, старосты Солецкого, Уренъдовъского.
державъцы Коконгавзъского на справы судовые
воеводства Виленъского высажонымп, Миколаемъ
Юрьевичомъ Зеновичомъ наместникомъ, Кгаб-
рыелемъ Богдановичомъ Рыпиискимъ судьею а
Щаснымъ Богуматкою писаромъ, постановившысе
очевисто земянка господарьская повету Вилен-
ского пани Станиславская Ушьшская Дорота
Творовская, заховуючысе в томъ водлугъ права
посполитого статуту земского, оповедала и ку
въписанью до книгъ кгродскихъ Виленскихъ
объявила, оказала тестаментъ небощыка мужа
своего менованого Станислава Ушынского подъ
печатью его и тежъ подъ печатьми и с подпи-
сомъ рукъ людей добрыхъ росписанья и розре-
женья некоторое маетъности небощыка мужа ее
пана Станислава Ушынского, которого того те-
стаменту мы врадъ огъледавшы и чытапого вы-
слухавшы дали есмо его до книгъ уписать, ко-
торый слово отъ слова такъ се в собе маеть:
Во имя Божъе станьсе ку вечной памети. Аминъ.
Лета отъ нароженья Сына Божого тисеча пять-
сотъ деветь десятъ третего, месеца Юня двадцатого
дня в неделю. Я Станиславъ Счасновичъ Ушын-
ский, земешшъ господарьский повету Вилеяского,
ознаймую тымъ тестаментомъ моимъ и тою во-
лею моею остаточною вшыткимъ вобецъ и кож-
дому зособна нинейшымъ и на потомъ будучымъ,
кому бы того было потреба ведати, ижъ я бу-
дучы на тотъ часъ отъ Пана Бога огнемъ на-
вежоный черезъ злого человека на здоровью и
на теле моимъ, такъ на всей маетъности моей
черезъ огонь спаленый и ушкожоный отъ земе-
нина тогожъ повету Виленского Станислава Пе-

тровича Хондинского, маючы онъ з давныхъ
часовъ противко мене и малжонки моей васнь
и ненависть великую з сынами своими, однакже
розумеючы то,' ижъ южъ жывъ быть не могу,
але будучи пры добромъ розуме и на памети
здоровой трваючы черезъ годинъ колько, умысли-
ломъ тотъ тестаментъ мой и тую волю мою
остаточную напрудце, яко могло быть и часу
знесть, учинить, ознаймую то тымъ тестаменъ-
томъ и тою волею моею остаточною, ижъ домъ
нашъ спольный, который есьмы были спольне ку-
пили з жопою своею пани Доротою Яновною
Творовщанкою в месте Виленъскомъ у месчанина
Виленского пана Еразмуса Пасника, лежачый за
дворомъ старожытънымъ его милости князя би-
скуна Виленского в тыле на улицы Бискупей
з одной стороны входечы в тотъ домъ нашъ по
праве подле дому минцара бывшого Виленского
его королевское милости, теперь Плятыны, а з
другой стороны полеве мещанина бискупего пана
Мартина Островского, который тотъ домъ подъ
прысудомъ и владзою бискупъства Виленского,
на который домъ нашъ листъ и з ынъшыми
листами розными погорели и вся маетъность
наша такъ, ижъ се жадное маетъности якимъ же
кольвекъ обычаемъ названое отъ мала до ве-
лика ничого не остало. А такъ я, знаючы и
паметаючы на учъстивое захованье и послуги
малжонки моей милой и отъ нее противъ себе
великую милость и зычливость малженскую, на-
продъ полецаю Пану Богу Всемогущому душу
мою, а тело мое ку погребу поховать маеть мал-
жонка моя в Вильни у светого Яна, а той мал-
жонце моей милой паней Дороте Яновне Творов-
щанце тотъ домъ звышъ менованый зо всимъ
будованьемъ и зовшелякимъ пратомъдомовымъ,
штокольвекъ в нимъ естъ отъ мала до велика,
ей самой на вечность записую и тымъ листомъ
тестаментомъ моимъ поступую. Вольна малъ-
жонка моя пани Дорота спокойне мешкать и его
ужывать и з него на себе вшелякие пожытъки
ку пожытъку своему оборочать и тымъ рмомъ
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шафовать водле воли. и уподобанья своего веч-
ными часы, а по смерти ее малжонки ыоее па
сына моего Станислава, которогомь я з нею
учъстиве сплодилъ, маеть прыйти, аболи тежъ
кому она з доброй своей волей тотъ домъ поме-
пеный зо въсимъ продасть або даруетъ, вольна
будучи она тымъ домомъ яко власностыо своею
шафовать, яко за жывота своего, такъ п по жы-
воте малжонки моей, не выймуючы с того дому
никоторой части на сына своего Станислава, аде
тотъ домъ вольно ей будеть кому хотячы тымъ
правсмъ на вечность, коли она нохочеть, про-
дать, яко се звышъ поменило, а иншые теста-
мента або якие записы, если бы се якие коль-
векъ у права показали отъ когожъ кольвекъ,
которыхъ я николи ни начто не справовалъ, вечне
ихъ умарамъ, только тотъ теперешний теста-
ментъ волей моей остаточной пры моцы зуполь-
ной у кожъдого права захованъ быть маеть той
помененой малжопце моей а ни кому иншому.
До которого тестаменту моего и печать свою
прытиснулъ, одножъ руки своей подписать вжо
есми не могъ па тотъ часъ, а для лепъшой веры

и ведомости того тестамент}' моего прыиросившы
до себе людей зацныхъ, прыятель и суседовъ
моихъ.земянъ господарьскихъ повету Виленского,
которые пры той остаточной волей моей были
и тое все шлышели, то есть пана Матеуша Мар-
тпновнча Цыбульского, а пана Балтромея Кры-
жановского, а папа Дапиеля Войтеховича Окмипъ-
ского а папа Стаписълава Храповъского, кото-
рые пхъ милость за устъною а очевпстою проз-
бою моею волей моей остаточной печати свои
до того тестаменту моего притиснули и руки
свои подписали, которые писать умели. ІІисапъ
в дому погореломъ, ІІетраньскомъ прозываючымъ,
надъ речкою Рьшкгою року u дня звышъ поме-
неного. У того тестамепту печатей іірытпсненыхъ
пять п подписъ рукъ тыми словы: Bałtromiey
Kryzanowsky ręką swą podpisał. Stanisław Chra-
nowsky proszony pieczętarz ręką swą. Которое
оповеданье пани Стаипславовое Ушыпское и тотъ
тестаментъ за ирозбою ее до кшігъ кгродскихъ
Виленскпхъ естъ вписанъ.

; Тоже, «Л? Ą-JI], л. 2//—6.

№ 67. - 1593 г. 22 Іюля.

Заявленіе вознаго о продаж Рымшами Корсаку своего двора съ плацами на За-

р чь .

Лета Божого пароженья тпсеча пятьсотъ де-
ветдесятъ третего, месеца Июля двадцать второго
дня.

На враде его королевъское милости кгрод-
скомъ воеводства Виленского передо мною Ми^
колаемъ Юревичомъ Зеновичомъ наместникомъ
Вилепскимъ ставшы очевисто возный повету
Виленского Янъ Косинский ку записанью до
книгъ кгродскихъ Виленскихъ созналъ и того
сознанья сзоего квитъ подъ печатью и с

подписомъ руки своей, такъ тежъ подъ печатьми
и с подписомъ рукъ стороны шляхъты подалъ,
писаный тыми словы: Я Янъ Миколаевичъ Ко-
синский, возный господарьский воеводства Ви-
ленского, сознавамъ симъ моимъ созънаньемъ на
письме, ижъ року теперь йдучого тисеча пять-
сотъ деветъдесятъ третего, мца Июля двадцать

первого дня, маючы я возъный пры собе сто-
рону людей добрыхъ шляхъту, то естъ пана Еро-
нима Ыеницкого а пана Себестыяна Боровъского
былемъ тутъ в месте Виленскомъ за мостомъ
на Заречью недалеко лазенъ, где ихъ милость
панъ Адамъ и папъ Павелъ Яновичы Олехпо-
вичы Рымъшове, земяне господарьские повету
Ошменского, оба спольне передо мпою возъпымъ
и передъ тою шляхтою звышъ описаною продажу
свою, дворъ зо въсякимъ будованьемъ и з двема
пляцами, одну часть з стародавъна называемый
Юрья Войтеховича Носиловского, лежачый з
одное стороны прозвищомъ стародавнымъ мяпо-
ванымъ князя Ивана Васильевича Жылинского,
а з другое стороны зіежы пляцомъ пани Носи-
ловское, однымъ конъцомъ на улицу противъ
дому Блажскового, топерешънего Яна Балъвера,
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а другимъ концомъ ку одмывальни, ку реце
: Вильни, а з другое стороны другий таковый же
пляцъ подле и посполу лежачий передъ тымъ
вышъ речоного князя Ивана Васильевича Жы-
линского, одньпіъ концомъ ку той же улицы
цротивъ дому Блаяісковского, а теперь Яна Бал- j
вера, а другпмъ такяге ку одмывальнн и ку реце'
Вильни, завели, поступили, в моцъ, в держанье
и вечное уяшванье u шафунокъ подали его ми-:
лости пану Еснфу Яновичу Корсаку, судьи земъ-1
скому воеводства Полоцкого, вечнымъ пеодзовъ- j
нымъ цравомъ, которое сее созънанье мое воз-
ного для ведомости, врадовое далемъ его милости
вышъ речоному пану судьи земъскому подъ моею

печатью и с подписомъ властъное руки моее и
подъ печатьми стороны шляхты вышъ иененое,
пры мъне на тотъ часъ будучое. Писанъ у.
Вильни, лета Божого нароженья тисеча пятьсотъ
деветъ десятъ третего, мца Июля двадцать пер-
вого дня. У того квиту печатей прытисненыхъ
тры и подписъ рукъ тыми словы: Jan Kosinski
woźny ręką swą własną. Еропимъ Меницкий ру-
кою своею подписалъ. Sebestyan Borowski ręką
własną podpisał. Которое сознанье возного и тотъ
квитъ его до книгъ кгродскихъ Виленскихъ есть
вппсанъ.

Тоже, № 4JI}, л. зоі об.—

№ 68. -1593 г. 2 Августа.

Заявл ніе вознаго о ввод канцлера Льва Сап ги во влад ні плацомъ въ город

Внльн и фольваркомъ Рай у каменнаго моста.

Сознапье возного Яна Косинского въ справе
его милости паііа Льва Сапеги, канцлера.

Лета Божого нароженья тисеча пятьсотъ де-
ветьдесятъ третего, месеца Авъгуста второго дня.

На рочъкохъ судовыхъ кгродскихъ Авъгу-
стовыхъ, в семъ року деветдесятъ третемъ пры-
палыхъ и судовне отлравованыхъ, передъ нами
врадниками кгродскими Виленскими, отъ ясне
вельможного пана, его милости пана Крыштофа
Радивила, кнежати на Биржахъ изъ Дубинокъ,
воеводы Виленского, гетмана наивышшого вели-
кого князства Литовского, старосты Солецкого,
Урендовского, державцы Коконгавзъского на
справы судовые воеводъства Виленского выса-
жоными, Миколаемъ Юрьевичомъ Зеновпчомъ,
наместникомъ Виленскимъ, Кгабрыелемъ Богда-
новичомъ Рыпинскимъ судьею а Щаснымъ Бо-
гуматкою писаромъ, ставъшы очевисто возпый
господарьский воеводъства Виленского Янъ Ми-
колаевичъ Косішский, пры квите своемъ созналъ
и квитъ того сознанья своего подъ печатью и
с подписомъ руки своее, такъ же подъ печатьми
и с подписомъ рукъ стороны шляхты, пры немъ
будучое, ку запнсаныо до книгъ кгродскихъ Ви-
ленскихъ далъ, который слово отъ слова такъ

се в собе маетъ. Я Янъ Миколаевичъ Косин-
ский, возный воеводства Впленского, сознаваю
симъ моимъ квитомъ, ижъ в року теперешнемъ
тисеча пятьсотъ деветдесятъ третемъ,месеца Июля
двадцать семого дня, маючы я пры собе сторону
людей добрыхъ, шляхту, пана Войтеха Ростъков-
ского а пана Размуса Кимбара и будучы пры-
данымъ з ураду кгродского Виленского ясне
вельможъному пану его милости пану Льву Са-
пезе, канъцлеру великого князства Литовского,
старосте Слонимъскому, Ясвойньскому, Марковъ-
скому и Мядельскому, на увезанье и възятье в
ужыванье его милости двора в месте Виленскомъ
и фольварку.за мостомъ мурованымъ надъ Вельею
лежачого, названого Раю, зъселкомъ и корчмою
томужъ дворцу належачою, отъ ихъ милости лана
Романа старосты Рогачевъского а отъ пана Петра
чашника великого князства Литовъского Грыго-
ревичовъ Воловичовъ, воеводичовъ Смоленскихъ
празомъ вечнымъ его милости папу канцлеру
пущоныхъ, быломъ напервей в дворе в месте
Виленскойъ, отъ ихъ милости пановъ Волови-
човъ его милости пану канцлеру дарованомъ,
тамъ же пры мне возномъ и стороне вышъ по-
мененой за росказаньемъ ихъ милости рновъ
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Воловичовъ слуга и урадникъ ихъ милости, ко-
торый в тоиъ дворе мешкалъ, панъ Федоръ Ми-
хайловичъ, подаючы менованый дворъ зо въсимъ
будованьемъ, в тыхъ границахъ завелъ, то есть
однымъ бокомъ отъ брамы, которая идетъ с
предместья Зарецкого мимо цминтаръ костела
Барнадынского ку улицы кгродской ажъ по домки
два мещанъ капитульныхъ, тыломъ до того двора
мешкаючыхъ, з другое стороны заулъкомъ мимо
дворъ Горъностаевский, где теперь зборъ еване-
лицкий есть збудованъ, до улицы, которая идеть
отъ улицы Замковое мимо зборъ до пляцовъ
церковныхъ заложенья Светое Пречыстое, заудъ-
комъ Глухимъ ажъ до муру местского, надъ ре-
кою Вильнею лежачого, и зась подле муру местъ-
ского ажъ до тоежъ брамы Зарецкое подле Бар-
надыновъ. А пры томъ фольварокъ за рекою
Вельею у мурованого мосту надъ рекою, назы-
ваемый Рай з будованьемъ фольварковымъ, з
огородами овощовыми, з домомъ уезнымъ на горе
пры томъ фольварку лежачыми, такъ же зъ сел-
комъ з Шнипишками, з домами, с поддаными и
зо въсими кгрунтами, в певъныхъ границахъ
лежачыми, то естъ почавъшы отъ мосту муро-
ваного, едучы до двора Солтановъского, прозы-
ваемого Шешкинь, по правой стороне дороги
домы и кгрунты подъ горою ажъ до поля двора
Шешкипъского, логомъ з сеножатьми по ровъ,
который делить именье Шешкинское з селъкомъ
Шнепишками, а тотъ ровъ отъ поля по реку
Белью, и указуетъ простымъ трыбомъ ку бож-
ницы татарской, а з другое стороны дороги по
левой руце домы подданыхъ дворца пановъ Во-
ловичовъ Раю и за дворецъ пляцъ немалый
пустый томужъ дворъцу, належачий, ажъ подъ
домъ цустый Виршзгловскпй, што теперь панъ
Петръ Стабровскнй за правомъ своимъ набы-
тымъ держытъ, которые пляцы делить межа
значъная до реки Вельи. Тогды то все, яко се
вышей поменило, дворъ в месте Вилепскомъ,
такъ же фольварокъ Рай з будованьемъ, с под-
даными, з домомъ уезнымъ и зо всими пляцами,
кгрунътами, сеножатьми, такъ, яко то и небо-
щыкъ ясневельможный годное памяти панъ Оста-
фей Воловичъ панъ Виленский мелъ и менова-
ные панове Воловичове по смерти пана Вилен-
ского правомъ прырожонымъ на себе то держали

все огуломъ, ничего на себе и на кого иншого
не оставуючы, его милости пану канцлеру в дер-
жанье ихъ милость панове Воловичове че-
резъ менованого слугу своего подали, а его
милость панъ канцлеръ тэжъ то на себе черезъ
слугу своего, подстолего повету Пинского пана
Грыгорья Тэрлецкаго в уживанье свое пры-
нялъ. А то есть меновите домы, подданые, пры
томъ фольварку Раю мешкаючые, идучы отъ
мосту по правой руцэ напервей сажовка, на горе
домъ въезный, пры доме въезномъ солодовня,
подле солодовни огородъ; домъ первый Стась
Павловичъ, другий домъ пустый небощыка Яроша
Заровского, третий домъ Балътромей Яновичъ,
четвертый домъ Миколай Юрьевичъ, пятый домъ
Павелъ Тесля, шостый домъ Амброжеевский,
семый домъ Валентьшовский, осмый домъ Томко
Чоботарь. По другой стороне улицы отъ мосту
едучы первый домъ Павелъ Пплиновичъ, дру-
гий домъ Павелъ Юдевичъ войтъ, третий домъ
Рачко Авкгусбинъ, четвертый домъ Степанов-
ский, пятый домъ держытъ Петръ, Масковский
золотарь, шостый домъ Ганъсъ Фонъляръ дер-
жыть, семый домъ держыть тотъ же урадникъ
пановъ Воловичовъ панъ Федоръ Михайловнчъ,
менечы на то у себе право набытое, а подле
того дому дворецъ Рай, в немъ жыветь госпо-
даръ Мартинъ Гончаръ. Пры которой той справе
и поданью его милости пану канцлеру тыхъ
всехъ добръ, одъ пановъ Воловичовъ его ми-
лости пущоныхъ, чого его милости нихто не
боронилъ, ани се с правомъ своимъ до того не
прыповедалъ; u то все, яко се вышей поменило,
будучы я добре сведомъ, даю сесь квитъ со-
знанья моего с подпнсомъ власное рука моее и
з моею печатью, до которого и сторона звышъ
помененая печати свои приложили и руки под-
писали. Писанъ у Вильни року и дня звышъ
помененого. Утого квиту печатей прытисненыхъ
тры и подписъ рукъ тыми словы: Jan Kosinski
woźny ręką swą. Woycieck Rosthkowski ręką swą
własną. Kazmus Kimbar ręką własną. Которое тое
очевистое сознанье возного такъже и тотъ квитъ
его до книгъ кгродскихъ Виленскихъ есть упи-
санъ.

Тоже, № 47і) Л' 34І—2-
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№ 69.-1593 г. 5 Августа.

Вводъ Сворульскаго во влад ні двумя домами, пожалованными ему корол мъ.

Лета Божого нароженья тисеча пятьсотъ
деветьдесятъ третего, месеца Августа пятого дня.

На рочкохъ кгродскихъ, в семъ року теперь
идучомъ деветдесятъ третемъ прыпалыхъ и су-
довъне отъправованыхъ, передъ нами врядниками
кгродскими Виленьскиии, отъ ясне вельможного
пана его милости пана Крыштофа Радивила,
кнежати на Биржахъ изъ Дубинокъ, воеводы
Виленьского, гетмана найвышъшого великого
князства Литовского, старосты Солецкого, Уренъ-
довского, державъцы Коконгавзъского па справы
судовые воеводства Виленьского высажоными, Ми-
колаенъ Юрьевичомъ Зеновичомъ, наместникомъ
Вилеискимъ, Кгабрыэлемъ Вогдановичомъ Ры-
пинскимъ судьею а Щаснымъ Вогуматкою ни-
саромъ, постановивъшысе очевисто дворанинъ
его королевъское милости панъ Яяъ Мешковъ-
ский ку записанью до книгъ кгродскихъ Ііилень-
скихъ созналъ тыми слови, ижъ року теперь
йдучого деветьдесятъ третего, месеца Августа
четвертого дня онъ номенеішй панъ ЯІІЪ Меш-
ковский водле данины короля его милости дана
нашого милостивого увезалъ, в моцъ н у спо-
койное а вечное держанье за даниною короля его
МИЛОСТИ подадъ служебнику скарбу великого
князства Литовъского пану Каспору Скорулъ-
скому два домъки, тутъ в месте зденшемъ Ви-
ленскомъ лежачие, спалые до столу и вольного
шафунъку короля его милости по пебощыку Бе-
недыкте Гончару, которого того увязапья и по-
данья своего онъ ианъ Янъ Мешковъский, дво-
ратшъ короля его милости листъ свой увяж-
чый подъ печатью и с подиисомъ руки своей и
тежъ подъ печатьми и с подписомъ рукъ людей
добрыхъ, которые пры томъ увезаныо и поданыо
были, передъ нами врядомъ покладалъ и иросилъ,
абы оный листъ его увяжъчый до книгъ кгрод-
скихъ воеводства Виленского ушісацъ былъ. А
такъ мы врадъ, того устного сознанья двора-
нина короля его милости выслухавшы и того
листу увяжчого огледавшы и вычитавши, дали
есмо его до книгъ уписать, который слово отъ

слова такъ се в собе маетъ. Я Янъ Мешковский
дворанинъ господаръский, сознаваю то симъ мо-
имъ увяжчымъ листомъ, ижъ маючы я листъ его
королевъское милости, до себе писаный в року
теперешнемъ тисеча пятьсотъ деветьдесятъ тре-
темъ месеца Августа четвертого дня, прыехавъ-
шы до места Виленьского, маючы лры собе за
прыданьемъ з ураду кгродского воеводства Вя-
леньского енерала воеводства Виленьского пана
Еронима Совкгяла, до того возного тогожъ вое-
водства Биленьского Григорья Мартиновича
Кгродиса и шести шляхтнчовъ, людей зацныхъ,
пана Лва Копътя, пана Павла Якимовича Го-
ловню, пана Яроша Карчевского, пана Щасного
Горбовъского, пана Яна Узловского а пана Ста-
нислава Тальвицкого, при которыхъ всихъ выпгь
помененыхъ особахъ его милость панъ подвое-
води Вилепский прыдатп до мене рачыдъ слугу
своего иана Миколая Ладишевского подавать и
увязывать за даниною, привильемъ его королевъ-
кое милости, кадукъ, домковъ два у месте Ви-
ленскомъ, добра, до вольного шафунъку и столу
господарьского по Бенедыкте Ганчару спалые,
наиу Каспору Скорульскому, слузе скарбу вели-
кого князства Лптовъского даные, яко о трмъ
шырей иа данпне его привилею описано и мено-
іште доложоно естъ, то пакъ я Янъ Мешковский
за тымъ листовпымъ росказаньеиъ его королев-
ское милости, виеродъ бывшы у паиовъ радъ
места Виленского, волю и розсказанье господарь-
ское пмъ ознаймившы, копей слово въ слово спи-
савшы, с подписомъ руки моее с тыхъ листовъ
усихъ, яко и зъ донацып, также з листу пхъ, отъ
господара до нихъ писаного, и мого листу дво-
рапинского имъ на ратушу зоставивши, проси-
лемъ ихъ милостей, абы прыдати и послати ра-
чыліі до того увязанья мне слугу своего мест-
ского, яко о томъ ширей и достаточней обо всемъ
ца сознанью возного Яна Косииского, который
на тотъ часъ при мне былъ, описано и меновите
доложоно есть. А потомъ я Янъ Мешковский, дво-
ренинъ господарьский с тымъ енераломъ и воз-
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нымъ и тою всею вышъ помененою шляхтою за
тымъ росказапьемъ и волею его королевъское
милости того року, месеца и дня вышъ помеле-
ного пошоломъ до першого дому, лежачого подле
церкви руское светого Ивана, идучы до збору на-
противъ Даниэля друкара, в тотъ домъ и пляцъ,
яко се самъ в собе s давныхъ часовъ мелъ и те-
перь маетъ, пану Каспору Скорулъскому в моці»
и въ держішье лодавшы, его в то увезалъ, пе
пашедшы в томъ дому жадное маетности рухо-
мое. А пшомемъ пошолъ до другого домъку на
предместе Виленское, идучы до мурованого мосту,
который лежитъ з одное стороны подле дому Ма-
тыса Кули фурмана, зъ другое сторопы подле
дому Закличовского, о третєє стороны подле Езва
Рапацкого, тыломъ до Езяла, мещанъ Виленъ-
скихъ, в который тотъ домъ и пляцъ, яко се
самъ в собе з давныхъ часовъ мелъ и теперъ
маетъ, томужъ пану Каспру Скорулъскому в моцъ
и. въ держапье подавшы его в то увезалъ, также
не пашедшы жадпое маетности. В которыхъ тыхъ
обудвухъ домехъ господари и господыни уве-
занья не боронечы сами доброволънеуступнвъшы,
просили пана Каспора Скор лъского, абы за до-
зволеньемъ его въ тыхъдомахъ з найму мешкати

могли, чого имъ панъ Касперъ Скорулъский
позволити и того учьшити пе хотелъ. И на томъ
далъ сесъ мой увяжчый листь папу Каспору
Скорулъскому, слузе скарбу великого князства
Литовского, ку ведомости всемъ вобецъ подъ
моею печатью и с подпнсомъ руки моее власт-
ное ппсьмомъ польскимъ, такъ же подъ печатьми
и с подписомъ рукъ всихъ вышъ помененыхъ и
описаныхъ особъ, которые писать умели. Писанъ
у Вильни року месеца и дня звышъ помепеного
и описаного. У того листу увяжчого печатей
прытысненыхъ десеть а подпись рукъ тыми
словы: Jan Meskowski ręką swą. Еронимъ Совъ-
кгялъ, енералъ и возный воеводства Виленъского
рукою власною. Левъ Копоть власна рука. Paweł
Hołownia Jachimowicz manu propria. Jarosz Kar-
czewski ręką własną. Sczęsny Horbowski własną
ręką. Янъ Узловский рука власная. Станиславъ
Маркевичі. їальвицкий рукою власною. Которое
тое очевистое сознанье того дворашша госпо-
дарьского пана Яна Мешковского и тотъ листъ
его увяжчий до книгъ кгродскихъ Виленьскихъ
естъ внисапъ.

Тоже, Л. }6і—}б2.

№ 70. —1593 г. 18 Октября.

Даніидъ Л нчицкій продаетъ Яцковскому домъ свой на Б рнардинекой улиц

возл Покровской церкви и Др чистенскаго собора.

Лета Божого нароженья тисеча пятьсотъ
деветьдесятъ третего, месеца Октябра осмънад-
цатого дня,

На враде его королевъское милости кгродскомъ
воеводства Виленьского передъ нами врадниками
кгродскими Виленьскими, отъ ясне вельможного
пана его милости пана Криштофа Радивила, кне-
жати на Биржахъ изъ Дубинокъ, воеводы Ви-
леньского, гетъмана найвышъшого великого княз-
ства Литовъского, старосты Солецкого, Уренъ-
довъского, деръжавъцы Коконъгавзъского, на
справы судовые воеводства Виленьского выса-
жоными, Миколаемъ Юрьевичомъ Зеновичомъ,
лодкоморымъ Ошменскимъ, наместникомъ, Кга-

брыелемъ Богдановияомъ Рыпипъскимъ судею а
Щаснымъ Богуматкою писаромъ, іюстановивъ-
шысе очевисто Даниелъ Ленчыцкий, мещанинъ п
друкаръ места здешнего Виленьского, доброволъне
ку записаню до книгъ кгродскихъ Виленьскихъ
созналъ тыми словы, ижъ онъ Даниель Ленчиц-
кий продалъ и па вечность правомъ неотъзовъ-
нымъ векуистымъ спустилъ домъ свой власний,
збудований в месте здешнемъ Виленьскомъ на
застенъку пляцу ясне вельможного пана его ми-
лости пана Костанътына кнежати Острозского,
воеводы Киевъского, за даниною и позволенемъ
его милости збудований, лежачий на улицы Бер-
надынъской, передомъ ку церкви Светое Иречы-
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стое, а боками з одное стороны подле церкви
Светое Покрови, а з другое стороны подле дому
попа ГГвановъского, тыломъ, ку збору Вилень-
скому дому Горъностаевъского ку улицы Замко-
ковой, Войтеху Яцъковъскому п малъжопъце его
КатерипеЗабреской запевъную суму пенезей, то
есть за сто копъ грошей личбы к люнеты
литовъское, нмъ самымъ, детемъ и потомъкомъ
ихъ, на которую тую продажу листъ свой вы-
знаный подъ печатью н с іюдішсомъ руки своее,
такъ тея;ъ подъ нечатъми и с нодписомъ рукъ
людей добрыхъ далъ п передъ нами цокладаючы
просидъ, абы былъ до кішгъ кгродскпхъ Вплень-
скихъ уинсанъ. А такъ мы врадъ, того устъиого
и очевистого созіпшя Данпеля Ленчыцкого выслу-
хавъшы, листу огледавъшы и его вычытавъшы
и то ку ведомости и намети своей прыпустнвъшы,
дали есмо до кішгъ кгродскихъ Виленьскпхъ
уписать, который уішсуючы слово отъ слова
такъ се в собе маеть. Л Даіщель Леиъчыцкий,
мещаиииъ и друкаръ места Вилеиъского, созиаваю
тымъ моимъ ітснымъ добровольиымъ вечы-
стымъ заішсомъ уеішъ вобецъ и кождому зоспбна,
кому будеть пале;кало ведатп або тотъ лнстъ мой
чытаючы слышечы, тенерешнимъ и па потомъ бу-
дучымъ, ижъ я вельми будучы а кгвалтовъне
потребенъ сумы пепезей ку пильной а вели-
кой потребе моей, домъ мой власпый, никому ни
чымъ не впнъны анн заведений, упередъ и те-
перъ па всемъ свебодпы, в месте Внлепьскомъ
за мои властные пенезп и накладъ збудованый
на застенку п иляцу яспе вельможпого пана его
милостп,ііана Костаиътого княжатп Острояіъского,
воеводы Киевьского, за даіпшою и лнстомъ и
позволенемъ его княжатей милости, лежачи на
улицы Варнадынъской, передомъ ку церкви све-
тое Пречистое, а боками з одцое стороны подле
церкви светое Покрови, а з другое стороны подле
дому попа Ивановъского, а тылъ его ку збору
Виденьскому дому Горностаевъского, ку улицы
Замъковой, зо вспмъ нравомъ, належностями,
такії, якомъ я самъ отъ его кшіжатей милости,
такъже тежъ и за правомъ купли моей отъ Яна
Денисовича на себе отъ часу давъного держалъ
и яко власиостп своее снокойне уліыоалъ, болынъ
не илатечы николи до скарбу его княжачой
милости, тольки конъ две позему, нродалъ есми
и вечнымъ щіавомъ поступшшмъ и в моцъ и

вечное держане отъ даты сего листу подалемъ
яко будоване того дому такъ и кождую наймеяъ-
шую речъ у немъ, намнейшой речы на себе не
выймуючы, мещашшу места Виленьского пану
Войтехови Яцковъскому и малъжонъце его панея
Катерине Забреской за певную суму пепезей, за
грошей копъ сто лпчъбы Литовъекой, кото-
рую помеиепую суму пенезей копъ сто грошей ли-
товскпхъ заразъ помененый панъ Войтехъ Яц-
ковъскпй и з малъжоиъкою своею папею Кате-
риною Зіібрескою заразъ теперъ нрн наппсаню
того листу моего визнаного нечистого до рукъ
мопхъ мне ОТЛИЧІІВЪШЫ отдали п заплатили, а я
помененый Даниелъ Ленъчыцкни, тую помене-
ную суму копъ сто грошей до рукъ моихъ пры-
нявъшы и сполна отлнчивъшы отъ помененыхъ
особъ нана Войтеха и малжоиъки его, тое мое
усе право, которое одно на тотъ домъ мой маю,
вечне на папа Воптеха Яцъковъского, малжоиъку
и потомъки его вливаю її зо всего се вечными
часы вырекаю и наменыпее речи на себе са-
мого, аііи потомъки, анп жадного чоловека з бляз-
кнхъ повнповатыхъ мопхъ пнчого не зоставую
и вольпо вжо отъ даты того листу пану Войте-
хови Яцковъскому, ианей малжонъце его и по-
томъкомъ тотъ домъ иомененый и все будоване
u каждую наменшую речь у пемъ ку своему на-
ленъшому пожытъку яко власпость свою, вечы-
стымъ правомъ отъ мене пабктую, продать, запи-
сать, дать, даровать и ку налепъшому поя;ытъку
своему водлугъ уподобаня своего оборочать и
шафовать, яко власностыо своею, а я помененый
Даішель, анн нотомъкове мои и жадепъ чловекъ
с иовинъиыхъ и кревъиыхъ моихъ вечными
часы яко до того дому, такъ u до паменьшой
речы у немъ шічого не маемъ и мочы не будемъ
u вечне се вырекаемъ. А если бымъ я іюмене-
пый Даниель Ленчыцкий, препомъневъшы того
моего добровольного вечыстого листу запису у
томъ дому продажи моей вечистой, самъ черезъ
себе особу свою албо нотомъки свои альболи
блискне и новпноватые свое альбо черезъ особу
обцою, аболи телп. хто з стороны якую трудность,
переказу пану Войтехови Яцковъскому,' иалъ-
жонъце п потомъкомъ его альбо тому, кому бы
то оиъ иустилъ, у томъ дому и в паменъіпой
речы у немъ чынилъ, тогдьі я самъ отъ особы
своей у кождого ураду и па каждымъ щрстъцу и
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отъ кождого человека маю и повиненъ буду пана
Войтеха, малъжонку и потомъки его и того, кому
то онъ пустить, очышчать и заступовать своимъ
власнымъ накладомъ подъ зарукою стемъ копъ
грошей литовъскихъ, а шкоды и наклады на ре-
чене слова, окромъ вшелякого доводу и присеги,
буду нагородить повиненъ, о што даю вольность
себе до кождого ураду и права позвать, заказать
на рокъ, на який Е;ольвекъ захочеть, хотя и не
водлугъ права зложоный, на який кольвекъ буду
заказанъ, я у кождого ураду и на кождомъ местъ-
пу, где одно панъ Войтехъ самъ захочеть и пе-
редъ кождымъ чоловекомъ хочъ правне и не-
правъпе во въсемъ томъ маю и буду повиненъ
пану Войтехови, малъжонце и потомъкомъ его и
кождому чолавеку, кому то будеть належало, тамъ
же заразъ на томъ же местъцу, где буду зака-
занъ, ничымъ ани паномъ, ани хоробою, ани
надежностью ураду, причинами иравъными и не-
правъными се не вымовляючы иниякихъ оборонъ
правъныхъ не вынайдуючы и згола ничымъ се не
боронечы, усправедливитися, заруку, шкоды и
наклады заплатити, а у томъ всемъ и в каждой
наменшой речы кождому урадови вольность даю
и симъ ЛИСТ0М7. вечистымъ занисомъ ствержаю
модную, зуполную а неотволочную на моей мает-
ности власной каждой отправу чинить, а в не-
достатъку маетности тогды на особе моей мене
самого водлугъ воли и зтподобанья пана Войтеха
ипотомъковъ и того, кому то будетъ належало отъ-

править. И на томъ далъ тотъ мой доброволь-
ный вечыстый листъ записъ пану Войтехови
Яцковъскому и малжонъце его паней Катерине
Забреской за моею печатю и с подписомъ влас-
ное руки моее, до которого для веры лепъшое
просиломъ о приложене печатей людей зацныхъ
ихъ милости пана Станислава Вонсовъского, лес-
ничого и подстаростего Волкиницъкого, а пана
Шымона Гораина, понаместника Виленьского и
пана Анъдрея Яновича, которые ихъ милость
того будучы добре сведоми за устного и очевис-
тою прозбою моею до того моего листу печати
свои прыложыти и руки свои подписати рачыли.
Писанъ у Вильни року тисеча пятьсотъ деветь-
десятъ третего, месеца Октебра дванадцятого дня.
У того листу печатей нритисненыхъ чотыры и
подиисъ руки тыми словы: Daniel Łąnczycky
ten moy list wieczysty raoią własną ręką podpisa-
łem. Za prozbą oczewistą ustną panaDanielia Lenczyc-
kiego do tego listu pieczęć swą przylozilem у ręką pod-
pisałem Stanisław Wąsowsky. За устную прозбою
особы вышъ менованое при печати своей руку
подшісалъ Шимонъ Гораинъ рукою властною.Анъ-
дрей Яновпчъ власною рукою подписалъ. Которое
тое добровольное устное и очевистое сознане Да-
ниеля Ленъчыцъкого и тотъ листъ за прозбою
его до книгъ кгродскихъ Виленскихъ естъ впи-
санъ.

Тоже, JV? 47 *h л- 432~3-
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Мартинъ Квасовскій продаетъ Лов йк свой домъ при городской ст н .

Лета Божого нарожрня тисеча пятьсотъ де-
ветьдесятъ третего, месеца Октября осмънадъ-
цатого дня.

На враде его королевъское милости кгрод-
скомъ воеводства Виленьского передъ нами врад-
никами кгродскими Виленьскими, отъ ясне вель-
можного пана его милости, пана Криштофа
Радивила, кнежати на Биржахъ изъ Дубинокъ,
воеводы Виленьского, гетмана найвышъшого
великого князства Литовъского, старосты Солец-

кого, Уреньдовского, державъцы Коконъгавзъ-
ского на справы судовые воеводства Виленъского
высажоными,МиколаемъЮрьевичомъЗеновичомъ,
нодкоморымъ Ошменскимъ, наместникомъ, Кгаб-
рыелемъ Богданозичомь Рыпинъскимъ судьею,
а Щаснымъ Богуматъкою писаромъ, постано-
вивъшысе очевисто панъ Мартинъ Квасовъский
самъ доброволъне ку зашсаню до книгъ кгрод-
скихъ Виленьскихъ созналъ тыми словы, ижъ
онъ помененый Мартинъ Квасовъский иро-



97 -

далъ и на вечность правомъ неотъзовъпымъ и
векуистымъ спустилъ дворъ и пляцъ в месте
Вилепьскомъ, лежачый пры муре местъкомъ, ты-
ломъ до кляштора костела Бернадынъского, пра-
вымъ бокомъ подле дворовъ ихъ милости паповъ
Пясецкихъ и его милости пана Якъцеита Мло-
деевъского, подскарбего дворного короиы поль-
ское, а левымъ бокомъ падъ рекою Вилыюю
перед'ь домами его МИЛОСТИ КНЯЗЯ Яна Ярчевъ-
ского, дякана Вплепьокого, и пебощыка князя
Мальцера Суходольского, канопика Вилепьского
и дому Гануса Цыца, замошпика, его милости
папу Яну Ловейку, маршалъку повету Мозир-
ского, секретару его королевъское милости, за
певъную суму пепезей, то есть за трыста копъ
грошей литовъскихъ, в чомъ его милость пана
маръшалъка Мозырского упевпяючы, листъ свой
визнаний продажный подъ печатью и с подии-
сомъ руки своей и телп. подъ печатьми и с
иодписом'ь рукъ людей добрыхъ далъ и передъ
нами врадомъ тымъ очешістымъ созиапемъ сво-
цмъ ирызнавъіпы, проснлъ, абы до шшгъ кгрод-
скпхъ Виленьских'ь унпсаіп> былъ. А такъ ми
врад'ь, того устного сознана меиовапого Мартина
Кізасовского вислухавши и листу его продажного
огледавъшы и то ку ведомости своей врадовой
прыпустивъшы, дали есмо его до кшігъ уписать,
который слово отъ слова такъ се пъ собе маеть:
Я Мартинъ Квасовъский сознаваго симъ мопмъ
лпстомъ всимъ вобецъ и кождому зособпа, кому
бы того ведати была потреба, ижъ што который
дворъ и пляцъ в месте Вилепьскомъ, лежачый
пры муре местъкомъ, тыломъ до кляштора костела
Беръпадынъского, правымъ бокомъ подле дво-
ровъ ихъ милости пановъ Пясецкихъ и его ми-
лости папа Яцынъкта Млодеевского, подскарбего
коропы польское, а левымъ бокомъ падъ рекою
Бильною, передомъ до домовъ ихъ милости князя
Япа Яръчевъского, дякана Виленского и дому
Гануса Чица, замошпика прылеглый, мелъ есмп
з ласки яспе вельможпого пана его милости, пана
Алекъсанъдра Ходкевича, кграби з Бихова на
Шклове и Мыши, за службы мои мпе па веч-

ность дарований и былъ есми в держанго его я
в спокойпомъ ужываню, нижли потребуючи на
розпые потребы свои пенезей, тотъ дворъ и
ПЛЯЦЪ 30 ВСИМЪ ТЫМЪ, ЯКО МП ТО бЫЛЪ ЄГО МИ-

ЛОСТЬ п а п ъ Ходкевичъ далъ, продалъ есми зацне

врожопому его милости пану Яну Ловейку, маръ-
шалъку повету Мозиръского, секретару его ко-
ролевъское милости, за певъную суму пенезей,
за трыста конъ грошей личбн литовъское, ко-
торие пенези сполъпа отъ его милости до рукъ
моихъ взявъшы и отъличивъшы, дворъ и пляцъ
тотъ его милости постунилъ есми, листы на то
мне належачпе до рукъ его милости отъдалъ и
право свое на его милости влилъ, а самъ се с
того вечными часы вырекаю: маеть его милость
папъ Япъ Ловейко тотъ дворъ и пляцъ вышъ
меповапый зо вспмъ тымъ, што ку нему здавъна
належытъ, держати, вживати, пожитъки собе во-
длугъ уподобапя своего привлащыти, воленъ бу-
дучи то отъдати, продати и яко палепей розу-
меючн тымъ шафовати, а я вжо до того нпчого
мети не маю вечными часы. И на то далъ есми
его милости сесь мой (лнстъ) з моею печатью и с
нодішсомъ руки моее. Пры томъ были и того добре
сведоми будучи за прозбою моею печати свои
прыложытп и руки подписати рачыли пхъ ми-
лость панъ Петръ Оскеръка, папъ Адамъ Сти-
боръ и папъ Марътпнъ Островский. Писапъ у
Вильни лета отъ парожеіш Хрыста Сына Божого
тпсеча пятьсотъ деветьдесятъ третего, діесеца
Октября осмънадцатого дня. У того листу печа-
тей прптиснепыхъ чотыры и подппсъ рукъ тымп
словы: Marcin Kwasowski ręka. swą. Za ustną
prozbą pana Marcina Kwasowskiego Piotr Oskierka
ręką swą. Za oczewistą prozbą рана Marcina Kwa-
sowskiego Adam Sczybor pieczęć swoią przicisnął
у ręką własną podpisał. Marcin Ostrowski ręką
własną. И якожъ тое добровольное устное и оче-
вистое созпапе папа Марътипа Квасовъского,
такъ же и тотъ листъ за прозбою его до книгъ
кгродскихъ Виленьскихъ естъ вписапъ.

Тоже, JV? 471 з, л.
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Биленскій митрополичій нам стникъ съ другима священниками Вил нскихъ церк-

вей и Пречистенскаго собора продають Девалтовскому церковный домъ, на углу

двухъ улицъ, по дорог изъ замка къ Бернардинскому костелу.

Лета Божого нарожеііья тисеча пятьсотъ де-
ветьдесятъ четвертого, месеца Генъвара петнад-
цатого дня.

На рочкохъ кгродскихъ гепваровыхъ, в семъ
року теперь идучомъ деветьдесятъ четвертомъ
прыпалыхъ п судовие отъправовапыхъ, передъ
памп враднпкамп кгродскіши Вшіенъскимп, отъ
ясне вельможного пана папа его ыплостп пана
Крыштофа Радиввла, кпяжатн ііа Бпржахъ из
Дубинокъ, воеьоды Виленъского, гетмана най-
вышшого великого князъства Литовъского, ста-
росты Солецъкого, Уренъдовъского, держапцы
Коконгавзъского на справы судовые воеводства
Виленъского высажоиымп—Миколаемъ ІОрьевп-
чомъ Зеновичомъ, иаместнпкомъ, Кгабрыелемъ
Богдаиовичомъ Рыішнскимъ, судею а Щастпымъ
Богуматкою писаромъ, ностановившысе очевнсто
протопопъ и наместііикъ Вилеыъский, в сиравахъ
духовныхъ отъ его милостп отъца митрополита
будучы заставлений, ua име Иванъ ІІархве-
цовичъ, свещеникъ церъкви Заложеиья светого
Спаса Внленъское Малафей а Леоптей Яковле-
вичъ, свещеииикъ церкви Воскресенское Вилен-
ское именемъ своимъ пименемъ всихъ свещен-
никовъ церкви соборное Виленское заложенье
светое Пречыстое Богородицы оповедали и ку
вппсаиью до кнпгъ кгродскихъ Вилеиъскихъ со-
знали тыми словы, ижъ они вей свещенпики,
будучы потребни пенезей на розные потребы
церквн соборное светое Пречистое, а ие могучы
ихъ пи отъкуль набыть, ипо домъ свой власный
церковъны, который небощыца кнегини Лповая
Свирская паип Гаипа Федоровиа Рагожашл схи-
дечы з сего света остаточною волею своею на
церковь соборъиою светую Пречистую описала,
лежачый на рогу межы улицами с одпое стороны
бокомъ идучы отъ замку ку Бернадьшомъ, а з
другое стороны отъ дому его милости папа
Остафъя Боловича до костела кляштора Берпа-

дынского, концомъ до каменицы капитулы костела
столечпого светого Станислава, а другнмъ бо-
комъ прылеглый ку пляцу олтарысты костела
светого Япа, оный иенованый домъ зо всішъ
будованьемъ и с ножытками з него прыходячымп
продали и правомъ неотъзовнымъ векунстымъ
пустили пану Павлу Девялътовскому, стольнику
воеводства Новгородского и малжонце его паип
Раіше ІІьтровне Маскевнчовне имъ салымъ, де-
темъ и потомкомъ ихъ милости па певную суму

езей, За ЧОТЫрЫ CTil КОПЪ Грошей ЛИЧ7,бЫ U

монеты литовъское, в чомъ его пана Девялтовъ-
ского и малжопку, дети и потомки ихъ милости
упевняючи, листъ свой визнаний продагкаыа
подъ печатьми и с ІІОДІШСОМЪ рукъ своихъ
н тежъ подъ иечатьмп и с подішсомъ рукъ
людей зацпыхъ дали u иередъ нами врадом?»
тымъ очевистымъ созпаньемъ своимъ пры-
знавшы, просили, аби до КШІГЪ кгродскихъ
Виленскихъ уписанъ былъ. А такъ мы врадъ,
того устъпого сознанья зіенованыхъ свещен-
никовъ выслухавшы и листу огледавіяи, дали
есмо его до киигъ уписать. Который слово отъ
слова такъ се в собе маеть,

Я Иванъ Парфеиовичъ, протопонъ и намест-
никъ Виленский, в справахъ духовцыхъ отъ его
милости отъца митрополиты будычы и заставлений,
я Малафей, свещеішикъ церкви заложены! све-
того Сиаса Виленское, а я Леоптей Яковлевпчъ,
свещеішикъ церкви Воскросепское Вилепское и
мы вси свещенпики церкви соборпое Виленское
заложенья светое Ііречыстое Богородицы вси
одностайне вызнаваемъ сами па себе симъ на-
шымъ вечыстымъ листомъ всимъ вобецъ и кож-
дому зособпа, кому того потреба будеть ведати,
што,который пляцъ в месте Виленъскомъ, кото-
рый лежыть на рогу межы улицами с одпое сто-
роны бокомъ идучы отъ замку ку Бернадыномъ,
а а другое стороны отъ дому его милости папа
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Остафея Воловича до костела кля штора Берна-і
дынского, концомъ до камепицы капитулы костела
столечного светого Станислава Виленъского, а
другимъ бокомъ прылегъ ку пляцу на онъ часъ
олътарысты костела светого Яна в року прош-
лолъ тпсеча пятьсотъ семъдесятомъ месеца
Марца чотырпадцатого дня пустила и подала
пани Станиславовая Ленартовича Довкгяловича,
хоружыная Виленская Барбара Павловна з сы-
номъ своимъ Миколаемъ Станиславовичем!) Ле-
партовича Ерониму Квилецкому, ішсару короля
его милости скарбъному, старосте Ясвоііьскому
п малъжопце его милости кнежна Галене Юрьевне
Боровъской, отъ которого того папа Еронима
Квнлецкого и малжонки его тотъ домъ, пляцъ
па зборъ Виленъский евангелицкий досталсе, а
потомъ тотъ пляц'ь старшие зборовые Воіітсхъ
Пирхала, Пвапъ Домушевский а Дзяно Зенобей
в року прошломъ семдесятъ иятомъ месеца Июня
дванадцятого дня на вечъность продали папу
Ганусу Фонляру молодшому, а нанъ Гануса. Фои-
ляръ тот'і> л;о дом'ї. и року ирошломъ тисеча
пптьсоп> осмъдео.нть третемъ месеца Февраля
первого дня нродалъ на вечность паяей Венцла-
вовоіі /Кабиной, ротзшстровой его королевъское
милости, напей Марине Михаловъне, кяежне Со-
колпнской, которая тая пани Марына кпежна
Соколішская, бывшая панп Жабиная, а тепереш-
пея пани ІОрьевая Зеновнчовая восполокъ з мал-
жопкомъ свопмъ паномъ ІОрьемъ Яновпчомъ
Зеновпчомъ на Мосару тотъ домъ в року про-

ШЛОМЪ ТПСеЧа ПЯТЬСОТ'!. ОСМЪДеСЯТЪ ШОСТОМЪ

месеца Гепвара двападцатого дня за певную суму
пепезей, то естъ за трыста копъ грошей литовъ-
скнхъ киегппіі Яновой Свирской папи Гайне
Стефановне Рагозянце на вечность продали и
поступили и будучы оная кнегння Яновая Свпр-
ская через-і, немалый часъ держачою того дому,
которая сходечы з сего света остаточною волею,
тестамептомъ свопмъ тотъ домъ вынп. менова-
шлй з будованьемъ вснкнмъ мурованымъ п де-
ревеиымъ и со всимъ на все, яко се в собе маеть,
на церковь соборную Виленскую светое Пречи-
стое Богородицы записала, яко то естъ шырей
п достаточней на вснхъ тыхъ заішсехъ, выпн-
сехъ врадовыхъ и па тестаментехъ описано н
доложоно, который тотъ домъ с пляцомъ вышъ
менованьпіъ част, немалый мы на церковъ со-

боръпуго светое Пречистое держали и у моцы
своей его мели. А такъ мы теиеръ, будучы по-
требъни пенезей на розные потребы той церкви
соборное светое Пречистое, а не могучы пи отъ-
куль пенезей способити, за ведомостью н волею
и позволепьемъ всихъ крылошапъ братьи нашое
тое церкви соборпое тотъ домъ и пляцъ вышъ
менованый з будовапьемъ такъ, яко се самъ в
собе в грапицахъ и межахъ здавна и теперь
маеть, продали есьмо обель вечно и ничымъ не
порушно его милости пану Павлу_ Девялтовъ
скому, стольнику повету воеводства Новгород-,
ского и малъжопце его милости папп Раине
Петровне Маскевнчовпе, детемъ, потомкомъ п
щадкомъ нхъ милости за певную и до рукъ па-
шыхъ отълпчопую, взятую суму пепезей, за чо-
тыры ста копъ грошей личбы и мопеты великого
князъства Литовского, личечы в кождый грошъ
по десетп пепезей белыхъ, а в копу по шести-
десятъ грошей лптовъскихъ, якож7. отъ даты
сего листу нашого тотъ домъ в моцъ н в дер-
жанье его милости пану Девялътовъскому и мал-
;конце его милости подали; к тому всякие листы
и твердости, которые на вечность того домз* у
насъ были, до рз'къ его милости пану Девялъ-
товскому и малжоице его МИЛОСТИ отъдалп,—
мають пхъ милости, а по шіхъ дети и потомки,
або тотъ, кому бы тое право по жывоте ихъ
милости служило, або отъ пхъ МИЛОСТИ записано
было, тот!) домъ держати и вжывати, розшырати
и яко власпости своее па вечные часы уживати
и кому хотечы отъдати, дароватп, заменит,
продатп, и водлугъ волн п уподобанья своего
тымъ шафоватн, а мы сами и иикоторая з пасъ
иерсона иорозну, также и иншые протопоиове п
свещеіпшкп по насъ будучые не маедіъ и пе бу-
дем!, мочы в тотъ домъ уступовати, такъ ;ке
в держаныо и в ужывапыо держачому того дому
никоторое и намнейшое переказы чынптп не
маемъ. А естлн быхмо мы сами, а по паст, хто
иншый и тые, которые бы по пасъ на местцахъ
наишхъ были, держачому того дому трзтдность
н переказу якую учинили и в чомъ кольвекъ
сесь лпстъ нашъ нарушыли и его пе выполнили,
тогды маемъ и будемъ повпшш, одипъ другимъ
це бороиечысе, аші вымовляючысе, у кождого
права и суду, где со тая справа приточить,
снонмъ властнымъ накладомъ тотъ домъ*очы-
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тать, боронить и заступовать. А естли быхмо
мы сами, такъ и тые, которые бы по насъ ііа
местцахъ были и зостали того дому его милости
пану Девялтовскому, малжонце, детемъ ипотом-
комъ ихъ милости, або и того, хто бы тотъ домъ
держалъ, у кождого права очыщать и боропить
не хотели и не очыстили, тогды вся тая сума
пенезей чотырыста копъ грошей литовъскихъ
держачому того дому з скарбу тое церкви со-
борное светое пречистое Богородицы отъдаиа и
плачоііа быти маеть. И на то дали есьмо его ми-
лости пану Павлу Девялътовъскому и малъжонце
его милости сесъ ііашъ листъ добровольный опись
подъ нашими печатьми и с подписами рукъ на-
шыхъ. А на твердость сего нашого листу за оче-
вистою a усгыіою ырозбою пашою к сему на-
шому листу, будучи сее продажы нашое добре
ведоми, печати свои прыложыли u руки подпи-
сали ихъ милость зацпые панове: его милость

яанъ Малхеръ Петкевичъ, писарь земский Ви-
ленский, его милость панъ Лукашъ Мамо-
ничъ, скарбный великого князъства Литовского,
староста Дпсенский а папъ Николай Бонакъ, зе-
менинъ господарьский повету Виленъского. II и-
санъ у Вильни, лета Божого пароженья тисеча
пятьсотъ деветьдесятъ четвертого, месеца Геи-
вара нетиадцатого дня. У того листу печатей
прытисненыхъ шесть и подписъ рукъ тымц сло-
вы: Иванъ ІІарфеновичъ, протопопъ Виленский
власпа рука. Малафей Сидоровачъ рука власная.
Леоптей Якововичъ, свещенникъ Воскресенский
власная рука. Мальхеръ Петкевичъ рука власная.
Лукашъ Мамоішчъ власпа. Ustnie proszony рі -
czętarz Mikołay Bonak ręką swą. Якожъ тое
добровольное устъное u очевистое сознанье ц
тотъ листъ за прозбою ихъ до кішгъ кгродсішхъ
Виленскихъ естъ вішсанъ.

Тоже, № 47іЗІ л- 7$~8°-

№ 73. — 1594 г. 24 Февраля.

Фонъдеръ Флотъ продаетъ Халецкому свой домъ на Замковой улиц .

Uuiversis ас singulis, ąuorum interest, ргаезеп-
tes risuris aut lecturis. Nos Praeconsulus et Coa-
sules civitatis regiae ііпеп. significamus literis no-
stris comparuisse coram nobis, in praetoriali resi-
dentia existentibus, honestum ігит ас сі ет no-
strum et mercatorem Vilnensem Petrum Fonder
Vlott, ibique publice et libere fassum esse, quia
domum suam propriam, a multo inde tempore erap-
tam, Stulbinski nuncupatara, et in certis granitie-
bus iacentem, liberam, neraini obligatam, sub ju-
risdictione et obedientia сі ііі antiąuitus existentem,
magnifico domino Demetrio Chalieczki de Chalcze,
Magni Ducatus Lithuaniae supremo thesaurario etc.
etc. pro mille et ąuadringentis sexagenis lithuanicis
ioro perpetuo ac titulo irrevocabilis renditionis et
cessionis yendidit ac misit, prout hac sua recogni-
tione vendit et in possessionem inagnificentiae suae
mittit, ąuietans insuper ex summa mille quadrin-
gentarum sexag. lit. sibi parata et numerata pe-
cunia persoluta et reddita. Constituens quoque se-
niorem famatum dominum scabinum ad iaciendam

resignationem in judicio exposito, ргохігае fu turo,
cavens pro ratihabitione eius gestorum et factorum,
idque secundum formam juris cirilis Magdeburgen-
sis. Ut autem eo Hquidior et manifestior renditio-
nis eiusmodi cum suis contentis, ąuietationis et con-
stitutionis recognitio. extet, nominatus venditor
manu sua subscriptum exemplum in charta obtulit.
Cuius hic tenor est, ut seąuitur. Ja Piotr Yonder
Flott mieszczanin Wileaski dobrowolnie zeznawam,
iżem kamienicze swoię własną, nikomu przeze mnie
nie zawiedziono, na uliczy Zamkowei podlie domu
sławnego niekiedy Andrzeia Matwieiewicza, raicze,
a teraz pana Philippa Sołokaia, burmistrza Wi-
leńskiego na rogu Heżączą, a tyłem domowi Jo-
powskiemu przyległą, tak, iako sio zdawna w swych
graniczach zamierzonych ma, wielmożnemu panu
iego mczi, panu Demetrowi Chalieckiemu s Chalcza,
podskarbiemu ziemskiemu W. X. Lit za czternasczie
set kop groszy liczby i monety litewskiei przedał
i spuscził ze wszytkim tym prawem, które do tei
kamienicze nalieży, iakom ią sąm miał i we dlio
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którego do teraznieiszego czasu spokoinie bez wsze-
liakiego przenagabania tę kamieniczę dzierżałera
i w swoiei moczy i possessiei miał, nicz iusz prawa
sobie, malzoncze i potomkom swym na niei nie
zostawuiącz, alie iusz to wszytko swoie prawo, za
czym ia sam tę kamieniczę trzymałem, na iego m.
pana podskarbiego wlewaiącz, za razem tę kamie-
niczę w mocz i dzierżenie podaię do mienia, dzier-
żenia, używania i na swoi nailepszy pożytek obro-
częnia wiekuistemi czasy. S strony ktorei kamie-
niczę ani ia iego m., ani mnie iego m. żadnei trud-
nosczi zadawacz, i owszem, gdzie by do tego przy-
szło, żeby imć za dzierżenia swego przenagabanie
iakie o tę kamieniczę od iakichkolwiek osób cudzych
albo obcych miał, mnie za evictora bracz, albo re-
quiro\vacz niema, gdysz iakom prawo swoie wszy-
tko, ktorem na tę kamieniczę miał, iego mczi (pus)-
cził i s siebie złożył, tak i evictią zarazem s siebie
składam, a do prawa i. mczi nicz miecz nie chcę,
tego telko* dokładaiącz, isz przenagabania żadnego

ode mnie samego, od małżonki moiei i od potom-
stwa, krewnych i powinowatych i. m. nicz (nie
d)ozna. A gdzie by iakie od tych osób było prze-
nagabanie, będę i iestem powinien iego m. swym
nakładem zawsze bronicz. To tesz zeznawam, isz
summę zwysz mianowaną, to iest czter(nasczie set)
kop groszy od iego m. wziąłem, s ktorei iego m.
w(iecznie) kwituię, a do resignowania tei kamie-
niczę starszemu panu ławnikowi sądu gainego mocz
daię. Piotr Fon de Ylott własną ręką swą. Quae
venditionis, quietationis et ad resignan-
dum plenipotentis constitutum contentis
et conditionibus ,tantum firmitatis etroboris habere
debet, quantum in se iuris forma complectitur.

i Actum ііпае feria quarta die vigesima quarta
| ra(ensis Februarii) anno Domini millesimo ąuingen-
jtesimo (nonagesi)mo quarto. Ex actis nobilis Con-
sulatus ch'itatis II. Vilnensis dcscriptum est.

Изъ pijKonucHuw отд ленія Виленской публич-

ной б .бліотеки залъ Б, UIK.S, папка 2, док. Л°74-

Ж П. —1594 г. 11 Марта.

Сознаніе Остина и его жены о покудк дома у Клюковскок на Савнчъ улиц

съ обязательстводъ уплаты за него д негъ 6-го января 1595 года.

Лета отъ иароженья Сьша Боа;ьего тисеча
пятьсот'!» деветьдесятъ четвертого, мсца Марца
одішадцатого дня.

На ііраде его королевской милости кгродскомъ
воеводства Нилеиского перед'ь нами врадішкамн
кгродскпми Внлеискимн, отъ ясне вельможного
пана его милости пана Крыштофа Радивнла,
княжати на Биржах!, из Дубшюкъ, воеводы Бн-
ленского, гетмана навышъшого великого кннзства
Литовского, старосты Солецкого, Урепдовского,
державны Коконгавзъского на справы судовые
воеводства Индейского высажоными, Мнколаемъ
Юрьевнчомъ Зеновичомъ, наместинкомъ, Кгаб-
рыелемъ Богдаиовичои'ь Рыишіскнмъ, судьею а
Щастнымъ Богуматкою, нпсаромъ, иостановші-
шысе очевисто его милость ішгь Яиъ Григорье-
вича. Остнкъ, двораншіъ его королевское мило-
сти, посполу :) малжонкою своею пани Зофсою
Мпколаеиою Иігьднлоішою, сами добровольчі; а

устъие ку записаныо до ішииъ кгродскихъ Вилен-
скихъ сознали тыми словы, нжъ ихъ милость
зосталн вшп.ни нанне Гайне Всильевне Клюков-
ской, подкоморанце Новгородской за камеанцу
мурованую, в месте зденшемъ Вилеискомъ на
улицы Савнчоп за церковкою рз'скою Кузио
Демяна лежачую, то естъ невиую суму пене-
зей двесте нетдесятъ копъ грошей лнчбы и
монеты литовское, которую суму пенезей обове-
залисе нхъ милость тымъ очевистыііъ сознаньемъ
своимъ всю сполиа одтати и заплатити тутъ иа
враде кгродскомъ Вилеискомъ на день Трохъ
Кролей свята римского, которое свято маеть быти
в року нрышломъ тнсеча иятьсотъ деветьдесятъ
нятомъ, в чом'ь нхъ милость уневняючы, листъ
свой вызнаный, с певпыми обовязкаип описаны,
иодъ печатьмн своими и тежъ подъ печатьмн и
с подннсомъ рукъ людей добрыхъ дали п передъ
нами ирадом'ь тміп. очічшетымъ сознаньемъ сво-
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имъ іірызнавшы, просила, абы тотъ лнстъ до] платилп п чымъ кольвекъ того року похибили,
книгъ кгродскихъ Впленскпхъ вписанъ былъ. j тогды маемъ п повпннп будемъ ей милости па-
А такъ мы врадъ, того устъного сознанья его
милости папа Яна Остпка и малжонъкп его ми-
лости выслухавшы и листу ихъ милости огле-
давшы и вычытавшы, дали есмо его до книгъ
уписать, который слово отъ слова такъ се в себе

маетъ. Я Япъ Грыгорьевичъ Остикъ, дворашшъ
его королевское милости, а я Зофия Мпколаевпа
Юнъдиловна, малжопъка преречоного его милости
папа Яна Остика, обадва сполне за одного чоло-
века, вызнаваемъ сами на себе спмъ нашымъ ли-
стомъ добровольпымъ оппсомъ кому бы того по-
треба была ведати, пжъ мы особы звышъ речо-
ные зосталп есмо вишш ей милости папъпе Гаіше
Васильевне Клюковской, подкоморапце Новгород-
ской, за каменнцу мурованую, в месте господарь-
скомъ Вилепскомъ па улпцы прозываемой Савичой
за церквою рускою Кузмы Демяпа врочыщамп
лежачую межп каменицами, то естъ зъ одпое сто-
ропы прылеглую до каменпцы вельможныхъ па-
новъ его милости, пана Павла Паца, кашталяпа
Вплепского, княжати Алекъсандра Пропского. гет-

- мана Троцского а его .милости княжати Януша
Жаславского, воеводы Подляского, и з другое сто-
роны такожъ прылеглую до каменпцы папа Бог-
дана Родкевича, земеішпа господарьского повету
Кпевъского, которую каменнцу звышъ меновапую
купплп есмо у ей милости панны Гаппы Клю-
ковъекое то естъ за певную суму иенезей двесте
петьдеелтъ копъ грошей лнчбы и монеты вели-
кого князства Литовского, лпчечы въ кождый
грошъ по десети пепезей белыхъ, а в копу по ше-
стпдесятъ грошей лптовекпхъ, которую тую суму
пенезей всю сполна маемъ п повпнъни будемъ ей

ней Ганне Клюковской або тому, у кого сесъ
нашъ лиетъ. добровольный записъ будетъ, тую
суму пенезей совпто, то есть пятьсотъ копъ гро-
шей литовскихъ и всп шкоды, наклады, кромъ
жадного доводу и прысеги телеспое, одно на слово
реченье ей милости панны Клюкозское альбо умо-
цовапого, ей милости такъ тежъ и того, у кого
сесъ лнстъ нашъ, добровольной описъ будеть,
отдатн и заплатити. О што все, то естъ яко о
пстнзну и совитость, такт> и о шкоды, наклады
вольно будеть и спмъ листомт> нашымъ позво-
ляемъ ей милости панне Ганъне Клюковской або
тому, у кого сес7> лпетъ нашъ, добровольный
оппсъ будеть, позвати насъ до суду земского або
кгродского. будь тежъ до суду головного трыбу-
пальского п въ который кольвекъ поветъ п на
такозый рокъ короткий, па який сама ей милость
пашіа Ганна Клюковская похочеть чер'езъ воз-
ного которого кольвекъ повету, будь очевнето,
або заочъпе, а врадъ тотъ, передъ который бу-
демъ позваны, такъ за стапьемъ, яко и за не-
станьемъ пашымъ, недопущаючы иамъ самымъ,
анп умоцовапому нашому збпвапья нозвовъ и
зъражепья року, пе
зву на маетностп пашой альбо очевпетымъ по-
дапьемъ позву которой кольвекъ особе з насъ и
педопускаючы памъ жадныхъ пшныхъ вымовъ,
в статуте права посполитого и уфалехъ соймо-
вых7> оппсапыхъ, о(д)но взгленувшы в сесъ
лпетъ, добровольный оппсъ пашъ, маетъ то все,
што есть в семъ листе пашомъ опнеапомъ, то
естъ пстпзпу и совптостп пятьсотъ копъ грошей
литовских?^ и къ тому вен шкоды и паклады,

положепьемъ по-

милости паіше Ганне Клюковской самой або j кромъ жадного доводу и нрисегн телесное, одно
тому, у кого сесъ лпетъ, добровольный описъ
нашъ будеть, отдатн и заплатити на рокъ пев-
ны!:, на день Трохъ Королей свята римского,
которое свято маетъ бытп в року щшшдомъ тп-
сеча пятьсотъ деветъдесятъ пятомъ, водлугъ но-
вого календара, на местцу певномъ, на враде
кгродскомъ Вилеиско5и> в замку. А гдебы тое
сумы пенезей двохсоті, и нетидесятъ копъ гро-

на речепье слова ей милости панпы Гашіы Клю-
козское або того, у кого сесь лпетъ нашъ, добро-
вольный заппсъ будеть, на насъвсказатн и отираву
моцную па маетности пашой лежачой и рухомой,
где бы одпо кольвекъ ее мели, будь тежъ на той же
камешщы нашоп звыигь менованой, у ей милости
панпыГанныКлюковской купленой, учышітн маеть,
а мы сами черезъ себе, ани черезъ кого иного

шей ей мплостп панне Ганце Клюковской, будь! ни в якую маетъность нашую яко увезанья бо •
умоцованому ее, або тему, у кого сесъ нашъ рошітн, такъ и по увезаныо ішчымсе в то, во
лиетъ, добровольный описъ будеть, на томъ местъ-і што ей милость панна Ганиа Клюковская уіш-
цу верху помененомъ не отдали и сполна не за- зана будетъ, не отдавши тое сумы пепезей всее з
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' ураду прысужоное, вступовати, з моцы и держанья
ей милости выймоватп и перекази жадное в дер-
жаиыо ее милости альбо того, кому отъ ее ми-
лости ноступълено будеть, ЧЫНИТІІ не маемъ и не
могутъ подъ заплаченьемъ совито другое тако-
вое сумы пенезей, з ураду всказаное. А естлибы
иа мене Яна Остика и на мене Зофшо Юнт.дн-
ловну Нанъ Богъ нередъ помененымъ рокомъ,
в-ышей в семъ листе, описе натолъ отданыо су-
мы пенезей оішсаномъ, смерть допустить рачылъ,
тогды хто но смерти пашой маетностью нашою
лежачою и рухомою владати н шафоватн будуть,
тая особа водле сего листу нашого платити и
подъ всп обовязскн и варунки в семъ листе на-
шомъ описание иодлегати повинна будетъ. И на
то мы особы верху менованые ей милости панне
Гайне Кліоковской дали есмо тотъ лнстъ ііашъ,
добровольный описъ подъ нашымп властными
нечатьмн и с подшісы рукъ пашыхъ, а к тому
просили ес.мо о прылоягеиье печатей людей зац-
пыхъ, нхъ милости паиа Николая Одоевца, вой-
ского повету Ошменского, пана Станислава Бал-

тромевпча Дукъшты а пана Богдана Радикевнча,
земяиъ его королевское милости, которые за оче-
вистою прозбою пашою печати свои прыложытц
и руки своп подписатп рачыли до сего нашого
листу. ІІпсанъ у Вильни, лета отъ нароженья
Сына Божьего тисеча пятьсотъ деветьдесятъ
четвертого, месеца марца одипадцатого дня. У
того листу печатей прытисненыхъ пять а под-
иисы рукъ тымп словы: Jan Oscik, dworanin iego
kroliewskiey mści ręką swą. Janowa Oscikowa
Zofya ręką swą. Mikołay Odoiewiec, woyskiOszmian-
ski ręką swą. Прошоный очевпсто печатарь пе-
чать прыложылъ и руку свою подписалъ Станн-
славъ Дукынта. Богдаиъ Роткевпчъ рукою сво-
ею властною. Которое очевистое и добровольное
признанье нхъ милости и тотъ лпстъ пры томъ
сознанью нхъ милости до кннгъ кгродскпхъ Ви-
ленъскпхъ уписанъ.

Вплснск. центр, архивь. Изъ актовой пниш
Впленскаю іродскаю cijda за ijy)—Ą г., № 47іj>
л. i6S—c), (акшъ .Л

А» 75.—1594 г. 15 Апр ля.

Протопопъ Ивавъ Парфеновнчъ продаетъ сапожнику Котковскому свой домъ на

земл Пятницкой церкви.

Я Іівапъ Иарфеношічъ, протонопь и пам ст-
пикь митрополита его Виленскпй, ознаймую
симъ монмъ лпстомъ, жемъ продалъ пану |
Войтеху Здрчовичу Котковскому, шевцу ро- і
боты сафьянное, ему самому, жон и д темъ і
его на вичиые часы за нятьдесятъ конъ грошей!
литовское .аічбы, личечы но десяти пенезей в
грошъ, домокъ свой власного будованя своего на
земли церковной светое Пятницы, подле дому'
м щашша Виленского Войтеха Купца, а зъ дру-
гое стропы хоромецъ священника Нятницкаго,
будоване свое нродавъ, а земли церковное не
продалъ, бо маетъ онъ отъ тое земли священнику
Цятпицкому, а если небудетъ священника Пят-

ницкого, его паномъ оііекуномъ церкви святое
Цятницы иа коясдый годъ ио коп грошей ли-
товское личбы давать и съ позему платити, од-
даваия тое копы грошей Вспене Пречистыя Бо-
городицы, мисяца Августа петиадцатого дня. II
на томъ даль сей мой лнстъ подъ своею власною
печатью и зъ нодпнсомъ власное рукп своея.
Писаиъ въ Вильни року деветьдесятъ четвер-
того, мисяца Аириля петнадцатого дня. ІІванъ
Парфеповичъ, протопопъ Виленскпй власною
рукою.

Изъ PIJKOU. Отд. Виленск. Публ. Библ. Заль Б,
иік. 2, папка 2, № ігр.
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№ 76. —1594 г. 24 Мая.

Даніилъ Рунертовичъ Финкъ продаетъ брату своему Самуилу принадлежащую

ему часть ихъ общаго дома на Замковой улиц и им нія Юргишекъ.

Выпнсъ с книгъ справъ судовъ головиыхъ
трыбунальныхъ, отправованыхъ у ВИЛЬНИ.

Лета Божьего нароженья тпсеча пятьсотъ
деветдесятъ четвертого, месеца Мая двадцать че-
твертого дня.

ІІередъ нами судьями головными, на трыбу-
налъ у велнкомъ князстве Литовскомъ з вое-
водствъ, землі» п поветовъ на рокъ теперешпий
деветьдесятъ четвертый обраними, постановив-
шысе очевнсто папъ Данпелі, Рупертовпчъ Фппкъ
оповедалъ и покладалъ листъ свой, добровольный
заппсъ на четвертую часть именья своего, про-
зываемого Юркгніпокъ. 'лелечого в повете Вп-
ленскомъ,. такъ тежъ п па каменпцу свою, тутъ
в месте Впленскомъ лежачую, проданую за суму
пенезей, то есть за шестьсот?, п шестьдесятъ
копъ грошей литовскихъ, нодъ печатью своею и
з с нодппсомъ рукп своее, такъ тежъ п подъ
печатьмп п з с подписомъ рукъ людей зацныхъ,
Самуелю Рупертовичу Фшіковп даный, водлугъ
которого листу своего на все, што в пемъ опп-
сано есть, зезволпвшы, ствержагочы его порад-
комъ правпьшъ, самъ. ку заппсанью до кпигъ
созналъ, просечы, абы при томъ устпомъ со-
знанью его н тотъ листъ до киигъ гоювныхъ
трыбунальныхъ былъ впясапъ. А такъ мы судъ,
и того сознанья выслухавшы п листу огледавшы,
дали есмо его до кппгъ вписати, который отъ
слова до слова такт, се в собе маетъ.

Ja Daniel Rupertowicz Fink zeznawam tym
moim dobrowolnym wieczystym listem, yż co po
zmarłym oycu moim nieboszczyku Ruperczie Fink,
doktorze in medicina sławney pamięci króla imci
Augusta, prawem przyrodzonym oyczystym spadła
wszelka maiętnoscz tak ruchoma, iako у leżąca na
własne potomstwo tego to mianowanego oyca mego
dzieci rodzone, to iest Samuela Ruperta у na mnie
Daniela у siostrę nasze rodzoną nieboszczkę Zu-
zannę panią Jakubową Wolanową a mianowiczie
maiętnoscz, leżąca w woiewodstwie у powiecie Wi-

leńskim, ymienie nazwane Jurgiszki Rakoncziszki,
dwór z budowaniem, z Hudzmi у ze wszelakimi
należnościami iego; k temu kamienica w mieście
Wileńskim, lieżąca na ulicy Zamkowey podle ka-
mienice iego mości pana woiewody Kyowskiego
xiążęcia Konstantego Ostroskiego z iedne stronę,
a z drugą stronę podle kamienice Krzysztofa Ze-
lichmachera, złotarza, w ktorzym to yraieniu Jur-
giszkim у w kamenicy prawem przyrodzonym у
rownem działem część moia własna, to iest czwar-
ta część imienia у tey kamienice od pomienioney
braci moiey у od potomstwa siostrzy naszey gdy
do ręku mich przyszła у iam iuż tego wszystkiego
dzierżącym został, maiąc ia Daniel Fink te wol-
ność у w prawie opisaną, własnością у dobrami
swemi według upodobania swego szafować, przeto
ia Daniel Rupertowicz Fink sam dobrowolnie te
rnoie własną część czwartą w ymieniu w Jurgi-
szkach у w kamienicy, nic z niey nie wymuiąc,
ani zostawuiąc sam na sie, na żonę, dzieci, potom-
ki, powinne, bliskie, krewne swe, ani na żadnego
obcego człowieka, ale wszytko ogułem, co iedno
mnie należało ca ten czas z działu równego, okrom
prawa spadkowego, mnie na potym należącego, prze-
dałem у prawem wiecznym a nieodzownym puści-
łem bratu memu rodzonemu starszemu panu Sa-
muelowi Rupertowiczowi Finkowi za gotową у do
ręku mych oddaną sumę pieniędzy, to iest za szesc
seth у szesczdziesiąth kop groszy litewskych у iuż
od dnia у daty tego listu mego ia Daniel Fink s
tey czwartey części moiey ymienia Jurgiszek у ka-
mienicze z dziedzictwa, prawa у wieczności moiey,
na to mnie służący, wyrzekam się a na pana Samuela
Finka, brata mego prawo wieczne dzierżenie у dzie-
dzictwo moię na tę czwartą część wlewam у wzno-
szę wiecznymi czasy. Zaczym to pomienione imie-
nie Jurgiski у kamienice w Wilnie czwartą część
odemnie przedaną pan Samuel Rupertowicz Fink,
brath moy rodzony iuż z iednego swoią częścią, iako
własneyswey oyczizny, iest mocen używać i wed-
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ług nalepszego upodobania swego wszelakich po-
"•• żytkow przymnażając, trzymać wiecznymi czasy

sam, żona, dzieci у potomkowie iego, wolen będąc
tym wszystkim szafować wo.dług woliey swey, to
iesth oddać, przedać, darować у yakokolwiek komu
chcąc zapisać. A ia Daniel Fink, żona у potomko-
wie moi, będę li ie miał, ani żaden z blizkych,
krewnych у powinnych moich imienie(m) moim z
wolią у wiadomością raoią do tego imienia у ka-
mienicy odemnie przedaney nic mieć nie maią, ani
będą. mogli у żadnego wstępu, przekazy у trud-
ności w dzierżeniu samemu panu Samuelowi Fin-
kowi, żenię, dzieciom, potomkom у kożdemu dzie-
rżącemu ia sam, ani żaden z wimienionych osób
powinnych у potomków moich czynić nie będę, ani
będą mogli, osobliwie ani żadnych rzeczy rucho-
mych upominać sie nie mam, ani będę mógł, gdyż
mnie iuż wszystko działem równym doszło. Co wszy-
stko trzymać obowiązuie sie pod zakładem na stro
nę ten hsth dzierżącą pułtorą tysięcy złotych pol-
skich, który to zakład kożdy ten z osoby swey,
który by iedno Jakąkolwiek przekaże dzierżącemu
imienie Jurgiszki у kamienice zadawał у do prawa
powłóczył, winien będzie tamże zarazem za swym
pozwem u tego sądu, do którego by stronę dzier-
żącą ten zapis poeziągnął, nie odchodząc zapłacić,
a ten sąd mocen będzie tak na osobie samey, iako
у na wszelkiey maiętnosci takowego wzruszaiącego
ten zapis odprawę zaraz bez rath statutowych wczy-
nić; a po takowym dosyć uczynieniu у zapłaczeniu
zakładu przedsie ten zapis у ta przedaża w swey

mocy czasy wiecznemi zostawać у dzierżana być

m a . I na to ia Daniel Iłupertowicz Fink daie Sa-
muelowi Rupertowiczowi Finkowi ten moy dobro-
wolny list przedażny z moią pieczęcią ręką moią
własną pisany i podpisany. A dlia lepszey wiary

do tego mego listu za oczewistą prozbą moią pie-
częci swe przyłożyli у ręce podpisać raczyli iego
mość pan Małcher Kamięsky, instigator iego kró-
le wskiey mości W. X. L., pan -Rafael Rozczyc Zbi-
rowsky, pisarz grodsky Lidsky a pan Diomedes
Cato, wuy moy. Data w Wilnie roku Pańskiego
1594, miesiąca Maia dwudziestego trzeciego dnia.
У того листу печатей притисненыхъ чотыры, а
подпись рукъ польскимъ писмомъ тыми словы:
Daniel Rupertowicz Fink ręką własną podpisany.
Malcher Kaminsky ręką własną. Rafael Rożczyc
Zbirowsky, pisarz grodsky Lidsky, pieczętarz tego
listu ręką własną. Diomedes Cato ręką własną.
Которое добровольное оповеданье и устное со-
знанье особы верху мененое, такъ тежъ и тотъ
лиетъ его передъ нами покладаний за прозбою
его до кпигъ головныхъ трыбунальныхъ есть
вписанъ, а по вписанью и сесъ вьшисъ подъ
печатью земскою воеводства Виленского пану
Самуелю Рупертовичу Фішку есть выданъ. Пи-
санъ у Вильни. Jerzy Chodkiewicz, starosta Zmo-
idzki, marszałek trybunalski rękę swą. Jan Abra-
mowicz, woievoda Minsky renką własną. Z woiewod-
stwa Poloczkiego *) voisky Poloczky m. p. Szi- *
mon Ciwinski, woyski i deputat s powiatu Wołko-
wiskiego. 3 воеводъетва Витебского Янъ Война
Есенецкий рукою. Депутатъ и подстолий вое-
водства Мстиславского Станислаъ Карачонъ
рукою. 3 земли Жомоитской деиутатъ Кази-
зіеръ Петровичъ. Юрьи Радоішшский, судья
земский и деиутатъ Ковеиский. Василей Кирдей,
писарь земский и депутатъ повету Пинского.
С повету Речпцкого...

Тоже залъ Б, гик. 8, № 4, док. Л2 / .

*) ІЗъ подлинник пазваніе выкрошилось.

№ 77—1591 г. 19 Іюня.

Доввол ні Виденскаго магистрата и щанину Войтеху Здановичу построить домъ

на вемл Пятницкой церкви.

Kopia listu, dana od burmistrzów Woyciechowi
Zdanowiczowi na budowanie kamienicy wedla cer-
kwi Piatnickiey.

Бурмистры и райцы и лавники листа Вилея-
ского зстороны закону Греческого набоженства
руского. Чынимъ явно симъ нашииъ листішъ,

14
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йжесьмы за спольною и згодливою намовою на-
шею, въ дому нашомъ Брацкимъ учиненною, а
за прозьбою учтивого Войтеха Здановича, міща-
нина Виленского, мистра цехового ремества швец-
кого, позволили есмо и симъ листомъ нашимъ
позваляемъ ему на земли церковной Пятницкой,
ему одъ насъ иоетупенной, домъ зъ дерева, а
будетъ ли зиосити можиость и маетность его, и
муромъ збудовати на невномъ ыистцу, а ляно-
вите подле стены мурованное церковное ІІятниц-
кое одъ улицы, которая идетъ зъ рынку до цер-
кви деревенное святого Николы з одное стороны,
а з другое стороны домъ Войтиха Седляра, прозви-
щомъ Купца, а тыломъ тотъ плнцъ нрышодъ до
будованья хоромъ ноиовскихъ; въ котороиъ томъ
будованыо своемъ, (которое) помененый Войтихъ
Здановичъ на томъ пляцу церковномъ збудуетъ,
вольно будетъ и позваляемъ ему самому мешкати
и суседей при соби добрыхъ, людей учтивыхъ
ховати, вшелякие пожитки учтивые чьшити и
справовати, а шинку въ томъ дому своемъ ни-
якого мити не маетъ для покою церкви Божее
и суседемъ околичнымъ и зъ того дому своего
вшелякие повинности и послушенство ураду
мистскому чынити и выконывати маетъ, такъ^
яко здавна зъ того пляцу ку мисту нослушен"
ство и повинность чиненна бывала. И гды въ
томъ дому шинку не будетъ, въ той часъ одъ
стояня въ немъ вшелякихъ гостей помененого
Войтеха и домъ его боронити и заступовати обе-
цуемъ. А Войтехъ ниякое иншое повинности зъ
тої'о дому до церкви святой Пятницы u до свн-
щенниковъ чинити и полнити не маетъ, только
на рокъ чыншу одъ того пляцу, на которомъ

тотъ домъ свой збудуетъ, платити маетъ и бу-
детъ повинепъ ведле умовы своей давати по пети
копъ грошы литовскихъ; а тое давати маетъ
завжды до рукъ опекуновъ и опатрытелей тоей
церкви на часы певные, то есть копъ нолътрети
на Боже нарождение, свято руское водле старого
календару, а другую копъ полтрети на день свя-
тыхъ Апостолъ Петра и Павла также водле ста-
рого календару; мається тотъ податокъ альбо
чыншъ одъ Войтиха почати брати въ року те-
перь идучомъ деведдесятъ четвертомъ, на Боже
нарождение и вольность маетъ быти помепеному
Войтихови ему самому и но немъ жони его Бар-
баре Игнатовне тотъ домъ свой, на томъ и
кгрунте и нляцу церковномъ збудованый, па по-
житокъ ихъ яко похочутъ обернути за видомо-
стию и позволенемъ нашимъ врадовымъ н опа-
трытелей або онекуновъ тоей церкви Пятницкое,
то есть продати, оддати, дароватп, заиисати не
нншого права людемъ, только миского права по-
слушнымъ. А если бы за держанья самого Вой-
тиха, або по немъ. жоны его Барбары тотъ домъ
его, на земли церковной Пятницкой збудованый,
зъ цригоды якое, чого Пане Боже уховай, зго-
релъ, або до упадку и знищеня нришол7>, тогды
на томъ же пляцу и мисцу за таковымъ же пла-
ченемъ чыншу дорочнаго одъ пляцу зась знову
домъ збудовати ему маетъ быти вольно. И на то
есмо номепеному Войтиху Здановичу дали сей
нашъ листъ зъ нашою брацкою печатаю. Писанъ
у Вилыш, лита Божого нарождения тысеча пять-
сотъ деведдесятъ четвертого, мисяца Іюня де-
веднадцатого дня. Иисаръ миста Виленского.

Тоже, залъ Б, гик. 2, папка 2, Л?

№ 78. —1594 г. 5 Августа.

Анна Валевна-Зят внчевая съ иуж ыъ своимъ продаютъ Николаю Ручк свой домъ

на Смилинской улиц .

Лета Божъего нароженья тисеча пятьсотъ
деветьдесятъ четвертого, месеца Августа пятого
дня.

На рочкохъ кгродскихъ августовыхъ, в сеиъ
року деветьдесятъ четвертомъ прьшалыхъ и су-

довне отправованыхъ, передъ нами врадниками
кгродскими Виленъскими, отъ ясн вельможного
пана его милости, пана Крыштофа Радивила, кня-
жати на Биръжахъ изъ Дубинокъ, воеводы Ви-
ленского, гетъмана найвышъшого великого княз-
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ства Литовъского. старосты Солецкого, Уренъ-
довского, державцы Коконгавгзъского на справы
судовые воеводства Вилепского высажоными—
Миколаемъ Юрьевичомъ Зеновичомъ, подкоморы мъ
Ошменскимъ, паместникомъ ВиленскимъДгабрые-
лемъ Богдановичомъ Рыпинскимъ, судьею а Щас-
нымъ Богуматкою,писаромъ, постановившысе оче-
висто Лукашовая МпколаевичаЗятевича,стрыхаро-
вая, на име Степанида а названая Ганна Алекъсеев-
на Валевна посполу з мужомъ своимъ Лукашомъ
Миколаевичомъ Зятевичомъ, стрыхаромъ сами
добровольце ку записапыо до киигъ кгродскихъ
Вилеыскихъ сознали тыми словы, ижъ они домъ
свой власний, с пляцомъ, лежачый в месте зъдеш-
пем7> Виленскомъ на улицы Смылинской, прозы-
ваемой Кузмо Демянъской, в певиыхъ граішцахъ,
то естъ о стену зъ домомъ муроваішмъ вель-
можного его милости киязя Богдана Ооломерец-
кого, старосты Крычезъского с одное, а з другое
стороны дому прозываемого теперь ее милости
кнегшш Алекъсапъдровое Ярославовича Голов-
чынское, пани Гальшки Михайловны Воловичовны,
старостянъки Слонимское, поперокъ, а з улицы
вдолжъ отъ воротъ того дому тыломъ до стайип
князя Соломерецкого, ажъ до муру местъского,
тотъ домъ спой зо всимъ будованьемъ продали
на вечъность, правомъ неотзовнымъ спустили
пану Николаю Ивановичу Ручъце и малжонце
его пани Гапъне Ференъсовне, детемъ u потом-
комъ пхъ за певную сулу пенезей, то естъ за сто
копъ грошей личбы и монеты литовское, на ко-
торую тую продажу свою листъ свой вызнаный
продажный йоді» печатьми своими, тежъ подъ
печатьми и с подиисомъ рукъ людей защшхъ
дали и передъ нами вуадомъ тымъ очывистымъ
сознаньемъ своимъ ирызнавшы просила, абы до
кпигъ внисапъ былъ. А такъ мы врадъ, того
устъцого сознанья менованое Лукашовое и мужа
ее выслухавшы, листу ихъ продажного огледавшы
и вычытавшы, дали есмо его до книгъ уписать, ко-
торый слово отъ слова такъ се в собе маеть: Я
Степапида, а на тотъ часъ черезъ потверженье ко-
стела рымъского у бурымованью названая Ганна
Алекъсеевца Балевна Лукашовая Миколаевичовал
Зятевичовая, стрыхаровая, на тотъ часъ у месте
Виленскомъ будучая, а я мужъ ее помененое
Гапны Алекъсеевпы Балевны Лукаінъ Миколае-
вичъ Зятевичъ, стрыхаръ, обадва посполу за од-

ного чоловека почытаючысе, вызнаваемъ сами на
себе симъ нашымъ добровольнымъ записоиъ'
вечыстымъ продажнымъ листомъ, чынечы явно
каждому вобецъ нинеганимъ и на (по)толъ буду-
чого веку людемъ, а особливе тому, кому бы о
томъ ведати належало, и(жъ) што который домъ,
яко спадокъ по небощыкахъ паняхъ Каштойтяхъ
до шафунку короля его милости взятый, на пев-
номъ кгрупте пляцу у месте господарьскомъ
Вилепъскомъ на улицы Смылинской, прозываемой
Кузмо-Демянской, в певныхъ границахъ на тотъ
часъ у стену домомъ мурованымъ вельможного
его милости князя Богдана Ивановича Соломе-
рецкого, старосты Крычевского с одное, а зъ
другое стороны дому прозываемого Гаврыловъ-
ского, теперь ее милость кнегини Алекъсандро-
вой Ярославовича Головчынское, папи Гальшки
Михаловны Воловичовны, старостянки Слоним-
ское поперокъ, а зъ улицы вдолжъ отъ воротъ
того дому звыклыхъ тыломъ до стайни егожъ
милости веръху менованого князя Соломерецкого
ажъ до муру местъского паркганового лежачый,
и зо всякимъ будовапьемъ и вшелякими доходами,
до того дому прыналежачыми, оный яко самъ се
в собе маеть. чого всего водлугъ прывилья ко-
роля его милости зешлого светой паметп Жы-
кгимонта Августа дедъ мой Ганинъ небощыкъ
Иванъ Бялъ, кушперъ королевое ее милости све-
тобливое памети господарыни Барбары, а по немъ
отецъ мой небощыкъ Алекъсей Ивановичъ Бядъ,
восполокъ зъ жоною своею а маткою моею Ганъ-
шшою небощыцою Полагеею у спокойномъ дер-
жаныо были., а ижъ они в поветрее змеръли,
тогды по ішхъ за даниною короля его милости
зешлого тогожъ светое памети Жыкшмонъта
Августа небощыку Ференсу Венъкгрыну, пивни-
чому господарьскому оный верху менованый домъ
вечъпымъ дедичнымъ правомъ з вольнымъ піа-
фупкомъ прышолъ и упрывильеванъ есть, а по
животе оного на потомки его тотъ домъ спалъ,
которого ажъ по сесъ часъ за того небощыка
Ференса пивничого шляхетный панъ Мпколай
Ивановичъ Ручъка з діалжонкою своею панею
Ганною Ференсовъною в деръжанью и ужыванью
былъ и теперь естъ; и хотяжъ за тыміг данинами
господарьскими королевскими1 кревноети ку дои-
стью того дому по близъкости линеенг роду воль-
ности нравные закрочыли, а ку тому ижъ тотъ
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доиъ звирхностью и владзою господарьскою ко-
ролевскою зъ юрдыкцыи местское права майде-
бурского выняты, а подъ вольности и свободы
шляхетъскіе права земъского великого князства
Литовского прыверненъ, подданъ и онымъ оздо-
бенъ и змоцненъ естъ, однакъ же по тыхъ верху
менованыхъ родителей, продковъ моихъ Ганни-
ныхъ, небощыковъ Ивану Балю, деду а по Алекъ-
сею Балю, отцу моемъ покревности правомъ пры-
рожонымъ на тотъ домъ мне Гашіе Алекъсеевне
Балевне, а з него мне Лукашу стрыхару, лужу
ее блискость приходила бы, ино мы обоє, добро-
вольне зезволившысе и того правного дохоженья
понехавшы, оное вечне откинувшы, а на то
взявшы до рукъ нашыхъ зъгодное у пана Ми.
колая Ивановича Ручки, малжонъки его пани
Ганны Ференсовны певную отлнчоную суму мо-
неты личбы литовское, личечы в кождый грошъ
по десети пенезей белыхъ, а в копу по шести-
десятъ грошей литовъскихъ, копъ сто, и за оную
сто копъ грошей литовскихъ, до рукъ нашыхъ
даную и заплаченую, я Ганна Алекъсеевна Балевна
права своего прырожоного дедичиого, мне на оный
домъ належного, добровольце отступуючы и оного
вечъными невъзърушъными часы вырекаючысе,
и я Лукашъ, стрыхаръ, мужъ ее верху менованое
панны Алекъсеевны Балевны на то зезъволяючы,
обоє посполу тотъ (домъ верху) описаный с пля-
цомъ, будованьемъ, пивницами, ковнатами, комо-
рами и зо всими вшелякими кглахами верхними
и дольними, якимъ кольвекъ обычаемъ назваными,
менованые менованымъ а менованые мепованымъ
ни в чомъ не шкодячими, це претивными, але
во всемъ положенью своемъ згодними и свобод-
ными, зо всякими властностями и приналежно-
стями его, цьшшами, пожытками, з оного диму
походя чыми, с того всего намней ничого на себе
самыхъ, детей, потомковъ, щадковъ и всихъ
близкихъ кровныхъ нашыхъ не уймуючы, ани
заставуючы, але со всимъ тымъ отъ мала до
веля, яко се тотъ домъ самъ в собе зъдавна
былъ и теперь естъ, продали вечне, пустили,
завели и подали есмо пану Миколаю Ивановичу
Ручце и малжонце его пани Ганне Ференсовне,
детемъ, потоикоиъ и всимъ щадкомъ ихъ на вси
поюмные вечные часы, якожъ про то вси пры-
вилья, листы, выписы, права и вси твердости
на тотъ доиъ прынадежачые, што одно кольвекъ

в насъ было отъ мала до веля, то все пану Ли-
колаю Руще и малжонце его пани Ганъне Фе-
ренсовие отдали, зверцули, а на иихъ самихъ,
потомство и на вси щадки ихъ влили есмо, ко-
торые тые вси справы отъ сего часу и даты, в
семъ листе нашомъ нижейописаное,намъ самымъ,
ани детемъ нашымъ, ани кому ииъшому с повин-
ныхъ близкихъ, кровныхъ, прыятелей цашыхъ,
одио пану Миколаю Руцце, пани малжонце его
и детемъ и ПОТОМЕСОМЪ, щадкомъ ихъ належати,
на помочы и на обороне быти маютъ вечными
часы; вшакожъ хотя бы се и якие црывилья,
листы, записы и справы на тотъ домъ весь або
на которую кольвекъ часть его у насъ обеюхъ
або у в одного которого кольвекъ з насъ, такъ
даты первшое, яко и надъ сесъ нашъ продаж-
ный листъ последнейшое якимъ кольвекъ кштал-
томъ вынорыть и показать бы се мели, тогды
таковые справы, листы, прывилья в кожъдомъ
праве u суде на вреде никоторое моцы и жадного
поводу своего ку крывде и шкоде пану Миколаю
Ручце и наші малжонце его, имъ салымъ, ани
кому'инъшому, тотъ домъ отъ пихъ якимъ же
кольвекъ правомъ деръжачому и ужываючому,
николи мети не мають и мочы не будуть вечъ-
ными часы, и овшемъ мы таковые справы тамъ
(такъ) теперь, яко и па потомъ касуемъ, бурымъ
и внивечъ оборочаемъ, варуючы и упевняючы
то пакъ, ижъ панъ Миколай Ручка и пани Ган-
на Ференсовна, малжонка его тотъ звышъ мено-
вапыП домъ весь огуломъ зо всимъ на все мають
вечне на себе держати, на немъ се фундовати,
деревоііъ або муромъ будовати, в немъ мешка-
ти, цыншовъ и всякихъ пожытъковъ и иныхъ
вшелякихъ добръ отътуль собе прымиожаючы,
спокойне ужывать, будучы вольны тотъ домъ
огуломъ весь або по частямъ его кому хотечы
отдати, даровати, записати, заменити, арендовати,
заставити и на вечность продати водлугъ зъданя
и уподобанья своего, яко властностью своею
шафовати, панъ Миколай Ручка самъ, пани мал-
жонъка его, дети и потомсто ихъ вольно будеть
куды хотечы оборочати вечне подъ кождымъ
часомъ потребы своее. А я Анна Алексеевна
Балевна и я Лукашъ стрыхаръ мужъ ее, дети,
потомки, кровные, близкие иашы в тотъ домъ
весь и ни в которую часть его отъ сего часу и
даты, в семъ листе нашоиъ нижей писаное, нн-
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которымъ способомъ вступовати, переказы дела-
ми и ииякое трудности задавати не маемъ имо-
чы не будеиъ вечъными чаеы, але еслибы есмо
пробачывшы сего нашого запису вечыстого про-
дажного листу мы обоє або одинъ з насъ в тотъ
домъ весь або в которую кольвекъ часть его
вступовалъ, в держаныо и ужыванью переказу
чышілъ бы, тогды у заруку у сто копъ грошей
дитовскихъ, ку тому в шкоды и наклады па го-
лое слово реченье пану Миколаю Ручце, пани
малжонце его, детемъ, о што все добровольце по-
зволяемъ,—вольно будетъ пану Миколаю Ручце,
пани малжонъце его, детемъ, потомству ихъ и
кожъдому тотъ домъ держачому подъ вшелякимъ
часомъ до кождого враду кгродского, будь не
зуполного, замкового, поточного або земъского в
который кольвекъ поветъ любъ тежъ до суду
головного трибунального черезъ возного-с ко-
торогожъ кольвекъ повет}' або черезъ слугу вра-
дового посполитого, иепрысяглого на рокъ корот-
кий завитый таковыб, на який ианъ Николай
Ручъка похочеть день, на годину зекгаровую,
якую собе уподобаетъ, очевисто заказать, за ко-
торымъ заказомъ мы обоє або хтожъ кольвекъ
з насъ, одинъ другимъ, ани жывый ыертвымъ
не ішмовляючысе, иовиненъ будеть стать и за
разомъ не сходечы з местца ани устунуючы отъ
враду тую заруку сто конъ грошей, ку тому
шкоды и наклады безъ прысеги и доводу, лечъ
на голое слово реченье пану Миколаю Ручце и
кожъдой стороне поводовой заплатить, а оный
врадъ и судъ, до которого заказаны будемъ,
такъ за станьемъ, яко и не за станьемъ обу-
двухъ насъ або одного которого кольвекъ з насъ
скоро угленувшы в сесь нашъ листъ пану Ми-
колаю Ручце самому або н кожъдому тотъ домъ
деръжачому тую заруку сто копъ грошей литов-
скихъ, ку тому шкоды, наклады на голое слово
реченье въсказать, присудить и безъ складанья
роковъ статутовыхъ, але за разомъ на осело-!
стяхъ, подъ якимъ кольвекъ правомъ, будь зем-
скимъ або местъскииъ майдебурскнмъ будучыхъ,
я на вгаелякихъ добрахъ нашыхъ лежачыхъ и

рухомыхъ, а в недостатку оныхъ ино на властъ-
ныхъ особахъ обудвухъ насъ, або на одномъ з
насъ скуточную отправу учынить маетъ и мо-
цонъ бз7деть. А по таковомъ досыть учыненью
сесъ нашъ записъ, вечыстый продажный листъ
в суде и в каждомъ враде пры всей зуполной
моцы деръжанъ и хованъ быть маетъ па вей
потомные часы, што ствержаючы и змоцъняючы
я Ганна Алекъсеевна Балевна а я мужъ ее Лу-
кашъ Миколаевичъ Зятевичъ стрыхаръ дали есмо
на то пану Николаю Ивановичу Ручце и мал-
жонце его пани Ганне Ференсовпе сесъ нашъ
добровольный продажный вечыстый листъ подъ
нашымп властъными печатьми, а ижъ писатъ не
умеемъ, тогды пры томъ были и тое вечыстое
продажи нашое будучи добре сведомы зацные
люди, шляхта, у. великомъ князствё Литовскомъ
оселые, за очевпстою а устъною прозбою нашою
до сего нашого вечыстого продажного листу пе-
чати свое приложить и руками своими подпи-
сать рачылшего милость панъ Анъдрей Илькговъ-
скпй, шісарь короля его милости скарбішй вели-
кого князства Литовского, панъ ДІымонъ Га-
раішъ, панъ Шведъ Прокгульбицкий а панъ
Стефанъ Авърамовичъ. Писанъ у Вильни лета
Божъего нарожеиья тисеча пятьсотъ деветьде-
сятъ четвертого, месеца Августа пятого дня.
У того листу печатей нрытисненыхъ шесть и
нодппсъ рукъ тыми словы: Андрей Ылъкговъский
рука власна. Шымонъ Гораииъ власною рукою
нодписалъ. Швелъ Прокгульбицкий власною ру-
кою. За устъпою прозбою пани Ганны и мужа
ее пана Лукаша пры печати моей я Стефанъ
Аврамовичъ рукою своею подъписалъ. Якожъ
тое добровольце и устъиое и очевистое сознанье
пани Стецаниды Алекъсеевны Балевны Лукаіло-
вое Миколаевичовое Зятевичовое такъ же и тотъ
листъ за прозьбою ей до книгъ кгродскихъ Вн-
ленъскихъ естъ вппсанъ.

Изъ актовой книш Виленскаю іродскаго суда за
І593—4 *•> № 47І)У

 А- 492S (актъ JJO).
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'№ 79.-1594 г. 20 Декабря.

Зав щаніе Вил нскаго м щанина и купца Павла Михайловича Шнипки,

Testamentum et ultima Yoluntas honorati Pauli officio et magistratu in firmo robore exequutionem
Michailowicz Sznypka, civis Vilnensis. j suam sortiatur, cuius testamenti et ultimae volun-

In nomine Domini Amen. Anno Domini 1594 i latis eius tenor seąuitur de verbo ad verbum.

feria tercia in Vigilia festi Beati Thnmae Apostoli
in domo honorati Pauli Michailowjcz Sznypka, civis
Vilnensis in ісси plateao magnae, Troieczka dictae,
eundo ex foro сі ііі ad portam acialem a parte
sinistra, ad petitionem praedicti Pauli judicium op-
portunum per famatos dominos Absalonem Mrzy-
glod, consulareni/tunc locum tenentem generosi do-
mini MatthaeiBorziminsky, a'dvocati Vilnensis, et
osabinos iuratos Gasparum Ugnilis, Michaelem Ma-
thwieiowicz, Paulum Paszkowicz bannitum est, prae-
sentibus Nicolao Sienickj et Marciano Podracki,
praeconibus iuratis, coram quo iudicio sedens in
lecto supranommatus Paulus Michailowicz Sznipka

•vestibus-et vestimentisjquotidianis indutus, in cor-
pore quamvis aeger, in mente autem saims et com-
pos, bonae rationis integerrimaeque memoriae exi-
stens, animaduertens omnia nata morti esse subiec-
ta, et orta senescere/nih.il etiam certius esse fore
ipsa morte temporali incertius aut hora illius, prae-
cavens etiam id, ne post obitum suum lites aut

Во име Отца и Сына п Святою Духа.
Стаиьсе ку вечной фаде Божой. Аминь.
Я Павелъ Михайловичу мещанинъ и купецъ

.места господарьского Впленского сознаваю спмъ
моимъ тестаментомъ остаточнее води моее, хто
бы того хотелъ ведати альбо чтучп тестамептъ
мой слышатп пынеіпнпмъ и на ІІОТОЛЪ будучнмъ
людемъ, ижъ я Павелъ Михайловичу отменпо-
сти u невставпчностп света сего присмотрив-
іпися, же вшелякая речь, што черезъ письмо
объяснено не бываетъ, то часомъ с намети люд-
ское сплываетъ и в забытпе приходитъ, а ижъ
кождый человекъ смерти есть подданый н ни-
чого человекъ ва свете певнейшого не есть надъ
часъ и годину смерти, про то я, хотяжемъ па
теле будучи хорый, але на умысле добре здоро-
вый, папервей душу свою грешную- Богу во
Троицп Единому в моцъ и в оборону Его свя-
тую поручаю, а маетность мою убогую лежачую
п рухомую, о которую абы по смертп моей нпякая

dissensiones aliąuae pro bonis, sibi a Deo Omnipo- j шарпанина не вростала, такъ росправившися зо-
tenti in hac vita labore et sudore suo proprio j ставую, пжъ описую по животе моемъ сею ос-
acquisitis,' non autem ex aliqua successione deyo-ітатцею волею моею братаннчу моему, который
lutis, inter coniugem suam modernam et consangri- i теперь при мне есть, на ішя Хотего Курнловичу
neos suos aut etiam aliąuas extraneas personas; товары мои всп, у краме и в ііогреици межи
orirentur, hoc testamentum et lianc ultimam vo-: амъбарамп за ведомостью самого того Хотея
luntatem suam, in scheda literis ruthenicis cum eius j браташіча моего будучие. А жоне моей Ганпе
consensu atque licentia conscriptam, manu sua pro-
pria ad hocidem judicium porrexit, in cuius prae-
•seutia est publice lecta, petiitque ipse Paulus ore-
tenus suppliciter, ut hoc testamentum et haec ul-
tima voluntas sua ad acta inscriberetur, ac per
sententiam judicii Huius confirmaretur, reseryando
sibi salvum dominium et usufructum bonorum suo-
rum omnium usque. ad vitam suam, post mortem
autem suam ut in omnibus et singulis articulis,
conditionibus et elausulis, in eadem ultima volun-
tate sua descriptis et contentis, in toto et in parte
rata, firma et durabilis teneatur ab omnique juris

Ждановне всп речи мои рухомые, што кольвекъ
знайдется в дому моемъ золота, серебра, перелъ,
шатъ и спряту домового, цпна, той паполъ з
братаничомъ, меди и ипшого начипья, то все по
смерти Моей жона моя Ганна собе побрати ма-
етъ. А што ся дотычетъ жоне двора моего, в
которомъ теперь самъ мешкаю, у месте Вилеп-
скомъ, вдучп з рынку до Острые Брамы по ле-
вой руце, в завулку лежачий межи домами одное
стороны бокомъ и концомъ отъ каменици и ого-
роду детей небожчика Богдана Иашковича Вид-
блешша, од другое стороны отъ дому Сутулин-
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ского мещанъ господарьскихъ Впленскихъ, и н о й повинни будуть по животе моемъ жоне моей
вжо о тотъ дворъ мой еще перво'сего учинилъ Ганне Ждановне пятьдесятъ копъ грошей, а
есыи певиое постановенье и торгъ з Братствомъ братаничу моему Хотею Куриловичу сорокъ
церковиымъ Виленскимъ Святое и Живоначаль-j копъ грошей, а пятьдесятъ копъ грошей тыежъ
выя Троица набожеиства нашого кгрецкого п і пайове' братия Братства церьковиого на певиое
далъ есмн имъ на то лцстъ мой, постановив* | месце, где сами иалепей розумети будуть, от-

Ши з ними цену триста копъ грошей, на кото- дати мають, якобы отъ тыхъ иятидесятъ копъ
рую суму пенезей дошло зш вжо за тотъ дворъ грошей на вен потомъные часы в кождый годъ
лой отъ преречоного Братства церьковного сто ш пяти копъ грошей на вбопіе за отпущенье

и шестьдесятъ копъ грошей личбы литовское,
а ещо не доплатили ми тое сумы пенезей сто
копъ и сорокъ копъ грошей личбы литовское.
А такъ, ижъ мя Панъ Богъ на сесъ часъ хоро-
бою паведитп рачилъ, зачимъ н смерти ся спо-
деваю, тогды я цостерегаючи, абы то на души
моей пе зоставало, тую продажу мою теперь спмъ
тестаментомъ ыопмъ врядовне ст(вержа)ю и оный
дворъ мой братству церьковному у посесыю за-
разъ подаю: ма(ютъ) (оны)е братья, сиравци роч-
ныяпомененого Братства церьковиого оный дворъ
мой вышей писаный зо всимъ, яко се в собе ма-
етъ, в моци, во владзы, держаныо и вживаныо
своемъ, на Братство церьковное Впленское маю-
чимъ, яко власііостыо братскою водлугъ волн и
внодобанья своего ку леншому п пожиточней-
шому то братство церьковное оборочатп и ша-
фовати волыіц будутъ, чого имъ якъ жона моя
Ганна, такъ теяіъ братаішчъ мой Хотей Кури-

ДОВИЧЪ Н ШІХТО 3 бЛИЗКІІХЪ, КроВНЫХЪ И ПОВШІО-

ватыхъ монхъ, ани людей обчихъ ниякнмъ сио-
собомъ заборонити, ани ихъ о то до права ио-
зывати и иодъ братствомъ церьковнымъ никото-
рыми причинами нопскіівати не маютъ и моци
мети не будуть вечными часы, бо тотъ дворъ
мой моее власное пращі и набытьн моего, нико-
му ішшому не есть пенный, ани заведений, окромъ
того братства церьковного, с которымъ есми, яко
се поменило, о тотъ дворъ мой торгъ учинила

и сто конъ и шестьдесятъ конъ грошей личбы
литовское задатку отъ помененного братства в
заплату того двора моего взялъ, якожъ н спра-
вы вси, которые на тотъ преречоный дворъ мой
листы, твердости, то все братству церьковному от

есми отдадъ. А ШХО СЯ дотычетъ решть
ста и сорокъ копъ грошей, которые ми еще у
Братстве церьковномъ водлугъ торгу зшши учи
веяого винии зостали, с тыхъ пенезей панове
братья помененого Братства церьковного маютъ

і'реховь мопхъ и за спасение души моей дано
5ыло, то есть на шпиталь Троецкий правосла-
вия нашого греческаго по три коны грошей, а
на шпиталь рускую по две копе грошей. А ижъ
вси поминки ведлугъ звычаю иашого хрестиян-

кого нигде нндей, одно в дому моеиъ отпра-
вовати належить, а тотъ дворъ мой черезъ ме-
не самого братству церьковному в носесыю по-
даный, ино панове братья преречонаго Братства
церьковиого позволптп маютъ ;коне моей Гашіе
в томъ дому для отправенья памяти но смерти
гіоей рокъ и шесть недель вымешкатн, а тая
жона моя Ганна, скоро вымешкавшн по смерти
моей рокъ ц шесть недель, повинна будетъ с того
дому выйти и паномъ старостамъ братства цер-
ковнаго поступити, никоторого затрудиеііг>я в
томъ братству церковному не задаючи, только
тую петьдесятъ копъ грошей отъ шіхъ собе
взявши, яко се вышей в семь тестаменте мо-
емъ поменило. То те;ічЪ симъ тестаментомъ мо-
нмъ варую, ижъ братаиичъ мой Хотей Курило-
вичъ с тыхъ товаровъ моихъ, которые вышей
ему отъ мене суть описааы, и з оныхъ сорока
конъ грошей, што собе отъ братства церков-
ного возметъ, маетъ дати кревному моему, у
Сморкгонехъ мешкаючому, на имя Василью Анд-
реевичу десетъ копъ грошей, а Михалку пере-
купнику, побратиму моему, пять копъ грошей,
девчине сироте Катериници две копе грошей,
а хлопцу моему Мнколаю справити маетъ жу-
панъ и дылею сукна Муравского. А ижбы ся
тому тестаменту остатнее воли моее по смерти
моей досыть стало, тогды самъ добровольце упро-
силъ есми екзекуторми до выполненья сего тес-
таменту моего пана Яся Матфеевича Волъковича,
а паиаГригорьяЖдановича, мещанъ и купцовъ ме-
ста господарьского Вилеиского,которы хакъ о тохъ
дворъ мой вышъ помененый, братству церковно-
му Виленскому отъ мене проданий, выконанье по-
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ступковъ правныхъ водлугъ права Майдебор-
ского на ратуша у суду гайного учинити, яко
тежъ, абы тело мое грешное ведлугъ пристой-
ности хрестиянское учтиве при церкви светое
Трощи поховано было, досмотрети и того брата-
нича моего Хотея Куриловича постерегати ма-
ютъ, абы ся учтиве во всемъ справовалт. п ма-
етности отъ мене ему отписаные марне не утра-
чалъ, который маеть ихъ во всемъ такъ, якъ
мене, послушонъ быти ц кождый рокъ с торгов-
лп своее ііередъ ними личбу чинити повпненъ
будетъ до того часу, поки ся оженитъ, ведже
тые панове екзекуторове, вислухавши личбы, ни-
чого собе отъ него на пожитокъ свой братп не
маютъ. Якожъ при чиненыо сего тестаменту ос-
татнее волп моее жона моя преречоная Ганна

Ждановна и оратаничъ мой Хотей Куридовичъ
з ыншми приятельми своими обличив на тотъ
часъ будучи, на то все, якеє в семъ тестаменте
моемъ полепило, зезволивши престали и вдячне
то отъ мене приняли. Ad cuius ąuidem honorati
Pauli Michailowicz Sznipka, civis Vilnensis, testa-
toris petitionem, testameatum illud et ultima eius
voluntas est ad acta praesentia inscripta et sen-
tentia judicii mediante approbata et confirmata
habetąue robur firmitatis perpetuae tantum, quan-
tum in se continet complectiturąue de juris forma.

' Ex actis famatorum dominorum scabinorum ci-
yitatis regiae Vilnensis rescriptum.

Виленск. центр, архивъ. Изъ актовой книш Ви-
мнскаіо Магистрата за 149і — ^^68 г. №
л. 9° ~92-

№ 80. -1595 г. И Іюля.

Заявл ні вознаго обь уплат Лукою Мамоничемъ Льву Сап г причитающейся

ему изв стной суммы ден гъ.

Я Петръ Юрьевичъ Новоша, возный госпо-
дарьекпй воеводства Виленского сознаваю спмъ
квнтомъ мопмъ до книгъ господарьекпхъ кгрод-
скихъ Виленскихъ, ижъ будучи я везваны одъ
его милости пана Пашковскаго и маючы пры
собе сторону людей добрыхъ, двухъ шляхтичовъ
пана Станислава Вишневского, а папа Януша
Щаевича в семъ року идучомъ тисеча пятьсотъ
деветьдесятъ пятомъ, месеца Июля одинадцатого
дня, ходиломъ до его милости пана Лукаша Ма-
монича. скарбного великого кцязства Литовского)
до каменицы его милости, тутъ в месте Вилен-
скомъ в рынку противъ крамовъ темныхъ, одъ
ратуша до замку идучы по левой стороне, лежа-
чое. А такъ кгды дня звышъ помененого его
милость панъ Янъ Пашковский, подстарости
Марковский до его милости пана скарбного до
каменицы его помененое прышодъ, тамъ же его
милости пана скарбного заставит, пыталъ тыми
словы передо мною вознымъ и передъ тою
стороною шляхтою звышъ помененою: ми-
лостивый пане скарбный! прышоломъ до ва-
шей милости тутъ дня нинешнего за роска-

заньемъ его милости пана моего для одбиранья
сумы пенез й, которую сь ваша милость зосталъ
виненъ на лиетъ и описъ свой его милости ясне
вельможному пану Льву Сапезе, канцлеру вели-
кого князства литовского, моему милостивому
пану, иодъ певший варунками и обовязками, в
томъ аисте вашей милости помененыни, которое
сь ваша милость сумы часть на певную рату,
на день нннеішш в року деветьдесятъ пятомъ,
месецы Июлю одинадцатимъ дни заплатить новп-
ненъ. А такъ если есть воля вашой милости
тую суму пенезей заплатити, я готовъ вашу ми-
лость з нихъ квитомъ его милости пана моего
и свошіъ власнымъ квитовать. На то его милость
панъ скарбный поведилъ, ижъ дей ведаю то,
ижемъ его милости папу канцлеру иовиненъ тую
сумму дня нинешнего року деветьдесятъ второго,
(Месеца Июля одинадцатого дня заплатить, одножъ
ведай ваша милость о томъ, пане ІІашковский,
ижъ я тую суму пенезей давномъ до его мило-
сти послалъ, а одъ вашей милости квитовъ жад-
ныхъ не потребую, волю, ижъ буду меть одъ
его милости квитацыю, поневажомъ до его ми-
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, лости тую суму пенезей послалъ. А такъ ижъ
его милость панъ скарбний и за другимъ мо-
вепьемъ пана Пагаковского оказанья квитовъ

н е потребовалъ, папъ Пашковский, тежъ за-
разомъ оповедевіпы то мне возному и той сто-
роне шляхте, ижъ готовъ Оылъ его милости па-

н а скарбного квитовать, гдебы суму тую пенезей
оддалъ, квнтомъ его милости папа канцлеро-
вымъ и своимъ власнымъ, прочъ одышолъ. А

такъ я возный, штомъ слышалъ с тою сторо-
ною шляхтою звышъ описаною, томъ подо-
статку на семъ квите моемъ списавши, дааъ
его милости пану Пашковскому для устного пры-
знанья до книгъ господарьскихъ кгродскихъ
воеводства Виленскаго.

Вилен. центр, архнвъ. Изъ связки документовъ

Виленскаю іродскаю cijda за ij<}J г., Л? 46)O. Je 3.

ЛЬ 81. — 1595 г. 28 Іюля.

Жалоба вознаго на Самуила Руп ртовича за оскорблені его словомъ и посяга-

тельство на жизнь, при исполненіи имъ своихъ обя занностей.

Лета отъ нароженья Сына Божого тисеча
пятьсотт, деветьдесять пятого, месеца Июля двад-
цать осмого дня.

*) •••... господарьскшш воеводства Вилен-
ского, людьми добрыми.. , Грыгорьемъ ІОрков-
скимъ на справахь ЛІОДСКІІХЪ, вряду его возновъ-
скому водлуп, повинности... отнравовать нале-
жачыхъ, а то дей есть меновпте, подаючы дей
ему позвы кгродские воеводства Виленского в
жалобе н в речы земянина господарьскаго вое-
водства Виленского пана Семена Григорьевича
Грушы о кгвалтовиое паслаиье и найсгье з рос-
казапья властного того пана Самуеля Руперто-
вича отъ врадника и подданыхъ его именья и
двора его, названого ІОркгишского, в повете Ви-
ленскомъ падъ рекою Вилыіею лежачого, на ниву
его пана Грушыцу, названую Шнырчынскую, ле-
жачую за рекою Лукною, подле огорода Павло-
вое Шпырчыное и сына ее Валентого Шпнрки,
прыслухаючую до именья и двора его пана Се-
мена Грушы Миткуцского, в повете Вилепскомъ
лежачого, о выбитье кгвалтовъное безъ права
спокойного держанья с тое его нивы и о збитье
на той ниве и зраненье, лаяли сипа того Гру-
шы, иа имя Мартина Семеновича Грушы, яко то

*) Въ иодлшитк выкрошилось.

| ширей а достаточне жалоба его паім Овиэя
| Грушы на томъ позве кгродскомъ Впленскомъ
| есть описана и доложона. И кгды дей онъ воз-
• ный с тою стороною шляхтою звышъ поменепою
і водлугъ повинности своей, враду его возповскому
| палежачое, близу двора именья его звишъ поме-
неного ІОркгншокъ, у повете Виленскомъ надъ
рекою Вильнею лежачого, прыеждчалъ, ино дей
обачывшы его возного п тую сторону пры немъ

і будучую, же онъ до двора з позвами едетъ, вы-
і скочывшы дей нахолокъ з избы ворота дворные
j замки}глъ и его возного с тыми позвами у дворъ
не впустплъ, ццо дей онъ возпый у ворэті ездъ-
ные дворные того двора тотъ позовъ и пры пемъ
квитъ свой подъ печатью своею и тое стороны
шляхты увоткиувшы, стоечы за воротами, тое
положенье позвовъ челяди тамошней объволалъ,
то пакъ дей в томъ часе того-жъ року и дня
звышъ помененого тисеча пятьсотъ деветьдесятъ
пятого, месеця Июля двадцать осмого дня, тохъ
дей Самуель Рупертовичъ, запомпевгаы срокго-
сти права посиолитого и лехко поважаючи звирхъ-
ность его королевское милости, самъ тотъ Ру-
товичъ особою своею и з слугами своими, вы-
скочивши зъ светлицы своей, а маючи в ру-
кахъ своихъ ручницы, почалъ его возного сло-
вы злыми гакарадие лаеть, соромотить досить дот.
кливыми, доброй славе и утстивости его

J5
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-ливымп, називаючи дей его нечистого ложа сы-
номъ сііросне, а потомь почалъ дей онъ за нимъ
вознымъ и стороною шляхтою гонить и враднику
своему именья Юркгишского казалъ на хлопы,
подданные свои кгвалту волатн и такъ дей онъ
возный и с тою стороною шляхтою на коняхъ,
ничого не дротивечыся- отъ того двора его ули-
цою до гостинца дороги великое, которая идетъ
з Вильня до Лаварышокъ, уежъдзалъ и кгды дей
ужо на гостинецъ, дорогу великую узъехалъ, ино
дей тотъ Рупертовичъ, прыгонившыся за ними
до гостинца, а видечы, же не могъ ихъ догони-
ти, на то еще стоечы наконецъ улицы своей, отъ
двора его до гостинца идучой, грозечысе на него

возного отповедь и похвалку на здоровье того-жъ
звышъ помененого року, месеца и дня учыяилъ,
мовечы, же дей леда в день ты возный озмешь
отъ мене в бокъ кулею и в другий разъ с поз-
вами до мене не поедешь, будь дей того певенъ.
Якожъ тотъ возный, хотечы о то усе яко о лех-
кое поваженье звирхъности господарьское, также
о противепье права посполитого и о шкарадное
обелженье и соролоченье его и о тую похвалку
правомъ чынить, не будучы отъ него зъдоровья
своего беспечонъ, далъ то собе до книгъ врадо-
выхъ записати, што есть записано.

Тоже, № А())О. Л? 6.

№ 82. —1595 г. 29 Іюля.

Жалоба Станислава Прокоповича на Абрама Крентовскаго за нанесете ему по-

боевь.

Роду отъ нароженья Сына Божого тпсеча
пятьсотъ деветьдесятъ пятого, месеца Июля двад-
цать девятого дня.

На враде его королевъское милости кгрод-
скомъ воеводства Виленского передо мною Ыи-
колаемъ Юрьевичомъ Зеновичомъ, подкоморымъ
Опшенъскимъ, наместпикомъ Виленскимъ, опове-1
далъ и жаловалъ служебникъ пана Каспара Сле- ]
шинского, ротмистраего королевское милости замку
здешънегоВиленского, на имеСтаниславъИрокопо-
вичъ о томъ, штожъ дей в року теперь идучомъ
хисеча пятьсотъ деветьдесятъ пятомъ, месеца ВІО-
ЛІ двадцать осмогодня вчерашнего неякый дей
Абрамъ Крентовъский, который дей на сесъ часъ
безъ службы бавечисе в месте тут шнемъ Ви-
ленскомъ перемешъкиваетъ, с помочникомъ сво-
имъ тежъ неякимъ Кореневъскимъ, нашедшы
дей на господу его до дому мещанина места ту-
тошнего Виленского, мешкаючого на улицы, ко-
торая идетъ отъ церкви Светое Пречистое мимо
зборъ до костела Бернадынского, именемъ Вой-
теха Брыцкого, в которомъ дей томъ дому онъ
господою есть икоморку собенаймуючы спокой-j
не мешкаетъ, то пакъ дей тотъ помененый Кренъ- j

товъский с тымъ помочпикомъ своимъ, не маю-
чы дей до пего жадное прычьшы, нашедшы дей
кгвалтомъ на тую помененую комору, мешканье
его, и его дей самого Станислава в неіі па тотъ
часъ будучого заставши, безвинне дей звазнив-
шпсе на здоровье его отповедь и пофалку учы-
пплъ, хотечы дей его на дорозе и гдежъ коль-
векъ постигнувши забить и з сего света згла-
дить. Якожъ дей тую похвалку свою выконы-
ваючы u выполнить хотечы, тотъ дей Абрамъ
Крентовъский и с тымъ помочпикомъ свопмъ
дня нинешнего вышей мепованого, месеца Июля
двадцать девятого дня, в року деветьдесятъ пя-
томъ, идучы дей ему Станиславу до замку здеш-
него добровольною дорогою; улицою с тое господи
свое менованое, еще дей неподалеку дому того
Войтеха Брицкого будучы ему, иеренемшы дей
его Станислава на той добровольной дорозе, на
улицы помененой, тотъ дей менованый Крептов-
ский весполокъ с тымъ помочннкомъ своилъ
Кореневскимъ его дей Станислава безвинне збилъ
и зранилъ, ажъ дей ледве здоровья своего уно-
сечы до господы своей назадъ живо ушолъ. А
на томъ дей еще мало маючы, гонечы за шімъ,
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повторе на здоровье дей его отповедь и иофалку!
учинилъ, хотечы дей его Станислава, кгъдежъ
кольвькъ подкавшы и постигнувши, о смерть
приправить и замордовать, новедаючы, ижъ дей
тебе незадолго углежу часъ таковый, же з сего
света безъ ведомости пошлю и здоровья твоего
позбавлю, хотя быхъ деЁ и самъ живъ пебылъ.
Якожъ дей онъ Станиславъ за таковымъ явнымъ
и оказанымъ учинкомъ въ зрапеныо своемъ отъ
того Абрама Крентовъского, а отповедью и по-
фалкою отъ него еще и в пришлый часъ здоровья
своего не будучи безнечонъ, тое оповеданье свое
до враду кгродского Виленского донесъ, а тое
дей збитье и зрапенье свое отъ того Крентов-
ского

квитъ свой подъ печатью своею и подъ печатьми
стороны своее двухъ шляхтичовъ ку записанью
до книгъ кгродскихъ Виленскихъ иодалъ писа-
ный въ тые слова: Ja Jan Kosinski, woźny po-
wiatu Wilienskiego, prziznawam to tyra kwitem
swoim, iż w roku ninieyszym 1595, miesiąca Julia
trzydziestego pierszego dnia, maiąc ia woźny przy

sobie na then czas dwuch szliachcicow, panu Eraz-

musa Janowicza КітЪага, а Woyciecha Jurkow-
skiego, za okazywaniem thu w zamku Wilienskim
Sthanislawa Prokopowicza, sługi iegomosci pana
rotmistrza zamku Wileńskiego pana Kaspara
Slieszinskiego, widziałem na thyra Stanisławie
boy i zranienie poczynione, a to iesth w gło-
wie iego w thylie ran dwie krwawych szkodli-
wie zranionych; kthore the rany mienił być na
sobie od nieiakiegoś Abrama Krenthowskiego у po-
mocników iego, kthorich on sam na then czas przy
sobie miał у onych imiona dobre zna у ich wie,
iako się zowią у imiony ich własnymi. Na сот ia
woźny ogliądania swoiego thych ran na thym Sta-
nisławie Prokopowiczu dałem then swoy kwith
pod swą pieczęcią у ręki swey własney podpisem,
aby tho dał sobie do ksiąg grockich Wilienskich
według żałoby у opowiadania swego wwieźć.
Kthori kwith przi pieczęci теу у tha strona, kthora
przi mnie była przi thym ogliądaniu thego zranie-
nia, pieczęci swe do thego kwithu moiego prziło-
żyli. Pisań w Wilnie, roku у dnia zwysz opisane-
go. Jan Kosinski woźny ręką swą.

Тоже, <A? ą6}0, акіпъ Л? j .

№ S3. -1596 r. 16 Января.

Р ш ніе Виленскаго земскаго суда по д лу о невыдач старшинами вангеличе-

скаго сбора содержанія Янковской.

Выпись с книгъ справъ судовыхъ земъскихъ
позету Виленского.

Лета Божого нароженья тпсеча пятьсотъ де-
ветьдесятъ шостого, месеца Генвара шестнадца-
того дня.

На рокохъ судовыхъ земъскихъ, по Трехъ
Кролехъ святе рымъскомъ зачатыхъ и судовне
отправованыхъ, иередъ нами врядъникаии судо-
выми земъскими Виленскими, Лномъ Остикомъ,
судьею, Владыславомъ Кгедройтемъ, подсудъкомъ
а Мальхероиъ ІІетькевичонъ, писаромъ, кгды се
тая справа з реестру еудити зачала, а стороне
обедве ку росправе нижей меиепой, то естъ жа-
лоблявая—Станиславъ Янъковский и жона его
Ганъва Андрысовца, а отпорная—казнодей збору

1 Саского конфесыи Авкгуштаньское князь Юпъ
Жомеръ, Матись Литъманъ, барверъ, Мартинъ
Бекамъ, Шымонъ Дахновичъ, Петръ Фопдер-
флетъ, Павелъ Штемберкгъ и иншые старшые
збору того за ирыволаньемъ возного передъ нами
у суду ностаповплися, за чилъ тотъ Янъковский
и жона его поручили и дали моцъ в той справе
своей нижей мененой у права мовити пану Яну
Самокгуревскому, а князь Юпъ Жомеръ зо всею
братьею своею такъже п отъ себе поручылъ за

і иозвы в речы того Япъковского ижоны его мо-
вити налу Станиславу Девчоподьскому, нрый-
муючы черезъ него зыскъ и страту. Якожъ тотъ
умоцоваиый стороны жалобливое, доведшы позву
и року слушьне, жаловалъ з оного nettey на
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пожененого казнодею збору Саского и на инь-
шыхъ особъ, в тодіъ иозве менованыхъ, о хомъ,
ижъ в року минуломъ тисеча пятьсотъ осмде-
сятъ осмомъ, месеца Декабра шестънадцатого
дня небощыкъ Ыартинъ Ганцевичъ, конъвисаръ
места нашого Виленского, держечы домъ в месте
нашоыъ Виленьскомъ, подъ правомъ земъскимъ
лежачий, сынъ Ганъны Андрысовны Юрьевое
Ганьчовичовое рожоный, маючы сына Николая
малого, летъ недорослого, тестаментомъ остатънее
воли своее маетность свою лежачую ц рухомую
отъ мала до велика, яко кольве названую, роз-

нисалъ, што кому,: належать мело, ознаймилъ, то
есть третюю часть всее маетности своее на зборъ
вашъ Саский конфесыи Авкгуштаньское на вечь-
ность, а две части ксее тоея;ъ маетности тому
сыну своему Ыпколаю и его дей у вонеку то-
мужъ збору вашому Саскому поручылъ, с тымъ
докладомъ, ижъ еслибы тотъ сьшъ его, не дорос-
шы летъ своихъ, або и доросшы, а потомства
по собе н&.зоставившы, умеръ, тогды по его
смерти и тые две части маетности его лежачое
и рухомое тымъ же тестаментомъ описалъ дей
былъ на тотъ же зборъ вашъ Саский конъфесыи
Авкгуштаньское и тымже дей тестаментомъ ей
Ганьне Аньдрысовне Ганьчовичовой, матце своей
Станиславовой Янъковской до жывота ее описалъ
дей ей выжывенье стравою и оденьемъ давать и
оную опатровать ажъ до ее смерти, о чомъ дей
шырей а по достатъку на тестаменте его естъ
описано и доложопо; по которого дей смерти тотъ
Юпъ Жомеръ с тыми старшими збору своего,
може быть до полрока мней або болей, на кожъ-
дую неделю почали имъ были давать на страву
по золотому польскому, а по полрока по грошей
дванадцать лптовъскихъ, которые кгдысе упоми-
нали, абысте имъ болей, або ли вжды водле перв-
шого постановенья вашого давали, а вы дей без-
виньне почавшы отъ року осмдесятъ девятого и
месеца Декабра двадцать третего дня ажъ до того
часу имъ ничого не даете и давать не хочете,
а ихъ лаете и соромотите, а маетность дей ле-
жачую и рухомую по немъ Мартину и сыну его
Миколаю зосталую на себе держите и ее ужы-
ваете, собе пожытъки чыните ку великому жалю
ихъ, в чомъ они менять собе отъ васъ крывду
не малую, в томъ з ваий правъне мовити хо-
чуть. По вычытанью того позву умоцоваый отъ

старшыхъ збору Саского панъ Станиславъ Дев-
чопольский поведилъ, ижъ дей сторопа его, в
тыхъ позвехъ менованая, не повинна на таковый
позовъ се непорядный стороны жалобливой отка-
зывать, абовемъ усихъ старшыхъ, которыхъ пер-
вей того позывано, а меновите его милости пана
Вацлава Вацлавовича Акгрыпы, кашталяпа Смо-
леньского, а его милость пана Николая Тальвой-
ша, маршалка его королевъское милости надвор-
ного великого князства Литовъского, в тыхъ
позвехъ не доложоно и не описано. А умоцова-
ный Янковского и жоны его панъ Янъ Смокгу-
ревский поведилъ: не можеть се дей сторопа об-
жалованая тымі> щытить и за тыми позвы з року
зрывать, бо дей сторона жалобливая не доходить
самого дому, кгдыжъ дей тотъ домъ декретомъ
суду Головного Трибунального до збору Саского
вечне прысужопъ естъ, п тая дей Янковская до
того дому яко первей сего ничого не мела, такъ
п теперь не маеть и с него се вечъне вырекаеть,
але дей только доходить неплаченья и недаванья
водле тестаменту сына тое Янковское небожчыка
Мартина Ганчевича, конвисара, такъ на страву,
яко и па одежду грошей. На то панъ Девчеполь-
скпй поведилъ, ижъ дей тая Янковская того до-
ходити не можеть, бо она, взгордившы даромъ и
опатрепьемъ сына своего, в тестаменьте его ей
описанымъ и назначонымъ, право свое на его
милость небощыка пана Яна Глебовича, воеводу
Троцъкого и малжонку его милости влила и за-
писала посполъ з мужонъ сноилъ Сташіславомъ
Янъковъскимъ и с него ся вечьне вырекълп, а
хто дей што разъ упустить, вжо того повторе
водле артыкулу двадцать пятого в розделе чет-
вертомъ описаного доходити не можеть, чого до-
водечы покладалъ видымусъ с книгъ кгродскихъ
воеводства Виленьского подъ датою року тисеча
пятьсотъ деветьдесятого, месеца Февраля четыр-
надцатого дня, в которомъ описуеть, ижь ставшы
очевисто на томъ вряде кгродскомъ Виленьскомъ
мещанинъ места Меньского Ыатысъ Бура а ме-
щанъка места Виленьского Ганъна Станиславовая
Янъковская и самъ Станиславъ Янковский, мал-
жонокъ, сознали то пры листе своемъ, ижъ они
учынили постановенье з его милостью паномъ
Яномъ Глебовичоиъ, воеводою Троцкимъ, о домъ
лежачый в месте Виленьскомъ, но небожчыку
Мартину Ганъчовичу конвисару прыиадаючый, в
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певныхъ границахъ противъ костела светого Яна
лежачый, отписали и на его милость пана вое-
воду Троцъкого и малъжонъку его милости вли-
ли, яко о томъ шырей сознанье ихъ в томъ вп-
дымусе описано и доложоно естъ. До того нокла-
далъ декретъ суду земъского Впленьского, кото-
рымъ тылъ декретомъ тотъ судъ земъский Вп-
леньскпй, тотъ домъ весь пебощыка копвпсара

отъ пани воеводиное Троцкое отсз'дпвшы, а за
прысегою особъ в томъ декрете меновапыхъ па
зборъ Саскнй прысз'дплъ, што п судъ Головъиый
Трыбунальиый в той речи за апеляцыею о тотъ
домъ тотъ судъ ствердилъ, яко о томъ шырей
в тыхъ сиравахъ передъ нами покладаныхъ опи-
сано есть. До тогоя;ъ тотъ же умоцоваішй збору
Саского, нодавшы артнкулъ четвертый з розделу
семого, домавялъсе, абы сторону обя;аловапую отъ
позву и poKj' и отъ речи самое волышмъ уде-
лано было, кгдыжъ дей тая Янъковская упустив-
шы то сама з рукъ своихъ кому ішьшому, пов-
торе того доходити не можеть. А умоцовапый
стороны жалобливое панъ Смокгуревскнй на то
поведилъ: хотяжъ дей тая Янъковская право свое
на его милость пана воеводу Троцкого и мал-
жопъку его милости влила, тогды только з оного
дому вырекъласе, але дей з речей рухомыхъ, по
сыну своему иебощыку Мартине Ганьчевпчу,
конъвпсару, в томъ дому зосталыхъ, с которыхъ
ей естъ на тестаменте описано на выжывенье и
одежду до смерти давать зборъ Саский маеть,
того она никому не описала, абовемъ дей по
стверженыо прысегою того тестаменту старшие
того збору Саского за певпымъ ностановеньемъ
той Янъковской мели давать с того дому до жы-
вота ее такъ на выжывенье, яко и на одежду
иа кож7ідый тыйдень по золотому польском}',
якожъ дей они водле ностановеньн своего почали
ей были тые грошы давать не большъ, только до
долрока, а потомъ и до сего часу пичого ей не
даютъ; а если они дей до такового застановенья
не зпаютьсе, нехай дей два старшие збору пхъ
Саского на томъ прысягнуть, а если онп при-
сягнути ие хочуть, аби ей на прысегу пустили,
якожъ и тестамептъ тотъ, которымъ той Япъ-
ковской до жывота и живность и одежу давать
описано, передъ нами покъладано. А умоцованый
особъ іюзваныхъ поведилъ: правда дей естъ, ж«
той Янковской самой давалосе такъ па страву,

яко и на одежу водле уваженья зборового на
тыйдень по полозолотого и то только до того
часу, поки она была тою ласкою сына своего не
взгордила; але кгды тою ласкою сына своего взгор-
дила и, право свое на кого иного влпвшы, пози-
вать ихъ почала, на онъ часъ ей пересталосе
давать не зъ ихъ, але зъ ее прычыны. Зрозу-
мевшн мы судъ, ижъ сторона жалобзпвая пе са-
мого дому, с которого вжо ся вырекъла, ищеть,
але жывности и одежы водъле тестаменту небо-
щыка копвисара, сына тое Янъковское, который
былъ передъ нами покладапъ, доходить, узнали
есмо, абы сторона отпорная, старшие зборз* Са-
ского, не з дому але з рухомыхъ в томъ дому,
яко на тестаменте описзгеть, речей позосталыхъ
отказывала. А панъ Станнславъ Девчепольский,
подавшы з статуту з розделу одпнъпадцатого
артыкулъ пятьдесят'!» вторый, новедплъ, пжъ тая
Янъковская вжо о то давность земъскую, то естъ
тры лета ижъ се тое живности и одежы ие упо-
минала, промолчала и черезъ давность земъскую
невинне позываеть, домавялъсе, абы сторона об-
жаловапая отъ позвзг, року и речы самое воль-
нымъ .учинена была. А пжъ з обеюхъ сторонъ
большъ мовенья пе мели, пустплп то на з'знанье
нашо. А такъ мы судъ, контроверсыи и листомъ
добре ся прысмотревши п вырозз'мевшы, а пры-
хпляючыся до права п справедливости, такъ
узпаваемъ: хотяжъ сторона обжалованая то по-
казывала, якобы тая Янъковская, которая на не-
бощыка пана воеводу Троцкого п малжонку его
милости право свое влила, о то вжо чинити не
можетъ, лечъ пжъ она о домъ только самий, а
не о живность и одежу ей належачую право
влила; до того бачачы, пжъ в тестаменьте небо-
щыка Ганчевича жывность п одежу той Янъ-
ковъскоіі не з дому, але з рухомое маетности
давати указана естъ, про то, хотяжъ сторона
обжалованая давностью земъскою щытиласе, лечъ
ижъ то не жадная шкода, але якобы власний
долгъ до жывота ей назначены,—с тыхъ пры-
чынъ всказали есмо, аби отъ сего дня и де-
крету нашого старшие збору Саского той Янъ-
ковской самой з речей рз'хомнхъ небощыка Гань-
чевича водлугъ тестаменту и уваженья своего
живность и одежу до жывота ее на потомъ того
давали, а тыхъ старшыхъ зборовыхъ пры томъ
доме и речахъ рухомыхъ водле тестаменту вечь-
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ными часы заховуемъ. Которая справа до кпигъ
земъскихъ Ввленьскихъ записана естъ, а по
записаиью и сесь выписъ лодъ печатьми нашыіш
старшымъ збору Саского и всей братьи ихъ естъ

выдапъ. Писанъ у Вильни. Мальхеръ Петкевичъ,
писарь. Скорикговалъ Новицкий.

Изъ Рукопыснаю Отд .г. Внленск. Публичной
библ., залъ Б., шк. 8, Л? А, док. J\? IJ3.

№ 8Ł -1596 г. 16 Іюля.

Заявлені вознаго о срок для присяги Михаилу Жишк , въ доказательство того,

что онъ не кралъ различныхъ вещей, принадлежащихъ Ивану Остику.

Я Миколай Залескнй, возныіі господарьскнй
воеводства Виленского. сознаваю то спмъ монмъ
квптомъ, пжъ въ року теперь іщучомъ дф де-
ветьдесятъ шостомъ, месеца Июля шестнадцатого
дня, маючы я возный прп собе стороною двухъ
шляхтнчовъ папа Яроша Троснпцкого, а папа
Матыса Чарнавского, ходпломъ зъ слугою его
милости папа Япа Остика, судьи земского Ви-
ленского, з Станпславомъ Тавельскшіъ до дому
Яповое Решевское, тутъ "у Впльпп на улпцы Све-
то-Дуской лежачого, для прппоручепья шкодника
его милости пана Остпкового па иле Мпколая
Жишъку, который при томъ слузе его лплостп
папа Остпковымъ Станпславе Тавельскпмъ, на
внтпне цдучимъ с Кролевца до Вильни, и про-
шодшы Ковно ку Внльню, учыішвшы шкоду, то
есть папугу, в Кролевцу купленую за тридцать
золотыхъ чырвоныхъ, ночнымъ обычаемъ па ноч-
легу у Вороней Горы подъ Кгекгужпномъ украд-
шы, з витпны утеклъ, прп которой папузе и ин-
шыхъ речей бардзо много забралъ, што все шы-
рей по достатку на оповеданью его врадовомъ
есть описано и доложоно. И кгды тамъ до дому
Яновое Решевское на Свето-Дуской улицы тотъ
слуга его милости пана Остиковъ зо мною воз-
нымъ u з стороною шляхтою прпшолъ, тамъ же
в томъ дому Решевское знаш дшы господою сто-
ечы пана Лукаша Гричыну, и при немъ папу
Гричыне тотъ слуга его милости пана Остпковъ,

обачывшы того-жъ шкодника пана своего на пме
Миколая Жышку, пыталъ передомною вознымъ,
кому бы онъ служплъ? Который озвалъсе слу-
жечы пану Лукашу Гричыне, якожъ u панъ Гры-
чына до пего зналъсе, якобы ему .медъ служить.
Который слуга его малости наші Остиковъ ему,
пану Грычыне передомною вознымъ и передъ
тою стороною шляхтою того слугу его, а шкод-
ника пана своего, нрипоручалъ, ппжлп папъ Гры-
чына, не хотечы его в припоруце меть, заразъ
справедливость з него учыішлъ и ему яко чоло-
веку еще ни в чомъ о злодейство не подойзре-
ному справа если не есть и не былъ шкодни-
комъ его милости папу Остику, отпрпсегнутисе
паказалъ, за которую прпсегу и тотъ слуга его
Мпколай Жышка добровольце очыщаючы себе
взялъсе. Которой прцсезе панъ Лукашъ Гри-
чына в той же господе своей, в дому Яновое Ре"
шевское ирисегу водлугъ права дня третего то-
му Миколаю Жышце выконать всказалъ. Которого
слышенья и виденья своего я возный и сесъ квитъ
свой ку записапыо до книгъ кгродскихъ Вилен-
скихъ подъ печатью своею и стороны шляхты при
мне будучое далъ есми. Писанъ у Вильни року
месеца и дня вышей описаного.

Изъ связки документові Зиленскаю іродскаю су-

да Л? 4S92' актъ ^- І2-
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№ 85. —1596 г. 11 Октября.

Явка закладного листа Самуила Финка на домъ, називавшійся Рупертовскимъ,

заложенный имъ Ивану Абрамовичу.

Выписъ с кнпгъ сиранъ земъскихъ воевод-
стъва Вилепьского.

Лета отъ нароженья Сына Божого тпсеча
пятьсотъ деветдесятъ шостого, месеца Окътебра
одинадцятого дня'.

На рокохъ судовыхъ земскпхъ Внленьскихъ,
на завтрее по светомъ Ыихале святе Рымскомъ
в року теііерешънемъ деветдесятъ шостомъ пры-
палыхъ и судовъие у Вильни отъправованыхъ,
передъ нами врадниками судовыми земъсктш
Виленъскиші Яномъ Грыгорьевпчомъ Остикомъ,
судьею, Жыкгимонтомъ Миколаевпчомъ Кгедрой-
темъ, подсудкомъ а Мальхеромъ Петъкевпчомъ,
писаромъ, постановившысе очевисто панъ Саму-
ель Рупертовичъ Фпнкъ оповедалъ и покладалъ
пистъ свой добровольный, заставъный заннсъ,
водлугъ обычаю права посполитого справлений
на заставу каменицы своей Рунертовской, в месте
Виленскомъ на Замковой улицы лежачой, в суме
денезей у двухъ тнсечей конъ грошей вельмож-
ному папу его милости, пану Яну Абрамовичу
на Ворняпахъ, воеводе Смоленскому, пресыдепту
в зелъли Инфляндской Дерпскому, старосте Лид-
скому и Веидеиъскому и пр. дапый. Который
листъ свой иередъ нами положывъшы, устнымъ
сознаньемъ своимъ ствердішъшы, и на всп обо-
вязски в немъ оішсаные позволнвъшы, просилъ,
абы тотъ листъ до книгъ земскнхъ Виленъскихъ
былъ вписанъ. А такъ мы врадъ, того сознанья
выслухавшы и листу огледавшы, дали есло его
до книгъ вписати, который листъ до кшігъ упп-
еуючы слово отъ слова такъ се в собе маехь.

Ja Samuel Rupertowicz Fink zeznawam sam na
siebie tym moim dobrowolnym zapisem, komu by
o tym wiedzieć nalieżało, iż będąc ia przywiedziony
do wielkich strat у nakładów prawuiac si o imienie
moie oyczyste Jurgiszki Rakąciszki, w powiecie Wy-
lenskim leżące, zostałem winien pewnego długu dwa
tysięca kop groszy litewskich wielmożnemu panu
iego mczi panu Janowi Abramowiczowi, na Wornia-
nach, woiewodzie Smolienskiemu, przezydentowi w

ziemi Inflianskiey Derpskiemu, staroście Lidskiemu
у Wędenskiemu, л ktorey sumie pieniędzy, we dwu
tysiącach kopach groszy litewskich za razem od
dnia i daty w tym liście moim niżey napisaney
zastawiłem, w moc у w dzierżenie podałem iego
mczi panu woiewodzie Smolienskiemu kamienicę
moię własną oyczystą Rupertowską, w mieście Wi-
lienskim lieżącą na ulicy Zamkowey, z iedney strony
podlie kemienice iego mczi pana woiewody Kiiew-
skiego xiążęcia Konstantego Ostrozskiego, a z dru-
giey strony podlie kamienice pana Krysztofa Zeli-
cbmachera, zlotara mieszczanina Wilienskiego. wszy-
thkę ogułom te kamienicę tak moie część własną
iako i część która sie mnie od brata mego Daniela
Rupertowicza wiecznym prawem dostała, którą te
pomienioną kamienicę iego mcz pan woiewoda Smo-
lienski odemnie zastawioną za tym zapisem moim
ma trzymać i w niey spokoinie mieszkać у wsze-
liakich pożytków z niey używać aż do zupełnego
oddania i zapłacenia iego mczi odemnie summy
pieniędzy dwuch tysięcy kop groszy litewskich na
mieiscu pewnym, w teyże kamienicy, odemnie iego
mczi zastawney, samemu iego mczi panu woiewodzie
Smolienskiemu i komu to od iego mci poruczono,
zapisano odbiranie sumy pieniędzy winney albo na-
lieżeć iakoż kolwiek będzie, monetą dobrą, to iest
potroynymi polskimi. A gdy ia Samuel Rupertowicz
Fink będę miał wolią tę kamienicę swą okupić,
powinien będę wprzód za niedziel dwadzieścia czty-
ry o tym oznaymić urzędownie iego mczi panu
woiewodzie Smolienskiemu, aby pieniądze przyiąć
raczył, a kamienice ustąpił; o czym gdziebyra nie
oznaimiwszy pieniądze oddawał, tedy iego mczi iako
pieniędzy przymować i kamienice mnie ustępować
nie będzie winien, a z oznaimieniem wyszey opisa-
nym. A gdy ten dług wszytek spełna, dwa tysiąca
kop groszy litewskich iego mczi panu woiewodzie
Smolienskierau zapłacę, ca ten czas i tę kamienicę
do raku swych przyiąc winien będę. A póki thego
długu, dwu tysiącu kop groszy iego mczi nie za-

| płacę, tedy ia sam Samuel, małżonka moiafieźeli ią
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Ъайе miał. dzieci, potomkowie moi у nikt inszy w
te kamienicę ode mnie zastanowioną wstępować
się, odeimować, przekazy у trudności wszeliakiey
czynić i prawem dochodzić u iego mczi pana woie-
wody nie mam у nie będą mogli pod zapłaceniem
zamki iego mczi panu woiewodzie dwu tysiącu
kop groszy litewskich, szkód i nakładów na gołe
słowa rzeczenie. A po zapłaceniu tey zamki i
szkód, przed się iego mcz pan woiewoda Smolien-
ski tey kamienicy we wszythkim spokoinie thrymać
i oney używać mocen będzie aż do zapłacenia tego
długu dwu tysiącu kop groszy litewskich. Jeśliby
też w tym czasie wprod, nim ten dług iego mczi
panu woiewodzie zapłacon, a kamienica oswobodzo-
na będzie, śmierć Pan Bog na którego kolwiek z
nas dopuścić raczył, bądź to na iego mczi pana
woiewodę, abo na mię, Samuelia, tedy pozostałe
potomkowie naszy we wszytkim przeciwko sobie
według tego zapisu spokoinie i tymże porzątkiem
zachować się będą powinni pod tąż wyszey opisaną
zaruką, iako ia Samuel Rupertowicz po śmierci
iego mczi pana woiewody Smolienskiego przeciwko
małżonki, potomkom iego mczi, iako i kożdemu
dzierżącemu tę kamienicę, iesliby komu od iego
mczi pana woiewody będąc za żywota iego mczi
zastawiona była, albo po żywocie komu zapisana,
iakimże kolwiek prawem w dzierżenie przyszła, we
wszythkiem taksie właśnie zachować winien będę,
iako i przeciw samemu iego mczi panu woiewodzie.
Także też po moiei śmierci moi potomkowie, na
kogo by bądź prawem przyrodzonym albo zapisnym
іакішіе kolwiek dziedzictwo raoie przychodziło, prze-
ciwko iego mczi panu woiewodzie samemu, mał-
żonce, potomkom iego mczi i kożdemu dzierżącemu
tey kamienice spokoinie we wszytkiem według tego
zapisu zachować się winni będą aż do zupełnego
zapłacenia .długu dwu tysiącu kop groszy litew-
skich porzątkiem wyszey opisanym, toż dopiero tę
kamienicę w moc swą przymować będą mogli. To
też waruię iego mczi panu woiewodzie, małżonce,
potomkom iego mczi i (kożdemu dzień żącemu tę
kamienicę, gdziebykolwiek przekażę iaką kolwiek
o tę kamienicę czynił, tedy będę winien ia sam,
a po żywocie moim i wszyscy potomkowie moi tę
kamienicę oczyszczać, oswobodzić i uspokaiać wszę-
dzie, u każdego prawa i na wszelakiem miescu
6wym własnym groszem i nakładem pod tąż za-
mka wszey opisaną, o czym mnie albo potomkom

moim od iego mczi pana woiewody у od potomków
iego mczi. także i kożdego dzierżącego tey kamie-
nice urzędownie oznaimić będzie winno. A gdzieby
któryż kolwiek artykuł w tym zapisie moim był
naruszon, zaczym by dzierżący każdy tey kamienice
do iakiey trudności у szkody przyszedł albo prze-
każę w dzierżaniu у niepokoy podeimował, albo
by się oczysczeniem tey kamienice do iakiey trud-
ności i szkody przyszedł, albo przekażę w dzierże-
niu i niepokoi podeimował, albo by się oczysczenie
they kamienice nie stało, tedy ia Samuel Ruperto-
wicz Fink thak to waruię iego mczi, iż obliguię у
podawam pod ten moy zapis wszytkie moie potom-
ki у wszelką moię maiętnosć, tak lieżącą, iako у
ruchomą, którą teraz mam у ktorey bych potym
nabył, i wznoszę tę sumę dwa tysiąca kop groszy
litewskich na takie maiętnosci moie у upewniam
zapłatę tego długu. A o kozde naruszenie у nie-
wypełnienie tego zapisu mego wolno będzie iego
mczi panu woiewodzie, małżonce, potomkom iego
mczi i każdemu dzierżącemu tey kamienicy, ktoby
ią od iego mczi trzymał, mnie, Samuielia Ruper-
showicza Finka samego, małżonkę, dzieci у każdego
pothomka mego pozwacz albo ustnie zakazać do
którego kolwiek prawa, sądu, urzędu i powiatu, na
iaki kolwiek rok krothki, zawithy, a ia Samuel i
każdy taki pozwany stanowić się winni będziemy
do wszelakiego prawa, gdzie ieno pozwano będzie,

i niczym roku pozwu, dowodu nie burąc, ani zbiiaiąc,
Inienaliężnym sądem, urędem, powiatem, nie wy-
mawiaiąc się, żadnymi przyczynami w prawie opi-
sanymi nie szczycąc się, alie za razem stanowić się
i usprawiedliwicz ia sam winien bende у kożdy
pozwany potomek moy winien będzie, alie zarukę

i dwa tysiąca kop groszy у ktemu szkód, nakładów
na gołe rzeczenie słowa zapłacić winno będzie. A
przedsię ten zapis przy mocy zostawać ma aż do

j zapłacenia zupełnego summy głowney dwu tysiącu
kop groszy litewskiey i kożdy urzęd, przed który
się tho przytoczy, bądź za staniem, albo i w nie
staniu pozwaney wszytko skazawszy na wszeliakiey
maietnosci moiey i potomków moich i na każdego
występnego przeciw temu zapisowi maiętnosci у na
tey kamienicy, a w niedostatku maiętnosci у na
osobie występnego, odprawę przez rat statutowych
uczynić mocen będzie. To theż wolno będzie iego
mczi panu woiewodzie Smolienskiemu samemu, mał-
żonce у potomkom ich mczi także te kamienicę w
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teyże sumie komu chcąc zastawić у w dzierżenie
zawieść, a ia Samuel Rupert i moi potomkowie
przeciw onemu według tego zapisu we wszytkim
zachować się mami i winni będą. Waruię theż to,
gdyby, uchoway Boże, iaka rugina у spustoszenie
na tę kamienicę przypadło, tedy za to z summy
winney wytrącać i szkód pozyskować u każdego
dzierżącego tey kamienicy ia nie będę mógł i nikt
z potomków moich nie będą mogli, alie przedsię
summę winną spełna dwa tysiąca kop groszy litew-
skich płacić będę winien i potomkowie moi winni
będą. A dlia pewności liepszey tey rzeczy wszyth-
kie prawa, przywilieia, listy, nalieżące na tę ka-
mienicę, do ręku iego mczi panu woiewodzie
oddawam i oddałem. Jeszcze i to sobie i po-
tomkom moim waruię ia Samuel Rupert, gdzieby
też w tey kamienicy dzierżący co kolwiek napra-
wił i przybudował, iuż za to nic przy okupowaniu
płacić nie będę winien, ani będą winni, tylko sum-
mę winną dwa tysiąca kop oddać у zapłacić wi-
nien będę i pothomkowie moi winni dędą. I na
tom ia Samuel Rupertowicz Fink iego mczi panu
woiewodzie Smolienskiemu daię ten moy dobrowol-
ny list za moią pieczęcią у s podpisem ręki wła-
sney, do którego za prozbą moią pieczęci przyłożyć

у ręce swe podpisać raczyli ichmcz panowie przy-
iacielie moi iego mcz pana Gabryiel Rypinski, sę-
dzia Grocki Wilienski, a iego mcz pan Szczęsny
Bohumatka, pisarz grocki WiMenski, i pan Paweł
Progulbicki. Data w Wilnie roku tysiąc piętset
dziewiędziesiąth szóstego, miesiąca Octombra dzie-
siątego dnia. У того листу печатей прытисненыхъ
чотыры и подписи рукъ тьши словы: Samuel
Rupertowicz Fink ręką swą. Gabryiel Rypinski
sędzia grocki Wilienski ręką własną. Szczęsny
Bohumatka pisarz grocki Wileński ręką własną.
Paweł Progulbicki ręką własną. Котороежъ тое
добровольное очевистое сознанье пана Самуеля
Рупертовича и тотъ листъ за прозьбою его есть
до книгъ земскихъ Воленскнхъ вписанъ, с ко-
торыхъ и сесъ выписъ вельможному пану его
милости папу Япу Абрамовичу на Ворнянахъ, вое-
воде Смоленскому, пресыденту в земли Инфлян-
ской Дерптъскому, старосте Лидскому, Венден-
скому, з пашымп печатьми врадовыми есть вы-
дапъ. Ппсанъ у Вильни. Ыалхеръ Петкевичъ. пи-
сарь. Скорыкговано с книгами.

Изъ рукописнаю отд ленія Виленской публич-
ной библіотет залъ Б, гик. 8, № 4, док. J& 8.

№ S6.—1507 г. 4 Марта.

Заявл ні Касп ра Скорульскаго о п редач нмъ, при отъ зд взъ Вильни, дома

своего на Сборовой улвц , подл церкви св. Ивана, въ нолно распоряж ніе прія-

т лю своему Г нс ровскому.

Лета Божого нароженья}лфчз 0.597), месеца
Маръца д (4) дпя.

На враде его королевской милости кгродскомъ
воеводства Виленского передо мною Станиславомъ
Пукштою Клявзъкгейловичомъ—хоружимъ Вол-
ковыйскимъ, паместникомъ Виленскимъ, поста-
новившысе очевисто земеыинъ господарьский по-
вету Ковенского панъ Каспоръ Скорульский
устне созналъ то, нжъ пъ, будучи за даниною
его королевской мвлости в спокойномъ держанью
и уживаныо дому своего, тутъ в месте Вилен-
скомъ подъ иравомъ земскимъ и вольностью

шляхетскою лежачого, на улицы Зборовой, под-
ле церкви руской светого Ивана, называемого
Ганчаровъского, а отъеждчаючы отсюль з Виль-
па, тотъ домъ свой в моцъ, во владзу, опатр-
пость и оборону прыятелю своему пану Беняшу
Кгенсеровъскому поручылъ, даючы ему передо
мною тымъ очевистымъ сознанемъ своимъ моцъ
зупольную тотъ помененый домъ свой в небыт-
ности своей в моцы и во владзы своей мети,
наймовати и онымъ редити, такъ тежъ отъ вше-
лякихъ крывдъ, перепагабапья и уступованья,
еслибы хто в тотъ домъ уступовалъ, або до
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права о него позывалъ, вместо особы своей у
права вшелякого правомъ свошіъ, которое до
рукъ его пана Кгенсоровского далъ, боронити,
обороны чынити и „правне в томъ поступовати и
тежъ наемникомъ в томъ дому своемъ мешкаю-
чымъ в крывдахъ ихъ у вшелякаго права спра-
ведливости имъ доводит, а онъ панъ Скоруль-
ский в томъ во всемъ, штобы се черезъ него
стало и постановило, зупольную моцъ прымуетъ,
зыскъ и страту и на томъ всемъ перестати ма-

етъ, такъ, якобы се то черезъ него самого дее
ло. И просилъ менованый панъ Касперъ Ско-
рульскй, абы тое сознанье его до книгъ кгрод-
скихъ Виленскихъ было записано, што за его
прозьбою есть до книгъ кгродскихъ Виленскихъ
записано.

Изъ связки документовъ Виленскаю іродскаю
\суда <Л?459h сіктъ № ĄI.

№ 87. - 1597 г. 26 Марта.

Жалоба Мартина Вишневскаго на Витославскаго за нан с ніе ему побо въ на За-

р чьи, по дорог съ горы отъ церкви св. Петра къ Б рнардинскому мосту.

Лета отъ нароженья Сына Божьего афчз
1597), месеца Марца KS (26) дня.

На враде его королевское милости кгродскомъ
воеводстваВиленъского передомною Станяславомъ
Пукштою Клявзъкгейловичомъ, хоружимъ пове-
ту Волковыского, наместникомъ Виленъскимъ,
жаловалъ и обътяжливе оповедалъ служебникъ
его милости пана Кислота Бляшинскаго, ротми-
стра его королевской милости замъку Виленъ-
ского, на име Мартинт» Вишневский о томъ,
што-жъ дей роі;у теперешнего тисеча пятьсотъ
деветьдесятъ семого, месеца Марца 24- дня, идучы
дей ему Мартину Вишневскому улицою з горы
одъ светого Петра руское церкви ку зглицы, ко-
торая идетъ ку мосту Барнадынъскому и идучы
дей ему мимо домъ его Миколая Витославского,
земенина господарского повету Виленьского, на
Заречу лежачый, то пакъ дей тотъ Миколай Ви-
тославскій, пропомневшы срокгости правапоспо-

и з неякимъ Петровскимъ и з ынъшыми дей
многими помочниками своими, которыхъ лепей
онъ самъ зпаеть и имена и прозвища ихъ, якъ
ихъ зовутъ, ведати можетъ, выскочывшы дей с
того дому своего вышъ помененого, на Заречу
лежачого, самъ дей тотъ Миколай Витославский
с тымъ Крыштофомъ Трстинскимъ, власною ру-
кою своею его Марътина Вишневского у руку
левую окрутне я шкодливе зранилъ, а тотъ дей
Крыштофъ Трстинский, напервей его Мартина
Вишневскаго, за руки взявшы, в рукахъ своихъ
держалъ; в томъ часе в рукахъ его дей Крыш-
тофовыхъ Миколай Витославский его Мартина
ранилъ. При которомъ оповеданыо Марътина
Вишневского, ставъши очевисто возный повету
Виленьского Янъ Косииский, ранъ посечоныхъ
на немъ Мартину Вишневскимъ огледавшы и што
впдевшы и слышавшы в семъ же року тепереш-
немъ тисеча пятьсотъ деветьдесятъ семомъ, ме-

литого, выпадшы с того дому своего, року, ме-ісеца Марца двадцать шостого дня пры квите
сеца и дня вышей помененого, его дей Мартина
Вишневского, шляхтича учетивого, человека деЁ
спокойного, ему дей Миколаю Витославскому и
никому ничымъ не винъного, з немало помоч-
никовъ своихъ, с Крыштофомъ Трьстинскимъ

своемъ подъ печатью его и с подписомъ руки
своей и подъ печатьми стороны двухъ шляхти-
човъ ку записаныо до книгъ кгродскихъ Вилень-
скихъ даномъ, созналъ.

Тоже, № 4593і о.ктъ Л" //.
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№ 88.—1597 г. 5 Августа.

Лисовскій прода тъ Захаріи Амуратовичу свой домъ на плацу Константиновскомъ.

Выписъ с книгъ справъ земскихъ воеводства
Виленъского.

Лета Божего нароженья тисеча пятьсотъ де-
ветъдесятъ семого, м-ца Августа пятого дня.

На рокохъ судовыхъ земъскихъ Вііленъскихъ,
которые по Светой Троицы святе рыіи>скомъ
водлугъ статуту в року теперешънемъ тисеча
пятьсотъ деветдесятъ осмомъ суагоны быти мели,
а теперь по отсуженыо справъ судовъ головъныхъ
трыбуналышхъ водлугъ пауки, в конъстытуцыи
трыбунальской описапое, па часе тымъ судомъ у
двухъ неделяхъ прыпалыхъ и судовъне у Вильпи
отправованыхъ, передъ памп зрадниками судо-
выми земъскини Виленьскимн Яномъ Грыгорье-
вичомъ Остикомъ, судьею, Жыкгимонътомъ Мп-
колаевнчомъ Кгедройтемъ, нодсудкомъ аМальхе-
ромъ Петкевичомъ, нисаромъ, иостановивъшысе
очевнсто ианъ Станиславъ Лисовский и мал-
жопъка его пани Малкгорета ІІихайловъска опо-
ведали и покладали листъ свой, добровольны описъ
па продажу дому своего, тутъ в месте Виленъ-
скомъ на Замковой улицы на застенъку'и пляцу
вельможного папа его милости княжати Копъ-
стапътына Костанътыновича Острозъского, вое-
воды Киевъского, маршалка земли Волыпское, ста-
росты Володымеръского, лежачаго, за суму пене-
зей за иолътораста коиъ грошей папу Захары-
ашу Аморатовичу дапы, о чомъ шырей меновите
в томъ листе сама речъ описана и доложона естъ,
которы листъ передъ нами иололшвъшы, устъ-
нымъ созпаньемъ своимъ речъ в нимъ описаную
стверъдивъшы, просилъ. абы былъ до кпигъ земъ-
скимъ Виленъскихъ уиисанъ. А такъ мы врадъ
того зозъшшья выслухпиъшы и листу огледавъ-
шы, дали есмо его до кшігь уписати, который
уписуючы слово ді) слона такъ се в собе маеть.
Я Станиславъ Лисовъский, а я Малъкгорета
Михаловъска Станиславова Лисовъска сознаваемо
сами иа себе симъ пашымъ добровольпымъ опи-
сомъ кому того потреба будетъ ведати и на по-
томъ чтучы его слышаті: шшешънимъ и на по-
томъ будучымъ, ижъ мы, будучы пилъно потреб-
ными ненезей ку пильной а кгналтовной потребе

пашой, а маючы мы домъ свой властны, на вечъ-
ность куплены у мещанина шевъца, места Ви-
ленъского Войтеха Яцковъского и малъжонъки
его Катерыны Жоравъской никому, ни чымъ не
пенъны, ани заведены, упередъ и теперъ на всемъ
сведооныіі, на застенъку и пляцу ясъне вель-
можъного пана его милости кпяжати Костанъ-
тына Костанътыновича Остроз7)ского, воеводы
Киевъского, маршалка земли Волынъское, ста-
росты Володимерского, лежачы, водлугъ листу
его княжацкое милости, в которомъ описано есть
с того дому по две копе платити до скарбу его
милости, яко то шырей и достаточъне на листе
его ішяжацкое милости описано и доложопо естъ,
з одное стороны подле церкви светое Покровы,
а з другое стороны подле дому пана Ивановъ-
ского,' а тылъ его ку збору Виленскому, дому
Горностаевъского, ку улицы Замковой, продали
есмо на вечность тотъ домъ поменены урожоному
пану Захарыашу Амуратовичу, ему самому, жопе,
детемъ и потомъкомъ его на вечность за певъ-
ную суму пенезей, за полътораста копъ грошей
личбы и монеты великого князства Литовъского
зо всимъ правомъ и належъностями, кзг тому
дому належачими, которые пепези всп сполна
полътораста копъ грошей до рукъ своихъ отъ
пего БЗНВЪШЫ и отлпчившы, тотъ домъ поме-
неный зо въсимъ на въсе, яко се в собе маетъ>
ему врадовъне подали и поступили есмо на веч-
ность; в которы вжо домъ u продажу пашу ве-
чыстую мы сами, дети и потомъки нашы и нихто
з близкихъ, повиноватыхъ нашыхъ отъ сего часу
и даты сего листу нашого нижей описаное ния-
кимъ способомъ иобычаезгь правънымъ и неправъ-
нымъ вступоватисе u переказы за держанъя ихъ
самыхъ, детей и потомковъ ихъ чынити не маемъ
и не мають и не будутъ мочы в тотъ домъ поме-
нены и ниякую инъшую часть будованья, до того
дому належачого, (вступоватися) вечными часы;
одно маетъ панъ Захарыашъ, малжонка, дети, по-
томъкове ихъ на себе зо въсимн волкостями, на
тотъ домъ належачими, подле листу его княжац-
кое милости пана воеводы Киевъского Ш себе
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держати и уживати и имъ водле уподобапья своего
налепъшого шафовати и оборочати вечне. якожъ
и тоіъ лнстъ его милости пана воєводи Киевъ-
ского, на тотъ домъ даны, до рукъ пану Заха-
рыашу, малжонце его вернули и все право свое,
которое есмо на тотъ домъ отъ Даниеля и отъ
Войтеха Янковского мели есмо, ему отдали и на
нихъ то все влкли, вырекаючысе з пего вечъне.
Зачьшъ вжо естли быхмо, пропомневшы сего ли-
сту, запису нашого добровольного, якимъ коль-
векъ способомъ в тотъ домъ, якую часть его
наменшую до него належачую уступ овали, пере-
казу и трудность задавали, тогды маемъ заруки
пану Захарыашу альбо малжонце, альбо детемъ
и потомкомъ его заплатити петдесятъ копъ гро-
шей литовъскихъ, о шъто вольно насъ будеть
обудвухъ сполемъ, альбо которую кольвекъ одну
особу з насъ позъвати, альбо спольне заказати
до права и враду, до которого сама сторона по-
хочетъ, на часъ и рокъ бы и накоротшы; а мы,
будучи позъвани альбо заказани, не вымовъля-
ючысе жадными прычынами, ани одинъ другимъ,
передъ всякимъ врадомъ мамы стать, а ставъ-
шы тую заруку заплатить, которая зарука отъ
каждого враду, права и суду, гдежъ кольвекъ бы
се одно тая справа прыточыда, маетъ быть на
насъ сказана и прысужона и отправа на всякой
маетности наніой, гдежъ кольвекъ бы се быть по-
казала, такъ лежачой, яко и рухомой за разомъ,
кромъ складанья жадныхъ роковъ и ратъ ста-
тутовыхъ, уделана быти маетъ, которую маетность
на всякомъ враде маеиъ значне показати, а где
бы есмо не показали, ино в недостатку маетно-
сти и на особахъ нашыхъ обудвухъ, альбо ко-
торое одное особы зъ насъ заразъ отправа вде-
лана быти маетъ. А то все заплативши и досыть
учынившы пану Захарыашу, малжонце, детемъ

и потомъкомъ ихъ и кождому, по нихъ тотъ домъ
за якимъ колъвекъ правомъ держачому, за кож-
дымъ разомъ и нарушеньемъ черезъ насъ альбо
черезъ когожъ кольвекъ сесь листъ добровольны,
описъ нашъ вечысты, платить повинни есмо, а
заплативши предсе сесъ листъ нашъ в кождого
права и враду в целости заховапъ и держань
быти маетъ вечьпыми часы. И на то далихъмо
пану Захарыашу Амуратовичу, малжопъце, де-
темъ и потомъкомъ его сесъ листъ пашъ ве-
чысты, добровольны описъ цодъ нашими печатьми
и с подписомъ руки моее мпе Станислава Ли-
совъского и подъ печатьми людей зацпыхъ, то
есть его милости пана Матея Андрейковича, по-
намесъника Виленъского, его молости пана Кас-
пора ІПдешьшского, ротмистра его королевское,
милости замку Вилепского, а пана Яна Смокгу-
ревъского, которые за устного очевистою прозъ-
бою нашою до сего листу нашого печати своп
прыложыли и руки подписать рачыли. Писапъ
у Вильни лета отъ нароженья Сына Божаго ти-
сеча пятсотъ деветдесятъ семого, мца Августа
четвертого дня. У того листу печатей прытпс-
неныхъ пять и подписы рукъ тыми словы: Ста-
ниславъ Лисовский власною рукою. Pieczętar pro-
szony Casper Sleszynski, roth. jego królewskiej
mci, ręką własną podpisał. Piczętarz tego listu
ustnie proszony Maciej Andreykowicz własną ręką.
Pieczętarz Jan Smogurewski ręką swą. Котороежъ
тое сознанье особы верху помененое и тотъ
листъ есть до книгъ земскихъ Виленскихъ упи-
санъ, с которыхъ и сесъ выписъ подъ пашыми
врадовыми печатми пану Захарыашу есть вы-
данъ. Писанъ у Вильни. Мальхеръ ІІеткевочъ
писарь.

Изъ Р. О. В. П. Б., залъ Б. шк. 8. Л° /,
док. № юі.

№ 98. —1597 г. 18 Декабря.

Жалоба Марковича на студента іезуитской кодл гіи Hespama за посягательство

на его жизнь и причин ні ему б зпокойства въ дои , на улиц , ведущей къ

Евангелич. сбору, напротивъ церкви св. Ивана.

Л та Божого нароженья афчз (1597), месеца
Декабря нГ (18) дня,

На враде его королевъское милости кгродъ-
скомъ воеводства Виленского передо мною Ста-
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ниславомъ Ііукъштою Клявзъісгейловичомъ, хо-
ружымъ Волковыскимъ, наместъникомъ Вилен-
скимъ, оповедалъ и жаловалъ служебникъ его
милости пана Миколая Юрьевича Зеноиича, под-
коморого Ошъменского, панъ Якубъ Марковичъ—
инътроликгаторъ на студента колепумъ места
здешънего Виленского Яна Некраша о томъ, ижъ
дей тотъ Яліъ Некрашъ, неведати дей для которое
прычыпы, звазнивъшысе на него пана Якуба
Марковича, бываючы на розныхъ местъцахъ u
розными часы ц почми подыходечы подъ домъ
его милости пана иодкоморого Ошъменского, пана
его, лежачый тутъ в месте здешъпемъ Вилен-
скомъ на улицы ку Зборови, на противъ церкви
светого Квана, на здоровье его отповедаетъ п
похвалки чынитъ, хотечы его Якуба Марковича
о смерь прыправить, з ручницъ дей до оконъ

светличныхъ стреляетъ; якожъ дей и сее ночы '
теперь прошлое, то естъ з дня семьнадцатого на
день нинешънпй осііьнадцатый, в ночы поды-
шодшы подъ тотъ домъ его милости пана под-
коморого Ошъменьского, пана его, такъ же дей
на здоровье, его отповедь и похвалъку чынплъ,
з ручъшщъ на оный домъ стрелялъ и не буду-
чы онъ отъ того студента вышей менованого здо-
ровья своего на вшелякомъ местъцу безъпечопъ
и хотечы з нимъ о то правъне поступовать, тое
стрелянье его з ручшщъ вознымъ повету Ви-
ленского Миколаемъ Залескимъ и стороною людь-
ми добрыми двема шляхтичами объводидъ и
оказывалъ.

Изъ связки дояументовъ Виленскаю гродскаю
суда за IJ^2, i;?;, IJ^7 « •?/?<? годы,
актъ <А? )j.

№ 90. -1597 г. 22 Декабря.

Жалоба Гануса Рынка на Вальц ра Романовскаго за угрозы на его жизнь и за

оскорбл ні словомъ (на улиц Попр чной).

Лета отъ нарожепья Сына Божого тысеча
пятьсотъ деветьдесятъ семого, месеца Декабра.

На враде его королевской МИЛОСТИ кгродскнмъ
воеводства Виленского передомною Станиславомъ
Клявзъкгейловичомъ Пукштою—хоружнмъ Вол-
ковыскомъ, наместникомъ Внленскпмъ, жаловалъ
и оноведалъ мещанинъ места Виленского немецъ
Ганусъ Рынкъ о томъ, што-жъ дей в року тене-
решнемъ тысеча пятьсотъ деветьдесятъ семомъ,
месеца Декабра двадцать второго дня неякись
Бальцеръ Романовскій, не маючы до того Рынка
никоторое потребы, прышедщы в домъ до того
Рынка, тутъ у Вильни лежачый на улицы Попреч-
ной, идучы до месницъ просто, подле каменице
пана Яна Валашка, купца и мещанина Впленского,
з одной стороны, а з другой стороны подле Якуба
Мынцара по леве з обу сторонъ, тамъже в томъ
дому того пана Рынка росказуючы собе дати пану
Рьшкови пенезы, невинне, поневоли, яко онъ по
немъ потребовалъ, чого тотъ панъ Рынко учы-
нити неиогъ, кгдыжъ ему ни в чомъ не есть
вииеиъ, оиъ предъсе свовольне хотечы иа немъ

Рынку пенези выстрашыть, потомъ с того дей
дому выходечы тотъ панъ Бальцеръ Романовъ-
скій, затымъ похвалки п отповеди на здоровье
того пана Рынка учынилъ и то поведилъ, ижъ
дей тобе, Ганусе Рынку, дамъ знати и на штуки
россекаю и яко пса забпю. До того дей еще в
тотъ же часъ поведелъ, пжъ дей я у жопы твоей
такъ веле возм}г, чого ты мне дати не хотелъ,
чворако. На которую тую похвалку, отноветь и
на слова его Бальцера маетъ люди добрыхъ, ко-
торые пры тымъ дей были и тые его слова шды-
шели, часу права показати готовъ. А по той
отповеди выходечы с того дому пана Гануса
Рынка менованого того жъ року и дня звышъ
менованого тотъ же панъ Бальцеръ Романовскій,
шедшы на рынокъ Виленский, тамъ же, на локтю,
где седела жона того Гануса Рынка, на имя Гельж-
бета, подъ каменицою Вершыловского, по не-
далеко, сполнившы свое слово, ему неужыточное,
тую жону злаялъ и зосромотилъ, у нее Гедьж-
беты квадтовне а свовольне и безправне в.чялъ
и пограбилъ полотна досить праве тонкого ткац-
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кого немецкого штуки две цалыхъ, в кождой І до книгъ кгродскихъ Виленскихъ записано была,
штуце по сту локти, а за локець плотна кождый і Што есть' про наметь записано,
по грошей осми литовскихъ давано. И просилъ | Тоже, М° 4J9h акт~° & 3S-
тотъ Ганусъ, абы тая жалоба и оповедане его |

Ле 91. — 159? г. 25 Декабря.

Заявленіе вознаго о н уплат Солокаемъ долга Цыбульской, проживающей въ

угольномъ дом ва Субачовой улиц , на углу, йдучи къ Острой Врам .

Я ііпъ Миколаевичъ Косинский, возный по-
вету (Внленского, подалъ квитъ свой) ку запи-
санью до книгъ кгродскихъ Виленскихъ, пжъ в
року теперь ндучомъ тисеча нятьсотъ деветьде-
сятъ семоиъ, месеца Декабра двадцать пятого
дня, маючы я на тотъ часъ при собе сторону
людей дпбрыхъ двухъ шляхтичовъ...внча, а
пана Матыса Попемонского, чинила пиль-
ность ujm мне возномъ и стороне вышей поме-
цепой пани Ганна Григорьевна Цибульская...
бурмистрова ІЗиленская в дому, в каменицы в
месте (Вилепскомъ, где она) з малжопкомъ своимъ
вышей помененымъ зіешкаетъ, лежачой.в рынку
(подле) Острое Брамы, на рогу Субачовое улицы,
противъ местскогс.дому, не далеко церкви
Светое Троицы набоженства руского, до отданья
сумы пенезей двухъ сотъ копъ грошей литов-
скихъ позычопыхъ, которую двесте копъ грошей
нозычилъ у ее пани Ганны Цыбульское, латки
своее, сыпъ ее панъ Изакъ Филииовпчъ Солокай
—восковничый и дровъничый Виленский, на
што...облигкъ свой на себе далъ шшененой
пани матце своей, пани Ганне Цыбульской на
долгъ певный и истотный. Якожъ я возный звышъ
поыепеный и з стороною вышей помененою, при
мне на тотъ часъ будучою, при бытности самое

помененое панн Ганны Цыбульское в дому в ка-
мепицы помепеной чынилъ если пилыіость для
отбирапья тое помененое сумы пенезей отъ пана
Изака Солокая презъ тотъ цалый день, почавшы
отъ поранку, ажъ до самого вечора, до заходу
слонъца, нижлп панъ Солокай водлугъ листу
обликгу своего пани матце своей помененой до-
сыть не учынилъ и тое помененое сумы пенезей
того дня звынгь ішмененого неотдалъ и в томъ
се не уйстплъ, аші жадного умоцованого своего
с тою иоменепою сумою пенезей не присылалъ,
которую тую суму' пенезей повпненъ былъ панъ
Изакъ Солокай водлугъ листу обликгу своего, на
себе даного, панн матце своей полененой отдати
на день вышей помененый ц на местцу пев-
номъ, нигде индей, одно в дому, вкаменицы вы-
шей помененой. Ж на то я возный ішлыюсти
моее для сведецтва ку запнсаныо до кннгъ кгрод-
скихъ Виленскихъ тотъ мой квитъ далъ нани
Ганне Цыбульской подъ моею печатью и съ под-
писомъ руки моее власное пнсьмомъ польскпмъ
и тежъ іюдъ иечатьми тое стороны двухъ шлях-
тичовъ, при мне на тотъ часъ будучыхъ. Пи-
санъ у Вильни, року, месеца и дня звышъ по-
мененого. Jan Kosinski woźny ręką swą.

Тоже, № 4J9J, актъ Л? Зр.

№ 92.-151)7 г. 27 Декабря.

Жалоба Высковскаго на Саиуила Криволапа за нан с ні побо въ (на улиц Ве-

ликой Замковой, въ конц ратуша, подл улицы Оавичъ).

Прышедшы на врадъ господарьскпй кгрод-
ский (повету) Виленского, передъ мепе Стани-

слава (Пукшты Клявзкгей)лошіча—хоііужого Вол-
коныйского, наместника Вилелского, земянпнъ
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господарьский воеводства (Виленского) панъ Гер-
люгепъ Высковский, оповедалъ и обтежливе жа-
ловалъ на мещанина господарчого места Вилен-
ского, орендара дому Вельковичова, па имя Са-
муйла Якубовича Криволапа, о томъ, што-жъ
дей в року теперь идучомъ тисеча пятьсотъ де-
ветьдесятъ семомъ, месеца Декабра межы дней
двацать семого и двадцать осмого, съ суботы на
неделю, в ночы, о године семой па полъзекгара,
тохъ помененый Самуила с помочникомъ своимъ,
на имя з Ивапоиъ Федоровичомъ Шкловляномъ,
и з ъшшыми многими помочниками своими, кото-
рыхъ имена онъ самъ лепшъ ведаеть, перенемши
его Гермагена Висковъского на добровольной до-
розе, на улицы Великой Замковой, по копецъ ра-

туша, подле вулицы Савичъ, кгды дей онъ Вы-
сковъский до господы свое до Павла Жоравъского
с каменицы его милости пана Лукаша Мамонича
отъ товарыства своего бывшего п тамъ же дей
на томъ местцу вышей помепеномъ тотъ Сам}гйла
его чоловека, спокойного п собе ни в чомъ не-
винного, прыпадгаы с тыми помочниками своими
з розными бронями, безвинне збплъ и шкодливе
зранилъ, а меновпте самъ дей тотъ Сакойла
шкодливе его Висковского (зрапилъ), а тые помоч-
нпки кийми збили и змордовали. При которомъ
бою згинуло дей у него шабля, которая кошто-
вала копу грошей, шапка соболья, которая ко-

штовала золотыхъ чотыры
Тоже, № 459І1 яктъ «Л? ^о.

№ 93. —1598 г. 15 Мая.

Жалоба Якова Кока, слуги Радивилла, на Каминскаго, слугу Ходкевича, за нане-

сете побо въ на Большой улиц , около дома ректора еванг лицкаго сбора, напр о-

тивъ дома Радивилла.

Лета Божого нароженья дсЬчи (1598), месеца
Мая еҐ (15) дня.

Навраде его королевъское милости кгродскомъ
воеводства Виленского передо мною Стапиславомъ
Цукштою Клявзкгейловичомъ, хоружымъ Волко-
выскимъ, иаместннкомъ Вилеискнмъ, оповедалъ
и жаловалъ докторъ вельможного папа его мило-
сти, пана Юрья Радивила, киежатп на Дубшікахъ
и з Биржъ, воеводича Новъгородского, старосты
Мозырского, нанъ Якубъ Сметеошъ, за дапьемъ
собе справы служебъника своего Якуба Кока на
служебъника вельможного нана его милости, пана
Яна Кароля Ходкевича—кграби па Шклове п
Мышы, з Быхова, подчашого великого князства
Литовского папа Крыштофа Камепьского о томъ,
ижъ дей дня шщешнего в дате вышей менова-
ного, седечы дей тому служебнику его передъ
каменицою рекътора збору евапъгелицъкого Вп-
ленского а господою его пана Якуба Сметеуша,
лежачой тутъ в месте здешънемъ Вилеыскомъ,,

на улицы Великой Замъковой, напротивъ каме-
нпцы Радпвиловъское великое, стоячое противъ
костела, ино дей тотъ служебъникъ его милости
пана Ходкевпчовъ панъ Крыштофъ Каменъскпй,
идучы дей улицою мимо туго каменицу и не маю-
чы до того служебника его Якуба Кока никото-
рое прычьшы, не помънечы ничого на покой по-
снолптый, азвлаща нодъ теперешънимъ часомъ,
судомъ головънымъ трыбуналышмъ вспокоень-
емъ, безвинне того служебника его збилъ и зра-
нилъ, яко-жъ тотъ служебпикъ его вышей мено-
ваный Якубъ Кокъ тое зраненье свое возному
повету Виленьского Петру Новошы оказывалъ.
Который тотъ помеиеный возпый, чого будучы
ведомъ, ставъшы очевисто сего-жъ дня, в дате
вышей менованого, сознанье свое устное вчынилъ
и того сознанья своего квитъ подъ печатью своею
и тежъ подъ печатьми стороны шляхты ку впи-
санью до кнпгъ кгродскихъ Виленскихъ нодадъ.

Тоже, <Л° 4S9h йктъ № //.
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№ 94. —1598 г. 16 Іюня.

Закладная Абрамовича Вингольду на домъ Руп ртовскій.

Выпиеъ с книгъ справъ судовъ головныхъ
трыбунальныхъ, у Вильни отправованыхъ."

Лета Божого нароженья тисеча пятьсотъ де-
ветьдесятъ осмого, месеца Июня шестнадцатого
дня.

Передъ нами судьями головными, на трыбу-
налъ у велпкомъ князстве Литовскомъ з вое-
водствъ, земль и поветовъ на рокъ теперешъный
деветьдесятъ осмый обраными, постановивъшысе
очевисто вельможъпый панъ его милость, панъ
Япъ Абрамовпчъ на Ворнянахъ, воевода Смолен-
ский, презыдентъ в земли Ифлянской Дерпъскпй,
староста Лпдский, Веньдепский, оповедалъ и по-
кладалъ лпстъ свой, добровольный опнсъ, водлугъ
обычаю права посполитого справлений, оді> его
милости даный пану Впннольту Корпелиушу,купцу
места Виленского и малжонце его паней Якумп-
не Десхалсовне на заставу каменицы своее, в
месте Виленьскомь на Замковой улнцы лежачое,
названую Рупертовскую, в суме пенезей, у двухъ
тисечахъ копахъ грошей литовскихъ, о чомъ
шырей в томъ листе его милости описано и до-
ложоно есть, который листъ свой передъ нами
положывъшы и устънымъ сознанемъ своимъ j
ствердивъшы, просплъ, абы^тотъ листъ его ми-і
лости до книгъ головпыхъ трыбунальныхъ былъ j
вписанъ. А такъ мы сз7дъ, того листуг огледавшы
и сознанье его милости выслухавшы, дали есмо
до книгъ вписати, который слово у слово такъ і
се в собе маетъ.

Ja Jan Abramowicz, na Wornianach, woiewoda
Smolienski, przezident w ziemi Iflanskiey Derptski, j
starosta Lidski, Wędenski, oznaimuie thim moim
dobrowolnym zapisem, iżem ku moiei potrzebie
wziął i pożicził u pana Winholta Corneliusza, kupca
miasta Włlienskiego i u małżąki iego paniei Jaku-
miny Deschamsowny gotowych pi ел iędzi dwa tysiąca
kop groszi litewskich, a w tei sumie pieniędzi we
dwu tysiącu kopach zostawiłem, zawiodłem, w moc
i w spokoine dzierżenie panu Winholtowi i małża-
ce iego pani Jakuminie podałem urzędownie ka-
mienice moie, w mieście Wileńskim na Zamkowei

ulicy lieżącą, nazwaną Rupertowską, z iednei strony
podle kamienice xiążęcia iego mości Kostantego
Ostroskiego, woiewody Kiiowskiego, a z drugą stro-
nę podlie kamienice Krzisztofa Zielichmechera, zło-
tarza miesczanina Wilienskiego, ktorzą tą pomie-
niąną kamienice ia sam za prawem moim zastaw-
nym trzimałem spokoinie aż do thich czasów od
pana Samuelia Rupertowicza Finka, dziedzica wła-
snego tei kamienice, w takowei że sumie, we dwu
thysiącu kop groszi litewskich, iakoż i to wszitko
prawo moie, mnie na te kamienice służące, listy i
prziwilia oddawam zaraz przi thim moim "zapisie do
ręku panu Winoldowi Corneiiuszowi i pani małżące
iego Jakuminie Deschamsownie, a sam się ze wszit-
kiego prawa mego wyrzekam wiecznie, a na pana
Corneliusza i małżąke iego to prawo moie wlie-
wam. Maią oni i będą mocni te kamienice ze
wszitkimi iei własnościami i pożitkami spokoinie
za thim prawem odemnie im danym у własnym trzi-
mać, władać i wszeliakich pożitkow sobie w niei
przimnażać, aż do zupełnego oddania у zapłacenia
im sumy mianowanei pieniędzi, dwa tisiąci kop gro-
szi litewskich od pomienionego pana Samuelia Ru-
perta albo potomków iego według tego zapisu mnie
Hczinionego, a ia mianowany Jan Abramowicz, woie-
woda Smolienski od dnia i dathy w thim liście mo-
iem napisanei sam, małźąka moia i potomki nasze
w the kamienice wstempować sie, w dzierżeniu żad-
nei przekazi czinić nie mamy, ani będziemi mo»li
wiecznemi czasi, alie pan Winholt Corneliusz i pani
Jakumina Deschamsowna, iako za thim zapisem
moim i za zapisem pana Samuelia Ruperta Rnka
w thei karni enici mieszkaiąc i one trzimaiąc wed-
ług obligow w zapisie opisanych, przeciwko panu
Samueliowi Rupertowi, także też i pan Rupert sam
przeciwko nim zachować sie maią у będą mocny
właśnie tak, iako ia sam aż do zupełnego zapła-
cenia sumy dwu thysiącu kop groszy litewskich. I
na to daie panu Winholtowi Corneiiuszowi i mał-
żące iego pani Jakuminie Deschamsownie ten moi
list z moią pieczęcią i s podpisem ręki wlasnei, a
do tego za prozbą moią pieczęci swe przilozić ra-
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czili i ręce podpisali do tego mego listu iegomosó
pan Piotr Stabrowski, starosta Treidanski a pan
Kafał Rożczic, pisarz grocki Lidski. Działo sie w
Wilnie roku tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt ósmego,
miesiąca Juny piętnastego dnia. У того листу пе-
чатей притисненыхъ тры и подппсъ рукъ тыми
словы: Jan Abramowicz ręką własną. Piotr Stab-
rowski, starosta Treidanski ręką swą. Rafał Roz-
czic, pisarz grocki Lidski ręką swą. Котороежіі
тое добровольное и устъпое сознаце о(со)бы вер-
ху мененое и тотъ лнстъ за прозбою его милости
естъ до кпигъ головъпыхъ трыбуналышхъ внн-
санъ, с которыхъ п сесъ выписъ с кипгъ подъ
печатью земскою воеводства Впленского папу

Винольту Корнелиушу, купъцу места Виденского
и малжопце его пани Якумине Десгамшовне есть
выданъ. Ппсанъ у Вильни. Paweł Sapieha, koniu-
szy marszallek tribunalski m. p. Jan Czyż, deputat
woiewodztwa Wileńskiego ręką. Woiewoctwa Wi-
lienskiego z Wilkomirza deputat Hieronim Podlecki
m. p. Deputat s Kowna Jerzy Wołodkiewicz. 3 земли
Жомоптской Казимеръ Петровичъ депутатъ под-
ппсалъ. Z woiewodstwa Mińskiego Paweł Agrippa
z Lielian m. propria. Hrehory Tryzna podkomorzy
i deputłiat Slonymski. Малхеръ Петкевпчъ, ппсаръ
Скорыкговадъ с книгами Криштофъ Тышка.

Изъ рукописнаю отд леніл Вішнской публич-

ной библиотеки, залъ Б. гик. S, J& А, док. № ю.

№ 95. --1598 г. 8 Сентября.

Заявление вознаго о продаж Вольменскимъ Сытинскому дома на Замковой улиц

возл церкви Св. Пятницы.

Выписъ с кішгъ кгродскихъ враду воевод-
ства Виленского.

Лета Божого нароженья тысеча пятъсотъ де"
ветдесятъ осмого, мца Сепътебра осмого дня.

На враде его королевское милости игродскомъ
воеводства Вилеиского, передо ішоюСтаішславомъ
Пукштою Клявзъкгейловнчомъ, хоружьшъ Вол-
ковыскимъ, наместпикомъ Вилепскимъ, ставши
очевисто возішй повету Вилеиского Станиславъ
Жоравъский, устъпое сознанье свое учыпплъ п
квитъ того сознанья своего подъ печатью своею
и подъ печатьип стороны двухъ шляхтпч въ ку
записапыо до кпигъ кгродскпхъ Виленскихъ по-
далъ, писапый тыми словы: Я Станиславъ Жо-
равский, возпый повету Виленского, сознаваю тымъ
моимъ квитомъ, ижъ в року теперепшемъ ты-
сеча пятьсотъ деветьдесятъ осмомъ, месеца Сен-
тебра осмого дня, маючи я возиый пры собе
сторону людей добрыхъ, двухъ шляхтпчовъ, пана
Яна Шаровскаго а пана Яна Вобана, передо мною
вознымъ и передъ тою стороною шляхтою его
милость панъ Япъ Вольмеиский, державца Виш-
невский, водлугъ листу своего заставного, ка-
меницу свою, лежачую в месте Виленскомъ,

на улицы Замковой, идучы зъ замку ку рынку
но левой руце, половицу одну, на его милость
папа Яна Вольменского по небощыку папу отцу
его милости пану Яну Вольменскомъ, воеводе
Смоленскомъ спалую, а другую половпцу тоежъ
камеішцы, которую его милость панъ Янъ Воль-
меиский отъ его милости пана Юрья Вольмен-
скаго, старосты Унитского, пана брата своего
рожоного застаною в певпоі! суме пепезей вод-
лугъ листу запису своего тую, всю каменпцу часть
свою на себе належачую и тую другою половицу
отъ его милости пана Юрья Вольмепскаго, ста-
росты Упитского, собе заставленую всю огуломъ
его милости папу Яну Сытинскому, маршалку
Упптскому в суме иенезей водлугъ листу своего
заставного в моцъ, в держанье п в спокойное ужы-
ванье подалъ и поступилъ. її на томъ далъ тотъ
мой квитъ подъ моею печатью п подт. печатьмп
тое стороны шляхты ку заиисапыо до кшігъ вра-
довыхъ. Ппсанъ року, месеца и дня звышъ по-
мененого. Утого квиту печатей тры прытисне-
ныхъ. Которое тое сознанье возного и тотъ квитъ
его до кипгъ кгродскихъ Вилепскпхъ есть впи-
сано, с которыхъ и сесъ вышісъ подъ печатью

#17
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моею его милости пану (Яну Сытинскому), мар-
шалку Упитскому есть выданъ. Писанъ у
Вильни. Щастный Богуматка, кгродский Ви-

л нский писарь. Скорыкговалъ с книгами Тео-
доръ Блутчичъ.

. Тоже, залъ В, шк. <?, Je 4, док Л 84.

№ 96. — 1598 г. 2 Октября.

Заявленіе вознаго о н отдач въ срокъ Николаемъ Немировичем! долга своему

брату Якову Немировичу въ дом его на улиц за замкомъ, у королевской

ы льницы.

Я Размусъ Яновичъ, возный повету Виленъ-
ского сознаваю то симъ моимъ квитомъ, ижъ
року теперь йдучого тисеча пятьсотъ деветьде-
сятъ осмого, меееца Октебра второго дня, ыаючы я
возъный пры собе сторону двухъ шляхтнчовъ,
пана Урбана Яновича а пана Яна Анъдреевпча,
былоиъ есьмы взятымъ и везъванымъ в справе
земенпна .господарьского повету Впленъского
пана Якуба Анъдреевича Немеровича тутъ в
месте здешнемъ Виленъскомъ в господе его в
дому пана Павла Миколаевпча, лежачомъ у в
улицы за Замъкомъ Виленъскимъ, по недалеку
двора его милости пана воеводы Впленъского и
илына ей милости кролевъны; тамъ же в той
господе своей панъ Якубъ Немеровпчъ, маючы
мене возного и сторону шляхту, пры мъне воз-
номъ будучую, звышъ мененую, того дня меееца
Октебра второго, то есть по свята светомъ Ми-
хале, святе рымскомъ в року теперешнемъ де-
ветьдесятъ осмомъ третего дня былъ готовъ
суму пенезей дванадцать копъ грошей лптовскпхъ
отъ земенина господарьскаго повету Виленъского
пана Миколая Анъдреевича Немеровича, брата
евоего рожоного, принять и лиетъ обликгъ на
тую дванадцать копъ грошей ему пану Якубу
Анъдреевичу Немеровичу и панъне Ганъне
Анъдреевичовне Немеровичовне сестре его, отъ
пана Миколая Анъдреевича Немеровича брата

его даный. ему пану Николаю вернути тежъ былъ
готовъ и того дня менованого, меееца Октебра
второго, почавиш с норанъку ажъ до самого ве-
чора панъ Якубъ Немеровичъ, хотечы пенези
отъ пана Миколая, брата своего, которые пенези
ему пану Якубу и сестре его панне Ганъне на-
лежатъ, взять и лиетъ обликгъ папу Миколаю
вернуть; нижъли тотъ панъ Николай Анъдрее-
вичъ Немеровичъ того дня второго Октебра ку
отданью тое дванадцати коиъ грошей ему пану
Якубу Немеровичу и сестре его яко самъ не былъ,
не становилъ и тыхъ пенезей не отдалъ и никого
с тымп пенезьми не прысылалъ ц ведомости жа-
дное не учынилъ. Што панъ Якубъ Немеровичъ
тую пильность свою, а не отданье тыхъ пенезей
водле листу пана Миколаевого мною вознымъ и
стороною шляхтою осветчылъ. и на то я воз-
ный с тою стороною, чого будучи сведвмъ, даломъ
того сведомья моего сесъ мой квитъ подъ пе-
чатью моею п подъ печатьми тое стороны шлях-
ты. Писанъ у Вильни року, меееца и дня звышъ
мененого. У того квиту печатей прытисненыхъ
тры. Которое тое оповеданье и очевистое соз-
нанье возного и тотъ квитъ его до книгъ кгрод-
скихъ Вилепскихъ есть записано.

Изъ связки документовъ Виленскаю іродскаю

суда J& 4S93' а к т ъ ^ %•
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№ 97. —1598 г. 6 Октября.

Заявл ні вознаго о врученій пов стки Яавлу Сап г для явки въ судъ по жа-

ло б Виленскаго православнаго братства на отняті у него Сап гою дома брат-

скаго—противъ рыбнаго торгу въ рынку.

Я Стапиславъ Томковпчъ, возный господарь- тогды особливе такий же позовъ кгродский Вп-
ский повету Вплеиского, сознаваю симъ моимъ лепский и в той же рочы писаный, и з оныіга
квитомъ, ижъ маючы я возпый при собе сторо- другими помепенымп позвы во всемъ згодливый,
пою двухъ шляхтичовъ, людей добрыхъ, папа Яро. также пе скробаный п пе мазаный, у томъ двор-
ша Томковича а пана Станислава Курчевпча, в чыку, который з гумномъ и з оборою на сей
року теперешиемъ тисеча пятьсотъ деветьдесятъ стороне рекп Баки, межы поддаными его мило-
осмомъ, месеца Октебра шостого дня позовъ сти папа конюшого именья его милости Вадкого
кгродский Виленскпіі, не скробаный п не мазаный, \ у повете Вплепскомъ стоить, у ворота есми вот-
в дате и во всемъ з другими позвы в той же, кпулъ. При которыхъ усихъ трехъ позвехъ и
справе писаными згодливый, по его милость папа квиты с печатью моею возного п с печатьмн
Павла Богдановича Сапегу, конюшого великого стороны шляхты помененое есмп поутыкалъ и
князьства Литовского, старосту Ошменского, па челяди и слугамъ его милости пана конюшого
жалобу братства церковного Виленского релин j положенье тыхъ поззовъ такъ у дворе и у дворцу
кгрецкое писаный, о выбптье кгвалтовное того | его милости пана конюшого на Ваце, яко и ту
братства отъ его милости пана кошошого з спо-1 у месте Вплепскомъ в томъ дому, с котораго
койпого держанья з дому братства помененого; братство церковное черезъ его милость пана ко-
церковного, у месте Внленскомъ в рынку, нро-|нюшого выбито, есмп объволалъ ц ознайиилъ. А
тивъ рыбного торгу лежачого, в небытности его четвертый позовъ, с тымижъ ломенеными трема
милости самого на тотъ часъ пана конюшого • позвы слово в слово згодливый и в той же справе
положиломъ в томъ же дому, с которого брат- писаный, иры стороне жалобливой братстве пер-
ство черезъ его милость пана кошошого выбито, і ковномъ на попиранье права в той справе про-
у месте Виленскомъ лежачомъ в рынку, протнвъ; тивъ его милости пана конюшого есмп зоставилъ,
рыбного торгу, у ворота того долу утъкнулъ и За которыми тыми позвы повцценъ его милость
слугамъ его милости нала кошошого в томъ же, нанъ кошошый, нанъ ІІавелъ Сопега па рочкохъ
дому будучимъ объволаломъ. А другий такий же' судовыхъ кгродскпхъ Ноябровыхъ, в оныхъ поз-
позовъ и в тые-жъ слова и в той же речы пи-|'ізехъ меповпте опнсаныхъ, в семъ року тепереш-
саный, также не скробаный и не мазаный, поло-.цемъ деиетьдесятъ осмомъ иередъ судомъ кгрод-
ашлъ есмп в небытностн тежъ его милости папа скимъ Впленскпмъ в замку госіюдарьскомъ Ви
кошошаго во именью его милости, в повете Ви-'ленскомъ самъ стать u тыхъ слугъ своихъ, че
леискомъ лежачомъ, на Ваце, у ворота двора его|резъ которыхъ оиый домъ з моцы братское вы-
милости поменепого Вацкого утъкнулъ. А ижъ • нялъ, ку праву поставить и во всемъ, яко се
тотъ самый дворъ его милости пана кошошого; в томъ позве полепило, на жалобу преречоного

братства усправедливпть, на што есми и сесъ мой
квитъ сознанья моего ку заппсаныо до книгъ
кгродскихъ Вилеискихъ братству церковному далъ
с печатью моею возного и с печатьми стороны
иомеііеное шляхты. ІІисапъ у Вильни року, ле*
сеца п дня вышей номенеиого.

Тоже, № 4S9J> акт* Л? ў.

Вацкий, в которолъ есми тотъ позовті у ворота
воткнулъ, побудованъ есть по тамътой стороне
реки Баки, а дворчикъ толу-;къ двору прислу-
хаючнй з гумномъ и з оборами, такъ тежъ с
поддаными того двора именья его милости пана
конюшого Вацкого по сей стороне рекп Баки у
Виленскомъ повете седнтъ, для чого, абы ниякое
причины дозбиванья позвовъ не знайдовано,
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№ 98. — 1598 г. 9 Октября.

Жалоба Домбровскаго на подданыхъ Стравинской иы нія Губъ за нанесете по-

боевъ и ОТНЯТІ разныхъ вещей при вы зд изъ города.

Лета Божого нароженья тисеча пятьсотъ де-
ветьдесятъ осмого, меседа Октебра .£. (9) дня.

На враде его королевское милости кгродскомъ
воеводства Виденского передо мною Станиславомъ
Пукъштою Клявзъкгеловичомъ, хоружимъ Волъ-
ковыскимъ, наместпикомъ Виленскимъ, оноведалъ
н жаловалъ служебникъ вельможного пана его
милости, пана Ерыштофа Монвида на Дорого-
стаяхъ, маръшалъка найвышого великого князь-
тва Литовского, старосты Волъковыского, дер-
жавцы Виленского и Шерешовского, панъ Ма-
тыяшъ Домбровский на подданыхъ ей милости
пани Доминптры Коптевны Марътиновое Стра-
винское, каштеляновое Вптебъское, именья ей
милости Губъ, в повете Опшенскозіъ лежачого, на
Ермака Наумовича, на Максима Морозовича, Ми-
кита Гаврыновича, Ивана Морозовича, Ходора
Козочевича, Стефана йскевича, Семена Торохи-
мовича, Олексея Артемовича, Ивана Кононовича,
Василья Гладкого, Сидора Мартынича о томъ, ижъ
дей В року теперешнемъ тисеча пятьсотъ деветь-
десятъ осмомъ, месеца Сентебра двадцать девя-

того дня, едучы дей тому служебънику его ми-
лости пана маршалъковому з места господарь-
ского Виленского до именья его милости Мед-
ницкого добровольною дорогою гостинцомъ, ко-
торый идетъ до Медникъ, и скоро дей ему вые-
хавшы з Вилыш, прыеждчаючы, подъ гору отъ-
куль руры до места Виленского идутъ, то пакъ
дей перенявшы на томъ лестъцу его Матыяша
Домбровскаго тые подданые звышъ менованые
сами и з ыншыми многими помочниками своими,
которыхъ они лепей знаютъ, кромъ данья жадное
прычыны, кийми збили и зранили, пры которомъ
дей толъ збитыо взяли и пограбили у него Ма-
тыяша Домбровского грошей готовыхъ з меш-
комъ копъ две, сукна фалюндышового бурънат-
ного локоть и чверть, купъленого за тры золо-
тыхъ польскихъ, полотъна ткацкого локоть де-
сеть, купленого кождый локоть по грошей пети,
шаиъку лисами подшитую купъленую, за два золо-
тые польские, кордъ купъленый за петьдесятъ
грошей.

Тоже, Аг 4J9h актъ И? 12.

№ 99. -1598 г. 11 Октября.

Жалоба Ярошевсваго на Новицкаго за нанесете побоевъ возл дома і зуитовъ на

Вияейской улиц , недалеко Вилейской брамы.

Оповедалъ и жаловалъ Войтехъ Ярошевский
на подписка земского Виленского пана Даниеля
Новицъского о томъ, што-жъ дей дня вчорашнего
сего месеца Октебра дГ (11) дня у вечоръ за-
чынялъ дей онъ Ярошевъский окна в мешканыо,
господе своей в дому Бенедыкта Чычка, золотара,
тутъ в месте Виленскомъ на улицы Велейской
недалеко брамы Вилейское в муре лежачомъ, то

пакъ дей тотъ панъ Даниель Новицкий, выско-
чывшы дей з мешканья своего, з камеішцы езуи-
товъ колеиумъ Виленского, тамъ же на улицы
Велейской лежачое, с помочниками своими без-
винне дей его Ярошевъского бити почалъ, а кгды
дей онъ Ярошевъский, впадшы в тотъ домъ Бе-
недыкта, золотора, а господу свою, за собою фортку
замкнулъ, ино дей тотъ панъ Даниель Новицъ-
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ский с помочниками своими, добываючысе дей до
него, фортку посекъ и кгвалтовне добывъшысе
дей до него безвинне дей его самого Войтеха
Ярошевского и жону его Барбару Матысовну

и суседку его Павловую, кравцовую збилъ и
зранидъ.

Тоже, № 4J9h &ктъ '№ 14'

№ 100. —1598 г. 12 Октября.

Жалоба Севасхьяна С ыашки на Стравинскаго за нан с ні ему побоевъ и поку-

шені на его жизнь.

Выпись съ книгъ кгродскпхъ воеводства Ви-
ленъского.

Лета отъ нароженья Сына Божьего тисеча
пятьсотъ деветьдесятъ осмого, месеца Окътебра
дванадцятого дня.

На въраде его королевъское милости кгрод-
скомъ воеводства Виленъского передо мною Ста-
ниславомъ Пукъштою Клявъзъкгейловичомъ—
хоружымъ Волковыскимъ, наместникомъ Впленъ-
скимъ, ставши очывнсто служебникъ вельможное
панее ее милости, папи Домипитры Копътевъны
Марътиновое Стравинъское—каштеляновое Вп-
тебъское, панъ Себестыянъ Семашъко, з оселости
земенипъ господарьский яовету Видкомирского,
оповедалъ и обътежливе жаловалъ о томъ, пжъ
дей дня нпнеганего дванадцатого месеца Окътеб-
ра, в году тисеча нятьсотъ деветьдесятъ осмого,
будучы дей ему в замъку здешнемъ госыюдарь-
скомъ Виленъскомъ в избе мешкаючой понамест-
нику моему,вашей милости Виленъсколъу,пану Ма-
тысу Анъдрейковпчу, где справы людъские онъ
нанъ Матысъ Анъдрейковнчъ отцравуетъ, в спра-
вахъ ей милости паней своей, на которомъ дей
месцу правомъ объварованымъ, я ко на върадо-
вымъ отъ вшелякого небеспеченъства ншшое
желжывости несподеваючыся, а не только неспо-
деваючы, але u не мышлечы, лко чоловекъ спо-
койный, потребы и справы ее милости паней
своей отнравовалъ пры бытности дей в тотъ часъ
лры немъ возныхъ двухъ и пети шляхътпчовъ
тамъ в томъ замъку в избе понаместъника (ва-
шей милости) моего замъкового пана Матыса
Анъдрейковича, прышодъшы моцно кгвалтоиъ
панъ Балцеръ Яновичъ Стравинъский—тивунъ

и городничный Троцкий, маючы пры собе слугъ
не мало, ниякое инъшое потребы не маючы, але
дей умысльне по то в замокъ здешний Виленъ-
ский прышодшы, лехко собе поважывъшы месцо
его королевъское милости врадовое, a вііеродъ
мало помънечы на боязнь Божую и каране людей
такихъ свовольныхъ, прыкладъ даючы снать и
шіъшымъ людемъ свовольпымъ, тамъ на томъ
месцу в замъку господарьскомъ Виленъскомъ
в ызбе вышей мененой, часу, року, месеца и дня
звышъ описаного помененый панъ Балцеръ Стра-
винъский, выкопывагочы умысьное а не прыстой-
ное прыйсте свое в способъ злый, первей дей
похвалку чынечы на здоровье его, а потомъдей
кгды се онъ вознымъ и шляхте осветчадъ, его
дей Себестыяна Семашка, шляхтича утътивого,
ничымъ ему невинъного, добывши броней, онъ
самъ и з слугами своими на месцу менованомъ
врадовомъ в замкзг господарьскомъ Виленъскомъ
подъ бокомъ врадовымъ и подъ часомъ отпра-
воваиья судовъ земъскихъ роковъ теперешнихъ
Михаловъскпхъ, то все лехце собе поважаючы, яко
взрушытель явъны права и иокою посполитого,
в мененомъ мешъкаию понамесника моего збилъ ц
шъкодливе его зранплъ, отъ которого зраненя
нетъ дей ведома если на руку правую владати
будетъ; а к тому дей, большую телу зелживость
выражаючы, а етапу своего не поважаючы, в той
же избе менованой шаблю и шапъку слугамъ
своимъ отъ него отобрати и тымъ се имъ, яко
якимъ луномъ, поделити велелъ. А будучы дей
онъ вжо зраненый, а боечысе, абы тамъ же на
томъ местцу его на смерть не забилъ, ушолъ
дей на гору до избы, до канцелярии кгродъекое
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Виленское, тамъ где цодписокъ кгродский Вилен-
ский Федоръ Лутъчычъ мешкаетъ, и у хлопятъ,
в той дей канцелярыи кгродской будучыхъ, упро-
силъ се, абы его до далыпихъ избъ упустили и
замъкнули, такъ, яко бы онъ панъ Балцеръ Стра-
винский болей зачатого умыслу своего своволь-
пого выконывати ие могъ, пно оиъ я;е панъ
Стравиискпй водлугъ зачатого умыслу своего, яв-
ное зухвальство и моцъ неякой ложности своей
на мне показати, чоловекомъ спокойнымъ, хотечы,
дверы у ызбъ тыхъ поотрывавшы, модно, кгвал-
томъ и слугами своими до него се добылъ, хо-
течы дей его па смерть забити, примерилъ дей
шаблю голую до головы его, оножъ дей палъ
опъ па ноги ему, просечы, абы его на смерть не
забиялъ и живого пустилъ, тожт- дей онъ нанъ
Валцеръ Стравинский, неяко злютовавшисе надъ
нимъ, бачечы вжо и такт, змордованого, с тыхъ
избъ живого пустплъ, одпакъ же дей в тамътой
лзъбе, где его зосталъ поклекнувши на коденехъ
своихъ, на здоровье его похвалку учшшлъ и при-
сегу выконалъ, обепуючы его на смерть забить.

Яко-жъ дей скоро вышодшы (зъ) замку здешнего
Виленского онъ дей панъ Балцеръ Стравинскцй
ему Себестыяну Сеиашку, йдучому до бальвера,
с тыми слугами своими дорогу переймовааъ, хо-
течы дей его водлугъ присеги и похвалки своее
на смерть забить, и кгды дей онъ Семашъко
былъ у бальвера для опатренья того зраиенья
своего, у Матыса Литова на улицы Немецкой,
идучы з рынку по левой руце, тамъ же дей того
дня и часу вышей мепеного онъ панъ Бальцеръ
Стравинский, прпшодши до того бальвера тамъ
же у той избе, где его бальверъ опатровилъ, при
згромаженыо зацныхъ и многихъ людей, на здо-
ровье его и товариша его Войтеха Кгодвиловича
похъвалку учинилъ тыми словы: моглисте дей
мене съ тымъ товаришомъ своимъ Войтехомъ з
маетности збавити, але дей я васъ самыхъ с того
света збавлю, ижъ не долго живи будете. Кото-
рое-жъ тое оповеданье его до кнпгъ кгродскихъ
Виленскнхъ есть записано.

Тоже, Л? 4593- а к т ъ М 15-

№ 101. —1598 г. 12 Октября.

Жалоба булочника Андрыса Малін на тестя своего Мальхера Ахинскаго, маляра,

за нанесете нобоевъ, заключ ні въ тюрьму и отнатіе имущества въ дои на

Замковой улиц .

Лета отъ нароженья Сына Божьего дАчи
(1598), месеца Октебра в7 (12) дня.

На враде его королевское милости кгродскомъ
воеводства Виленского передо мною Стаииславомъ
Иукштою Клявзкгеловпчомъ, хоружымъ Волко-
выйскимъ, наместшшомъ Вилепскимъ, оповедалъ
и обтежливе жаловалъ мещанпнъ места госпо-
дарского Кгдаиского, который па сесъ часъ, яко
чоловекъ ремесный ремесла пекарского, в месте
здешнемъ Виленъскомъ бавечысе пекарствомъ
мешкаетъ, па име Ендрысъ Малий, пемецъ, черезъ
црыетеля своего Юрья Опавецкого о томъ, што-жъ
дей року теперешнего дсЬчи (1598), передъ за-
пусты великими рымъски за две недели маляръ
дей, в месте здешнеиъ Вилеискомъ мешкаючый,
ла име Мальхеръ Ахииский з воли и прейзренья

Божого далъ дей за него Анъдрыса в станъ све-
тый малжепъский дочку свою на нме Макгдалену
Мальхеровну, с которою жоною своею и зо всею
маетностью своею онъ дей Андрысъ до дому,
мешканья его Мальхера, маляра, в месте Вилеи-
скомъ лежачого иа улицы Великой Замковой,
идучы зъ замку Впленского ку Ратушу места
Виленского по левой стороне, за ужытьемъ и на-
мовою его дей Мальхера, маляра з мешканья сво-
его першого з дому папа Станислава Отрембуша,
мещанина и купца места здешнего Вилепского,
упровадилъ се дей былъ и часъ вельми короткий
мешкалъ, то пакъ дей року теперешпего дфчи
(1598), месеца Октебра третьего дня тотъ дей
Мальхеръ, маляръ, немаючы дей до него Апдры-
'са никоторое потреби и прычыны, в томъ дей
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дому вышей помененомъ, мешкапью своемъ, его
Андрыса самъ особою своею и з многими помоч-
никами своими, которыхъ дей онъ Мальхеръ
самъ лепей знаетъ имена и прозвища ихъ ве-
дати можетъ, збизъ, змордовалъ н зшарпалъ,
споличковалъ и за волосы ръвалъ, а мало на
томъ маючы, року, месеца и дня вышей поме-
неного, его Апъдрыса до везенья ратушного ме-
ста Виленского безъ жадное вины и прычыны
осаднти дей далъ и, черезъ часъ немалый в томъ
везенью держачы, зимпомъ и голодомъ морылъ,
с которого везенья ОІІЪ Андрысъ в семъ року
теперешнемъ лфчїї (1598), месеца Октебра Г (10)
дня ледве дей вышолъ, але дей тотъ Малхеръ,
маляръ ажъ и до сего часу якъ тое жопы ег«
Макгдалеиы, также тежъ ц маетности его Аіі-
дрыса, которая в томъ мешканыо его Мальхера

{з жоною его зостала, всего сумою такъ грошей
готовыхъ, яко золота, серебра, перниковъ и ин-
шое всакое маетности, речей рухомыхъ на две
тисечы золотыхъ польскихъ и до сего часу ему
Андрысу выдати дей не хочетъ, которую поме-
неную маетность свою, што в тоиъ мешканью
Мальхера маляра зостала, всю отъ мала до велика
на реестра списавшы, часу права положити хо-
четъ и о тое битье и мордованье свое, также о
невинное везенье, о отогнанье его Андрыса отъ
жоны его, а цорки своее черезъ него Мальхера
маляра и о тую маетность свою, пры немъМаль-
херу зосталую, у суду и права, где форумъ мети
будетъ, доходити хотечы, просилъ, абы тое опо-
веданье его до кннгъ .кгродскихъ Виленскихъ
записано было, што записано есть.

Тоже, М 4S9h чктъ Лг іб.

д& 102. —1508 г. U Октября.

Реестръ вещей и различныхъ предметовъ, найдевныхъ въ им ніи Виршуп , посл

убі нія корол вскаго буфетчика Ферари, зав дывавшаго назкаыныыъ им ніеаіъ.

Я Янъ Коспнский а я Петръ Новоша, возные
господарьские повету Внленского, сознаваемъ
симъ нашымъ квитомъ, пжъ в року теперешнемъ
тисеча нятьсотъ деветьдесятъ осмомъ, месеца
Октебра четырнадцатого дня, за взятьемъ насъ
одъ его милости пана Лукаша Мамошіча, скарб,
ного великого князства Литовского, старосты
Дисенского, ио смерти креденцара короля его
милости пана Павла Ферарекго, державцы Внр-
шупъского, которого сестренецъ его пана Фера.
рекго, найме Октавно Фарарц зъ слугами его
а помочннкомъ своішъ в дворе 'Виршунъскомъ
з ннмъ меінкаючы и ему служечл, забнлъ и за-
мордовалъ, маючы при собе стороною людей доб-
рихъ двухъ шляхтнчовъ, пана Балтромея Доик-
гяла а папа Яна Вольского, были есмо при томъ,
кгды его милость ианъ Лукашъ Мамоничъ, скарб-
ный великого киязства Литовского но взятыо
ведомости о смерти звышъ номенеиого пана
Паила Ферарекго, креденцард короля его милости,
для взятья добръ Виршунъсипхъ, яко тыхъ, ко-

торые до столу короля LTO МИЛОСТИ приналежали,
спольпе зъ его милостью паномъ Каспороиъ Сле-
шпльскнмъ, ротмистромъ короля его милости
замку Виленского, которого его малость панъ
скарбный зъ собою до Виршупъ ехати ужылъ, и
тогожъ дня звышъ номененого, месеца Октебра
четырнадцатого дня, кгды есмо тамъ до того двора
Виршунъского спольне зъ его милостью паномъ
скарбнымъ и зъ его милостью паномъ ПІиешнль.
скимъ прияхалп, там'ь нашли есмо в томъ дворе
Виршупахъ пана Павла Волка, дворанина короля
его милости, а ионаместника Виленского, бз?ду-
чого одъ его милости нана Станислава Клявз-
кгейловача Пукшты, хорулсого Волковы йского,
наместника Вилецскоім, на местцу его милости у
Вилыш нана Матея Андрейковича, тамъ лее
в томъ дноре ого милость ианъ скарбный, при
насъ возныхъ и стороною верху помененою при
нась будучою, и пры тыхъ звышъ помененыхъ
особихъ. которыхъ есмо тамъ в тотъ часъ заста-
ли, ходили есмо шіродъ до дому, в которомъ
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тотъ звышъ помененый небощикъ панъ Павелъ
Фераръ, креденцаръ короля его милости, мешкалъ
и з которомъ былъ замордований одъ ворог
въезныхъ по левой стороне и вшодшы до топ
дому, нашли есмо светлицу, замкомъ завесистымъ
замкненую, который замокъ отбпвшы, вшедшы д<
избы белое, тамъ в ней никого не заставши
нашли есмо комору с тое избы внутрънымъ зам
комъ замкненую, и, немогучы до нее отварыть
казали замокъ тотъ отбить, и тую комору отво

ривгаы, нашли есмо не далеко дверей на землг
подле лоягка лежачое в кабате яамшономъ и в ка
зыяце сермяжной шубъкою белпнною прикрито
тело нобощика пана Павла Ферарекго, державцы
Виршуц ского, на которомъ змерломъ теле видели
есмо рану штыховую крывавую в горле нодъ бо
родою и тваръ вся во крви збитая, а па земли
подле того тела крвн немало. По которомъ огле.
данью того тела тамъ же заразъ при тыхъ осо-
бахъ звышъ помепеныхъ списали есмо вси речы

рухомые, которые в томъ дворе Биршупахъ по
смерти пана Павла Ферарекго, державцы Виръ-
шубъского зостали, што ихъ одъно есмо пхъ
могли найти, нпчого пе опущаючи, а на неръвей
в коморе той, где есмо тело пебощыка папа Павла
Ферарекго заморъдовацое засталп, то есть скриня
в которой плащъ чоръный, китайкою подшитый,
кабатъ атласовы вишъневы, плащпкъ кгрубры-
новый чорный, акъсамптомъ брамованый, казыяка
акъсампту чорного ритого, другая казыяка акъ-
самитпая безъ рукавовъ, третяя казыяка чор-
ного акъсамііту ритого и плюдры, плащъ бур-
натъный фалюндышовый; другая скрыня, скурами
обитая, у ней хусты белые, обрусовъ великихі
пять, туваленъ простыхъ две, колпакъ сукеп-
ный пе подшытый, мешокъ скураны, у немъ яе-
незей шелегами грошей шеснадцать, скурекъ зам-
шовыхъ шесть; у третей скрпни также с хустамп
белыми серветъ двадцать и чотыри и обрусъ
одинъ, зекгарыкъ з вагами малый, ольстро съ
шестьма фляшами шъклянымн, ольстро, в кото-
ромъ пожовъ гецовапыхъ семь, на столе у той
же коморе шубка сукеина, лисами подшитая, пла-
щикъ чорный, переды рысями подбитый, а задъ
лисами, плащъ бурнатный чорный, чемара до
ложка мухаярова, себерками подшитая, колпакъ
росомаковый бурпатиого сукна, нлюдры аксамит-
ные чорные, обрусовъ коленскпхъ деветь, сер-

ветъ малыхъ двадцать пять, кошуль десеть, е
которыхъ вознымъ двумъ дано кошуль чотыры,
хустокъ пять, пошевекъ до подушекъ малыхъ
тры и инъшие дробязкги, колнерикъ в пошевце
малой одъ подушки, престираделъ до труны и на
тело две съ фарботами, плащъ дождчовы чорны
и кабатъ замшовый старый, ворекъ стары до по-
шенья копеняка, капелюшъ чорный дождчовы,
збанокъ турецкий, мешокъ едвабпы, у немъ пе-
незей грошей семьдесятъ, па столику китайка
чирвоная локти два, сукно чирвоное кгерлица,
которымъ столъ прикритъ, полотенько турецкое,,
фляшъ скляпыхъ на земли две з оцстомъ, по-
стель на ложку подушекъ малыхъ тры, перыпа
верхняя и исподняя, наметокъ падъ ложкемъ
мухаяровый, гунька съ шихемъ на стене у ко-
море надъ стодомъ прибита, надъ другимъ сто-
ломъ, што у ложка, па стене гуиька ребая,
гуня у ложка ребая на скрипи; скриня
подъ окъпомъ у коморе, у которой речы старе
влоске, кабатовъ старыхъ акъсамптныхъ чотыри
п плгодръ двое, зверцядло одно, мыла барского
брусовъ шесть, кгалекъ мыла чотыри, окганокъ
две, пуйпалъ гецовапый, а другий безъ пошевъ
пуйпалъ, воску штучекъ мерныхъ десеть, на-
стулька до седла старая; у вызбе белой столовой
коберцовъ у стяны новыхъ белыхъ тры, на столе
коберецъ одппъ, зекгарекъ у стены з вагами
одинъ, книгъ велпкпхъ и малыхъ десятеро, лпх-
таровъ малыхъ мосепдзовыхъ тры, лятарня одна,
ваненка мосепдзова одтлш, ручница кротка зла
одна и проховиица одна, шпада одъна, сиковка.
мосендзова одна, полмисковъ цыповыхъ деветь,
талерекъ семь, коповъ одна, ольстерко малое, у
немъ фляшекъ-чотыры рабыхъ, боты одъны, мулы
одъны, матерацъ скураный одинъ; в спижарпи—
наела кадокъ шесть, и вядеръ две, меду прес-
ного кадекъ медныхъ полъпеты, моздзерикъ ма-
:ый одинъ; у кухни трпногъ великий, нателепекъ

тры, бритвапъна одна, роштъ одинъ, волъчковъ
елезныхъ два, рожны два, триножекъ одинъ; у-

пекарни котелъ немалы и триногъ; о бора — ко
овъ дойііыхъ чотырънадцать, а яловыхъ чотырь^ •
ыковъ чотыры, овецъ старыхъ сорокъ безъ
ройга, а молодыхъ двадцать семь, козъ чотыръ.
адцать, телятъ сегорочныхъ шестеро, козлятъ
юлодыхъ пятеро, свиней надворныхъ осмеро

*ор>шыхъ веировъ чотырц, куровъ калакуцкихъ
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двоенадцатеро, павовъ девятеро, гусей чотирнад-
цятеро, качекъ двадцать осмъ, каплуновъ шесть,
кокоши двадцать, пчелъ ульевъ чотырнадъцать;
стайня, у которой конь одинъ плеснивый; гум-
но,—у которомъ жита немолочоного копъ пет-
надъцать, омолочоного жыта копъ осмьдесятъ
две, пшеницы копъ двадцать, ярыцы копъ со-
рокъ чотыры, ячменя копъ тридцать пять, овса
копъ шестьдесятъ пять, гречихи злой, не плен-
ной копъ петьдесятъ; тое збоже все в снопехъ
не личано, одно водлугъ повести войта тамош-
него списане; збоже голое в спихдеру — жита
вееного бочокъ троха з верхемъ дванадцять,
ечменю бочокъ тры и полъ, гороху бочокъ стры-
хованыхъ десеть; у другомъ спихлеру надъ пив-
ницою скринь великихъ тры, одъпа волны нало-
жона полпа, а две тощие; в томъ же спихлеру у
двухъ кадкахъ солоду ечленного бочокъ чотыри,
хмелю фасы две, кубъловъ тощыхгь тры, ванна
одна, ридълевъ тры, мотыка одна, завесовъ же-
лезпыхъ пар?, две, колъ железный одинъ, сер-
повъ тры, свидеръ одинъ, ножъ осны одинъ,
скобель одна, млотъ жорновый одинъ, оболонъ
шкляпыхъ невелпкихъ двадцать деветь, шоръ па
чотыри копи, уздъ возницкпхъ две, лейцъ ремяиы
одинъ, седла влоские тры, муншт}'хн старые два,
крата железная до окпа, железа старого одъ муру
штапъ полътрети, рефы до валу млыновекго два,
нута железна одъна, лннъ конопъныхъ дротова-
ныхъ до перевозу две, хомутъ одипъ и леецъ;
молочного—сыровъ на сырънпку углястыхъ ла-

лыхъ копа одна и нятьдесятъ и осмъ, мандриковъ
мадыхъ округлыхъ копъ чотыры и пять; обожъ-
ня—карета окованая, на ней сукно киру чырво-
ного полотномъ подшыто, возъ робочы лееованый
с колами коваными, другий возъ робочый, на
немъ кола просте не коване, трети возъ фур-
манъский с колами коваными, колясы две просте
коло до воза железомъ окованое одно. Яко-жъ
тые вси речы, которые есмо в томъ дворе по
смерти пана Павла Ферара Виршупъскомъ за-
стали и знайти ихъ могли, на особливый реестръ
по достатку списавши, нечатьми зізышъ помене-
ныхъ особъ и насъ возныхъ запечатовавшы, ру-
ками нашими, которые з насъ писати умели, под-
писавшы, его милость нанъ скарбний пры насъ
возныхъ и тыхъ людяхъ тые вси речы водлугъ
того реестру в заведованье служебнику своему па-
пу Ивану Кмите подалъ и поручылъ.При которомъ
томъ списаныо што есмо видели и чого будучы^
ведомн, дали есмо ку записаныо до книгъ кгрод-
скпхъ Впленскихъ сесъ нашъ квитъ з нашими
печатьми и с подписомъ руки моее мене Яна
Коспнъского, также подъ печатьми стороны
шляхты, прп насъ возныхъ будучое, имены в
семъ квите нашомъ вышей поменеяое. Писанъ
у Виршунахъ, року, месеца и дня звышъ ломе-
неного. У того квиту печатей прытисненыхъ чо-
тыры, а подпись рукъ тыми словы: Jan Kosinski
ręką swą. Bałtromiey Dowgiało ręką, swą. Jan
Wolski ręką swą.

Тоже, Л» 4S9), актъ Л? 24.

№ 103.—1598 г. 15 Октября.

^ Жалоба Антонія Маффона на Луку Мамонича, который, по смерти корол вскаго въ

Виршубк буфетчика Феррара, взялъ въ охрану оставшееся посл него иму-

щество и не хот лъ тотчасъ же передать его родственнику покойнаго Маффону.

Лета Божого парожепья тисеча пятьсотъ де-
ветьдесятъ осмого, месеца Окътябра летнадца-
того дня.

На враде его королевъекое милости кгродъ-
скомъ воеводъетва Виленского передо мъною
Станиславомъ Пукъштою Клявзъкгейловичомъ,

хоружымъ Волъковыскимъ, памеетъникомъ Ви-
ленъекимъ оповедалъ и жаловалъ панъ Анътона
Мафонъ на его милость пана Лукаша Мамонича,
скаръбного великого князьства Литовского, старо-
сту Дисеиского, о томъ, ижъ дей року теперь
йдучого тисеча нятьсогъ деветьдесятъ осмого *

+ 1 8
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месеца Окътябра з дня трыпадцатого на день чо-
тырнадъцатый в ночы сыновецъ дей власний ста-
росты Виршубъского, кредеиъцера короля ero
милости пана Павъла Ферара, на име Окътавия
Фераро, тое ночы вышей меиованое будучы пры
немъ пане Павъле Фераре, стрыю своемъ рожо-
номъ, в дворе короля его МИЛОСТИ Виршубъскомъ,
Е старостве его, то пакъ дей тотъ сыновецъ его
Окътавия Фераро, взявъшы передъ себе злый
a запаметалый уиыслъ свой, не иомънечы ничого
на боязнь Божую и на срокгость, в праве ііосно-
лиюмъ на злыхъ а запаметалыхъ и пана Бога
ни в чоиъ не боячыхъ людей описаную, оного
стрыя своего пана Цавъла Ферара, старосту Вир-
шупъского, у Виршупахъ, в дворе короля его ми-
лости, в мешъкапыо его, у светлицы па смерть
забилъ, замордовалъ и самъ дей заразомъ по
томъ злом'ь а пезбожъномъ учынку своемъ с того
двора Виршупъского петъ дей ведома где прочъ
утекъ и зникъиулъ. Яко-жъ дей его милость
панъ Лукашъ Мамошічъ, скарбный короля его
милости, староста Днсенский л ко дня вчорашъ-
него сего месеца Окътябра четырнадцатого дня,
взявъшы о томъ замордованыо того пебощыка.
пана Павъла Ферара, старосты Гіиршуігьского,
ведомость, самъ дей особою своею з многими
помочъниками и слугами своими, прыехавъшы
до того двора короля его милости Биршуиъского,
маетъность дей небощыковъскую всю, то есть
лапъцуги и ношепья золотые, клейноты, каленье
дорогое розное, чырвоные золотые, иортукалы,
перстенъки золотые с каменьмн дорогими, таляры,
грошы готовые в розной монете, цыпу, медь в
розъной роботе, шаты такъже розные волоские
едвабъные и суконъные, футра соболие, куньние
лисие, колъпаки оксамитные и суконъпые, роз-
ными футрами подшытые, коверцы турецкие, за-
поны, колъдры, ручницы, шпады, пуйналы, кони
ездъные, возники и робочые, быдло рогатое, волы
оромые и не оромые, коровы дойные и яловые,
овъцы, козы, свинья, павы, гуси, качъки, капъ-
луны, куры волоские и куры простые, возы кот-

' тае окованые и возы простые, седла, шоры, узды,
начынье домовое, меды пресные и сычоные, збо-
жья всякие иіолочоные и неиолочоные, сыры/ ма-
сла, подъти свинке, •кунпы, гусы битые, въялые,

''кошули, скатерти, серъветы и игго одно кольвекъ
у дворе короля его милости Виршубъскомъ ма-

етъности и спрату домового было, то все отъ
мала . и до велика на себе его милость панъ
скарбъный забралъ, а тое дей маетности всее пры
немъ пану Анътонемъ Мафону, яко ношишомъ
небощыковъскомъ, тое маетности преписовать,
аші ее оказать не хотелъ и не оказал1],, а тая
дей вся маетность пебощыковъская по немъ по
зосталая на братью рчжонуіо нкбощыка пана
Павъла Ферара и на него пана Анътонего Ма-
фона, яко на повинного небощыковъского, нале-
жытъ, а не на кого иного, яко-жъ и водный
повету Пиленъского Размусъ Яиовичъ Кимъбаръ

і чого будучы в той сиране ведомъ, ставъшы оче-
висто сего-жъ месеца Сенътябра...дпя сознанье
свое устъное вчішилъ и того сознанья своего
квитъ свой подъ печатью и с подшісомъ руки
своей и тежъ ЛІІДЪ печатьми стороны шляхты
ку записанью до ішигъ кгродъскнхъ Виленъскихъ
подалъ писаный тыми сзовы:

Ja Rasmus Kymbar, woźni powiatu Wilienskiego
zeznawam thym moim kwitem, ys w roku theraz-
nieyszym 1598, miesiąca Octobra czternastego dnia,
maiącz na then czas przy sobie stronę ludzy dob-
rich dwuch szlachczićow pana Pawła Rachowicz-
kiego a pana Jadama Rostkowskiego, byłem uży-
tem od pana Antoniego Jlaffona w sprawie iego,
iezdyłem z niem panem Antoniem MaiTonem у s tą
stroną slachtą do dworu króla iegomosci, naziwane
Wirszupi, lieżące niepodalieku miasta slachetnego
Wilienskiego, ktori pomienioni then dwór Wirszupi
dzierżał od iego krolewskiey mości iiiebosczik pan
PawełFerari, (kredensarz) króla iegomosci, a gdyśmy
tam przyechali do dworu Wirszupskiego, nalieslisrny
w tem dworze ciało zamordowane niebosczika pana
Pawła Ferarego lieżącego, w yzdebce białey; a gdy
pan Antoni Maffon przede mną woznim у s tą stroną
slachtą przy mnie będącą pitałtey cieliadzy dwor-
ney, co sie w tem dzye, że ten niobosczik pan Pa-
weł Б'егагі iest zamordowany a od kogo, na the
słowa pana Antoniego czielać powiedzała, ys tego
niebosczika pana Pawła Ferarego, pana naszego
zarzezal iego właśni sinowiecz na imię Octavio Fe-
rary, a ystez iegomość pan skarbni Wielkiego
xięstwa Litewskiego, pan Łukas Mamonicz tam iest
w' drugiey yzbie bialiey na przeciwko, a gdy pan
Aotoni11 Maffon chcąc o tym wiedzieć, co by sie tam
miałoidżiać w ;tey yzbie białey, gdzie iegomość
pan skarbny był, bo sie też pan Antoni Maffoa
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mienił sie bycz powinnem niebosczykowy panu
Pawłu Feraremu; a gdy pan Antoni Maffon sedł
do tey yzby białey, a s tey yzby na przeciwko do
komori wszedł, naliezlysmi w tey komorze iego-
moscy pana skarbnego rzeczy przebieraiącz niebo-
sczika pana Pawła Ferarego, a gdyśmy tam wesli,
tedy pan Antoni Maffon pitał, co sie to działo, ys
waszmosć nie macie nicz do tey maiętnosci, która
sie po nieboscziku panu Pawlie Ferarira pozosta-
ła, bo pan Paweł Ferari mnie był powinnem, mnie
by o tym wszystkiem wiedzieć nalieżało, ani komu
inszemu, gdyś ma insze przyacioły, iako bracią у
insich krewnich у powinnick nie mało, a ys na ten
czas tu niemasz blyszego powinnego nieboscykow-
skiego, obroc mnie samego, tedy ia o tym wszy-
stkiem chce wiedzieć; у prosił, aby byli te skrzy-
nie niebosczikowskie otworzone, ktorich tam było
w tey komorze nie mało, chcąc wiedzieć o tym

wszystkiem, co by tam w nich biło; ięgomość pan
skarbni wielkiego xięstwa Litewskiego, pan Łukas
Mamonicz tego panu Antoniemu Maffonowi pozwo-
lić nie chciał у bronił, mieniąc, ys mnie rzec po-
spolita у iego królewska mość więcej wierzy, nisz
they rzeczy niebosczykowskiey; to Antoni Maffon
widziąc, ys mu iego mość pan skarbni żadney rze-
czy pozwolić у dopuścić nie chciał, to mną wozniem
у stroną oswiatcził у zaraz z nami stamtąd odia-
chał. Y na tom dał ten moy kwit pod moią peczę-
cią у s podpisem ręky mey własney ku zapisaniu
do xiąg grodzkich Wilienskich, tak też pod piecie-
ciami stroni slachty, na ten czas przy mnie bę-
dące. Pisań Wilnie, roku, miesiąca у dnia wzysz
opisanego. Rasmus Janowicz Kimbar, woźny ręką
swą własną.

Тоже, «Л? 4Jyj, актъ M i?, iS.

Л5 104. - 159S r. 17 Октября.

'Жалоба Дороты Творовщанки на м щанина Вил нскаго Якова Шшхту за нане-

сете ей оскорбленія словомъ и д йетвіемъ, заключеніе въ тюрьму н захватъ раз-

ныхъ вещей и денежныхъ документовъ (около ратуша, гд шапки продають).

Лета Божого нароженья тысеча пнтьсотъ де-
ветьдесятъ осмого, месеца Октебра ?,{ (17) дня.

На враде его королевское милости іггродсшшъ
воєводства Впленского передо мъиою Станисла-
волъ Пукштою Клнвзкгелловичомъ, хоружпмъ
повету Волковпского, наместппкомъ Внленскшіъ,
оповедала п обтежливо жаловала земяпка его ко-
ролевской милости повету Виленского Дорота
Гворовіщшка наші Яповая Тариавская в пебыт-
постп дей па тотъ часъ малжонка своего пана
Яна Тарпавского о томъ, пжъ дей и року тысеча
пятьсотъ деветьдесятъ осмомъ, месеца Октебра
піеснадцатого дня, идучы дей ейзрыиъку черезъ
ратушъ Вменений в иотребахъ своихъ некото-
рыхъ и перепеиъши дей ее мещашшъ и купецъ
места Видепского Якубъ Шихта тамъ подъ ра-
тушомъ, где дей шапки продають, и напередъ
поталъ дей ее лаять и невинне дей сороиохити
словы досить ущынливыми, зовучы дей ее мал-

пою, віпеточніщею, также отповеди и похвалки:
чынечы на здоровье и маетность ее згубити, ве-
зенемъ дей ее морыти и злмордоватп, а тое дей
все з направы и подущенья Абсоліона Мрыкгло-
да, аптекара Виленского быть вчыненное, яко-жъ
дей она паші Дорота Творовщанка, будучы дей
отъ помененого Якуба Плпхты невинне злаяна
н зосромочона, заразомъ оповедатп и жаловати.
па ратушъ Виленскпй до пановъ лавниковъ хо-
дила, НІІЖЛИ дей жалобы ей слухати не хотели
п в смех7> то собе оберън}'ли, але дей по той
жалобе ее папъ Абсоліонъ, адтекаръ помененый,
ещо обрушывшысе дей на пее кромъ жадное пры-
чыны ку воли Шихте и Воронцу, почалъ на нее
фукать, грозить, лаяти н сромотити, также по-
хвалки чыпити, яко и Якубъ Шихта, и затымъ
поневоляючы дей ее росказовалъ, абы не сходила
з ратуша, а Шихте и Воронцу отказывала, што
дей надъ вольность права своего учщрть она.
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не могла, кгды-жъ дей она не есть имъ винна
лодъ то вхъ право не подлегла, ани есть пры
позвана, але дей подъ земъское, подъ который'
дей оселость свою маетъ. А панъ Абсоліонг
Мрыкглодъ помененый, знову зваснившысе на неї
взглядомъ першое справы, которую она мел
противъ небожчыку Ивану, писару ихъ радец
скому, Курьяну, доводечы дей на него и на мно

.гяхъ фальшу, помънечы дей на то и прызвавшы
дей сепачовъ,цекляровъ местскихъ на ей деспектъ
великий и незносный жаль и крывду, порвавшысе
дей до нее, почалъ ее шарпать, бить в сеняхъ
передъ избою судовою с поменеными помочни
ками своими, з Якубомъ Шихтою и з Воронцомъ
шарпаючы еесполичковали, змордовали, ажъ дей
се кровью облела, тамъже дей яко первей того
Абсоліонъ Мрыкглодъ отповеди и похвалки, але
дей и теперь отповеди на здоровье и мает-
ность ей учынили, мовечы, ижъ дей ей в корот-
комъ часе позбудешь и везенью зъгниешь, и
заразомъ тотъ Абсоліонъ подалъ дей ее на тотъ
часъ в руки цекляромъ местскимъ Вилепскимъ
ст речы, абы дей ей з ратуша не спутали, а
потомъ тотъ же Абсоліонъ передъсевзетью сво-
ему досить чынечы, подалъ дей ее осадить за
крату на везенье, тамъ же дей шарпаючы ее з
нею яко з певинною шляхтяпкою, ни в чомъ не
будучы винна, порвавшы ее з местца своего, зно-
ву ее роскрвавили и палецъ у правой руки зра-

шубку па левомъ боку ей
и в тотъ дей часъ у пей

справу, которую она пры собе на тотъ часъ мела,
то есть листы два на долгъ Яна Шульца. злот-
ника Вилепского, на домъ его, в которомъ дей
она и теперь мешкаетъ, одішъ листъ на чотыры-
ста копъ, а другий листъ на двесте коиъ, третий
листъ на Борыса Курьяна на сто и двадцать
копъ грошей, четвертый листъ небожчыка Ивана
Курьяна, писара радецкого на сто копъ грошей
личбы Литовское у нее паней Тарнавской на
тотъ часъ отняли и взяли, для которыхъ дей она
справъ и прычынъ такового безправья и не бу-
дучы дей безпечъна здоровья своего тамъ на
ратушъ до пановъ в справахъ своихъ приходити
и речей своихъ справовати не смеетъ и не мо-
жетъ и для того се протестуетъ. Яко-жъ дей она
за разомъ тотъ жаль и деспектъ свой оповедала

ненымъ учынили и
подрали и шарпали

Виленскому и людемъ добрымъ, ижъ се ей та-
ковый жаль, мордерство, невинное везенье подъ
отправованемъ и сконченьемъ суду земъского
Виленского на рокахъ Михайловскихъ отъ поме-
неныхъ особъ стало, якожъ тежъ и возного по-
вету Виленского Яроша Томковича и сторону по
двакроть на ратушъ до себе прывабляла то
оповедаючы осветчала и оказовала, а потомъ дей
до его милости пана Матеуша Бурыминского, се-
кретара его королевской милости, войта Вилен-
ского посылала, для чого бы оной таковое без-
праве учынено и невинне до везенья ее посажоно
было. Его дей милость панъ войтъ отказалъ
тыми словы: ижъ дей о томъ ничого не ведаю
и ведати не хочу, и заразомъ дей его милость
панъ войтъ Виленский черезъ слугу своего цры-
сяглого Опанаса с того дей везенья выпустити
ее казалъ. Якожъ и поменепый возный Яропгь
Томъковичъ чого будучы ведомъ, ставшы очеви-
сто сего-жъ року чй (98), месеца Октебра кй (23)
дня пры устпомъ сознанью своемъ ку вписаныо
до книгъ кгродскихъ Виленскихъ квитъ свой
подалъ, писаный тыми словы: Ja Jarosz Tomko-
wicz, woźny powiatu Wileńskiego zeznawam tym
moim kwitem, iż w roku tisiąc pięcseth dziewięcz-
dziesiąt ósmego, miesiąca Octobra szesnastego dnia,
mayąc ia na ten czasz przy sobie stronę dwóch
sliachcziczow pana Stanisława Jurgiewicza a pana
Jana Matisowycza, za prozbą у żądaniem wielkim
ziemianki iego królewskiej' mości powiatu Wylen-
ikiego paniey Doroty Tworowszczanki, paniey Ja-

nowey Tarnawskiey chodzyłem na Ratusz miasta
Wylenskiego w pylney a gwałtowney potrzebie yey
itroną pomienioną у gdim tam na Ratusz przyszed,
•powiadała przede mną woźnym i stroną pani Do-
ota Tworowczanka pomienyona zelzywosć у wiel-

de bezprawie swoie bycz stałe sobie od pana Ab-
oliona Mrzygłoda, aptecarza Wylenskiego у od
ana Jakuba Plichty, miesczanina у kupczą Wylen-

ikiego bycz od nich zmordowaną, spoliczkowaną у
ekrwawioną у na Katuszu niewynnie zatrzymaną,
rzy ktorey straż, siepacze, łapacze, czekliarze ta-
nesny przistawyeni bili, aby z Ratusza nieschodzy-
a. Haczącz ia bycz na ten czas zbytą i zekrwa-

wioną, odszedłem przecz z Ratusza. A potym tasz
ani Dorota Tworowszczanka w drugy raz posilała
o mnie woźnego tegosz dnia у roku zwisz opisa-

его милости
пану Яну Остику, судьи земскому'nego у gdim ia woźny na Ratusz Wylensky s po-
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toienioną stroną prziszedł, wydziałem panią Dorotę
Tworowsczankę pomienioną od pana Absolona
Mrzigłoda bycz yusz posadzoną za kratę, wiezieniu
siedzączą, iakosz powtore tarmoszącz у sispaiącz
onę, znowu ią zekrwawyly iako na obliczu, tak у
na ręczę prawey palecz zraniony krwawy у szubkę
na lewey stronie poszarpaną у zdartą przede mną
woźnym i stroną na ten czas okazowała у oświad-
czyła, mienuiącz sobie bycz thę zelżywosc stałą od
pomienionego Absoliona Mrzygłoda, aptecarza у od
Jakuba Plychty, tak у pomocznikow ych у ten ta- j
kowy niewinny despekt у więzienie, w którym na I
ten czasz siedzyała, nie będącz żadnym prawem

przekonana, osadzicz dały, iako tho na żałobie
opowiadania iey szyrzey opisano у dołożono iest.
A tak ia woźny przi czimem był, czegom wiadom у
czom wydzyał, dałem to moie zeznanie do xiąg
urzędowych ku zapisaniu pod moią pieczęczią у
pod pieczęczmi strony, na ten czasz przy mnie bę-
dączey. Pisań Wylnie roku у dnia zwisz opisanego.
У того квиту печатей прытисненыхъ тры. Ко-
торое тое оповеданье и возного сознанье и тотъ
квигь его до книгъ кгродскихъ Вилепскпхъ есть
уписанъ.

Тоже, Лл59), актъ А1 20.

№ 105. -1598 г. 19 Октября.

Жалоба Андрея Адамковича, цирульника, на Ф одора Шпакорннка, который, лечив-

шись у него, не только не заплатил ъ ему условленной платы, но б жалъ тайно

изъ его Дома, около костела Св. Николая, захвативши много его вещей и не за-

плативши хозяину są квартиру.

Лета Божого пароженья тисеча шітьсотъ чй
(98), МЄСЄЦІІ Октебра деветытдцатого дин.

На враде его королевское милости кгродсиомъ
воеводства Виленъского, передо мною Стаішсла-
вомъ Пукштою Клявзъкгейлоннчомъ, хоружымъ
Волковыйскимъ, наместинкомъ Внленскимъ, оііо-
веда.ть и жалоиалъ Андрей Адамковичъ, бальвер
чыкъ, мешкаючий на сесъ часъ и месте тутош-
немъ Вилеиъсколъ, на Федора Шпакорника, ме-
іцанииа места Полоцкого о томі,, ижъ дей року
теперь йдучого тпсеча шітьсотъ чії (98). тотъ
дей Федоръ Шпакорникъ, будучи хорымъ, далъ
се дей ему Анъдрею Адамковнчу, бальверчыку
лечить и за лекарство, такъже за нрацу, за оііа-
треиье змонплъ деіі был'ь ому бальверчыку за-
платить золотыхъ иолііскнхъ шесть, а за страву
копу грошей в госиоде господару заплатить тежъ
дей мелъ; то иаіп. дей тотъ Федоръ Шнакоршікъ,
мещанипъ Полоцкий, вилечывшыся и выздоро-
вевши, року теперь йдучого тнсеча нятьсотъ
чій (,!)8), месеца Октебра ĆY (15) дня, нобрашиы
и пограбивши речей его Аиъдрен Адамковича,
бальверчыка у госиоде его в дому мещанина

места Виленъского папа Хомълевича, лежачомъ
тутъ в месте здешнемъ Виленъскомъ у в
улицы, понедалеку костела светого Николая,
то есть меновите взялъ дей тотъ Федоръ Шпа-
корпикъ тлумокъ его ІЗальверъчыка з ольстромъ,
в которомъ ольстру было инъструмента, вшеля-
кое начьшье, до бальверства належачеє, брытвы,
ножыцы, гребене, которые коштовали дей его
золотыхъ нольскпхъ осми, тлумокъ, купленный
за десеть грошей литовскихъ, убранье каразые-
вое лазурог.ое, которое коштовало дей его копу
грошей литовскихъ, кошуль тры, кгати одіш,
тые дей кошулп и кгати коштовали грошей петь-
десятъ. тува.іьпю одну, стпрокъ две, коштовали
дей его полтора золотого польского, иуідадла,
куплен ые за таляръ, масти розънок, за пять та-
ляровъ куплеіюе. порох}' для загамованья крыви,
за дванадцать грошей куплено о, камень до остре-
іія брытвъ, за грошей иетъиадцать куиленый,
клещы, за грошей шесть купленые, беръфалъ,
куплений за грошей осмъ литовскихъ. То дей
все тотъ Федоръ Шпакорникъ в пего бадьвер-
чыка меиеного Аиъдрен Лдамъковича в той го-
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споде его в дому помепеного Хомълевича по-
бравшы и свовольне а безъправне пограбивши
и за бальверство подлугъ умовы шести золотыхъ
польскихъ. такъже и за страву копы грошей в
господе господару пе заплативши, того року,
месеца и дня меиеного, месеца Октебра петъ-
цадцатого дия з опое дей господы его Апъдрея
Адамъковича, бальверчыка, ку кривде и шкоде

его немалой, з с того дому папа Хомълевича цетъ.
дей ведома где прочъ уехалъ и утекъ. И хотечы
тотъ Анърей Адамъковичъ, бальверчыкъ с тымъ
помененымъ Федоромъ Шнакорникомъ правые о
то з нпмъ поступоватн, просилъ, абы тое опо-
веданье его до кшігъ кгродскихъ Вилеііскихъ.1

было записано, што есть записано.
Тоже, Л° 4S93' актъ <№ 2І-

№ 106. -1598 г. 21 Октября.

Заявлені Виленскаго купца Олыианицы о н получ ніи его прикащикомъ ден гъ

за товаръ въ землЬ Московской.

Лета Божого парожеиья а<|>чм (1508), месеца
Октебра кд (21) дня.

На враде его королевское милости кгродскомъ
воеводства Вилеиского, передо мною Стаписла-
вомъ Пуклітою Клявзкгейловнчомъ—хоружымъ
Волковыскнмъ, ыаместникомъ Вилепскимъ, опо-
ведалъ то мещанинъ и куцецъ места здешпего
Внленского панъ Себестыяпъ Олынашща о томъ,
ижъ што дей онъ панъ Себестыяпъ Гольшашща
обовезалъсе листомъ своимъ его киежацъкой
милости папу воеводе Виленскому фактора сво-
его, который с товарами его для продажи до земли
московское ехалъ, отъ дня одпнадцатого месеца
Августа, в семъ року деветьдесятъ осмого мину-
лого, за недель шестыіадцать оного фактора сво-
его на име Андруса звести, в чомъ онъ Себе-
стыянъ Гольгааница чыиечы досить оному листу
своему, его княжацкой милости даного, оного
фактора своего Андреуса зведъшы, тутъ на враде

передо мною наместъникомъ Виленъскимъ ста_
новилъ, который тотъ факторъ его пана Себе-
стыяна Ольшаиицы Андреусъ, стоечы передо
мною врадомъ, поведилъ то, пжъ онъ за иерв-
шымъ ознаймепьемъ и ппсаиьемъ пана своего
з земъли князя великого Московского, не ото-
бравшы грошей за товаръ боргованый, яко у
бояръ князя великого Московского и у куиъцовъ
розпыхъ барговапыхъ, то есть золотых!» поль-
скихъ тисеча семисоті» трытъцать чотырохъ,
зъехати муселъ и тамъ дей тотъ увесъ боргъ.
менованый в оной земли московской яко па боя-
рахъ п купъцахъ москевскихъ зосталъ. Якожъ
тое оповеданье его пана Себестыяна Ольшаиицы
и поотановенье оного фактора его Анъдреуса,
такт> тешъ зювенье оного фактора его, за проз-
бою его меновапого пана Себестыяна Ольшаиицы,
до ішпгъ кгродскихъ Виленскихъ есть записано.

Тоже, № 4593> атпъ № 22-

№ 107. -1598 г. 28 Октября.

Жалоба Вацлава Сурскаго на Амвросія слесаря за нан с ні ему ранъ и побо въ

около дома Д ткевич вскаго въ улиц Татарской, близъ брамы Татарской.

Лета Божого нароженья тисеча пятьсотъ чн*
(98), месеча Окебра двадцать третего дня.

На враде его королевское милости кгродскомъ

воеводства Виленъского передо мною Станисла-
вомъ Пукштого Клявзъкгейловичомъ, хоруяшмъ.
Волковыйскомъ, наместникомъ Виленъскимъ, оію-
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ведалъ и жаловалъ служебиикъ вельможт.ііого
пана его милости, пана Теодора Скумиїїа, воєводи
Новгородского, старосты Городенъского и Олнт-
ского etc. паиъ Вацлавъ Суръскый па Амъброжея,
слосара, мешкаючого тутъ вместе здепшемъ Ви-
ленъскомъ у дворе его милости папа Мальхера
Леткешіча, шісара земского Виленского, у в улицы
подле брамы Тотаръское лежачомъ, о томъ, нжъ
дей року теперь йдучого тпсеча нятьсотъ чи'
(98), месеца Октебра кї (23> дня шшсшъиего, ла
дате звыш'і, менеиого, йдучи деіі тому служеб-
нику его милости liana воеводы Новгородского
Вацлаву Сурскому з двора его милости пана
воеводы Новгородского, пана своего, тутъ в месте
ІЗііленъскомъ за валомъ лежачого, до господы

Цеткевпча, ннсара земъского Виденского, самъ
особою своею п с помочыгаками своими, кото-
рыхъ оиъ самъ знаетъ и имена ихъ ведаетъ,
перенявшы того нана Вацлава Сурского, служеб-
ника его милости пана воєводина, в той з'-тцы
Тотарской, по недалеку брамы Тотарское, а про-
тивъ того двора его милости пана ннсарового,
оного дей служебника его милости папа воеводы
Новгородского нана Вацлава Сурского, шляхтича
учетного, безвинне кіііїми ii каменьемъ н цег-
лою шкодливе збплъ и зраішлъ, якожъ деіі ТОТЪ

илужебникъ его милости пана воеводы Новго-
родского меновачый нанъ Вацлавъ Сурскніі тое
збитье и зраненье свое возному повету Виленъ-
ского Размусу Яновичу Кнмъбару и стороне

своей до дому пана К;іочковского, на улицы шляхте оказывалъ. Который тотъ возлыіі в той.
Внскунскон леаачн'», и нрыходечы дей тому! справе чого будучи сведомъ, ставши на враде
служебнику его милости наиа воеводы Новгород-
ского мепопаному пану Вацлаву Суръскому до
двора его милости папа Паткеиичового, у в улн-
цыи подле брамы Тотарское лежачого, то накъ
дей того року п дня меченого месеца Октебра
кг ('23) тотъ Амъброжей .. слосаръ, мешкаю-

очевисто, року теперешнего лфчн (1598), месе-
ца устное созыіанье свое учыннлъ и того
созънанья своего квитъ подъ печатью її с под-
шісомъ руки своее и подъ печатьми стороны,
шляхты ку занисаііыо до книгъ кгродскихъ Вц-
ленскнхъ иодалъ.

чый в том1!, дворе его милости наиа Мальхера | Тоже, J\? 4593> актъ ^ 23-

№ 10S. — 151)3 г. 29 Октября.

Жалоба Виленскаго купца Ключаты на татарина Айсу Шабановича за нанес ніе

еиу побо въ и ограбл ні в щ й ЕЪ Вильн , неподалеку Рудницкой брамы.

Лета Божьего нароженьн дс|Г деветьдесятъ
осмого, месеца Октебра двадцать девятого дня.

На враде его королевской милости кгродскомъ
воеводства Вилепского, передо- мною Стаішсла-
вомъ Пукъштою Клнвъзкгеловичомъ—хорул;ымъ
Волъковискнм'ь, намеетъннкомъ Виленским'ь оио-
ведалъ и обътежлпве я;алов:ілт> мещанннъ госно-
дарский и купецъ места Виленъского паіп> Ста-
пиславъ Ключата на татарина его королевской
милости иовету Внленского, па Айсу Шабаноннча
о томъ, штожъ дей року тенерешънего тисеча
пятьсотъ деветьдесятъ осмого, месеца Октебра
двадцать осмого дня, вжо о десятой годпне п
ночъ па иолзекгару, едучы дей ему Станиславу

Ключате, яко чолов ку, купецкому с товары сво-
ими з инъшыми кзгиъцами места тутошънего
Виленъского з места Кгданского тутъ до места
Виленского, до дому н мешкаиья своего, и вжо
дей нехавшы у браму Рудницкую места Виленъ-
ского, a прыеждяіаючы ку дому прозываемому
Сннгировскому, па улицы Рудницкой в месте Вн-
лепъекомъ недалеко брамы Рудницкое лежачому,
то накъ дей того дня и часу вышъ менованого
за власнымь росказаньемъ и посланьемъ того
Айсы ІІЬбановича слуги его власные, которые
мыто и торъговое в месте туюшъиемъ Вилеиъ-
скомъ вибирають, иа име Ахъметъ Шахъдовъ-
летевичъ и Война з ыншыли многими иомочъ-
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виками, которыхъ тотъ Айса Шабановичъ знавтъ
и имена, якъ ихъ зовутъ, ведаетъ, перенявши
его Станислава Ключату на той улицы Рудниц-
кой противъ дому Снегировъского, его дей Ста-
нислава Ключату збили и шкодливе зранили и
з воза дей его речей не мало за росказаньемъ
того АЙсы Шабановича взяли и пограбили, то
есть шкатулу железомъ окованую, в которой дей
было сто осмьдесятъ и тры чыръвоныхъ золо-
тыхъ, монеты двадцать и полчетверты копы гро-
шей лптовъскихъ, шолъку чырвопого литеръ
дванадцать, кождая литра куплеиан по шести
золотыхъ иольскихъ, а гаодъку чоръного литеръ
осмь, кожъдая куплена по пети золотыхъ поль-
скихъ, сыгнетъ золотый, в которомъ било полъ-
пета золотого чыртюного, а особливе мешокъ с
перъцомъ, в которомъ было перцу тры камени,
за который перецъ далъ былъ онъ за кожъдый
камень по двадцать осмп золотыхъ польскихъ,
мечъ за пять золотыхъ польскпхъ куплепый,
шапъка куны подшытая, за тры золотые поль-
ские купленая, поесъ за дватцать грошей купле-
ный, мешокъ и ножъ пры поесе, за десеть гро-
шей куплений, а у мешку дей было монеты дват-
цать осмъ грошей литовъскихъ, хустъка, кото-
рая коштовала полъзолотого польского, рукавицы
лосие, подшытые баранками, купъленые за два-
патцать грошей литовъскихъ, перъпиковъ тры,
куплепые по полчетверта грошей, пулгакъ, за
тры золотые польские куплений, а шкатула дей
коштовала два золотые польские. Который дей
тотъ грабежъ весь тые слуги того Айса Шаба-
новича, побравшы, до пего пана своего за роска-
заньемъ его однесъли и отдали и естли дей што
которому слузе того Айсы Шабановича якое зра-
непье в томъ часе стало, тогъды дей в обороне
за початъкомъ ихъ. Якожъ возный повету Ви-
денского Размусъ Кимбаръ, на томъ Станиславе
Ключате ранъ огледавъшы и чого будучы све-
домъ, ку записанью до книгъ созналъ и того
сознанья своего сегожъ року чи (98) месеца Окъ-
тебра ла (31) дня квитъ подъ печатью и с под-

писомъ руки своее и подъ нечатьми стороны
шляхты подалъ в тые слова писаный: Ja Ras-
mus Janowicz Kimbar — woźny powiatu Wileń-
skiego zeznawara tym moim kwitem, isz w roku
teraznieyszem tysiąc pięćseth dziewiędziesiąth ós-
mym, miesiąca Octobra dwadzistego dziewiątego,
dnia, maiąc ia na then czas przi sobie z stroną lu-
dzi dobrych, dwuch szlachczirow, pana Daniela No-
wickiego a pana Stanisława Grabowskiego, za oka-
zowaniem pana Stanisława Kliuczaty,—kupca mia-
sta stołecznego Wileńskiego, widziałem na niem
zbicie, zranienie у okrutne zmordowanie, a to iesth
w głowie nad czołem po lewei stronie widziałem
zbicie siniawę spuehłę, na ręce lewey przez dłoń
odespodz widziałem ranę krwawą ciętą barzo
szkodliwą, u teiźe ręki lewei u palca wielkiego
odespodz widziałem ranę krwawą ciętą, u prawei
ręki na srzednim palcu widziałem ranę krwawą
nieszkodliwą, które tho zranienie у okrutne zmor-
dowanie pan Stanisław Kluczata mienił sobie bydz
na ten czas stałe thu w mieście Wileńskim wedle
bramy Rudnickiey na przeciwko domu Snihirow-
skiego od tatar króla iego mości род іаШ Wileń-
skiego, od sług Aysy Szabanowicza za własnym ros-
kazaniem iegomosci, na imię Achmieczia Ssachdo-
wleciewicza, a drugiego Woyny, tatarzyna у odin-
szich pomocników iego, których on imiona i naz-
wiska ich lepiey wie у zna, iakoich zowią. A tak
ia woźny сот widział у na ten czas sły-
szał, daię tego wiadomia SAvego ten moy kwit.
ku zapisaniu do xiąg grodzkich Wileńskich
pod moią pieczęcią у s podpisem ręki moiey,
thak thesz pod pieczęciami strony szliachty,
przi mnie będącey. Pisań w Wilnie roku, miesiąca
у dnia zwysz opisanego. У того квиту печатей
прытнсненыхъ тры и подпись рукъ тыми словьк
Razmus Janowicz Kimbar—woźny ręką swą. Da-
niel Nowicki ręką swą własną. Которое опове-
данье и возного сознанье и тотъ квитъ его до.-
книгъ кгродскихъ Виленскихъ есть вписано.

Тоже, № 4S9h а к т ъ •№ 2<>-
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№ 109. - 1598 г. 29 Октября.

Жалоба Завацкаго на зем ннна Мартина Кіютя за нанесете побо въ по дорог

въ Немежъ, около „Гуръ".

Лета Божого нароженья лфчи (1598), месеца
Октебра к^ (29) дня.

На враде его королевской милости кгродскодіъ
воеводства Виленского передо мною Станиславомъ
Пукштою Клявзъкгейловичомъ, хоружымъ Вол-
ковыйскпмъ, наместникомъ Виленскпмъ, опове-
далъ и жаловалъ земенинъ господарьский повету
Виленского ианъ Станпславъ Завацкий на земе-
нина господарьского повету Виленского пана
Мартина Яновича Кпютя и на швакгра его Да-
ниеля Григорьевича Туровича о томъ, што-жъ
дей в року теперешиеліі д<рчй (1598), месеца
Октебра ки (28) дня ехалъ дей онъ Завацкий з
места здешнего Виленского до дому своего Кудь-
зовского, в повете Виленскомъ лежачого, дорогою
добровольною, з Вильна до Мемежы йдучою, то
пакъ дей того року и дня вышъ мепеного тотъ
Мартинъ Кшоть и с тымъ швакгромъ свонмъ
Даниелемъ Туровичомъ и з слугами своими, по-
гонившы дей его на той добровольной дорозе на
врочыщу, выеждчаючъі з Гуръ ку тому местцу,
где столп7> мурований былъ, u не маючы дей до
него никоторое ирычыпы, безъвинне дей его Ста-
нислава Завацъкого, шляхътича учътивого, пер-

вей кордами били, а потомъ паствечысе дей
надъ нимъ, маючы его по воли своей, на зелжы-
вость стану его шляхетского постройками двема
и бичомъ возницъкимъ окрутне а нелитостиве
дей збили, зърапнли и змордовали, и пры томъ
дей бои торбу з листами, справами его взяли,
а збивъшы и змордовавъшы дей его, еще дей
поврозомъ назадъ руки ему завезавъшы, на ко-
леса всадившы, зъ собою дей ку Рудомине везли,
п ажъ дей вжо не далеко Рудомины его пустили
и тую торбу его, вынемшы з нее две пары ма-
мрамовъ земскихъ Виленскихъ, на позвы выда-
ныхъ, за д* (4) грошы купленыхъ, и к тому пе-
чать его мосендзовую з гербомъ его, которая
коштовала 5Г (12) грошей, ему (не) вернули. Яко-
жъ дей онъ Завацский тотъ бой свой возному по-
вету Виленского Петру Юрьевичу Навошы ока-
зывалъ, который тотъ помененый возный чого
будучи ведомъ, ставшы очевисто сего-жъ року
чи (98), месеца Октебра трыдцатого дня пры уст-
номъ сознанью своемъ ку вписанью до шшгъ
кгродскихъ Вилепскихъ квитъ свой подалъ.

Тоже, J\? 4593і актъ <Л? г1/.

№ 110. —159S г. 29 Октября.

Заявл ніе вознаго о н допущ ніи Дыбовской ко вводу во влад ніе за долгъ до-

момъ Богдана Мамонича „надъ уличкою по правой сторон , йдучи отъ рынка къ

церкви Святой Троицы".

Я Янъ Ждановичъ Богдановичі., енералъ по-
вету Лидского, сознаваю то тымъ моимъ квнтомъ,
ия;ъ в року теііерешнемъ тисеча иятьсотъ де-
ветьдесятъ осмомъ, месеца Октебра двадцать
осьмого дня, маючы я ирыдане отъ враду кгрод-
ского Виленского в небытности на тотъ часъ у
Вильни ясне вельможного пана его милости, нана

Крыштофа Радивила, воеводы Виленского, гет-
мана навышшого великого ішязства Литовского
etc, u наместника его милости пана Станислава
Кляузкгейловича Пукъшты, хоружого Волковый-
ского, отъ пана Кгабрыедя Богдановича Рыпин-
ского, судьи кгродского Виленского, и будучи я
отъ него нослапымъ, а маючы я пры собе сто-
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ропою трохъ шляхтичовъ, у великомъ князстве
Литовскомъ оселыхъ, то есть пана Яна Петро-
вича Юндила, возного воеводства Виленского, а
пана Федора Ивановича Мокрецъкого, земе-
нина повету Лидского, а иана Амброжея Вой-
теховпча Ейсымонта, земешша повету Городен-
ского, елдилъ если на увязанье за декретомъ
суду головного трыбупальского и листами от-
праичыми дня вышшей помененого до его мило-
сти пана Богдана Мамопича, мешчанина места
Виленского, до каменицы его, в месте Внленскомъ
лежачое, которымъ декретомъ судъ головпый
трыбунальный в семь року деветьдесятъ осмомъ,
у Яовагородку месеца Септябра дванадцатого дня
з очевпстого иозванья за листомъ, записомъ до-
броволыіымъ пана Богдана Мамонича истизны,
совитости, зарз'ки, шкодъ, накладовъ па слово
реченье и пересуду ихъ мнлостямъ заразъ за-
плачоного на иаігу Богдану Мамошічу и маетно-
сти его лежачой и рухомой, а в недостатку и
на самой особе, всего сумою осмъ тысечей семь-
сотъ сорокъ одну кону грошей литовскихъ и
грошей двадцать лвтовскихъ всказали и ирысу-
дпли вельможной паней ей милости, нани Раине
Дыбовскоіі, подскарбішой земской великого кшіз-
ства Литовского, и на отраву, кромъ ратъ ста-
тутовыхъ, до суду кгродского Виленского отосла- ;
ли, около чого всего на декрете трыбунальскомъ:
п лнстахъ отправчыхъ шырей описано есть. Въ
которой снраве за ирыданемъ врадовымъ я ене-
ралъ зъ шляхтою вышей помененою, дпя ішпеш-
него вышей писаного в чотыры недели но иоданю
очевисто коней з лнстовъ отправчыхъ отъ суду.
головного черезъ возного воеводства Виленского і
пана Яна Петровича Юндила, который в той
снраве зо мною есть, прышолъ есми до каменицы
пана Богдана Мамопича у месте Внленскомъ,
идучы з рынку до церкви светое Троицы по
праве, надъ улочкою лежачое, з умоцованымъ ее
милости пани подскарбиное земеяиномъ господарь-
скимъ повету Городенского паномъ Марцыяномъ
Мокрецкимъ за моцьюлистовною, водлугъ права

справленою, на прын(ятье в от,)праве маетности
всякое пана Богдана Мамонича ему отъ пани
подскарбиное даною, хотечы порадкомъ статуто-
вымъ за тотъ всказъ отправу чынить, тамъ
есми знашолъ передъ вороты у тое камепицы
стоечы людей немало и неякогось Миколая Ку-
чыпского, менилъ се слугою быть пана Богдана
Мамопича, который насъ в камепицу ие пустилъ
и пана Богдана Мамонича быть дома не пове-
дилъ; до которогомъ то мовилъ, жемъ тутъ пры-
шолъ до тое каменицы пана Богдана Мамонича
за всказомъ трыбунальскпмъ, за ирыданемъ отъ
враду кгродского Вилеяского за суму пенезей
осмъ тысечей семьсотъ сорокъ и одну копу гро-
шей литовскихъ и грошей двадцать отправу
шнить и шацункомъ статутовымъ ей милости

пани подскарбиной подать. Который то слуга
Богдана Мамонича отказалъ, ижъ дей панъ его
черезъ него увязаня боронптъ и не поступуетъ
для того, ижъ вже дей ей милость пани подскар-
бипая отъ пана моего есть занозвана до суду
головного трыбупальского до Менска в рокъ
пришлый деветьдесятъ девятый, о заочный пе-
реводъ нрава, за чымъ и увязаня борошітъ и не
поступуетъ. А умоцованый ей милости наші нод-
скарбиное мною и стороною шляхтою осветчилъ-
се, пжъ нанъ Богдапъ Мамонпчъ декретови
трыбуиальскому спротивяется, допустившы за
очевистымъ нозвомъ на собе правне, слушне нраво
иеревести, чынечы дей зволоку и великие шкоды
ей милости прыправуетъ. А видечы я тое не-
поступепе увязаші в тую камешщу, прочъ есми
отошол'ь, чого я будучи добре сведомъ далъ есми
сесъ мой квитъ ку заішсаныо до кшігъ кгрод-
скихъ Внленскихті з печатью моею и з ноднн-
сомъ руки моее и я печатьми и з подписаны
рукъ, которые писать умели, стороны шляхты,
звыіяъ в семъ квите писаное. Писанъ датою
року, месеца и дня звышъ помененого. Янъ
Ждановичъ Богдановича енералъ повету Лид-
ского власною рукою подписалъ.

Тоже, №4ї<)), актъ М }0.
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,М 111. —1598 г. 29 Октября.

Заявленіе возныхъ о недопущ ніи ввода Халецкой во влад ніе ШНЩЕНСКИНЪ ДО-

момъ Богдана Мамонича.

Л Еропииъ Совкгяло—енералъ, а я Петръ
Невоша, возиые повету Виленского сознаваемъ
симъ натимъ квитомъ, ижъ в року теперешнемъ
тисеча иятьсотъ деветьдесятъ осмомъ, месеца
Октябра двадцать девятого дня, маючы мы воз-
иые звышъ номеиеные при собе стороною людей
добрыхъ двухъ шляхтнчовъ, пана Яна Невель-
ского а пана Матея Счедветского, были если
при служебнику земешша господарского повету
Ошмеисгсого пана Богдана Мамоішча, нри пану
Мпколаю Кучішскому, кгды умоцованый ей ми-
лости пани Ранни Дыбовское Деметрыиое
Халецкое, подскарбиное земское великого княз-
ства Литовского, 'наш. Марцыянъ Мокрецкші з
вознымъ енераломъ повету Лпдского Яномъ Жда-
новичомъ Богдановича и зъ стороною людьми
добрыми трема шляхтичами, также з врадомъ
места Внлелского, двема раііцамп и ішсаромъ
местскими Внленскнмн, также двема слугами п
враду местского былъ на увязанье в камешщу
пана Богдана Мамонича ІИыщинскую, тамъ на
тотъ часъ при цасъ возныхъ и стороне номене-
uofl тотъ слуга его милости пана- Богдана Ма-
мопича в тую камешщу помеііеную и в ышпие

ле;качие и рухомые,
нравомъ земскимъ,

яко и нодъ правомъ местскпмъ будучыхъ, пме-
немъ пана своего боронилъ и не поступовалъ.
для того, же ей милость наші иодскарбішая о
злый иереводъ права есть заиозвана до суду го-
ловного трибунального на рокъ пришлый тисеча
нягьсотъ деветьдесятъ девятый, также и врадъ

вси маетности его милости
гдежъ кольвекъ такъ нодъ

звышъ помененые до сего квиту моего уписа-
ломъ, и такъ се слово отъ слова в собе маетъ:
Пане возный и панове сторона и пане враде ме-
ста Виленского! Я Миколай Кучинский, служеб-
никъ земенина господарского повету Ошменьского
пана Богдана Мамонича вашей милости такую
ведомость на сей дедуле моей, вм сто устного
мовенья, подаю: его милость пант, мой панъ
Богданъ Мамоничъ не естъ ни в чомъ проти-
венъ праву посполитому, также и декретові! суду
головного трыбунального, але же ей милость
пани подскарбиная о тотъ переводъ права, ко-
торый на иану Богдану Мамояичу одержала в
Новагородку у суду головного трыбунального в
року тенерешънемъ тисеча пятьсотъ деветьдесятъ
осмомъ, есть, яко о злый а не слушный, в тылъ
заочне на нем7> учиненый переводъ права, за
лпстомъ, которого иаііъ мой спольне зъ его ми-
лостью наномъ Лукашомъ Мамоничомъ, скарб-
нымъ великого князства Литовского, старостою
Дисенскимъ, ей милости пани подскарбиной на
такий доли, шіколи недавалъ, не маючы жадного
приступу до пана моего, ино будучи ей милость
пани ішдскарбішая акторкою в той снраве водле
науки права посполитого есть припозвана до
суду головного трыбунального до Менска на рокъ
пришлый тисеча нятьсотъ деветьдесятъ девятый
до того-жъ термшіу воеводства Новгородского,
вкоторомъ ей милость переводъ права одержала,
в которой снраве, же судъ трибунальний на
отираву одослалъ до враду кгродского Вилен-
ского. тогды тёжъ листомъ упоминалышмъ враду

кгродский Виленскнй, аби отправы не чішилъ, до | земского Виленского его милость панъ воевода
Менска, яко ширей мовенье свое тотъ слуга его Виленский и врадъ его милости кгродский Ви-
мнлости пана Богдана Мамонича звышъ иомене- ленский есть онесенъ и позвы до суду головного
ный на цедуле своей с подішсомъ руки моейе,
мене Кропима Совкгяла враду местскому подали,
и возному помененому енералови повету Лндского
Яну Ждановичу Богдановича подавали, нижли ее
брати не хотелъ, которую цедулу для ведомости
бороненья увезанья в тую каменицу и добра

трыбуиалышго на тотъ же рокъ и термиігь до
Менска зало/конъ, абы ведаючы о заложеныо по-
зву по ей милость иани подскарбиную о злый,
песлушный переводъ нрава, возного на отправу
не нридавалъ и яко возного не иосылалъ, также
и самъ однравы чынить не выеждчадъ, яко о



томъ ширей на тыхъ позвехъ ио ей милость
пани подекарбиную и по врадъ кгродский Вилен-
ский и листехъ упоминальныхъ есть описано
и доложоно. Про то с тыхъ цричинъ я именемъ
пана Богдана Мамонпча, пана моего, за роска-
заньедП) его в тую камешщу, которая есть под?>
правомъ местскимъ, прозываемую Шищішскую, и
во вси именья пана моего, которые суть подъ
правомъ земскимъ, и в ыншие всп маетности нана
моего лежачие и рухомые, где-;къ кольвекъ бу-
дучие, увязаиья модно бороню я не ностз'пую,
для тыхъ причинъ, яко се на нозвехъ помене-
ныхъ, листахъ згііоминальныхъ на сей цедуле

моей ширей поменило. Якожъ прошу, абы тая
цедула моя при сознанью твоемъ, пане возный
и враде местский, которую я Еашей милости даю,
с нодписомъ руки возпого вписана была, на што
и сесъ квитъ подъ печатьми нашими и с под-
нисомъ руки мене Еронима Совкгяла, также
подъ ничатьми стороны шляхты звышъ помене-
ное ку записаныо до книгъ кгродскихъ Виден-
скихъ подали есмо. Писанъ у Вильни, року и
дня звишъ номененого. Еронимъ Совкгялъ, ене-
ралъ возный повету Виленского рзгкою власною.

Тоже, № 4J93) актъ Л 3 28.

№ 112. -1598 г. 29 Октября.

Протостъ со стороны пов р ннаго Луки Мамонича противъ ввода Дыбовской во

влад ніе ии ніями н домами его.

Я Еропшгь Совкгялъ едералъ, а я Нетръ
Новоша, возные новету Виленского сознаваеш,
симъ нашпмъ КІІИТОМЪ, НЖЪ року теперь пду-
чого тисеча пятьсотъ деветьдеснтъ ослого, ме-
сеца Октебри двадцать девятого дня, маючи мы
возные при собе стоионою людей добрихъ, двухъ
шляхтичовъ, пана Яиа Матюшу а пана Якуба Гри-
горьевича, были есмо при служебникахъ, альбо
умоцоваыыхъ его милости пана Лукаша Мамонпча,
скарбного великого кшізства Литовского, старо-
сты Дпсенского, пану Яну Гриневскомъ и пану
Яну Ланинскомъ, кгды умоцованый ей милости
пани Раины Дыбовское Деметровое Халецкое,
подскарбиное земское, великого князства Литов-
ского, панъ Марцыянъ Мокрецкий з вознымъ
енераломъ повету Лидского Яномъ Ждаиовнчомъ
Богдановича и з стороною трема шляхтичами,
также з врадомъ места Виленского, двема рай-
цами и писаромъ местскими Виленскими, также
двема слугами враду местского былъ на увезаиье
в добра его милости пана Лукаша Мамонича,
скарбного великого князства Литовского, старо-
сты Дисенского, подъ правомъ местскимъ буду-
чие, приходилъ до каменицъ шести, то есть За-
рецковское, Себестыяновское, Кгельды, Хотеев-

ское и Тешпнскихъ двз'хъ, тамъже на тотъ часъ
при иась возиыхъ и стороне номененые слз'ги
его милости пана Лукаша Мамонича, скарбного
великого кшізства Литовского, увязаиья в тые
добра номененые, такъже ц фольварку Поиильна

і л млынами и зъ гамерами и в нишие вен мает-
цостц его милости лежачие и рухомые, где коль-
векъ такъ нодъ правомъ земскимъ, яко и иодъ
цравомъ местскнмъ будучие, именемъ пана
своего боронили и не постуиовали для того, же
ей милость панн нодскарбнная о злый нереводъ
права есть заиозваиа до суду головного трыбу-
иальиого на рокъ пришлый тнееча нятьсот'ь де-
ветьдесятъ девятый, также и врадъ кгродский
Виленский до Менска, абы отправы не чынилъ,
яко ширей мовенье свое тые слуги его милости
пана скарбного звышъ помененые на цедуле
своей с подписомъ руки моее мене Еронима Сов-
кгяла враду местскому подали и возпому ноие-
неному енералови повету Лидского пану Яну
Ждановпчу Богдановича подавали, пижли ее брати
не хотелъ, которую цедулу для ведомости боро-
ненья увезанья в тые добра звышъ помененые
до сего квиту пашого уписали есмо, которую
уписуючи слово до слова такъ се в собе маетъ:
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Пане возный н панове сторона! За росказаньемъ
его милости пана Дуката Мамонича, скарбного
великого князства Литовского, старосты Дисеп-
ского, я Янъ Гриневский и я Янъ Лапинский
увязанья и отиравы чинити в тые каменицы и
дворы его милости наиа скарбного, нана нашого,
то есть в каменицы тые Зарецковскую, Себесты-
яновскую, Кгельду, Хотеевскую и Тешинские
две, до которыхъ есте з врадомъ местскимъ на
отраву пришли, ей милости пани подскарбиной,
вамъ, такъже и врадови местскому боронимъ и
не поступуемъ, не взглядомъ того, абы его ми-
лость панъ нашъ мелъ декретовн суду головного
трибунального иротивеыъ быть, але для тое иры-
чины, ІІЯІЪ ей милость папи нодскарбииая отъ
его МИЛОСТИ нана скарбного пана нашого о тотъ
неслушний в тылъ заочный за листомъ пе прав-
дивымъ у суду головного трыбунального у Но-
вагородку в року тепереишемъ тисеча пятьсотъ
деветьдесятъ осмомъ переведений переводъ права
п о одержанье за шшъ сказу сумы иенезей, в
декрете трпбупалыюмт. меновпте описаное, до
пришлого суду головного трибунального до Мен-
ска на терминъ воеводства Новгородского, ко-
торый се зачнетъ и отнравованъ бытн маетъ в
року дастъ Богъ иришломъ тисеча нятьсояъ де-
ветьдесятъ девятомъ, водле наз'кп права поспо-
литого оішсапое есть запозвана, о што тежъ u
его милость наіп> воевода Впленскші лпстомъ
судей земскихъ Виленскихъ и врадъ его милости
кгродский Внльнский упомішалыіымъ есть объ-

вжо по обнесеныо листомъ упоминальнымъ и по
заложеныо нозва врадзг также п самое пани под-
скарбипое врадъ кгродский Виленскпй черезъ
возныхъ и сами черезъ себе, также и врадъ
места Впленского на маетностяхъ н на особе его
милости пана скарбного чшгать и сторона пово-
довая того се у нихъ домогати противъ науце
ирава посполитого, около того описаное, не мо-
жетъ, до того часу, ажъ се за тымп позвы сто-
роны в праве належномъ розонрутъ, чого и право
посполитое позволяетъ, што не голыми словы
показуемъ, але письмомъ, ианродъ протестацыю,
неред7> сзтдомъ головным'ь трибуиальнымъ на ей
милость иаші подскарбииую зачиненую, листъ
упоминалный, отъ суду земского Впленского взя-
тый, позвы, до судзг головного трибунального по
врадъ кгродскийВпленскпй и ей милость пани под-
скарбииую описание, выписы на доводы положенья
такъ листовъ упоминальныхъ, яко п позвовъ
особамъ вышей поменеішмъ до трибз'налу а до
сконченья и скуточное росправы яко в тые ка-
менпцы помененые и в фольварокъ ІІовнльно,
млыны, гамеръ и в панерню, также и во вси
ішшие маетности его милости, где кольвекъ бу-
дучие такъ подъ вольностью шляхетскою, яко и
подъ иравомъ местскимъ, лежачнхт> и рухомыхъ
его милость папъ скарбный черезъ насъ тобе,
пане возный, u враду места Впленского посланому
отправы чинити борошітъ и увязанья не иосту-
нуетъ и мы не поступуемъ, такъ п потомъ са-
мому враду кгродскому Впленскому. отъ которого

несеп'ь, также и нозвы до трибунал}' пришлого сен есть теперь послаиъ, п тому, который бы
до Менска и на тот'ь же терминъ, яко се вышей нрадъ з ішмъ былъ, п кождому шішому увлзацья
помеішло, есть заложонъ, уномішаючы тымъ пн-1 боронити будетъ и не поступптъ, для тыхъ при-
CTOM7J нана воеводу Виленского и нозываючц j чішъ, яко се звышъ помеиило. И прошу, пане
врадниковъ его милости кгродскнх'ь Внленскнх'ь позный, п тебе, пане враде местскнй, аоы тая
позвы трибунальными, абы на отираву за тымъ цедула наша вместо устного мовеш.я при томъ
декретомъ суду головного трибунального, кото-1 сознанъю твоемъ до кнпгъ врадовыхъ была впп-
рый ей милость иаіш подскарбиная заочие в
тылъ на его милости иаиу скарбномъ у Нова-
городку одержала, до маетности его милости ле-
жачое и рухомое, гдежъ кольвекъ и иодъ кото-
рымъ нравомъ будучое, также и до самое особы
яко возныхъ не посылали, также и сами особами
своими не ездчази и чинити ее не важили, до
того часу, аась се его милость ианъ скарбний,
зъ ей милостью пани подскарбипою за тыми ио-
звы иравомъ о то у трибуналу розопретъ и

сана. Которого виденья ц слышенья нашого дали
есмо ку заннсаныо до кннгъ кгродскнхъ Вилен-
скихъ сесъ нашъ квитъ подъ нашими печатьмп
и с нодписомъ руки мене р]ронима Совкгяла,
также иодъ печатьми стороны шляхты, звышъ
имены помененое. ІІисанъ у Вильни, року, не-
сена и дня, звышъ на дате написаного. Еронииъ
Совкгялъ, енералъ возішй повет}' Виленского,
рукою власною.

Тоже, вктъ №
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Заявлені вознаго о недопущ ніи Дыбовской ко вводу во влад ніе им ніями и

домами Луки Мамонича за его долги.

Я Янъ Ждааовичъ Богдановича, епералъ по-
вету Лидского (сознаваю сидіъ) моимъ квитомъ,
ижъ в року теперешнемъ тысеча пятьсотъ де-
ветьдесятъ осмозіъ, меееца Октебра двадцать
осмого дня, маючы я прыдане отъ враду кгрод-
ского Вилепского, в пебытности на тотъ часъ у
Вильни ясне вельможного пана его милости, пана
Крыштофа Радивша, воеводы Впленского, гетмана
навышшого великого князства Литовского etc.
и наместника его милости пана Станислава Кляуз-
кгейловпча ІІукшты, хоружого Волковыского,
отъ пана Кгабрыеля Богдановича Рышшского,
сзгдьи кгродского Впленского, и будучи отъ

врадовьшъ пана судьи кгродского Виленского, я
енералъ з шляхтою вышей помененою дня пи-
нешцего вышшей писаного в чотыры недели по
подаию очевисто коиеи з листовъ отнравчыхъ
отъ суду головного черезъ возного воеводства
Виленского нана Яна Петровича Юндзила, кото-
рый в той справе зо мною есть, до маетности
пана скарбпого именья его милости Порудомшш,
у воеводстве Виленскомъ лежачого, з умоцона-
нымъ ей милости наии иодскарбішое, земениномъ
повету Городенского паномъ Марцыяпомъ Мок-
рецъкнмъ, за моцыо листовною водлугъ права
справеною, па нрыняте в отправе маетности вся-

него носланымъ, а маючы я пры собе стороною! кое пана скарбного, езіу отъ пани иодскарбішое
трохъ шляхтпчовъ, у великомъ князстве Лптов-1 даною, готечы порадкомъ статутовымъ за тотъ
скомъ- оселыхъ, то есть пана Яна Петровича ІОц-
дпла, возного воеводства Впленского, а нана Фе-
дора Ивановича Мокрецъкого, земешша повету
Лидского, а папа Амброжея Койтеховича Ейсы-
монта, земепипа повету Городенского, ездилъ
есмп на увязане за декретомъ суду головного

всказъ отправу чыпить, тамъ есмп знашли пе-
редъ вороты стоечы самотретего ураднпка тамош-
него пана Николая Грынкевпча, который насъ до
того двора Порудомипы не нрьшускаючы, за за-
пытанемъ моимъ пана скарбного (у дворе) Нору-
домпне не новедилъ, которому я оказавши вска-

Трыбунальского u листами отнравчыми дня вы-j зане (вра)довое, жемъ посланъ на отправу за
шей помененого до его милости пана Лукаша | всказомъ трыбунальскіпгь (трохъ ты) сечей чо-
Мамопича, скарбпого великого князства Литов-1 тырохъсотъ сорока двухъ копъ грошей литов-
ского, до маетности его милости, у воеводстве.скпхъ па маетности пана скарбного, пыталъ
Впленскомъ лежачое, которымъ декретомъ судъ | есми, если его милость панъ скарбный посту-
головний трыбупальсішй в семъ року деветьде- і пуетъ увязанья, кгды;кемъ дей нослапъ есть не
сятъ осмомъ у Новагородку, месеца Сентябра два-j только тутъ до Иорудомины, але и до ішшое
надцатого дня з очевнстого позваня залистомъ до- маетности нана скарбпого и до камеігацъ мест-
бровольнызпі занпсомъ пана скарбного истпзны, | скнхъ и до фольварку ІІовнлыія. На што тотъ
совитостп, заруки, шкодъ, накладовъ на слово ре-; врадшікъ отказалі. — ижъ в томъ именью дей
ченье и нересуду, ихъ милостямъ заразъ занлачо- Порудоміше ппиъ мой черезъ мене, нодданыхъ,

ного, на панускарбномъ и маетности его лежачой и
рухомой, а в недостатку и на самой особе, всего су-
мою тры тысечы чотириста двадцать две копе гро-
шей лнтовскихъ всказали и присудили вельможной
ианей ей милости, наней РаішеДыбоиской,нодскар-
бнной земской великого киязства Литовского, и на
отнраву, кромъ ратъ статутовыхъ, до суду кгрод-
ского Виленского отослали, около чого всего на де-
крете трыбунальскомъ и листахъ отправчыхъ ши-
рей описано есть. В которой справе за прыданемъ

бояръ, ноль, сеіюжатей, бору, лесовъ и двора а
згола всего а всего боронить а увязаня не по-
стунуетъ, для того, ижъ дей есть одъ пана скарб-
ного ей милость наші подскарбиная позваная о
не слушний нереводъ права в рокъ прышлый до
Менска до суду головного; которого иеностуненя
увязаня цедулу, менечы, пжъ с подппсомъ руки
ех'о есть, подалъ, которую я епералъ взялъ и,
подписавши рукою своею, тому умоцованому ей
милости папи подскарбиное для пришлого часу
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далъ. А заховуючысе я водлугъ права, оному жъ
ураднику поведилъ, ижъ я еду до селъ тамош-
нихъ порадкомъ права посполитого отправы чы-
нить; и ехалъ если до Порудомины (з)подданыхъ
тамошпихъ порадкомъ права посполитого отправу
чынити, гд мене тотъ же врадпикъ перепялъ
и имепемъ пана скарбного, папа своего увязаня
борошілъ; а мало па томъ маючы, ехалъ есмн
до другого фольварку папа скарбпого Порудо-
ыпнского, названого Шембелевского, и до третего
Курыловского, в которых!) тотъ же врадішкъ
пана скарбного щіепемъ папа своего увязаня
бороішлъ п пе поступилъ. О што все умоцова-
ный пани подскарбиное панъ Мокрецкий мною
вознымъ еперальпыиъ п стороцою шляхтою освет.
чалъсе, н;къ дей ся декретовп трыбунальскому
спротпвяетъ а увязапья не поступуетъ. Якожъ
оттуль есмо прочт. отъехали, новедпвшы то, ижъ
до нишихъ маетностей пана скарбпого поеду, и
ехалъ если до именья пана скарбного Повнльпи,
у воеводстве Впленскомъ, недалеко места Вплеп-
ского лежачого, и кгдымъ тамъ прыехалъ до
того двора Повилыш его милости пана скарбного,
у томъ дворе врадішка, аіш тивуна незнашолъ,
только знаыолъ неякую Федору Иванову Маты-
совую, рыкуныо, которая у дворе никого быть не
поведала, только челядь, колькось жонокъ, а коло
двора ремеснпкп дей пана скарбного власные
мешкаютъ; а не маючы з кішъ большъ розмо-
вить, оной рыкуньи иоведилъ есмп, нжъ маючы
я црыдаііье отъ в раду кгродского Вііленского,
прыехалъ есмп тутъ отправу чыпить ей милости
пани нодскарбиной за декретомъ трыбунальскішъ
трохъ тыеечей чотырехъ сотъ сорока двух'ь копъ {
грошей литовскихъ, и пыталъ, если узязаіш но- j
ступуютъ. На што отказала, нжъ я дей не бо-
роню и цц о чомъ не ведаю; до которого двора
подданыхъ дей нетъ ни одного, только не нода-
леку домки побудованы и ремесшпш в шіхъ
суть розного (ремесла): кожемяки, порохов-

ники, блехаръ, котляры, мельники ; якожъ
я у всихъ тыхъ былъ и имъ ознаймнлъ, ижъ
есми увязовать за помененую суму прыехалъ;
которого увязанья (нихто) з нихъ не боропилъ.
Што все тотъ умоцовапый ей милости пани под-
скарбиное (мною вознымъ) осветчилъ ииросилъ,
абы шацункомъ статутовьшъ в тые ремесники и
домки ихъ вси млыны, кгрунты нашны ,

сеножати, лесы дворные его увезалъ и пани под-
скарбиной подалъ; пижли того дпя, ижъ се было
зпозпило, отъехалъ есми до места Вилепского па
ночъ, а тотъ шацунокъ и номеру кгрунтовъ на
день завтрешний тогожъ месеца Октебра двад-
цать девятого дня отложылъ. Якожъ п на зав-
трее того дня, двадцать девятого месеца Октебра,
ехалъ есми до того двора Повпльнп, хотечы тыхъ
ремесниковъ, домы пхъ и платъ, што даютъ,
ошацовать, кгрупты, поля померить; нпжли па
завтрее, кгдымъ тамъ прыехалъ и знову о собе
далъ ведомость, тамъже пеякпй Крыштофъ
Кголншка з многими мужыкамп собраными з
кийми и з розными бронями, прыбегшы з велп-
кимъ пудомъ, поведилъ, нжъ дей якобы в пе-
ведомости его МИЛОСТИ пана скарбного и насъ
слугъ его вчора есте тутъ прыеждзалп п сего
дня црыехалн, а такъ панъ мой вамъ черезъ
мене того увязанья не поступуетъ и боронптъ
такъ въ тые ремесшпш, млыны, кгрупты, яко п
во вшелякие маетности свое, гдежъ кольвеігъ бу-
дучые, для того, пжъ вже дей ей милость панп
подскарбнная отъ пана моего есть запозізана до
суду головного трыбунальскаго в рокъ прыш-
лый деветьдесятъ девятый до Менска о заочный
переводъ права и судъ тежъ кгродскпй Впленский
запозвапъ есть, жебы за то на иану мое.мъ от-
правы нигде ни на которой маетности чыинть
не нажылп, и я дей того увязаня вамъ моцно
бороню н пе допускаю, а вместо устного мовеня
своего з шыршымъ докладомъ далъ ми цедулу
того бороненя своего, менечы быть з нодппсомъ
руки сиоее, просечы, абы то нры ведомости моей
было. Я и тую цедулу мовеня его, для прышлого
часу рукою своею подписавши, тому умоцонаиому
наші иодскарбиное далъ и, впдечы тое не доиуш-
ченье того увязапя, ехалъ есми отъ того фоль-
варку Повиленского нрочъ и тогожъ дня двад-
цать девятого Октебра, року теперешнего де-
ветьдесятъ осмого з тымпжъ помененымп паны
стороною шляхтою для отправы тое сумы пене-
зей шли есмо до камепицъ его милости пана
скарбного, в месте Виленскомъ будучыхъ, до
нершое каменицы у бокъ Ратуша, противъ со-
ленниковъ, до другое в улицы Неиецкой, з рынку
идучы нолеве, а до двухъ каменицъ, на Имбаре
посполу стоячыхъ по другой стороне Ратуша, а
до пятое каиеницы, минувши улицу Ц нскую,
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идучы ку Острой Браме по праве, не доходечы
гостинного дому, тамъ же, за опытанемъ моимъ,
во всихъ тыхъ каменицахъ, слуги (его милости)
пана скарбного, а меновите неякийЯнъ Грынев-
ский з товаришами своими то поведилъ, ижъ дей
панъ нашъ и мы именемъ его милости того увя-
занья во вси каменицы и во вси маетности, гд
кольвекъ будучые, боронимъ и боронити увезде
будемъ, для того, ижъ дей вже (ей милость пани
подскарбиная) о тотъ переводъ заочный права

есть позвана и судъ кгродский Вилен-
ский есть позванъ, абы отправы не чынили до
росправы у сзгду головного, якожъ и цед}̂ лу тотъ
Грыневский давалъ, въ которой ихъ такаяжъ
обмова, яко и в першыхъ есть; я ее не бралъ.
Што все мною енераломъ и стороною шляхтою
умоцованый ей милости пани подскарбипоеосвет-
чылъ, ижъ дей декретови трыбупальскому, стра
тлвшы разъ право и допустивши за очевистымъ і

позвомъ на собе перевести, спротивяетъсе, и
увезаня не постуяуетъ, чынечы великую зво-
локу и шкоду ей милости пани подскарбиной,
надъ ясное право. Чого я будучи сведомъ, далъ
есми сесъ мой квитъ згодне з стороною шлях-
тою вышъ помененою до записанья до книгъ
кгродскихъ Виленскихъ за печатью моею и з
подписомъ руки моее и з.. печатьми стороны
шляхты, на той справе будучое, и з подписомъ
рукъ ихъ, которые писать умели. Иисаиъ року,
месеца и дня звышъ помеценого. У того квиту
печатей прытиснепыхъ чотыры, а подпись рукъ
тыми словы: Янъ Ждановичъ Богдановичъ, ене-
рал'ь повету Лидского, власною рукою иодпи-
салъ. Ambroży Woycyechowicz Eysmont ręką swą,
Янъ Петровичъ ІОндилъ, возный повету Внлен-
ского, руку свою подписалъ.

Тоже, № 4S93>

ЛЬ Ш . —1598. г. 3 Декабря.

Зал вскій продаетъ Нелюбовичу свой домъ на Ивановской улиц .

Я Крыштофъ Залевский а я Ганна Крышто-
фовна Залевского Яповая Неровская, я Ядвига
Крыштофовна Залевского, я Миколай а я Крыш-
тофъ Крыштофовіі'іЫ Залевскпе, дети помеие-
пого пана Крыштофа Залевского, вен спальне
згодне и одностайне за одну особу себе почы-
таючы и розумеючы и одппъ за другого подве-
зуючысе и иодъ обовязки нпжей номененые иод-
даючысе, чынимъ явно и созпаваемъ снмъ па-
шымъ спольнымъ лпетомъ добровольным'!, вечы-
стымъ нродажішмъ заішсомъ нспмъ вобецъ и
кождому з особна, кому бы о томъ ведатн нале-
жало нинешнего и на нотомъ будучого веку лю-

. демъ, ия; што я Крыштофъ Залевскпй посполу
з малжонкою своею небощыцою Ганною Кадлу-
бовскою, маткою номененыхъ детей моихъ, ку-
лилъ есми собе на вечность каменицу, в месте і
его королевское милости Виленскомъ на улицы
Светоянской подле дому шпитального з одное
стороны, а каменицы небощыка Антонего Кравца;
з другое стороны лежачую, у его милости пана

Ольбрыхта Савицкого, старосты Мельницкого и
у брата его милости пана Николая Савицкого
и у матки ихъ милости папей Ганны Войте-
ховны з Березичъ Матысовое Савицкое, каште-
ляповое ІІодляшское, за полторы тисечы копъ
грошей Литовскпхъ, яко о томъ всемъ шырей
и достаточней в листе ихъ милости пановъ Са-
внцкихъ продажпомъ отъ пихъ на то даномъ и
на выиисехъ врадовыхъ оиисапо и доложоно
еетъ. Ино мы звишъ менованые особы, будучи
в спокойном1!, держаныо того дому преречоиое
каменацы нашое, а потребуючы ку пильпымъ и

нольнымъ потребамъ нашыиъ сумы пенезей,
взяли есьмо мы пси сполыіе у его милости пана
Яна Нелюбовнча, маршалка его королевское ми-
лости, и у малжопки его милости пани Зофии
Рыловны певную, готовую и до рукъ нашыхъ
даную суму пенезей, то есть полторы тисечы
копъ грошей личбы и монеты великого князства
Литовского. И за тую менованую суму пенезей
полторы тисечы копъ грошей литовскихъ мы
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вси сполыіе і?а то се зезволившы и згодпвшы,
а вольности в праве посполитомъ описаное ужы-
ваючы, продали и па вечность спустили есыю
его мплостп папу Яну Нелюбовичу, маршалку
его королевское милости и малжонце его мило-
сти пани Зофии Рыловие, детемъ, потомкомъ
и щадкомъ ихъ милости тую вышей помененую
калешщу нашу, на улицы Светозшской з одное
стороны подле дому шпитального, а з другое
стороны подле каменнцы пебощыка Антонего,
кравца лежачую, никому ннчымъ не пенную и
въ жадномъ долгу перво сего пикому пе заве-
деную, зо вснмъ будованьемъ мурованымъ и
деревенымъ, такъ, ш:о се тан камешща сама в
себе, в околпчностяхъ и пожиткахъ свопхъ здавна
мела и теперь маетъ, ннчого в ней сами на себе
и ни на кого иного не зоставуючы, анн выйму-
ючы. Якожъ есмо за разомъ тую каменицу пашу
в моцъ, во владность, держанье и зг вечное ул;ы-
ванье его милости пану Нелюбовичу и маля;онце
его милости подали, завели и поступили и все
право нашое куиние на тую камешщу нале;качое
до рукъ nxrj» милости отдали п вен варунки и
слова в немъ описание па пхъ МИЛОСТИ самыхъ

II ПОТОМКОВ!. ИХЪ МИЛОСТИ ВЛИЛИ II СНМЪ ЛІІСТОМЪ

нашымъ вливаемъ вечными часы. Которое право
вжо не намъ, але вместо насъ его милости пану
Нелюбовичу и малжонце его мплостп и потом-
комъ нхъ милости служытп маетъ вечными часы.
Ц вжо отъ дня и даты сего листу нашого мають,
волыш и моцнн будутъ его милость нанъ Лнъ
Нелюбовичъ, маршалокъ его королевское ми-
лости, пани Зофнн Рыловпа сами, дети, потомки
и щадкп нхъ милости тую камешщу, отъ насъ
на вечность нхъ милости проданую, спокойне
держати, ужывати, вшелякпе иожыткп собе влей
прымножати, на себе брати и на пожытокъ свой
оборочати вечными часы, волші будучи ихъ
милость сами и потомки ихъ милости тую каме-
цццу кому хотечы отдати, продати, даровати,
записати, заменитп, заставити и тымъ водлугъ
волн и уподобанья своего, «ко властностью
своею, шафовати и ку своему иалеиъшому ио-
жытъку оборочати дочасне и вечне. А мы особы
звышъ менованые сами, дети и потомки пашы
отъ даты сего листу нашого до тое каменнцы и
до жадное части ее никоторое моцы, владзы,
вступу, панства, дедицетиа мети, ани тежъ в

деръжапыо и ужыванью ихъ милости самыхъ и
потомковъ ихъ милости и кождого держачого
тое камепицы пикоторое переказы чыпити и
трудности пиякнмъ обычаемъ и способомъ зада-
вати не маемъ и не будемъ мочы вечными часы,
але еще естли бы хто кольвекъ такъ з блпзкихъ
кровпыхъ нашыхъ, яко и з обчыхъ людей в
тую каменицу, отъ насъ вечне ихъ милости про-
дапую, встуиовалъ, до права о нее або о якую
часть ее позывалъ, отпималъ, або в держаныо
и ужывапыо ихъ милости и потомковъ ихъ ми-
лости и держачого тое каменицы переказу чы-
ннлъ и трудность задавалъ, тогды мы вси, аба
которому з насъ отъ его милости пана. Нелгобо-
вича и малжонъ ки его милости, або держачого
тое каменпцы черезъ лиетъ пхъ отвороный о
томъ озпаймепо будеть, одииъ другпмъ не вы-
зювляючысе, у кождого суду и права п па вся-
комъ меетъцу его милость папа Нелюбовича п
зіалжонку его милости и потомковъ ихъ мило-
сти и держачого тоо камеипцы заступовати п
своизіъ властпымт. гроиюмъ, працою и накладомъ
очыщатп, боронити и до конца очыстити и успо-
коити зіаезп> и повпнпи будемъ и кождый з
насъ повинепъ будетъ такъ много разовъ, иле
бы того потреба указовала. А естли быхмо зіы
сами в тую камешщу отъ пасъ проданую або
в которую чась ее вступовалп, в держапьго и
ужывапыо пхъ милости переказу учынилп н
якнмъ кольвекъ обычаемъ и способомъ . труд-
ность задавали, або за ознайменьемъ отъ пхъ
милости и держачого тое камепицы отъ кождого
такового вступующого, переказу чынящого п
трз'дность задающего, пе застуловалп и пе очы-
щали и до конца не очистили и не успокоили
тогды маемъ и иовипнп будезіъ п кождый з
насъ, одшп. другимъ не вымовляючысе, повипепъ
будетъ заруки заплатити стороне жалобливой
тисечу копъ грошей Литовскихъ и ку тому вси
шкоды и наклады кромъ жадного доводу и нры-
сеги телеспое, только па голое слово реченье
пхъ милости самыхъ або удюцованого нхъ ми-
лости заплатить и нагородить. О которое нару-
шенье и невыполненье которого кольвекъ арти-
кулу и паракграфу, в семъ листе нашомъ опи-
сішого, о заруки и шкоды, наклады вольно бу-
детъ н снмъ листозп» нашымъ позваляемъ его
милости пану Нелюбовичу и малжон^в его ми-
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лости и потомкомъ ихъ милости насъ всихъ за
одного, або кождого но розну, або тежъ и кото-
рого хотечы одного з насъ позвомъ позвати до
которого кольвекъ суду и враду такъ головного
трыбунальского, яко тежъ земъского любъ кгрод-
ского, в который хотечы поветъ, воеводство и
теръминъ, або тежъ до суду и права войтовского,
местского, майдебурского, замкового не прысяг-
лого, або где на тотъ часъ оселости свои мети
будемъ, на рокъ завитый бы пакоротшый, яко
воля ихъ милости будеть, даючы намъ нозвы
очевисто або заочне кладучы па всякой маетъ-
ности нашой, где кольвекъ будпчой, або тежъ не
позываючы, одно черезъ возного любъ слугу вра-
дового замъкового або местского заказати на
день, на два або и на годину, яко воля ихъ
милости будеть; а мы, будучы позванії або зака-
зани, не вымовляючысе одинъ друпімъ, хоробою
своею и умоцоваиого своего обложною, соймомъ
вальньшъ, войною, послугою госиодарьскою и
речы посполитое. поветреемъ моровымъ, большою
справою, паномъ, рукодапьпп> и никоторыми
прычынами, в праве посполитомъ, в констыту-
цыяхъ соймовыхъ и трыбуналыюй описаньши и
розумомъ людскимъ винайденими, сами, а пе
черезъ умоцованыхъ стати и ставши, не буречы
позву, року и заказу и жадныхъ оборонъ и ар-
тыкуловъ статутовыхъ на помочь со бе не беручи,
заразъ, яко на року завитомъ усправедливптисе
маемъ и повинни будемъ, кождый з наст, одшіъ
другимъ не вымовляючысе усправедливптисе по-
винепъ будетъ. А врадъ и судъ кождый такъ за
стапьемъ, яко и не станьемъ иашымт, иолеігь
и моцонъ будетъ, не смотречы порядку нравного,
впнсанья в реєстрі, и тройга воланья, не откли-
даючы тое справы до второго к третего дня и
не ждучы нешпорное годины, але на нервшомъ
дню, яко на року завитомъ, скоро вгленувшы в
сесъ лпстъ нани>, тую заруку и вен шкоды, на-
клады на слово реченье на насъ всказати и моц-
ную отправу на всякой маетности пашой, насъ
всихъ, або одного которого з насъ, лежачой и
рухомой, безъ складанья ратъ статутовыхъ, але
за разомъ скоро по сказе учынити. А мы
особы звышъ меновапые, яко за станьемъ сво-
имъ до жадного дальшого суду отъ всказу вра-
дового апелевати, такъ и за нестаньемъ своимъ
враду о злый всказъ, а стороны о злый пере-

водъ права никому и нигде нозыватм и трудно-
сти в томъ задавати не маемъ, подъ заплачень-
емъ заруки другое такое сумы, якая бы на пасъ
отъ которого враду сказана была, але на томъ
сказе врадовомъ переставши, стороне противной,
то все, што на насъ всказано будеть, платити и
за все досыть чышіти маемъ п повнішії будемъ.
А то все поплативши, предъ се сесъ лпстъ нашъ
пры зунолпой моцы захованъ бытн, а тая про-
дажа наша пры его милости папу Нелюбошггу и
малжонце его милости и потомкохъ нхъ милости
зостати маетъ вечпыми часы. А естли бы се на
тую камеішцу отъ наст, ихъ милости нродаь^ю
на нотомъ якне листы записи отъ шц-.ъ сх шхъ
або отъ когожъ кольвекъ показали, будь с нерв-
шою або последнею датою, тогды таковые листы),
запнсы у кождого суду и права ни которое моцы
и владиостн мети пе маютъ н ue будуть, одно
сесь лпстъ нашъ, его милости пащ* Slay Нелю-
бовичу и малъжонце его милости даний, пры зу-
польной моцы зостати маеть вечными часы. II
на то мы особы звышъ менованые дали есмо его
милости пану Яну Нелюбовнчу, маръшалку его
королевское милости, и малжонце его милости иани
Зофин Рыловне сесь нашъ лпстъ подъ нашымн
властными печатьми и с поднисомъ властныхъ
рукъ нашыхъ, хто з насъ писать умелъ. А пры
томъ были и того будучы добре сведоми, за оче-
вистымн а устными прозьбами пашымн к сему
нашому листу печати свои ирыложыти и руки
подннсати рачыли люди зацные, пхъ^ милости
наігь ЩІІСІІЫЙ Богуматка—писарь кгродский Ви
леиъекий, нанъ Миколай Тулькговдт. Кгуднпскііі,
а т ш ъ Яиъ Неровский — земяне его королевъ-
ское милости, у велнкомъ киязстве Лнтов-
скомъ оселые. ІІисанъ у Внлыш. Лета оть
нароженья Сын;1. Боя;ого тисеча нятьсотъ
деветьдесятъ осмого, мца Декабра третего ДІІЯ.

Christoph Zalewski ręką swą własną. Anna
Zalewska Janowa Nierowska ręką własną. Jad-
wyga Zalewska ręką własną. Christow Zalowski
ręką własną. Счасный Богуматка, кгродский L!n-
л нский писарь рукою властною. Mikołay Tul-
gowd Gudziansky ręką własną. Jan Neirowski ręką
własną, m. p.

Изъ P O. B. U. B. UIK. S, папка j , Л 12.
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Самуилъ Финкъ продаетъ Вингольду свой домъ на Замковой улиц .

Выписъ съ кнпгъ справъ земъскихъ воевод-
ства Внленъского.

Лета отъ нароженья Сына Божого тисеча
пятьсотъ деветьдеьитъ девятого, месеца Генвара
дванадцатого дня.

Fla рокохъ судовыхъ земъскихъ Впленскихъ,
которые по святе трехъ кролей, святе рымъскомъ
въ року па дате писаномъ припали п судовне у
Вильни отправоваші были, передъ вами врадни-
камп судовыми земъскими Виленъскими Яномъ
Остпкомъ судьею, Жыкгимонтомъ Кгедройтемъ
подсудкомъ, а Мальхеромт» Петкевичомъ пнса-
ромъ, постановпвшысе очевисто иапъ Винголтъ
Корнелиупгь, купецъ места господарского Вилеп-
ского, чынечы перепошевье ку вписанью до кпигъ
земъскихъ Вилепъскпхъ, оповедалъ и покладалъ
выпист, с книгъ земскихъ повету Лндского нодъ
датою року тисеча пятьсотъ деветьдесятъ осмо-
го, месеца Окътебра двадцатого дня зъ роковъ
Михаловскихъ зъ уппсапьемъ въ немъ листу
очевистого сознанья его милости нана Самуеля
Рупертовнча пану Вішгольту Корпелюшови и
малжопце его панп Якумине Десъхаішсовъие на
продажу каменицы, въ месте господарскомъ Ви-
ленъскомъ на улпцы Замковой лежачое, за суму
пенезей, то есть за шесть тисечей золотыхъ поль-
скпхъ, около чого игырей въ томъ выписе земъ-
скомъ Лпдскомъ передъ нами въ переношепыо
покладаномъ описапо и доложопо есть, который
выписъ папъ Корпелиушъ, собе належачий, такъ
те;къ и самый лнстъ орпналъ передъ нами въ
перепошеныо покладаючи, просилъ абы до кнпгъ
земъскихъ Вилепъскихъ былъ вписанъ. А такъ
мы врадъ того объявеного, въ нереношенью по-
кладаного выпису земъского Лидского и самого
листу огледавшы, дали есмо его до кпигъ земъ-
скнхъ Виленскнхъ уписати, который выписъ
уппсуючы такъ се въ собе маетъ: Выписъ съ
кнпгъ земъскихъ справъ вечыстыхі» повету
Лпдского. Лета отъ нароженья Сына Бажого ти-
сеча пятьсотъ деветьдесятъ осмого, месеца Окъ-

тебра двадцатого дня, у во второкъ. На рокохъ
судовыхъ земскихъ, въ семъ року, вышей на
дате писаномъ, о светомъ Михале святе рымскомъ
въ Лиде прыпалыхъ и водлугъ права судовне
отправованыхъ, передъ нами врадниками зем-
скими повету Лидского Миколаемъ Миколаеви-
чомъ Скинъдеромъ судьею, Станиславомъ Тука-
ломъ педсудъкомъ, а Войтехомъ Скиндеромъ
ппсаромъ, постановивъшысе очевисто у суду его
милость панъ Самуель Рупертъ, земенинъ повету
Ковепского, покладалъ передъ нами листъ свой,
вечыстый записъ, водлугъ права справленый, пану
Випгольту Корнелиушови, купцу места господар-
ского Вилепъского и малжонце его папи Якумине
Десхамъпсовне даный, на продажу каменицы его
отчызное, въ месте господарьскомъ столечиомъ
Виленъскомъ на улицы Замковой лежачое, за пев-
ную суму пенезей, за шесть тисечей золотыхъ
польскяхъ, около чого шырей и достаточней въ
томъ листе его описано есть, и покладаючы тотъ
листъ ланъ Рупертъ самъ устънеего созналъ и
просилъ абы до кшігъ былъ вписаяъ. Яко-жъ
тотъ листъ мы врадъ зъ устънымъ сознаньемъ
нана Руиертовымъ прынявшы, до книгъ вписать
дали, который есть написанъ польскимъ письмомъ
и слово отъ слова вписуючы до кішгъ такъ се въ
собе маетъ: Ja Samuel Rupertowicz Fink, ziemianin
powiatu Kowieńskiego, zeznawam tym moim dobro-
wolnym przedażnym wieczystym listem, iż com był
przed tym zastawił kamienicę moię własną, oyczystą,
w mieście Wileńskim lieżącą na ulicy Zamkowey, na-
zwaną Rupertowską, wielmożnemu iegomosci panu
Janowi Abramowiczowi, na Wornianach woiewodzie
Smoleńskiemu, przezydentowi w ziemi Ifliantskiey
Derptskiemu, staroście Lidzkiemu i WendeHskiemu,
wo dwu tysięcy kop groszy litewskich, którą tą
kamienice iegomość pana woiewoda Smoleński w
teyże sumie pieniędzy zawiódł i zastawicz raczył
kupcowi miasta Wileńskiego panu Winholtowi Cor-
neliuszowi i małżonce iego pani Jakuminie Descham-
sownie, którą oni w posesy swey teraz maią i w
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niey mieszkaią. A tak ia mianowany Samuel Ru-
pertowicz Fink, nie będąc sposobny czym okupić
tey kamienicy, alie ieszcze potrzebuiąc pieniędzy,
przedałem te pomienioną moię oyczystą własną, ka-
mienicę Rupertowską, lieżącą w mieście Wilienskim
na ulicy Zamkowey, idąc z zamku po lewey ręce
z iedney strony kamienice iasnie wielmożnego xią-
żęcia Konstantego Ostrożskiego, woiewody Kiiew-
skiego, a z drugiey strony kamienice Krzysztofa
Zelichmaczena, złotara mieszczanina Wileńskiego,
wszystką ogułem, iako się sama ta kamienica w
sobie w miedzach i granicach swoich miała у teraz
ma, ze wszystkiem budowaniem, państwem у własno-
ścią temuż wyszey mianowanemu panu Winholtowi
Korneliuszowi i małżonce iego pani Jakuminie
Deschamsownie, iako teraznieyszym posesorom i
dzierżącym tey kamienice za pewną sumę pienię-
dzy, za sześć tysięcy złotych polskich na wieczne
i nie odzowne czasy im samym i ich dzieciam i
wszystkim potomkom ich, a ia Samuel Rupertowicz
Fink od dnia i daty, w tym liście moiem niżey na-
pisaney, prawa mego wszeliakiego, wiecznego, oyczy-
stego, dziedzicznego wyrzekam się, a na pana Win-
holta Korneliusza i małżoukę iego panią Jakuminę
Deschamsownę wliwatn i tym dobrowolnym zapisem
dziedzictwo, dzierżenie i szafunek tey kamienice
na nich wznoszę i zapisuię i wszystkie prawa,
przywileia i listy nalieżące na tę kamienicę do
ręku panu Winholtowi i małżonce iego pani Jaku-
minie Deschamsownie oddałem i wolni iuż są i
mocni będą tę kamienice wszystkę ogułem ze wszy-
skiemi iej własnościami, iako się sama w sobie miała
у teraz ma i iako iey iuż od czasu nie małego w
niey mieszkaiąc trzymaią i używaią, i za tym pra-
wem wiecznym oney używać, spokoynie sami trzy-
mać będą i wolni oddać, przedać, darować, iako na
liepsze upodobanie ich będzie, oną szafować wiecz-
nymi czasy sami i ich potomkowie, a ia Samuel
Kupertowicz Fink sam, żona moia, dzieci, potom-
kowie, bracie i wszyscy bliscy, powinni, krzewni
moi do tey kamienice wszyskiey nic mieć, ani do
żadney czesci w niey i do namnieyszego pożytku
albo własności tey kamienice nic sobie przywłasz-
czać nie mara, ani oni będą mogli wiecznymi czasy i
żadney przekazy, wstępu i przenagabania ia sam
czynić nie mam, ani będą mogli tak prawem bli-
skością i jakim kolwiek wymyslionym sposobem
dochodzić nie będę raogł, ani będą mogli pod za-

płaczeniem posesorom tey kamienice szesci tysięcy
złotych polskich z nagrodzeniem szkód i nakładów
na gołe słowo rzeczenio pana Winolta, małżonki
iego, dzieci potomków ich i plenipotentów ich; a
io.sliby bądź przy żywocie, albo po żywocie moiem
bracia, bliscy krzewni moi, albo któż kolwiek trud-
ność iaką w dzierżeniu tey kamienice panu Winol-
towi i pani małżonce iego Jakuminie Dziescham-
sownie, dzieciom, potomkom ich zadawał i kożdemu
dzierżącemu przekażę czynił, albo oney wszystkiey,
bądź też części iakiey w tey kamienicy dochodził
iakim że kolwiek sposobem, tedy ia sarn Samuel
Rupertowicz za żywota mego i po żywocie moim
żona moia, dzieci i potomkowie naszy, ktoby kol-
wiek maiętność moię po mnie osiągł, winien będę
i winni będą u każdego prawa, sądu i urzędu tę
kamienicę panu Wihołtowi, małżonce iego, po nich
dzieciom, potomkom ich i kożdemu posesorowi każ-
dego czasu na wszelakim mieyscu oczyszczacz, ob-
raniacz, oswabadzać i uspokoiacz swoim własnym
groszem i nakładem tak, iakoby ta kamienica wszy-
stka ogułem wolna zostawała i żadna cząstka z
niey nie ubywała, ani odchodziła, pod tąż zaruką
wyszey mianowaną i pod nagrodzeniem szkód i
nakładów, ieslibych ia sam, a po mnie potomkowie
moi panu Winoltowi i małżonce iego, po nich po-
tomkom ich i kożdemu posesorowi tey kamienice
bądź wszystkiey ogułem nie oswobodzili, albo czę-
ści ktorey w л iey nie oczyścili i dlia tego tak to
waruię i upewniam, gdzie by, uchoway Boże, iakim
kolwiek sposobem ta kamienica wszystka albo coż
kolwiek z niey ubyło i odeszło od pana Winolta,
małżonki iego i ich potomków i kożdego dzierżą-
cego, tedy tym zapisem moim ninieyszym obliguię
i podawain pod ten zapis moy wszeliaką moię ma-
iętność ruchomą i leżącą, na wszeliakim mieyscu
będącą, którą teraz mam i którą na potym mieć
będę, ze wszystkiemi potomkami memi, ktoby iedno
po mnie maiętność moią osiągał i oną dziedziczył,
albo iakoż kolwiek trzymał, aby zaAvsze każdego
czasu każdy posesor kamienice Rupertowskiey za
iakim kolwiek uszkodzieniem i zmnieyszeniem tey
kamienice na maiętnosci moiey, którą ia teraz tym
zapisem fantuię, nagrodzenia szkód, zaruk pewen
był patrzyć i dochodzić i kożdy sąd za pokaza-
niem tego mego dobrowolnego zapisu będzie mocen
przed inemi wszytkiemi zapisami moimi na maięt-
nosci mey wszeliakiey, chodź bych też i komu ine-
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mu upuścił, zaruki, szkody i nagrodę za kożde
umniejszenie tey kamienice i cząstki ktorey, albo
wszystkiey ogułem skazować i odprawę czynić koż-
demu dzierżącemu ten moy zapis, iakoby żadney
szkody nie cierpiał w swey własności, gdyżem ia
pieniądze gotowe za tę kamienicę wziął, a iako
my osoby, teraz w tym liście mianowani, według
tego listu przeciwko sobie się zachować mamy, tak
i potomkowie naszy po nas przeciwko sobie po-
winni będą się zachować według tegoż listu у
wszytkich obligow w niem opisanych, a o każde
nie wypełnienie, naruszenie tego zapisu i kożdego
w niem opisanego artykułu kożdego czasu tak przy
żywociech naszych, iako i po żywocicch naszych po-
tomkowie naszy tylie razów, ilie tego potrzeba
ukaże, wolno będzie tak mnie samego, małżąkę,
dzieci i potomków moich poscsorowi każdemu tey
kamienicy pozwać, zakazać, oczewisto i zaocznie
na iaki chcąc rok krotki do kożdego sądu, urzędu,
prawa, powiatu i terminu, gdzie ieno strona zachce,
a ia i kożdy pozwany roku pozwu nie burąc, z
sądu sie nie wyłamaiąc i żadnemi pniwnemi i
słusznymi przyczynami, w prawic i w konstytucy-
iach opisanymi i rozumem liudzkim wynaidzionymi
obronami, nie szczycząc się, stanowić sie mam i
powinni będą sami osobą swą, a stawszy, żadnych
obronnie używaiąc, usprawiedliwiać się i z urzędu
nie schodząc, dosyć czynić będę winien i będą po-
winni, a po dosić uczynieniu takowym, ten zapis i
ta przedarza we wszystkim cale i nie narusznie
trzymana być ma wiecznymi czasy. Jakoż tego za-
pisu mego przedażnego nie mogąc na ten czas na
urzędzie Wileńskim zeznać, iż miedzy roczkami
było, a urzędu grodzkiego zupełnego nie było i
roki ziemskie odsądzone, przeto u sądu ziemskiego
Lidskiego ten zapis moi, dobrowolny list przedażny
panu Winoltowi Korneliuszowi i małżonce iego

pani Jakuminie Deschamsownie z moią pieczęcią
i s podpisem ręki własney, a dlia liepszey pewno-
ści tey rzeczy za ustną prozbą moią do tego listu
pieczęci przyłożyli i ręci swe podpisać raczyli —
iegomość pan Jaronim Abramowicz, woyski i
podstarosci Lidski, iegoraość pan Rafał Eo-
szczycz, pisarz grodski Lidski, a iegomość pan Jan
Trzecziak. Działo się w Lidzie roku Panskiego ty-
siąc pięćset dziewięćdziesiąt ósmego, miesiąca Oc-
tobra dziewiętnastego dnia. У того лпсту печатей
ирытисненыхъ чотыры, а подпись рукъ тыми
слипы: Samuel Rupertowicz Fink ręką własną,
Jaronim Abramowicz, woiski i podstarosci Lidski
ręką własną, Rafał Roszczycz, pisarz grodski Lid-
ski ręką swą, Jan Trzeciak ręką swą własną.
Который же тотъ листъ зъ устънымъ сознаньемъ
папа рупертовыігъ до книгъ земъскнхъ справъ
вечыстыхъ повету Лндского есть записанъ ti ceci.
выпись съ книгъ папу Випгольту Корцелиуіповіі
и малжопце его иодъ пашыми врядовымп пе-
чатыш есть выданъ. Ппсапъ у Лпдзе. У того
вышісу земского Лидского печатей прытнсненыхъ
две п подшісы рукъ врадннковъ земъскнхъ Лнд-
скихъ подписаны тьши словы: Mikołay Skinder,
sędzia ziemski Lidski ręką swą, Стапиславъ Ту-
кало, подсудмкъ повету Лидского властною рукою,
Войтехъ Скішдеръ, пнсаръ земский Лндскпй. Ко-
торы-жъ тотъ выпись земский Лндский, въ пе-
репошепью черезъ пана Корнелнуша покладапый,
за прозьбою-жъ его есть до книгъ земскихъ Ви-
ленскихъ вішсанъ, съ которого вписанья и сесъ
выішсъ подъ иечатьміі нашьши врядовыми пану
Вішольтовп Корнелнушови и малжонце его пани
Якумиие Десъхамсоіше есть выданъ. Ппсанъ у
Вильни (L. S.)r

Тоже, шкафъ S, папка 4> № *5-

№ 116. -1599 г. 8 Марта.

Жалоба Волинсваго на князя Гедройтя за нанесете ему очень опасной раны я

побоовъ возл дома Наруш внча и заявл ні объ этомъ вознаго.

Дета отъ нарожепья Сына Божьего тіісеча
пятьсотъ деветьдесятъ девятого, месеца Марца
•осмого дня.

На враде его королевское милости кгродскоиъ
Виленъскомъ передо мною Станиславомъ Пукъ-
штою Кглпвзкгейловичомъ, хоружйщ* ВІЛЪК.)-
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выскимъ, наместъникомъ Впленскимъ, оповедалъ
и обътежливе жаловалъ панъ Янъ Чанъковский
имеиемъ служебника его милости пана Яна ПІвей-
ковского, пана Анътонего Волннского о томъ,
штожъ дей тотъ Волинский в року теперешнемъ
аф"чф (1599), месеца Марца семого дня, будучи
дей в .месте Впленскомъ для купенья вина и
пеыхъ потребъ пана своего, его милости пана
Яна Швейковского. былъ дей у каменицы Вир-
шиловскоС, TJ:T7. в месте Виленском7> на улицы
Великой Замковой, приходечи ку рыбъному торгу,
лежачой, у ішвыицы у Косина Исфельта, немъца
с хлопъцомт. своимъ Яномъ Лесецкпмъ, могло
быть въ ночь большъ годины, то пакъ дей то-
гожъ рокз' тисеча пятьсотъ деветьдесятъ девя-
того, месеца Ларца з дня семого на день осмый
в ночи, о годіше второй в ночь, князь Янъ Ге-
лпяшъ Клпмунтовичъ Кгедройть, который дей
з давныхъ часовъ на того пана Волинского, нетъ
ведома въ якій способъ звазнившпсе, отповеди,
похвалки на здоровье его, хотечи о горло при-
правити, чпнивалъ и на здоровье его чыгалъ,
взявши дей о томъ ведомость оный князь Япъ
Кгедройть, пжъ тотъ Анътоний Волинъский шолъ
до тое пивницы вышей меленое, а ведаючи, же
пе пндей, только Брамою Завелейскою назадъ до
гоеподы своее, до дому его милости пана Ми-
хайла Фронцковцча, иодкоморого Полоцкого нти j
мелъ, оный дей князь Янъ Кгедройть умысльне
водле отповеди своее, хотечп того Волинского
на смерть забити, засадку учииилъ на улицы, ко-
торая пдетъотъ костела римского Светого Духа
к\т Браме Завелейской, минувши дворъ вельмож-
ного его милости пана Николая Нарушевича,
кашталяпа Жомонтского, подле .двора его мило-
сти пана Крыштофа Нарушевича, и ктды дей
тотъ Волинский с пивницы Виршпловъское толъ
вжо до господы своее за браму Завелейскую ули-
пою Свето-Дускою, праве дей мішаючы ему тотъ
дворъ его милости пана Крыгптофа Нарушеви-
човъ, оный дей князь Янъ Кгедройть сего року
деветьдесятъ девятого, месеца Марца з дня се-
мого на день осмый в ночы, могло дей быти о
године второй в ночь, з засадки зрадливе, неве-
доме, стылу прынадшы, его дей Волинского безъ-

1 бронъного -окрутне мечомъ тялъ, ажъ дей голову I
левое стороны, почавши- одъ середины головы, з
ухомъ мало прочъ не от'тялъ и в шыю шка;

радне ранилъ; отъ которого дей окрутъного,
зрадливого з засадки зраненья учиненого, на
землю палъ, .а онъ дей князь Янъ Кгедройть
знову штыхомъ до земли его Волинского пхънути
хотелъ. А в томъ дей часе хлопецъ его пана
Волинского, па име Янъ Лесецкий, не маючи
иншое брони ручъное, только короткую ручъ-
ницу, боронечи здоровья пана своего, того пана
Волинского, который дей вжо окрутъне одъ того
князя Кгедройтя зраненый на земли лежалъ, абы
дей его штыхомъ до земли не нъхнулъ, до того
дей князя Яна Кгедройтя с тое короткое руч-
ницы стрелилъ и ажъ дей в тотъ часъ оный дей
князь Янъ Кгедройть одъ его пана Волшіского
прочт» пошолъ. Якожъ в той справе и возный
повету Виленского енералъ его королевской ми-
лости скарбовый Юрий Клодницкий чого будучи
ведомъ, ставши очевисто сего жъ року чо-'(99),
месеца Марца ^, (9) дня устне созналъ и того
сознанья ку внисаныо до книгъ квитъ подъ пе-
чатью и с подписомъ руки своее u подъ пе-
чатьми стороны шляхты подалъ писаный тьпш
словк:

Я Юрий Клоднпцкий, возный енералъ скарбо-
вый его королевское милости великого князства
Литовского, сознаваю тымъ моимъ квитомъ, пжъ
Вт. року теперешнемъ тпсеча пятьсотъ деветь-
десятъ девятомъ, месеца Марца осмого дня, б}т-
дучи мне приданому зъ ураду кгродского Вилен-
ского, оказовалъ передо мною возпымъ и сторо-
ною, двема шляхтичами, при мне на тотъ часъ
будучими, передъ паномъ Яномъ Милевскимъ а
передъ паномъ Япомъ Матеевичомъ тутъ в ме-
сте Виленскомъ в дому Матыса бальвера па Не-
мецкой улицы, збитье и зраненье свое слуга его
милости пана Яна Швейковского, панъ Антоний
Волипский, па которомъ помененомъ . пану Аи-
топпю Волинскомъ виделъ есмп рану тятую,
вельми шкодливую на голове его з левое сторо-
ны, почавши отъ верху головы, ажъ до самое
шин, на маломіі К}гску зависло тое левое ухо,
которое тое тятье есть гафтоване петнадцатьма
гафтамм и менилъ быть передо мною вознымъ
и стороною людьми добрыми тое зраненье собе
сталое панъ Антоний Волинский тутъ в месте
Виленскомъ дня семого месеца Марца, року де-
ветьдесятъ девятого, у неделю, о године второй
в ночь, йдучи улицою отъ каменицы Виршилов-
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ское за браму Завелейскую мимо костелі, рым-
СКРІІ Светый Духъ, минувши камепицу его ми-
лостн лапа Миколая Нарушевича, кашталяна
Жомопгского, передъ домомъ его милостипан а
Крыштофа Нарушевича, отъ князя Яна Гелияша
Клішонтовпча Кгедройтя, который топі Кгей-
дройть, умысльие звазиившпсе на того пана Во-
липекого, заселъ ему былъ дорогу, хотечи его
на смерть забить; якожъ мешілъ ііанъ Волин-
ский передо мною вознымъ и стороною, же тотъ
князь Яиъ Кгедройть, з засадки, неведоме при-
падшы стылу, зрадливе безброиного мечолъ его
тялъ, отъ которого тятья и окърутного зраненья
опъ иаиъ Во.шнскні? па землю ушілъ, а тотъ
князь Япъ хотелъ его і:у земли штыхомъ про-

бить, в томъ хлонецъ его пана Волпнского Япъ
Лесецъкий до того князя Кгедройтя, боронечы
здоровья пана своего, с короткое ручницы
пострелилъ. И на томъ далъ тотъ мой квптъ
сознанья моего ку заппсанью до книгъ кгрод-
скихъ Виленскихъ подъ печатью моею п с
иоднисомъ руки моее властное и нодъ печатыш
стороны шляхты, на тотъ часъ при мне возномъ
будучое. ІІисанъ у Вильни, року, месеца п дня
звышъ поиененого. Jerzy Kłodnicki. ienerał skar-
bowy iego krolewskiey mości wielkiego xięstwa
Litewskiego ręką swą.

Пилен, централън. архивь. Изь связки докумен-

товъ Виленскаіо гродскаю сг/да <Л? 4S92' пктъ
.Л? iS, !<?•

№ 117. — 1599 г. 29 Іюля.

Амуратовачъ прода тъ свой домъ на Константановскомъ плацу типографу Кар-

чану.

Выпнсъ с книгъ справъ головныхъ трибу-
налыіыхъ, у Вильни отправованыхъ.

Лета отъ нароженьн Сына Божьего тисеча
иятьсотъ деветьдесятъ девятого, месеца Июля
двадцать девятого дня.

Передъ памп судьями головными, на трпбу-І
налъ у великомъ киязстве Литовскомъ з вое-
водствъ, земль и іюветовъ на рокъ теперешний
-деветьдесятъ девятый обраними, ностаиоішвпіысе
очевпсто паи. Захарняшъ Амуратоішчъ и мал-
жонка его панн Ганна Ямунтовиа оиоведалн її
покладали лнстъ свой добровольный вечыстый
огчсъ, водлугъ обычаю нрава посполитого снрав-
леный, на продажу вечности дому своего власт-
ного, на вечность купленого, которий они купили
у мещанина места Виленского, у Станислава Ли-
совского п малашнки его Малкгореты Михайлов-
ской Сташіславовой Лисовской, лежачого на ули-
цы Бернадынской иередоиъ ку церкви Светой
Пречыстой, а боками зъ одной стороны подле
церкви Светой Покроїш, а з другой стороны
подле дому попа Ивановского, а тылъ его ку
зъбору Виленскому и дому Гориостаевсиого ку
улицы Замковой, проданого за суму иенезей за

полтораста копъ грошей лптовскихъ пану Яну
Карчану, друкарови и малжонце его паней Дороте
Чычковой, што шырей на томъ лпсте есть опи-
сано, которижъ передъ нами положивши, про-
силъ, абы былъ до кнпгъ головныхъ трпбуналь-
ныхъ випсанъ, которого мы сзгдьи огледавіпы и
его вычытавшы. дали есмо его до книгъ вппсатп,
которий отъ слова до слова такъ се в собе маеть.
Ja Zachariiasz Amuratowicz a ia Anna Jamuntowna,
małżonka iego, zeznawamy sami na siebie tym na-
szym dobrowolnym opisem, komu tego potrzeba
będzie wiedziecz у na potym czytaiąc go słyszecz
teraznieyszym у na potym będącym, iż my, będąc
pilno potrzebni pieniędzy ku pilney potrzebie na-
szey, maiąc my dom swoy własny, na wiecznoscz
kupiony u mieszczanina miasta Wileńskiego, u Sta-
nisława Lisowskiego у u małżonky iego Małgorzaty
Michałowskiey Stanisławowy Lisowskiey, nikomu
niczym nie pienny, ani też zawiedziony wprzód у
teraz, na wszem swiebodnym placu zbudowany, na
gruiiczie iasnie wielmożnego pana iego mczi xiążę-
czia Constantyna Constantynowicza Ostrozskiego,
woiewodyKiiowskiego, marszałka ziemięWołynskiey,
starosty Wołodziinierzskiego lieźący, według listu
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iego xiązecziey mczi, w którym opisano iesth s Zaczyni ieslibychmy, przepomniawszy tego listu za-
tego domu po dwie kopie płaczicz do skarbu iego
mczi, iako tho szyrzey у dostatecznie na liście iego
xiążęcziey mczi opisano у dołożono iesth, który
ten pliac s kamieniczą w roku przeszłym tysiąc
pięcseth dziftwięcdziesiąth ósmym dostał się oświe-
conemu xiążęcziu, na Bierżach у Dubinek wielmoż-
nemu panu iego mczi panu Krzystofowi Radziwiłu,
woiewodzie Wilienskiemu etc, na ulicy Bernadyn-
skiey lieżacy, przodem ku cerkwie swiętey Przeczy-
stey, a bokami z iedney strony podlie cerkwie swię-
tey Pokrowy, a z drugiey strony podlie domu popa
Iwanowskiego, a tył iego ku zboru Wilienskiemu,
domu Gronostaiewskiego, ku ulicy Zamkowey, prze-
dalismy na wiecznoscz then dom panu Janu Kar-
czanu, drukarzowi, у małżonce iego paniey Doroczie
Czychkownie Janowy Karczonowey, iemu samemu,
żonie, dziecziom у pothomkom ich na wiecznoscz
za pewną sumę pieniędzy, za pułtora sta kop gro-
szy lidzby у monethy wielkiego X. Lith. ze wszy-
sthkim prawem у naleznoscziami, ku themu domu
nalieżącymi, które to pieniądze wszysthkie spełna
pułtorasta kop groszey do rąk swych od nich
wziąwszy-у odliczywszy, ten dom pomieniony ze
wszysthkim, iako się w sobie ma, im urzędownie
podali у postąpiliśmy na wiecznoscz, w który iuż
dom у przedażą naszą wieczystą my sami, dzieczi

pisu naszego dobrowolnego, iakim kolwiek sposobem
w then dom, iaką częscz iego namnieyszą do niego
nalieżącą wstępowali, przekażę у trudnoscz zada-
wali, tedy mamy zaruky panu Janu Karczanu, al-
bo małżonce, dziecziom у potomkom iego zapła-
czicz pięczdziesiąth kop groszy litewskich, o które
to zaręky wolno nas będzie obudwuch społem albo
którą kolwiek iednę osobę z nas pozwać albo spoi-
nie zakazać do prawa у urzędu, do którego sama
strona zachce, na czas у rok by у nakrothszy, a
my, będąc pozwani albo zakazani, nie wymowliaiąc
się żadnymi przyczynami, ani ieden drugiem, przed
każdym urzędem mamy stacz, a stawszy thę zaru-
kę zapłaczicz, która zaruka od każdego prawa,
urzędu у sądu, gdziesz kolwiek by się ієно ta
sprawa przytoczyła, ma być na nas skazana у przy-
sądzona у odprawowana na wszeliakiey maiętnosczi
naszey, gdzieszkolwiek by się być pokazała, thak
lieżącey, iako у ruchomey zarazem, krom składa-
nia żadnych rokow у rath statutowych udziałami
ma bycz, którą maiętnoscz przed każdym urzędem
my mamy znacznie pokazacz, a gdziebysmy nie po-
kazali, w niedostatku maiętnosczy у na osobach
naszych obudwuch, albo którą iedną osobę z nas
zaraz odprawa udziałana bycz ma, a to wszysthko
zapłacziwszy у dosyć uczyniwszy, tedy ten listh

у potomki nasze у nikth z bliszskich powinnych nasz u każdego prawa у urzędu w całosczi zacho-
naszych od tego czasu у daty tego listu naszego, wany у dzierzan bycz ma wiecznymi czasy. I na
niżey ojisaney ani iakim sposobem у obyczaiem tho daliśmy then nasz dobrowolnie wyznany listh
prawnym у nieprawnym wstępować się у przekazy
za dzierżania ich samych, dzieczi у potomków ich
czynicz nie mamy у nie maią у nie będą moczy
w ten dom pomieniony, ani iaką inszą częscz budo-
wania, do tego domu nalieżącego, wiecznymi czasy;
ieno ma pan Jan Karczan, małżonka, dzieczi у
potoraki ich na siebie ze wszysthkiemi wolnosczmmi,

pod naszemi pieczęczmi, a dlia stwierdzenia tego
listu naszego prosiliśmy o przyłożenie pieczęczi lu-
dzi zacnych, to iesth iego mczi pana Kaspra Szlie-
szynskiego, rotmistrza krolia iego mczi zamku Wi-
lienskiego, pana Maczieia Andreykowicza, pona-
miestnika Wilienskiego, a pana Jana Smogorzew-
skiego, którzy za oczewistą prozbą naszą pieczęczi

na ten dom nalieżącymi, wedlie listu iego xiążęczey | swe prziezisnęli у ręce swe podpisali. Pisań w
mczi pana woiewody Kiiewskiego, na siebie dzie-
rzecz у używacz у im wedlia upodobania swego
naliepszego szafować у obracacz wiecznie, iakosz у
ten list iego mczi pana woiewody Kiiewskiego na
ten dom dany do rąk panu Janu Karczanu у mał-

Wilnio roku tysiąc pięcseth dziewięcdziesziąth
dziewiąthego, miesiąca Julia dwadziestego szosthego
dnia. У того листу печатей иритнеиешлхъ пять
u подшюъ рукъ тымп слоны: Casper Szlieszynski
ręką własną. JMacziey Andreykowicz własną ręką.

żonce iego wróciliśmy у wszysthkie prawo swoie,; Jan Smogorzowsky ręką swą. Котороежъ тое до-
ktore iesth na ten dom od Stanisława Lisowskiego j броволыюе оповедаі.ое и очевистое сознанье
у od małżonki iego у od Maczieia у od Danielia, j особъ зиышъ зіенепыхъ н тотъ лпстт» его есть
drukarza mieliśmy, у iemusmy oddali у na ich to | до ілшгъ голошплхъ трнбупалыіыхъ шшсаігь, с
wszysthko wlieli, wyrzekaiąc się z nich wiecznie.' которнхъ и сеет, выпись іюд-ь печатью земскою
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воеводства Виленского пану Яну Карчану, меща-
нину и друкарови места Виленского и малжонце
его есть выданъ. Писанъ у Вильни. Gerzi Ra-
dziwił xże, marszałek trybunalski ręką swą. Jaii
Abramowicz renką własną. Jan Zawissa, woiewoda
Mscislawski, deputat trybunalski. Деиутатъ и судья
кгродский Ошменский Янъ Политковский. Z Wił-
korairza Piotr Hołubicz m. p. S powiatu Grodzię-
skiego Paweł Wołłowicz. Z woiewodzstwa Mien-
skiego Jan Hładky ręką swą. Иванъ Зенковичъ,
хоружий и депутатъ Речищшй. Теодоръ Скумииъ,
воевода и депутатъ Новгородский, влостиою ру-

кою. Z woiewodstwa Trockiego deputath y sędzia
grocki Trocki Mikołay Gudziewski ręką. Депутатъ
с повету Слонимского Фрыдрыхъ Масальский
рукою власною. Drucky Horsky deputath. Piotr
Dostoiewski, marsałek iego k. m. powiatu Pińskie-
go. Z woiewodstwa Brzisczkiego Jaross Zwierz
ręką swą. Николай Сапега, Жомоатсъкий депу-
татъ рукою. Z Wolkowyska Jozefh Hlinski. Маль-
херъ ІІеткевичъ, писарь. Скорыкговалъ с кни-
гами Криштофъ Тышка.

Изъ рцкописнаіо отд ленія Внленской публич-
ной библиотеки, залъ Б. шк. S, № j , док. №

№ 118. -1599 г. 31 Іюля.

Вводный лнстъ во влад ні типографа Карчана домомъ б. Амуратовича.

Выписъ с книгъ справъ головныхъ Трыбу-
пальныхъ, отправованыхъ у Вильни.

Лета Божого нароженья тисеча пятьсотъ де-
ветьдесятъ девятого, месеца Июля трыдцать перъ-
вого дня.

Передъ пали судьями головными на Трыбу-
налъ у великомъ кішзстве Литовъскомъ зъ вое-
водъствъ, земль н новетовъ.на рокъ теперешъни
деветдесятъ девяты обраними, ставъшы очевисто
возпы повету Виленского ГІетръ Юрьевпчъ Но-
воша прызналъ квитъ свой ку записанъю до
книгъ головныхъ Трыбунальныхъ под печатью
своею и подъ печатьмы стороны шляхты, пры
немъ на тотъ часъ былое, в тые слова писаный.
Я ІІетръ Юръевичъ Новоша, возіш повету Ви-
ленъского, созънаваю симъ мопмъ квитомъ, ижъ
в року теперешъпемъ тисеча пятьсотъ деветь-
десятъ девятомъ месеца Июля трыдъцатого дня,
маючы пры собе сторону людей добрыхъ двухъ
шляхтичовъ, пана Яна Станиславовича а пана
Яна Матеевича, быломъ с паномъ Яномъ Каръ-
чаномъ, друкаромъ, в дому его, которы ему и
малжонце его продалъ панъ Захарыашъ Амура-
товичъ, мещанинъВиленъски, и передо мною возъ-
нымъ и передъ стороною шляхътою панъ Заха-
рыашъ Амуратовичъ зъ малъжонъкою своею
панею Ганною Ямутовъною водъле листу про-
дажного тотъ домъ, лежачы у месте Виленъскомъ
подъле церъкви руской светого Покровы, ему

пану Яну Каръчану и малъжонъце его посту
пили, в моцъ, в деръжанъе и вечъное ужы-
ванъе подали зо всимъ спратомъ домовымъ, ни-
чого на себе не зоставуючы а никто ся до него
жадънымъ правомъ.... *) и стороною шляхътою
обедъве стороне осветъчыли. И на томъ далъ тотъ
квитъ мой подъ моею печатъю и подъ печатъ-
ми стороны шляхъты, па тотъ часъ пры мне
будучой. Писанъ у Бильпи року, месеца и дня
възнышъ описаного. У того квиту печатей пры-
тисненыхті тры. Которое тое созънанье менова-
ного возъного и тотъ квитъ за прозъбою его
естъ до книгъ головныхъ Трыбунальныхъ впи-
санъ, с которыхъ и сесъ выписъ подъ печатъю
земскою воеводъства Виленъского пану Яну
Карчану, друкарови, и малжопц его естъ
выданъ. Писанъ у Вильни. Jerzi Radziwil,
xze, marszałek Trybunalski ręką swą. Jan
Abramowicz renką własną. Jan Zawissa, woie-
woda Mscislawski, deputat trybunalski. Депу-
татъ и судья кгродский Ошменъский Янъ По-
литковский рукою. Z Wiłkomierza Piotr Hołubicz.
Z powiatu Grodzięskiego Paweł Wołłowicz. Z wo-
iewodzstwa Mienskiego Jan Hładky ręką swą.
Иванъ Зенковичъ, хоружый и депутатъ Речицкйй.
Теодоръ Скуминъ, воевода и депутатъ Новго-
родский влостною рукою. Deputat у sędzia grocki

*) Вь подлшшик нронускъ.
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Trocki Mikołay Rydziewski. Николай Сапега, Жо-; stwa Brzesczkiego Jaross Zwierz ręką swą. Z Wol-
моитский депутатъ. Депутахъ с повету Слоним- \ kowyska Józef Hlinski. Мальхеръ Петкевичъ, пи-

ского Фридрыхъ Масальский рукою власною... | саръ. Скорыкговалъ съ книгами Крыштофъ
Drucky Horsky, deputat. Piotr Dostoiewski, mar-' Тышка.
szałek J. k. mci powiatu Pińskiego. Z woiewod-! Тоже, залъ Б, шк.8, № ;, док. М IOJ.

№ 119. —1600 г. 4 Іюля.

Жалоба Екатерины Станиславовны, проживавшей въ дом Штефлевскомъ на

Святоянской ул., на Вышинскаго и его жену, склонявшихъ ее къ непотребству..

Лета отъ нароженя Сына Божгго тисеча шесть-
сотъного, месеца Июля д (4) дня.

На враде его королевское милости кгродскомъ
воеводства Вилеыского, передо мною Станиставомъ
Пукъштою Клявъзъкгейловичомъ, хоружымъ
Волковыскимъ, паместъпикомъ Виледскимъ, жа-
ловала и оповедала панъпа Катерина Станисла-
вовъка на золотара места тутошънегоВиленъского,
на Анъдрея Вышыпъского Быка и на ыалжонъку
его, на вне Ганъну Ксзловъну, о томъ, што жъ
дей в року теперешнемъ тисеча шестьсотномъ,
месеца Июня двадцать девятого дня, прышодшы
дей тотъ злотъникъ Анъдрей Впшынъский и з
жоною своею Гаиъною Коздовъною до камеішцы
и мешканя Крыштофа Залескаго, прозываемой
Штефлевской, лежачой на улицы Свето-Янъской,

до кравца, в той же камеішцы .мешкаючого, Ва-
ленътого Квятъковъского л до малжонки его Кры-
стыны Кгабрыяловъны, тамъ кгды прышолъ тотъ
злотъникъ и з жоною своею до того кравъца
Квятъковъского, почали дей- просить у того
кравца, именемъ звышъ менованого, и у жоиы
его о служебъницу ихъ, на име о Катерину Ста-
ниславовъну, которая у нихъ служыла, абы
пустили на часъ малый до матъки ее Мниховой,
ткачовой для навежене, которая дей на смер-
тельной постели лежытъ, абы еще огледала
маіъку свою жывую, поки не умретъ. Который
дей тотъ кравецъ Валептый Квятъковъский и з
жоною своею на жедане и на прозьбу того золо-
тара Анъдрея Вишынъского Быка и жоны его
Ганъны Козловны учынидъ и тую служебницу

свою на имо Катерьшу Станиславовъну до матъкц
ее пустилъ. Которую тую служебъницу ихъ
взявъшы за руки з одное стороны самъ тотъ
злотъникъ Анъдрей Впшынский Быкъ, а з другое
стороны жона того злотара Ганъиа Козловъиа
вели нагодечы ее сдовы вдячъными якобы до
матъки ее и ведучы дей улицою Свето-Яліскою,
мимо костелъ Светого Яна, зачала внеродъ сама
ловиты до нее, Катерыпы Станиславовны, тая
злотаровая Ганна Козловна тымл словы: небого
Катерино, ведай о томъ запевне, што я узела
есми пепезей у людей на тебе, про то прошу
тебе, чыни волю мою и слухай рады моее, што
я тобе мовить буду, кгды жъ того шкодиа не
будешь отъ того жъ чоловека, яко жъ и с тыхъ
пенезей заразъ тобе справлю, што будешь хотеть.
А такъ она видечы, што не до матки ведутъ,
але на местце, до речей не устнвыхъ и не нры-
стойныхъ, пану Богу и людемъ цнотливымъ
обрыдлыхъ, з великимъ кгвалтомъ иусильствомъ
выдаршысе з рукъ ихъ, постерегаючы па собе
потомъ якое не славы, до костела Светого Яна
утекла и с того костела вышодшы и прибегла
знову до того пана своего. Што она, видечы
быть великий жаль з уближепемъ учъстивостп u
доброе славы своее паненское, просила, абы тое
оповедане ее до киигъ кгродскпхъ Виленскихъ
было записано. Што есть записано.

Ви.іенск. центр, архивъ. Изъ связки доку мен-

товъ Вгыенскаго гродскаю суда МА6І2У актъ Лі і.
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№ 120. —1600 г. 12 Августа.

Жалоба Лаврына Юдевича на Домбровскаго за нанес ні ему ранъ и побоевъ

(когда онъ былъ на Снипишской улиц , за кам ннымъ мостомъ).

Лета Божого нароженья тисеча д (1600),
месеца Авъгуста вї (12) діш.

На враде его королевское милости кгрод-
скомъ воеводства Вилеііского, передо мною Ста-
ниславомъ Пукштою Клявзкгейловичомъ, хору-
жымъ Волковыскимъ, наместникомъ Вилепскимъ,
оповедалъ и жаловалъ мещашшъ места госпо-
дарского Виленского, подъ прысудомъ враду вель-
можного пана его милости пана Льва Сапеги,
канцлера великого князства Литовского, в месте
ВиленскомТі, за мурованымъ мостомъ, на улицы,
прозываемой Снипишкахъ, мешкаючый, именемъ
Лавърынъ ІОдевичъ о томъ, што жъ дей дня
учорашнего, месеца Авъгуста одинадцятого,
кгдымъ дей ишолъ тою улицою вынп» мененою
Сшшискою, дорогою добровольною, то иакъ дей
урадникъ двора вельможного пана его милости,
пана ІОрья Радішила, воеводича Новгородского,
каштеляна Троцкаго, прозываемого двора Шеш-
кинъского, недаіеко за мурованымъ мостомъ ле-
жачого, на нме иапъ Мартинъ Домбровъсісий,
подкавъшы дей мене на той улицы Ониішшской,
праве противъко воротомъ дому Рачъковой, з
многими людьми и помочъшіками своими, кото-
рыхті опъ самъ знаета и имена ихъ, якъ кото-
рого зовутъ, ведаетъ, немагочы дей до мене цц-
которое потребы, невшше збилъ и зранилъ, отъ
которого збитья и зраненья нетъ ведома дей,
естли рукою правою владати буду. При кото-
ромъ дей збитыо на тотъ же часъ оборвали у
мене поесъ ременны з мешкоиъ, в которомъ дей
было грошей готовыхъ копъ две, за поесъ былъ
далъ грошей чотыры, а за мешокъ замшовый
грошей шесть. Якожъ на оказыванье того збитья
и зраненья своего бралъ возного повету Нилен-

ского Яна Косинского, который возный того зра-
ненья на немъ огледавъши и што видевъшы
сего жъ месеца Августа тринадцатого дня, ставъ-
шы очевисто на враде, пры устномъ сознанью
своемъ квитъ свой подъ печатью и с подписомъ
руки своее и тежъ подъ печатьми стороны галях-
ты ку записанью до книгъ кгродскихъ признадъ
и подалъ писаный тыми словы.

Ja Jan Kosinski, woźny powiathn Wilęskiego
prziznawam tho thera kwitem moyra, yż w roku
ninieyszim thysiąc szescsethnym, miesiąca Awgusta
dwunastego dnia, maiąc ia woźny na then czas
przi sobie sthronę dwuch szliachcicow, pana Jana
Macieiewicza a pana Jędrzeia Dąbrowskiego, za
okazywaniem Lawrina Jodzewicza, mieszczanina
iegomosci pana Lwa Sapiehi, canclierza wielkiego
xięstwa Litewskiego, widziałem na nim boy у rany,
tho iest ranę cięthą szkodliwie na prawey ręce iego
prawie zwierzchu pięści iego krwawą, kthorą mie-
nił na sobie mieć stałą od pana Marcina Dąbrow-
skiego, sługi у urzędnika dworu Szeszkinskiego
iegomosci książęcia Juria Mikołaiewicza Radziwiła,
pana Trockiego etc. Na com ia woźny swiadomia
oglądania swego dałem then swoy kwith do ksiąg
grodskich Willęskich wwieść pod pieczęcią swą у
ręki swey podpisem własney у pieczęciami they
sthrony szliachty, kthora na then czas przi mnie
przi thym ogliądaniu była. Pisań Wilnie roku у
dnia zwysz opisanego. У того квпту печатей три.
Jan Kosinsky woźny ręką swą własną. Которое
тое опоізеданье и очевистое возиого сознанье и
тотъ квитъ его до книгъ Виленскихъ есть за-
писано.

Тоже, J\° А6І2, актъ Л? р.
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№ 121.—1601 г. 4 Января.

Вил нскій типографъ Иванъ Карчанъ продаетъ Б ликовичу свой домъ въ Вильн ,

л жащій между церквами Пречистенскою, Покровского и евангелическомъ Сбо-

ромъ.

Выпись зъ киигъ гродскихъ враду воеводства
Виленского.

Лета одъ иароженья Сына Божого 1601, ме-
сеца Генвара 4 дня.

На рочкохъ Генваровыхъ, въ семъ року те-
перешнимъ 16оі нрипалыхъ и судовие одправо-
ваныхъ, передъ нами врадпиками гродскими Ви-
ленскпми, одъ ясне вельможного пана его милости,
пана Криштофа Радивила—княжати на Биржахъ,
Дубинкахъ, воеводы Вилеиского, гетмана великого
великого князства Литовского, старосты Селец-
кого, Урендовского, державцы Кокоигавского и
Гаинского, па справы судовые воеводства Вилен-
ского высажоными, Стапиславомъ Пукштою
Клявзгеловичомъ, хоружымъ Волковыскимъ—
наместникомъ, Адамомъ Околовымъ, одъ его ішя-
жачой милости пана воеводы Вилеиского на ме-
стцу судевскомъ засажонымъ, а Павломъ Про-
кульбицкимъ—писаромъ, постановившысе очеви-
сто Янъ Карчанъ, друкаръ места Виленского, и
малжонка его пани Дорота Тышковиа при уст-
нымъ сознанью своимъ ку вписаиыо до киигъ
гродскихъ Виленскихъ покладали лпстъ свой до-
бровольный, вечистый, продажный записъ, под-
лугъ права справлений, подъ иечатшо и поднп-
сомъ руки его Яна Карчана u тежъ подъ пе-
чатьми и поднисами людей зацныхъ, одъ пихъ
особъ вышей помененыхъ упрошоныхъ, нале;качий
его милости пану Андрею Белпковичу—подсудку
земскому Ошмянскому и малжонце его милости
паней Крыстыне Котовской на продажу вечно-
стью дому ихъ власного на застенку и пляцу
вельможного пана его милости княжати Констац-
тына Константиновича Острозского — воеводы
Киіовского, на улицы Бернадынской лежачый,
продомъ ку церкви Святое Пречистое, а боками
зъ одной стороны подле святое Покровы, зъ
другое стороны подле дому иопа Ивановского, а
тылъ того дому ку збору Виленскому, дому Гор-

ностаевском}-, ку зглицы Замковой, зо всимъ пра-
вомъ и належностями, ку тому дому належачими,
за певную суму пенезей, за двесте копъ грошы
литовскихъ; который листъ передъ нами врадомъ
признавшы и вси обовязки и варунки въ томъ
лист своимъ описаные устнымъ сознаньемъ
ствердившы, просплъ, абы до книгъ гродскихъ
Виленскихъ былъ уписанъ. А такъ мы врадъ,
того устного сознанья выслухавшы, листу огле-
давшы и вычитавшы, казали есмо до книгъ упи-
сать, который слово до слова такъ се въ собе
маетъ: Я Янъ Карчанъ, друкаръ, а я Дорота
Тышковна—малжоика вперодъ помеиеиого Яна
Корчана, сознаваемъ сами на себе снмъ наішшъ
добровольнымъ описомъ, кому того потреба бу-
детъ ведать, нинешшшъ(ц) будучого п ку людямъ,
ижъ мы, будучы пильно потребными иенезей ку
пильной а гвалтовной потребе ііашой, а маючы
мы домъ свой власний, на вечность куплений у
мещанина места господаревого Виленского, у За-
харыаша Амуратовича и у малжоики его, никому
ни въчымъ не пенный, ани заведений, внередъ и
теперь на всемъ свободный, на застенку и пляцу
збз'дованый ясне вельможного иана его милости,
пана ішяжати Константина Константиновича
Острозского, воеводы Киевского, маршалка зем-
ского Волынского ,
подлугъ листу
о томъ шырей
королевской милости оиисано и доложоно есть.
Который тотъ иляцъ зъ каменицою въ году про-
шломъ 1598 досталъсе освецоному княжати на
Биржахъ и Дубинкахъ, вельможному пану его
милости, пану Крыштофу Радивнлу, воеводе Ви-
ленскому, на улицы Бернадынской лежачый про-
домъ до церкви Св. Пречистое, а бокомъ зъ од-
иой стороны подле Св. Покровы, а зъ другое
стороны подле дому поиа Ивановского, а тылъ
того домуку збору Вилеискому, дому Гориостаев-

старосты Володимнрского
княжацкой милости, яко

его
его
и достатечней на листе
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ского, ку улицы Замковой, продали есмы на веч-
ность тотъ домъ его милости пану Андрею Бе-
диковичу—подсудку земскому Ошмянскому и
малжонце его милости пани Крыстыне Котовской
за спольные грошы ихъ милостей, за певную суму
пенезей, за 200 копъ грошей литовскихъ, личбы
имонеты великого князьства Литовского, зо всимъ
правомъ и належностями, ку тому дому належа-
чими, которую тую суму пенезей 200 копъ гро-
шей литовскихъ до рукъ своихъ ихъ милость
взявшы и одличившы тотъ домъ поменепый зо
всемъ па все, такъ, яко се здавна мелъ и теперь
маетг, ихъ милостямъ уреіідовне подали и посту-
пили есмо на вечность. Въ которой вжо домъ и
продажу нашую нечистую мы сами, дети и по-
томки пашые и никто зъ блнзкихъ, кровпыхъ и
повиноватыхъ нашихъ одъ сего часу и даты
сего листу нашого шіжей описаного и ниякимъ
способомъ вступовати п аидное переказы за
держапя ихъ милостей самыхъ, детей и потом-
ковъ ихъ милостей чыігати не маемо н мочы не
будемъ въ тотъ домъ помененый, ани въ жадную
часть будованья, въ томъ дому иалежачомъ, веч-
ными часы. Маетъ его милость панъ подсудок?»
земский Ошмянекий, ыал/конка и потомки ихъ

МИЛОСТеЙ 30 ВСИМИ ІІОВЦШІОСТЯМІІ. ДО ТОГО ДОМ}'

належачими, водле листу его княжацкой милости
пана воеводы Биленского на себе деряіати u
уяиівати самъ, подле воли и унодобаші своего
налеишого шафовати и оборочати вечне. Якожъ
и тотъ листъ его МИЛОСТИ пана воеводы Киев-
ского, на тотъ домъ даыый, до рукъ его милости
пану подсудку, маляіонце, детемъ u иотомкомъ
ихъ милостей вернули п все право свое, кото-
рое есмо на тотъ домъ одъ розныхъ особъ хмели,
его милости пану подсудку есмо оддали и на ихъ
милостей тую всю снраву влили, вырекаючысе
зъ него вечне. За чымъ вжо еслнбысьмо, нреіюм-
невшы сего лист}', заиису нашого добровольного,
якимъ кольвекъ сиособомъ въ тотъ домъ, въ
якую часть его наименьшую1, до него належачую,
уступовали, переказу и трудность задавали, тогды
маемъ заруки его милости нану подсудку, мал-
жонце або детемъ, иотомкомъ нхъ милостей за-
платити 50 копъ грошей литовскихъ, о што
вольно будетъ обудвухъ сноломъ, або которую
кольвекъ одну особу зъ насъ позвать, або словие
заказать до права ц враду, которого ихъ милость

сами похочутъ на часъ и рокъ бы и накоротший,
а мы будучы позвани, або заказани, не вымав-
ляючысе жадными причинами, ани одинъ другимъ,
передъ всякимъ врадомъ мамы стать, а ставши
тую заруку заплатить; которая зарука одъ кож-
дого враду, права, суду, гдежъ кольвекъ бы се
одно тая справа прыточыла, маетъ быть на насъ
всказана и одправа на всякой маетности нашой,
где кольвекъ бы се показала, такъ лежачой и
рухомой, заразомъ, кромъ складаня жадныхъ ро-
ковъ и ратъ статутовыхъ, уделана быти маетъ,
которую маетность на всякимъ враде маемъ
сіюльне показать; а где быхъмо не показали, а
въ недостатку маетности и на особахъ нашихъ
обудвухъ, або одной которое особы зъ насъ
заразъ одъправа вделана быть маетъ; а то все за-
плативши и досыть учьшившы его милости пану
подсудку, малжонце, детемъ и потомкомъ пхъ
милостей и кождому, по нихъ тотъ домъ за якпмъ
кольвекъ нравомъ держачому, за кождымъ ра-
зомъ и нарушенемъ черезъ насъ, або черезъ
КОГОЯІЪ кольвекъ сесъ лпстъ напгъ, добровольный
описъ нашъ вечистый платить повинпи есмо,
а заплативши предъсе сесъ листъ нашъ у кож-
дого права, у враду въ цалостп ховаиъ и дер-
я;аиъ быти маетъ вечными часы. И на то дали
есмо его милости пану Андрею Белпковичз', под-
судку Ошмянскому и малжонце его милости панп
Крыстыне Котовской сесъ нашъ листъ, добро-
вольный запись нодъ печатьми нашими • и зъ
иодшісомъ руки моей и тежъ иодъ печатьмп и
подписами рукъ людей зацныхъ, ихъ милостей
пановъ, его милости пана Павла Девялтовского—
столышка воеводства Новогродского, его МИЛОСТИ

пана Яна Савенского, а его милости панаДавидаІІо-
кройского што ихъ милость за прозьбою моею пе-
чати (прилояїить) и руки свое подписать рачылп.
Цнсанъ у Вильни року 1601, месеца Генвара
второго дня. У того листу печатей притисненыхъ
пять, а подпись рукъ тыми словы: Jan Karczan
—drukarz ręką własną, Paweł Dziewiałtowski—
stolnik woiewodztwa Nowogrodzkiego ręką swą.
Pieczętarz ustnie proszony Dawid Pokroyski ręką
swą. Которое тое добровольное, устное и очевп-
стое созианье папа Яна Корчана и малжонки
его, листъ запись обою до книгъ гродскихъ Вп-
ленскихъ есть уиисанъ, зъ которыхъ и сесъ
выписъ нодъ нашими печатьми его миШстп пану
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Андрею Белпковичу, подсудку земскому Ошмян-
скому и малжонце его милости есть выданъ.
Пнсанъ у Г'ильни. Stanisław Pukszta Klauzgieło-
wicz, namiestnik Wileński własną ręką (L. S.)

Яаъ Прокульбицкпй, гродский Виленский писарь.
(L. S.).

Изъ Р. О. В. 77. Б., залъ Б, тк. 8. папка 2,

Д» 122.-1601 г. 25 Августа.

Жалоба Херубина Терпяты о заграбл ніи его вещей изъ дома Ярмолинскаго, на

углу Савичъ улицы. >

На враде его кролевъское милости кгрод-
скомъ воеводства Виленского передо мною Ста-
шіславомъ Клявъзкгейловичомъ Иукштою, хо-
ружимъВолковыскимъ, наместпикомъ Виленскнмъ,
жаловалъ и оповедалъ дворашшъ его королевской
милости, его милость панъ Херубшга Тер пета о
томъ, пжъ в року теперешъпемъ а д (1G01),
месеца Августа двадцать пятого дня, будучы ему
пану -Терпите пры его королевской милости ў
месте господарьскомъ Впленъскомъ и стоечы
господою у Ыакъсепътого Засерского, на Сави-
чой улицы, на рогу, у каменицы Ярмолипъской,
на шпиталь наданий, которую аренъдуетъ тотъ
мененыЁ Максенътый Засерский, кравецъ и ме-
щапинъ места Внленъского и зъ жопою своею
Малкгоретою Сопутевъною на доле в светлицы
шынковъной, которз'їо светлицу ему пану Тер-
пите поступила господою сама Максенътовая,
тамъ-же намовпвъшысе самт> Максентый сиолыіе
зъ жоною своею вышъ мепепою ЛІалкгоратою
Сопутевъною и с иаробъкомъ свотіъ а дядькомъ
самое Максенътовое, меновите Павъломъ, пры-
шодшы до тое светлицы уси тры спольне въ
томъ року вышъ мененомъ а а (! 001), месеца

Авъгусга двадцать пятого дня у суботу рано
нетъ ведозіа для чого, взяли и пограбили речей
немало, а меновите куртку фалюндышовую бур-
патную, по чотыры таляры локоть, зъ кгузиками
и шнурками едвабъными. китайкою дуиълею под-
шытую, которая коштовала золотыхъ петнадцат^
портки повые того;къ фалюндышу, которые кош-
товалп золотыхъ осмъ, пулгакъ повый, костью
сажоный, который коштовалъ золотыхъ семь,
кордъ, который коштовалъ золотыхъ пять, ключъ
до короткое ручъницы, который коштовалъ зо-
лотыхъ П (2), пороховница па китайце зеліопой,
китайки локти тры з другимъ ключомъ простымъ,
коштовала золотыхъ тры, пожъ костеный з ножъ-
ппцамп московское оправы, который коштовалъ
золотыхъ полтора, рукавицы грошей осмь, хуст-
ка полотна флямского, шолкоіп» чырвоньшъ и
золотомъ шыта, коштовала золотыхъ пять. Ко-
торую тую шкоду меіштъ собе быть сталую одъ
особъ тыхъ верху мененых7>. II нросилъ панъ
Терията, абы тое оповеданье до книгъ кгрод-
скихъ записано было.

Віыенскій центр, арх. Изъ связки докг/ментовъ
Вішнскаіо ір дскаю суда J& 46j8, актъ J\« IJ.

№ 123. —1601 г. 1 Октября.

Сознаніе, въ присутстЕІи вознаго, м щанкна Яблоки въ зад ржаніи имъ вещей и

д н гъ Нарбута.

Лета Божого нарожепья а\л (1001), месеца
Октебра первого дия.

На нраде его королевской мклости кгродскомъ
воеводства Виленского передо мною Станисла -
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воыъ Клявзкгейловичомъ Пукшхою, хоружымъ
Волковыйскимъ, намеетникомъ Виленскимъ, по-
становившысе очевисто его милость панъ Ста-
ниславъ Белозоръ а панъ Андрей Акгрыпа опо-
ведали жалобъливе именемъ кревного, повинного
своего его милости пана Яна Нарбута на пана
Якуба Яблъка—аптекара, райцу и мещанина
Виленского, о томъ, ижъ дей тотъ помененый
Якубъ Яблъко, будучи сиравцою на мыта ста-
рые въ ВИЛЬНИ ОТЪ поменеиого пана Яна Нар-
бута, которого номененый Якубъ до себе возвалъ
и мешканье в дому своемъ. в каменицы, лежачой
у в улицы Рьшковой, межы каменицами ясне
вельможного его милости пана воеводы Троцкого
з одной стороны, а папа Николая Бильдюка зъ
другой стороны, далъ, пзъдобку с коморою, окна
на улицу, подле избы великой, итамъ мешкаючи
панъ Нарбутъ мелъ свое зложеиье в ыздебце ма>
лой и в коморе, с тое избы речы не мало золо-
та, пенезей, листовъ, занысовъ, мемрамовъ на
великие долги, чого се реестръ часу права до актъ
списавшы подалъ. С которыхъ номененыхт. кгма-
ховъ, кгды нанъ Нарбутъ, замкнувши оную ру-
ками своими, одинадцатого дня Сентебра, с каме-
ницы тое на часъ вышолъ, а за іірыиадкомъ
окрутнымъ и неснодеванымъ в пебеснеченстве
затруднений, в томъ часе тотъ же панъ Якубъ
Яблъко пе ведеть якимъ умысломъ и способомъ
оные кгмахи поотвиралъ, иомененыхъ речы вод-
лугъ того реестрыку, теперь тутъ поданого, по-
бравшы, не ведеть где ихъ поделъ. А за обо-
сланьемъ насъ звышъ помененыхъ нрыятель до
него двадцать семого дня Сентебра з вознымъ и
з шляхтою тыхъ речей не вернулъ, а самъ в
тыхъ же кгмахохъ, в которыхъ тые речы нана
Нарбутовы были, отворывшы ихъ, мешкаетъ; и
почынившы такую шкарадную речъ в томъ и в
чымъ пншымъ, што му се часу иншого на письме
подане, одно не уснраведливя, але и гурные мо-
вы чывилъ нередъ вознымъ и шляхтою и нами,
поведаючы, же тое усе чыпплъ и чынитъ з ро-
сказанья ясне вельмояшого пана его милости,
пана канцлера великого киязства Литовского и
ураду своего. О который кгвалтъ и неверность
его, ему не належачую, и о шкоды нанъ Нарбутъ с
тымъхо папомъ Якубомъ иравне чыішть (хотечи),
оповедаетъ. При которомъ оповеданьи и реестръ
тыхъ шкодъ подали, в тые слова писаный:

Rejestr reczi, ktori Jakub—aptekarz pobrał swo-
wolnie iegomosci panu Janowi Narbutowi: Rejes-
trzy Jurborskie, Grodzinskie у inych, na których
mi nie mało należy; cirografow trzi na kop sześćset;
listów—zapisów membranow kilka na nie małe
sumy także przi tych rzeczach były; czirwonych
złotych trzista у sześćnascie; tłumok wielky z róż-
nymi ubiormi podróżnymi; barwa czirwona у żółta
nowa na dwu sług haydukow; dyly 2 błękitne у
sukno błękitne; obicia skuranego sztuk pięć; ko-
bierców żółtych 2; koltrynky niederlanskie 3;
płaszcz brunatny; czapka pilsciana, podszyta sobo-
lami; biret aksamitu niestryżonego s sferetami
złotymi у z zaponką diiamentową; czapka kitay-
czana s feretami szklanimi czarnemi; kapelusz czar-
ny; koszul s flanskimi ręko wami 4; pułhakow 4;
pułhak dawny 1; ptasza rucznica długa; francuska
rucznica 1; krótka rucznica 1; temlaki, prochow-
nice, ładunki, worki trzi skurane s korzeniem;
szpady dwie; kord ieden; oszczep 1; zielaza szyn
36, flasze szklane dwie, cinowe małe 2; у inych
drobnych rzeczi w faseczkach, w krobkach nie
mało .. Uzdy, siodła, szory, monsztuki, torby, far-
tuchi od karety, psa wyzzła у inych drobnych rze-
czi nie mało. Tego wszitkiego szacuie sobie na
trzinascieset kop. У того реестру подпись рукъ
тымц словы: Stanisław Białozor ręką swą, An-
drzey Agrippa ręką swą.

По которомъ оноведанью сего-жъ месеца Ок-
тебра u (2) дня ставши очевисто возный повету
Виленского Ярошъ Томковичъ, ку занисанью до
книгъ кгродскихъ Виленскпхъ квитъ свой при-
зналъ, в тые словы писаный: Ja Jarosz Tomko-
wicz, woźny iego królewskiey mości powiatu Wi-
leńskiego, zeznawam tym moim kwitem, iż w roku
teraznieyszym tysiąc sześćsetnym pierwszym, mie-
siąca Septembra dwudziestego siódmego dnia za
użyciem iegomosci pana Jana Narbutha chodziłem
s powinnemi przyiacioły iegomosci, to iest iegomo-
scią panem Stanisławem Białozorom a panem An-
drzeiem. Agripą, maiąc przy sobie stronę dwuch
szlachciców, ziemian iego królewskiey raosci, pana
Walentego Juriewicza a pana Piotra Raczkowskiego,
do Jakuba Jabłka—aptekarza, raice у mieszcza-
nina miasta Wileńskiego, mieszkaiącego domem na
Zamkowey ulici, niedalieko rinku, podlie kamień ci
iasnio wielmożnego pana iegomosci, pana woiewody
Trockiego, którego to aptekarza przedeeianą woz-
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лущ у stroną wyszey pomienioną iegomosć pan
Białozor s panem Agripą pitali tymi słowy: panie
Jakubie, iż iegomosć pan Narbut, przyiaciel, nasz
krewny, za wezwaniem twoim tu w domu twym,
iako u sprawci swego myt starych, niektóry czas
mieszkał у tu w tych gmachoch, w których, widzie-
my, teraz ty sam mieszkasz, nie mało rzeczy, to iest
złota, pieniendzi. listów zapisów, mambranow na
rozmaite długi złożone miał, a potym niedawnych
czasów iedinastego dnia Septembris, odchodząc s
gospody, rękoma swemi wszystkie rzeczy swe zam-
knął, za którym odeysciem s przypadku nie spo-
dziewanie iest zatrudniony, a tak tu nas przyiacioł
swych posłał do ciebie, upominając się, abyś mu|
wcale wszystko to, co tu było zastawiono у złożono,!
wydał у przez nas onemu odesłał, postrzegaiąc na'
się, abyś na potym iakiei trudności nie użył; a iż
o tym ma wiadomość, że się ty w niebytnosci iego
ważył gmachy te zamkione odewrzeć, dał cię pytać,
iakimeś to duchem uczynił у gdzieś te rzeczy po-
dział у wyprowadził? Na które to pytanie przy-
iacioł.. iegomosci pana Narbutowych pan Jakub

Jabłko powiedział tymi słowi: wiem ci ia o wiel-
kiem besprawiu iegomosci pana Narbutha, lecz się
ia o to żadney trudności nie obawiam, bo wszystko
czyniłem у czynie z roskazania iasnie wielmożnego
pana iegomosci pana canclierza wielkiego xięstwa
Litewskiego у urzędu swego miesckiego Wilien-
skiego, także też у zamkowego. Co ichmos'ć wyszey
pomienieni, przyiacielie iegomosci pana Narbutha
mną woźnym у stroną przy mnie będącą oświad-
czywszy, przecz odeszli. I na to ia Jarosz Tomko-
wicz, woźny iego króliewskiey mości dałem ten
kwit moy ku zapisaniu do xiąg grodskich Wilien-
skich pod pieczęcią moią у pod pieczęćmi strony,
przy mnie na on czas będącey, wyszey pomieniony.
Pisań w Wilnie, roku у dnia wyszey pomienionego.
У того квиту печатей прытисценыхъ тры. Ко-
торое тое оповеданье и возного сознанье и тотъ
квитъ его до книгъ кгродскихъ Виленскихъ
есть записано.

Тоже. Изъ связки документовь Виленскаіо

гродскаю cijda «Л? 45$ 5, актъ № і.

ІЇ> Ш.—1601 г. 5 Октября..

Посвид тельствовані вознаго о заявленій Лаврина Ярмолича, им немъ Вил н-

скаго ц ха портныхъ, о незаконном^ заключ ніи въ тюрьму н которыхъ лицъ

изъ цеха портныхъ за участіо ихъ якобы въ сов рш ніи убійства.

Я Петръ Новоша—возпый повету Виленского
сознаваю симъ монмъ квитомъ, ижъ въ року
теперь идучомъ тисеча шесть сотъ первомъ, ме-
седа Октебра пятого дня, маючы я возный пры
собе стороною двухъ шляхтнчовъ, пана Яна
Ыатеевичъа а пана Грыгорья Яновичъа, за взять-
емъ мещанина места Виленского отъ цеху кра-
вецкого, отъ пана Лаврына Ярмолича, ходилъ
если я возный и з тою стороною, звышъ писа-
ною, з пимъ паномъ Лаврыноиъ Ярмоличомъ
тутъ в месте Виленскомъ на ратушъ до пры-
слуханья справы у суду гайного цеху кравец-
кого зъ цехомъ чоботарскимъ, шевецкимъ; тамъ
жо онъ данъ Лаврынъ Ярмоличъ мовилъ до пана
войта, ижъ дей, пане войте, якъо дня вчорай-
шого в семъ року теперь идучомъ тисеча шесть j

сотъ первомъ, месеца Октебра четвертого дня
суть дей братья паша съ цеху кравецкого тутъ
передъ судъ вашей милости тайный заказапые
черезъ слугу вашей милости местского прысяг-
лого, черезъ пана Николая Иницкого. которые
се дей тутъ передъ судомъ вашей милости ста-
новятъ, одно ведомости не маютъ, по што ихъ
тутъ и отъ кого заказано, кгдыжъ дей не чу-
ютъ се быть никому винными, бо дей и стороны,
естлибы што кому были винными, не шістыкгу-
ютъ. И ироснлъ, абы тыхъ цеху нхъ кравецкого
вольными учынилъ братыо их'ь, на име Петра
Карницкого, Войтеха Раракга а Петра Кгете-
вича. А въ том'ь озвавшысе умоцованый цеху
шевецкого панъ Станислава. Кгермаховский но-
ведилъ, ижъ дей, пане войте, есть дей тутъ
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справа с кравцомъ места Виленского, зъ Авък-
гуштыномъ Роиоцкимъ о отбитье якобы якого
забойцы, на име Миколая, который якобы мелъ
небощыка Миколая забить на смерть, которого
Авкгуштына Ропоцкого его милость панъ войтъ
У суду гайного на горло всказалъ, а тамътого
забойцу на баницыю; отъ которого декрету паиъ
Лаврынъ Ярмоличъ до его королевской милости,
нашого милостивого нана, апелевалъ; нижли его
милость ианъ войтъ и съ паны райцы своими
апеляцып ихъ допустити не хотелъ и недопу-
стнлъ; его Аиъкгуштыиа Ропоцкого и тыхъ особъ
звышъ писаныхъ, Петра Карнидкого, Войтеха
Раракгъа а Петра Кгетевича невинне, лравомъ

не переконаныхъ, людей добрыхъ, в месте Ви-
леискомъ оселыхъ, местцомъ не звыклымъ,
дзюрею, по винде до турмы подъ ратушъ, на
здрайцы зделаиой осадили; што бачечы з вели-
кимъ уближеньемъ своимъ цеху кравецкого, панъ
Лаврынъ Ярмоличъ мною вознымъ и стороною
звышъ писаною осветъчывшы, з ратушу прочъ

| отышолъ. И на то я возный далъ есми сесъ мой
квитъ чого будучы сведомъ в той справе до
книгъ кгродсішхъ Вшенскихъ сознанья моего
подт. моею печатью и иодъ печатьми стороны

і звышъ писаной. Писанъ року, месеца и дня
'звышъ писаного.

Тоже, о\? 4/5/, йКПІЪ Л2 /.

№ 125.-1601 г. 13 Октября.

Заявл ніе вознаго о розысканін дерева,.которым были заложены ворота побли-

зости костела Марій Магдалины.

Ja Erazmus Janowicz Kimbar, woźny powiatu
Wileńskiego, zeznawam to tym moim kwitem, iż w
roku teraznieyszem tysiąc sześćsethnem pierwszym,
miesiąca Octobra trzinastego dnia, maiąc ia na
ten czas przi sobie stroną ludzi dobrych, dwuch
szliachcycow, pana Andrzeia Dubrowskiego a pana
Stanisława Mikołaiewicza, będąc mnie wziętym w
sprawie od ichmosciow panów burmisrtzow, panów
radziec miasta króla iegomosci Wileńskiego, cho-
dziłem ia woźny s tą stroną szliachthą zwysz mia-
nowaną, także у z sługami dwiema przisięgłymi
miesckimi ratusznemi, to iest panem Andrzeiem
Iwanowiczem a panem Janem Sebestyanowiczem у
sługą urzędowym iego mości xiędza biskupa Wi-
leńskiego, na imię panem Macieiem, dla wywiado-
wania bramy mieyskiey, leżącey tu w mieście Wi-
leńskim wezlie kościoła Marij Magdaleny, iesliby
była odbita у od warta • od iakich ludzi swo wol-
nych. A gdychmy przyszli do tey bramy, nalezliśmy
ią odbitą у odwartą у drzewo od tei bramy, któ-
rym drzewem ta brama była zaprawiona у zata-
rasowana, tedy у to drzewo wszysthko iesth po-
Ьгале, iednośmy nalezli trzi dylie u tey bramy le-
zących, których nie mogli zabrać; a gdychmy po-

częli tego drzewa szukać pobranego od tei bramy
У nalezliśmy za Tatarską bramą w ulicy w domu
iednego mieszczanina iegomosci xiędza biskupa Wi-
leńskiego, na imię u Macieia Komponata bierzwion
na podwurzu leżącycb osm, znać że od tei bramy
są pobrane; a gdyśmy weszli w then dom, gdzies'-
my zastali у nalezli to drzewo leżące, poczęli słu-
dzy miescy ratuszny pytać przede mną woźnym у
przed tą stroną szliachthą tego tho domu gospoda-
rza Macieia Komponata, gdzieby tho drzewo wziął,
któreśmy thu u ciebie w domu nalezli, bo to drze-
wo iesth pobrane od bramy miesckiey? Na ktorę
pytanie ten Maciei Komponatę odpowiedział słu-
gom miesckim tymi słowy, isz, powiada, u m n i e w
domu goście stoią gospodą, tatarowie, kozacy iego-
mosci pana woewody Nowogrodzkiego, ci tatarzo-
wie to drzewo prziwiezli do mnie w dom, a ia
niewiem, gdzie to drzewo wzięli, wszakoż otho w
calio leży tho drzewo. A po małym czasie tata-
rzowie dwa prziszli iegomosci pana Szuminowi w
dom Macieia Komponata у usłyszeli zarazem, że
my o to drzewo gadamy z gospodarzem ich Ma-
cieiem Komponatein у poczęli do nas mówić ci
tatarzowie: panowie mili, nie potrzeba | p m pana

22
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gospodarza naszego o tho drzewo tak dalece wi-
nić, gospodarz nasz w tem nie iesth nic winnym,
nie mieliśmy na ten czas drzew, a widzieliśmy, isz
od tey bramy ludzie królewscy drzewo rozbiera-
ią, my tesz patrząc na nich wzięliśmy też byli
na drzwa bierwion dylów kilką, wszakżeśmy tego
drzewa na drwa nie porąbali, a to w cale leży; a
s tymemśmy odeszli od tego Macieia Komponata z
domu iego przecz, a gospodarzowiśmy powiedzieli,

żeby swym gościom tatarom powiedział, żeby tego
drzewa dylów ninacz nie rąbali, nie psowali. I na
tho ia woźny dałem ten moi kwit ku zapisaniu do
xiąg grodzkich Wileńskich pod pieczęcią у s pod-
pisem ręki moiei у podprieczęćmi strony szliachty,
przi mnie będącei. Pisań Wilnie, roku, miesiąca у
dnia zwysz opisanego. Erazmus Janowicz Kimbar—
woźny ręką swą. (L. S.).

Тоже, № 4j8f, актъ № р.

№126. —1601г. 20 Октября.

Жалоба Луки Мамонича на Енаса Врокфольта за захватъ земли и плохое устрой-

ство запруды на р к Вильн , отъ чего во время половодья были повреждены

въ им ніи Мамонича Повильн пруды и гребля.

Лета Божого нароженья дул (1601), месеца
Октебра к (20) дня.

На враде его королевское милости кгродскомъ
воеводъства Вилепъского передо МІІОЮ Станисла-
вомъ ІІукъштою Клявъзкгеловичомъ, хоружымъ
Волковыскимъ, наместникомъ Вилеиъскішъ, став-
шы очевисто его милость папъ Лукашъ Мамо-
ничъ—скарбный Великого князьства Литовского,
староста Дисеньский жаловалъ и оповедалъ на
Енаса Брокфольта—проховъника короля его ми-
лости о томъ, штожъ дей тотъ Енасъ Брокфольтъ
побудовадъ сиустъ на реце Вильни водлугъ упо-
добанья своего и обернулъ тотъ спустъ будуючы
умысльне на две сажавки, въ дворе его милости
Бовиленъскомъ лежачые, которые неподалеку того
спусту были, ни в чомъ не попъсованые, и в
томъ коли кгвадтовная вода прышла, тогъды за
злымъ побудованьемъ того спусту его вся вода,
шіо мела ити просто своимъ звыкльшъ трыбомъ,
яко передъ тымъ безъ того спусту бегъла, обер-
нуласе на тые сажавки его милости пана скарб-
ного, в которыхъ тыхъ двухъ сажавкахъ было
розныхъ рыбъ много, яко карпи, язевъ и иныхъ;
около которыхъ сажавокъ была вдолжъ гребла и
межы ними другая гребла; в чомъ кгды вода
навальная приступила, мусели се тые гребли по-
прорывать и рыбы вси, што одно ихъ было, у реку
Вильню поутекали, а то для злого побудованья того

спусту его; для чого его милость папъ скарбный
менуетъ собе великую крывду и шкоду не ма-
лую па полъторы тисечеы золотыхъ польскпхъ.
До того еще на томъ мало маючы, будуючы тотъ
спустъ в року нрошломъ тисеча шестьсотъномъ,
месеца Окътебра одинадцятого дня, тотъ же Енасъ
Брокфольтъ заиялъ гребли его милости папа
скарбного власное, до тыхъ двухъ сажавокъ на-
лежачые, на полтора саяшя, менуючы быть до
того спусту своимъ кгрунътомъ власнымъ, u
пальями новыми позабивалъ. И поведилъ его ми-
лость панъ скарбный, где того спусту знову не-
поправитъ, тогды, коли вода великая прыпадетъ,
и домъ, который его милости неподалеку тыхъ
сажавокъ лежытъ, за найстьемъ кгъвадтовпымъ
воды подмывати будетъ и безъ шкоды немалое
быти пиколи не можетъ; што видечы его милость
панъ скарбный не малую крывду и шкоду в тыхъ
двухъ сажавкахъ, такъже тежъ о занятье гребли
отъ того Енаса Брокфольта, просилъ, абы тое
оповеданье его милости до книгъ кгродскихъ
Виденъскихъ было записано, што есть записано.
А по томъ оиоведанью и возный господарьский
повету Вилепского Ярошъ Томковичъ сегожъ
року й а (1601), месеца Ноябра первого дня,
ставшы очевисто па враде квитъ свой ку запи-
саныо до книгъ кгродскихъ Вилепскпхъ призпалъ
тыми словы.
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Я Ярошъ Томковичъ—возный господарьский
повету Виленского сознаваю симъ моимъ кви-
томъ, ижъ в року теперь идучомъ тисеча шесть-
сотъ перъвомъ, месеца Окътебра двадцатого дня,
маючы я пры собе людей добрыхъ, двухъ шляхъ-
тичовъ, пана Станислава Новицъкого а пана
Стефана Николаевича, былъ есьми взятымъ отъ
его милости пана Лукаша Мамонича—скарбпого
Великого князьства Литовского, старосты Дисенъ-
ского, до именья его милости, прозываемого По-
впльня, на огледанье двухъ сажавокъ, которые
внделъ есьми во трохъ местъцахъ прорваные,
межы которыми сажавкамп была гребля п тая
прорваная, в которыхъ тыхъ сажавкахъ, яко по-
ведалъ врадяикъ его милости пана скарбного, было
дей рыбъ розмаптыхъ много, которое шкоды мено-
калъ собе его милость панъ скарбный па полъ-
торы тисечы золотыхъ польских?, отъ Енаса
Брокфольта—пороховника короля его милости;
до того впделъ есми подле спусту нового, кото-
рый иобудовалъ тотъ Енасъ Брокфольтъ на
шкоду не малую его милости пана скарбного,
занявши гребли его милости власное, которая
належала до тыхъ сажавокъ, на полтора сажня и
палями новыми позабиналъ; а тотъ спустъ, ко-
торый побудовалъ на реце Вильни, тогъды не
такъ побудовалъ, яко потреба, але обернулъ тотъ

спустъ будуючы умысльне на тые сажавки, в чомъ,
кгды навальность воды прыступила, тогды вся
тая вода, што мела ити своимъ трыбомъ, вся се
обернула на тые сажавки его милости пана скарб-
ного и в томъ гребли, которые были яко межы
сажавками, такъ тежъ вдолжъ, мусели се попро-
ривать, а то для злого побудованья того спусту,
которымъ я виделъ на той рец Вильни и где
того спусту знову пе поправитъ тотъ Енасъ
Брокфольтъ, пороховникъ короля его милости,
николи безъ немалое крывъды и шкоды его ми-
лости папа скарбного великое быти не можетъ.
Якожъ я возный, штомъ виделъ достаточне з
обустропъ, а наболей з стороны его милости пана
скарбного немалую крывду и шкоду в тыхъ са-
жавкахъ и занятье гребли на полтора сажъна
отъ Енаса Брокфольта, тое сознанье мое подъ
печатью моею и подъ печатьми сторопнымп, ко-
торые на тотъ часъ пры мне были, до кънигъ
кгродъскихъ Виленъскихъ далъ есьми. Писанъ
у Повильни року, месеца и дня ̂  вышей описа-
ного. У того квиту печатей прытпсненыхъ три.
Котороежъ тое оповеданье и очевистое менова-
ного возного сознанье его до книгъ кгродскихъ
Виленскихъ есть записано.

Тоже, № 45&h акмъ № 6.

№ 127. —1601 г. 25 Октября.

Явка разграничительная листа, даннаго Лук Мамоничу Сытинекимъ, уполно-

моч ннымъ князя Радивилла.

Лета Божого нароженья а а (1601), месеца
Октебра ке (25). дня.

На враде его королевское милости кгродскомъ
воеводства Вилепского передо мною Станисла-
вомъ Пукъштою Клявзкгейловичомъ—хоружимъ
Волковыйскимъ, наместникомъ Виленскимъ, по-
становившисе очевисто его милость панъ Лу-
кашъ Мамоничъ—скарбпый Великого князьства
Литовского, ку вписанью до книгъ кгродскихъ
Впленскихъ покладалъ листъ его милости пана
Яна Сытинского — маршалка Упитского подъ

печатью и с подписомъ руки его милости, про-
сечи, абы тотъ дистъ до книгъ кгродскихъ Ви-
лепскихъ былъ уписанъ, который уписуючы
слово отъ слова такъ се в собе маетъ:

Ja Jan Sycinski — służebnik iasnie wielmoż-
nego pana a pana iegoraosci, pana Krzysztofa Ra-
dziwiła—xiążęcia z Birż na Dubinkach, woiewody
Wilienskiego, hetmana polnego Wielkiego Xięstwa'
Litewskiego, Solieckiego, Urędowskiego, Borzysow-
skiego starosty etc, zeznawam tym moim listem,
iź za roskazaniem iegomosci pana swego, a za
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żądaniem pana Łukasza Mamonycza — skarbnego
wielkiego xięstwa Litewskiego, у Łukasza Jodka,
arędarza młynów iegomosci, wyieżdżałem na
grunthy zobopolne, ktorze lieżą za miastem Wi-
lienskim nad rzeką Wilna, yż sobie mienił być
jegomość pan skarbny z ubliżeniem od arędarza
iegomosci Łukasza Jodka w zabraniu gruntów
dworca swego Pówilna, у będącemu mnie na tych
grunciech z wywiadowania pilnego liudu, wiado-
mych, na tho wezwanych, к temu za przyznaniem
Jakuba... młynarza, który pierwiey od czasu nie
małego te młyny trzymał у ze wszytkim ych uży-
wał, yż Jodka Łukasz — młynarz grunty dworca
Powilienskiego pana skarbnego nieco był zaiął
do gruntów młynów iegomosci, ktorzego gruntu
być może na szóstą część morga, gdzie przed tym
zbudowanie nieboszczyka pana Zareckiego było.
A tak ia, maiąc poruczenie у takie rozkazanie ie-
gomosci pana woiewody Wilienskiego, mego miło-
ściwego pana, aby z obu stron, tak młynom iego-
mosci, yako teź у dworcowi pana skarbnego Po- •

wilienskiemu od tego Łukasza młynarza krzywda
sie nie działa, za takiem świadectwem ludzi god-
nych wiary у wiadomych tey rzeczy, te część
gruntu iego, co Łukasz młynarz był odłączył, przy-
wróciłem panu skarbnemu do pomienonego dworca
iego Powilienskiego у zostawiłem przy tey części
gruntu pana skarbnego według ograniczenia, to
iesth począwszy od spustu rzeki Wilni, od samych
kładzin, dawną scieszką, która szła przed tym \r
gore około pagórka przez krzynice, wedlia siano-
żęci iegomosci, aż do samey drogi, która idzie z
miasta Wilienskigo do Żupran. I na tom dał iego-
mosci panu skarbnemu ten moy list z moią pie-
częcią у z podpisem ręki mey własney. Pisań w
Wilnie, roku Pańskiego 1587, miesiąca Juni 20
dnia. У того листу печать притиснена одна и
подпись руки тыми словы: Jan Szycinski ręką
swą. Который же тотъ листъ за жоданьемъ его
милости пана скарбного до кпигъ кгродскихъ
Виленскихъ есть уписанъ.

Тоже. № 4f8j, актъ Л? и.

№ 128. —1601 г. 28 Октября.

Жалоба Тарновскаго по д лу о невыдач ему вьишси иаъ книгъ о залог ему

дома Матвея С леника на Телячьей улид .

Року 'іу (1601), месепа Октябра дня KS (26).
Оповедадъ и жаловалъ земенипъ господарь-

ский повету Виленского панъ Янъ Тарновский
о томъ, штожъ дей мещанинъ места тутошнего
Виленского, подъ правомъ бискупства Вилепского
мешкаючый, на име Матей Соленикъ, посполъ з
жоною своею, взявшы и позичивши у малжонки
его пана Тарновского пятьдесятъ попъ грошей
ку потребе своей, в которой дей той суме пене-
зей тотъ Матей Соленикъ з жоною своею заста-
вили дей той малжонце его домъ свой, подъ пра-
вомъ бискупимъ тутъ в месте Виленскимъ на
улицы прозываемой Телячой лежачий, на которую
тую суму пенезей и на заставу того дому далъ
дей тотъ Матей Соленикъ з жоною своею листъ
записъ свой, водлугъ права справлений, и тотъ
дей дистъ тотъ же Солеипкъ Матей с тою жоною

своею на враде своемъ належномъ бискупства
Виленского передъ паномъ Яномъ Буйвидомъ, на
тотъ часъ судьею мещанъ бискупства Вилен-
ского обранымъ, а передъ паномъ Яномъ Но-
вроскимъ—писаромъ тогожъ бискупства Вилен-
ского, созналъ, за которымъ таковымъ сознань-
емъ, не могучы того выпису для некоторыхъ
пильныхъ справъ своихъ оная малжонка его с
книгъ одержати, потомъ в року теперешнемъ д а
(160О, месеца Октябра кг (23) дня, кгды дей
онъ панъ Янъ Тарновский шолъ до пана Яна
Буйвида—судьи до дому его, где онъ на тотъ
часъ суды отправуетъ тутъ в месте Виленскомъ,
абы онъ тотъ выписъ признанья Матея Соле-
ника и жоны его на домъ, малжонце его в пети-
десятъ копахъ грошей заведений, выдалъ, то
накъ дей Янъ Буіівндъ не только абы мелъ ему
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пану Тарновскому на то с книгъ казать выдать,
але дей, еще мало на тоиъ маючи, и его самого
пана Тарновского словы не утстивыми, доброй
славе доткливими лаялъ, сороиотилъ водлугъ

уподобанья своего, лаялъ и шарпалъ и пофалку-
на здоровье его, вшелякииъ способомъ хотечы
его з сего света, позбавить уделалъ.

Тоже, М

№ 129. —1601 г. 1 Ноября.

Жалоба Гавріила Гр б нскаго на Истрата Ивановича за нанесете побоевъ и

оскорбл ніе словами въ дом князя Огинскаго по близости церкви св. Косьмы и

Даміана.

На враде господарскомъ кгродскомъ воевод-
ства Виленского передо мною Станиславомъ
Клявзъкгейловичомъ Пукгатою—хоружымъ Вол-
ковыйскюгь, наместникомъ Впленъскииъ жало-
валъ и оповедадъ земенинъ господарьский по-
вету Менъского, на име Кгабрыель Кгребенъ-
ский на слугу его милости князя Богдана Ок-
гинского — подкоморего Троцкого, на име на
Естрата Ивановича, который на тотъ часъ педа-
кгокгемъ пры детехъ его милости князя Окгинъ-
ского есть, о томъ, ижъ дей в року теиерь
идучомъ тисеча шестьсотъ первомъ, месеца
Ноябра первого дня, будучы дей ему Кгабрыелю
Кгребенъскому в дому его милости князя Ок-
гинского тутъ в месте Внленъскомъ. лежачомъ

в заулъку Савичы улицы, идучы отъ церкви
светого Кузьмы и Демьяна ку гостиному двору,
в некоторыхъ потребахъ своихъ, у шевца Наума
у вызбе седечы, который швецъ в томъ дворе
его милости князя Окгипского мешкаетъ, тамъ
же дей тотъ слуга князя Окгинского Истрать,
прышедшы до тое изъбы, нашодшы седячого того
Кгабрыеля Кгребенъского, не магочы до него
жадное потребы, торгънувшысе на него словы
не утъстивыми самого збилъ и змордовалъ. Ко-
торая жалоба и оповеданье того Кгабрыеля Кгре-
бенъского до книгъ кгродскихъ Виленскахъ есть
записана.

Тоже, J\°4j8j, актъ <№ і).

№ 130. - 1 6 0 1 г. 24 Ноября.

Жалоба купца Вортк вича и другихъ Ков нскихъ купцов* на тіуна Юрія Воль-

м нскаго за отнятіе у нихъ разныхъ товаровъ.

Лета Божого нароженья тисеча шестьсотного
первого, месеца Ноябра двадцать четвертого дня.

На враде его королевское милости кгродскомъ
воеводства Виленъского передо мъною Станпсла-
вомъ Пукъштою Клявзъкгейловичомъ — хору-
жымъ повету Волъковыйского, наиестникомъ
Виленъскимъ жаловалъ и оповедалъ мещанинъ
и купецъ места Ковенъского нанъ Николай
Бортъковичъ и ішъшые купцы и мещане Ковенъ-

ские, которые статки и витины свои маготъ на
реце и порте реки Вельи, за даньемъ собе спра-
вы стырниковъ своихъ на име Андрея Пострын-
ского и иншыхъ о томъ, штожъ дей року тепе-
решнего тысеча шестьсотного первого, сегожъ
месеца Ноябра двадцать третего дня прышло дей
рекою Вельею с Ковна цять витинъ, якъ тоге
папа Мпкодая Бортковича, такъ и иншыхъ ме-
щанъ и купцэвъ места Ковенского с товарами,
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то есть зъ солью и з селедцами и станули дей
подъ Сойдями для отпочыванья своего; тамъже
дей того дня верху помененого, снать за волею
н ведомостью его МИЛОСТИ пана Юрья Яновича
Вольменского—старосты Упитского, державцы
Кревского, тивунъ его милости имепьа Судерев-
ского, в повете Виленскомъ лежачого, на пме
Янъ Михайловичъ Локтинъ, и з ыншыми подда-
ными и помочниками своими, которыхъ онъ ле-
пей знаетъ и ведаетъ, прыехавшы до реки Ве-
лип до берегу, где были витины поставлены подъ
огородомъ подданного его милости пана Яна
Ситинского,—маршалка Упитского, Станислава
Иловпча, на которомъ местцу п берегу тотъ ти-

вунъ, з двохъ витинъ пана Миколая Борткевича
стырниковъ и челядь розогнавшы, взялъ дей и
пограбилъ соли две бочки, а з витины пана
Кгрыкгора Печуги взялъ соли бочку, ку тому
тежъ з ыншыхъ витинъ взялъ и пограбилъ се-
ледцовъ бочку одну, которая коштовала десеть
золотыхъ польскихъ, которую соль и селедцы
тотъ тивунъ кгвалтомъ пограбивши и взявшы,
до двора Судеревского его милости папа Юрья
Вольменского отвезъ п отнровадилъ. Которое
оповеданье того пана Миколая Борткевича и іш-
шыхъ мещанъ и купцовъ места Ковенского до
книгъ кгродскихъ Виленскихъ есть записано.

Тоже, М 4JsJi а к т ъ № іЬ-

№ 131. —1601 г. U Ноября.

Жалоба Войт ха Дорогостайскаго на нанесете его слугамъ побоевъ и ограблені

ихъ городскою стражею.

Лета отъ нароженья Сына Божого а д(1601),
месеца Ноябра кд (24) дня.

На враде его королевское милости кгрод-
скомъ воеводства Виленского передо мною Ста-
ниславомъ Иукштою Клявзъкгейловичомъ — хо-
ружымъ Волковыйскимъ, наместникомъ Вилен-
скимъ оповедалъ и жаловалъ его милость панъ
Войтехъ ДорогостайскиЙ—воеводичъ Мстислав-
ский на мещанъ места его королевское милости
Виленского, вахтовниковъ, меновите на Стани-
слава Ключату—вахтовника кватермистра и на
иншыхъ многихъ вахтовниковъ, товарышовъ
кватерн его Станислава Ключаты, которыхъ дей
онъ самъ лепей знаетъ, имена к прозвища ихъ
ведати можетъ, о томъ, штожъ дей року тепе-
решнего тисеча шестьсотъ первого, месеца Но-
ябра двадцать третего дня, то есть дня вчораш-
него, в пятницу, праве дей могла быти година
въ ночъ, прыехалъ дей его милость панъ вое-
водичъ . Мстиславский з маетности своее, в по-
вете Вилкомирскомъ лежачое, тутъ до места
здешнего Виленского, а въехавшы дей в место
Виленское о године вышей описаной брамою
местскою, прозываемою Вилейскою, ехалъ дей на

первей до господы своее, в которой дей передъ
І тымъ стопвалъ, до дому пана Николая Крумо-

t кепура—мещанина и бурмистра места здешнего
Виленского, в заулъку, за костеломъ Све-
того Миколая въ месте Виленскомъ лежачого,
до котораго дому пана Миколая Крумокепура

I кгды дей его милость панъ воеводичъ Мсти-
; славский прыехадъ, ино дей, нашодшы в томъ
і дому ворота замкнепые, в которомъ дей дому
снать якъ самого пана Миколая Крумокепуры,

; такъ и никого иншого не было, отъ которого дей
; того дому пана Миколая Крумокепуры ехалъ дей
, его милость панъ воеводичъ Мстиславский, ищучы
! господы, на улицу, прозываемую Савичую, в месте
Виленскомъ лежачую; и ирыехавшы на тую ули-
цу, сталъ дей господою в дому мещанина места

| здешнего Виленского Филипа Пилецкаго, за поз-
воленьемъ дей самого Пилецкого, и вжо дей стоечы
его милости пану воеводичу господою в дому
того Филипа Пилецкого, на Савичой улицы в
месте Виленскомъ лежачомъ, тамъ же дей в той
господе своей вышей помененой мелъ его милость
панъ воеводичъ на вечеры приятеля своего пана

J Павла Кубилойтя, которого пана Павла Куби-
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лойтя с помененое господы его милости пана
воеводичовы, на Савичой улицы лежачое, слуги
дей его милости пана воеводичовы, то есть одинъ
пахолокъ его милости пана воеводичовъ Андрей
Буковский, а выростокъ его милости Кондратъ
Михаловский и третий пахолокъ же его милости
Янъ Кгедройть, за посланьемъ его милости пана
воеводыча, пана своего, до господы пана Павла
Кубилойтя в месте Виленскомъ, у заулку, за ко-
стеломъ светого Николая лежачое, до дому и
мешканья Станислава, мыдляра, которого пры-
провадившы до дому и мешканья Станислава,
мыдляра вышей помененые пахолки его милости
пана воеводичовы, отпровадившы пана Павла
Кубилойтя, кгды дей въжо до господы его мило-
сти пана воеводичовы вышей помененое додому
помененого Пилецкого, о године девятой передъ
полуночью на ползекгару, яко люди спокойные,
тихие, никому нпчого невинные шли, то пакъ
року, месеца и почы вышей помененое, з дня двад-
цать третего на день двадцать четвертый, с пят-
ницы на суботу, праве дей прыходечы имъ вы-
шей помененымъ особамъ, пахолкомъ его милости
пана воеводичовымъ ку улицы, прозываемой Са-
вичой, и праве прышодшы дей на рогъ улицы
Савичое, неподалеку нострыгальни, в месте Вп-
ленскомъ лежачое, помененый дей Станпславъ
Ключата року, месеца и ночы вышей помененое
о той године девятой на нолзекгару самъ особою
своею и з мноствомъ людей вахтовниковъ ква-
терииковъ своихъ, которыхъ дей онъ самь лепей
знаетъ, имена и прозвища ихъ ведати дей мо-
жетъ, не помнечы па срокгость в праве поспо-
литомъ и в констытуцец сеймовой описаную, не
постерегаючы покою в месте Виленскомъ поста-
новленого, которого постерегати повинъны, чы-
нечы бурды, збытки, тумульты и кгвалты, сами
безъ ураду кгродского тыхъ вышей помененыхъ
особъ слугъ его милости пана воеводичовыхъ
тотъ Станиславъ Ключата с тыми вахтовникамн
кватерниками своими шлятичовъ учстивыхъ но-
билъ п шкодливе а немилосердне поранилъ и
праве мало дей ихъ па смерть не позабивалъ, а
вобятыхъ и помордованыхъ двухъ пахолковъ его
милости пана воеводичовыхъ вышей помененыхъ
Андрея Буковского и Яна Кгейдройтя до ве-
зенья в ратушъ места Виленского отпровадилъ,
не ведучы ихъ водлугъ констытуцеи сеймовое

до пана ихъ, але отъ полночы, с пятницы на су-
боту, ажъ до полз'дня того дня суботнего на ра-
тушу места Виленского у везенью держалъ; а
выростокъ дей, то есть хлопецъ его милости пана
воеводичовъ, на име Кондратъ Михайловский за-
ледве дей передъ нимъ Ключатою и иншыми
вахтовниками, товарышами его, до гоеноды его
милости пана воеводичовы вышей описаное утекъ
збитый, змордованый и шкодливе зраненый и до
воротъ прыбегшы у форту дей колатати почалъ;
которого выростка вышей помененого колатанье

у форту и воланье услышавшы дей его милость
панъ воеводичъ, а для ратзгнку его па улицу дей

іавичую зъ господы своее с прыятелемъ своимъ
папомъ Крыштофомъ Гладкимъ вышолъ и форту
тому хлопъцу отворылъ и у той фортце домене-
неный панъ Крыштофъ Гладкий, боронечы того
хлопца его милосн пана воеводичова, сталъ,
нижди дей помененый Станиславъ Ключата поме-
неного пана Крыштофа Гладкого, праве дей у

амой фортце секучы на него, с тыми помочъ-
никами своими розными бронями, жупанъ дей на
немъ бурнатный козацкий посекъ; который дей
панъ Крыштофъ Гладкий, оборонною рукою отъ
того Ключаты и помененыхъ вахтовниковъ ухо-
дечы, заледво дей у форту назадъ до господы вы-
шей помененое увогаолъ. Ведьже дей помененый
Станиславъ Ключата, чынечы большый деснектъ
его милостп пану воеводичу, у тые ворота до
господы его милости пана воеводичовы форту
выбивати дей почалъ и кгвалтовне выбивалъ и
в ворота тое господы его милости такъ бронями
ручными, яко и з ручпицъ билъ, секъ и стрелялъ
ку большому деспекъту, жалю и крывде его мп-
лости иана воеводичовому и взрушагочы покой
посполитый, которого дей постерегати повинны
были. ІІры которомъ бою взялъ дей кгвалтовне
того року, месеца и ночы вышей помененое тотъ
помененый Ключата, чынечы лупъ с тыми вах-
товниками кватерн своее, у Андрея Буковского
с кишени золотыхъ польскихъ одинадцать, шлыкъ
лисий чорного лиса, куплений за дванадцать золо-
тыхъ польскихъ, шаблю купленую за двадцать
золотыхъ, ножы роботы московское, купленые за
петнадцать грошей, хустъку турецкую, купленую
за зодотый польский; у другого пахолка его ми-
лости наші воеводичового взядъ дей кшалтовне
золотыхъ польскихъ осмъ, колпакъ сукна жол-
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того, куііани подшытый, куплений за чотыры
золотые польские, шаблю, купленую за тры золо-
тые польские; а в хлопъца дей его милости пана
воеводичового Кондрата Михаловского взялъ дей
кгвалтовне шаблю, купленую за пять золотыхъ
польскихъ. Пры которомъ оповеданью ставшы
очевисто и возиый повету Виленского Еразмусъ
Яновичъ Кимбаръ сегожъ року д\д (1601), ме-
сеца Ноябра ке (25) дня, квитъ свой подъ пе-
чатью и с подписомъ руки свое, такъ тежъ подъ
печатьми стороны шляхты ку записанью до кшігъ
кгродскихъ Виленскихъ подіілъ и прызналъ, пи-
саный тыми словы: Ja Razmus Janowicz Kimbar
—woźny powiatu Wilienskiego zeznawam tym moym
kwitem, ysz roku teraznieyszego tysiąc sześćset-
nego pierwszego, miesiąca Nowembra 24 dnia ina-
iąc ia woźny przy sobie stronę liudzi dobrych, dwu
szliachcicow, pana Jerzego Janowicza- a pana Ję-
drzeia Dombrowskiego, widziałem ia woźny s tą
stroną szliaclitą za okazywaniem sług iegomosci
pana Woyciecha Dorehostayskiego—woiewodzica
Mscisławskiego, naprzód na panie Jędrzeiu Bukow-
skym pieca i ego у ręka prawa wszy tka synia asz
do łokcia, zbita, spuchła; a na drugym słudze iego-
mosci pana woiewodzicowym Janie Giedroyciu wi-
działem grzbiet wszytek siniawy, spuchły, pobity;
a na wyrostku Jegomości pana woiewodzicowym
Kondratu Michałowskym w ramieniu liewym ranie
sztychową nie naskroś, barzo szkodliwą, mienił być
halebartem prebitą, у na twary po prawey ręce
iego widziałem ranę ciętą także szkodiiwą, a na
przyiacielku iegomosci panu Krzysztofie Hładkym
na żupanie iego kozackym burnatnym widziałem

ran cientych cztyry, także у na wrotach domu Fi-
lipa Pilieckiego, na ulicy Sawiczey w mieście Wi-
lienskym lieżącego, gospody iegomosci pana woie-
wodzicowey, za okazywaniem iegomoszi panawoie-
wodzica samego, widziałem tak we wrotach, iako
у w fortce razów ciętych dwa, a strzelionych raz
ieden. Które to pobicie у poranienie swe słudzy
iegomosci pana woiewodzicowi у iegomość pan
Krzysztoph Hładky, także у te razy we wrotach
gospody iegomosci pana woiewodzicowey mienili
sobie być stałe od wachty miasta Wilienskiego, a
mianowicie od StanisławaKliuczaty, kwatermistrza,
у od wieliu liudzi wachtownikow kwatery iego w
roku teraznieyszym 1601 z dnia 23 na dzień 24,
z piątku na sobotę w nocy; przy którym boiu tym
sługom iegomosci pana woiewodzicowym ten Kliu-
czata s tą wachtą kwatery swey tak pieniędzy,
iako ynszey majętności ych nie mało zabrał, iako
szyrey na opowiadaniu ych, do xiąg grodzkych Wi-
lienskych danem, opisano у dołożono iest. I na to
ia woźny, com widział у słyszał, dałem ku zapisa-
niu do xiąg grodzkych Wilienskich ten moy kwit
pod moią pieczęcią у s podpisem ręki rooiey у pod
pieczęćmi strony szliachty wyszey pomieniony, przy
mnie będoncey. Pisań Wilnie, roku, miesiąca у
dnia zwysz pisanego. У того квиту печатей пры-
тисненыхъ тры, а подпись руки возного тыми
словы: Razmus Janowicz Kimbar woźny ręką swą.
Которое тое оповедапье и очевистое менованого
нозпого сознанье и тотъ квптъ его до кнпгъ
кгродскихъ Виленскихъ есть записано.

Тоже, J\? 4S$S> сіктъ № і у.

Л. 132. - 1601 г. 25 Ноября.

Жалоба старшины ВиленскЕхъ городскихъ ночныхъ сторожей на нанесете имъ

побоевъ слугами Дорогостайскаго.

Лета отъ нароженьа Сына Божего тисеча і Волковыскимъ, наместшп;одп> Виленскимъ, оно-

шеегьсотиого первого, лесеца Ноябра двадцать
пятого дня.

На враде его королевъское милости кгродскокъ
воеводства Виленъского передо мъною Станнсла-
вомь ПунъштоюКлявъзкгейловичоиъ—хоружьщъ

ведалъ п обътежливе жилонплъ мещеішиъ rocuo-
дарскіій места здешъпего Вилвиского паиъ Ста-
ниславъ Ключата na слугъ его милости пана
Войтсха Петровича Дорогостайского—воеводича
Мстиславского, меноните на Андрея І3укоіп>ского,
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Кондрата Михаловского, Яна Кгедройтя о томъ,
ижъ дей, онъ панъ Станиславъ Ключата, будучы
на тотъ часъ установленымъ за старшого надъ
вахтою отъ инпгахъ пановъ ихъ милостей ра-
децъ и бурмистровъ места здешънего Виленъ-
ского, водле уфаленя и намовы слушъное, яко
враду духовного кгродского и местского и роз-
казанья его королевское милости, пана нашого
милостивого, забегаючы тому, абы тутъ в месте
Виленскомъ покой посполитый розмножоный былъ
и абы се жадное своволенъство черезъ люди роз-
ные, которые бы свовольне подъ часомъ всякимъ,
а наболей ночнымъ обычаемъ непокое звыкли
делати и людемъ спокойнымъ, где бы се трафи-
ло, шкодити, онъ дей в року теперешънемъ д д
(1601), месеца Ыоябра зъ дня двадцать третего
на день кд (24), с пятницы на суботу, в ночы,
ходечы дей ему пану Станиславу Ключате, яко
старшому, з ыпыми вахтовпиками, водле росказу
и моцы пановъ радецъ и бурмистровъ по ули-
цахъ для перестроги покою, и огледаючы, если
бы се якое своволенъство и злость межы людьми
таковыми, которые бы непорадне по улицахъ и
по домехъ лотерствомъ и збытками жадными
противъ покою установленому не справовали и
не становили, ино дей ему пану Станиславу
Ключате и з иною вахтою тое ночы звышъ мене-
ной, о године дванастой с полночы на одной на
ползекгару, прыходечы на рогъ улицы Савичой,
неподалеку пострыгальни, в месте Виленскомъ
лежачой, тые верху помененые слуги его мило-
сти папа воеводича Мстиславского и з ъшыми
иомочниками своими, которыхъ они лепей зпаютъ
и имена ихъ ведаютъ, набравшысе злое воли п
умыслу своего свовольного, иретъ се взятого,
кромъ жадное даня прычыны, з бронями добы-
тыми, на нихъ дей вахтовъішковъ порвавшысе
и прыпадшы, бити и сечи почали; которые вах-
товъники, не спротивляючысе, имъ уступовали
и нхъ в томъ онъ панъ Станиславъ Клгочата
наиоминавъшы, абы своволенъства жадного и
иеиокою не ЧЫШІЛІІ и до злого не побужали, ниж-
ли дей они, недбаючы ничого на наупоминанье
таковое, алетымъ горей нрыбавившы собе злого,
нредъ со взятого умыслу, большъ безпинъне на
нпхъ секли, хотечы умыслыіе некоторыхъ поза-
биити и и томъ до большого розруху прыпра-
внтп. Якожъ дей онъ панъ Станиславъ Ключата,

видечы ихъ таковый злый умыслъ и свовольное
претъ се взятье, же на наупоминанье ничого не
дбаючи, тымъ большъ еще злость ку свово-
денству прымънажали, а маючы онъ волю и ро-

казанье, отъ врадовъ зверхныхъ установеное,
абы таковые свовольные ускромены и угамова-
ни, якъ тежъ и браны ку скаранью врадовому
были, оныхъ велъ до враду везенья местского,
яко в ночи для выведанья слушнейшого двухъ
слугъ пана Дорогостайского Андрея Буковского
и Яна Кгедройтя, взявшы, на ратушъ отпрова-
дилъ ку ведомости врадовой, яко свовольныхъ,
а другие товарыши и помочники ихъ, уходечы,,
на нихъ вахтовъниковъ били и секли, межы ко-
торыми вахтовъниками меновите збили и зра-
нили Захарыяша Ундрейковича, Лаврына Скав-
ровского, Матыса Станиславовича, ихъ самыхъ
посекли и поранили и дирды имъ посекли и по-
псовали, отъ которого битья и зраненья тые по-
мененые вахтовъникп нетъ ведома если который
з нихъ жывъ будетъ. А если бы се имъ, особамъ
мененымъ, слугамъ панаДорогостайского отъ нихъ
вахтовниковъ якое зраненье або ли збитье стало,
тогды то за ихъ початкомъ и своволышмъ, предъ
се взятымъ умысломъ поневольне статнее му-
село. По которомъ оповеданью и возный повету
Виленского Ярошъ Томковичъ, чого будучы в
той справе ведомъ, ставши очевисто на враде
сегожъ року шестьсотъ первого, месеца Декабра
з' (7) дня, при устномъ сознанью своемъ квитъ
свой ку записанью до книгъ кгродскихъ Вилен-
екпхъ прызналъ, писаный тыми словы: Ja Jarosz
Thomkowicz, woźni powiatu Wileńskiego zeznawam
tho thira moym kwitem, isz w roku theraznieyszim
thysiąc sześćsethnim pierwym, miesiąca Nowembra
dwudziestego szosthego, maiąc mnie na ten czasz
przi sobie stroną ludzi dobrich, dwuch szliacheziczow,
pana Andrzeia Dombrowskiego a pana Jana Ma-
czeiewicza, biłem ia woźni s tą szliachto wzięthim na
ratusz od mieszczan (miasta)Wilienskiego, ktorzi przi
wachezie chodziły, starszymy będąc nad niemy, w
noczy za roskazaniem ichmosciow panów burmi-
strzów Wileńskich у panów radziecz miasta Wileń-
skiego, za okazowaniem pana Stanisława Kliucza-
thy у thowarzyszow iego, wydziałem thego dnia na
Zachariaszu Undrzeykowiczu na ręczę prawey niźey
łokcia ranę krwawą barzo szkodlywą czifthą, od
ktorey rany nie wiem, będzie ly ręką władacz: u
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Ławryna Gawronskiego widziałem u liewey ręky
paliecz wielky przeczięthi zwierzchu, a u prawey
ręky u tegoż Gawronskiego paliecz mały przebity
syniawy, spuchły, krwią podeszły; u Matysa Stani-
sławowicza widziałem ranę cziętą krwawą u ręky
liewey miedzi palczamy; thamże okazały przede
mną woźnym у przed tą szliachtą darde na poły
przeczięte у znaków kilka posieczonich gwałtownie.
Kthore tho zranienie stało szię s piąthku na so-
botę w noczi po dwunastey godzynye, ydącz thei
wachczie dlia przestrzegania pospolithego pokoiu,
przi bitnosci ieymosci króliewny у iegomosci kró-
liewicza, czy liudzie swowolny, nie dbaiąc nic na
zakasz króla iegomosci у na postanowienie seimo-
we, przepomniawszi boiazni Bożei у srogosczi po-
spolitego prawa, podkawszi wachtę przecziwko po-

strzigalniey miesczkiey, na wachtę poczęły sziecz
besz żadney przicziny. Kthore tho zranienie mienią
sobie na then czas bicz stało od iegomosci pana
Woiciecha Dorohostaiskiego—woiewo dziczą Msczi-
sławskiego sług, iako szerzey w opowiadaniu doło-
żono у opisano iest. Jakosz ia woźni s tą szliachtą,
będącz thego wiadomy, daie thego mego widzenia
do xiąg grodzkich Wilienskich ku zapisaniu then
moy kwit pod pieczęczia moią у pod pieczęcziami
strony szliachty, przi mnie na ten czas będączey.
Pisań Wilnie, roku, miesiąca у dnia zwysz opisa-
nego. У того квиту печатей прытисненыхъ тры.
Которое тое очевистое возного сознанье и тотъ
квитъ его до книгъ кгродскихъ Виленскихъ есть
записано.

Тоже, № 4j8j, акть № і8.

№ 133. —1601 г. 26 Ноября.

Жалоба Войт ха ПІатилы на захватъ у него разныхъ в щ й Иваноагь Гугови-

ч мъ.

Лета Божого нароженья д д (1601), месеца
Ноябра KS (36) дня.

На враде его королевское милости кгродскомъ
воеводства Виленского передо мною Станиславомъ
Нукштою Клявзкгейловичомъ, хоружымъ Волко-
выйскимъ, наместникомъ Впленскииъ, жаловалъ
и оповедалъ поручникъ роты его милости пана
Крыштофа Шатила—ротмистра его королевское
милости панъ Войтехъ Шатило на Яна Авкгу-
штыновича Кгукговича—врадника каменицы его
милости пана Станислава Кишки — воеводича
Витебъского, в месте Виленскомъ, на улицы Не-
мецъкой лежачое, о томъ, штожъ дей року те-
перешнего а л (1601), месеца Ноябра к<5(2б)дня
тотъ дей Янъ Авкгуштыновичъ, прышодшымоц-
но кгвалтомъ самъ особою своею з многими
домочниками своими, которыхъ дей онъ самъ
лепей знаетъ, имена и прозвнща ихъ ведати мо-
жетъ, не помнечы дей на срокгость, в праве по-
сполитомъ описаную, прышодшы до господы его
пана Войтеха Шатила, до дому, прозываемого Ро-
жычовского, в месте Виленскомъ, неподалеку мо-
сту мурованого, за замкомъ Виленскимъ, подле

Пушкарни лежачого, безъ бытности дей его на
тотъ часъ самого пана Войтеха Шатила в той
господе, кгвалтовне взялъ и пограбилъ дей не
мало маетности его пана Войтеха Шатила, а то
есть меновите кгермакъ чырвоный каразыевый,
справленый за д (4) копы грошей, дылею чыр-
воную люнскую с петлицами лазуревыми, справ-
леную за д (4) копы грошей, пулгакъ з гама-
лиею и з пороховницею, куплений за пять золо-
тыхъ польскихъ, коня гнедого, купленого за
л (30) золотыхъ польскихъ, кечу турецкую, ку-
пленую за десеть золотыхъ польскихъ, кожухъ
бараний, купленый за грошей гі (80), кгермакъ
лазуровий, купленый за д" (4) копы грошей,
шапку аксамитную кгосподыни его пана Войтеха
Шатила, купленую за полторы копы грошей, ды-
лерку чырвоную, справленую за ь (2) копе гро-
шей. Што дей все кгвалтовне взявшы и погра-
бивши, негь дей ведома, где то все иоделъ и
отпровадилъ, и просилъ ианъ Войтехъ Шатило,
абы тое оповеданье его до книгъ кгродскихъ
Виленскихъ записано было, што записано есть.

Тоже, № 4fsf> актъ № 2і.
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№ 134. —1601 г. 29 Ноября.

Жалоба Матыса Матвеевича—кярпнчнаго мастера на кирпитаомъ вавод на За-

р чьи на нан с ні єну и другому такому же мастеру побоевъ Маркомъ Бурне-

вич мъ.

Лета Божего пароженья д л (1601), месеца
Ноябра двадцать £ (9) дня.

На враде его королевское милости кгродскомъ
воеводства Виленского, передо мною Станиславомъ
Пукштою Клявзкгейловичомъ, хоружымъ Волко-
выскимъ, наместникомъ Виленскимъ, жаловадъ и
оповедалъ служебникъ его милости пана Каспора
Слешынского—ротмистра короля его милости заи-
ку Внленского, Матысъ Матфеевичъ, стрыхаръ,
на Марка Бурневича, мешкаючы тому Маты су
стрыхару па кгрунте того Марка Бурпевича, о
томъ, штожъ дей в року теперешнимъ тясеча
шестьсотъ первомъ, месеца Ноябра двадцать
шостого дня тотъ Марко Бурневичъ, наполнив-
шысе свей волп и цропомневшы боязни Божое и в
праве посполитомъ описаного на такихъ своволь-
нихъ людей, такаге и обовязковъ свопхъ, в листе
его помененыхъ, прышодшы дей самъ и з ын-
шымипомочниками своими, которыхъ онъ самъ
лепей знаетъ вимена ихъведаетъ, до шштницы,
лежачой на кгрунте нана Кенпшковымъ, на За-
речью, и знашодшы в той плитницы того Матыса
Матфеевича, стрыхара, заставшы ихъ цекглу па-
лючы, окрутне а нелютостиве оныхі> побылъ и
помордовалъ, што просилъ тотъ стрыхаръ, абы
тое оіюведанье его до книгъ кгродскихъ Вилен-
скнхъ было записано, што есть записано. Пры
которомъ оповеданью, ставшы очевисто на враде
сегожъ року тисеча шестьсот-х, первомъ, месеца
Ноябра двадцать девятого дня, возный господар-
ский новету Виленского Еразмусъ Яновичъ Ким-
баръ ку заішсаиыо до книгъ кгродскихъ Вилен-
скпхъ прызналъ квитъ свой, въ тые слова писа-
шлй: Ja Razmus Janowicz Kimbar, woźny powiatu
Wilienskiego, zeznawam to tym moim kwitem, iż

w roku teraznieyszem tysiąc sześćsetnem pierwszym,
miesiąca Nowembra dwudziestego siódmego dnia,
maiąc ia na ten czas przy sobie stroną ludzi dob-
rych, dwuch szliachczycow, pana Piotra Mikołaiewb
cza, a pana Stanisława Jakubowicza, za okazowa-
niem Lewona Plewaki, strzicharza, także też у za
okazowaniem Matysa Szota, strzycharza, ktorę sie
być mienili służący w rocie pieszey rotmistrza
króla iegomosci zamku Wileńskiego, iegomosci pana
Kaspra Slieszynskiego, widziałem na tym Lewonie
Plewace, strycharzu w głowie iego s prawey stro-
ny ranę bitą. strupiem zapiekłą, spuchła barzo, a
na Matysu Szotu, też stricharzu widziałem na zwierz-
chniey wardze znak świeżo uderzony spuchły, nie-
szkodliwy. Które to zbicie ci wierzchu mianowane
strzicharze Lewon Pliewaka a Matys Szoth, mienili
sobie być na ten czasz stałe tu w mieście Wileń-
skim, na przedmieściu Zarzeckim, w cegielni pana
Kaspra Slieszynskiego od samego pana Marka Bur-
niewicza—mieszczanina miasta Wileńskiego, co
szerzey a dostateczniey w opowiadaniu ich doło-
żono у opisano iesth. I na to ia dałem ten moy
kwith ku zapisaniu do ksiąg grodzkich Wileńskich
pod pieczęcią у s podpisem ręki moiey, także też
у pod pieczećmi strony szliachty, przy mnie będą-
cey. Pisań Wilnie, roku, miesiąca у dnia zwysz
opisanego. Razmus Janowicz Kimbar, woźny ręką
swą. У того квиту печатей прытисненыхъ тры,
а подпись руки возного тыми словы: Razmus
Janowicz Kimbar woźny ręką swą. Котороежъ тое
оповеданье п мепованого возного сознанье и тотъ.
квитъ его до книгъ кгродскихъ Виленскихъ
есть записано.

Тоже, «Л? 4j8Si актъ № 22.
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№ 135.—1601 г. 3 Декабря.

Заявлені вовнаго о неж ланін супруговъ Трунковскихъ подвергнуться тюрем-

ному заключ вію за оскорбл ні БНЯЗЯ Г дройтя.

Року луд (1601), месеца Декабря г (3) дня.
На враде его королевское милости кгродскомъ

воеводства Виленского, передо мною Станисла-
вомъ Пукъштою Клявзкгейловичомъ, хоружымъ
Волковыйскимъ, наместникомъ Виленекимъ, став-
шы очевисто возный повету Виленского Стани-
славъ Жоравский, ку зашісанью до ішигъ кгрод-
скихъ Виленскихъ пры устномъ сознанью своемъ
подалъ квитъ свой подъ печатью своею и подъ
печатьми стороны двухъ шляхтичовъ, в тые
слова писаный: Я Станиславъ Миколаевичъ Жо-
равъский, возный господарьский повету Вилен-
ского, сознаваю ку записанью до книгъ врадо-
выхъ тымъ моимъ квитомъ, ижъ маючы мене
возного и стороны двухъ шляхтичовъ пана Яна
Николаевича Адамъковича а пана Анъдрея
ского—земянъ господарьскихъ повету Вилъко-
мирского, князь Щасный Миколаевичъ Кгедройть
в року теперешънемъ тисеча шестьсотъ первоиъ,
месеца Декабра второго дня на року пры-
падомъ водлугъ листу запису зеиенина госпо-
дарьского повету Виленского пана Никодыма
Трунъковского и малжонъки его Еатерыны Ви-
лейковяы, князю Щасному Кгедройтю даного па
засеете и выседенье шести недель везенья вежы
на дне шести сажонъ, даного на враде здешнемъ
кгродскомъ в замку Виленъскомъ на местцу су-
довомъ чысе, оповедалъ и пиленъ былъ, хо-
течы пры томъ...и ведати, еслибы онъ панъ
Никодымъ Трунковский и малжонка его Ката-
рына Вилейковъна водлугъ запису своего, з уго-
ды даного, везенья у вежы на дне шести сажией
на выседенье шести недель того року и дня за-
сели и досыть учыннли, кгды се князь Щасный
прыповедилъ; за тымъ помененый ланъ Нико-
дымъ Трунъковъский и малжонка его Катерына
Вилейковъна року и дня вышей описаного, сами
постановившысе на враде, тежъ прыиоведали,
ловедаючы в тые слова, ижъ мы готови на замъ-
ку высокомъ, або тутъ на замку подле брамы у

турме на шесть недель везенья засвети, а у
вежы на дне в шести сажонъ, у таковомъ ве-
зенью заседати не хочемъ, ани седети будемъ.
А князь Щасный...гаючысе водлугъ листу за-
пису ихъ, поведилъ, жесте се дей вы сами до-
бровольне оиисалисте се, ижъ на васъ у суду
кгродского Виленъского за обелъжене мое мене
самого и пры томъ двухъ шляхтичовъ по два-
надцати недель седенья у вежы на дне шести
сажонъ выседети сказано было, и вы дей уходечы
большого и дальшого везенья у шести недель у
вежи на дне шесть сажонъ выседети обовезалисте
се, про то дей если вы досыть записовы своему
(готовы) чынити? Они и повъторе в тыежъ слова
отповедили, же на дне у вежи засести не хочемъ
и не будемъ, одно або на высокомъ замку, або
в турме шляхетской тутъ на доле в замъЕ у
подле брамы засести маемъ. А. панъ Щасяый
Кгейдройть поведилъ, то дей не водлугъ листу,
запису своего поступовати хочете, однакъ же я
пильную того, абысте досыть чынили; и з обу
сторонъ на враде на местцу судовомъ, почавши
отъ полудня, ажъ до самаго вечора того дня и
року становечысе пильповали, а до везенья ни-
которого панъ Никодымъ Трунъковъский и
малжонъка его Катерына Вилейковъна не засе-
дали -я не засели, а пильпость свою з обу сто-
ронъ на враде оповедившы, мною возпымъ н сто-
роною осветчывъшы, з ураду в самый вечоръ з
замку прочъ отышли. Чого я возный будучи
ведомъ, даю сего сознанья моего квитъ мой ку
записанью до книгъ врадовыхъ подъ моею пе-
чатью и подъ печатьми тое стороны верху ме-
неное, пры мне на тотъ часъ былое. Писанъ у
Вильни, року, месеца и дня звышъ писаного.
У того квиту печатей прытисненыхъ тры. Кото-
роежъ тое сознанье возного и тотъ квитъ его
до книгъ кгродскихъ Виленскихъ есть уписанъ.

Тоже, Мл;8^ актъ Л? 2j.
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№ 136.—1601 г. 10 Декабря.

Жалоба З нона Здитовскаго на нан с ні euy побо въ П троиъ Копачовичемъ.

Лета Божого нароженья дуд (1601), месеца
Декабра десятого дня.

На враде господарскомъ кгродскомъ Вилен-
скомъ, передо мною Станиславомъ Пукштою
Клявзкгейловичомъ, хоружымъ Волковыйскимъ,
наместникомъ Виленскимъ, жаловалъ и оноведалъ
земенинъ господарьский повету Виленского панъ
Зеновъ Здитовский о тоиъ, ижъ дей в року те-
перь идучомъ тисеча шестьсотномъ первомъ,
месеца Декабра межы диемъ семымъ иосмымъ...
с пятницы на суботу, могло дей быти зо две го-
дины в ночы, будучи дей ему пану Здитовскому
тутъ в месте столечънолъ Виленскомъ для неко-
торыхъ потребъ своихъ и для пошитья собе су-
конь и стоечы дей ему пану Здитовскому госпо-
дою в дому его милости пана Япа Яйка, на Су-
бачей улицы лежачому, далъ дей собе былъ сукпи
робить кравцови на имя Даниелю, на той же
улицы Субачой мешкаючому в дому, первей того
держачому тотъ домъ небощыку Сенчычу, ме-
щанину и радцы места Вилепского, а теперь деръ-
жачому тотъ домъ нану Венедикту, писару рады
места Виленского ратушнему, папротивку церкви
заложенья светого Духа брацства руского, на
пляцу дому ихъ милости пановъ Воловичовъ
збудованое; и идучы дей ему пану Здитовскому
отъ того кравца Даниеля того року месеца
дней вышей менованыхъ до господы своее до
дому иана Яйкового, тутъ же подле того дому крав
цового, лежачого на улицы Субачой, яко чоло
векъ добрый, покоемъ цосполитымъ убезпечоный
и только дей ему выходечы с фортъки отъ того
кравца, услышалъ дей по з7лицы крикъ и иду-
чыхъ людей не мало з добытым бронями, почалъ
дей назадъ з улицы до тогожъ кравца Даииеля
до дому его до фортъки уходити, а в томъ дей
часе уступованыо его до форты, нимъ дей ему
форту отчынеио, выскочылъ дей на тотъ гукъ и
крикъ с каменицы, называемое Курпловское, на
той же улицы Субачой лежачое, земенинъ госпо-
дарьский земле воеводства Йовгородского на имя
ианъ Иетр'ь...Копачовичъ з слугами и з мііо-

ими помочниками своими, которыхъ дей онъ
епей знаетъ, имена и прозвиска ихъ, якъ ко-
трого зовутъ, ведаетъ, прыехавгаый дей з Мен-

ского повету подъ урадомъ тутопшимъ, его-дей
пана Здитовского, у форты того дому вышей ме-
неного стоячого, с тылу у голову надъ ухомъ
левымъ у потылицу безъ данья жадное причыны
шкодливе зъранилъ ку обелженью уцтивого стану
его шляхетского. Цры которомъ оповеданыо его
пана Здитовского возный господарьский повету
Виленского Еразмусъ Яновичъ Кимбаръ сегожъ

року д д С1600) месеца
свой подъ печатью

Декабра Т (Ю) дня
и с подписомъ руки

своее, такъ подъ печатьми стороны шляхты, пры
немъ будучое, ку записаныо до книгъ кгродскихъ
Виленскихъ подалъ и прызналъ, в тые слова пи-
саный: Я Еразмусъ Яновичъ Кимбаръ—возный
господарский воеводства Виленского, сознаваю
симъ моимъ квитомъ, ижъ року теперь йдучого
тисеча шестьсотъ первого, месеца Декабра оди-
нацатого дня, маючы я при еобе стороною людей
добрыхъ, двухъ шляхътичовъ, пана Самойла Яц-
ковпча а нана Якуба ІОтьковича, за ужытьемъ
земенипа господарьского повету Ошменского
пана Зеноиа Здитовского, быломъ у господе его,
пана Здитовского, в дворе его милости пана Яна
Яйка, в улицы Субачой лежачомъ, для огледанья
зраненья его, и за оказованьемъ его пана Зди-
товского виделомъ на немъ самомъ пану Зди-
товскомъ стылу у голове надъ ухомъ левымъ у
потылнцы рану крывавую тятую, вельми шкодли-
вую, которое зранепье свое менилъ онъ панъ
Здитовский передо мною вознымъ и передъ тою
стороною людьми добрыми собе быть сталое тутъ
у месте Виленскомъ отъ пана Петра Копача,
слугъ и помочниковъ его, такъ, яко на опове-
даньго его есть помепено. Н на то я возный да-
ломъ сесъ мой квитъ ку записанью до книгъ подъ
печатью и с нодписомъ руки моее, такъ тежъ
подъ печатьми стороны, при мне будучое. Писанъ
у Вильни, року, месеца и дня вышей помеиено-
го. У того квиту печатей прытисненыхъ тры, а



— 182 —

подпись руки возного тыми словы: Erazraus Ja-
nowicz Kimbarz woźny ręką swą. Котороежъ тое
оповеданье и очевистое менованого возного со-

знанье и тотъ квитъ его до книгъ кгродскихъ
Виленскихъ есть зааисано.

Тоже, М 45^5, актъ Л? 2J.

№ 137. -1601 г. 12 Декабря.

Заявлені вознаго о яоискахъ на мызахъ Унковскаго, на р. Вильн , н во го Ар-

темія Давидовича.

Лета отъ нароженья Сына Божого д^д (1601),
месеца Декабра вТ (12) дня возный призналъ.

На враде господарскомъ кгродскомъ воеводства
Виленского передо иною Станиславомъ Пукштою
Клявзкгейловичомъ — хоружішъ Ь'олковыскимъ,
ваместникомъ Внленскимъ, ставши очевисто воз-
ный повету Видепского Миколай Миклашевпча
при устномъ сознанью своемъ квитъ свой ку
записапью до кннгъ кгродскихъ Вилепскихъ пры-
зналъ писаный тыми словы: Ja Mikołaj- Jano-
wicz Mikłaszewicza — woźny powiatu Wilęskiego,
zeznawam tym moim kwitem, isz w roku teraź-
niejszym tysiąc sześćseth prierwszym, miesiąca De-
cembra dwunastego dnia, maiąc ia na ten czas
przy sobie stronę, liudzi dobrych, dwuch szliachci-
cow, pana Jana Macieiowicza a pana Jędrzeia Dą-
browskiego, byłem użytym w sprawie żyda miasta
Wilęskiego od Marka Abrarnowicza, s ktorymem
chodził do dworca Unkowskiego, niepodaleku miasta
Wilęskiego nad rzeką Wilnią leżącego, za młyna-
mi prochownemi, który ten dworzec na ten czas
dzierży mieszczanin Wilęski nieiaki Maksim, Łoku-
ciow zięnć; a gdys'my do tego dworca Unkowskiego
przyszli, w którym nie zastawszy samego pana
Maksima, tylko małżąnkę iego, ktorey pytał żyd
Marko Abramowicz, iesli thu iest w tym dworcu
waszym Unkowskim, albo iesli kiedy był Arciem
Dawidowicz? ona powiedziała, isz tu niemasz, ani
thu był. A potymeśmy poszli s tym że żydem
Markiem Abramowiczem do drugiego dworca, naz-
wanego Unkowskiego, niepodaleku od mostku mu-
rowanego, który na ten czas dzierży mieszczanin
Wilęski Jwan Tupieyko, tamże, gdyśmy przyszli, ia
woźny у stą stroną szlachtą, w ktorememeśmy za-
stali nieiakiego Mikołaia Strzyźa, który się być
mianował urzędnikiem w tem dworcu у tamże

przede mną woźnym (y) stroną pytał żyd MarkoAbra-
mowicz, iesli iest tu teraz, albo był kiedy Arciem
Dawidowicz? którego powiedział być umocowany
iego przed urzędem stawszy, iakoby miał być cho-
rym у w tem dworczyku lezecz; na które pytanie
Marka Abramowicza, żyda powiedział ten urzęd-
nik zwysz mianowany, isz tu niemasz żadnego Ar-
ciema Dawidowicza, iako dzisia nie był, tak у
wczora nie przychodził у nigdy nie bywał. Co
Marko Abramowicz, źyd te słowa wszystkie, iako
małżonki Maksima, Łokuciowego zięcia, tak у tego
urzędnika Tupiczynego mną woźnym у tą stroną
szliachtą oświadczywszy, przecz s tych dworców, mia-
nowanych Unkowskich, odesli, od których idąnc
zaszlichmy do domu Łukuciowego, tam Maksima,
Łokuciowego zięncia, naszli, w którym tym domu,
na Zarzeczu leżącym, zastawszy Maksima, pytał żyd
Marko Abramowicz, iesli iest dzisia albo był wczora
w dworcu waszmosci, nazywaiomym Unkowskim,
Arciem Dawidowicz? na które pytanie Marka Abra-
mowicza ten to pomieniony Maksim, Łakuciow zięnć,
powiedział, isz w moim dworcu Unkowskim Arciem
Dawidowicz iako dzisia, tak у wczora nie był у
nigdy niebywał. Go Marko Abramowicz, żyd mną
woźnym у stroną szliachtą oświadczył, na com dał
ten moy kwit pod pieczęcią у s podpisem ręki mey
własney, także pod pieczęćmi strony szliachty przy
mnie na ten czas będącey. Pisań Wilnie, roku,
miesiąca у dnia zwysz mianowanego. У того квиту
печатей притисненыхъ тры, а подпись руки возно-
го тыми словы: Mikołay Janowicz Mikłaszewicza
woźny ręką swą. Которое тое очевистое возного
сознанье и тотъ квитъ его до книгъ кгродскихъ
Виленскихъ есть записано.

Тоже,№ 45&5-> акіпъ Л г 26.
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Jfc 138. —1601 г. 16 Декабря.

Заявл ніе объ описи вещей, оставшихся лосл смерти Петра В селовского въ

дои на Шерейкишкахъ.

Лета Божого пароженья тисеча £ (601),
месеца Декабра 5Г (І6) дня.

На враде его королевской милости кгродскомъ
воеводства Виленского, передо мною Станиславомъ
Пукштою Клявзъкгейловичомъ—хоружимъ Вол-
ковыйскимъ, наместникомъ Виленскимъ, жаловалъ
и оповедалъ лещанинъ господарский места Ви-
ленского, мешкаючый на предместью Зарецкимъ
в Шерейкишкахъ, державы теперешней пана Силы
Скроботы, земенина господарского повету Нов-
городского, Шотръ Дашковичъ на урожоного Ва-
лентого Светицкого, который тутъ в месте Ви-
ленскомъ уставичие перемешкиваетъ, именемъ
детей летъ недорослыхъ, Янка и дочки Ганны
Петровичовъ Веселовскихъ, пекаровичовъ, по не-
бощыку ПетруВеселовскомъ, пекару, позосталыхъ,
который тотъ пекаръ, отецъ ихъ Шотръ Весе-
ловский ехалъ обозомъ за его королевское ми-
лостью до земли Ифлянтской и ж жоною своею
Ягнешою Дедовною, который, яко его Петра
Дашковича ведомость дошла, якобы мелъ быть
забитъ в Ыфлянтехъ отъ непрыятеля его коро-
левской милости Королюса, а жона его звышъ
меноваиая Ягнеша тамъ же поймана отъ непри-
ятеля, а тые дети и никоторые речы зостали у
него Шотра Дашковича, то пакъ року теперь
йдучого л л (1601), месеца Декабра еГ (15) дня
тотъ звышъ мепованый Валентый Свевтищшй,
прышедшы до дому его Шотра Дашъковича, ле-
жачого па предместью места тутошнего Вилец-
ского в Шерейкишкахъ, зъ многими людьми, ко-

торыхъ онъ Шотръ Дашковичъ знати не можетъ,
который Валентый поведзялъ се быть з ураду
тутошнего его королевской милости замкового
Виленского, зъ слугами замковыми для списо-
вапья речей небощыка Шотра Веселовского, не-
кара, которые у него Шотра Дашъковича у съхо-
ваньи были, а такъ онъ Шотръ Дашковичъ, оба-
вяючысе на себе, штобы в томъ якого затруд-
неня не зажылъ, и не спротивляючысе посланыо
урадовому, для ведомости далъ оному тые речы
описывать, который Валентый иншые речы по-
писалъ, а другие зъ собою побралъ, менечы быть
ихъ до враду нести, а то есть меповите напер-
вей мисъ цыновыхъ одинадцать, коновку цыно-
вую в кгарнецъ одну, а другую тежъ цыно-
вую в иолкгарца, кварту цыновую и полквар-
такъ цыновый одинъ, коновку великую медзе-
ную одну, маждзеръ с кийцомъ мосендзовый
одинъ, котлы два—одинъ пивный, у которымъ
есть у полчетверта ушатка, а другий мнейшый у
полтора ушатка, што завсегды пры пекарни бы-
валъ, лихтаръ мосендзовый безъ шруба, шы-
шакъ железный одииъ, матарацы скураные два,
пытель, што муку пытлюютъ, одинъ; которые тые
речы іюбравшы и нетъ ведома где ихъ подедъ.
Што просплъ онъ Петръ Дашковичъ, абы тое
опопеданье его для прышлого часу до книгъ
кгродсішхъ Виленскихъ было заппсапо, гато есть
записано.

Тоже, Л? <jj8j, акшъ Л? 2-у.

№ 139.—1602 г. 1 Января.

Заявл ні вовнаго о в уплат въ срокъ Харк вичами долга оп кунамъ Плиты,

которые ожидали ихъ по этому д лу ц лый день въ дои Варана, на улиц

Хачучниской.

Лета отъ пароженья Сына Божого а р (1602),
месеца Генвара л (1) дня возный иризшілъ.

На враде господарскоиъ кгродскомъ вцрводства
Виленского. передо мною Станиславомъ Пукштою
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Клявзкгейловичомъ, хоружымъ Волковыйскимъ,
наместникомъ Виленскимъ, ставшы очевисто воз-
ный повеху Виленского Размусъ Яновичъ Кии-
баръ, при устномъ сознанью своемъ квитъ свой
ку записаныо до книгъ кгродскихъ Виленскихъ
прызналъ, писаный тыми словы: Ja Kazmus Ja-
nowicz Kimbar—woźny powiatu Wileńskiego tym
moim kwitem zeznawam, iż w roku teraznieyszym
thysiąc sześćsetnym pierwszym, miesiąca Grudnia
dwudziestego piątego dnia, we wtorek, w dzień
święta rzymskiego Bożego Narodzenia, maiąc ia
woźny przi sobie stroną dwu szlachcziczow, pana
Wasilia Ciszkowskiego a pana Andrzeia Dąbrow-
skiego, tego dnia zwysz mianowanego za użyciem
i prozbą opiekunów nieboszczyka Jakuba Plity
pana Harasima Paszkiewicza a pana Iwana Hre-
horowicza у pana Matfleia Fiedorowicza Barana byłem
z niemi przez ten wszytek cały dzień, począwszy s
poranku aż do samego zmierzku w domu pana
Matfieia Fiedorowicza Barana, tu w mieście Wileń-
skim leżącem na ulicy Chaczucinskiey, i tamże ci
pomienieni panowie opiekunowie przez ten wszytek
cały dzień oczekiwali na mieszczan Połockich, na
dwu Iwanów Czarkiewiczow, na młodszego у na
starszego, у na Ławryna a Chwiedora Czarkiewiczow,

bracią rodzoną, gotowi będąc od nich tego dnia,
iako na roku przipadłym, summe pieniędzy sto kop
trzidziescie trzy kopy groszy у trzidziesci szes'ć
groszy wedla zapisu tich Czarkiewiczow, im opie-
kunom danego, odebrać, niżli pomienieni Czarkie-
wiczowie wszyscy cztirey i żaden z nich tego dnia
s tą summą pieniędzy do domu pana Matfieia Ba-
rana nie przybyli i tey summy pieniędzy nie oddali
i żadney wiadomości o sobie nie dali. Co pomie-
nieni panowie opiekunowie nieboszczyka Jakuba
Plity mną woźnym у stroną szlachtą przy mnie
będącą oswiadczili. I na to ia Razmus Kimbar,
woźny dałem pomienionym panom opiekunom
nieboszczyka Jakuba Plithy ten moy kwit s
pieczęcią moią własną i s podpisem ręki mey
własney, i pod pieczęcmi strony szlachty zwyż
pomienioney, przy mnie będącey. Pisań Wilni, roku
1601, miesiąca Grudnia 26 dnia. У того квиту
печатей прытисненыхъ тры, а подпись руки тыми
словы: Razmus Janowicz Kimbar woźny ręką swą.
Которое тое очевистое возного сознанье и тотъ
квитъ его до книгъ кгродскихъ Виленскихъ есть
записано.

Тоже, JS 4S79, актъ № і;.

№ 140. -1602 г. 13 Іюля.

Заявд ні Софія Короткой объ истребленіи пожаромъ въ 1602 году принадлеж ав-

шихъ ей различныхъ докушзнтовъ въ дом Вильчковой, подл св. Креста, на

Телячьей улиц .

Лета Божого нароженья а в (1602), месеца
Июля іТ (13) дня. Д

На враде его королевское милости кгродскомъ
воеводства Виленского, передо мною Станпсла-
вомъ Пукъштою Клявзъкгейловнчомъ — хору-
жымъ Волковыйскимъ, наместникомъ Вилепскимъ,
оповедала и обтяжливе жаловала Зофия Себестыя-
новна Александровая Короткая о томъ, ижъ дей
року теперь йдучого ар (1602), месеца Июля...
стоечы дей помененой Зофии Себестыяновпе го-
сподою, безъ бытности малжонка ее, в дому Вилчъ-
ковое, пндле Светого Крыжа, на Телячой улицы в

месте Вилепскомъ лежачомъ, то пакъ з павеженья
Божого у ночы, могло быть с полночи, тамъ на
той улицы колько домовъ огнемъ згорело и гос-
пода ее Александровое Короткое, в которой она
заховаиье свое мела и справи всіх а въси ли-
сты, оповедапья, выпнсы на именье Ейтаны, в
земли Жомойтской лежачие, и иншые справы,
которыхъ она ведати и пазыватп ихъ не мо-
жетъ—погорели, просила абы тое оповеданье ее
до книгъ кгродскихъ Виленск.іхъ записано было,
што есть записано.

Тоже, Л° 4J79' ак*пъ Л- її.
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№ 141. —1602 г. 16 Іюля.

Заявлені возныхъ о признаній Гавриломъ Янкович мъ долга, до отдачи котораго

онъ заложилъ Размуеу Яновичу свой домъ на Конской улиц , недалеко отъ дома

русскаго братства скорняковъ.

Року л р (1602), месеца Июля sf (16) дня
возные призпалп.

На враде его королеское милости кгродскомъ
воеводства Виленского передо мною Станпсла-
вомъ Пукштою Кллвзкгейловичомъ — хоружымъ
Волвовыскимъ, наместникомъ Впленскимъ, став-
шы очевисто два возные повету Виленского
Петръ Юрьевичъ Невойша а Николай Яновичъ
Миклашевича пры устномъ созиапыо своемъ
квитъ свой ку вішсаныо до киигъ кгродскихъ
Виленскпхъ нрызиали и подали, нисаны тыми
словы: Я Петръ Юрьевичъ Невойша а я Нико-
лай ЯІІОІІИЧЪ Миклашевича—возные повету Ви-
ленского зознаваемъ симъ нашылъ квитомъ, ижъ
в року теперешнемъ тисеча гаестьсотъ второмъ,
месеца Июля шестыіадцатого дня, .маючы пры
собе стороною людей добрых-ь, чотырохъ шлях-
тичовъ, пана Яна Япишевского, пана Яна Ка-
менского, пана Яна Удъницкого а пана Иатыса
Станиславовича, будучы мы возные взятые одъ ме-
щанина места Виленского пана Размуса Яновича и
одъ малжонки его Ягнешы Бадтромеевны Разму-
совое былисьмы з ними особами вышъ менова-
ными в дому мещанина Виленского на име Гав-
рыла Яновича, лежачомъ на улицы Коньской у
самыхъ вилахъ, на рогу, недалеко братства ру-
ского кушнерского, тамъжесмы зосталя в тымъ
дому того Гаврыла вышъ менованого и пасынка
его на име Ивана Яцковича и иншыхъ ирыя-
тель, мещанъ, людей зацныхъ не мало, которые се
зебрали на ногребъ небощыцы малжонки его Гав-
рыла Яновича Кулиіш Енамаховны и тамъ же
в тымъ дому мовилъ панъ Матысъ Кенишко, яко
ирыятель пана Размусовъ и малжонки его пани
Размусовей, до того Гаврылы Яновича и до па-
сынка его вышъ менованыхъ: Uaue Гаврыло!
ведай о томъ, ижъ ваша милость самъ с пани

малжонкою своею небощыцою зосталисте иевный
долгъ винни, копъ двесте литовскихъ, в кото-
рой сумме грошей завели есте и заставили домъ
свой власный, на той же улицы Коньской лежа-
чый межы домами пана Якуба Поповича а Ми-
хала Крашешшка, мещанъ Виленскихъ; который
Гаврыло Яновичъ на то поведидъ нану Кеннш'
кови и нану Размусови, ижъ такт» есть, взе-
лисмо тую суму пенезей двесте конъ грошей
Литовскихъ и тобе томъ домъ, папе Размусе, и
малжонце твоей заставили и теперь держышъ,
бо тые грошы, которые есмо взяли у васъ з
малжонкою своею небощыцою Кулшіою Епима-
ховною, тогды есмо взяли тую суму пенезей на
потребу т'ыхъ же детей небощыцы жоны моее,
с першымъ мужомъ спложоныхъ, а ижъ ваша
милость тотъ домъ держышъ, пане Размусе,
з малжонкою своею у той суме и теперь
ваша милость держы спокойне до одданья то
сумы пенезей двухъ (сотъ копъ грошей Литов-
скихъ) чоного и врадов мовенье панъ
Размусъ з и стороною пры насъ воз-
ныхъ будучою и с того дому прочъ од-
шолъ. И на тосмы дали мы возные подъ пе-
чатьми своими и подъ печатьми стороны пры
насъ будучое и с подписомъ руки мене Яновича,
возного, тотъ квитъ ку записанью до книгъ кгрод-
скихъ Виленскихъ. Писанъ у Вильни року,
месеца и дня выш менованого. У того квиту
печатей прытисненыхъ шесть, а подпись руки
возного тыми словы: Ja Mikołay Janowycz Mi-
kłaszewicza—woźny ręką swą własną. Которое жъ
очевистое сознанье возныхъ и тотъ квитъ ихъ
до книгъ кгродскихъ Виаенскихъ есть запи-
сано.

Тоже, Л? 4S79> а к т ъ -# 12.
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№ 142. — 1602 г.

Посвид тельствованіе вознаго о драк въ иитейномъ заведеній на Рудницкой

улиц .

tym moim kwitem dwudziestego
piątego dnia, brał mię mieszczanin miasta tutey-
szego Wileńskiego pan Bohdan będąc w ka-
mienicy mieszczanina Wileńskiego.. .. Sobola na
Rudnickiey ulicy, a przy mnie woźnym na ten czas

byli ludzie dobrzi, ziemianie iego krolewskiey
mości pan Stanisław Piotrowicz a pan Łukasz Mi-
kołaiowicz, у będąc na biesiedzie w tey kamienicy
pana Sobolowey, gdzie też nieiakyś Jan Piotrowski,
arfista miasta tuteyszego Wileńskiego,' był, którego
on pan Bohdan przede mną woźnym у stroną przy
mnie będącą pytał w te słowa, że, powiada, pan
Paweł Suchodolsky uczynił przed ichmosciami pany
sędziami głównymi trybunalnymi protestacyą na
mię, iakoby przy лініє będący na biesiedzie, piiąc
z nim na ten czas w kamienicy pani Jadwigi Kłum-
kowny, sługa moy Jan Gałąska z Marcinem Cioł-
kiem zranić mieli iego pana Suchodolskiego, ia
iżem na ten czas przy tey zwadzie nie byłem, bom
iusz piiany był у spałem, ty, powiada, panie Piot-
rowski, tameśgrał у iam ciebie zastawił graiącego
na arfie, zeznay prawdę, iako się Boga boisz, kto go
na ten czas ranił? Na które pytanie pana Bohdanowe
Xen ariista powiedział w te słowa: prawda, powiada,

panie Bohdanie, żeś ty iusz spał, a sługa twoi Jan
Gałąska w komorę był, który gdy do komory wyszedł
piiany, córka gospodynina, panna Kateryna zamknęła
go w komorze, iedno, powiada, na ten czas przy
nas Marcin Ciołko był, a pan Suchodolsky, będąc
piiany, kazał mnie у skrzypkowi grać, myśmy grali,
on miód pił, a gdym odchodząc nagrody upomina-
łem się, w tym on do szable porwał się, mówiąc:
„gray ieszcze, chłopie"; iam mu powiedział, żeiemu
nie służę; zatym mię on Suchodolsky ciął, a ia też
podskoczywszy iemu pod rękę, wykręciwszy iemu
szable, samego iegoż szabłą w głowen ciął, poty-
mem obaczył, że sługa pana Suchodolskiego pułhak
począł nakręcywać, ja у z szablą s kamienicy przecz
uciekłem, a tam, powiada, Bohdanie, ty piiany
z Janem у z Ciołkiem zostaliście. Za czym pan
iiohdaH Wielizańin mną woźnym у tą stroną szlachtą
tą powieść oświadczył. I na to ia woźny dałem
panu Bohdanowi Wielizaninowi ten moi kwit pod
pieczęcią moią woźnego у s podpisem ręki mei
własnei у pod pieczęciami strony szlachty ku za-
pisaniu do kxiąg grodzkich Wileńskich. Pisań roku,
miesiąca у dnia zwysz pisanego.

Тоже, A: 4S79, актъ J\? 14.

№ 143. —1602 r. 2 Сентября.

Посвид тельствованіе вознаго о нападеніи на домъ князя Огянскаго въ г. Вильн

на Сиилинскои улиц .

Ja Jan Rzesky—woźny powiatu Wileńskiego
zeznawam tym moim kwitem, yż w roku terazniey-
szym tysiąc sześćsetnym wtorym, miesiąca Septem-
bra ósmego dnia, maiąc ia przy sobie stronę dwuch
szlachciców, pana Jana Macieiowicza, a pana Sta-
nisława Josephowicza, za przydaniem mnie woźnego
z urzędu hospodarskiego zamku Wileńskiego od
pana Macieia Andrzeykowicza—ponamiesnika Wi-

|lenskiego, słudze iegomośei kniazia Bohdana Ogin
j skiego, podkomorzego Trackiego, dzierżawcy Dorsu-
Jniszskiego у Kormiałowskiego, na oglądanie poczy-
nienia gwałtu у szkód we dworze iegomośei, tu w
Wilnie będącym, na imię Janowi Marcinowiczu.

I Jakoż przyszedszy mnie woźnemu tegoż dnia zwysz
! mianowanego у z stroną, przy mnie na ton czas
i będącą, tu w Wilnie do dworu iegomośei, w ulicy
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Srailewskiey leżącego, tam za okazaniem od sługi
iegomości pana podkomorzego w tym dworze iego-
mości widziałem ia woźny у s tą stroną, zwysz
mianowaną, przy mnie będącą, u domu wysokiego
na gurzo u sieni kłodke stłuczoną у posieczoną,
drzwi same naruszone, znać gwałtem dobywane.
Tamże za okazaniem tego sługi w izbie stołowey
po prawy rence, wszedszy w sień leżoncey, widzia-
łem stół wielky, znać że szablą raz cięty у okna
w tey izbie szklane w kilku miescach potłuczono,
zedle połamane; п tey izby stołowey także drzwi
nasieczone. Tamże też s tego domu wyszedszy na
ganek, widziałem deszczki u tego ganku postrzelane
świeżo. Potym nadoł szedszy za okazaniem pod
tymże domem, idąc do świetlice, gdzie ma Jerzy
Bongard—cirulik mieszkanie swoio, widziałem drzwi
sienne połupano у cześć ich na ziemi leżącą, znać
że mocno gwałtem do tey sieni były wybite у po-
strzelano; у przyszedszy mnie woźnemu у z stroną
przy mnie bodącą do izby do mieszkania ciruliko-
wego, za okazaniem samey pani Barbary Jurowey
cirulikowey gwałtownego dobywania sio do izby, u
drzwi zaszczepke mocno gwałtem oddarto widzia-
łem, tamże też taź Jurkowa, cirulikowa okazała przede
mną woźnym у stroną przy mnie będącą, u ktorey
widziałem na rence iey prawey podle pięści na
żyłach szkodliwie ciętą ranę, tak też у czeladź
swoie, to iest dziewki у białegłowy pobite, pomor-
dowane, у tamże zaraz iey samey Jurkowey i cze-
ladzi iey у męża iey mianowała być rzeczy pobra-
ne, to iest katankę iaksamitu czarnego, suknem
czarnym podszyta, sprawiona za kop litewskich
ośm, olstro z maściami у z instrumentami balber-
zskie; kosztowało złotych piętnaście, obrus olender-
sky nowy za złotych ośm, trzewiki nowe kordba-
nowe, za groszy dwadzieścia kupione, przy tym
białych chust nie mało pobranych у popalonych,
też koszulek kilka widziałem, do tego tłumek sku-
rzany z koszulami i z inszymi rzeczami towarzysza
małżonka swego na imię Szymona balbierzczyka mie-
niła być н-żięty. Tamże okazowała (szyby) potłuczone
z okien wybite po ziemi dę walaiące у stoły po-
łamane; przed tąż izbą ganek przed sienini poła-
many. Stamtąd pokazowa! mi pod tymże domem

wysokim, u mieszkania iedney białey głowy, na
imię Tacziany Fiedorowny Hawryłowey. drzwi po-
strzelane у okiennice u sklepowego okna, podle
tych że drzwi, postrzelaną z rucznic, w ktorzym
mieszkaniu powiadał mi, yż białogłowe iedne to
ią bili, mordowali у strzelbą przestraszyli, która
od tego ich zmordowania у przestraszenia od go-
dziny do godziny ledwo doczekać mogła у umar-
ła, kturąm iuż s tego mieszkania włożoną do truny
у wyprowadzono do piekarni w truniein leżącą
widział, nad kturą у zaczęli psałtyrz śpiewać. Do
tego pokazowa! mi ufortki u boku dwoią stoiącey
kłodke odsieczoną у szul wedla proboiu świeżo na-
sieczony; do tego widziałem u wielkich wrót wiezd-
nych także kłodke posieczoną u ibrtki у łańcuch
pokarbowany. Do tego rzemiesnicy, na imię Woy-
ciech Janiełowicz—nożownik a Jakub Maciulowicz
—szwiec, w tymże dworze iegomości pana podko-
morzego Trockiego mieszkaiący, mienili sie być
gwałtownie od tych gwałtownikow Jana Grochow-
skiego Bartoszewicza a Jana Koscia, Fiedora Sku-
mina Tyszkiewicza, a Stanisława Kiernożyckiego,
a Piotrza Kiersnowskiego pobite у pomordowane
у na kołach w gospodzie ich, zwysz mienowanych
osób, to iest Jana Grochowskiego s towarzystwem
iego, przez całą noc związane у okrutnie pomordo-
wane; tak też у inszych wiele zbytków we dworze
iegomości od tych gwałtownikow gwałtownie po-
czynionych, co na opowiadaniu iego przed urzędem
zamkowym szyrzey у dostateczniey dołożono у opi-
sano iest. W kturzym to dworzu iegomości pana
podkomorzego Trockiego za okazaniem od sługi
iegomości tego gwałtu poczynienia, ich, osób zwysz
mienowauych poranienia у pobicia у pomordowania
у rzeczy ich, iako oni mianowali, pobrania, za og-
lądaniem moim przy stronie tey, na ten czas przy
mnie będącey, będąc tego wiadomy, dałem na to
kwit moi własny ku zapisaniu do xiąg grodzkich
Wileńskich pod pieczęcią moią własną у pod pie-
częćmi strony szlachty, na ten czas przy mnie bę-
dącey. Pisań w Wilnie, roku, miesiąca у dnia zwysz
mianowanego.

Тоже, № 4J79, актъ № i8.
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№ 144. — 1602 г. 6 Сентября.

Жалоба Корсака на нанес ні ему Гроховскимъ и Костею раны у воротъ дома"

Огинекаго, вблизи церкви св. Козьмы и Дамьяна на улиц Сашлинской.

' Лета Божого пароженья тисеча шестьсотъ
второго, месеца Сентебра шостого дня.

На враде его королевское милости кгродскомъ
воеводства Виленского, передо мною Станиславомъ
Пукштою Клявзкгейловичомъ —г хоружымъ Вол-
ковыйскимъ, шместникомъ Виленскимъ, опове-
далъ и обтяжливе жаловалъ его милость панъ
Давыдъ Дмитровичъ Корсакъ — хоружычъ вое-
водства Полоцкого черезъ прыятеля своего пана
Яна Михайловича Якубовского на земенина гос-
подарьского повету Ошменского пана Яна Бар-
тошевича Кгроховского а пана Яна Костю о
томъ, ижъ дей року теперь йдучого тисеча
шестьсотъ второго, месеца Сентебра шостого
Дня, будучи дей его милости пану Давыду Кор-
саку—хоружычу Полоцкому в некоторыхъ пиль-
ныхъ потребахъ своихъ тутъ в месте здешнемъ
Виленскомъ, а идучы дей его милости пану Кор-
саку, яко человеку зацному, спокойному, только
само второму с пахолкомъ улицою Смылинскою
мимо церковь рускую Кузьмы Демьяна, ку дво-
'ру его милости князя Богдана Окгинского—под-
коморого Троцкого, лежачого тутъ в месте Ви-
ленскомъ, на той улицы Смылинской, и прыхо-
дечы дей его милости папу Корсаку ку самому

•'чому двору ку воротамъ, то пакъ дей тотъ по-
-мененый ианъ Янъ Кгроховский а панъ Янъ
Костя, маючы пры собе и иныхъ многихъ слугъ
и помочниковъ своихъ. которыхъ они сами добре
'знаготъ и имепы ихъ ведаюгь, наполнившысе
злого а свовольного умыслу своего, пропомнев-
шы боязни Божое и срокгости права посполи-
того, па такихъ свовольныхъ а зуфалыхъ людей
описаного, прышодшы до его милости пана Кор-
сака, человека спокойного, имъ пи в чомъ невин-
ного, стылу, не отноведпе, потаємне в плечо
левое шкодливе зранили, а другую рапу задали
на твары подъ окомъ правымъ, передъ которыми
дей самыми помоцниками и слугами ихъ заледво
у оный дворъ его милости княза Окгинского, вжо і

будучы одъ нихъ шкодливе зранений, обронною
рукою ушолъ и тамъ в томъ дворе здоровье
свое передъ ними ухоронилъ. А хотечы его ми-
лость панъ Корсакъ зъ ними звышъ меноваными
особами о тое здрадлявое а нотаемное шкодли-
вое зраненье свое правне поступовати и з ними
о то мовити, тое зраненье свое возному повет}'
Виленского Яну Ленартовичу Рескому и стороне,
людямъ добрымъ, шляхте оказывалъ. Который
тотъ помененый возный, чого будучы ведомъ,
ставши, очевисто в семъ же року теперь иду-
чомъ тисеча шесть сотъ второмъ, месеца Сен-
тебра... дня сознанье свое устное учынилъ и
того сознанья своего квитъ подъ печатью своею
и тежъ подъ иечатьми стороны шляхты ку за-
писанью до книгъ кгродскихъ Виленскпхъ по-
далъ, писаный тыми словы: Я Янъ Ленартовичъ
Реский, возный воеводстваВиленского, сознаваю
тымъ моимъ квитомъ на письме, ижъ року теперь
идучомъ тисеча шестьсотъ второмъ, діесеца Сен-
тебра сеиого дня, маючы я пры собе сторону
двухъ шляхтичовъ,пана Яна Мартиновича а пана
Станислава Малиновского, за прыданемъ лене воз-
ного з ураду кгродского Виленского его милости
пану Давиду Дмитровичу Корсаку, земенину а
хоружычу воеводства Полоцкого, на огледанье
зраненья его милости нана Корсака, якожемъ я
тогожъ часу и дня звышъ менованого з тою сто-
роною, на тотъ часъ при мне бз-дучою, пришед-
ши до каменицы пана Кондрата, бальбера, тутъ
в месте Виленскомъ на Немецкой улицы лежачое,
тамъ же дей в той каменицы нашолъ есми пана
Давыда Корсака окрутне зраненого, якожъ за
оказаньемъ его милости самого виделъ есми у
его милости нана Корсака рану шкодливе тятую
на твары подъ окомъ пранымъ, а другую РанУі
также у его милости виделъ есми шкодливе тя-
тую на левомъ плечу въ самымъ суставе, такъ,
ижъ нетъ ведома, если тою рукою владать мочы
будетъ. Которое тое зранеиье свое его милость
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панъ Корсакъ менилъ быть собе сталое здрад-
ливе а иотаемне в року теперь идучомъ тйсеча
шетьсотъ второмъ, месеца Сентебра шостого дня
отъ пана Яна Бартошевича Кгроховского, а отъ
пана Яна Кости, яко о томъ шырей и по до-
статку на оповеданью пана Корсаковомъ описано і
и доложоно есть. Якожъ я возный, што есми і

слышадъ и виделъ, и на то есмн далъ сесъ мой
квитъ подъ печатью моею и подъ печатьми сто-
роны шляхты, на тотъ часъ нры мне будучой,
верху менованой. Писанъ у Вильни, року, ме-
сеца и дня звышъ описаного.

Тоже, № 4579* октъ J& іу.

Л« 145. -1602 г. Ч Сентября.

Жалоба управляющего доиоиъ князя Богдана Огинскаго на Смилинской улиц

о напад ніи на этотъ домъ Гроховскаго съ товарищами.

Л та Божого нароженья тйсеча шестьсотъ
второго, месяца Сентябра сьмого дня.

На враде его королевской милости кгродскомъ
воеводства Биленского передо много Станисла-
вомъ Нукштою Клязкгейловичомъ — хоружымъ
Волковыскимъ, оповедалъ и обтяжливе жаловалъ
служебникъ его милости "князя Богдана Окгин-
ского—подкоморого Троцкого, державцы Дорсу-
нишского и Кормяловского, на име Янъ Марти-
новичъ, о томъ, штожъ дей дня вчораншего в
пятницу месеца Сентябра шостого дня, с пят-
ницы на суботу, уже змеркаючисе у вечоръ,
неякись дей Япъ Кгроховский , Бартошевичъ,
маючы ири собе у товарыстве помочниковъ сво-
ихъ, неякогось Яна Костю а Федора Дмитровича
Скумина Тишкевича, маршалковича его королев-
ской МИЛОСТИ, а Станислава Керножицкого, а Пе-
тра Керсновского и нишыхъ много помочни-
ковъ и слугъ своихъ, которыхъ имена самъ ве-
даетъ и лепей ихъ знаетъ, чоловековъ до колько
десятъ, проиомневши дей боязни Божей и срок-
гости права посполитого, в пебытности дей его
милости князя Богдана Окгинского—подкоморого
Троцкого па тотъ часъ у Вильни, нашедши моц-
но, кгвалтомъ на дворъ его милости пана под-
коморого властный шляхетский, подъ правомъ и
вольностью шляхетскою в месте Вилеыскомъ, па
улицы Смиленской лежачый, и тамъ же дей, пере-
лезшы черезъ тынъ, дыловаиьемъ огорожоиый,
у томъ дворе ланцухи и колодки у воротъ и у
фортокъ иоодсекали, а потомъ дей на гору до

ме'пканья и покою его милости замкомъ зам-
кненого, где самъ его милость панъ подьомо-
рып Троцкий ставаетъ, кгды до Вильиа щшежд-
жаетъ, моцно кгвалтомъ замокъ у сений отсекъ-
ли и добывшися у вызбе столопой дверы, столы,
зедли посекли, порубали, окна и болоны повыби-
вали и з ручницъ иостреляли, ищучы дейякимъ-
си злымъ умысломъ самого его милости пана
подкоморого Троцкого; а кгды дей тамъ самого
его милости пана подкоморого Троцкого не зна-
шли, тамъ же дей, шодши на долъ до нижней
светлицы, подъ тымъ же домомъ лежачее, где го-
сподарь на име Юрей, церуликъ Бенкгардъ меш-
каетъ, дверы моцно, кгвалтомъ выбили и добыв-
ншсе до госиодыни на име Барбары Юрьевой
Боикгардовой, в небытности мужа ее на тотъ часъ,
самого Юрья Бонкгарда, церулика, оную дей са-
мую Барбару ІОрьевую шкодливе збили, зранили,
такъ тежъ и челядь при ней будучую помордо-
вали. При которомъ томъ же збитью и зраненыо
ее самой и челяди при ней будучое, речей кгвал-
томъ не мало иобрали, меновите катанку акса-
миту чорного, сукъномъ чорнымъ подшитую, ко-
торая коштовала копъ литовскихъ осмъ, ольстро
бальверское зо всими потребами, мастями и ин-
струментами бальверскими, которое коштовало
золотыхъ пятнадцать, обрусъ новый олендерский,
коштовалъ золотыхъ осмъ, тревики новые корд-
бановые, за грошей двадцать купленые, и ии-
шихъ много речей, а звлаща хустъ белыхъ з
огнемъ ходечы побрали и попалили^ тамъ же
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тлумокъ с кошулями и з тліішимц речами това-
рыша того Юрья, церулика, на име Шпиона
взяли. Тамъ же тежъ подъ тымъ же домомъ до
другое белое головы, Гавриловой прачки, на име
Татьяны Федоровны, до мешканья ее модно кгвал-
томъ добывшысе, тую Татьяну Гавршовую, не-
весту па тотъ часъ хорз'їо, збили, змордовалн и
а ручппцъ стреляючы престрашили, которая отъ
ихъ бою, мордованья и престрашенья, петъ ве-
ла, если жыва будетъ. А нотомъ оттуль вы-
шедшп, пришли до дому, подле воротъ в томъ ;ке
дворе лежачого, где ремесннки мешкаютъ, п тамъ
двери кгвалтомъ выбивши, взявігш ремеспика на
име Ноіітеха Панеловича п другого шевцана иле
Якубл З.Гатголевпча окрутне збили, змордовали и
речей не мало у того Якуба. а меновнте ооувю
што нашли, на продажі, зробленого, то есть бо-
товъ три пары, бачкурокъ две нары побрали и
много ішшыхъ збытковъ злыхъ, людемъ добрымъ
чи нити не прнстойныхъ, поделавши, прочъ вы-
шли, отъ которого дей битья и такъ окр\ттного
морде))ства тые особы, ремеспики п ремесішчки
нетъ ведома естли живы будуть. А нотомъ дей
знову тые жъ особы звышъ менованые Япъ Кгро-
ховскнй з Костею, з Скумішомъ, з Керножиц-

кимъ, з Керсновскимъ, назбиравши еще болыігь
помочннковъ, в колько годинъ тое жъ ночи
прошлое, зъ дші шостого на семый Сентябре, по-
вторе модно кгвалтомъ нашли на тотъжедворъ
его милости пана подкоморого Троцкого и тамъ
же, вшедши кгвалтовне, добываючыся до избъ, где
ремесннки живутъ, п по всихъ хоромахъ, напетъ
и по стайняхъ. нетъ ведома чого шукаючи, за-
ледво двора огнемъ не спалили и знову вспхъ
тыхъ же вышей номененыхъ ремесниковъ и ре-
месннчокъ нелитостиве били и мордовали. А

[мало еще на томъ маючи, предреченныхъ реме-
СІШІ.-ОВЪ, а меноните Ііойтеха, ножовнпка, а Якуба,
шевца, збптыхъ, змордованыхъ, до господи своей
отведши, черезъ ночь на колахъ возовых-;, но
прпвязз'вавшп держали и безвинне мучечи мор-
довали, яко и катъ горел мущти не можетъ, иы-
таючыся все, нетъ ведома якпмъсп злымъ умы-
сломъ, о его милости самомъ пану подкоморомъ
Троцкомъ и маетностяхъ его милости. Отъ ко-
торого дей збитья и змордоваиья тые ремесннки
нетъ ведома если живи будуть. її иросилъ, абы
тое оповеданедо книгъ было записано

Тоже, Л: 4S79- чктъ J\? iS.

. - Ї6О2 г. 10 Сентября.

Свид тельство вознаго о показаніяхъ разныхъ лицъ по д лу о насильственной

сиертн Мат я Заплоцинскаго.

Ja Razmus Kimbar—woźny powiatu Wileńskie-
go zeznawam tym moim quitem, iź w roku teraz-
nieyszym tysiąc sześćset wtórem, miesiąca Wrze-
śnia dziesiątego dnia, maiąe przy sobie stroną lu-
dzi dobrych, dwuch szlachciców, pana Andrzeia Dą-
browskiego, a pana Jana Kamieńskiego, byłem
wzięty od sługi iego xiążęciey mości xiążęcia Jerzego
Radziwiła, casztalana Trockiego, starosty Mozyr-
skiego, od pana Jana Terleckiego na wy wiadowanie
się śmierci zabitego brata swego ciotecznego nie-
boszczyka Matyasza Zapłocinskiego, у gdyśmy
wprzód przyszli do domu mieszczanina miasta Wi-
leńskiego, do pana Marka Burniewicza, za pytaniem

pana Jana Terleckiego u pana Marka zwysz mia
nowanego strony brata swego ciotecznego niebosz-
czyka Matyasza Zapłocinskiego o tem: iesliby że
tu miał u waszmości gospodę brat ten moi ciotczony?
Na które pytanie pana Terleckiego pan Marek
Burniewicz powiedział: prawda iest, że tu u mnie
stał gospodą pan Mikołaj Kunowski, sługa iego-
mości pana marszałka Wileńskiego xięstwa Litew-
skiego, pana Krzysztopha Dorohostayskiego, у ten
sługa raniony przy niem na ten czas był, imieniem
Matyasz, którego wy sobie mianujecie być bratem
swoim. I pytał go powtórzę pan Terlecki tego to
domowego gospodarza pana Marka Burniewicza,
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ieśli by miał iaką wiadomość ot tego brata mego,
ot kogo by to zranienie swe miał? Na to powie-
dział pan Marek, iż ten Matyasz powiedział, że
mię pan moi własny ranił, pan Mikołay Kunowski.
A potem odieżdzaiąc do Inflant pan Kunowski na
potrzebę rzeczy pospolitey, na woinę, tedy onego
Matyasza Zapłocinskiego wyprowadził z swego domu
precz na inszą gospodę rannego, to iest do domu
Krzysztopha—krawca, mieszkaiącego na Niemiec-
kiey ulicy, niepodaleku kamenice jegomości pana
Trockiego, dawszy temu gospodarzowi zwysz mia-
nowanemu beczkę żyta, żeby tego rannego żywił
у chował do wyzdrowienia. Gdych my odeszli precz
z domu ot pana Marka Burniewicza, przyszlichmy
do domu у kamienice pana Konrada, balwierza do
świetlice, gdzie warsztat bałwierski iest, w tey
świetlicy samego gospodarza pana Condrata nie za-
stalichmy, iedno iednego towarzysza iego у liudzi
obcych przy niem kilka. Jakoż pan Terlecki iął
pytać towarzysza pana Condratowego, pana Stani-
sława Skoma, iesli żeby brata iego Matyasza Za-
płocinskiego opatrował? Na które pytanie ten pan

Stanisław odpowiedział: prawda iest, żem ci ia
opatrował po kilka kroć, ale wprzód nie ia opat-
rował, na pierwszym razie opatrował go inszy bal-
wierz, у powiedział ten pan Stancel, że miał ranę
w głowie, z lewey strony szkodliwą przeciętą do
kości, aż pianę było widać, ot pana swego Miko-
łaia Kunowskiego. A wyszedszy ztamtąd, przy-
szliśmy do domu mieszczanina Wileńskiego pana
Krzysztopha Niemonskiego—krawca, a zastawszy go,
pytał pan Terlecki, iesli by tu u ciebie nieiaki
Matyiasz Zapłocinski kiedy był, a kto by go do
ciebie przykazał? On Krzysztoph, krawiec powie-
dział: barzo rannego Matyiasza, sługę swego pan
Mikołay Kunowski u mnie tu zostawił, prosząc
mię, żebym mieszkania postąpił w domu swym te-
mu słudze iego rannemu na imię Matyiaszowi Za-
płocinskiemu, a iesli by umarł, prosił" mię, abym
go pochować dał; у z a prozbą iego iam posyłał

i chłopca swego Hryszka po niego, który go tu do
mnie przyprowadził ot pana Marka Burniewicza-
Jakoż tu u mnie w domu długo nie leżał, będąc
ranionym, iedno trzy dni, s tegoż trzeciego dnia
umarł w roku teraznieyszym sześćset wtórem, mie-
siąca Septembra trzeciego dnia, iam go dał pocho-
wać tu w mieście Wileńskim przy cerkwi ruskiey
założenia Oskreszenia świętego, w przytworze. A z
tanitąd przyliśmy do oica swieszczęnika Wielencieia
Jakubowicza—popa ruskiego у nalezliśmy go w
cerkwi Oskresienia świętego, służąc wieczernią, у
prosił pan Terlecki iego popa, aby wystąpił tro-
chę przed cerkiew Da słów kilka, у pytał pan
Terlecki tego popa, iesli by tego wiadom był, żeby
Krzysztoph, krawiec nieiakiego Matyiasza Zapłocin-
skiego, iako dał sprawę, w tey cerkwi pochował?
Ten pop ruski powiedział, że nieiakiego Matyiasza.
którego mienił być Zapłocinskim, rannego ot pana
Mikołaia Kunowskiego, tu w tey cerkwi Świętego
Wskreszenia w przytworze pochował Krzysztoph,
krawiec, ktoregom ia spowiedzi słuchawszy, przed
śmiercią sakrament Pański iemu dawał, у schodzą-
cy śmiercią s tego świata, powiedział ten niebosz-
czyk Matyasz Zapłocinski przede mną popem ru-
skim, iż ia ni ot kogo inszego nie schodzę śmier-
cią s tego świata, iedno za zranieniem niewinnym
pana mego, pana Mikołaia Kunowskiego. I na to
ia woźny, com widział у słyszał, dał ten raoy kwit
pod moią pieczęcią у pod pieczęćmi strony szlach-
ty, na ten czasz przy mnie będącey. Pisań w Wil-
nie, roku. miesiąca у dnia wzwysz napisanego. У
того іішггу печатей іірытисшшыхъ тры, а под-
пись руі;н возного тымн слоны: Razmus Janowicz

; Kinibar—woźny ręką swą. Которое-жъ тое опове-
і'данье и оченистое сознанье возного ц тотъ ккитъ
J его до къішгъ кгродскихъ Ви.іенскихъ есть за*
і писано.
і

! Тоже, № 4S79>
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ЛИ Ш . — 3602 г. 14 Сентября.

Шсвид т льствовані вознаго объ уплат Петромъ Еойтеховичемъ долга татарину

князю Шахмаьц ру Муртозичу въ сел Лукишскомъ.

Я Ярошъ Томі:овичъ—возный господарьский
поветзг Виленского, сознаваю сиыъ мопмъ кви-
томъ, ижъ року теперешнего л]Гв (1602), месеца
Сентебра четырнадцатого дня, маючи я возный
пры собе стороною людей добрыхъ, двухъ шлях-
ТИЧОБЪ, пана Петра ^Николаевича, а пана Андрея
Стефановича, былъ есми я возный с тою сторо-
ною шляхтою за ужытьемъ татарина господарь-
ского повету Виленского, села Лукишского, к::язя
ІПахманъцера Муртозича, з нимъ княземъ Шах-
манъцеромъ Муртозичомъ ы с тою стороною
шляхтою, пры мне возномъ будучою, в дому ме-
щанина Виленского Петра Войтеховича, тутъ в
месте Виленскомъ, то есть на передместью, нду-
чы з места Виленского до села Лукишского, по
л-евой стороне лежачомъ, в которомъ дому поме-
неный князь'Шахманцеръ Муртозичъ, зоставши
пана Петра Войтеховича самого, року, месеца и
дня вышей описаного въ день светого Крыжа
Поднесенья. в суботу, передо мною вознымъ и тою
стороною шляхтою помепеному папзг Петру Вой-
теховичу до рзгкъ его отличывшы отдалъ и сполна
заплатилъ водле листу, опису своего, ему пану

Петру Войтеховичу даного, двадцать и шесть
копъ грошей литовскихъ, который панъ Петръ
Войтехович'і., тую двадцать и шесть коігь грошей
лнтовскнхъ отлпчывшы и до рукъ свонхъ взяв-
ши, передо мною вознымъ и тою стороною шлях-
тою князю ІІІахманцеру Муртозичу листъ его,
мамрамъ голый, не писаный, только на затылку
печати написаний, на аркушу з чотирма нечатьми,
вернудъ п отдалъ и с того долгу его князя ЛТах-
манцера Муртозича вечными часы вольнымъ передо
мною вознымъ и тою стороною шляхтою учыішлъ.
И на то я возный, што видевшы и слышавшы, далъ
есми ку записанью до книгъ замковых7> І̂ илен-
скихъ сесъ мой квитъ подъ моею печатью и
подъ печатьми стороны шляхты вышей помене-
ное, пры мне БОЗНОМЪ будучое. Писанъ у Вильни,

І року, месеца и дня звышъ писаного. У того кви-
ту печатей прытясненыхъ тры. Которое тое оче-
впстое сознанье поменеяого возного и тотъ квитъ
его до. книгъ кгродскихъ Виленскихъ есть за-
писано.

Тоже, J\? 45791 актъ № 26.

№ 148. —1602 г. 17 Сентября.

Заявл ні Ивана Ленартовича Реского объ ограбленіи его и нанесеній ему по-

боевъ въ г. Вильн въ п р улк Паи вальнисъ.

Року д^в(1602), месеца Сентебра зГ (17) дня.
На вряде его королевское милости кгродскомъ

воеводства Виленского передо мною Станиславомъ
Пуктштою Кзявзкгейловичомъ, хоружымъ Вол-
ковискимъ, наместникомъ Вилепскимъ, оповедалъ
и жзловалъ земенинъ и возный повету Вилен-
ского панъ Янъ Ленартовичъ Реский, о томъ,
ижъ дей в году теперешнемъ а в (1602), месеца

! Сентебра дГ (14) дня, вжо змеркъшыся в ночы,
|едучы дей ему пану Яну Ленартовччу Рескому
'з места тутошнего Виденъскосо до дому его,
именья его, названого Реского, в повете Виден-
скомъ лежачого, и ирыездзаючы дей ему до заул-
ку, который називають Памекольнисъ, идучы ку
Лукишкомъ за брамою Вяленъскою, то пакъ дей
того року, часу, месеца и дня звышъ менованого



193

у ночы, змеркъшыся тамъ на томъ месцу пере-
нявши дей его, пана Яна Реского, люди своволь-
пые, которые снать тымъ се бавечы, пожывенье
свое маютъ и тымъ се баветъ, его дей, пана Яна
Реского, чоловека спокойного, на тоыъ врочыщу
кийми и розными бронями на зелжывость его
шляхетъскую збили, окрутъне змордовали и вжо
тамъ на томъ месцу, где его били и мордовали,
збившы, змордовавъшы, вжо лежачому ему. пану
Яну Рескому тамъ на томъ месцу, черезъ шіхъ
збитому, взяли дей у него кгвалтовъне коня его
шерстью вороного, на чоле гвезда, за которого
дей купуючы, далъ былъ копъ пять зъ седломъ
козацкимъ которое дей коштовало полторы
копы грошей. А пры томъ дей бою на тотъ часъ
згинуло ему, пану Яну Рескому тайстра полотен- J

ная, в которой дей было глеба купленого за гро-
т ы два, селедцовъ за грошъ купленыхъ, шабля
вишынка, купленая за чотыры золотые польские,
шапка подшытая, чорная, купленая за десеть
грошей, а з мешка дей одъ поеса его згинуло
полкопы грошей, ермякъ белый тенкий зъ стро-
кою белою нитянною, зъ кгузикгами белыми пи-
тянными. Которое тое збитье, змордованье за
оказываньемъ его, пана Яна Ленартовича, огле-
давъіпы, возный повету Виленского Петръ Невоша
на вряде передо мною прызналъ и того признанья
своего квитъ свой подъ печатью своею и иодъ
печатьми стороны шляхты на тотъ часъ, пры немъ
былое, далъ, который квитъ возного польскимъ
письмомъ такъ написанъ. Ja Piotr Niewosza...

Тоже, № 4S79< актъ Л? 21.

№ Ш . —1602 г. 25 Сентября.

Жалоба Анны Шимановичовой на Гроностайскаго за нан с ні побо въ и рянь еямужу.

Выписъ с книп, замъку господарьского вое-
водства Виленского.

Лета отъ нароженья Сына Божьего тисеча
шестьсотъ второго, месеца Сентебра двадцать
пятого дня.

На враде его королевское милости кгродскомъ
воеводства Виленъского передо мною Станисла-
вомъ Пукъштою Клявзкгейловичомъ—хоружымъ
Волковыскимъ. наместникомъ Виленскимъ, опове-
дала и обтежливе жаловала мещанка места Ви-
ленского пани Матысовая Шимановича, римаро-
вая, Ганна Петровна именемъ мужа своего, на
сесъ часъ вельми хорого, на неякогось Мартина
Кгроностайского, чоловека лезнот, и отъ часу
немалого тут-ь в месте Впленскомъ на бруку
гультайско се бавечого, о томъ, іптожъ дей в
року тенерешнемъ .{\'в 11602), месеца Сентебра
двадцать второго дня тотъ иомененый Кгроно-
стайский самъ с номочниками своими, которыхъ
онъ самъ леней ведаетъ, преиомнявши в томъ
срокгости нрава посполитого, на таковыхъ людей
своволг.ныхъ описаного, малжонка ье Матыса
Шимановича, рымарл, чоловека спокойного и без-
брошюго, йдучого улицого Троцкого, недалеко

костела спетого Духа, припадши стылу зрадливе,
зранилъ, с которого того зраненья тотъ малжо-
нокъ ее, нетъ ведома, t-стли живъ зостанетъ. При
которомъ дей бою взядъ и пограбилъ у него
копенякъ каразыевый лязуровый, подшитый, ко-
торый коштовалъ пять копъ грошей литовскихъ,
шапку собольцомъ подшитую, которая коштовада
тры копы грошей литовскихъ, поясъ едвабный
з ноженками серебромъ оправными и з ножомъ,
што коштовало три копы грошей литовскихъ,
хустка турецкая, коштовала два золотые поль-
ские. Якожъ по томъ оповеданью сегожъ месеца
Сентебра кз (26) дня, ставши очевисто на враде
возъный повету Виленского Янъ Косинский, ку
записаныо до кшігъ квитъ свой призналъ тыми
еловы:

Ja Jau Kosinski — wozni powiatu Wileńskiego
prziznawam tho thym kwithem swoim, isz w roku
theraznieyszym tysiąc sześćsethnym wthorym, mie-
siąca Septembra dwudziestego piątego dnia, maiąc
ia wozni na then czasz przi sobie stroną uczcziwich
dwuch szlachciców, pana Andrzeia Dąbrowskiego
a pana Jana Maczieiewicza у przi biłem urzędzie
woitowskiem, słudze, przi panu Mikołaiu Syrnicz-



— 194

kiem, słudze przisięgłym, oglądałem ia woźni przi1,
thei stronie szlachcie pana Mateia Simonowca, ri-
marza miasta Wileńskiego, mieszkaiącego w mies-
czie Wileńskim, w domu Paculewskim, ktoregom
widziałem, prziszedszy do domu, do mieszkania iego,
na łoszku lieżącego barzo chorym, u kthoregom wi-
działem rany podziałane у posieczone krwawe świeże
za okazowaniem małżonki iego у iego szamego,
zwisz imieniem opisanego, tho iest naprzód w gło-
wie iego rany sieczone w iednim miesczu barzo
srogie у szkodliwie; balwierz opowiedział, który
onego opatruie, isz iedna rana iest tak skodliwą,
isz do samego nimal mózgu precięta, isz plewke
wydno у kosczi nie mało wybrał, a przi them nad
uchem lewem widziałem thesz ranę cziętą skodliwą
niemal thesz iako у the także rany, czo na wierzchu
Słowy ranione. A przi them ieszcze nad tho widziałem
ia woźni w ręky iego lewey u Matisza rimarza
palecz iego wtóry od pierwszego palcza wielkiego
iego wzdłusz ranioni у poprzek przeczięty barzo

thesz skodliwie, a przi them ieszcze aa pleczu ie-
go prawym ranę czięthą thesz skodliwą; ieszcze przi
them na prawey rencze iego widziałem na łokczu
iego, prawie w stawie, ranę skodliwą cziętą, a u
theyże renki widziałem tesz wedlie na sustawie
pięsczi iego ranę czięthą skodliwą у theyże ieszcze
ręki palczi dwa obrażone, sieczone, od których thich
ran barzo skodliwych, pan Jerzi, balwierz przisięgły
(powiedział), że iest rzecz barzo wątpliwa, iesly będzie
żyw. Jakosz to then Matisz tho zranienie mienił być
sobie od Marcina Gronostaiskiegoypomocznikowiego,
kthorich then Gronostaiski liepiey zna у imiona
ich wie. Na czo ia woźni thego wiadomia mego
dałem then moy kwit do xiąg grodzkich Wileńskich
wpisać pod pieczęcią moją у s podpisem renki mo-
iey у pod pieczęciami stroni szlachti, przi mnie na ten
czas będączey. Pisań Wilnie, roku, miesiącza у dnia
zwisz opisanego. Jan Kosinski woźny ręką swą
własną.

Тоже, № 4S79- актъ «Л? 2/

Л» 150. —1602 г. 21 Сентября.

Жалоба Диаштрія Пашковича на м щанина Виленскаго Кусого, который якобы

принималъ главное участіе въ сожж ніи вещей Пашковича поел смерти его

жены, и заявл ні вознаго объ этой жалоб .

Лета Божого нароженья а * второго, месеца
Сентебра к5 (27).

На враде его королевское, милости кгродскомъ
Виленскоиъ передо мною Стаииславомъ иукштою
Клявзкгейдовичомъ — хоружымъ Волков ыскимъ,
наместникомъ Виленскимъ, оповедалъ и обтеж-
ливе жаловалъ мещанинъ господарский места Ии-
ленского панъ Демитры ІІашковичъ на .меща-
нина господарского тогожъ места Виленского, на
име Федора Андреевича Кусого, о томъ, ижъ
онъ Дмитръ з малжонкою своею Мариною Ше-
нелевною подъ часомъ теперешнимъ наве-
женья отъ пана Бога на тое место Виленское по-
ветра морового, выехавши з места з некото-
рою маетностю своею, мешкалъ в стодоле вель-
можного иана его МИЛОСТИ, пана Крыштофа Зе-
новича, воеводы Берестейского, навваиое Тро-

киники, в повете Виленском7> лежачие, и т;імъ
чаеъ некоторый за иозволенемъ госиидара тое
стодолы мешкаючы, малжонка того Дмитра Паш-
ковича Марына Шеиелевна, з допущения Божого,
будучы поветремт. заражона, смертю с того све-
та в року теперешнемъ л^в 100-2), месеца Сец-
тебра Г^ (19) оная зошла, которое тело онъ ио-

ідле тестаменту ее заразъ отнровадивпш до ме-
|ста Виленского, сего жъ месеца Сенътебра двад-
цатого дня пры церкви светой Троицы учтиве
поховалъ и погребь, а тая маетъность его тамъ
в той стодоле аостала; ни;кли дей скоро но по-
гребе малъжонки его тотъ номененый нацъ Фе-
доръ Кусый, будучы оііекуномъ детей небощыцьг
Марыны Шепелевны, з ураду нрыдаиымъ, а ве-
даючы о смерти матки тыхъ детей, которая и
стане иалженскииъ за нимъ Дмитромъ Паніко-
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вичомъ была, почалъ его Дмитра заразъ до пра-
ва местского Виленского на ратушъ позывать
и колько дни заказуючы тутъ у Вильни его Дми-
тра Пашковича задержалъ, за которымъ тымъ
задерженьемъ онъ Дмитръ Пашковичъ но мает-

новича—воеводы Перестейского, названое Тро-
киницк е, в повете Виденскомъ лржачое. где онъ
панъ Дмитръ Пашковичъ. з малжонкою своего
Марыною Шеаелевною, в часъ небеспечный отъ

| поветра морового выехавшы з места Виленского,

пость свою, в стодоле Трокиницъкой зосталую, I мешкалъ, и тамъ мешкаючы з навежепья Божого
для одысканья ее ехать не могъ, а в томъ дей} помененая малжонка его, будучы поветреемъ за-
часе урадникъ его милости пана воеводы Бере
стейского Трокишщкин, панъ Янъ Станпсла-
вовичъ, доведавшысе, ижъ в стодоле нана его
малжонка того Дмитра Пашковича поветремъ
умерла, обавяючысе зараженья поветроіюго, тую
маетность его всю огнемъ спалить казалъ, а то
есть меновите маетность попаденая на первей
малжонки его: ложокъ тры, кубокъ одинъ, брамъ-
ка нерловая, ноесы два серебраные, шубъку ли-
сами подшытую, шанъку аксамитную з бобромъ,
хусты белые, а особно речы его власныхъ: жу-
панъ фалендышовый бурнатъный и дылея за копъ
десеть, кубки два серебраные полторы гривиы,
ложокъ чотыры серебреныхъ грывна одна, гото-
выхъ пенезей копъ сорикъ, на веселе дей вы-
далъ копъ тридцать, которое тое шкоды в попа-
ленью маетности опъ Дмитръ Пашковичъ ни отъ
кого иного собе не розумеючы, только отъ того
Федора Кусого, ижъ онъ его тутъ в месте Ви-
ленскомъ позывагочы на ратушъ задержалъ и за-
разъ одыскать не допустилъ; а заховуючы собе
с тымъ Федоромъ Кусымъ мовити о тне шкоды
вольное право у суду належного, просилъ, абы
тое оповеданье его до книгъ кгродскихъ Вилеп-
скихъ было занисано, што есть записано. По ко-
торомъ оповеданью сего жъ року, месеца Сен-
тебра л (30) дня, возный повету Виленского
Ярошъ Томковичъ, чого будучы в той справе

ражона, емертю з сего света в року теаерега-
немъ тисеча шестьсотъ второмъ, месеца Сен-
тебра деветнадцатого дня в той стодоле зышла;
но которой смерти онъ, панъ Дмитръ ІІашко-
вичъ, зоставивши в той стодоле всю маетность
свою, тело небощыцы малжонки своее, чынечы
досыть тестаменту* ее, отпровадившы до места
Виленского, в року теперешнемъ тисеча шесть
сотъ второмъ. месеца Сентебра двадцатого дня
погребъ учыішлъ; по которомъ дей погребе ме

щанинъ Виленский панъ Федорі, Кусый, будучы
опекуномъ детей жоны зошлое пана Дмитровы,
почалъ его, Дмитра, на ратушъ позывать, крамы
и маетность его печатовать, для чого в месте
Виленскомъ в тотъ часъ колько дни, за задер-
жаньемъ его пана Федора Кусого, змешкать му-
седъ, а потомъ тогожъ року, месеца Септебра
двадцать пятого дня до тое стодолы Трокиницкое
по тую маетность свою прыехадъ быдъ, и кгдысь-
мы тамъ прыехали до тое стодолы Трокиницкое,
до господара тое стодолы, на имя Крыштофа и
просилъ панъ Дмитръ Пашковичъ, абы тую ма-
етность ему выдалъ, на што дей тотъ Крыш-
тофъ поведилъ, ижъ дей маетности твоее нетъ-
бо скоро по одъезде вашомъ с теломъ жоны ва-
шое врадникъ пана нашого Трокницкий Янъ
Станиславовичъ, доведавшысе о смерти жоны
твоее, по одъезде твоемъ в колько дни, за не

ведомъ, ставшы очевисто на враде, кшггъ свой j борздымъ прыездомъ твоимъ, обавягочысе зара-
ку шшсаиыо до ішигъ кгродскихъ Виленскихъ і женя иоветръного. всю маетность вашу ка-
дірызналъ писаный тыми словы: Я Ярошъ Т о м - | з а л ъ огнемъ спалить п спалено. И виделомъ я
ковичъ,иозныа повету Виленского, сознаваюсимъі возный за оказованьемъ господара и его пана
моимъ квніимъ, ижъ в року теперешнемъ ти- Дмитра Пашковича за стодолою, недалеко тое
сеча шестьсотъ второмъ, месеца Сентебра двад- стодолы, м стце, где знать речей розныхъ немало
цать пятого дия, маючы я возный пры собе сто-1 спалено, што ііанъ Дмитръ Пашковичъ мною
роною двухъ шляхтичовъ, паиаМиколая Янови-
ча а дала Павла Миколаевича, за ужытьемъ отъ
мещанина госнодарского места Виленского пана
Демитра ІІашковача, ездилъ есми з нимъ и с
тою стороною звышъ помеиеною до стодолы вель-

вознымъ и стороною осветчывшы, з великимъ
жалемъ новедилъ передо мною вознымъ, ижъ дей
я тое теперешнее шкоды ни отъ кого иного в
спаленью тое маетъности своее не маю, только
отъ опекуна детей небожъчыцы жона,моей, ко-

можного пана его милости пана Крмштофа Зе- ! торый у Вильни почадъ мене турбоваїь, на ра-
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тушъ позывать и колько дни забавилъ, для чо-|роны, пры мне былое. Писанъ року, меееца и
гомъ по тую маетность свою ехать не мсг7>, а за
непрыездомъ моимъ спалено, заховавшы собе о
то з нимъ мовити вольное право, прочъ отъе-
халъ. И на то я возный даломъ сесъ мой квитъ
иодъ печатью моею и иодъ печатьии тое сто-

дня звышъ помененого. У того квиту печатей
прытисненыхъ тры. Которое тое оповеданье и
возного сознанье и тотъ квитъ его до книгъ
кгродскихъ Виленскихъ есть записано.

Тоже, И? 4S79> актъ № 2?.

№ 151. —1602 г. U Октября.

Жалоба Давида ПІыча на н которыхъ Вил нскихъ м щанъ за напад віе на него

и его брата Гануса, нан с ні побо въ и ограбл ні вещей.

Лети Божьего нароженья тисеча шестьсотъ
второго, месеца Окътебра кд" (24) дня.

На нъраде его королевской милости кгродскомъ
воеводства Виленского, передо мною Станисла-
вомъ ІІукшътою Клявъзъкгейловичомъ, хору-
жымъВолковыскимъ, наместпикозгь Виленъскимъ,
постановившысе очевисто аптекаръ, мещанинъ
места господарьского Виленского панъ Давидъ
Шычъ, оповедалъ н обътяжливе жаловалъ на Яна
Ковнацкого, на Крыштофа Ястремского и на по-
мочпиковъ ихъ, о томъ, ижъ в року тенерешъ-
немъ розными часы на торгу накупившы пше-
ницы, купуючы бочку кождую по шести золотыхъ
польскихъ, на муку змельшы, татаровъ и розныхъ
фурмаповъ нанемшы, змовгшшы отъ кождого
воза по трыдцать золотыхъ, кождому з нихъ
давшы по десети золотыхъ, а по осми копъ для
заплаценья на местцу, далъ былъ до брата сво-
его рожоного пана Гануса Шыча—купца места
Виленского, давгаы ему двадцать копъ на страву,
с тыми фурманы на особной колесе купецкой
выправившы его до обозу, до войска до Ифлянътъ,
подъ Белый Камень, додаваючы войску короля
его милости жывности, послалъ былъ черезъ него
брата своего Гануса Шыча двадцать возовъ, на
кождый возъ вложывшы по тры бочъки муки
пшеницной. И кгды в року теперешнемъ тисеча
шестьсоті. второмъ, месеца Окътебра шеснадца-
того дня передъ вечоромъ того брата своего
Гануса Шыча с тыми фурманы и с тыми това-
рами з места выпроважалъ и черезъ мостъ му-
рованый на реце Вилией лежачый, кгды вжо сем-
надцать возовъ на мостъ въехали, тотъ панъ :

Лнъ Ковнацкий зъ Кгрыштофомъ Ястрембъскимъ
и с помочпиками, менечы се быть слугами вра-
довыми, заскочывъшы тры возы фурманъские з
девети бочокъ муки, з двемя бочками овса, одъ
мосту ку замку завернули, а кгды имъ они му-
вилп, для чого бы то чьшили, они иоведили, ижъ
панъ иодстаростий росказалъ, и прывезшы зъ
собою до ламку, замокъ велевшы замкнуть, с тою
мукою в замокъ въехали; а кгды Давидъ Шычъ
за возами в замокъ вшолъ, онъ Ковнацкий, выр-
вавши кордъ у брата его Гануса, купеный за
тры золотые нольские, тымъ кордомъ в з'хо его
левое, в середине уха ударылъ, а Крышътофъ
Ястрембъский тамъ же в замку у ирыетеля его
пана Давида Наймана кордъ, купеный за тры
золотые польские, пограбилъ, а грозечы се надъ
пимъ,. и брата его поймать и до везенья осадить
хотели, цоведаючы: проседи се ту, ажъ панъ
наместникъ прыедетъ. и такь заледве братъ его
здоровье свое одъ нихъ унешшы, за другими во-
зами пошолъ, и кгды тамъ до оныхъ семнадцати
возовъ прышолъ, в колясе своей обачылъ, ижъ
се ему великая шкода стала, то есть грошей, на
фурманы и на страву даныхъ, не нашолъ, кото-
рыхъ было сто осмьдесятъ копъ грошей литов-
скихъ, с колесынетъ ведома хто, кгды се тармо-
сили, выпялъ, если з нихъ самыхъ который, чыли
с помочниковъ ихъ. А опъ Давидъ Шычъ, в
замку знашодшы пана Адама Харевича и пана
Крыштофа Миколаевича, которые, новедившысе
быть на местцу пана иодстаростего врадниками
замковыми, поведили, ижъ ми есмо не велели
бить, але велели тые возы с тою (мукою) по-
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брать, бо немаемо чьшъ се' стравовать, намъ нп-
чого не зоставено, а вы з места вывозите и са-
ми з места выездаете; и то все в себе в замку
зоставивши, пограбивши, ему з замку прочъ
ити велели, мовечы, штобы тебе што большого
не поткало—пдзи-жъ нрочъ. Што онъ людямъ
некоторымъ добрымъ и княземъ в замку буду-
чимъ осветчаючы, муселъ з замку прочъ ити,
уношечы здоровье свое, а они тую муку и овесъ

! пограбивши, нетъ ведома, где подели. Якожъ и
возный повету Виленского Размусъ Кимбаръ в
року теперешнемъ тисеча шестьсотъ второиъ,
месеца Окътебра 19 дня, ставшы очевисто со-
зналъ и того сознанья своего квитъ подъ пе-

j чатыо своею и с нодписомъ руки своее и подъ
нечатьми стороны шляхты кз: залисанью до книгъ
кгродскихъ Виленскихъ подалъ.

Тоже, № 4S79i яктъ «Л? }2.

№ 152.-1602 г. 20 Ноября.

Жалоба пом щика Станислава Монтвила на пом щицу же Розу Володк внчовую

о покушенш занести въ его домъ заразу (моровое пов трі ).

Лета Божого нароженья тисеча шестьсотъ
второго, месеца Ноябра к (20) дня.

На нраде его королевское милости кгродскомъ
воеводства Виленского, передо мною Станиславом'],
Пукъштою Клявзъкгейловичомъ, хоружымъ Вісп,-
коныскимъ, ііаместъникомъ Виленскшгь. обътяж-
липе жаловалъ и оповеддлъ земянинъ господарь- j
склй повету Виленъского ианъ Станнсланъ Моит-
вило и малъжонъка его пани Станиславовая
Монтвиловая КрыстынаМатысовна Володкевпчовна
на земянки господарьские тогожъ повету Вилен-
ского, то есть ва панк» Станиславовую Яцкови-
човую, наню Рожу и на сестру ее рожоную напну
Гальшъку Матысовну Володкевичовъиы, которая
в оиеце есть у иомененой нани Рожы Володке-
вичовъиы, яко у старъшое сестры своее, о томъ,
ижъ дей в году теперешънемъ тисеча шестьсотъ
второмъ, месеца Октебра л (Зо) дня, тая дей звышъ
помене.ная Гальшка Володкевичовна з росказаня
и з иасланя старшое сестры своее помененое Ро-
жы Володкевичовъны, яко онекунъки своей,
наіюлънивъшысе злое волн и умыслу своего,
нередъ себе взятого, снать дей з намови и ноду-
щеіія людей лихихъ, а звлаща будучи тые звышъ
писание особы иавежоаые гневомъ отъ наиа Бога
поветреемъ моровымъ, то накъ дей тогожъ ча-
су, року, месеца и дня звышъ описаного тая
Гальшка Володкевичовна сама особою своею и :і

ыншыми многими поддаными и помочъннкамп
сестры свое, такожъ людьми заповетроными,
которыхъ они сами лепей ведаютъ и пмеиьми
зъвати умеютъ, нашодшы моцно кгналътом'ь на
властный домъ малжонки его пана Станислава
ЗІонтвнла, лежачый в полю Люковъскимъ, в но-
вете Виленъскомъ, и тамъ дей вжо до воротъ
добыншысе. и заразомъ шла зо всими своими
иомочниками до избы и мешъкане его, где на
тотъ часъ онъ наш» Станиславъ Монтвило и з
малжонъкою своею мешъкалъ, хотечы его умысль-
не заиоветрыть, нижли дей онъ панъ Станиславъ
иочалъ се упоминати, абы его не заражала, на
домъ малжонъкп его кгвалтомъ не находила, а
она. тымъ болей ещо нопудливыми словами лаю-
чы п соромотечы его, чоловека учъстивого, до
менованого дому малжонки его кгвалтомъ черезъ
дверы добыватисе почела; а кгды дей онъ панъ
Станиславъ Монтвило передъ. ними замъкнулъсе,
тогды вжо, черезъ окна добываючысе, оболоны
вытолъкла. А видечы онъ панъ Станиславъ Мон-
твило такую сильность и моцъ тыхъ своволь-
ныхъ людей, иочалъ самъ кгвалъту волати, а
ижъ некоторые люди на тотъ кгвалтъ прибегши,
почел и дей -ее уноминати, а она . .ку добываньш
его самого тымъ болей еще в домъ малжонъки
его ламиласе, аап. дей заледво з менованое избы
вышодшы оборонною рукою, почалъ лей если
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ііередъ ними уходить, борояечысе имъ и здоровья
своего отъ ее самой панны Гальшки и помочни-
ковъ ее. И иросилъ, абы тое оповеданье ихъ

было до книгъ кгродскихъ Виленскихъ записано,

што есть записано.
Тоже, іМ? 4579і а к т ь «Л?

№ 153.—1602 г. 3 Декабря.

Заявленіе вознаго о пер дач во влад ні Стравинской за долгъ дома м щанина

Исаака Солокія на Козьмо-Демьянскомъ пер улк .

Лета Божого цариженья року а ц (1602), ме-
сеца Декабра третего дня, Ярошъ Томковичъ
очеізпсто прызналъ тотъ квитъ.

Прышодшы па врадъ его королевское мило-
сти замку Виленского, а теперь ему небеспечъ-
ного отъ иоветрея морового, до мене Адама Ха-
ревнча, зоставъленого на местцу врадовомъ в
замку Вилепскомъ лры кънигахъ замковыхъ
Виленскихъ отъ его милости пана Станислава
Пукъшты Клявзкгейловнча—хоружого Волковый-
ского"," наместника Виленского. ставшы очевисто
возный повету Виленского Ярошъ Томковичъ
квитъ свой ку вписанью до кънигъ кгродскихъ
Виленскихъ прызналъ писаный тыми словы: Я
Ярошъ Томковичъ—возный иовету Виленского)
сознаваю тыыъ моимъ квитомъ, ижъ в року те-
перешнемъ тисеча шестьсотъ второго, месеца
Ноябра двадцатого дня передо мною вознымъ и
передъ стороною, которая пры мне была, пане
Станиславе ^Николаевичу Цолукішскимъ а пану
Якубе Барановскомъ, мещанинъ места Виленскою
панъ Изаакъ Солокий, будучи виненъ иосиолъ зъ
жоною своею панею Зофеею сумму пенезей три-
ста копъ грошей литовскихъ ей милости паней
Еразмусовой Стравинской, конюшиной Троцкой, и
попадши в совитвсть, в заруки, ижъ на року, в
листе своемъ описанымъ, тое сумы ненезей не

отдали, тогды в ыстизне и в совитости, то есть
у шести сотъ копахъ грошей иодалъ домъ, тутъ
в месте Внленскомъ противъ двора пана иодко-
морого Троцкого, въ заулку, ирозываемымъ Кузь-
мыДемьянскимъ лежачий, ей милости пани Стра-
винской в держане и в спокойное уживане, ме-
нечы его быть своимъ властнымъ домомъ, в ко-
т ромъ дому, увошодшы з улицы у ворота, по
правой руце светлица древяная, глиною ленленая,
противъ тое светлицы склепъ мурований, а подъ
склепомъ пившща также мурована, а по левой
руце отъ воротъ домъ древяный другий подъ
однымъ прикритьемъ, светлица з улицы, другая
светлочка противъ невеликая, а в тылъ стайня
деревеная, который же той домъ и с плацомъ
ей милость пани Стравинская, взявши в держане
свое до отданя сумы пенезей трохъ сотъ копъ
истизны и другихъ трохъ сотъ копъ совитости
и осветчивши то мною вознымъ, просила, абымъ
тую справу до кнпгъ кгродскихъ Виленскихъ
прызналъ. Деелосе у Вильни року и дня звышъ
описаного. У того квиту печатей притисненыхъ
тры. Которое жъ тое очевистое сознанье возного
и тотъ квитъ его до книгъ кгродскихъ Нилен-
скихъ есть записано.

Тоже, Ж' 4S79> актъ № 4,

№ 154. —1602 г. 9 Декабря.

Жалоба ксендза Войт ха Вобол вича на Феодора Исаковича и Юрія Волоховича

за насильственное зад ржаніе его на улиц , когда онъ ночью возвращался домой.

Лета Божего нароженья тисеча шестьсотъ
второго, месеца Декабра девятого дня.

На враде его королевское милости кгродскомъ
воеводства Виленского, передо мною Станисіавомъ
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Пукшътою Клявзъкгеловичомъ, хоружымъ Вол-
ковискимъ, наместникомъ Вилеискимъ, постано-
вившысе очесисто его милость князь Войтехъ
Воболевичъ, пробощъ заложепья костела ирена-
светшоя Троицы светой, лежачого в месте Внлен-
скомъ, оповедалъ и < бтяжливе жаловалъ па Фе-
дора Исаковича, райцу и судью на тотъ часъ
войтовства Виленского и Юрья Влоховича, яко-
гось бурмистра Виленского, о томъ, ижъ въ року
теиерешнемъ дуц (1602), месеца Декабра осмого
дня онъ дей ішязь ВоЁтехъ Воболевичъ былъ
прошоны на вечеру с панолгь Матеушомъ Хоин-
скимъ, канторомъ Светоянскимъ, одъ ойца своего
рожоного пана Шилова Воболя, мещанина Вилен-
ского, на Рудницкую улицу. Тамъ бывшы, вече-
равшы, снешечысе до мешканья своего, могло дей
быть о годіше в ночь, з нимъ канторомъ ианомъ
Матеушомъ Хоипскимъ и с наномъ Яномъ Ла-
сковскимъ, яко люди спокойные, никому шічого
не виішн, шли добровольпою улицою мимо каме-
нпцу Солодевскую ку камешщы вельможного пана
его милости, пана Яиа Глебовича, стольника ве-
ликого кинзства Литовского, которыхъ спать
обачывшы с той камешщы Солодеевскоіі Федоръ
Исаконичъ, маточынанего васнь о тое, ыжъ «нъ
ему нрыиомшіалъ, што Лнъ Реншікъ на спиталь
отказал-]» маетность сиою, а онъ дей днти не хо-
четь, черезъ якогось слугу своего снособишпысе
на людъ якіїсь свовольнын, на томъ местцу уро-
чыщу заскочывшы имъ дорогу, его князя Вой-
теха и пана Яна Ласковского поймавши, до дому
его Федора Солодевскоги, в которомъ дей на тотъ
часі» онъ Федоръ Псакошічъ мешкаетъ, нрывелн,
с того дому нигде его не выиущаючы, черезъ
ночь у него, яко вязень, седети муселъ, а рано,
то есть девятого дня Декабра. зобраншысе з яки-
мись пахолки, которых-!» меновалъ быть вахтою,
с того дому меіііъкапья своего вземшы его, чо-
ловека учстивого, особу духовъную, нры гледеиыо
много людей, шли з нимъ, якобы з якимъ злочын-
цою, поведаючы, ижъ мусншъ йти до замку, бо
еси ты теперь не мещашшомъ, але кпяземъ, а
ишъ бискупа л тъ, мусишъ седети в турме зам-
копой до ирыезду ураду замкового. Я, будучи
канланъ убоги, страпены, муселъ есми йти з ни-
ми, а кгдымъ ирышолъ ку костелови о године
девятой нередъ нолуднемъ, стунилъ есми до ко
стела, хотечы се доиедатп, што се тамъ дееть, и

кгдымъ се тамъ замкнзглъ а велелъ есма се до
права духовного позывати, тамъ до кляттора
прышодшы Юри Влоховичъ, менечы се быть
на тотъ часъ старгаымъ бурмистромъ, тымъ
иосланцомъ его в томъ же кляшторе знову ве-
лелъ де его кгвалтомъ з кляштора, шарнаючы,
тармосечы, взяти и порвали дей его, костелі» и
мешканье тотъ Юри Влоховичъ замкнувшы, за-
печатовавшы, черезъ улицу, яко якого лотра, про-
вадили, а кгды дей его до замку прыпровадили,
онъ дей, князь нробощъ одозвалсе до враду своего,
до его милости князя Яна Фабрыциуша, подека-
ного, которымъ, кгды дей тамъ прышли, его ми-
лость князь нодекапы' зложылъ имъ рокъ на го-
дин}' вторую по нолюдню, обецуючы з него спра-
ведлив їсть учыпить, если кому што будетъ ви-
ненъ. На которомъ року зложономъ нихто се дей
на него не жаловалъ, и на огледанье бралъ воз-
пого повету Виленского Размуса Яновича Ким-
бара, которы, чого будучи ведомъ, ставши оче.-
внсто в року теиерешъпемъ лув (1G02), месеца
Декабра чотырнадъцатогоднн, квитъ свой навраде
прызналъ и того признанья своего книтъ імдъ
печатью и с иодписомъ руки своее и нидъ иечатьми
стороны шляхты ку записаныо до кннгъ кгрод-
скнхъ Впленскнхъ подалъ писаный тыми словы:
JaRasmus Janowicz Kimbar, woźny powiatu ііеп-
skiego, zeznawam to tym moim kwitem, iż w roku
teraznieyszem tysiąc sześćsetnym wtorym, miesiąca
Decembra dziewiątego dnia. maiąc ia na ten czas przi
sobie stroną ludzi dobrych dwuch szliacliczycow, pana
Andrzeia Dombrowskiego, a pana Mikołaia Pawłow-
skiego, będąc ninie użytym od xiędza оісіеска
Wobolowicza, proboszcza swiętei Troicę i za daniem
sprawy mnie woźnemu i tei stronie szliachcie, przi
mnie będącei, i mieniąc to sobie xiądz Yoiciech
Wobolowicz. iż z domu Sołodzieiewskiego, leżącego

| tu w mieście Yilenskim na I^iemieckiei ulicy, idąc
od świętego Mikołaia, na rogu przeciwko wosko-
boini, od Fiedora Isakowicza kilkanastu pachołków
z rucznicami i szabliami, yakoż daiąc o sobie spra-
wę, iakoby z nim wyszli s księdzem оісіесіінц
Wobolewiczem, proboszczem swiętei Troicy, z domu
tego .Sołodzieiewskiego, miedzy ktoremi szedł asz
do kościoła swiętey Troicy, lezącego niepodaleku
kościoła świętego bucha. A gdy tam s nim prziszli,
on xiądz Yoiciech stąpił do tego klasztoru swiętey
Troicy, a wszedszy tam, drzwi za sobą zanffćnął. do
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którego ci pachołcy mówili, aby szedł do zamku,
a on im mówił: iesli macie co do mnie, w należ-
nym prawie moim duchownym, ieslibym co komu

іпіеп, usprawiedliwię się, iakoż tho powiedział
xiądz Woicieoh Vobolowicz, w tym czasie prziszedszy
pan Jerzi Włochowicz do tych pachołków mówił:
wszakoście wachta, od nas postanowiona, nie tylko
xiędza, ale у nazacnieiszego szliachczyca wolno wam
wziąć у sądzić, a przeto niebędziełi chciał sam
dobrowolnie wynisć, mocą odbiicie drzwi a weźcie
go na urząd, a gdy sie kołacząc dobyli - się we
drzwi, iakoz vidziałem, ksiądz Voiciech do nich
wyszedł, mówiąc ym, aby mu pokoi dali; na to oni
nic nedbaiąc, wziowszi go szli z nim do zamku, a
przyszedszy s nim do zamku, on sie odezwał urzę-
dem swym duchownym; przyszli s nim do iego mczi
xiędza Jana Б'аЬпсшэга, podziekaniego Wileńskiego,
prosząc s niego sprawiedliwości. On im pewny czas
złożył na godzinę nieszporną, niżli na roku złożo-
nym tego dnia aż do słońca zachodu żaden s nich
do iego mczi księdza podziekaniego (dla) otrzima-
nia sprawiedliwości nie przichodzili. Za okazowaniem
iegosz, xiędza proboszcza widziałem, ze kościół swię-

tey Troycy były drzwi zapieczętowanie, także też
у mieszkanie iego xiędza Woiciechow znać że było
zapieczęthowane, ale żem iuż widział świeżo pie-
częć od drwi uszaku oderwaną, iedno iuż nić wi-
siała, a wosku czerwonego trocha. Którą tę zelży-
wosć swoie j to zapieczętowanie drzwi kościoła
swiętey Troice, tak też i mieszkanie swe ten po-
mieniony xiądz Woiciech Wobolowicz, proboszcz
mną vosnym i teź stroną szlachtą oswiadcził i mie-
nił sobie być stałą od pana Fiedora Isakowicza i
od pana Jerzego Włochowicza, mieszczan miasta
Wileńskiego, у od pomocników ych, co szerzei a
dostateczniej w opowiadaniu jego uczynionym opi-
sano у dołożono iesth. A tak ia woźny, com słyszał
od księdza Woiciecha Wobolowica, proboszcza swię-
tey Troicę, tak teź i com widział, daie tego wia-
domia swego ten moi kwith ku zapisaniu do ksiąg
pod pieczęcią у s podpisem ręki moiei у pod pie-
częćmi tei strony, tei szliachty, przi mnie byłei.
Pisań ііпіе, roku, miesiąca i dnia wysz opisanego.
Razmus Janowicz Kimbar woźny ręką swą.

Тоже, Л» 457S, акть <Л? 6 и 7.

№ 155.—1605 г. 16 Августа.

Тр бовані Мелешковой, чтобы Остиковая, продавшая ей свой дворъ въ Вильн

на предм стьи, недалеко пречистенской церкви и мельницы за р кой Вильной,

защищала отъ претензій, предъявля мыхъ на этотъ дворъ з мянами Млечками.

Я Ярошъ Томковичъ, возный повету Вилеп-
ского, сознаваю тымъ моимъ квитомъ, ижъ року
теперешнего тисеча шестьсотъ пятого, месеца
Августа шестнадцатого дня, маючы пры собе
стороною двухъ шляхтичовъ, пана Юрья Каце-
вича а пана Мартина Дебницкого, позовъ зем
скій Виленскій, суду земскому Ииленскому су-
дить належачий, сполце з квитомъ моішъ подъ
печатью моею и подъ печатьми стороны шляхты
очевисто в руки тутъ в месте господарьскомъ
Виленскомъ ее милости пани Яновой Остиковой
судышой земской Виденской, пани Зофии Мико-
лаевне Юндиловне ей самой ее милости в руки
власные подадъ есми въ жалобе ее милости пани
Абрамовой Мелешковой, маршалковой повету Сло-

нимского, пани Богданы Войнянки Еішмаховны,
абы ее милость пани судьиная заступовала и
очыщала водлугъ запису своего дворъ тутъ в
месте Виленскомъ, лежачый на улицы, ндучой одъ
церкви Пречистое светое и одъ млына за рекою
Вилыіою, па предместью по правой стороне ме-
жы долами, з одное стороны дому Лина, а з дру-
гое стороны дому Яшевское, который тотъ домъ
продала дей еси твоя милость, пани судьиная, з
нершымъ малжоикомъ своимъ, с паномъ Яномъ
Станиславовичомъ Косинскимъ, судьичомъ зем-
скимъ Виленскимъ, и описалисе дей тотъ домъ
очыщать своимъ власнымъ накладомъ, хтобы се
у него уступовалъ, который дей тотъ домъ теперь
правомъ переводять земяне госнодарьскіе повету
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Виленского ихъ милость панове Млечкове; а
ижемъ нервен сего далъ если позовъ и квитъ
свой его милости пану сзтдьи земскому Вилен-
скому, пану малжонку твоей зшлости, в той же
справе годной, не зоставши самое пани, про
то есмп я возный в той же справе далъ есмн
самой ее милости за другнмъ прыстемъ моимъ
пани судьиной Внлепской другий такий позовъ
слово в слово по тую-жъ речъ, абы еси твоя
милость жадное вымовіга до буреня позву не
мела и водлугъ запису своего ее милость пани
маршалъковую очыщала, яко шырей и достаточ-
ней в тыхъ позвехъ описано п доложоно есть,
за которыми нозвы ознаймилъ есми рокъ ішъ

обеюмъ сторонамъ ку праву становитисе (на роки,
которые) в року теперешнемъ тисеча шестьсотъ
пятомъ о светомъ Михале святе рымскомъ на тотъ
часъ певный у месте господарскомъ Виленскомъ
сужоны будутъ, а подалъ есми тые позвы целые,
не скробаные, не мазаные, в дате и в титуле во-
всемъ снравленып. И на томъ далъ сесъ мой
квитъ подъ печатью моею и подъ печатьми сто-
роны нри мне будучой. Ппсанъ у Вильни року,
месеца и дня вышъ мененого.

Виленскій центральный архивъ. Изъ связки до-
кументовъ Вшенскаіо гродскаю cijda,

№ 156. —1605 г. 18 Августа.

Жалоба Скирн цкаго и Мерецкаго о нанесеній имъ побо въ слугами Луки Мамо-

нича въ дом у рынка, противъ соляныхъ складовъ.

Лета отъ нароженья Сына Божого тисеча
шестьсотъ пятого, месеца Августа осмьнадца-
того дня.

На враде господарьскомъ кгродскпмъ в замку
Виленскимъ передо мною Деметремъ Карпемъ,
секретаромъ его королевской милости, наместни-
комъ Виленскимъ, оповедали и жаловали двай
шляхтичи иапъ Щасный Скирнецкнй и панъ
Станиславъ Войтеховичъ Мерецкий на его ми-
лость пана Лукаша Ивановича Ыамошіча, скарб-
ного Великого князьства Литовского, старосту
Дишенского, и панн малжонку его милости ей
милость паии Барбару Семеновну Войнянку, о
томъ, штожъ дей въ року теперешнемъ л^е (1605),
месеца Августа осмьнадцатого дня, будучы дей
имъ стороною пры вознымъ Виленскимъ Мико-
лаю Залескимъ, который подавалъ листъ объве-
щоный отъ земянина короля его милости повету
Виленского нана Себестияна Крычевского и мал-
жонки его его МИЛОСТЕ нану скарбъному и па-
ней скарбъной, ознаймуючы о положешо копий з
листу (у)вящого трыбунального року теперешнего
тисеча шетьсотъ пятого, месеца Августа петнад-
цатого дня у боярына Станислава Скибы именя

Порудомипского, в повете Виленскимъ лежачого,
которое нмене панъ Крычевский и с панею мал-
жонкою своею заставою отъ пана скарбъного и
паней скарбъной заставою держатъ в справе
земяпкп господарьской повету Виленского пани
Валентыновой Юршевичовой стороны перезыску
на пану скарбъпомъ, отъ ней у суду трибуналь-
ного року теперешнего ~\\і (1605), месеца Ав-
густа трынадцатого дпя отрыманаго, упоминаючы
пана скарбъного п нашо скарбъную, абы водлугъ
запису своего заставного того боярына ІІорудо-
мпнского Станислава Скибу и двое села пхъ
Мпкгунцы и Пелоконъцы Порудоминские и тое
все имене Порудомпнское отъ того презыску
паней Юршевнчовой очыстили и пана Крычев-
ского и малжонку его в томъ заступовалп. То
пакъ дей року месеца и дня верху описаного,
осмънадцатого дня Августа, кгды помененый воз-
ный тотъ листъ объвещоный пану скарбъному
и паней скарбиой очевисто в руки отдавадъ тутъ
в месте Виленскимъ в каменицы его пана скарбъ-
ного, в рынку противъ сольныхъ складовъ ле-
жачое, прозываемое Зарецкой, тогды дей панъ
скарбъиый и с панею скарбъяою отстрашывали

»• 26
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тыхъ поменепыхъ шляхтнчовъ зъ избы, кото-
рые кгды зъ избы вышли, а возного въ избе за-
трымано, тогды виросткове пана скарбъного
одинъ Ярошъ з другимъ, которыхъ имена с про-
звиски панъ скарбъный ведаетъ, зъ росказаня п
подъущеня его пана скарбъного и даней скарбъ-
ной награвали ихъ и до нихъ се бити ихъ по-
рывали, якожъ кгды на долъ зошли па подворе,
тамъ же дей ихъ тые верху помененые вырост-
кове на зелжывость стан}' ихъ шляхетского

кийми збили и зранили, на которыхъ вырост-
ковъ своихъ самъ же нанъ скарбный вышодшы
на кганокъ зъ избы волалъ, велившы ихъ имъ
бити въ тые слова: „добрешъ ихъ, добре!", и такъ
за тымъ росказанемъ и нодъущенемъ naua скарбъ-
ного и паней скарбъной тые утчивые шлях-
тичи обелжоные стали. И просили, абы тое
оповеданье ихъ до книгъ кгродскихъ записано
было; гато есть записано.

Тоже, «Л? 4^7/' пктъ № 2.

№ 157. —1607 г. 8 Янв.яря.

Нелюбовичъ продаетъ канонику Вильчопольскому свой домъ на Ивановской улиц .

Я Янъ Нелюбовичъ, маршалокъ его королев-
ское милости повету Лидского, явно чыню и со-
знаваю самъ на себе симъ моимъ листомъ доб-
роволышмъ записомъ кождому, кому бы о томъ
ведати палежало, ижъ я, будучи пильно потреб-
ный сумы пенезей, продалъ и па вечность пу-
стидъ если его милости ксендзу Стефану Стани-
славу Вильчопольскому, канонику Виленьскому
за певную и рукоданную суму пенезей, за семъ
сотъ копъ грошей личбы литовское каменицу свою
властную, никому ни чилъ не пенъную, ани в
жадномъ долгу первей сего никому пе заведеную,
в месте Виленьскомъ, па улицы Светоянской, з
одное стороны дому шпитального, а з другое
стороны подле каменицы небощыкаАнтонего, крав-
ца лежачую, зо всимъ будованьемъ муровапымъ
и деревенымъ такъ, яко се тая каменнца сама
в собе, в околичностяхъ и пожиткахъ своихъ
здавна мела и теперь маеть, пичого з нее самъ
на себе и ни на кого иного не зоставуючы, ани
выймуючы, якожъ если заразъ тую каменицу
вышъ мененую в моцъ, во владзз', в держанье
и у вечное ужыванье его милости ксендзу Вил-
чопольскому подалъ, завелъ, поступилъ и все
право, на тую каиеницу належачое, до рукъ его
милости отдадъ и вси варунъки в немъ описа-
ние на его милости влилъ есми вечными часы
такъ, ЕЖЪ вжо отъ дня и даты сего листу моего
маеть и воденъ будеть его милость ксендзъ Виль-

чопольский, каноникъ Вилепьскиїі, тую каменицу
отъ мене проданую снокоемъ держати и вжива-
ти, вшелякпе пожыткп собе в ней нрымнажати
вечными часы, воленъ будучы тую каменицу
кому хотечы отдати, продати, даровати, записати,
замешші, заставши и тьшъ водлугъ волн и з*но-
добанья своего, яко властностью своею, іяафова-
тн и ку своему найлепъшому пожитку оборочати;
а я Япъ Ыелюбовичъ самъ, жона, дети, потомъкп,
кровные, близкие и повнноватые мои вжо отъ
даты сего листу моего до тое каменицы и до жад-
ное часта ее никоторое моцы, владзы, вступу,
дедицтва мети, ани тежъ в держаиыо и вжываныо
его милости ксендза Вильчоиольсгсого самого и
того, кому бы то отъ его милости якнмъ коль-
векъ нравомъ нущоно было, никоторое нереказы
и трудности чьпшти не маемъ и не будемъ мог-
чы вечными часы, але еще естли бы хто коль-
векъ такъ з близкихъ кровныхъ монхъ и з лю-
дей обчыхъ в тую каменицу отъ мене проданую
вступовалъ, до права о нее або о якую часть ее
иозывалъ, отнималъ, або в держанью и ужываныо
его милости и кождого держачого тое каменицы
переказу чынилъ и трудность задавалъ, тогды я
у кождого суду и права и на всякимъ месту
за ознайменьемъ мне недель за чотыры черезъ
возного листомъ отворонымъ его милости ксенъ-
дза Вильчопольского и кождого держачого тое
каменицы заступовати и своииъ грошомъ власт-
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нымъ очищати, боронити и до конца очыстити
и успокоити маю и повішенъ буду ажъ до вый-
стья давности земское, до десети летъ. А естли
быхъ в тую каменицу або в которую часть ее
вступовалъ, або переказу якую чынилъ, будь то
у права очыщать и заступовать не хотелъ и не
очыстилъ, тогды маю и повипепъ будзг заруки
заплатити стороне жалоблпвой семсотъ копъ гро-
шей, к тому вен шкоды и наклады, кромъ жад-
ного доводу и прысеги, только па голое слово
реченье его милости або умоцовапого его запла-
тити и нагородити, о игго все вольно будеть
его милости ксендъзу Внльчопольскому и кож-
дому держачому сего листу моего позвать мене
до суду и права будь земского, кгродского, або
и до суду головного трыбунальнаго, въ который
хотечы поветъ, воеводство и терминъ на рокъ
завитый, бы и иакоротшый, даючы мне позвы
очевисто або и заочне, кладучы па всякой мает-
ности моей где кольвекъ будз'чоіі, а я, бзтдучы
нозваный, не вымовляючысе хоробою обложного,
новетреемъ моровымъ, соймомъ валышмъ, по-
слугою господарьскою и речи носнолитое и пи
которыми иными причинами нравными и цеправ-
ными, не черезъ умоцованого, але самъ особою
своею передъ тымъ судомъ, где позванъ бз'ду,
маю стати, а ставши, позв}г и року пи чымъ не
буречы и противно сему листу своему ничего
не мовячи, только заразъ, яко на року завитомъ,
уснраведливптпсе маю и повипепъ буду, а урадъ
и судъ вшелякнй такъ за станьемъ, яко и за
нестаньемъ монмъ воленъ и моцонъ будеть, не
гледечы и иорадку нравного—вшісанья в реестръ
и тройга воланья и не откладаючы тое справы
до второго и третего дня, але на першомъ дню,
яко на року завитомъ, скоро только вгленувшы
в сесъ листъ мой. то все, о што кольвекъ по-
званъ буду, на мне всказати и мощную отправу
на маетности моей лежачой и рухомой, безъ

складанья роковъ статута выхъ, учынити маетъ и
воленъ будеть, которому всказу и отправе ни в
чомъ противнымъ быти и нигде апелевати, вра-
ду о злый всказъ, а стороны о неправный пе-
реводъ права позывати не маю, подъ запла-
ченьемъ заруки другое таковоежъ сумы вышъ
поменепое, а то все поилативиы, предъсе сесъ
лпстъ онисъ мой при зуполной моцы у кождого
права держапъ и хованъ быти маеть вечными
часы. К тому еще и то варую, ижъ естли бы на
тую каменицу отъ мене проданую на потомъ
якие листы заппсы отъ мене самого и отъ кого
кольвекъ, будь то с першою або последнею да-
тою показали, тогды таковые листы записы у
кождого суду и права никоторое моцы мети не
мають, одно сесъ листъ мой его милости, ксенъ-
дзу Вильчонолскому даный, пры зунолной моцы
зостати маетъ. И на то я Янъ Нелюбовичъ далъ
есмн его милости ксендзу Степану Вильчополь-
скому сесъ мой листъ добровольный оішсъ . с
печатью и с подписомъ руки моее, до которого
за очевистою и устного прозьбою моею печати
свои приложить и руки свои подписать рачыли
пхъ милость панове: его милость панъ Николай
Сапега. кухмистръ его королевское милости ве-
ликого кпязства Литовского, староста Острынь-
ский, его милость нанъ Деметрый Карпь, секре-
тарь его королевское милости, подвоеводзый Ви-
леньскпй, а его милость панъ Матеушъ Буры-
мшіьский, секретарь его королевское милости,
войтъ Впленьский. Писані, у Вильни лета Божо-
го нароженья тпсеча шестьсотъ семого, месеца
Генъвара осмого дня. Jan Nieliubowicz marszałek
iego k. mczi ręką swą,' Mikołay Sapieha, kuchmystrz
W. X. L. własną ręką. Ustnie proszony pieczeiitarz
Demetri Karp ręką swą. Matthaeus Borzyminski.

Изъ рукописные отд ленія Вилепской публич-
ной библіотеки, залъ Б. шк. S, папка _?, <№ ij,

Ж 158, —1608 г. 8 Августа.

Корол всБІй листъ о неуплат Б ликович мъ пит йнаго сбора съ дома, купл н-

наго у Вонтеха Жонки.

Жикгимонтъ третий, Божью милостью король
Польский, великий князь Дитовъский, Руский, ]ІІІведский,Готский,ВанъдальскийдедичЛйкороль

Пруский.Жомоитский, Мазовецкий, Ифлянтский,а
- - ilŁ
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Ознайиуемъ симъ вырокомъ нашимъ. При-
точиласе передъ судъ нашъ справа съ позву
нашого по судью земъского Опгьменского уро-
жоного Анъдрея Беликовича в жалобе городни-
чого Виленъского, секретаря нашого, урожоного
Яна Влошъка, на попиранье инъстыгаторъское
виданого, а то о неплаченье до скарбу нашого
капъщизны звыкдое отъ пива в кожъды годъ
по копе грошей за летъ пять з дому, одъ Вой-
теха Жонъки шевъца в месте Виленскомъ куп-

леного, которое дей капъщизны нетъ ведома для
чого помененый судья земский Ошъменский до
скарбу нашого, здавна с того дому звыклое, пла-
тити не хочеть, чого учинить, кладучи отъ пива
по копе, за летъ пять копъ пять грошей литов-
скихъ, а водле деляты тогожъ городничого Ви-
ленского до скарбу даное, ижъ вжо по запозванью
за две лете тая капъщизна не отдана, тогъды
приходить за семъ летъ семъ копъ грошей ли-
товскихъ; а на року за выйстьемъ лимнтацыи
теперешнее прыпаломъ отъ позваного судьи зем-
ского Ошъменского умоцованый Бартошъ Кга-
вловицъкий за моцъю зуполною, водле права до
тое справы даною, озвавъшисе по вычытанью
позву на жалобу инъстыкгатора нашого, пове-
дидъ, ижъ дей позваний судья земский Ошъмен-
ский о тую канъщизну, если бы ее господарь,
в дому его в месте Виленскомъ мешекаючий, не
платилъ, отъ городничого Виленского упоминанья
жадъного не мелъ, с которого певне бы спра-
ведливости не боронилъ, и теперь не боронить,
и таковое капъщызны, если господаръ его
за которий рокъ не заплатилъ, отъдать и
заплатить оному не заказуеть, анп заборо-
няеть, которому до рахунъку становптьсе и,
если бы што зосталъ виненъ, до скарбу запла-

тить роскажетъ, затымъ просилъ вольности отъ
позву и отъ речи самое. Мы господаръ. черезъ
паны рады и врядники наши, на справы судовые
отъ насъ высажоные, тое справы прослухавши, а
бачечи, ижъ позваный плаченья черезъ госпо-
дара своего, в дому своемъ в месте Виленскомъ
мешкаючого, капъщизны задержаное за прошълые
лета и въ пришлый часъ не збраняеться, про-
тожъ позваного для порахованьясе о тзгю капъ-
щизну, за колько бы летъ заплачена не была и
для заплаченья ее черезъ господара его город-
ничому Виленскому до скарбу нашого отъсыла-
емъ и рокъ обема сторонамъ у Вильни в скарбе
нашомъ стаповптисе и рахунокъ чинити скла-
даемъ на светый Мартинъ свято римъское близко
пришлое в году теперешнемъ. А после того ра-
хуяъку, што се винно тое капъщизпы за лета
прошълые покажеть, за разомъ позваний
черезъ господара своего до городничого Ви-
ленъского 'заплатити, и на потомъ в кож-
дый годъ капъщизну звыклую отъ шинъку,
поторимъ бы папитъкомъ шинковано, водле звы-
клого обычаю до.скарбу нашого с того дому че-
резъ городничого Виленъского отъдавати и пла-
тити повиненъ будеть подъ троякою зарукою такъ
великою, якъ много тое капъщизны учинить, и
подъ дальшими винами, на спротивъиыхъ выро-
комъ нашимъ в праве описаными, што про па-
меть до книгъ нашихъ канъцелярейскихъ есть
записано. Писанъ у Кракове лета Божого наро-
женья тисеча шестьсотъ осмого, месеца Августа
осмого дня. С которнхъ ц сесъ вырокъ подъ
печатью великого князства Литовского урожоно-
му Андрею Беликовичу выданъ естъ. Левъ
Саиега, канцлеръ вел. княз. Лнтов.

Тоже, залъ Б, шк. 8, J\° /, док. Л? ioS.

№ 159. -1608 г. 20 Ноября.

Приглаш ні Самуила Руп ртовича Финка на судъ по спору о проданноыъ имъ

Вингольду дом .

Жыкгимонтъ Третий, Божью милостью король
Польский, великий князь Литовский, Русский,
Прусский, Жомоитъский, Мазовецкий, Ифлянт-
ский и дедичный король Шведский и иныхъ.

Земениыу нашому повету Ковенского Самуелю
Рупертовичу Финку. Жаловалъ на тебе у суду
нашого земского Виленского мещанинъ и купецъ
места нашого столечного Виленского славутный
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"Винольдъ Корнелиушъ и з малжонкою своею
Якуминою Десхамсовною, о томъ, ижъ дей што
часу певного и за певную суму пенезей продалъ
дей еси ты, Самуелю Рупертовичу Финку, каме-
ницу в песте нашомъ Виленскомъ, лежачую на

І Замковой улицы подъ прысудомъ земскимъ, ему
Винольду Корнелиушу и малжопце его Якумине

.Дисхамсовневечыстымъ и неотзовиымъ правомъ
всю огуломъ, никого самъ на себе, детей и бли-
скихъ своихъ не оставуючы, ани уймуючы, на
што дей еси и листъ продажи тое подъ печатью
своею и с подписомъ руки своее, подъ печатьми
и с подписами рукъ людей зацныхъ ему Виноль-
ду Корвелиушови и малжонце его Якумине Дес-
хамсовне с певными варунъками въ томъ листе

•твоемъ описанными далъ, варуючы тежъ и то
тымъ же листомъ своимъ ты, Самуелю Руперто-
вичу Финку, ему Випольду Корнелиушу u мал-
жонце его Якумине Десхамсовне, естлибы се хто
кольвекъ у тую каменицу, продажу твою звышъ
писаную з блискихъ, кровныхъ, повиноватыхъ
альбо и обчыхъ людей во всю огуломъ, альбо и
въ которую кольвекъ часть и пожытковъ усту-
повалъ, трудность задавалъ и до права потегалъ,
описалсе дей ты, Самуелю Рупертовичу Финку

•его Винольда Кориелиуша и малжопъку его сво-
имъ властнымъ грошомъ п накладомъ у кождого
суду и права, иле того потребувати будетъ, очи-
щати и очыщыти подъ зарукою, винами и па-
гороженьемъ вснхъ шкодъ, накладовъ на голое
речепье слова, кроиъ доводу и прысеги, иозво-
лившы себе о то все до кождого враду и суду и
повету рокомъ завитымъ, бы накоротшымъ пры-
позвати, яко о толъ всемъ шырей вен варунъки
и обовяскн в томъ листе твоемъ иродажиомъ
описано есть. Якожъ дей в року тенерешнемъ
тисеча шестьсотъ осмомъ, месеца Октебра двад-
цать четвертого дни положены суть на той ка-
меницы, отъ тебе, Рупертовичу, проданой, позвы
земские Виленские в жадобе земенина нашого
повету Виленского Войтеха Бойцовского и мал-
жонки его Зузанны Якубовны Болнновны, се-
странки твоее, о тую номененую каменицу н
часть одну, якобы ей по пебощыцы Якубовой
Воляновой, а о часть другую, якобы по небощы-
ку Руперту Рупертовичу Финку правомъ пры-
рожонымъ ей Зузанне Бойцовской належачую,

• за которымъ нозвомъ становитисе ку праву в

месте нашомъ Виленскомъ передъ судомъ зем-
скимъ Виленскимъ рокъ ознайменъ, на роки су-
довые земские, о Трохъ Кролехъ святе рымскомъ
в року прышломъ тисеча шестьсотъ девятомъ
прыпадаючые, о чомъ шырей в тыхъ позвехъ
описано есть, и жедали в томъ враду нашого
земского, абы тебе, Самуелю Рупертовичу Финку,
черезъ сесъ позовъ наушіменули в томъ очы-
щапыо каменнцы, отъ тебе ему Винольду Корне-
лиушу и малжонце егоЯкумине Десхамсовне прода-
ной, (абысь) на номененыхъ рокахъ водлугъ листу
своего продажного отъ той сестранки своее очы-
стилъ, иостерегагочы в томъ на себе зарукъ,
винъ и всихъ шкодъ, накладовъ, в помененымъ
листе твоемъ, Самуелю Финку, описаныхъ, до
которого того позву ему Корнелиушу и малжон-
це его отъ той сестранки твоее, Самуелю Рупер-
товичу Финк}г, Зузанны Воляновны и малжонка
ее Войтеха Бойцовского жалобы симъ позвомъ
нашымъ земскимъ Виленскимъ на роки Трыкроль •
ские земские Виленские ку очыщенью звышъ
писаной каменицы прыпозываютъ. Про то пры-
казуемъ тобе, Самуелю Рупертовичу Финку, што-
бы еси за сими позвы нагаыми земскими Вилен-
скнми на рокохъ земскихъ Виленскихъ Трьшроль-
скихъ, которые в року блиско прыйдучолъ ти-
сеча шестьсотъ девятомъ, на завтрее по Трехъ
Кролехъ свята римского на местцу звыкломъ в
месте нашомъ Виленскомъ судитисе зачнуті>,
самъ ку праву сталъ и в томъ на жалобу- его
Винольда Корнелиуша u малжонки его Якумины
Десхамсовны, яко на року завитомъ, усправед-
ливнлъ, а водлугъ листу своего продажного мено-
ваную, каменицу, продажу свою, постерегаючы на
себе варунковъ, в листе твоемъ продажномъ описа-
ныхъ, очыстилъ. А гдебы еси ты, Самуелю Финку,
на менованомъ року за поменеными позвы той ка-
менпцы,продажы своей звышъ писаной,отътой сест-
ранки своей его своимъ грошомъ не освободилъ u
не очыстилъ, ино абы еси, з ураду не сходечы, вод-
лугъ листу своего продажного заруки, вины и вси
шкоды ему Винольду Корнелиушу и малжонце его
Якумине Десхамсовне альбо умоцованому пхъ за-
нлатилъ. ІІпсанъ у Вильни лета Божего нароженья
тисеча шестьсотъ осмого, месеца Ноябра двадца-
того дня. Позовъ земский Виленский выданъ в
року тисеча-шестьсотъ и (8). Янъ Коленда писарь.

Тоже, гик. S, папка ^, док. Л? 21. •
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№ 160.—1608 г. 28 Ноября.

Заявленіе вознаго о врученій Самуилу Финку позва явиться въ Вил нскій зем-

скій судъ.

Выппсъ с кнпгъ кгродъскпхъ замку госпо-
дарского Ковенского.

Году отъ нароженья Сына Божого тнсеча
шестьсотъ осмого, месеца Ноябра двадцать ос-
мого дня.

На враде господарскомъ кгродъскомъ Ковен-
скомъ передо мною Мпкодаемъ Пашкевпчомъ,
нодъстаростимъ Ковенскимъ, постаііовивъніысе
очевнсто возъыыи повету Ковенского Япъ Сай
бутъ пры написе своемъ ноданья позву земского
Еилеяского ку занпсанью до кпигъ кгродскнхъ
Ковенъскпхъ созъиалъ, который паписъ такъ се
в собе маетъ. Року тпсеча шестьсотъ осмого,
месеца Ыоябра двадцать осмого дня. Я Янъ Ма-
теє впчъ Сайбутъ, возпый госіюдарский повету
Ковеиского, созиаваю симъ моимі> написомъ па
спмъ позъве. што;къ я возъный, маючы пры со-
бе стороною двухъ шляхтнчовъ, пана Марътіша
Лукашевича а пана Миколая Станиславовича,
положылъ есмн на именью земешша господар-
ского ноБету Ковенского пана Самуеля Руперто-
вича Финка, пазываемоэіъ Шляновъскомъ Кас-
поровъскомъ, у повете Ковенскомъ, неподалеку
рекп Немна лежачомъ, п у верею, ворота вели-
кие уезпые того пмеіпія дворъные звышъ пи-
саного ІЛлниовъского Касноров'ьского увоткігулъ
есмн позовъ земски Виленски, писаный по са-
мого пана Самуеля Рупертовича Финка в жа-
лобе купъца места господарского Виленского
славутного пана Вингольда Корнелиуша и мал-
жонки его пани Якунины Десхамсовны, ознай-
муючы ему, пану Самуелю Рупертовичу Финку,
о положенъю на каменицы, названой Рупертовъ-
ской, у месте Виленскомъ лежачой на улицы Зам-
ковой, отъ него пава Рунертовнча Финка папу
Винольду Корнелиушу и малжонъце его наней
Якумине Десхамсовне нроданой, о иозвахъ зем-
скихъ Виленскихъ на роки земские Виленские,
в року црышломъ тисеча шестсотъ девятомъ о

Трохъ Кролехъ святе рымскомъ прыпадаючые,.
отъ земенина госнодарского повету Внлепского
пана Войтеха Войповъского и малжопкп его па-
ней Зузаины Воляновны о две части каменпцы-
звышъ писаной, якобы той папей Войновской-
иравомъ прырожонымъ по матце ее небощьіцы
напей Якубовой Воляновой ц по брате пебощыку
Pj'iiepTy Руперътовпчу Фипку належачые, про
то абы паіі7> Самуель Руиертовичъ водле запису
своего продажного на помененыхъ рокахъ тры-
крольскпхъ передъ с}гдомъ земскпмъ Внленскимъ
пана Вннольда Корънелпуша п малъжонъку его
пачю Якумину Десхамсовъну застуновалъ и тую.
камеиицу менованую очыстилъ и освободилъ,.
яко о тымъ всемъ шыреіі в позве земъскомъ
Впленскомъ описано есть. Которы то менованы.
иозовъ, слово у слово с противъпымъ позвомъ
скорыкговавшы п вычытавшьі, не мазаны не
скробаный в дате, в речы и во всемъ згодливыР,
у помененые ворота згвоткнувшы, и челеди в
томъ дворе будучой оказалъ и обволалъ, за ко-
торыми позвы ознаймилъ есмн рокъ обеюмъ
сторонамъ становитисе ку праву передъ судомъ
земскпмъ Виленскпмъ на рокахъ трыкрольскихъ,
которые суднтисе зачнуть на местцу звыпомъ
у месте господарскомъ Виленскомъ на завътрее
по Трехъ Кролях'ь святе рымскомъ в року
шестьсотъ девятомъ. А иодъ тымъ написомъ
нодъписъ руки возъного тыми словы: Ян'ь Ма-
теевичъ Саіібутъ возный рукою власною. Кото-
рое тое очевистое возъного пры томъ написе-
его созпанъе есть до книгъ кгродскихъ Ковеп-
скихъ записано, а по записаныо и сесъ выиисъ
подъ моею печатью пану Винольду Корнелиушу
и малжонъце его наней Якунине Десхамсовне
есть выданъ. Писанъ в Ковъне. Янъ Кгед-
кговдъ, писарь кгрод. Ковен. Скорыкговалъ с-
книгами Сейбутъ.

Тоже, залъ Б, иік. S, А° ^, док. Л : 23.
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№ 161. —1609 г. 16 Января.

ПОЗОЕЪ Вингольда къ суду по спору о купленномъ имъ дом —Рупертовсконъ.

Жыкпшонтъ Трети, Болчыо ынлостю король
Польский, великий князь Литовский, Рускпіі,
Нрускнй, Шомонтъскпй, Мазовецкп, ІІпфляит-
ский а Шведски, Кготскпй, Вандалъскпй дедич-
ны король.

Мещанішу и купцу места нашого Вплень-
ского Вппольду Корнелнушу и малългонце ero,
то бе, Якумішо Десамсоігыш, яко се сами зовете
и пишете. Жаловали у сз7ду нашого земъского
Вилеііского земешшъ п земяка нашы повету
Виденского урожоный Войтехъ Бойцовский и
малжонка его Зузанъна Якубовна Воляновпа на
васъ о томъ, пжъ дей што которая каменица,
названая Рунертовъская, тутъ в месте Вплен-
скомъ на улицы Великой Замъковой лежачая, на
пее Зузанну Воляновну Войтехову Воііновскую
правомъ ирырол;онымъ часть по небощыцы Зу-
зание Рупертовне Фпнковне Якубовой Воляно-
воіі, матце ее, а другая часть но небощыку Ру-
перту Рунертоішчу Фішку, вую ее Войтеховое
Бойцовское, зосталасе и спадла, то ппкъ дей вы,
Впнольде Корнелнушу н ты Якушшо Десхамсовно.

. лалжнонко его, осягну'въшы и пзішшы тую ка-
мешщу поменепую Руиертовскую до рукъ сво-
пхъ, нетъ ведома в який способъ п за якішъ
правома> оную одъ часу немалого держыте и
вснкихъ пол ытковъ з цеє ирпходячыхъ ужы-
ваете, а ей Зузанпе Воляновне Войтеховой Вой-
новской, я ко властное матерыстое маетности ее
уступити и оддати не хочете, ку немалой крив-
де и шкоде ей, в чомъ менечы они собе отъ
васъ быти крывду п шкоду не малую, о томъ з
вами у суду нашого правне мовити хочутъ.
Якожъ іюзывали васъ на роки тенерепгыше тры-
крольские, в семъ року шестьсотъ девятомъ
тутъ у* Вильни отнравованые, нижълп за роз-
няхемъ стороны вашое на угоду, тая справа з
реестру вымазана и конца своего не узяла. Про
то приказуемъ вамъ, особамъ верху номененымъ,
нжъ бы есте за симъ позвомъ нашымъ нередт
судомъ нашымъ земъскцмъ Виленскимъ па ро-

. кохъ земъскихъ Троецкнхъ, которые в року те-

иерегаънемъ тпсеча шестьсотъ девятомъ на зав-
тре по светой Троицы святе рымъскомъ прыпа-
ду(тъ) п с}тдовне по отсуліеяю судовъ Головиыхъ
Трыбупальныхъ во двухъ педеляхъ у Внльнп
отправованы будутъ, ку праву сами, яко на року
завптомъ стали, право, еслп-бысте якое на тую
камешщу мели, передъ судомъ положыли п во
всемъ иа ;кадобу стороны жалобливое усправед-
ливпли и с тое каменицы, ей Бойцовской нале-
л;ачое, уступили. Ппсапъ у Вплъни лета
Божого нарол;еня тисеча шестьсотъ девятого,
месеца Генвара шеснадцатого дня. Япъ Ко-
ленда, писарь.

Я Езофъ Янковский, возный повету Вилен-
ского, сознаваю тымъ мопмъ наппсомъ, ижъ в
року тепереншемъ тисеча шестьсотъ девятомъ,
месеца Генвара шестнадцатого дня, маючы я
ВОЗІІЫЙ пры собе сторону двухъ шляхтичовъ, пана
Крыштофа Рымшевича а пана Яна Миколаевпча,
позовъ земский Внленскпй нескробаныіі, не ма-
заный, в тытзтле в речы п в дате одпнъ з дру-
пшъ протпвнымъ позвомъ, у стороны иоводовоп
зосталымъ згодлпвый и передо мною вознымъ и
стороною шляхтою скорыкгованый, положыломъ
в ызбе на столе в каменицы назвапой Руііер-
топской, тутъ в месте Виленскомъ, па улицы Ве-
ликой Замковой лежачой, самому пану Вннголь-
довп н малжонце его п челедп обонмъ оповедя-
ломъ, писаный тотъ позовъ по пана Вннольда
Корнелиуша мещанина п купца места Виленского
и но маллчонку его пани Якумішу Десхамъсовну
в лгалобе земешша п земянкп повету Виленского
пана Войтеха Бойцовского и малжоики его пани
Зузанны Воляновны Войновской о пеуступене и
нсотдане каменицы названой Рунертовской, тутъ
в месте Виленскомъ на Замковой улицы лежа-
чой, ей милости паней Войтеховой Бойцовской
правомъ прырожонымъ налел;ачой, яко шырей
жалоба в иозвехъ есть описана, и рокъ за тыми
иозвы обеюмъ сторонамъ передъ судомъ зем-
скішъ Вилеискимъ на рокахъ земскихъ Вилен-
скпхъ Троецкихъ, которые в року тепевеншемъ
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тисеча шестьсотъ девятомъ на завтрее по Трои-
цы светое святе рымскомъ прнпаднухь и по от-
сужепью судовъ Головпыхъ Трыбунальскпхъ
во две недели у Вильне судовпе отправованы бу-

духъ, становитьсе ознайииломъ. Езофъ Янковский;1

возный рукою.
Тоже, залъ Б, гик. 8, № А, док. J\° 2J,

Да 1G2. —1609 г. 20 Января.

Заявлені Войновскихъ о сов ршенномъ откав ихъ отъ вс хъ принадлежащихъ

ЕМЪ правъ на влад ні домомъ Руп ртовскимъ.

Выписъ с кппгъ справъ земскихъ воеводства
Виленьского.

Лета отъ нарожепья Сына Бояюго тисеча
шестьсотъ девятого, месеца Генвара двадъцатого
дня.

На рокохъ судовыхъ земскихъ, на завтреЁ по
Трохъ Кроляхъ святе рымскомъ прыпалыхъ и
судовне у Вильни отправованыхъ, передъ нами
враднпками судовыми земскими Виленскимп
Яномъ Остикомъ, сз'дьею, Жыкгнмонтомъ Кгед-
ройтемъ, подсудком7> а Яномъ Колендою, ішса-
ромъ, постановившысе очевисто земешшъ госпо-
дарьский повету Виленского панъ Войтехъ Вой-
новский и маля онка его нани Зузанна Якзгбовна
Волановна оноведали и покладали лпстъ свой
добровольный заппсъ, водлугъ права справлены,
отъ себе даны пану Самуелю Рупертовичу па
речь меповите в томъ листе оиисаную, которыяіъ
тотъ листъ передъ нами положышны, и его уст-
нымъ сознапемъ своимъ ствёрдішъшы, просили,
абы был7» до кішгъ земскихъ Виленскихъ з'пи-
санъ. Мы врадъ, того листу огледавшы и чыта-
ного выслухавшы, дали есмо его до кннгъ уписа-
ти, которы такъ се в собе маетъ. Я Войтехъ Вои-
новски и я Зузапна Якубовна Волановна, мал-
жонка звышъ реченого пана Войновского, земяне
госиодарьские повету Виленского, чынпмъ явъно
и вызнаваемъ спмънашымъдобровольиымъ кви-
товпымъ листомъ, ижъ што позвали есмо были
урожоиого папа Випольда Корнелиз'ша и мал-
жонку его пани Якунину Десхамсовну позвы
господарскими земскими Виленскими до суду
земского Виленского на роки Трыкрольские, в
року теперешнемъ тисеча шестьсотъ девятомъ
сужоны ео две части каменицы Рупертовской, на

улицы Замковой Виленской лежачой, то есть одпу
по пебощыцы Зузанне Рупертовъне Финковне-
Якубовой Вола повой, матце моей мене Зузапъны
Воляповны Войтеховой Войновской, а о другую
половицу по вую тежъ моемъ рожоиомъ небоя;-
чыку Руперту Рупертовичу па мене Зузапну
Волаповъизт правомъ прырояіопымт> прыходячые,.
яко то шырей в тыхъ позвехъ я;алоба наша опи-
сана и долоя;она есть, а панъ Винольдъ и мал-
жонка его, маючы собе тз'ю каменицу отъ вз'я
моего рожоного пана Самуеля Рупертовича
проданую, того вз'я моего пана Самуеля тея;ъ
на тые роки кзг очыщеныо тое каменицы иры-
позвалъ, ино кгды есмо се такъ мы, особы вер-
ху мепеные, и папъ Впнольдъ з мал,-конкою сво-
ею и тотъ панъ вуй мой панъ Самуель Рзгпер-
товичъ до Вильна есмо на тые роки зъехавшысе,
о то все с тымъ паномъ Самз'елемъ Руперто-
внчомъ нрыятельско се померковали и о то се
зъ собою погодили, яко;къ напъ Самуель Ру-
нертовичъ намъ за въсе досыть учынилъ, а за
досыть учыненемъ намъ одъ пана Самуеля Рз1-
иертовича, взявъшы отъ него нагороду иенеж-
ную, з того спадку моего мне Бойцовской в той
каменицы его пана Самуеля Рупертовича с топь
всего и с тыхъ частей квитуемъ, права своего
на тую каменицу такъ зъ части, по матце и яко
по вую моемъ Зузанны Воляновны Войтеховой
Войновской на мене црыходячыхъ, вечными ча-
сы зрекаеиъ, а тое все право наше на него пана
Рупертовича вливаемъ, ижъ вжо мы особы по-
мененые и нихто иццы з детей, потомковъ, близ-
кихъ, кровныхъ и повинпыхъ пашыхъ до тое
каменицы и до намнейшое части и ирыступу и
потребы жадъной мети не можемъ, не іМОгутъ и.
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мочы не будутъ вечными часы іюдъ заплаченемъ
отъ насъ заруки двухъ сотъ коиъ грошей ли-
товских?., а и заплативши заруку, предсе сесъ
листъ и выречене ваше во въсемъ пры моцы
заховано быти маетъ вечными часы. И п а ю мы
особы верху писаные єну пану Самуелю Руііерто-
вичу дали есио сесъ нашълистъ,добровольны выре-
чоны запись нодъ нашими печатьми и сподпи.
сами рукъ нашыхъ. А ку тому за устного а

чевистою прозбою іГашою печати свое прыдо-
жыти и руки CBOR нодписатн рачыли люде зацъ-
ные, приятели нашы, то есть ихъ милость панъ
Крыштофъ Еисимонтъ, а панъ Сымояъ Быкой-
ски и панъ Грыгоры Еисимонтъ. Писанъ у
Вильни лета Божого пароженья тисеча шесть-
сотъ девятого, месеца Генвара осмънадцатого

дня. У того листу печатей прытисненыхъ пять,
а подпись рукъ тими словы: Woyciech Woyno-
wski ręką swą. Zuzanna Wolanowna Woynowska
ręką. Krzysztof Eysymont własną ręką. Proszony
pieczętarz Symon Bykoyski ręką własną. Hrehory
Eysymont ręką własną. Котороежъ тое сознане
особъ верх}7 помененыхъ есть до кпигъ зеи-
скихъ Виленскихъ записано, с которыхъ и сесъ
видымусъ подъ нашими врадовыми печатьми
пану Винольду Корнелиушу и малжонце его есть

, выданъ. Нпсанъ у Вильни. Лнъ Коленда. Ви-
|ленский земский писарь. С книгами скоры-
кговалъ Николай Прыектель.

Тоже, оаль Б, шк. S, № 4< док. J& 2-].

№ 163. —1609 г. 23 Іюня.

Р ш ніе главнаго Литовскаго трибунала по жалоб священнива Патницвой цер-

кви Александра-Львова на радцу Ивана Туп ку sa отняті у него церкви и цер-

вовнаго имущества.

Лета отъ нароженя Сына Божого тысеча
шестьсотъ девятого, м сяца Іюня двадцать тре-
тяго дня.

Передъ нами судьями головными, духовными
и св тскимп, на трибуналъ въ Великомъ кпязь-
ств Литовскомъ зъ воеводствъ, земль и пов -
товъ на рокъ теперешный обраными, прыточы-
ласе справа зъ регестру за позвы въ жалоб
священника церкви святое Пятницы Виленское,
отца Александра Васильевича Львова на м ща-
нина и райцу м ста Виленского Ивана Никипо-
ровича Тупика; за иозвомъ, гды стороне нередъ
нами ку росправ черезъ возного прыволани
были, єно постановившысе передъ нами м ща-
нипъ и райца м ста Виленскаго Иванъ Ники-
иоровича їупека чыиилъ обмову черезъ умоцо-
ваного своего пана Миколая Нихимовского, ижъ
дей я, яко особа са тская, неповиненъ се тутъ
у суду духовиого, мн не належачого, розправо-
вати, і̂ дыжъ дей вси справы, который се точыли
подлугъ стороны релии Греческое, не гд индей,
одно у кола трибунального св тского зъ отцомъ

митрополитомъ и зъ иншыми попами розправу
свою м ли, и домовялъсе, бы есмо на росправу
до кода св тского одослали. А умоцованый прыя-
тель священника Пятницкого, отца Александра
Львова, панъ Янъ Буйвилъ, поведилъ: неможетъ
панъ Тупека зрыватисе до кола св тского, буду-
чымъ позвапымъ отъ особы духовные о добра
церковные, гдыжъ натозвычаю, ани права пока-
зати не можетъ; я отъ стороны своее покажу,
иж'ь не только въ прав , але и въ звичаю передъ

! тымъ завше бывало, ижъ особа духовная релии
' католицкое и греческое и звлаща отцы духовные
зъ станы св тскимп не въ кол св тскомъ, але
въ кол духовномъ справы передъ тымъ отпра-
вовалн и теперь отиравуютъ; на што подаю ар-
тыкулъ тридцать вторый розд лу третего, въ ко-
торомъ ясне описуетъ, ижъ духовные Грече-
ского чину въ отпривованю справъ своихъ та-
ким7. же порадкомъ, яко ихъ милость панове ду-
ховные релш католицкое захованы н сужоны
быти маютъ; нокладалъ тежъ конституці%.сойму
прошлого, въ року теперепгаимъ тысяча шест-

27
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сотъ девятымъ ухваленую, въ которой ясне они-
еано тыми словы, абы тые преложоные духовные,
которые унию зъ костелоиъ рымскимъ прыняли,
тымъ, которые зъ ними переставать не хочутъ, а
взаемъ з другой стороны тыиъ, которые въ ней
суть, жаднымъ сиособомъ и претекстомъ опре-
сыи и пренагабаня одинъ другому не чынили,
але въ покою въ владыцствахъ, манастырахъ,
церквахъ и добрахъ церковныхъ, такъ въ коро-
н , якъ и въ Великоиъ князьств Литовскоиъ
захованы быти маютъ, подъ виною десяти тыся-
чей золотыхъ, хтобы што напотоиъ противъ
тому учынилъ, о що форумъ натрибуналъ, тог-
ды будучы, ижъ если бы што сторона гвалтоиъ,
або якимъ кольвекъ способоиъ тому прошлого
сторон отняли, тогды о то вольное право пе-
редъ трибуналомъ композити юдиціи; и до того
доводячы звычаю давного, ижъ справы особъ
духовныхъ греческаго закону не у суду св т-
ского трибунального, але у суду духовного зъ
св текюш отііравованы бынаютъ, покладаю де-
кретъ суду духовного зъ св тскими подъ датою
году тысеча шестьсотъ пятого, м сеца Іюля пя-
того дня, съ которого ясне цоказую, ижъ отецъ
Годкшіский, архішандритъ Городенский, м лъ
справ}' о добра церковные зъ паномъ Сап гою—
судьею земекимъ Городенскимъ; на тотъ часъ
не только въ той, але и въ иншыхъ справахъ
судьи головные, духовные зъ св тскими, одпра-
вовали. А за такъ ясными доводы, правомъ по-
сполитымъ, констытуцыями розными и декретами
суду головного домавлялъсе .панъ Буйвилъ, абы
есмо не одсылали тое справы до ихъ милостей
иановъ суду св тского, але зд сь передъ нами
у суду головного духовного зъ св тскеми фо-
румъ узнали и далей въ право об ма сторон
поступоізатіі наказали. А нанъ Тзгпека домовялъ-
се, абы есмо его съ тою справою до кола св т-
скаго одослали. А такъ мы судъ въ той справ
отца священника Пятницкого зъ славетнымъ
Иваномъ Тупикою, райцою Виленскамъ, за нозвы
о отнятье церкви святое Шітшщы Виленское и
забране скарбовъ церковныхъ и о наслане на
домъ его, въ которой справь1 тотъ Тупека по-
станов ившысе, а не вдаючысь въ право, чынечы
обмову, меновалъ, же люди релии греческое у
суду духовного усираведливятьсе не.ловинны и
ваго о тую церковь Пятницкую справа въ кол

великомъ св тскомъ была, de foro до кола вели-
кого отзывалъ. А умоцованый отъ священника
Пятницкого указовалъ правомъ статутовымъ и
конституцией) сейму прошлого и до тогожъ, ижъ
сторона указала выяисомъ, же тежъ отецъ Год-
кинский, архимандритъ Городенский, передъ ко-
ломъ духовнымъ справу м лъ, же тая его справа
колу духовному судити яалежытъ, про то мы
духовные въ той справ передъ собою forum
узнаваемъ и далей сторон въ право поступо-
вать наказуемъ, а мы св тские, прыхиляючысе
до першыхъ прыкладовъ и декретовъ, въ тыхъ
же справахъ первей въ кол великомъ учыне-
ныхъ, той снрав передъ собою forum не узна-
ваючы, до кола великого св тского на розправу
одсылаемъ. По которомъ узнаню насъ особъ ду-
ховныхъ панъ Янъ Буйвилъ черезъ возного,
отъ насъ приданого, стороны позваное Ивана
Никипоровпча Тупеки передъ насъ с.ухь до даль-
шое розправы прыволывать давалъ, нижли тотъ
Иванъ Тупека, не вдаючысь нъ дальшую роз-
праву, отъ насъ прочь отышолъ, а панъ Янъ
Буйвилъ, отъ стороны жалоблпвое подавшы ар-
тыкулы третий о упорномъ одейстю одъ суду,
шеснадцатый к сорокъ вторый розд лу чет-
вертого о рокахъ завитыхъ, домовялъсе, абы
есмо того Ивана Тупеку въ речы самой, яко
праву непослушного, на упадъ здали. Якожъ
покладалъ передъ нами яозовъ, суду голопяому
трибунальному духовному зъ св тскпми судить
належачый, въ жалоб отца Александра Василе-
впча Львова, священника Цятницкого, по Ивана
Нпкипоровича Тунеку вынесеный, зъ паписомъ
возного пов ту Вилеиского Езофа Янковского,
передъ нами судомъ головнымъ прызнанымъ,
который возный созиалъ, ижъ въ року тенереш-
немъ 1609, м сеца Мая двадцать второго дня,
маючы пры собе стороною двухъ шляхтичовъ,
иана Яна Станиславовича, а пана Лукаша Игна-
товича, подалъ очевпсто в'ь руки мещанину и
райцы места Вилеиского нозовъ земский Вилен-
ский, суду головному трибунальному духовпому
зъ светскими належачий, за которыми позны и
рокъ зложыдъ ииъ обоемъ сторонамъ становитисв
передъ судомъ головнымъ трибунальнымъ духов-
нымъ и светскимъ у Вильне въ року теиереш-
нимъ 1609, то есть одъ поданя позву (в) чотыры
(иед ли), а показавши на позве трое воганье, по-
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далъ позовъ ку чытаню, въ тые слова писаны:
О томъ, ижъ дей ты въ року теперь идучомъ
1609, месеца Аириля 10 дня. пропомневшы на-
иродъ боязни Божой и орогости права посполитого,
на таковыхъ (въправ ) духовномъ и светскомъ
описаного, зневагкаючы напродъ церковь Бояшю и
иаестатъ нашъ, господара, и станъ его духовный,
прышедшы, Иванъ ІІарфеновичъ вышъ помене-
ный, часу отиравы набоженства не звычаемъ хри-
стиянскимъ, где въ • великомъ пошанованю речы
то есть церковные бываютъ, такъ же се ихъ намней
челов ку свецкому рукою тыкатись (не годитъ), а
ты дей, Иване Туиеко, набравшы сдугъ месткихъ,
торгнулсл еси на скарбы и зъ тое церкви ґвал-
товне нобрадъ келихи, кресты, кадильницы, ры-
зы, инные речы, теды, которыхъ сетобе, яко чо-
ловеку свецкому, негодило се дотыкать, то все
за собою несть тымъ слугамъ мескимъ казалъ и
не ведать где еси подилъ, чынечы то снать штось
подобно не но хрестиянску. ІІотомъ того-жъ року,
месеца Апрыля одинадцатого дня, на незвычайномъ
учынку въ забраню скарбовъ (иало) иаючы, але дей
повторе наславъ же слугъ мескихъ зъ многими
помочниками, которыхъ ты самъ знаешь и име-
нуешь, на домъ его власний, покоемъ посполи-
тымъ, нравомъ и констытуцыею обварованы, хо-
течы его зъ того дому выгнать и зелживость
стану его якую выредить, тамъже самого его
тые посланцы 'твои не зоставшы, малжонку его
и челядь перестрашыли, выгнали, а ему зъ мещ-
каня того дому румовать се велели, чынечы по-
грозки, и то, що одъ церкви его заложеня светое
Пятницы, откуль еси нервей скарбы побралъ.тамъ
своииъ замкомъ замкнути еси велелъ, зпеважпв-
шы маестатъ нашъ господарский, и уфалу сой-
мовую, покой носполитый варованы взруишлъ

•Зачымъ дей еси у вину, въ конституции опи-
саную, попалъ, въ чомъ тотъ священникъ нашъ
вышъ помененый Виленскпй Пятницкий, маючы
жаль и кривду незносную, обо всемъ томъ
яко скарбы церковные, такъ тежъ и о (взруменье
покою и о пину хочетъ еъ тобою очевисто мо
вити и правне того всего на тобе доходити. А
но вычыташо того позву панъ Янъ Буйвилъ,
доводечы жалобы въ позве иомененое, покладалъ
лередъ нами выииоъ съ книгъ кгродскихъ Ви-
іеискихъ подъ датою году 1609, месеца Аирыля
тридцатого дня, зъ которого се показуетъ, ижъ

отецъ Александеръ жалобу свою на Ивана Ту-
пеку о отнятье церкви и скарбовъ церковныхъ
до враду внеслъ. [Іры которомъ оповеданю и

взнане возного Езофа Янковского учынено на
враде, черезъ квитъ . прызнаное; ижъ въ року
1609,несецаАнрыля одинадцятого дня, (за) оказыва-
немъ отца Александра Львова, священника Пят-
ницкого, видеть есмы церковь Пятницкую дру-
гииъ замкомъ замкненую, о чомъ шырей въ томъ
оповеданю и сознаню есть описано. До того по-
кладалъ другий выписъ зъ книгъ гродскихъ Ви-
ленскихъ (подъ датою) року 1609, месеца Мая два-
надцатого дня, сознане возного повету Виден-
ского, который возный сознаваетъ, ижъ въ року
теперешнимъ 1609, месеца Апрыля двадцать
второго дня, былъ па ратушу въ месте Вилен-
скомъ, гды панъ Янъ Буйвилъ листъ его коро-
левское милости бурмистромъ и райцомъ лавицы
Литовское и руское отдавалъ отъ священниковъ
рускихъ, которые послушенство отцу митропо-
лите выповедели. церкви и скарбы отъ нихъ цер-
ковпые отобрали. Пры которомъ одданю листу
его королевской милости священникъ Пятницкий
оповедалъся тогожъ дня вышъ помененого паномъ
бурмистромъ и райцомъ обоей лавицы (оотняте)
скарбовъ и анаратовъ церковныхъ въ церкви
Пятницкой и о выгнане зъ дому его, при церкви
будучомъ, на Ивана Тупеку, райцу; того дня
помененый Иванъ Тупека поведилъ, знаючысь до
забраня всихъ скарбовъ церковныхъ, ижъ дей я
то беру на особу свою, о чомъ шырей въ томъ
выпис сознаня возного есть описано. Въ тыхъ
заводахъ, написахъ покладаныхъ домовлялъ се
умоцованый зъ стороны жалобливое, абы есмо
тую церковь Пятницкую зо всими скарбами, яко
передъ тымъ была, ему, отцу Александру Львову,
въ моцъ, въ держане, а иодъ зверхность отца
метрополиты Киевского прысудили. И то тежъ
панъ Буйвилъ вноснлъ, ижъ дей Иванъ Тупека,
маючы по себе таковый позовъ, о отняте церкви
и скарбовъ церковныхъ вьшесеный, противный
позовъ отъ себе, ку'цродлуженю справедливости
светое, меиечы быть ексцессомъ, же его о взятье
церкви и скарбовъ церковныхъ рушоно, до кола
светского его, отца Александра Львова, особу ду-
ховную, запозвалъ. Который позовъ въ жалобе
Ивана Туиеки, о ексцесъ вынесеный, перцъ нами
положивши, домавялъ се, абыхъмо его декретомъ
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нашимъ касовали, а за отнятье церкви и скар- і на спротивного въ недопущенью отправы на ма-
бовъ церковныхъ абы есмо вины, въ констыту- | етности и на особе того Ивана Тупека троякие
цыи сейму прошлого описании, десеть тысечей | заруки закладаеиъ. А ижъ панове колегове на-
золотыхъ нольскнхъ на Ивану Тупице и на вся- J шы светские, будучы розное релии, а не згодив-
кой маетности его лежачой и рухомой, а въ не- j шысе въ той справе съ нами, упорне одъ насъ
достатку маетности и на особе его самого, отцу
Александру присудили. А такъ, за наказомъ на-
шымъ, гды сторона жалобливая того отнятя цер_

отышли, прото мы тую справу (водлугъ) артикулу
тридцать второго зъ розделу третьяго на розсудокъ
до его королевской милости, пана нашего мило-

ковного и скарбовъ церковныхъ нротестацыею и і стивого одсылаемъ, а тотъ позовъ, который то(тъ)

реляциями возныхъ, прызнаньемъ се до того само-
го Ивана Тупечынымъ (довела), съ тыхъ прычинъ
водлугъ артыкулу шеснадцатого и сорокъ вто-
рого зъ розделу четвертого и конституции сей-
мовое и трибунальское, того Тупека, яко на року
завитомъ, за нестанного въ самой речы здавшы,
тую церковь святое Пятницы и вси скарбы ее
въ держане тому отцу Александру Лвову прису-
жаемъ, а за отнятье ее, водлугъ констытуцыи
сейму прошлого, заруки десеть тысячей золотыхъ

Тупека до кола великаго светскаго по отца
Александра Львова, ижъ на предлз'жене справе-
дливости светое вынесъ, касуемъ и форумъ тамъ
ему водлугъ тогожъ артыкулу тридцать второго
зъ розделу третьего и констытуцыи не узнаваемъ.
А ижъ того декрету до книгъ головиыхъ три-
бунальныхъ панъ Янъ Коленда—писарь земский
Виленский, менечы за росказаньеиъ иановъ де-
путатовъ свецкихъ, приняти и выписомъ выдати
не хотелъ, про то, приложивши печати наши и

польскихъ н;і томъ Тупице u на всякой маетно-1 подписавши руками своими, до книгъ гродскихъ
сти его лежач ой и рухомой, а въ недостатку і Виленскихъ актиковать есмо выели. Писанъ у
маетности и на самой особе его тому отцу Але-
ксандру Львову всказуемъ, которая вина черезъ
врадъ вшелякий гродский, земский, местский,

Вильни, року, месеца и дня вышъ мененого. Ма-
ciey Dru...lunski, kanonik Wileński y deputat ręką
swą Marcin Żagiel, canonik у deputat Wileński.

а въ недостатку мтетности и на самой особ его \ Z duchowieństwa Zmuydzkiego deputat
отправлена быти маетъ подъ винами, на врадъ; Kobylinski, pleban Jaswonski ręką swą.
въ констытуцыи 'грпбунальской описаными, а \ Тоже, залъ Б шк. 2, папка 2, № у}

Matheus

№ 164. -1609 г. 7 Августа.

Дарственная запись Радивилла Вил нскому Евангелическому сбору на доиъ, на-

зываемый Константиновскій.

Выписъ с книгъ головпыхъ Трыбунальныхъ,
-у Вильни отправованыхъ.

Лета отъ нароженя Сына Божого тисеча
шестьсотъ девятого, месеца Авъгуста семого дня.

Передъ нами судьями головными, на Трыбу-
надъ у великомъ князстве Литовъскомъ зъ вое-
водствъ, земль и поветовъ на рокъ теперешны
тисеча шестьсотъ девятый обраними, постано-
вивши се очевисто освецопое княже, вельможный
панъ, его милость панъ Крыштофъ Радивилъ,
княжа на Биржахъ з Дубинокъ, Сейвенъский,
Жыжморский, Быстрыцкий староста, оповедалъ

и покладалъ листъ свой добровольный занисъ, на
паркгамине письмомъ польскпмъ писаный, отъ
себе даный и належачий нхъ милостямъ паномъ
сениоромъ теперь и потомъ будучымъ збору
еванъелицкого Виленъского на речъ меновите в
немъ описаную, который тотъ листъ свой передъ
нами устнымъ и очевистымъ сознанемъ своимъ
ствердивъшы, просилъ, абы былъ до книгъ го-
ловпыхъ трыбунальныхъ вписанъ. Мы судъ, того
листу огледавшы и читаного вислухавши, дали
есмо его до книгъ вписати, который виисуючы
до книгъ слово до слова такъ се в собе маеть.
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Ja Ohrysztoph Radziwił, xiąże na Bierzach z і у ze wszelakimi przynależnosciami, własnościami у
Dubinek, Seywenski, Zyżmorski, Bystrzycki staro- j pożytkami, które teraz są у na potym bydź mogą,
sta, zeznawam у iawne czynie tym moim listem, nic nie uinmiąc, ani zostawuiąc na się у na potom-
dobrowolnym zapisem wszystkim wobec, komu by o ki swoię, wszystko pgułęm w moc, w dierżenie у
tym wiedzieć należało, teraznieyszego у na potym J w używanie do kościoła у szpitala zboru ewanie-
bęndącego wieku ludziom, isz co niebosczyk kniaz
Jan Bolesławowicz Swirski, marszałek króla iego
mości, testamentem ostatecznej7 woli swey zapisał
na zbór у na szpital zboru ewangelickiego Wileń-
skiego, od niegoż zbudowany, sumę pieniędzy dwa-
naście set kop groszy litewskich, którą on miał
sobie winną u slawney pamięci iego xziążęcey mo-

.sci pana oica mego, iako o tym szyrzey w testa-
mencie iego wyrażono iest, a isz z działu równego
mnie z iego xziążęcią mosczią panem bratem moim
podczaszym wielkiego xztwa Litewskiego, tęn dług
na mnie płacić przyszedł, przeto ia, iako
względem tego długu, tak у z dobrey chęci a mi-
łości mey ku chwale Bożej-, tym listem moim za-
pisuię у funduię na kościół Boży, na zbór ewanie"
licki Wileński у na tenże szpital zborowy, przes
niebosczyka kniazia Swirskiego zbudowany, kamie-
nicę moię własną, po iego xziążęcey mości, panu
oicu moim na mnie prawem przyrodzonym spadłą
у z działu od iego xziążęcey mości pana brata
mego, podczaszego wielkiego xżtwa Litewskiego,
mnie przyszłą, nazwaną zdawna Konstantynowską.
w mieście Wileńskim, na ulicy Wielkiey Zamkowej
przeciw kościoła świętego Jana, pod prawem zlęm-

ч skim у wolnością szliachecką leżącą, z iedney strony
bokiem do kamienicy, nazwaney Sołtanowskiey, na
zbór Saski Wileński zapisaney, aż do ułeczki, któ-
ra idzie z Wielkiey Zamkowoy ulicy do wrót wiel-
kich zboru ewanielickiego у do cerkwi Ruskiey, z
drugiey strony bokiem do kamienicy kupca Wilen.

lickiego Wileńskiego, iako teraz na tym, tak у po-
tym na którym kolwiek mięiscu będącego, panom
seniorom у dozorcom zborowym teraznieyszym у
na potym bęndącym, przychilaiąc się do testamentu
niebosczyka kniazia Jana Bolesławowicza Swirskie-
go, podałem, postąpiłem у tym listem moim zara-
zem od daty tego listu mego podaję у postępuię
na wieczne czasy, zostawuiąc iednak wszelaką ob-
ronę tey kamienicy у każdey części iey sobie, a
po mnie potomkom у braci swey family domu Ra-
dziwilowskiego. tym tylko, którzy teyże religiey
prawdziwęmi wyznawcami zboru Bożego ewange-
lickiego bęndą. I na to daię ich mosciom panom
seniorom zboru ewangelickiego, teraz у na potym
bęndącym, tęn moy list zapis pod moią pieczęcią у
s podpisem ręki mey. Do którego za ustną prozbą
moią pieczęci swe przyłożyć у rękami podpisać
raczyli iasnie wielmożny iego mość pan Chrzisztoph
ЛІ on wid na Dohorostaiach, marszałek naiwyższy
wielkiego xięstwa Litewskiego, starosta Wolkowi-
ski etć., iego mość pan Adam Talwoisz, starosta
Dynęmborski, a iego mość pan Stanisław Pukszta
Klausgielowicz. chorąży Wolkowiski. Pisąn w Wil-
nie, roku tysiąc sześćsetnego dziewiątego, miesiąca
Augusta trzeciego dnia. У того листу наркгами-
нового печатей нрытпсъиеныхъ завесистыхъ
чотыры, а цодписъ рукъ тыип словы: Krzysztoph
Radziwił ręką swą. Chrzysztoph Monwid na Doro-
hostaiach etc. ręką własną. Adam Talwoisz ręką
własną. Stanisław Pukszta Klausgielowicz ręką

skiego pana Winholda Korneliusza,, nazwanej-Ru-1 własną. Котороежъ тое устъпое очевистое со-
pertowskiey, a miiaiąc tył kamienicy Winholdowey j знанье еіч) кішжацпой мплостп и зъ лпстомъ его
idzu: plac tey kamienicy moiey aż do ułeczki, j милости до кшігъ голошіыхъ Трпбупалышхъ
która idzie z ulicy Zamkowoy Wielkiey do karnie- j естъ записано, с которыхъ н сесъ внішсъ подъ
nicy szpitalney, г domów zborowych ku ibrtce zbo-1 печатью земъсиою воеводъетва Виленъского пхъ
rowey, a koncern iednym у wrotami na ulice Wiel-
ką Zamkową, a drugim koncern у tyłem do muru
ściany zboru ewanielickiego у cerkwi ruskiej-, s
placem wszystkim tey kamienicy, iako się z daw-
nych czasów w sobie miał у teraz ma, z budowa-
niem na nim będącęm у domostwem, s czynszami
.s tey kamienice, z doinow у iakiegoż kolwiek mie-
szkania w tym placu pobudowanego przychodzącycli,

милостям!, паномъ сешюромъ аъбору еваиъелиц-
кого Вн.іенъского, теперь и на нотомъ будучымъ
выдаііъ естъ. lliicau-i, у Внлыш. Юрий Радзи-
мпнский Фронцневичъ, маршалекъ Трибунал, m.
р. Andrzey Agrippa ręką swą. Z Oszmiany dep.
Ostrowsky ręką swą. S powiatu Lidzkiego I. Kmrz
Narbut ręką. Z woiewodstwa Witębskie§© deputat
Jan Wojna Yasieniecky. Deputat г Wilkomirza
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;Dawid Szowkowski. Ziemy Zmuckiey deputat Sta-
nisław Siemion Ostrowski, deputat Oszmiansky.
Z woiewodstwa Połockiego deputat Paweł Jesman.
Z woiewodztwa Nowogrodzkiego deputat Lew Mok-
łok. Z tegoż woiewodstwa Nowogrodskiego Jan
Kiersnowsky ręką swą. Z Slonima Waleryan Brzu-
chanski. Z woiewodstwa Breszkiego Jaross Zwierz-
Янъ Коленда, зем. Вплеяский писарь. Z woiewodz-

twa Troczkiego Adam Sowicz Korsak ręką. Z ziem
Zmodzkiey deputat Jerzy Dowgiell ręką. S powiatu
Wólkowyskiego deputat Jan Olendsky" ręką swą.
Deputat z Grodna Andrzey Czyż. Stanisław Pod-
bereski, deputat z Orszy. Z woiewodstwa Mińskiego
deputath Adam W.mkiewicz ręką swą.

Тоже, заль Б, шк. 8, № j , док. Л- 64.

№ 165. --1609 . 12 Августа

Инвентарь я границы дома Радзивилловскаго.

1609 г., Августа 12.
Inwentarz kamienice s placem, nazwanej* xią-

żąth Ostrozskich, przez mię Salomona Rysinskiego,
sługę xiążęcia jegomości Krzysztopha Radziwiła w
roku teraznieyszym 1609, dnia 12 Augusta spisaney-

Z ulice Zamkowey wchodząc fortką sień ze
drzwiami dwoistemi у z zamkami dwiema wnętrz-
nemi, także у klamkami; nade drzwiami okienko
okrągłe z żelazem krzyżowym; tamże kuchenka; s
tey sionki swietełka, drzwi do niey na zawiasach,
okien dwie s kratami żelaznemi, a w "wielkim oknie
błona szkła francuskiego, także z okienkami zam-
czystemi, piec s kachlow zielonyeh prostych, ława
jedna pod oknami; s teyże swietełki sklep, gdzie
kram z ulice, drzwi do niego zielone z zamkiem
ślepym, antabami z obu stron у z szklanym okien-
kiem; do kramu z ulice drzwi z obu stron dwoiste,
s przyprawami zamczystemi żelaznemi, według po-
trzeby; s teyże namienioney swietełki wschód na
gorę do świetlice wielkiej-, w ktorey okien pięć s
kratkami żelaznemi у z błonami szklanemi, ława
iedna od ulice wielkiey pod oknami, piec stary
zielonych kachlow; s teyże świetlice są drzwi na
zawiasach z zamkiem ślepym na doł idąc у anta-
bą; s teyże świetlice w bok prawy komora, drzwi
na zawiasach z zamkiem wnętrznym у kolcem przy-
bitym, pawiment z desk у kominek, s teyże ko-
mory drzwi na zawiasach w tył do kuchnie у s
kominem murowanym у ogniskiem złym; s teyże
kuchni drzwi dwoie, oboie na zawiasach, klamka
zła przy iednych drzwiach; w tył placu świetlica,
•w niey okien dwie z błonami szklanemi, iedna

większa, druga mnieysza; pod mnieyszą błoną zw
na zawiaskach z zaszczepką, piec zielonych kach-
low, kominek; s kuchni wyszey opisaney wprawo
na doł idąc, drzwi żelaznie z zamkiem wnętrznym
na zawiasach do sionki, w ktorey okienko z błoną
szklaną starą; s teyże sionki drzwi na gorę po
wschodku pod dach, tamże okno wielkie w murze.
Dach częścią dachówką, a częścią gontami pokryty.
Na teyże górze drzwi na zawiaskach; tamże iest
dachówki żłobkowatej* na kilku miescaoh złoioney;
s teyże sionki schodząc po wschodku małym na
doł wprawo drzwi na zawiasach dwoyste zzasczep-
ką u wierzchu, drugie drzwie tamże wyszey • do
świetlice na zawiasach, okien dwie z błonami szkla-
nemi, a ieano wielkie z zasczepkami dwiema у z
okiennicą, drugie okienko mnieysze z okiennicą
na zawiasach, z zasczepką, piecek mały pro-
stych zie[onjrch kachlow. W tym mieszkanin
porj'sował się mur, balki podsztęplowane, potrzebuie
poprawy. W bok prawy kuchni wjTszey opisaney
komora, drzwi na zawiasach, okno iedno z błoną
szklaną, kominek w kącie murowany zły, potrzebuie
poprawy. Tamże schodząc na doł nad wschodem
drzwi na zawiasach z zasczepką, okienko małe z
błoną szklaną. Zszedszy ze wschodu na doł, zaraz
po lewy ręce komórka murowana mała, drzwi na
zawiasach; przy teyże komórce sklep, drzwi do niego
żelazne, z zamkiem bez klucza, drugie drzwi do
tegoż sklepu za zamkiem wnętrzym na zawiasach
у z antabą, w którym okienko wysoko s kratą
żelazną, z błoną sklaną złą; przy tymże sklepie
drzwiczki wąskie do piwnic na zawiasach, krzywym
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wschodkiem idąc na doł, których iest cztyry, a
dwuch okienka s kratami у z okiennicami na za-
wiasach; s piwnice srzedniey wychodząc na ulicę
drzwi wielkie na zawiasach z zasczepką у żelazem
zasuwanym у drugie drzwi wychodząc s piwnice
dwoiste zamczyste od ulice; wyszedszy s piwnice
w tył domu do wielkiey sieni drzwiami ciasnymi
wyszey opisanemi, drzwi s kuchenki, na początku
opisaney, na zawiasach z zaszczepką у z hantabą;
s teyże sieni podle tych drzwi do sklepu wielkiego,
wyszey opisanego, drzwi żelazne z zamkiem wnę-
trznym у zasczepką, nad którymi okno s kratą
żelazną; s teyże sieni wychodząc wrota na pod-
wórze, w których fortka na zawiasach z zasczepką
у hantabą; tamże s tey sieni wyszedszy zaraz po
prawey ręce piwnica, drzwi .na zawiasach z zam-
kiem wnętrznym у zasczepkąt a zszedszy ze wscho-
du do piwnice, drugie drzwi na zawiasach z za-
sczepką, okno s piwnice, krata żelazna, ktorey
tylk® trzy pręty, potrzebuie to okno poprawy; wy-
szedszy s teyże piwnice у po teyże stronie w tył
idąc, komórka przy murze z zapierzeniem ze dwu
stron deskami, drzwi na zawiasach, w ktorey do
pieczenia chleba piec s kominkiem. A na wierzchu
dach gonciany у drzwiczki pod dach na zawiasach
z zasczepką. Tamże przy murze od kamienice pa-
na Winoltowey szopa, gontami nakryta, gdzie piwo
warzaią, s kominem wielkim murowanym, który
potrzebuie poprawy: s teyże szopy wychodząc w
tył drzwi dwoie proste na zawiasach. Przy tymże
browarze potrzebna komórka. Tamże iest szopa ze
dwiema drzwiczkami na zawiasach, pod iednym
dachem goncianym z drzewka drobnego; a po dru-
giey w bok prawy wrota stare z lortką na zawia-
sach у szopa, przy ktorey w tyle staienka pod
iednym dachem goncianym na 4 konie, w ktorey
okienko szklane, drzwi na zawiasach z zasczepką.
Wychodząc s tego budowania tylnego drzewianego
od staienki opisauey idąc w tył po prawey stronie
do ogródka wrota, prosto zamiotem zagrodzone,
asz do samego muru zborowego. Tamże ku ulicy
przy scienie zborowey szopy dwie у tył zagrodzo-
ny, gdzie wrota od ulice szpitalu zborowego, z
fortką na zawiasach, z zamkiem ślepym у s kuną
do zamykania kłódką. Te szopy wszytkie w ogro-
dzie у zamioty zewsząd namienione pan Corneilusz,
iako sprawę dała małżonka iego, kosztem swym
pobudował.

Na tymże placu drugi e mieszkanie murowane
gdzie Andrys stolarz mieszka, do którego wchodząc
z ulice wielkiey Zamkowey, wrota w murze z,
fortką na zawiasach z żelazem długim, którym
fortkę zakładała do zamykania kłódką s klamką
у zasczepką, do którego wszedszy po lewey ręce
świetlica w murze, drzwi na zawiasach z zamkiem
wnętrznym у kolcem s podwórza, okno z ulice з
kratą żelazną у okiennicą żelazną na zawiasach у
zasczepką, a na podwórze okno takowesz bez kraty
у trzecie mnieysze także bez kraty, wszytkie trzy

i z błonami szklanemi, ławeczki przy ścianach dwie,..
piec zielonych kachlow. Na teyże stronie murowane
mieszkanie, gdzie Tylman krawiec mieszka, drzwi
na zawiasach z zaszczepką do sionki, a z niey
sklep, w którym piec prostych kachlow у kominek
dla warzenia ieść, który on dał zrobić za roki
trzy przy ścianach, okno, w którym błona szklana.
W teyże sience drzwi dwoiste na zawiasach z za-
sczepkami dwiema do piwnice po prawey stronie,
która nie sklepista, w niey okno bez kraty, drzwi
na zawiasach. Przy teyże druga piwniczka barzo
mała, w ktorey pan Andris chowa swoy napoy,
drzwi do niey na zawiasach. Po teyże stronie także

; w murze świetlica, do ktorey wchodząc, drzwi na
j zawiasach z zasczepkami z obu stron у hantabą,
j okna, w nich błon szklanych pięć, piec zielony
I prostych kachlow, kominek, do którego drzwiczki
na zawiasach. W tey świetlicy Andrys swoy war-
stat ma. Po drugiey stronie od wroth wchodząc,
po prawey ręce drzewiane mieszkanie. A naprzód
z ulice—kram, drzwi do niego rozłożyste у dwoi-
ste po obu stron na zawiasach, ze wszytkiemi po-
trzebami zamczystemi; s tego kramu drzwiczki ma-
luczkie na zawiasach z zameczkiem wnętrznym do
świetlice, w ktorey okno iedno wielkie z błoną
sklaną, piec nie wielki zły kachlow zielonych s
kominkiem, u którego drzwiczki na zawiasach; s
teyże świetlice wychodząc, drzwi na zawiasach, u
których zasczepki z obu stron. Po teyże stronie
browar ze drzwiami na zawiasach z zasczepkami
po obu stron. Tamże szopa, drzwi do niey ua za-
wiasach, pod dachem starym goncianym я iednego
z browarem. Za tą szopą komórka potrzebna,
drzwiczki na zawiasach z zasczepką; za tą komór-
ką-szopa gontami nakryta. Od tey szopy ogród,
asz do muru zborowego.
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Opisanie granic placu tey kamienice, od iego
xiążęciey mości na zbór у na szpital zborowy za-
pisaney. Zaczyna się z ulice Zamkowey.

Z iedney strony bokiem prawym z ulice do
kamenice, nazwaney Sołtanowskiey, na zbór Saski
Wileński zapisanej-, prosto ścianą murowaną asz
do rogu у węgła tegosz placu; od którego węgła
zatyłkiem przy «cienie w prawą rękę do ściany
domu cerkownego Świętego Iwana przyległo; od
tey ściany prosto zatyłkifiin domu tegosz cerkow-
nego, w którym teraz mieszka Dawid Fedorowicz,
zamasznik, у przy zatyłku drugiego domku drze-
wianego, do toyże cerkwi należącego, Poloniey Ja-
kowowey wdowy; od ściany zatylney koncowey у
węgła przy scienie boczney teyże wdowy plac xią-
żęcia iego mości zaszodł asz do uleczki, która
idzie z ulicy Wielkiey Zamkowey do Zborowych
wrót wielkich, na którym placu zbudowany dom
iegomosci pana Bielikowicza, sędziego ziemskiego
Oszinianskiego; s którego placu powinien według
dawnego zastanowienia na każdy rok do zboru po
kop dwie groszy litewskich dawać. Ten dom iego-
mosci pana sędziego o ścianę bokiem г domkiem
cerkwi Pokrowienskiey pod samą z wonni cą asz do
węgła tylney swietelki; od którego węgła w pra-
wy bok przy scieuie у przy cerkwi założenia świę-
tego Pokrowa drzewianym zamiotem у murem ni-
skim, którego iest na sążni sześć, asz do ściany у
węgła muru zborowego wysokiego ku wrotain zbo-
rowym. Z drugiey strony także z ulice Zamkowey
do kamienice kupca Wileńskiego pana Winolda
Corneliusza, nazwaney Rupertowskiey, z wolną ścia-

ną przymurowania ku tyłowi, którą kamienicę
! panią Winholdową miiaiąc, tył murowany, idzie
i plac tey kamienice у gruntu xiążęcia iegomosci
wlewo przy murze iego, granicząc tymże murem,
albo ścianą asz do uleczki, która idzie z Zamko-
wey Wielkiey ulicy do kamienice szpitalney у do-
mów przy niey zborowych ku fortce zborowey asz
do samego muru zborowey ściany. Na tymże placu
tey kamienice xiązęcia iegomosci w tyle kaminice
pana Winholdowei—budowanie pana Winholda
Corneliusza, mianowicie, podle muru stajnia dla
koni, piekarnia s kuchnią, łaźnia z sienią, szopy
dwie: z którego placu pan Winhold płaci czynsz
według zastanowienia. Koncern iednym, wrotami
у fortką na ulicę Wielką Zamkową, a drugim
koncern у tyłem placu wszytkiego do samego
muru ściany zboru Ewangielickiego Wileńskiego у
cerkwi Ruskiey, namienioney założenia świętego
Pokrowa.

Który inwentarz sprawiwszy ia Salomon Rysin-
ski dałem iegomosci panu Pawłowi Progulbickiemu
у inszym ichmościam panom seniorom zborowym
pod pieczęcią y. s podpisem ręki mey, ktemu pod
pieczęcią у s podpisem ręki woźnego powiatu Wi-
leńskiego pana Jozepha Jankowskiego у strony
szlachty pana Piotra Harayma, pana Jana Tal-
monta, a pana Piotra Pawłowicza. Pisań w Wil-
nie roku, miesiąca у dnia wyszey pisanego. (L. S.).
Salamon Rysinski ręką własną, Jan Talmont ręką.
Езофъ Янковский, возний повету Виленского
рукою своею подписал';..

Тоже, залъ Б шк. S, Л? /, док. № 6.

ДО 166.-1601) г. 18 Августа.

Заавленіе вознаго о ввод старшины вангелич скаго сбора во влад ні домокъ,
на Большой улиц , противъ костела св. Ивана, подареннынъ сбору князе мъ Ра-

ди вилл омъ.

Ныішсъ съ книгь справь кгродскихъ враду
воеводства Виленского.

Лета Божого нарсженя тысеча шестьсотъ де-

Карпемъ—секретаромъ его королевское милости,
наместникомъ Виленскилъ, ставши очевисто воз-
ный повету Виленского Езофъ Янковский при

вятого, месеца Августа осмиадцатого дня. [устномъ созианю своемъ призналъ квитъ свой
На враде его королевское милости кгродскомъ ! подъ печатью и съ подиисомъ руки своее и

воеводства Виленского, передо мною Деиетрымъ! подъ нечатьии и съ подписомъ рукъ стороны
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шляхты, писаный в тые слова. Я Езофъ Янковъ-
скип, волны поветуВпленского, сознаваю сидіъ мо-
имъ квитомъ, ижъ в року теперемшнемъ тисеча
шестьсотъ девятомъ, месеца Августа дванадца-
того дня, маючы при собе стороною трохъ шлях-
тичовъ: пана Петра Гораиновича, пана Яна Тал-
монта а пана Петра Навъловнча, будучи на то
взятымъ, былъ ер.мц на топ справе, кгды року
и дня вышей менованого служебншп> освецоиого
кнежати на Бцржахъ з Дубинокъ его милости
папа Крпшътофа Радішила, старосты Жыжмор-
ского, Сеіівеііского п Быстрицкого, его милость
панъ Садомоц'іі Рысішски, за листомъ его іше-
жачой милости пана своего передо мною возньшъ
и стороною шлихтою пменемъ его кнежачой ми-
лости нодалъ, иоступидъ в моцъ, в держане и
вечное уживане на зборъ еванелицскп Виленъ-
ски н на шпиталь збпровы до владзы и держаня
сениорови. акторові! u дозорцы добръ зборошхъ
его милости пану ІІавловн Прокгульбнцкому и
шішымъ нхъ мнлостямъ наіюмъ сеішоромъ того
збору, тенерешпнмъ и па иотомъ будучымъ, ка-
лешщу, отъ его кнежачой милости папа Криш-
тофа Радшшла на зборъ еванелицскп и на шпи-
таль аборовы на вечность записаную и фунъ-
дованую, названую Константыіювъскую, в месте
Внленскомъ подъ правомъ земскнмъ и воль-
ностью шляхетскою на улицы Замковой нротнвъ
костела светого Яна лежачую, с одное стороны
отъ камешщы костела Саского, названое Солта-
цовъское. а з другое стороны отъ камешщы па-
на Вшюлда Корнелиуса, а концомъ до степы

зборзг еванелпдского и церкви руское, с пляцомъ,
з будованемъ муровапымъ и деревянымъ, с цын-
шами u зо всякими пожитками, якие теперь
суть и на потомъ быти могутъ, зо въсимъ
на все, яко шырей ограииченье, будованье, при-
надежности и пожитки на инвенътару, отъ пана
Рысипского зборовн даиомъ, естъ описано. Якожъ
его милость нанъ Црокгульбицски за тымъ по-
даньемъ отъ его милости пана Рысинского че-
резъ мене возного к сторону галяхту в держане
и владзу на зборъ еванелицски Виленскн тую
камешщу взялъ. И на томъ далъ его милости
пану Прокгульбицскому и иншымъ паномъ се-
нпором'ь зборовымті сесъ мой квитъ подъ моею
печатью и с поднисомъ рукъ, руки моее, также
подъ цечатьмп стороны шляхты, которые писать
умели, при мне будучое, и съ подписомъ рукъ.
Писаіп. у Вилыш року, месеца и дня вышей пи-
саного. У того квиту печатей прнтиспеныхъ чо-
тыры и подпись рукъ тымп словы: Езофъ Ян-
ковъскп, возны повету Вилепского, рукою поднц-
салъ. Piotrz Horaimowicz ręką swą imię swoie
podpisał. Jan Talmont ręką. Котороежт, сознанье
устное возного її тотъ квитъ его до кпигъ кгрод-
скнхъ Вилепскихъ естъ записано, с которыхъ п

I сесъ выішсъ нодъ печатью моею нхъ мнлостямъ
j паномъ сенпоромъ зборовымъ естъ выданъ. ІІіі-
' сапъ у Вильни. Лукашъ Васплевкпй, писарь.
I Скорыкговалъ Заярскпй.

: Тоже, зал Б, шк. S, Л? /, док. Лг у.

Л Ш1. -1010 г. 20 Августа.

Жалоба Асана Шабановича на Сул ймана Байрамовича о нанесеній ему побо въ

въ дом за Рудницкою брамою, на Конной площади, противъ „в жи округлое".

Впленскпмъ леж: чого. Асаиъ.пахъ сиопх'ь туті» и месте господарскнмъ Ви-
Шабаноиичъ на 1Ч)) н повете Вплен-|лескпм де пана Михайла Гарвата, ротми-
скіїм'ь лежачого, Сулеамана Вайрамоинча о томъ, стра вахты местское, лежачимъ на передъместю
што;;п> дей пъ року тисеча шестьсотъ деснтомъ, за Брамою Рудницкою, на Конскимъ торгу, вы-
месеца Августа двадцать семого дня, вдень тор-
runu, в іштшшу ...Асану ЛІабііноішчу ио сира-

звал'Ь дей его Асана Шабановича на Бер-
дей Ашейтоішч-ь до господи своей до д<жу Пе-

23
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тра, слуги местского, тамъ же на томъже пе-
редъместю, за Рудницкою Брамою, противъ ве-
жы округлое лежачого, тамъ же дей в томъ дому
Петра, слуги местского, тогожъ дня и року вер-
ху описаного, былъ тежъ тотъ верху помененый
татаршіъ Сулейманъ Байрамовичъ, и гды дей
зять помененого Асана Шабановича Ала-Бердей
Ашейтовичъ почастку тестю своему, ему Асану
Шабановичу, купивши колько гарцовъ меду, учы-
нилъ, а иотомъ с того дому Петра, слуги мест-
ского, зъ госіюды своей выеждзаючы, з места до
дому своего прочъ отъяхалъ, уже сполудня го-
динъ две могло быти, альбо большъ, то пакъ дей
тотъ поменены татарынъ Сулейманъ Байрамо-
вичъ, будучы чоловекомъ опилымъ, а наподнив-
шысе зуфальства и своволенства своего, аіяючы
умыслъ его Асана Шабановича обелжыти, за-
трымалъ дей его Асана Шабановича, по отъеха-
ню зятя его, в томъ дому Петра, слуги местского >

ръкомо хотечы ему почасткою еще меду купити
и такъ, затримавши дей его, а маючы на
него якуюсь васнь, тогожъ дня и року верху
описаного, почалъ дей з нимъ Асаномъ Шаба-
новичомъ напервей замовлятысе о местцо межы
нихъ татаръ, а потымъ сромотными словы лъжи-
ти и тогожъ дей часу и року, месеца и дня вер-
ху описаного, порвавши тотъ Сулейманъ Бай-
рамовичъ коновъ на столе цыновую его дей Аса-
па Шабановича в голову надъ чоломъ ударидъ
и зранилъ его до кръви невинне, и гдыбн люди
инние до • пофалку учинилъ
якое объраженье в томъ часе сталое, тогди бы...
обороне его Асаиа Шабановича за початкомъ
того Сулеймана поменени Асанъ Шабано-
вичъ, аби тое оповеданье его принято било,
што есть записано.

Изъ связки документовъ Виленскаю іродскаю
суда, № 4^S2y актъ № 2J.

№ 168. — 1610 г.

Зав щані каноника Вильчопольскаго.

Testament, przes mnie samego, Stefana Stanisła-
wa Wilczopolskiego, kanonika Wileńskiego uczy-
niony w roku ninieyssym millesimo sexcentesimo
decimo. Naprzód że iest rzeczy moich własHych, to
iest xiędza Stefana Stanisława Wilczopolskiego, ka-
nonika Wileńskiego, które testamentem rosprawio-
nę у rozdane być maią. Pierwsza rzecz, dom moi,
kamienica, od pana Jana Szemiota kupiony przeciw-
ko kościołowi Ducha S. miedzy domem pana Pio-
tra Lenartowicza. nazwanego Plusczem, a z drugą
stronę Mikła siodlarza. Drugi dom moi, kamienica,
od pana Jana Nielubowicza kupiony za pewną sura-
mę pieniędzy, w prawie opisaney, miedzy domem
Spitalnem, nazwany Pawlowsky, a z druga stronę
Kadzikowskiego, rymarza, s którego płat idzie do
zamku na kaznodzieie. Trzecia rzecz imienie, naz-
wane Besdany, kupione od pana Jana UlrichaHo-
siussa, w sąsiestwie maiąc po iedny stronie miedzy
granicami pana Jana Isaikowskiego, pisarza skarbu
Litewskiego, Koirany trzymającego, a z druga stro-
nę pany Dłuskie, Jana у Mikołaia, bracią rodzoną.

Potym szaty przy mnie będące: Naprzód szubka
adamasskowa, kunami a na przodkach sobolczyka-
mi podszyta, druga szubka failędissowa, popielica-
mi podssyta, trzecia szubka falendissowa czarna, li-
sami podszyta, potym szaty letnie, naprzód reve-
renda grubrinowa, plascz bosaczowy, potym iedna
sutana hatlasowa, druga adamasskowa szara, trze-
cia grubrinowa czarna podssyta, czwarta, anckot
nazwana, slamami lisiemi podssyta ssara, у druga
sutana anckot krotssa, podssyta szmussami czarne-
mi. Item pościel zupełna, puchem nasypana barzo
dobrym, naspy drelichowe Gdańskie, possewki u
nich Kolenskie: to iest pierzyna puchowa nowa,
podussek trzy s kitaiką czerwoną, pierzynka od-
spodnia, prześcieradła trzy; druga pościel trocha
dawnieyssa: pierzyna zwierzchna puchowa, podu-
ssek dwie, materac od spod na łoże, podusseczek
trzy małe podgłowne, kołdra kitaiczana, bawełną
natkana, listwy u niei zielone kitaiczane, czerwo-
nern barchanem podssyta, kobierców sześć, a siod.
my wiotchy; iteni łoż z żojazaiiii dwaie, a trzecie
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przes zelass, wezgłowie skurzane, pierzem nasypa- i
ne, opona na ścianę zielona Inderlanska, a druga'
także na ścianę pstra Niemiecka. Crucifix kosstow-!
ny у nabożny, obrazów illmninowanych w ramach
dziesięć oprawnych, pułhakow trzy, kord ieden,
kaptur bronatny, podssyty futrem krolikowem,
czapka axamitna podssyta, a druga hatłasowa,
sukno czerwone Lunskie na stół, albo na ścianę,
a drugie także czerwone kirowe na sciaue nowe.
Woz kowany, rydwan z oponą czerwoną, drugi woz
kowany, karetka s poponą albo wasążek, sukna
nie mass na nim. Cena: mis cenowych wielgich у
z małemi sztuk dwadzieścia, a talerzow cenowych
dwanaście, konwi cenowych pięć, panew iedna
wielka, a ponewek ranieissych trzy, kociel piwny,
a drugi do prania chust, konew miedzana, inoz-
dzerz s stosem spizany, flasse cenowe cztery, lich-
tarze dwa mosiądzowe. Te wssytkie naczynie moie
mianowane wikariom leguię, daruię. Xięgi moie
wssytkie, których iest kilkadziesiąt, te iuss oddane
sąm do klasstoru Ducha S. Dominikanom, także
tess tuwalne kosstowne do ołtarza oddałem do
kościoła oicom Dominikanom na służbę Bożą do
ołtarza. Szor rzemiany na cztery konie. Kydła me-
go własnego w Trussewicach 30, owiec 40. Zboża,
to iest żyta iescze nie młóconego w Trussewicach
iest go kop 100, iako mi o tem sprawę dał urzęd-
nik. Chusty moie białe, których iest nie mała
skrzinka, i insse ochędostwa ołtarzowe, tem iuss
oddał do Collegium oicom Jezuitom. Połciow mięsa
wieprzowego czternaście, a potym mi przywieziono
cztery, których iest osminascie iuss. Naczynie bro-
warne, przykadki, stogwie, koryta, rinny, beczki,
barely i insse rzeczy browarne na mieiscu swoim
zostaią w lidzbie; to naczynie browarne wikariom
zamkowym daruię, testamentem moim leguię. Dług
tess w tem testamencie mianuię ywssytkich wia-
domemi czynię, aby to taino nie beło, u iego mci
pana Gabriela Woiny, podkanclerzego xięstwa Lithew-
skiego, to iest summa pieniędzy tych ode mnie po-
życzanych czerwonych złotych pięćset za pewnemi
obligami iego mści samego s panią małżonką iego.
Odprawiwssy reiestr rzeczy moich, zaczynam w
Hoży czas preludium moie do testamentu należą-
cego.

Ja Stefan Stanisław Wilczopolsky, kanonik Wi-
lensky, będąc z łaskiey Pana Boga zdrowia dobre-
go у umysłu zupełnego, iednak uważaiąc krótkość

wieku mego, iss każdy z nas człowiek pod pewną
condicią śmierci doczesni zye, a że nic na świecie
niepewnieissego, iako godzina, miesce у sposób
smerci, która samemu tilko Panu Bogu wiadoma
iest, przy tym obmyslaiąc obłudnosć у chytrosć
zwykłą świata tego mizernego, który, ze wssytkie-
go niespodziewanie człowieka odarssy, nic po smierc
s sobą okrom uczynków wziąć nikomu nie pozwala,
a że często tess s pozostałych rzeczy a nie rospraw-
nych niepotrzebne różnice miedzy przyiacioły się
wsczynaią, a co więkssego miedzy confratres tak
stanu duchownego, iako tess у swietckiego, do któ-
rego kto kolwiek należy, trudności у zamiessania
bywaią, przeto pragnąc ia у po śmierci dussy mo-
iey zasługi przed Maiestatem Bożym sprawić у
wsselakim zwykłym poswarkom drogę zagradza-
iąc, ten moi testament у ostatnią wolą moię włas-
ną,' ręką moią własną pisany, sprawuię у czynię,
którego ехесиtorami po moim zesciu świata tego
mizernego niżey opisanych zostawuię у czynie wia-
domemi, których prosse prze miołosć Boga żywego
у ьитпіепіа ich, aby tey woli moiey we wssytkim
dosyć czynili у według rospisania moiego rospra-
wili. Naprzód prossę barzo pilno iego mci xiędza
Grzegorza Swięcickiego, archidiakona Wileńskiego,
aby się s posługi tey nie wymawiał bydź ехеси-
torem a drugiego prossę у naznaczam pana Mar-
cina, pisarza kapitulnego, aby obadwa pilne stara-
nie mieli. Naprzód tedy będąc ia synem kościoła
rzymskiego wiary katolicky, dussę moię, iako na-
przedniessy skarb krwią Krzistusową odkupiony,
Panu Bogu Wssechmogącemu w Troicy Jedmem(u)
w ręce Jego naswiętsse oddaię. A ciało to skazi-
telne ass do dnia spoinie nas wssytkich zmart-
wych powstania iako ziemię ziemi powierzam, któ-
remu pogrzeb obieram w kościele u S. Jana pod
ołtarzem wielkim z oicy Jesuity. S tego reiestru,
iako się wzwyss mianowało у napisało, każdemu co
iest ż woli moiey naznaczono, pod sumnieniem у
dusse zatraceniem ma bydź każdemu oddano.

Naprzód tedy kamienica moia, od p. Jana Nie-
lubowicza kupiona, testamentem oddawąm Bractwu
które zowią Mons pietatis, przy kościele Jana świę-
tego у tak długo Bractwo to trzymać maią w opiece
у w rządzeniu swem, ass tę summę wssytkę wy-
biorą do skrzynki swoij, ktorąm ia dał za tę ka-
mienicę, to iest osmset kop, biorąc s tey kamieni-
cy od miesskania po stu złotych na тф, а daiąc



— 220

na poprawę tego domu s tych pieniędzy, aby się
sskoda w niey nie stała. To tess waruię tem tes-
stamentem moim, aby stąd iaki poswarek albo nie-
nawiść nie urosła, naznaczam czas trzymania у
rządzenia tego to domu Bractwa Moutis pietatis do
lat dwudziestu piąciu, bądź tess у więcey wybio-
rą, to ich sczęscie, a po wysciu tych dwudziestu
piąciu lat maią tę kamienicę wcale oddać oicom
Jesuitom societatis Jesu na ochędostwo у apparaty
albo ornaty kaplice swoiey, którą maią w swem
Collegium wewnątrz. Tego tess doglądać maią pat-
res Societatis Jesu Bractwa, iako duchowni, ludzi
świeckich, aby w tem domu desolatio iaka nie beła
prze niedozor ludzi świeckich względem tego, iss
nie na wieczność, ale do 25 lat testamentem tilko
summę, a nie dom leguię. Maią tess napominać pat-
res Societatis Jesu Bractwo, aby mię tess po zes-
ciu świata tego mizernego w modlitwach swych nie
zapominali za tę moię uczynność i iałmużnę, ode
mnie daną. A po wysciu tych lat dwudziestu pię-
ciu ia przerzeczony Stefan Stanisław Wilczopolsky,
kanonik Wiiensky, kamienicę moię, od pana i\7ielu-
bowicza" kupioną, leguię у oddawani Aviecznemi
czasy oicom Jezuitom Societatis Jesu na Collegium
na kapliczne ochędostwo, które maią wposrzodku
swego Collegium, oddalaiąc od wssytkich powin-
ny ch, przijacioł moich, którzy by się naidowali, albo
iaką bliskością tey kamienice dostawać chcieli,
daię, daruię, aby szczęśliwie w pokoiu świętym
patres Jezuici s tey kamienice swych pożytków za-
żywali, a za mię niegodnego a grzessnego kapłana
po zesciu świata tego in sacrificijs et vigilijs przed
Panem Bogiem nie zapominali у iego swiętey mi-
łości chwałę oddawali, pro excessibus meis prossąc
odpusczenia.

Drugą także kamienicę, kupioną ode mnie u
pana Jana Szemiota, przeciwko kościołowi Świętego
Ducha, miedzy kamienicą pana Piotra Janowicza,
nazwanego PJusczem, a z druga stronę Michla, siod-
larza albo potomstwa iego ze wssytkim budowa-
niem, iako się w sobie ma, leguię i wiecżinemi
czasy oicom Dominikanom daię, daruię, nic na swe
powinne nie zostawuiąc. A iss podstempek pode
mną czyniąc, ze mną o tem nie mówiąc у w nie-
bytnosci moiey u Tribunalu, za moie pieniądze kop
osmset kupioną, prawo na się wlać kazali, przetoss
dla tego występku ich na rok ieden ezynss s ka-
mienice moiey Ssemietowskiey leguię i daruię na

Spital Troicc Przenaiswiętssey, na ubogie zaras po
zesciu moim s tego świata. A iss by się krzywda
nie działa ubogim spitala S. Troice Przenaiswięt-
ssy, panowie rada tego bronić у doizrzeć maią, iako
swego spitala, którym to z dawnych czasów
powierzono opiekę ubogich ludzi. A po wysciu
iednego roku, ezynss wybrawssy, ma bydz kamie-
nica moia oddana oicom Dominikanom na wieczne
czassy, niech zdrowi uzywaią a za moię dussę aby
msse święte miewali według postanowienia, na liś-
cie pisanego od oica Melchiora swiętey pamięci
przeora tegoss zakonu Dominika świętego. To tess
waruię у wiadomem wszytkich czynić chcę, iss gdy-
by sie im kupiec trafiać miał na kupienie tey ka-
mienice, aby nie śmieli tego ważyć pod dussnym
zatraceniem, żeby tę kamienicę przedać mieli, ale
sami tilko zakonnicy Dominika s., z niey ezynss
wybieraiąc, zdrowi zażywali у tey kamienice sami
sczynssu oprawowali, a pssować się iey nie dopus-
czali, tego kapituła doglądać ma, barzo prossę, aby
się s tego nio wymawiali a tę pracę na się przyęli,
iako confratres moi mili, społecznie z iego mcią
xiędzem biskupem, niech by odpadali od kamienice
za ta occasią mnissy. Dług moi u pana Gabriela
Woiny podkanclerzego X. Lithewskiego pięćset czer-
wonych złotych leguię, daię, daruię do now-iciatu
oicom Jezuitom na wychowanie młodych ludzi, s
których pożytek kościół Boży у Rzeczpospolita
nieodmienny zawżdy mieć może, ubożuchni sąm
prossę executorow, aby pilność czynili, żeby im
odiskano у oicom do nowiciatu dano, a obligi piuiu
podkanclerzemu wrócone beły, w skrzynce u Je-
suitow naidą z inssemi munimentami. A ta skrzyn-
ka, która się tu mianuie wyży, dębowa, czerwona,
z rzeczami ode mnie dana oicom у darowana, aby
przy nich została s szatami białemi у munimenta-
mi у со kolwiek w niey iest włożonego, aby ni
od kogo nie beli frasowani, rozumieiąc o tym, aby
w niey co drogiego bydz miało; iest w niey, co
ochędostwu kościelnemu należy, to im leguię, spo-
koinie aby to trzymali, a nie beli w żadney rzeczy
o tym requirowani ni od kogo. Chowałem.tess pew-
ną snmmę pieniędzy od lat kilku, chcąc tą iałmuż-
ną moią ozdobić więtssą żywnością do stołu ka-
płanom, nazwanem wikarymi, którzy w wielgim chó-
rze spiewaią offitium albo horas canonicas w zamku,
a iżem tego za żywota mego dokazać nie mógł,
chcąc imienie iakie skromne według summey ku-
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pić na wychowanie kapłanom, teras po zesciu świata
tego na on wieczny schodzący, zostawuię pewną
summę pieniędzy w skrzini zielony na kupienie
imienicza sześćset potroinymi, za którą summe pro-
ssę pilno panów executorow у wssytkich confratrow
moich, in capitulo będących, aby sie pilno o tem
starali, żeby to imienicze beło kupione do stołu
wikariom, żeby wżdy lepsse wychowanie mieli, ni-
żeli teras maią, na piwo у na chleb, żeby go z po-
trzebę mieli, nie dokuczając szynkarkom w mieś-
cie. To tess chcę po wikariach zamkowych za tę
iałmużnę, ktorey zażywać maią ode mnie, aby msse
dwie bywały na każdy tydzień Requiem aeternam
etc. za mnie grzessnego człowieczka, a co kwar-
tał wigilie у śpiewana mssa Requiem, nie chcę ich
onerować więtssą pracą, polecam to ich sumnie-
niu dobremu, że mię nie przepomnią w modlitwach.
U Urbana, prochownika pożyczonych ungarikow
trzydzieści, to odiskawszy kielich za mie do zam-
ku sprawić. Szaty tess moie wzwyss mianowane
oddawąm do kościoła oicom Bernardinom, szata
iedna adamasskowa, kunami podssyta, druga ssata
hatlasowa szutaną, trzecia ssata, grubrinowa reue-
renda moia, te trzy ssaty leguie na ołtarzowe
ochędostwa у czwarte ssatę leguię sutanę grubri-
nowa, futrem lisim slamowym podssyta, na ornaty
albo na antependia. Oicom tess Dominikanom od-
dawąm podarki ssatami moimi na grzbiet swoi do
chodzenia. Naprzód oicu przeorowi czamara, pod-
ssyta futrem popieliczym, albo sutana anckot, szmus-
sami podssyta, niech obiera sobie s tych dwoiga
ssat, która mu się będzie podobała; druga ssata s
tych dwuch xiędzu Antoniemu Dominikanowi, niech
zdrowi zazywaią, a za mię Pana Boga prossą. Plascz
tess moi boraczowy do ołtarza zgodzi li się oicom
Dominikanom. Komże moie dwie, iednę do s. Jana,
a drugą do s. Kazimirza, kołdra tess moia nowa
oddawąm ią do s. Kazimirza na ochędostwo ołta-
rzowe. Insse rzeczy, których nie mało iest, poru-
cząm Panu Bogu у executorom. Kaptur brunatny

xiędzu priorowi Dominikanowi, czapki moie zlecam
executorom. Kielich tess moi srebrny s patiną po-
złocisty leguię go do kościoła nowego do s. Kazi-
mirza у crucifix moi tamże go tess oddawąm. Kop
dwieście, które wziął xiądz rector s xiędzem Ja-
kubem Lenkiewiczem, wziąwszy te pieniądze exe-
cutorowie sto kop oddać maią na anniversarz do
kapituły, a drugie sto na roschody pogrzebowe, a
ostatek ubogim rozdać fideliter według rossądku
executorow do spitalow. Gumno Trussewickie у
obora na rossądek executorow ad bona opera ros-
safować pod sumnieniem, iako ludzie dobrzy, rospra-
wić maią, zapłatę s tego uczyniwssy, kto mi służeł.
Prossę dla Pana Boga, aby mi się w tem krzywda
nie działa, sami się tess s tegoss gumna niech nie
zapominaią za prace swoie. Maią tess s tegoss zbo-
ża, z gumna mego przedawssy zboże, sprawić kielich
srebrny do zamkowego kościoła у pozłocić, zosta-
wuię na pozłotę 10 czerwonych. Sigilla 1 1 1 1 ( ł u a "
tuor in praeinserto codicillo, subscriptiones vero
manuum tales: Ego Stephanns Stanislaus Wilczo-
polsky, canonicus ііпеп., testator, manu propria.
Ego Nicolaus Kołodziarz, vicecantor ecclesiae cath.

ііпеп. verus testis hujus testamenti manum sub-
scripsi et sigillum imposui. Jlarcus de Młodinin, vi-
carius eccl. cath. ііпеп. verus testis huius testa-
menti manu mea subscripsi et sigillo subsignavi.
Christof Dzierzek Skrzynna. chorąży Trocky. Sig-
num f unum notarii publici eiusque subscriptio
talis: Et ąuiaego Martinus Kwasowsky, sacra Apo-
stolica autoritate publicus et renerabilis Capituli

ііпеп. Notarius, praemissis omnibus ordinationi,
manuum subscriptioni sigillorumque impressioni
presens adfui eaque omnia ita fieri л̂ ісіі, ideo prae-
sens testamentum in hanc publicam formam redegi
symboloque et nomine meis solitis communivi, in
fidem et testimonium praemissorum rogatus et re-
quisitus.

Тоже, залъ Б, шк. S, папка ) , док. № ір.
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Andrzy Ossowsky, pisarz Consistorzu biskupstwa
Wileńskiego, wiadomo czynię, iss com kamenicę, na
Swiętoianskiey ulicy leżącą, od niebosczyka godney
pamięci xiędza Stanisława Wilczopolskiego, kano-
nika Wileńskiego, na wieczność oicom Jezuitom Col-
legium Wileńskiego, a do dwudziestu piąciu lat
bractwu Bożego Ciała у miłosierdzia, przy kościele
farnym s. Jana w Wilnie założonemu, na odebranie
czynssow przes te lata mianowane legowaną, naiął
u panów starssych tegorocznych brackich na te to
dwadzieścia pięć lat, która kamienica iss za nawie-
dzeniem cięsskym Panskym miasta Wileńskiego
przes srogi ogień, roku przessłego tysiąc sescset
dziesiątego, dnia pierwssego Lipca zgorzała, podia-
łemsię one budować у naprawować, na co mi Brac-
two, maiąc wzgJąd, pofolgowanie uczynieło, że
przes pięć lat (na każdy rok) po sobie idących,
począwsśy w roku teraznieissym od świętego Jana
Krzciciela, tilko powinien będę płacić do skrzynki
brackiey po kop dziesiąciu lytewskych, a po wysciu
piąciu lat, iuss mąm у powinien będę płacić na
każdy rok do wyscia dwudziestu lat po kop litew-
skych trzydziestu у po dwie kopie, tem sposobem,
że na początku każdego roku, to iest na s. Jan
połowicę ozynssu, a w pułroka na Nowe lato dru-
gą połowicę powinien będę oddawać у płacić, albo
ten, kto po mnie przes te lata kamienicę będzie
trzymał. Na co kwity od pana starssego rocznego
brać mąm. Wolno mi tess będzie, małżonce moiey
albo potomkom moim tę kamienicę temże prawem, {
iakie od Bractwa mąm, albo potomek у successor

moi, naiąć, albo tess spuścić s consensem iednak
panów starssych Brackich; to tess upatruiąc у po-
strzegając, żeby dobremu, spokoinemu a cnotliwe-
mu człowiekowi spuścić. A po wytrzymaniu
у wysciu tych dwudziestu piąciu lat, iuss ta ka-
mienica, (iezeli iej wiecznością od nich nie dostane),
oicom Jezuitom, iako ich własną, ma się przywró-
cić у moie prawo iuss tam na ten czas ехрігиіе,
у powinien będę albo successor moi zaras przywy-
sciu ostatniego roku ustąpić. A co się tyczę budo-
wania nowego, które ia swem kosstem у nakładem
postawiam, będę się mógł o nie zgodzić z oicy
Jezuitami, ieżeli zachcą spłacić, a iesli nie zachcą,
tedy mi ie wolno będzie, iako swe własne, albo
przedać komu, albo tess na.swą potrzebę gdzie
indzie znieść. Obiecuię tess to, że Bractwo wsse-
laką da Bog ucciwosć, przystoinosć у powolność
będzie ode mnie odnosieło, postrzegać tess tego
będę, aby oicowie'Jezuitowie stąnd ni iakiey przes-
skody у uprzykrzania nie odnosieli. A iakom się
nigdy s synkami, ani stawianiem gości nie bawieł,
tak у teras pogotowiu w taki kamienicy miesska-
iąc, która służy Bractwu, gdzie wsselakiei potrzeba
przystoinosci, bawić się nie chcę, у owssem od
wsselakiego od cudzych ludzi albo gości stanowiska
tey kamienice ochraniać mi się będzie godzieło. Dla
lepssey tedy pewności ten list moi, ręką własną
pisany, podpisałem у pieczęć moię przycisnąłem.
Dan w Wilnie dnia dwudziestego szóstego Czerwca,
roku Pan. lfiiedenastego. Andrzy Ossowsky m. p.
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Передъ нами судьями Головными, на Трыбу-
налъ у великомъ князстве Литовъскомъ з вое-
водствъ, земль и поветовъ па рокъ теперешъ-
ний тисеча шестьсотъ дванадцатый обраными,
постановивъшысе очевисто его милость панъ
Анъдрей Беликовичъ, судья земский повету Ош-
меяьского и малъжонъка его милости ей милость
пани Крыстыпа Котовъска, оповедали и покла-
дали листъ свой, добровольный запись, водлугъ
права спранъленый, даный и належачий ихъ ми-
лостямъ паиомъ сениоромъ збору еванъелицъкого,
в месте его королевское милости Виленьскомъ
стоячого, на речъ меиовите в нимъ описаную,
которого устъиымъ а очевистымъ сознанемъ сво-
имъ стверъдивъшы, просили, абы до киигъ Го-
ловныхъ Трыбунальныхъ былъ вписанъ. Мы суд^
того листу огледавъшы и читаного выслухавъшы,
дали есмо его до ішигъ уписати и вписуючи
слово до слова такъ се в собе маеть. Ja Andrzey
Bielikiewicz, sędzia ziemski powiatu Oszmianskiego,
a ia Krystyna Kotowska, małżonka przerzeczonego
iego mści pana sędziego, zeznawamy tym listem
naszym, komu o tym wiedzieć będzie należało, iż
cośmy mieli dom swoy w mieście Wileńskim w
tyle zboru Ewangelickiego Wilienskiego podle cer-
kwi Ruskiey, nazwaney Pokrowa, zbudowany na
placu kamienicy, nazwaney Kostantynowskiey, a
ynaczey Tarłowskiey, którą kamienicę iż oświecone
xiąże na Birżach z Dubinek iego msć pan Krysztoph
Radziwił, starosta Zyżmorski, Seywenski у Bystryc-
ki ze wszytkim płatem zapisał na zbór Ewangie-
licki Wilienski, przetosmy s tego placu, na którym
dom nasz stał, płaciliśmy do zboru na każdy rok
po dwie kopie groszy lithewskich. A iż za dopu-
szczeniem Bożym ognia gwałtownego na miasto
Wilienskiego у ten dom nasz zgorzał, a maiąc my
ciasny plac ten, na którym dom nasz stał, użyliś-
my ich mości panów seniorów zboru pomienionego
Wilienskiego za zezwoleniem у wiadomością iego
xiążęcey mści pana Krysztofa Radziwiła, że ich msć
nam przypuścili ieszcze tegoż placu swego kamie-
nicy Kostantynowskiey zborowi należącego wszyrz
podle ściany zborowey na sześć sążni a wdłuż
placem zborowym ku tyłowi kamienicy pomieiiio-
ney na dwanaście sążni у w dzierżenie to nam
ych msć podali, s którego placu postanowiliśmy у
będziem powinni my sami у po nas potomkowie
naszy, którzy ten dom nasz na tym wszytkim placu

budowany trzymać będą, do skrynki zborowey, po-
:ząwszy w roku da Hog przyszłym tysiąc sześćset

dwonastym, na święty Michał na kożdy rok po pią-
iu kop groszy litewskich płacić. A iesliby potom-

kowie naszy, którzy ten dom po nas trzymać będą,
relij iakiey inszey a nie ewanielickiey, ktorey w
tym zborze uczą, byli, albo po nich potomkowie ich,
tedy tacy iako do tego placu, tak у do samego
domu, od nas na tym placu zbudowanego, żadnego
prawa, władze у przystempu mieć nie będą у od
tego placu у domu każdego takiego, inszey, a nie
ewanielickiey relyi będącego, oddalamy. A ten
wszytek plac tak to, cośmy przed tym trzymali,
iako у to, co nam panowie seniorowie zborowi przy-
puścili, ze wszytkim budowaniem, iakie kolwiek bę-
dzie, na tenże zbór ewangielicki przypadać у nale-
żeć ma у panom seniorom zborowym wolno go
będzie, iako własny zborowy, wziąć i na pożytek
zborowy obrócić według woli у upodobania swego
wiecznymi czasy. I na to daiemy ych msciom pa-
nom seniorom zboru ewangelickiego Wilienskiego
ten nasz list pod pieczęciami у s podpisem ręku
naszych, do którego za ustną prozbą naszą do tego
listu naszego pieczęci swe przyłożyć у rękami
swymi podpisać raczyli ych msć panowie ludzie
zacni: iego msć pan Paweł Dziewałtowski, stolnik
woiewodstwa Nowogrodskiego, iego msć pan Pa-
weł Osinski, a iego msć pan Jan Wieliczko, podstoli
Oszmianski. Pisań w Ostrowcu, roku tysiąc sześć
set iedynastego, miesiąca Jula wtorego dnia. У
того квиту печатей нрытиснеиыхъ пять, а под-
писъ рукъ тымн словы: Андрей Беликовичъ,
сендзя земский. Jendrzeiowa Bielikowiczowa Kry-
styna Kotowska ręką własną. Paweł Dziewał-
thowski, stolninik ręką swą. Paweł Osinski
ręką swą. Jan Wieliczko własną ręką. Ko-
тороежъ тое уст'ыше а очевистое сознане
особъ, веръху в томъ листе помекеныхъ,
и тотъ листъ ихъ до книгъ Головъныхъ
Трыбунальпыхъ естъ уписапъ, с которыхъ
и сесь выішсъ иодъ печатью земскою вое-
водстна Виленьского ихъ милостямъ ц;шомъ
сениоромъ збору еванелііцкого Виленского естъ
выдаігь. Писанъ у Вилыш. Михайло Дольский,
марпшокъ Трибунальний. Янъ Коленда, зем.
Виден, писарь. Kristoph Hychowiec, deputat Ko-
wiensky. Z wdiewodstwa Wilieaskiego Piotr Stec-
ki, chorąży Oszmianski. Mikolay Limtfnth, deputat
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z Lidy. Z woiewodstwa Polockiego Teodor Jesman
ręką. Słonima Adam Z Wi-
tepskiego л оіед -odstwa Jan Wilczek. С повету

Пинского Стефанъ Велятицкий рукою. Скорыкго-
валъ с книгами Олендский.

Тоже, на/.ъ Б, иік. S, J\: /, док. № И2.

№ Ш.-1611 г. 1 .Августа.

Король Сигиззнундъ III да тъ право Вил некоиу Троицкому монастырю починить
посл пожара Богоявленскую (Пятницкую) церковь со вс ми другими построй-

ками на ея грунт и пользоваться иотомъ вс ми доходами.

Жпкгизгонтъ Третий. Божою мплостню король
Польский, Великий князь Литовский, Руский,
Жмудский, Мазовецкий, Инфлянтский, Кготский,
Бапдальский д дичиый король.

Ознаймуелъ симъ листомъ нашнлъ всизіъ въ
' обецъ. кому о тома, видати иадяжнтъ, иж7> што

въ Бозе веіебный отедъ Ппатей Потей—архие-
ішскопъ Киевский, Галпцкий и всея Руси, вид чи
мисто наше Виленское, а въ шімъ церкви, шпи-
тали, долы церковные и шпиталыше огнемъ
кгвалтовнымъ погорылые,, а.не могучы такъ бпрзо
зпіты способъ на забудоиаиье пхъ, вложнлъ на
монастырь Внленсшііі Святое Жнвоначальиое
Троицы, то есть на Іоспфа Нелядиша Рутского—
архимандрита и братии того монастыра, абы кош-
томъ сізоимъ церковь мз'рованую Богоявления,
прозываемую Пятницкою, на улицы Великой, ко-
торая идетъ одъ ратуша до замку, лежачую, за-
будовали, также цмынтаръ тое церкви, пры тылъ
и тые муры на тымъже цмынтару, который былъ
ш питал икъ,. оправили, а забудотілшы и оправнв-
шы все архнмішдрнтъ и братия лоиастыра выяіъ
иомененого иостерегалн, абы (въ)церкви иомепеноіі
Богояпленской хвала Божа ведлугъ уставовъ
церкви восточное одъ сшіщеншікозъ ихъ мопа-
стырскихъ, або и мирскихъ за дозоролъ ихъ
порадие одправовалася, за чымъ тел:ъ, л;ебы и
доходы вен зъ тыхъ домковъ и ипви(ицъ), которые j
на тымъ цмынтару лобудованы суть, лб^ па но- і
томъ будиватпее будуп,, так;і;е телгь и съ тых'ь \
муровъ, нрезъ ШІХ7. замурованыхъ, въ которыхъ і
неред'ь тымъ шниталп были, шли на монастырь'
поменеііыіі Виленскнй Святое Троицы впчнымн
часы, яко то ширей въ лист въ Бозе велебного
.отца митрополита, тому монастыру ДІІНЫМЪ, ши-

рей описано и доложоно есть. Который лиетъ
положнвшы передъ пали, архпмандритъ зъ бра-
тпею монастыра полененого Святое Троицы Ііи-
ленского, били намъ чоломъ, жебысьмы то все
листомъ нашимъ ствердили. Мы госиодаръ, ви-
д чы архимандрита и брдтшо того монастыра
снособныхъ до помноження хвалы Бол;ое, ува-
агаючы телсъ, иж'ь муры .'іерегор лые муролъ
оправопатп. а деревомъ, што погорило, зъ кгрунту
будоватн великого кошту потребуетъ, которого
се они подняли, для того все тое, што кольвекъ
въ лнетахъ отца митрополиты есть выписано, ку
в долостп нашой госнодарскоіі припустивши и
сшіъ листомъ нашплъ црнвелеемъ снотвержаемъ
вичне, такъ, н;къ маетъ архимгшдритъ тепереш-
ний и на потолъ въ монастыри Святое Троицы
будучые а единостп съ церквою римскою захо-
вуючые зъ братнею того монастыра церковь Бого-
явления, прозываемую Пятницкою, и зъ цмьшта-
ромъ церкви такъ, яко в'ь грашщах-і, своихъ
леж.ітъ, бокозі'ь (ддішзгь до калеішцы уролгоного
Ноллннского, другилъ до Каспера, шевца, тре-
ти Л7> до Ивана Тупики, пъ посесыи своей лити,
пожитковъ асякихъ, которые теперь на томъ
грунт суть, або иотомъ до нихъ причинены бу-
дутъ, уживати. Въ чомъ жаденъ иншый такъ
духовный, яко свицкий илъ никоторые иереказы
чинить не зіаетъ и не будет'ь зюгчы вичнызга
часы. И иа то дали есло сееъ нашъ лпетъ зъ
иоднисом'ь руки пашое, до которого печать на-
шу Великого кішзьстаа Литовского притиснути
розказалнсьдіы. Лисаиъ нъ ІЗп.іьпп л та Вогкого
нароженыі тысяча шестьсотъ одішастого, лисица
Августа первого дня. Sigismundus Rex.

Тоже, заль Б, шк. 2, папка 2, J\? 129
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№ т. —1611 г. 5 Сентября.

О нападеніи Николая Рудинскаго на дома Кельбора на Зар чьи, на Бернардин-

ской улиц .

Лета Божьего нароженья тисеча шестьсотъ
одинадцятого, месеца Сеитебра пятого дня.

На зраде его королевское МИЛОСТИ кгродскомъ
воеводства Виленского, передо мною Янолъ Дов-
монтомъ—-Сесицкимъ, хоружимъ Вилькомерскимъ,
наместникомъ Вилепскимъ, оповедалъ и жаловалъ
земениинъ и возный госиодарский повету Вилен-
ского панъ Янъ Кельборъ на пана Яна Дзыблев-
ского, о томъ, што-жъ дей тотъ панъ Дзыблев-
ский спольне с паномъ Андреевскимъ, товаришомъ
своимъ, заставили у жида места Виленского, нме-
немъ Саломона, две фаразыи, одну зеленую фа-
люндышовую, розными квятами и розными сук-
нами подшитую, с чатырма з кгузами серебря-
ными позлотисіыми, а другую фаразею чирвоную
фалгондышовую, козками подшитую, с петлицами
чирвоными, старую, поношоную, у четырнадцати
копахъ грошей литовскихъ, которыхъ дей оныхъ
обеюхъ фаразей заставныхъ у того у жида не
могучи дей онъ панъ Андреевский с шшъ па-
номъ Дзыблевскимъ выкупити, але отъеждзаючы
з места Виленского, злетилъ и вечнымъ шафун-
комъ даровалъ его пана Дзыблевского, яко то-
варыша своего, туго заставу две фаразей у в
оного жида выкупяти. Который дей онъ панъ
Дзыблевский, маючы в томъ злеценье отъ пана
Андреевского, тую заставу в того жида выкупи-
ти, не хотечи и не могучи пре недостатокъ пе-
незей на тотъ часъ тое заставы выкупяти, але
дей пришедши в домъ его пана .Кельборовъ, в
месте Виленскомъ при Заречью, на улицы Бер-
надынской лежачий, поведидъ тыми словы, ижъ
дей я, пане Кельборе, тое заставы двухъ фара-
зей, не могучи в того жида выкупити, на кото-
рыхъ лифа ростетъ, але еслибы то мело в дол-
гомъ лежанью в лифе зостать, тобе, яко доброму
приятелю своему, зычу того, штобы еси черезъ
руки .мои тую заставу, фаразеи две в тыхъ пе-
незяхъ чотырнадцати копахъ грошей въ того
жида пенезии своими выкушілъ и тымъ вечнымъ

шафункомъ, яко властностью своею, отъ мене тобе
даровизною, шафовалъ и квитацею дей ему на то
дати приобецалъ. То пакъ дей онъ панъ Янъ
Кельборъ, будучи отъ него, пана Дзыблевского
оною обетницою приятельскою убеспечоный и
слову его учстивому (веречы), пенезми своими,
то есть четырнадцать копъ грошей, а лифы копу
грошей, черезъ пего папа Дзыблевского тую за-
ставу выкупивши, у себе ее мелъ; то пакъ дей
панъ Николай Рудинский, который на тотъ часъ
менилъ се быть ротмистромъ его королевское
милости, в семъ року теперешнемъ тисеча шесть-
сотъ одинадцатомъ, месеца Сентебра третего
дня, в суботу, по трикроть приходечи в домъ его
пана Кельборовъ, в месте господарьскомъ Ви-
ленскомъ, при Заречьи, на улицы Бернадынской
лежачий, з многими слугами своими и с тымъ
паномъ Андреевскимъ, слугою своимъ, а товары-
шомъ его пана Дзыблевского, не дбаючи ничого
на боязнь Божью и на срокгость права поспо-
литого, за змовою, волею и ведомости его пана
Дзыблевского, видечи его пана Кельбора чоло-
века ранного, на ложку лежачого, почалъ дей до
него с фуками и пригрозками мовити тыми сло-
вы: если, пане Кельборе, хочешь быть живъ на
свете, отдай мне тые фаразеи, бо если не отдаси,
ведай о томъ запевне, же, тебе забивши, прочъ з
места Виленского поеду. А ижъ дей того дня
суботнего верху помененого, ижъ для оныхъ
фуковъ и погрозокъ ворота были замкнены, онъ'
панъ ротмистръ тому злому предъсевзятью сво-
ему досить не чинечи, прочъ отышолъ, а на зав_
трие дей в недели, то есть месеца Сентебра чет-
вертого дня, кгды люди до костела вышли, стылу
отъ реки Вильни, неведоме, кгвалтовне с тымижъ
слугами, помочниками своими оболону скленую
в тыле до светлочки противное и двери выбив-
ши, впадши до светлицы его пана Кельб ровы,
почалъ мовити тыми словы: якомъ ти вчорай»
пане Кедьборе, поведилъ, такъ и теперь поведаю,



если хочешь живъ быть на свете, отдай мне тые
фаразеи; и кгды дей онъ, яанъ Кельборъ, видечи
на себе кгвалтъ, погрозки и небеспечность здо-
ровья своего, послалъ по пана Яна Карвовского,
возного, передъ которымъ пыталъ дей онъ панъ
Кельборъ оного пана Рудинского, ротмистра, отъ
кого бы онъ о тыхъ фаразеяхъ, если в него
есть, ведомость мелъ? онъ дей панъ ротмистръ
передъ вознымъ и стороною поведилъ тыми сло-
вы: ижъ быхъ дей я о тыхъ фаразеяхъ не ве-
далъ, если, пане Кееьборе, у тебе есть, але дей
жона того пана Дзыблевского мне о тыхъ фара-

зеяхъ поведила, ижъ тые фаразеи у тебе есть.
То пакъ дей онъ панъ Кельборъ, видечи на себе
великий кгвалтъ и погрозки на здоровье свое,
муселъ ему пану ротмистру поневоли фаразею
одну зеленую фалюндышовую, розными квятами
и розными сукнами подшитую, с чотырма кгузами
серебряными позлотистыми, при томъ же возномъ
и стороне отдать. Которое оповеданье и жалоба
его пана Кельбора до книгъ кгродскихъ Вилен-
скихъ есть записано. Mikołay Burba.

Изъ связки документові Виленскаю іродскаю
суда Л? 4^н, акть № і.

№ 173. -1612 г. 3 Января.

Явка листа, которымъ архимандритъ Виленскаго Троицкаго монастыря Іосифъ

Веляминъ Рутскій разр ша тъ Вил нскому м щанину Урбановичу строить докгь

на з мл церкви св. Спаса.

Выписъ с книгъ справъ духовныхъ архие-
пископии митрополии Киевское.

В року Божего нароженья 1612, месеца Ген-
вара з дня.

Передъ нами Инатиемъ Ііотеемъ, з воли Во-
жое архиепископомъ митрополитомъ Киевскпмъ,
Галицкимъ и всея Руси, епископомъ Володымир-
скимъ и Еерестейскимъ, постановившысе очеви-
сто мещанинъ места Виленского славетны панъ
Кондратъ Каменски, подъ прысудомъ на грунте
церковномъ Светого Спаса у Вильни мешкаючый,
покладалъ листъ ему даны архимандрыта Вилен-
ского Троецкого отца Иосыфа Велямина Рутского,
наместника нашого головного митрополии Киев-
ское, на вольное будованье дому и мешканье на
грунте церковномъ Виленскомъ св. Спаса, кото-
рый мы листъ, видевшы и по достатку до конца
прочытавшы, у книги справъ духовныхъ упи-
сать есьмо велели, которы одъ слова в слово
такъ се в собе маетъ.

Я Иосифъ Веляминъ Рутски, архимандрытъ
Виленский Светое Жывоначальное Троицы и на-
местникъ головны митрополии Киевское у В. К.
Лит. Ознаймую тымъ моимъ листомъ, ижъ што
з допущения Божего черезъ погоренье места

Вилепского грунты, до церкви Светого Спаса на-
лежачые, впусте зостали и для знищеня черезъ
тую пожогу одъ тыхъ господаровъ, которые пе-
редъ тымъ на тыхъ грунтехъ мешкали, будовапы
быть не могли, зачымъ жадного пожытку на
церковь святую не прыходило, тогды я з владзы
его милости велебного отца киръ Ипатия Потея,
Архиепископа, Митрополита Киевского, Галиц-
кого и всея России, Епископа Вододииирского и
Верестейского, зверхного моего, и маючы то з
порученя его милости во владзы своей и хотечы
то мети, абы грунты церкви Божое в пусткахъ
безъ пожштку церковного не лежали, подалъ и
завелъ есми пляцъ церковны пусты на улицы
Великой, воротами идучы одъ церкви Рожества
Христова до брамы Зарецкое на долъ, однымъ
бокомъ одъ дому Василя Немейского, з другого
боку одъ дому Валентына, коваля, а тыломъ одъ
дому Кондрата, шапочника, мещанину и купцу
Виленскому славетному Валентому Урбановичу,
малжонце его, обудвумъ имъ спольне, на кото-
ромъ пляцу они водлугъ налепшого уподобаня
своего своимъ власнымъ накладомъ побудоватисе
и мешкаючы вшелякие пожыткн прыбавляти и
прывлащати маютъ одц сами и потомкове ихъ,
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платечы з того чыншъ звыклы служытелемъ, то
есть свещенникови Спаскому Виленскому в кож-
ды годъ на день светого Юрыя по грошей 30
лит. Также вольно имъ будетъ, похочутъ ли,
тотъ домъ оддати, продати, даровати, або ли на
церковь Божою записати, и яко хотечы ку леп-
шому пожытку своему обернути, доложывшыся
в томъ враду духовного, которы на тотъ часъ
одъ митрополитовъ Киевскихъ в толіъ месте
Виленскомъ "будетъ, за дозволеньемъ того ураду
пры книгахъ духовпыхъ, а в томъ ему вихто
теперь и на потомъ жадное трудности и иере-
шкоды чынити не маетъ и мочы не будетъ. Што
для лепшого упевнення даю имъ сесъ листъ мой
з печатью и з подписомъ руки ыоее. Писанъ у
Вильни року Божего нароженья 1611, месеца

Декабра 9 дня. У того листу печать одна и под-
писъ тыми словы: Иосифъ Веляминъ Рутски
рукою власною. Которы же то листъ мы ве-
лившы до книгъ справъ духовныхъ уписати, и
сесъ выписъ з печатью и з подписомъ руки на-
шое помененому пану Кондрату, шапочнику естъ
выдаиъ. Цисанъ у Вильни року и дня вышъ ме-
нованого. И мы Архиепископъ сесъ листъ архи-
мандрыта Вилепского Троецкого и наместника
нашого головного митрополии Киевское, даны
мененому Кондрату, потвержаемъ и позваляемъ
на помененомъ грунте церковномъ будоватисе и
вольностей выражоныхъ заживати. Ипатей Ар-
хиепископъ (М. П).

Изъ рукописнаіо отд ленія Виленской публич-
ной библіотеки, залъ Б, гик. ір, № 6j, док. № і.

№ 174.-1612 г. 23 Мая.

Явка листа, даннаго митрополичьимъ нам стникомъ Іосифомъ Рутскимъ м ща-

нину Матысу Липницкому на право постройки дома на церковной вемл .

Лета Божего нароженя 1612, месеца мая 23
дня, въ середу.

Передъ шляхетними паны бурмистры и радцы
м ста Виленского, того року на ратушы на спра-
вахъ будучыми, постановившысе обличне учтивы
Матысъ Липницки, мещанинъ и швецъ м ста
Виленского, самъ зъ особы своее и именемъ
малжонки своее Регины Крысовны, оказавшы
листъ одъ велебного отца Іосифа Велямина Рут-
ского, архимандрыта Виленского монастыра све-
тое и Живоначальное Троицы, нам стника ми-
трополего, ему Матысу и малжонце его даны на
вольное забудоване его Матысовымъ и малжонки
его коштомъ на пляцу его, до церкви Покровы
Пречистое Богородицы належачомъ, въ грани-
цахъ въ томъ листе менованыхъ лежачы, жо-
даючы, абы для леишое ему певності! до книгъ
врадовыхъ былъ нрынятъ и вписанъ, што на
прозбу его з враду есть позволено и такъ се в
собе слово одъ слова маетъ. Л Иосифъ Веляминъ
Рутски, архимаидрытъ Виленски Светое и Живо-
начальиое Троицы и наместникъ головны метро-

полии Киевское у В. К. Л., ознаймую тымъ мо
имъ листомъ, ижъ што передъ погоренемъ м ста
Виденского м ли домъ свой товарышы кравецкие
на грунте церкви св. Покрова Пречыстое Бого-
родицы, которое ихъ будоване все черезъ тую
пожогу погорело, а по погореню знову на томъ
пляцу будоватисе не хотели, зачимъ на церковь
Божую поземъ звыклы не доходилъ. Тогды
я, хотечы, абы пляцы церковные въ пустахъ
не лежали, з владзы и росказаня его ми-
лости найвелебнейшого отца нашего митропо-
лита Киевского, Галицкого и всея Руси, епископа
Володимирского и Берестейского, зверхного моего,
иоступиломъ на побудоване поменены пляцъ цер-
кви Покровское, лежачы на улицы, идучой одъ
церкви Покровское на долъ ку церкви соборной
светое Пречыстое, по левой сторон , чоломъ к
вороты ку той улицы, бокомъ однимъ одъ дому
Михаила Грыгоревича, кушнера, а другимъ бо-
комъ одъ дому Трохима, шевца, а тыломъ одъ
дому (Га)брыелевича, пану Матысу Лшшнскому,
м щанину и шевцу м ста Виленского и малжонце
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его Регин Крысовн , на которомъ пляцу они
своимъ власнымъ коштомъ и накладомъ водлугъ
уподобана своего побудовавшысе, сами и потолки
ихъ м шкаючы, на церковь Покровскую свещен-
никомъ Покровскимъ позему въ кождый годъ на
день Покрова Пречистое по пулкопы грошей лит.
платять повинни будутъ, они сами за жывота
своего, а по смерти ихъ потомки, близкие, крев-
ные ихъ и кожды держачы тотъ домъ в чными
часы. Вольно тежъ имъ будетъ м шкаючи, яко
и иншымъ на грунтахъ церковныхъ м шкаючымъ
шынкъ вшелякого напою, то есть (меду), пива и
горелки мети и вшелякихъ пожытковъ и инныхъ
прибавляти водлугъ уподобаня своего. А што ся
тычетъ печей, каменя, бруку, на томъ ішщу по
погореню позосталого, за то все они панъ Ма-
тысъ з малжонкою своею паномъ старшымъ кра-
вецкимъ заплатили и досыть учынили, вжо о
томъ имъ нихто жадное трудности задавати на

вси потомные часы не маетъ и мочы не будетъ.
Такъ тежъ, если имъ потреба того вскажетъ, тое
будоване свое на томъ пляцу кому иншому
оддати, продати, заменити, або и на церковь од-
писати, яко хотечы ку лепшому пожитку своему
обернути,, то имъ вольно будетъ за в домостью
враду духовного, который тутъ въ м сте Вилен-
скомъ отъ его милости отца митрополита будетъ.
На што далъ есми тому папу Матысу и малжонце
его Регине сесъ мой листъ съ печатью и съ
подписомъ власное руки моее. Писанъ у Вильни
року 1610, месеца Ноябра 30 дня. У того листу
печать притисненая и подписъ руки тыми словы:
Иосифъ Веляминъ Рутски, архимандрытъ и на-
м стникъ головны митрополии рукою власною.
А по вписаню до книгъ самъ орыгиналъ прере-
чоному Матысу есть одданъ.

Тоже, залъ Б, иік. 2, папка. 202, док. № 122.

№ 175. - 1612 г. 4 Іюті.

Старшины Еванг лическаго Сбора уступають Вингольду въ пользованіе за изв ст-

ную ежегодную плату часть принадлежащего имъ плаца.

Paweł Progulbicki, actor, Jan Wielicko, pod-
stoli Oszmiansky, Jan Sweykowsky, Raffael Ros-
czyc, Solomo Rysinsky, Wacław Osiecky, Łukasz
Bosa, Michał Baranowicz, Michał Szeripa, senioro-
wie zboru Ewangielickiego Wileńskiego. Oznay-
muiemy, iz obmyszlawaiąc potrzeby zborowe, pom-
nażaiąc dochodów, za pozwoleniem braciey zboro-
wey, stanu szlacheckiego у miesckiego, daliśmy
szlachetnemu panu Winholdowy Corneliuszowy у
małżonce iego paniey Jakominie Deschamsownie
placu gołego zborowego Radzi wiło wskiego część w
tyle tey kamienice, pod prawem ziemskim leżącey,
który ten plac goły leży koncern iednym na ulycz-
kę, która idzie z Wielkiey ulice Zamkowey ku
Bernadynom, przeciw kamienice Szpytalney zboro-
w y , począwszy od muru w tyle kamienice pana
Winholdowey у małźonky iego, podle uliczky
wzdłuż łokcy trzydziescie siedm, a bokiem do og-
rodu tegoż placu zborowego Radziwiłowskiego,

także dłużą trzydziescie siedm łokcy, a bokiem
drugim do thiłu kamienice pana Winholdowey
wprzód pomienioney, dłużą trzydziescie cztyry łok-
cy, a drugim końcem tegoż placu zborowego Ra-
dzywiłowskiego dłużą trzydziescie у cztyry łokcy.
Na ktorim tym placu wymierzonym wolno będzie
panu Winholdowy у małżonce iegoż budować mie-
szkania lubo iakie schowania у szafować tym bu-
dowaniem, iako swoim własnym, a od tego na poży-
tek zborowy do skrinky maią płacyć na każdy rok
po cztyry kopy groszy litewskich у trzimać, sza-
fować powinni będą sami у ich potomek po nych,
płacąc na każdy rok po cztyry kopy. A ia, actor
у my, seniorowie sami у po nas będący tego placu
od pana Winholda у małźonky у potomka ich od-
deymować i oddalać nie mamy, ale w dzierżeniu
to ich przy kamienicy ich zostawać będzie na pła-
cie wyszey opisanym, s tym warunkiem, року by

I każdy posesor tey kamienice у tego placu, od nas



ym danego, był confessy Ewangielickiey zboru Wi-
leńskiego. Jeżlyby też pan Winhold у małżonka
iego, albo potomek ich kamienice swoie z dzierże-
nia swego komu innemu w cudze ręce wiecznością,
lubo iakim ynym prawem puszcyly, tedy ten plac
zborowy: od nas im dany, do zboru Wileńskiego
wrócić się у przyść ma do wolnego szafunku zbo-
rowego. Na toś my dały ten list s pieczęcią zboru
Ewanjielickiego Wileńskiego, z podpisem rąk na-
szych. Pisań Wilnie, miesiąca Juny 4 dnia, roku
1612. (Locus sigilly). Paweł Progulbicki ręką swą,
Jan Wilicko, podstoly Oszmiansky, Jan Sweykow-
sky ręką własną, Kafael Rozczyc, senior zboru Wi-

leńskiego z stanu szlacheckiego ręką swą, Michał
Szerypa, Wacław Osiecky ręką swą, S. Rysinskj,
Michał Baranowicz ręką swą, Łukasz Bosa ręką
swą.

Ten reversał, słowo w słowo z listu iego moscy
pana actora у рр. seniorów przepisany, ia Corne-
liusz Winhold, ręką moią podpisany у zapieczęto-
wani, dałem iego moscy panu actorowy zboru Wi-
leńskiego do skrzynky zborowy dla wiadomoscy w
przysły czas, aby sie według niego wszitkiemu na
potim od nas dosyć działo. Cornelius Winhold.

Тоже, заль Б, шк. 8, Л? 5-

№ 176. -1612 г. і Іюня.

Духовное зав щані Андрея Б ливовича.

Видымусъ с книгъ головныхъТрыбупальпыхъ,
у Вильни отправованыхъ.

Лета отъ нароженья Сына Божого тысеча
шетьсотъ дванадцятого, месеца Июня семого дня.

Передъ нами судьями головными, на Трыбу-
налъ у великомъ князтве Литовскомъ з вое-
водъствъ, земль и поветовъ на рокъ теперешни
тысеча шестьсотъ дванадцаты обраними, поста-
новившысе очевисто панъ Миколай Топъчевский
оповедалъ и ку актыкованью покладалъ теста-
ментъ небощыка его милости пана Андрея Сасп-
новича Беликовича, судьи земского повету Ош-
менского, и просилъ, абы до книгъ головныхъ
Трибунальныхъ былъ вписанъ. Мы судъ, того
тестаменту огледавши и чытаного выслухавшы,
дали есмо его до книгъ уписати и вппсуючы сло-
во до слова такъ се в собе маетъ. Во имя Отца
и Сына и Духа светого в Троицы Единого стань-
ся воля его светая ку вечной намети. Аменъ.
А прето я Андрей Сасиновичъ Беликовича, судья
земский поветуОшменского, ачъ будучы на теле хо-
рымъ, однакъ на змысле u памети моей добре здо-
ровый,а бачечы неиевпость здоровья u жывотакож-
дого чоловека на томъ недзномъ свете, а звлащача-
совъ тенерешнихъ, в которыхъ срокгимъ гневомъ
своимъ светымъ за грехи нашы розными плакгами
и частыми хоробами людей и мене самого з ласки

своей светой навежаетъ, про то тежъ не ведаю-
чы часу кгодины смерти своей, умыслилъ есмп
за доброго змыслу, розуму и памети моее порад-
не домъ мой и всякую маетность мою лежачую
и рухомую, которую мне ІІанъ Богъ з милосердя
своего восполъ з милою малжонкою моею пани
Крыстыною Котовскою дати рачылъ, розрадить и
розправить, абы потомъ по животе моемъ межы
пею, малжонкою моею милою и детьми моими, з
нею спложоными, пиякая васнь и ненависть не
деела, а то такимъ способомъ. Напервей кгды
Панъ Богъ вшего могущы духа моего до хвалы
своей спетой з сего пендзпого света узятп бу-
детъ рачылъ, которого я в Его светые руки по-
ручаю, веречы тому, ижъ ме з ласки своее све-
тое для заслугъ Сына своего милого, Пана Зба-
вителя нашого прынявшы, одпочынокъ в кроле-
стве своемъ светомъ вечне дати будетъ рачылъ,
тогды маетъ и прошу малжонки моей милой и
сына моего Адама Беликовича, абы з детьми
моими другими и прыятелы тело мое грешное
способомъ хрестшшскимъ релин еванелицкое уч-
тиве у костелку моемъ Тейкішскомъ, або тамъ,
где иуде воля малжонки моей милой самой ле-
жать, иоховали. На которы то костелокъ впе-
родъ для хвалы Божей, а ку розмноженыо и не-
ставаиью оное и для выховаиья казрден они.
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сую и тымъ тестаментомъ остаточное воли моей
назначаю и такъ по жывоте моемъ мети хочу,
абы з ыменья моего Тейкипъ на кожды годъ
по осми копъ грошей литовскихъ н сукна му-
равского чорного десеть локти, а с фольварковъ
моихъ, то есть Мелекгянъ иКрыкянъ жыта бо-
чокъ осмъ, а збожа иншого розного бочокъ два-
надцять малжонка моя милая, а по ней сынъ
мой Юрый, которому се тая маетность достанетъ,
маютъ давать и повинны будутъ; ку тому иа
пашню кгрунту тому казиодею подле домца, где

онъ мешкаетъ у Тейкиняхъ, на чотыры моркгн
польного и сеножать надъ речкою Меркаяною на
тридцать возовъ сена назначаю и по жывоте
моемъ записую; а особливе еще службу людей, то
есть меновите Стасюля Мешлянца и з сыномъ
Мартиномъ, неподалеку тогож дворца мешкаю-
чыхъ, где теперь казнодея мешкаетъ, то все на
тотъ зборъ вечными часы симъ тестаментомъ
моимъ записую, чого по жывоте моемъ малжонка
моя и сынъ мой Юрый и потомкове боронити
и завжды то все, што описано на тотъ зборъ, од-
давати повинни будутъ, а того набоженства и
што на тотъ зборъ надано, по жывоте малжонки
моей сынъ мой Юрый, а по немъ дети и потомки
его ругаыти ниякимъ способомъ не маютъ, але
все то, што описано, оддавати повинни будутъ,
в чомъ ихъ боязнею Божою и сумненемъ заве-
зую. А маетность мою такимъ снособомъ роз-
правую: напродъ малжонце моей милой паней
Крыстыне Котов ской тымъ тестаментомъ моимъ
по жывоте моемъ записую имене мое Тейкини и
фольварки тры, до того именья належачые, то
есть Мелекгяны, Крыкгяны и Бетюны, в повете
Ошменскымъ лежачые; а именье мое Кгедейки, в
томъ же повете Ошменскомъ лежачое, которое
тое именье я маю в суме пенезей у двухъ ты-
сечахъ и чотырохсотъ копахъ грошей литовскихъ
в заставе одъ ей милости пани Станиславовое
Нарушевичовое, каштеляновое Смоленское, пани
Галыпки Комаевской и отъ сына ее милости, его
милости пана Ольбрыхта Нарушевича, каштеля-
новича Смоленского, а в повете Виленсколъ
именье Островецъ и зъ дворцомъ Кгорецков-
скимъ Иодъостровецкимъ, в повете Оншенскомъ
лежачымъ, черезъ мене купленымъ,—по жывоте
моемъ на тыхъ всихъ именьяхъ дожывотное |
мешканье з ужыванемъ вольнымъ в нихъ вше-

лякихъ пожытковъ, якие одно кольвекъ быти
маютъ, ей записую, в чомъ сынове мои Адамъ
а Юри и пихто з детей моихъ жадное переказы
и трудности ажъ до жывота ее, малжонки моей
милой, чынити не маютъ и мочы не будутъ. А
сыну моему милому старшому Адаму Беликовичу
именье мое Личычы, въ воеводстве Новгородском?,
лежачое, ужо первей сего записалъ и даровалъ
есми и передъ судомъ головнымъ Трыбуналь-
нымъ у Вильии в году тысеча шестьсотъ семомъ
созналъ и черезъ возного енерала Виленского
оному в моцъ и в держене пустиломъ и пода-
ломъ, оддалившы отъ того другие дети свое веч-
ными часы; а ку тому ономужъ пустиломъ село
мое, у земли Жомоитской лежачое, названое Кгек-
граны, и Впльневси в тивунстве Вешвянскомъ,
которые я маю отъ его милости пана Стабров-
ского, а одъ князя Лукаша Лукашевича, также
одъ бра(та) его Крыштофа Свирскихъ в осми-
сотъ копахъ грошей, которую тую суму осмъ-
сотъ коиъ сынъ мой Адамъ дочце моей, а сест-
ре свей паней Раине Павловой Осинской отдалъ
и своими власними пенезми вжо заплатилъ, ко-
торуюмъ ей даровалъ з ласки своее, выпосажыв-
шы я самъ зо всее маетности своей перъвей,
до которыхъ то имен7, своихъ вышъ мененыхъ
ани жадное части ихъ дочки мои пани Остафе-
евая Борковая Галыпка а пани Павловая Осин-
ская Раина Беликовичовны ничого мети вечны-
ми часы не маютъ и мочы не будутъ, кгдыжемъ
я ихъ за жывота своего, оддаючы в станъ све-
тый малженский, водлугъ баченья и воли своее
доброй кождую выправилъ и выносажылъ, а ме-
новите Гальшце, старшой дочце своей пустилъ

сми фольварокъ, пазаваный Тейкины Козычын-
кий, на которомъ я мелъ заставою суму пене-

зей, а виправою золотомъ, серебромъ, шатами
далемъ ей не мало, за которую то выправу усю
той доцце моей Гальшце панъ Остафей Борокъ,
зять мой а малжонокъ ее записадъ ей малжонце
своей долгомъ власнымъ на всей маетности своей
иежачой и рухомой шестнадцать сотъ коиъ гро-
шей литовскихъ и на нраде нашомъ земскомъ
у Мяделе тотъ листъ свой созналъ еще за небо-
щыка пана судьи, продка моего, которое справы
маютъ дети мое искать межы снравъ моихъ в
шкатуле або в скрыни и въ книгахъ урадо-
выхъ,—тая справа належытъ Гальшъце, дочце
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моей и детемъ ее, также и сыномъ моимъ для
того, абы другп разъ посагу на маетности моей
и на пихъ не искалп. А. другой дочце моей пани
Раине Ііавловой Осппской окромъ выправы, ко-
торая не мало коштз'етъ, даломъ готовыми грош-
ми осмъ сотъ копъ грошей, а малжонка моя ми-
лая а матка ее другую осмъ сотъ копъ грошей,
узявшы у мене, ей дала и даровала, которую то
суму осмъ сотъ копъ грошей онажъ собе одъ
мене з ласки и доброе воли моее на именью мо-
емъ Лпчычкомъ, въ воеводстве Новгородскомъ
лежачомъ, описаную мела, которую тую то суму,
одъ мене и одъ малжонки моей даную, то есть
в шестнадцати сотъ коиахъ грошей поступилъ
есми былъ я той дочце, мое паней Рапне имене
мое Островецъ, в повете Валенскомъ лежачое,
за которую то суму пенезей вышъ мененую со-
вито заппсалъ панъ Павелъ Оспнскнй ей мал-
жонце своей на именью своимъ Костеневпчахъ,
в повете Ошменскомъ лежачомъ, и сознанье пе-
редъ нами на враде у Мяделе учынылъ на ро-
кахъ, которая тая справа пани Осинской и де-
темъ ее, также и моимъ сыномъ для ведомости
о томъ належытъ и межы моихъ справъ маютъ
шукати, або в книгахъ Мядельскихъ, есанбъ де-
ти мое потребовали вынять. И вжо дочки.мое
обедве — Галынъка и Ранна и потомство ихъ
жадного приступу до тыхъ именъ позосталыхъ
моихъ такъ ойчыстыхъ, яко и пабытыхъ, по
жывоте моемъ и малжонки моей и до всякое ма-
етности моей, якимъ же кольвекъ нравомъ нале-
жачое, ничего мети не маютъ u мочы не будутъ
вечными часы, кгдыжъ се имъ за все досыть
стало. А што дворецъ Мелекъгянъский, третяя
часть теперешнего двора Мелекгяиского записала
небощыца бабъка мне самому и малжонце моей
пани Яновая Монтвиловая на вечность, оддаля-
ючы отъ всихъ блискихъ своихъ, которы тотъ
дворецъ выкупиломъ я у Станислава Ходаков-
ского у сту и двадцати коиахъ грошей, а пу-
стовщыну одну Почышку, усю лесомъ зарослую,
у тогожъ Ходаковского выкупиломъ у двадцати
копахъ грошей, а другую пустовщыну Будрыш-
ку недалеко Швокуна выкупиломъ у петнадцати
копахъ грошей у Венкгрыцкого, у Рекачевского
и у Семена Мамчича, одъ тыхъ листы на то,
то есть якожъ натотъ фольварокъ право доста-
точное есть и на пустовщызну, не потреба детяиъ

воптпить' о томъ праве, а малжонка моя мне
выреченье на враде у Мяделе учынила; по жы-
воте своемъ держу о ее сумненью добромъ, же
в томъ сыну мое(му) Юрыо перешкажати не бу-
детъ. А што тежъ набылъ одъ небощыка Раз-
муса Бптольта за властные пенези свое тамъже
у Мелеканахъ фольварокъ други, а трети фоль-
варокъ в небошчыка Свяцкого и пасынка его
Августыиа Шутра, а впродъ у казподея саского
Павла Сорнацкаго, а потомъ фольварекъ Кры-
кянсішй у его мплости пана Петра Паца, старо-
сты Мсциславского, набылъ есми у его милости
вечности, маючы в заставе отъ небощыка отца
ихъ, папа Виленского, на тые фольварки право
доброе и певное межы ишпыми справами есть,
которые то фольварки коштують мене окромъ
правъ и накладовъ великихъ з небощыкомъ судь-
ею земскимъ Ошменскимъ паномъ Саковичонъ,
чыпечы з нимъ правне о кгрунты, далелъ гото-
выхъ пенезей за тые все фольварки и пустов-
щызны две тысечы пятьдесятъ пять копъ гро-
шей литовскихъ, а имеие Тейкинское, котороемъ
купилъ у небощыка пана Войтеха Стабровского,
ппсара его кор. милости польного, и ку тому до
того именя и иншые фольварки и кгрунты роз-
ные у розныхъ особъ купиломъ и одмену чы-
ниломъ, на што все право добре водълугъ тепе-
решнпхъ правъ писаное естъ, того права вщучы
найдутъ дети мое фастыкулы в скрыни, на верху
написание, которые тые фольварки, пмене Тей-
кнны, Нелекгяны и Крыкяны, также и Бетюііы
по жывоте малжонки моей милой маютъ доста-
тыся вечными часы сыну моему Юрыо Белико-
вичу со всими кгрунтами и поддаными, якъ те-
перь належатъ, до того с пущами двема и з
езъми, до именья Тейкинъ належачими. Адамъ
сынъ мой до тое маетности, фольварковъ Теки-
ны, Мелекгянъ, Крикгянъ иБетюнъ ничого мети
не маетъ вечными часы такъ за жывота мал-
жонки моее милое, яко и ио жывоте ее.

А тому сыну моему милому Адаму Белико-
вичу ио жывоте малжонки моей милой записую
имеиье Островецъ, в повете Виленскяъ дежачое,
со всимъ на все и дворцомъ Корецковскнмъ
Подостровецкимъ,лежачымъ в повете Ошменскомъ,
такъ тежъ именье мое Кгедейки, которые я маю,
яко се вышей поменило, в заставе у двухъ ты-
сечахъ и у чотырохъ сотъ копахъ щюшей ли-



з нихъ хотечы, любъ веимъ або одному, которому
воля ее будетъ, записати. Унучце моей милой
панне Крыстыне Павловне Осинской записую и
дарую по жывоте моемъ двесте копъ грошей ли-
товскыхъ, которые маю я на селе Словенскомъ,в
повете Ошменскомъ лежачомъ, за доходъ мой
врадовы п увящое, которое теперь держу в тыхъ
двухсотъ копахъ, а еслибы тое село з якихъ
прычынъ безъ одданья тое сумы двухсотъ копъ
грошей одишло, тогды сынъ мой Адамъ Белико-
вичъ, взявши Кгедейки в моцъ свою, за разомъ
маетъ и повинепъ будетъ тую двесте копъ гро-
шей безъ жадного затрудненья и накладу той
панне Крыстыне Осинской отдать с той сумы
Кгедейское заставное. Долги тежъ по жывоте
моемъ, еслибы се одъ мене винные якие слуш-
ные показали за певными обликгами и с подни-
сомъ руки моей, также подъ печатьми и с под-
писомъ рукъ людей добрыхъ, тогды маетъ мал-
жонка моя милая по жывоте моимъ з доходовъ

добръ мененыхъ прыходячыхъ, заплатить. Д
што се тежъ дотычетъ, же небощыкъ панъ панъ
Андрей Невярдовски записалъ мне тестаментолъ
своимъ дети свое—сына одного и дочокъ две
мне в опеку, которымъ заставилъ у мене гото-
выхъ пенезей двесте сорокъ копъ грошей литов-
скихъ, тымъ маетъ быти оддано кождому з нихъ
по двесте золотыхъ польскихъ водлугъ тестмен-
ту его, также и серебро—кубки два, лыжокъ два-
пасте, шабъля оправна и шаты—летники девкомъ
два, а сукнн пебощыковские казаломъ продать
жыдови Изааку тутъ Вильне (и) иншымърознымъ
людямъ продано, на што одъ жыда свядецтво
на письме есть, почому што продано,—то вшыт-
ко сьшъ мой Адамъ тымъ детемъ небощыка Не-
вярдовского водлугъ тестаменту его, кгды летъ
доростуть, або девки замужъ ити будутъ, маетъ
заплатить и речы рухомые, которые в Текиняхъ
в скрыни лежатъ, вдале оддать и ашъ до нам-
нейшое речы вернуть, которого обовезую судше-

збоже вшелякое и увесь спратъ домовы а згода і немъ, абы сироты крыиды не мели, которыхъ
вси а вси речы мое рухомые одъ мала до вели-1 иенезей и речей рухомыхъ описанья найдутъ

товскихъ одъ ее милости пани Станиславовое
Нарушевичовое, кашталяновое Смоленское и одъ
сына ее милости пана Ольбрыхта Нарушевича.
Которые тые сынове мои на томъ деле переста-
вати вечне маютъ водле сего тестаменту моего,
кгдыжъ ихъ я симъ моимъ тестаментомъ оста-
точъпое воли моей тыми маетностямп теперь за
живота моего розделяю. Однакъ же тыхъ именъ

. всихъ малжонки моей милой а матъки своей пе
маютъ ни в чомъ рушыть и в пожыткохъ ее
всякихъ перегакажать, ажъ до жывота ее, подъ
утраченемъ тыхъ именъ усихъ. А еслибы сынъ
мой трети Крыштофъ з службы в добромъ здо-
ровью по жывоте моемъ прыехалъ, тогды маютъ
сынове мои Адамъ а Юрей его до ровного делу
в тыхъ маетностяхъ, теперь одъ мене имъ роз-
деленыхъ, межы собою прыпустить. Домъ мой
набытый, которы лежитъ у Вильни недалеко збору
еванелнцкого, подле звоницы руское церкви, вдоле,
идучы з улицы Великой Замковое до збору но
левой руце, записую малжонце моей милой пани
Крыстыне Котовской, отдаляючы отъ всихъ де-
тей моихъ на вечность, а по жывоте своемъ
вольно той малжонце моей будетъ которому хо-
течы сыну моему тотъ дворъ записати и даро-
вать, только повинна будетъ с того дому Вилен-
ского на кожды годъ по пети копъ грошей на
зборъ Виленский водлугъ листу нашого, которы
есмо посполу з нею дали паномъ сениоромъ збо-
ровымъ, платить, а по жывоте малжонки моей
милой сынъ мой, которому се тотъ домъ доста-
нетъ, потомужъ платить повиненъ будетъ, также
и потомки его. До того тежъ той же малжонце
моей милой пани Крыстыне Котовской даю, да"
рую и тымъ тестаментомъ моимъ по жывоте
моимъ на вечность записую яко гроты готовые,
такъ и на долгохъ, на листы обликги рознымъ
особамъ отъ мене позычоное, до того золото, се-
ребро, цыну, медь, шати, кони возники и робо- і
чые, стадо сверепе, быдло рогатое и не рогатое,

ка, што одно кольвекъ естъ и можетъ быть реч-
ми рухомымы названо и черезъ мене набыто, то
все ей быти маетъ, чого всего она вольна будетъ
водлугъ воли и найленшого унодобанья своего
ужывати и тымъ по жывоте моемъ шафовати и
межы дети свое, зо мною спложоные, яко и кому

тестамептъ и реестръ небощыковский в скрыни,
якожъ сынъ мой Адамъ взялъ ужо тые иенези
на иотребу свою. А што се дотычетъ сл}ігь и
челеди моее, тыхъ всихъ, яко великихъ, такъ и
малыхъ, малжонка моя маетъ отправить и за-
плату кождому з нихъ учынить, водлугъ давно-
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сти службъ ихъ, которымъ бы еще не заплачено
было, а к тому и нагороду слушную коньми и
сукнями моими, гато по мне зостанутъ, запла-
тить маетъ, а особливе слузе моему Шыману
Миколаеізичз7, которы з молодыхъ летъ своихъ
мне служытъ и оселость подо мною в Тейкишіхъ
маетъ, если би его сыіп. мой Юры но жывоте
зюемъ ховати не хотелъ на томъ крунте, па ко-
торомъ седппі, тогды маетъ ему грошми гото-
выми сорокъ копъ дати и вольно ему будетъ зо
всею маетностю своею рухомою и з будованемъ
того крунту зпроваднтьсе, где самъ похочетъ;
до того Лукашекъ, і;ухаръ мой на томъ крунте,
на которомъ трцерь седитъ, ма быть воленъ одъ
вшеликпхъ роботі, и послугъ восполокъ и з жо-
ноіо своею до жывотовъ своихъ, онрочъ в кухни
есть до живота малжопки моей, а но жывоте ее
сынови моему Юрьевп маетъ служить такъ, яко
мне служылъ, а еслибы его не хотелъ сынъ мой
Юры ховать на маетности своей, тогды маетъ
ему двадцать копъ грошей отдать, а онъ маетъ
зо всею тою маетностю своею рухомою з дому
того выпровадитпсе и служить, кому самъ но-
хочетъ, то на воли его будетъ, а не оддавши
тыхъ всихъ пенезей тому слузе и кухару моему
сынъ мой Юры и шіхто имъ ншікое трудности
ни в чомъ задавати не маетъ, нодъ занлаченемъ
совитымъ тыхъ пенезей. Челеди тежъ у мене |
жадное невольное нетъ и не было,—которые коль-
векъ'мущызны и белыхъ головъ з челедей есть,
то служатъ по доброй воли своей, вольно нмъ
будетъ кому хотечы но жывоте моемъ служить.
Якожъ водлугъ тое остатней росиравы моей, в
сеиъ тестаменте оппсанор, дети мои, ни в чомъ
оное не нарушаючы, справоватнся маютъ, в чомъ
ихъ боязнею Божою н сумненемъ обовезую. А

завираючы тотъ тестаментъ остаточное воли мо-
ей, зоставую его и даю ыалжонце моей милой
пани Крыстыне Котовской и сыномъ моимъ звышъ
мененымъ Адаму и Юрыо Беликовичомъ з моею
печатью и с подписомъ властное руки моей ру-
скимъ писмомъ, якомъ на тотъ часъ в той хо-
робе моей подписати могъ. А при справованью
того тестамеиту моего были и упросилъ есми
до него очевисто людей зацныхъ: его милость
князя Станислава Алекъсанъдровича Свирского,
подсудка земъского Ошменъского, яко врадника
тамошъпего, а его милость пана Петъра Стецъ-
кого, хоружого Ошъменъского и его милость пана
Яна Велнчъка, подстолего тожъ Ошъменского—
врадъниковъ земскихъ повету Ошменъского, ко-
торые за очевистою и устъною прозбою моею до
сего моего тестаменту печати свое прыложити и
руки подписать рачыли. Писанъ у Вильни лета
отъ нароженън Сына Божого тысеча шестьсотъ
дванадцатого, месеца Июня четвертого дня. У
того тестаменту печатей прытисненыхъ чотыры
а подписъ ругсъ тыми слови: Андрей Беликовичъ,
судья земский Ошменский. Stanisław Swirski, pod-
sędek Oszmianski z urendu mego wezwany pię-
czenć swą przyłożył у rękę podpisał. Piotr Stecki,
chorąży Oszmianski. Jan Wieliczko własną ręką.
Которыжъ тотъ тестаментъ за иокладанемъ и
прозбою пана Николая Топъчевского есть до
шшп. головныхъ Трыбуналышхъ уписанъ, с
которыхъ и сесъ видимусъ подъ печатью зем-
скою воеводства Виленского в семъ року тысеча
шестьсотъ тридцать первомъ, месеца Июня двад-
цать шостого дня его МИЛОСТИ иану Езофу Петкеви-
чу есть выданъ. Пнсапъ у Вильни. Янъ Коленда,
зем. Виленский писарь. Скорыкговалъ Спортикъ.

Тоже, заль Б, иік. S, Л? j , док. Л? и).

№ 177.—1612 г. 20 Августа.

Халецкій продаетъ Воловнчу свой доиъ на Іоповской улщ .

Ja Krysztof Chalecki z Chalca, dworzanin króla
Jegomości, starosta Olkinicki, czynie iawno у zez-
nawam tym moiem dobrowolnym wieczystym prze-
daźnym listem, isz ia, maiąc po nieboszczyku iego-

mosci panu Dimitrze s Chalca, podskarbiem wiel-
kiego xięztwa Lithewskiego, panu oycu moim, pra-
wem dziedzicznym z działu równego wi^zystego z
ichmosciarai pany bracią moią rodzoną na mię przy-
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padła kamienicę, na ten czas z gruntu pogorzałą,
w mieście Wileńskim leżącą, według granic, w pra-
•wiech na tę kamienicę opisanych, na ulicy Wielkiey,
która idzie do rynku z zamku, na rogu przeciwko
kamienicy pana Augustina Wawrzeckiego, nazwaney
Kozyczowskiey, a tyłem do domu pana Marcina
Bołądzisza, bokiem zasię wszedszy w kamienicę po
lewer ręce podle Jonasa, prochownika у podle og-
rodu Jana Bałaszka, a po prawey ręce do uliczki,
którą przed, tym nazywano Zadarzinską, a teras
zowią Jopowską у która idzie z Wielkiey ulice
Eynkowey do ulice Philipowskiey. Którą to kamie-
nicę nieboszczyk iegomość pan ociec moy kupił
prawem wiecznym połowicę iednę, nazwaną Sztul-

wiek prawem dostała, czynić nie mam, ani mocy
mieć będę wiecznymi czasy. A gdzie bym ia sam,
albo kto kolwiek inszy turbował prawem o tę ka-
mienicę iegomosci samego, albo successorow iego-
mosci, tedy ia sam у potomkowie шоу powinni bę-
dziemy, za oznaymieiuem o tym od iegomosci у
successorow iegomosci urzędownym, swym własnym
kosztem zastępować у oczyszczać iegomosci u każ-
dego prawa pod winą dziewiąci sst kop groszy Li-
thewskich toties, ąuoties bym iegomosci w prawie
iego sam turbował, albo onego oczyszczać nie chciał.
O co forum iegomosci ze mną u każdego prawa
wolne będzie; a ia, nie zażywaiąc żadnych obron
prawnych, tę winę zapłacić winien k-gomosci będę

binską, u pana Piotra Fonderflota, a drugą poło- s у urząd wskazać ią na mnie у odprawę clititeczną
wice u potomków pana Jopa Pratfusa (według
listo!' ich przedażnych) у oney był do śmierci swey
w spolśoinym używaniu. Tę tedy kamienicę, tak
opisaną, a na ten czas pogorzałą, maiąc ia w dzie-
rżeniu у używaniu swym spokoinem za prawem
moim wiecznym dziedzicznym, z dobrey woley mo-
iey przeciąłem ią na wieczność iegomosci xiędzu
Eustachemu Wołowiczowi, opatowi Lubienskiemu,
proboszczowi Trockiemu, pisarzowi у referendarzo-
wi wielkiego xięstwa Lithewskiego za pewną sum-
mę pieniędzy, to iest za toy tysiące kop groszy
litewskich у tę summę odebrawszy zupełna od ie-
gomosci do rąk swoich, iegomosci z niey wiekuiscie
ąuituię у zarazem puściłem у puszczam tę kamienicę
iegomosci ze wszystkim tak, iako się wsobie zdawna у
terasma у w granicach, w prawie na tę kamienicę opi-
sanych, naiduie у iako ią iegomość pan ociec moy
kupił у trzymał, także у ia po iegomosci ze wszy
stkim prawem, które do tey kamienice zdawna у
у teras należy wiecznymi czasy, nic iusz prawa
sobie, braciey, bliskim krewnym у potomkom moim
nie zachowuiąc, ale to wszystko prawo, które na-
leży do tey kamienicy у ktorem do niey miał, zu-
pełnie na iegomosci xiędza Wołowicza wlewaiąc,
zarazem ią w moc у w dzierżenie iegomosci podaię
do mienia, dzierżenia, używania у na swoy nalep-
szy pożytek obrócenia у szafowania wiekuistemi
czasy. Strony ktorey kamienice waruię to tym li-
stem у dobrowolnem zapisem moim, isz ani ia sam,
ani żaden z bliskich krewnych у powinnych moich
przeszkody у przenagabania żadnego iegomosci
liędzu Wołowiczowi у każdemu, któremu by
się potym od iegomosci ta kamienica iakim kol-

ną maiętnosci moiey wszelakiej uczynić powinien
będzie. A przed się ta przedaża moia według tego
dobrowolnego przedażnego listu mego przy iego-
mosci xiędzu Wołowiczu у successorach iego wiecz-
nie zostawać ma, a do oczyszczenia prawnego po-
winien będzie iegomość xiądz Wołowicz у sueces-
sorowie iegomosci mnie у potomkom moim praw
у muniment, według regestru podpisanego na te
kamienicę sobie odemnie danych, użyczać, toties.
quoties potrzeba będzie tego pokazowała. Gdzie by
tesz za nieoczyszczeniein moim, albo potomków
moich przes odsądzenie prawnie odeszła ta kamie-
nica od iegomosci xiędza Wołowicza, albo succes-
sorow iego, tedy ia у potomkowie moy in tali casu
będziem powinni wróci''- у «pełna iegomosci zapła-
cić summę istotną wzwysz pomienioną, którą mnie
dał iegomość za tę kamienicę, także у nakład wszy-
stek na budowanie, który by iegomość z szacunku
urzędowego na tym placu buduiąc uczynił, a to
wszystko uczynić у wykonać powinien będę pod
sowitem zapłaceniem istotney summy у nakładu
na budowanie, także у szkód, które iegomość
xiądz Wołowicz dla tego podiął. O co urząd kożdy,
do którego bym ia, albo potomkowie moy byli o
to przypozwani, odciąwszy wszelakie dilacie et dif-
fugia iuris, ale tylko weyrzawszy w samą rzecz,
skazać ma, według tego zapisu moiego poinienione
summy у winy na mnie у potomkach moich iego-
mosci xiędzu Wołowiczowi у odprawę, skuteczną
według skazu swegu powinien będzie iegomosci
uczynić na ktorey kolwiek maiętnosci moiey, gdzie
kolwiek leżącey. I na tom dał ten list moy moią
własną ręką podpisany у pieczęcią zapieczętowany
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A dla lepszey pewności prosiłem o podpisanie rąk
у przyłożenie pieczęci do tego listu mego ichmosciow
moich miłościwych panów у przyiacioł, jasnie wie-
lebnego iegomosci xiędza Benedicta Woynę, z łaski
Bożey biskupa Wileńskiego, iegomosci pana Jarosza
Wołowicza, podskarbiego ziemskiego у pisarza wiel-
kiego xięstwa Litewskiego, Upitskiego, Rudnickiego
etc. starosty, iegomosci pana Wincentego Woyny,
dzierżawcy Intnrskiego. Którzy to ichmosć na proz-
bę moię uczynić to raczyli iako dobrze wiadomi
tey sprawy. Pisań w Wilnie dnia trzynastego Au-
gusta, roku Pańskiego tysiąc sześćset dwunastego.
(L. S.). Crzystof Cbalecky s Chalcza ręką własną,
Benedict Woyna, biskup Wileński. Za ustną у oczi-

wistą prozbą iegomosci pana starosty Wołkinickieg
Jarosz Wołłowicz, podskarbi ziemski у pisarz wiel-
kiego xięstwa Litewskiego do tego listu przy pieczęci
moiey ręką własną podpisał. Za ustną у oczewistą
prozbą iegomosci pana starosty Wołkiniskiego do
tego listu pieczęć у rękę własną podpisał Wincenty
Woina.

Року д р і ' (Ю12), месеца Августа к (20) дня
у Вильни папъ Крыштофъ Халецкий, староста
Волькшшцкпй, тотъ лисп, свой еамъ устне пе-
редті его королевскою милостью призпалъ и ку
актыковапыо до кннгъ канцелярийскпхъ подалъ*
Кгабрыель Война, подкапцлерый.

Тоже, залъ Б, гик. S, папка 2, Л? ?6.

№ 178. —1613 г. G Апр ля.

Альбр хтъ Станислава Радивилъ еъ братоиъ евоимъ Никола иъ даритъ Евстафію

Воловичу въ Бильн ллацъ и огородъ, прил гающій къ Іоповской улиц .

Ja Albrycht Stanisław Radziwił, xiąże na Ołyce,
z Nieświeża, staroście Zmudzki, swym у brata swego
rodzonego starszego xiążęcia imsci pana Mikołaia!
Krysztofa Radzhviła imieniem, nie maiąc na ten j
czas leszcze działu wieczystego w majętnościach
dziedzicznych s sobą, ale za mocą od iego mści'
pana brata swego pomienionego zupełną у dosta-
teczną mnie na to od iego mści daną у "ręcząc w
tym za iego mści pana brata swoiego," obaj spoinie
У ieden za drugiego, oznaimuiemy у zeznawamy
tym dobrowolnym listem darownym у zapisem na-
szym wieczystem wszem wobecz у każdemu zosob-
na teraz у na potym będącym,, isz my, obay bracia
rodzeni, będąc w spokoinem dzierżeniu у używaniu
PO nieboszczyku sławney pamięci xiążęciu iego
mści panu Stanisławu Radziwile, na Nieświeżu у
Шусе xiążęciu у staroście Zmudskim, panu oicu na-
szym na nas dziedzicznym prawem spadłym, ogroda
У Placu, w mieście Wileńskim leżącego, własnego
naszego oyczystego.nam prawem dziedzicznym wiecz-
nym należącego, pod prawem ziemskiem slachec-
kim na pewnym miescu leżącego, to iest przy uli-
cy, Jopowsk.ey nazwanej, która idzie z ulice Ryn-
kowey, mianowicie przy toy ulicy Jopowskiey, ied-
nem koncern, a z drugiego boku tyłu kamienice

Rożyczowskiey, a na ten czas pana Augustina Waw-
rzeckiego, a z drugiey strony tyłu domu na ten
czas p. Gabriela, slosarza, tyłami zasię dalszerai
tego ogrodu z iedney strony od Danielewskiey ka-
mienice, którą na ten czas trzyma p. Paweł Pro-
gulbicki, a daley tyłem od p. Sebestiana Zales-
kiego Pigułki, a zgoła tak, iako się ten ogród у
plac nasz w murze у w granicach swych zdawna
miał у iako go sław. pamięci xiąże iego msć, dziad,
a potym у pan oceic nasz był w spokoinym dzier-
żeniu у używaniu у iako się nam obiema braciey
rodzoney przyinszychnaszychmaiętnosciach dziedzicz-
nych prawem wiecznym dziedzicznym po panu oicu
naszym dostał. Tedy my pomienieni braci rodzeni z
dobrey woley у upodobania naszego у z uprzey-
mey chęci у życzliwości naszey ten pomieniony
plac у ogród nasz własny dziedziczny wyżey opi-
sany ze wszystkim tym, iako się sam w sobie ma,
z budowaniem na nim у ze wszystkiem prawem
naszem, ktorechmy nań mieli у iako się z dawna
w sobio miał, nic na się у potomki nasze nie zo-
stawuiąc prawa, daiemy, daruiemy у wiecznymi
czasy zapisuiemy tym listem у dobrowolnym wie-
czystem zapisem naszym wielebneinj§, w Bodze іш-
sci xdzu Eustachemu Wołowiczowi, opatowi Lubieu-
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skierau, proboszczowi Trockiemu, pisarzowi у re-
ferendarzowi W. X. Lit. i za razem ten plac у
ogród nasz pomieniony ze wszystkiem prawem na-
szem, tak iako się ma w granicach swych, w moc,
"władzę у dzierżenie wieczne podaiemy у puszcza-
my temusz iego mści xdzu Woło wieżowi
na potym prawa niiakiego у tytułu у przystępu
sobie żadnego nam samym у potomkom naszem nie
zostawuiąc do tego placu у ogrodu pomienionego,
ale się ze wszystkiego prawa naszego wyrzekaiąc
у wszystko prawo nasze, które nam obiema bra-
ciey naszem prawem dziedzicznym służyło, wle-
waiąc zupełnie у wiecznie na pomienionego iego
mści xdza Eustachego Wołowicza, tak iż, od tego
czasu у daty tego listu wiecznego darownego z&-.
pisu naszego, wolno będzie iego mści xdzu Woło-
wiczowi wziąć ten plac у ogród nasz wimoc у
dzierżenie swoie wieczne, onym szafować, dispono-
wać у zapisowac według wolej у upodobania swoiego
nailepszego, iako iedno wola iego mści będzie wiecz-;
nymi czasy. A my iusz obay spoinie ykożdy zjias
zosobna, także bliscy krewni у potomkowie na po-
tym naszy od daty tego listu zapisu naszego w
ten ogród у plac pomieniony, od nas iego mści xdzu
Wołowiczowi wiecznie darowany у zapisany, ani w
żadne pożytki iego у successorom iego mści wstę-
pować się przeszkody у przekazy żadney czynić nie
mamy у mocy nie będziem mieli, wiecznymi czasy.
Y na tom ja Albricht Stanisław, xiąże na Ołyce у
Nieświeżu swoim imieniem у xiążęcia iego mci
pana Mikołaia Krysztofa Radziwiła, p. brata mego

starszego, za wolą, wiadomością у dobrowolnym na
to pozwoleniem iego mści у dostateczną plenipo-
tentią, mnie na to od iego mści pana brata daną,
dałem ten list zapis moy wieczysty darowny iego
mści xdzu Eustachemn Wołowiczowi, opatowi Lu-
bienskiemu, proboszczowi Trockiemu, pisarzowi y
referendarzowi W. X. L. z podpisem ręki moiey
własney у pod pieczęcią moią, do którego za ust-
ną a oczewistą prośbą moią ręce swe podpisać у
pieczęci przicisnąć raczyli ichmć xiąże Albriclit
Władysław Radziwił, na Nieświeżu у Ołyce, woie-
wodzic Wileński, a iego msć pan Jan Skumin Tysz-
kiewicz, pisarz W. X. Lit., Bracławski у Nowo-
grodzki starosta, iego msć pan Jan Sokolinski, pi-
sarz W. X. Lit., Orlenski starosta. Pisań w War-
szawie, dnia szóstego Kwietnia roku Pańskiego ty-
siąc sześćset trzynastego. Albrycht Stanisław Ra-
dziwił m. p. Albrycht Władysław Radziwił m. p.
Jako pieczętarz Janusz Skumin Tyszkiowirz, pisarz
•W. X. Lit., staro*sta Brasławski у Nowogrodzki
własną ręką. Jan z Drucka Sokolinski, pissarz
,W. X. Litewskiego' ręką swą. Roku tysiąc sześć-
set trzynastego,- dnia-dziesiątego miesiąca Kwietnia
xiąże iego msć Albricht Stanisław Radziwił swoim
у brata swego rodzonego starszego xiążęcia iego
mści Mikołaia Krysztofa Radziwiła imieniem ten
list przed królem iego mscią sam oczywiście przy-
znał. Leo Sapieha, kandierz W. X. Litewskie-
go m. p.

Тоже, залъ Б, шк. 2, папка Л? 202, док. Л? у у.

№ 179.-1613 г. ЗО Мая.

Заявл ні вознаго о ввод Вил нскаго Кустоша Волловича во влад ні ллацомъ

и огородомъ, которые подарили ему Альбрехтъ и Николай Радивиллы.

Выписъ с кни ъ головныхъ Трыбуналышхъ,
у Вильни отъправованыхъ.

Лета отъ нароженья Сына Божого тисеча
шестьсотъ трынадцатого, месеца Мая тридцатого
дня.

Передъ нами судьями головными, на Трыбу-
налъ у великомъ князъетве Литовскомъ з вое-
водствъ, земль и поветовъ на рокъ теперешний

тисеча шестьсотъ тринадцатый обраными, став-
шы очевисто возный енералъ его королевское
милости надворный великого князства Литовского
Езофъ Янковский, а нры нимъ сторона шляхта
Матысъ Лукашевичъ, Петръ Жарновъский и Ни-
колай Петровичъ, нрызнали квитъ свой интро-
мисыйный ку вписанъю до книгъ головныхъ
Трыбунальныхъ в тые слова писаный: Я Езофъ
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Янковъский, енерадъ его королевское милости
надворный великого князства Литовского, я Ма-
тысъ Лукашевичъ, я Иетръ Жариовский и я
Николай Петровичъ, земяне господарские воевод-
ства Виленского, яко сторона при енерле буду-
чая, вси чотыры згодне созънаваемъ симъ на-
шымъ квитомъ, ня;ъ в року теперешнемъ тисе-
чномъ шестьсотномъ трышідцатомъ, месеца Мая
двадцать девятого дня, передо мною енераломъ н
передъ нами шляхтою его милость ианъ Лнъ
Величко, нодстолнй Ошъмен'ьскпй, занисаньемъ
и розказаньемъ ясне велиоягного нана его ми-
стн, пана Альбрыхта Станислава Радивилла, кня-
жати ua Олыце и Несвнжу, нана своего, завелъ,
в моцъ и у вечное держанье и въ снокойное
ужыванье іюдалъ п ноступилъ ясне в Бозе ве~
лебному его милости князю Енстахиусови Воло-
вичу, референдарови и пнсаровн великого княз-
ства Литовского, иробощови Троцъкому, опатови
Любішскому, кустосовн Виленскому, водлугъ ли-
сту ихъ милости кішжатъ Радивилов'ь, на веч-
ность царовного и передъ его королевскою мило-
стью сознаного, огородъ ихъ милостей в месте
Виленскомъ, в улицы Еновской, муромъ обмуро-
ваный, а черезъ улицу цротивку каменицы его
милости князя референдара лежачый, с одное
стороны отъ улицы Еповское и з фортъкою с
тое улицы до того огороду, з другое стороны отъ
дому Кгабрыеля Зарубы, слесара и далей отъ ка-
мешщы Штефълевское, с третєє стороны отъ ка-
меницы Себестыяна Никгулки, с четвертое сто-
роцы отъ иляцу u дому его милости папа Юрья
з Бурына Кплияновского, который то огородъ у
границахъ вышей онисаныхъ за таковымъ вра-
довнымъ подапьемъ его милость киязь референ-
дарь черезгь приятелей свонхъ паиа Матея Вло-
ховича и нана Яна Матейковского передо мною

енераломъ п передъ нами шляхтою в держанъе
увошодшы, в посесыю и в уживане свое взялъ.
Которого сознанья нашого я енералъ и мы шлях-
та ку заиисанъю до кннгъ дали есмо сесънашъ
квитъ подъ нашыми печатьми и с иодписаньемъ
рукъ, которые есьмо писать умели. Писанъ у
Вильни, лета отъ нароженья Сына Божого тисеч-
пого шестьсотного тринадцатого, месеца Лая
двадцать девятого дня. У того квиту печатей
прнтпсненыхъ чотыры, а подписъ руки возного
тими словы: Езофъ Янъковский, енералт> его ко-
ролевское милости рукою. Которыжъ тотъ квптъ
з устънымъ и очевистымъ прызъианьемъ ене-
рала н шляхты, естъ до киигъ головныхъ Тры-
буналъныхъ вписанъ, с которыхъ и сесъ вы-
ішсъ подъ печатью земъскою воеводства Вилен-
ского ясне в Іїозе велебному его милости князю
Евъстахиусовп Воловичу, референдаровн и іш-
сарови великого князства Литовского, пробощови
,Троцкому, оиатови Любнльскому, кз'стосови Вн-
ленскому естъ выданъ. Писанъ у Вильни. Аіе-
xauder Massalski, marszałek Trybunalski га. р.
Andrzey Agrippa, deputat Wilen. Krzysztof Klo-
sowski, deputat Oszmiansky. Woyciech Skinder, pi-
sarz i deputat powiatu Lidzkiego. Wasyly Miesz-
kotny, deputat Brasławski m. p. Piotr Misopad,
koniuszy, deputat Połocky ręką swą. Z woiewod-
stwa Brzeskiego Kościuszko Mikalay Siechnowicki.
Deputat s Pińska Hryhorey Furs m. p. Z woiewoc-
twa Trockiego deputat Adam Raiecky m. p. Pukel,
deputat z woiewodstwa Nowogrodskiego. Jan Gra-
dowsky, deputat powiatu Kowieńskiego. Jan Ju-

; dickj, pisarz ziem., deputat Rzeczycki. Янъ Колеяда
зем. Вилен. писарь. Скорыкговалъ с книгами.
Оленъдский.

Тоже, залъ Б, щк, 8, папка 2, док. А; уу.

№ 180. - 1614 г. 15 Октября.

Юрій Вольмиисвій прода тъ Сытинскому принадлежащую ему часть дома на Зам-

ковой улиц .

Выпись съ книгь земскихъ повету Вилен:

ского.

Лета отъ нароженья Сына Божого тисеча
шестьсотъ четырнадцатого, месеца Октебра пет-
надцатаго дня. •



На рокохъ судовыхъ земъскихъ Михалов-;
скихъ, о светомъ Михале святе рымскомъ пры-
палыхъ и судовне у Вильни отнравованыхъ, пе-
редъ нами Жыкгимонтомъ Кгедройтемъ, судею,
Адамомъ Вънучъкомъ, нодсудъкомъ, а Япомъ Ко-
ленъдою, писаромъ, врядниками судовыми зем-
скими повету Виленъского, постановивъшысе
очевисто земенинъ господарский повету Ошъ-
менъского ланъ Янъ Статъкевичъ, оповедалъ
и, переносечы съ кшігъ кгродскихъ УІШТЪСКИХЪ

до кннгъ земъскихъ Виленъскихъ, покладалъ вы-
пись съ кпигъ кгродскихъ Упитскихъ въ дате
року тисеча шестьсотъ четырнадцатого, месеца
Февраля шостого дня, належачий и выданый
его милости пану Яну Сытинъскому, маршалку
его королевской милости повету Упитъско-
го зъ листу, отъ его милости пана Юрья
Юрьевича Волмипъского, Старостина Улитского
вышъ мененому пану Сытипъскому на речъ, въ
томъ листе описаную, даного и на томъ вряде
кгродскомъ Упитскомъ сознаного, иры которомъ
выписе и самый листъ орыйиналъ лередъ нами
оказавъшы, просилъ, абы тотъ выписъ кгрод-
скпй Уіштский до книгъ земскихъ Виленъскихъ
вписанъ былъ. Мы врадъ, того вышісу и листу
пры намъ покладаного огледавъшы и читаного
выслухавъшы, дали есмо его до книгъ вписати
и въппсуючы слово до слова такъ се въ собе
маетъ: Выпись съ книгъ кгродскихъ вряду ста-
роства Упитскаго. Году отъ пароженья Сына
Божого тисеча шестьсотъ четырнадцатого, месеца
Февраля шостого дня. На роч-ькохъ кгродскихъ
фепралевыхъ, лорадкомъ статутолы.мъ прыпалыхг
и судовіліе отнравованых-ь, псредъ нами Мнко-
колаеиъ Мицкевичомъ Рымъвидомъ, нодстаро-
стимъ, Мартииомъ Залесішмъ, судейю, а Хрызо-
стомом7> Снарсгсимъ, иодстолнігь Городенъскимъ(

шісаромъ, врядниками кгродсктш Уиптскпмн,
отъ его милости пана Яроша Воловича, иодскар-
бего земского и писара великого князьства Ли-
товъского,старосты Уиитского, тивунаПоюрского,
державъцы Рудницъкого, на справы судовые пы-
сажоными, постановпвшысе очевисто земенипъ
господарский повету Упитского и земли Жомо-
итской его милость панъ Юры Юрьевичъ Вол-
менский, старостичї. Упптский, положывшы листъ
СВОЁ добровольный вечыстый продажный записъ
ііодъ печатью и съ поднисомъ руки своей, такъ

тежъ подъ нечатьми и съ подппсами рукъ лю-
дей зацныхъ, имены въ томъ листе нижей иене-
ныхъ, водлугъ права справленый, даный и на-
лежачый земенину и маршалъку господарчому
повету Упитскоі'0 его милости пану Яну Сы-
тинъскому на тречъ, меновите въ томъ листе опи-
саную, который тотъ листъ устънымъ а очеви-
стымъ нрызпаньемъ своимъ ствердившы, жедалъ
насъ враду, абы былъ чытанъ, а по прочытапью
до книгъ вписанъ, которого листу мы врадъ,
огледавшы и ку ведомости нашой прыпустившы,
за жеданьемъ его милости велели есмо до книгъ
вписати и въшісуючы слово въ слово такъ се
въ собе маетъ:

Ja Jerzy Juriewicz Wolminski, staroście Upit-
ski, ziemianin iego królewskiey mości powiatu Upic-
kiego у ziemie Żrnudskiey, wiadomo czynię у zez-
nawam tym moim listem dobrowolnym wieczystym
przedażnym zapisem, donosząc to ku wiadomości
wszelakiego stanu ludziom teraznieyszego у na po-
tym będącego wieku, ysz co w roku przeszłym thy-
siąc pięćset dwiewięcdziesiąt dziewiątym, miesiąca
Maia dziesiątego dnia nieboszczyk sławney pamięci
pan ociec moy, iego mość pan Jerzy Wołminski,
starosta Upitski, będąc potrzebny sumy pieniędzy
cztyrech set kop trzydziestu dziewiąciu у groszy
piąciudziesiąt ośmiu, ku własney potrzebie swey
wzioł у pożyczył u iego mości pana Janusza Woł-
mienskiego, woiewodzica Smoleńskiego, starosty
Wiszniewskiego. brata swego rodzonego, a stryia
mego, w ktorey to mianowaney sumie pieniędzy
zastawił у w moc, w dzierżenie zawiódł połowicę
kamienice swoiey, na część z równego działu na
siebie przychodzącą, leżącą w mieście iego królew-
skiey mości Wileńskim, na ulicy Zamkowey, poz-
woliwszy tym listem swoim dobrowolnym zastaw-
nym zapisem iegomosci panu Januszowi Wołrnien-
skieinu tę połowicę kamienicy swoiey do oddania
na roku sumy pieniędzy według zapisu trzymać,
gdzie by tesz potrzebował sumy pieniędzy, tedy to
warował nieboszczyk pan ociec moy w zapisie swo-
im, że wolno komu chcąc у tę połowicę kamienicę
takim że prawem puścić, a iegorność pan ociec nasz
у przeciwko tego iako у panu bratu swemu za-
chować się był powinien, a po nim у my potom-
kowie iego tak, iako to szyrzey po dostatku na
tym liście dobrowolnym zapisie nieboszczyka iego-
mosci pana oyca mego po dostatku opisano iest.
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Który to nieboszczyk pan ociec raoy, nie okupiw-
szy tey połowice kamienice, s tego świata śmiercią
zszedł у umarł, po którego śmierci wieczność po-
łowice tey kamienicy spadła у przyszła prawem
wiecznym dziedzicznym na nas synów iegomosci, to
iest na mię Jerzego Wołminskiego у na brata mego
rodzonego iegomosci panu Jana Wołminskiego, sta-
rostę Krewskiego. Niżli jegomość pan Janusz Woł-
minski, [.otrzebny będąc pieniędzy, w tcyże sumie
pieniędzy zastawił tę połowicę kamienicy iegomo-
sci panu Janowi Sycinskieimi, marszałkowi Upit-
skiemu, a wprzód tego ieszcze tenże iego-
mosć pan Janusz Wołminski, ivoiewodzie Smoleń-
ski, w roku przeszłym tysiąc pięćset dziewięćdzie-
siąt ósmym, miesiąca Tbra wtorrgo dnia połowicę
tey kamienicy, na siebie z równego działu przy-
chodzącą, potrzebuiąc sumy pieniędzy dwuset kop
gro.-zy Litewskich, w ktorey sumie zastawił mia-
nowane połowicę kamienice, a potym w roku ty-
siąc szesćsotnym wtorym, miesiąca Januarij iedena-
stego dnia, przybrawszy Jeszcze większą sumę pie-
niędzy, tę połowicę kamienicy prawem wiecznym

przedał у puścił iegomosci panu Janowi Sycinskie-
niu, marszałkowi Upitskiemu. Przeto ia Jerzy Woł-
minsk;. staroście Upitski, życząc iegomosci panu
marszałkowi Upitskiemu, aby z Jednego to kamie-
nicę trzymał, wziąłem u iegomosci rękodayną, go-
tową у do rąk moich odliczoną sumę pieniędzy, to
iest cztyiysta kop groszy liczby у monety Li-
tewskiey, za którą tą mianowaną sumę pieniędzy
przedałem у wiecznym, a nieodzownym prawem
puściłem tę. cześć kamienicy, na mię po niebosz-
czyku siawney pamięci iegomosci panu Jerzym
Wołminskim, staroście Upitskim, panu oycu moim
spadłą, у z równego działu na mię od* pana brata
mego rodzonego przytchodzącą, iegomosci panu Ja-
uowi Sycinskiemu, marszałkowi Upitskiemu, iego-
niosci samemu, małżonce, dzieciom, potomkom, iego-
mosci ла wieczne, a potomne czasy ze wszytkim
na wszytko, co by iedno na część moią od pana
brata mego rodzonego z równego działu należeć
miało, tak, ysz iusz od daty tego listu mego osoba
iegomosci pana Jana Sycinskiego w osobie moiey
być ma, gdyżem to wszytko, co by iedno na część
moię na mię w tey kamienicy z równego działu
od pana brata mego rodzonego iegomosci pana
Jana Wołminskiego należeć miało, z osoby swoiey
zniosszy, na osobę iegomosci wlałem у wliwam у

żadnego przystępu iakim kolwiek sposobem wymy-
ślonego у wynaydzionego sobie у nikomu nie zo-
stawiłem. Wolen będzie iegomość pan Jan Sycin-
;Ski, marszałek Upitski, tą częścią kamienicy, prze-
każą moią, a kupią swoią; iako chcący rządzić, po-
żytki z niey przychodzące na siebie brać, przedać,
zastawić, dać, darować, komu chcący zapisać у wed-
ług woli у upodobania swego szafować, a ia iuż od
daty togo listu mego wieczystego zapisu w namniey-
szą część tey kamienicy wstępować się. nie mam,
tak sam przez siebie, żonę, dzieci, przyiacioł, krew-
nych у ludzi obcych pod zapłaceniem zaręki na
iegomosci pana marszałka у ktoby na potym dzier-
żącym był tysiąca złotych polskich, а у lakową
zarękę zapłaciwszy, przed się ten list moy wieczy-
stey przedaży u każdego prawa у na wszelakim
mieyscu przy zupełney mocy chowany у rozumia-
ny być ma. To tesz waruię tem listem moim, ies-
*iby kto kolwiek s pierwszym prawem do tey czę-
ści kamienicy przypowiadał у trudność iaką iego-
mosci panu Sycinskiemu albo dzierżącemu na po-
tym komusz kolwiek zadawał, tedy ia Jerzy Wol-
minski, za oznaymieniem sobie przez woźnego którego
kolwiek powiatu za niedziel dwie, mam у powinien

| będę oczyszczać у oczyścić pod zaręką zwysz mia-
nowaną. I na tom dał ten moy list dobrowrolny
wieczysty zapis iegomosci panu Janowi Sycinskie-
mu. marszałkowi.Upitskiemujiuod moią pieczęcią^-
s podpisem ręki iney. Do którego o przyłożeniu
pieczęci у о podpis rąk prosiłem ludzi- zacnych
powiatu Upitskiego, iegomosci pana Mikołaia Ja-
woysza, iegomosci paua Jerzego Ałexandrowicza, u
iegomosci pana Krzysztopha Sadowskiego, którzy za
prozbą moią pieczęci swe przyłożyli у ręce podpi-
sali. Pisań na Upicie roku od narodzenia Syna Bo-
żego tysiąc sześćsetnego cztyrnastego, miesiąca Fe-
bruarij pierwszego dnia. У того листу вечыстог
продажного печатей сполъна прытнеиеныхъ чоты-
ры, a иодъішсы рукъ тыми словы: Jerzy Woł-
minski, staroście Upitski ręką swą; pieczę.tarz ocze-
wisto proszony Mikołay Jawoysz, Jerzy Аіехап-
drowicz ręką swą. Proszony pieczę.tarz Krzysztof
Sadowski ręką swą. Котороежъ тое очевистое до-
броьи.чыіоо сознанье особы звышъ помепеной до
існнгъ кгродскпхъ Уііптскихъ есхь вписднъ, съ
кохорыхъ и сесъ выписъ подъ печатыш и съ
нодішсами уукъ нашыхъ его милости нану Яну
Сытинскому,маршалъку Упитъскому, & ъ вщаиъ.
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Писанъ у Поневежу. У того выпису печатей
врадовыхъ прытисненыхъ тры, а подпись руки
писарской тыми словы: Хрызостомъ Снарски,
кгродский Упитский писарь. Которы-жъ тотъ
выписъ есть . до книгъ земъскихъ Виленъ-
скихъ вписанъ, съ которыхъ и сесъ выписъ подъ

нашыми врадовыми печатьми его милости пану
Яну Сытинъскому, маршалъку его королевской
милости Упитскому, есть выданъ. Писаиъ у
ВИЛЬНИ. (L. S.) Янъ Коленда, земский Виленский
писарь.

Тоже, Б, шк 8, Л? А, актъ <№ 8-j.

№381.— 1615 г. 9 Января.

Зав щані В ликовичовой.

Видым\гсъ с книгъ земъскихъ воеводства
Виленского.

Лета отъ нароженья Сына Божого тисеча
шестьсотъ петнадцатого, месеца Генвара девя-

• того дня.
На рокахъ, судовыхъ земскихъ, о трехъ кро-

зяхъ святе рымскомъ прыиалыхъ и судовяе у
Вильни отправованыхъ, передъ пали врадниками
судовыми земскими повету Вилепского, Жыкги-
монтемъ Кгедройтемъ, суьдею, Адамомъ Внучъ
комъ, нодсудкомъ а Яномъ Колендою, нисаромъ,
постановившысе очевисто панъ Мартпнъ Харе-
вичъ оповедалт, и ку вписанью до книгъ зем-
скихъ Виленскихъ покладалъ тестаментъ оста-
точное воли зошлое небощыцы ее милости папи
Крыстыны Котовское Андреевое Беликовичовое,
сз'дьиное земское повету Ошъменского, просечы,

абы былъ до книгъ земскихъ Виленскихъ впи-
сапъ. Мы врадъ, того тестамепту огледавшы и
читаного выслухавшіл, велели есмо его до ішигъ
вписати, который вписуючи слово до слова такъ-
се в собе маеть. Во имя Отца и Сына и Духа
светого Бога в Троицы Единого. Амынь. Я
Крыстына Котовская Андреевая Беликовичовая^
судышая земская повету Ошъменского, земянка
господарская, бачечы быть на семъ свете непев-
ность жывота дочесного кожъдого человека, а
згола великие отмены в кожъдыхъ речахъ, за-
чымъ я, заховуючысе водлугъ слова Божого, где
росказуеть,мовечы, абысте были готовыми,кгдыжъ
не ведаете часу ани годины, а до того и с по-
винности моее хрестияпское, хотечы готовость
мою якожъ кольвекъ на семъ свете указать,
умыслила есми за доброго здоровья, памети и

смыслу моего, маетъность мою всякую лежачую и
рухомую симъ тестаментомъ остатнее воли моее1

розрадити и розправити, постерегаючы и сум-
ненья моего, зъвлаща которому сынъ мой милый
небощыкъ Адамъ Беликовичъ, судичъ земский
Ошъменьский, дворанипъ его королевское мило-
сти и з милого малжонкою своею небощыцою па-
ни Гальшкою Зверовною, зходечы з сего света,
тестаментомъ остатнее воли своее детки свое, а
внуковъ моихъ, трохъ сыновъ, Стефана, Крыш-
тофа а Еремия и всякую маетность свою, имъ
на вечъность належачую, въпродъ ІІану Богу
Всехмогущому поручивши и позволившы теста-
ментомъ своимъ тыми имены водлугъ воли моее
шафовать н кого хотечы опекуновъ такъ потом-
ству его, а внукомъ моимъ мидымъ, яко и тымъ
маетпостямъ установить, мне Крыстыне Котов-
ской Андреевой Беликовичовой, матце своей, в
опеку на прейзрене мое подали, про то я, захо-
вуючысе водлугъ вольности права посполитого
и слушного баченя и унодобаня моего, такъ хо
чу меть и росправую. Наиродъ, кгды Панъ Боп>
духа моего до хвалы свое светое узяти будеть
рачылъ, которого я ему в руки отдаю, тогды
прошу аятей моих7> милыхъ, пана Остафея Бор- ,
ка а пана Павла Осинского и дочокъ моихъ а
малжонокъ ихъ, папи Гальшки Беликовичовни
Остафъевое Борковое и пани Раини Беликови-
човни Павловое Осинское, абы тело мое греш-
ное учъстиве подле тела небощыка пана малъ-
жонка моего милого, его милости пана Андрея
Беликовича, судьи земского Ошъмеиского, в
именью Текиняхъ, в повете Ошъменскомъ лежа- .
чомъ, ве зборе евангелицкомъ цоложоно было, на
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который зборъ Текинский, водлугъ воли и те-
стаменту небощыка пана мадъжонка моего ми-
лого, заховуючи его во въсемъ пры моцы, потвер-
жаю и прошу кожъдого держачого того именя з
внуковъ моихъ милыхъ, а до дойстя летъ ихъ,
тогды опекуновъ тыхъ именей ихъ, в семъ тес-
таменте моемъ назначоныхъ, абы яа коя:ды годъ
министровп того збору Текинского все сполна
доходило и во всемъсе водлугъ поменеиого тес-
тамепту досить деело. Унуковъ моихъ милыхъ
и маетъность ихъ всякую, имъ на вечъность на-
лежачую, такъ росправую: старшого унука моего
милого Стефана Беликовича, водлугъ милостивое
ласки освецоного княжати его милости пана
Крыштофа Радивила — Сейненского, Жыжъмор-
ского и Быстрыцкого старосты, ижъ его милость
рачылъ быть милостивымъ паномъ и добродеемъ
сыну моему помепеному небощыку Адаму Бели-
ковичу, слузе своему, за жывота его, а теперъ
тоежъ милостивое ласки певна будучы, якожъ
sine то его княжачая милость и самъ ярыобецать
рачыдъ быть милостивымъ паномъ и потомству
его позосталому, тогди того внука моего, Стефа-
на Белпковнча, в милостивую ласку и в оборону
до его княжа'чое милости отдаю, который маеть
быть до его шіежачое милости одданый, кгды
прыйдетъ часъ на науку до школы, абы послуги
свое сироцъкие з детинства в ласку его милости
оферовалъ и пры его милости былъ, о што про-
шу и черезъ сесъ тестаментъ остатнее воли моее
абы его княжачая милость, чынечы з милостиво,,
ласки своее панское, того се не збрапялъ, яко
бы, будучы в милостивой ласце и опеце его ми-
лости, былъ выховапъ и вытвичонъ в боязни
Божой и в наукахъ вызволеныхъ ку несмер-
тельпой славе его княжачое милости. А до часу
даня до школы маеть быти пры зятю моемъ ми-
ломъ пану Павлу Осинскомъ. Другому внуку
моему милому Крыштофу Беликовичу тогожъ
пана Павла Осинского зятя моего милого опе-
куномъ установляю; ютъ маетъ быть пры немъ,
пану Павлу Осинскомъ, а прошу, абы былъ в
той ж боязни Божой выхованы и вытвичоны
релей еванелицкое. Третего унука моего молод-
шого, имепемъ Еремея Беликовича, ижъ ещо за
жывота своего небощыкъ сынъ мой милый, панъ
Адамъ Беликовичъ, самъ и з мадъжонкою своею
небощыцою пани Гальшкою Зввровною зоставили

пры его милости пану Ярошови Зверу, войскомъ
Новгородскомъ, тестю своемъ, на выховане его,
хотяжъ певнамъ, же его милость панъ Зверъ и
кромъ прозбы мое самъ, яко дедъ внукови с пры-
рожоное и повинное милости своее опекуномъ и
добродеемъ ему будеть, однакъ же я, водлугъ те-
стаменъту небощыка сына моего милого, а вод-
лугъ воли моее помененого его милости пана Звера
опекупомъ назначаю до часу науки в школе, а
кгды часъ на науку в школе прыйдеть, маеть
его милость панъ Зверъ того помененого унука
моего отдать до зятя моего пана Павла Осин-
ского, который то зять мой милый маетъ, его
узявшы, дать па науку до школы еванелицкое
весполъ с Крыштофомъ, внукомъ моимъ мильшъ,
абы были вытвичени в релей еванелпцкой. А
именямъ, имъ внукомъ моимъ палежачымъ и вся-
кимъ маетъностямъ ихъ тые особы опекунами
быти маютъ, то естъ имепе Текины з фольвар-
ками, называемые Мелекгяны и Бетяпы и с фоль-
варкомъ, черезъ мене прыкупнымъ у пана Мар-
тина Радецкого, тежъ называемымъ Бетюны, зо
всішъ на все тое имене с поддаными и зо
всякими пожытками, збожъемъ всякимъ в ноли,
в гумне и в клетяхъ зсыпанымъ, з быдломъ
вшелякпмъ подаю в опеку зятю моему пану
Остафъю Боркови, в которое именье и с поме-
неными фольварками, такъ яко се в собе маетъ
панъ Остафей Борекъ, зять мой, по жывоте моемъ
маетъ» върадовне въшодшы, въ опеце своей дер-
жати и въсякихъ пожытковъ прывлащать потомъ-
ству сына моего милого, небощыка Адама Бели-
ковича, вънукомъ моимъ милымъ до летъ унука
моего старшого Стефана Беликовича, которому
теперь в семъ году теперешънемъ тисеча шесть-
сотъ чотырнадцатомъ, месеца Июня десятого дня,
скопчыло годовъ пять. А кгды, дастъ Панъ Богъ,
до летъ зуполныхъ дойдетъ, повиненъ ему бу-
детъ с того именья уступить и с прыходовъ
грошовыхъ, въ томъ именъю прыходячыхъ, дичбу
достаточную учинить. А ижъ с повинъности хре-
стианъское и остатнее воли моее повинна того
постерегать, абы зборъ Текински не ваковалъ,
въ которомъ тела небощыка пана малжонка мо-
его и небощыка сына моего милого пана Адама
Беликовича похованы, также и мое поховано быти
маетъ, тогды хотечы то меть, жеЦы уставичяе
для отправованья хвалы Вожое министеръ яры
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томъ зборе быдъ, долецаю о томъ ведати зятю
моему милому пану Павълу Осинъскому, кото-
рый ижъ есть веры еванелицкое, для чого фоль-
варокъ называемы Крыкяны с поддаными, до него
належачими, збожемъ в нимъ всякимъ в поли
и в гумне и зо всимн дожытками, до него дры-
належачыми, отлучывшы отъ именья Текинского,
ему в одеце додаю и прошу, абы с того фоль-
варку опатренье зборови и дганистровн, кондыцыя
водлугъ тестаменту небощыка пана малъжонка
моего на кожъды годъ оддавана была, по томужъ
ыаеть его милость панъ Осинский держачымъ
будучымъ пожытъковъ прывлащать до летъ зу-
долныхъ помененого внука моего старшого з
учьшенемъ личъбы с прыходовъ грошовыхъ.
Вмене Островецъ и повете Виленскомъ и пмене
Кгедейки в новеть Ошъменскомъ лежачые, такъ
же села называемые село Кгекграны, Бильневсы
в земли Жомоитской, емужъ зятю моему милому
пану ІІавлу Оснискому подаю в опеку зо въсимъ
на все. А пжъ имене Кгедейки в суме пенезей
в шести, тисечахъ золотыхъ нольскихъ отъ ее
милости ж-бощыцы пани Станиславовое Наруше-
вичовое, каштеляновое Смоленское, и сына ее ми-
лости его милости иаиа Ольбрыхъта Нарушевцча
небощыку пану малъжонъку моему восполъ со
мъною естъ заставлено, тогды если бы у его пана
ІІавла Осинского тое имене Кгедейки его милость
данъ Янъ Альфонсъ Ляцки, дворанинъ его ко-
ролевское милости, которому вечъность належить,
окупить (хот лъ), тогды тую всю суму внукомъ
моимъ помененымъ вцале доховати и с пожиткомъ,
отъ тое сумы дрыходячымъ, учынившы водлугъ
баченя своего, яко налепшы, отдатн пры уступенью
внуку моему старшому Стефану Беликовичу з
опеки свое именья Островецкого и помененыхъ
селъ, в земли Жомоитской лежачыхъ, маеть и
повииенъ будеть, с которыхъ седъ Жомоитскнхъ
ижъ на кожъды годъ цынпгу грошового дрыхо-
дитъ по трыста золотыхъ польскихъ, тогды и
грошы маеть панъ Осински, отбираючы на кожъ-
ды годъ, имъ внукомъ моимъ пожытокъ чьшить
и сполне и с пожыткомъ, доховавшы до летъ до-
леяеного внука моего Стефана, ему отдать и
личъбу учынить зо всихъ прыходовъ грошовыхъ
маеть. А на науку ихъ впуковъ моихъ и вся-
кие потребы ихъ, такъ же и долъги, которыхъ
я до сынохъ моихъ милыхъ небощыку Адаму и

небощыку Юрью Беликовичахъ зосталые и на
некоторые потребы мои винныхъ не поплативши,
на реестре моемъ пры реестре небощыцы пани
сыновое мое милое Гальшки Зверовны, роспора-
жаючы речы мое рухомые, с подписомъ властъ-
ное руки моее и с печатью моею пры семъ те-
стаменте моемъ зоставую. Маютъ панъ Остафей
Боркъ и нанъ Павелъ Осинский, зяти и опеку-
пове, отъ мене установление, с тыхъ именей в
опеце своей держачыхъ водълугъ баченя своего
яко на потребы и на науку ихъ выдати, такъ
и тые долъги, реестромъ моимъ помеиеные, и
иншые, где бы се слушиые показали, платити.
Именье, называемые Лытчычы, и имене, называе-
мое Васино лежачы в повете Новгородскомъ
тые есми з доброе воли моее, бачечы быть з
лепъшымъ ножыткомъ унуковъ моихъ милыхъ,
уступила и заразъ по смерти сына моего милого
небощыка Адама Беликовича и малжонки его
небощыцы пани Гальшъки Зверовны подала в
опеку его милости пану Ярошови Зверу—вой-
скому Новгородскому, деду ихъ, унуковъ моихъ,
с певними варунками, в томъ записе моемъ опи-
саиыми, которые только тые два именя, отъ меие
его МИЛОСТИ подаиые u добровольце -устуиленые,
маетъ его милость панъ Зверъ такішъ же спо-
собомъ, яко и све панове опекуны отъ мене на-
значоные держати и всякихъ дожытъковъ пры-
влащати детемъ позосталымъ до летъ зуполпыхъ
тогожъ .унука моего старшого Стефана Белико-
впча з учыненемъ личъбы достаточъное, яко се
о томъ подостатъку в листе записе, отъ пене его
милости даномъ, описано. Лодданые Словенские
в повете Ошменскомъ, в которыхъ небощыкъ мой
его милость панъ Андрей Беликовичъ, судья зем-
ский Онгьменскпй, за доходъ спой урадовый, за
увящое, иодаючы его милости пану Стаииславу
Кище, воеводичу Витебъскому, плене Словенское,
увезавъшыее у двохсотъ копахъ грошей литов-
скихъ, держачымъ будучы тыхъ поддапыхъ, те-
стаментомъ остатнее воли своее внучъце своей
панне Крыстьше Осинской тую суму отнисалъ,
а до пойстя ее замужъ мене, малъжонъку свою,
держачою тыхъ ноддавыхъ в той сумы зоставилъ,
которыхъ я з воли и ласки моее за разомъ его
милости, по зойстю з сего света пана малъжонка
моего милого, пану Павлу Осинскому, зятю мо-
ему, а отцу ее, внуки моее, уступила есми; тогды
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пожытку, отъ тыхъ подданыхъ прыходячого, по
сту золотыхъ польскихъ на кожъды годъ тая
унучъка моя панъна Крыстына Осинска мети и
собе раховати иаеть; которая сума маеть ей быти
отдана, кгды,дасть ПанъБогъ, замужъ пойде. Домъ
в месте Виленскомъ, стоячий недалеко збору Ви-
ленского евангелицкого, идучы з рынку до того
збору по левой руце, на пляцу купленымъ збу-
дованый, который я маю з ^аски небощыка его
милости пана малжонка моего милого тестамен-
томъ остатнее воли его милости з волышмъ ша-
функомъ на вечъность собе записаны и дарованы,
тотъ домъ таковымъ же вечънымъ правомъ ло-
имъ и симъ тестаментомъ моимъ записую її на
вечъность дарую впукови моему милому Стефану
Ееликовичу, даючы ему вольность яко хотечы
тотъ домъ и кому хотечы продать, даровать, и
водлугъ уподобаня своего обернуть, только с та-
ковымъ елособомъ и то варуючы, если бы по-
менецый внукъ мой веры еванелицъкое былъ, а
если бы веры еванелицкое не былъ, тогды тымъ
же даровнымъ обычаемъ дрзтому внуку моем}г,
именемъ Крыштофу Великовпчу отписую, кото-
рый будетъ ли веры еванелицкое, нижълп если
бы и обадва помененые внуки мое, або и пи
одпнъ з пихъ трехъ тое веры евангелицкое не
былъ, тогъды таковымъ же правомъ даровъпымъ
отписую на зборъ Виленский еванелицкий, а за
разомъ скоро по дойстю летъ зуполныхъ имъ
всимъ тромъ виукомъ моимъ Стефану, Крыштофу
а Еремею, яко се вышей номепило, не будетъ ли
з нихъ который тое веры еванелицкое, тогды
сеппорове збору еваиелицъкого Впленского мають
в тотъ домъ за тымъ тестамеатомъ моимъ
унезатьсе и в посесыю взять п па пожытокъ
зборовый оборочать водлугъ воли своее, который
домъ мають держать на вечъпость тымъ же да-
ровпымъ обычаемъ. То тежъ варую, хто бы одно
кольвекъ былъ держачымъ того дому, тогды яко
мпе отъ его милости папа малъжопка моего естъ
записано, такъ тежъ и я сумпенемъ обовезуючы
записую, аби на кожъдый годъ с того дому на
шпиталь зборовый цыншу повинного доходило
по копъ пять грошей литовскихъ вечъне. А в
опеку тотъ домъ до летъ внука моего старшого
подаю зятю моему милому пану Павлу Осин-
скому, с которого дому пожытъкомъ маетъ онъ
панъ Павелъ Осинский будоване того дому по-

правовать и нового іірыбудовать, то есть пив-
ницу и иншое будоване водлугъ зданя своего,
а безъ шкоды детинъное унуковъ моихъ. Сума
пенезей осмъ тисечей золотыхъ польскихъ. на
обликгъ сыну моему милому пебощыку Адаму
Беликовичу одъ освецоного княжати его милости
пана Крыштофа Радивила, Сейвенского, Жыж-
морского и Быстрыцъкого старосты, дапый и ему
сыну моему винный, належытъ потомству его
пебощыка сына моего, а внукомъ моимъ милымъ,
которую суму маетъ его княжачая милость, если
бы того потребовалъ, держати у себе ажъ до летъ
старшого унука моего Стефана Белпковича, о
которой суме маетъ ведати зять мой панъ Па-
велъ Осинский, а водлугъ постаповенья з не-
бощыкомъ сыномъ моим*, а слугою своимъ, маетъ
давать на кождый годъ отъ тое сумы до рукъ
его пана Павла Осинского по осми сотъ золо-
тыхъ полъскихъ, албо якобы онъ панъ Осппь-
скпй розумелъ з палепъшымъ пожыткомъ отъ
тое сумы внукомъ моимъ учынити маеть; кото-
рую суму отбираючы отъ княжати его милости,
маетъ збирать и вцале доховавшы за дойстемъ
летъ впука моего старшого, до рукъ его отдать,
такъ же и кпяже его милость маетъ емужъ внуку
моему, кгды летъ дойдеть, тую всю сяолна суму
осмъ тисечей золотыхъ отдать, о што прошу и
водлугъ тестамепту небощыка сына моего Адама
абы самъ его княжачая милость рачылъ быть
оборонцою в крывдахъ тыхъ спротъ позосталыхъ
унЗ'ковъ моихъ, если бы се в чомъ зяти и опе-
куиове мои имъ назначоные до княжати его ми-
лости утекали, а ижъ бы в релей евенелицкой
тые унуки мое выхованы и вытвичоны были, о
то особливе и пильне прошу, абы того з мило-
стивое ласки и доброти свое папское дозорцою
быть рачылъ. Справы, пр'ивилея, листы его ко-
ролевское милости и всякие справы, на тые вси
в семъ тестаменте моемъ помененые именя на-
лежачые, которые суть в скрыняхъ зложопы и
печатью моею запечатованы, а до того речы ру-
хомые, водлугъ реестру моего зоставленого пры
семъ тестаменте належачые, имъ унукомъ моимъ
милымъ: золото, серебро, цыпе, медь и все, што
в томъ реестре моемъ написано, маеть быть у
ведомости и опеце до летъ зуполныхъ Стефана,
унука моего у зятя моего иана Павр Осинского,
што все маетъ меть в схованью в ыменью Остро-
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вецкомъ. А ижъ некоторые речы рухомые отпи-
сала есми тымъ же реестромъ моимъ рознымъ
особомъ, на которыхъ всихъ ижъ есми мела
вольный шафунокъ з ласки небощыка пана мал-
жонка моего, тогды водлугъ того росписаня про-
шу зятевъ моихъ, пана Павла Осинского и пана
Остафея Борка, яко опекуновъ, абы се шіачей
надъ сюю волю мою не деело. Сумы пенежное
жадное по собе пе зоставую. Слугамъ моимъ
нагрода водлугъ заслугъ ихъ чынена быти маетъ,
а челядь всякую мужского рожаю и белыхъ го-
ловъ на волю вызволяю. Завираючы сесъ теста-
ментъ остатнее воли моее, хотечы того заборо-
нить, абывовсемъ и кождомъпаракграфе своемъ
ни одъ кого ни в чомъ не былъ нарушонъ, але
пры своей моцы зоставалъ ажъ до летъ зупол-
ныхъ внуїса МОІ'І'О старшого и до одобраня ему
всее маетности, лмъ тромъ упукомъ моимъ в
ровный делъ належачеє, кождого такового, хто бы
его хотелъ в которомъ кольвекъ паракграфе на-
рушить, с\'мненелъ обовезавшы на судъ Божый
позываю. Который сесъ тестаментъ мой остат-
нее воли моее власною рукою моею подписавши
и печатью моею запечатовавшы, для лепшое твер-
дости просила есми о прыложене печатей и о
подписъ рукъ людей зацныхъ, земянъ г сподар-
скихъ, у великомъ князстве Литовскомъ оселыхъ,
ихъ милости пановъ, его милости пана Яна
Фронцковича Радиминского, его милости пана

Павла Нетецкого а пана Ждана Котлубая, кото-
рые ихъ милость, на прозбу мою чынечы, печати
свое прыложывшы, руками своими властными
подписати рачыли. Писанъ у Делятичахъ року
тисеча шестьсотъ четырнадцатого, месеца Ав-
густа второго дня. У того тестаменту печатей
прытиспеныхъ чотыры, а подписъ рукъ тыми
счовы: Jędrzeiowa Bielikowiczowa Krystyna Kotow-
ska ręką swą. Pieczętarz ustnie proszony od osoby
zwysz mianowaney Jan Fronckiewicz Radziminski
do tego testamentu ręką swą. Pieczętarz ustnie
proszony od osoby zwysz mianowaney do tego te-
stamentu Paweł Nieciecki ręką. Устне прошоный
одъ ей милости пани судьиное до того теста-
менту пры печати руку поднисалъ Ждапъ Коі-
лубай рука властъная. Ustnie proszony od pani
Krystyny Kotowskiey Bielikowiczowey za dobrego
smysłu do tego testamentu Jan Dominik ręką swą.
Которыжъ тотъ тестаментъ есть до книгъ зем-
скихъ Виленекихъ внисанъ, с которыхъ и сесъ
выдимусъ под нашыми врадовыми печатьми и с
подішсомъ мене Яна Колеыды, писара земского
Виленского, в року теперешнемъ тисеча шесть-
сотъ трыдцать первомъ, месеца Июня двадцать
шостого дия его МИЛОСТИ пану Езофу Петкевичу
есть выданъ. Писанъ у Вильни. Янъ Коленда,
зем. Виленский писарь. Скорикговалъ Спортикъ.

Тоже, залъ Б, гик. 8, № j , док. М ііб.

№ 182. -1615 г. 23 Іюня.

Жалоба Теофшгя ПрушевсЕаго на м щанъ Виленекихъ Игиатія Дубовича и Семена

Новгородца, которые несправедливо напали на него въ его квартир , били его

и заключили въ городскую тюрьму.

Року д^еГ (1615), месеца Июня двадцать тре-
тего дня.

На враде кгродскомъ в замку господарскомъ
Виленъскомъ, передо мною Яномъ Довмонтомъ
Сесицкимъ, хоружимъ Вилкомирскимъ, намест-
никомъ Виленскимъ, жаловалъ и оповедалъ зе-
менинъ господарский повету Лидского, а слуга
вельможного пана его милости пана Крыштофа

Радивила, кнежати на Виржахъ и з Дубинокъ,
гетмана польного великого князства Литовского,
старосты Жыжиорского и Быстрыцкого панъ Ты-
офиль Прушевский на мещанъ места тутошнего
господарьского Виленского, на Игната Дубовича
и Семена Новгородца о томъ, штожъ дей хые
помененые особы подъ часъ отъправованья су-
довъ головныхъ трыбунальныхъ у Вильни, безъ
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жадъное данья причины, року теперь йдучого
тисеча шестьсотъ петиадъцатаго, месеца Июня
семьнадъцатого дня, пришедгаы до госноды его,
тутъ в месте господарьскомъ Виленскомъ на ули-
цы ку Велии идучы, в дому пани Мартиновой
Кголькгоповой будучой, мене дей чоловека собе
ни в чомъ невинного, шляхтича учъстивого,
сами будучи людьми простого стану, зъ немалою
громадою людей, зъ слугами и помочниками сво-
ими, собе зънаемыми и ведомыми, в той поме-
неной господе и того року и дня вышъ лепе-
ного, взявіпы и порвавъши, до везенья турмы
замковое Виленское осадити дали, даючи таковую
причину, ижъ оиъ панъ Прушевский якобы, в
краме нхъ па амъбарахъ речей немало побравъ-
ши, платити бы не мелъ, которые тые речи, а
меновите: лубье до сайдоиу двое, шабъли козац-
кие две, тафътуевъ тежъ козацкихъ два, оль-
стра допулъгаковъ двое, стрелъ десятковъ три,
онижъ сами при папу Лкубе Витославъскимъ,
судьи, на тотъ часъ маршалъка трыбунальнаго
побравши и па толъ, пжъ се имъ досыть стало,
переставши, але еще на обелжене стану его шля-
хетъского везеньемъ и голодомъ трапечи в той
турме, дали ему заказъ черезъ возъного тутошъ-
него повету Виленского пана Криштофа Брезин-
ского, якобы онъ панъ Тыофиль Прушевский
имъ, помененымъ мещаномъ, на здоровье ихъ по-
хваляючисе, одповедати мелъ, складаючи ему па- j
ну Прушевскому рокъ день третий, то есть отъ I

дня деветнадъцатого, ажъ до дня двадцать вто-
рого месеца Июня, в семъ року тисеча шесть-
сояъ петнадъцатомъ оного пана Пругаевского в
томъ же везенью задержавъши, и кгды дей тотъ
день третий за заказомъ ему пану Прушевскому
припалъ, тогды дей давъши черезъ возъного
сторону свою, ихъ мещанъ за тымъ заказомъ
ихъ до суду головного приволати, черезъ прия-
теля своего пана Вильчъка и паруку вод-
лугъ права, ижъ имъ онъ Прушевский тымъ ме-
щаномъ на здоровье не стоитъ, дати, нижли они
поменепые особы такъ Игнатъ Дубовичъ, яко
и Семенъ Новъгородецъ, тамъ у того суду го-
ловного трыбунальпого за заказомъ своимъ на
его папа Тыофиля Прушевского жалобы своее
не попирали и жадное ведомости такъ суду, яко
и ему пану Прушевскому не учинили.. пана
Прушевского, почавши отъ дня семьнадъцатого.
ажъ до дня двадъцать второго месеца Июня,
року теперь йдучого тисеча шестьсотъ петъ-
падъцатого, у везенью державъши, у турьме Вп-
ленской маючи, голодомъ, падзою и везеньемъ
трапили. О который таковый ексцесъ, обелженье
свое, хотечи с тыми мещаны правне собе спра-
ведливости доводити, просилъ, абы сее опове-
данье до книгъ кгродскихъ Виленскихъ запи-
сано было.

Виленск. центр, архивъ. Изъ связки документовъ
Виленскаю іродскаю суда Je 4701, актъ № IJ.

№ 183. —1615 г. U Іюня.

Жалоба ротмистра Огинскаго на депутата воеводства Полоцкаго Корсака за воо-

руженное напад ні на его людей на улнц въ Бильн .

Року тисеча шестьсотъ петънадцатого, месеца
Июня двадцать четвертаго дня.

На враде его королевской милости кгродскомъ
воеводства Виленского передо мною Дов-
монтомъ Сесицкимъ—хоружимъ Вилкомирскимъ,
намесгникомъ Виленскимъ, черезъ посланца сво-
его пана Яна оповедалъ и обтяжливе жа-
ловалъ его милость панъ Окгинский—дворашшъ
и ротмистръ короля его милости па

Корсака—депутата на тотъ часъ воеводства По-
лоцкаго, ижъ въ року теперешнемъ тисеча шесть-
сотъ петпадцатомъ шы ему вдъ роты сво-
ее пану Окгинскому погранич на конво-
кацыю до Вильна, яко до ихъ милости пановъ
сеиаторовъ зобраныхъ на тую конвокацыю, такъ
тежъ до его МИЛОСТИ пана под великаго
князства Литовского, до пана Яроша Воловича,
уиоэшнаючысе заплаты па роту свмо, такъ на
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тыхъ, которые въ полю на тыхъ, кото-
рые въ муре Смоленскомъ зъ роты его для
обороны Смоленска стали, где по конвокацыи по-
зоставшы ему тутъ въ месте Виленскомъ для по-
правы рынштунковъ и некоторыхъ пильныхъ
потребъ своихъ и отправивъшысе въ
Вильне яко въ року теперешнемъ тисеча шесть-
сотъ петнадцатомъ, месеца Іюня двадцать тре*
тего дня, вперодъ выправивъшы возы зъ слу-
гами и зъ челедыо своею у дорогу до Смолен-
ска, а позоставшы ему самотретему зъ слугою
и зъ выросткомъ, • вжо въ самы вечоръ посне-
шаючысе ему на ночлегъ за челедыо своею, ко-
торая у двухъ миляхъ па Чорной ночовала,
всевшы на копе самотреть зъ господы ехалъ
добровольною дорогою, улицою, которая зъ рынку
до Острой Брамы идетъ, и праве мияючы каме-
ницу Солокаевъск}7іо. выпадшы зъ нее особъ коль-
ко пахолнковъ незнаемыхъ, имены и назвискомъ
неведомыхъ и певедати кому служачыхъ, пры-
падшы до выростка его, шляхтича учтивого Ан-
дрея Глебовича, едучого за паномъ, безвпнпе
окрутїїе зранили, отъ которого зраненья нетъ
ведома если жывт> будетъ. Зачымъ его милость
панъ Александеръ Окгинский, то обачывшы, за-
становившысе, хотелъ доведатисе, хто въ той
каменицы Солокаевской стоитъ, хотечы спра-
ведливости жедати. За тымъ нанъ Михалъ Кор-
сакъ з окна вывесившысе, а обачывшы тую че-

ледь свою, которые выростъка его зранили, по-
чалъ на нихъ волати, абы тымъ большъ, яко на
самого его милости пана Александра Окгинского;
такъ и на челедь его, которыхъ пры немъ
двое было, секли, зачымъ кгды дрзтая челедь з
тое каменицы почаласе сыпать, а самъ панъ
Еорсакъ з окна почалъ с пулгаку стреляти, ви-
дечы таковый кгвалтъ, почалъ се челеди

Корсакъ пе маючы на томъ д
вышдты зъ челедью своею, почалъ на его МЕ-
лость (папа Александра Окгин)ского) стрелять и
сечъ, отъ которого того кгвалтовного (на до-
бровольной) дорозе бою ледво оборонною рукою
уехалъ ажъ до своего и естли се якоё
зранене стало будь самому пану Корсакови, або
зъ челеди его которому, тогды то за иочаткомъ
въ обороне, яко будучы прымушоный, стати се
мусело. А ижъ се такий екъсцесъ сталъ подъ
одправованемъ судовъ голошыхъ трыбуналь-
скихъ отъ особы тое, которая сама на справед-
ливости заседаетъ, а на тотъ часъ поспешаючы-
се до роты свое на границу Смоленскую п ма-
ючы до того росказане его милости нана гетмана,
абы пе омешкивать, не могучы на тотъ часъ
справедливости доводити, въ прышлый часъ
далъ тое оповеданье свое до книгъ кгродскихъ
Вилепскихъ записати, што есть записано.

Тоже, <Л? 47о1> актъ № іб.

№ 184.-1616 г. 15 іпр ля.

Жалоба Петра Нонгарта, королев скаго будовнитаго, на Виленскій магистратъ за

зад ржані н мц въ р м сл нниковъ, лриглашеиныхъ для работъ въ корол в-

скомъ защс .

ГОДУ a^śf (1616), месеца Апреля пятнадца-
того дня.

На враде кгродскомъ воеводства Виленского
передо мною Яномъ Долматомъ Исайковскимъ,
подкоморымъ Опшеньскимъ, сз'рукгаторомъ во-
еводства Виленского, постановившысе урожоный
его милость панъ Петръ Нонъгартъ—староста
Оранский, будовничый его королевской милости,
жаловалъ и оповедалъ па бурмистровъ и радецъ
места Вяленского о томъ, штожъ дей в году те-

перешънемъ тисеча шестьсотъ шеснадцатомъ,
месеца Апреля петнадцатого дня, взявшы ене-
рала я возного воеводства Полоцького Яна Тош-
лика и сторону шляхъту, ходилъ на ратугаъ до
бурмистровъ и радецъ местъскихъ, яко упоми-
наючы ихъ, абы для поспешенья роботы его ко-
ролевской милости замковой мистровъ цеху сто-
лярского, шпицарского и ложовницъкого у себе
па ратушу везепьемъ непотребпымъ пе задер-
жывали, такъ засе, абы помепеного цеху мистромъ
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безправя не чынили, листъ отворыстый его коро-
левское милости, до бурмистровъ и радецъ писа-
ный, черезъ помененого енерала Полоцкого бач»-
чы на тотъ часъ имъ быть отдапый, просилъ,
абы за разомъ декларовали, если нхъ вольныхъ
чынять отъ непотребного задержанья на рату-
шу; нижли дей панове бурмистрове и райцы,
спать зневажагочы писанье его королевское мило-
сти, не хотечы мистровъ помененыхъ цеховъ
улацнити, взяли собе на розмышленье до некото-
рого часу, зачымъ его милость панъ староста
Оранский, ностерегаючы того, абы за омешъ-
каньемъ роботы его королевской милости замко-
вой якая вина на немъ не зоставала, далъ тое
оповеданье до книгъ записати, о чомъ и его ко-
ролевской милости ознаймити не омешъкаетъ.
Пры котородгь оповеданыо ставшы очевисто ене-
Ралъ его королевской милости воеводства По-
лоцкого Лнъ Ташлыкъ в семъ року тисеча у
(600) шестнадцаго, месеца Апреля двадцать тре-
тего дня, квитъ свой ку записаныо до кнпгъ
кгродскихъ Виленскпхъ устне прызналъ писа-
ный тыми словы:

Л Лнъ Ташлыкъ, енералъ его королевское ми-,
лости воеводства Полоцкого, сознаваю симъ кви-
томъ моимъ, ижъ в року тенерешнемъ тисеча і
шестьсотъ шестнадцатомъ, месеца Апреля пет-!
надцатого дня, маючы пры собе стороною двухъ
шляхтичовъ, пана Миколая Яновича а пана Ада-
ма Рокговского, за ужытьемъ и возваньемъ отъ
немцовъ ремесниковъ цеху ложевннцкого, сші-
церского и столярского, в месте Вилепскомъ ме-
шкаючыхъ, быдъ есми я епералъ п с тою сторо-
ною шляхтою, звышъ пмеиы описаною, того дня
верху писаного на ратушу Виленскомъ в ызбе
судовой радецкой для отданья мандату его коро-

левское милости, до рады места Виленского писа-
ного въ справе тыхъ ремесниковъ пемцовъ о
безправные и невинные трудности отъ людей
народу тутошнего ремесниковъ тогожъ цеху ло-
жовницкого, шницерского и столярского, тамъ
же заразъ пры мне енерале и той стороне шлях-
те, до тоежъ избы взвышъ описаное прышедшы
его милость панъ Петръ Нонгартъ — староста
Оранский, Лаварыский и Раконтишский, заразъ,
пры отданью того листу его королевское мило-
сти, упоминалъсе у пана бурмистра и рады ме-
ское, которыхъ на тотъ часъ зостатп могъ, то
есть у пана Войтеха Брухановича, бурмистра
рочного, у пана Томаса Бильдюка и у пана Яна
Гостила а у пана Семена Сатанича, райцовъ, абы
тыхъ немцовъ ремесниковъ цеху звышъ описа-
ного, которые па ратушу невинне отъ нихъ ве-
зеньемъ затрымани суть, выпустили, нижлп
особы верху помепеные листъ его королевское
милости прынемшы, тыхъ ремесниковъ, кото-
рыхъ есми тамъ на ратушу з везенья до избы
вьшущоныхъ человека до колькопадцать, або и
до двадцати виделъ сиу сти з ратуши з
везенья вольными учынити не хотели, што въсе
яко они сами, такъ и его милость панъ старо-
ста Оранский, мною епераломъ осветчывшы, о
омешканье в роботе его королевской МИЛОСТИ

замковой на нихъ протестовалъ. И на то я ене-
ралъ далъ есми его милости сесъ мой квитъ з
моею печатью и с печатьми стороны шляхты.
Шісанъ року, месеца и дня звышъ нисапого.
Лн'ь Ташлыкъ, енералъ господарский воеводства
Полоцкого, власиою рукою подписалъ.

Виленск. центр, архивъ. Изъ связки докумгн-
товь Вішнскаго іродскаго cijda, J\? 4652,

№ 185.-1617 г. 21 Мая.

Князь Сокольскій Ч твертинскій записываетъ Троицкому Виленскому монастырю

половину им ній Михлина и Бижева.

Вышісъ с книгъ духовныхъ епископъства
Володымерского и Верестейского.

Року тисеча шестьсотъ семнадцатого, месеца
Мая двадцать первого дня.

До вряду и актъ нинешнихъ духовныхъ Епи-
скоішп Володымерское и Берестейское, до мене
Яна Мрозовского, писара епископего^ришедшы
честный отецъ Феодоръ Темляковичъ, презвитръ
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манастыра' Михайловского Володымерского, по-
далъ перъ облатумъ выписъ на паркгам не с
книгъ земскихъ Вилеискихъ, чернъцомъ мона-
стыря Виленского служачый, для уписанья до
книгъ нинешнихъ, которого былъ ему поверылъ
велебный отецъ Софроний Сокольский до часу
певного, обавяючысе теды тотъ презвитеръ, абы
тотъ выписъ где се не заворушилъ и пе запо-
делъ, за чымъ бы трудность отъ кого о то быть
мела, а до того бачачы его быть потребного,
чернъцомъ монастыра Виленского святое Троици
служачого и належачого, и не хотечы се с тымъ
относить до книгъ св тскихъ кгродскихъ альбо
земскихъ, але до книгъ духовныхъ, епископъ-
скихъ, пришедши просилъ, абы былъ вписанъ.
Которого я за прозьбою его слово до слова до
книгъ вписалемъ и такъ се въ собе маетъ.

Выішсъ с книхъ справъ земскихъ воеводства
Виленского. Лета отъ нароженья Сына Божого
тисеча шестьсотъ четырнадцатого, месеца Окте-
бра шестого дня. На рокахъ судовыхъ земскнхъ;

о святомъ Михаиле святе рымскомъ прыпалых'ь
и судовне у Вильне отправованыхъ, передъ нами
врадникамп. судовыми земскими повету Вилец-
ского—Жнкгимонтомъ Кгедройтемъ, судьею, Ада-
момъ Внучкомъ, подсудкомъ, а Яномъ Колендою,
ппсарозіъ, иостановившысе очевисто урожоный
князь Стефанъ Марковичъ Сокольский, чернець
инокъ законный з монастыра Виленского святое
Троицы, в унии с костеломъ рымскимъ будучой,
оповедалъ и покладалъ листъ свой добровольный
заппсъ, водлугъ права справленый, на росправу
и вечистое роспораженье и записанье маетпостий
своихъ отчыстыхъ, лежачыхъ у земле Волынской
и тому монастыру наданыхъ, даный, належачий,
который листъ свой передъ нами положившы,
устнымъ и очевистымъ признапьемъ своимъ
ствердивши, просилъ, абы былъ до книгъ зем-
скихъ Виленскихъ вписанъ. Мы врядъ, тотъ листъ
огледавшы и читаного выслухавшы, велели есмо
его до книгъ земскихъ Виленскихъ вписати, и
уписуючи слово до слова такъ ся в собе маетъ.

Во имя Светое Живоначальпыя неразделимое
Троицы Отца и Сына и Светого Духа на в чную
даметь. Я, князь Стефанъ Марковичъ Соколь-
ский з Четвертна, ознаймую симъ листомъ моимъ,
ижъ зрозум вшы я и самъ на собе добре до-
знавшы, яко тяжко естъ бремя забавъ св цкихъ,

житие клопотливо, a душ непожиточно; з другое
зась стороны обачывшы п самъ почавши жития
духовного, яко есть члкови приемное и душ
его вельце пожиточное, яко самъ Гоподь нашъ
Иссъ Христосъ усты своими бозкими тое житие
залецаетъ и людей до него взываетъ, яко сто-
кротную в томъ живот заплату, а в пришломъ
в чную тымъ, которы собе такий станъ жития
обираютъ, обецуетъ. Тое все я вышпомененый
уважаючи, не з намовъ людскихъ, а далеко мней
пе будучи ни одъ кого примушопый, але з вла-
сное доброе воли моей, маючи вже литъ тридцать
в ку моего и долъго и добре се на то нами-
сливши, обралемъ соб станъ иноческий ио уста-
ву светого и божественного Василія отца. И при-
нялъ есми одежу законную того закону в мопа-
стыру Виленскомъ Светое Живоначальныя Трои-
цы, во едпности з светою церковъю римского бу-
дучимъ, а хотячи и далей поступити, то есть
шлюбами закоппыми в томъ лее монастыр себе
вечяе объвезати, маетность свою, правомъ прц-
рожопымъ по предкахъ моихъ мне належачую,
такъ тую, которз'ю теперь самъ держу, якъ и
другие, которые отъ панее маткп моее ц отъ
мене самого рознымъ особомъ заведены суть
такъросправую: Напервей начесть, па фалу Го-
споду Богу Творцу моему, а па выхованье слугъ
его, то есть згромаженья братии манастыра Ви-
ленского Светое Живоначальное Троицц, зостав-
ши и самъ в томъ же згромажепью, даю, надаю
п симъ листомъ мопмъ вечне записую и в моцъ
и в держанье поступую половицу двохъ пменей
моихъ, въ воеводстве Волынскомъ, а в повете
Луцкомъ лежачыхъ, одно Михлино, которое арен-
довалемъ пану Стаииславови Красовскому, а той
аренд рокъ выходитъ в року пришломъ тисеча
шестьсотъ шестнадцатомъ на день Светое Трой-
ци света римского, до которого часу помененый
арендаръ выдержати аренду свою спокойне маетъ,
а по выйстыо того року монастыреви Вилепскому
половицу того именя в моцъ свою брати и па
потомъ на в чпые часы на братю того згрома-
женья своего спокойне держати и вс пожитки
тыхъ обудвохъ именей на тое месце, которое
бы ся имъ способнейше на розмножепье фалы
Божое видело, оборочати маютъ и повиннії бу-
дутъ, в чомъ сумненья ихъ, то естъ тепереш-
нихъ и на потомъ будучихъ старшого и братии
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передъ Богомъ обовязую. Ведь же тотъ тежаръ
подъ тымъ же обовязкомъ на старшого и братью
тогожъ монастыра вкладаю, ижъ они монасты-
рокъ мой Сокольский, который фундовать, дастъ
Богъ, волю маю, в заведыванью и в дозоре сво-
имъ мети маютъ, посылаючи тамъ старшого и
братью такъ, ижъ бы се фала Божия въ нимъ
порядне отиравовала водлугъ того, я ко доходы
того манастыра знесутъ. Другого именъя в томъ
же воеводстве, прозываемого Божева, также по-
ловицу, такъ што теперь свободно есть, якъ и
тое, што в заставе, то есть меновите у пана
Яна Ходуского в шестисотъ копахъ литовскихъ,
што старший и братя того монастыра, выкупив-
ши, при томъ же именью Божовскомъ вечне
держать и на себе уживать маютъ; которыхъ
тыхъ двохъ именей половицу записую и заразъ
в м'оцъ и в держанье подаю старшому и братии
того монастыра теперешпимъ и на потомъ буду-
чим, з будованьемъ дворнымъ, з кгрунтами оре-
мими и не ореыыми, з сеножатьми, лесами, з бо-
рами, болотами, з ставами, млынами также с
подданеми, циншами, роботами и всякими повин-
ностями ихъ, з боярами путпыми и панцерными,
однымъ словомъ со вс мъ тыиъ, што бы одно-
кольвекъ до половици того двойга именья вы-
шей мененого здавна належало и теперь нале-
житъ, помененому старшому и брати того мона-
стыра записую, оддаляючи одъ того вс хъ крев-
нихъ, повинныхъ моихъ, не только далыпыхъ,
але и близшыхъ, то есть сестръ рожопыхъ, мал-
жопковъ и потомство ихъ вечными часы, также
если бы се найдовалъ хто кольвекъ, будь то с
кревнихъ моихъ и близшыхъ, або далыпыхъ, будь
тежъ с кредиторовъ моихъ, который бы менилъ
собе право або приступъ який кольвекъ мети
до тыхъ имений, с тыхъ вс тые тяжары с тыхъ
именей зношу, а на головне именье мое Соколье
взношу такъ, ижъ кому кольвекъ тое именье
отъ мене Соколъе и з иншыми селы до него на-
лежачыми на потомъ записано будетъ, вс тые
тяжары поносить повиненъ будетъ, а тое двое
именье Михлино и Божово отъ тыхъ и тымъ
подобнымъ тяжаровъ вольными зоставати маютъ
в чними часы. А што се ткне именья моего
головного Соколя и вс хъ тыхъ селъ, которые
ся нижей положатъ, взялемъ позволенье одъ
старіпыхъ моихъ и на потомъ тимъ водлугъ

воли моей диспоновати на монастырокъ мой в
Соколю, также межи кревныхъ и повинныхъ мо-
ихъ, або тыхъ, которымъ добре учинить похочу,
и для того маетности тое и иншыхъ селъ на
тотъ часъ н кому не записую, • а меновите м -
ста Соколя и селъ, до него ирислухаючихъ, то
есть села Староселя, села Духъчи, села Навозу,
села Смердына, села Долтволя, также тежъ и
селъ заставпыхъ, то есть села ІІодлеся, села Кор-
сына и села Мотогоща, которые суть в заставе
у князя Григория Четвертенъского, брата моего,
в пети тисечахъ золотыхъ польскихъ, также
тежъ села^Ситовичъ, села Руды, при томъ и руды,
што жел зо робятъ, то у князя Воронецкого,
швакгра моего, в заставе в трохъ тисечахъ зо-
лотыхъ польскихъ, надто фольварокъ и село
Ковче, которое в заставе у паней Билинское у
дванадцать сотъ золотыхъ лольскихъ, накоцецъ
село Копыле и село Суско, которое у княп:: Сте-
фана Четвертенского, брата моего, в тисечи и в
подъ пяту сту золотыхъ польскихъ, и до Суска
належачая часть в селе Петрашёвичахъ и в
Руд - -тыхъ вс хъ маетностей помененыхъ за
позволеньемъ старшыхъ моихъ вольный шафу-
нокъ на часы потомные соб зоставую; опрочъ
тыхъ помененыхъ именей моихъ зоставую соб
моцъ до дохоженья местечъка Гейсина и села
Селица, в воеводстве Браславскомъ, в повете Вин-
ницкомъ лежачое, также и в Четвертьне и в селе
Годомичахъ и въ инъшыхъ селахъ, до Четвертна
цалежачыхъ, певные части, о которые уже пра-
вомъ чинити почаломъ, а одискавшы вольно бу-
детъ тыми именьми шафовати, якъ и тамтыми
першыми. И на то далъ есмп сей мой вечистый
лпстъ подъ моею печатью и с подписомъ руки
моей власное, а при томъ были и того добре
сведомы ихъ милость панъ Рафалъ Енъдреев-
ский, а его милость панъ Миколай Афанасовичъ,
которые за прозбою моею до сего листу, вечистого
запису моего печати свои приложить и руки
свои власные подписать рачили. Писанъ у Виль-
ни, л та отъ пароженья Сына Божого тисеча
шестьсотъ четырнадцатого, месеца Октебра чет-
вертого дня. У того листу печатей завеспстихъ
чотыры, а подписъ рукъ тыми словы: Stefan
Szczetwertny Sokolski ręką własną; Jan Korsak,
chorąży Połocki, własną ręką; Rafał Jęndrzeiowski
własną ręką; Mikołay Ofanasowicz rfią swą. Ko-
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торый тотъ листъ есть до книгъ земскихъ Ви-
леяскихъ вписанъ, с которыхъ и сесъ выписъ
иодъ нашими врядовыми печатьми старшому
чернъцу и всей братии монастыря Троици све-
тое есть выданъ. Писань у Вильне. У того.вы-
пису земского Виленского, на паркгамен писа-
ного, печать земская привесистая, a ІІОДПИСЪ

руки тыми слова: Янъ Коленда, земский Вилен-
ский писарь. Который же то выыисъ за прозь-

бою тогожъ презвитера Михайловского до книгъ
духовныхъ Епископъскихъ есть уписанъ, с ко-
торыхъ и сесъ выписъ подъ печатью Епискоиъ-
скою есть выданый. Писанъ у Володымери. Янъ
Залузский, Еписконией Володимирское и Бере-
стейское писарь. Корыкговалъ с книгами.

Изъ рукописною отд ленія Виленской публич-
ной библіотски, залъ Б, шк. 19, J& 64, связ. Ą,
І док. Je у.

№ 186.—161? г. 7 Декабря.

Продажная запись Яна В личка на домъ въ п реулк возл б. церкви св. Іоянна.

Видымусъ с кішгъ кгродскихъ враду вое-
водъства Виленьского.

Лета отъ нарожепья Сына Божого тисеча шесть-
сотъ семнадцатого, месеца Декабра семого дня.

На рочъкохъ судовыхъ кгродскихъ, сего ме-
сеца Декабра прыпалыхъ и судовне у Вильни
отправованыхъ, иередъ нами, врадниками кгрод-
скими Виленскими, отъ ясьне вельможного пана
его милости, пана Яна Кароля Ходкевича, кграби
зе Шъклова и Мышы, на Быхове, воеводы Ви-
леньского, старосты Дерпътского, коммисара ене-
рального земли Инфлянтское, гетмана найвыш-
іпого великого князства Литовъского, на съпра-
вы судовые кгродские воеводства Виленъского
высгмкоными: ІІетромъ Пясецкимъ, наместшг-
комъ, Якубомъ Ирошчыцшімъ, судьею, а Стефа-
номъ Кгродинъскимъ, писаромъ. постановившысе
очевисто у суду земенинъ и нодстоли повету
Ошменского, его милость панъ Япъ Величко опо-
ведалъ и з рукъ своихъ покладалъ лисп> свой,
добровольный вечыстый лродажъный записъ, вод-
лугъ права посполитого справъленый, даный u
належачий паномъ кравъцомъ цеху Впленского
на речъ, меиовите въ пемъ описаную, который
листъ передъ нами иоложывъшы, устънымъ и
очевпстымъ созшшьемъ свопмъ ствердившы, про-
силъ, абы до кпигъ кгродскихъ Виленьскихъ
былъ уиисанъ. Мы врадъ, тотъ листъ огледавъ-
піы и чытаного добре выслухавъшы, дали есь-
мо еі'0 ' до книгъ уписати, который вписуючы
слово отъ слова такъ се в собе маетъ:

Ja Jan Wieliczko, podstoli Jego Kr. mści po
wiatu Oszmianskiego, oznaymuie to tym moim do-
browolnym wieczysto przedażnym Jistem wszytkim
wobec у kożdemu zosobna, komu by o tym po-
trzeba była wiedzieć, yż co w roku przeszłym
tysiącnym szescsetnym dziesiątym, nisca Stycznia
dwunastego dnia, kupiłem sobie na wieczność u iey
mści panny Doroty Brozberskiey, хіепі starszey
klasztoru panieńskiego Nieswiskiego у u ich mści
panien Zuzanny i Rainy Nowakowien, zakonniczek
tegoż klasztoru Kieswiskiego, plac ichmsci panien
Nowakowien oiczysty, nazwany przed tym Krezin-
ski Płatnierowski, a potym i^owakowski, w mieście
Wileńskim, w zaułku, w ulicy, idącey do kościoła
ewangielickiego, przy placu cerkwi ruskiey założe-
nia świętego Iwana i przy placu у domie iasnie
wielmożnego pana iego mści, pana Albrychta Ra-
dziwiła, xiążccia na Ołycie у Niezwiżu, a wrotami
przeciwko domu ichmsciow panów Raieckich Kop-
ciewskiego leżący, pod ziemskim prawem, który ten
plac po tych pannach Nowakownach, dziedziczkach,
iako ich oyczysty, у z nimi na ten klasztor Nies-
wizki wiecznością przyszedł. A tak ta panna Do-
rota Brązberska, хіепі starsza pomienionego klasz-
toru Nieswiskiego у te panny Zuzanna i Raina N0-
wakowny, upatrując daleko odległość tego placu
od klasztoru Nleswiskiego, na którym iuż było do
gruntu budowanie dremenne zgniło у spustoszało,
tylko iedna piwnica i murek na niey spustoszały
у opadły przez czas długi pusto stoiał, jakoż ci
panny, namowiwszysio zgodnie ze wszytkimi panna-
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mi zakonniczkami Nieswizkimi, przedali. mi ten plac
wyszey pomieniony Krezinsko Nowakowski s tą
piwniczką i z murkiem nad nią pustą stoiącym na
wieczność ze wszelakimi pożytkami i wolnosciami,
temu placu i domu nadanemi, nic iuż sobie у klasz-
torowi Nieswizskiemu nie zostawuiąc, ani uymuiąc,
ale ze. wszystkim ogułem mnie przedali obel wiecz-
nie i niczym nieporusznie, którą przedaże zeznali
mi u sądu głównego trybunalskiego w Nowogród-
ku w tymże roku tysiącnym szescsetnym- dziesią-
tym, msca Septembra trzydziestego dnia, iako o tym
na liście przedażnym у na wypisie trybunalskim
szyrei opisano i mianowicie dołożono iest. Jakoż
ia, kupiwszy ten plac, zaraz w tym że roku szesc-
setnym dzieciątym pobudowałem był dom kosztem
niemałym, który z dopuszczenia Bożego zgorzał do
gruntu, gdy miasto Wileńskie wygorzało. Po
którym pogorzeniu znowum, iako ma być, wielkim
kosztem był pobudował piwnice i izbę nad nią
zmurował, a potym i to w rok studenci i rożne
ludzie, skupiwszysie tumultem na zburzenie koś-
cioła ewangielickiego, wprzód ten dom moj do
gruntu zniszczyli, także i mury rozwalili у potłukli
i do gruntu zniszczyli у spustoszyli i wniwecz obró-
cili у niemało maiętnosci mey tam złożoney z
skrzyniami zabrali, iako to na protestacyi mey iest
opisano, gdzie у to prawo moie wieczyste у przy-
wileia, od. króla iego mści na wolność tego domu
nadane, skrynke z inszemi rzeczami zabrano, iakoż
po tym zburzeniu u krawca Wileńskiego Urędow-
czyka iego msć pan Zygmont Gnatowski, to prawo
moie, list wieczysty i wypis trybunalski odyskaw-
szy, umie oddał, a tych prywilejow, listów króla
iego mści, na wolność temu domowi danych, opytać
i odyskać nie mógł. A tak ia Jan Wieliczko teraz
nie z żadnego przymuszenia, ale po swey dobrey
woli ten dom swój, na tym placu Nowakowskim
iuż trzeci raz kosztem wielkim zbudowany, ze
wszytkim i z takim prawem, iako sam od tych pa-
nien miał, przedałem na wieczność cechmistrom i
wszytkim krawcom cechu krawieckiego Wileńskiego
za spoino pieniądze z skrzinki cechowey za sześć-
set kop groszy liczby litewskiey, kturą summe pie-
niędzy iużem od panów cechmistrow у od wszyt-
kich krawców cechu Wileńskiego wszytkie spełna
do rąk swych wzioł, a ten dom s placem i z mu-
rowauiem, ze wszelakimi pożytkami zaraz w dzier-
żenie i używanie iużem zawiódł. Maią oni, pano-

wie krawcowie teraznieyszy i na potym drudzy pe
nich będący krawcy cechu Wileńskiego ten dom
ze wszytkim, jako sie sam w sobie, w szyrokosci,
w miedzach z dawnych czasów miał i teraz ma,
na się dzierżeć у używać, a ia Wieliczko sam so-
bie, także potomkom, krewnym у bliskim moim w
tym domu у placu ani w żadnych pożytkach nic
nie zostawuie, tylkoż to waruie, że w boku tego
domu mego z domu placu iasnie wielmożnego iego
mości хсіа pana Aibrychta Radziwiła, хсіа na Ołyce
у Niezwiżu, budowanie rożne do samey ściany izb
tego domu mego przybudowane są у z dachu tego
domu Nowakowskiego ode mnie przedażnego pobi-
cie z iednego idzie, iako z dawnych czasów, tak i
przed tym bywało i teraz tak zawsze ma być, czego
panowie krawcowie zabraniać i niczym o to nikogo
trudnić у temu przybudowaniu хсіа iego mci pana
Radziwiła у temu, ktoby to potym od iego mści у
po iego mści trzymał tego przybudowania, do sa-
mey ściany izb swoich iako i teraz iest, zabraniać
i przeszkody żadney czynić nie maią i moc nie
będą у iuż od tego czasu wolno iest у będzie wszyt-
kim panom krawcom cechowym teraznieyszym у
na potym będącym tego cechu tym domem у tym
placem, ode mnie im na wieczność przedanym, wed-
ług woli swoy, iako własnością swą, szafować, od-
dać, przedać у na kościół zapisać, a ia sie sam
dobrowolnie s tego domu zrzekam у odstępuię у
potomków swych oddalam у odpisuie, a temu ce-
chowi krawieckiemu Wileńskiemu у possesorom ich
prawo swe takie, iakiem sam od panien klasztor-
nych miał, wnaszam i wlewam, sam sie iuż od te-
go czasu w ten dom, okroin tego prybudowania
placu хсіа iego mści pana Radziwiła z boku pod
iednym dachem, niczym się wstępować, a temu ce-
chowi krawieckiemu, tak też i temu, kto by to po-
tym od nich dzierźał, żadney przeszkody nad to
czynić nie mam у moc nie będę wiecznemi czasy,
iakoż i prawo swe wieczyste, ktorem miał od tych
panien klasztornych, imiony wyszey pomienionych,
na ten plac, to iest list wieczysty przedażny у
wypis trybunalski ich tey przedaży do rąk panów
krawców wszytkiemu cechu ich oddał. A co sie
dotyczę przywileiow, które byli od swiętey pamię-
ci króla iego mci Zygmunta Awgusta nadane nie-
boszczykowi Kreziu Płatnierzowi na wolność tego
domu i na wolne szynki winem, majpiazyą, mio-
dem у piwem у gorzałką, tedy te prywileia za-
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brane są у zinszemł maiętnosciami moimi у zkrzy-
niami przy gwałtownym naysciu у zburzeniu tego
domu mego, iako sie wyszey pomieniło, które przy-
wileia, iesli by sie potym gdzie kolwiek opytać
у odyskać mogły, tedy iuż nie mnie, ale temu do-
mowi cechu krawieckiego należeć maią, albo w
metrykach króla iego mci panowie krawcowie ma-
ią tych przywileiow szukać у widymusami wziąć
у wszytkiego tego sobie zażywać na wiekuiste czasy.
I na tom ia Wieliczko, podstoli Oszmianski, dał ten
moy wieczysto przedażny list panom krawcom ce-
chu Wileńskiego pod moią pieczęcią i s podpisem
ręki mey własney, przy czym byli у będąc tego
dobrze wiadomi za ustną prozbą moią do tego li-
stu mego pieczęci przyłożyć у ręce swe podpisać
raczyli ludzi zacni ichmsci pan Jakub Gibel, raica
miasta Wileńskiego, pan Andrey Fonenden a pan

Zygmunt Wonderflot. Pisan w Wilnie siódmego dnia
Decembra roku tysiąc sześćset siedmnastego. У то-
го листу печатей прытисненыхъ чотыры, а подпи-
си рукъ тыми словы: Jan Wieliczko ręką własną.
Jako pieczętarz proszony od iego mci pana podsto-
lego Oszmianskiego Jakub Gibel ręką swą podpi-
sał. Andrzey Wonenden ręką swą. Zygmunt
Wonderflot ręką swą. Которыжъ тотъ листъ з
устнымъ прызнаньемъ до книгъ кгродскихъ Ви-
ленъсгсихъ есть вписанъ, с которыхъ и сесъ ви-
дымусъ подъ нашими врадовыми печатьии и с
подписоиъ руки писарское стороне того потр -
буючой естъ выданъ. Писанъ у Вильни. Сте-
фанъ Кгродзинский писарь. Скорыговалъ Локяя-
ский.

Тоже, залъ Б, шк. і<?, A; 6j, док № А.

№ 187. —1618 г. 12 Февраля.

Яосвнд т льствоваиі вознаго о вид иныхъ ииъ на т л Баскач вскаго ранахъ,

нанесенных* ему К льборомъ въ дом Цирановскаго, на углу В рнардинекой улицы.

Я Николай Залеский, возный господарский
повету Виленского, сознаваю симъ моимъ кви-
томъ, ижъ в року теперешнемъ тисеча шесть-
сотъ осмнадцатомъ, месеца Февраля дванадцатого
дня, а маючи на тотъ час?» при собе стороною
двухъ шляхти човъ, пана Станислава Павловича
Тижа, а пана Николая Ленартовича, с которыми
былъ есми ужытымъ и везванымъ отъ нана Ста-
нислава Баскачевского до отлывальнп в месте
Виленсшмъ, идучы улицою ку браме СпасЕгой,
подле мосту лежачой, которую отмывалыш дер-
жить наймомъ отъ пана Грыгорья Цырановского
панъ Криштофъ Рафаловичъ, бальверъ. Тамже за
оказываньемъ пана Станислава Баскачевского
виделъ есми у него у голове, подле уха левого,
рану тятую шкодливую, а другую рану виделъ
есми на рогъ чола такъже тятую, вельми шкод-
ливую, с которыхъ тыхъ ранъ менилъ передо
мною вознымъ и помененою стороною, при мне
натотъ часъ будучою, бальверъ ланъКриштофъ
Рафаловичъ, кости выбирати буду; якожъ и кости
чотири с тыхъ ранъ вынятыхъ оказовалъ; а
третюю рану видедъ есми у руки левое на за-

пясти, такъже тятую шкодливую, знать жылы пе-
ретятые, именидъ тотъ же бальверъ панъ Кри-
штофъ Рафаловичъ передо мною вознымъ u сто-
роною вышъ менованою, у тое руки левое паль-
цами усими владнути не будетъ мочы. Которое
тое зъраненье такъ шкодливое панъ Стаииславъ
Баскачевский менилъ передо мною вознымъ и
стороною звышъ менованою собе быть сталое в
дому мещанина господарьского места Виленъского
пана Григорья Цырановского, в месте Вилен-
скомъ, прозываемомъ Бутыпскомъ, на рогу, иду-
чы улицою по правой сторопе ку костелови Бер-
надынскому, отъ земенина господарского и воз-
ного повету Виленъского пана Яна Станиславо-
вича Кельбора, отъ самого быть сталое. Літо я
возный видевшы, и слышавши в той справе, далъ
есми сесъ мой квитъ стороне потребуючой подъ
моею печатью и подъ печатьми стороны шляхты
звышъ писаное. Писанъ въ Вильни, року, ме-
сеца и дня звышъ менованого.

Виленскій центральный архивъ. Изъ связки до-
куменпіовъ Виленскаго іродскаіо суда, Л? 47ОІ>
актъ Je j .
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№ 188.—1618 г. 5 Марта.

Жалоба князя Г дройтя на Еилунекаго о самовольного отнятін у него золотаго

съ дорогими камнями перстня въ дом противъ церкви Св. Троицы—на Острой

улиц , подл дома Валашкова.

Року тысяча шестьсотъ осмьнадцатого, месе-
ца Марца пятого дня.

На враде его королевской милости гродскомъ
Виленскомъ, передо мною Петромъ Пясецкимъ,
наместникомъ Виленскимъ, жаловалъ и оповедалъ
его милость князь Жыкгимонтъ Кгедройть, судья
земский Ниленский, на земенина господарского
повету Виленского, на пана Адама Лартиновича
Билунского о томъ, ижъ дей . в року прошломъ
тысеча шестьсотъ шестьнадцатомъ, месеца Де-
кабра двадцать семого дня, будучи дей его ми-
лости пану судьи зъ его милостью паномъ Ада-
момъ Билунскимъ в каменицы, названой Хлю-
динской, тутъ в месте Виленскомъ на Острой
улицы, противъ церкви светое Троицы, подле
каменицы пана Валашковой лежачой, тамъ же
дей его милость панъ судья посполу с паномъ
Билунскимъ, в той каменицы помененой будучы,
велелъ до себе выростку своему шкатулу свою
с кленотами прынестп, которую кгды принесено,
его милость панъ судья, оную дей отворывшы,
даровалъ пану Николаю Кондеравскому,зятю сво-
ему, пару манелей, тамъ же дей в тотъ же часъ
спосредку тыхъ же клейнотовъ его милость панъ»

судья вынялъ перстень золотый с каменьемъ бе-
лымъ, шафиромъ и указывалъ его некоторымъ
прыятелемъ своимъ, чого бы тотъ перстень сто-
ялъ, кгдыжъ дей мене тотъ перстень немало кош-
туетъ, то есть сорокъ копъ грошей литовскихъ;
который перстень, кгды панъ Адамъ Билунский
до рукъ своихъ взял!,, вложылъ дей его на па-
лецъ руки своее, а потомъ зъ нимъ до господы
своее одышолъ, в томъ на завтрее до маетности
своее отъехалъ, того перстеня его милости пану
судьи не отдавши; его милость панъ судья не-
пооднокроть, яко черезъ писанье, такъ и черезъ
прыятели упоминалъсе у пана Билунского и самъ
особою своею того перстеня, нижли онъ панъ
Билунский тотъ перстень его милости пана судь-
инъ загамовалъ и нетъ вести за што пограбилъ
и оного его милости назадъ отдати не хочетъ,
што собе его милость князь Жыкгимонтъ Кгед-
ройть, менечы собе за крывду, а напотомъ хо-
течы с паномъ Билунскимъ правне о томъ мо-
вити, далъ то про паметь до книгъ кгродскихъ
Виленскихъ записать. Што есть записано.

Тоже, Je 4&°9> актъ Je 2.

№ 189.-1618 г. 26 Октября.

Жалоба Ясинскаго на Видискаго, который убилъ его слугу во время заключенія

за такое же пр ступл ні „въ в жн, за брамою замка, подл мосту", на р к Вильн

(Вил йк ).

На враде его королевской милости кгродскомъ
воеводства Виленского, передо мною Ііетромъ
Пясецкимъ, наместникомъ Виленскимъ, оповедалъ
и обтяж пиве жаловалъ земенинъ господарский
повету Виленского его милость панъ Янъ Ясен-
ский, за даньемъ собе справы и взятья ценной

ведомость! отъ людей розныхъ, на земенина гос-
подарского повету Виленского, на пана Кгриш-
тофа Выдиского, о томъ, штожъ дей тотъ панъ
Кгриштофъ Видиский в року томъ теперешнемъ
тисеча шестьсотъ осмънадцатого, месеца Окте-
бра двадцать шостого дня, выкоиывІІЬчы засвой.
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злый а запаметалый учынокъ везене в замку
Виленскомъ, у вежы, где звыкла шляхта везенья
выконывать, за забитье и замордоване одного
земенина господарского повету Виленского не-
бощыка пана Мартина Кгодеевского, онъ же
панъ Кгриштофъ Видиский тогожъ року, месеца
и дня и на урочыщу звышъ помененомъ в той
вежы за брамою замку Виленского, подле мосту,
который збудованъ есть на реце Вильни, черезъ
который идз'тъ ку костелови светого Юрья и
далей, взявъшы передъ себе злый а запаметалый
умыслъ свой, пропомънявъшы боязны Божое и
срокгости. въ праве посполитомъ на такихъ опи-
саной, водлугъ звыклосты своей давной и не по-
однокротной, не упокаявшыее и не выпокутовав-
шы за забите и за замордованья первгаого небо-
щика пана Кголеевского, але впастившыся в
кровь невинную хрестиянскую, кромъ данья жад-
ное прычыны, оного слугу своего рукодайного п
боярыпа его милости пана Яна Ясенского, ішеня
его милости Шешольского, в повете Виленскомъ
лежачого, на име иебощика Бартоша Восткуш,
правомъ прирожонымъ вечыстымъ его милости
пану Ясепскому прпналежачого, который ся иа-

зываетъ Ловмянскимъ, онъ панъ Кгриштофъ
Видиский, будучи въ томъ везенью, рукою сво-
ею тамъ того боярына забялъ и, паствечыся надъ
нимъ, маючы его поволи, poKjr, часу и на мест-
цу звышъ описаномъ подъ урадомъ тамошнымъ
замордовалъ и всю маетность его рухомую, вы-
слугу, которой яко много и што было, его ми-.
лость панъ Ясенский не ведаетъ, забралъ и на по-
житокъ свой обернулъ, а забившы оного небо-
щика Бартоша Восткуна бронею не звыклою, цул-
гакомъ и тело небощика того Бартоша BOCTKJ'-

на онъ ианъ Кгриштофъ Видиский петъ ведома
где поделъ. О которомъ теле его милость панъ
Янъ Ясенский и до тыхъ часовъ, где бы было,
ведомости отъ кого певііой мети не можетъ. Чы-
нечы все то оаъ панъ Кгриштофъ Видиский
ку немалому жалю и крывде и шкоде его мило-
сти нана Яііа Ясенского, и просилъ, абы тое опо-
веданье его милости пана Яна Ясенского было
до книгъ кгродскихъ Виленскихъ записано, што
есть записано.

Вилецск. центр, архивъ. Изъ связки дпкументовъ

Виленскаіо іродскаю сг/да, Л : Ą(>9), актъ № 2.

№ 190. —1618 г. 28 Ноября.

Жалоба Абрама Генриховича о нанесеній смертельной раны ученику его Еську

Филиповилу выстр ломъ изъ ружья в4 окно въ дои шпитальномъ Сасскомъ

противъ костела Св. Ивана.

Року тпсеча шестьсотъ осмьнадцатого, месе-
ца Ноябра дня.

На враде господарскомъ кгродскомъ Вилен-
скомъ комъ Виленскомъ,
постановившисе очевисто мещанинъ и по
Виленский панъ Абрамъ Гендриховичъ, жало-
валъ и обтяжливе оповедалъ о томъ, штожъдей
року теперешнемъ тисеча шетьсотъ осмьнадца-
томъ, месеца Ноебра двадцать пятого дня, у не-
делю, седечи ему в каменицы шнитальней Саской,
напротивъ костела светого Яна, в месте Вилен-
скомъ лежачой, в мешканью своемъ за столомъ
з жоною и сестрою своею противъ окна улич-
ного, у вечоръ, о године десятой, хлоиецъ его,

Абрама Генриховича ал име Есько Фішшовичъ,
которого былъ далъ отецъ на науку наиъ Аде-
ксандеръ филнповичъ, войтъ Любский, положив-
шисе на окне, а при немъ хлопецъ другий былъ,
то такъ того року, месеца и дня звышъ поме-
неного и тое годины десятое, неведати хто з ули-
цы черезъ окенницу и черезъ окно шкленое стре-
лилъ, с которого стреленья тая куля у ухо ле-
вое и у голову упала, в томъ тотъ хлонецъ
Филшювичъ порвалсе з окна, и кгды дей кревъ
обачилн, за разомъ на улицу выскочивши, не
могли ведать, хто стрелилъ, бо ночь темная была.
С которого такъ окрутиого стреленья ажъ мозкгь
з головы ЙТИ почалъ, с которого стреленьн тотъ
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Еско Фялиповичъ сегожъ року шеетьсотъ осм-
надцатого на завтрее месеца Ноебра двадцать
шостого дня о године третей з сего света смер-
тю зъшолъ. Которое тело онъ, панъ Абрамъ Ген-
дрыховичъ, дня двадцать сеиого сегожъ року и
месеца вышъ помененого на враде в замку гос-

подарскомъ Виленскомъ оказовалъ, которое тое
тело урадъ огледалъ и для часу пришлого вы-
веданья и постерегаючи на себе трудности свою
жалобу до книгъ врадовыхъ записать далъ.

Тоже, М 4&93і лктъ «Л? ^.

Л. 191.-1619 г. 2 Января.

Евстафій Воловичъ продаетъ Мальхеру Г ліашевичу свой домъ съ плацомъ и

стро ніями на Большой улиц .

Ja Eustachi Wołowicz, z łaski Bożey Biskup
Wileński, zeznawam у iawno czynie tym moim li-
stem, dobrowolnym wieczystym przedażnym zapi-
sem, wszytkim w obec у każdemu z osobna, komu
o tym wiedzieć będzie należało, teraziiieyszego у
na potym będącego wieku ludziom, iz maiąc ja w
mieście tuteyszym Wileńskim kamienice swoie włas-
ną, prawem wieczystym kupnym u iegomosci pana
Krysztopha Chaleckiego z Chalcza, miecznego wiel-
kiego xięstwa Litewskiego, starosty Olkienickiego
у Olitskiego, za sumę pieniędzy trzy tysiące kop
groszy litewskich nabytą, według granic, w prawie
na te kamienice opisanych, na ulicy Wielkiey, któ-
ra idzie do rynku z zamku, na rogu przeciwko
kamienicy pana Augustyna Wawrzeckiego, nazwa-
ney Rozyczowskiey, a tyłem do domu pana Mar-
cina Bołądzicza, bokiem zasie wszedszy w kamie-
nice po lewey ręce podle Jonasa, prochownika у
podle ogrodu pana Jana Bałaszka, a po prawej
ręce do uliczki, którą przed tym nazywaną Zada-
rzynską, a teraz zowią Jopowską у która idzie z
Wielkiey ulice Rynkowey do ulice Philipowskiey
leżącą. Także też osobliwym prawem darownym
wieczystym ogród i plac, w tuteyszym że mieście
Wileńskim leżący przy tey że wyżey pomienioney
ulicy, Jopowskiey nazwaney, która idzie z ulice
Eynkowey, mianowicie przy tey ulice Jopowskiey
iediiym koncern, a z drugiego boku tyłem kamie-
nice Rozyczowskiey pana Augustina Wawrzeckiego,
a z drugiey strony tyłem domu pana Gabryela, slo-
sarza, tyłami zasie dalszymi tego ogrodu z iedney
strony od Daniclowskiey kamienice, a drugiey
nieboszczyka pana Sebestyana Pigułki, od oświeco-

nego iegomosci siążęcia Albrychta Stanisława Ra-
dziwiła, xiążęcia na Ołyce у Nieswiżu, staroscica
Zmuidzkiego prawem wieczystym darowany у za-
pisany, iako o tym wszytkim na prawiech moich,
od iegomosci pana Chaleckiego у od xiążęcia iego-
mosci pana staroscica Zmuidzkiego nabytych, szy-
rzey a dostateczniej' iest opisano у dołożono. Kto-
rey tey wyżey mianowaney kamienice, także у og-
rodu z placami ich od nabycia onych byłem aż do
tego czasu w spokoynym dzierżeniu у używaniu у
w pomienioney kamienicy po nabyciu oney niema-
łom gmachów, sklepów у rożnego mieszkania nowo
swym kosztem zmurował у z drzewa pobudował.
The tedy oboie dobro у własność moie, to iest po-
mienioną kamienicę, z iey placem у wszelakim bu-
dowaniem murowanym у drzewianjrm, od iegomo-
sci pana Chaleckiego nabytą, także у ten ogród
wyżey mianowany, od xiążęcia iegomosci pana sta-
roscica Zmuidzkiego też nabyty, z placami у grun-
tami ich, iako się te dwie dobra w swoich grani-
cach, miedzach у obychodziech maią i iakom ia
onych sam nabył у używał, z dobrey woley moiey
przedałem у tym listem, dobrowolnym wieczystym
zapisem moim ze wszytkim у wszelakim prawem
swoim kupnym у darownym przedaie у zapisuie
wiecznymi czasy w Bodze wielebnemu iegomosci
xiędzu Malcherowi Heliaszewiczu Gieyszowi, admi-
nistratorowi na ten czas biskupstwaZmuidzkiego, Cu-
stoszowi Wileńskiemu za pewną sumę pieniędzy,
mianowicie za trzy tysiąca у dwieście kop litew-
skich, ystotnie gotowymi pieniędzmi od iegomosci
przez mie wziętych у odebranych, у zarazem od
daty tego mego listu, zapisu wieczystej the ka-
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mienice у ogród oboie dobra, przez mie iegomosci
przedane, w moc, władzą, używanie у possesią ie-
gomosci wiekuistą urzędownie puszczam, podaie у
ustęmpuie, ze wszytkiego prawa swego kupnego у
darownego, które mi do tych dóbr oboyga służyło
у należało, iegomosci xiędzu Heliaszewiczu zrze-
kam у wyrzekam się'у sprawy, prawa, przywileia
wszytkie, które mnie od osób wyżey mianowanych
na te dobra służyły у należały, do rąk iegomosci
xiędza Heliaszewicza oddawszy, wszytko у wszela-
kie prawo moie nabyte, kupne у darowne na oso-
bę iegomosci xiędza Heliaszewicza у successory ie-
gomosci cale, ystotnie wlewam, zapisuie у zlecam,
a sobie samemu, braci, siostram, bliskim krewnym,
powinnym moim żadnego prawa, przystępu у pre-
textu niezostawuie, ani zachowuie. Mocen у wolen
będzie iegomosć xiądz Heliaszewicz za tą przedażą
moią, a kupią swoią the kamienice у ogród z ich
placami, gruntami, budowaniem wszelakim, z po-
żytkami, przynależnosciami wszelakimi na siebie
dzierżeć, używać, dać, darować, przedać, zamienić,za-
pisać у tym wszytkim ogułem у po części według wo-
ły, naylepszego upodobania swego szafować у dispo-
nować wiecznymi czasy. A ia iuż od daty tego
listu, zapisu mego żadnego prawa, pretextu у przy-
stępu sobie przywłaszczać у żadnym sposobem, wy-
mysłem ludzkim sam przez się, bracią, siostry у

żadne powinnie, bliskie krewne moie w the kamie-
nice у ogród у w żadne ich pożytki у przynależ-
ności wstempować się у zadney przeszkody, ani
namnieyszey trudności iegomosci xiędzu Heliasze-
wiczowi у iego succeesorom у każdemu takiemu,
komu by to oboie od iegomosci puszczone było,
czynić, zadawać niemam у пі będę mógł czasy
wiecznemi, pod zaręką tak wielkiey summy, iako
sama yscizna. O co forum ze mną iegomosci u każ-
dego sądu у prawa rokiem zawitym. I na tom
dał iegomosci xiędzu Heliaszewiczowi ten moy list,
zapis wieczysty z podpisem ręki mey własney, pod
moią pieczęcią. Do którego za ustną, a oczewistą
prozbą moią ręce swe podpisać у pieczęci przy-
cisnąć raczyli—wielmożny iegomosć pan Alexander
Słuszka, casztelan Miński, starosta Rzeczycki, ie-
gomosć pan Mikołay Brolnicki, skarbny wielkiego
sięstwa Litewskiego, a iegomosć pan Piotr Tryzna,
staroście Bobruyski. Pisań w Wilnie roku tysiąc
sześćset dziewiętnastego, miesiąca January wtorego
dnia. Eustachi Wołowicz, biskup Wileński (L. S.).
Alexander Słuszka, casztelan Miński, starosta Rze-
czycki ręką swą, Mikołay Brolnicki, skarbny iego
królewskiey mości wielkiego xięstwa Litewskiego.
Piotr Tryzna m. p.

Изъ Р. О. В. П. Б, Б, шк. S, папка 2, Л? 8о.

№ 192. —1619 г. Февраля.

Жалоба Криштофа Рогинскаго на Илью Недрушлянскаго о нанесеній посл днимъ

отцу его смерт льныхъ побоевъ на улиц Великой Замковой противъ Ратуши,

п редъ самый а воротами костела Казиыіра.

Земенипъ госиодарский повету Ошменского
панъ Криштофъ Рокгинский самъ отъ себе и
именемъ отца своего пана Стаиислава Рокгии-
ского оиоведалъ и обтяжъливе жаловалъ на Ге-
лияша Недрушляиского, земенина господарьского
повету Виленскоги, и иа Якуба Игнатовича Лн-
новского, человека тутъ въ панстве его королевъ-
ское МИЛОСТИ, велнкомъ кпязстве Дитовскомъ и
нигде оселости не маючого, нрынцыпаловъ речы
нижей noMeueuoej которые тутъ в месте Вилен

скомъ, петъ ведома въ який способъ, иеремешки-
ваючы безъ служъбы, товарыство зъ собою ве-
дучы, о томъ, штожъ дей братъ его папа Кры-
штофа РОКГИІІСКОГО рожоцый, небощыкъ паиъ
Миколай Рокпшский, служечы жолнерско въ
войску его королевское милости в земли Ифляпт-
ской подъ хоруговыо вельможного паиа его ми-
лости пана Япуша КИШКИ, старосты ІІернав-
ского, ротмистра его королевское милости, для
пекоторыхъ нотребъ своих-ь теиерь, недавиыин
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ча сы прыехалъ былъ тутъ до места Виленского
и сталъ господою на преди стыо за Острою Бра-
мою, в дому мещанина Виленского Павла Фили-
повича, и кгды дей в седіъ року тисеча шесть-
сотъ деветыіадцатомъ, месеца Февраля дванад-
цатого дня, во второкъ, то есть з вечора о го-
діше семой на ііо.чзекгару, в ночы будучы онъ,
панъ Миколай Рокгинский по иотребахъ своихъ
въ господе слуги его милости пана Крыштофа
Кишки, пана Войтеха Таркговицкого, в'ь дому
мещанина Виленского Яна Бабътысты, стамътуль
до господи своей вышей менованой воснолъ с
поручнпкомъ своимъ паномъ Станиславомъ Ра-
ЧЫНСКПМ7, улицоіо Великою Замковою, черезъ
рынокъ, мимо ратушъ ку Острой Браме, на са-
няхъ однымъ конемъ спокойне ехалъ, и вжо
ратушъ самый поминувши, передъ вороты ко-
стела светого Казимера црыеждчалъ, тамъ же
дей того року, месеца, часу, на врочыщу вышей
менованомъ, в рынку, передъ самыми воротами
костела светого Казимера, тотъ Гелшшіъ Не-
друшлянскпй и Якубъ Линовский сами особами
своими и з многими помочниками своими, на
име неякимъ Каменскпмъ, а Шубкою и Бернац-
кпмъ, Шарнавскимъ и Цз'рковскимъ, яко о нихъ
ведомость взять моглъ, и з ьшшымн людьми,
которыхъ они сами зънаютъ и имена ихъ, якъ
которого з ішхъ зовуть, ведаютъ, сподкапшы, а

взявшы передъ себе злый, свовольный, запаме-
талый, не хрестиянский умыслъ, памней не ог-
ледаючысе на боязнь Божуго и срокгость права
посполитого, на таковыхъ свовольныхъ, а збы-
точныхъ людей постановленого, кромъ зъвады и
данья собе жадное прычыны, одно з зуфальства
своего .Миколая Свирского, которы...
своего ню седедъ, окрутне, нелитостиве,
а праве тыранско (збили)...и поранили; с кото-
рого такового пхъ окрутенства и ранъ заданыхъ
панъ Мпколай Рокгинский заразомъ речъ зам-
кпз'лъ и в.семъ же року тисеча шестьсотъ де-
ветнадцатомъ, месеца Февраля зъ дня шестнад-
цатого па день семнадцатый, зъ суботы на неделю,
у почы, тутъ в месте Виленскомъ, въ господе
своей, вышей менованой, умерлъ и з рукъ ихъ
зъ сего света зъшолъ, а челядникъ его на смер-
тельной постели лежытъ, который нетъ ведома
будетъ ли жывъ. О чомъ онъ, панъ Крыштофъ
Рокгинский, взявшы ведомость, заразомъ тутъ до
места Виленского прыбылъ, а заховуючысе в
томъ водле погадку права, тело забитого брата
своего тутъ на враде в замку Виленскомъ ока-
залъ и тое оповеданье свое до книгъ записати
далъ.

Изъ связки дскументо ъ ВиАенскаю гродскаго
суда, Лг 46/2, актъ № у.

Л 193. - 1619 г. 26 Май.

Актъ осмотра церковныхъ погостовъ, застро нныхъ домами шляхты и м щанъ.

Вынись зъ книгъ головныхътрибуналышхъ,
въ Вильни одправованыхъ.

Лита одъ нарождения Сына Божого тысеча
шестьсотъ семьдесятого, месеца Июля первого
дня.

Передъ пами судьями головными духовц ими
и свецкиии, на трибуналі, Великого князьства
Литовского зъ воеводствъ, земль и пов товъ на
рокъ теперешний обраними, иостановившысе оче-
висто панъ Стефанъ Авдицкий подалъ до акту
листъ ограниченный, на речъ, въ низиъ выра-
жоную, служачый ясне вельможному въ Боз

превелебному его милости ксендзу Габриелови
Коленд , метрополит Киіовскому, иросечы, абы
тотъ листъ припятъ и до книгъ головныхъ три-
бунальныхъ былъ вписанъ, который вписуючы
въ книги слово до слова такъ с въ соб маетъ:

Malcher Heliaszewicz Gieysz, custosz Wileński,
sekretarz iego królewskiey mości, od jasnie wiel-
możnego, w Bodzie przewielebnego iegomosci xię-
dza Eustachiusza Wołowicza—byskupa Wileńskiego
na źądanio przewielebnego w Bodze iegomosci oyca
Józefa Welamina Rutskiego — metropohty Kijow-
skiego, Halickiego у wszystkiey Rosi у fi prozbą a

33
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zgodnym pozwoleniem sławetnych panów burniistrow
у raycow miasta Wienskiego na rozeznanie granic
у rożnie, (które) względem jurisdykcyi mies-
kiey у iegomosci oyca metropolity o poddane, na
grunciech cerkipwnych będące, zachodziły, kommi-
sarze z panem Krzysztofem Kiernowiszkiem у z
panem Piotrem Kopciem—raycami miasta Wileń-
skiego, od wszystkiego urzędu mieyskiego na tę
sprawę deputowanemi, z iegomoscią xiędzem Woy-
ciechem Żabinskim — plebanem Niemeczynskim у
proboszczem kościoła Maryey Magdaleny, iako no-
tarium publicnm przydanym, w roku tysiąc sześć-
set dziewiętnastego, Maja dwudziestego szóstego
dnia zesłany, mianowicie za podaniem od iegomosci
xiędza biskupa do uspnkoienia srzodku łatwego
jurisdykciey metropolitanskiey у mieyskiey, aby
miasto do poddanych, na cmentarzach cerkiewnych
mieszkaiących, władzy żadney nie miało. Opisuiąc
tedy grunt, granice cerkiewne Wileńskie przy byt-
ności у za pokazaniem ludzi zacnych rożnych, czy-
nie wiadomo, iż my, osoby zwyż mianowane widzie-
liśmy;- naprzód gdyśmy przyszli do cerkwie kated-
ralney swiętey Preczystey у Spasa, przy teyże cer-
kwi stoiącą у spustoszałą, przy bytności panów
raycow miasta Wileńskiego, których tych obudwu
cerkwi grunt poczyna się od rzeki Wilny z mu-
rem przy bramie Spaskiey, przy ktorey bramie
szpital zmurowany stoi, a z drugiey strocy, idąc
ku ulicy Wielkiey, kończy się do drugiego cmę-
tarza nad zaułkiem cerkwi spustoszałey swiętey
Katarzyny, a tyłem do muru klasztoru panieńskiego,
na którym tym cmentarzu swiętey Preczystey stoi
domów kilka mieszczan cerkiewnych, wokrągu tego
cmętarzu pomienionego będących, to iest z iedney
strony do ulicy, która idzie mimo cerkiew swię-
tey Preczystey ku bramie Spaskiey, a z drugiey
strony do muru klasztoru panieńskiego, koncern
przeciwko zboru, a drugim koncern, iako się wy-
żey pomieniło, do cmentarzu gruntu swiętey Preczy-
stey. Potym byliśmy w cerkwi nayswiętszey Panny,
nazwaney Pokrowy, która cerkiew spustoszałą mu-
rem stoi na teyże ulicy zwyż opisaney, która się
ulica dzieli, idąc z rynku mimo teraznieyszy kal_
winski zbór do Bernardynów, po lewey stronie, a
z drugiey strony z swym murem ta cerkiew w
zborze teraznieyszym kalwińskim; z ktorey tey
cerkwi forta wielka do tego zboru; iednym końcem
ta cerkiew swoim murem do wrót bramy zboro-

wey у dzwonicy, a drugim koncern ten cmentarz
i kończy się o dom panów Raieckich у w tył ka-
j mienice Sienkiewiczowskiey, na ten czas pana dok-
tora Szkota, na tym cmentarzu stoi domów kilka
mieszczan cerkiewnych. A potym byliśmy w cer-
kwi świętego Iwana: (w) swym murze stoi bokiem у
wrotami na jteyże ulicy zwysz pomienioney, a dru-
gim bokiejrfM stoi w cmentarz swoy, a koncern
cmentarzu/tey cerkwi nabudowana część do-
mami szlachetckiemi, na teraznieyszy czas będą-
cemi z placami pustemi teyże cerkwi у tegoż cmen-
tarza, aż do kamienice Demerowey do tyłu, a podle
tegoż cmentarza cerkwie świętego Iwana, cmen-
tarz świętego Michała, nabudowany domami szla-
checkiemi у mieyskiemi, w głowach tego cmen-
tarzu koniec ieden do ulicy Wielkiey Zamkowey,
a drugim koncern do cerkwi świętego Iwana, bo-
kiem iednym nad ulicą zwyż pomienioną idąc ku
zboru, a drugim bokiem teyże kamienice. Tegoż
dnia chodziliśmy do cmentarza świętego Mikoły
na Sawiczey ulicy, nabudowany kilka domów miesz-
czan cerkiewnych, który cmentarz koncern iednym
do tey ulicy Sawiczey, a drugim końcem do ulicy
Preczystenśkiey, która ulica idzie ku Spaskiey bra-
mie, a bokiem iednym nad zaułkiem, który zau-
łek idzie przez tenże cmentarz ku swiętey Preczy-
stey, a drugim bokiem do cmentarza świętego Iwa-
na, placów na ten czas pustych zwyż opisanych
podle zboru. A potym tegoż dnia byliśmy na cmen-
tarzu świętego Ilyi, który także zabudowany kilku-
nastu domami, w teyże ulicy Sawiczey nad zauł-
kiem cmentarznym zwyż opisanym koncern ku Pre-
czystey, a bokiem drugim ku cmentarzu cerkwi
Rożdestwa Chrystowa. Tegoż dnia byliśmy na cmen-
tarzu Rożdestwa Chrystowa, na teyże ulicy Sawicz-
ney koncern iednym, a drugim koncern do bramy
Spaskiey, ku cerkwi swiętey Preczystey, bokiem
iednym nad ulicą, a drugim bokiem na cmentarzu
świętego Ilyi, który у ten cmentarz Rożdestwen-
ski zabudowany wszystek domami mieszczan cer-
kiewnych, może być domów kilkanaście. Tegoż dnia
byliśmy na cmentarzu cerkwie swiętey Piatnicy,
na którym cmentarzu domów kilka pobudowanych,
która cerkiew iednyra końcem w głowach do ulicy
Zamkowey, przeciwko Rożycowey kamienicy, a dru-
gim końcem do kamienice pana Tupieki, a bokiem
iednym do ulice Sawiczey, a drugim bokiem podle
kamienicy pana Sycinskiego. Zatym byłyśmy na
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cmentarzu pry cerkwi Perenesienia. świętego Mi-
koły, w rynku stoiącą, w pewnych granicach leżą-
cy, koncern iednym w głowach od rynku w Ryb-
nym końcu, a drugim końcem w tył domu Stefa-
na krawcaŁ a bokiem iednym przy teyże cerkwi
Perenesenia świętego Mikoły, a drugim bokiem
do domu monasterskiego swiętey Troycy, nazwanego
Sapieżynskiego. Tegoż dnia chodziliśmy na cmen-
tarz do cerkwi Woskresenia Chrystowa, w rynku
na Szklaney ulicy, przeciwko rzędu solenickiego
będącey, a drugim koncern ku kamienicy Palec-
kicli, bokiem do kamienice Dobrohostowskiego, a
drugim bokiem przy Szklaney ulicy; у ten cmen-
tarz, w murach iego cerkiewnych ze wszystkich
czterech stron zamurowany, mieszkaniem kilka gma-
chów zabudowany iest; z ktorey tey dostatecznej'
inquizyciey ograniczenia у opisania naszego у z
przydania tych dwocb panów raycow a przy wie-
le ludzi na ten czas będących widzieliśmy tę włas-
ność wszystkich tych cerkwi cmentarzów zwyż
opisanych, nabudowanych domami, które domy
stoią na własnych cmentarzach cerkwi pomienio-
nych. Co wszystko panowie гаусу pomienieni przy-
znali, za czym ja imieniem iegomosci xiędza bis-
kupa Wileńskiego, mediatora między stronami ad
instantiam obu stron pomienionych, uznałem у uz-
nawam, iż ci wszyscy, którzy w domach, na cmen-
tarzach cerkiewnych pobudowanych, raieszkaią, ju-
risdykcyey sądowey iegomosci oyca metropolity j
podlegaią у podlegać maią; a o inszych mieszcza-
nach, którzy na gruntach cerkiewnych, a ii i e właś-

nie na cmentarzach mieszkaią, prawem ma czy-
nić przewielebny oiciec metropolita przed królem
jegomościa; na co daię tę moią atestacyą na piś-
mie pod pieczęcią у podpisem ręki moiey włas-
ney. Pisań w Wilnie roku tysiąc sześćset dziewięt-
nastego, Maia dwudziestego szóstego dnia. У того
листу при печатяхъ подпись рукъ тыми словы:
Malcher Heliaszewicz, kustosz Wileński y sekre-
tarz króla iegomosci. Krzystof Kiernowiszko —
гауса Wileński ręką swą. Bywszy przy tym Woy-
ciech Żabinski, notarius publicus Guriae Illustris-
simi mp. Piotr Kopiec—гауса Wileński ręką swą.
Который же тотъ листъ, за поданьемъ оного че-
резъ особу верху мененую, до акту принять
до книгъ головныхъ трибунальныхъ есть впи-
санъ, зъ которыхъ и сесъ выписъ подъ печатью
земскою воеводства Виленского ясне вельмож-
ному въ Богу превелебному его милости ксен-
дзу Габрыелиови Колендз —метронолит Кіев-
скому есть выданъ. Писанъ въ Вильни. Tomasz
Kazimierz Giesz, kantor, prałat, deputat Wileński
(L. S.) Krzysztoph Sinecki — kasztelan у deputat
Wileński, Benedykt Zuchowski—dziekan у depu-
tat Zmudzki, kanonik Wileński mp. Michał Krys-
pin Kirchen Steyn—generał altyleryi i. k. m., mar-
szałek koła duchownaho, Wawrzyniec Odaniski,
podsędek у deputat Wiłkomierski do koła
duchownego, Leo Jan Swirski—marszałek у deputat
koła duchownego z powiatu Rzeczyckiego.

#35 Р. О. В. П. Б. Б. uiK. 2, папка 202 № і2ў.
Ср. ibid. актъ <Л° J2.

№ Ш . -1619 г. Ю Августа.

Жалоба Сяолдбоцкаго на Прилуцкаго о нанесеній побоев* слуг его н 8 а х в а т

лошади „у Острой Врамы, на вал в .

Року тисеча шестисотъ деветнадцатого, ме-
сеца Августа десятого дня.

Милостивый пане враде кгродский Вплен-
ский! Я Николай Сколдбоцкий, земенинъ воевод-
Ьереетеиского, слуга освецоного з Олыки на
Несвежу, граби на ІІІиддовцу, Ризского и ІПе-
решевского старосты, пана Альбрихта Владислава
Радивила: будучи мне тутъ в месте господар-

скомъ Виленскоиъ часу отправованя и суженья
трибуналу термину воеводства Берестейского
такъже и па рочкахъ кгродсвихъ Виленскихъ
року теперешнего тисеча шестьсотъ деветнад-
цатого, месеца Августа девятого дня, з господы
моей, которукшъ мелъ на улицы Конъской пани
Ганны Ластовского, недалеко ОстройШрамы, слу-
га мой, шляхтичъ учтивый повету Городенъ-
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ского, на име Янъ Римонтъ, который цри мне шерстью сиво, дропястого, моего власного, куп-
на сесъ часъ есть, кони мои с тое господы вышъ j ного у пана Лукаша Здитовецкого—земенина
мененое кгды напоить ихъ ехалъ, в томъже мес- j воеводства Еерестейского, двохъ за сорокъ и
те Виленскомъ, и кгды выяхалъ за Браму Ост-1 чотыри золотыхъ польскихъ. Который то бой и
рую, за муръ, на вале, земенинъ господарский \ грабежъ, отъ пана Ивана Прилуцкого сталый у
воеводства Берестейского. панъ Иванъ ІІрилуц- месте Вильню, в року теперешпемъ тисеча
кий, который з Вильня в дорогу ехалъ, яко ве- шестьсотъ деветнадцатомъ, месеца Августа де-
домость.... ..же до Сдонима, а з Слонима снать|вятого дня, подъ часъ одправованя и суженья

до Пинска до ей милости паци Гарабурды ехалъ, рочковъ кгродскихъ Виленскихъ, о што я с тымъ
панее свое, на томъ месцу а врочищу вышъ паномъ Иваномъ Прилуцкимъ о кгвалтовное взя-
мененомъ, за муромъ Острой Брамы, яко ми тье и нограбене коня моего, такъже и о зранене

даетъ справу тотъ слуга мой Янъ Римонтъ, по-
мененый нанъ Прилуцкий, безъ даня жадное
причины ему, порвавшисе с коляси до него, оного
Римонта в руку правую вышей локтя усекъ и
шкодливе ранилъ, с которое раны нетъ ведома
если рукою владнути будетъ; а мало на томъ
маючы, еще подъ нимъ взялъ и пограбилъ коня

того слуги моего, отъ его ему сталое, правне
мовити хочу и прошу, абы тая протестацня моя
до книг-j» кгродскихъ Виленскихъ принята и за-
писана была.

Вилен. центр, архивъ. КІЪ связки докумен-
товъ Виленскаго гродскаю суда, J\? Ą(>/2, актъ № А.

Ж 195. - 1619 г. 18 Декабря.

Жалоба Волка на еврея Самуила Яхимовича, который тайкомъ уб жалъ отъ него,

не заплативши ему га квартиру (на Вискупской улиц около костела св. Нико-

лая) и разные напитки.

Року тпсеча шестьсотъ деветнадцатого, ме-
сеца Декабра осьмнадцатого дня.

На враде господарскомъ оповедалъ и
жаловалъ мещанинъ места здешнего столечного
Виленского, мешкаючый домомъ подле костела
светого Николая, на улицы, названой Бискупъ-
ской, прыналежачый до прысуду бискупъства
Виленского, панъ Адамъ Волкъ на жыда Самуила
Яхимовича, о томъ, штожъ дей в року тепереш-
немъ д̂ -еТ (1619), месеца Октебра двадцать вто-
рого дня, прыехавшы тотъ жыдъ з места госпо-
дарского Троцкого, яко чоловекъ будучы хорый,
удавшысе на лекарство в опатрене до Давида
бальвера, на Немецкой улицы мешкаючого, и
ставиш дей господою у него пана Адама Волка,
ванялъ былъ светолку з сенею спокойного меш-
канья, в которой, почавпш отъ дня двадцать вто-
рого месеца Октебра ажъ до.теперешнего часу,
то есть до дня шеснадцатого Декабра в семь же

року а ^ Г (1619), мешкалъ. То пакъ дей
тотъ ломепеный жыдъ, петъ ведома з якихъ
нрычынъ, взявшы нередъ себе злыіі, свовольный
умыслъ, того року, месеца и ночы з дня шес-
надцатого па день семьнадцатый з дому его с
тое светолки прочъ увошолъ п выехалъ, отъ
которое тое светолки дей мелъ тотъ жыдъ по-
мененый на кожъдый тыдень платити по грошей
вТ(12) литовъскихъ, а дочь в той же господе
мешкаючы черезъ тотъ часъ, яко се вышей по-
менило, у дочки его пана Адама Волка, у панны
Марушы Адамовны, напитку розного набравшы
и напивъ, и зосталъ виненъ за медъ копъ две
грошей литовъскихъ, за пиво копъ тры грошей
литовскихъ, за горелку грошей двадцать чо-
тыры литовскихъ, тотъ дейСамуйло Яхимовичъ
такъ одъ мешканья, яко и за тотъ напитокъ
звышъ номененый не нлатившы, з того дому
и с тое избы, мешкаия ему нанятого, в не-
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ведомости потаємне выехалъ и выпровадилъ ку
не малой крывде и шкоде его не малой. О што
онъ панъ Адаиъ Волкъ, хотечы правне чынити,

сее оповеданье далъ до книгъ кгродскихъ Ви-

ленскихъ записати.
Тоже, JS 4652. актъ Je-

№ 196. —1619 г. 19 Декабря.

Жалоба Жебровскаго на Яш векаго о нанесеній побо въ на перекрестк улицъ

Н м цкоя и нын шн й Влагов щ некой.

Лета Божого нароженья тисеча шестьсотъ
деветпадцатого, месеца Декабра деветнадцатого
дня.

На враде его королевское милости кгродскомъ
Виленскомъ, передо мною Петромъ Пясецъкимъ,
наместникомъ Виленъскимъ, оповедалъ п жало-
валъ земениігь его королевской милости новету
Вилеиского, рожовый панъ Станиславъ Жебров-
ский па пана Анъдрея Яшевского о томъ, штожъ
дей року теиерешънего шестьсотъ деветнадца-
того, месеца Декабра оемьнадцатого дня, будучы
ему пану Жебровскому по некоторыхъ потре-
бахъ своихъ тутъ в месте Впленскомъ и от-
правивши такъ пабоженство свое въ костеле
светого Духа пешпоръне, яко и в ыпшихъ роз-
выхъ ремееннковъ потребы своей, ишолъ до го-
споди своей улицою Великою, которая отъ ко-
стела свето Яиского мимо костелъ светого Духа,
идетъ до брамы Троцкое, до мешъканья нана
Анъдрея Вуеішча, кравъца, у вечоръ, на змроку
то накъ дей кгды того дня зъвышъ поменеіюго
приходилъ онъ панъ Станиславъ Жербовский
тою помененою улицою до улицы Немецъкое,
которая черезъ туго помепеную улицу идетъ до
брамы Пиленское, яко чоловекъ спокойный и
виколи никому ни въ чомъ не винный; и кгды
дей только тую з'лицу крижовую ку помененой
господе своей перешолъ, тогды дей праве про-
тивъ камепицы названой ІІолугрошъковой и го-
споды мешъкапья Гануса, бальвера, иа рогу по-
мененое улицы лежачихъ, тотъ помепеный паиъ
Анъдрей Яшевский, запомневты боязни Божой
и срокгости в праве посполитомъ описаное, ма-
ючы на него пана Жебровского давъную иена-:

висть, яко вжо нередъ тымъ, на веля местцахъ
будучи иередъ розными людьми отповедь и по-
хвалку, такъ на здоровье его самого, яко и мал-
жонки его, такъже и на маетность ихъ чннилъ
и чинить, обецуючы ихъ самыхъ позабияти, ма-
етность, именичо ихъ, названое Брекишки, в
повете Виленскомъ лежачое, огънемъ спалити
перегражаетъ. Которому дей тому своему злому
передъ себе взятью чынечы досыть,- того дня у
вечоръ и на томъ врочищу звышъ помененомъ
тотъ помененый Андрей Яшевский самъ особою
своею, з ыпшими многими помочниками своими,
которыхъ онъ самъ лепей знаетъ, имена и про-
звища ихъ ведаетъ, учиігавшы окрикъ и при-
падши стылу, почали на него, пана Станислава
Жебровского, шаблями и розными бронями бить,
сечь, каменьми тискати. Который таковый кгвалтъ
впдечы, онъ панъ Жебровский, отъ него, пана
Яшевского, и помочшіковъ его оборонного рукою
до господы своей уходилъ и укладалъ, и коли
бы дей некоторые люди, услышавшы таковый на
улицы галасъ п тумультъ, припадши, его, пана
Станислава Жебровского, не ратовали, снать дей
были бы его на смерть забили; якожъ дей и по-
томъ за разомъ отходечы зънову в очы ему
папу Жебровскому одповедь и похъвалку на
здоровье его самого и малжонки его учинилъ,
мовечы тыми словы: дякуй дей Пану Богу и
тымъ людемъ, которые тутъ на тотъ часъ при-
были и тебе ратовали, жесь живъ зосталъ, але
предъее и на потомъ буду се вшелякимъ спо-
собомъ старати такъ самъ черезъ себе, яко при-
ятелей своихъ, або ли и кого инъшого объчого,
же тебе самого, малжоику твою о того света
смертью зглажу и маетность твою огънемъ спа-
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лю. 0 гато все хотечы онъ панъ Жебровский! довыхъ кгродскихъ Виленскихъ записано было.
с иимъ паиомъ Яшевскимъ цравне поступовати,! Што есть записано.
прося л ъ, абы тое оповедавье его до книгъ вра-і Тоже, № 4&52і вктъ № іб.

№ 197. —1620-г. 16 Января.

Позывъ Самуилу Величк по д лу о самовольномь занятіи подъ своя постройки

земли, на которой прежде стояла церковь св. Архангела Михаила и домъ свя-

щенника.

Жигмунтъ трети, Божою милостью король
Польски и пр. и пр. и пр.

Земянинови нашому повету Ошменского, уро-
жоному Самуелевя Яновичу Величку. Прыка-
зуемъ в рности твоей, штобы еси за симъ поз-
вомъ, мандатомъ нашымъ одъ поданя або поло-
женя его иа именю вапіомъ передъ нами госио-
даремъ и судомъ нашымъ тамъ, где на тотъ
часъ дастъ Богъ щасливе дворомъ нашымъ бу-
демъ, если у В. К. Л. за 4 недели, а если въ
корон польской—за н дель 8, самъ обличне и
завито сталъ на жалобу и нравное поперанье і;ъ
Бозе волебного отца Иосифа Велямина Рутского,
архієпископа, митрополиты Киевского, Галицкого
и всея Руси, который в рность твою нозываетъ
о безиравное забранье и иеслушное прывлащенье
речей небощыка Яна Величка, подстолего Ош-
менского, отца в рности твоей, грунту власного

церковного церкви св. Михаила Архангела въ

м сте нашомъ Виленсколъ, на улицы Великой
Замковой, не доходечы костела св. Яна, на рогу,
идучы уличкою ку збору евангелицкому по пра-
вой руце, где церковь самая стояла и мешкане
поповское при той церкви бывало, и в рность твоя
тотъ груптъ церковны безправне и неслушне
держышъ, домы на немъ побудовавшы, пожыткн
соб нрывлащаешь, а отцу митроиолитови усту-
п и т не хочешь ку немалой крывде и шкоде цер-
кви Божой. Прото жебы в рность твоя сталъ на
жалобу нреречопого отца митрополиты Киевского,
которая в риости вашой часу права шерей по-
ложона ój-детъ, скуточне во всемъ усправедли-
вилсе. ІІисанъ у Варшав . въ каицеллярии на-
шой, л та одънарожецья Сына Божого 1620, ме-
сеца Январа ] 6 дня.

Изъ Р. О. В. П Б., Б.,
д0К. j \

шк. 20 папка 2,

Л 19S. -1620 г. 11 Аир ля.

Р шеніе короля Сигизмунда I I I по спору о плац и дом , принадл жащемъ цер-

кви Св. Іоанна Богослова, и занятомъ Марціаномъ Горскимъ.

Жыкгимонтъ третий, Божью милостью король
Польский, Великий кпязь Литовский, Руский,
Пруский, Мазовецкий, Жомоитский, Инфлянтъ-
ский и Шведский, Кгодский, Вандальский дедич-
ный король.

Ознайїіуейь тымъ листомъ пашымъ, кому
то ведати належить, ижъ одиравоваласе передъ

нами и паны радами и врядники нашыми, отъ
насъ на суды задворные высажоньши, справа ме-
жи въ Бозе велебнымъ отъцемъ Иосифомъ Ве-
лямипомъ Руцкимъ, архиепископомъ, метропо-
литомъ Киевскимъ, Галицкимъ и всея Руси, по-
водомъ, з одиое, a уроаіоиымъ Марцыяномъ Кгор-

' скимъ, хоружимъ . Вилеиъскимъ, нозваішмъ, з
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другое стороны, за позвомъ, манъдатомъ нашымъ,
отъ повода по позваного выданымъ, о то, ижъ
ііозваный, иеведати якимъ правомъ пабывшы со-
бе доыъ на кгрунте власномъ церъковномъ цер-
кви заложена светого Иоана Богослова в .месте
вашомъ Виленъсшшъ, при уличце, которая идетъ
зъ улицы Великое Замковое, идучы до збору
Евангелицъкого, по правой руце, и тымъ до-
момъ, па кгрунте церковномъ стоячымъ, степы
власное церковное мурованое займуючы, того
дому уяшваетъ, а поводови уступити его не хо-
четъ, ку крывде и шкоде церкви Божоіі, яко
тотъ позопъ шырей в собе маетъ. На року теды
нинешпемъ, з того позву, манъдату пашого ирп-
паломъ, стороны обедве —поводъ ирезъ шляхет-
ного Аііъцреи Яноцкого, а позваний презъ шля-
хетного Мартина Свежпнъского, умоцованыхъ
своихъ, за моцъми зуполнымн того року ппль-
новалн. Поводовая вынесеня того позву реляци-
ею возного воеводства Виленъского Крнштофа
Брезинъского, передъ урядомъ кгродскпмъ ВІІ-

ленъскымъ в року теперепшемъ тнсеча шесть-
сотъ двадцатомъ, месеца Февраля второго дня
созяаною, доводила. Потомъ на нодноръ скарги
своее иротестацыю протпвъ иозвапомзг ирезъ То-
маша Петровского, намесшіка двора метронолего,
в месте Вилеиъскомъ будучого, иередъ тымъ ;ке
урядомъ кгродскимъ Виленъскимъ в року тепе-
решнемъ тисеча шестьсотъ двадцатомъ, месеца
Февраля первого дня учиненую, покладала, про-
сечы и домавяючы, лбы есмо позваному спра-
воватьсе наказали. А нозваный ирезъ помене-
ного умоцованого своего, заховавшы прішъци-
палова своему вшелякие обороны нравъные,
ексъцииовалъ форумъ, ;ке о тую кривду мнема-
ную в суде нашомъ снравоватьсе не повиненъ,
иоведаючы, же тотъ кгрунтъ месцки, подъ юрис-
дикцыею места Виденъского лежитъ, на доводъ
чого диспозыцые в месте учыненые показовалъ.
На што умоцованый поводовъ, указавши право

посполатое, же о добра костельные никому ішъ-
шому, только намъ, государю, судитъ належитъ,
для большого подпартья своее скарги бралъсе
на инъквизицыю, просечы, абы есмо тую справу
таъъ до Впльна одослали и певныхъ инъквизи-
торовъ нашыхъ на то зволали.

Мы, государь черезъ папы рады и врадиики
нашые, отъ насъ на суды нашые задворные вы-
сажонце, выслухавъшы конътроверсыи сторонъ,
ионеважъ достаточное ведомосъти в той справе
на тотъ часъ взятъ не могли есмо, кому бы
тотъ домъ и кгрунтъ належати мелъ, абы се
уближенъе якое которой стороне не стало, про
то, суспеиъдовавшы розсудокъ пашъ ни тотъ
часъ з стороны форумъ, для большое ипъфор-
мацьш пашое тую сііравзг до вряду кгродъского
Виленъского на ішъквизыцыю до места Впльна
отъсылаемъ. Которые ннъквизиторове нашы, по-
розумевшысе з собою о часе, обвестнвшы сто-
роны обедве водле права черезъ листы свое, на
тотъ кгрунтъ зъехати мають и достаточный
онытъ о томъ, на чиемъ кгрупъте тотъ домъ
збз:дсваныіі и якой юрнсдикцые подлеглый, учи-
іштъ и намъ, гдру на писме о томт. всемъ оз-
наймитн повинъии будутъ., А по отънравеиъю
тое ннъквизыцыей рокъ сторопамъ обема передъ
ними и судомъ цашымъ до дальшого в той спра-
ве роснартя нравного, безъ припозву, завитый в
недель осмъ моцъю сего декрету нашого скла-
даемъ и заховуемъ. Деяло се у Варшаве,. месеца
Априля одинадцатого дня, году тисеча шестьсотъ
двадцатого. До чого въсего на большую вагу и
невность тьіхъ речей нечатъ нашу великого
князъства Ллітовъского притиснуть и стороне
иоводовой, велебному отъцу метрополите выдать
казали есмо. Альбрыхтъ Станиславъ Радивилъ,
нодканцлерий вел. княз. Лит. Якубъ Окгродзиа-
скип.

Тоже, залъ Б, гик. іў, J\3 6j, док. Л? 12.
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№ 199.—1620 г. 7 Октября.

Заявл ні Войтеха Порецкаго о проиажв документа въ дом Пречистенскаго

монастыря на Зар чьи.

. Року тисеча шестьсотъ двадцатого, месеца
Октебра семого дня.

Постаноиившисе очевисто земешшъ' госпо-
дарский воеводства Впленского панъ Войтехъ
Порецкий оповедалъ и жаловалъ о томъ, же в
году теперь идучомъ тисеча шестьсотъ двадца-
томъ, месеца Октебра шостого дня, тутъ у Впльне
подъ часъ отцравованья роковъ земскихъ Ми-
халовскихъ будучому в дому монастырскомъ, в
лонастыру рускомъ заложенья светое Пречистое,
на улицы, на Заречу лежачолъ, и тамъ'же дей оцъ
ианъ Войтехъ Порецкий, маючы запозовъ до
суду земского Виленского на роки менованые но
земянъ госнодарскихъ воеводства Виленского
пана Вацлава, пана Мальхера, пана Яна, пана
Крыштофа, пана Самуеля Совкгяловъ до оранья
сумы иенезей тридцати копъ грошей литовскихъ,
за кгрунъты Митруковъские винные, отъ именья
Родовского, заставленаго черезъ небощика пана
Яна Стуїшлковского и малжонъки его пани Ган-
ны Ліолчуровны небощику пану Ерониму Совк-
гяле, отцу менованыхъ пановъ Совкгяловъ, а отъ

наші Ганны ІГодчуровны Яновой Сгулныковской
ему пану Порецкому и малжонце его заставою
служачого, тамъ лее в томъ монастыре, ужываю-
чы до права приятеля, умоцованого своего пана
Яна Лебедевского и указуючы тую справу до
прочытанья, нетъ ведома яко межы иншыми спра-
вами зпшулъ иригодне лиетъ орыйиалъ соз-
нанья ее пани Гаішы Мончуровны Яновой Сты-
нолковъекой, лущенья заставою ему пану ІІорец-
кому и малжонце его именья Родовского и кгрун-
товъ Митруковсігахъ у двухъ сотъ копахъ; при
томъ п ІІЫННСЪ ннтромисып пущенья отъ небо-
щика пана Стуиылковъского малжонце его именья
ВІЛІНЪ оипсаного Ступылковъского и кгрунтовъ
Мнтруковскихъ, и нетъ вести где тые справы
межы иншымп справами вложоные згинули, в чомъ
варуючы в часы пришлые, просилъ аби тое
оноведанье до кішгъ кгродскихъ Виленскихъ
записано было, што есть записано.

Вилен. центр, архивъ. Изь связки документовъ
Виленскаіо іродскаю суда, Лг d6jy, иктъ Л: 2.

Х> 200.—1020 г. 9 Ноября.

Жалоба Пашкевича на бывшаго слугу его Неборскаго, который тайно б жалъ

отъ него, заграбивши у него много вещей.

Року тисеча шестьсотъ двадцатого, месеца
Ноябра девятого, дня.

На враде его королевское милости кгрод-
скомъ Виленскомъ, передо мною Петромъ Пя-
сецкимъ, наместникомъ Виленскимъ, оповедалъ и
жаловалъ земенинъ его королевской милости по-
вету Виленского панъ Лукашъ Пашкевичъ ото,
ижъ неякий Миколай Неборский еще отцу его
пана Пашкевича, небожчику пану Павлу Пашке-
вичу часъ немалый служилъ, а потомъ и ему,

папу Дукашу Пашкевичу змовившы певный юрк
гелтъ и также черезъ часъ немалый служечы,
неучтнвшы его пана Лукаша Пашкевича, яко
пана своего, нрочъ отышолъ, немало зашкодив-
шы, то есть взялъ дей котелъ кухенный меде-
ный и ішшого начыня кухенного немало, по
одейстыо его, погинуло, которого онъ панъ
Нашъкевичъ, того Жиколая Неборского в семъ
ЯІЄ року нинешнемъ, месеца Ноябра •& (9) дня
постигнувши тутъ у месте господарскомъ Ви-
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ленскомъ с тымъ котломъ своимъ меденымъ ку-
хенънымъ на предместью Антокольскомъ в месте
Виленскомъ, в дому мещанина его милости ве-
лебного отца Еустафея Воловича — бискупа Ви-
ленского, на име Липницъкого, продаючи тотъ
котелъ, взявъшы его, яко слугу своего рукодай-
ного, до каменицы своей тутъ у месте Вилен-
скомъ на улицы, з рынку ку Броне Острой иду-
чой, лежачое, велъ, то пакъ приходечы тотъ Ми-
кодай Неборский ку воротомъ з рынку до ко-
стела светого Казимера, кинувши тотъ котелъ
на землю, самъ на цвинтарь того костела светого
Казимера утекъ; за которымъ то Миколаемъ
Неборскимъ, яко за шкодникомъ, выростокъ его

пана Пашкевичовъ ГОНИДТІСЄ с кравчлкомъ на
име Васильемъ, только до воротъ цвинтарныхъ,
а не далей, и не догонившы его, тотъ котелъ взяв,
шы предъ воротами цвинтарными, до каменицы
его, пана Пашкевича, выростокъ его отнесъ, съ
которымъ то Миколаемъ Неборскимъ хотечи онъ
панъ Пашкевичъ часу своего правне мовити, яко
з рукодайнымъ челядникомъ своимъ, и тыхъ
шкодъ своихъ на немъ доходить, просилъ мене
враду, абы тое оповеданье и жалобу его до книгъ
кгродскихъ Виленскихъ записано, што есть за
прозьбою его записано.

Виленк. центр, архивъ. Изъ связки докушн-
товь Виленскаю іродскаіо суда, Л? 46 г/, акт* № 7

№ 201. —1620 г. Ноября 16.

Жалоба Доминиканскаго Свято-Духовекаго монастыря на магистратъ о причи-

няемом* ему затрудн ніи въ пользоваши водою изъ источника Вингровъ.

двадцатого, месецаРоку тисеча шестьсотъ
Ноябра шестнадцатого дня.

На враде etc. оповедалъ и обтяжливе жадо-
валъ его милость ксендзъ Валерыянъ Кгрохоль-
ский самъ отъ себе и именемъ усего конвенту
отцовъ Доминикаішвъ на мещанъ бурмистровъ
Впленскихъ сегорочныхъ на папа Петра Пуща, па-
па Якуба Кевловича, пана Симона Болундзя и
на войта Виленского пана Томаша Бильдюка, о
томъ, штожъ дей помеиеные панове мещане Ви-
ленскне с певного постановенья учынили были
контрактъ зъ ихъ милостями ксенжы конвенту
отцовъ Свето-Дускихъ о впроважене воды ру-
рами до кляштору ихъ Свето-Дуского водлугъ
лотребы ихъ кляшторное достатнє, то есть до
кухни и на вшелякие потребы ихъ кляшторные,
а то есть з властного старожытного кгрунту ихъ
кляшторного, в которомъ кгрунте ихъ за Троцкого

брамою жродла водные гойные потоки свои ма-
ютъ, прозываемые Винкгры, съ которыхъ Винг-
ровъ за добровольнымъ зезволеньемъ ихъ милости
отцовъ законниковъ мещане здешние Виленские,
войтъ,бурмистры ирайцы воду до местаВиленского
звычайнымъ способомъ рурами провадютъ в ку но-
житковн своему ратушному, запродаючи тую воду
в розные домы людские, то есть у местеВиленскомъ,
впроважаютъ и ихъ милости отцомъ законни-
комъ достатнєє воды в кляшторъ ихъ не даютъ,
только барзо о мале тесный цукгъ, с которого
цукгу воды достатнєє на потребы свои кляштор-
ные мети не могутъ. В чомъ маючы великий
жаль, крывду и шкоду, просили ихъ милость
отцове Доминикане, абы то оповеданье ихъ до
книгъ кгродскихъ Виленскихъ записано было,
што есть записано.

Тоже, № 46*f, актъ М <?.
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№ 202. —1620 г. 6 Декабря.

Жалоба слесаря Бормана на Садровскаго за нан еееі иагъ см ртельныхъ побоевъ

Янчуку (который ш лъ въ домъ Бормана около коснела св. Юрія, дорогою отъ

заика къ мурованому мосту).

Roku tysiąc sześćset dwudziestego, miesiąca
Decembra szóstego dnia.

Na urzędzie króla iegoraości grockira Wileń-
skim przedemną Piotrem Piaseckim, namiestnikiem
Wileńskim, żałował у opowiedał pan Krystoph
Borman, slosarz, mieszczanin хіесіа iegomości pana
Janusza Radziwiła, iegomości pana Wileńskiego, do
dworu хіесіа iegomości tu vr mieście Wileńskim
na Puszkami przynależący, w krzywdzie Jana Jan-
ciuka, slosarcika, czeladnika swego na Marczina Sa-
drowskiego, tkacza у na żonę iego Marusze Mar-
czinową Sadrowską, tkacową, iako principałow, у na
pomocników ych, których oni dobrze znaią, у onych
u siebie przechowywała, ymiona у nazwiska ich
wiedzą, o tym,, iż w roku teraznieyszym tysiąc
sześćset dwudziestym, miesiąca Nowembra ze dnia
dwudziestego dziewiątego dnia na dzień trzydzie-
sty, to iest z niedziele na poniedziałek o osmey
godzinie w noc, on pomieniony Marczin Sadrowski,
tkacz żoną swoią Marusią у s pomocnikami swo-
iemi, wypadszy z domu у mieszkania swoiego włas-
nego, tu w mieście Wileńskim na Puszkami, podle

kościoła świętego Jerzego, przy saraey drodze od
zamku ku murowanemu mostu stoiącege, onego
pana JanaJanciuka, slosarcika,człowieka niewinnego,
bezbronnego, spokoynie drogą do pana swego idącego,
przepomniawszy naprzód boiazni Bożey, a potym
у srogości prawa pospolitego, na mężoboyce opisa-
nego tam iego przed domem swoiem okrutnie a
nielutosciwie zbili, zranili, posiekli bardzo szkodli-
wie; od którego tak okrutnego zranienia у zbicia
żyw bycz nie może; jakosz у potym w roku ty-
siąc sześćset dwudziestym, miesiąca Decembra dwu-
dziestego szóstego dnia, od tego okrutnego у nie-
lutosciwego posiecenia у zranienia s tego szwiata
szmiercią zszedł, którego cziało on pan Kristoph
Borman, slosarz z woźnym у stroną szlachtą do
urzędu tuteyszego grockiego Wileńskiego przy-
wiozszy у przedemno urzędem z woźnym у stroną
okazywał. O co prawem czynić chcąc у czasu one-
go szerey mowicz, prószył, aby to opowiedanie iego
do xiąg grockich Wileńskich zapisano było, co iest
zapisano.

Тоже-, Л» 461j, актъ Мб.

Л 203. —1621 г. 28 Іюня.

Оеинскій отдаетъ въ арендное содержані Евангелическому Сбору домъ В ли-

ковича.

Ja Paweł Osinski zeznawam tym listem moim,
iż co nieboszczyk godney pamięci iego mość pan
Andrzey Bielikowicz, sędzia ziemski Oszmianski у
z małżonką swą iey mścią panią Krystyną Kotow-
ską, maiąc dom swoi własny na placu kamienicy,
nazwaney Konstantynowskiey, zborowi Ewangielic-
kiemu Wileńskiemu należącei, zbudowany w mie-
ście Wileńskim, na ulicy do zboru ewangielickiego
z ulicy Zamkowei ułeczką ydąc po lewey ręce pod-
le cerkwie ruskiey Pokrowa leżący, postanowili z

ichmościarai pany seniorami zborowymi s tego pla-
cu, na którym ten dom stoi, na każdy rok płacić
do skrzinki zborowey po piąciu kop groszi litew-
skich, a iego mość pan sędzia sam, schodząc śmier-
cią s tego świata, przi inszych maiętnościach у ten
dom zapisać raczył iey mści paniey małżonce swey,
a pani małżonka iego mości także schodząc s tego
świata zapisała, ten dom wnukowi swemu panu
Stefanowi Adamowiczu Bielikowiczu, a do lat w
dzierżenie у w opiekę poruczila mnie Osinskiemu,
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iako to na testamęciech szyrzeł iest opisano, a
tak ia s pewnych słusznych prziczyn puściłem ten
dom arendą do tegoż zboru ewangielickiego Wileń-
skiego ichmości panom seniorom zborowym w dzier-
żenie у we władzą do ręku iego mści pana Paw-
ła Progulbickiego Degieniewicza, actora general-
nego wszytkich spraw у dozorcy dóbr tego zboru
ewangielickiego Wileńskiego, s którego domu po-
stanowiłem z ych msciami pany seniorami, że ma-
ią mi płacić cynszu na każdy rok po dwunastu
kop groszi litewskich s tego domu tym sposobem,
iż s tego cynszu ma należeć doskrzinki zborowey
względem placu у legacii do zboru s tego domu
według zapisu nieboszczika iego mści pana sę-
dziego у samey iey mści paniey sędziney pięć kop
groszi litewskich, a do ręku moich maią oddawać
na każdy rok w dzień świętego Jana Krzsciciela
po wydzerżeniu każdego roku po siedmiu kop gro-
szi litewskich aż do lat pana Stefana Adamowicza
Bielikowicza. A poczina się ta arenda w roku ty-
siąc sześćset dwudziestym pierwszim od dnia świę-
tego Jana Krzsciciela, a płacić począć przez rok.
Wszakże iesli by co ich mość panowie seniorowie
na poprawki tego domu wydali, tedy to ich
msciam w cynsz, który mnie maią dawać, mam у
powinien będę prziiąć. Jeśliby tesz ych mść pa-
nowie seniorowie według ostatniey woley niebosz-

czki iey mści paniey sędziney w tym domu piw-
nicę s tego cynszu, co do mnie maią dawać, zbu-
dować chcieli, tedy to wolno ych mściam uczynić,
pokazawszi iednak przede mną słuszny wydatek
na tę piwnicę у komin według testamentu niebosz-
czki pani sędziney, a ia ufam dobremu sumnieniu
ych mści, że ych mść w tym krziwdy żadney po-
tomkom pana Bilikowiczowemu nie uczinią у spra-
wiedliwie z reszty cynszowey mnie albo panu Ste-
fanowi Bielikowieżowi wyliczą, a ia żadney prze-
kazy w tym у w dzierżeniu tego domu ych mści
у komu by to ich mść od siebie ten dom w dzier-
żenie puścili, czynić nie mam у nie będę mógł.
Co upewniaiąc, daię ich msciam panom seniorom
ten moi list zapis pod pieczęcią i s podpisem ręki
mey, do którego za ustną prozbą moią pieczęci
swe prziłożyć у rękami podpisać raczyli iego mść
pan Jozeph Klonowski, stolnik Połocki, iego mść
pan Jerzi Stabrowski, a iego mść pan Andrzey Tu-
palski. Pisań w Wilnie roku tysiąc sześćset dwu-
dziestego pierwszego, msca Juny dwudziestego trze-
ciego dnia. Paweł Osinsky ręką swą. Józef Klo-
nowsky, stolnik Polocky. Jako proszony pyecze-
tarz Jerzy Stabrowsky. Ustnie proszony pieczętarz
Andrzey Tupalski ręką swą.

Изъ Р. О. В.П, Б., Б., ш.8, X'j,doK.J»?u8.

№ 204. - 1621 г. 12 Августа.

Жалоба Казиміра Сангушкн на Криштофа Юдицкаго о нападаніи слугъ посл д-

наго на слугъ Сангушки, нанесеній побо въ и граб ж .

Лета отъ нароженья Сына. Божого тысеча
шестьсотъ двадцать первого, месеца Авъгуста
дванадцатого дня.

На враде господарскомъ кгродскомъ воевод-
ства Впленского, передо мъною Ярославомъ Але-
късаидромъ Шеметомъ, подвоеводзымъ Вилен-
скимъ, оповедалъ и обътяжливе жаловалъ его
милость папъ Казимеръ Санъкгушко з Ковъля,
воеводычъ и на сесъ часъ депутатъ Витебъскнй'
па его милости пана Крыштофа Юдыцкого, вой-
ского и подстаростего, а па сесъ часъ депутата
Речыцкого, о томъ, штожъ дей напервей челяд-

никъ его милости пана Юдыцкого неякись Склод
ковъекий, з зухвальства на зневагу его милости
пана воеводыча чынечы, подъ часъ отправованья
судовъ головъныхъ трыбуиальныхъ, въ семъ року
тысеча шестьсотъ двадцать первомъ, месеца Авъ-
густа первого дня, гайдука его милости пана
воеводычового, на име Матея Трушковъского, в
замъку Виленскомъ, безъ данья црычыны, обу-
хомъ шкодливе ударылъ, о што кгды его милость
падъ воеводычъ прыятельско справедливости у
его милости пана Юдыцкого просилъ, тогъды
его милость панъ ІОдыцкий, лекце то піважывъ-
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шы, справедливости учынить не хотелъ. А по-
тоиъ той же челядникъ его милости пана Юдыц-
кого менялъ шапками з челядникомъ его милости
пана зоеводычовымъ Станиславомъ Ейсимонтомъ
и черезъ колько дней тые шапки у себе мели,
нижли кгды ему тая шапъка неподобала, почалъ
частокроть того Ейсимонта налегать, а на оста-
токъ лжыть и соромотить словы вшетечъными
и не учстивыми, д магаючысе, абы ему тую
шапъку назадъ вернудъ, чого се онъ не збра-
нялъ, бы не такое лаянье и зневагу отъ него
терпелъ; то пакъ тотъ челядникъ его милости
пана Юдыцкого Янъ Склодковъский, повторе за-
лавъяючы на зваду за волею, ведомостью и ро-
сказанедіъ его милости пана Юдыцкого, пана сво-
его, власне на зневагу его милости пана воево-
дыча чынечы, спракътыковавъшысе и учынивъ-
іпы порозуменье з челядью ясневельможного его
милости пана Алекъсандра Слушки—каштеляна
Жомойтского, на сесъ часъ маршалъка трыбу-
нальского, которому его милость панъ Юдыцкий
рукодайне служытъ, не просечы его милости нана
воеводыча о справедливость, которую певъне бы
былъ отрымалъ, але рачей до инъшыхъ непры-
стойныхъ способовъ удавъшысе въ надею поту-
ги, набравъшы многую громаду челяды его ми-
лости пана Жомойтского, коморниковъ и гайду-
ковъ, которыхъ онъ панъ Юдыцкий и тотъ че-
лядникъ его Склодковский знаютъ и имена ихъ
ведаютъ, давъшы на номочь тому челяднику
своему Яну Склодковъскому, то есть Яна Коса-
ковъского, Розбицкого, кравъца, Демьяна и Ге-
лиаша Солътановъ, Мигала и Ферренца, гайдуковъ
и инъшое многое челяды дробнейшое, кухаровъ,
возницъ, а особливе ужывъшы на помочъ ме-
щанъ места Видеяского Якуба Сенькевича и
челядника его крамъничъка Яна Чергайковича
и ишпыхъ многихъ людей лозныхъ и посполь-
ства немало, в месте пробываючыхъ, въ семь
року тысеча шестьсотъ двадцать первомъ, месеца
Авъгуста десятого дня, кгды его милость панъ
воеводычъ Витебъский дня светого недельного
в господе своей в дому мещанина Виленского
на име Яна Крычъкевича, яко чоловекъ спо-
койный, покоемъ права посполитого подъ часъ
отправованья судовыхъ головныхъ трыбуналь-
скихъ убеспечоный, седелъ, а челядь его милости
некоторая и тотъ Есионтъ передъ воротами

тежъ спокойне седели, тотъ челядникъ его ми-
лости пана Юдыцкого, яко се вышей поменило,
за волею и росказаньемъ его пана своего, хотечы
умысльне того челядника его милости пана вое-
водычового Ейсимонта зневажить, спракътыко-
вавъшы челядь его милости пана Жомойтского,
яко одного двору слугъ и тежъ челядь пана
своего, ему добре ведомыхъ и знаемыхъ, и тыхъ
помочъниковъ местскихъ, учынивъшы порозу-
менье и давъшы собе гасло, где которая з нихъ
купа запасть мела, почынившы засадзки з обу
сторонъ ратуша Виленского, а самъ тотъ челяд-
никъ его папа Юдыцкого Склодковъский з нея-
кимъ Розбицкимъ, кравъцолъ его милости пана
Жомойтского, маючы позволенье и росказанье
отъ пана своего, будучы чоловекомъ опилымъ,
в надею тыхъ помочниковъ, которыхъ передъ
часомъ на то прыспособилъ, беспечъно а зух-
вале подышодшы подъ господу его милости пана
воеводыча Витебъского, где знашовъшы челядь
его милости передъ воротами седячыхъ, заразомъ
того Ейсююнта о тую шапъку лаять и соромо-
тить и на бой вызывать.почалъ; которому че-
лядь его милости пана воеводычова досить
скромъне зносили, не ведагачы о жадной здраде
и подступку его, и кгды вжо минулъ господу
его милости дана воеводыча, не нереставаючы
лаять и соромотить слугъ его милости, поми-
нувъшы ратушъ, противъко костела светого Ка-
зимера, тамъже тотъ челядникъ его пана Юдыц-
кого звышъ речоный Янъ Склодковъский и с
тымъ Розбицкимъ, кравцолъ его милости папа
Жмойтского, поткали в рынку другого челядника
его милости пана воеводычового пана Самуеля
Хоецъкого и гайдука Порадовъского, которые
шли з саду его милости з за Субачое брамы, на
которыхъ заразъ напервей тотъ челядникъ его
пана Юдыцкого с тымъ Розбицкимъ, кравъцомъ
в надею потуги и прыготованья, добывъшы ша-
бель, сечы почали, которому то Склодковъскому
кгды в обороне рану задали, справивъшы окрыкъ
на громаду помочъниковъ и поспольства, кото-
рые прыпадшы имъ на помочъ, на того челяд-
ника его милости пана воеводычового всею иа-
вальностыо сечь, бить почали и любо то на по-
мочъ другая челядь его милости пана воеводы-
чова, постерогъшы то, была выпадла, але оба-
чывъшы такъ великую громаду людей, з розныиъ
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оружемъ до бою прыспособленыхъ, которые по-
стерегъшы слугъ его милости пана воеводычо-
выхъ огуломъ всею навальностю и тумультомъ
на нихъударыли, зачымъ они назадъ ку господе
оборонною рукою уходить муселп; то пакъ тотъ
челядникъ его милости пана Юдыцъкого и че-
лядь егомиіости пана Жомойтского с помочъни-
ками своими и зо въсимъ тумультомъ, не огле-
даючысе на срокгость права посполитого и боязнь
Божую, великою громадою сппкнувъшысе, ажъ
до самое господы слугъ его милости пана вое-
водычовыхъ, оборонъною рукою уходячыхъ, не-
литостиве секъли, а за тымъ и па самую госпо-
ду его милости пана воеводычову моцъно кгвалъ-
томъ нашодшы, не маючы жадного взгляду и
милосердья, впадшы в самую господу, с которое
се челядь его милости бороішла, без престапъку
и погамовапья слугъ его милости пана воеводы-
човыхъ в господе и предъ господою тыранско
шаблями секли, били, мордовали, а мещане тежъ
такъже, яко помочъники ихъ, каменьми и цекг-
лами били, тлукъли и мало па смерть не по-
забияли. Пры которомъ таковымъ кгвалътовъ-
нымъ найстю на господу, слугъ его милости па-
на воеводычовыхъ, шляхъту потстивую, меновите
пана Юрья Миладовъского, нана Самуеля Свир-
ского, пана Яна Кгоршевъского, иана Яна Мло-
дзяновского, папа Еазимера Хвалибокга, пана
Самуеля Хоецкого, пана Станислава Ейсимонта
окрутне а нелитостиве звышъ менованая челядь
его милости пана Юдыцкого и челядь его мплостп
пана Жомойтского с помочъникамп своими верху
меноваными иосекъли, иорапили и па члонкахъ
поокалечали. До того на тотъ же часъ пры найстю
кгвалътовъномъ и грабежъ безъправъиый учы-
нили, то есть пану Сану елю Свирскому, посекъшы

его окрутне, зняли з него п пограбили сукъню, яко
теперь називають, насовенъ зелоный-, полъкг ра-
натный, новый, адамашкомъ влосянымъ подшы-
тый, зе злотыми петлицами, кошътовалъ болей
нижли полтораста золотыхъ польскихъ, шаблю
голую безъ поховъ, которая коштовала золотыхъ
петнадцать польскихъ, черкесъ чырвоный пол-
шкарлатный з собольцомъ, кошътовалъ золотыхъ
петьдесятъ и инъшыхъ речей дробныхъ не мало
побрано и пограблено, который тотъ грабежъ
челядь его милости пана Жомойтского, яко по-
мочънпки, до себе нобравъшы, па пожытокъ свой
обернули и скорысталн. Венцъ если се з пихъ
которому што бою на онъчасъ и зраненья стало,
тогды яко кгвалътовъникомъ, а в обороне иана
своего и себе самыхъ, а за початкомъ п пры-
чыного ихъ во власной господе его милости пана
воеводычовой стать се мусело. О што все его
милость панъ воеводычъ Витебъский, такъ о
зневагу свою, яко тежъ и о пораненье и посе-
чепье слугъ его милости в довоженыо имъ
справедливости и кождый з нихъ з особъ и кон-
дыцыи своее шляхецъкое з его милостью паномъ
Юдыцъкимъ и зо въсими верху меноваными
помочъниками его, которыхъ на еесъ часъ
ведаетъ и на потомъ ведомость о нпхъ возмутъі
с кождымъ таковымъ кгвадътовъникомъ, до кого
кольвекъ право пмъ дорогу укажетъ, у суду
належного вольное мовенье заховавъшы, просплъ
на сесъ часъ его милость панъ воеводычъ Ви-
тебъский п слуги его милости, абы тое онове-
данье и жалоба пхъ до книгъ кгродскихъ Ви-
ленскихъ записана была. Што есть записано.

Виленск. центр, архивъ. Изъ связки докумттовъ
Виленскпю іродскаю суда «Л? 4^Х9' актъ № }.

№ 205. —1621 г. Сентября.

Заявл ні Дитриха объ отказ Вил нскаго магистрата дать подводы и стражу

для пр провождаемыхъ имъ двухъ шв дскпхъ пл нниковъ.

На враде его королевское милости кгрод-
скомъ воеводства Виленского, передо мною ІІе-
тромъ ІІясецкимъ — наместникомъ Виленскииъ,
жаловалъ и оповедалъ его милость нанъ Янъ

Дитрыкъ—земеішнъ господарский повету Ошиен-
ского, а на сесъ часъ жолнеръ войска его ко-
ролевское милости, в Ифлянтехъ будучого, тава-
рышъ с подъ хоругови кнежати его Ллости пана
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гетмана польного великого квязстваЛитовского,
на пановъ бурмистровъ и радецъ места Вилен-
ского, а меяовите на Якуба Кевловича, бурмистра
места Виленского сегорочного и на всю раду Ви-
ленскую о томъ, штожъ, будучи его милости
пану Дитрику посланому отъ ясне освецоного
княжати его милости пана Крыштофа Радивила—
гетмана польного великого князства Литовского
з войска Инфлянтского до его королевское ми-
лости папа нашого милостивого в посельстве в
справахъ вельце важныхъ, стороны данья спра-
вы о велико важныхъ иотребахъ стороны такъ,
великого небеспеченства отъ неприятеля Шведа
на тое панство настуцуючого, также для отданья
его королевское милости двухъ вязневъ Шведовъ,
при потребе з войска шведского повманыхъ, ма-
ючы универсалъ его княжачое милости пана гет-
мана польного, абы везде, где бы одно с тыми
везнями прыехадъ, подводы и опатренье сторо-
жою давано, якожъ дей выехавшы з обозу, где
кольвекъ его милость пан'і. Дитрыкъ с тыми
везнями любо то до местъ его королевское ми-
лости, любо до добръ" панскихъ и шляхетскихъ
прыехалъ, везде яко жывности слушное, такъ
и подводъ и сторожы не боронено и давано, а
кгды дей в року тенерешненъ д кд (1621), ме-
сеца Сентебра кв (22) дня, прыехавшы тутъ до
места Виленского, з универсаломъ его милости
пана гетмана до нихъ пановъ бурмистровъ, че-
резъ пана Крыштофа Мицкевича, земенина его
милости гетманскаго Виржанского посылалъ, абы
што набордзей сторожу и подводы дали, якобы
се в дорогу спешне до его королевское милости
поспешить дюгъ, а они дей панове бурмистрове
п панове райцы тотъ универсалъ княжати его

милости пана гетмана польного у себе затры-
мавши, раду з собою о томъ мевшы, по той
враде своей местской на ратушу,зневажывшы тотъ
универсалъ его княжачое милости, до его мило-
сти пана Дзптрыка отослали, поведаючы, пжъ
ему сторожы до вязневъ, ани подводъ дать, ани
о ней ведать не хочутъ, якожъ и самъ его ми-
лость панъ Дзитрыкъ сегожъ месеца Сентебра
кТ (23) дня, маючы з собою его милость пана

Петра Нонгарта—старосту Оранского
торый м г не вд
ти его королевской милости в речы пос
княжацкой милости папу гетману не показовали
а не ра сторону шляхту ходилъ
на завтрее на ратушъ Виленский, хотечы меть
певный респонсъ отъ нихъ; а тамъ на ратзтшу
никого з нихъ пановъ врадниковъ не зостав-
шы, только слугъ местскихъ, посылалъ слугу
местского до пана бурмистра рочного, до пана
Якуба Кевловича, жодаючы его, абы па ратутъ
прышолъ и з нимъ се паномъ Дзитрыкомъ роз-
мовилъ; нижли тотъ слуга местский назадъ звер-
цувшысе, поведилъ, ижъ пана бурмистра дома
нетъ, але отъехалъ гдесь, такъ челядь его по-
ведела, а опъ на тотъ часъ в дому, поведають,
былъ. А такъ онъ панъ Дзитрыкъ, стерегучы
того, абы за такимъ ихъ затрудненемъ, а не пры-
бытьемъ свопмъ до его королевское милости,
якого омегаканья в такъ важныхъ справахъ
речы посполитое не стало, просилъ, абы тое опо-
веданье его милости до книгъ кгродскихъ Ви-
ленскихъ записано было, што есть записано.

Вил. центр, архивъ. Изъ связки документовъ
Виленскаіо гродскаго суда № 4613, актъ Л« / .

№ 206. -1621 г. 19 Сентября.

Жалоба Станислава Станиславовича на Степана Л гминовича о нанесеній по-

сл днимъ смертельных* побоевъ Якубу Паплевичу (на Ш р йкшпкахъ, при мо-

стив, около дома кн. Огинскаго).

Року тисеча шестьсотъ двадцать первого, ме-j
сеца Сентебра деветнадцатого дня.

На враде его королевской милости кгрод-
скомъ воеводства Виленского, передо мною ІІет-

ромъ ІІясецкимъ, подвоеводимъ Виленскимъ, опо-
ведалъ и обътяжливе жаловалъ мещанинъ и
ткачъ места Виленского, присуду ихъ милости
княжей капитулы- Виленское, славетний панъ
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Станиславъ Станиславовичъ на неякогось Сче-
пана Лекгъминовича, ткача, товариша Якуба Бог-
дановича, ті;ача, подъ присудомъ капитулы Вп-
ленское мешкаючого, о зрадливое зраиенье и
забите товариша своего, на иие Якуба Лапле-
вича, о томъ, ижъ дей в року теперешнемъ ти-
сеча шестьсотъ двадцать нервомъ, месеца Сен-
хебра осмьпадцатого дня, кгды звышъ помене-
ный товарыіпъ его пана Станислава, ткача па
име Якубъ Поплевичъ, бывшы в некоторыхъ
потребахъ своихъ на Шерейкишкахъ в дому
Мартина, ткача, шолъ спокойне, о жадной зваде
не мыслечы, до господы своей, до дому его пана
Станислава, ткача, и кгды вжо дворъ его мило-
сти князя Окгинского, названый Ловековский,
тутъ у Вильни, па Шерейкишкахъ лежачый,
миялъ, прыходечы ему мостокъ, тамъ же на томъ
врочыщу звышъ помененомъ и того жъ року
месеца и дня звышъ помененого тотъ Сченанъ
Лакгъминовичъ, ткачыкъ, нетъ ведома для кото-
рое прычыпы, набравшысе злое воли своей, за-
помневшы боязни Божой и срогости, в праве по-
сполитомъ на таковыхъ свовольныхъ людей оип-
саяое, того Якуба ІІоплевича, товариша его пана
Станислава, ткача, человека спокойнаго и ни в

чомъ ему невинного, догонившы з шаблею до-
бытою, потаємне, зрадливе стылу у голову и у
руку левую посекъ я шкодливе зранилъ, с ко-
торого того шкодливого зраненья его Счепана
Лакгминовича тотъ товарышъ его, заледве што
прышодшы до дому его, тогожъ дня вышей ме-
нованого вжо у вечоръ речъ замкнулъ, а по-
томъ на завгрей, то есть месеца Сентебра девет-
надцатого дня, о године дванадцатой, з того шкод-
ливого и здрадливого зраненья его тотъ Якубъ
Поплевпчъ, товарышъ его з сего света смертью
зшолъ. Якожъ онъ панъ Станиславъ, ткачъ п тело
того небощика Якуба, ткача, товариша своего
прывезъшы, здесь на врадъ передо мпою и пе-
редъ вознымъ воеводства Виленского Яномъ
Кельборомъ оказовалъ. О которое тое шкодливое
и зрадливое зраненье и забите товариша своего
онъ панъ Станиславъ, ткачъ, заховуючи вольное
u правное мо вене з стымъ Счепаномъ Легмнно-
вичемъ, родицомъ и прыятелемъ небощыка Якуба,
ткача, товариша своего, просидъ, аби тое опове-
дане его было до книгъ кгродскихъ Виленскихъ
записано. Што есть записано.

Тоже; Л? 4613, актъ, J& А.

№ 207. -1621 г. 25 Октября.

Жалоба ксендза Ясинскаго я м щанина Бршптофа на Потуловскую о нападеніи,

сд ланномъ нзъ дома Потуловской на Бришхофа и ограбленіи его.

Roku tysiąc sześćset dwudziestego pierwszego,
miesiąca Octobra dwudziestego piątego dnia.

Na urzędzie króla iegomości grodzkim Wileń-
skim przedemną opowiadał у żałował
wielebny iegomość xiądz Mikołay Jasinski, canonik
Wileński za daniem sobie sprawy у wiadomości w
krziwdzie mieszczanina swego antokolskiego na
ymie Krystopha, kowala na panią Krystinę Potu-
łowską o to, yż w roku teraznieyszym tysiąc sześć-
set dwudziestego pierwszego, miesiąca Octobra z
dnia dwudziestego czwartego na dzień dwudziesty
piąty, o godzinie siodmey po wieczerzy, gdy on
Krysztoph, kowal szedł s towarzyszem swoim Bar-
tłomieiem na warte nocną, iako у inszy wszyscy

mieszczanie s konsensu wszytkich rad у panów
burmistrzów miasta tuteyszego Wileńskiego dla
wszelakiego bespeczenstwa dla postronnych na ten
czas nieprzyiacielow do bramy, nazwaney Bernadyn-
skiey, który to Krysztoph, kowal у z drugim to-
warzyszem swoim Bartłoraieiem armatno ydąc podle
zboru у kościoła panieńskiego Świętego Michała
s przyczyny pani Krystyny Potułowskiey у pewney
wiadomości oney samey pani Potułowskiey, za iey
swowolnym a nie przystoynym у sprośnym na świe-
cie życiem, niewiedzieć co za ludzie zli swowolni,
których ona pani Potułowska przechowywa у z
niemi się dobrze zna, imiona у nazwiska ich wie,
jakosz у na ten czas s tego uczynku, Л okrzykiem
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у przysciera inszy warty towarzystwa ich, ieden
uciekł w dom pani Potułowskiey, onych obudwuch
wartowników Bartłomieia у Krystopha, ludzie nie
winnych, spokoynie idących na posługę miasta
wszystkiego у rzeczy pospolitey, zdradliwie у pota-
iemnie tamże na tym mieyscu wyż opisanym osko-
czywszy, zbili у okrutnie zranili, od którego tak
okrutnego zranienia nie wiedzieć iesli ten Kry-
stoph, kowal, żyw bendzie albo nie, у wszytko od
nich mocno gwałtem odiali у pograbili, mianowicie
u tego Krystopha, kowala pułak nowy za złotych

piętnaście, czapkę falendiszową łazurowo, kunami
podszytą za złotych sześć, kiwior czyrwony za
złoty, amelią у s klucem za złotych dwa. Chcąc
przeto s tą panią Potułowską prawnie czynić у
czasu iego szerzy raowicz, to opowiedanie iegomosci
wielebnego xiędza Mikołaia Jaszinskiego, canonika
Wileńskiego do xiąg urzędowych przyięto у zapi-
sano.

Тоже, •№ Ą6IJ, актъ № i.

№ 208. —1621 r. 30 Октября.

Жалоба Яна Завиши на торговц въ на Имбарахъ о нанесеній побоевъ и ранъ его

слугамъ.

Року д кл (Т621), месеца Октебра тридцатого
дня оповедано.

На враде жадовалъ и оповедалъ
ясне вельможный его милость панъ Янъ Завиша
—воевода Витепъский, староста Суразский, в

своей и в кривде и обелженью слугъкривде
своихъ шляхтичовъ учтпвыхъ пана Гелиаша
Лопату, пана Дыонизого Лопату, пана Даяиеля
Лазаревича, пана Крыштофа Куровского, а Яна
Куницкого—кравца. Крыштофа Городецкого—кре-
денцера, Станислава Борлака—спевака, Миколая
—гайдука, за данемъ собе справы и ведомости
отъ помененыхъ слугъ своихъ па мещанъ места
Виленского, меновпте на пана Якуба Кегла—бур-
мистра, которому только в иевныхъ пунъктахъ,
яко се нижей в сей протестацыи помепитъ, вину
далъ, а на пана Яна Малявку и на крамниковъ
его, которыхъ назвиска и имена онъ самъ лепей
ведаетъ и ихъ знаетъ, яко на прынцыпаловъ
учынъку нижей помененого и на иншыхъ ме-
щанъ поспольство места Виленского, такъ самыхъ
купъцовъ, яко и крамниковъ ихъ, которые кра-
мы свое на Инбарахъ маютъ, о томъ, ижъ дей
в року теперешнемъ тисеча шестьсотъ двадцать
первомъ, месеца Октебра двадцать девятого дня,
кгды панове Лопатове, панъ Лазаровачъ а панъ
Куровский шли собе спокойне з дому мещанина
Виленского Яна Василевского, з господы своей

до господы его милости пана своего, до каменицы
названое Малое Кгельды, в рынку лежачое; тамъ
же дей вжо, прыходечы передъ самую каменицу
госноды его милости, подъ часъ небытности на
тотъ часъ в той господе самого его милости, на-
дошли тумультъ и громаду тыхъ людей местскихъ
не малую з рознымъ оружьемъ, которые челядь
его милости, меновите Яна Куницкого, Крышто-
фа Городецкого, Миколая гайдука окрутне а не
литостнве каменьми, кийми бьютъ и мордуютъ,
каменьми до оконъ и до воротъ господы его мн-
лости штурмуюіъ, надышодгаы, а видечы такий
мордъ челяди его милости и кгвалтъ и усыль-
ство таковое госиоды его милости, хотечы ве-
дати, што бы такового было, а за што бы такъ
челядь его милости мордовали и таковымъ кгвал-
товнымъ уоыльствомъ до господы его милости
добывали, тамъже дей заразъ тые люди своволь-
ные, то есть тотъ Янъ Малявка, крамникове его»
имбарницы, и пры нихъ людъ посполитий, безъ
даня прычыны до звады, кромъ жадного респе-
кту на почтивый станъ ихъ шляхетский, лекко
зневажывшы зверхность его королевское милости,
покой и право посполитое, не огдедаючысе на
станъ сенаторский и въладзу его милости, кото-
рый на завстягненье тумультовъ и въсякое зло-
сти и своволи людское отъ его королевское ми-
лости тутъ до места Виленъского сосланый есть,
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тыхъ помененыхъ слугъ его милости, паствечысе
надъ народомъ шляхетскимъ, в такомъ тумульте
маючы ихъ поволи, способиъ окрутенъства кийми,
каменьми потискомъ, шынами зелезными, оглоб-
лями окрутне а нелитостиве побили, посекли и
поранили, и на члуцъкахъ окалечьші и вжо за
нежывыхъ, але яко на смерть замордованыхъ на
улицы передъ господою его милости одышли.
Который таковый тумультъ, битье и мордоване
тыхъ слугъ его милости видечы помененый бур-
мистръ рочный панъ Якубъ Кегловичъ, который
на тотъ часъ подъ ратушомъ на всходе стоялъ,

не только абы мелъ ихъ отъ такового злог
учынку гамовать, але еще волалъ на нихъ, абы
тыхъ слугъ его милости били и мордовали, отъ
которого такового окрутного збитья и зраненья
нетъ ведома, если жыви зостанутъ, а хотяжъ
бы который за ласкою Божою жывъ осталъ, од-
накъ на члунъкахъ окалечени зостанутъ. Ко-
торое оноведане его милости до книгъ кгрод-
скихъ сурокгаторскихъ Виленскихъ записано
есть.

Тоже, Л? А61$, актъ Л? 2-а.

№ 209.-1621 г. 30 Октября.

Посвид тельствовані вознаго о нан сенныхъ побояхъ и ранахъ слугамъ Яна

Завиши.

Я Самуель Шымановский—возпый воеводства
Вяленского, сознаваю тымъ моимъ релііцыйнымъ
квитомъ, нжъ в року теперешпемъ тысеча шесть-
сотъ двадцать первомъ, месеца Октебра трид-
цатого дня, маючы я возный пры собе стороною
двухъ шляхътичовъ, пана Яна Ыиколаевича л
пана Яна Станиславовича, будучы я возный взя-
тылъ с тою сторопою до камеішцы, в рынку
лежачое, на Азіъбарахъ, мещанина места Бнлен-
ского пана Яна Шытнка, а госноды ясне вель-
можного его милости иаіія Яна Запиши -воеводы
Витепъского, старосты Суразского, на огледанье
выбіітья окенъ и воротъ в господе его милости,
тамъже я возный за оказованемъ слугъ его ми-
лости виделъ есмн окна з улицы у рынку обо-
лоны побитые до колька шыбъ, такъже ворота
каменьми потолчоные и каменя подлез воротъ на-
тискано немало; менилн тые слуги его милости
каменьми ижъ то отъ мещанъ места Вилеиского
кгналтовне поиыбшшо снособомъ, меновите в
протестацыи описанымъ. А потомъ за ужытемъ
и носланемъ тогожъ ясне вельможного его ми-
лости пана Яна Завишы—воеводы Витепъского
до госноды слугъ его милости до дому ппна Яиа
Василевского, противно каменицы его милости
лана иисара земского Лидского, в рынку меш-

каючого, тамъ же виделъ есми въ светлицы того
дому лежачого пана Даниеля «Назаровича на по-
стелп и за оказовапемъ его и бальвера, который
огледалъ, виделъ есми въ голове ранъ семь шкод-
ливыхъ, шынами зелезомъ, кийми порубаныхъ
и окрутне неребитыхъ; першая рана подле чуп-
рьшы, з левого боку две раны, с правого боку
надъ темемъ рану талъже на боку самомъ вы-
шей уха, а тры раны у потылицы, такъже око
выбито, которое нетъ ведома если вже видеть
будетъ; на боку н на плецахъ сннетішы шкод-
ливые, кровью подтеклые, каменьми побитые.
Ыанилъ онъ панъ Данпель Лазаровнчъ, пжъ за
росказаньемъ пана бурмистра места Виленского
Якуба Кевля, кгды его окрутне прыбпвшы пова-
лили, на смерть забить казали и такъ забитого
пана Даішеля Лазаревича кгминъ и тумультъ
места Виленского одышолъ. Тамъже виделъ есми
у иана Дыоішзого Лопаты рану на голов , а
другую черезъ носъ у должъ перебитую и го-
лова потолчона каменьми, на руц левой подле
пальца малого также перебито; у uaua Гелиаша
Лопаты посъ перебиты увесь, также у голове
перебито, меішлъ шыиою зелеза, палецъ подле
великого пальца на члунку перебито; у пана
Крыштофа Куровского рука левая уНИ побитая

35



274 —

синя, кровью подтекла, менилъ оглоблею удароно;
у СтаниславаБурнака—спевака его милости,плечо
побито сине, кровью подтеклое; на Яне Куниц-
комъ кравцу—на правомъ поличку перебито
удолжъ рана синяя, кровью подтеклая, а у слуги
пана Дыонизого Лопаты, Крышътофа Томашъ-
кевича, око левое выбито спухлое, которое нетъ
ведома если видеть будетъ. у голове также ранъ
колько, каменьми потолчоныхъ, синыхъ, кровью
населыхъ; у Миколая Куталевича, гайдука его
милости в голове рана одна шкодливая, на боку
левомъ, менилъ цекглою ударили. До того тежъ
менилъ тотъ панъ Даниель Лазаровичъ, пжъ
пры томъ бою побрали, пошарпали, одняли шапку
козацкую, которая копіювала золотыхъ шесть
польскихт., до того колпакъ ішльетяный, само-
роднымъ бобромъ подшытый, за который менплъ
золотыхъ польскнхъ десеть; у спевака его ми-
лости—макгерку, которая кошътовала золотыхъ
пултора, также у выростка его милости Ивана
Городецкого шабдю гусарскую одняли, за кото-
рую золотыхъ пять меповалъ, и колпакъ фален-
дышовый, сукна бурнатъного, который кошто-
валъ золотыхъ польскихъ тры. Который кгвалтъ
на господу его милости, побите и поранене и
побране тыхъ речей меновалъ его милость панъ
воевода Витепъский за уданемъ слугъ своихъ;

такъже тые слуги его милости одъ мещанина
места Виленского Яна Малевъки и крамниковъ
его и иншыхъ особъ мещанъ места Виленского,
самыхъ купцовъ, которые крамы свое на Имъ-
барахъ маютъ, и ихъ крамниковъ, яко прынъ-
цыпаловъ, в оповеданью менованыхъ, а потомъ
одъ пана бурмистра звышъ помененого пана
Якуба Кевла, который, видечы таковый тумультъ
и будучы самъ на тотъ часъ на ратушу, не
только абы тотъ тумультъ гамовати мелъ, аде
еще волалъ и росказывалъ, абы тотъ кгвалтъ
чынили и слугъ его милости били в рынку на
Имъбарахъ, передъ ратушолъ сталое, о чомъ
шырей въ протестацыи его милости пана вое-
воды Витепъского и жалобы слугъ его милости
описано и доложоно есть. А такъ я возный
шхомъ слышааъ и виделъ тые бои и кграбежы,
окна потолчоные и найсте на господу его мило-
сти пана воеводы Витебъского, даломъ до книгъ
кгродскихъ записать. А я возный его королев-
ской милости подъ печатью своею и с поднисомъ
руки своее и с печатьмп стороны шляхты пры
мне на тотъ часъ будучое. Писанъ року, месеца
н дня звышъ писаного. Ja Samuel Szymanowsky,
woźny ręką swą,

Тоже, Je 461 /, актъ «Л? 2б.

№ 210. —1621 r. 31 Октября.

Жалоба Сигизмунда Рогоэкинскаго на Пясецкаго по обвиненію его въ убійств

Виленскаго додстолія Яна-І ронииа Ходкевича.

Року тисеча шестьсотъ двадцать первого
месеца Октебра трыдцать первого дня оповедано,

Оповедалъ и обътяжливе жаловалъ земенинъ.
его королевъское милости повету Волковыского
его милость панъ Жикгмунтъ Рокгожынский, на
тотъ часъ в тяжъкомъ везенью певинъне осажо-
ный, черезъ прыяіеля своего пана Александра
Олевскаго на его милость пана Петра Пясецъ-
кого—бывъшого подъвоеводзогоВиленъскогои на
вельможного его милость пана Ерышътофа Ходъ.
кевича—хоружого великого князства Литовъ-
ского о томъ, штожъ дей в року теперешнемъ

тисеча шестьсотъ двадъцать перъвого, месеца
Сенътебра одинадъцатого дня, прислалъ былъ до
него, пана Рокгожынъского онъ панъ Иясецъкий
до именья Зубовъщизъны, в повете Волъковы-
скомъ лежачого, для некото рыхъ потъребъ сво-
ихъ, кгды онъ панъ Рокгожипъский, наиисавх-
шы листъ, носланъца своего до его милости пана
Пясецкого послалт», просечы его милости, яко
сусида, поблизу мешъкаючого, на завътрей, то
есть на день дванадъцатый, месеца Сенътебра на
обидъ, лколіъ его милость панъ Пясецъкий до
него, пана Рокгоашнъского отъписалъ, обецую-
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чыее прыбыть, а потомъ назавътрей того выше
менованого дня вжо передъ обидомъ его милост;
панъ Пясецъкий боярыпа своего прыслалъ озъ
наймуючы ему, папу Рокгожинъскому, же маетт
у себе его милость пана Яна Геронима Ходъке
вича—подстолего Великого князьтва Литовъского
мовечы ему папу Рокгожынскому, абы его ми
лость пана подъстблего до себе з нимъ паномъ
Пясецкпмъ просилъ. Затымъ онъ панъ Рокго
жинъский до него, пана Пясецъкого, до именья
Кузмичъ, в повете Волъковискомъ лежачого
прыяхавъшы, его милость пана подъстолего за
сталъ, огъледаючы кони у его милости папа Дя
сеці>кого, тамъяге заразъ самъ его милость панъ
ПясецъкиЁ посъполу з нимъ, паномъ Рокгожинъ-
скимъ его милости папа подъстолего згпросили.
я;е заразъ посполу з нимъ паноиъ Пясецъкимъ
до него, пана Рокгожынъского- до помененого
именья Зубовъщызъны прыехали, которымъ опъ
панъ Рокгояшнъский, яко людзомъ зацънымъ,
а зъвлаща будучы давъно заслуяіопый домовый
нхъ милости нановт> Ходъкевичовъ, радъ будучи,
водлугъ промол;енья своего честовалъ п въше-
лякую хуть показалъ; кгды вяго по обеде было,
а его милость панъ подъстолий длужеіі седеть
не хотелъ и ехать поръвалъсе, тогды его ми-
лость шшъ Пясецілшй знову назадъ до себе до
Кузьмичъ на вечеру его мплости папа подъсто-
лего иросплъ; якожъ его милость нанъ подъсто-
лнй, вжо до карыты всядъшы и зъ ншіъ панолъ
Рокголіішъскшіъ иожекгънавъшысе, іютомъ л:адъ-
ною мирою ехать не хотелъ, ажъ бы и онъ панъ
Рокгожыпъскші з ними посполу до Іъузьмичъ
ехалъ, и хотя се оіп> панъ Роі;го;кынскпй вельце
збранялъ и ехать не хотелъ, едънакъ его ми-
лость панъ ПОДЪСТОЛІІЙ а възявъшы его самъ
до кареты нсадилъ и тамъ до Кузьмичъ до его
милости пана Иясецъкого самого одъного безъ
челяди завезлъ; тамъже за показіше.мъ хутц одъ
его милости пана ІІясецъкого, кгды се слуги
его милости пана лодъстолего и с челядью его
милости пана Пясецъкого понилисе, нетъ ве-
дома хто и яко ирычыну до зъвады давъшы, по
колько кроць з собою се вадили, которыхъ самъ
его милость панъ подъстолий розъважалъ, а въ
томъ часе выростъковъ два его, пана Рокгожынъ-
ского, Лнъ Пругаьшъский и Ярошъ Млечъко с
конемъ для одисъканя пана своего прыехали, его

милость панъ ПОДЪСТОЛИЙ, ВСЯДЪШЫ на коня пана
Рокгожынъского, по подъвору бекгалъ и праве
вжо кгдысе змеръкло, до карыты своей, которая
подъля костіола за воротами далей стояла, саиъ
его милость панъ подъстолий, пожекгънавъшысе
з нимъ, паномъ Рокгожынъскимъ, пошолъ; таиъ
знову слуги, которые се были позостали, яко
онъ, панъ Рокгожынъский потомъ певъную ве-
домость взялъ, панъ Решетарский, панъ Михъ-
повъский, папъ Жаръновъский, панъ Палуцъ-
кий, Станиславъ.гайдукъ щеледью пана Пясецъ-
кого, з неякимъ Кулбацъкимъ, з Кгижицъкимъ,
з Симонемъ Липъковъскимъ и з инъшыаш че-
ледыо его милости пана Пясецъкого зваду межы
собою зачали, а въ тымъ часе, кгды се они межы
собою секучы по подъвору уганяли, онъ панъ
Рокгожшгъский, отъпровадивъшы до карыты его
милости папа подъстолего, самъ назадъ до двора
до коня ишолъ, тамъже они в ночы, гды трудъно •
вжо было чоловнка а особу иозъпать, уганяючысе
ідішъ за другимъ, прыпадъшы до него, пана

Рокгожынского, вжо но копя всядаючого. нетъ
;едома который з іщхъ, але яко потомъ ведо-

мость взіолъ, яге Станпславъ, гайдукъ небощыка
пана подстолего, место тыхъ, с которыми се ва-
іілн, его пана Рокгожынъского, человека ни в

чомъ певпнъного, шаблею у шыю тялъ, отъ ко-
'орого разу онъ нан7> Рокгожынъскпй на земъ.тю

палъ, выростъкове его, пана Рокгожынъского
почали укладать и боронить его пана своего ле-
качого таісъ отъ того гайдука, яко и отъ дру-
чіхъ, которые вжо были нрыбигли, выростъковъ
•дъ пего одъгромивъшы, розумеючы зглго его
іыть забитымъ, сами ме;кы собою челедь его

милости пана Лясецъкого з слугами его милости
пана иодъстолего быочысе и стреляючы по иодъ-
вору уганяли, а ижъ се з обудъвухъ сторонъ
такъ од'ь пана Пясецъкого, яко и одъ слугъ его
милости пана нод7>столего стрельба стала, тогъды
в томъ часе, нетъ ведома который з с топ гро-
мады его МИЛОСТИ папа нодъстолего, человека
никому іш въ чомъ нешшъного, который в ка-
рете седечы только на слугъ своихъ очекивалъ,
з ручницы забито и выростъковъ тыхъ вышей
менованыхъ Нрушыігьского и Мълечъка, пры
ним1;» пану Рокгожынъскпмъ будучыхъ, посекли,
поранили и нетъ ведома если ихъ порозганяли,
чыли тежъ которого з нихъ забивъшы, гди по-
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дили. О чомъ кгды онъ панъ Рокгожынъский
ВЕДОМОСТЬ взявшы, же его милость пана подъ-
столего забито, прышедъшы к соби вжо не рыхъло,
тамъ до тела небогаъчыковъского прышолъ, а
слуги его милости пана подстолего, такъ тежъ
его милость панъ Пясецъкий щеледью своею, в
которого се то в дому стало, хотечы з обудву
сторонъ збродъню свою и незъбожъный учынекъ
хитре, супътельне охороныть, обачывшы его, пана
Рокгожынъского ранъного, посполу з ними пры
тиле стоячого, тотъ незъбожъный учынокъ свой
на него, пана Рокгожынъского—человека ни въ
чомъ невинъного взваливъшы, тамъже заразъ
панъ Пясецъкий с челедью своею и зъ слугами
небошъчыковъскими звезавъшы, яко якого зло-
чинъцу, пешо, биючы, моръдуючы, ледъве жывого
до Берестовицы, маетъности его милости папа
подъстолего, отъпровадивъпты, в ланъцухъ вса-
дили, в которомъ везенью одъ дня тринадцатого,
месеца Сентебра ажъ додъня двадъцать второго
сегожъ месеца маючы, зимъномъ, голодомъ тра-
лили, прыятеля жадъного, ани челядъника его,
логотовью возъного, которому бы онъ тяжъкпе
раны свои оказать и деспектъ певинъне понося-
чый оповедеть могъ, до него не прыпушъчали;
а потомъ того дня двадъцать второго в пута
тяжъкие оковавъшы, не везучы до належъного
враду Волъковыского, если бы што былъ виненъ

але в ночы з Берестовицы вывезъшы, презъ Го
родъно одъ мисца до мисца возечы, зимномъ 'и
голодомъ трапечы, за отухою его милости пана
Пясецъкого, на онъ часъ подъвоеводзого Виленъ-
ского, ажъ тутъ до Бильна дня двадъцать чет-
вертого месеца Сентебра прывезшы, слуги его
милости пана Крышътофа Ходъкевича — хору-
жого великого князтва Литовъского, до каменицы
его милости пана конюшого прыпровадивъшы,
черезъ цылую ночь у везенью деръжали и ажъ
на заютръ, дня двадъцать пятого сегожъ месеца
до везенья замъкового емужъ пану Пясецъкому,
который самъ того всего прычыною былъ, одъ-
дали, который тежъ маючы у себе у везенью,
жадъного прыятеля и челядъника его к нему
пе прыпущалъ. Зачымъ онъ, панъ Рокгожинъ-
ский жадъного процесу правъного ажъ до сего
часу учынити не. могъ, ажъ теперь, за наступе-
немъ инъшого ураду, яко о безъправное везенье,
такъ и о шъкоды. в томъ часе подънятые, и о
въсе, до чого одъно кольвекъ право дорогу ему
указовать будетъ, такъ з его милостью паномъ
Пясецъкимъ, яко и зъ его милостью паномъ хо-
ружымъ, правъне чынить хотечы, просилъ, абы
тое оповеданье до кънигъ кгродъскихъ сурокга-
торъскихъ записапо было.

Тоже, № АбіЦ-, актъ Л? j .

Л. 211. —1621 г. 2 Ноября.

Жалоба и щанина Сембрыхта на Потуловскую за нанесете ему побо въ и за-

хватъ его вещей людьми изъ дома Потуловской, около костела Б рнардиновъ.

Koku tysiąc sześćset dwudziestego pierwszego,
miesiąca Nowembra wtorego dnia.

Na urzędzie iego królewśkiey mości grockim
opowiadał у żałował iegomos'ć pan

Piotr Nunhart, horodniczy Wileński za daniem so-
bie sprawy у wiadomości w krzywdzie mieszczanina
króla iegomości, do horodnistwa Wileńskiego nale-
żącego, na ymie Hanusa Sembrychta na panią Kry-
stynę Potułowską o to, iż w roku teraznieyszym
tysiąc sześćset dwudziestym pierwszym, miesiąca

Octobra ze dnia dwudziestego czwartego na dzień
dwudziesty piąty, o godzinie siodmey w noc bycz
mogło, gdy on Hanuś Sembrycht szedł od przyia-
ciela swego z wieczerzy do domu у mieszkania
swego na Sierekiszki, spodkali iego Sembrychta
nie wiedzieć co za ludzie zli, swowolni podle zboru
tu w mieście Wileńskim, у nie mówiąc ierau nicz,
styłu zdradliwie oni bezbożni ludzie, których bycz
mogło czterey, albo piecz, w głowę okrutnie czieli,
tak isz na ziemie upadł, a potym у insz leżącego
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у w rękę okrutnie у nie miłosiernie zbili у zranili,
•od którego zranienia у zbicia nie wiedzieć iesli
żyw bendzie, albo nie; przy tyra że boiu płaszcz
sukna makowego nakrapianego, z sznurkami zielo-
nemi około oszyty, у kołpak liszy sukna szarego,
kosztował złotych piecz, a płaszcz, kosztował kop
cztyrnascie litewskich, mocno, gwałtem wziali у
pograbili; co gdy on Hanuś Sembrycht, ieszcze
bendąc przy dobrey pamięci, zdaleka za niemi
poszedł, chcąc onych poslakowacz, za niemi, cho-

ciasz bendąc barzo у szkodliwie ranny, chodził,
którzy złoczyńcę przeszedszy Zamkową ulice, za-
wułkiem mimo murowany młyn króla iegomości,
weszli tyłem w dom tey pani zwysz pomienioney,
na Bernadynskiey ulicy podle samego kościoła oy-
cow bernadynow stoiący. Chcąc przeto s tą panią
Potułowską prawnie czynić, to opowiadanie iego-
mość ран horodniczy do xiąg urzędowych grockich
surogatorskich podał, co iest przyięto у zapisano.

Тоже, Л? 461s, актъ № Ą .

№ 212. —1622 г. її) Марта.

Заявлені вознаго объ осмотр ивгь м ста подъ постройку дома Едрыха, муляра,

гд , по показанім свид т л й, была прежде церковь св. пророка Илія.

Выписъ з книгъ гродзкихъ сурогаторскихъ
зраду воеводзтва Виленского.

Лета охъ нар женя Сына Божого 1622, ме-
•сеца Марца 19 дня.

На враде его королевское милости гродзкомъ
суррогаторскимъ воеводства Виленского передо
мною Яномъ Исайковскимъ Долматомъ, на Вол-
колате, подкоморымъОшменскнмъ, ппсаромъ скар-
бовымъ в. к. Лит., Онытскимъ и Вариенискимъ
державцою, сурогаторомъ воеводства Виленского,
ставши очевисто возны господарский воеводства
Виленского Миколай Миклашевичъ квптъ свой
ку записаныо до книгъ гродзкихъ Внленскихъ
сурогаторскпхъ устне прызналъ, писаны в тые
слова: Я Миклашевичъ, возны воеводства Вилец-
ского, сознаваіо тьпп> ноимъ (иіштомъ), нжъ
року теперь йдучого 1G22, месеца Марца 19 дші,
маючы я пры собе стороною двохъ шляхтичовъ,
пана Дмитра Валицкого а лана > артиші Шароц-
кого, быломъ въ сираве в Боне ьелебного его
милости отца Иосифа, отца Велямпна Руцкого,
архиепископа митрополита Киевского, Галицкого

и всея Руси, тутъ в м сте Виленскомъ, и за по-
требованемъ нам стника его милости отца мн-
троиолитового папа Томаша Петровского, ходи-
ломъ до дому Едрыха, н мца, муляра, на грунте
церковномъ будучомъ, яко давали ми справу
люди околичные многие, же тамъ церковь св.

Или пророка была, неподалеку соборное церкви
светое Пречыстое, такъже в дому того муляра
виделомъ долъ глыбоки, ва заложеню фундамен-
товъ на збудоване склепу мурованого выкопаны,
в которомъ доле по обудвухъ сторонахъ в земли
виделомъ трунъ тедъ змерлыхъ чотыры, а у
концу долу одну труну, а з середины долу з пе-
скомъ костей немало чолов чыхъ выкидано, знать
барзо добре, же тамъ цментарь, або рачей самое
м стце церковное естъ, што панъ Петровски
мною вознымъ и стороною св дчылъ. На што я
сесъ квитъ з иечатю и з подписомъ руки моей
и з иечатьми стороны шляхты ку записашо до
шшгъ гродзкихъ Виленскихъ даломъ. Писанъ
року, месеца и дня выжъ писаного. У того квиту

j печатей прытисиеныхъ тры, а подписъ руки воз-
і ного тими словы: Миколай Миклашевичъ возны.
Которыжъ тотъ квитъ пры устномъ а очевистымъ
сознашо номененого возного до книгъ гродзкихъ
Віілеисішхъ сурогаторскихъ есть вписанъ. Ко-
торыжъ и сесъ выиисъ подъ печатью сурогатор-
скою и з подписомъ руки моее пану Томашу
Петровскому естъ выданъ. Пиеанъ у Вильни. Янъ
Долматъ Исайковски, подкомори Оншенски, суро-
гаторъ Виленски. Скорыговалъ Янчоновски.

; Изъ Р. О. В. П. R, Б, шк. 2, папка 202, док.

\J& UJ.
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№ 213.-1622 г. 11 Іюня.

Протестъ протввъ ввода Куркл чинской во влад ніе домомъ Сытинскаго на осно-
ваній представленныхъ ею во взысканію фалыпивыхъ д нежныхъ обязательствъ

Сытинскаго.

Адамъ Внучокъ, подсудокъ воеводства Вилеыъ-
ского, ознаймую сииъ моимъ поежджчымъ ли-
стомъ, ижъ в року теперешнемъ тисеча шесть-
сотъ двадцать второмъ, месеца Июня одипадца-
того дня, маючы пры собе Яна ІОидила, енерала
и Самуеля ПІымановского, возного и пети шлях-
тпчовъ: пана Яна Павловского, пана Крыпітофа
Томашевпча, пана Петра Томковича, пана Мнко-
лая Якубовича и пана Стефапа Кгневойша, за
потребованьемъ земянъки его королевское .мило-
сти повету Лидского папи Катершіы Слупъское
Кпзпмеровое Курклечынское ездиломъ до места
Впленского до камешщы его милости пана Гек-
тора Давида Сытинского, маршалковпча Упит-
ского, у.іВильпи на Замковой улицы лежачое, на
увязованье водле декрету ихъ милостей паповъ
судей головныхъ трыбунальныхъ в року тепе-
решнемъ тисеча шестьсотъ двадцать второмт>,
месеца Апрыля тридцатого дня у Вильну чыне-
ного, тамже с повинности лоее врадовое ходиломъ
до номепеиое камешщы до земенипа господар-
ского повету Виленъского его милости пана Гек-
тора Давыда Сытинского, абымъ в держапье по-
далі» ей пани Курклечынскон в осми тнсечпхъ
и пети золотыхъ польскихъ тую каменнцу и
кгдымъ тамъ до тое камеігаци помененое пры-
шолъ, самого его милости пана Сытннского пе
зосталомъ, одно пеякогось пахолка знашоломъ.
который за пытаньемъ моюп> поведилъсе
быті. его милости папа Сытинского нахол-
комъ, именемъ Филон7, Турчынъ, п кгдымъ
Му ПОВеДПЛЪ ПрЫЧЫНу ПріІЙСТЬЯ МОеГО, ИНО ОНЛ,

место мовенья подалъ мне и вознымъ цедулу,
писаную тыми словы: Mściwy panie Podsędku.
fiaczył tu waszmość ziachać do toy kamienicy iego
mści pana mego, pana Sycinskiego za wywiedzie-
niem od Kurkleczynskiey, która usługi iego mości
pana Sycinskiego, u nieboszczyka Stanisława Ma-
linowskiego, u którego w odiachaniu iego mości z
Wilna trzy obligi powierzone zostały, tak też złoto,

srebro у nie mało rzeczy iegomości tu w Wilnie
przy nim Malinowskim у spraw barzo wiele przy
nim było zostawionych i poruczonych, a że ten
Malinowski miał gospodę u tey Kurkleczynskiey,
tam że sie u nioy rozchorawszy chory leżał; pod
czas tedy choroby iego ta Kurkleczynska wyąnwszy
potaiemnie klucze s podgłow u niego, iako cho-
rego, który o świecie nie wiedział, a otworzywszy
sobie skrzynię, w ktorey srebro i insze rzeczy iego
mości złożone były, tak też у szkatułę tego Ma-
linowskiego otworzywszy, w ktorey sprawy у obligi
iego mści rożne byli, wybrała obligi, powierzone
Malinowskiemu, ni na co nie napisane, bez zatył-
kow, o ktorey chorobie Malinowskiego gdy iego
mości panu Sycinskiemu do Upity stąd z Wilna
znać dano, zaraz iego mość protestatią uczynił o
te swe obligi у о rzeczy, przy Malinowskim zosta-
wione, aby sie komu w ręce iakie nie dostały. Ta
protestatią uczyniona w roku tysiąc sześćseth dwu-
dziestym wtorym, miesiąca January trzydziestego
dnia. A zatym i Malinowski, gdy mu sie na zdro-
wiu poprawiło było, obaczywszy, że iako srebro у
insze rzeczy z skrzynie, tak у sprawy у obligi z
szkatuły pobrane, uciekł sie zaraz do urzędu mieis-
ckicgo, skarżąc sie o to na tę Kurkleczynska,

o?podynię swoią o wyięcie s podgłow klticzow y
o wybranie potaiemnie srebra i inszych rzeczy i
obligow; ta protestatią w sądzie Maydeburskim w
roku teraznieiszym tysiąc sześćsetli dwudziestym
wtorym, miesiąca February dwudziestego szóstego
dnia. Po takowey protestatiey zsyła urząd mieyski
dwu raycow do gospody tego Malinowskiego. do
tey Kurkleczynskiey dla spisania tych rzeczy, które
ieszcze zostały у dla wywiadowania, które ona po-
brała; którzy gdy zeszli, pytali sio o kluczach od
krzynio у od szkatuły, których ona zrazu zaparła

była, a potym sarna ie z rąk swych przed raicami
oddała i przyznała sie. że w chorobie tego Mali-
nowskiego s podgłow wyięła, przyznała sie, że sre-
bra kilkadziesiąt grzywien, nalewkę, miednicę, rząd,.
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•czary, konewki, kubki (y insze rze)czy iego mości
pana Sycinskiego wyięła z skrzynie, bo mi powiada

srebro Winno kilkaseth złotych za napitki у
za rożne pożyczki. A gdy sie o obligach u niey
pytano, tedy powiedziała, żadnych obligow iego
mości pana Sycinskiego anim brała, ani ich u sie-
bie mam. Ta relatia panów raicow w tymże teraz-
nieiszym roku, miesiąca Marca pierwszego dnia. A
zatym za przyiachaniem iego mości pana Sycin-
skiego do Wilna, nie ustawaiąc ten Malinowski z
nią Kurkleczynską wedle processu swego prawnie
czynić, zapozwał ią przed sąd woytowski do gay-
nego sądu; sam stawi sie przed tym że sądem iego
mść pan Sycinski względem pobranych obligow
swych; ta Kurkleczynską przed sądem toż wyznała,
со у przed raicami, a o obligach nie tylko że sie
zaparła, że żadnych obligow iego mości pana Sy-
cinskiego nie brała, nie miała у niema, ale sie
ieszcze у do przysięgi na tym brała, czego extrac-
tem dowodzę pod datą tegoż roku, miesiąca Marca
pierwszego dnia. Zaparszy sie, że żadnych obligow
niema i do przysięgi sie brawszy, gdy iego mość
pan Sycinski do obozu do pocztu swego na posługę
rzeczy pospolitey odiacliał, dopioroż ona Kurkleczyn-
ską za kilka dni, podawszy pozew do sądu głów-
nego na kamienicy, która w zastawie iest, gdzie
za te kilka dni dać znać do iego mości pana Sy-
cinckiego do obozu żadnym sposobem nie możno:
zaczyni też iego mość pan Sycinski, nie mogąc mieć
za tak krótkim podaniem pozwu żadney wiadomo-
ści, przed sądem głównym trybunalskim nie tylko
sie sam stawić, ale i mocy do sądu przesłać nie
mógł, gdysz o pozwie nie wiedział, у tak podaw-
szy pozew, otrzymywa dekret w kilka dni. A isz
o te obligi, s których sie iedm wynurzył, к turo
przez to Kurkleczynską potaiemnie wybrane у te-
raz w sądzie (trybui:al)skim rosprawa była i sprawa
"w apellatiey od niey przed iego krolewskę mość
wytoczona, a do tego у о zły przewód prawa za
takowym zle nabytym obligiem iest pozwana, s
tych miar nim sio o to obligi utaionc za appelatią

-I

u sądu iego krolewskiey mości rozeprzemy, tak
też i o ten zły przewód prawa po sąd waszmości,
panie podsędku, tey odprawy za ten wskaż nie
tylko na tey kamienicy, która iest zawiedziona,
ale i na żadney maiętności czynić nie możesz, ia-
koż i proszę, abyś wasza mość, nie czyniąc iego
mości, panu memu bezprawia, tę odprawę do ro-
sprawy za appelatią u sądu iego krolewskiey mo-
ści suspendować raczył у w żadnym sprzeciwien-
stwie, którego iego mość pan moy nie czyni, ale
iako niewinny sie broni, iego mości pana mego
nie wzdawał. Którą tę cedułę ręką mą podpisuie.
У тое цедулы подпись руки тьши словы: Fiłon
Turczyn ręką swą. А по прочытаиью тое цедулы
уліоцоваішіі пани Курклечинское панъ Юрьи
Страшевский поведилъ: поиеважъ его милость
паиъ СЫТИНСККЙ, зажываючы розмаитыхъ зво-
локъ, декретові! суду головного и листу добро-
вольнодіу запису своему досить чыиить не хо-
четъ, просилъ, абы за такое спротивенство его
милости папа Сытинского в троякпхъ зарукахъ
здалъ. А такъ я подсудокъ, не могучы за такнмъ
спротнвенствомъ его милости иана Сытииъского
тое каменицы ей пани Курклечынской водле де-
крету ихъ милостей иаионъ судей головныхъ
трыбуиальиыхъ подати и увезати его милости пана
Гектора Давыда Сытинского зъ стороны троя-
кпхъ зарукъ и тую цедулу его в лиетъ вии-
савъшы, на узнане опый до суду головного три-
бунального на рокъ теперешний тисеча шесть-
сотъ двадцать вторый отсылаю. И на томъ далъ
сесь мой лиетъ ноежджчый иодъ печатью моею
и с нодинсомъ руки моее, спечатьми и сподъ-
шісами рукъ возныхъ и стороны шляхты, хто з
ннхъ писати умедъ. Писаиъ у Вильни року
тисеча шестьсотъ двадцать второго, месеца Июня
одішадцатого дня. Adam Wnuczek, podsędek Wi-
lensky ręką swą. Ян7> ІОндилъ, енералъ воевод-
ства Виленского руку свою нодписалъ. Samuel
Stanisław Szymanowski, woźny ręką swą.

Тоже, залъ Б, пік. S, J\? 4, док. А? 8у.
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№ 214.-1622 г.

Инвентарь Вил нскаго заика.

Akt inwentarza ekonom у Wilenskiey, i. w
imści panu Pocieiowi—woiewodzie Wileńskiemu
hetmanowi W. X. Litt. służącego.

Roku tysiąc siedmsetnego dwudziestego wto
rego, miesiąca Septembra czwartego dnia.

Przed nami sędziami głównemi, na trybunał w
wielkim xięstwie Litewskim z woiewodztw, ziem
у powiatów na rok teraznieyszy tysiąc siedmsetny
dwudziesty wtóry obranemi, comparens personali-
ter u sądu patron imść pan Franciszek Podbere-
ski—starosta Szymanski, opowiadał, praezentował у
do akt podał inwentarz oekonomy woiewodztwa
Wileńskiego, na rzecz w nim niżey specificowaną
jaśnie wielmożnemu imści panu Ludwikowi Kon-
stantemu, na Włodawie у Kożanie Pocieiowi, het-
manowi wielkiemn wielkiego xięstwa Litewskiego
służący у należący, ktury podaiąc do akt, prosił
nas sądu, ażeby pomieniony inwentarz ze wszystką

.w nim inserowaną rzeczą był przyięty у do xiąg
głównego trybunału Wielkiego xięstwa Litewskiego
spraw wieczystych wpisany. Jakoż my sąd ony
przyjowszy de vebro ad verbum w akta wpisać
rozkazali, którego tenor seąuitur estque talis. In-
wentarz woiewodztwa Wileńskiego zamków, dwo-
rów, у folwarków, ku niemu należących, po śmierci
jaśnie wielmożnego imści pana Jana Karola Chot-
kiewicza—woiewody Wileńskiego, hetmana naywy-
szego wielkiego xięstwa Litewskiego, hrabi ze
Szkłowa у Myszy na Bychowie, z rozkazania krula
imści zesłania skarbowego przez mie Piotra Naru-
szewicza—dworzanina iego królewskiey mości spra-
wiony, które to woiewodztwo Wileńskie król ie-
gomoćś jaśnie wielmożnemu imści panu Leonowi
Sapiezie—kanclerzowi wielkiego xięstwa Litew-
skiego, woiewodzie Wileńskiemu. Brzesckiemu, Mo-
hilewskiemu etc. staroście, z łaski swey confero-
wać raczył w roku tysiąc sześćset dwudziestym
wtorym, miesiąca... Naprzód—budowanie zamku są-
dowego. Wszetszy w branie po lewey ręce turma
szlachecka, przet którą przegroda z bierwion gon-

tami pobita, do ktorey przegrody wchodząc, drzwi
na zawiasach z zaszczepką, u tych drzwi w usza-
kach z obustron dla zamykania drewnem klamarjr
dwie żelazne; do turmy wchodząc do sionki drugie
drzwi na zawiasach z antapką, także z dwiema
klamarami dla zamykania drewnem; z tey sionki
do samey turmy wchodząc, trzecie drzwi na zawia-
sach z zaszczepką; potym w samym w murze wszed-
szy w te sieni po lewey ręce pod sklepem turma
głembpka dla zamykania więźniów, których na
garło wskazanych przet tym sadzoną, z dawna pu-
sta, krato żelazno założono, do ktorey turmy drzwi
na- trzech zawiasach z zaszczepką żelazną dla za-
mykania; potym znów z tey turmy nazad wróciw-
szy się, w samym murze w sieniach drzwiczki piąte
nie wielkie na zawiasach z zaszczepką dla zamy-
kania, gdy więźniów na noc do sklepu puszczaią;
szóste drzwi do swietołki na zawiasach dwuch z
zaszczepką, w samey swietołce okien trzy z kra-
tami żelaznemi, błony blachowe podarte, okienice
na zawiasach, piecek prosty, stary, połap w tey
swiatołce у dah stary, woda przez nie, ciecze, na-
prawy potrzebuie; naprzeciw swiatołki sklep ciemny,
drzwi dwoie na zawiasach z antabo; wchodząc do
tego budowania sądowego na górze, z turmy wy-
szedszy, wschodem szerokim idąc, drzwi stare na
zawiasach z antabo; w bolca po prawey ręce, idąc
vu górze, wysoko drzwi na zawiasach, potym sień
wielka, do ktorey drzwi na zawiasach z zaszczepką;
w tych sieniach okno, u którego w puł okna kwa-
tera iedna szklarnia, a druga blachowa podarta, a
puł okna desko zapierzona; w tych że sieniach
piec z kuchenko dla pieczenia chleba; w boku tych
sieni ku rzece drzwi na zawiasach do komórki
potrzebney; z tey sieni po lewoy ręce izba wielka,
przepierzona deszczkami, drzwi na zawiasach z
aszczepką, drugie drzwi w alkierzu na zawiasach;

w tey izbie okien wielkich szklaiinych cztyry, ktu-
rych kwater trzy potłuczonych, a czwarte papie-
owe, piąte okno w alkierzu mnieysze z ledno

kwatero szklanną, potłuczoną; ław przy ścianach
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trzy, piec w niey polewany; tamże w tey izbie лу
alkierzu komórka w murze mała; przeze drzwi z
tey izby, przez sień szetszy, po prawey stronie
świetlica nowa, po pożarze zbudowana, do ktorey
idąc, drzwi stolarskiey roboty na zawiasach z zam-
kiem wnentrznym у z antabo, w niey okien szklan-
nych trzy, u dwu okien szkło potłuczone ze czterma
kwaterami, a u trzeciego okna u dwu kwater
szkła znaku nie masz; ław przy ścianach dwie,
piec polewany zielony, z tey świetlicy wyszedszy
kownata wielka, do ktorey idąc, drzwi stolarskiey
roboty na zawiasach z zamkiem wnentrznym, z an-
tabo у z zaszczepko, w niey okien szklannych trzy,
w których szkło wszytko potłuczone; w tey kow-
nacie ława iedna przy scienie, kominek dla nakła-
dania ognia; w boku tey kownaty ku rzece do
prywetu drugie drzwi na zawiasach; trzecie drzwi
na zawiasach do drugiey kownaty z zamkiem
wnentrznym у z antabo, u tey kownaty ława przy
scienie, w boku tey kownaty ku rzece do priwetu
drzwi na zawiasach, w tey kownacie okna dwa
szklanne z zawiartkami. u iednego okna okiennica
składana; u teyże kownaty kominek dla składania
ognia; z tey kownaty idąc do izby, drzwi na zawia-
sach z zamkiem wnentrznym, z antabo, w tey izbie
okien szklannych trzy z zawiartkami, piec robiony
na stłupach murowanych, przy scienie ława iedna;
z tey izby do drugiey izby idąc, drzwi na zawiasach
z antabo, w tey izbie okien trzy, w dwu okien po
dwie kwartery ni masz szkła, a u trzeciego okna
wszytkie cztyry kwatery potłuczone, piec stary,
pobity, ława iedna; z tey izby do sionek drzwi na
zawiasach z zamkiem wnentrznym у z antabo; w
tych sionkach przepierzenie dla składania drew, w
niey drzwi na zawiasach, okna dwa, iedne deszcz-
kami zapierzone, drugie w puł, także kwatery dwie
z deszek, a dwie szklanne z zawiartkami; w boku
tych sionek do prywetu ku rzece drzwi na zawia-
sach; w tych sionkach wychodząc drzwi na zawia-
sach przez zamku; z tych sionek wyszedszy, idąc

ku dołowi, wschodek krencony, w tych izbach
wszytkich stołów trzy stolarskiey roboty. To wszyt-
ko budowanie nowe, kosztem у sumptem sławney
pamienci jasnie wielmożnego imsci pana Jana Ka-
rola Chotkiewicza, woiewody Wileńskiego zbudo-
wano у gontami pobito. W końcu tego wszytkiego
budowania izba wielka, gdzie ichmość panowie de-
putaci sądy trybunalskie у ichmość panowie urzęd-

nicy ziemscy roki odprawuią. Pod tym mieszkaniem
górnym, wchodząc do sieni, drzwi na zawiasach z
zaszczepką, okno wygorzałe bez kraty; z tey izby
świetlica, gdzie kanceliaria grodzka odprawuie się,
drzwi na zawiasach z zaszczepkami dwiema, okien
wielkich trzy z kratami żelaznemi przez błon, ław
dwie; w tey izbie piec stary, alkierzyk deszczkami
przepierzony, z tego alkierza okno niewielkie z
okienico przez błony; s tey izby wyszetszy w boku
ku rzece staynia na sześć koni, nowa, do niey
drzwi na zawiasach z zaszczepką; s tey stayn
drugie drzwi na zawiasach dla wodzenia koni do
wody; tamże podle tey izby mieszkanie, to iest
sień s połapem, gdzie przed tym pan podstarosci
sądy potoczne odprawował, przez drzwi, okien trzy
z kratami żelaznemi przez błon; z tey sieni sklep
u którego drzwi żelazem obite z hantabo na trzech
zawiasach, okien dwie z kratami żelaznemi, z błona-
mi szklannemi potłuczonemi, piec stary, przy ścia-
nach ław dwie, źelaz u szklepienia trzy dla żer-
dzi; w tym szklepie piec nowa, szafa prosta; w
boku ku rzece do prywetu drzwiczki na zawiasach
z zaszczepką; z tego sklepu у z sieni wyszedszy'
pod sienio piwnica sklepista, do ktorey idąc po
wschodzie, drzwi składane na zawiasach stare po-
prawione, drugie drzwi do samey piewnicy do za-
mykania na zawiasach; podle tego sklepu drugi
sklep zamczysty у zamkiem wnentrzym у z za-
szczepką, gdzie xięgi grodzkie chowaią, drzwi na
zawiasach, okien z kratami żelaznemi trzy; sklep
trzeci, drzwi na zawiasach z zamkiem wnentrznym,
okien z kratami żelaznemi dwie, okienica iedna, a
w sklepieniu cztyry haki żelazne wmurowane dla
żerdzi; sklep czwarty, w którym ognisko na kuch-
nio, okien trzy z kratami żelaznemi; w tym że
sklepie izba przepierzona nie wielka, gdzie czeladź
drobna imsci pana podwoiewodziego mieszkała, w
niey piecek niewielki kafli prostych; pod tymi
sklepami piwnice pustych trzy przez krat у przez
drzwi; sklep piąty przy wschodzie na gore, do izby
trybunalskiey idąc, do którego sklepu wschodząc
drzwi na zawiasach, drugie drzwi ze dwiema za-
wiasami, tych drzwi połowica ze przychodu żela-
zem obita, tamże okno wielkie z krato żelazno,
drugie małe ze dwiema kratami małemi, tam znać,
że było troie mieszkanie, ale iuż zapusciałe, gnoiem
zafasowane, bez drzwi у przez pieców, ̂ okien dwie
•wielkich z kratami żelaznemi, a trzecie małe także
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s kratą, з połapera starym; pod tym sklepem у
pod wszytkim mieszkaniem wyżey opisanym piw-
nic trzy pusto gnoiem zarzucone. W tyle tego bu-
dowania druga turma namiestnica, gdzie przed tym
pospolitego człowieka sadzono, po pożarze pusto
stoi, do ktorey turmy idąc, mur pusty stoi opadły, (w)
którym znać że było mieszkanie, a do turmy samey
idąc do sklepu po lewey ręce turma głemboka,
może być sążni cztyry głembini, do niey drzwi na
zawiasach; podle tey turmy drugi sklep ciemny,
do którego idąc drzwi na zawiasach, a połowicza
tych drzwi żelazem okowana, w tym sklepie okna
dwa z kratami żelaznemi, przy sieni wschodząc do
izby trybunalskiey, gdzie ichmość panowie deputaci
sądy trybunalskie odprawuią, wieża okrongla mu-
rowana, na ktorey krokwie tylko położone, nie
nakryta, pod którą wieżą—sklep, do niego drzwi
dembowe na zawiasach, w nich okno s kratą że-
lazną, który pod władzą irasci pana budowniczego
Wileńskiego należy. Zamek wysolci. Za constitucio
wzięto od woiewodztwa Wileńskiego у warowano,
aby iuż tam nie siadano, a na to mieyscc dano у z
sumptem iego krolewskiey mości buduia wieże nad
rzeką Wilna za kościołem świętego Stanisława.
Tnrma. Dochód poturemny w zamku starym, iako
od szlachcica, tak у od pospolitego człowieka brać
maią według statutu; straż do tych turem ze wsi,
kturzy porządkiem według dawnego zwyczaiu na
straż powinni chodzić. Targowe. To targowe pan
podwoiewodzy aręduie pewnym osobom na rok za
kop trzysta plus minus; targowe to Wileńskie al-
ternato wybierane było. to iest tydzień ieden na
zamek, a drugi tydzień na klucznictwo у podkhicz-
nictwo Wileńskie, do czego iegomość pan podko-
morzy Oszmianski, iako klucznik у podklucznik
Wileński, z przywilejem iego krolewskiey mości
ożywał się, dotąd w używaniu będąc Jawka z
domu gościnnego, co pan podwoiewodzi bierał od
kupców cudzoziemskich od towarów rożnych pod-
danych, a osobliwie od wina, małmaziey. które by
lądem, abo wodą przyprowadzone byli, krom mie-
szczanow Wileńskich, gosciowie dawać powinni.
Przewoź na rzece Wilicy. Z tego przewozu tak też
od płotu pobrzeżnego. od tych, którzy płoty у ku-
puiąc płaco, po dwunastu pieniendzy, od czego płaco
na imsci pana woiewode Wileńskiego do roku kop
osmnascie mniey albo іесеу, tak iako w starym
inwentarzu opisaną. Mieszczanie Zawilenscy rybo-

łowowie pod sprawo Matysa Jodela woyta, poczow-
szy od cegielnej- pnstey porządkiem domy spisane.
Naprzód—pierwszy plac pusty, na drugim Matys
Jodela, woyt, wolny, trzeci plac pusty Sokolnika
Moroza, na czwartym Geygier Margamuszysz ieden,
na piątym Matys Falibog ieden, na szóstym Law-,
ryn Kukia ieden, na siódmym Łukasz Zienczanas—
strycharz, ieden, na ósmym Stanisław Pilnik ieden,
na dziewiątym Ambroży Kosicki ieden, na dziesią-
tym Sawel Ozys ieden, na iedynastym Szyniko
Szostak, na dwunastym Bartłomiey Kudzis ieden,
na trzynastym Jozeph Zomoytis, pilnik, ieden, na
czternastym Łukasz Zienczunas, strycharz, ieden,
na piętnastym dom, w którym mieszka Kasper
llibant, na który, powiada, prawo ma pan Skrze-
tuszewski, na szesnastym Michał, aptekarz, ieden.
na siedmnastym Andrzey Kalinikowicz ieden, na
osmnastym Matys Mikułowicz ieden, na dziewięt-
nastym Mikołay Mikutowicz ieden, na dwudziestym
Matys Falibog ieden, na dwudziestym pierszym Pa-
weł, cieśla, ieden, na dwudziestym wtorym Urban
Virbut, miedosycca, ieden, na dwudziestym trzecim
Thomasz Iwanowicz, iniodosycca, ieden. Powinność
Powinni ci wszyscy kożdy z nich do urzędu zam-
kowego czynszu, albo poziemnego płacić po groszy
trydziestu litewskich, także у miodosyccy, kiedy
miodów niesycco o świętym Piętrze, to oddawać
maią, a komornicy, ile ich będzie w którym domu,
kożdy z nich o tym czasie płacić powinni od siebie
do roku po groszy piętnastu litewskich. Cegielni
dwie u konca teyże posady nad rzeko Wilią żdaw-
na puste. Przewoź na rzece Wiliey pod zamkiem.
Od tego przewozu z pobrzeżnym od płotów daią na
rok drew płyty dwa, a pieniendzy kop czternaście
litewskich, czasem więcey. Prochowni/ młyn Boch-
dan Sienczyło dzierży. Przy młynie mącznym iego
xiążęciey inosci prochownia, od ktorey on sam często
(w) szkodę popada у młynowi niebespieczno odniey.
z niey daią na rok prochu funtów sześćdziesiąt.
Mech wielki, na którym mieszkaią na dwóch miey-
si'ach Malcher Chlein, tkacz, a drugi Jurek Sekin-
grigier, płaco na rok groszy litewskich kop dwa-
naście. Łaźnia na Zarzeczu, którą dzierży IIrehory
Cyranowski pod prawem zanikowym, kupną od
szlachcica, z ktorey żadney powinności nie opisano
było w inwentarzach. 1'ocUani na Zarzeczu zam-
kowi:— pierszy plac pusty przeciw młynu przez
rzekę, na drugim Grigier Gienik, tkacz, na trzecim



Połonia Wasilkova, wdowa, na czwartym Filip
Pankowski, na piątym kowal, na szóstym Wasil
Siemienowicz Oleynik, szwiec, na siódmym Kamis,
młynarz, ósmy pusty plac Rutkow, na dziewiątym
Paweł, aptekarz, na dziesiątym Jan Koczerka, na
iedynastym Matys, stolarz, na dwunastym Matys
Szołtonos, rzeznik, trzynasty pusty plac Tomka,
woyta, czternasty Staś, młynarz, na piętnastym Jan
Plaszka, na szesnastym Paweł Woytkłewicz, wę-
glarz, na siedmnastym Piotr, mularz, na osmnastyin
Augustyn, słodownik, na dziewiętnastym Alexander,
malarz, na dwudziestym Szyma Łuksże-vicz—rzez-
nik, na dwudziestym pierszym Dziemiencay, pro-
chownik, na dwudziestym wtorym Marcianowa Kwa-
snikowa wdowa, na dwudziestym trzecim Piotr,
bendnarz, ńa dwudziestym czwartym Borysowa
wdowa Dorota. Іъі іппоіе. Ci wszyscy powinni
płacić na rok trzykroć każdy z nich po dwanaście
pieniendzy, to iest o Bożym Narodzeniu, o Wiel-
kiey nocy, o świętym Piętrze, a kiedy by tego
potrzeba była o świętym Piętrze powinni na tłoke
do żniwa dzień ieden po iednym człowieku, a za
to iuż trzykroć pieniendzy dwunastu nie powiim1

płacić. Mhjn na rzece Wilnie- Ten młyn trzymał
do woiewodztwa Wileńskiego należący iegomość
pan Piotr Nonhart—starosta Oranski za pozwole-
niem iegomosci pana woiewody Wileńskiego byw-
szego, z którego płacywał złotych siedinset pię-
dziesiąt. W.tym młynie było kamieni trzynaście,
teraz, ze ieden spustoszał, dwanaście zostało. Do
tego młyna należąca sianożeć, na który mieszka
Michał Hoynik tkacz, z ktorey płaci kop pięć; z
tego młynu pożytek iako ma być wybierany wed-
ług starego inwentarza od żyta beczki numero
iedney na chleb sitny po groszy trzynastu, od żyta
numero iedney beczki na chleb rzeszotny po gro-
szy dziesięciu, od pszenice numero iedney beczki
na chleb po groszy siedymnastu, od słodu beczki
numero iedney wszelakiego po groszy ośmiu, od
beczki ienczmienia, gryki, owsa po groszu iednym.
Teraz te pożytki podwyszone są у takim sposobem
wybieraią: od żyta beczki numero iedney na chleb
sitny po groszy trzy litewskich, od żyta numero
beczki iedney na chleb rzeszotny po groszy trzy
polskich, od pszenice beczki numero iedney po gro-
szy trzy litewskich, od słodu na piwo beczki nu-
mero iedney po groszu iednym polskim, od słodu

. gorzałczanego beczki numero iedney po groszu
; iednym у puł polskich, od ienczmienia, gryki, owsa
i beczki numero iedney po groszy trzy polskich, od
pytla numero beczki iedney po groszy sześciu li-

\ tewskich. U tego młynu młynica gontami kryta,
I długa na sążni dziesięć plus minus; przy tey mły-
| nicy domek niewielki, w nim piekarenka у iz-
j debka, gdzie młynarze mieszkaią. Od tego domku
i trochę daley dom wielki stary gontami kryty, w
nim izb dwie przeciwko sobie, w iedney izbie okien
trzy szklannych, a w drugiey dwie okien na pod-

j worze, ale barzo opadłe. Dał te sprawę pan
! Osiecki—młynarze у prochownik, także у poddani
i mieszczanie zamkowi, że pan skarbny, przed tym
pan Mamonicz, a teraz pan Buchowski, zięć iego,
zaioł gruntu, do tego młyna zdawna należącego,
jakoby wzdłuż na kroków piędziesiąt, poczowszy

! od wspustu młyna woiewody Wileńskiego prosto
końca drogi nowey do młyna pana Zuchowskiego,
stamtąd zaś ws/.erz koso, poczowszy od rzeki Wil-
ney aż do starego gościńca kroków dwieście czter-
dziescie. Ar§du tego młyna starodawna. Przed tym
dawał arędy pan Osiecki po złotych cztyrysta czter-
dzieści, a przed nim ieszcze iako w starych inwen-
tarzach po złotych dwieście siedmdziesiąt pięć.

i Fuliuss. Przy tym młynie był foliusz, iako dał spra-
i we p:m Osiecki у młynarze tegoż młynu у miesz-
czanie, ale od lat dwudziestu kilku spustoszał, kto
rego у koła niemasz. Mhjn prochoicy, gdzie przed
tym był papierowy. Ten młyn, iako młynarze у
mieszczanie sprawę dawali, że iuż dawno zgorzał,
a na tym mieyscu zbudował młyn prochowy Fie-
dor Sawicz prochownik, w którym koło iedno, a
stemp do tłuczenia osm; я tego młyna daie pro-
chownik panu woiewodzie prochu funtów sześćdzie-
siąt na kożdy rok za listem sławney pamięci iego-
mosci pana woiewody Wileńskiego, przy którym
młynie ma dom swoy, kosztem swym zbudowany,
a do tego domu ogród z sianożętko niewielką,
czego wszytkiego może być mórg ieden, z czego
powinności więcey nie czyni, ieno, iak wyżey opi-
sano, daie prochu funtów sześćdziesiąt, czyni z
miasta kop sześćset sześćdziesiąt, groszy pięćdzie-
siąt sześć, pieniędzy cztyry.
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Жалоба Буйвида на Пушина, который угрожалъ ему сн ртью, при ветр ч на

мосту, идучн съ Замковой улицы въ замокъ.

Року тисеча шестьсотъ двадцать четвертого, j
месеца Мая двадцать второго дня.

іКалоналъ и оповедалъ земенинъ госиодарскнй
повету Ошменского паю, Николай Буйвндъ на
пана Анкгуштына Юрьевича Цушьша, который
се Буйвидомъ быти менует'ь п называетъ, о томъ, j
штожъ дей року, месеца и дня вышей помепе-j
ноі'0, прибывши дей оиъ панъ Миколай Буйвидъ
до места господарського тутъ Виленского, нпіолъ
дей до замку Виленского, до суду головного три-
бунального для некоторых'!, потребъ своихъ, и
кгды на посте я улицы Замковое, з рынку ісу
замку шолъ, тамъ дей на томъ мосте и врочыщу
вышей помененом'ь и того ЯІЪ року, месеца и |
дня нише?? писаного тотъ нанъ Аикгуііітшгь,
менованый Буйвидъ, подкашпы его пана Мнко-

лая Буйвида, на томъ мосте, рутпвшисе на него,
слоны неучтивыми отповедь и похвалку на здо-
ровье его уделалъ, обецуючы якимъ кольвекъ
способомъ о смерть нрииравить, а маетность
его огпемъ спалить. А такъ не будучи бесне-
ченъ его милость -ианъ Николай Буйвидъ отъ
него пана Пушьша здоровья своего н маетности
своее о таковый нополненый ексцесъ, подъ от-
ираиованьемъ судовъ головныхъ трибунальпыхъ
учиненый хотечы чынктъ и на пришлый
часъ о отповедь и похвалку вольное мовене за-
ховуючи, далъ до кішгъ кгродскихъ Виленскихъ
сесъ пііоцесь свой записать, што есть записано.

Вчленк. центр, архивъ. Изь связки докумен-
тавь Виленскаіо гродскахо суда, Л« 4-бто.

№ 216. - 1025 г. 25 Іюня.

Инвентарная опись дома Воляинскаго.

Н)25 г., Гюня 25.
Inwentarz spisania kamienicy, nazwano}* Woł-

minska, w rynku Wileńskim, w Rybnym kacu, z
Rynku idąc do zamku po prawey ręce stoiącoy. z
czym iest od panny Zuzanny Воіо лі llansowny
Egierowey prawem zastawnym wliwkowym wiel-
możnemu iegomosci paim Mikołaiowi Frackiewiczowi
Badziininskiemu, staroście Lidzkiemu w roku teraź-
niejszym 1625, miesiąca Juny 25 dnia podana.

Naprzód. Wrota w tey kamienicy drzewianena
żelaznych stendarach starych, z zaporą drewnianą;
wszedszy do kamienice po lewey ręce w ziemi piw-
nica sklepista. drzwi do niey z ulice zaniczyste
drewniane z żelazami, iako potrzeba; nad to piw-
nico świetlica z sionko nie wielko; na przeciwko
w tey świetlicy piec zielony kaflowy nowy z ko-
minkiem w nim wnętrzynym, ławy dwie, okno

[ ieclno wielkie, błony od tych kwater trzy w nim
; całe, okienicc drzowiane z proboiami, zasczepkaini
; na zawiasach, drugie okno z ulice dla kramy z
okienicaini drzwianymi na zawiasach z zasczepkaini,
proboiami dla zamykaniu obwarowane według po-

i trzeby. Drzwi w tey świetlice drzwiane na zawia-
j sach tak w sionki na zawiasach, a do sklepu drzwi
j żelazne z zasczepkaini. proboiami żelaznymi, okno
| u sklepu z kratą żelazną, wschody w srzodek na
górę drewniane.

Naprzód następuie z sklepem świetlica z pie-
cem polewanym zielonym kaflowym у z sienią, w
ktorey świetlicy okien dwa na ulice z błonami
szklannymi, ławy dwie, drzwi w świetlice у w
sieniey na zawiasach, ganek z tego górnego mie-
szkania przy murze zły.

Po prawey ręce z wrót w tey kamienice «*
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ziemi piwnica sklepista, nad tą piwnicą izba, w
ktorey Szot mieszka Dyskup, у kramik z niey na
ulice Szotowski, okno z niego opatrzone okienicami,
dobrze opatrzone żelazem dla zamykania, drugie
okno z błonami szklanymi, okienicę na zawiasach,
z proboiami у zasczepkami, piec kaflowy polewany,
ław dwie, drzwi w świetlice у w piwnice na za-
wiasach, w ziemi komin z kuchęko murowany, drzwi
na zawiasach; z tey sieni komórka dla schowania,
drzwi na zawiasach, okno u komory z kratą żela-
zną; pod tą kratą komórka; z nad worka piwnica
zaplugawiona у drzwi złe wypadli, w oknie tey
piwnicy krata żelazna. Podle tego Szota izba mu-
rowana z piecem kaflowym у z kominkiem dla ro-
bienia chust, okna szklane z okienicami na zawia-
sach, ławy, drzwi na zawiasach; z tey izby sklepek,
drzwi do niego na zawiasach, z sklepku na ulicę
kramek z okienicami, kuchnia w sionkach z komi-
nem murowanym, drzwi w sieni na zawiasach, z
tey sieni sklep, drzwi na zawiasach, okno z kratą
żelazną, z sieni wschód na gore do pokoiow. Pod
to izbą w ziemi г ulice piwnica z izbą z piecem
kaflowym, stół w niey prosty. Na gore wschody
złe, stare, nie dobre, sionka nie wielka, nad scho-
dami do stołowej* izby izba stołowa wielka bez
pieca, z gankiem dla muzyki nowym, ławy dwie:
okien z ulicy trzy tylko z ramami bez błon, w
sieni drzwi na zawiasach, drugie zamurowane drzwi
do pokoiu zamczyste na zawiasach, w pokoiu piec
kaflowy polewany, z stołem z ławami, błony w okie-
nicach szklane całe, drzwi na zawiasach, z ganeczku
na ulice tylko w czwartym oknie pułkwatery szkła
niemasz; z tego pokoiu do drugiego pokoiu drzwi
na zawiasach, piec kaflowy, stół у ławy, wschody

na gore; drzwi na zawiasach, okna szklanne dwoie,
w nich szyb siedm niemasz, 'drzwi do komórki z
tego pokoiu na zawiasach, przy tym komórka po-
trebna z drwiami na zawiasach. Dach na tym po-
mienionym rumie z obu stron wrót zły stary: w
kamienicy na dole po prawey ręce izba drzwiana;
piec zły, okien szklannych trzy, w których nie
masz szyb trzynastu, drzwi na zawiasach, w sieni
kuchęka z kominem; okno w sieniach bez. błon,
okienic w okien wszytkich stare, drzwi w sieni na
zawiasach, przez sień swietołka, drzwi na zawia-
sach, piec zły zbity, ławka iedna, okno iedne szklane,
szyb dwunastu niemasz, w sieniach na wyszkach
tylko trzy deski; po lewey stronie podwórza swi-
ren z drzwiami na zawiasach, z gankiem; г swirna
wschody na gore do schowania pod dachem; podle
tego swirna świetlic dwie z sienią, w iedney okien
szklannych trzy, w nich szyb siedmiu niemasz,
piec kaflowy, ławy, drzwi na zawiasach, okna dwa
złe bez błon, bez pieca, ław dwie. kuchnia z yzbą
dla kucharza bez drzwi, bez pieca у bez окіеіь
w kuchni stół wielki; staynia bez wrót spu-
stoszała. Dachy wszytkie pogniły у poopadały od
wiatru. Który ten inwętarz iegomosci panu staro-
ście Lidzkiemu iest dany odemnie Egierowey pod
pieczęcią у z podpisem ręki mey, pod pieczęciami
у z podpisami rąk panów pieczętarzow, ode mnie
uproszonych, pana Marcina Żarnienskiego, pana Jana
Pruszowskiego, a pana Stefana Gronostayskiego.
Pisań roku, miesiąca у dnia wyż pisanego. (L. S.).
Jan Pruszowski ręką swą. proszony Stefan Gro-
nostayski ręką swą.

Изь рукописною отд ленія Валенсией публич-

ной библиотеки, Б. гак. S, <Л? ./.

№ 217.—1025 г. 21 Іюля.

О пер дач Сусанною Вол вною Эйгеровою Фронцкэвичу заставнаго права на домъ

СытинсЕаго.

Ja Zuzanna Bolewna Janowa Eygierowa, ia
Chrystian Eygierowicz, syn у my Barbara у Hanna
Janowny Eygierowny, córki iey. ziemianie króla
iego mości zezuawamy tym naszym listem, dobro-

wolnym wliwkowyni zapisem komu by o tym wie-
dzieć należało, yż co w roku tysiąc pięćset dzie-
wię.dziesiąt dziewiątym, miesiąca Septembra osmna-
stego dnia nieboszczyk sławnej' рапфсі iego mość
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pan Jan Sycinski, marszałek Upicki, będąc potrzebn
sumy pieniędzy, zastawił był w pewney sumie pie
niędzy, w sześciuset kopach gr. lit kamienicę swoi
wiecznym prawem sobie służącą, w mieście Wileń-
skim leżącą na ulicy Zamkowey w Rybnym końcu
przeciwko kamienicy Stulbienowskiey, nazwań;
Wolmiską, nieboszczyku panu Zacharyaszu Bólu
mincmistrzu iego kr. mci, panu oycu moiemu, a po
śmierci nieboszczyka pana Zacharyasza Bolia iu;
ta suma, na tey kamienicy będąca na mię, iako dzie
dziczkę, oyczystym prawem przyrodzonym spadła
A w roku tysiąc sześćset cztyrnastym, miesiąca
Junia dwudziestego ósmego dnia tenże nieboszczyk
sławney pamięci iego mość pan Jan Sycinski. mar-
szałek Upicki. potrzebnym będąc sumy pieniędzy,
wziął ieszcze na taż kamienicę pięci set kop gr.
lit. A zniosszy pierwszą sumę pieniędzy s tą po-
slednieyszą na ieden zapis wszytkiego sumą ieden-
nascie set kop gr. lit., zastawił nieboszczyku mał-
żonku moiemu panu Janu Eygieru у mnie wespół
tę kamienicę swoię ogułem, iako szyrzey w tym
zapisie opisano iest, który zapis u sądu głównego
Trybunalnego w roku tysiąc sześćset cztyrnastym
w Wilnie przyznawszy, w moc, w dzierżenie przez
woźnego urzędownie podał, przy ktorey tey zasta-
wie ieszcze у list, oblig swoy nieboszczyk pan Jan
Sycinski na Icgumina, yż miał dawać z majętności
swoich, iako zboże, woły, wieprze, kury, gęsi na
kożdy rok. A yż nieboszczyk iego mość pan mar-
szałek iuż trzy lata według listu swoiego tych lę-
gu min nie oddał był, tedy w roku tysiąc sześćset
dwudziestym trzecim, za przypozwaniem moim iego
mości pana Hektora Dawida Sycinskiego do sądu
ziemskiego Wileńskiego, sąd ziemski Wileński te
legumina za trzy lata przysądził, od którego dekretu
iego mość pan Sycinski do sądu głównego Trybu-
nalnego apellatią uroscił. A sąd główny Trybu-
nalny we wszytkich punktach ten dekret ziemski
stwierdziwszy, drugim iuż dekretem swoim głów-
nym Trybunalnym w roku tysiąc sześćset dwudzie-
stym czwartym za te legumina na teyże kamienicy
przy wykupnie dwieście у cztyrdziescie kop gr. lit.,

wszytkiego sumę trzynaście set czterdzieści kop.
gr. lit. wskazał. A yż pani Kazimierzowa Kurkie-
czynska za niedbałoscią naszą na teyże kamienicy

niemałą, osm tysięcy złotych polskich przezyskała,
tedy po wielu dekretach sądu głównego Trybunal-
nego iakoby o sprzeciwienstwo iuź w roku tysiąc
sześćset dwudziestym czwartym sąd główny na-
kazał, aby pani Kurkieczynska, iako większą sumę
maiąca na tey kamienicy, mnie mnieyszą, pod tro-
iakiemi zarękami złożywszy termin, spłaciła. A yż
na tym termine złożonym pani Kurkieczynska wed-
ług dekretu tey sumy pieniędzy nie oddała, o
którą zarękę była do sądu głównego Trybunalnego

.Nowogródka w roku tysiąc sześćset dwudzie-
stym czwartym przypozwana, sąd główny Trybu-
nalny wzgląd maiąc у miłosierdzie, zarąk na pa-
niey Kurkleczynskiey nie wskazawszy, tylko za
szkody dwadzieścia kop groszy mnie wskazał у
przysądził. Przeto ia Zuzanna Bolewna у my syn,
córki iey, maiąc w prawie swoim zastawnym od
nieboszczyka pana Sycinskiego, yż wolno swoim pra-
wem komu chcąc tę kamienicę zastawić у dekre-
tami iuż kilkorymi sądu głównego Trybunalnego
iest utwierdzono, będący pilno potrzebni sumy
pieniędzy, to prawo zastawne у przezyskowe za le-
gumina wziąwszy у spełna odliczywszy od wielmoż-
nego iego mości pana Mikołaia Frąckiewicza lla-
dziminskiego, Lidzkiegc, Wasiliskiego starosty, tę
wszytkę sumę pieniędzy, to iest trzynaście set sześć-
dziesiąt kop groszy lit., te wszytkie prawa nasze
zastawne у przezyskowe, według dekretu sądu głow-
lego Trybunalnego na iego mości pana starostę
Jdzkiego wliwamy takim że prawem у w teyże
umie pieniędzy trzynastu set у szesciudziesiąt ko-
іасіі gr. lit. tę kamienicę puścili, w moc, w dzier-

żenie у w spokoyne używanie iego mości urzędow-
nie zawiedli у podali y, prawa nasze wszytkie za-
stawne у przezyskowe do rąk iego mości oddawszy,
wiecznie zrzekamy у iuż ia Zuzanna Bolewna у
my syn, córki iey sami przez siebie у przez bli-
skich potomków, .krewnych naszych у obcych ludzi
w tę kamienicę wstępować у żadney przeszkody
iego mości w tem prawie, za którym dzierżącymi
kamienicy byli, czynić nie mamy у mocy nie bę-
dziem wiecznymi czasy pod zaręką trzynastą set

na wieczności za obligiem iego mości pana Hektora j
Dawida Sycinskiego u sądu głównego Trybunalnego! " ^
w roku tysiąc sześćset dwudziestym wtorym sumę : шиюсь

kopami gr. lit. у pod nagrodzeniem szkód у nakła-
dów na gołe rzeczenie słowa, krom dowodu у przy-
sięgi, waruiąc iego mości gdzieby synowie moi mnie

i kZuzanny Bolewny •*) у któż kolwiek •/.

") I)i, ііодлшшшгЬ несколько слот, ист.гЬ.ю u uiurpo-
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bliskich, krewnych, powinnych naszych у ludzi ob-
cych mianuiąc, abo przezysk iaki kólwiek na nas
na toy kamienicy uroszczony, iego mości pana sta-
rostę Lidzkiego pozywać у trudność iaką zadawać
chcieli, tedy mamy у powinni będziemy u koźdego
sądu у prawa za oznaymieniem iego mości oczy-
szczać у zastępować z maiętnosci naszych wszela-;

kich, iakim kolwiek sposobem nabytych, leżących у :

ruchomych, gdzie kolwiek będących, pod zarękąj
wysz mianowaną, o którą zarękę у nieoczyszczenie •
daiem wolność у moc siebie pozwać abo zakazać;
do wszelakiego sądu у prawa ziemskiego, grockiego
abo у Głównego Trybunalnego, w który kolwiek
powiat у woiewodztwo у termin rokiem zawitym
krótkim, nie statutowym, za którym pozwem, nie
wymawiaiąc się my żadnemi przyczynarai prawnemi
У wymysły ludzkiemi wynaydzionemi, sami osobami
swemi stać у na koniec usprawiedliwić sie mamy
У powinni będziemy, у ten kożdy urząd, przed który
by się ta sprawa przytoczyła, tak za staniem iako
У niestaniem naszym, niesłuchaiąc у nieprzymuiąc
od nas żadnych obron prawnych, tę zarękę у wszyt-

kie szkody у nakłady na nas wskazać у mocną
odprawę krom składania rat у rokow statutowych
uczynić ma у wolen będzie. А у zapłaciwszy te
zaręki у szkody, przecie ten list nasz przy zupeł-
ney mocy zostawać ma. I natośmy dali ten nasz
list, dobrowolny wliwkowy zapis wielmożnemu iego
mości panu Mikołaiowi Frąckiewiczowi Radzimin-
skiemu, Lidzkiemu, Wasiiiskiemu staroście, s podpi-
sami rąk naszych у pod pieczęćmi naszymi, do
którego użyliśmy ichmsć pp. przyiacioł, od nas
ustnie proszonych o podpis rąk у о przyłożenie
pieczęci, iego msć pana Samuela Szostaka, iego msć
pana Alexandra Kurmina у iego msć pana Ste-
phana Trzeciaka. Pisań w Wilnie roku tysiąc sześć
set dwudziestego piątego, miesiąca czerwca dwu-,
dziestego pierwszego dnia. Susanna Bollewna Ja-
nowa Jegieroft-a. Christian Heggier. Ustnie pro-
szony pieczentarz Samuel Szostak ręką swą. Ale-
xander Kurrain ręką swą. Ustnie proszony piecze-
tarz Stefan Trzeciak ręką swą.

Тоже, залъ Б, шк. S, Л? Ą, док. «Л? $4.

№ 218. —1625 г. 12 Декабря.

Зав щаніе Виленскаго н щанина Луки Амельяновича.

Выішсъ с книгъ кгродскихъ воеводства Ви-
ленского.

Лета отъ иарожеыьн Сына Божого тисеча
шестьсотъ двадцать пятого, месеца Декабра два-
яадцатого дня.

На враде его королевское милости кгродскомъ
в замку Виленскомъ передо • мною Миколаемъ
Млечкомъ, хоружыиъ Оршанскимъ, подвоеводимъ
Виленскимъ, оповедалъ отецъ Дмитры Шарыпа,
намесгникъ церкви светого Духа монастыра Ви-
ленского, л иокладалъ ку актыкованью тестамеитъ
остатнее воли мещашша Виленского пана Лу-
каша Амельяновича, подъ часъ морового но-
ветра, року теперешнего їисеча іпестьсотъ двад^
дать пятого, когорымъ дей тестаментомъ ионе-і ііиленекого церкви Сошествия Иресветого Духа
нецый Лукашъ Амельяновичъ урадовие лекговалъ! отаисую, на которомъ випенъ лапу Прокопу

ленского. Затымъ отецъ Дмитры, показавши тотъ
тестаментъ іюмеііеиого Лукаша, абы оный до
(книгъ) кгродскихъ Ниленскихъ акътыкованый,
принятый и вписаныіі былъ, который вписуючы
до книгъ слово отъ слова такъ се в собе маеть.

Року тисеча шестьсотъ двадцать пятого, ме-
сеца Августа двадцать первого дня. На жоданье
учстивого пана Лукаша Амельяновича мещанииа
места Миленского, будучи на теле хорымъ, а на
умысле здоровымъ, иросилъ отъ ихъ милостей
нановъ бурмистровъ и радецъ о слугу прысяг-
лого, приданий былъ Хотей Курыловичъ. На-
иродъ домъ свой власний aa Плитппцами. у тылъ
Ивана Редкого огорода, до манастыра братского

домъ свой тутъ в месте Виленскомъ и товары
свое на церковь светого (Духа) мовастыра Ви-

Корольковичу конъ двадцать чотыры. а рокь
одь Рожества Христова в року цсеча шесть-
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сотъ двадцать пятомъ до року двадцать шостого
тогожъ свята прышлого,—то отдати маютъ от-
цове з манастыра братского Виленского церкви
Сошествия Пресветаго Духа. Товары менованьш
у склеие у малой кгелъде за кодъ деветь за
ключомъ моимъ, што отдалемъ предъ урадомъ
отцу Дшітрыю, законнику тогожъ манастыра;
Боярину винент> копъ две з Озодишокъ Илья
Пнасъ Комаровъ; Марына Охремовна што де-
темъ Прокоповымъ одписала, напродъ пара лет-
никовъ—одинъ мухаеру Турецкого со всимъ, а
другий простого мухаеру, пара полчамаьокъ,
шапка одна бобровая, горностаевая другая, тре-
тий капелюшъ, кгермакъ чорныіі люндышовый
одинъ, белыхъ хустъ колько кошулекъ и зави-
токъ. А долгу Гаврыловой Курылчыной винно

копъ пять, на то есть шолку и кгузиковъ, го
маютъ отдать з монастыра. Сестре рожоной Еле-
не, што есть у Жомойти, дать ей копъ пять. А
до того малый хлопецъ, сестранокъ мой, пры ма-
настыру Стефанъ. А мене коштомъ своимъ жы-
вити мають и погрести отцове з манастыра вод-
лугъ повинности хрестиянское поховати маютъ.
У того тестаменту подпись руки письмомъ ру-
скимъ тыми словы: Хотей Курыловичъ рукою
власною. Што есть до книгъ кгродскихъ Ви-
ленскихъ записано, с которыхъ и сесъ выписъ
подъ печатью урадовою и с нодписоиъ руки
писарское отцу Дмитрыю ГОарыпе есть выданъ.
Базылий Выховецъ. писарь кгродский Виленский.

Тоже, залъ Б, гик. ір, И? 6j, док. Л? }.

№ 219.-1627 г. 8 Іюня.

..Епиекопъ Виленскін Евстафій Воловичъ прода тъ архидіакону Г ліаш вичу свой

домъ съ плацомъ и огородомъ, рассоложенный между улицами Большою и

Іоповою.

Выписъ'с книгъ головъныхъ Трыбунальныхъ,
у Вильни отправованыхъ.

Лета отъ нарожения Сына Божого тисеча
шестьсотъ двадцать семого, месеца Июня осъ-
мого дня.

Передъ нами судьями головными, на трыбу-
налъ у Великомъ князств Литовскомъ з вое-
водствъ, земль и поветовъ на рокъ теперешъни
тисеча шестьсотъ двадцать семый обраными, по-
становившысе очевисто в Бодзе велебный его
милость ксендзъ Еустахи Воловичъ, з ласки Бо-
жое бискупъ Виленский, оповедалъ и покладалъ
листъ свой, добровольный вечысто продажный
запись, водлугъ права справъленый, даный и на-
лежачый в Бозе велебъному его милости ксендзу
Малхерови Гелияшевичу, архидиякону Виленъ-
скому, референъдарови великого князства Литовъ-
ского, на речь меновите в немъ описаную, ко-
торый листъ свой передъ нами положывшы и его
устнымъ а очевистымъ сознаньемъ своимъ ствер-
дивъшы, просилъ, абы до книгъ головныхъ тры-
бунальныхъ был т. уписанъ. Мы судъ того листу

огледавшы и чытаного выслухавшы, велели есио
его до книгъ вписать, и вписуючы слово отъ
слова такъ се в собе маетъ: Ja Eustachy Wołło-
wicz, z łaski Bożey biskup Wileński, zeznawam у
iawno czynię tym moim listem dobrowolnym wie-
czystym przedażnym zapisem wszystkim wobec у
kożdemu zosobna, komu o tym wiedzieć będzie na-
leżało, teraznieyszego у na potym będącego wieku
ludziom, iż maiąc ia w mieście tuteyszym Wileń-
skim kamienicę swoię własną, prawem wiecznym
kupnym u iego mści pana Krzystopha Chaleckiego
z Chalca, mlecznego w. x. Lit., starosty Olkinic-
kiego у Olitskiego, za sumę pieniędzy trzy tysiące
kop groszy litewskich nabytą, według granic, w
prawie na tę kamienicę opisanych, na ulicy Wiel-
kiey, która idzie do rynku z zamku, na rogu
przeciwko kamienicy pana Awgusztyna Waw-
rzeckiego, nazwaney Rożycowskiey, a tyłem do domu
pana Marcina Bołądzicza, bokiem zasie wszedszy
w kamienicę po lewey ręce podle Jonasa, prochow-
nika у podle ogrodu pana Jana Bałuszka, a po
prawey ręce do uliczki, którą przed tym nazywano
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Zadarzynską, a teraz zowią -Jopowską, у która
ydzie z Wielkiey ulicy Rynkowey do ulice Filipów -
skiey, leżącą, także też osobliwym prawem darow-
nym wieczystym ogród у plac w tuteyszym że
mieście Wileńskim, leżący przy teyże wyżey pomie-
money ulicy, Jopowskiey nazwaney, która idzie z
ulicy Rynkowey, mianowicie przy tey ulicy Jopow-
skiey iednym koncern, a z drugiego boku -tyłem
kamienice Itożycowskiey pana Augustyna Wawrzec.
kiego, a z drugiey strony tyłem domu pana Gab-
ryela slosarza, tyłami zasie dalszemi tego ogrodu-
z iedney strony od Danielowskiey kamienice, a
drugiey nieboszczyka pana Sebestyana Pigułki, od
oświeconego iego mści хіесіа Albrychta Stanisława
Radziwiła хсіа na Ołyce у Nieswiżu, canclerza W.
X. Lit. prawem wieczystym darowany у zapisany,
іако o tym wszystkim naprawiech moich, od iego
mści pana Chaleckiego у od хсіа iego mści pana
Canclerza W. X. Lit. nabytych, szyrzey a dosta-
teczniey iest opisano у dołożono, ktorey tey wyżey
mianowaney kamienice, także у ogrodu z placami
ich od nabycia onych byłem aż do tego czasu w
spokoynem dzierżeniu у używaniu у w pomienio-
ney kamienicy po nabyciu oney niemałom gma-
chów, sklepów у rożnego mieszkania nowo swym
kosztem zmurował у z drzewa pobudował. Te tedy
oboie dobro у własność moię, to iest pomienioną
kamienicę z iey placem у wszelakim budowaniem
murowanym у drzewianym, od iego mści pana Cha-
leckiego nabytą, także у ten ogród wyszey miano-
wany, odxcia iego mści pana Canclerza też nabyty
z placami у gruntami ich, iako się te dwie dobra
w swoich granicach, miedzach у obychodziech maią,
lakom ia ouych sam nabył у używał, z dobrey
woley moiey przedałem у tym listem dobrowolnym
wieczystym zapisem moim ze wszystkim у wszela-
kim prawem swoim kupnym у darownym przedaię
у zapisuię wiecznymi czasy w Bodze wielebnemu
iego msći xdzu Malcherowi Heliaszewiezowi, archy-
diakonowi Wileńskiemu, referendarzowi W. X. Lit.
za pewną sumę pieniędzy, za ośm tysięcy kop li-
tewskich istotnie gotowymi pieniędzmi od iego mści
przez mię wziętych у odebranych у zarazem od
daty tego mego listu zapisu wieczystego tę kamie-
nicę у ogród, oboie dobra przez mię iego mści prze-
dane, w moc, władzę, używanie у possesyą iego
mści wiekuistą urzędownie puszczam, podaię у
ustępuię, ze wszystkiego prawa swego kupnego у

darownego, które mi do tych dóbr oboyga służyło
у należało, iego mści xdzu Heliaszewiczu zrzekam
у wyrzekam się у sprawj', prawa, przywileia
wszystkie, które mnie od osób wyszey mianowanych
na te dobra służyły у należały, do rąk iego mśei
xdzu Heliaszewiczu oddawszy, wszystko у wszela-
kie prawo moie nabyte, kupne у darowne na osobę
iego mści xdza Heliaszewicza у successory iego
mści cale, ystotnie wlewam, zapisuię у zlecam, a
sobie samemu, braci, siostram, bliskim, krewnym,
powinnym moim żadnego prawa, przystempu у pre-
textu nie zostawuię, ani zachowuię. Mocen у wolen
będzie iego msć xdz Heliaszewicz za tą przedażą
moią a kupią swoią tę kamienice у ogród z ich
placami, gruntami, budowaniem wszelakiem, s po-
żytkami, przynależnościami wszelakimi na siebie
dzierżeć, używać, dać, darować, przedać, zamienić,
zapisać у tym wszystkim ogułem у po części wed-
ług woley у naylepszego upodobania swego sza>
fować у dysponować wieczuemi czasy, a ja już od
daty tego listu zapisu mego żadnego prawa, pre-
textu у przystempu sobie przywłaszczać у żadnym
sposobem, wymysłem ludzkim sam przez się, bracią,
siostry у żadne powinne, bliskie, krewne moie w te
kamienicę у ogród, w żadne ich pożytki, przyna-
leżności wstępować się у żadney przeszkody ani
namnieyszey trudności iego mści x<lzu Heliaszewi-
czowi у iego successorom у każdemu takiemu, komu
by to oboie od iego mści puszczone było, czynić,
zadawać nie mam у nie będę mógł czasy wiecz-
nemi, pod zaręką tak wielkiey summy, iako sama
iscizna, o co forum ze mną iego mści u każdego
sądu у prawa rokiem zawitym. I na tom dał iego
mści xdzu Ileliaszewiczowi ten moy list, zapis wie-
czysty s podpisem ręki mey własney pod moią pie-
czencią, do którego za ustną a oczewistą prozbą
moią ręce swe podpisać у pieczenci przycisnąć ra-
czyli ichmść panowie pieczentarze, niżey pomienieni.
Pisań w Wilnie roku tysiąc sześćset dwudziestego
siódmego miesiąca, Junia siódmego dnia. У того
листу печатей црытисненыхъ чотыры, а подпись
рукъ тьши словы: Eustachi Wołowicz, biskup Wi-
leński. Krzysztoph Naruszewicz podskarbi ziemski
ustnie proszony przy pieczenci rękę swą podpisał.
Proszony pieczentarz Piotr Pac, chorąży dworny W.
X. L. Jako pieczentarz Jan Dowgiało Narbut, pisarz
ziemski Trocki ręką swą. Который тохъ лисгь
есть до книгъ головныхъ трыбуналышхъ упи-
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санъ, с которыхъ и сесъ выписъ подъ печатью
земскою воеводства Виленъского его милости
ксендзу Гелияшевичу, референдару великого княз.

Литовского естьвыданъ. Писанъ у Вилыш. Янъ Ко-
лепда зем. Вил. писарь. Скорыкговалъ Оленъдский-

Тоже, залъ Б, шк. 2, папка Je 202, док. №8}.

№ 220. -1628 г. 9 Февраля.

Заявл ні вознаго о врученій позвовъ Мицевичу и Вр меру въ дом на Свято-

Духовской улиц .

Лета отъ нароженья Сына Божого тисеча
шестьсотъ двадцать осмого, месеца Февраля де-
вятого дня.

На враде его королевской милости кгродскомъ
Виленскомъ передо мною Миколаемъ Млечъкомъ—
хоружымъ Оршанскими, подвоеводимъ Вилен-
скимъ, ставшы очевисто возный—енералъ наиисъ
свой па позве кгродскомъ Лидскомъ в речы ни-
жей помененой до кнпгъ прызпалъ, шісапый в
тые слова: ЯСтефанъ Кгромацкпй—енералъ его
королевской милости дворный воеводства Зінлен-
ского сознаваю тымъ мопмъ написомъ, нжъ в
року теперешнемъ тисеча шестьсотъ двадцать
осмого, месеца Януарыя осмого дня, пры стороне
шляхте, пану Яну Мицъкевичу, а пану ІОрью
Дабоновскимъ тотъ позовъ кгродскпй Лидский,
суду кгродскому Лидскому судить належачий, не-
скробаный, немазаный, в дате, в тытуле одинъ з
другимъ згодливый и скоры кгованый подалъ и
положылъ въ Вильне в камешщы пана Петра

Мицевича, на Свето-Дуской улицы стоячой, пи-
сапые тые позвы по пана Петра Мицевича и по
его милости папа Яна Бремера в жалобе возныхъ
воеводства Новгородского и повету Слонимского
пана Константа Стефановича а пана Стефана
Хорошевского о речъ, нижей в томъ позве опи-
саную; за которыми позвы зложылъ рокъ обеюмъ
сторонамъ ку праву передъ судомъ кгродскомъ
Лидскимъ па рочкохъ Маръцовыхъ в року звышъ
писаномъ; которые позвы у ворота увоткнулъ
и сторожомъ того подвору в той камешщы ме-
шкаючымъ, оказал?*. У того напису подпись руки
возного енерала тыми словы: Stephan Gromacky—
ienerał ręką swą. Который тотъ квитъ пры устъ-
номъ сознанью помененого возного есть до книгъ
кгродскихъ Виленскихъ вписанъ.

Виленскій центральный архивъ. Изъ связки до-
кументовъ Виленскаю іродскаю суда, «Л?
актъ сЛ? /.

№ 221.—1629 г. 26 Января.

Жалоба Водорацкаго о напад нін н изв стныхъ людей на его челядь въ его дом ,

около костела Св. Марій, въ ваулк , выходящемъ на Трокскую улицу.

Року а^к& (1629), месеца Генвара двацать
шостого дня.

На враде его королевское милости кгродскомъ
воеводства Виленского передо мною Лрославомъ
Александромъ Шеметомъ на Ельиой, нодвоеводимъ
Виленскимъ, жаловалъ и оноведаль земенинъ его

королевское милости воеводства Виленского его
милость паиъ Матей Водорацкий за данемъ собв
справы и ведомости отъ челеди свое, на иие
отъ Гелняша Неверовича, Юрья Яновича, о томъ,
штожъ дей въ року тсиерешнемъ д к^ (1629Л
месеца Геннара двадцать пятого дня, з четверга
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на.пятницу, въ вечоръ, о године могло быть
осмой по полудню, помененая челядь его милости
пана Водорацкого Гелияшъ Неверовичъ и Юрий
Яновичъ зе двору его милости, тутъ вместе
Виленскомъ за костеломъ ІІанны Марыи буду-
чого, шли по пиво ку браме Троцкой, заулкомъ
мимо каменицу его милости пана Сулятыцкого,
а дворъ его милости пана Водорацкого в улицу
Троцкую идучымъ, то пакъ, дей выходечы с того
заулку, обачыли не малую громаду людей ньяныхъ,
з добытыми бронями идучы, которыхъ посте -
роппы а обавляючысе, абы ихъ поткавшы не уде-
спектовали, назадъ в заулокъ до двора его ми-
лости пана Водорацкого вернулисе, то пакъ дей
тая громада, постерегшы то, ижъ се они назадъ
вернули, не маючы до нихъ жадное прычыны,
учынившы окрыкъ, за ними гонили и снать на
смерть позабыять мыслили, а они, уносечы здо-
ровье свое, до господы свое а до дому его мило-
сти пана Водорацкого уходили и, знашодши форту
незамъкненую, кгды на подворе впадли, тамъ же
заразъ и тая вся громада тыхъ людей, кгвалтовне

з добытыми бронями до того двора впадшы, за
помененою челедью его милости пана Водорацкого
уганялисе, а потомъ и интая челядь его мило-
сти пана Водорацкого, которые еще не спали,
учувшы таковый галасъ, выпадшы на подворе,
товариство свое ратовали, а тыхъ людей пьяныхъ,
яко кгвалтовниковъ, за форту выгнавши и не-
противечысе далей имъ, форту замкнули, а они
мало еще натомъ маючы, знову до форты добы-
ваючысе и шаблями высекали, а естли бы се въ
нихъ которому зраненье, альбо ударенье яковое
стало, тогды се то стать мусело за кгвалтовнымъ
найстемъ ихъ на дворъ его милости, а не могучы

в т Водорацкий ведомости взять, штобы
то за люди свовольные были . . . . ючы собе
за възятьемъ ведомости о той крывде своей и
помененое челеди свое вольное донесенье доста-
точне тое протестацыи, просилъ, абы тое опове-
данье его милости до книгъ кгродскихъ Вилен-
скихъ записано было.

Тоже, № 4669, актъ № ю.

№ 222.— 162!) г. 16 Марта.

Жалоба В ганскаго на Овсяного за нанесете ему раны—въ дом за костеломъ

Св. Духа.

Року тисеча шестьсотъ двадцать девятого,
месеца Марца шеснадцатого дня.

На враде его королевское милости кгродскомъ
воеводства Виленского, передо миою Ярославомъ
Алекъсандромъ Шеметомъ на Ельной—подвоево-
димъ Виленскимъ, жаловалъ и оповедалъ земе-
нинъ его королевское милости повету Ошменъ-
ского его милость панъ Станиславъ Бекганъский
на его милость пана Адама Овсяного, швакгра
своего, на пана Станислава Мокгильницкого и на
пана Матеуша Зверовича, яко на прынцыпаловъ
учынку нижей помененого, о томъ, штожъ,~дей7
прыехавшы его милости пану Бекганскому сполнё
зъ ей милостью пани малжонъкою своею, зъ ей
милостью пани Евою Овъсяновною тутъ до ме-
ста госиодарского Вилеиъского по некоторыхъ
потребахъ своихъ и стоечы его милости господою

в дому его милости пана Кильчевъского, старо-
сты Стоклиского, тутъ въ месте Виленъскомъ на
Зборовой улицы лежачомъ, былъ ужытый прозь-
бами отъ того швакгра своего, отъ его милости
пана Адама Овъсяного, абы ступилъ до господы
его пана Овъсяного; яко-жъ помененый его ми-
лость панъ Бекганский, чынечы то на жеданье
его милости пана Овъсяного, яко швакгъра сво-
его, в семъ року теперешнемъ тисеча шестьсотъ
двадцать девятомъ, месеца Марца петнадцатого
дая, шолъ до господы его милости пана Овсяного,
швакгра своего до дому, в которомъ господою
мешъкаетъ панъ Пожарский, тутъ в месте Ви-
ленскомъ, за костеломъ Светого Духа, идучы яо-
вицыатомъ—лежачого, и тамъ часъ некоторый
споранку поседевши, умысдидъ былъ до господы
свое звышъ номененое спокойне оцрйти, ниждн
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его милость паиъ Овъсяный усильне прозьбами
своими удрошалъ его милости пана Бекганского,
аби в той господе его на обедъ зосталъ и по ей
милости пани малжонъку свою, абы тамъже пры-
была, послалъ. Которому жоданыо его милости
пана Овсяного его милость панъ Бекганъский
чынечы досыть, зоставшы самъ в той господе
его на обедъ и по пани малжонъку свою, абы
тамъ же прыбыла, послалъ и чгды было по обеде,
его милость панъ Овсяный, яко гостемъ запро-
шонымъ, будучы в господе своей радъ, казалъ
напитку с потребу давать, и кгды вжо почали
собе иодпиять, тамъ же помеиепый панъ Зверо-
вичъ, будучы сполною змовою и радою одностай-
ною с поменеными особами, то есть зъ самымъ
его милостью паыомъ Овсянымъ, яко власне го-
сподаромъ домовымъ, и паномъ Станислав омъ
Мокгнлышцкимъ, залавяючы на зваду, умысльне
почалъ его милости лану Бекганъскому, чоло-
векови спокойне седячому, о жадной зваде не-
мыслячому, безвинне и безъ данья жадное и иа-
мнейшое прычыны словами доткливими прыма-'
вяти, которого его милость панъ Бекганский
яко будучы чоловекомъ спокойнымъ, а до того
неньянымъ, яко оиилого, спокойне и скромне
зносилъ, тогды тотъ нанъ Зверовичъ, маючы
вжо сполную з ними особами звышъ поменеными
намову, которая пенней се и с тыхъ меръ по-
кажеть, ижъ скоро номененый Зверовичъ зъ его
милостью паномъ Бекганскимъ замавять почалъ,
тогды его милость панъ Овсяный, не только абы
того постерегать мелъ, якобы въ его господе
покой былъ захованый и его милость панъ Бе-
кганский, яко гость запрошоный, здоровья бесне-
чонъ былъ, але и прочъ с тое избы, в которой
седели, не маючы жадное потребы, отышолъ, а
тотъ панъ Зверовичъ в томъ отыйстью самого
пана Овсяного еще большую срурыю учынившы,
до брони на его милости папа Бекганского пор-
валъ, што видечы некоторые люди бачпые и сама

ей милость лани Бекганъская, помеиеного пана
Зверовича отъ того завзятого замыслу его одво-
дечы, на сторону уводили, а его милость панъ
Бекганский, яко чоловекъ нивчомъ никому не-
винный, з месца своего трохз7 уступивши, пры
стене спокойне стоечы, тому се прьшатровалъ, за
бронь только свою в цохвехъ будучую рукою
правою держачы; а въ томъ часе, року, месеца
и дня звышъ помененого, прьшадшы збоку не-
оповедне, безъ жадное звады, молчъкомъ, здрад-
ливе и потаємне, номененый панъ Станиславъ
Мокгильпицкий, будучы чоловекомъ онилымъ, его
милости пана Бекгаііского шаблею своею в руку
правую окърутъне тялъ и шкодливе ранилъ,
такъ, ижъ два пальцы, то есть мезеный и другий
подле того нрочъ утялъ, которыми вжо-владати
не будетъ. Которое такъ шкодливое зраненье
бачечы челядь его милости пана Бекганского,
боронечы здоровья пана своего, ку нему Мо-
кгильницкому была се порвала, а онъ Мокгиль-
яицкий и на тыхъ слугъ его милости окрутъне
секучы, одного з нихъ на име Л куба Дядковъ-
ского, шляхтича утъстивого, у руку левую шкод-
ливе раішлъ, также одинъ палецъ прочъ утялъ
и спать бы дей и большъ злого наробили были
бы' некоторые люди одъ такъ злого завзятого
умыслу не погамовали. А пополнивши таковый
ексцесъ и збытокъ тутъ в месте Виленскомъ
подъ урадомъ помененые особы уси тры, яко
самъ его милость нанъ Овсяный, такъ ианъ
Мокгильницкий и нанъ Зверовичъ, сполне зъ
собою прочъ з Вилыіа отъехали до хоруговъи
его милости пана ІОрья Зеновича, подъ кото-
рою уси тры служатъ. О которое таковое зра-
ненье свое и слуги своего хотечы его милость
панъ Бекганский с тыми особами верху поме-
неными правомъ чипить, нросилъ, абы тое опо-
веданье его милости до книгъ кгродскихъ Ви-
ленскихъ записано было, што есть записано.

Тоже, № Ą(>6<), актъ № і.
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№ 223. — 1629 г. 22 Іюля.

Жалоба Махневича на Каменскаго о нападеніи на его домъ въ улиц Лоточекъ

съ ц лью нанести ему раны, или ж причинить смерть.

Року л^нъ (1629), месеца Июля.
На враде его королевское милости кгродскомъ

Биленскомъ, передо мною Ярославомъ Алексан-
дромъ Шеметомъ, на Ельней, нодвоеводзымъ
Виленскимъ, оповедалъ и жаловалъ панъ Мар-
тинъ МахнеЕичъ на пана Яна Каменского о
томъ, ижъ дей в року тенерешнемъ луК'О (1629),
месеца Июля кк (22) дня в небытности у дому
пана Мартіша Махневича, тутъ в месте Внлен-
скомъ, на Лоточку, в дому тещы своей панп
Яновой Бурбиной, где онъ панъ Мартшіъ Мах-
невичъ з малжонкою своею мешкаетъ, номененый
панъ Яиъ Каменский, взявши передъ себе злый
свовольнглй умыслъ свой, іюполнліочы збытокъ
и лверхность права посполитого зневажаючи,
нетъ ведома з якихъ нрычыиъ якысь ранкоръ
на пана Махпевича взявши, кромъ данья жад-
ное причины, невинне, одно з зуфальства и злого
умыслу своего, насадзившысе на здоровье его
пана Махневача, тотъ панъ Янъ Каменский,
умысльне хотечы о смерть прьшравить, сносо-
бившы собе на помочь людей якихъ своволышхъ,

которыхъ имена и назвиска тотъ панъ Камен-
ский лепей ведаетъ и ихъ знаеть, нашодшы мод-
но, кгвалтомъ на помененый домъ, мешкане его
пана Махневича, а не заставиш самого пана
Махневича у дому, одно малжонку его, тамъ же
пытаючысе о самомъ и словы ущыпливыми со-
ромотечы, добывши шабли, у столъ почалъ сечы,
похваляючысе дей, ижъ колибымъ засталъ самого
Махневича, швакгра своего, такъ бымъ его секъ,
я ко тотъ столъ; одиакъ же де нехай о томъ ве-
даетъ, ижъ его теперь у дому не нашолъ, але
шішымъ часомъ то его не минетъ и где коль-
векъ дей потрафивши, такъ его буду сечы, яко
тотъ столъ. ІІры которомъ найстью кгвалтовномъ
и челядь его пана Махневича з дому розогналъ
ку немалому жалю и обелжешо его пана Махне-
вича и шкоде его. О што хотечы правне мовить
с тымъ паномъ Каменскимъ, просилъ, абы тое
оноведанье до книгъ кгродскихъ Виленскихъ
было записано.

Тоже, .Л° 4^^9> яктъ J\? iS.

№224.-1621 г. 21 Сентября.

Жалоба Виленскаго магистрата на крестьянъ фольварка Стравинскаго Гуры за

покражу ими дерева, приготовл ннаго для устройства водопроводовъ изъ „Вингра

Жупранскаго".

I оку тисеча шестьсотъ двадцать первого, ме-

сеца Сентября петнастого дня.

На враде его королевской милости кгроцкомъ
воеводства Виленского, передо мною Петромъ
Пясецкимъ, понаместникомь Виленскимъ, ^пове-
дали и обтежливе жаловали именемъ ихъ мило-
стей всего майстрату места Виленского тогороч-

ные панове райцы и шафари, дозорцы добръ ме-
скихъ, па врадника на име Бекеша и на подда-
ныхъ, приналежачыхъ до фольварку его милости
пана Стравинского, лежачого надъ рекою Виль-
нею, называемого Гуры, о томъ, ижъ дей они
ночнымъ способомъ взяли дерева бервенъ тры-
иадцать, которое было звезено до Винкгру Жуп-
ра некого, на рури годного, должини по три сажня
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ва затамоване Винкгру, абы воды могло быть в j хотечы правне чыпити, тое оповедане дали до
месте яко наболей, для вшелякихъ припадковъ; j книгъ кгроцкихъ Виленскихъ записати.
а ижъ то они учинили на зневагу всего май-
страту и на шкоду места того, о томъ з ними

Тоже, J\t°d6ij, актъ Л?

№ 225.—1629 г. 25 Октября.

Позовъ къ суду Виленскаго архидіакона Эліашевича, который противозаконно,
въ ущербъ интересамъ города, подчннилъ своей юрисдикцій лицъ, жившихъ въ его

дои , на углу Замковой улицы.

Mikołay z Ciechanowca Kiszka, woiewoda Mści
sławski, starosta Wiłkomierski, Marcyan Tryzna
proboscz Gieranonski, pisarz wielkiego xięstwa Li
tewskiego, Jan Carol Białozor, proboscz Wilensk
Felix Przyłubski, sekretarze iego królewskiey mo
sci. W Bodze wielebnemu Melchiorowi Gieyszow
Eliaszewiczowi, archidiakonowi Wileńskiemu, refe
rendarzowi wielkiego xięstwa Litewskiego ze wszyt
kich dóbr. W. W., osobliwie kamienice, jurisdictiey
zdawna mieyskiey, podległey na ulicy Zamkowey
na rogu wedle domu potomków niebosczyka Jo-
nasza Prochownika, bokiem ulice Jopowey asz do
domu Bołundziowskiego, w ograniczeniu swym le-
żącego, roskazuiemy, aby W. W. przed nami у są-
dem naszym króla iegomości Commissarskim od
położenia tey innotescenciey naszey dnia trzeciego
miesiąca у roku niniejszego na Ratuszu Wileńskim,
iesli sądy na ten czas odprawowane będą, alias'
dnia drugiego sądowego, blisko potym przypadaią-
cego, oczewisto rokiem zawitym stanowił się, na
popieranie urodzonego у szlachetnych woyta, bur-
mistrzów, radziec, ławników, także wszytkiego po-
spólstwa miasta iego królewskiey mości Wilna,
którzy W. W. o to pozywaią, iż rożnego rzemiosła
у condiciey ludziom у kupcom porożnie mieszkania
w kamienicy wyż rzeczoney z czynszu dorocznego
naymuiąc, onych od jurisdictiey mieyskiey excipuiesz,

stawać przed prawem zakazuiesz, sam przez się у
sługi swe miesczan у poddanych króla iego mości
sądzisz у exequucye nad niemi у dobrami ich czy-
nić każesz, winiarze, malarze, postrzygacze, stolarze
у inne rzemiesniki rożne na szkodę у ubliżenie
cechowych rzemiesnikow chowasz, pobory so.szowe,
powrotne, szrotowe, do skarbu Rzeczy pospolitey
у miasta Wilna należące, wybierać bronisz у inne
powinne miastu posługi czynić zakazuiesz, iako to
na roku przypadaiącym szerzey у dostateczniey
obiasniono у dowiedziono będzie. Przeto W. W.
przypozywaią do przypatrzenia się у przysłuchania,
że ta kamienica у wszyscy mieszkający ludzie ju-
risdictiey mieyskiey należeć, przednią wedługprzy-
wiłeiow u prawa stawać, respondować, tak że wszyt-
kie onera równo odprawować, podatki dawać maią.
Na którym terminie lubo W. W. staniesz, lubo
nie, to, co z prawa należy, przez nas skazano у dek-
etem uznano będzie. Pisań w Wilnie, dnia dwu-
ziestego piątego, miesiąca Octobra, roku Pańskiego

ysiąc sześćset dwudziestego dziewiątego (L. S.) M.
Ciechanowca Kiszka, woiewodaMscisławsky, Carol

Jiałozor, proboscz cathedralny Wileński, Marcian
'ryzna, pisarz wielkiego xięstwa Litewskiego, Felix

Przyłubsky, sekretarz króla iego mości ręką swą.
Изъ Р. О. В- П. Б., Б, шк. S, папка Л? 6, актъ
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№ 226. - 1 6 3 0 г. 20 Февраля.

Жалоба Малиновскаго на Войтеховскаго за нанесені ему побоевъ и захватъ н -

которыхъ вещей въ дом на В рнардвнской улнц , на Зар чьи.

Року тисеча шестьсотъ тридцатого, месеца
Февъраля.

На враде его королевской милости кгродскомт.
Виленскомъ, передо мною Ярославомъ—Алексан-
дромъ Шеметомъ на Ельной, иодвоеводзымъ Ви-
ленъскимъ, оіюведалъ и обътежлнве жаловалъ
ианъ Александеръ Малиновский на неякого Яна
Войтеховского, который тутъ в месте Вилепскомъ
въ дому неякое шаночшщы, на Бернадынской
улицы, на Заречу перемешкпваетъ, а рознымъ
людемъ деснекты и крывъды выражаетъ, о толп»,
іптожъ дей въ семъ року тисеча шестьсотъ
тридцать иерномъ, месеца Февраля зо дня де-
ветнадцатого на день двадцатый, в ночы, о го-
дине одинадцатоіі, кгды се вжо люди успокоили
и онъ ианъ Малиновский, яко чоловеісъ спокой-
ный, въ господе своей въ сізетолце, где зложене
маетъ, в дому наней Езофовой Янкоізъской на
Заречу за мостомъ, на улицы Берънадынской,
противъ кляштору старыхъ паненъ, в;ко се былъ
положылъ u заснулъ, тотъ номененый Войтеховъ-
ский, маючы пры соие громаду людей своволь-
ныхъ, которыхъ онъ самъ знаетъ и, яиъ зовутъ,
ведаетъ, заколатавъгаы, в речы хто но пиво, кгды
форту отвороно, внадшы и домъ помененый гро-
мадою, нацродъ господиню самую збили, змордо-
валв, надъ шинкаркою з'сильство водлугъ упо-
добанья своего чынилп и оную збили и змордо-
вали, а потомъ, добывшнсе и въламавъшысе до
светолки его пана Малиновского, на иротивъко
сени будучое, его самого збили и змпрдовали,
который заледво се у нихъ вырвавъшы, яко
могучи здорове свое унеслъ; а онъ Иойтеховский
с ломочниками своими, што зиашодшы маетности

его пана Малиновского, пошарпали и побрали, а
меновите суконъ паръ две, то есть ферезыю зе-
леную фалюндышовую, шлямами подшытую, с
петлицами сребрпыми, за золотыхъ сто; доломанъ
ядамашковый помаранъчовый, золотыхъ шесть-
десятъ; делюру лязуровую, фалюндышовую, ада-
машкомъ иодшытую, за золотыхъ петьдесятъ;
доломанъ фалюндышовый, лазуровый. за золотыхъ
двадцать пять; а въ кешени в томъ доломане
сорокъ чырвоныхъ золотыхъ, а монетою розною—
копъ десеть; стрельбы чворо; пиштолетовъ, за
золотыхъ сто; гамалиюД за золотыхъ тридцать
зе сребромъ; колнакъ чырвоный полшкарлатный,
собольцолп, подшитый; шабля с пасками єдваб-
ними, с пуклями и прашками сребрными, за зо-
лотыхъ двадцать HHTL; хустъ белыхъ и ішъ-
шыхъ дробвязісговъ за золотыхъ десеть. И с тымъ
всимъ нетъ ведома где въ ночы, если до свое го-
споды, або где инде, ушли. А одходечы одноведь и
похвалку учынилъ тыми словы: щасте дей твое,
штось вымкнулъ, певъне бысь былъ забитъ, и такъ
дей будешь ли ме и товарыство мое ославовалъ,
або до права односилъ—конечно забитъ будешь. О
што все хотечы правъпе чынить, далъ тое опове-
даиье свое до книгъ кгродскихъ Виленскихъ за-
писать, што есть записано. Иры которомъ опове-
даныо, ставши очевисто енералъ Стапиславъ
Тюндз7), квнтъ свой в той справе сего-жъ року на
дате вышъ писаного, месеца Февраля к (20) дня ку
записаныо до книгъ кгродскихъ Виленскихъ
прызналъ.

Виленскій централън. архивъ. Изъ связки доку-
ментовъ Виленскаю гродскаю суда, .Л?
актъ №8.
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№227.-1630 г.

Королевское р шевіе по спору о юрисдикцій между Виленскимъ магистратом^

и Виленскимъ архидіакономъ Еліашевичемъ относительно лицъ, живущихъ въ

дом Еліашевича.

Zygmunt III, z Boźey łaski król Polsky, wiel-
kie xiąże Litewskie, Ruskie, Pruskie, Mazowieckie,
Zmudzkie у Inflantskie etc. a Szwedsky,
Wandalsky dziedziczny kroi.

Gotsky,

Oznaymuiemy ninieyszem listem naszym, komu
wiedzieć należy, isz była odesłana do nas у sądu
naszego przez pewne commissarze, inąuisitori nasze,
do miasta naszego Wilna na rozeznanie rożnych
differenty у pretensiy miedzy Magistratem у po-
spólstwem zachodzących zesłane sprawa, у actia na
popiranie у żałobę Magistratu Wileńskiego у wszyt-
kiego pospólstwa za pozwem у innotescentią com-
missarską przeciw wielebnemu X. Malchrowi Geys-
sowi Eliassowiczowi, archidiaconowi cathedralnemu
Wileńskiemu, referendarzowi wielkiego sięstwa
Litewskiego, isz on, maiąc w mieście Wileńskim
kamienice na rogu ulice Zamkowey, przeciw ka-
mienicy wielmożnego Baltazara Strawinskiego, ca-
stellana Smolienskiego у wedle kamienice potom-
ków niebosczyka Jonassa Prochownika z iedne
stronę, a ulice Jopowskiey z drugą stronę, zdawna
jurisdictiey mieyskiey podległą, żadnych powinno-
ści mieyskych, poborów sossowych, na seymach uch-
walonych, powrotnego у składanek nastrasz miey-
ską, do exactorow mieyskych у inszych tym podob-
nych obuentiey miastu pełnić nie każe, gościa czasu
ziazdow publicznych, ossobliwie na sądy główne
Trybunalskie pp. deputatom ziemskim w tey ka-
mienicy stawiać nie pozwala, rzemiesniki rożney
conditiey у zabawy, do prawa Mayde burskiego у
do cechów należących, iako to: stolarzow, malarzow,
iglarzow, postrzygaczpw, winiarzow у inszych tym
podobnych kupców przyieżdźych, na przeszkodę za-
bawy kupieckiey, przechowywa, chandle w teyże
kamienicy gościowi z gościem odprawować dozwala,
sądy у jurisdictią iakąś nad temi wszytkiemi sobie
nie należnie nsurpuie, onych przes sługy у przes
chłopięta swoie, nakoniec у sam przes sie contro-

wersiey słucha, decretuie у one exequuie у tym
podobne wielkie przekazy iurisdictiey mieyskiey na
zmnieyszenie oney czyni у czynić każe, jako to na
terminie przed commissarzmi szerzey у dostatecz-
niey w żałobie przełożono у proponowano było. Na
którym terminie pozwany oczewisto stanąwszy, fo-
rum escipował, wywodząc to, że iako sam z osoby
swey, tak у z tey kamienice do sądu mieyskiego,
tak conseąnenter do sądu naszego commissarskiego
ze wszytkiemi czynszownikami, kupcami у rzemie-
snikami iurisdictiey mieyskiey nie podlega, powin-
ności żadnych, ani poborów sosszowych, powrotnych
składanek у innych tym podobnych podaczek, także
deputatów czasu trybunału stawać у przyimować
nie powinien, z rzemiesnikow у czynszownikow,
iako z poddanych miesczan у sług swoich prawem
statutu wielkiego xięstwa Litewskiego, iako pan,
każdemu ukrzywdzonemu, sprawiedliwości potrze-
buiącemu, one czynić у iurisdictią nad nimi exten-

dować
у wywodził.

według prawa sobie należeć mianował
A na wywód tego wszytkiego dwa

przywileia naiasnieyszych przodków naszych królów
polskych, ktoremi,
munth August, dom

iako swiętey pamięci Zyg-
y plac na ulicy Jopowskiey u

у drugi

nieiakieyMisiowey,miesczankyWilenskiey za trzysta
dwadzieścia kop litewskich (kupiony) Jobowi Pretwu-
sowi, horodniczemu Wileńskiemu prawem wiecznym
de data roku tysiąc pięcsetnego pięćdziesiątego osme-
go, dwudziestego dziewiątego Juny z wolnym szafun-
kiem na wieczność darował. Pokładał
przywiley, przes nas podpisany, de data Crakowie
dnia dwudziestego siódmego, miesiąca Octobra, ja-
kochmy, kupno kamienice niebosczyka Demetriusa
Chaleckiego, podskarbiego wielkiego xięstwa Litew-
skiego u Piotra Wonderflota z ksiąg mieyskych
radzieckych Wilenskych de data dwudziestego czwar-
tego miesiąca February, roku tysiąc pięćset dzie-
więćdziesiąt czwartego approbowawszy, ab omnibus
oneribus et iurisdictione quavis castren. civiliq.
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wyieli y one oneribus et libertatibus nobilium pod-
dali, jako te obadwa przywileia dostateczniey ob-
mawiaią, pokazał, prosząc, aby przy tym prawie у
wolnosciacli był zachowany. A Magistrat Wilensky,
że ta kamienica iurisdictiey mieyskiey, także po-
datkom у ciężarom podlega, z samych przywileiow,
przes pozwanego pokładanych, wywodził: naprzód,
że kroi swiętey pamięci Zygmunt August te ka-
mienice od mieszczky, iako mieyskiey iurisdictiey
podległa, kupiwszy, lubo na wieczność Jobowi da-
rował, iednak od iurisdictiey mieyskiey nie uwol-
nił, ani excipował, a na dowód tego z drugiego
przywileiu naszego,przes pozwanego produkowanego,
ten argument brał, że urodzony Chalecki, widząc
te kamienice z iurisdictiey mieyskiey nie bydz wy-
iętą, dopiero sie u nas o exempt starał, co na sie-
bie samego у na potomki swe iusz post unionem
nie na wielebnego xiędza refferendarza wielkiego
sięstwa Litewskiego, teraznieyszego pozwanego,
który żadnym zwiąskiem pokrewnosci z przerze-
czonym Chaleckym nie iest złączony, a isz prawa,
constitutie у przywileia, miastu Wileńskiemu na-
dane, takych exemptow bronią у owszem wszytkie
rzemiesniki, szynkarze у kupce iurisdictiey miey-
skiey incorporuią względem domów, pod iurisdic-
tią mieyską przes ludzie stanu szlacheckiego naby-
tych, onera сі іііа sustinere każą, iako to constitu-
tia гокк tysiąc pięcsetnego pięćdziesiątego na sey-
mie uchwalona uczy, która tym exemptern, iako
laudum publicum, zniesiona bydz nie może, prosił
abyśmy, te przywileia na strono uchyliwszy, kamie-
nice z czynszownikami у rzemiesnikami iurisdictiey
mieskiey przysądziwszy, ciężary у przyimowanie
gości równo z innemi mieszczanami podeymować у
pełnić nakazali. Przerzeczoni commissarze naszy,
przesłuchawszy oboiey strony controwersiey, a
upatruiąc to, isz sprawa nikomu inszemu, tylko
nam samym uznanie o przywileiach należy, wszytke
te sprawę ze wszytkiem iey processem, naznaczyw-
szy termin stronom obiema, do nas у sądu naszego
odesłał, jako o tym wszytkym act commissarski
szerzey obmawia. Na dzisioyszym tedy terminie, z
przerzeczoney remissi commissarzow naszych przy-
padaiącym у dotąd sie konczączym, gdy magistrat
Wilensky przes slachetnego Marcina Swieczynskiego,
plenipotenta umocowanego swego stanął у tego ter-
minu pilnował, a pozwany zas wielebny xiądz ref-
ferendarz wielkiego xięstwa Litewskiego, będąc

trzykroć у czwarty raz nad prawo przes slachet-
nego Michała Izbyckiego, generała ziemskiego na-
szego przywołany, ani sam przes się, ani przes umo-
cowanego swego nie stanął, ani tego terminu pil-
nował; my z pany radnemi naszemi, wysłuchawszy"
rellatiey zeznania woźnego naszego o przywołaniu
pozwanego zwysz opisanego uczynionego w niesta-
niu iego, a na słuszne у prawne poparcie Magi-
stratu Wileńskiego, pomienionego pozwanego na-
upad w sprawie iego wzdąć dopuściliśmy y, przy-
słuchaiąc się do słusznego żądania Magistratu, prae-
tensiey у zasłony pozwanego względem przywileiow
у praw, przed commissarani у sądem naszym pro-
ducowanych, którymi sie zasczycził, z iurisdictiey
mieskiey у kamienice z rzemiesnikami у z ossobami
rozmaitemi, kupcami wyimował у oswobodzą! ku
uszkodzeniu- miastu, odsądzamy, gdysz nie iego oso-
bie, ale pierwszym dzierżawcom zwysz opisanym
kamienice przywileia libertatiey należali, a w^i-
muiąc osobę pozwanego, iako duchownego, kamie-
nice przes niego kupioną z czynszownikami у rze-
miesnikami we wszytkym iurisdictiey mieyskiey
przysądzamy, ciężary у p^-imowanie gości równo
z innemi mieszczany podeymować у pełnić naka-
zuiemy pod winami, które na pozwanego, czynszow-
niky, rzemiesniki iego, w kamienicy mieszkające
zakładamy, to iest tysiąc kop litewskich, iesli by
sie temu decretowi wyrokowi naszemu zprzeciwiały
у Magistratowi Wileńskiemu z iurisdictiey у posłu-
szeństwa wyłomiwah у uchraniali, moeą decretu
tego naszego, a na wykonanie tego decretu odsy-
łamy strony, kiedy tego Magistrat albo plenipotent
umocowanego iego będzie żądał, do urzędu miey-
skiego woytowskiego ławniczego Wileńskiego na
terminie, kiedy od Magistratu Wileńskiego stronę
przeciwną przypozowie, zawitym. Na co dla lepszey
wiary pieczęć nasza wielkiego xięstwa Litewskiego
iest przyciśniona. Dan w Warszawie w piątek
przed świętem Troyce swiętey bliszy, roku Pań-
skiego tysiąc sześćsetnego trzydziestego, panowania
krolewrstw naszych Polskiego czterdziestego trze-
ciego, a Szweczckiego trzydziestego siódmego roku.
Za sprawą oświeconego Albrichta Stanisława Ra-
dziwiła, xiążęcia na Olicze у Nieświeżu, canclerza
wielkiego xięstwa Lit., Gniewskiego, Tucholskiego
starosty, Wielonskiego, Boysagolskiego dzierżawcze.

Изъ руко а. отд. Внлсн. публ. библ., за.хъБ, шк.'З,

папка ЛІ'6', актъ Л? Sj. *•
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№ 228. —1631 г. 5 Января.

Заявлені Варвары Кривцовой о разграбленіи еа ии нія Кривоногова ея род-

ственникомъ во время мороваго пов трія.

Году тисяча шестьсотъ
Оповедала и обтяжливе жаловала земяыка го-

сіюдарская повету Виленского, урожопая пани
Барбара Зеновичовна Аиъдреева Кривцова на
земенина господарского повету Новгородского, на
пана Юрья Ждановича Беняшевича Кривца, де-
вера своего, о томъ, ижх што дей в году про-
шломъ, тысеча шестьсотъ трыдцатомъ, месеца
Априля шестьнадцатаго дня, з навеженья Божого
поветрое моровое до двора ее Мусшікъ, у пове-
те Виленъскомъ лежачого, впало, для которое
казни Божое уходечи отъ всее маетности своее,
у повалушу п у клетяхъ нозамиказшы всю ма-
етность, с того двора ей помеиеиого Мусшшъ з
шлжонъкомъ свошіъ с паномъ Апъдреемъ Крив-
цомъ* только детъки свои побравши, такъ, якъ
дома ходили, только в одныхъ сукнях-ь, ледво
уехали были до места Биленского для порато-
ванья здоровья своего; тамъже заразъ у Виль-
ни зіалжонокъ ее пани Кривцовое небощыкъ
панъ Анъдрей Кривецъ смертью з сего света
зшолъ, а оиа пани Кривцова, обовляючыся отъ
мещанъ Виленъскихъ кгвалту u спаленья, абы
ихъ усихъ з детъками, яко зановетроныхъ, з
домомъ не спалили, ночью з Бильна ледво уеха-
ла и того малъжонъка своего тело припрова-
дивши, могло быть с клыкъ, до того двора ее ЛІ
сникъ, заволавшы урадника своего, названого
Крыштофа Ражевича, и подданныхъ своихъ пре-
хорелыхъ, росказала имъ того небощыка мал-
жоиъка своего з возомъ, с коньми и з речьми
до двора оіъвести и тело у дворе до часу, нимъ
поветрее перестанетъ, в земълю погрести, а она
сама пани Кривцова, для заразы поветрия до того
двора своего не смеючы ити, просто с того
местъца до буды и л су з детками своими ушла
пешо, только з одною мамкою, черезъ усе лето
и осень у буде в лесе мешкала, ажъ до року те-
перешнего тысеча шестьсотъ трыдцать первого,
месеца Генъвара пятого дня, ажъ кгды се ускро-
мило поветре моровое а томъ дворе ео милости і

пани Кривцовое Мусникахъ, на тотъ часъ з бу-
ды вышла до того двора своего, а будучи ей
пани Крывцовой в буде в томъ году прошломъ
тысечаі шестьсотъ трыдцатомъ месеца Анрпля
тридцатого дня, яко ее пани Кривцовой певная
ведомость дошла, ижъ зеиенинъ господарчий
повету Новъгородского ианъ Юрый Беняшевичъ
Кривецъ, самъ з многими иомочъниками своими,
которыхъ онъ лепей знаетъ и плена ихъ, яко
которого зовутъ, самъ ведаетъ, кгвалтовне на
именье u дворъ ее, названый Кривоиогово, у
нонете Новъгородскомъ лежачый, наехавшы на
тотъ дворъ помененый, выбияючи ее з спокойного
держеиья, з будованьемъ вшелякпмъ дворнымъ,
с поддаиыміі, з бояры, до того двора Крпвзиогова
иалел;ачыми, щеледыо дворною вольною н не-
вольною, такъже вси речи отъ мала до велика, в
томъ дворе Крнвоногове будучые, забрмлъ и но-
грабилъ тотъ панъ Юрый Ждаиовичъ Кривецъ,
то есть меповите коровъ трыдцать, яаовнцъ нетъ-
надцать, телятъ, овецъ, козъ, свиней было всего
деветьдесятъ, коней дворішхъ шестьнадцать,
клячъ стадныхъ осмыіадцать, а збожа розного бо-
чокъ двесте, меду пресного медницъ двадцать,
масла медницъ десеть, сыровъ коиъ чогыры,
хмелю купленого за коиъ трыдцать. Въ которомъ
томъ дворе Кривоногове, отъ клетей замки ио-
отбпявшы, скрыни поотлунившы, всю маетность
ее самое и того небощнка м&лжонка ее Аиъдрея
Кривца с тыхъ клетей и скринь побралъ собе,
а то есть меновнте грошей готовыхъ дванадцать
сотъ коиъ грошей, шаблу, оправну серебромъ,
злотистую, за коиъ шестьдесятъ, сукеиь розныхъ
ц футеръ розиыхъ малжоиъка ее и ей самой было
большъ нижъ на триста коиъ грошей, чаиокъ
бобровыхъ зенъскихъ две, колиаковъ соболями,
цодшытыхъ, два . . . . литовскихъ, цьшы, меди,
розного начынья бы полотна штуками
было за коиъ шесть ловые юхътовые
коштовало то большъ иижъ па две вси
листы, справы, привилия и листы купъчые у
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розное шляхты кгрунтовъ, сеножатей купленыхъ,
до именья Кривоногова належачыхъ, также об-
ликговъ ненисаныхъ, ей пани Анъдреіовой Крив-
цовой и малжонку ее небощику пану Апъдрею
Кривду даные, было обликговъ шесть на спольные
грошы ихъ, позычоные на розные сумы и роз-
ной шляхте, до того листовъ и справъ розныхъ
было фастыкулов?, чотыри великихъ, служачые
на именье Кривоногово, которое тое именье Кри-
воногово все, яко отчистая половица малжонъка
ее, такъ другая половица купленая ей самой
пани Ан7>дреевой Кривцовой Барбаре Зенови-
човне и деткамъ ее вечне належитъ. Которыхъ
то речей усихъ вышей помененыхъ могло быть

нижли на петнадцать тысечей золотыхъ

польскихъ. Въ чомъ всемъ она пани Андреева
Кривцова Барбара Зеновичовна, яко (въ) выбитью
спокойнаго держанья своего с того именья Кри-
воногова, такъ въ закграбенью и забранью речей
менованыхъ, поносечы отъ того девера своего
пана Юрья Ждановича Кривца и хотечы с тыиъ
паномъ Юрьемъ Крывцомъ о все то правъне
чинить, не могуч ы на тотъ часъ в належнымъ
повете оповеданья учынить, яко до найблшшпого
ураду тое оповеданье свое до книгъ Виленскихъ
записать дала.

Вилгнск. центральн. архивъ. Изъ связки доку-

ментоеъ Виленскто гродскаю суда «Л? 4619,

актъ <Л? / .

№ 229. —1631 г. 8 Февраля.

Князь Пинскій Феодоръ Ярославовичъ записываетъ Пречистенскому Виленскому

собору съ Вядской волости сорокъ куницъ.

Жыкгимонтъ трети, Божою милостью король
Польски, велики князь Литовски, Руски, Пруски,
Жомойтски, Ыазовецкн, Инфляндски, а Шведски,
Годски, Вандальски дедичны король.

Озпаймуемъ симъ листомъ нашымъ веіпп> в
обецъ и кождому зъособна, кому бы о томъ ве-
дати належало, пжъ покладано нередъ нами име-
пемъ в Бозе (велебного) отца Иосифа Велямина
Рутского, архиепископа и метрополиты Киев-
ского, Галицкого п всее Руси листъ князя Фе-
дора Ивановича и малжоики его Олены с нечатьми
ихъ на певны доходъ и куницы, з державы Вяд-
ское до церкви Пречыстое соборное Виленское
наданые и фундованые, нросечы насъ, абы есмо
тотъ листъ особливымъ прывилеемъ пашымъ
потвердили и при зупольной моцы заховали, ко-
торы такъ се в собе маетъ. Я князь Феодоръ
Иваиовичъ Ярославски со кнегинею своею Оленою
чынимъ знакомите симъ нашымъ листомъ, кому
будетъ потреба его видеть, альбо чтучы слышать,
шшешнымъ н на иотомъ будучымъ, (нжъ) при-
дали есмо на церковь Божую Иречыетую Бого-
катерь па собориую Вилеискую во имени пашомъ

Виде куницы данішы сорокъ куницъ и куница не
| шерстью, но грошми, кождую куницу по дванад-
цати грошей, маетъ тотъ нашъ старецъ Вядски
Олифель и на иотомъ будучые старцы наши со
исшш мужми нашыми волости Вядское тые ку-
ницы священнику, крылошаномъ тое церкви Бо-
жое и маютъ давать тымъ, которые теперь въ
тое церкви Вожое служатъ и которые на потомъ
будутъ служить, а они маютъ за то за насъ
Бога просить за наше здоровье, а (в) обедни раиное
и в большое маютъ насъ в молитвахъ и во ек-
тениахъ поминати, а родителей и слугъ пашыхъ,
которые естъ в сьшодику пописаны, тыхъ маютъ
по литпямъ поминати. А придали есмо тые ку-
ницы па церковь Божую вверху писаную тымъ
священникомъ, которые теперь в той церкви
Бо/кой служатъ и которые па потомъ служыти
будутъ вечно и непорушно па веки вечные. А
еслибы мелъ хто тое наше прыдане нарушыти,
тотъ з нашыми душами разсудитсе передъ ми-
лостивымъ Богомъ. А метрополитомъ ненадобне
в тые куницы ішчымъ се вступать. А еслибъ се
хто з иихъ въ тые куницы уступшгяр тотъ запла-
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господару королю его милости двесте рублей
грошей. А маетъ старецъ намъ Вядски тые куницы
тымъ свящеиникомъ к той церкви Божой односити
на Сошествие светого Духа. А писалъ сесъ нашъ
листъ я князь Феодоръ своею рукою, а пры томъ
нры насъ были бояры иашы Долматъ Андреевичъ,
а Михайло Шаракъ, а Цвашко Полозовъ, а фе-
доръ Щека, а Матвей Грычоновичъ а конюшы
нашъ Олехно Некратъ. И на то дали есмо
к той церкви Божой верху пописаной сесъ
нашъ листъ, а для лепшое твердости и печати
есмо свое прывеснли к сему нашому листу. Ии-
санъ у ІІинску но семой тысечы двадцать чет-
вертого году, индикта четвертого, месеца Сенте-
бря двадцать пятого дня. А такъ мы король,
жычечы того, абы хвала Божая в реліш грече-
ской з костеломъ рымскимъ зуниованыой тымъ
большое помножене брала, а добра, на церковъ

наданые, во всей владности зоставали, ласкаве
на тую просьбу велебного отца Иосифа Велями-
на Руцкого, митроиолита Киевского позволившы
и иаступникомъ его, в едиости святой з косте-
ломъ рымскиъ будучымъ, тотъ доходъ и куницы,
в томъ листе вышъ нисаиомъ менованые, во вла-
дзу и держане вечное нодаелъ, на што для леп-
шое твердости дали есмо ему сесъ нашъ листъ
с нодгшсомъ руки нашое и с печатью Б. К. Лит.
Писанъ у Варшаве дня двадцать осмого месеца
Февраля, лета Божого иароженья тысеча шестьсотъ
тридцать первого, папованя королевствъ нашыхъ
польского чотырдесятъ четвертого, а шведского
тридцать осмого року. Sigismundus гех. (L. S.)
Марцыянъ Трызна, пробощъ Троцки, писарь и ре-
фепдарь Великаго Князтва Литовскаго.

Изь Р. О. В. П. Б., Б. шк. і?, Л? 64, св. 4,
док. № ю.

№ 230.-1631 г. 12 Марта.

Разр ш ніе, данное митрополитомъ Руцкимъ потомкамъ Н нартовича строиться на

плац Покровской церкви.

Іосифъ Веляминъ Руцъкий, Божою милостю
Архиепископъ, Метрополитъ Киевский, Галнтский
и всея Руси.

Ознаймуемъ симъ лнстомъ нашымъ. ижъ
што з допущеня Божого в року прошломъ ты-
сеча шетьсотъ двадъцать девятомъ за погорень-
емъ части места Биленского на пляцахъ цер.
ковныхъ у розныхъ особъ будовапя много по-
горело, межи которымъ и домъ пебощика Ма-
тыяша Ненартовича, кухара на пляцу, Покровъ
Пресвятое Богородицы на Бернадьшской улицы

згорелъ, зачимъ немалое уближенье пожитку
церкви Божое сталося. Ино мы аръхиеипскопъ,
забегаючи тому, абы ьтрупты церковные лнусте
не лежали, потомству помененого небощика Не-
нартовича, мяновите сыномъ Станиславу и Яну,
и дочкамъ Марияне, Дороте, Ганъпе и Катарыне
позволили есмо и симъ листомъ нашымъ позва-
ляемо на звышъ помененомъ нляцу, (отъ) Гаііала

шевца однымъ, а отъ дому тшаБелковича другнмъ
боком'ь, а тыломъ одъ дому шпитального зборо-
вого лежачомъ будовать водлугъ найлепшого уио-
добаня и нолштку своего, где имъ нобудовавъ-
шисе вольно будетъ тое будованье іцюдать, да-
ровать, заменить, заставить, на церковъ запи-
сать, водлугъ пайлепшого своего іюаштку обер-
нуть, доложившыся в тоиъ ураду духові^юго
Виленского. А маетъ з того нляцу цышну давать
отиу Николаю Рыбинскому, свещенъішку ІІре-
чистскому и но шімъ будучимъ по конъ нолтрети
грошей лнтопъскихъ па масляную неделю. И на
то дали есмо сесъ нашъ листъ звышъ помене-
нымъ иотомкомъ зошлого Матыяша Пенартовича
кухара. Писанъ у Вильни. Року тисеча шесть-
сотъ тридцать первого, месеца Марта дваиадца-
того дня. Іоснфъ Архиеішсконъ.

Тоже, залъ У/, шк. 8, Л3 /, док. Л« І2і.
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№ 231.-1631 г. 10 Апр ля.

Братство Божьяго т ла передает* іезуитаиъ въ полную собственность домъ,

бывшій Вильчопольскаго.

Bractwo Bożego ciała у Miłosierdzia, przy ko-
ściele farskim s. Jana w Wilnie fundowane, czy-
niemy wiadomość pewną, iż którą kamienicę, na
ulicy s. Jana leżącą, patribus Collegium Wileńskiego
Societatis Jesu od niebosczyka wieczney pamięci
godnego iego mci x. Stanisława Wilczopolskiego,
canonica Wileńskiego prawem wieczystym darowano,
a Bractwu do czasu, to iest do lat dwudziestu
piąciu, według dispositiey ostatniej* niebosczykow-
skiey, w używanie у szafowanie na pożytek у opa-
trzenie ubogich sromiezliwych у na potrzeby kap-
liczne oddano, naieliśmy byli szlachetnemu panu
Andrzeiowi Osowskiemu, pisarzowi swiętey pamięci
prześwietnego у przewielebnego w Bodze i. m. x.
Benedikta Woyny, biskupa na ten czas Wileńskiego
w roku tysiąc sześćsetnym dziesiątym, aby ią
mianowany pan Osowski wszytkę pogorzałą. okrom
murów, pod walny pożar wszytkiego miasta, swym
kosztem nakrył у według potrzeby у upodobania
swego pobudował, a zbudowawszy do lat dwudzie-
stu у piąciu używał, pewny czynsz umówiony przez
te lata płacąc у nic czynszu bratskiego w kontrak-
cie mianowanego nie defalkuiąc, a po dwudziestu
у piąciu latach, które sie miały skończyć w roku
tysiąc sześćset trzydziestym szóstym na swiety Jan
Krzciciel, aby satysfactią za budowanie kamienice
У naprawę od ich mciow oycow Jezuitów Collegium
Wileńskiego wziąwszy, on abo potomkowie iego z
tey kamienice, iako wiecznym posscssorom, ustąpili.
A iż pan Osowsky kontraktowi niedosić czynił у
od roku tysiąc sześćset dwudziestego, aż do dwu-
dziestego dziewiątego żadnego czynszu do Bractwa
nie oddawał, ani przez przyjaciele upomniony od-
dać chciał у poprawy kamienice zaniedbawał,
snadz sobie praetenduiąc, aby koszt swoy dawny,
na kamienicę wyłożony, tego czynszu defalkacią
nagrodził, a nagrodziwszy sobie z kamienice ustą-
pił. Zaczyni Bractwo musiało się. uciec do sław-
ney pamięci prześwietnego у przewielebnego iego
mci x. Eustachego Wollowicza, biskupa Wileńskiego,
aby on, iako primarius piarum causarum, a osob-

liwie tego Bractwa patronus, z msciwey łaski swey
panskiey officiose pana Osowskiego upomnieć у
satisfactią Bractwu uczynić roskazać raczył; iakoż
de facto dwudziestego dziewiątego Novemb. w roku
1629 iego msć. x. biskup, canonica admonitione
praemissa, czynsz zatrzymany Bractwu aby pan
Osowski extunc zapłacił, a zapłaciwszy z kamie-
nice realiter et cum effectu ustąpił, roskazał. Za-
tym p. Osowski umarł; małżonka iego pani Ceci-
lia Osowska wyrokowi iego mści x. biskupa dosić
czyniąc, z kamienice ustąpiła у prawo, które miała
do dwudziestu piąciu lat do tey kamienice, Bract-
wu oddała, prosząc, aby się Bractwo za czynsze
zatrzymane naprawą у przybudowaniem kontento-
wało. A tym czasem powietrze morowe za kara-
niem iioskim w mieście nastąpiło, kamienica у po
powietrzu, okrom iednego kącika, wpustce leżała,
w mieszkaniach przednieyszych połapy pogniły,
balk: się połamały, dachy opadły, a dezdz sklepom
szkodzić począł. Przeto my Bractwo, z kamienice
pożytku mało co maiąc, a od oycow Jezuitów dla
sklepów zepsowanych trudności się obawiaiąc, za
poradą у dozwoleniem iego mci x. Adama Zabłoc-
kiego, kanonika Wileńskiego, tego Bractwa pro-
tectora, у za spoiną radą у namową wszytkiey
braci, nie chcąc cudzey kamienice, na krotki czas
w używaniu będącey, naprawować, a przez pięć lat
periculum, czego Boże uchoway, ogniowego ucho-
dząc, wziąwszy nagrodę umówioną у słuszną od
iego mci x. Philippa Frisiusza, rectora Collegium
Wileńskiego złotych polskich pięćset gotowych,
prawo nasze, na tę kamienice pięcioletnie у coś
więcey, na iego mci x rectora, successorow iego у
na wszytko Collegium wlewamy ze wszytkim przy-
budowaniem у naprawą, tak iako się. po panu
Osowskim została, nic sobie- prawa, ani komu in-
szenm nie wyiinuiąc, ani zostawuiąc, у owszem od
pani Osowskiey у potomków iey zastępować, bronić
(iesliby tego potrzeba była) powinniśmy у powinni
będziemy, aby iclunć oycowie Jezuici, iako swoiey
własności, spokoynie zażywać у wszllaki pożytek



z tey kamienice mieć mogli, iako veri, legitimi et
aeviterni possessores, którym ex mmc possessią у
intromissią daiemy у dać urzędowniey powinniśmy.
A dla lepszey mocy у pewności przy pieczęci zwy-
kłey bratskiey iego mć x. protector у iego mć x.

Woyciech Surowski, pleban Wileński, a na ten czas
brat starszy у inszy officiales у bracia ręką swą
podpisali. Dan w Wilnie 10 d. April anno U. 1631.
Adam Zabłocki, kank. Wilen., protector Bractwa
Bożego ciała mp. Woyciech Surowsky, pleban Wi-

lensky, na ten czas starszi Bractwa Bożego ciała
у Miłosierdzia mp. Marcin Degon, radny stołowy
na ten czas Bractwa Bożego ciała у Miłosierdzya
ręką swą. X. Jakub Prazment, radny stołowy na
ten czas Bractwa Bożego ciała у miłosierdzia ręką
swą. Łukasz Rutowsky, pisarz bracky rozchodowy
ręką swą. Marcin Żagiel, dziekan Cathedri Wilen.,
prób. w. ss. mp. Na miejscu pana Jana Jakubowica,
pysarza Montys piettatys, Marcyn Łądzyk ręka swą.

Тоже, залъ Б, шк. 8, папка ], док. J\? 2j.

232.— 1G81 г. 27 Мая.

Заявл ніе Ивана Матшы о покраж у него пояса, шапки и денегъ въ бан на

Зар чьи въ дом Мис вича.

Оповедалъ и жаловалъ земянииъ господарь-
скнй воеводства Полоцкого наіп. Янъ Матша о
томъ, што-жъ дей, в року тенерешнемъ тисеча
шестьсотъ тридцать нервомъ, месеца Мая двад-
цать семого дня в месте его королевское мило-
сти Виленскоыъ, па Заречу, мыючы се дей ему
папу-Матшы в лазии в дому славутного пана
Яна Мисевича, тамъ же дей. не сподеваючысе
жадное собе шкоды, вложывшы в шапку свою
мешокъ полотняный, в которомъ было ггошей
розное монеты копъ осмъ, и поясъ тканый, а
шапка была росотовая, вжо старая, нодшытая
тхоромъ, которую тую шапъку с тыми грошми
и с поясомъ в той лазъни петъ ведома хто
укралъ. О которой той шкоде и господару тое:

лазпи Яну Мисевичу и въсимъ, в той лазъии
лешкаючымъ, и бальверу его папу Алексаиьдру,
которые дей сочне шукавшы усюды по подлавичу
и его пана. Матшу, шляхтича учътивого соро-
мотили словы неучтивыми и бить хотели, одъ
которыхъ ледво утеклъ -з двора тое лазип. О
которую тую шкоду свою, где бы о ней и на
потомъ ведомость оиъ панъ Матша взялъ, с кожъ-
дымъ таковымъ правомъ чыипть пе занехаетъ,
и просилъ, абы тоо опоьедаче и жалоба его до
книгъ кгродскихъ Виленскихъ было записано,
што есть записано.

Вилен. центр, архивъ. Изъ связки документовъ
Виленскаго іродскаго cijda Л? Ą6IJ, актъ Л? і.

№ 233. -1631 г. 22 Августа.

Вводъ Стравинскаго во влад ні домомъ Вольминскимъ на Большой улиц .

Выписъ съ книгъ головныхъ трыбунальпыхъ,
у Вильни отъправованыхъ.

Лета отъ нароженья Сына Божого тисеча
шестьсотъ тридцать первого, месеца Августа
двадцать второго дня.

ІІередъ нами судьями головными, на трыбу-
налъ у великомъ князьтве Литовскомъ зъ вое-
водствъ, земль и поветовъ на рокъ тенерешиніі
тисеча шестьсотъ трыдцать первый обраними,
ставши очевисто еыералъ і'осіюдарьский повету
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Ошменского, квитъ свой интромисыйный ку за-
писанью до книгъ головныхъ трыбзгнальныхъ
прызналъ въ тые слова писаный: Я Юрей Са-
вицкий, енералъ повету Ошменского, созыаваю то
симъ мовмъ интромисыйнымъ квитомъ, ижъ въ
року теперешнемъ тисеча шестьсотъ трыдцать
первомъ, несена Августа четырнадцатого дня,
маючы пры собе стороною трохъ шляхтичовъ,
пана Яна Кгромацкого, пана Петра Погорель-
ского, а пана Станислава Пнльковского, былъ
если взятымъ одъ его милости нана Давида Ге-
стора Сытинского въ Вильне до каменицы, на-
званой Вэлминской, на Великой улицы зъ рынку
до замку идучы по правой руце противъ каме-
ницы его милости ксендза Мальхера Гелиашевича,
архидыакона и каноника Виленско о, а тепереш-
него номішата Жомоитского, и каменицы Рожы-
човской лежачой, где его милость панъ Сытин-
ский поведнчшы, ижъ вечность свою, которую
на той каменицы мелъ за записомъ нана отца
своего, вельможному его малости пану Балтазару
Стравинскому, воеводе Минскому, Мозырскому и
Рогачевскому старосте, вечностью иустнлъ и въ
посесыю черезъ мене енерала подаетъ и іюсту-
пуетъ. Лко-жъ я въ тую каменнцу его милости
пана воеводу у инского увезалъ, въ моцъ, въ
держане и спокойное уліываие подалъ есми, н

вжо его милость панъ воевода за поданьемъ
моимъ тое каменицы вечне держачымъ зосталъ.
И на то даю сесъ мой интромисыйный квитъ съ
печатью и съ подписомь руки моей, также съ
печатьми и съ подписами рукъ стороны шляхты,
которые зъ нихъ писать умели. Писанъ року,
месеца и дня звышъ писаного. У того квиту
печатей прытисненыхъ чотыры, а подпись руки
енерала тьпш словы: Юрий Савицкий, енералъ
рукою своею. Которы-жъ тотъ квитъ до книгъ
головныхъ трыбунальныхъ есть вписанъ, съ ко-
торыхъ и сесъ вынисъ подъ печатью земскою
воеводства Впленского ясне вельможиому его
МИЛОСТИ нану Балтазару Стравинскому, воеводе
Минскому, есть выданъ. Писанъ у Вильни. (М. П.).
Alexander Słuszka, casztelan Zraoydski. marszałek
Trybunalski. Gabryel Boufał. Grodzieński deputat.
Adam . . . . deputat powiatu Kowięskiego

. sędzia ziemski у deputat woiewodz-
twa Wylenskiego. Янъ Коленда, Виленский зем-
скпй писарь. Theodor Drucki Ilorski, deputat Or-
szanski, Mikołay Borowski, deputat Smoleński

. Kulikowskł Piński, deputat m. p.
Stanisław Andruszewicz, j)isarz ziemski у deputat
Mozyrski. Скорыкговалъ Абрамоапчъ.

Изъ Р. О. В. П. Б.. Б, шк. S, папка 2, Л? іу.

№ . — Ш 2 г . 2 Января.

Епископъ Жмудскій Мальх ръ Геліашевичъ Гейшъ занимаетъ у іезуитовъ 10000

злотыхъ подъ залогъ своего дома въ Вильн , между улицами Іоповою и Большою.

Ja Maldior Ileliaszewicz Goysz, z łaski Bożey
biskup Źmoydzki, czynię iawno у zeznawam tym
moim listem, dobrowolnym zapisem, iż г przyczyn
pewnych zaprzedałem у listem ninieyszym zaprze-
dawarn czynsz pewny doroczny, który juristowie
zowią censum redirnibilem, na kamienicy moiey
•własney w Wilnie, miedzy ulicami Wielką od zam-
ku Wileńskiego do ratusza idąc, a Jopową, na rogu,
pod prawem szlacheckim ziemskim leżącey, niia-
kim długiem nie obciążonoy, ani zawiedzioney, mia-
nowicie złotych polskich osmset oycom Jezuitom,
iako opiekunom у dozorcom burs Waleryanskiey y

Polskiey, mianowicie iego mści x. Filipowi Frisiu-
sowi, rectoroAvi kollegium Wileńskiego teraznieyszego,
у na potym będącym po nim rektorom tegoż kol-
legium, za pewną summę, złotych polskich dziesięć
tysięcy, który to czynsz powinien będę na każdy
rok oddawać na terminie pewnym nazaiutrz po
świętym Janie dwudziestego piątego dnia Czerwca
na mieyscu pewnym w Kollegium Wileńskim do
rąk rektora tegoż kollegium na ten czas będącego.
A ieslibym tego terminu pochybił у na rok nazna-
czony sześćset złotych nie oddał, iuż sowito wi-
nien będę oddać, to iest dwanaście set złotych. O
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co wolno mię będzie pozwać ad forum competens
albo mianowicie do sądu Trybunalnego iudicij com-
positi. A ia żadney obrony prawney nie używaiąc,
ani pozwu burząc, odpowiadać mam; a ten urząd,
przed który się. ta sprawa przytoczy, sądzić mię
wolen będzie у sowitosć nakazać, a nakazawszy,
zaraz po dekrecie tę kamienicę mianowaną w pos-
sessią у dzierżenie z pożytkami oycom Jesuuom
przez woźnego podać, nie czekaiąc rat statutowych.
To iednak sobie waruię, że gdy będę chciał z tego
czynszu się uwolnić, którego kolwiek roku, wolno
mi to będzie у oycowie Jesuici powinni będą sum-
mę wyżey pomienioną przyiąć, takim iednak spo-
sobem, że gdy będę chciał ten czynjz odkupić,
mam w niedziel dwanaście przed świętym Janem o
tym odkupieniu oznaymić, a na terminie wyżey
pomienienym zapłaciwszy czynsz ośmset złotych у
same suminą główną złotych dziesięć tysięcy od-
liczyć. A póki tey summy głowney dziesęciu ty-
sięcy nie oddam, żadnemu tey kamienice zawodzić,
ani zaprzedać, lubo długiem iakim obciążać nie
шані, ani będę mógł tak ia, iako powinni, blisci,
krewni у successorowie moi jod zaręką takieyże
summy dziesięciu tysięcy, o co forum у postępek

prawa takiż ma być, iako wyżey o czynszu zatrzy-
manym we wszytkich punktach у klausułach wy-
pisano у dołożono iest. A zapłaciwszy tę winę na
bursy, przecie ten zapis w swoiey mocy zostać,
ma. Jeśli by też tym czasem, niż ten czynsz przez
oddanie pomienioney summy odkupię, Pan Bog
śmierć na mię dopuścił, tedy oycowie tę kamieni-
cę zaraz maią wziąć w possessią swoią przez woź-
nego у trzymać ią, wybierając sobie czynsz wyżey
pomieniony aż do oddania zupełney summy dzie-
sięciu tysięcy przez succesorow moich, którzy, we-
dług prawa sobie należącego, będą bliższy do tey
kamienice. A iż ta kamienica więcey na rok czy-
ni, niż czynsz wyżey mianowany, reliąuum tedy
czynszu oycowie powinni będą oddawać successo-
rom moim, według prawa ode mnie trzymaiącym.
I na tom dał ten moy list, ręką moią podpisany
у pieczęcią przypieczętowany, używszy do niego
za pieczętarze ludzi zacnych ode mnie uproszonych,
którzy sie podpisać raczyli у pieczęci swe, iako ni-
żey, przyłożyli. Działo sie w Wilnie roku 1632,
miesiąca Stycznia 2 dnia.

Тоже, зилъ Б, шк. 2, папка 202, ,док. Л? yS.

ЛЬ 235. -1632 г. 10 Января.

Сытинскій продаетъ Стравинскому свой дома, на Большой улиц .

Выписъ съ шшгъ земскихъ воеводства Вн-
ленского.

Лета отъ нароженья Сыпа Божого тисеча
шестьсотъ тридцать второго, месеца Генъвара
десятого дня.

На рокохъ судовыхъ земскихъ, о трехъ кро-
ляхъ святе рымъскомъ нрьшалыхъ и судовпе у
Вильпн отправованыхъ, неррдъ нами врадпиками
судовыми земскими воеводства Вилепъского,
ЮрьемъЯиомъ Зеновичомъ, судьею, Коцстантымъ
Еустахішъ Залескимъ нодсудкомх, а Лцомъ Ко-
лендою, писаромъ, постановнвшысе очевисто уро-
жоный нанъ Лнъ Бпвойнь оноведалъ и покладалъ
выписъ съ книгъ земскихъ Упитскихъ, належа-
чый вельможному его милости пану Балтазару
Стравинскому, воеводе Минскому и пани мал-

жонце его милости ей милости кнежне Зоішя
Друцкой Горской на речъ, меновите въ немъ опи-
саную, который иередъ нами положивши, просилъ,
абы до книгъ земскихъ Виленъскчхъ былъ віш-
сапъ и акътыкозглгь, которого мы врадъ, огле-
давшы и чытаного выслухавшы, велели есмо его
до кшігъ вписати и, уішсуючы у книги, слово
до слова такъ се въ собе маетъ. Выписъ съ
книгъ снравъ земскихъ иоаету Упитского. Лета
отъ нарожепьн Сына Божого тисеча шесіисотъ
трыдцать первого, месеца Октебра третего дуя.
На рокохъ судовыхъ земскр ь, на завтре но све-
томъ Михале святе рымъсиом'ь нрыналыхъ и
судовне отправовапыхъ, передъ нами Мартшшмъ
Залескимъ судьею, Михаломъ Еустахиушомъ
Умястовскмъ, подсудкомъ, аЖыкгимонтомъ Шук-
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штою писаромъ—врадниками господарскимя су-
довыми земскими повету Ушітского, ностаиовив-
шисе очевисто земеішнъ господарскнй повету
Ошменского иаиъ Гекторъ Давидъ Сытпнский
оиоведалъ и шжладялъ нередъ нами у суду листів
свой, добровольный цродаагьный. заппсъ, водлугъ
права справлений, даныіі и належачий вельможъ-
ному его милости папу Бальтазару Страпшіъ-
скому, воеводе Минскому, и пани малжонце его
милости, ей милости наші Зифпп Друцкой Гор-
скоіі Страшшскоіі, все, што въ томъ листе его
описано и долоямшо есть, самъ устпе, очевнсто
созъналъ, просечы абы тотт> лнстъ его былъ до
кшігъ земскнхъ Уіштскихъ вішсанъ, которого
лпсту мы врадъ, огледавшы и читаного вислу-
хавши, велели есмо его до кннгъ шшсатіі, кото-
рый вписуючи слово въ слово, такъ се въ собе
маетъ: Ja Hector Dawid Janowicz Sycinski, zie-
mianin iego królewskiey mości powiatu Oszmian-
skiego iawno czynię у zeznawam tem moim, listem
wieczystym przedażnym zapisem wszytkim w obec
у kożdemu z osobna komu by o tem wiedzieć na-
leżało teraznieyszym у napotcm będącego wieku
ludziom, iż co miał kamienicę swoią własną, pra-
wem wieczystym od nieboszczyka pana oyca mego,
pana Jana Sycinskiego, marszałka powiatu Upit-
skiego mnie należącą у wydziałkiem od inszey
braci mey mnie zapisaną w mieście Wilienskim,
nazwaną Wołminską, na ulicy Zamkowey z rynku
ydąc do Zamku po prawey ręce w Rybnym końcu
przeciwko kamienice Rozycowskiey у kamienice
xiędza Heliaszewica, archidiakona у canonika Wi-
lienskiego leżącą, którą był nieboszczyk pan oyciec
шоу Hanusowi Egierowi у małżonce iego zastawił,
a potem od samey Egierowey, ktorey ta kamienica
w sumie po mężu należała, panu Mikołaiowi Fron-
ckiewiczowi, staroście Lidckiemu tymże prawem
zastawnym puszczoną, a osobliwie na teyże kamie-
nicy za dług moy własny pani Katarzyna Słupska
Kazimierzowa Kurkleczynska u sądu głównego
wielią dekretów niemały wskaż summy pieniędzy
otrzymała była, którą summę tey Kurkleczynskiey
ze wszytkimi przezyskami za pozwoleniem moim
wielmożny iegomość pan Bałtazar Strawinski, wo-
iewoda Miński, ciwon Trocki, starosta Mozyrski
у Rohaczewski, dzierżawca Wiszniowski zapłacił
у wliwek ва się wszytkich przewodów otrzymał, a
potem za nakazem sądu głównego trybunalnego у

tę summę Egierowey panu Mikołaiowi Fronckie-
wiczowi, staroście Lidskiemu zapłacił у odłożył,
prawo zastawne, tak tesz у dekreta sądu głównego
do siebie wziąwszy dzierżącym we wszytkich tych
summach tey kamienice iegomobć pan woiewoda
Miński został у obiął, a zatem uczyniłem contrakt
z iegomoscią o wieczność tey kamienice takim spo-
sobem, iż mi iegomość do tych summ, które na te
kamienicę miał, dodał za wieczność gotowych kop
tysiąc groszy liczby litewskiey, którą ia tę kamie-
nicę nazwaną Wołminską iegomosci panu woiewo-
dzie Mińskiemu, małżonce, dzieciom у potomkom
iegomosci puściłem у wiecznemi czasy przedaię ze
wszytkim, iako się sama w sobie w murach, у drze-
wianym budowaniu ma, nic iako sam na się, na
dzieci, bracią, potomki. bliskie, krewne у powino-
wate moie nie wymuiąc, ani zostawuiąc by na-
mnieyszey rzeczy, a zgoła wszytkę ogułeni zaraz
w moc, w dzierżenie, w spokoyne у wieczyste uży-
wanie urzędownie podałem. Jakoż od tego czasu
у od daty, w tem liście szeżey opisaney, ma wiel-
możny iegomość pan Bałtazar Strawinskl, woiewoda
Miński, pani małżonka iegomosci, dzieci, potomko-
wie ichmosci te kamienicę, odemnie sobie wieczno-
ścią przedaną, spokoynie dzierżeć у używać, przy-
bawiaiąc, buduiąc podług woli swey у przymna-
żaiac sobie wszelakich pożytków według upodo-
bania swego na wszytkie wieczne przyszłe czasy,
będąc wolen tę kamienicę przedać, zamienić, dać
darować у według woli у upodobania swego nalep-
szegc szafować, iako swą własnością, wiecznemi
czasy. A ia llector Dawid Sycinski sam przez się,
dzieci, bracią у potomki, bliskie, krewne у powinne
moie, ani przez kogo obcego człowieka iuż po dacie
tego listu mego do tey kamienice, na wieczność
odemnie przedaney, nie mam się wstępować niiakim
sposobem, z mocy у władze wielmożnego iegoraosci
pana woiewody Mińskiego, paniey małżonki, dieci
у potomków iegomosci odeymować, ani żadney
przeszkody czynić, ale ieszcze od kożdego takiego,
kto by się ienokolwiek chciał w tę kamienicę,
odemnie iegomosci przedaną, wstępować, albo у
do prawa iegomosci pana woiowodę Mińskiego, pa-
nią małżonkę, dzieci у potomków iegomosci pozwać,
mieniąc sobie iakie prawo, tak od nieboszczyka pana
oyca mego, iako у odemnie wprzód tego puszczone,
aboli za obligiem nieboszczyka oyca, abo mym y
przewodem iakim czego kolwiek ktoefciał na tey
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kamienicy, albo bliskością у należnością iaką docho-
dzić, tedy ia, za oznaymieniem sobie przez list
urzędowy grodzki, albo też własny list otworzony
ichmosciow, kładąc o obwieszczenie na ktorcy kol-
wiek maiętnosci mey, przed rokiem prawu przypa-
daiącym za niedziel dwie. a ia u kożdego prawa
у sądu mam iegomosci pana woiwodę, panią mał-
żonkę, dzieci у potomki ichmosciow у kożdego
dzierżącego tę kamienicę swym własnym groszem
у nakładem oczyszczać у oczyścić pod winami у
zarękami niżey opisanemi, tak, iakoby w kupi swey,
aprzedaży mey żadney szkody nieponosili, pod którą
ewictią maiętnosci moie w którym kolwiek powie-
cie będące, które teraz mam у potem mieć będę,
także у ruchomą wszelaką maiętność moię poddaię.
A strzeż Boże śmierci na mnie, tedy potomkowie
moi pod tę ewictią podlegać powinni będą, iuż od
daty tego listu mego przedawać у obciążać maięt-
nosci mey mimo tę ewictią nie mam у nie będę
mógł, a gdziebym ia Hector Dawid Sycinski, prze-
pomniawszy tego listu mego. na tę przedaźą dobro-
wolnie na sie danego, iakoż kolwiek sam przez się,
dzieci, bracią, potomki swoie, przez bliskie, krewne
у powinowate moie, albo у przez obcego innego
postronnego człowieka w tę kamienicę odemnie
przedaną iakim kolwiek sposobem wstępował у
przeszkodę iaką w dzierżeniu iegomosci pana wo-
iewody Mińskiego, paniey małżonce, dzieciom у
potomkom iegomosci uczynił, z mocy у dzierżenia
odeymował, do prawa iakiego pociągał, albo za
oznaymieniem do oczyszczenia nie przybył, а у
przybywszy do oczyszczenia nie oczyścił у w czym
kolwiek list moy naruszył у którego kolwiek pa-
ragraiu w nim opisanego nie wypełnił, tedy za
kozde nie wypełnienie tego listu mego w winy
opisane popadam у powinien będę iegomosci
panu woiewodzie, paniey małżonce, dzieciom у po-
tomkom iegomosci zercki kop tysiąc liczby litow-
skiey zapłacić, a iesliby, strzeż Boże, ta kamienica,
abo część iaka oney prawem na ichmosci, albo
potomkach ichmosciow przezyskana była, tedy te
pieniądze, na tę kamienicę iako odemnie wzięte,
tak zastawnikom у dłużnikom zapłacone, wrócić у
zapłacić ichmosciom, potomkom ichmosciow у koż-
demu dzierżącemu powinien będę, a po mnie dzieci,
potomkowie moi powinni będą у szkody nakłady,
krom żadnego prawa у dowodu przysięgi cielesney,
ieno na gołe słowa rzeczenie iegomosci pana wo-

iewody Mińskiego, paniey małżonki, dzieci у po-
tomków ichmosciow, albo у umocowanego ichmo-
sciow mam у powinien będę zapłacić. O które nie
wypełnienie tego listu mego у w czem kolwiek
naruszenie on ego daie. wolność iegomosci panu wo-
iewodzie Mińskiemu, paniey małżonce, dzieciom у
potomkom ich у kożdemu dzierżącemu . . . a po
mnie dzieci, potomki moie pozwać do którego kol-
wiek prawa у urzędu, bądź do urzędu grodzkiego,
albo ziemskiego w który kolwiek powiat у woie-
wodctwo, by у nie należne, abo у do sądu głów-
nego trybunalnego w który kolwiek termin rokiem
krótkim takim, iakim ichmość sami zachcą, pokła-
daiąc taki pozew na maiętnosci mey gdzie kolwiek
będącey, bądź tesz oczewisto mnie podaiąc, albo iako
wrolia ichmosciow będzie. A ia będąc zapozwanym,
nie zakładaiąc się posługą rzeczy pospolitey, cho-
robą, woyną, pozwaniem o większą rzecz pozwanie
znaszaiąc, ani żadnemi inszemi, by naprawnieyszymi
przyczynami nie wymawiając się, mam у powinien
będę iako na roku zawitem stanąć, a stanąwszy
roku у pozwu niczym nie burząc, powinien będę
według tego listu mego usprawiedliwić у dość uczy-
nić, a sąd у urząd kożdy, bądź za staniem у nie
za staniem moim ma to wszytko według tego listu
mego, krom żadnego prawa, dowodu у przysięgi
cielesney, ieno na gołe słowa rzeczenie legomości
pana wojewody, paniey małżonki, dzieci у potom-
ków, albo umocowanego ichmosciow na mnie у na
wszelakiey maiętnosci mey, tak leżącey, iako у ru-
chomey, teraz у nnpotyni będącey, wskazać у mocną
odprawę, krom składania rat statutowych, ma uczy-
nić, a to zapłaciwszy, przed, się ten moy list u
kożdego prawa przy zupełney mocy zawsze dzier-
żan у chowan być ma wiecznemi czasy, a, strzeż
Boże, na mię śmierci, tedy dzieci, potomkowie, albo
ktoby maiętność moię po mnie osiągnął, wszytkim
obowiązkom у paragrafom, w tem liście moim opi-
sanym, ichmosciom samym, dzieciom у potomkom
ichmosciow у kożdemu dzierżącemu tey kamienice
od ichmosciow podlegać maią. I na to ia Hektor
Dawid Sycinski dałem ten moy przedażny wieczy-
sty list zapis wielmożnemu iegomosci panu Bałta-
zarowi Btrawinskiemu, woiewodzie Mińskiemu у
paniey małżonce iegomosci ieymości xiężnie Zofiy
Druckiey Strawinskiey s pieczęcią у s podpisem
ręki mey. A dla pewnieyszego utwierdzenia prze-
daży raey uprosiłem ichmosciow panów przyiacioł
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iegomosci pana Dawida Kammskiego, iegomosci pana
Bartłomieia Rondomanskiego у iegomosci pana
Mateusza Owłuczymskiego, którzy ichmość, pieczęci
swoe przycisnąwszy, ręce podpisać raczyli. Pisań w
Słowensku dnia dwudziestego szóstego miesiąca
Maia, roku tysiąc sześćset trzydziestego pierwszego.
У того ^псту печатей чотыры, а подписи рукъ
тыми словы: Hector Sycinski ręką swą, Dawid
Kaminski ręką swą, Bartłomiey Rondomanski ręka
swą, iMateusz Owłuczymski ręką swą. Который
TOT7> лисп., за устпымъ сознаиьемъ верху но-
меиеное особы, есть до книгъ земъскпх-ь Улит-
СКНХ7. внпсанъ, ст. которыхъ и сесл. шлішсъ
лодъ нашымп крадовымы иечатьзш вельмолшому

его милости пану воеводе Минъскому и яапей
малжонце его милости есть выдапъ. Писапъ у
Ионевежу. У того вышісу печатей ирытисиеыыхъ
две, а подпись руки писарское тыми словы: Жы-
КПІМОІІТЪ Щукъшта, писаръ. Который готъ вы-
ішсъ до книгъ земъскпхъ Віілеіісісихъ есть шт-
санъ, съ которыхъ и сесъ выішсъ іюдъ ііе-
чатьмы нашымп врадовымы вельможному ero
милости пану Балтазару Стравинскому, воеводе
Минскому и пани малжонъце его милости есть
выданъ. Писані, у Вильни (L. S.) Янъ Коленда,
Впленский земский писаръ.

Тоже, залъ Б, шк. 8, папка 2, Л? 20.

№ 236. _ Ш 2 г. 4 Іюня.

Заявлені священника Перенесенско-Николаевской церкви Артемія Котлубая объ

отдач въ аренду земли и дома, принадлежавшихъ этой церкви.

Ja Artemi Kotłubay, protopopa Wileński, swie-
szczennik cerkwie Przeniesienia świętego Miko-
łaia. Oznaymuię tym listem moim, iż, po nastą-
pieniu moim na kapłaństwo cerkwie Przeniesienia
świętego Mikołaia, rewidowałem, chcąc wiedzieć,
za iakim prawem pan Hanuś Fonrezen kamienice
na gruncie cerkiewnym trzyma i co by za powin-
ność z niey do cerkwie pomienioney czynił, nalaz-
łem prawo у zastanowienie, które miał od w Bogu
zeszłego Bogdana Kotłubaia swieszczennika Soboru
Wileńskiego, swieszczennika Przeniesienia świętego
Mikołaia, antecessora у rodzica moiego, który, po
pogorzeniu miasta Wileńskiego, kamienic у domów,
do cerkwie należących, iż wiele wakowało у pla-
ców gołych, murów nienaprawiónych wakowało,
chcąc, aby cerkwi Bożey pożytki nie ginęły, zasta-
nowienie za wiadomością у konsensem starszych
uczynił z panem Kasperzem Łożem takowe: puścił
iemu kamienice przy wrotach ulicy cerkiewney
Przeniesienskiey, leżącą w rynku Rybnom, idąc z
rynku Rybnego po lewey stronie, wdłuż do puł-
zwonnicy Przeniesienskiey, do okna pod tą kamie-
nicą у piwnicą sklepistą, pod wszystkim tym mu-
rem, do ktorey miał sobie z ulicy drzwi pobudo-
wać. Pozwoliwszy iemu tego wszystkiego używać,
murować, budować, według woli, upodobania у po-

żytku swego iako naylepszego, iakoby na potym
pożytek cerkwi mógł być większy, a z tey kamie-
nicy у piwnicy nie więcey miał czynszu płacić,
iedno po kop dwuziestu Litewskich do lat piędzie-
siąt, po sobie ydących, począwszy od roku tysiąc
sześćset dwunastego aż do roku tysiąc sześćset
sześćdziesiąt wtorego. względem tego. aby wzwysz
murował у szczyt od dachu cerkiewnego, począwszy
od zwonniczy Przeniesienskiey, przy kominach, aż
do ulicy Rybney końca przy murował, po wysciu
zaś lat pięćdziesiąt nikt, iedno oni dzierżące do
niey bliższemi zostawać maią. A iż ten pan Łozy,
posessor tey kamienicy, na wierzchu przymurowaw-
szy mieszkanie, puścił panu Michałowi aptekarzo-
wi ze wszystkim swoim prawem у wolnosciami za
pewną summe pieniędzy, a pan Michał aptekarz
tymże prawem wlewkowym puścił panu Zawistow-
skiemu, ktury pan Zawistowski pod czas dzierżenia
swoiego, że rozumiał być z lepszym pożytkiem swo-
im, z pozwolenia antecessora moiego. z piwniczych
drzwi kram zbudował, także у placu na komór
dwie więcey pozwolił zbudować ku iegoż potrzebie
у używaniu. Po tym wszystkim pan Zawistowski
za pewną summę puścił panu Hanusowi Fonrezen
tę kamienicę у prawo swoię iemu oddał. A iź
czas niemały mieszkał, a szczytu M wystawił,
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chcąc, aby tyra prędzey szczyt wystawiono, poboż-
ney pamięci przodek шоу przydał lat dziesięć do
lat zwysz mianowanych, у ten Hanuś Fonrezen, nie
zmurowawszy szczytu, z tego świata zszedł, a ta
kamienica potomkowi iego od małżonki zeszłego
Ilanusa Fonrezen, a macochy iego także, iako
tym imieniem Hanusowi Fonrezenowi, kupnem у
potomkowi dostało się za wiadomością moią
у prze*, mnie w posessię у spokoyne dzierżenie
iest onemu podana, ktorę tę. kamienicę, obiowszy
według opisu antecessorow przeszłych, szczyt mu-
rować obiecał. A ponieważ po obięciu tey kamie-
nicy, nie wystawiwszy szczytu, według ich prawa
cechowego na lat kilka w wendrowkę się udał,
zostawiwszy tę kamienicę w dozór у posessię przy-
iaciołom у opiekunom panu Azmusowi Erkszleben,
slosarzowi у mieszczaninowi miasta Wileńskiego у
panu Abrainowi Hartlib, szewcowi, szwagrowi swo-
iemu aż do przyiazdu swoiego. Przeto ja widząc
niebespieczcnstwo wielkie cerkwie Hożey dla ognia)

które się częstokroć w Wilnie poiawiało, upomi-
nałem onych, aby ten szczyt murowali, który, że
s kostem ich niemałym musiał być, a z bespeczę-
stwem zaś lepszym cerkiewnym у ozdobą, przyda-
łem lat dziesięć, aby tym rychley panowie opie-
kunowie у przyiaciele w niebytnosci onego ten
szczyt wystawili, a oni, za tym wystawieniem na
tymże cynszu po kop dwadzieścia daiąc na rok,
mieszkać maią, aż do roku tysiąc s':ecseth osmdzie-
siąt wtorego. A pan Azmus у pan Abram za tym i
postanowieniem moim szczyt murować у tegoż roku j
wystawić mieli, jakoż zbudowali у wystawili ozdo-i
bnie według listu, wszakże na poprawę tak muru
у dachu cerkownego przy tymże szczycie, jako też
у dla oprawienia domu cerkiewnego do rąk moich

złotych polskich trzysta dali, a ia za tym te ich
pierwsze у teraznieysze prawo stwierdzam, umac-
niam у żadney przeszkody у turbacyey sam przez
siebie, ani przez kogo innego czynić nie mam ja
sam, ani po mnie będące swieszczennicy tey cerkwi
а у zastępować у bronić ich tak wiele, ile tego
potrzeba okaże, obiecuię, jakoby dzierżące tę ka-
mienicę, kram у komórki dwie na ten czas drze-
wiane у plac, z którego wschód ydzie na gurę, у s
piwnicą у iesliby ieszcze krainę drugą у cokolwiek
przybudować mogli dla pożytku swego z wiadomo-
ścią duchownego tu będącego, pozwalam. A zbudo-
wawszy mieć, używać mocni będą. Niikoniec ieś-
liby sam dzierżący, małżonka у potomkowie ich,
krewne bliskie, komu przedać, dać, darować, zapi-
sać lubo zastawić, arędą puścić chcieli, także wolno
będzie niewięć, ieno co rok po kop dwadzieścia
według listu oddaiąc aż do wyscia lat pomienio-
nych, które się skończą w roku tysiąc sześćset
osmdziesiąt wtorym, na со у stwierdzenie od iego
mści oyca metropolity albo koadiutora iego mści
wielebnego oyca Rafaela lvorsaka, episkopa Piń-
skiego wyprawić maią. A dla lepszey wiary do
tego listu pieczęć moią przycisnąłem у rękę pod-
pisałem. Pisań w Wilnie roku tysiąc sześćset trzy-
dziescie wtorego, mca Junia czwartego dnia. Ka-
phael Korsak, episkop Piński у Turowski, sosłuży-
tel metropoliey Kiiewskiey ten list we wszystkich
punctach у paragrafach iego stwierdzam ręką wła-
sną. Artemi Kotłubay, przezbiter ręką własną,
Mikołay Rybinski, protonotaryusz kapituły Wilen-
skiey przezbiter ręką swą.

Вилен. центр, архивъ. Изъ актовой книш Ви-
АЄНСІШЮ Магистрата за jju—1634 с,
л. 6j—S, актъ Л? }$.

№ 237. —1633 . 18 Ішня.

Митрополитъ Рутекій уступа тъ въ пользовані евангелическому сбору п реу
локъ, принадлежавши къ Солтановсколу дому.

Ja Osif Wielamin Ruski, z Bożey łaski Archi
Episkop, Mitropolit Kiiewsky, Halicky у wszytkiey
Russi, wszem w obec у każdemu z osobna, komuby
otym wiedzieć należało. Oznaymuieniy tym listem

naszym, iż my, wziąwszy wiadomość pewną, tak s
praw, które przed namy pokazywali starsze kościoła
cofessiey Augspurskiey przez pana Wilhelma En-
gelbrechta na dom, nazwany Sołtanowskiy, nadany
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im na kościół ich od Marcina Hancewicza, konwi-
sarza у mieszczanina Wilen. у (z) zaułkiem, w tym
domu w dwór wchodzącym, gdzie na on czas podle tego
zaułku sąsiad mieszkał po prawey stronie Fiedor
Jachimowicz, a po lewey ręce tego zaułku swie-
szczennik cerkwi S. Jwana, iako też у liudzie do-
brych у zacnych starych, kturzy zgodnie z prawem
tym ich na przerzeczonę kamienice zdawna nale-
żącą zeznali, źc przy tey kamienicy w tylie był
zwysz mieniony zaułek у wrota na ulice, ku zboru
Ewangelickiemu idącą, który zaułek yż po pożarze
nie dawno przeszłym bez wiadomoścy у bez poz-
wolienia naszego, a snąć nie będąc wiadom swie-
szczennik cerkwi Przeczystey oyciec Mikolay Ry-
binsky, jako na ten czas dozorca wszytkich domów,
do cerkwi Przeczystey у innych należących, chciał
przywłaszczić do domu cerkiewnego S. Jwana.
Przeto my chcąc, aby każdy przy swoim cale zo-
stawał, ten zaułek ichm. pp. starszym kościoła wy-

żey rzeczonego przywracamy, postę.puiemy у w
dzierżenie у używanie wieczne puszczamy. A my sa-
mi у po nas będące Archł Episcopowie, Metropoli-
towie у wszyscy swieszczennicy w ten zaułek wstem-
pować się у л dzierżeniu ich iakiey przeszkody у
trudnoscy czynić nie mamy wiecznemy czasy za
tym to listem naszym, którym zmacniamy у na
potwierdzenie ręką naszą podpisaliśmy у pieczęć
przycisnąć rozkazaliśmy. Pisań w mieście Wilen.
Roku od narodzenia Syna Bożego 1633, msca Juny
18 dnia.

Wszakże wcalie zostawuiemy, co z dawney fun-
daciey Sołtanowskiey cynszu należy, na sweeszczen-
nikow cerkwi Soborney S. Przeczistey s pomienio-
ney kamienicy у со rok do tych czas płacono było,
od dzierżoncych tey kamienicy żeby у na potomne
czasy spełna dochodziło.

Osif, Archi Episcop.

Изі Р. О. В. П. Б., Б шк. S, Л? 4, оок. № іуо.

№ 238. —1033 г. 20 Іюля.

Привиллегія короля Владислава IV евангелическому сбору на право евободнаго

отправленія Вогослуж нія и влад нія недвижимыми имуществами.

Видимусъ с кнцгъголовныхътрибуналыіыхъ^ Pruskie, Mazowieckie, Zmuydzkie, Inflantskie, Srao-
' ~ lenskie etc, a Szwedski, Gotski, Wandalski dzie-

dziczny kroi. Oznaymuiemy tym listem naszym, komu
to wiedzieć należy, wszem wobec у każdemu zo-

y Мниъску огыіравованыхъ.
Лета отъ нароженья Сына Божого тисеча

шестьсотъ семъдесятъ перъного, месеца Декабра

четвертого дня.
Передъ нами судьями головъішми, на трибу-

валъ у великомъ киязтве Литовскомъ з вое-
водъетвъ, землъ и поветовъ па рокъ теперешний
тисеча шестьсот-], семъдесяп, первый обраиыми,

sobna. Królewską rzeczą być rozumiemy tak się s
poddanemi swoiemi obchodzić у tak prawa, swo-
body, przywileie у zwyczaie ich zatrzymawać, ia-
koby każda cząstka Rzeczypospolitej- pod panem,
jako pod оусеш, w zgodzie у dobrzym rządzie ży-

посташшиншнее очышсто у суду иаіп. Янъ Рниъ-1 iąc, pokoiu, bespieczęstwa у całości swey pewna
вид-ь оиоведалъ и цокладалъ и ку актикованью
до КИИГЪ головныхъ трибупальпыхъ енравъ ве-
чистихъ вішсати далъ пршшлей наяснейшого
короля его милости Владислава Четвертого, на
речъ въ иеиъ нижей вираженую зборови Ии-
ленъекому дапый и належачий, который подаючи
просилъ, абы до книгъ принять и унисаиъ былъ,
якожъ уиисуючи у книги слово до слова'тдкъ
се в собе маетъ. Władisław Czwarty, z Bożey ła-
вкі kroi Polski, wielkie xiąźe Litewskie, Ruskie,

być et in fide principis jako na namocnieyszym
firmamencie sadzić się mogła. Ponieważ tedy pac-
tami na szczęsliwey elekciey naszey od wszech Rze-
czypospolitey oboyga narodów stanów nam zgodnie
podanemi у przez nas wprzód w Warszawie, potym
na szczęsliwey także koronacyey w Krakowie przy-
sięgo utwierdzonemi, pax et securitas et liberum
religionis exercitium dissidentibus in religione chri-
stiana warowana iest. Przetoź my, powinność w
tey mierze naszą pełniąc, za prozbą panów rad,
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rycerstwa naszego często kroć nam doniesioną, wa-
ruiemy to poddanym naszym wszelakiej' kądycy
będącym, a osobliwie obywatelom miasta naszego
stołecznego Wilna, którzy wedle confessiey Ausz-
purskiey у iey apology w consensie Sendorairskim
czterem s. pamięci przodkom naszym: Zygmuntowi
Augustowi, Henrykowi, Stephanowi, Zygmontowi
Trzeciemu, królom Polskim у wielkim xiązctom Li-
tewskim у wszytkim stanom Rzeczypospolitej' na
seymach przez druk podanym у presentowanym,
deklarowaney, Boga w Troycy s. Jedynego chwalą
у wyznawaią, iż iako w inszych miastach naszych
królewskich w W. X. L. będących, gdzie za po-
mienionych przodków naszych, a osobliwie za sław-
ney pamięci pana oyca naszego wolne pomienioney
reliey ludziom wszelakim językiem nabożęstwo by-
wało, tak na potym bez wszelkiej' przekazy by-
wać ma. Tak osobliwie w mieście naszym stołecz-
nym w Wilnie wedle przywileiu s. pamięci króla
Stephana, na zbór ich, na zaułku, od Zamkowey
ulicy ydącym, leżący, danego, у wedle dekretu, od
s. pamięci króla Zygmunta Trzeciego, pana ojrca
naszego miedzy aktorom tychże zborów W. X. L.
(iako ich zowią) Ewangelickich z iedney a invaso-
rami zboru Wileńskiego z drugiey strony ferowanego,
(który to przywilej' у dekret tak, iakoby tu ofl
słowa do słowa przepisane były, ze wszytkiemi
punktami, clausulami у condiciami w nich opisanemi
teraźniejszym przywileiem naszym арргоЬшеліу у
in perpetuum ważne mieć chcemj') pomienionego
nabożęstwa swoiego w tymże zborze wolno у bes-
piecznie polskim у niemieckim ięzykiem zażywać
maią tak, iako dotąd zażywali, z wolnym ministrów
zborowych у mistrzów szkolnych у ubogich szpital-
nych chowaniem, z wolnym też na nabożęstwo у
na pogrzeby dzwonieniem у ciał zmarłych przez
miasto iawnym przy śpiewaniu prowadzeniem у
na cmyntarzu ich, na przedmieściu przed Trocką
bramą na to dawno wyłączonym у obmurowanym,
do grobów chowaniem, z wolnym nakoniec syno-
dów corocznych dla porządku zborowego zieżdża-
niem, kamienic, domów, placów, ogrodów, gruntów,
sum pieniężnych у wszelakich dóbr, pod ziemskim
lub mieyskim prawem będących, a na potrzeby
zboru, szkoły albo szpitala pomienionego fundowa-
nych, opisanych albo kupionych, dochodzeniem, za-
żywaniem, przedawaniem у па pożytek zborowy
obracaniem, na nich się budowaniem lub dawnych

budynków in casu ruinae vel incendii restawro-
waniem, actiey prawnych przez aktora zborowego

i u wszelkiego sądu attentowaniem. prozeąuowaniem
у kończeniem. Czego wszytkiego iako za prodkow
naszych, a osobliwie za s. pamięci pana oyca na-
szego aż do szczęśliwego panowania naszego in
libero et pacifico usu byli, tak у na potym wolno

| у spokoynie bez prżekazyy impedimentu wszelkiey
j condicy ludzi w iakiin kolwiek stanie, preeminen-
i cyi у powołaniu będących zażywać maią pod wi-
nami, w statucie Toruńskim in riolatores securita-
tis publicae na kilku seymach za szczęśliwego pa-
nowania króla imć pana oyca naszego reassumowa-
nyrn у communi laudo aprobowanym opisanymi na
tych wszytkich, którzy by sie ważyli quocunque
colore et pretextu na mie\'sca у ludzie pomienioney
confesiey następować у bezprawie, krzywdy у
gwałty iakie reli(gi)onis causas onym czynić. Co
iako wszytkim w obec, tak osobliwie iurisdyctiom
miasta Wileńskiego wiadomo być chcemy, kładąc
to na nich, abj% z powinności swoiey pokoiu bes-
pieczęstwa wnętrznego у zgody postrzeguiąc, wszy-
stkim okazyom tumultów zabiegali, a ludzi у
miej'sc pomienioney reliey wedle obowiązku эд іа-
tobliwey przysięgi naszey opiumować nie dali. ow-
szem tych, co by ich oprimować chcieli, hamowali
у wedle prawa у występku karali, pod winami
wyżey opisanemi. A iako dotąt sine discrimine re-
lionis do magistratów у do cechów mieyskich wedle
zasługi у wedle godności ludzi chrzoscianskich na-
bożęstw przypuszczali byli, tak у na potym teyże
confessiey ludziom że ma być wolny do tegoż przy-
stęp, deklaruiemy. Nakoniec z łaski naszey kro-
lewskiey wszytkie domy, kamienice у mieysca zbo-
rowe, szkolne, szpitalne у cmyntarzowp, do tej'że
confessyi ludzi należące, od stanowienia gości pod
czas tak głównych, iako у partykularnych ziazdow
wjrzwalamy у tym, do których to urzędu należy,
przykazuiemy, aby się wedle tego przywileiu na-
szego zachowali, który dla większey pewności ręko
swą podpisawszy, pieczęcią naszą W. X. Lit. ut-
wiezdzić rozkazaliśmy. Dau w Wilnie dnia dwu-
dziestego miesiąca Lipca, roku pańskiego tysiąc
sześćset trzydziestego trzeciego, panowania krolewstw
naszych Polskiego pierwszego, Szwedzkiego wtorego
roku. У того привилею его королевское милости
печать великая великого кинзства Литовского
притиснена, а подпись руки его королевское
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милости в тые слова: Władisłaus Rex, а подпись
рукп его милости пана писара в тые слова: Sta-
nisław iNTaruszewicz, pisarz. Который же тотъ при-
вилей за поданемъ оного до актъ черезъ особу
верху мененую есть до кннгъ головішхъ трибу-
нальныхъ справь вечистыхъ уписанъ, съ кото-

рихъ и сесъ впдимусъ подъ печатью земъскою
воеводства Минского стороне потребуючой естъ
выданъ. Пнсапъ у Минъску. Теодоръ Володко-
вичъ, писарь. Скорыкговалъ Хсткевичъ.

Тоже, залъ Б, гик. S, № і, док. № І2О.

№ 239. -1634 г. 10 Января.

Инвентарная опись дома Константиновскаго.

Inwentarz kamienicy Konstantynowskiey, na
Zamkowej ulicy leżącey, przez mię Józefa Pietkie-
wicza, iako aktora zboru Wileńskiego, podana panu
Marcinowj Kasztelli za consensem wszytkiego Sy-
nodu, w roku 1634, dnia 10 miesiąca January. "

Naprzód z ulice Zamkowey wchodząc do kamie-
nicy forta wielka dębowa na zawiasach żelaznych
z zamkiem wnętrznym ingrychtowmym у s kluczem;
podle samey forty mieszkanie dolne, po lewey ręce
do sieni idąc drzwi dwoiste na zawiasach zamkami
dwiema; s tey sionki do izb} idąc drzwi na za-
wiasach s klamką; do izby wszedszy po lewey ręce
izdepka w murze, drzwi na zawiasach z zamkiem
У s kluczem, okno na ulicę s kratą у z okienicą
żelazną; s tey izdepki wyszedszy do izby wielkiey
okien dwie na ulicę z okienkami drewnianemi na
zawiasach, ze wszytkim całe listwy trzy, piec zie-
lony cały, w nim drzwiczki żelazne, szafa przy piecu
wmurowana zielona, zamkiem wnętrznym s kluczem,
ławy u dwu ścian, deszczka do hantfasu zieloua
stara у zła, strop płótnem zielonym starym podbity:
s tey izby drzwi podle pieca do komórki na za-
wiasach zamkiem wnętrznym у okno szklarnie s
kratą żelazną; s l o y ż e i z b y d r , w i ( l o k r a m u U u

zawiasach zamkiem wnętrznym, w tymże sklepie z
ulicy okienice drewniane dwoiste na zawiasach
dwoistych, zamkiem у szrubą; s tcyże izby drzwi
do sieni sklepistey na zawiasach s klamką, w tey
sieni po lewey ręce do tegoż kramu drzwi drew-
niane na zawiasach, zamkiem у s kluczem; w teyże
sieni nade drzwiami okno s kratą żelazna; w teyże
sieni po prawey ręce drzwi do piwnice na zawia-
sach żelaznych s proboiera у skoblem do zawarcia
kłódką; piwnica ta na troie przemurowana wszytka

sklepista у wschód murowany sklepisty, kraty że-
lazne dwie, s tey że piwnice na ulicę, wyszedszy s
tey piwnice, do sieni po teyże stronie sklep, drzwi
do niego żelazne zamkiem wnętrznym, w nim okno
s kratą, z okiennicą żelazną; podle tego sklepu
komórka sklepista, drzwi drewniane proste na za-
wiasach s proboiem у zaszczepką; z teyże sieni
wschód murowany do gmachów gurnych, na wschód
idąc, okno s kratą żelazną, wszedszy na gurę
przeciw wschodowi izba wielka stołowa, drzwi dę-
bowe na zawiasach zamkiem wnętrznym у s klu-
czem, okna z ulice trzy całe у z okienicami na
zawiasach dwoistych, lisztwy około dębowe nowe,
piec nowy biały, ławki w puł izby koło ścian,
drzwi .do komory dębowe na zawiasach zamkiem
у s kluczem, okno iedne z okiennicą na zawiasach,
listwy wkoło zielone,—z teyże izby wyszedszy po
lewey ręce sionka w kominie, s teyże sionki po
lewey ręce sklepik, drzwi do niego żelazne zasz-

j czepka s teyże sionki po nrawey ręce swietołka,
drzwi do niey na zawiasach, okien dwie szklannych,
listwa zielona iedna у piec zielony stary; s tey
sionki idąc po prawey stronie od wielkiey izby
drzwi do sieni na zawiasach zamkiem wnętrznym
у s kluczem, w tey sieni kuchenka s policami so-
snowemi drzwiczki do niey dwoiste na zawiasach,
które się ze wnątrz zawieraią żelazem długim у
zaszczepką, w teyże sieni wschód na wyszki idąc,
drzwi na zawiasach do zamknieuia kłódką, s tey
kuchni wychodząc sień nowa, w tey sieni po pra-
wey ręce drzwi nowe dębowe do izby stołowej na
zawiasach zamkiem у s kluczem, po teyze stronie
drzwi do izdepki nowey dębowe na zawiasach,
zamkiem у s kluczem, okien dwti szklannych я
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okienicami nowemi na zawiasach, ławy do dwu
ścian nowe, piec zielony cały, listwy zielone wkoło,
w teyże sieni okno wielkie u wierzchu szklanne,:

a na spodzie trzy okienice zielone na zawiasach, \
ławka dębowa wmurowana pod oknem у pod ok-
nem deska dębowa, . w tych wszytkich gmachach
dolnych у gurnych posadzką wymoszczono, tak izby,
komory, iako у sieni, w izbie stołowey у w nowey
pod oknami desczek lipowych pięć, z tey sieni no-
wey wychodząc na podwórze drzwi dwoiste иа za-
wiasach, zamkiem wnętrznym у s kluczem, żelazo '•
wmurowane długie do zawarcia, wschód nowy na1

podwórze, poręcze dębowe po obudwu stronach, na
doł zszedszy po lewey ręce s podwórza pod gan-j
kiem sklepionym drzwi do sklepu na zawiasach i
dębowe, zamkiem wnętrznym у kluczem, w tym i
sklepie okno s kratą żelazną у okiennica żelazna,;
komin murowany z ogniskiem, pomost cegłami wy-!
moszczony, s tego sklepu kram sklepisty z ulicy,!
drzwi do niego żelazne zamkiem у s kluczem, wy-
moszczony cegłami, okienioa dwoista nowa dębowa
na zawiasach dwoistych zasczepkami u wierzchu у j
u spodu, szrubą żelazną, na kramie pod okno deska
szyroka dębowa; s tego sklepu wyszedszy na pod-
wórzu małym, po lewey ręce na gurę idąc wschód
w murze, drzwi na zawiasach, zamkiem у s klu-
czem, na wschód wszedszy, drzwi do izby na za-
wiasach zamkiem у s kluczem, okien w niey czworo
szklannych całych, listwy wkoło zielone, ławki
dwie u stołu, deski lipowe pod oknami, piec biały
stary; s tey izby wyszedszy sionka, w ktorey iest
kuchenka murowana, wkoło niey listwy sosnowe,
s tey sionki izdepka, drzwi do niey na zawiasach
zamkiem у s kluczem, okna trzy szklanne, ławy
dwie u ściany, listwy wkoło zielone, piec zielony

cały, ta izdepka deskami wymoszczona; nad tym
mieszkaniem wyszki, drzwi na zawiasach do zam-
knienia kłódką; pod tym mieszkaniem sklep, drzwi
do niego żelazne do zamknienia kłódką у okienica
żelazna s kratą żelazną; pod tym sklepem piw-
niczka nie wielka sklepista, do ktorey drzwi na
zawiasach do zamknienia kłódką у wschód; potytn
w tył idąc podwórze po lewey ręce, podle stayni
forta wielka na zawiasach żelaznych, przy niey
żelaza do zamknienia wmurowane; idąc do pod-
wórza browarz po prawey ręce, drzwi do niego na
zawiasach, zamkiem у s kluczem; w tym browarzu
piec do pieczenia chleba, okno drewniane na
zawiasach zaszczepką; na przeciwko browarza
izdepka cegłą moszczona, okna trzy szklanne z
okiennicami na zawiasach, piec w niey zie-
lony cały, drzwi na zawiasach; z tey izby
sionka, drzwi na zawiasach, podle tey sionki kuch-
nia, do niey drzwi dwoiste na zawiasach; w teyże
kuchni do pieczenia chleba piec, s tey kuchni wy-
szedszy po lewey ręce drzwi do piwnicy na za-
wiasach, zamkiem у s kluczem, wschód sklepisty.
piwnic dwie, iedna sklepista, a druga na halkach.
Wyszedszy s tego podwórza ku sadowi, staynia
wielka, drzwi do niey na zawiasach do zamknienia
kłódką, podle tey stayni, druga staynia na trzy
konie, do ktorey drzwi na zawiasach, zamkiem, a
z drugiey strony wrota. Przeciw tey stayni sad,
podle samego zboru, drzwi do niego dwoiste do
zamknienia kłódką na zawiasach, płot ieden z łat
robiony, a drugie dwa płoty zwyczayne z drzewa;
podle tego sadu wrota wiezne stare zawułku zbo-
rowego. Pisań w Wilnie dnia 10 January, anno
1636 (L. S.). Marcin Kasztella ręką swą własną.

Тоже, залъ Б, гик. S, папка Л? /, актъ № io.

Л 240. -1635 г. 22 Феврали.

Листъ короля Владислава IV объ освобожд ніи отъ постоя дома м щанина Ви-

ленскаго Варгуйлы на Конской улиц при городской ст н .

Лета отъ нароженья Сына Божого тисеча
шестьсотъ трыдцать пятого, месеца Февраля
двадцать второго дня.

На враде его королевской милости кгродскомъ

воеводства Ііиленъского, передо мною Аігьдреемъ
Прецлавскимъ, подвоеводзымъ Вилеискимъ, ио-
становившысе очевисто славетний панъ Григо-
рий Стефановичъ Варкгуйла—мещанинъ и ку-
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пецъ Г.иленъский листъ его королевской милости,
пана нашого .милостивого либертацыйный. на речъ
в немъ меноиите описаную ему даный и нале-
жачий, ку актыкованыо до книгь кгродскихъ
Виленъскихъ подялъ, писаный тыіш словы: Wła-
dysław czwarty z Bożey łaski król polski, wielkie
xiąże Litewskie, Ruskie, Pruskie, Zmodzkie, Ma-
zowieckie, Inflautski, a Szwedski, Gotski, Wandal-
ski dziedziczny kroi, obrany car Moskiewsky, wszem
wobec у każdemu z osobna, komu to wiedzieć
należy, osobliwie urzędowi grodzkiemu у miesckiemu
Wileńskim. Oznaymuiemy tym listem naszym, iż
doniesiona iest nam proźba od panów rad naszych
у urzędników dworu naszego, przy nas na ten czas
będących, ymieniem sławetnego Hrehora Stephano-
wicza Warguyła — mieszczanina у kupca Wileń-
skiego, abyśmy kamienicę iego, leżącą na ulicy
Konskiey w zaułku przy murze mieysckim między
kamienicami z iedney strony bywszego Łukasza
Sobolia, bnrmislrza, a z drugiey Stephana Lebie-
dziewicza, гаусу Wileńskiego, respectuiąe na to, że
tam w tey kamienicy w bursie mieyskiey prochy
miesckie zawsze chowaią, a gdy tam gość stano-
wiony będzie, tedy miasto nasze w wielkim nie-
bezpieczeństwie musiało by być, od stanowienia
gości tak pod czas ziazdow wszelakich, iako osob-
liwie pod czas sądów głównych trybunalnych do

żywota iego samego у małżonki iego uwolnili. Na
co my z łaski naszey pozwolili у przywodząc to
do wiadomości wszytkich chcemy mieć po urzędach
naszych grodzkim у miesckim Wileńskich, aby w
tey kamienicy pomienionego Hrehora Stephanowicza
Warguyła do żywota iego у małżonki iego żadnego
gościa pod czas wyżey wspomnianych sądów try-
bunalskich у inszych ziazdow niestanowili, oprócz
iesliby nam kiedy z dworem naszym w mieście
naszym Wileńskim bydź przyszło. I na to daliśmy
ten list nasz z podpisem ręki naszey у pod pie-
częcią wielkiego xięstwa Litewskiego. Dan w Wil-
nie dnia czternastego, miesiąca Lipca, roku pań-
skiego tysiąc sześćset trzydziestego trzeciego, pa-
nowania krolewstw naszych Polskiego pierwszego,
a Szwedskiego wtorego roku. У того листу его
королевской милости либертацыйного печать ве-
ликого коязства Литовского притисненая одна,
а подпись руки его королевской милости тыми
словы: Vladislaus Нех и подпись руки писарское
тымн словы: Marcyan Tryzna—referendarz у pi-
sarz wielkiego xięstwa Litewskiego. Которы-жъ
тотъ листъ его королевской милости либерта-
цыйный до кнпгъ кгродскихъ Виленскихъ есть
у писанъ.

Виленск. центр, архивъ. Изъ связки докумен-
товъ Виленскаю грсдскаю суда. Л? л$(>9, акшъЛ? j

№ 241. —1635 г. 24 Февраля.

Заавл ні Луки Улановскаго объ убіеніи воспитанника Виленскоа іезуитской

академій Павла Вишневскаго.

На враде его королевское милости кгродскомъ
воеводства Виленского, передо мною Анъдреемъ
ІІрецлавъскимъ — подвоеводзымъ Виленъскимъ
опоиедалъ и обътяжъливе жаловалъ земенинъ его
королевъское милости повету Слонимъского, а
слуга ясне вельможного его милости пана Януша
Кишъки- воеводы Полоцъкого, гетъмана ноль-
ного великого князьства Литовского панъ Лукашъ
Улановъский самъ одъ себе и именемъ пана
Крыштофа Вишъневъского—вуя своего, земенина
повету Нолъковыского о забите и замордоване
ганебъиое иебощыка цаца Ііавъла Вишъневъ-

ского—ак їдемика Виленского, сына его пана
Крыштофа Вишневъского, а брата вуечъного его
пана Улановского за възятемъ певъное ведомости
зъ видымусовъ с книгъ кгродскихъ Виленъскихъ
на его милости пана Вацлава Жабу—слугу осве-
цоного княжати ясне вельможного его милости
пана Крыштофа Радивила—воеводы Виленского,
гетмана найвышшого великого князства Литовъ-
ского, а его милости пана Адама Хърщоновича—
земенина повету Ошъменского и на его милости
пана Миколая Храповицкого, на пана Миколая
Служку и Стромиловича—слугъ %гожъ освецо-
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ного княжати ясне вельможъпого его милости
папа воеводы Внленъского, яко прынъцьшадовъ
самыхъ речы нижей меиеной, такъже на слугъ

и номочъниковъ ихъ, имены u ирозвускамн имъ
добре ведомыхъ, якъ которого зъ нихъ зовутъ,
а меновпте на слугу пана Жабы Яна Ксенъжо-
польского, на слугу пана Хърщоновпчового Ми-
колая Кручковъского, а на слугу его милости
пана Храповицкого неякого Яблонского н неякого
Яна Суходольского, чоловека лезиого, н на Яна
Межевъского, яко госиодара долу шіжей мене-
ного, зъ которого се забойство стало, о томъ,
ижъ въ року теперешнемъ тнсеча шестьсотъ
тридцать иятомъ, месеца Февъраля з дня четь-
вертого на день пятый въ ночы, могло быть о
године семой зъ вечора, тотъ помененый пебо-
щыкъ панъ Вишневъский ехалъ зъ веселя пана
Матея Бучинского, слуги его .милости пана Хренъ-
товпча, з дому его, за Виленскою брамою ку Лу-
кишъкомъ лежачому, зъ паноиъ Уръбаномъ Ру-
дольфомъ, садовничымъ княжати его милости
пана воеводы Виленъского, тамъже тые вси вышъ
лом'ененые особы, выпадшы з дому Навъла . .
. . . мещанина Виленъского, где на тотъ часъ

былъ господаромъ Янъ Межевъский, за Виленъ-
скою брамою недалеко двору его милости пана
воеводы Виленского лежачый, выпадшы зъ стрель-
бою розною, зъ шаблями, кордами, мечами и
инъшымъ рознымъ оружемъ, на санях'ь седячого
вебощыка пана Павла Вшпневъского—академика
Виленъского, чоловека спокойного, ни въ чомъ і
собе невинного безъ даня жадное ирычыпы ок-
рутне а не литостиве зранили, забили, замордовали!

;и иры томъ бою лупъ учынили, а то есть ме-
j повите възяли готовыхъ грошей, в атласе шъкар-
I латъпымъ зашытыхъ, которые онъ па собе спо-
собом'і. реликвиара на шънуре едвабъномъ на
шые носилъ. золотыхъ чырвоныхъ петьдесятъ,
колиакъ собильцовын за золотыхъ польскихъ
сорокъ, выдру лисомъ подшытую за золотыхъ
двадцать. Якожъ тое тело забитого небощыка
пана Ншпъиевъокого в томъ же року вышъ ме-
нованомъ, месеца Февъраля пятого дня па враде
оказывано и ихъ милости иаиа ііацлава Жабу,
папа Адама Хърщоновича, Суходольского, Ме-
жсвъского, Ксенжогюльского, Кручковского, яко
мужобойцовъ на горачомъ учынъку врадовъне
правне възятыхъ, до скуточное росправы о тое
забите небощыка пана Вишневского до везеня
замку Виленского осадить дано, о чомъ въсемъ
ширей ъъ процесе иервшомъ ихъ милости па-
новъ академиковъ Виленскихъ н реляцыяхъ епе-
рала выражоно есть. О што въсе иомененый
нанъ Улановский, понавяючы первшое жалобы,
на враде учыненое, а хотечы именемъ пана
Крыштофа Инншевского, вуя своего и именемъ
своимъ з ыхъ милостями особами вышъ мене-
НЫІІИ ІіраВОМ'Ь ЧЫІШТЬ И ОНЫХЪ ЯКО М^'ЖОбОЙ-

цовъ нравъне конать, далъ тую жалобу свою до
книгъ кгродскихъ Виленскихъ заиисать, што
есть записано. Roku tysiąc sześćseth trzydziestego
piątego, miesiąca Februaryi dwudziestego czwartego
daia opowiadano. Jan Markiewicz — podstarosci
Wileński.

Тоже, J\° 4)6% актъ Je }.

M 242. —1035 r. 29 Іншя.

Заявленіе о нанесеній побоевъ ремесленнику Б лковскому и отнятіи у него де-

негъ на дорог съ Антоколя къ эаику, возл цейхгауза.

На враде его королевской милости кгродъ-
скомъ воеводства Виленского передо мъною Аиъ-
дреемъ Орецлавъскияъ, подъвоеводзымъ Виленъ-
скимъ opowiadał у żałował sławetny pan Bartło-
miey Gawłowicki—pisarz maistratu miasta Wileń-

skiego na Kazimierza Kulbaka—rybaka Wileńskiego,

za Wilią mieszkającego, w krzywdzie czeladnika
swego Symona Hryszkiewicza Białkowskiego o tem,
yż w roku teraznieyszem tysiąc sześćset trzydzie-
stym piątym, miesiąca Juni dwudziestego dziewią-
tego dnt.i, w dzień świętego Piotra у Pawła święta
rzymskiego, pomieniony czeladnik pana Gawło-
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wickiego Białkowski, bywszy na nabożeństwie na
Antokolu w kościele świętego Piotra, szedł spo-
koynie nazad iuż po niszporze z Antokola do mia-
sta Wileńskiego, tamże tego roku, miesiąca у dnia
wyszey pomienionego ten Kulbak, przepomniawszy
boiazni Bożey у srogosci prawa pospolitego, a po-
pełniaiąc zbytek у exces pod czas odpracowania
sądów głównych trybunalnych, sam osobą swą у z
pomocnikami swymi, ymiony у nazwiskami "iemu
Ku]bace, rybakowi dobrze wiadomymi, pomienonego
czeladnika luałkowskiego, ydącego z Antokola,
zchodząc z mostu za cehawsem ku zamku, prze-
iąwszy у zastąpiwszy na dobrowolney drodze, ok-

rutnie a nielitosciwie kyimi, obuchami zbił, zra-
nił, zmordował у w głowie ranę szkodliwą zadał;
у przy tym boiu łup uczynił, to iest gotowych pie-
niędzy kop dwanaście groszy litewskich odiął gwał-
townie у pograbił у pewnie by onego Białko w -
skiego na śmierć zabił, by niektórzy ludzie z Anto-
kola ydąc nie odratowały, z którego to zranienia
niewaidomo iesli ten pomieniony czeladnik pana
Gawlowickiego żyw będzie. O co chcąc żałobliwy
s tym pomienionym Rybakiem prawnie czynić, to
opowiedanie swoje do xiąg urzędowych grodzkich
Wileńskich dał zapisać.

Тоже, іЛ? 4j6y, актъ Ą .

№ 243.-1635 г. Ч Іюля.

Заявл ні вознаго объ уплат Залесскимъ долга Дзыбл вскону.

Ja Stephan Gromacky—generał iego krolew-
skiey mości woiewodstwa Wileńskiego zeznawam
tym moim relacynym kwitem, yż w roku tera-
znieyszym tysiąc sześćset trzydziestym piątym, mie-
siąca Jula siódmego dnia, maiąc ia generał przy
sobie stroną dwuch slachcicow, pana Jerzego Ła-
banowskiego, a pana Stephana Alexieiewicza, z
którą z ton stroną byłem użytym у wziętym od
pana Simona Zaleskiego, sługy pana Jakuba Sien-
kiewicza—burmistrza iego królewskiey mości mia-
sta Wileńskiego tu Wilnie do domu pana Jana
Dziblewskiego, generała woiewodstwa Wileńskiego
na podzamczu, nad rzeką Wilna, niedaleko kościoła
Marii Magdaleny leżącego, tamże w tym domu
zostawszy samego pana Jana Dziblewskiego od-
dał у odliczył do rąk iego talarzamy у połtorakainy
kop siedymdziesiąt pięć liczby litewskiej, którą
te surame pieniędzy kop siedymdziesiąt pięć liczby
litewskiey prziąwszy у odliczywszy "od pomienio-
nego pana Simona Zaleskiego. upominał się czty-
rech łokcy korazy łazurowey angielskiej, na co
pan Zalesky powiedział—wszak, panie Dziblewsky,
nie obieczał pan moy przy tey ugodzie z waszmo-
ścią, ieno trzy, a nie cztyri Na co pan Dziblew-
sky powiedział: o, panie Zalesky. wszak wiesz, że
у sąd główny trybunahiy nakazał na panu wasz-
mości kop sto у iedne, a ia wydzisz żem wziął

kop siedymdziesiąt pięć, a twemu panu opuściłem
kop dwadzieścia sześć; o tosz ynaczey nic, ieno mi
macie dać łokci cztyri karazy łazurowey angiel-
skiey; ieslibyscie mi пі mieli dać, tedy z tey ugody
nic у tich pieniędzy brać nie będę, którą te cztyri
łokcie karazy według potrzebowania pana Dziblew-
skiego od pana Sienkiewicza przy tey sumie pie-
niędzy zwysz mianowaney oddano iest według ugody
у postanowienia, które te oddanie kop siedym-
dziesiąt pięć у cztyrech łokcy karazy pan Simon.
Zalesky—sługa pana Sienkiewiczów, mną genera-
łem у tą stroną oszwiadczywszy, upominał się o
kwitaciią z oddania tey sumy wszytkiey, według
dekretu na. panu Sienkiewiczu, panu swym wskaza-
ney. Na co pan Dziblewski przy mnie gienerale у

| przy tey stronie mowył, obiecuiąc dać kwitaciią z
'oddania sobie tey sumy, według dekretu, iaką bę-
Idziecie chcieli. A tak ia generał, com wydział у
! słyszał у przy którym oddaniu tey sumy byłem,
dałem ten moy kwit ku przyznaniu у zapisaniu do
ksiąg grodzkich Wileńskich s podpisem ręki mey
у s pieczęcią moią у pod pieczęćmy strony szla-
chty na ten czas przy mnie byłey. Pisań Wilnie,
roku, miesiąca у dnia zwysz mianowanego. Ste-
phan Gromacky generał ręką swą.

Тоже, Л? 4S6q, актъ № j -
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№ 2U. -1636 г. 16 Мая.

Явка продажной записи, данной Вил нскимъ латинскииъ пископомъ Юрі мъ Тыш-

к вичемъ ректору Вил нской іезуитской коллегіи Угневскому на домъ, называе-

мый Отульбинскимъ.

Выішсъ с книгъ головныхъ трыбуяальныхъ,
у Вильни одправованыхъ.

Лета отъ нароженья Сына Божого тисеча
шестьсотъ тридцать шестоі^ месеца Мая шест-
надцатого дня.

ІІередъ нами судьями головными духовными
и св тскими, на трибуналъ у велнкомъ князстве
Литовскомъ з воеводствъ, земль и поветовъ на
рокъ теперешний тлсеча шестьсотъ тридцать шо-
стый обраньши, постановившысе очевисто ясне
вельможный в Возе велебъный его милость
ксіондзъ Юри Тышкевичъ, бискупъ Жмойтскій,
оповедалъ и иокладалъ листъ свой, добровольный
вечисто продажный запись, водлугъ права справ-
леный, даный и належачий его милости ксеидзу
Сымону Укгъневскому, рекътору колеюмъ и ака-
демии Виленской социетатисъ Езу на речъ, ме-
новито в немъ выражоную, и ствердивъши тотъ
листъ устнымъ сознанемъ своимъ, просилъ, абы
до кънигъ головъныхъ трыбунальныхъ былъ
внисанъ. Мы судъ того листу огледавъшы и
чытанаго выслухавшы, дали есмо его до книгъ
вписати и въписуючы слово до слова такъ се
в собе маетъ.

Ja Jerzy Tyszkiewicz, z łaski Bożey biskup
Zmuydzki, czynie wiadomo tym listem moym do-

browolnym wieczystey przedaży, komu by o tym
na czasy potomne wiedzieć należało, yż co na osobę
moię у na dyspositią panowie Stanisław Bolcewicz,
Jan Janowicz, Michał Mikołaiewicz Heliaszewiczo-
wie Gieyszowie, dosyć czyniąc za długi sławney
pamięci stryia swego, w Bodzę zmarłego iego mo-
ści xdza Malchera Heliaszewicza Gieysza, biskupa
Zmoydzkiego, antecessora moiego, rożnym kościo-
łom у pobożnym uczynkom należące, kamienicę w
Wilnie w rynku, Rybnym końcu, na rogu Jopowey
ulicę leżącą, nazwaną Stulbinską, knpioną niegdy
przez przerzeczonego iego mości xdza biskupa
Zmoydzkiego, a na nich prawem dziedzicznym
przypadaiącą, dobrowolnie ustąpili у prawnie u

sądu ziemskiego Zmoydzkiego zrzekszy się, ocze-
wisto przyznali przez woźnego, w moc, w dzierże-
nie у wiekuiste używanie ze wszytkiemi iey przy-
naleźnosciami у pożytkami, iako się z dawnych
czasów w zawarciu swym miała у teraz ma, po-
dali. Te tedy przerzeczoną kamienicę ia Jerzy Ty-
szkiewicz, biskup Zmoydzki względem rożnych na
kościoły, a pobożne uczynki sum legowanych у
woli ostatnych wykonania, ktorę były zostały po
śmierci przerzeczonego nieboszczyka xdza Helia-
szewicza, biskupa Zmoydzkiego niewykonane, obio-
wszy prawnie, iako szerzey w tym zapisie od pa-
nów Heliiaszewiczow mnie danym wyrażono, prze-
daię wiecznym, a nieodzownym prawem wielebnemu
w Bodzę iego mości xdzu Symonowi Ugniewskiemu,
rectorowi Cólleyum у Akademiey Wilenskiey socie-
tatis Jesu у następcom iego rectorom tegoż Colle-
yum za piętnaście tysięcy złotych polskich,
która suma piętnaście tysięcy złotych tak mię od
iego mości xdza Symona Ugniewskiego doszła, yż
co swiętey pamięci iego mość xdz Heliiaszewicz
był iuż tę kamienicę zawiódł xdzu Philipowi Fry-
zyuszowi, przeszłemu rectorowi tegoż Cólleyum
prawem wyderkafowym w roku tysiąc sześćsetnym
trzydziestym wtorym, C/erwca dwudziestego piątego
dnia, iako zapis nieboszczykowski świadczy, w
dziesięciu tysięcy złotych polskich, te dziesięć ty-
sięcy złotych w ten contract swoy kupny wieczy-
sty potrąciwszy, dodał mi pięć tysięcy złotych
polskich. Przeto ia te dziesięć tysięcy złotych
polskich iako za pewną у gotową summę pienię-
dzy xdzu rectorowi Cólleyum Wileńskiego z
prawa wyderkafowego należącą, przyiowszy, a do
tego pięć tysięcy złotych polskich gotowymi od iego
mości xdza Symona Ugniewskiego do siebie wzio-
wszy, przerzeczoney kamienicę у wszelakiego do
niey prawa zrzekam się у władzą wiecznerai czasy
postenpuię, a w moć, dzierżenie у wiekuiste uży-
wanie przerzeczonemu iego mości xdzu Symonowi
Ugniewskiemu у następcom jego puszczam, z mu-
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rami, z sklepami, z piwnicami, z domami, z pla
cami, z wodą przez kanały publiczne ciekącą, z spra

wami, z exemptiami у ze wszytkterai wolnosciam
у własnościami, wokrąg, wzdłuż у szerokość do
niey należącemi, iako się z dawnych czasów w
sobie miała, teraz ma у mieć może, nic zgoła na
siebie, ani na kogo inszego z obcych albo bliskich
pokrewnych у przyiacioł moych nie wymuiąc, j
IUZ od daty tego listu mego wieczystey, a nieod-
zowney przedaży wolno będzie xdzu rectorowi w
tey kamienicy naprawować, budować, naymować
у wszelakie pożytki według przemysłu у upodo-
bania swego odbierać, na którą sprawy, listy, przy-
wilegia у wszytkie munimenta do niey należące
temuż iego mości xdzu Symonowi Ugniewskiemu
oddałem у u sądu głównego Trybunalnego, w roku
tysiąc sześćsetnym trzydziestym szóstym w Wilnie
odprawowanego, przyznałem. A ia, pomieniony Jerzy
Tyszkiewicz, biskup Zmoydzki ani przez siebie, ani
przez kogo inszego z obcych albo powinnych у
pokrewnych moych do tey kamienicy wstępować
się nie będę у prawa żadnego sobie albo komu
inszemu przywłaszczać nie mam, ani trudności
zadney zadawać nie będę mógł pod zapłaceniem
tak wielkiey zaręki, iako ważność tey kamienicę
wynosi, у owszem pod tymiże zarękami u kożdego
sądu od kożdego, który by się do tey kamienicę у
przedaży moiey iakim kolwiek prawem wstępo-
wać ważył, bronić у zastępować, podług prawa,
mnie od panów Heliaszewicow wzwysz pomienio-
nych danego, oczyszczać у za obwieszczeniem ewin-
kować powinien będę. A ten list moy у rzecz w

nim opisana przy całey a zupełney mocy wieczne-
mi czasy zostawać ma. Na com dał ten moy list
wieczystey у nieodzowney przedaży iego mości
xdzu Symonowi Ugniewskemu, rectorowi Colleyum
у Academiey Wilenskiey societatis Jesu, pod pie-
częcią у s podpisem ręki mey własney, także pod
prieczęciami у s podpisami rąk ych mości panów
pieczętarzow, ode mnie do tego listu mego ustnie
proszonych, którzy się przy pieczęciach swych rę-
koma swemi niżey podpisać raczyli. Pisań w
Wilnie roku Pańskiego tysiąc szećsetnego trzydzie-
stego szóstego, miesiąca Maia czternastego dnia. У
того листу печатей прытисненыхъ чотыры, а
подписъ рукъ тыми словы: Jerzy Tyszkiewicz,
biskup Zmoydzki m. propria. Jako pieczętarz Jo-
zeph Klonowski, stolnik Połocki. Proszony pieczę-
tarz Stanisław Szołkowski. Proszony pieczętarz
do tego listu Stanisław Heliaszewicz Gieysz manu
propria. Которы тотъ листъ до кънигъ годов-
иыхъ трыбунальныхъ естъ вписанъ, с которыхъ
u сесъ выписъ подъ печатью земъскою воевод-
ства Виленекого в Бозе велебъному его милости
ксендзу Сымону Укъгневъскому рекътору коле-
оиъ Виленъского есть выданъ. Писанъ у Вильни.
Marcin Żagiel, proboscz Wilensky Oszmianski depu-
tat duchowni m. p. Jan Ciechanowiecky, sędzia ziem-
>ky Orszansky, marszałek koła duchownego m. p.
Danieli Poniathowski, woeiewodstwa Wileńskiego

koła duchownego deputat m. р. Ян/ь Коленда
іисарь. Скорыкговалъ Спортикъ.

Изъ Р. О. В. П. Б, Б, шк. 2, папка 202 док. .
\° 99-

№ 245.-1638 г. 7 Мая.

аавл ні татарина Айсы Кулаковскаго о нанесеній ему побоевъ татарами изъ

с л нія Ваки.

На враде господарьсвомъ кгродскоиъ Вилен-
скоиъ, передо мною Аидрееиъ Преславскимъ-
хоружыиъ Слонимскимъ, подвоеводимъ Вилеп-
скииъ жаловалъ и оповедалъ татарынъ госпо-
дарьский воеводства Троцкого князь Айса Аб-
раимовичъ Кулаковский, в селе Япашевскомъ

Вацкомъ мешкаючый, на татаровъ господарьскихъ
Вацкихъ воеводства Виленского, на князя Ща-
сного Алеевича и на князя Давида Енсеечевича
Абулевича, о томі,, ижъ в року теперепшемъ
тиоеча шестьсотъ тридцать осмомъ, месеца Мая
сеиого дня. будучому ему вышей"» менованому
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князю Айсе Абраимовичу Кулаковскому в месте
его королевское милости столечномъ Виленскомъ
по потребахъ своихъ власныхъ домовыхъ, а стоя-
чому господою у дому мещанина ясне вельмож-
ного в Бозе велебного его милости ксендза Аб-
рагама Войны — бискупа Виленского, у Адама
Руклицкого, за брамою Рудницкою на улицы Ква-
шельной мешкаючого, тамъ-же будучи дей убе-
спечоному, человеку спокойному и правомъ по-
сполитымъ обварованому, у вызбе у столу седя-
чому, не ведать з якихъ прычынъ вышей поме-
неные татарове, збунтовавшысе на него князя
Айсу Кулаковского, прышовшы з многими по-
мочниками своими, которыхъ они сами лепей
знаютъ и имена ихъ ведаютъ до тое вышей ме-
нованое господы, а взявшы нередъ себе злый
умыслъ, запомневшы боязни Божое и срокгости
права посполитого подъ часъ отправованья су-
довъ головныхъ трыбунальныхъ и рочковъ су-
довыхъ кгродскихъ Виленскихъ маевыхъ, первей
словы злыми не учстивыми лаяли, сромотили и
заразомъ добывшы брони, збили, змордовали и

шкодливе зранили, меновите руку левую шъты-
хомъ шаблею пробили, у голову ранили и ку-
лачьемъ або пястями тваръ усю побили и покры-
вавили и мало не забили, ажъ его иншые суседи
одратовали, и еще одходечы с тое господы пох-
валку на него учынили, мовечы в тые слова—
если дей есмо тебе теперь не забили, тогды и
потомъ трафимъ такий часъ, же тебе забимо и
с сего света згладимо; а если бы дей имъ што
альбо и зраненье якое сталосе, тогды то в обо-
роне быть мусело. Въ чомъ онъ Айса Абраимо-
вичъ Кулаковский, маючы одъ нихъ татаровъ
вышей менованыхъ князя Щасного Алеевича и
князя Давида Енсеичевича Абулевича великий
жаль и крывду и зраненье шкодливое собе ста-
лое, а хотечы з ними обема о тое часу своего
прав не чынить, далъ тое оповеданье свое до
книгъ кгродскихъ Виленскихъ записать, што
есть записано.

Вилен. центр, архивъ. Изъ связки документові

Виленскаю гродскаю суда, № 4702> актъ Л? 28.

№ 246.—1638 г. 15 Мая.

Жалоба Якова Рус цкаго на нанесете ему побо въ и ограбл ні Никола мъ

Кис лемъ.

На враде госііодарскомъ кгродскомъ Вилен-
скомъ, передо мною Андреемъ Прецлавскимъ—
хоружыдіъ Слонимскимъ, подвоеводзымъ Вилен-
скиліъ оповедалъ и жаловалъ земенинъ госис-
дарский воеводства Минского ианъ Якубъ Ру-
сецкий ыаземенина госиодарского воеводства Ни-
тебского его милость пана Миколая Киселя, о
томъ, ижъ року тисеча шестьсотъ трыдцеть ос-
мого, месеца Мая четвертого дня, кгды ехалъ
тотъ помененый Русецкий за паномъ СБОИМЪ его
милостью паном'Ь Мокгилышцкимъ до Варшавы
за НОДІШЫМЪ мандатомъ нану Мокгильиицкому
отъ его милости пана Юзефа Лвовича Корсака—
старосты Мстиславского и Дисенского передъ
судъ асесорский его королевское милости, и
едучы черезъ Иилыю, стунилъ по некоторыхъ

пильныхъ и важныхъ потребахъ п.чпскихъ, и
кгды дей того поменепого дня ехалъ улицою Са-
вичою в рьшокъ, тамъ же его милость пащ. Ки-
сель з господы свое, на той Савичой згліщы стоя-
чое, где па тотъ часъ стоитъ, нетъ ведома з
яких'ь прычынъ подъ часъ отиравованя судовъ
головныхъ трыбуналышхъ, будучы самъ на тотъ
часъ денутатомъ, а зневажаючы право посиолм-
тое и винъ в немъ на таковыхъ описашхъ,
выиадшы з господы самь я челядью своею, кото-
рыхъ его милость самъ леней знаетъ и яко ко-
торого зовутъ ведаетъ, заразъ нагонивши того
пана Русецкого, с коня челяди зтегнуть казалъ
и до свое господы завевшы, коня, который кош-
товалъ копъ двадцать шерстью гнедого з кульба-
кою и митюкомъ фалендышу червоного, кошъто-
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вала копъ десеть грошей, иистолетовъ пара, куп-
лена за копъ двадцеть грошей литовскихъ, сакъвы
(съ) справами и речами, в который, могъло быть
речей за копъ десеть грошей, до того и панскихъ
грошей было у мешъку у Тыхъ же сакъвахъ
«шечатованыхъ, опъ папъ Русецкий ведать пе
можеіъ и пану своему 0 т о право заховуетъ,-
то все взялъ и бевъправъне безъ жадного лица
«ґвалтовне пограбилъ, а его самого черезъ ночь
У своей господе державши и еще мало на томъ
маючы человека собе ничего невинного, покоемъ
права посполнтоі , обварованого, однявшы шаблю
отъ него и в кишеіш было золотыхъ шесть гро-
шей, челядь ошарпала и до турмы до замку, па
головішкн, збудованую всадплъ, пе маючы жадное

прычьшы. Которого панъ подстаростий видечы
быть невинпе осажоного, державшы дни чогыры,
потуремное взявшы, яко чоловека невинного, вы-
пустилъ. А хотечы тотъ панъ Русецкий о тую
зневагу свою и о побранье речы правомъ зъ его
милостью паномъ Кпселемъ чынить, такъ тежъ
заховавши пану своему, пану Мокгильшщкому
за възлтьемъ ведомости прыступъ правъпый и
ояоведане чыненя, сюю протестацыю далъ до
книгъ записать, што есть записано.

Року тысеча шестьсотъ трыдцать осмого, ме-
сеца Мая пятнадцатого дня оповедано на ураде.
Jan Markiewicz—podstarosci Wilienski.

Тоже, № 4JO2, актъ Л? )о.

№ 247.—1618 г. 17 Лая.

Заявлені Христофора Жука, урядника князя Гедройтя, о покраж лошади у

крестьянина им нія Гедройтя.

На враде его королевское милости кгродскомъ
въ замку Виленскомъ, передо мною Андреемъ
ирецлавскимъ-хоружымъ Слонимскимъ, подвое-
водимъ Виленскимъ оповедалъ врадникъ его ми-
лости князя Ыарцыяна Кгедройтя-подсудка Ви-
ленского, именья и двора его милости Кгедроить
в повете Виленскомъ лежачого, напъ Крыштофъ
^Укъ, о томъ, штожъ дей подъ бытность са-

его милости пана моего у В.иьни но спра-

Т У ШІ Ле^ъ с « о и ъ «-
трыбунальныаъ з некоторыми людьми

того ГмГ З Ъ , Л е к ^ м и н ^ « - Речами стравными Ć
Г Г Г ~ Ц

Д ° В И Л Ь І Ш до камеиицъ

КгедройтскихъУ b " ° W m ' П 0 Д Д а Н Ы Х Ъ

пркпн « г,* р о б о т у в о ж е и ь я глины и

Г з а п е ч Ы Ш ЄГ0 ДШЛ0СТН' І іа 1 І 0 ™ е и
на Зяреч} оудучые, .тогды дей взялъ ьемн пев-
шую ведомость отъ подданого Кгедройтского Яна
Вершив, который въ семь року тнееча шесть-
сотъ трыдцать осмомъ, месеца Мая, робивши в
цекгельнн его МИЛОСТИ ш, Заречу и иоехалъ на

ночлегъ с клячою своею до иовильна на сено
жати Повилеііские его милости пана моего, тамъ
же тое ночы в помененомъ року теперешнимъ,
месеца Мая з дня четырнадцатого на день пет-
надцатый, кгды ночовалъ, тую клячу шерстью
гнедую, жадпое одмены немаючую, третимъ ле-
томъ будучою, яко тотъ подданый менуетъ, за
семь копъ грошей литовскихъ купленую, нетъ
недома хто укравши взявшы, и нетъ ведома где
зипровадилъ. Тогды тотъ врадникъ его милости
пана подсудковъ, заховуючы о то с кождымъ
таковымъ, где бы се у кого и у чыего подданого
тая кляча того подданого Кгедройтского звышъ
менованого оказала, вольное мовенье и дохоженье,
просилъ абы тое оповеданье его на тотъ часъ
до книгъ кгродскихъ Виленскихъ было записано-

Roku tysiąc sześćset trzydziestego ósmego, mie-
siąca Maia siedranastego dnia opowiedano na urzę-
dzie. Jan Markiewicz—podstarosci Wilienski.

Тоже J\; 4702, акшъ .J\s }i.
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№ 248.—1638 г. 21 Мая.

Заявленіе вознаго о неуплат Войт хомъ Томашевичеыъ долга еврею

Ульфу.

Ja Marcin Jankowski—generał iego krolewskiey
mości woiewodztwa Wileńskiego ze&nawam tym
moim ąuitem, iż w roku teraznieyszym tysiąc sześć-
set trzydziestym ósmym, miesiąca Maia dwudziestego
pierwszego dnia, maiąc przy sobie stronę dwóch
szlachciców pana Jana Pawłowicza a pana Piotra
Michayłowicza za użyciem od żyda miasta iego kro-
lewskiey mości Wileńskiego Ulpha do domu szpi-
talnego niemieckiego, w zaułku do świętego Miko-
łaia idąc, przeciwko domu raicy Kilczewskiego le-
żącego, dla czynienia pilności у odbirania sumy
pieniendzy kop piąciudziesiąt litewskich według
listu dobrowolnego zapisu, sobie danego od pana
Woyciecha Tomnszewicza, passamannika, iako na
roku, dniu у niieyscu w tym liście dobrowolnym
zapisie pana Wojciecha Tomasze wicza opisano у

dołożono iest, czynił pilność tego dnia zwysz pisa-
nego. Ulph żyd miasta Wileńskiego gotów będąc
odbirania tey sumy pieniendzy zwysz mianowaney,
a odebrawszy, list zapis panu Woiciechowi Toma-
szewiczowi wrócić; niżli tego dnia zwysz pisanego
pan Tomaszewicz tey sumy pieniendzy zwysz mia-
nowaney nie oddał, listu zapisu swego nie oswo-
bodził. Którą to pilność swoie Ulph żyd Wileński
pilnowawszy tego dnia już wieczór mną generałem
у stroną szlachtą oświadczył. I na tom dał ten
moy quit pod pieczęcią у s podpisem ręki теу у
pod piczęciami strony szlachty na ten czas byłey.
Pisań roku, miesiąca у dnia zwysz opisanego. Mar-
cin Jankowski—generał ręką swą.

Тоже, Л: 4702, акть Л- 2.

№ 249. - 1638 г. 31 Мая.

Жалоба Ленартовича на Ф одора бурмистра Дубровенскаго, который обманнымъ

способомъ вэялъ у него три с ребрянныхъ креста, н« заплативши д н гъ.

Року тисеча шестьсотъ тридцать осмого, ме-
сеца Мая тридцать перъвого дня.

Jan Markiewicz, podstarosci Wileński.

На враде его королевское милости кгродскомъ
воеводства Впленъского, передо мною Анъдреемъ
Прецълавъскимъ—хоружымъ Слонимскимъ, подъ-
воеводзымъ Виленскимъ оповедалъ и обътяжъ-
ливе жаловалъ мещанинъ и куиецъ места Ви-
ленъского славетный панъ Себестыянъ Ленаръ-
товичъ на неякогось Федора — буръмистра зъ
места Домъбровъыа, который едучы иры после
Москевъскомъ давъного часу, будучи у Иилыш,
родомъ зъ Москвы якъ се меновалъ, о томъ,
ижъ въ семь року теиерешъпемъ тисеча шесть-

сотъ трыдцатв осмомъ, месеца Мая двадцать се-
мого дня тотъ помененый Федоръ—бурмистръ у
его жалоблнвого Ленартовича крыжовъ тры
сребрныхъ зълотистыхъ, каменьмн садзоныхъ,
прышодшы въдомъ его на Коньской улицы стоя-
чый, за двадцать таляровъ сторговалъ и тые
крыжы до себе побравъгаы до господы своей за-
несъ и заразомъ грошы прынести обецалъ, нижъли
тотъ помененый Федоръ буръмистръ, пропомъ-
невъшы боязни Божое и срокгости права поспо-
литого, на таковыхъ злыхъ людей описаного, тые
крыжы побравъшы и за оные незаплативъшы,
молчкомъ, крыеме, потаемъне, способомъ зълсі-
дейскимъ, иепрыстойнымъ, того року, месеца и
дня зъвышъ писаного зъ места столечъиого



321 —

Виленского прочъ зъбегъ и утеклъ, за которымъ
жалобливый и в погоню бегалъ, которого пости-
гнуть не моглъ. О што хотечы с тымъ бурмист-
ромъ Федоромъ жалобливый правъне чынить,

далъ тое оповедане до книгъ кгродскихъ Внленъ-
скихъ записать, што есть записано.

Изъ связки документові Виленскаю іродскаю
суда, № 2?02, актъ Je $4.

П 250. -1638 г. 12 Іюня.

Заявл ні о покраж лошадей изъ дома Гавт ра, на Под8амч , по сос дству съ

вангелическимъ зборомъ.

Року тисеча шестьсотъ тридцать осмого, ме-
сеца Июня дванадцатого дня оповедано. Jan Маг-
kiewicz, podstarosci Wileński.

На враде его королевское милости кгродскомъ
воеводства Виленъского, иередо мъною Анъдреемъ
ІІрецлавъскимъ—хоружымъ Слонинскимъ, нод-
воеводзынъ Виленскииъ, opowiadał у żałował
szlachetny pan Marcin Gawter—obywateł у kupiec
miasta Wilenckiego, o tem, yż w roku terazniey-
szym tysiąc sześćset trzydziestym ósmym, miesiąca
Juny z dnia iedynastego na dzień dwunasty, w
nocy z piątku na subote, w nocy nie wiadomo jacy
zli ludzie złodzieie, zakradszy sie do kamienice iego
pana Gawtera, w mieście Wileńskim na Podzamczu

leżącey, koni dwuch szerscią szpakowatych, iednego
dryganta swietloyszego z odmianą na prawey no-
dze przedniey, rog sie rozszczepił, a drugiego wa-
łacha z brudna szpakowatego, ucho prawe w wierz-
chu szmat urzniony, które konie kosztowały dwie-
ście złotych polskich, z tey kamienice styłu fortą,
na ulice w tył zboru do Bernadynow ydącą, tych
koni wywiedli у ukradli, o które pokradzienie tych
koni chcąc żałobliwy s tymi złodzieimi у z koż-
dym takowym, gdzie by tych koni poznać у poscig-
nąć mógł, prawnie, czynić do wzięcia wiadomości
dał to opowiadanie do ksiąg grodzkich Wileńskich
zapisać, што есть записано.

Тоже, Л? 47°2! актъ Л? J.

ЛЬ 251. - 163S г. 1S Іюня.

Заявл ні Христофора М шкел вича о нанесеній ему на Внл нской улиц по-

бо въ татарами изъ деревни Солтаниш къ.

"оку тисеча шестьсотъ трыдцать осмого,
месеца Июня осмьнадцатого дня на враде опо-
ведано.

На враде госнодарскомъ кгродскомъ Вилен-
свомъ, передо мною Андреемъ Прецлавскимъ—
хоружымъ Слоаимскимъ, подвоеводзымъ Вилеи-
скимъ, opowiadał у żałował sławetney pan Kry-
sztoph Mieskielewicz, mieszczanin miasta Wileń-
skiego, na tatar, w siele Sołtaniszkach osiadłosciami
mieszkających, na Elimota, na Michała Ordyncza
na Kardyiasia, ych własnego ymiona niewiadomych

o to, yż w roku teraznieyszim tysiąc sześćset trzi-
dziestym ósmym, miesiąca Junia piątego dnia, gdy
on, Mieskielewicz szedł z rynku ulicą wielką Wi-
lęnską do domu у mieszkania swego, tu Wilnie
niepodaleko mostu murowanego na gruncie przy
kościele oycow Karmelitanow kościelnym leżącego.oni
pomienieni tatarowie, opiłemi będąc, spodkawszy iego
Mieskielewicza spokoynie idącego, żadney broni przy
sobio nie maiącego, bez żadney przycziney szarpali,
bili pięściami, obuchami, sromocąc, łaiąc słowy do
ucziciwego urodzenia szkodliwemi, a pHtyinporwawszi

41
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sie* do broni posiekli, poranili, w głowie ran kilka bar-
zo szkodliwych zadali; od którego' zranienia у gwał-
townego obuchami zbicia nie wiedzieć iesly żiw
zostanie. A mało na tym maiąc, odpowiedź у ро-
chwałke na zdrowie iego Miskielewicza w głos
uczynili, mówiąc: idź s tym teraz, a zatym czego
więcy się spodzieway. Осо on Mieskielewicz, chcąc

s pomienionemi tatarami prawem czinió у onegó
czasu z nimi szerzy у podostatku : oczewiscie mó-
wić, te żałobę swą żałosną do xiąg . urzędowych
grockich Wileńskich ku zapisaniu podał, што есть
принято и записано.

Тоже, № 47О2> якіпъ № і).

№ 252. —1638 г. 18 Ьоня.

Жалоба Ивана Гормана на Юндплла, который на халъ на него съ лошадью и

причикилъ ув чье.

Року д тридцать осмого, месеца Июня.
' На враде кгродскомъ Виденскомъ, передо .мною

Андреемъ Прецлавскимъ — хоружымъ Слоним-
скюіъ, подвоеводимъ Виленъскимъ обтяжливе
жаловалъ и оповедалъ то земенпнъ господарский
повету Лидского папъ Япъ Шиймоновичъ Гор-
шпъ на земяиъ господарскихъ повету воевод-
ства Виленского, урожолыхъ пана Яна ІОндила,
енерала и на сына его пана Якуба ІОндила, ко-
торый пры немъ уставичне мешкаетъ, кромъ
жадное службы, никому не служечы, па именью и
у дому его, пазваномъ Висянчппскомъ, въ повете
Виленскомъ лежачомъ, такъ тежъ и на полоч-
ника ихъ Миколая Бальцеровича Кормановпча
Новокуцского, о томъ, штожъ дей в селъ року
ау тридцать осмого, месеца Июпя четвертого дня
былъ дей онъ иапъ Горманъ л месте господар-
скомъ столечномъ Виленскомъ в некоторыхъ
пильныхъ потребахъ и снранахъ свонхъ иодъ
часъ отправовапья того часу справъ суду голов-
ного труб}7нального в месте Виленскомъ и, отпра-
вивши некоторые потребы свои па торгу коп-
скомъ, а будучы онъ папъ Горманъ иокоемъ по-
сполитымъ обварованымъ, шолъ до господы своей,
где возъ и конь его сталъ, до дому мещанина
Виленского Адама Мешъковского, лежачого на
улицы Рудницкой, улицою Рудницкою з рынку,
хотечы вжо до дому своего отъехать Горманов-
ского, в повете Лидскомъ лежачого, и скоро вы-
гаодшы з брамы менованой Рудницкой и вжо

оддаль отъ брамы прыходечы ему пану Гормапу
педалеко господы своей вышей менованой, дому
Мешковского, то иакъ дей тогожъ року, месеца
и дня и на томъ же урочыщу, па улицы Рудниц-
кой йдучого его пана Гормана, яко се вышей
иоменило, тотъ сынъ его папа ІОидила, енерала
Я к у б Ъ ЮНДИЛЪ II С ТЫМЪ НОМОЧШІКОМЪ СВОПМ'Ь

ЗГиколаемъ Кормановичомъ Новокуцскимъ, знать
за волею и росказапьемт^ властнымъ его пана
ІОпдила, енерала, отца своего, тутъ бз'дучы того
часу в месте Виленскомъ, идучы ему пану Гор-
ману менованою улицою, кромъ данья собе жад-
ное прычыны отъ него, едучы на коняхъ вер-
хами обадва, тотъ Николай Новокуцский со всее
моцы клусомъ и заводою стылу, пе оповедне и с
тым7, Якубомъ ІОидиломъ, сыномъ его папа ене-
рала ІОндила певипне и незбожпе его нана
Гормана коньми, шкодливе и окрутле тронтнли
заду о брукъ и до смерти были забили, ажъ за-
ледво в кольку годинъ до себе ледво до намети
прышолъ, за поднятьемъ и ратункомъ людей доб-
рш:ъ розныхъ, поспольства, мещанъ Внлеис[;ихъ,
которые ужилилисе, будучы боязпею Божою ру-
ШОПЫМІІ, отъ земли его иоднели одъ такъ шкод-
ливого забитья коньми. Который тотъ бой зу-
фальства своего ему пану Горману они учинили
подъ часъ отнравованьн судовъ головныхъ тры-
бунальныхъ и ексцесъ понолиили водлугъ права
посполитого її конституции трыбуналышхъ и
на стаиъ его шляхецкій обелжыли, што ку иема-
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лому жалю и крывде жалосной то учынили,. о
што хотечи -зними правне чынити и мовить,
далъ тую жалобу свою до кннгъ здешнпхъ кгрод-

скихъ Впленскихъ записать, • што есть. за-
писано. • . . . • .г. •

Тсже, Л

№258—1638 г. 18 Іюня.

Жалоба Войт ха Абрамовича на нанес ні ему побо въ лавочниками на Имбарахъ.

На враде его королевское милости кгродскомъ
воеводства Виленского, передо мъиого Анъдреемъ
Прецлавъскпмъ—хоружымъ Слонимъскнмъ, под-
воеводішъ Виленскимъ, жаловалъ и репротесто-
валъ земенннъ господарьский воеводства Вилен-
ского п повету Упитского урожоный папъ Вой-
техъ Абрамовичъ—слуга его милости пана Мн-
колая Млечка—подкоморого Оршанского на пана
Тпмофея Сафяновича, райцу места господарьского
Вилепского, который жалуетъ въ крывде крама-
ров'ь, слугъ своих7ъ на пме ІОрья Михайловича
Буконтовича и Яна Якубовича досыть неспра-
ведливе, яко взялъ жалобливый ведомость с иро-
тестацыи, до книгъ головныхъ трыбунальныхъ
донесенеє, якобы в року теперешнемъ тнсеча
шестьсотъ тридцать осмомъ, месеца Пюия пя-
того дня о т , панъ Абрамовпчъ—слуга его мило-
сти пана іюдкомориго, якобы будучы ошілымъ,
подъ часъ отправовапья судовъ головныхъ тры-
буналышхъ зухвалыіе ностунуючы и ексцесъ,
проиомневшы срокгости нравное, поиолняючы,
якобы идучы мимо крамъ инбариый Юрья Ми-
хайловича Буконтовича, якобы безбронного, без-
винного, молчкомъ, потаємне штыхомъ нробилъ и
навылетъ подъ левую руку нрогналъ, на кото-
рого якобы, кгды люде добрые заволали, абы се
гамовалъ и якобы другого Яна Якубовича без-
бронного у голову штыхомъ ранилъ и, отъ то-
вару инбарного оттогнавшы, товары пороскидалъ,
которые якобы погинули, о чомъ в той змышле-
лой, неправдивой иротестацып его пана райцы
описано есть. Которой той жалобы жалобливый
нотваръ в томъ пункте задаетъ, же не такъ,
яко седеяло, неправдиве нанисалъ; онъ, жалобли-
пый будучы посланымъ в пилышхъ, важпыхъ
спрапахъ и потребахъ панд своего его, милости
пана подкоморого Оршанского до места здешнего

Впленского и справуючы потребы панские, шолъ
тихо и скромпе, яко чоловекъ спокойный, не ве-
даючы ни о чомъ и о жадной зваде не мыслечы,
яко подъ часъ отправованья судовъ головныхъ
трыбуналышхъ, в року вышъ мепованомъ месеца
Июня пятого дня, о године девятой с полудня,
кгды мимо костелъ Казимера спетого поминувши
скромне прошолъ, а прыходечы до пнбарскихъ
крамовъ, которые уже замкнены были везде и
праве прыходячому жалобливому до камепицы
помененого райцы, подъ которою инбары на доле
суть, гамъже помененые крамникп его, пана райцы,
будучы людьми онилыми, стояли передъ ирамами,
ул;е замкнеными, фуки, галасы зуфальства своего
чынечы, яко то они звыкли, уфаючы поспольству
своему своволенство п деснекта чынятъ, его жа-
лоблпвого тихо и скромне до госиоды своее, до
камешщы Петра Бракара, в месте Виленскомъ в
рыб;.ном'ь концу лежачого, тазгьже тые крам-
нички безъ жадное прычыны первей жалобливого
словами ущыпливыми почали лаять и соромотить,
а потомъ занолавшы на помочникп, иоспольство
имъ знаемыхъ: бите, забите такового, овакого
сына, п каменьемъ почали на пего тискать и
тотъ Юрий Буконтовичъ и Янъ Якубовичъ, яко
самые прынцьшалове, въ рынпітокъ пъхать и по-
томъ поспольство, будучы уже на змове,прыпадшы
до него, жалобливого человека о колькодесятъ
били, мордовали киями и каменьми, а потомъ
)гже его жалобливого шарпать почали. Въ чомъ
жалоблпвый бачечы таковый утискъ на себе, до-
бывшы шабли, самъ одипъ имъ се боронилъ, и
если бы што кольвекъ имъ зраненья достать се
мело, тогды ла ночаткомъ ихъ и въ обороне
здоровья своего достать се мусело, и окръваве-
ного, збитого, уходечы збытку своего, давшы
знать иехоте его милости пана варшадковой,
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ошарпавши его жалобливого, яко на него по-
спольетво напало, згинуло е кешени таляровъ би-
тыхъ десеть, ножъ сребремъ оправный злоти-
стый, коштовалъ золотыхъ тры, и уже окрыва-
веного, не допустивши до господы жалобливого,
до каменицы вышъ мененое, до пана ротмистра,
маршалка трыбунальского, збитого и ошарпаного
отпровадили, который бой енералови воеводства

Виленского оказывалъ. С которымъ паномъ рай-
цою онъ жалобливый обо все хотечы правоиъ
чынить и справедливости собе правне доводить
далъ тое оповеданье и жалобу свою до книгъ.

Roku tysiąc sześćset trydziestego ósmego, mie-
siąca Junia osmnastego dnia na urzędzie opowia-
dano. Jan Mackiewicz podstarosci Wileński.

Тоже, <№ 4702, актъ № її.

№ 264. —1638 г. 2 Сентября.

Жалоба Матиса Пилишки на Якова Яновича за неуплату ку д н гъ за квартиру

со столомъ и нанесете ему раны.

На враде его королевское милости кгродскомъ
воеводства Виленского передомною Апдреемъ
Прецлавскимъ, хоружымъ Слонимскимъ, подвое-
водимъ Виленскимъ оповедалъ и обтежливе жа-
ловалъ мещанинъ его королевское милости ме-
ста Виленского славетный Матыяіпъ Пилишка,
кравецъ на земенина господарского повету Лид-
ского пана Якуба Яновича, ижъ опъ панъ Яно-
вичъ в року теперешнемъ тисеча шесть сотъ
тридцать осмомъ, подъ часъ отправованья су-
довъ головъныхъ трыбунадьныхъ, прыехавшы до
места здешнего Виленского для писанья в кан-
целярии трыбунальской, и посполу с товары-
шомъ своимъ тежъ канцеляристок», с паномъ Зу-
брыцкимъ станули господою у него жалобливого
в дому его, тутъ в месте Виленскомъ па рогу
в заулку, идучомъ до костела светого Миколая,
лежачомъ, просечы его жалобливого самого и
малжонки его пани Раины, абы стравный столъ
у нихъ мети могли и змовившы з ними отъ
стравы платить почому, на што жалобливый з
малжонкою своею иозволилъ, разумеючы, же во-
длугъ обетницы и постановепья з ними безъ
жадного затрудненья заплатять; якожъ панъ
Зубрыцкій, доеыть чынечы водлугъ умовы своее,
з особы одное с поденкованьемъ по сконченыо
трибуналу за все заплатилъ, и у него пана Яку-
ба Яновича за стравованье отъ столу заплаты
потребовали и лагодными словы за свою власт-
ность просили, то пакъ року вышъ менонаного

тисеча шестьсотъ трыдцать осмого, месеца Ав-
густа трыдцатого дня, не платечы онъ панъ Яно-
вичъ и ни в чомъ застановенью своему доеыть
не чынечы, одно нрепомневъшы боязни Божое,
не огледаючысе на срокгость правяую и каранье,
в праве посполитомъ на выстунныхъ людей опи-
саное, в томъ же дому вышъ менованомъ онъ
паиъ Яновичъ первей словами ущыпливыми его
жалобливого лжылъ, соромотилъ, а потомъ, хоте-
чы его жалобливого на смерть забить, змерылъ
в перси стрелить, нижли с прейзрепья Божого
онъ панъ Зубрыцкий з боязни Божое пиштолетъ
рукою потрутнлъ, же не в перси, яле въ руку
левую шкодливе иострелилъ, ианъ Богъ ведаетъ
естли жывъ, альбо тою рукою владнути будетъ;
а таковый збытокъ учынившы, зместа уездчалъ,
ажъ его пана Яновича в дорозе догошівшы не-
подалеку Впльня в Гурахъ до'замку Виленско-
го до росправы до везенья осадить дали были,
лечъ онъ панъ Яновичъ ужывъшы людей доб-
рыхъ, жебы везенемъ не трапили, обецуючы жа-
лоблнвого слушне погодить, а кгды былъ уволь-
пеный, сего жъ року нышъ мененого, месеца
Августа трыдцать первого дня ркомо в дому
его жалобливого вышъ мененомъ почалъ годить,
не кончечы угоды слушное, але отповеди и по-
хвалки на здоровье самого жалобливого и мал-
жонку его чынечы, не скончывшы угоды не о-
поведне з места Виленского уехалъ. Въ чомъ
жалобливый будучы иостреленымъ и хорымъ,
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счытечысе правомъ посполитымъ, хотечы пра-
вне справедливости з нимъ паномъ Яновичомъ
доводить, згодившысе с правомъ посполитымъ
артыкуломъ двадцать девятымъ розделу четвер-
того, в которомъ описуетъ—если бы хто, зъ ин-
шого повету выехавшы, а въ иншый поветъ
прыехавшы, збытокъ який учыиилъ, тогды в томъ
повете або воеводстве, где бы то учынилъ, тамъ
ее и усправедливнти маетъ; о што все онъ жа-

лоблизый яко о пострелене свое, такъ тежъ о
отповедь, похвалку, на обудвухъ особъ черезъ
него пана Яновича учыненую, не будучы без-
печъни здоровья своего, хотечы з нимъ паноиъ
Яновичомъ правомъ чынить, до чого ему право
дорогу укажетъ, просилъ, абы тое оповеданье и
жалоба его до книгъ кгродскихъ Виленскихъ
была записана, што есть записано.

Тоже, Л? 47О2> лктъ № 20.

и« 255. — 1638 г. 7 Сентября.

Заявленіе Юрія Трыбуш вича объ отдач ему Біюсскимъ краденой лошади въ за-

логъ за взятые въ долгъ шесть копъ грошей.

Лета отъ нарожеші Сына Божого л^лн (1638),'
месеца Сентебра семого дин. Jan Markiewicz»
podsturosci Wilienski.

На враде его королевское милости кгродскомъ
Виленскомъ передомною Андреемъ Ирецлавскпмъ,
хоружымъ Слонимскимъ, подізоеводимъ Вплен-
скимъ, жаловалъ и оповедалъ мещанпнъ места
Виленского, подъ ихъ милосіпю отіга Доминика-
ны оселость маючый, ІІРИЪ Юрий Трыбушевичъ
стрыхаръ на пана Яна Войтеховпча Бпюского
о томъ, штожъ дей в року тенерешнемъ тпсеча
шестьсотъ тридцать осмола», месеца Августа
двадцать девятого дня, прыехавшы и ставши онъ
панъ Бшоскнй господою в дому иомененого па
на ІОрья Трыбушевнча, здесь 'у Впльни за ре-
кою Вельею межы рыбаками внленскими лежа-
чомъ, тамъ же дей уживши оиъ паігь Бшоскнй
прозьбами своими его пана ІОрья, абы ему до
часу певного пенезьмч выгодплъ, взнлъ и позы-
чылъ у него шесть копъ грошей литовскихъ, а
упевняючы его пана Юрья же ему тые грошы
незадолго отдати медъ, заставплъ у него тотъ
панъ Биюский у той шести копахъ грошей кля-
чу шерстью нлесшівую до лчухъ недель, нове-
даючы и твердечы то, же тая кляча пана его
Биюского власная есть, чому оиъ панъ
Юрий неречы и на тую прозьбу его чьшечы,
кгды ему пану Биюскому шесть копъ грошей
далъ, а до себе тую клячу ласташшмъ сиосо-

бомъ узялъ, онъ дей нанъ БИЮСКИЙ, стоечы в
той господе своей, а в дому помененого пана
Юрья, знову падъ тамтую шесть копъ грошей
полтора золотого пивомъ напилъ и съодного, ку-
пуючы тую клячу, пры тыхъ шести копахъ и
тую полтора золотыхъ заплатити мелъ. Цо кото-
ромъ взятью тыхъ пепезей, кгды дей онъ панъ
Биюскпй, заставивши тую клячу у него, пана
Трыбушевича и напившы полтора золотого, с то-
го дому помененого а з господы своей выехала,
будучы онъ панъ Юрий того певенъ, же тая
кляча безъ жадного подозрепя его пана Биюско-
го власпгч есть, ажебы оное дармо не кармить,
але який же кольвекъ собе пожытокъ учынилъ,

КГДЫ ТОЮ КЛЯ-ІОЮ ІІОСПОДЪ ЗЫНШИМИ КОНЬМИ СВО-

ИМИ с того дому своего до кляштора Свето Ду-

ского на потребу ихъ милостей отцовъ домини-
кановъ ваппо челядникови своему, на име Кры-
штофу Петровичу возити казалъ, тамъ же дей
сего року вышей мепованого тисеча шестьсотъ
тридцать осмого, месеца Сеитябра второго дня,
познавши боярыпъ Неменчынский, до тивунства
Виленского прыслухаючоій, на име Мальхеръ
Монтъкевичъ тую клячу вышей менованую, пет7>
дей ведома якимъ способомъ черезъ того пана
Биюскаго у него набитую, а поведаючы, же то
клича власная того боярина есть, того дня вы-
шей номененого, перенявши тотъ боярынъ з слу-
гами замковыми челедь его пана*Юрья Трыбу-
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шевича, кгды они отвезшы вапно до кляштора
помененого назадъ с тощыми возами до дому
ехали, на Пушкаріш тутъ в месте Виленскомъ
противно дому войта его кнежацкое милости па-
на воеводы Внлеяского подле мосту мурованого
іірыеждчаючы тую дей клячу вышей помененую
шерстью плеснивую, ему пану Юрью отъ того
пана Бшоского заставленую, с хомутомъ с коле-
сою и з скрынею, в которой вапно вожоно, на
томъ врочыщу ыенованомъ тые слуги замковые
пры томъ боярыне взявіны, а того челядника
помененого Крыштофа Петровича нобившы и обел-
жывшы с тою клячою здесь до замку Виленско-
го отпровадили и до турмы осадили, о чомъ
кгды дей емуІОрыо ведомость дано, ино дей онъ
на завтрее прышодшы до замку зъ нхъ мило-
стью отцы доминионы тую клячу на наруку до
росправы правное, яко будучы невинный чоло-
векъ, взялъ, а выкупаючы тую клячу з ураду,
а помененого челядника своего с турмы, тры зо-
лотыхъ польскихъ, а прытомъ и даючы на ин-

шые. розные-доходы,..врадов.ые,. всего одного • з
другимъ, болей нижели на: полтрети копы гро-
шей за.таковымъ подступнымъ ошуканемъ тою,
клячою подезраною с.прычыны его пана Бию~
ского власныхъ грошей своихъ наложыти и ут-
ратити дей муселъ, што.дей все в одно местце
здожывшы с тою шестьми копами грошей позы-
чоными и полторы золотого напитыми, такъ
тежъ и с тымъ помененымъ выдаткомъ, учынить.
деветь копъ и грошей дванадцать литовскихъ, о
который таковый подступокъ, также о тые гро-
шы свое менованые, на тую клячу заставою да-
ные и наложение, и пры томъ о бой и везене
того челядника своего, который безвинпе кгво-
ли той клячы за прычыною его пана Биюского
терпети муселъ, хотечы з пимъ наномъ Бию-
скимъ правне поступоватн и невинность свою
показати, далъ тое оноведаце свое до книгъ
кгродскихъ Вилепскихъ записати, што есть за-
писано.

Тоже, за i6)S i., J\° 4702' <№ 2I<

№ 256. - 163S г. 12 Сентября.

Заявленіе Войт ха Матушевскаго объ опознанш имъ неподалеку Стефановскаго

костела на Вурбишскомъ грунт пропавшихъ у него воловъ.

Року тисеча шестьсотъ трыдцать осмого, ме-
сеца Сенътебра дванатъцатого дня на враде опо-
ведано.

На враде господарскомъ кгродскомъ Вилен-
скомъ передо мною Андреемъ Прецлавскимъ—
хоружымъ Слонимскимъ, подвоеводзымъ Вилен-
скимъ оповедалъ и жаловалъ слуга и врадникъ
его милости пана Петра Воловича—подкоморого
Троцкого—старосты, Сомилишского, державы его
милости Старыхъ Трокъ Стракишокъ у повете
Троцкомъ лежачого, панъ Нойтехъ Матушевский
в крывде и за данемъ собе сиравы одъ подда-
ного Стракишского, до помененой державы Ста-
рыхъ Трокъ прыслухаючого в селе Стракишкахъ
домомъ мешкаючого, на име Мартина Шомони-
ча на мещанина Виленского, на Мартина Теклера,
мещанина и ложовника Виленского о томъ, ижъ

дей в семт. року тисеча шестьсотъ трыдцать
осмомъ, месеца Мая шостого дня украдено было
двухъ воловъ преречоному подданному его ми-
лости Мартину Шымоничу, на нашы ходячыхъ,
на сеножати села Стракишокъ, названой Нешка-
болисъ, у повете Троцкомъ лежачой, одного шер-
стью рабого, за которого торгуючы давано копъ
семь грошей литовскихъ, а другого шерстью
гнедого, задние ноги обедве копытами белыми,
за которого торгуючы давано ііолъшоста коны
грошей литовскихъ, о што и цротестацыя о то
у кгроду Троцкого чынена есть, о которыхъ во-
лахъ и по сесъ часъ ведомости мети немогъ,
хто бы ему украсти мелъ, ажъ дей теперь в
семъ року тисеса шестьсотъ трыдцать осмомъ,
месеца Сентебра одынадцатого дня, едучы тотъ
прер чоный подданый его милости пана иодкомо-
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рого.Мартинъ Шымовичъ зъ йеста господар-:
ского 'столечного Виленского до 'дому своего,
знашолъ и позналъ оручы тыми волами своими-
не.далеко места господаревого Вйденсвого и ко-
стела светого Счепана на кгрунт , названомъ
Бурбискомъ, у воеводстве Виленскимъ, лежачомъ,
челядника неякого, который именья своего по-
ведати не хотелъ, менуючы собе пана, которому-
служылъ, мещанина Виленского на име нана Мар-
тина/Геклера, который тотъ подданый его ми-
лости пана подкоморого тые волы свое обадва
пры-бытности слуги его милости пана своего

пана Якуба Неслуховского взявшы, зъ ене'ра-
ломъ и стороною при" томъ- будучою тые волы
до враду кгродского Виленского отдали; о кото-
рое таковое покраденье тыхъ воловъ, о неро-
бенье тому подданому и дворови, менуючы собе
великий жаль, крывду и шкоду с тьшъ, где се
бы тые волы теперь показали, врадникъ его ми-
лости пана подкоморого пменемъ его милости
пана своего далъ тое- оповедане свое до книгъ
кгродскихъ Внленскихъ записати, што есть за-
писано.

Тоже за ів}8 г., «Л? 4/02 № 2}.

№ 257. - 1640 г.

Жалоба на самовольное присво ні Марціаномъ Кгедройтемъ церковнаго грунта,

наданнаго Пречистенскому собору для поетройки мельницы.

Пе|)едо мною Еиохомъ поотапошш-
шысе очевнето целебный отецъ- . . . . прото-
попа Внленскй, оповедалт. и ;каловалъ (пменемъ)
в Боз превелебного его милости отца Антония
Селявы . . . . митрополита Киевского, Галцц-
кого ц всея Руси, на земяшша господарского вое-
водства Виленского, на паца Марцыяиа Кгедроіітя,
подсудка земского Виленского, о томъ, ижъ деіі
отъ давныхъ летъ наданый есть иевный кгрунтъ
и мейсце отъ наяснейшихіэ королей ихъ мило-
стей польских^., велшшхъ княжатъ Лнтовскпхъ
на реце Вилыш, неподалеку места Виленского,
вышей млына еі'о милости папа воеводзиного, na
побудоваиье млына и мельника пры томъ млыне
поселенье; а фундованый и иадашліі есть тотъ
кгрупт'ь и мейсце тое власне на церковь светое

Пречысгое, в месте Вилеаскомъ будучую. А нанъ
Кгедройть, нетъ ведома нкимъ дей правомъ, т отъ
кгрунтъ и мейсце, на церковь наданое, держытъ
и, побудовавшы тамъ розпые будынки надъ тою
рекою Вилнею, розные собе ножытки прывлаща-
етъ, деря;ытъ и ужываетъ не належне, а его ми-
лости отцу мптрополптовп уступити не хочетъ,
ку немалой шкоде и крывде церкви Божой. О
што заховуючы его милости отцу митрополите
такъ з самым'ь ианомъ Кгедройтемъ, яко и с

I кождымъ не належне тотъ кгрунтъ и мейсце (ка
! церковь наданое) держачымъ вольное мовенье,
просилъ поменепый отецъ протопопа Виленский,
аиы тая нротестацыя до книгъ врядовыхъ запи-
сана была.

Тоже, № 4592 у ъктъ A; і.

№ 25S. —1640 г. 2S Января.

Заявд ні архимандрита Виленскаго Свято-Троицкаго монастыря Алексія Дубо-

Еича о захват Кальвинскимъ сборомъ церковной земли по сос дству съ Пречи-

стонскнмъ соборомъ.

Anno Domini millesiino sexcentesiino ąuadragc-
simo, (lio yigesima octava Januarij.

Ex actis commissionis sacrae гееше majestatis
in causa monialium ordinis s. Francisci ecclesiae
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s. Michaelis emanatae et ііпае celebratae, contra
calvinos et eorum caetum Vilnensem occasione gra-
vissirae injuriae, eidem templo et sancti monialibus
illatae, ob violentam et contumeliosam eiaculatio-
nera in templuin et sacras iraagines angelorum, tum
et impressionem sagittarum tam extra muros eccle-
siae, quam intra, cum evidentissimo monialium, in
choro suo cantantium, periculo, dum illustrissimi
domini commissarij, illustrissimus et reverendlssi-
raus dominus Abrahamus Woyna, episcopus Уііпеп-
sis, illustrissimi domini Christophorus Radziwił, pa-
latinus Vilnensis, M. D. L. exercituum dux, Nico-
laus Kiszka, castellanus Trocensis, Gedeon Raiecki,
castellanus Minscensis, Stephanus Pac, procancella-
rius 31. IX L., Casimirus Sapieha, marsalcus cu-
riae, Martianus Tryzna, referendarius et notarius
M. D. Lit., nobis quoque ad hanc causam assump-
tis notariis seu secretariis, Bartholomaeo Cieszyń-
ski, canonico ііпепэі, secretario s. r. majestatis,
Thoma Wołano, marsalco Osmianensi etc, Obucho-
%vicz, tribuno Mozyrensi, ad inquisitionem et con-
spectionem, indagando de praemissis criminibus
veritatem, in coetam Саі іпіапшп ііиае ex opposito
templi monialium s. Michaelis descendissent, ad-
raodum reverendus pater Аіехіиз Dubowicz, Archi-
mandrita Yilnensis sanctissiraae Trinitatis, illust-1
rissimi et reverendissimi domini Raplmelis Korsak,
metropolitae totius Russiae, suo et totius cleri
uniti ritus graeci nomine hanc in vim protestatio-
nis suae chartam obtulit, quae ab illustrissimis do-
minis commissarijs catholicis admissa et recepta
est, cuius tenor de verbo ad verbum talis est. Xos
infrascripti nomine illustrissimi ac reverendissimi
domini Raphaelis Korsak, metropolitae totius Rus-
siae, patroni nostri ac nomine totius capituli yil-
nensis ad ecclesiam Beatissimae Virginis soleimiter
protestamur contra dd. dissidentes Calvinistas, per-
tinentes ad zbór Vilnensem, eo, quod dicti dissiden-
tes ex odio et contemptu religionis catholicae lo-
corumque ad Dei cultum consecratorum, primo in

pariete altaris ecclesiae Protectionis Beatissimae-
Virginis orientem versus superaedificayerint turrim.
suam seu propugnaculum zbori sui, secundo ex.
caemeterio, quod erat ad dictam ecclesiam, rersus
aequinoctium, aream sui zbori fecerint, domura. ibi-
dem praesbiterorum olim solo aequaverint; tertio,
quod ecclesiam s. Michaelis, ubi nunc manet Pet-
rus chirurgus calvinista, in lapideam conyerterint,
plurima ossa ibidem sepultorum eifuderint et eii-
cerint; quarto, quod duas lapideas domini Nabo-
rowski et ubi nunc hospitale calvinistarum ac do-
mum ligneam penes zbór pro.. . iuris fecerint et
censum solvere, uti ex fundo ecclesiastico, recu-
sent. Dequibus gravaminibus ac enormitatibus, uti-
cum profanatoribus locorum sacrorum et alienato-
ribus bonorum ecclesiasticorum atque subreptoribiis
censuum annuorum cadavera . . . *) in foro fori
jurę agere protestatur iteratis , . . **) humillime
rogamus, qnatenus hac protestatione actis inserta
accusatos culpatos citari et respondere iubeant.
Subscriptio huius chartae talis: Alexius Dubowicz,
archiraandrita Vilnensis monasterii sanctissimae
Trinitatis. Nicolaus Rybinski, notarius cathedralis
ecclesie Vilnensis Beatissimae Virginis. Quae quidem
protestatio actis inscripta ad instantiam ejusdem
admodum reverendi patris Alexij Dubowicz, archi-
mandritae extradita est anno Domini millesimo
sexcentesimo quadragesimo die vigesima Februarij.
Abrahamus Woyna. eps. Yiln. Casimirus Leo Sa-
pieha, marshalcus curiae M. D. L. Bartholomaeus
Cieszyński.. s. r. m. secret. et commissionis no-
tarius. Philippus Cazimirus Obuchowicz, tribunus
Mozerensis, protunc commissar. notarius.

Изъ рукотіснаю отд ленія Виленской публичт

ной библиотеки, Б. пік. 2, папка 202, док. № <)2.

*) Выкрошилось.
**) То;ке.
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№ 25'Л 1640 г. 25 Іюня.

Р шеніе короля Владислава IV по жалоб Виленскаго женскаго В рнардинскаго

монастыря на сскорбленія и напад нія со стороны вангелическаго сбора.

Видымусъ с кннгх головныхъ трнбупалышхъ,
у Вильни отнравованыхъ.

Лета on» наро;кеаья сына Божьего тисеча
шестьсот!» чотырдесятоі , м сяца Июня двадцать
пятого дин.

Цередъ падш судьями головиыми, иа Трибу-
налъ у великомъ кннзстве Лптовскомъ з вое-
водствъ, земль и нопетовъ на рокъ теперешний
тиевча шестьсотъ чотырдесятын обраними, по-
станоышъшысе пчевисто у суду ианъ Павелъ
Дашілешічъ, при бытности ясне вельможного в
Бозе целебного его милости ксендза Абрама
Войны, з ласки Бо/кое бискуца Виленьского. оно-
ведалъ и ку актыковашо нокладалъ декреті, его
королевское милости соймовый, в справе нпжей
меленой уделапыП, иросечы, абы тотъ декретъ
его королевское милости до кннгъ головныхъ
трибуналыіыхъ былъ уннсанъ, который уппсуючы
слово до слова такси в собе маеть.

Władysław IV z łaski Bożey kroi Polski, wiel-
kie xiąże Litewskie, Ruskie, Pruskie, Żmudzkie,
Mazowieckie, Inflantskie, Smoleńskie, Czernihow-
skie, a Szwedzki, Gottski, Wandalski dziedziczny
kroi. Oznay mniemy tym dekretem wyrokiem na-
szym seymowym, iż przed nami у рапу radami na-
szemi, przy boku naszym zasiadaiącemi, dnia pięt-
nastego miesiąca Maia teraznieyszego tysiąc sześć-
set czterdziestego roku z reiestru spraw sądowych
za przywołaniem generała naszego dwornego szla-
chetnego Krzysztopha Grusze.wskiego przypadła
była sprawa na instantią instigatora W. X. Lit.
z dclatiey wielebney panny Benedicty Lesiewskiey,
przełożoney klasztoru Wileńskiego s. Michała za-
konu s. Franciszka у wszytkidi panien zakonnych
tegoż klasztoru, actorow z icdney, a urodzonym
Jozephem Pietkiewiczem, nazywającym sio actorem
wszytkidi zborów W. X. L., także Balcerem Ła-
bęckim, Janem Jurskim, Ilartlibiuszem, Mathiaszem
Gierliczem у innemi wszytkiemi ministrami, prae-
dicantami, rcctorarni, bakałarzami, cathcchistami,
cantorami у gospodarzami zboru Wileńskiego, po-
zwanemi z drugiey strony, za odesłaniem coinmis-

sarzow od nas zesłanych у za przypozwem, do tego
odesłania od actorow po pozwanych na seym te-
raznieyszy wyniesionym, o to, iż pozwani, zapomniaw-
szy boiazni Hożey, nie respectuiąc na zwierzchność
у władze maiestatu naszego królewskiego, nie dba-
iąc na srogosć у karanie prawa pospolitego, oprócz
inszych excessow, ]>rzed tym rożnemi czasy przez
nich przeciw wierze swiętey у kościołom katholic-
kirn, także actorkom. pannom zakonnym popełnio-
nych, osobliwie czasu niedawnego dnia czwartego,
miesiąca Octobra, roku przeszłego tysiąc sześćset
trzydziestego dziewiątego, rzuciwszy się na iawną
obelgę maiestatu Hożego, na contempt wiary у
kościoła powszechnego rzymskiego, na wzruszenie
pokoiu pospolitego, ze zboru do kościoła s. Michała
z łuków strzelać ważyli, у mało panien zakonnych
w kościele, gdzie strzały wpadały, nie pozabiiali, w
szczyt kościelny у obrazy na nim będące pięć strzał
infixerunt, z kturych у dotąd iedna w obrazie Ra-
phała s. zostaie, a drugie, ne testimonium exstet
excessus, z muszkietów у inszey strzelby z faciaty
koscielney powybiiali у ludzi ubogich, na cmentarzu
tychże panien żebrzących, postrzelali у inne excessa
rożne poczynili, iako szerzey na terminie przypad-
łym słownie przełożyć у prawnemi documentami
dowieść declarowali. Do wskazania tedy na pozwa-
nych win w prawie opisanych, iako gwałtownikow
pokoiu pospolitego у invasorow kościoła Bożego,
tym pozwem mandatem na seym zapozwali. Ktura
sprawa gdy dnia wyżey mianowanego do sądzenia
przypadła, od wszytkich in genere pozwanych uro-
dzony Daniel Naborowski, czasnik у sędzia grodzki
Wileński, stanąwszy у uczyniwszy declaratią tako-
wą, iż ci pozwani tu na seymie podług odesłania
tey sprawy у mandatu po nich wyniesionego go-
towi są w tym obwinieniu iustiiicować się у nie-
winność swoie pokazać, prosił, abyśmy z zwierzch-
ności maiestatu naszego plenipotentów onym do tey
sprawy przydali. My z pany radami naszemi, ba-
cząc być prozbę urodzonego Kaborowskicgo słuszną
у z prawem pospolitym zgadzaiącą się, plenipoten-
tów szlachetnych Stanisława liienifwskiego, Jana

42
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Kiehrebeckicgo у kturego by sobie z zadwornych
iuristow zażyć mogli, pozwanym przydawszy, termin
do skuteczney w tey sprawie rosprawy do przy-
szłey sessiey sine beneficio aresti et amputatis qui-
busvis dillationibus odłożyliśmy, z kturey po przy-
daniu od nas plenipotentów dillatiey die vigesima
secunda monsis liuius, gdy ta sprawa przez tegoż
generała do skuteczney rosprawy przywołana była,
strony obiedwie, actorca przez szlachetnych Jana
Maszkowskiego у Woyciecha Chudzinskiego, z po-
zwanych zaś ieden urodzony Pietkewicz persona-
liter. a od drugich pozwanych przerzeczeni szla-
chetni Bieniew.-ki у Niehrebecki, plenipotentowie
ich stanowili się. Zatym szlachetny Jan Maszkow-
ski, plenipotent slrony powodowey, wywodząc tę
sprawę, wyliczał krzywdy przerzeczonych panien
zakonnych, i d dawnych czasów przez osoby we
zborze mieszkaiące im wyrządzane, a mianowicie
od roku tysiąc sześćset dwudziestego czwartego,
gdy rożne z łuków у muszkietów strzelania cum

dącego, utknęli. Nazajutrz zaś rożne słowa у znaki
sromotne tak na panny, іако у na tych ludzi, co
się strzałom dziwowali, ze zborowego dachu w
oknie czyniono, ciskaiąc, okazią do tumultów po-
dawali; iakoż dnia trzeciego po uczynku na prze-
chodzących ludzi у tych, co strzałom na kościele
tkwiącym dziwowali się. strzelano у niektórych
niewinnie pozabiiano, a zwłaszcza iednego ubogiego,
u wrót cmentarza panieńskiego siedzącego, zabito
у do szpitala zborowego zawleczono, іако о tym
protesta у relatie generalskie dostatecznie świad-
czą, kture na swym mieyscu czytane będą. O ktu-
rych takowych excessach za doniesieniem do waszey
krolewskiey mości na przeszłym seymie wprzód od
samych że dissidentow, a potyrn od wielebnego w
Bodze xiędza biskupa Wileńskiego, iako pasterza
mieysca tamtego, także za instantią koła posel-
skiego, do waszey krolewskiey mości gorąco wnie-
sioną, raczyłeś wasza królewska mość ex senatus
consulto panów commissarzow tak dla uczynienia

periculo vitae panien wypuszczano, słowa, piosnki j o tych, іако у inszych excessach inąuisitiey у są-
ii"ieprzystoyne na urąganie Bogu poświęconych pa-Jdzenia ich do Wilna zesłać, kturzy, na termin od
nien wydawaiąc, kamieńmi gwałtowne ciskania,
tak iż dormitarzo, na tey stronie ku zborowi bę-
dące, dla tego znieść у zamurować musiano, у іа-
śnie wielmożny niegdy Leo Sapieha, woiewoda Wi-
leński, hetman wielki W. X L, fundatorem tego
klasztoru będąc, murów podnosić kazał; nie dosyć
у tego było, że in contemptum religionis, gdy panny
zwyczaiem pospolitym katholickim in dedicatione
ecclesiae suae chorągiewkę wywieszały, oni też ze
zboru to. czego ani usta pocciwe, ani uszy poważ-
nego senatu sine horrore słyszeć mogą, przeciwko
kościołowi panieńskiemu wywieszali. W przeszłym
roku tysiąc sześćset trzydziestym dziewiątym, in
Septembri na naswiętszy sacrament w processiey

w. k. m. naznaczony ziachawszy у jurisdictia swoię
commissarską ufundowawszy, stron przez generała
przywołać kazali. Tamże z pozwanych ieden uro-
dzony Pietkiewicz, mieniąc się być actorem zborów
tak Wileńskiego, іако у inszych wszytkich, w wiel-
kim xięstwie Lit. nayduiących się, stanąwszy, uczy-
nił submissią, przyimuiąc forum у sędziów, propo-
sitiey panien zakonnych, iako strony powodowey wy-
słuchawszy, przydanych czterech practikow podług
żądania otrzymawszy, drugiego dnia po zaczęciu
sprawy miasto repliki domawiali się, aby ex acto-
ratu zboru Wileńskiego coniunctim skarga у krzyw-
dy sądzone były; co, iż na confusią processu wy-
ciągali, snadnie w tym contradictią odnieśli, iednak

na cmentarzu panieńskim odprawuiącey się, ka- J że te sprawę panien zakonnych, iako w commissiey
reieńmi rzucano; na krzyż, к tury pospolicie przed j w. k. m. primo loco położoną, (w kturą iuż wkro-
zakonnikami oycow Пепіапіуіим w processiey,! czyli), odprawiwszy, innych też рипсЮд porząd-
uprzedza, pułcegłą rzucono у mało zakonnika nie
zabito. A mało na tym maiąc. primis diebus Octob-
ris tegoż roku z łuku strzelano, gdzie panną Te-
ressę Kuncewiczowne, zakonniczke, w ogrodzie ich
klasztornym będącą, mało nie obrażono, potym na
chór panieński strzelano, tam przez okno kilka
strzał do kościoła wpadki, a w murze nad oknem
podle chóru cztery, a piątą w szatę przy lewey
nodze obrazu s. llaphała, na faciacie kościoła bę-

kiem subsecutive słuchać у inquirować pp. com-
missarze obiecali. Po takowey declaratiey plenipo-
tentowie zborowych, zapomniawszy innotescentiey
wyniesioney у submissiey, przed sądem coinmissar-
skim uczynioney, praepostere de tennino mówić
poczęli. Co iż magis ridiculum, a niżeli do contro-
wersiey necessarium było, na żądanie powodowey
strony przychylaiąc się, do commissiey w. k. m.,
parto adversa iioiuontradicente, wszyscy się zgod-
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nie na conspectią do kościoła s. .Michała у klasztoru
panieńskiego, a potym у do zboru pp. commissarze
zeszli, kturą dostatecznie odprawiwszy, świadectwa
testiura oculatorum et iuratorum. iako zwyczay iest
in criminalibus, у inne wszytkie probatie panien
zakonnych wysłuchawszy, przeciwne obrony (ieżeliby
iakie mieli) obwinioney stronie wnosić nakazali.
Obwinieni miasto pokazania przeciwney probatiey,
ludibria czyniąc, dopiero de reo pytać się poczęli,
komu by winę actrices dawały; tandem o securi-
tatem, aby Piekarski stana.ł у Rakowski z więzie-
nia był przywiedziony, prosili, przy kturych byt-
ności, wywodząc się z niewinności, producowali
priuatny scńpt iakiś confessatorum Rakowskiego
у drugie scripta, sine scitu parlis actoreae priua-
tim ufabricowane, w czym iż contradictie zacho-
dziły, że pp. commissarze niepowinni cudzey in-
quisitiey czytać, ale sami per se inąuirować, zaczym
te priratne attestatie na stronę uchyliwszy, ponie-
wasz Piekarski у Rakowski praesentes byli, onych
słuchać chcieli. Pozwani zborowi, na to nie pozwa-
laiąc, script iakiś niemały, per modum defensae
napisany, in anteriori processu popełnione defectus
includuiąc, te inconuenietia, kture im odcięte były,
a naybarziey że w nim fides pp. commissarzow nie
tylko in dubium vocata, ale też у authoritas w.
k. m., w commissiey wyrażona, conuellebatur, aby
do processu był przyjęty, nie pozwolili у aby strona
obwiniona podobnemi panien zakonnych wywodami,
to iest świadkami oczewisteini iustificowała się,
nakazali. Lecz obwinieni, biorąc to sobie za graua-
men, że ich pism priuatnych pp. commissarze nie
przyięli у ad occlusum rotulum pro authenticis
probationibus, poniewasz paritatem probationum
cum parte actorea, która testes oculatos et iura-
tos, iako się wyżey pomieniło, produxit, nie mieli,
wpisować nie dopuścili, przeciwko temu wszylkiemu
protestuiąc się, na seym do w. k. m. у do wszyt-
kich stanów Rzptey, iako to na osobney cedule ręką
Pietkiewicza podpisaney wyrażono, pp. commissarzom
podana, odezwali się у aby remittowani byli, pro-
sili. Л zatym też iego mość pan woiewoda Wileń-
ski z iego mością panem Mińskim, że daley actu
tego continuować nie mieli, declarowali sio. Pp.
commissarzow zaś maior pars lubo woli у roska-
zaniu w. k. mci dosyć czynić we wszytkim gotowi
byli, odprawiwszy pierwszy punct, do inszych, con-
seijuenter w commissiey wyrażonych, przystąpić

chcieli, iednak, że takowe contradictie у protesta-
tie pozwanych zborowych zaszły, skończyć tey com-
missiey nie mogli, ale do w. k. ni. у stanów rzptey
na seym odesłali, o czym szerzey ten act commis-
sarski у inąuisitorski w sobie disponuie. Po kturey
uczynieniu propositiey domawiał się przerzeczony
plenipotent actorow paenas legum extendi na ob-
winionych, a kościołom у klasztorom de securitate
provideri. Kturey takowey propositiey szlachetni
Stanisław Bieniewski у Jan .Niehrebecki, plenipo-
tentowie, strony pozwaney wysłucliawszy, szlachetny
Hieniewski, wprzód niewinność iakoby pozwanych
szerokiemi słowy wywodząc, potym powiedział, iż
tak z mandatu w. k. m, iako też у z remissy pp.
commissarzow terminu pozwani mieć nie mogą,
bo mandat ten stanowienia się im nie podług prawa
w. x. Lit. iest wydany, ukazuiąc to z Statutu w.
x. Lit., z rozdziału pierwszego, artikułu czterna-
stego, gdzie wyraźnie patet, iż mandatem w. k. m.
nie może żaden szlachcic być pozwany terminem
scisleyszym, a zwłaszcza, kiedy w. k. m. residować
raczysz w Koronie, tedy za osm niedziel, z poło-
żenia zaś tego mandatu terminu niemasz aż za
niedziel dwoie. Zaczym z mandatu takowego, ktu-
remu osm niedziel od położenia nie wyszło,
terminu nie maiąc, nie powinni się sprawo-
wać, gdyż у remissy nie było, bo pp. commis-
sarze żadnego dekretu nic czynili, у lubo pomie-
niony urodzony Pietkiewicz do w. k. m. у stanów
rzptey przed pany commissarzami ozwał, czynił to
non per modum appellationis. ale tylko рго оса-
tionis respectu gravaminum, kture dissidentes po-
nosili. Prosił tedy przerzeczony plenipotent, abyśmy,
terminu z ratyi wyżey mianowannych nie uznaw-
szy, pozwanych wolnemi uczynili. A plenipotento-
wie strony powodowey deducowali to, iż pozwani
tak z mandatu, iako też у z remissy pp. cominis-
sarzow inaią tu termin za mandatami, w kturych
nie dołożono terminu za osm niedziel, bo tego nie-
potrzeba było, gdyż takowe observantie tylko in
civilibus causis у to w zadwornych sprawach za-
chowuią się; ta zaś sprawa panien zakonnych iest
merę criminalis seymowa, zaczym iuxta legem et
constitutiones regni et ргахіш observatam termin
inakszy być niema, ieno dnia szóstego od zaczęcia
seymu, z remissy też że termin w nioy maią, pa-
tet to ex processu eoiniiiissanali, у z własnego
scriptu LMetkie wieżowego, w к tury m •spresse wy-
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raził to, że na teraznieyszy seym appellował' у
cum toto causae effectu odesłania prosił. Do tego
że у strona per affectatam dilJationem na iuristy
przyznała sobie termin у bez wszelakich zwłok,
exceptyi, dać o sobie sprawę submittowała się,
gwoii czemu у w dekrecie additionis beneflcium
aresti у inne zwłoki są odcięte. Niemoże tedy ex
praemissis rationibus zmykać terminu, ale powinni
in causa procedere. My kroi, z pany radami na-
szemi controversij stron obudwu przesłuchawszy у
one dobrze wyrozumiawszy, obrony strony po-
zwaney na stronę uchyliwszy у termin słuszny
tey sprawie liznąwszy, pozwanym daley in causa
procedere nakazaliśmy. Procedendo, plenipotentowie
strony pozwaney exceptionem fori zanosili, powia-
daiąc, iż ta sprawa iest causa simplicis facti, a
nie causa violatae immunitatis ecclesiasticae, gdyż
tu w tey sprawie idzie, ut ex protestationibus pa-
tet, od panien zakonnych uczynionych, o zabicie
iakiegoś ubogiego na ulicy у о inne krzywdy,
kture raczey factum priuatum. a nie publicum
crimen concernunt, ani też violationem immunitatum
ecclesiasticarum, gdyż o gwałt kościołów, iako Sta-
tut expresse nakazuie, forum w grodzie być ma,
zaczym aby ad forum competons remittowani byli,
prosili. Replicuiąc plenipotentowie strony powodo-
wey pokazali, iż to nie iest causa simplicis facti
vel priyati criminis, ale causa laesae maiestatis
Divinae, yiolatae immunitatis ecclesiasticae, іоіа-
tae pacis ac securitatis publicae, bo nie to tak da •
lecę causae crimen yiolatae immunitatis ecclesia-
sticae et tumultuandae pacis publicae, aby kto był
zabit albo ranny у żeby iaka obsangviolatio sub-
sequi miała, lub to przez mandat pozwanym, że
ubogi zabity, obiicitur, ale to że in contemptum
religionis catholicae et immunitatis ecclnsiasticae,
także in yilipendium legum publicarum strzały z
łuków na kościół wypuszczone, w chór kościelny
у obrazy kościelne zawiedzione, zaczym iuxta con-
stitutionem roku tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt
ósmego, ktura constitutia w roku tysiąc sześćset
iedenastym reassummowana у na wszytkie państwa
Koronne у w. x. L. extendowana iest et iuxta
specificam legem roku tysiąc sześćset szesnastego
także у Statut w. x. L. etiam o tych constitutiach
mentią czyni, dosyć dowodnie forum deducowała,
nie miiiey у ztąd, iż struna pozwana praepostere
post exceptionem termiiii zanosi contra iuris ordi-

nem exceptionem fori, ktura in iure pierwsza iest
zawsze, niżeli exceptio termini, gdyż wprzód po-
trzeba recusare judicem, niż wprzód z nim mówić
o terminie, a gdy wprzód mówi o terminie, przy-
znawa legitimitatem judicis eiusdem, zaczym uti
agnitum et approbatum ехсіреге nie może. Trzecia,
iż per appellationem ze wszytką sprawą samiż po-
zwani do sądu seymowego referowali się, a teraz
forum zmykać chcą. Z tych tedy ratyi prosili ple-
nipotentowie strony powodowey, aby pozwani tu
in foro comitiali responderent. My kroi z pany
radami naszemi po controversiach obudwu stron,
przed nami wnoszonych, bacząc, iż w takowych
sprawach, gdzie idzie o crimen laesae majestatis
Divinae, yiolatae immunitatis ecclesiasticae, pacis
ac securitatis publicae, nie gdzie indziey, ieno na
seymie forum być ma. Do tego iż strona pozwana
ze wszytką tą sprawą od commissarzow naszych
na seym teraznieyszy odezwała, przeto tu forum
uznawszy, pozwanym in causa respondere nakaza-
liśmy. A że się tego dnia spóźniło, do dnia iutrzey-
szego odłożyliśmy. Dnia dwudziestego trzeciego
Maia, za przywołaniem generalskim, strony obie-
dwie stanowili się, a respondendo plenipotentowie
strony pozwaney incompetentiam actoratus et ac-
tionis zadawali, actoratus ztąd, iż panny zakonne
actrices być nie mogą in ista causa, poniewasz cri-
minaliter in sanguinem czynić nie mogą. Do tego
iż są zakonnice, nie maią paritatem iuris et paenae,
zaczym by mogły ad paenam talionis sese inscri-
bere. Incompetentiam zaś actionis ztąd, iż in causa
praesenti nie iest yiolentia żadna perpetrata, co ex
protestationibus od panien zakonnych uczynionych
deducitur, w kturych nic inszego nie nayduie się,
tylko to, że z łuków strzelano, dwie panny zakonne,
iedne na chórze, drugą w ogrodzie mało nie za-
bito, ztąd tedy patet, że niemasz żadney іоіеп-
tiey, bo nikt z wypuszczonych strzał nie zabity,
ani obrażony. Zaczym iuxta constitutionem anni
millesimi sexcentesimi decimi sexti czynić nie mogą,
ktura praecise takowe, uti praemissum est, delicta
reąuirit. Jeśli zaś idzie o strzały, kture niewie-
dzieć zkąd są wypuszczone, iest na to evictor, Jo-
zeph Rakowski у Paweł Piekarski, kturzy iuridice
przyznali, że z domu p. Naborowskiego na wieże
zborową do kawek reereationis et ехегсіШ causa
strzelali. Niech że tedy panny zakonne takowego
strzelania na nich scigaią, aby pozwani, iako od



.actorow, tak у od samey actiey, iako nienależney,
•uwolnieni byli, domawiał się. Plenipotentowie zaś
partis actorea, refutuiąc citatorum dissidentium ex-

«ceptio, pierwszą contra corapetentiam actorek et
actionis, a drugą de evictore seu authore facti,
iako o Józefie Rakowskim у Pawle Piekarskim.
Co na pierwszą, że actrices nie mogą być compe-
tentes ztąd, iż są zakonnice, nie maią paritatem
juris et paenae, nie mogą criminaliter соп іпсеге,
nie mogą retaliari. tak solvowali: że lubo actrices

rsunt religiosae et mundo mortuae, nie mogą qui-
dem actus et functiones chiles ехегсеге per se,

.ale cum adminiculo mogą bespiecznie, a ile in pu-
blica iniuria, gdzie o zniewagę maiestatu Boskiego
idzie у zgwałcenie swobód у bespieczeństwa klasz-
tornego, bo co kolwiek in Divinam committitur
religionem, in omnium fertur iniuriam et crimen

-est publicum, -alioąue było by to inconueniens, żeby
powinne były ferre et tolerare violentias, a onych
iure vindicare nie mogły by. Nad to, że panny
zakonne w pozwie położone pro delatricibus, a in-

istygator w. x L. pro principali actore, iako pu-
blicus accusator in publico crimine, na kturego у
paena talionis spadać nie może, gdyż go necessitas
offitij publici in eo passu excusat, quod maximum
wyraźna constitutia anni millesimi sexcentesimi de-
cimi sexti tak disponuie, że o Yiolentie kościołów
у klasztorów, gdyż idzie de securitate omnium ec-
clesiarum et monasteriorum, może być albo delator

<od nas przydany, albo instigator o to czynić ma.
Co do conuictiey, у tę panny zakonne Hcite et le-
gitime wykonać mogą ex dispositione canonum; quo
ad actionem dissidentes pozwani wnoszą, że nullum
crimen, nikogo nie zabito, nikogo nie postrzelono,
affectus non punitur, nisi effectus, leges in facta
są postanowione, ieżeli strzelał Rakowski, strzelał
do kawek na zbór exercitij causa. Tak tedy to
dilluitur: żadna magis competens actio być nie
może, iako ta, ktura tak wielką enormitatem pu-
blici criminis toties repetiti za sobą pociąga, a
oraz nie tylko vindictam legum, ale też \indictam

(Divinam. Bo ieżeli ó takową zbrodnią czynić się nie
godzi, toć o żadną rzecz na świecie, у co oni alle-
.guią, że nikt nie zabit, nikt nie' postrzelon, toć
albo tego żałuią, że profusione sanguinis, ultra
•quam obijcitur, grayiore non sunt grassati ofsa
tiati; albo to tylko u nich crimen, quod facto ag
.grediuntur, non tamen perficiunt, у со się krwią

znamienicie nie obleie, więc у w tym się mylą.
żeby to był affectus sine effectu у żeby nie miał
być punibilis, tam to idzie, gdzie kto zamyśli, a nie
uczyni, bo cogitationis finis non eggreditur, ale tu
secus, albowiem była wprzód intentio у animus
malevolus imrnunitatem ecclesiae violandi, gdyż
ipso facto et ausu pertinaci, wypuszczaniem strzał
na kościół panien zakonnych у zawiedzieniem onych
w obrazy kościelne iest to ia effectum przywie-
dziono. I luboby żadney cruentatiey nie było, ktura
była, iako per protestationem sindica et mandatum
obijcitur, ale sam contemptus in sacra et religio-
nem et usus illicitus arrnorum, legę prohibitorum,
czyni enormitatem criminis у dissidsntow in ani-
madyersionem legum et paenas podaie. Więc у
ехегсШа być nie takie maią, kture leges, immu-
nitates et pacem publicam offendunt, у poniekąd
tu dissidentes agnoscunt crimen, tylko culpam ex
intentione removent. A nad to, że nie słowy, ani
ratiocinatione, ale innocentia et probationibus or-
dinarijs ex obiecto crimine potrzeba wychodzić.
Co się tknie evictorow albo intercessorow allego-
wanych, ci in criminalibus nie idą, tanto magis
gdy się kto na complices et correos criminis refe-
ruie, Statut wyraźny koronny, ktury у wielkie X.
L., iako рго іпсіат аппехат, wiąże у ex defectu
ad causam prawa W. X. L. referuie się, tak dis-
ponuie, nominatio in delictis non obtinet locum, nec
liberat delinquentem ostensio authoris delicti. Nie
mogą tedy pp. dissidentes nominatią tego Rakow-
skiego у Piekarskiego wychodzić ex crimine, gdyż
у Rakowski sam iako patet z :relatiey generałów,
nomine dissidentium w grodzie Wileńskim uczynio-
ney, lubo przyznawał, że strzelał, ale przywiedziony
będąc do strzał, nie znał ich za swoie, zkąd patet,
iż dissidenci sami per relationem criminis na Ra-
kowskiego intendunt eludere crimen у Rakowskiego
przez nieuznanie iego strzał a crimine chcą mieć
wolnego. Z tych tedy ratyi tak stronie dissidentium.
refutowanych, a z swoich dowodów wniesionych у
praw, także constitutij allegowanych manifeste pars
actorea competentiam wywiodszy, affectowała, aby
pozwani ad directam responsionem byli compello-
wani у insze probatie у dowody wcale zachowane.
My kroi z pany radami naszemi po wysłuchaniu
controversyi, 'przez obudwu stron wnoszonych, ac-
trices et actionem competentes uznawszy, pozwanym
directo respondere nakazaliśmy. In directa respon-
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sione plenipotentowie pozwanych principałom swym |tionem partis dissidentium, kturą na iurament a-
„„„„,„ ,„..„* t.__,. . . . . . . .,.___. j j j i b i l i iad evasionem iuratoriam brali circa confessata, w

grodzie Wileńskim recognita przez Piekarskiego у
Rakowskiego, także też przy attestatiach ludzi
tych, kturzy zdanie swoie dali, iż takowe wypu-
szczenie strzał nie ze "zboru, ale z domn urodzo-
nego Daniela Naborowskiego stało się, ktura eva-
sia ieżeliby ich potkać nie miała, prosili ad inąui-
sitionem у żeby inąuisitia strony powodowey, ktura
procedowała, na ten czas czytana nie była, ponie-
wasz tylko z iedney strony odprawiona iest, a po-
zwani pro parte sua oney nie wywiedli. Do tego
ta inąuisitia strony powodowey insufficiens z tyci
przyczyn, bo świadkowie, co świadczyli, iedni tu-
multów authorami, a drudzy actorami są, iako Za-
ranek, student, ktury wielkie excessa, daiąc occa-
sionem do tumultów, czynił, o cn у z szkół exclu-
dowany iest. Tenże pod ten czas iednego szlachcica
Butwiła bezwinnie zranił, francuza złupił, czego
protestatią z grodu Wileńskiego dnia osmnastego
miesiąca Octobra roku preszłego tysiąc sześćset
trzydziestego dziewiątego próbowali. О со у do zamku
do seąuestru był dany, kturego z więzienia wy-

o r a z

ięto; oycowie też Bernardyni świadectwa swego
iako duchowni dawać nie mogli, albowiem z pro
testatiey, kturą o zabicie iakiegoś żebraka na po-
zwanych zanieśli, actorami tey sprawy są. Na osta-
tek dzieci małych w leciech dwunastu у dziesiąciu
do świadectwa stawili, kturzy lat zupełnych nie
maiąc, podług prawa świadczyć nie mogą. A co
większa, że pp. commissarze od pozwanych inąui-
sitiey przyiąć у słuchać nie chieli, czego dowodząc
pokładali protestatią od iaśnie wielmożnego Krzy-
sztopha Radziwiła, woiewody Wileńskiego, hetmana

zabierali się, tak refutowali: ju-
ramentum simplex nie może potkać dissidentes, a:
to ztąd, iż juramenta sirnplicia in causis tylko ci-
vilibus iniuriae simplicis. in criminalibus autem
non item, a ile in publicis, ut hoc est criminibus,
kturych scrutinio et innocentia trzeba purgare delic-
ta, iuxta dictamen legum et iurium communium, у
ztąd. że oraz na inąuisitią się bierze, w czym prae-
iudicuieiuramento inąuisitia, że ich nie może potkać,
te są ratie. Pierwszn, iż w tey sprawie et in cri-
mine tam enormi, za instantią koła poselskiego, do-
w. k. m. у wszytkiego senatu wniesioną, et ex ье-
natus consulto deputowani są pp. coinmisarze ad'
inąuirendum hoc crimen, kturzy post fundatam.
iurisdictionem przywodząc in effectum commissio-
ncm, expediowali tę inąuisitią; swiadki od powodo-
wey strony inducowane examinowali, onych depo-
sitie odebrali et in occlusum rotulum coanotowali.
Dissidentes zaś, na kturych instantią potissimum ta
commissya nastąpiła, lubo się submiserunt ad res-
pondendum świadków, iednak będąc reąuisiti et
toties moniti, pro parte sua introducować niechcieli

у owszem appellationem interponowali, remissy na.
;eym teraznieyszy prosili, czym samym protelatio-

nem causae uczynili. Mali to im cedere in lacrum,
a justitiae in damnum, snadnie osądzić. Przeto iż

eneficio inąuisitionis sunt abusi, kture iterato nie-
ma być pozwolone. Druga ex legum dispositone у
Statut dawny, у constitutie świeże tak obloąuntur
gdyby pozwany z actorem pro uno eodernąue termino
nie wywiódł scrutinium, nie ma być dillatia dana,,
ale ex scrutinio actoris ma być sądzony. Trzecia,
że ta inąisitia, ktura per commissarios odprawiona

wielkiego W. X. L. у wielmożnego Gedeona Ra- i iest, nie nastąpiła ex termino partium, ale z wła-
ieckiego, kasztellana Mińskiego przeciwko pp. com- dze maiestatu w. k. m., ex senatus consulto ad.
misarzom, swym collegom zaniesioną. Drugą prote-1 inąuirendum crimen publicum et illud punieudum;
staią tegoż iego mości pana woiewody Wileńskiego
o wyięcie z więzienia przerzeczonego Zaranka.
Pokazawszy tedy onę inąuisitionem partis actoreae

utramąue tedy parteru tenet et stringit, tak actora,
iako у pozwanego, zaczyni osobna, ktorey strona
affectuie inąuisitia nie może być pozwolona. Infe-

insufficientem, allegowali, yż inąuisitiey partis ruią у to pozwani, że tam świadkowie mieli przy-
citatae pp. commissarze przyiąć nie chcieli. A na puszczeni być inhabiles ad tcstificandum, a tego-
ostatek że criminał nie dla strzelania, ale zabicia! nie probuią, lecz iako actus inąisitionis dexteri-
iakoby ubogiego samaż strona być rozumie, o co, tati et prudentiae ludzi tak wielkich był poru-
żadney inąuisitiey nie było, odesłania na nową^zony, tak oni pro lego ot facultate demandatu to
inąuisitią prosili, gdyż veritas non potest elici,
tylko ex utriusąue partis probationibus. Plenipo-
tentowie zaś strony powodowey, conyellendo jlla-

wszystko legitirne uważali, ąualitatem osób consido-
rowali, a takich, kturzy by nie byli idonei tcsti-
monio, nie przypuszczali. Co do Zaranka, ten okrut-
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шіе boli у iego depositia partem dissidentem, ktura
ztąd go impugnat, żeby miał być protestatiami
criminalneini notowany у ztąd non admittendus,
uważając tę producowaną protestatią, iako patet
z iey actu, umyślnie ad repellendum Zarauka, a
testimonio przeciw niemu w grodzie Wileńskim
sposobiona, bo factum criminis, pro quo agitur
die quarta Octobris, a Zaranek inculpatur die de-
cima octava Oktobris. По tego żadna convictia do
tey protestatiey nie nastąpiła; quod maximum, że
ta protestatią dekretem trybunalskim Mińskim
skassowana. Nie mogli tedy nic obesse Zarankowi,
człowiekowi et vitae probatae у szlacheckiego
urodzenia. Ale ztąd te lacryrnae przeciw niemu,
że ten Zaranek był oculatus, tuż przy zborze mie-
•szkaiący testis criminis obiecti, у z niego, ad con-
yincendos dissidentes naywiększa subest probatio-
Concludendo ani iurament, ani dilatio inąisitionis
potkać nie może dissidentes ex praemissis dedu-
ctionibus. Lecz strona powodowa położyła inąnisi-
tią. autlioritate publica odprawioną, biorąc się ad
oninimodam convictionem iuratoriam wszytkich w
pozwie mianowanych osób. Л iż panny zakonne

delicto et loco delicti constat, że ze zboru do ko-
ścioła s. Michała strzelano, przeto bliższe panny
zakonne do konwictiey być uznawamy, kturą aby
panna starsza tego klasztoru samosiodma z panna-
mi tegoż klasztoru super personas, w mandacie
położonych, kturych sama obierze, w sądzie głów-
nym Trybunalskim compositi judicy w Wilnie od
daty ninieyszego dekretu za niedziel osm (iuxta
formam iuramenti, z cancellariey naszey W. X. L.
pod pieczęcią naszą wydaney), wykonała, nakazu-
iemy. A po takowey przysiędze według prawa
pospolitego z tych osób, w processie pomienionych
у poprzysiężonych, kturych sobie strona obierze,
na pokaranie wskazuiemy. De genere autem paena-
rum deliberowaliśmy. Dnia zaś dwudziestego szós-
tego Maia, expediendo deliberationem nostram, na-
kazuiemy, aby ci, kturych panny conuincent. subsint
paenis legum, kture на nich exequować wszelkie
urzędy maią, statim post. coimctionem sub paenis,
de negligentibus officialibus sancitis. A poniewasz
constat, że położenie zboru miedzy kościołami oka-
zią dało iako dawnych, tak у teraznieyszych ex-
cessow, a my z przysięgi naszey królewsku-у po-

począwszy od roku tysiąc sześćset dwudziestego winniśmy praescindere oinnes occasiones turbandae,
czwartego in praesens tempus rożnemi violentiam ncdum violandae pacis inter dissidentes de reli-
infetantur, praeiudicia wielkie, impedimenta nie-lgione, tedy wyrokiem naszym królewskim wszelkie
.znośne od zborowych wr nabożeństwie et in suis
functionibus odnoszą, piosnki nawet nbprzystoyne,
kturc laedunt decentiam status religiosi et virgi-
nei o uszy ich ocieraią się, zkąd przyszło do tego,
że osm cel iest zamurowanych, a potym, quod- absit,
przyszłoby immutare coloniam; iaka by to była
maiestatu Bożego у religiey catholickiey hańba y
contempt, snadnie uważać. Jeśli tedy w. k. m.,
będąc supremusecclesiarum et religionis im regno
protector et patronus, onym in hac calamitate ma.

exercitium wiary dissidentium, tak publicum, iako
у privatum in perpctuum z tego mieysca znosiemy
у samo imię zboru, także szkoły у szpital, соп ег-
tendo ten budynek у plac in aedes et fundum merę
privatum у possessionem iego reservando in toto,
temu, albo tym, quibus de iure competierit, sine
ullo vel privatissimo ехегсШо religionis takich że
dissidentium. A to wszytko ma być in sex septi-
raanis post convictionem, sub paena infamiae et
sub eadem, ani na tym mieyscu, ani na żadnym

num non porriget, któż im sutfragabitur, gdyż one j inszym intra muros miasta naszego Wilna resus-
będąc mortuae, manus veteres ferendo iniurias no.jcitare nie będą mogli tak publicum, iako у pri-
vas prorocant. Uniżenie tedy upraszamy, aby nie vatum sub ullo praetextu exercitium teyże wiary,
tylko paenae criminosis pro criminc były irrogo-;ani szkół, ani szpitalow praesentis decreti vigore,
л апе, ale też ten fomes у lapis offensionis, ktury
na gruncie cerkiewnym iest zasadzony, był amo-
vowany, a kościoły у zakony aby in tnto były za-
chowane. My kroi z pany radami naszemi, przy
boku naszym zasiadaiącemi, ]io controvcrsiach у
rożnych pro et coiitra instantiach obudwu stron,
przystąpiliśmy do czytania inąuisitiey, legitime ot-
prawowaney, z kturey poniewasz evidenter de

exceptis tych, co tylko przyieżdzać będą podług
sensu у słów confoederatiey, ale na to mieysce
dissidentes przy ogrodzie, gdzie się chowaią, prze-
nieść to swoie exercitium mogą, sub euisdem con-
lbederationis securitate. Do kturego dekretu dla
większey wagi pieczęć Wielkiego X. Lit. przycis-
nąć roskazaliśmy. Dan w Warszawie na seymie
walnym dnia dwodziestego szostojpu miesiąca Maia
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roku Pańskiego tysiąc sześćset czterdziestego, pano-
wania naszego Polskiego ósmego, a Szwedzkiego
dziewiątego roku. У того декрету сеймового его
королевское милости печать большая великого
кпязтва Литовского притиснена одна, а подпись
рукъ тыли словы: Albrycht Stanisław Radzi-
л іі, kanclerz W. X. Lit. Marcian Tryzna, refe-
rendarz у pisarz W. X. Lit. Который же тотъ

декретъ за поданемъ до актъ чере: ъ особу верху
мененуго, есть до книгъ головныхъ трибуналь-
ныхъ уппсанъ, с которыхъ и сесъ видымусъ-
подъ печатью земскою воеводстиа Виленского•
стороне иотребуючой есть ішданъ. ІІисанъ у
Вилыш.

Тоже, зпль Б, шк. S, Л:> і, докумеишъ Л» ///..

№ 260. - Ш 1 г. 25 Февраля.

Листъ короля Владислава, которымъ онъ приказываетъ Виленскимъ властямъ

не закрывать водопроводныхъ трубъ для полученія воды въ дом Эліашевичов-

скомъ - і зуитскомъ.

Выпись съ киигъ кгродскпхъ воеводства Ви-
ленского.

..Лета отъ Нароженья Сьша Божого тпсеча
шестьсотъ чотырдесятъ первого, месеца Февраля
двадцать пятого дня.

На враде господарскомъ кгродскомъ Внленъ-
скомъ, иередо мъною Енохомъ Коленъдою, подъ-
воеводземъ Вилеиъскимъ, постановнвъшысе оче-
Бисто въ Бозе велебъішй его милость ксепъдзъ
Мартинъ Боровъский лнстъ уномішальиыіі его
королевской милости пана нашого милостивого
покладалъ ку актыковаиыо до кпигъ кгродъ-
скихъ Виленъскихі», належачий пхъ милостямъ
отцомъ езуптомъ колепумъ Внлеиъского, на речъ
меновите въ немъ помененую, просечы, абы былъ
уписапъ, который уписуючи слово одъ слова
такъ се въ собе маетъ: Władysław czwarty z
Bożey łaski król Polski, Wielkie xiąże Litewskie,
Ruskie, Pruskie, Mazowieckie, Zmudzkie, Inflant-
skie, Smoleńskie, Czernihowskie, a Szwedzki, Got-
ski, Wandalski dziedziczny król. Urodzonemu woy-
towi, sławetnym Burmistrzom, Raycom, Ławnikom
у wszytkiemu Magistratowi miasta naszego Wilna.
Wiernie nam miłym łaskę naszą królewską. Uro-
dzeni, sławetni, wiernie nam mili! Dali nam spra-
wę oycowie iezuici collegium Wileńskiego, że wier-
ność wasza rurę, którą do kamienice ich Eliasze-
wiczowskiey i nazwaney zdawna woda płynęła,

zatkać roskiizawszy, wodę tey kamienicy należącą,
odeymuiecie, lubo oni względem tey kamienice
czynsz у podatki, na naprawę rur należące, z in-
szemi równo oddawali у oddaią, co żo się przeciw
wszelakiey słuszności z szkodą et praejudicio ich
dzieie, chcemy przeto у koniecznie mieć po wier-
ności waszey, abyście, ex nunc zatkane kanały ot-
worzywszy, liberum aąuae fluxum tak. iako anti-
ąuitus w tey kamienicy było, puścili у aby iii
posterum hamowana nie była, rurnikom serio zaka-
zali z powinności swey dla łaski naszey. ]Jan w
Warszawie dnia piętnastego miesiąca Lutego, roku
Pańskiego tysiąc sześćset czterdziestego pierwszego,
panowania naszego Polskiego ósmego, a Szwedz-
kiego dziewiątego roku. У того листу его коро-
левской милости, папа нашого милостивого пе-
чать большая великого кшізьства Литовского
притиснена, а подпись руки наяснейшого короля
его милости тими слови: Yladislaus Rex, а дру-
гий нодшісъ Marcyan Tryzna, referendarz W. X.
L. Который тотъ листъ его королевской милости
есть до къиигъ кгродскихъ Вііленскнхъ уннсанъ,
съ которыхъ и сесъ выпись нодъ печатью ира-
доною въ Бозе велебиымъ ихъ милостямъ отцомъ
езуитомъ колепумъ Виленского есть выдашь.
ІІнсаиъ у ВИЛЫШ. (L. S.) Криштофъ Тншкевичъ,.
писарь.

Тоже, заль Б, шк. S, папки о\? 6, актъ Л Sy.
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№ 261. — 1643 Г; 19 Сентября.

Актъ о разграничении земли между влад ніямн воеводы Ходк вича и церкви св.

Пятницы.

W sobothę, miesiąca Septembra dziewiętnastego
dnia, roku Pańskiego IG4S.

Xa instantią iasnie wielmożnego iegomści pana
Krzysztoplm Chodkiewicza, woiewody Wileńskiego,
także у przewielebnego w Bodze jegomości oyca
Alexego Dubowicza, archimandrity Wileńskiego,
szlachetni panowie гаусу z pisarzem, pan Marcin
Kiewlicz у pan Stephan Lebiedicz, a pan Stephan
Dyczkowski. będąc z urzędu deputowani, gdyż z
sługami urżędowemi przysięgłemi Jerzym Klepa-
czem у Wasilem Sta . . cm do kamienicy przy
cerkwi swiętey Paraslcowij alias Piatnickiey, w
Rybnym końcu będącey zeszli, tedy przy bytności
samego iegomości oyca archimandrity, a w osobie
iegomości pana woiewody na ten czas w Wilnie
nie przytomnego iegomość pan Mikołay Palczycki
у iegomość pan Jan Meller iawnie wgłos powie-
dzieli у zeznali, iż za zgodnyjn postanowieniem у
zawarciem pewnego contraktu miedzy ichmościami
wyszmianowanemi osobami za grunt ten, na któ-
rym wtyle kamienicy cerkiewney staynia tegoż
domu у inne budowania stały, przy gotowey za-
płacie у pułdomku z budowaniem podle cechu
szwieckiego, za złotych trzysta od Ewy Szymulewi-
czowey, szewcowey, wdowy kupionego, do cerkwie
swiętey Paraskowij na wieczność zrzekszy się iego-
mość pan woiewoda dał у ustąpił. Do t ego dla
rozgraniczenia у mur swoim własnym kosztem у

materią, począwszy od końca w tyle swego muru,
według sznuru, na ten czas przy mularzu przez
sług przysięgłych rzuconego podle komina, który
w murze tymże ma być przy scienie izby drewnia-
ney, w ktorey na ten czas bakałarz mieszkał,
przez podwórze у przez połowę komórek preweto-
wych, według wrębu na drzwiach naznaczonego, aż
do ogrodu у placu domu Tupieczynskiego z wol-
nemi na dom cerkiewny, które puścić maią, szaf-
fami dla wolnego murem у drzewem budynku sta-
nowienia, a nad prewetową kloaką, która pod
frambugą aż do gruntu у wody wykopana у z
obudwuch domów dla przystępu у zażywania ma
być na czasy potomne wolna, kosztem iegoraości
pana woiewody będzie wystawiony, tak iednak, iż
gdyby za następuiącym czasem у lathy ta kloaka
uprzątnienia potrzebowała, tedy sąsiedzi kamienicy
cerkiewney trzecim groszem, albo trzecią zapłaty
częścią przykładać się powinni będą. Na które
postanowienie we wszytkich wyszmianowanych
punktach, iż do skutku nieomylnie przyść у wie-
czną wagę у moc mieć będą, obie stronie, dobro-
wolnie pozwoliwszy, dali do ksiąg Burmistrzow-
skich у Radzieckich Wileńskich zapisać.' Co iest
zapisano. Wypis z ksiąg szlachetuego urzędu Bur-
mistrzowskiego у Radzieckiego Wileńskiego wydań.

Тоже, залъ Б, шк. S, папка 2 дек. Л° 2).

№ 262. —1644 г. 80 Сентября.

Андрей Снарскій прода тъ доктору Маюсу церковный плацъ, бывшій у него во
влад ніи съ согласія уніатскаго митрополита.

Вшшсъ с кііигъ капитулышхъ собору Вилеііъ-

ского.
Лета отъ иароженья Сипа Божого тисеча

шеетьсотъ сорокъ четвертого, месеца Сеиътебра
трицатого дин.

Передъ велебішші отцами капитулышии Ка-
іштуліі его милости отца митрополити, ставъши
очеїшсто шляхетний иаііъ Аиъдрей Снаръски,
райца места Виленъского, кузаписашо до княгъ
юшнтульнихъ усхъце, явъне, яси и добровольна,
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кромъ вшедякого примушеня, созналъ и в тие
слова вирекъ, ижъ пляцъ церковна церкви По-
крова ІІаыыи Пречистое, лежачий на улици Збо-
ровой, бокомъ однимъ одъ каменици Солътановъ-
ское, которое теперь заживаетъ шпиталь Саски,
з другого боку одъ дому пана Беликовича, в
которомъ теперь мешъкаетъ Матияшъ, кравецъ,
тидомъ до саду каменици Констанътииовъское,
которого бидъ набилъ одъ детей небощика Ма-
тияша Ненартовича, кухара, которие по зошлихъ
родичахъ по пожаре, котори билъ року тнсеча
шестьсотъ двадцать девятого, виправили били
собе право отъ в Боже велебиого его милости
отца Иосифа Влиямина Руцкого, митрополити,
на побудоване, а ижъ презъ убоство, недостатокъ
свой не могълисе на нимъ будовать, тимъ же
иравомъ за иозволенемъ вряду духовъного Ви-
денъского тотъ иляцъ, которого вдолъжъ идетъ
трицать локтей Литовъскихъ, а вширъ одъ ка-
меници Солътановъское дватцать к нулътретя
локътя литовскихъ, одъ каменици Констанъти-
новъское деветнатцать и иуллоктя и што позо-
стало било по пожаре, яко то камепи, брукъ, и с
цивъницою мурованою склепистою, спольно иу-
стилии продали звишъ мянованому шляхецъкому
пану Снарскому за чотириста пятьдесятъ зо-
лотихъ, котори презъ иемали часъ оного за-
живаючи и з него цинъшъ свещеникомъ иовиіши
одъдаваючи, яко мало собе што иотребни, тимъ
же правомъ, ничого з оного и намнейшое части
на себе самого, потомъковъ, покревънихъ и
повенънихъ своихъ не вимуючи, ани зоставуючи,
одъдадивъши онихъ одъ него, продалъ на вечъ-
ность шляхетъному его милости пану Янови
Маюсови, докторови и малъжонъце его ей мило-
сти ианей Зузанне Найсеровъне п потомъкомъ
ихъ за певную суму пенезей, то есть за чотири
ста семъдесятъ золотихъ, которая то сума, ижъ
оному сполъна оддана и заплачоная есть, тимъ
же сознанемъ своимъ квитовалъ, якожъ заразъ
и тотъ пляцъ зо всимъ, што на нимъ есть, в
моцъ, держене и спокойное заживане презъ ве-
лебнигь отцовъ капитудьнихъ: мене отца Евъ-
стахия Каминъского, протопопу Виленского, отца
Николая Рибинъского, писара тежъ Капитули и
отца Себестияна Федоровъского, пану Янови
Маюсови и малъжонъце его подадъ и все право
при листе его милости отца митрополити, ко-

на тотъ пляцъ мелъ, до рукъ ихъ оддавъ-
' ши, тимъ добровольнимъ вечистимъ нризнанемъ
'своимъ на нихъ влилъ, (такъ), ижъ вольни и
ІМОЦЪНИ будутъ того пляцу имъ пущоного, яко
;захочутъ, заживать и побудовавшисе самимъ
мешкать u на(й)мовать и яко власностыо
своею оборочать, дать, даровать и на церковь
записать то имъ вольно будетъ за ведомостью
и позволенемъ ураду духовъного Вилеыъского,
а онъ самъ презъ себе, блискихъ, нощ'евънихъ
и новинънихъ своихъ и ни нрезъ кого инъшого
в тотъ нляцъ и што естъ на нимъ найдуетъ и
наймнейшую часть и пожитокъ его в(с)туиовать,
з владзи, держеня онимъ самимъ и кому би одъ
нцхъ одъдани альбо записани билъ, одоймонать
и ни въ чомъ жадъное перешкоди задавать не
маетъ и мочи не будетъ на потомъние часи, але
еще хто би се кольвекъ блискихъ, иокревъішхъ
и иовинънихъ и хто кольвекъ объчи, бз'ди то з
якимъ долъгомъ самого наиа Снарского, або си-
новъ его, буди тежъ з б(л)искостю якою нрипо-
ведалъ, до увязаня и одправи в іюменени иляцъ
приходить хотелъ, до права позивать, трудность
и иерешъкоди чинить, за да(н)емъ знать собе,
власнимъ своимъ коштомъ заступовать, боронить
и очищать, иле того будетъ потреба, у кожъдого
нрава иовинеиъ будетъ, якобы они ани на чимъ
не шкодовали, иодъ зарукою таковоежъ суми
чотириста семъдесятъ золотихъ, нагороженемъ
шкодъ на голое речене словъ. С которого пляцу
такъ онъ ианъ Маюсъ, малъжонъка его u uo-
томъкове u кожди одъ пихъ и но нихъ держачи
цииыиъ маютъ платить зо въсего того нляцу
по коиъ полътрети сиещенъникови церкви катед-
ральное светое Пречистое Виленъское, на тотъ
часъ велебному отцу Собестиянови Федоровъскому
и инънимъ свещеникомъ альбо тому, котори бу-
детъ на тотъ часъ постановени, на недели Ма-
сленой, пи чимъ того року и часу не похибяючи
подъ совитостью. Которое очевистое признане
преречоного пана Снарского нросилъ панъ Янъ
Маюсъ, абы до книгъ капитульнихъ било запи-
сано, што есть записано, с которой и сесъ виписъ
его милости пану Маюсови подъ печатью и с
подъписояъруки писаное (писарское) есть виданъ.
Писанъ у Вильни року и дня вишъ мяиованого.

Тоже, залъ У/, тс. 8, папка Je j , сок. Л? 124.
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№ 263. - 1 6 4 4 г.

Инвентарная опись доиа Вннгольда на Замковой улиц .

Wypis z xiąg głównych Trybunału wielkiego
sięstwa Litewskiego spraw wieczystych, w Wilnie
oiprawowanych.

Roku tybiąc siedmset dwudziestego dziewiątego,
miesiąca Junij dwudziestego piątego dnia.

Przed nami sędziami głównymi, na Trybunał
w wielkim xięstwie Litewskim z woiewodztw, ziem
У powiatów na rok teraznieyszy wysz na dacie
pisany obranymi, comparens personaliter u sądu
patron imść pan Mikołay Turczynowicz inwentarz
na kamienicę Winholdowską, w Wilnie na Zamko-
wey ulicy leżącą, in rera w Bogu wielebnych ichmć
xięży iezuitow collegium akademij Wilenskiey słu-
żący у należący, opowiadał, pokładał у do akt
podał, który podaiąc, prosił nas sądu, ażeby po-
mieniony inwentarz ze wszytką w nim inserowaną
rzeczą był do xiąg głównych Trybunału wielkiego
sięstwa Litewskiego spraw wieczystych przyięty у
wpisany, jakoż my sąd przyiowszy wpisać w xięgi
verbum de verbo rozkazali cuius tenor seąuitur
estąue talis. Inwentarz spisania kamienicy Winhol-
dowskiey, na Zamkowey ulicy leżącey. Roku tysiąc
sześćset czterdziestego czwartego. Naprzód wrota
na biegunach, forta na zawiasach, u tychże wrót
z zamkiem ingrychtowym, z żelazem do zakładania'
forty, klucz do forty ieden, do wrót samych kłódka
z kluczem. Od wrót idąc po lewey ręce sionki,
do tych sionek drzwi na zawiasach, z zamkiem
wielkim у kluczem. Z sionek do kuchni drzwi na
zawiasach z zamkiem starym у klamką, w kuchni
komin do robienia ieść cały, okno iedne szklanne
w ołów robione z kratą żelazną, szafa w teyże
kuchni, drzwiczek do niey pięcioro z zamkami
wnętrznymi у kluczem, a szóste drzwiczki z za-
szczepką, od tey szafy tyło klucz ieden, szafa ku-
chenna do schowania, do niey drzwiczki dwoie,
iedne z zamkiem у kluczem, a drugie bez klucza,
trzecie schowanie bez drzwiczek. Piec przy kuchni
do palenia izby, u niego drzwiczki żelazne. Z tey
sieni do izby drzwi na zawiasach z zamkiem in-
grychtowym, z klamką у kluczem iednym. Wszed-
szy do izby dolney po lewey ręce szafa wielka, w
ktorey drzwiczek pięcioro z zamkami у kluczami,

a szóste bez klucza z zaszczepką, w tey izbie piec
kaflow białych cały, szafka cynowa, gdzie antwas
stawał, kominek z desżczką dębową do zakrycia
komina, od tego komina szafa ze trzema drzwicz-
kami z zamkami bez klucŁow; w tey izbie okien
dwie szkła weneckiego w ołów robionych, okienni-
ce żelazem okowane z szrubami; szafka za stołem
z zamkiem у kluczem, po teyże stronie druga szafa
z zamkiem у kluczem. W teyże izbie służba do
stawienia szkła, drzwiczki do niey na pręcie że-
laznym z zamkiem у kluczem, od służby drzwi na
zawiasach z zamkiem у kluczami dwiema, w
tey izbie lisztwy do koła, ławka pod oknem у
za stołem pańskim tylko; do kramiku drzwi
z zamkiem у dwiema kluczami; w kramiku piec
bez iednego kafla; w tym kramiku okno, w nim
kwatery trzy szklannyh całych szkła weneckiego,
a ze spodku trzy okienniczki zielone drewniane,
okiennice żelazem okowane; w tymże kramiku
stół dębowy, роПсу do koła do stawienia rożnych
rzeczy. Z tego kramiku do sklepiku mnieyszego
drzwiczki z kluczem у zamkiem, krateczka w skle-
piku żelazna; w tymże sklepiku ganek drewiany
z stołem у ławka iedna do stołu, szuflada do scho-
wania listów, okno w tymże sklepiku, nad stołem,
trzy kwatery w ołów robionych szkła weneckiego
z prętami żelaznemi. Z podwórza idąc po prawey
ręce izdebka czeladna, w niey piec do pieczenia
chleba, przy tymże piecu у kaflowy piec z drzwi-
czkami żelaznymi у stołek mały, okien w niey
dwie z kratami żelaznymi у ławek prostych dwie;
za pierwszemi drzwiami z podwórza, wchodząc po
prawey ręce, drzwi stare do piwnicy na zawiasach
bez zamku; na gorę idąc na wschodzie drzwi pier-
wsze z zamkiem у kluczem, wszedszy na gorę po
prawey ręce drzwi do sieni na zawiasach, zamek
prosty, w tey sieni okna dwoie szklanne w ołów
robione, pod tymi oknami stół gruby dębowy, szafa
stara bez zamków; kuchnia z kominem, do izby
drzwi dębowe z zamkiem, piec biały, okna dwie
szkła weneckiego w ołów robionych, okionnice na
zawiasach, ławek dwoie, szafka w murze z zam-
kiem у kluczem, kominek z desżczką do zasnłoie-
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nia. Z tey izby drzwi do komory ze dwiema zam-
kami у klaczami, w komorze okien dwie szkła
weneckiego w ołów robionych, okiennice na zawia-
lach, stół wielki lipowy prosty, szafeczka mała
dębowa w murze, klucze do niey nie podano; z tey
komory druga komora, do niey drzwi dębowe na
zawiasach z zamkiem у kluczem, okno na podwó-
rze iedne z sześćma kwaterami szkła weneckiego,
drzwiczki do transytu na zawiasach z klamką у
z dwiema rydlami; z transytu drzwiczki na ganek,
rydle dwa małe. Po lewey ręce na wschód wszed-
szy drzwi do sieni na zawiasach z zamkiem у klu-
czem, w sieni okno szklanne w ołów robione iedne
z kratą, w tey sieni szafka sosnowa, wedle okna
drzwiczki za drzwiami na zawiasach do schowania,
z tey sieni drzwi do izby sadzone stolarskiey ro-
boty na zawiasach z zamkiem у kluczem; wszed-
szy do izby po prawey ręce szala w murze z zam-
kem iednym у kluczem, miedzy oknami ławki
dwie szerokie, lisztwy w tey izbie do koła, okien
dwie szkła weneckiego w ołów robionych z kra-
tami. Z tey izby komora przegrodzona deszczkami,
do niey drzwi z zamkiem у kluczem, okno iedne
w ołów robione szklanne z kratą; w teyże komo-
rze okienek dwie małych, policy do składania xiąg
do koła, szafa w murze z zamkiem у kluczem,
wschód do wierzchniego mieszkania z oknem iednym
szklannym. Naprzód sień, w tey sieni kuchnia do
robienia ieść, okien dwie szklannych w ołów ro-
bionych; z tey sieni izba z ulicy, drzwi do niey na
zawiasach z zamkiem у kluczem, piec stary, okien
dwie szklannych w ołów robionych, lisztwy do koła;
z tey izby do komory drzwi na zawiasach z klu.
czem у z zamkiem; z tey komory do izdebki także
z ulicy drzwi na zawiasach z zamkiem у kluczem,
w tey izdebce piec stary, okien dwie szklannych
w ołów robionych; z tey komory komórka potrze-
bna, drzwiczki do niey na zawiasach z zaszczepką,
w potrzebney komórce okienko małe szklanne, w
samey komorze okno szklanne z sześćma kwatera-
mi; z tey komory drzwi do sieni z zamkiem у
kluczem. Na przeciwko z podwórza izdebka, do
niey drzwi na zawiasach z zamkiem у kluczem 5

•w tey izbie okien dwie szklannych w ołów robio-
nych, szafa w murze prosta wielka; z tey sieni
wzehod na wstrych ze drzwiami na zawiasach z
zaszczepką do zamykania kłódką. Na podwórze
wyszedszy po lewey ręce do piwnicy drzwi z zam-

kiem у kluczem; wszedszy do piwnicy drzwi do
trzech piwnic stare, a do czwartey niemasz; za
piwnicą spiżarnia, drzwi do niey na zawiasach z
zamkiem у kluczem, skrzynia w niey stoi stara;
za spiżarnią izdebka, drzwi do niey na zawiasach z
proboiem do zamykania kłódką, drugie drzwi do
teyże izdebki z zamkiem у kluczem, piec
stary zielony, okna dwie, iedne na dole, a drugie
na wierzchu z okiennicą, ławka pod oknem. Za
tą izbą sklep, do niego drzwi żelazne, w sklepie
listwy szerokie do składania towarów; w tymże
sklepie w boku drzwi żelazne w murze z zanikiem
у kluczem; za sklepem drzwi na gorę do szpich-
lerzow na zawiasach z zamkiem у z kluczem. Wszed-
szy na pierwszy wschód szpichlerzow dwa, drzwi
do nich na zawiasach z zaszczepkami у kluczami;
potym na drugi wschód wezedszy szpichlerz, w tym
szpichlerzu przegrodzony deszczkami szpichlerczyk,
do niego drzwi na zawiasach z zaszczepką do za-
mykania kłódką. Po drugiey stronie szpichlerz ze
drzwiami żelaznymi z zamkiem у kluczem; z tego
szpichlerza czwarty szpichlerz. Na trzeci wschód
wszedszy szpichlerz z windą. Zszedszy z góry po
lewey ręce staynia, do niey wrota dwoie, iedne z
ulicy, drugie z podwórza, z podwórza wrota do
zamykania kłódką z zaszczepką, z ulicy wrota z
fortą z żelazem do zakładania forty. U teyże forty
zamek wnętrzny z kluczem. Od stayni po lewey
ręce browar, do niego drzwi dwoi złe na zawia-
sach z zaszczepką, kubły dwa do robienia piwa,
kotłów iiio.masz, koryto do spuszczania piwa, okno
iedne z krzyżem żelaznym. Za browarem wschodek
na tył; wszedszy na ten wschodek izdebka czelad-
na, do niey drzwi na zawiasach z zamkiem złym
bez klucza, w tey izdebce piec zły z blachą żelaz-
ną, okien dwie w ołów robionych, ramy staro, w
teyże izdebce szufka w rnurzo, drzwi do niey na zawia-
sach z zamkiem złym bez klucza. Wyszedszy z tey
izdebki druga izdebka na przeciwko, drzwi do niey
na zawiasach z zamkiem wnętrznym у kluczem,
okno w niey iedne w ołów robione, pieca niemasz.
Od tych izdebek z sionek drugi wschód na gorę,
na ten wschód wszedszy po prawey ręce izdebka,
do niey drzwi na zawiasach z zamkiem wnętrznym
у kluczem, okien w niey dwie w ołów robionych
szklannych całych, piec zielony. Na przeciwko tey
izdebki komórka dosekami przegrodzona, drzwi do
niey na zawiasach z zamkiem у kluczem, okn«
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iedne bez szkła, tylko deszczułkami zapierzone. Ta
kamienica wszytka dachówką kryta. Według tego
regestru inwentarza ta kamienica Winholdowska
oddana mnie Halszce Giblownie od ichmosciow pa-
nów opiekunów. U tego inwentarza podpisy rąk
tymi słowy: Halszka Giblowna Sztrunkowa, Tomasz
Gibel, opiekun ręką swą, Jakub Gibel ręką swą.
Roku tysiąc sześćset czterdziestego ósmego, miesiąca
Apryla dwudziestego piątego dnia. Ten inwentarz,
iako podano bywszey Sztrunkowey, a teraznieyszey
Melerowey kamienicę Winholdowska z podpisem
rąk panów opiekunów, według którego wielmoż-
nemu imsci panu podkomorzemu koronnemu przede
mną był pokładany: Cypryan Paweł Brzostowski,
stolnik Wileński, pisarz dekretowy wielkiogo xię-
stwa Litewskiego, sekretarz od króla iegomosci do
tey sprawcy naznaczony. Który to inwentarz za
pokładaniem przez osobę wyżey mianowaną do akt,
iest do xiąg głównych Trybunału wielkiego xię-
stwa Litewskiego spraw wieczystych у przyięty у

wpisany, z których у ten wypis przy pieczęci ziem-
skiey woiewodztwa Wileńskiego ichm. xx. iezuitom
collegium akademij Wilenskiey iest wydań. Pisań
w Wilnie ut supra. (L. S.) Stefan Tarkowski, mar-
szałek Trybunału głównego wielkiego xięstwa Li-
tewskiego m. p. Jan Miedzichowski, skarbnik у
deputat woiewodztwa Wilenskiego, Michał Ałoizy
Sawicki, pisarz ziemski Wileński, Józef Antoni Su-
listrowski, woyski у deputat powiatu Oszmianskiego,
Michał Kazimierz Sawicki, deputat woiewodztwa
Smoleńskiego, Michał Koncza, stolnik у deputat
powiatu Wiłkomirskiego, Bernard Francisek Przy-
siecki, deputat woiewodztwa Witepskiego, Thomasz
Konstanty Dusiacki Rudomina, sendzia ziemski у
deputat powiatu Brasławskiego, Marek Ignacy z
Fursa Ziękiewicz, obozny у deputat Mscisławskiego
woiewodztwa. Correxit Rahoza.

Тоже, залъ Б, шкафъ 8, папка № 4>

ментъ J& j o .

№ 264. -1645 г. 27 Іюня.

Продажная запись доктора Ивана Маюса цирюлику Юрію Юху на шгацъ, принад-

лежащей Пречистенской церкви.

Вьшисъ с кшігъ каиитулышхъ Собору Ви-
леискогоіі.

Лета отъ шіроженьн Сыиа Божого тисеча
шестьсотъ сорокъ пятого, месеца Юия дватцать
семого дияъ. .

Па враде в Возе превелебного его милости
отца АиътоиеяСелавы, архиепископа, метронолнты
Киевского и всея Руси, передо мною Еустахимъ
І&шенъскимъ, прото(ио)цою Виленъскимъ и 1>.е-
лебпшш отцами каіштулышми капитулы его ми-
лости отца метрополиты, ставши очевисто шля-
хетііы иаііъ Ян Маясъ, докъторъ медыцшшъ, ку
заиисаню до кішгь канптульныхъ устне, явне,
ясне, добровольце, кромъ вшелакого примушенні,,
созиалъ u и тие. слова реклъ, ня:ъ што плац
церковныъ церкви Шкровыъ ІІаігыіыъ Нііечы-
стое, лежачи па улицы Зборопой, бокомі, одним
од канеиици Солтаиовское, каторое теперь :іа;і;и-

каетъ шпиталь Савъскнй, з другого боку од дому
папа Белкевича, в которомъ теперь мешкаетъ
Матпяшъ, кравеиъ, тыломъ до саду с камепицы
Коистаптыновской, которое цабылъ за власною
готовую рукодайною певною суму пенезеп од
шляхетиого пана Аиъдрея Снарского, радцы места
Внленского року ирошломъ тисеча гаестьсотъ
сорокъ четвертомъ з брукомъ, то есть каменемъ
на томъ плацу, с пивницею мурованою склепи-
стою, еще по пожару в року тисеча шестьсотъ
двадцать девятомъ сталомъ позостае куиплъ,
которого то плацу вдолж идетъ тритцать локъ-
тей, а вшер од камепицы Солътаповское дшітъ-
цать нулътретяъ локьтя лит., од камыіицы Конъ-
стаитыновское девятнацать и пулъ локътяъ, за
тымже нраіюмъ, за ведомостей) и позволенемъ
нраду духовного капитулы метрополи Виленского,
ничого з оного и намеиъшой "Части на себе са-
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мого, цотоігьковъ, покревныхъ и повинпыхъ
своихъ не выму(ю)чы, а (ни) зоставуючы,одалившы
оныхъ од него, продалъ на вечность шляхетному
лану Юрьеви, церулику его кор. мил. за певною
суму пенезей, то есть золотыхъ петьсотъ поль-
скихъ, которая то сума ижъ оному снолнаъ од-
данаъ и заплачонаъ есть, тымъ же сознанемъ
своимъ квитовалъ, якожъ зараз в томъ плацу
зо всимъ, што на шомъ есть, в моцъ, держене
и спокойное зажыване презъ велебныхъ отцовъ
кашітульныхъ, отца Николая Рыбенского, ішсара
тоежъ капитулыъ и отца Себестиана Федоровского,
презвитера собору Виленского пану Юрыо Юхови
подалъ и все право свое, которое на томъ плацу
мелъ, до рукъ его оддавши, ты(иъ) доброволь-
нымъ кечыстымъ прызнанемъ своимъ на него
влилъ такъ, иж Боленъ и моценъ будетъ того
плацу ему пущоного яко захочетъ зажывать и
подуватисе (побудоватисе?) самому мешъкать и
наймовать и яі;о власностю своею оборочать,
дать, даровать и на церковь записать, то ему
вольно бодетъ за ЕЄДОЛОСТЮ и позволенемъ враду
духовного Виленского, а онъ самъ презъ себе,
блнскихъ и покревныхъ своихъ, ани презъ инъ-
ного кого в тотъ плацъ и што се па нюмъ пай-
дуетъ в наймнейшою часть и пожытокъ его
встуіювать, з владзыъ издерженяъ яужываішъ:
оному самому и кому бы одъ него одъданыъ и
записаныъ былъ, одеймовать и ни в чомъ жад-
ное перешкоды задавать не маетъ и могъчыъ не
будетъ на потомъ, нижли бы ктож кольвекъ
обцы, але еще кто бы се кольвекъ з блискихъ, |

покревныхъ иповинныхъ и ктож.кольвекъ обцы
будь то з якииъ долгоиъ самого пана Яваъ Ма-
юса альбо сыновъ еге, будь теж з блискостю
якою преповедалъ, до увезаняъ и одпояравы (од-
правы?) в поменены плацъ преводомъ хотелъ
до нрава позивать, трудность и перешкоду чи-
нить, за данемъ знать собе власнымъ своим
коштомъ заступовать, боронить и очыщать, иле
того будетъ потреба, у каждого права повинецъ
будетъ, якобы онъ ни на чомъ не шкодовалъ,
под зарукою таковоеж сумыъ петьсотъ зол. и
нагороженемъ на голое речене словъ. С которого
плацу такъ онъ, панъ Юрей Юхъ и кожды од
него и но немъ держачыъ чыншъ маетъ платить
зо всего того плацу по коиъ пулъ трети свеще-
никови церкви катедральное светое Пречистое
Виленское, на тотъ часъ велебному отцу Себе-
стианови Федоровскому и инъшимъ свещеникомъ,
альбо тому, которы на тотъ часъ постановленыъ,
на недели масленой, ни чымъ того року и часу
не похибаючы иод сошітостю. Которое очевистое
нрызнане нреречоного пана Янаъ Маюса просилъ
панъ Юръчыъ Юхъ абы до кшігъ капитульныхъ
было записано. ІПто есть записано, с которыхъ
и сесъ выписъ пану Юрью Юхови, цыруликови
его кор, мил. под печатью метрооолею и с под-
писомъ руки писаное естъ выданъ. Писанъ
Вильни року и дняъ вышъ писаного. Николай
Рыбинъски прес. Воскрес. Виленъски, писарь
капитульны.

Тоже, заль Б, шк. S, папка Л : /, <)ок. Лг тгб.

Ж 265. —1647 г. 7 Января.

Екатерина Рудовичовая продавтъ і зуятамъ свой домъ на Ивановской улиц .

j покоеЕымъ е о королеиъское ІЫЛОСТИ, нодвоево-
ІДИІІЪ Вялеиъскямъ, постаиовившысе очевисто
Іпани Катарыиа Мальхеровиа Адамовичовъна Ма-

Выпись съ книгъ кгродгкихъ воеводства Ви-
ленского.

Лета отъ нароженья Сына Божого тисеча
шестьсотъ сорокъ семого, месеца ГенъЕаря се-;теушовая Рудовичовая, мещанка Виленская, опо-
мого дня.

На враде господарскомъ кгродскомъ Виленъ-
скомъ передо мьиою Казимеромъ Людъвикомъ
Евъдашевъскимъ, секретаромъ и двораниномъ

ведала, покладала и прызиалалистъ свой вечысто
зречоны записъ содлугъ права справлены, даны
и палежачы ьхъ мидостямъ отцомъ езовитомъ
кодеиуиъ и академий Виленской на речъ въ
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немъ шіяіей иомепенуго, просечы, абы тотъ лпстъ
до книгъ кгродскихъ Виленскихъ былъулисанъ,
которы уписуючы у кииги слово до слова такъ
се въ собе маетъ: la Katerzyna Malchierowna
Adaraowiczowna Mateuszowa Rudowiczowa, miesz-
czanka Wileńska, czynie wiadomo tym listem moim,
dobrowolnym zapisem, iż com była kupiła z nie-
boszczykiem małżonkiem moim Ernestem Boiem,
krawcem u pana Sebestyana Krokockiego у mał-
żonki iego Zophiey Kuminskiey plac z budowaniem
murowanym у drzewianym, bokiem iednym od płaca
panów Zagorskich blisko plebanij kościoła świętego
lana, drugim bokiem od domu pana Kosmowickiego,
w kturym domu teraz mieszka pan łan Szpilka,
szwiec, a tyłem у końcom do muru koleiackiego
ich mosciow oycow iezowitow, a czwartey strony
od ulice świętego lana. Tedy potym, gdy nas Tan
Bóg nawiedzić raczył ogniem, ten plac wszytek у
z budowaniem tak, iako sie w sobie miał przed
tym у teraz ma, dla słusznych przyczyn przedałam
z nieboszczykiem drugim małżonkiem moim Mate-
uszem Kudowiczem iegomości xiędzu Syrnonowi
Ugniewiskiemu, rektorowi na ten czas kolegium
Wileńskiego Societatis Iesu, w roku tysiącnym
szesetnym trzydziestym wtorym, miesiąca Marca
wtorego dnia, za kop pięćset groszy monety litew-
skich y, gotowe pieniądze odliczywszy у do rąk
naszych wziowszy, z nieboszczykiem pomienionym
małżonkiem moim Mateuszem Rudowiczem pusci-
lichmy ten plac z budowaniem wten czas zaraz
wiecznemi czasy w moc, w dzierżenie у spokoyne
używanie ichmosciom oycom iezowitom, sami sie
prawa naszego zrzekając у żadnego przystępu do
tego placu ani nam samym, ani dziatkom naszym
ani komuż kolwiek inszemu s pokrewnych у bliskicli
naszych nie zostawuiąc, ale wszytko prawo nasze
na ichmościow oycow iezowitow wlewaiąc, a że tey
przedaży naszey у zrzeczenia u żadnego prawa nie
zeznaliśmy byli w tenczas, tedy teraz za potrzebo-
waniem ichmościow oycow iezowitow ia sama Ka
terzyna Adamowiczowna, na którą po pierszym
małżonku, nieboszczyku Erneście Boim prawo na
ten plac у budowanie spadło, tym listem moim
dobrowolnym zapisem wieczystym zrzekam si
wszelakiego prawa do pomienionego placu у bu-
dowania na nim bendącego, nic sobie, ani dziatkom
moim z nieboszczykiem Mateuszem Rudowiczei
spłodzonem, ani inszym pokrewnym moim, alb

małżonków moich zeszłych żadnego prawa у przy- t

stepu nie zostawuiąc, ale wszytko prawo moie у
iziatek moich na ichmościow oycow iezowitow ko-
egium Wileńskiego wlewam, gdyż mi wcale doszły
aieniądze od ichmościow oycow, to iest kop pięćset,

torem ia z nieboszczykiem małżonkiem moim
zioła Mateuszem Rudowiczera у onym na potrzebę

lasze у dziatek naszych pożytecznie obróciła; wolno
chmościom oycom iezowitom s tym placem у bu-
lowaniem od nas nabytym, iako swoią własnością
vedle upodobania swego postępować, komu chcąc
tarować, zamieniać, przedać, na nim sie budować i
ako chcąc onym szalować; a ia ani sama przez sie5

mi dziatki moie, ani żaden s krewnych moich у
tieboszczykow pomienionych mężów moich nie
)ędziem się mogli w ten plac у budowanie wstępo-
wać, ani żadney przeszkody ichmosciom oycom
ezowitom czynić; od których takich wstępujących
ię za prawem moim у małżonków moich powinna
•ęde ichmościow oycow у z dziatkami memi za-
tępować у oczyszczać u kożdego prawa, gdy tego
;>otrzeba będzie wyciągała. I na tom ten list moy
irzedaży dobrowolney wieczysty dała iegomości
aędzu Woyciechowi Cieciszewskiemu, rectorowi
eraznieyszemu у wszytkim ichmosciom kolegium
iVilenskiego zakonu Societatis Iesu s podpisami у
pieczęciami ludzi zacnych, odemnie ustnie oczewisto
uproszonych, na podpisach niżey w tym liście wy-
rażonych, gdyż sama pisać nie umiem. Pisań w
Wilnie roku pańskiego tysiąc sześćset czterdziestego
siódmego, miesiąca Stycznia dnia czwartego. У того
листу при печатяхъ подпись рукъ тыии словы:
Ustnie oczewisto proszony pieczętarz od paniey Ka-
terzyny Malchierowy Adamowiczowny Mateuszowey
Rudowiczowey, iako pisma nie umieiętney, łan
Dziblewski ienerał ręką swą. Ustnie proszony
pieczętarz od osoby w tym liście mianowaney łan
Gronostayski ręką swą. Ustnie proszony pieczętarz
do tego listu od osoby wysz mianowMey Mateusz
Sawaniewski. ienerał ręką swą. Который тотъ
лиетъ есть до книгъ уписанъ, съ которыхъ и
сесъ выписъ подъ печатью врадовою его ми-
лости ксендзу Войтеху Тетишевскому, ректору
колеумъ и академій Виленъской и всимъ ихъ
милостямъ отцомъ езовитомъ соцыетатисъ Езу
есть выдаиъ. Иисаііъ у Вильни. (L. S).

Тоже, залъ Б, шк. S, папка *• от. М 6j.
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Р ш ніе корол вскаго реляційнаго суда по спору Рыльскаго съ насл дниками

Вингольда относительно оставшагося посл него движимаго и недвижимаго иму-

щества.

Соріа dekretu, którym przysądzona kamienic
iegomości panu Rylskiemu, podkomorzemu koron
nemu, 15 Apryla 1648.

Władysław IV z Bożey łaski krul Polsk
"wielkie xiąże Litewskie, Ruskie, Pruskie, Zmuy
dzkie. Mazowieckie, Inflantskie, Smoleńskie, Czer
nihowskie, a Szwedzki, Gotski, Wandalski dzie
dzyczny krul.

Oznaymuiemy tym listem dekretem naszym, i
gdy w roku teraźniejszym tysiąc sześćset cztyrdzie
stym ósmym, miesiąca Marca trzydziestego dnu
przytoczyła sie sprawa miedzy urodzonym Samue-
lem Rylskim, podkomorzym koronnym Rabsztynskim
Kapiniskim starostą, a aktorem urodzonym Pawłem
Podchocimskim, horodniczym Wileńskim у Krystyną
Giblowną małżonkami, szlachetnymi Tomaszem у
Jakubem Giblami, Pawłem Alelerem у Elżbiet
Giblowną małżonkami, Janem Giblem, Giżbertem
Wonpitenem, Ludwikiem Bekierem, Janem Desau-
sem у inszemi, kturzi kolwiek należność iaką у
ргал о sobie do dóbr nieboszczyka Jakuba Win-
holda praetenduią, s przytomnością opiekunów po-
zwanemi o zabranie dóbr у maiętności po tym Ja-
kubie Winholdzie tak w mieście Wileńskim, iako у
kędy kolwiek nayduiących ruchomych у nieru-
chomych, sum pieniężnych, na obligach, zastawach
gdzie kolwiek będących, actorowi prawem wieczy-
stym kadukowym konferowanych, iako szyrzey na
pozwie mandacie iest opisano, na terminie wyżey
mianowanym actor przez szlachetnego Jana Grzy-
bowskiego, citati przez szlachetnych Józefa Piotro-
wicza у Stefana Bilinskiego plenipotentów swych
postanowili у prawnie z sobą rosprawowali. Gdzie
sąd nasz assessorski, nie czyniąc w tey sprawie
żadney decisiey, oną cum toto eius efektu na wła-
sne sądy nasze relatyve salwis omnibus utriusąue
partis defensis odesłał. lsTa terminie s tey remissy
na własnych sądach naszych relatynych, dnia trze •
ciego Apriia w tymże roku przypadających, za
przywołaniem przez generała naszego dwornego

Heliasza Byszynskiego stron do prawa, od urodzo-
nego podkomorzego koronnego szlachetny Jan Do-
magalicz, stanowszy, pozwanych successorow, kturzi
będąc przywołanemi, ani przez sie, ani prz*z umo-
cowanego swego niestanowili, na upad w rzeczy
wzdął, kture wzdanie aż pozwami w kancelaryey
naszey o godzinie zwyczayney arestowali, a gdy po
takowym arescie znowu ta sprawa w tymże mie-
siącu dnia szóstego ku sądzeniu przed mie przy-
padła, za potrzebowaniem osób pozwanych szlachet-
nego Tomasza Bystrzyckiego у Stanisława Rudnaka
za plenipotentów onym przydaliśmy, za kturym od
nas przydaniem umocowanych na terminie niniey-
szym, za przywołaniem przez tegoż generała stron
do prawa, od urodzonego podkomorzego koronnego,
actora tenże pomieniony szlachetny Jan Domogalicz,
od successorow za sie Winholda szlachetny Tomasz
Bystrycki у Stefan Bylinski, a od szlachetnych
Giblow szlachetny Józef Piotrowicz, plenipotenci
postanowili у prawnie z sobą rosprawowali, gdzia
naprzód plenipotent actora wnosił to, iż po zey-
sciu s tego świata Jakuba Winholda, cudzoziemca
wszytkie dobra leżące у ruchome, summy pieniężne,
na obligach у gdzie kolwiek będące, prawem ka-
dukowym urodzonemu Samuelowi Rylskiemu, pod-
komorzemu koronnemu konferowaliśmy у u niesłusz-
uych possessorow dochodzić prawem pozwoliliśmy,
czego probuiąc, przywiley nasz w dacie roku tysiąc
sześćset cztyrdziestego siódmego, miesiąca Septem-
)ra dwudziestego szóstego dnia produkował, za
cturym przywileiem, gdy pomieniony actor do ob-
ęcia tych dóbr przez urząd zamkowy Wileński
rzychodził, zwysz rzeczeni pozwani intromissy
emere czynić nic dopuścili у bronili, za czym ad
landas causas denegatae intromissionis et contra-
'entionis przywileiowi naszemu zapozwani są.
3rzeto iako paenas contraventionis, tak у przysą-
Izenia wszytkich dóbr, po tym Winholdzie pozo-
itałych, a przez teraznieyszych pozwanych nullo
ure zabranych afektował. Plenipotent successorow



tak Winholda, iako matki iego Giblowney ante
omnia exceptionem fori stawaiąc, wnosił, iż uro-
dzony podkomorzy koronny, otrzymawszy u nas
przywiley na prawne ordinaria iuris via dochodze-
nie dóbr, po niebosczyku Jakubie Winholdzie po-
zostałych, a pod iurisdictią wojewódzką у przysą-
dzeniem zamku Wileńskiego będących, onych przez
dekret urzędu należnego nie reąuirował у owszem,
pomieniony urząd zamkowy za przywileiem naszym
na intromittowanie w te dobra sprowadziwszy, miał
у powinien był przed ten że urząd iako należney
ad dandas causas denegatae intromissionis zapo.
zwać, skąd potym per appellationem wytoczyłaby
sie ta sprawa do sądu naszego, więc in quantum
by actor chciał pozwanym teraznieyszym zadać, iż
nie są prawdziwemi successorami, musieliby gen-
nealogium originis suae wywodzić, ktura niegdzie
indziey, ieno apud primam instantiam judicem tru-
tinare powinna; że tedy omisso priori minori sub-
selio pozwani extra ordinem iuris conreniuntur,
abyśmy na ten czas forum nie uznawszy, ad forum
competens pro experimento odesłali, prosił; na co
replikuiąc plenipotent actora wywodził, iż ta sprawa
przed nami forum mieć powinna, naprzód, że iest
actią iuris nostri Regii, in cognitionem minoris
subselii cadere nie może, bo gdyby actya inter
privatos, pod zamkową iurisdictią mieszkających,
ratione bonorum et successionum verteretur, in eo
casu słusznie by sie strona pozwana zrywać ad
inferius subseliurn mogła, lecz tu nie o successią
żadną, ale o dobra, do dispositiey naszey przypadłe,
przywileiem actorowi conferowane, у о cognitią, ie-
żeli po cudzoziemcu, ktury z dziada ani ius civita-
tis niemiał, ani przysięgi fidelitatis nam у an-
tecessorom naszym nie wykonał, kaduk dany być
może, gdzie toć, iako in causa nsci et contraven-
tionis privilegio nostro, przed nami pozwani rospra-
wować sie powinni; do tego allegował prawo z
statutu wielkiego xięstwa Litewskiego, gdzie wy-
raźnie wypisuie, iż mandaty nasze maią być wy-
dane w rzeczach у w pożytkach stołu naszego; na
ostatek iuż to sobie pozwani w sądzie naszym as-
sessorskim upuściwszy praepostere domawiać sie
nie mogą, abyśmy tedy forum uznawszy, procedere
nakazali, potrzebował. Na co plenipotent pozwanych
odpowiedział, iż te dobra non sunt liąuidi juris
nostri, zaczyni do stołu naszego należeć nio mogą,
w sądzie.zaś naszym assessorskim żadna rosprawa

у kontro wersia nie była, gdzie simplex remissia
salyis omnibus partium defensis do sądu naszego
stanęła, te toż wszytkie obrony służyć mogą, przy
kturey у teraz stoiąc, nie uznania forum potrzebował.
My kroi z pany radami naszymi, na własnych są-
dach naszych relatynych zasiadaiącymi, tey sprawy
z oczewistey stron kontrowersie.y wysłuchawszy,
ponieważ sie to pokazało, że actor teraznieyszy do
przywileiu naszego, tanąuam in causa fisci, prawem
czyni, s tych przyczyn forum przed sądem naszym
tey sprawie uznawamy у daley stronom pncedere
nakazuiemy. In procedendo naprzód plenipotent
successorow Giblowney, matki Jakuba Winholda
wnosił, iż ten przywiley do notaryusza naszego nie
może offlcere iey własne dobra у za wniesieniem
w dom Korneliusza Winholda, męża swego nie mało
у de bonis mobilibus et immobilibus substantiey,
względem kturey ona od małżonka swego miała
reformatie cum ultima voluntatis suae dispositione,
w Trybunale przyznaną, jakoż pokładał autentice
ten list zapis, w roku tysiąc sześćset cztyrdziestym
ósmym sprawiony, s kturego wywodził, iż połowica
dóbr wszytkich zwysz rzeczoney Giblownie Winol-
dowey vigore importationis et reformationis nale-
żało, kturey gdy ona przez lat kilka in possesśione
zostawała, ultima voluntate sua coram metricis can-
celariae nostrae maioris synowi swemu Jakubowi
Winholdowi medietatem własną bonorum przyznała
у zapisała, cum ea iednak conditione, że in casu,
gdyby pomieniony syn iey Jakub nie doroszszy lat
decederet, ea medietas, vigore reformationis iey od
męża zapisana na żadnego innego spadać nie miała,
iedno na wuiow iego, to iest sławetnych Giblow
teraznieyszych. Ktury to testament że non sapit
ordinationem у według prawa wielkiego xięstwa
Litewskiego sprawiony, allegował z statutu wiel-
kiego xięstwa Litewskiego, z rozdziału trzeciego,
artykułu siedmnastego у z rozdziału piątego, ar '
tykułu czternastego, także z rozdziału siódmego,
artykułu piątego, z kturego wywodził, że do ta-
kowych dóbr, iako maternalia, żaden nie może cou-
currere, iedno bracia iey właśni, a co sie tknie
objectiej, przez actora wniesioney, iż ani ociec, ani
dziad Jakuba Winholda nie byli indigenami et su-
per ius civitatis nie przysięgali, one solwuiąc dedu-
kował, iż trzy są iurisdictiey w mieście Wileńskim:
iedna mieska, ktura sie prawem ^.maydeburskim
sądzi, tam cives ius civitatis solo iuramento acąui-

44



— 346 —

runt, druga wielebnego x?ędza biskupa Wileńskiego
у wielmożnego woiewody Wileńskiego, pod kturą
iurisdictią Winholdowie od lat siedmdziesiąt zasie-
dzieli, w tych obudwuch iurisdikach solo praescrip-
tione decennij ius civitatis, według statutu wielkiego
xięstwa Litewskiego, kturym sie te obiedwie iuris-
dictiae sądzą, acąuiretur, na co citował prawo z
rozdziału trzeciego, artykułu trzydziestego ósmego
у rozdziału dwunastego, artykułu dwunastego у
trzynastego, wywodząc to z niego, iż solo prae-
scriptione dscennii ius civitatis acąuirere mogli,
nieboszczyk zaś Jakub Winhold, po kturym fiscus

kądzieli we krwi sie uczynili, więc pomienieni Gi-
blowie za reformacyą siestrze swey, ktura, iako in
exotico foro uczyniona, subsistere nie może, upomi-
nać sie successiey, ex quo iuż synowi testamentem
darowała, у na synie część iey należącą nie mogą
у ona raz dawszy synowi oddalać successorow iego
do tych dóbr nie miała, у owszem by takowy te-
stament vim ordinationis saperet у musiał by nul-
litatis subesse, że tedy nablisszemi Winholdowie
do tey successiey być sie pokazuią. abyśmy incom-
petentiam actoratus et actionis nznawszy priwiley,
przez urodzonego podkomorzego koronnego in prae-

dochodzi, lat ośmnaście maiąc, mało nie dwie daw- iuditium prawney ich successiey na dobra, po Ja-
ności zasiedział, dziad zaś iego, nabywszy kamienice kubie Winholdzie pozostałe, otrzymany, skasowaw-
pod iurisdictią zamkową, żyiąc w mieście lat dwa-! szy у praetensią Giblow niesłusznie, iako dalszych
dzieścia у kilka, także bona praescriptione ius ci-І we krwi będących, na stronę wniesioną uchyliwszy,
vitatis nabył, nie tylko tedy praescriptione Win- ] od tey actiey onym intentowaney uwolnili, przy
holdowie zostali mieszczanami, ale tesz у natali, bo tey successiey wszytkich dóbr zostawili, potrzebo-
syn Jakub у ociec iego Korneliusz tu sie w Wilnie wał. Na co plenipotent actora replikując wnosił,
rodzili, zostawszy tedy praemiso modo mieszczanami, iż urodzony podkomorzy koronny, ex quo do przy-
byli w mieście Wileńskim indigenami, toć mogli wileiu naszego ad instantiam instigatoris czyni,
disponować dobrami swoiemi, per conseąuens za competens actor być musi, competentiam zaś ac-
cudzoziemcow nie mogą być poczytani, a dato ta- tionis у dispositiey naszey tak wywodził, iż podług
men non concesso lubo by Korneliusz Winhold praw pospolitych у chrześcianskich, do kturych sie
nie miał ius civitatis, przecie małżonka iego Gib-: według statutu wielkiego xięstwa Litewskiego w
łowna ius reformationis suae et successores iey Gi- i niedostatku prawa swego uciekać powinni, wszyt-
blowie, iako patricii Wileńscy, in persona ipsius.' kich cudzoziemców dobra, tu w wielkim xięstwie
kture non gratuito, ale onerosr) titulo otrzymał i Litewskim nabyte, kturzi, nie oddawszy przysięgi
iest, tracić nie powinni, bo ieżeli uxor propter ini- i krulu iegomości, lubo by syny mieli daleko mniey

quitatem mariti dotem suam perdere podług sta-
tutu krula Аіехаїкіга nie może, toć daleko bar-

pokrewnych iakich, ani przez testamenta, ani przez
zapisy dobrami swemi szafować nie mogą, ani tesz

dziei propter non susceptum ius, iako pars adversa' żaden spadków żadnych po nich, prócz samego
intendit, abyśmy tedy pozwanych Giblow przy po-
łowie dóbr Winhold owskich, Giblownie Winholdo-
wey vigore reformationis należących, zostawili, pro-

skarbu naszego, upominać może, więc, i z prawa
koronnego alleguiąc konstitutia rożne, iedne ratione
confiscationis anni millesimi quingentesimi quinqua-

sił у domawiał. Plenipotent zasie successorow Ja-1 gęsimi secundi, drugie rationo wykonania przy-
kuba Winholda wywodził, iż nie słusznie у nulli-
ter actor teraznieyszy przywiley kadukowy u nas
otrzymał, albowiem pomienieni Winholdowie veri
et legitimi heredes superstites zostaią у stante
viaillorum fiscus succedere nie może, a poniewasz
tey sprawie forum przed sądem naszym uznaliśmy,
tedy abyśmy w oneyże skuteczną decisią w tym,
kto w tey successiey po śmierci Jakuba Winholda
bliszszym у należytym ma być, czy successorowie
iego właśni Winholdowie po mieczu, według prawa
у statutu wielkiego xięstwa Litewskiego, czy Gib-
lowie, kturzi zeszłemu Jakubowi Winholdowi po

sięgi у handlów, komu maią być zabronione, więc
konstitutia tysiąc pięćset dziewiędziesiątego o kup-
cach, kturzi luboby mieyską przyiowszy do obcego
państwa przenaszać sie chcieli, tedy decimam zo-
stawić powinni, a na ostatek konstitutia o indige-
natach tysiąc sześćset siódmego, że za przysięgą
otrzymane być maią produkował у to z statutu
wielkiego xięstwa Litewskiego rozdziału trzeciego,
artykułu dwunastego wywodził, iż, ieżeli szlachta
cudzoziemska muszą o indigenat tak w koronie,
iako у w wielkim xięstwie Litewskim dla trzyma-
nia dóbr ziemskich .starać у bez niego takowych
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dóbr trzymać nie mogą, у owszem nabyte nie bę-
dąc indigenami tracą, daleko więcey Winhold ani
mieszczaninem, ani szlachcicem nie będąc dobrami
ziemskiemi, ani mieyskiemi disponować nie mógł
у dobra takowego per successionem żadnemu, ieno
fisco nostro у dispositiey naszey należeć powinne.
Na ostatek allegował rożne w koronie insimilibus
praeiudicata, na własnych sądach naszych relacy-
nych zaszłe, mianowicie ratione kaduków takowych-
że tak w Toruniu, iako у we Gdańsku ex eo, że
ius civitatis nie przyiowszy, disponować nie mogli,
uznanych, iakoż у w teraznieyszey sprawie iasnie
elicitur, że po dziadu ieszcze Winholdzie na syna
Korneliusza dobra devolvi nie mogły, pogotowiu
ani od Korneliusza na Jakuba, poniewasz ani dziad,
ani ociec, ani syn iuramentum fidelitatis nam, ani
antecessorom naszym nie czynili, ani ad ius сі і-
tatis nie przystąpili, gdyż ieszcze vivente illo dobra
te wszytkie ad fiscum pertinebant, reformatia zaś(

Winholdowey służąca, albo raczey testament od
Giblow producowany subsistere nie może, nie tylko
że in exotico foro mimo castrense iudicium, pod
kturemi bona consistebant у teraz sie okrywaią, in
praeiuditium et elusionem 1'isci przyznany, ale tesz
iż żadnymi non deducetur probationibus, aby co
wniosła do Korneliusza Winholda, у chociażby co
wniosła, tedy po śmierci onego medietatem dóbr
sobie zapisanych zażywała у pożytki brała, a
potym lubo by iakie kolwiek prawo miała, (kturego
bez osobliwego consensu naszego Corneliusz Win-
hold czynić у zapisować nie mógł), po śmierci iey
na syna oney Jakuba Winholda, iako dziedzica
steriliter decessum, spadło, s tych miar successoro-
wie iako Winholda, tak pogotowiu Giblowny Win-
holdowey, matki Jakuba Winholda żadnego przy-
stępu do tych dóbr, iuri caduco podległych у do
dispositiey naszey przypadłych, mieć nie mogą; a
że przez pozwanych chowane prawa poddanym
szlacheckim, gdyby do miast zbiekszy dawność za-
siedzieli, nie cudzoziemcom służą у praescriptia
żadna fiscum afficere nie może, za czym evidenter
competentiam rei wywiodszy, abyśmy podług przy-
wileiu naszego wszytkie dobra leżące у ruchome,
summy pieniężne gotowe, na zastawach у obligach
będące, cum usufructu et refusione damnorum,
nec non penis contraventionis urodzonemu podko-
morzemu koronnemu przysądzili у na podanie onych
w intromissyą podług inwentarza, ktury by przez

opiekunów sprawiedliwie sprawiony był, sekretarza
naszego naznaczyli, affektował. In contrarium pleni-
potent pozwanych wnosił, iż konstitutiae.per partem
actoream allegowane sciągaią się na cudzoziemców,
(którzy) per modum transeuntis do korony polskiey
у wielkiego xięstwa Litewskiego przyszedszy, а коре
zebrawszy, znowu do cudzych państw wynosić sie
chcą, tu zaś in prasenti niema być Jakub Winhold
za cudzoziemca poczytany, bo od dziada incolatum
przyiowszy, tuteyszym obywatelem у mieszczanem,
successyą nie wynosząc do cudzych państw, tu
umiera; ratione zaś przysięgi, aby indigenae powinne
nam у rzeczy pospolitey wykonywać, prawo pospo-
lite nie mieszczan, ale szlachtę tylko necessitat,
lecz у temu prawu per subsequentes derogatum
constitutiones, gdyż indigenatus non per iuramenta,
ale per consensus omnium ordinum у że za przy-
sługą nam у rzeczy pospolitsy otrzymane być maią,
a co sie tknie testamentu, od zeszłey Winholdowey
conditionaliter uczynionego, tedy poniewasz prawo
wyraźne z statutu wielkiego xięstwa Litewskiego
z rozdziału siódmego artykułu piątego iey pozwoliło
у Winholdowie stryieczni bracia у siostry zeszłego
Jakuba Winholda tylko in bonis paternalibus,
w dobrach macierzyńskich succedere mogą, s tych
miar abyśmy przy reformatiey, pomienioney Giblow-
nie Winholdowey uczynioney, pozwanych successo-
row Giblow, zachowali potrzebował. A po tako-
wych controwersiach, od stron wnoszonych, szla-
chetny Kazimierz Kanecki imieniem żyda Wileń-
skiego Heliasza Michałowicza, praetenduiącego sobie
za obligiem у cerografem pewnego na dobrach
zwysz rzeczonych Winholdowskich, długu s przy-
powiedaniem, prosząc, aby w ten dekret przyięto
było, odezwał się. E contra plenipotent actorow
tey interwencyi, iako nie słusznie za nieprawną
praetensyą wnoszoney broniąc, salvy do niego o
te obligi zachowania prosił. My król s pany ra-
dami naszemi, na własnych sądach naszych relaty-
nych przy boku naszym zasiadaiącemi, po przesłu-
chaniu z obu stron controwersiy, dostatecznie one
wyrozumiawszy, a bacząc to, iż urodzony podko-
morzy koronny za przy wileiem, onemu od nas iure
caduco na wszelakie dobra niegdy Jakuba Win-
holda, iako cudzoziemca do dispositiey naszey spadłe,
danym, prawem czyni, s tych przyczyn urodzonemu
podkomorzemu koronnemu competentiam actora-
tus et actionis przysądziwszy, pozwanym wprzud
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respondere, a potym directe respondere nakazaliś-
my. A gdy in directa responsione strony pomienione
tesz controwersia, nic nowego nie wnaszaiąc, ite-
rowali, tedy My król s tymisz radami naszemi
ponieważ sie to ex allegatis actorea parte ratio-
nibus dowodnie pokazało, że iako dziad zeszłego
Jakuba Winholda, tak у ociec iego Corneliusz
Winhold, będąc z urodzenia cudzoziemcami, nie
tylko a tanto tempore ius civitatis nie przyieli,
ale tesz у przysięgi homagii, albo fidelitatis nam
samym, ani antecessorom naszym nie wykonali,
przez co żaden z nich ni iakich dóbr сарах być
pogotowiu disposityi, reformaty, ani zapisów czy-
nić, nie będąc indigeną у nie maiąc na to osobli-
wego od nas consensu, nie mógł у ta Winholdowey
reformatya, iako w nienależnym (extra iurisdictio-
nem propriam) urzędzie od Corneliusza Winholda
zeznana, nullitati subesse musi, tak, gdy po śmierci
oney na syna iey Jakuba Winholda iure naturali
est deroluta, w patrimonium iego własne obróciło,
kture iako po cudzoziemcu pod prawo kadukowe
do dispositiey naszey przypadło. S tych miar
obrony successorow tak Winholdow, iako у
Giblow pozwanych nie słuszne у nie prawne na
stronę uchyliwszy, a stosuiąc się do wyraźnego
prawa koronnego у wielkiego xięstwa Litewskiego,
w konstytutyach у w statucie opisanego, tudziesz
у do praeiudicaty, dobra pomienionego Jakuba Win-
holda leżące у ruchome, summy pieniężne, gotowe
у na długach wszelakich gdzież kolwiek będące, s
pożytkami, z dóbr leżących у od sum pieniężnych
od śmierci Winholdowey przychodzącemi, urodzone-

mu Samuelowi Rylskiemu, podkomorzemu koronne-
mu prawem wieczystym kadukowym, podług przy-
wileiu naszego, przysądzamy у reoccupationem onych
w dziesięć dni, od daty tego dekretu naszego ra-
chuiąc, przez sekretarza naszego, osobliwym listem
naszym naznaczonego, nakazuiemy; intra quod tem-
pus opiekunowie zeszłego Jakuba Winholda suffi-
ciens wszytkich у hereditatis iego et fructuum, z
dóbr leżących у od sum pieniężnych pochodzących,
od śmierci matki iego zmarłey Winholdowey ra-
chuiąc, conficere inventarium у tenże inwentarz
iuramento suppletorio, iako sprawidliwie spisany
у nic in fraudem fisci nie iest od nich supres-
sum. ani s tych dóbr Winholdowskich naymnieyszey
rzeczy nie zabirali у nie skorzystali, in termino re-
occupationis przed tymże sekretarzem naszym com-
probare maią у powinni będą, w czym na prze-
ciwnych penam banitionis, quae in casu contraven-
tionis temu dekretowi naszemu ex nunc decernitur
et ad publicandum do urzędów należnych remitti-
tur, zakładamy, kturą za razem s kancelaryey na-
szey wielkiego xięstwa Litewskiego na każdego
sprzeciwnego wydać nakazuiemy mocą ninieyszego
dekretu naszego, do kturego na większą powagę
pieczęć wielkiego xięstwa Litewskiego przycisnąć
roskazaliśmy. Dan w Wilnie dnia piętnastego mie-
siąca Aprila, roku Pańskiego tysiąc sześćset cztyr-
dziestego ósmego, panowania naszego polskiego
у Szwedskiego szesnastego roku. Wladisław Rex'
L. S.
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Соріа wlewku, od iegomosci pana Rylskiego
iegomosci panu Giżbertowi у Bekierowi za dzie-
więdziesiąt tysięcy złotych polskich przyznanego
29 Aprila 1648.

Władysław IV.
Oznaymuiemy tym listem naszym komu o tym

wiedzieć należy, iż, stanowszy oczewisto u ksiąg

cancellariey naszey większey wielkiego xięstwa
Litewskiego, urodzony Samuel Rylski, podkomorzy
koronny, list swuy, dobrowolny wlewkowy zapis
wieczysty, na rzecz w nim niżey wyrażoną sławet-
nemu Giżbertowi Wonpitenowi у Ludwikowi Be-
kierowi dany, przyznał, prosząc, aby do ksiąg kan-
cellaryey naszey, był wpisany, ktury tak się w
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sobie ma: la Samuel Rylski, podkomorzy koronny
Eabsztynski, Kapanowski starosta czynie wiadomo
у zeznawam tym moim dobrowolnym wlewkowym
wieczystym zrzeczonym zapisem, yż co iego królewska
mość, pan muy miłościwy z laski swey dobra у
maiętnosci wszelakie ruchome у nie ruchome, złoto, i
srebro, perła у drogie kamienie, summy pieniężne,
na obligach у zastawach gdzie kolwiek będące, po
nieboszczyku panu Iakubie Winholdzie tak po
mieczu, iako у po kądzieli pozostałe, a po śmierci
onego do dispositiey iego krulewskiey mości na-
leżące, mnie prawem kadukowym konferować przy-
wileiem iego krulewskiey mości, gdy mi opieku-
nowie у pokrewni nieboszczyka pana Iakuba Win-
holda, to iest iegomość pan Paweł Podchocimski,
horodniczy у budowniczy Wileński у pani małżon-
ka, iegomość pan Tomasz, Iakub у łan Giblowie,
pan Paweł Meller у małżonka iego, pan Giżbert
Wonpiten, pan Ludwik Bekier, pan łan Desaus у
inny. dóbr у maiętnosci pozostałych, kamienicy у
ogrodów w Wilnie będących do possessiey obiąć у
urzędowi podać bronili у nie postąpili, zapozwałem
był o to przed sąd iego krulewskiey mości asses-
sorski, gdzie za remissą sądu assessorskiego sam
iego krulewska mość, pan muy miłościwy z pany
radami na sądach relatynych z oczewistey у dosta,
teczney wszytkich stron kontrowersiey te dobra у

maiętnosci wszelakie, po nieboszczyku Iakubie Win-
holdzie po mieczu i po kądzieli pozostałe, mnie,
podkomorzemu koronnemu przysądzić ze wszelakiemi
od sum pożytkami у oddać, a w ostatku, iako
więcey opiekunowie maiętnosci ruchomey nie sko-
rzystali, przysięgę wykonać nakazać raczył, iako to
szyrzey na pomienionym sądu iego krulewskiey mości,
pana moiego miłościwego dekrecie opisano у do-
łożono iest, według kturego to pomienionego dekretu
ia, podkomorzy nie więcey, iedno te kamienicę
Winholdowską, w mieście Wileńskim będącą, do
wolney disposity swoiey wy iowszy, a nad to nie a
nic żadney у namnieyszey rzeczy niebiorąc, ani
wymuiąc у sobie nie wyłączając, wszytką maiętność,
po nieboszczyku panu Iakubie Winholdzie po mieczu
у po kądzieli pozostałą, a dekretem iego krulew-
skiey mości przysądzono, panu Giżbertowi Wonpi-
tenowi у panu Ludwikowi Bekierowi za pewną у
spoiną summe pieniędzy, to iest za dziewiędziesiąt
tysięcy złotych, iuż do własnych rąk moich spełna
od nich pomienionych osób odebraną у odliczoną,

na osoby onych wlewam, a sam się z nich у na-
leżności, nie zostawuiąc żadnego sobie у nikomu
inszemu przystępu, sprawy, tak samy..przywiley, na
te dobra służący, iako dekret iego krulewskiey mości
do rąk onych oddawszy, wiecznymi у nigdy nie
odzownymi czasy zrzekam: maią у wolni będą po-
mieniony pan Wonpiten у pan Bekier wszytkie у
wszelakie dobra, maiętnosci, tak ogrody, ieden na
Antokolu, drugi w Łukiszkach, trzeci wedle zboru
za Wileńską bramą leżące, iako у ruchomą, złoto,
srebro, perła, kleynoty, szaty, cynę, miedź у wszytki
sprzęt domowy, summy pieniężne tak gotowe, iako
na obligach у na zastawach u rożnych osób gdzie
by się ieno kolwiek у u kogo, abo у u opiekunów
nieboszczyka pana Jakuba Winholda, po mieczu у
po kądzieli summy pieniężne, obligi у rzeczy ru-
chome, iako kolwiek w inwentarzu mianowane у
nie mianowane, pozostałe, pokazali, odebrać ze
wszelakimi pożytkami, czynszami, by do prawa po-
ciągaiąc, gdyby okazyą strona dała, у u kożdego
odyskiwać, a odyskawszy у odebrawszy, na swoy
własny pożytek obracać, nikomu s tego nie wy-
prawuiąc się у nie wyliczaiąc się, у ten pomieniony
iego krulewskiey mości, pana mego miłościwego
dekret we wszytkim s kreditorami у opiekunami,
kturzi dobra у maiętnosci nieboszczyka pana Jakuba
Winholda w dysponowaniu у powierzonym szafunku
mieli, do executiey w osobie moiey przywodzić, w
czym ia podkomorzy sam przez się у przez żadną
osobę w te dobra у maiętnosci у należności, kture
by у na potym się pokazały у wynaleźli, w żadną
w namnieyszą rzecz wstępować, przeszkody czynić
у trudności zadawać nimam у nie będę mógł,
owszem od każdego, w te dobra wstępuiącego, trud-
ność panu Wonpitenowi у panu Bekierowi za-
daiącego, abo tych dóbr zatrzymaiącego у nie wra-
caiącego, bronić, zastępować mam у powinien będę
u każdego sądu у prawa pod zaręką dziewięciudzie-
siat tysięcy złotych polskich у pod nadgrodzeniem
szkód, nakładów, o kturą zarękę у szkody, nakłady
locum pozwania przed sąd wszelaki, przed iego
krulewskiey mości assessorski, a ileby у niepoiedno-
kroć zapłaciwszy zarękę, przecie ten moy list
przy zupełney mocy ma zostawać wiecznymi у
nigdy nie odzownymi czasy. Do tego tym listem
moim pomienionych osób waruie, iż co źyd Wileński
Heliasz Michałowicz, mieniąc za nieiaiwwymsć zmy-
ślonym obligiem, iakoby od nieboszczyka pana
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Jakuba Winholda dziewięciu tysięcy złotych poży-
czonym, czasu odprawowania tey sprawy przed sądem
iego krulewskiey mości, pana moiego miłościwego
przypowiedanie czynił, kturego lubo nie przyięto
przypowiedania, ale iednak iesliby chciał pana
Wonpitena, pana Bekiera o to turbować, tedy ia,
podkomorzy w tym mam у powinien będę onych
zastępować у z s tym żydem o naruszenie у sprze-
ciwieństwo sądu iego krulewskiey mości dekretowi
prawnie czynić, i na tom dał ten moy list, wlew-
kowy dobrowolny zapis s pieczęcią у s podpisem
ręki mey, także pod pieczęciami у s podpisami rąk
ichmościow panów pieczętarzow, odemnie ustnie у
oczewisto uproszonych. Pisań w Wilnie roku tysiąc
sześćset cztyrdziestego ósmego, miesiąca Aprila

listu przydwudziestego ósmego dnia. U tego

pieczęciach podpis rąk tymi słowy: Samuel Rylski—
podkomorzy koronny. Ustnie proszony pieczętarz
Cyprian Paweł Brzostowski, stolnik Wileński,
proszony pieczętarz Maciey Mikołay Oliszewski,
czesnik Lidzki m. p. proszony ustnie pieczętarz
Malcher Gabriel Mielwid, pisarz ziemski Starodu-
bowski. My król za przyznaniem osoby wyżey mie-
nioney ten list do xiąg kancellaryey naszey wiel-
kiey wpisać у z nich extraktem pod pieczęcią
wielkiego xięstwa Litewskiego stronie potrzebuiącey
wydać roskazaliśmy. Dan w Wilnie dnia dwudzies-
tego dziewiątego, miesiąca Aprila roku pańskiego
tysiąc sześćset cztyrdziestego ósmego, panowania
krulewstw naszych polskiego, Szwedskiego szesnas-
tego roku.

Тоже.

ЛЬ 268. - 1US r. 2iy Іюня.

Зав щаніе Вил нскаго купца І ронима Азарыча.

Judicium expositum et criminale feria sexta
post festum sancti Joannis Baptistae die vigesima
sexta mensis Junij per nobilem ac spectabilem do-
minum Nicolaum Kłiczewski consulem, locum gene-

. rosi domini Thomae Bildziukiewicz tribuni, Derpa-
tensis, sacrae regiae maiestatis sekretarij, advocati
tenentem, et nobiles ac spectabiles dominos scabinos
Vilnenses bannitum est anno Domini 1648.

Coram judicio scabinali Yilnensi comparens
personaliter nobilis dominus Bogdanus Borysowicz,
consularis \;ilnensis nomine filiae suae honorabilis
Marciannae Borysowiczownae, defuncti Hyeronimi
Ozarzycz, civis et negociatoris Vilnensis derelictae
viduae, atque Hrehorij Omelianowicz et Samuelis
Philipowicz, сі ішп et negociatorum Vilnensium,
tutonim testamentariorum bonorum et liberorum
praefati defuncti generi sui, instantiam ad nobile
judicium fecit. ut rotulum occlusum, per olim Hye-
ronimum Ozarzycz, gencrum suum ad Archivum
judicij anno praesenti millesimo sexcentesimo quad-
ragesimo octavo, die secunda mensis Junij traditum,
in quo postremae roluntatis suae ordinatio conti-
netur, judicialiter adapertum sit et ad acta in-
scribatur, quod quidem rotulum per nobiles domi-

| nos seabinos ex АгсЫ о ad judicium delatum, si-
| giłlis suis integrum, ad instantiam dicti postulantis
apertum et lectum actisque judicij inscriptum talis
est tenoris, uti sequitur.

W imię Troycy Przenaswiętszey Amen. Niech
sie wola pańska stanie. Wola moia Hyeronima
Ozarzewicza у dispositia takowa iest. Co mi Pan
Bog dał do szalunku z łaski swey swiętey. będąc
chorym na ciele a zdrowym na umyśle, tudzież też
będąc przy dobrey^ pamięci, disponuie ubogą sub-
stantią moią. Naprzód dusze moie Panu Bogu, a
ciało ziemi oddaię, a proszę aby trybem chrześcian-
skim przy cerkwie Świętego Ducha Bractwa Wi-
leńskiego Prawosławnego było pogrzebione. A ubó-
stwo moie takim sposobem rosporządzam. Naprzód
wicinę moią własną ze wszyskiemi przynależnościami
у statkami, do niey należącemi, na ktorey moy
towar był do Królewca prowadzony, a stamtąd
fractowaną, od pana Аіехеіа Siemionowicza odebrać
у według informatiey у regestru mego, ode mnie
danego tak pomienionemu panu Siemionowiczowi,
jako у panu Krzysztophowi Sokołowskiemu, prze-
dażę towarów moich, do Królewca posłanych, pora-
chować y, coby zostało reszty po zapłaceniu długów
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creditorom moim według cerographow, od ich ody-
skać. Soli w Łukiszkach moich łasztow dwa у be-
czek sześć, a w sklepie pod kamienicą iego mści
pana Szicika, гаусу Wileńskiego siedzi beczka ied-
na, soli zaś łasztow dwa у beczek sześć; w domu,
gdzie sam mieszkam, octu winnego ukszestow trzy;
do tego w tymże domu w handlu gorzałczanym,
spolnym z jego mścią panem Bogdanem Borysowi-
czem, raycą Wileńskim, a moim panem oycem, pod-
ług contractu naszego ma być kop sto. Ten handel
przy małżonce moiey miłey ma spoinie zostawać,
gdyż у pan ociec moy drugą kop sto ma w tym
handlu. Gotowych pieniędzy w schowaniu małżonki
moiey iest kop sto litewskich; srebra cokolwiek
iest na ten czas mego, mianowicie tac złocistych
pułtuzuia iako у białosrebrnych dwa tuziny, kub-
ków z brzegami złocistemi cztyry, ieden kubek
srebrny w kwartę, dwa kubki białe w capę, czarka
iedna nowa, kubeczki dwa okrągłe, kubeczek ieden
nowy, kubeczek złocisty, czara do miodu duża,
kubeczek z esikami, guzów srebrnych białych pięt-
naście, pasek ieden w zastawie w kopach dziesiąciu
od pana stryia. Л cokolwiek gierady małżonki
moiey, czego ona właśnie zażywała, iako swego
własnego, nie ma podawać do inwentarza tak we
złocie, iako w paskach у perłach, także we wszy-
stkim ochędostwie, o co pilno upraszam у tak chce
mieć. S?aty moie własne maią być podane do
inwentarza. Kupno pułkamienicy od pana oyca
mego, od pana Borysowicza, które wespół z mał-
żonką moią według przyznania iego mści w kopach
litewskich tisiąc sześćset nabyłem, iż ieszcze nie
zniosłem creditorow, ktorychemsie znosić podiął
według contractu iego mści odemnie danego: mia-
nowicie panu Pawłowi Szklenczewskiemu nie za-
płaciłem kop czterysta litewskich у interesu za
pułroka od sta po piąciu kop, wtąż у panu Paw-
łowi Fiedorowiczu у małżonce iego kop trzechset a
interesu od roku tisiąc sześćset cztyrdziestego
ósmego od nowego lata po kop dziesięć od sta,
którym długom panowie opiekunowie niżey miano-
wani powinni dosyć uczynić, sprzęt domowy, mia-
nowicie cyna, miedź, mosiądz ma być do inwentarza
podany. Folwark Łukiszki oyczysty, spoiny z panem
bratem moim panem Piotrem Azarewiczem nale-
żący, w którym folwarku ia za pozwoleniem у mocą
tegoż pana brata własnemi moiemi pieniędzmi pod-
ług regest.-u moiego kop sześćset litewskich przy-

budowałem, iako sie z regestru pokaże. A żem w
małey Giełdzie nazwaney у Chocieiowskiey wespół
z panem bratem moim, panem Piotrem siódmą część
miał, tedy z teyże siodmey części połowicę moią
własną, nikomu nie pienną prawem, wieczystym
iego mści panu Zachariaszowi Szycikowi, гаусу Wi-
leńskiemu przedałem za złotych pięćset у te pie-
niądze do rąk moich odebrałem, które w całości
przy małżonce moiey zostaią у do inwentarza maią
być podane, z ktorey ia summy pomienionego iego
mści pana Szycika ąuituie, w posessyą у iutromis-
syą przez ich mści panów ławników, pana Stani-
sława Gawłowieckiego у Bazylego Sielawę у iego
mści pana pisarza ławniczego Wileńskiego przy słu-
dze przysięgłym utciwym Piętrze Jurewiczu poda-
łem у na resignatią przez iego mści pana ławnika
starszego w sądzie gaynym wyłożonym pozwoliłem,
czyniąc przytym evictią na wszelakich dobrach
moich, żadnego sobie prawa ani potomkowi moiemu
nie zostawuiąc. Kamienica nasza oyczysta, na So-
baczey ulicy leżąca, u iego mści pana Władysława
Fronckiewicza w zastawie w kopach tisiącu będąca,
spoinie ma być z panem bratem wyszmianowanym
okupiona. Do tego borgi u rożnych ludzi znay-
duią się, mianowicie u pana Ibianskiego Kownia-
nina według cerographu kop osmdziesiąt osm, u
małżonki moiey kop czterdzieści, u paniey siostry
moiey paniey Dimitrowey kop siedmnaście, groszy
osm, na co iest zastawa pereł sznurów trzy, u pana
Królika z Lachowicz kop siedm, groszy trzidzieście.
u pana Krzystopha Solennika kop trzynaście, u
swieszczennika z Wołki kop trzidzieści sześć, gro-
szy dwanaście, u pana Michałowskiego kop cztery,
groszy trzydzieście sześć, u Hersa, żyda Wileńskiego
za tabakę kop trzydzieści, u Godlewskiego za soli
beczkę kop dwie, groszy piętnaście, u Haponowicza
z Lachowicz kop trzynaście, u Ihnata czapnika
kop cztery, groszy dwadzieścia cztery, cero-
graph u żyda Zelmana у iego towarzysza na złotych
cztyrysta odemnie dany, iako niewinny у zapłacony,
odyskać. Długi moie, komu co winien, takowe są.
Naprzód bratu memu oycu Michałowi kop pięć-
dziesiąt, na to on u mnie rożnych rzeczy nabrał,
iako w rcgestrze opisuię sie, cerograph też iego
mam goły z popdisem ręki, na który nicem nie-
winien. Legacyey oycom do cerkwi świętego Ducha
na processyą у za dzwony, także ш cztyrdzieście
służb Bożych oddaię kop cztyrdzieście litewskich,
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do szpitala, przy cerkwi świętego Ducha będącego,
moiey własney legacyey oddaię kop cztyry, a nie-
bożczki paniey matki moiey kop sześć ma być od-
dano. A iż ia, będąc dozorcą budowania cerkwi
świętego Ducha, wydałem swoich pieniędzy plus
vel minus kop siedmdzieśiąt, tedy ia daruie ta-
mecznemu bractwu świętego Ducha; jarzęcych swiec,
odemnie sprawionych, ośmnascie po pogrzebie moim
Bractwu świętego Ducha maią być oddane. Do
szpitala świętego Nikodema leguie na chleb ubogim
kop dwie. A to wszytko sporządziwszy, co mi Pan
Bog dał do szafunku, zostawuie małżonce moiey,
która według prawa iMaydeburskiego у zwyczaiu
miasta tego czwartą część ma wziąć, a ostatek na
dziatki moie, mianowicie na Alexandra, syna у Ка-
tharzynę córkę moią maią dochować panowie opie-
kunowie odemnie uproszeni, mianowicie sławetny
pan Hrehory Omelianowicz, brat moy stryieczny у
pan Samuel Philipowicz, przyiaciel moy miły, któ-
rych wielce powture upraszam, aby tę pracą po-

diąwszy dziatki moie w boiazni Bożey wespół z
miłą małżonką moią we wszelakich cnotach, doda-
iąc onym nauk у ćwiczenia, potciwie chowali у to
wszystko co sie w testamencie zamyka, do skutku
przywiedli. Działo sie przy bytności ichmci panów
ławników, iego mści pana Stanisława Garołewickiego
у Bazylego Sielawy, także przy panu pisarzu ław-
niczym Wileńskim у słudze przysięgłym Piętrze
Jurewiczu dnia wtorego msca Juny roku pańskiego
tysiąc sześćset cztyrdziestego ósmego. Seąuuntur
subscriptiones manuum in hunc modum. Heronim
Azarzycz ręką swoią własną podpisał. Stanisław
Garło wieki ręką swoią własną. Przy tym testamencie
będąc przydany z urzędu ręką swoią podpisuię się
Basilius Sielawa m. p. Quod testamentum modo
praemiso factum, actis praesentibus scabinalibus
insertum partibusque instantibus extraditum est.
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Jan Kazimierz z Bożey łaski Kroi Polski,
Wielkie Xiąze Lit., Ruskie, Pruskie, Zmudzkie,
Mazowieckie, Inflantskie, Smolen. Czernih. a Swedz-
ki, Gott., Wand. dziedziczny Kroi.

Oznaymuiemy tym listem naszym komu to wie-
dzieć należy, iż byliśmy proszeni o wydanie z xiąg
Metryk Cancellariey naszey większey W. X. L.
extractem sprawy niżey wyrażoney, która sie zna-
lazła w xięgach za s. pamięci króla iego mci Wła-
dysława Czwartego, pana brata naszego, tymi słowy
pisana. Władysław IV. Oznaymuiemy tym listem
decretem naszym, iż był zapozwany przed nas у
sąd nasz Assessorski pozwem, mandatem naszym
niewierny ilelias Michayłowicz, żyd Wileński ad
instantiam instygatora naszego W. X. L. z delaty
urodzonego Samuela Rylskiego, podkomorzego Co-
ronnego Rabsztynskiego, Kapinoskiego starostę na-
szego o to, iż pomieniony żyd wiedząc dobrze o
przywileiu naszym, delatorowi na wszytkie in ge-
nere dobra ruchome у nieruchome, po zeszłym z

tego świata Jakubie Winholdzie, obywatelu Wilen
skiego miasta iure caduco do dispositiey naszey
przypadłe, conferowanym, tudzież o actiey, przed
sąd nasz Assessorski od tegoż delatora successorom
Winholdowym intentowaney, v,rażył się in convul-
sionem pomienionego przywileiu naszego у processu
zaczętego, cerograff iakiś na niemałą summę pie-
niędzy iakoby od nieboszczyka Winholda winną
zfabrykowawszy do sądu nienależnego przed uro-
dzonego podwoiewodzego Wileńskiego successorow
Winholdowych zapozywać у w tym tam sądzie
nienależnym decreta iako niesłusznie у nieprawnie
in praeiudicium prawa kadukowego, delatorowi za
przywieleiem naszym służącego, otrzymywać, iakoż
de facto zapozywał у otrzymał, przeto aby na termi-
nie przypadłym stanąwszy, zwysz mianowany cero-
graff у process prawa, za nim in foro incompotenti
przeciw przywileiowi naszemu odzierżany, ku skaso-
waniu położył, wskazania win prawnych przysłu-
chał się у we wszystkim na żałobę actorow, szerzej
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przeciw sobie czasu prawa proponowaną, usprawie-
dliwił. A tym czasem nim się w sądzie naszym
rozprawi, aby decretow przez się otrzymanych do
executy przywodzić nie ważył się, iako szerzeyna
pomienionym mandacie naszym opisano у dołożono
lest. Ш terminie ninieyszym, z pomienionego pozwu
mandatu naszego у z reiestru sądowego przypad-
łym, odactora, urodzonego podkomorzego Coronnego
szlachetny Jan Grzybowski postanowiwszy się da-
wał przez ienerała naszego dwornego szlachetnego
Hehasza Byszynskiego pozwanego żyda Heliasza
Michayłowicza do prawa przywoływać, który będąc
przez trzy dni trzykroć, a na dniu ninieyszym nad
prawo czwarty raz przywoływanym, iako się sam
nie stanowił, tak ani żadney wiadomości sądowi
naszemu у stronie swey przeciwney nie uczynił.
Zatym tenże plenipotent actora podania oczewisto
w ręce temu żydowi pozwu mandatu naszego ex-
tractem z xiąg grodzkich Wileńskich z przyznania
rellaty pod datą teraznieyszego roku tysiąc sześćset
czterdziestego ósmego, msca February dwudziestego
ósmego dnia, słusznie у prawnie dowiodszy у troie
wołanie pilności napisem Cancellary naszey napi-
sane okazawszy, pozwanego żyda Ileliasza Micha-
łowicza w roku zawitym naupad w samey rzeczy
(z wolnym iednak aresztem) wzdął, a w dalszym
Postępku prawnym pomieniony plenipotent actora
iteruiąc propositią mandatową wnosił, iż terazniey-
szy pozwany żyd Wileński na iawną conyulsią
przywileiu naszego, tudziesz decretu naszego rella-
tiynego, exseriis partium controyersiisferowanego,
którym wszytkie dobra po Jakubie Winholdzie, iako
40 d1Sposity naszey przypadłe, iure caduco urodzo-
nemu podkomorzemu Coronnemu przysądziliśmy у
onego za actora należytego uznaliśmy, śmiał у wa-
zy* s l ę cerograff iakoby tego Winholda, sobie na
pewną summę dany, zfabrykować у za nim succes
sorow Wmholdowych mimo należytego actora in
foro incompeteuti do sądu zamkowego Wileńskiego
pozywać, decreta у w s k a z y z a t z m l o

sfabrykowanym cerograffom otrzymywać, terazniey-
szego actora do szkód przywodzić, co autentice ve-
rincuiąc, producował przywiley nasz w dacie roku
tysiąc sześćset czterdziestego siódmego, miesiąca
Septembra dwudziestego s z o s tego dnia. Do tego
decret sądu naszego rellatiynego, w dacie teraz-
nieyszego roku tysiąc sześćset czterdziestego ósmego
miesiąca Aprila dnia piętnastego ferowany, a za-

tym abyśmy iako ten cerograff, tak za nim.
wszytek process prawny, u iakiegoż kolwiek sądu
otrzymany, skasowali у wieczne milczenie nakazali,
osobliwie o paeny prawne у о szkody, nakłady w
tey sprawie podięte urodzonemu podkomorzemu
Coronnemu do pomienionego żyda Heliasza Micha-
łowicza in foro fori salve zachowali domawiał się.
My kroi przez panów rad у urzędników naszych
dwornych, na sądy assessorskie zasiadaiących, tey
sprawy przesłuchawszy у onę dobrze wyrozumiaw-
szy, ponieważ pozwany żyd Heliasz Michałowicz,
będąc od urodzonego Samuela Rylskiego, podkomo-
rzego Coronnego pozwanym у przez ienerała na-
szego dwornego przez trzy dni trzykroć, a na dniu
ninieyszym czwarty raz przywoływanym, iako się„
sam nie stanowił, tak ani żadney wiadomości są-
dowi naszemu у stronie swey przeciwney nie uczy-
nił, przeto onego w roku zawitym na upad w sa-
mey rzeczy wzdąć dopuściliśmy, a w dalszym po-
stępku prawnym, podług domawiania się plenipo-
tenta actorowego, iako ten cerograff Winholdowski,
przez tego żyda zfabrykowany, tak у wszytek pro-
cess prawny, u iakiegoż kolwiek prawa у sądu za
pomienionym cerografem otrzymany, cassuiemy у
annihiluiemy tak, yżpo dacie tego decretu naszego
żadney wagi у mocy mieć nie ma у nie będzie
mog, у owszem zwysz rzeczonemu żydowi Helia-
szowi Michałowiczowi w tey o dług intentowaney
actiey wieczne milczenie nakazuiemy. Przy tym o
paeny prawne у szkody, nakłady w tey sprawie
podięte urodzonemu podkomorzemu Coronnemu do
pomienionego żyda Heliasza Michałowicza in foro
fori salve zachowuiemy mocą ninieyszego decretu
naszego, do którego na większą wagę pieczęć W.
X. L. przycisnąć roskazaliśmy. Dan w Wilnie dnia
dwudziestego siódmego, miesiąca Aprila roku Pań-
skiego tysiąc sześćset czterdziestego ósmego, pano-
wania naszego Polskiego у Szwedzkiego szesnastego
roku. My kroi bacząc bydź prozbę słuszną, tę
sprawę z act cancellary naszey w ten list nasz
wpisać у z nich extractem pod pieczęcią W. X. L.
stronie potrzebuiącey wydać roskazaliśmy. Pisań
w Cancellary naszey dnia dwudziestego miesiąca
Decembra, roku Pańskiego tysiąc sześćset czter-
dziestego dziewiątego, panowania naszego Polskiego
pierwszego, a Szwedskiego wtorego roku. Albrycht
Stanisław Radziwiłł, Cancl. W. X.*L. m. p. Za
sprawą Jasnie oświeconego Albrychta Stanisława

45
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Radziwiła, xiążęcia na Ołyce у Nieświeżu, Canc-
lerza W. X. L., Pińskiego, Gniewskiego, Tuchol-
skiego, Kowieńskiego starosty, Gieranonskiego, Wie-
onskiego, BoysaSolskiego.Lipniszskiego dzierżawcy,

administratora Oeconomy Kobrynskiey. Paweł Brzo
stowski, pisarz decret. w. x. L. Correxit Strebeyko.

Изъ Р. О. В. П. Б, далъ Б, шк. 8, папка

Л? 4, док. №

№ 270. -1650 г. 5 Февраля.

Дарственная запись Рыльскаго Тышк вичовой на дома и другое имущество въ

город Вильн , доставшееся еиу посл смерти Вингольда.

Выписъ с книгъ врадовыхъ заику господар-
евого Виленского.

Лета отъ нароженья Сына Божого тисеча
иестьсотъ петдесятого, ыесеца Февраля пятого
дня.

На враде господарскомъ замку Пнленского,
передо мною Стефаномъ Беликовичомъ, струкча-
шымъ его кор. милости, подчашымъ Ошменскимъ,
подвоеводимт> Виленскимъ, постаиовившысе оче-
висто урожоный его милость панъ Станиславъ
Гребницъкий, слуга ясне вельможной ей милости
паней Крыстыны Швейковской Анътопиной Яно-
вой Тышкевичовой, маршалъковой надворной ве-
ликого княства Литовского, подалъ именемъ ей
иилости паней маршалъковой выписъ з канце-
лярии большой великого княства Литовского, на
речъ в ыимъ выражоную ей милости паней мар-
шалковой служачый, ку актыкованъю до книгъ
замковыхъ Виленскихъ, который вписуючы слово
до слова таксе в собе маетъ. Jan Kazimierz z
Bożey łaski kroi Polski, wielkie xiąże Litewskie,
Ruskie,Pruskie, Zmuydzkie, Mazoweckie, Inflantskie,
Smoleńskie, Gzernihowskie, a Szwedzki, Gottski,
Wandalski dziedziczny kroi. Oznaymuiemy tym
listem naszym komu to wiedzieć należy, iż sta-
nąwszy oczywisto u xiąg Cancellariey naszey więk-
szey W. X. L. wielmożny Samuel Rylski, podko-
morzy koronny, Rapsztynski, Kapinoski starosta,
list swoy dobrowolny cessyiny zapis, na rzecz w
nim wyrażoną wielmoźney Kristinie Szweykowskiey
Antoniney Janowey Tyszkiewicowey, marszałkowey
nadworney W. X. L. dany, przyznał, prosząc, aby
do akt Cancellariey naszey był wpisany, który
irpisuiąc słowo do słowa tak się w sobie ma. Ja

Samuel Rylski, podkomorzy koronny, Rapsztynski,
Kapinoski starosta, zeznawam tym moim dobrowol-
nym cessyinym darownym zapisem, iż co mi swię-
tey pamięci fkrol iego mość Władysław Czwarty,
pan moy miłościwy dobra wszytkie leżące у ru-
chome po sławetnym Jakubie Winoldzie, mieszcza-
ninie у kupcu Wileńskim, do skarbu swego przy-
padłe, wprzód przywileiem swym conferować, a po-
tym у dekretem relacyinym wespół у z kamienicą,
w Wileńskim mieście na Zamkowey ulicy pod ju-
risdictią zamkową będącą, przysądzić raczył, za
którym dekretem у przywileiem iego kr. mści
przyszedszy ia.do possessiey pomienioney kamienice
у maiąc one w dzierżeniu moim, oney ze wszyt-
kiemi mieszkaniami, cokolwiek do niey należy, nic
sobie nie wyimuiąc ani wyłączaiąc, na osobę wiel-
moźney iey mści paniey Krystiny Szweykowskiey
Antoniney Janowey Tyszkiewicowey, marszałkowey
nadworney W. X. L., wlewam у tę kamienicę daię,
daruię wiecznemi a nieodzownemi czasy, a sam się
z prawa wieczystego mnie tak vigore przywileiu,
iako у dekretu iego kroi. mści służącego zrzekam,
у oraz tę kamienicę ze wszytkiemi, iako się w so-
bie ma, w possessią у spokoyne iey mści używanie
ex nunc podaię, w intromissią przez ienerała po-
daiąc, żadnego tak mnie samemu, iako też у krew-
nym, bliskim, a pogotowiu ludziom obcym z prawa
mego przystępu do tey kamienicę nie zostawuię
wiecznemi czasy. Ma у wolna będzie wielmożna
iey mść pani marszałkowa nadworna w. x. L. tę
kamienicę na się obiąwszy trzymać, zażywać vigore
juris cessi, wszelakie sobie z niey pożytki wynay-
dować, komu chcąc dać, darować, przedać у iako
chcąc według woli у upodobania swego oną dispo-
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nować czasy wiecznemi. W czym iako ia sam, tak
też żaden z bliskich krewnych moich żadney prze-
szkody iey mści czynić nie mam w tym prawie
cessyinym wiecznemi czasy. I natom dał ten moy
cessyiny dobrowolny wlewkowy zapis iey mści pa-
niey marszałkowey nadworney w. x. L. z podpisem
ręki mey y^pod pieczęcią moią, także z podpisami
rąk ich mosciow panów przyiacioł, na podpisach
rąk niżey wyrażonych, ode mnie ustnie у oczywisto
proszonych. Pisań w Warszawie roku Pańskiego
tysiąc sześćset piędziesiątego, mca January ósmego
dma. U tego listu przy pieczęci podpis rąk temi
słowy. Samuel Rylski, podkomorzy koronny. Jako
proszony pieczętarz Tomasz Kazimierz Woyniłowicz,
stolnik Mozerski, sekretarz iego kr. mci. Ustnie
proszony pieczętarz Paweł z Brilewa Podchocimski,
horodniczy Wileński. Ustnie proszony pieczętarz od
osoby wyżey pomieniony Mikołay Reklewski. My
tedy kroi za przyznaniem osoby wysz mianowaney
ten list do akt Cancellariey naszey wpisać у z

nich extraktem pod pieczęcią w. x. L. stronie po-
trzebuiącey wydać roskazaliśmy. Pisań w Warsza-
wie dnia VIII msca January, roku Pańskiego
MDCL, panowania naszego polskiego I a szwedz-
kiego II roku. У того выпису подписи тими
словы. Za sprawą Jasnie Oświeconego Albrychta
Stanisława, Radziwiła xiążęcia na Ołyce у Nie-
świeżu, canclerza w. x. L., Pin. Gniew., Tuchol.,
Gieranon.,Lipn. starosty Kowien., Wielon., Boysagol.,
Daugow., Przełay. dzierżawcy, oekonymiey Kobryn-
skiey administratora, Jan Dowgiało Zawisza, sekre-
tarz J. kr. mci. Который тотъ выписъ есть до-
шшгъ замку Виленского вписанъ и сесъ выписъ
с книгъ замковыхъ ясне вельможной ей милости
паней маршалъковой надворной великого княства
Литовского подъ печатью врадовою и с подпи-
сомъ руки писарское есть выданъ. Писанъ у
Вилъни. Ваврынецъ Храновский, писарь замъку
Виленского.

Тоже, залъ Б, гик. S, папка Л? 4, док. Л? j8.

№ 271. - 1651 г.

Мировая сд лка по разграничение между влад ніямн православнаго госпиталя и

домовгь Виленскаго обывателя Н говича.

Stała się ugoda y przyiacielskie pomiarkowa-
nie za consensem у wiadomością Jaśnie Wielmoż-
nego, a w Bodze przewielebnego iegomości xiędza
Antoniego Sielawy, metropolity totius Russiae,
między iegomością panem Janem Dubowiczem,
raycą Wileńskim, na mieyscu iegomości pana... *)
Romanowicza, burmistrza Wileńskiego, na ten rok
do dóbr szpitalnych ritus graeci provisorem obra-
nym, z iedney, a z drugiey strony między sławet-
nym panem Marcinem Niegowiczem, obywatelem
Wileńskim, in praesentia ichmościow panów bur-
mistrzów rocznych iegomości pana... •) Rzepnickiego
burmistrza, iegmości pana.,. Mintkiewicza, w ka-
mienicy iegomości pana Stefana Bilinskiego, pisarza
mieyskiego Wileńskiego, p r o hoc actu transactionis
ex freąuenti sessione cum plenaria facultate depu-

*) Въ ІІОДЛИІІІІШГІ; нропусігъ.

*) Тоже.

towanych, także in praesentia sławetnych pana
Gisberta von Ptitten, pana Jana Jozefowicza, kup-
ców mieszczan Wileńskich, iako przyiacioł, do tey
ugody od pana Niegowicza uproszonych, w takowy
sposób.

Naprzód, iż co przed tym rożne trudności у
differentie między panem Niegowiczem, a pany
pzovisorami szpitalnemi, iakoby o zaięcie gruntu
szpitalnego w ogrodzie, у wystawienie ściany mu-
rowaney, z uymą gruntu szpitalnego, także у о insze
praetensie między stronami zachodzieły. Teraz z
wynalazku ichmości panów burmistrzów ': : iic,
у panów przyiacioł wzwysz mianowanych лі-
ків trudności perpetuis temporibus ш.>.;; .-Цс,
poniewasz się to dowodnie pokazało, ; •/. pan
Marcin Niegowicz, muruiąc kamienicę swą w roku
pańskim (выкрошилось^, tę ścianę, która wszedszy
w podwórze pana Niegowicza po prawey stronie
wymurowana, a do muru starego Tzpitalnego w
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podwórze pana Niegowiczowe wpuszczonego, tak
iako się teraz daie widzieć, przytkniona stoy,
swoiem własnym sumptem wymurował, przez co
meliorem conditionem kamienice szpitalney uczy-
nił. Insuper że tę ścianę wymurowaną do gruntu
szpitalnego przytknął, cum consensu totińs Magi-
stratus, który lubo się in actis nie nayduie, ale
że niemal wszyscy ich mm., de consensu praeterito
dobrze pomniąc, conformiter zeznali, że kop sześć-
dziesiąt litewskich pan Niegowicz zapłacił; tedy
ta ściana od tąd in suo esse sine cuiusvis impe-
titione, wiecznemi czasy, tak iako teraz wymuro-
wana iest, ma zostawać, cum omnimoda facultate wy-
żey podług potrzeby pana Niegowiczowey murować
у budynek przy niey stawić pro libito suo, у żadne
oto napotym in hoc puncto nie maią zachodzić
trudności. Do ktorey to ściany, przez pana Niego-
wicza iegosz własnym sumptem nowo wymurowa-
ney, wolny access ichm*. panowie provisorowie
szpitalni także przymurować będą mieli. Wzglę-
dem zasię murku, który wtyle podwórza pana Nie-
gowiczowego wposrzod kamienice wchodzi, isz się
w ścianach tego muru ad oculum pokazuią у nay-
duią szafy antiąuitus wymurowane, tedy simultanee
obudwum stronom ma należeć, z wolnym u tych
ścian, albo raczey murku circumcirca iakiego chce
budynku, by у wzgorę, mutuo nihilominus sumptu
wystawieniem. A iż komin u tegosz muru szpital-
nego starego na podwórze pana Nigowiczowe nisko
iest wymurowany у wielką mu iest przeszkodą,
tak że nie tylko w podwórzu, ale у we wszytkim
mieszkaniu dymu pełno z niego przed tym bywało,
tedy a data praesentis transactionis naydaley za
niedziel dwie ichmm. panowie provisorowie szpi-
talni swym kosztem na trzy łokcie wyżey nad
dach komina podnieść у podmurować powinni
będą.

Nakoniec isz nie mnieysze trudności o ogród,
wtyle teyże kamienice pana Niegowicza autiquitus
będący, zachodziły, którego pan Szpakowski, iako
conductor kamienice szpitalney, pospołu z ichm.
pany provisorami na trzy łokcie dochodzieły, у w
tym chcąc ichm. panowie provisorowie in perpetua
ąuiete partes conservare, ogród pana Niegowicza

wymierzyli. Który in longum po prawey stronie
od szpitalnego ogroda na łokci 49. Na samym zasię
końcu ogroda od studnie na łokci 17 2 ma ex-
tendere; s tym dokładem, isz parkan, po prawey
stronie do ogroda wszedszy, nie in medio contigui-
tatis murów (iako pp. provisorowie chcieli), to
iest, nie w tym mieyscu, gdzie się mur szpitalny z
murem pana Niegowiczowym zchodzi, ale na trzy
łokcie od samego końca albo rogu muru starego
szpitalnego ma być ku ogrodowi szpitalnemu odsą-
dzony. Y tak aeviternis temporibus, iako teraz stoi,
ma zostawać. Którego to parkanu tak teraz nowo
wystawienie, iako у na potym poprawowanie, wed-
ług zwyczaiow, zobopolnym sumptem ma być. A
że pp. provisorowie szpitalni у wszytek szlachetny
magistrat Wileński krzywdę w tym zasadzeniu
dalszym pomienionego parkanu być praetendował,
nie poglądaiąc na to, isz ab immemorabili tempore
na tymże mieyscu, to iest daley na trzy łokcie za
mur szpitalny, ten parkan zachodzie!. O co iure z
sobą czynieli. Y w tym punkcie chcąc ichmm.
partes in perpetuum acąuietować, za oddaniem
sobie kop dziewiącidziesiąt litewskich, które in
instanti panowie provisorowie levarunt od pana
Niegowicza, et circa eandem transactionem de le-
vatis quietaveruiit, żadnego na potym prawa у
contradictiey sobie у successorom swoim nie zo-
stawili. A gdzieby którakolwiek strona iakiemisz
kolwiek sposobami, tesz у documentis, noyiter re-
pertis, tę teraznieyszą ugodę w naymnieyszym
punkcie, albo tesz in toto burzyć у inwalidować
chciała, у dosyć temu nie czyniła, tedy na takową
stronę winę dwuch tysięcy złotych założywszy, a
po zapłaceniu takowey winy in omnibus et singu-
lis punctis et paragrafis inviolabiliter ma być ta
ugoda zachowana. Na co dla lepszey pewności zo-
budwu stron podpisaliśmy się rękoma naszemi, cum
approbatione у s podpisem iaśaie wielebnego oyca
iegomos'ci xiędza Antoniego Sielawy, metropolity

totius Russiae. Pisań w Wilnie dnia *) roku
Panskiiego 1651. Marcin Niegowicz manu propria.

Тоже, залъ Б, шк. і9, папка >№ 6j, док. № IJ.

*) Пропускь.
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№ 272.-1652 г. 21 Января.

Заявленіе настоятеля Вил нскаго Доминиканскаго костела о проведеній рыбаками

новой дороги въ объ здъ каменнаго моста на Виліи, на которомъ взимался мо-

стовой сборъ въ пользу богад льни названнаго костела.

Żałował у obciążliwie opowiadał iego mość
auądzSilyester (Łęski) patronatus iego królewskiej
moscu kościoła S.Troycy proboszcz у dozorca (szpi)
talnych wespół z prowizorem o tym, iź w roku
teraźniejszym tysiąc (sześcet) pięćdziesiąt wtorym,
аша dziewiętnastego у dwudziestego wtorego (Ja)-
nuanj, rybacy Wileńscy, imionami i nazwiskami nie
siedzieć iak na(zywaią) się, nad samą Wilią rzeką
przeciwko dworu xiążęcia iegomos'ći pana Bohusza
Radziwiła—koniuszego wielkiego xięstwa Litew-
skiego mieszkaiący, gdy się zmówili i naradzili
spoinie miedzy sobą, gościniec у drogę, na most
murowany z rożnych stron у powiatów prowadzącą,
odwieść, a przywieść tuż pod domami swemi, jakosz
• . . . samą drogę tamże przemysłem swoim у
fortelem uczynili taką, iż nie tylko pieszą, ale ў
wozem wcześnie może iachać. W tym pomieniony
xiądz proboszcz, wziąwsy wiadomość od różnych
osób, iż droga nowa wymyślona, a merę ku wielkiey
szkodzie mostowi у szpitalowi, bo po większey
części uchodząc mostowego płacić, na nową drogę
kieruie, wziąwszy przy sobie przyiacioł pewnych
dwu, mostowniczego у dwuch generałów s stroną
szlachtą, o czym na relacij generalskiey, szedł te-
goż roku у dnia zwysz mianowanego na tę drogę
wymyśloną, na ktorey podkawszy kilku rybaków

naupominał skromnie, iako kapłan, aby na szkodę
mostowego dochodu, który ubogim na wyżywienie
idzie, dróg nowych nie czynili, gdyż się to dzieie
przeciwko przywileiom królów ichmośćiow, którym
królowie ichmość każdemu stanowi zakazuią pod
utratą dóbr nijakich mostów, promów, przechodow
przez Wilią nie czynić. A w tym ciz rybacy . . •
uczynili, za czym z różnych domów wyżey namie-
nionych z kiiami siekierami, łopatami do
sta człowieka wypadszy . słowy nie uczci-
wemi, nie pamiętaiąc na iego stan kapłański, zel-
żyli, a kiiami, żerdziami samego у mostowniczego
mało nie zabili у gdyby ludzie dobry na ratunek
nie przypadli, pewnie by tam pozabiiali, abo po-
topili. A mało na tym maiąc, у pochwałkę na
iegomośći xiędza proboszcza у mostowniczego uczy-
nili. A tak chcąc iegomość o położenie drogi no-
wey у o gwałt sobie uczyniony, tak też b zniewagę
у о pochwałkę prawnie z tymi rybakami czynić,
dał tę protestatią do ksiąg grodzkich Wileńskich
zapisać, што есть записано. Roku 1652, miesiąca
Januarij dwudziestego pierwszego dnia na urzędzie
opowiadano. Jan Władysław Komar—podstarośći
Wileński.

Изъ связки документовъ Виленскаю гродскаю
суда, № А(>І}, актъ 2.

№ 273. - 1652 г.

Жалоба ксендза Ленскаго на Николая Груж вскаго и Вурбу, которые на мосту

(З л номъ) стр ляли въ сборщика моотоваго сбора и об щали его убить.

Żałował у obciążliwie opowiadał iegomość siądź
Silwester Lęski-proboszcz Swiętey Troycy, imie-
niem swoim у imieniem prowisorow ubóstwa w
szpitalach Swiętey Troycy n a iegomośći pana Mi-
kołaiaGrużewskiego, sędzica Źmudzkiego o'tym iż

pomieniony iegomość w roku blisko przeszłym ty-
siąc sześćset pięćdziesiąt pierwszego, miesiąca De-
cembra dnia dwudziestego trzeciego, wyieżdżaiąc
konno z Wilna gromadno z rożną strzelbą, sta-
nąwszy na moście murowanym w%ramie, nie pa-
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miętaiąc na prawo pospolite у na mieysce, tymże
prawem у constituciami, przywilegiami królów ich
mośćiow pokoiem pospolitym obwarowane у opa-
trzone, na izdebkę mostowniczego kazał czeladzi
swoiey nie na postrach mostowniczego, na imię
Bartłomieia Zygmuntowicza, od iasnie wielebnego
iegomośći xiędza Ierzego Tyszkiewicza—biskupa
Wileńskiego, nawyzszego protectora ubóstwa świę-
tey Troycy, na wybieranie przychodu od mostu na
ubogie ustanowionego, ale merę chcąc go o śmierć
przyprawić, strzelbę gęstą puścić, iakosz by za nie
osobliwą opatrznością Boską, pewnie by pomieniony
mostowniczy śmiertelnego razu nie uszedł. A
widząc iegomość pan Grużewski,.że zamysłowi swemn
nie dobremu dosić nie uczynił, tedy w głos poch-
wałkę у pogróżki rożne na tegoż mostowniczego
uczynił, mówiąc, iż ten mostowniczy żadną miarą
moich rąk nie uydzie у abo ia sam, abo czeladzi
moiey wkrótce każę go zabić. Iakosz w tym zapale
swoim tylko co wyiachał za most, naiachał na
pewny dom, gdzie mieszczaninowi pannę strzelbą
tegoż dnia zabił. A tak pomieniony iegomość xiądz
Silwestr Leski, iako ten, któremu właśnie incumbit
upatrować, aby ubóstwo szpitala świętey Troycy
iakiego zatrudnenia, albo uymy iakiey w wybiera-
niu mostowego nie cierpiało (iakoż, strzeż Boże ia-
kiego szwanku na mostowniczego, pewaie by ubó-
stwo do ostatniey nędzy . . . świątobliwych fun-
datorów przyszło) iako. . . . moście na mostow-
niczego у о pochwałkę

(дал е истл ло и выкрошилось).

Żałował у obciążliwie opowiadał iegomość xiądz
Silwester Leski, proboscz Swiętey Troycy na
iegomośći pana Jana Burbę, dworzanina iego kró-
lewskiey mości skarbowego o tym, iż iegomość, nie
uważaiąc, iako przychód mostowy iest chlebem
ubóstwa szpitala Swiętey Troycy, od swiątobliwey
pamięci królów ichmośćiow przywilegiami nadanym
у utwierdzonym, a iż tenże most potrzebuie częstey:

restawratij у sumptu wielkiego dla ustawicznych
ciężkich przeiazdow, do tego, że tenże szpital ani
może, ani powinien most z ubogiego przychodu
swego naprawować, iednak nie tylko zrywa się sam
od płacenia mostowego, ale srogie pochwałki w
roku tysiąc sześćset pięćdziesiąt pierwszym, miesiąca
Decembra dnia dwudziestego dziewiątego na zdrowie
mostowniczego uczynił, o czym własną ręką iego-
mośći kartka pisana szerzey świadczy, którą iawnie
у wyraźnie groził się zabić, abo utopić tegosz
mostowniczego. Przeto iegomość xiądz Silwester
Leski, chcąc zabieżeć wczas, aby mostowniczy se-
curus na zdrowiu zostawał, na którym nie mało
pomienionemu szpitalowi należy, inaczey wielkie in-
comoda et angustias tenże szpital musiałby, mimo
intentią królów ichmośćiow fundatorów у protecto-
row, odnieść; o tę tedy pochwałkę у na zdrowie
następowanie chcąc prawnie czynić, protestował
się, co iest zapisano.

Тоже, И? 4Óij, актъ \? /.

№ 274.—1652 г. 20 Мая.

М ры ЕЪ возстановленію пострадавшей отъ пожара Пречистенской церкви.

Roku tysiąc sześćset pięćdziesiąt wtorego, mie-
siąca Maia dwudziestego dnia.

Przeoswiecony iegomość ociec Antoni Sielawa,
•tropolita wszytkiey Rusi, przy bytności szlachet-

D

ro Magistratu ławicy Ruskiey na sessy, która
Aq we dworze iegomośći metropolim, przy cerkwi
Swiętey Przeczystey odprawowała, obmyśliwaiąc
względem naprawy cerkwie Swiętey Przeczystey
Soborney, w roku przeszłym przez ogień zruino-
waney, у о restawratiey oney, takowe sposoby do

nabycia pieniędzy zgodnie z ichmościami pany rad-
nemi upatrzył у postanowił.

Naprzód kop dwieście, od Hrehorego Pogiereyki
do bractwa Pańskiego dane, także kop dziewięć-
dziesiąt za szmat ogrodu szpitalnego, przez Niego-
wicza do kamieice iego przyięty, na naprawę cer-
kwie te pieniądze obrócić maią.

Item na kamienicę Bosinską lubo sposobem
pożyczonym pieniędzy u kogo dostać, lubo też
wiecznością tę kaaiienicę przedać, cum assecura-
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tione restitutionis suramy et reaemptionis za nię
takoweyże kamienice, у w niey bractwa kupiec-
kiego reintegrationis, aby cerkwi Bożey in simili-
bus provisij nie ubywało.

Item dzwon wielki rozbity, który nulli usui
do tey cerkwie służy, także lichtarz wielki pod
teraznieyszy świeży pożar połamany, у insze lich-
tarze swiętey Przeczystey, po pożarze pierwszym
do swiętey Troyce przeniesione у tam w schowa-
niu będące, na też budowanie cerkwie s. Przeczy-
stej, iako nasłuszniey, bez szkody cerkiewney, prze-
dać, do którego przedania wielebna kapituła ma
należeć у doyzrzeć, aby bez szkody cerkiewney ta
spiża przedana była.

Item że pan Rzepnicki burmistrz od lat kil-
kanastu kramę murowaną, do bracstwa kusznier-
skiego należytą, trzyma, iesli tedy poprzeszłe lata
wszytkie cynsz, pochodzący z tego kramu, płacił
według submissiey swey dobrowolney, ma przed
ichmośćiami pany burmistrzami, przy bytności wie-
lebnych oycow kapituły naszey, rationem dać, у
ieśliby się to pokazało, że nie płacił, tedy ichmość
panowie radni za wszystkie lata szkody tey maią
na nim reąuirować, a odyskawszy na tenże budy-
nek cerkiewny te pieniądze obrócić.

Item panowie prowisorowie przeszłoroczni z
reszt pozostałych szpitalnych у brackich miodo-
wych żeby rationem dali; a ieśli się przy kim co
znaydzie, aby retenta na budynek oddali.

Item że niektóre ubogie, w szpitalu Spaskim
mieszkaiące, a zwłaszcza zdrowe у mogące się
przez swoie staranie pożywić, nayduią się: tedy te
wszytkie znieść, a salarium na nie idące na budy-
nek cerkwie obrócić.

Item że pani Citociewiczowey od zeszłego w
Bogu oyca Olszanicy, archimandryty Potockiego
złotych tysiąc legowanych doszło, tedy od tego
czasu m a iUż to sto złotych per medium isć: to
l e s t , z ł o t ycn pięćdziesiąt na nie, a drugą złotych
pięćdziesiąt na budowanie teyże cerkwie. Toż у z
panią Onikiiową, póki się ta cerkiew nie naprawi,
uczynić.

Item że z bractwa kusznierskiego poprzeszłe
lata żadnych pożytków starostowie у prowizorowie
nie pokazali у liczby z nich żadney nie czynili, a
rzecz nie podobna, aby to bractwo pożytku corok
iakiego czynić nie miało. Tedy у to bractwo szla-
chetny magistrat ławice Ruskiey przez osoby wiary
godne przy wielebney kapitule zrewidować у о
tych pożytkach inquisitią uczynić, a wysłuchawszy
starostów liczby, co się od roschodu reszty у po-
żytku zostanie, na budynek teyże cerkwi s. Prze-
czystey obrócić.

Dozorców też, ktorzyby ustawicznie w robocie
rzemiesnikow doglądali, matery im dodawaiąc, pie-
niądzami szafuiąc, onym płacili, naznaczamy do
tey pracy p. Theodora Spakowskiego у pana Cy-
priana..., *) którym to szafarzom p. burmistrz te-
goroczny tak z pożytków brackich, iako у z zwysz-
mianowaych przez sposoby namówione pieniędzy
oddawać ma. Że niektórym pp. radnym zdało się
być, aby na woski i wino do cerkwi Soborowych
umnieyszywszy dochodu moderatius dawano: tedy
panowie radni na blisko przyszłej* sessiey swey maią
uważyć słuszność potrzeby у według oney aby do
cerkwi soborowych na wosk, wino, kadzidło pewna
quota dochodziła у oddawana była, moderatią per
medium uczynić, która to moderatią (non derogando
postanowieniu, w roku tysiąc sześćset czterdzie-
stym szóstym stałemu), tylko pod ten czas, póki
się ta cerkiew nie naprawi, аіог swoy mieć ma.
Które to postanowienie, od przeoswieconego oyca
metropolity uczynione, a od szlachetnych panów
burmistrzów ławice Ruskiey przyięte, atąue we
wszytkim zachowane było, rękoma naszemi podpi-
sawszy, daliśmy do ksiąg pisarskich sesyinych ła-
wice Ruskiey zapisać. Antoni Sielawa, mitropolita
m. p. Jan Korzenkowsky, burmiestrz Wilęnsky.
(Кустодійная печать митрополита съ славянскою
вокругъ надписью).

Изъ Р. О. В. П. Б.,залъ Б, шк. іў, папка Л? 6j,
док. Л? іў.

*) Пропускті.
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№ 275. —1663 г. 17 Января.

Виленскій райца Филипповича обвиняетъ въ колдовств двухъ женщинъ.

Feria quarta ante festwm ss. Fabiani et Seba-
stiani raartyrum die decima septima mensis January
anno D. 1663.

Ad acta judicii scabinalis Vilnensis veniens
personaliter famatus Stephanus Migura, civis et
negotiator Vilnensis, nomine nobilis ac spectabilis
domini Samuelis Filipowicz, consularis Vilnensis
protestationem in parało scripto ratione contento-
rum ibidem expressorum in et contra personas
inferius speciflcatas factam, ad acta obtulit in te-
nore tali. Żałował у solenniter protestował iego
mość pan Samuel Filipowicz, гауса miasta Wileń-
skiego, na Janową piekarkę у Mikołaiową pastu-
szkę, białogłowy, w czarodzieystAne podeyrzane.o to,
iż one, przepomniawszy boiazni Bożey у srogości
prawa, na takowych surowo postanowionego, gdy
żałobliwy imć pan гауса Wileński w roku prze-
szłym tysiąc sześćset sześćdziesiątym wtorym przed
Zielonemi Świątkami po szesciuletnim wygnaniu
naypierwszy raz do miasta Wileńskiego dla obey-
zrzenia у sporządzenia swey kamienice, na Suba-
czey ulicy leżącey, przyiachał, gdzie ad ordinem
rzeczy in hostico pomieszane reducendo, naprzód
pomienionym białogłowom, za nieprzyjaciela komorą
w kamienicy swey mieszkaiącym, mieszkanie wy-
powiedział, a na ich mieysce pana Koszewskiego)

człowieka omni exceptione maiorem postanowił у
curam tak rei aeconomice, iako у kamienicy onemu
zlecił, a gdy pomienione białegłowy o dalsze po-
mieszkanie imć panaFilipowicza pokilkakrotnie upra-
szali у repulsę w niepozwoleniu dalszego pomie-
szkania odnieśli, zły у zapamiętały umysł przed
się wziąwszy, ad nefanda wprzódy verbo, a potym
operę udali, zaraz albowiem przed tąż panią Ko-
szewską machinatią у odpowiedź na zdrowie iis
formalibus uczynili: „Kto tu budiet żyt, nikoli nie
rożywiecsia, nie ucieszyła się у szewcowa, szto me-
nie z monasterskoho mieszkania wykuryła", przy-
stąpiły do tego straszne у częste improperia et
maledietiones, pochop biorąc od samych czasem

umarłych, gdy więc przez ulicę którego prowadzo-
Jio, temi słowy: „Boday toho (honoris gratia con-

tumeliosum omittitur verbum) tak niesiono, iak
tego trupa". Jakoż do samego skutku przedsię-
wzięte przywodząc czarodzieystwo, gdy się z ka-
mienice żałobliwego prowadzili, w tym mieszkaniu,
kędy mieszkali, worek tszczy, z surowego płótna
uszyty, woskiem do muru przy oknie przylepili, co
postrzegszy pani Kuszewska przy ochędożeniu izby
oderwała у przez okno wyrzuciła, a obawiaiąc się,
by to nie czary były, nie wprzód się do tego mie-
szkania wprowadziła, asz kokosz na próbę w tą
izbę puściła, która po izbie się kręcąc drugiego czy
trzeciego dnia zdechła. Chcąc iednak imć pan Fi-
lipowicz dostateczniey naturam facti inyestigare,
posyła przyiaciela swego do pomienioney szewcowey,
w monastyrze s. Ducha mieszkaiącey, aby się do-
wiedział, iesli czego pod ten czas, gdy się z mie-
szkania monastyrskiego Iwanowa Piekarka prowa-
dziła, szewcowey nie uczyniła, na co ona odpowie-
dzaiła, iż wszytkie kąty izby cztyrma klinami poza-
biiała, a potym długo wprowadziwszy się choro-
wała, a gdy to oney imć pan Filipowicz wyma-
wiał, tedy się ona, z tego iakoby wywodząc, z tąż
szewcową przyszła у lubo się do tego, co przed
tym powiadała, snąć uproszona, nie znała, wszakże
odchodząc od paniey Koszewskiey rzekła, aby w
tey kamienicy nie mieszkała. Ale to wszytko ża-
łobliwy mimo się na ten czas puszczaiąc, tak prędko
wiary temu nie dawał, asz gdy sam na sobie у na
zdrowiu swoim doznawał, poczynał natychmiast
vacante protunc advocatia Vilnensi, doniósł to imć
panu Kilczewskiemu, burmistrzowi Wileńskiemu,
które to białegłowy in ius vocatae będąc, gdy
się ad accusata nie znały, iakoby z nimi żałobliwy
daley chciał postąpić judicialiter, gdy był pytany,
praecustoditią tylko uczynił, waruiąc to sobie, isz
in ąuantum by signanter ta choroba, mianowicie
cięszkiey tęskności, kaszlu у mdłości recrudescere
у szerzyć miała, tedy nie z czyiey inney przyczy-
ny, tylko ex infascinatione pomienionych białych
głów pochodzić to miało, a zatym inchoatum pro-
seąui musiałby negotium. Uwolnione zatym będąc
od takowego terminu, sub colore podziękowania,
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do kamienicę imć pana Filipowicza przyszły у zna-
gła stoiącego ztyłu dwa razy za nogi pastuchowa
obłapiwszy, trzeci raz za suknię mocno ku dołowi
pociągnęła, a w tym żałobliwy obróciwszy się rze-
cze, że ty, zdrayczyno, po judaszewsku obłapiasz,
na coż mię za suknią ku dołowi pociągnęła, a ona
rzekła: na siebie panie to ia biorę. Nakoniec teyże
Janowey piekarki czeladnica, podkawszy razu ied-
nego panią Koszewską, rzecze: moia pani siehodnie
piroh dla paniey Fllipowiczowey upiekła, tym sa-
mym iakoby ostrzegaiąc. Jakosz tego dnia w ka-
mienicy imści pana Fiiipowicza z pirogiem była,
ale nie zostawszy, precz odeszła. Wprędce potym
żałobliwy idąc do cerkwi swiętey Troyce, tak na
nogi wszytek będąc zalterowany, upad, że ledwo
do kamienice dobrze wypocząwszy nazad powrócił.

Jakoż od tamtego razu rzadkie dobrego zdrowia
maiąc interstitia, niemal continue chorował, aż
nakoniec częszko teraz ex causa veneficij tychże
białychgłow w maiętności swey zachorowawszy, tu
do Wilna zaledwo na saniech dał się przywieść,
gdzie się ex conspectione da widzieć, iako sam
wszytek wyschły, nogi opuchły utrumąue uteri la-
tus, iako dwa kamienie twarde, a do tego zby-
teczny kaszel, wolne tamuiąc respirium, o extrema
niemal źałobliwego przywodzi. Chcąc zatym cum
inculpatis ad paenas legum agere, hanc suam pro-
testationem actis judicij scabinalis Vilnensis anno-
tari dedit.

Изъ актовой книш Виленскаю Магистрата,

«Л° J34J> л- 287—9, {чктъ Л? 274).

№ 276.—1663 г. U Апр ля.

Жалоба Виленскаго м щанжна Десауса на Даніила Гартмана за оскорбл ні его

бранными словами и вызовъ на поединокъ.

Fena ąuarta in crastino festi sancti Stanislai,
episcopi et martyris die 24 mensis Aprilis anno
Domini millesimo sexcentesimo sexagesimo tertio.

Famatus Jacobus Desaus, civis et negotiator
Vilnensis, personaliter veniens ad acta judiciaria
Scabinalia Vilnensia, solenni et gravi cum ąuerela
protestatus est contra famatum Danielem Hartman,
Jtidem сі ет et negotiatorem Vilnensem, ratione
iniuriarura suarum et dishonorationis, quam in
scripto obtulit ad acta tenoris seąuentis.

Z wielkim a nie utolonym żalem protestował
się sławetny pan Jakub Desaus. mieszczanin у ku-
piec Wileński na sławetnego pana Daniela Ilart-
mana, także kupca у mieszczanina Wileńskiego. Iż
on na weselu iego mści pana Monesa, administra-
tora ceł iego kr. mści W. X. Lit., będąc wespół z
teraźniejszym protestantem, na kturego znać maiąc
zdawna iakiś rankor, gdy protestant po swoiey
potrzebie, wyszedłszy na doł zgury, znowu szedł na
gurę, przerzeczony inculpatus idąc zgury, potkawszy
na wschodzie protestanta, bez dania żadney у na-
mnieyszey przyczyny, zaraz słowy wielce szkodzą-
cemi dobrey sławie, począł lżyć у sromocić, mó-

wiąc: pamiętasz szelmie, coś ty na mię mówił,
wychoć, taki owaki synu, wyzywaiąc na comher-
haus, у wyszedszy na ulicę, nie ustawaiąc u swym
złym przedsięwziętym umyśle, także głosem wielkim
wyzywał na poiedynek, a obiegszy do koła ulice у
przyszedszy przed kamienicę, gdzie у on sam in-
culpatus у protestans mieszkaią, czeladź swoię na
zasadzie maiąc, subordinował na zabicie, lecz gdy
nie protestant wprzódy, ale rodzony protestanta
przyszedł, pytali się tym słowem: verdo, a gdy od-
powiedział, że ia idę, poznawszy go po głosie, bo
iusz noc była, rzekli: tyś dobry człowiek, ale tam-
ten szelm żeby teraz przyszedł, przywitalibyśmy
onego. Potym protestant, iako spokoyny у cichy
człowiek, nie woienny, o poiedynku ,_ żadnym nie
myślący, przyszedszy do mieszkania swego uspokoił
się у do piątey godziny zrana spał. Lecz gdy
obudzonemu ze snu protestantowi dano wiedzieć,
że pan Hartman, zapomniawszy boażni Bożey у
przykazania iego święte lekce poważaiąc, nie dbaiąc
nic na srogość prawa, kturym poiedynki, z pod-
nuszczenia diabelskiego, iako nieprzyiacioł dusz
ludzkich, kturzy o to się zawsze steraią, aby koź-

46
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dego człowieka na zatracenie wieczne przywiedli,
zakazane są, wprzódy wyszedł w pole pieszo rano
z szpadą długą, a nie doczekawszy się protestanta»
bo spał, przyszedszy znowu do domu drugi raz у
iusz nie pieszo, ale na koniu s pistoletami wyiachał
rano w pole, protestanta oczekiwaiąc, lecz protes-
tant, częścią rozumem przyrodnym rządząc się w
tey mierze, częścią tesz na przyka(za)nie Boskie у

prawo postanowione pamiętaiąc у ludzkiey rady
słuchaiąc, przeciwko panu Hartmanowi nie wy-
ieżdżał, ale prawnie tey obelgi swoiey wszystkiey
у krzywdy chcąc się upomnieć, dał tę protestacią
do xiąg ninieyszych ławniczych Wileńskich zapisać.
Ex protocollo actor. nob. iud. Scabinalis Yilnen.
rescriptum.

Тоже, л. з і А, док. 2<)Ą.

№ 271. —1663 г. 7 Декабря.

Заявление Михаила Коленды о покраж у него пары лошадей.

Iudicium opportunum et criminale feria sexta
incrastino festi sancti Nicolai episcopi, et confesso-
ris die septima mensis Decembris, per generosum
dominum Stephanum Carolum Bylinski, s. r. maies-
tatis secretarium, adwocatum ac nobiles et specta-
biles dominos scabinos Vilnenses bannitum est anno
Domini IG63.

Protestatur generosus dominus Kolęda.

Veniens personaliter ad judicium et acta prae-
sentia Scabinalia Vilnensia generosus Dominus Mi-
chael Kolęnda, vexilifer Derpatensis, paratam in
scriptis obtulit protestationem, ratione eąuorum
suorum, furto nudiis tertiis per nocturnos fures
oblatorum, et contra Nikiporum, pileatorem et сі ет
Vilnensem, inhabitantem lapideam generosi domini
Marson, S. R. M. cohortis praefecti, uti personarum
suspectarum receptatorem, obtulit in hunc, qui se-
quitur, modum.

Żałował у opowiadał ziemianin Jego kr. mci
woiewodztwa Wileńskiego у w rożnych powieciech
maiętnosci swe maiący imc p. Michał Kolęda,
chorąży Derpski o to, iż w roku teraznieyszyra
tysiąc sześćset sześćdziesiątym trzecim, mcaDecembra
piątego dnia ze srzody na czwartek o sarney puł-
nocy, gdy się iusz byli wszyscy Judzie uspokoili,
niewiedzieć kto, przełomawszy z tyłu płot do dworu
imć p. Kolędy, chorążego Derpskiego, w tyle kościoła
świętego Kazimierza leżącego, z sadu у ogrodu pana
Jana Kostrowickiego, гаусу miasta Wileńskiego,
miedzy kamienicą onego, a dworem imć p. Ko-
lędy będącego, uczyniwszy dziurę nie małą w

płocie, którą dziurą wszedszy wnocy do dworu
przerzeczonego, wzięli у ukradli dwoie koni imć p.
Chorążego, iednego z cugu wałacha szerscią swiatło-
gniadego, nie barze przerosłego, sześć lat mającego,
z odmianką niewielką, na czele gwiazdeczką białą
у na grzbiecie, gdzie siodło bywa, małe dwie od-
mianki białe po obudwu stronach, który wart był
złotych sta; drugą klacze szerscią wroną bez żadney
odmiany, w piąciu leciech, warta była złotych
siedmdziesiąt у pięć. Te pornienione koni dwoie
teyże nocy wyż pomienioney tą dziurą ze dworu
imć p. Michała Kolędy, chorążego Derpskiego wy-
kradli i wyprowadzili przez sad у ogród pana

jKostrowickiego, a ztamtąd przez kamieniczkę nie-
iakiegoś pana Marsona, niemca, w ktorey mieszka
rzemiesnik czapecznik na imię Nikipor, który tamże

jlozne białegłowy у loznych ludzi przechowywa,
nie zamykaiąc wrót w nocy. Jakoż prętko czeladź

І у woźnice imć p. chorążego teyże nocy w godzinę
J albo bliżey, postrzegszy, że koni niemasz, tym
iszladem, tą dziurą wyłamaną przez ogród у sad p.
; Kostrowickiego, którędy konie wyprowadzono, do
i kamieniczki tey pomienioney przyszli, i tam szlad
, iusz straciwszy, nalezli wrota niezamknione na
! ulicę Sobaczą, tamże s tey kamieniczki niewiedzieć
iusz gdzie się s temi końmi obrócili, gdzie na-

•zaiutrz у jenerałowie szlad ten oglądali у w tey
kamieniczce gospodarzowi tamecznemu przyparęczy-

; li, że ztamtąd szkoda się stała, na co iest osobliwa
; relacia jeneralska. Zaczyni żałuiący imć p. chorąży
; Derpski, у komu by moc była dana, chcąc na po-
tym gdzieby się iedno u kogo te zwyż pomienione
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konie okazały, z kożdym takowym prawnie czynić
у dochodzić, у іако swe własne wziąć. Co do
wzięcia wiadomości dał to opowiadanie swoie do

xiąg urzędowych zapisać. Prout et consignata est
actis praesentibus.

Тоже, стр. joy—jop.

ЛЬ 278.-1664 г. 21 Января.

Р ш ніе по д лу с спорныхъ плацахъ на Зар чьи между Протасовицкимъ и

Курбскимъ.

Справа пана Богдана Протасовицъкого з его
милостью наномъ Андреемъ Куръпъскимъ, подъ-
коморьшъ Упптскимъ н иапп малъжонкою его
милости.

Лета отъ нароженья Сына Божого тисеча
шестьсотъ шестьдесятъ четвертого, месеца Ген-
вара двадцать первого дня.

На рокохъ судовыхъ земъскихъ, о Трехъ
Кроляхъ, святе рымскомъ прыпалыхъ и судовне
У Вильне в семь року вышъ мененомъ отнра-
вованыхъ, передъ нами Давломъ Данилевичомъ,
старостою Интурскимъ.судьего, Матеушомъ Яномъ
оакревъскимъ, дворашшомъ его королевское ми-
лости, иосудкомъ, а Яномъ Франтіішкомъ Нозня-
комъ, писаромъ, враднпками судовыми земскими
воеводства Виленского, кгды с порадку реестро-
вого ку суженью принала справа земеішна госпо-
дарьского воеводъства Виленского пана Богдана
Протасовицъкого зъ его милостью паномъ Ан-
Дреемъ Дмитровичомъ Миколаевичомъ Ярославъ-
скимъ Куриъскимъ, додъкоморымъ Уннтскимъ,
взглядомъ старшенства малженского, а ей мило-
стью пани Цецилиею Кгедройтевною, судянкою
земъскою Виленскою, яко самою акторкою, такъже
по зошлой з сего света Марте Миляковъііе, быв-
шон Яновой Парфеновичовой, теперь неведать
якимъ цравомъ держачымъ Андреемъ Юхънови-
чомъ, на двохъ нляцахъ, Миколаевъскомъ Ста-
шіковскомъ и Войтеховскомъ Юхновскомъ, хо-
ружого Кревъского и Свирского, мешканье маю-
чыхъ, и по змерломъ Яне Корчазе и сыну его
Сымону Яновичу и брате Корчагахъ, Матысомъ
Рокгинскимъ на третемъ иляцу Яновъскомъ
Сурвиловскомъ названомъ Сапежинскомъ, меш-
каючымъ, вжо по декрете трыбунальскомъ за
откдадомъ и декретомъ нашьшъ з роковъ про-

шлыхъ Михайловскихъ и за припозвы до того,
декрету, отъ пана Протасовицъкого вынесеными,;
до которое за приволаньемъ черезъ енерала сто-
ронъ до права панъ Протасовицкий самъ и зъ
умоцованымъ своимъ паномъ Адамомъ Добкеви-
чомъ, а одъ его милости пана подкоморого Упит-
ского и пани малжонкн его милости панъ Ми-
колай Жоховский, а одъ Андрея Юхновича и
Матыса Рокгипского панъ Миколай Кгутъ Коло-
мыйский за моцами ди.стовными правъными, собе
до тое справы данымн, очевисто становили. За •
тымъ умоцованый пана Протасовицкого поданья;

п положенья позву по его милости пана подко-1

морого Упптского и пани малжонку его милости
и Андрея Юхновича, па двохъ нляцахъ, Мико-;
лаевъскомъ Станиковскомъ и Бойтеховскомъ >
Юхновъскомъ мешканье маючыхъ, а на третемъ.
пляцу Яновъскомъ Сурвиловскомъ, названомъ
Санежынскомъ,по Матыса Рокгинского, на домахъ
ихъ, тутъ в месте Виленскомъ на Заречъю за
рекою Вильнею на Великой улицы, идучой до:
двора господарского Роконтиского, межы дворомъ
Грибовичовъскимъ, Чижовскимъ, ІІиляховскимъ,
а третимъ иляцу, пазванымъ Сапежынскимъ, з
одное стороны пляцу Шорцовского, а воротами
до улицы тоежъ, а бокомъ одъ улочъки, которая
до Вилни реки идетъ, лежачыхъ, черезъ енерала;
воеводства Виленского Яна Кгроностайского на-
ннсомъ его, на томъ позве учиненымъ а передо
мною писаромъ подъ часъ теперешнихъ роковъ
устне и очевисто водле права признанымъ, и
року за нимъ припалого слушне правне доведши,
также тройга воланья иильность на томъ позве
оказавши, кгды но досить черезъ обудвухъ сто-
ронъ декретови ураду нашого, з рфовъ прошдыхъ
Михаловскихъ ферованому, учиненю даньемі>
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межи собе копий зо всихъ справъ, далей плени-
потентъ акторовъ поступовать и жалобу стороны
своей ііропоновать хотелъ, тогды такъ отъ его
милости пана подвоеводего Виденского панъ
Миколай Кгутъ Коломыский, яко и отъ его ми-
лости пана Курпъского, подкоморого Упитского
и паней малжонъки его милости панъ Миколай
Жоховский озвавшисе, обмовы на писме до насъ
враду подали в тые слова писаные: Mści pano-
wie sądowi ziemscy woiewodstwa Wileńskiego, a
moie wielce mściwi panowie у bracia. Dali mi
sprawę mieszczanie tuteysi wileńscy jurisdiki jasnie
wielmożnego imć pana woiewody Wileńskiego, na
Zarzeczu mieszkaiący, iż ich imsć pan Protasowicki
usurpuiąc sobie iakowąś należność do ich osiadłosci,
przed sąd w. m. m. moich m. panów zapozywa
mimo forum należne у słuszność samą. Wielce tedy
w. m. m. pp. upraszam, abyście w. m. m. pp., nie
sądząc tych mieszczan, do należitego prawa, pod
którym oni mieszkaią, odesłać raczyli. Gdyż by xo
wielce obchodziło jasnie wielmożnego imsć pana
woiewodę Wileńskiego, że z władzę у protekcyey
imci mieszczan niewinnych miał by kto wyżąwszy
prawem aggrawować. О со у powtore upraszaiąc
ostawam. Datt. z zamku Wileńskiego dnia jedena-
stego Januarij anno tysiąc sześćset sześćdziesiąt
czwartego. У тое обмовы подписъ руки тыми
словы: w. msciow m. m. pp. cale powolny brat у
uniżony sługa Jan Oginski, Marszałek Wołkowyski.
А по прочитан» тое обмовы другая одъ его ми-
лости пана подъкоморого Упитъского в тые
слова: Mściwi panowie sądowi ziemscy Wileńscy,
a moi wielce mściwi panowie у bracia. Zapozwał
mię у małżonkę moię imść pan Protasowicki na
teraznieysze roki Trzekrolskie przed sąd w. m. m.
m. m. pp., dokładaiąc drugich, o place Zarzeckie,
w Wilnie leżące, iakoby spoinie zabrane. A że imść
pan Protasowicki mimo dekreta iako sądu ziem-
skiego Wileńskiego antecessorow w. m. w., mych
m. panów, tak у mimo dekret sądu głównego Try-
bunalnego trzeci plac w pozwie dokłada sobie do-
chodzić, zaczyni ia na taki pozew niepowinienem
odpowiadać, ponieważ po zaszłych dekretach wię-
cey przyczynia swym pozwem placów. A ieżeli mu
prawo iakie, iako z antecessorami naszemi zaczy-
nał prawo wieść o dwa place, tak у teraz niech
w pozwie swym dokłada dwa place, a do trzeciego
placu niecli sobie drogi nie sćiele. Bo gdybym mu

| to pozwolił, toby ieszcze у więcey chciał placów
szukać. Rozumiem po łasce w. m. m., mych mści-
wych panów, że у w. m., moi mściwi panowie na
te dekreta. a zwłaszcza sądu głównego Trybunal-
nego nastąpić nie zachcecie. O co wielce upraszam
w. m. m. panów, abym nie był podług zapozwu
teraznieyszego pana Protasowickiego przed sąd w.
m. o trzy place sądzony. To doniosszy, zwykłe
usługi moie oddaiąc. Z Kryniczyna, piętnastego
Januarij anno tysiąc sześćset sześćdziesiąt czwar-
tego. У тое обмовы подъписъ руки в тые слова:
W. т . т . т . panów у braci zostawam sługą An-
drzey Kurpski Jarosławski podkomorzy Upitski.
А по црочиташо тыхъ обмовъ, такъже по про-
читаню для информации нашое позву тепереш-
него черезъ пана ІІротасовицъкого вынесеного,
наперодъ пленипотентъ его милости пана под-
воеводего панъ Коломыйский принятя тое объ-
мовы и обвиненыхъ - черезъ пана Иротасовицъ-
кого мещанъ, которые здавна до юридики зам-
ковое подъ црысудъ его милости пана подвоево-
дего приналежатъ, не суженя, але до належного
враду з тыми мещаны выточоной черезъ тепе-
решънего актора акцыи отосланя потребовалъ.
А пленипотептъ его милости пана Курпъского
и панп малжонки его милости поведилъ: рачи-
листе ваша милость врадъ з того листу читаного
и позву, яко панъ Протасовицъкий постз'пуе,
мимо два декрета земъекие Виленские и суду
головного трибунального зашлыи, *што передъ
тымъ о два нляцы правовалъ, а теперь третий
прыписалъ пляцъ, хотечы третего пляцу Сурви-
ловского одержать, в томъ позве написалъ, мимо
два пляцы, названые Николаевский Станиковский,
другий Войтеховский ІОхъновъский, которые в
тыхъ декретахъ выразне, яко зовутъ, описаны
суть, о што передъ тымъ доходилъ. Зачимъ ста-
ваючы при томъ листе, до вашмости враду писа-
номъ, и тыхъ декретахъ зашлыхъ и первшыхъ
позвахъ, за которыми тые декрета суть ферова-
иые, тотъ умоцованый ихъ милостей пана Курпъ-
ского и папи малжонъки его милости в жадъную
дальшую росправу не вдаваиъ, але домавялъсе,
абы панъ Протасовицъкий водле зачатого права
зъ антецессорами ихъ милостей о два пляцы
позывалъ, а теперъ абы на позве поправилъсе,
у насъ ураду децызыи в томъ афектовалъ. А
умоцованый пана Цротасовицкого па обудвухъ
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тыхъ пленипотентовъ мову платечы поведилъ,
же кгды в року прошломъ тисеча шестьсотъ
пятьдесятомъ, месеца Октебра семого дня на ро-
кахъ Михаловскихъ, у Вильне отправуючыхъ,
точиласе справа его пана Протасовицъкого зъ
Мартою Мнлюковною, слодовъшічъкою, бывъшою
Яновою Парфиновичовою, а теперь держачымъ
Андреемъ Юхновичомъ и Сымономъ Корчагою,
а теперь держачымъ Матысомъ Рокгинскимъ
третего пляцу, о который, цры бытности на тотъ
часъ тыхъ особъ самыхъ, умоцованые ихъ доку-
мента свое покладали, з которых^ показалосе
т о ) же тые пляцы в диспозыцыи шляхецъкой
подъ иравомъ земъскимъ были и суть, и то тые
мещане умыслне на зволоку справедливости све-
хое, не хотечы у враду вашмостей росправовать,
форумъ до замъкового поточъного суду за пи-
саньемъ его милости пана подвоеводего на сесь
часъ Виленского екъсципуютъ, што онымъ ити
не можетъ, такъ з самого права, же где справа
зачатокъ свой взяла, тамъ и кончитсе повинна.
Лечъ же таяжъ екъсцепъция, черезъ антецессо-
ра пана Рокгинского о третий пляцъ вношопая,
а то для того, же тотъ пляцъ подъ правомъ
земскимъ быть показалъ, у враду земъского Ви-
леньского в року тисеча шестьсотъ пятьдесятомъ,
месеца Октебра семого дня ненринята, теды тежъ
и у вашмости, яко иротиво того антецессоровъ
вашмости враду декрету ити и тыми его милости
пана нодвоеводего Виленского и его милости папа
Курпъского ексцепцпями затруднеия той справы
и пролюнкгацыи пленииотенти чинити не могутъ.
Которого зачатку тое справы декретомъ земъ-
скимъ Виленскимъ датою звышъ номененою фе-
рованымъ довожу. Д затымъ ухиленья тыхъ
неслушныхъ заживаныхъ оборонъ на сторону, а
узнанья тутъ у враду вашмостей

казанья за разомъ далей в право процедовать у
вашмостей враду прошу и домовляю. Мы врадъ
в той справе его милости пана Богдана Прота-
совицъкого зъ его милостью паномъ Андреемъ
Ярославъскимъ Курпскимъ, подкоморымъ Унит-
скимъ только взглядомъ старшенства малжен-
ского, а пани малжонкою его милости, бывшою
пани Миколаевою Путятиною, самою акторкою,
зъ Андреемъ Юхъновичомъ и зъ Матысомъ
Рокгинсгшмъ за припозвомъ, в р е Ч ы выжей ме-
неной вьшесенымъ, попеважъ се то зъ продукту

пленшютента его милости пана подъкоморого
Упитского, меновите зъ позвовъ первшихъ и
декретовъ земъскихъ и суду головного Трыбу-
нального, в той справе зъ акторату теперешнего
актора зъ антецессорами его милости пана Курп-
ского зашлыхъ, передъ нами врадомъ продукова-
ныхъ, датами выжей выражоныхъ, доводъне по-
казало то, же панъ Протасовицъкий только мере
о два цляціы такъ з зошлыми антецессорами его
милости пана Курпского и паней малжонки его
милости, якъ и з ихъ милостями правомъ чы-
нилъ, а третего яко в позвахъ своихъ не докла-
далъ, такъ и в декретахъ земъскихъ и Трыбу-
нальскихъ о немъ жадное взменки не учинено и
толко щекгулне о два пляцы судъ головний тры-
бунальный,—одинъ Николаевский Станиковъский,
а другий Войтеховский Юхновекий на скуточъ-
ную росправу в той справе до насъ враду земъ-
ского Виленского рокомъ завитымъ на розсудокъ
отослалъ. Зачимъ и мы врадъ позву умоцова-
ному его милости пана Курпского, черезъ пана
Протасовицъкого в той акции винесеного, яко
въ акцыи одъ давного часу зачатой, в которой
вжо декретами суду головъного безъ жадныхъ
диляцый на скуточъную розъправу з пенами, на
насъ врадъ в допущеню оныхъ заложоными, до
насъ враду ремисса станула, зразить недопущаючи,
однакъже о два только пляцы, о которые поча-
токъ свой тая акъцыя взела и о которые декрета
враду земъского и суду головъного трибуналь-
ного позаходили, росъправу акторови з сторонами
приймовать узнаваемъ. А што се ткнетъ вношо-
ное отъ его милости нана подвоеводего Вилен-
ского ексъцепъцыи взглядомъ якобы знайдованясе
тыхъ звышъ мененыхъ пляцовъ, о которые панъ
Протасовицъкий правомъ чинитъ,подъ юриздикою
замъковою, теды в томъ пзтнкте мы врадъ, поне-
важъ о право а право межи сторонами росправа
быти маетъ, кокгницыи жадной не чынечы, до
роспартя межи сторонами о право а право тую
екъсцепъцыю суспендуемъ и за разомъ сторо-
намъ далей в право постуновать наказуемъ. За
которымъ наказомъ нашымъ умоцованый акто-
ровъ, позовъ ку чнтаню поднесши, по тытуле его
кор. милости жаловалъ з того позву тымъ спо-
собомъ о то, штожъ дей которые пляцы тутъ
в месте Виленскомъ, названый Николаевский Ста-
никовъскпй, а другий, названый Войтеховский
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Юхновский хоружого Кревъского, зъ одного тые
пляцы зпущоны были и третий пляцъ Сапежин-
ский тужъ подле тыхъ в месте натомъ Вилен-
скомъ на Заречъю за рекою Вильнею неподаль
церкви светого Петра руского на Великой улицы,
едучы до двора господарского Роконтиского, пер-
шый пляцъ Станиковъский лежитъ почавшы з
Великое улицы зъ угла хоромами Щасного Грибо-
вича просто до двора Яна Чыжевича, а тыломъ *)
Яна Чыжевича ажъ до остаточного угла комор-
ного, до дорожъки, которая идетъ на туюжъ Ве-
ликую улицу, подле двора Епимаховичъ. А дру-
гий пляцъ в таковомъ ограниченю: такъже по-
чавъшы одъ улицы, которая идетъ з Великое
улицы напротивъко светого Петра руского до
двора Яна Чыжевича, которая идетъ до реки
Вильни, по узъгорокъ, тьшъ узгоркомъ до пляцу
Моствиловичъ, одъ того пляцу до угла стайни
пани Зеновъевичъ, въ одномъ мейсцу зпущоные.
И третий пляцъ такъже купленый у папа Яна
Сурвила, названый Санежынский, едучи з места
Впленского до РОКОІШІШОКЪ, зъ одное стороны
пляцу Шорцовъского, а воротами до улицы тоежъ,
а бокомъ одъ улочки вжо з другое стороны,
которая идетъ до Вильни реки, лежачые подъ
присудомъ земскимъ, черезъ небощика его ми-
лости, пана Петра Петровича Кишъку, каштеля-
новича Троцкого, старостича Жомойтского у
небощика пана Бенедикта Ромеевского, дворянина
на онъ часъ его королевское мплости и у мал-
жонки его пани Ганны Венцлавовны, а третий
у пана Яна Сурвила Сапежинский вечъне
купленые, а по смерти паняти Троцъкого па
ясне вельможного его милости пана Стани-
слава Кишку, воеводича Иитебского и потомъковъ
его милости—ясне вельможного пана Яиэ. Кишку,
воеводу Полоцъкого, гетмана великого князства
Литовского и паии малъжонку его милости пани
Кристыну з Друцка Соколинскую, воєводину По-
лоцкую, правомъ прырожонымъ ирышли и спали,
а одъ ихъ милостей ему папу Протасовицъкому
правами вечистыми проданые, дарованые и пу-
щоные, которые ихъ милость нозваиые особы
забрали и на томъ будоване свое маютъ, пожитки
берутъ, а належному акторов и уступити не хо-
чутъ, о чомъ ширей жалоба на томъ позве опи-

') должно быть ,,тыномъ;'.

сана и доложона есть. А по прочитаню того по-
зву умоцованый пана Протасовицъкого, доводечы
речы в позве описаное, напродъ покладалъ листъ
записъ пана Миколая Станкевича, который про-
даетъ дворъ свой власний, никому ни в чомъ
не пенный, у Вильни, на Заречу, за рекою Виль-
нею, за светымъ Петромъ рускимъ, до двора
Рокоятиского едучи, на Великой улицы, подле
двора Щасного Грибовича, пляцъ того двора в
таковомъ ограпиченю: з Великое улицы, з угла
хоромъ Щасного Грыбовича просто до двора Яна
Чыжевича, а тыномъ Яна Чыжевича ажъ до
гостиного двора колорного, до дорожъки, которая
идетъ на туюжъ улицу Великую, подле двора
Епимаховского, за подтрынадцаты копы грошей
литовскихъ паней Миколаевой Зепововичовой
Ганне Венславовне, подъ датою тотъ листъ у
Вильни року тисеча пятьсотъ чотырдесятого,
месеца Марца четвертого дня, индикта тринад-
цатого. До того покладалъ другий листъ запнсъ
князя Бойтеха ІОхновича. хоружого Кревского и
Свирского продажи другого пляцу вечистого,
также никому не пенного, в томъ же .месте Ви-
денскомъ той же паней Миколаевой Зеновъеви-
човой Гапне Венславовне за дванадцать копъ
грошей литовъскихъ в таковомъ ограниченью:
папротивъко двора ей же пани Зеновъевнчовой,
што купила у папа Миколая Станкевича, почавши
одъ улицы, которая идетъ з Великое улицы па-
протпвъко светого Петра руского до двора Яна
Чыжевича, з'лицою тою одъ угла светлицы Яна
Чпжевича, которая идетъ до реки Вильни, по
узгорокъ, а тымъ узгоркомъ до плицу Монтви-
лович7>, а одъ того пляду до угла стайни еежъ
пани Зеновичовой, который онажъ купила у пана
Станкевича, подъ датою въ Сморкгоішхъ року
тисеча интьсотъ чотырдесятого, месеца Августа
петнадцатого дня, индикта тринадцатого. Поку-
пившы теды тые пляцы пани Ганна Венславовна
Миколаевая Зеновъевичъ у особъ верху менова-
ныхъ, пана Миколая Станкевича, князя Войтеха
Юхновича, хоружого Кревского и Свирепого,
тые пляцы за одно спустила, побудовала, а по-
томъ, пошедшы замуагъ за другого малжонка
пана Бендикта Ромеевского, дворанина его коро-
левское милости, посполу з нимъ вельможному
его милости пану Петрови Цетровичови Кишъ-
це, пашіти Троцд-кому, старостичу Жомойтскому,



- 367 -

за двесте копъ грошей вечне продали, датою тот
листъ у Вильни тисеча пятьсотъ сорокъ семог,
року, месеца Февраля десятого дня, индикта пя
того. Особливе тотъ ж е его милость панъ Кишка
ланя Троцъкое у пана Яна Станиславовича Сур
вила збудынкомъиляцъ его, у его милости пана
Оаііеги куплений, наиротивко церкви тогожъ
светого Петра руского, в таковомъ ограниченьк
тотъ пляцъ: йдучи з места Виленского на дорогу
До Роконтишокъ зъ одное стороны пляцу паш
Войтеха Шорца, а воротами до улицы тоежъ, а
оокомъ другимъ одъ улочки, которая до Вильни
реки идетъ, за шестьдесят, копъ грошей ку-
пуетъ,—тотъ листъ подъ датою року тисеча
пятьсотъ пятьдесятъ семого, месеца Февраля
Двадцатого дня, индикта яетнадцатого. Его ми-
лость панъ ІІетръ Петровичъ Кишка, паня Троц-
кое, у пана Бенедикта Ромеевского и пани Ганны
Венславовны малжонки его, также пана Яна Сур-
вила тые пляцы з будьшкомъ покупивъшы, на
которыхъ дворъ былъ, и не малый часъ в дер-
женью мелъ, а по смерти его милости, иапяти
Троцкого, старостича Жомойтского, вельможному
его милости пану Станиславу Кишце, воеводичу
•Витебскому, яко брате, правомъ щшрожонымъ
спали. Якожъ его милость панъ воеводпчъ часъ
немалый в держаню своемъ мелъ п яко держачый
поборъ платилъ, на доводъ чого покладалъ перв-
ший квитъ князя Жыкгпмонта Кгедроіітя, по-
борцы Впленского, нлачепьл побору пры фоль-
варку з Кгуръ и з двора Зарецъкого Виленского
подъ датою року тисеча пятьсотъ семъдесятъ
осмого, месеца Септебра второго дня; другий
его милости папа Петра Гарабудры, двораішна
« о к о 1 ю л е в с к о е М И Л 0 С Т Н ) ц о б о р ц Ы ) т а к ж е І ш ч е ц ь я
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редкого Виленского и на посла верненье квиту
одъ датою у Вплыш тпсеча пятьсотъ осмъде-

сятъ первого року, Месеца Июпя девятого дпя.
іретий квитъ тогожъ его милости папа Петра
іарабурды, двораішііа е г о К 0 1 ) о л евское милости,
поборцы югожъ воеводства Виленского также
шаченья побору 3 Т Ы Х ж е ^ фольварку ц
двора dapemsoro Вилеиского и на посла запла-
чені* подъ датою у Вильни року тисеча пять-
сотъ осмъдесятъ второго, месеца Апреля двад-
цатого дня. Потомъ кгды тотъ дворъ инаиллну
будованье черезъ улочъку на Заречъю за рекою

Вильвею на Великой зглицы, идучой до двора его
королевское милости Роконтиского, в границахъ
певъныхъ лежачый, тутъ подле себе усе будоване
до щатку, такъже справы и збожа розного се не
мало погорело, урадъникъ его милости пана Ста-
нислава Кишки, воеводича Витебского, который
тотъ дворъ в Кгурахъ у воеводстве Виленскомъ
и дворъ Зарецъкий Виленский з будынкомъ на
пляцу черезъ улочку в Виленскомъ месте и дворъ
Попорте, у воеводъстве Троцъкомъ лежачый,
заведовадъ, за взятьемъ ведомости тотъ урадъ-
никъ Янъ Шавлевичъ доносить процесъ о тое
згоренье до книгъ враду кгродского Троцкого,
который подъ датою року тисеча пятьсотъ осмъ-
десятъ семого, месеца Мая второго дня покла-
далъ; также покладалъ процесъ с книгъ кгрод-
скихъ Троцкпхъ самого вельможного его милости
пана Станислава Кишки, воеводича Витебского
о забранье тыхъ пляцовъ в месте Виленскомъ
на Заречью за рекою Вильнею, за церковъю све-
того Петра, па Великой улицы Роконтиской, вы-
разне в позве менованымъ, на Юрья Неполон-
:кого, Амъброжея Шолътоноса, войлотника, Ма-

тыса Семерника, Матыса Шолтоноса, резника,
Станислава, кухара и Яна Корчагу,—тотъ про-
цесъ подъ датою року тисеча шестьсотъ пятнад-
цатого, месеца Июля девятого дня. По таковыхъ
процесахъ его милость панъ Кишка, воеводичъ
Витебский тыхъ держачыхъ пляцовъ до суду
іемского Вилеиского на роки Михаловъские в
оку тисеча шестьсотъ шеснадцатомъ позываетъ,
іа которыхъ рокахъ Юрей Неполонскпй, Яііъ Кор-
іага и Матысъ Семерникъ на угоду взелп, а Амбро-
кей Шолтоносъ, Матысъ Шолтоносъ, Станиславъ,
:ухаръ пе становили, которыхъ у вины нестан-

пой здапо; на то, покладаю декретъ земский Ви-
енсішй подъ датою року тисеча шестьсотъ шест-
адцатого, месеца Октобра шостого дня. По та-
:овомъ декрете земскомъ ііиленскомъ вельмож-
ый его милость панъ Стапиславъ Кишка, вое-
юдичъ Витебский з того света смертю згаолъ, а

! вельможпый его милость пацъ Япушъ Кишка,
' яко сукъцессорь и дедичъ, тыхъ же Юрья Не-
полонского. Амброжея Шолтоиоса, войлотника,
Матыса Семерника, Матыса Шолтоноса, резника,
Станислава, кухара и Яна Корчагу на роки Тры-
крольскне, в року тисеча шесжеотъ двадцать
иервом'ь у Ин.іыш прішадаючые заиозвалъ; где
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его, жалуючого пана

тые вси особы звышъ писаные на угоду взели,
чого доводилъ позволь рознятья на угоду с
подъписомъ руки его милости пана Яна Коленды,
на онъ часъ писара земского Виленского. Ш
таковомъ декрете и запозвахъ первей самъ одинъ
вельможный его милость панъ Янушъ Станисла-
вовичъ Кишка, воевода Полоцкий, Пернавский,

на потребы свое взялъ у
Богдана Протасовицкого

пятьсотъ золотыхъ польскихъ и в тыхъ пяти-
сотъ золотыхъ польскихъ пляцъ свой власний в
месте Виленскомъ з будынколъ, черезъ вельмож-
ного его милости пана Петра Петровича Кишку,
каштеляновича Троцкого, старостича Жомойт-
ского у папа Яна Станиславовича Суръвила за
шестьдесятъ копъ грошей куплений, названый
Сапежынский, напротивко церкви светого Петра
руского на Заречъю будучый, идучы з места
Виленского на дорогу до Роконтишокъ, зъ одное
стороны пляцу пана Войтеха Шорца, а воротами
до улицы тоежъ, а бокомъ другимъ одъ улочъки,
которая до Вильни рекп идетъ, первей пана
отца его милости, а нотомъ на его милости папа
воеводу Полоцкого правомъ прырожонымъ спа-
лый и належачый, за тую суму звышъ писаную
продавши и черезъ еперала воеводъства Вилец-
ского Крыштофа Брезинского до держаня папа
Протасовицъкого вечне подалъ, которое признанье
его милости выписомъ с кпигъ тутошпыхъ
кгродъскихъ Виленскихъ подъ датою року тисеча
шестьсотъ двадцать второго, месеца Марца пя-
того дня покладаю. А потомъ повторе также,
будучы ясне вельможный его милость панъ Янушъ
Кишка, воевода Полоцкий зъ ей милостью панею
Крыстыною з Друцъка Соколинскою, малжонкою
своею потребнымъ пенезей, повторе другую иять-
сотъ золотыхъ польскнхъ отъ тогожъ жалуючого

пана Протасовицъкого
пляцы Миколаевъский

до себе отобравшы, два
Станиковский и Войте-

ховский Юхновский хоружого Кревского и Свир-
ского вечностью пану Протасовицъкому пустили;
тотъ лиетъподъ датою в Дашошеве року тисеча
шестьсотъ двадцать четвертого, месеца Апреля
дванадцатого дня. До того іюкладалъ листъ за-
пись его милости пана Януша Кишки, воеводы
Полоцкого, пани малъжонце его милости подъ
часъ отъезду на светые мейсца даныа, позваляю-
чы ей милости маетностями своими вечностью

шафовать, подъ датою тотъ листъ тисеча шесть-
сотъ двадцать четвертого року, месеца Апреля
двадцатого дня, подлугъ которого варунку его
милости пана воеводы Полоцкого ей милость
пани воєводиная Полоцкая тые пляцы помене-
ному пану Протасовицкому вечностью иередъ
ихъ милостью судомъ головънымъ трыбуналь-
нымъ в року тисеча шестьсотъ двадцать пятомъ,
месеца Мая шестнадцатого дня признала и тогожъ
часу врадовъне черезъ енерала въ интромиссию
подала, а панъ Протасовицъкий, будучы вжо,
яко акторъ тое справы и держачый, тыхъ двохъ
пляцовъ Юрья Неполонского, Амброжея Шолто-
поса, войлочъника, Матыса Семерника, Матыса
Шолтоноса, Станислава, кухара до Вильпя в року
тисеча шестьсотъ двадцать пятомъ на роки Ми-
халовские запозвалъ былъ. Лечъ тые роки взгля-
домъ иоветра не сужоно, однакъ в Трокахъ въ
кгроде позвы признано; в рок}' тисеча шестьсотъ
тридцатомъ на роки Михаловскпе до Вильна
тыхъ же особъ звышъ писаныхъ позывалъ, ко-
торые также за поветремъ сужоны не были, ко-
торый позовъ передъ его милостью пішомъ пи-
саромъ прызнаный естъ. Панъ Протасовпцкий з
року тисеча шестьсптъ тридцать пятого па рокъ
трыдцать шостый на роки Трыкрольские тыхъже
Юрья Неполонского, Амброжея Шолтоноса, вой-
лочъннка, Матыса Семерника, Матыса Шолтоноса,
резника, Станислава, кухара з двохъ пляцовъ
Николаевского Станиковского и другого Войте-
ховского ІОхновского, хоружого Кревъского и
Свирского, з одного снущоныхъ, а Яна Корчагу
з третего пляцу Сурвиловского, прозываемого
Сапежьшского, и ново вже прыбылыхъ в' томъ
часе неведать яко з тыхъ пляцовъ пана Петра
Лукашевича Хоминского, нала Петра Констан-
тиновича, его милость пана Якуба Андреевича
Водорацъкого, пани Миколаевую Василевскую
Гальшку Головичовъну, его милости пана Мар-
тина Кгедройтя, подсудъка Виленского, на кото-
рыхъ роках'і» пани Василевская недоложеньемъ
оное ио отцу Михаловною нозовъ збурила, чого
довожу позвомъ ноднисомъ руки его милости
пана Коленды, на онъ часъ шісара; в року тисеча
шестьсотъ тридъцать шостомъ панъ Протасовицъ-

й на роки Михаловские Амъброжея Шолтоноса,
войлочъника, Матыса Семерника, Матыса Шол-
тоноса, резника, Станислава, кухара, Яна Кор-
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чагу, пана Петра Хоминского, пана Петра
Константиновича, пана Якуба Водорацкого,
пани Миколаєву» Василевскую, его милости
пана Марцияна Кгедройтя, подсудка Вилен-
ского, на которыхъ рокахъ Михаловскихъ его
милость панъ Янъ Коленда, писарь земский Ви-
ленский, не досудивъши роковъ, змерлъ, и тая
справа з тыхъ прычинъ не сужона; на томъ
позве воланье п признанье есть в року тисеча
шестьсотъ сорокъ пятомъ на роки трыкрольские,
в року тнсеча шестьсотъ сорокъ шостомъ пры-
иадаючые, иозывалъ; тые роки за непрыбытьемъ
ихъ милости паиовъ судовыхъ сужоны не были;
тотъ позовъ, передъ его милостью паномъ Воло-
вичомъ, на онъ часъ писаромъ земъскимъ Ви-
ленскимъ признаный в року тисеча шестьсотъ
сорокъ семомъ, месеца Августа второго дня на
роки Мпхаловскпе его милости пана Кгедройтя,
судью земъского Виленского, Юрья Неполонского,
Амброжея Шолтоноса, войлочника, Матыса Семер-
ника, Матыса Шолтоноса, резника, пана Петра
Хоминского, Станислава, кухара, пана Петра
Константиновича, muia Якуба Подорацъкого, пи-
сара земского Ошменского, Петра Лаварыщевіша
п Яновую Корчажыную и сына ей позвалъ. На
тыхъ рокохъ для смерти Корчажьшой самой тотъ
позовъ зражено, тое зраженье позву—написъ его
милости пана ішсара Воловпча естъ. По смерти
его милости пана Кгедройтя, судъи земъского
Виленского панъ Протасовпцкпй пани малжонку
его иозывалъ, ей милость панн Барбару Войпянку»
судъиную, его милость пана Юрья Стабровского,
его милости пана Миколая ГІутяту, секретара и
дворянина его кор. милости и паней малжонокъ
пхъ милостей, такъя;е мещанъ Виленскихъ Юрья
Неиолонского, Амброжея Шолтоноса, войлочника,
Матыса Семерника, Матыса Шолтоноса, резника,
Станислава, кухара, Петра Лаварыщенина и Яна
Корчагу и иншыхъ участниковъ, в позве и де-
крете выражоных7.; ца тыхъ рокахъ тотъ позовъ
смертью ей милости паней судиное зражено; на
то декретъ подъ датою року тисеча шестьсотъ
сорокъ девятого, месеца Октобра шостого дня
покладалъ,—позываетъ ихъ милостей пана Ста-
бровъского, цаца Путяту и паней малжонокъ
ихъ милостей, Сымона Яновича Корчагу, Марту
Милюковиу слодовъниковъцу Яновую, кравцовую,
Петра Лаврыщепина, Федора Ііужъника па роки

трыкрольские в року тисеча шестьсотъ пятьде-
сятомъ, тые нозвы недоложеньемъ его милости
пана Стабровского каштеляновичомъ Пернавскимъ-
зражоно, написъ на томъ позве зражеяья руки
его милости пана писара естъ. Панъ Иротасо-
вицкий в томъ же року тисеча шестьсотъ пять-
десятомъ на роки Михаловские позываетъ, где
ихъ милость судъ земский Виленский за правомъ
его за актора узналъ, и же се не становили
Петръ Лаварыщенинъ ифедоръ Пужникъ, тогды
яко права пенослушныхъ в року завитомъ на
упадъ в речи здано и мешканье ихъ на тыхъ
пляцахъ пану Протасовицъкому прысудилъ и
на поданье порадкомъ правнымъ енерала з
шляхтою зослалъ, о чомъ шырей в томъ декрете
описано есть, одъ чого панъ Путята апелевалъ.
По таковой апеляцыи ихъ милость судъ
головний трыбунальный, у Вильни одправуючый,
тотъ декреть земский ствержаеть и наросправу
во всей той справе рокомъ завитымъ до враду
вашмостей земского Виленского отослалъ, кото-
рый тотъ декретъ подъ датою року тисеча шесть-
сотъ пять десятъ перваго, месеца Мая семнад-
цатого дня покладаю. По таковомъ декрете зем-
скомъ за утвержепьемъ черезъ ихъ милость
судъ головный трыбуналный за тымъ же декре-
томъ земскпмъ Виленскимъ и листами одправ-
чими, также декретомъ ихъ милости суду головъ-
ного трибунального до отправы панъ Протасо-
внцкий по Петру Лаварыіценипу и Федору Пуж-
шіку до домовъ ихъ на тыхъ пляцахъ будучыхъ
зъ енераломъ и шляхтою зходилъ и до держанья
своего вечысто обнялъ, которого обнятья выписъ
с кыпгъ кгродскихъ Виленскихъ прызнанья ене-
рала Виленского Яна Адамовича подъ датою року
тисяча шестьсотъ пятдесяхъ первого месеца
Августа двадцать третего покладаю. Зачымъ
тежъ и далей поступуючы панъ Протасовицкий
водлугъ декрету ихъ милостей суду головного
трибунального вроку тисеча шестьсотъ пятьде-
сятъ второмъ на роки Михаловские его милости
пана Миколая Путяту, секретара и дворанина его
кор. милости и пани малжонку его милости,
такъже Сымона Яновича Корчагу позываетъ, на
тыхъ рокохъ тые позвы зражено зойстемъ зъ
сего света смертю того Корчаги, а наказано
позывать посессоровъ держачызщ, того дому, ко-
торый позовъ з назначеньемъ его милости пана
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Воловйча писара есть. А потомъ яанъ Прота-
совицкий на роки Трыкрольские в року тисеча
шестьсотъ пятьдесятъ пятоиъ тогожъ пана Пу-
тяту и лани малжонку его милости, а по декрете
ихъ милости суду головъного трибунального
Андрея Николаевича, прозываемого Корчагу, яко
держачого позываетъ. на которыхъ рокохъ тотъ
лозовъ зошлого смертью з сего света его мило-
сти пана Путяты, секретара его кор. молости зра-
жено,—тотъ нозовъ з назначеньемъ его милости
пана Воловйча нисара естъ. А в року прошломъ
тясеча шесгьсотъ шестьдесятъ третемъ, кгды на
роки Михаловские вже его милости пана Андрея
Дмитровича Ярославского Курпского, подкомо-
рого повету Упитского и пани малжонку его
милости ей милость пани Цецылию Кгедройтевну,
судьянку земъскую Виленскую взглядомъ стар-
шенства малженского, такъже по зошлой з сего
света Марте Милюковне, бывшой Яновой Парфе-
яовичовой. теперь неведать якииъ правомъ дер-
жачой, Андрея Юхновича и по змерломъ Яне
Корчазе и сыну его Сымону, такъже брате его
Анъдрега Николаевичу, теперь вжо по декрете
трыбунальскомъ держачого третего пляцу Суръ
виловского, названого Сапежынского, Иатыса
Рокгинского, где на тыхъ рокахъ умоцованый его
милости пана Курпского, подкоморого Упитского
и паяй малъжонки его милости панъ Коломысский
заносилъ то, ижъ его милости пана Курпского,
лодкоморого Упитского в позве написалъ панъ
Протасовицъкий Дмитровичомъ, а его милость
Николаевичомъ есть, зачимъ абы се панъ ІІро-
тасовицкий на позве поправилъ, домавялъ. А
кгды того писмомъ не_"пробовалъ, и одъ в. мстей
враду далей процедовать в той справе наказано,
тогды тотъ же умоцованый его милости пана
подкоморого Упитского и пани малжонки его
милости и тыхъ мещанъ звышъ писаныхъ, Ан-
дрея Юхновича и Матыса Рокгинского зо всихъ
справъ одъ пана Протасовицкого копий потре-
бовалъ. А панъ Протасовицкий противпымъ зась
способомъ такъже зо всихъ справъ одъ его ми-
лости пана подкоморого Упитского, пани мал-
жонки его милости, одъ Андрея Юхновича яко
на одныхъ пляцахъ двохъ Николаевъскомъ Ста-
никовъскомъ н Войтеховскомъ, Юхновскомъ,
хоружого Кревского и Свирского, также на Янов-
скомъ Сурвиловскомъ, названомъ Сапежынскомъ,

одъ Иатыса Рокгинского мешкаючого, просилъи:
домавялъ, и в. мость врадъ, вси обороны прав-
ные вдале заховавши, до скуточиое росправы,
тую справу на роки теперешние Трыкрольские,
то есть по одправеныо тройга воланья на зав-
трее одложпть рачили, па што покладаю декретъ
в. мстей, з роковъ Иихаловскихъ выданый иодъ
датою року тисеча шестьсотъ шестьдесятъ тре-
тего, месеца Октебра пятнадцатого дня, водл}ггъ
которого того декрету в. мстей справуючисе ак-
торъ мой панъ 0ротасовиц7,кнй з справъ своихъ
ту вышей достаточне выписаныхъ всихъ коний
тридцать чотыри зподнисомъ руки енеральской,
нана поднпска и зъ пазначеньемъ его милости
пана писара земского Виленского, коллекги в.
мстей до канцелярыи зелское Виленское отдалъ,
чого довож}г реляцыею енерала воеводства Ви-
ленекого Кгабриеля Кгелвановского признаньемъ
оного передъ его милостью паномъ писаромъ
земскимъ Виленъскимъ сего року звышъ писа-
ного, месеца Генвара девятого дня. А доведши
доводами правъными слушъиыми тое справы
акъторства своего, затымъ прысуженья тыхъ.
трохі> пляцовт. вечностью, такъ же за пожитки
зъ тыхъ пляцовъ ириходячые, за кождый рокъ отъ
заложенья тыхъ позвовъ за летъ сорокъ семъ
но коиъ двадцать грошей литовскихъ всказу
просилъ и домавялъсе. А умоцованый пана
Курпъского и пани малжонки его милости, вы-
розумевъши з докумеитовъ справъ читаныхъ, одъ
пана Иротасовицъкого покладаныхъ, поведилъ,
ижъ што которые документа покладалъ панъ
Протасовицъкий, менз'їочи собе на тые пляцы
два Николаевский Станнковский, другий Войте-
ховский Юхновский, то припцыпаломъ монмъ
его милости пану Курпскому и пани Курпской
есть служачое. А што се ткнетъ права, папзг

Иротасовицъкому якобы отъ его милости пана
Кишки даного, то есть тое право неслушиое, вопт-
пливое, з правомъ посиолитымъ не згодное, на
враде не созпаное и урочища певного зъ огра-
ниченьемъ описаного немашъ, якожъ на тую
вонтиливость того права довожу и пробую ли-
стомъ небощика ясне вельможного его милости
пана Кишки, воеводы Цолоцъкого, в дате року
тисеча шестьсотъ сорокъ семого, месеца Септебра
второго дня, в котором листе пише до антеце-
соровъ в. метой враду земъекого Пнленского,
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лжъ не только штобы мелъ продавать пляцы на
Заречы пану Протасовицъкому, але и самого
пана Протасовицъкого, яко ппшетъ, не зналъ и
слугою своимъ его не менуетъ, яко то в томъ
листе достаточне выражаетъ, который листъ абы
до актъ прынятъ, в. мстей враду прошу. А што
доводилъ, же сама ее милость пани Кишчиная
воєводина Полоцкая особливе дала листъ и у
«УДУ Головного признала, и то пану Протасо-
вицъкому ку помоцы ити не можетъ, бо ее ми-
лость пани Кищина, воєводина Полоцка мимо
ведомость самого его милости пана малжонка
своего не могла того листу давать и признавать.
Зачимъ яко такового права вонтпливого, не-
правного, ухиленья оного на сторону у вашое
милости враду прошу. А одъ его милости пана
Курпъского, подкоморого Упитского и самой
ее милости пани Курпское. яко акторки на
Зарецъкие пляцы, тутъ в Вилне лежачые u
ихъ діилостямъ служачые, выводечы поссе-
сыю стародавъную, яко зошлому небощыкови
его милости пану Марцияну князю Кгедрой-
т'о» судьи земъскодіу Виленскому достало. На-
перодъ покладаю листъ па паркгампне писаный
одъ ихъ милостей князювъ Михайловичовъ Свйр-
скихъ проданя пляцу Еску Богдановичу п сыну
его на Зарычу за пять копъ грошей в року ти-
сеча пятьсотъ сорокъ пятомъ, индикта третего.
Сьшъ того Еска Богдановича, чоботаръ тую
куплю зъ отцомъ пляцу на Заречью продалъ
пану Павлу Жыкпімонтовичу Сновскому за
двадъцать копъ грошей в року тисеча пятьсотъ
сорокъ пятомъ, месеца Сентебра третего дпя ин-
дикта четвертого, тотъ листъ на паркгамине
писаный. А тотъ панъ Павелъ Сновъский пану
Григорому Воловичу, марщалъку королевскому
куплю у чоботара Іоска Богдановича продалъ
дворъ свой и с пустымъ пляцомъ па За речу в
року тисеча інестьсотъ *) нятьдесятъ осмого,
месеца Мая двадцать четвертого дня, тая про-
дажа на вряде сознана в року тисеча пятьсотъ
нятьдесятъ осмомъ месеца Мая двадцать шостого
дня тутъ у Вильни и тое куили всихъ пляцовъ,
дворовъ на Заречу покладаю конфирмацию короля
его МИЛОСТИ Жыкгимонта Августа утверженя
тыхъ снравъ и тыхъ куилий, нодъ рокомъ ти-

*) должно бить иятьсотъ.

сеча пятьсотъ шестьдесятъ второго, месеца Фев-
раля двадцать первого и в тую конфирмацыю его
кор. милости пана Миколая Петровича Кишъки
Техановского, подчашого вел. княз. Лит. и мал-
жонки его милости о замену учиненую именей
зъ его милостю паномъ Станиславомъ Глебови-
чомъ Полоцкимъ двохъ частей Рудъки в повете
Дорокгичынскомъ на дворъ Полочаны, а другий
Лужыны з придаткомъ Заречья, тутъ у Вильни
лежачымъ, зъ ограниченьемъ певнымъ, за рекою
Вильнею на улицы Роконтиской противо церкви
руского светого Петра лежачое; тотъ листъ ин-
серованый в копъфирмацыю его кор. милости
слово в слово в дате роки тисеча пятьсотъ шесть-
десятого, месеца Марца двадцать семого дня, в
которой конфирмацыи и инсерованомъ листу
заложона вина, хто бы кольвекъ о тые пляцы и
Зарецъкие важылсе правомъ турбовать, позы-
вать, тотъ маетъ тую вину, в томъ листе опи-
саную, заплатить. А же панъ Протасовицкий мимо
тую вину и еще не мнейша важылсе на декрета
земъские и суду головного трибунального де-
кретъ наступовать, чьшечы зневагу, третий
иляцъ в позве докладать и доходить, о то се
протестую на пана Протасовицъкого и стороне
моей его милости пану Курпскому подкомороиу
Упптскому и паней малжонце его милости з па-
номъ Протасовпцъкішъ правъне чинить захо-
вавъши; далей поступуючы, поссесыю другую
вывожу—другое право его милости пана Самуеля
Михайловича Воловнча даровыое слудзе пану
Яну Баранфелду на два дворы во двусотъ ко-
пахъ грошей, на Зарачью у Вильни з обу сто-
ронъ дороги лежачые, зъ ограниченьемъ певъ-
нымъ тое право даное у Слониме в року тпсеча
шестьсотномъ, месеца Генвара двадцать шостого
дня и тамъже в Слониме признаное; выпасъ
того права з самымъ орыиналомъ тогожъ року
тисеча шестьсотнаго з переносомъ до книгъ зем-
скихъ Виленскихъ на рокахъ Трыкрольскпхъ и
еще тогожъ року тнсеча шестьсотъного, месецг
Апреля двадцать второго дня у Вилни перене-
сено до книгъ суду Головъного трибунального
и интромиссыя того права в томъ же року
ноданя в посессию тыхъ дворовъ, тотъ Янъ
Миколаевичъ Баранфелдтъ, бакаларъ и з жоною
продалъ его милости пану ЮрыциЯновичу Зеяо-
вичу такожъ зъ ограниченьемъ и урочищами
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певньши того Зареча, тое право в дате року
тисеча шестьсотъ первого, месеца Мая десятого
дня, признаное у суду Головъпого у Вилни в
томъ же року тисеча шестьсотъ первомъ, месеца
Мая двадцатого дня з интромиссиею у тогожъ
суду Головного Трыбуналного. А тотъ его ми-
лость ланъ Юрей Зеновичъ тоеЗаречъе у Виль-
ни продалъ пану Іонасу Бранфелтови, прохов-
никови за двесте копъ грошей такожъ з огра-
ниченемъ певънымъ, в то;.іъ же праве описа-
нымъ, а у суду Головного Трыбуналного в року
тисеча шестьсотъ чотырнадъцатомъ, месеца Июля
двадцать осмого дня до акту иокладапое и з ин-
троішссиею у тогожъ суду Головнаго черезъ
енерала при самоиъ орыинале иокладанымъ со-
знанно. Потомъ тотъ Іонасъ Бранфелтъ, про-
ховникъ Виленский и з братомъ своимъ Якубомъ
Бранфелтомъ, дожовникомъ Ііиленскимъ, пляцъ
долу первей названого Сновского, а теперь
названого Зеновичовского па Заречу в месте
Виленскомъ зъ особливымъ огородомъ гакъже
черезъ дорогу, названый князювъ Свирскихъ,
ограниченьемъ достаточъне в самомъ томъ праве
описанымъ, лежачые, тые обадва пляцы пану
Миколаю Василевскому и малжонце его па веч-
ность продали и у суду земъского Виленского в
року тисеча шестьсотъ двадцать третемъ, месеца
Генвара тринадцатого дня признали п в интро-
миссию подали. Такожъ право покладаю одъ ее
милости пани Катарины Радивиловны, ксенжпы
з Биржъ и Дубинокъ Кгорайской, старостиной
Ушнольской на пляцъ на предместю Виленскомъ
на Заречъю на улицы Роконтиской противъ
церкви светого Петра руского зъ ограішчепьемъ
певнымъ его милости пану Миколаю Домъбровъ-
скому правомъ вечънызіъ записала; тое право
у суду земъского Оншенского па рокахъ Трп-
крольскихъ в року тисеча шестьсотъ двадцать
третемъ, месеца Генвара дванадцатаго? дня сознала
и тотъ дистъ з выписомъ на тыежъ роки Тры-
крольские, у Вильни сужоные, в томъже року ти-
сеча шестьсотъ двадцать третемъ, месеца Генва-
ра шестнадцато дня перенесены и зъ интромис-
сиею тое право оознаное покладаю. Тотъ панъ
Домбровский продає папу хМиколаю Василевскому
и малъжонце его за осмъдесятъ копъ грошей;
тое право признаное у суду земъского Вилен-
ского в року тисеча шестьсотъ двадцать третего,

месеца Генвара шестнадцатого дня прызналъ и
в интромпссию подалъ. По смеръти пана Васи-
левского ее милость пани Гелжбета Воловичовъ-
на Василевска, малжонка небощика, маючи собе
тестаментомъ заппсаное тое Заречье, продала
пану Яхимови Фрезови и у суду Головного Три-
бунального в року тисеча шестьсотъ трыдцать
четвертомъ, месеца Августа двадцать шостого

і дня, признала и въ иптромиссию подала. Тотъ
папъ Яхимъ Кондратовичъ Фрезъ и з малжон-
кою своею тую кз'плю свою Зарецъкую пляцовъ
такъ, яко с початкз' поссесыю вывелъ, яко одъ
кого вышло и кому все достало зъограниченпемъ
и урочищами выразне оцисавъши в листъ
свой, тые пляцы продали дошлому небощиковы

j его милости иаиу Марцыяиу, князю Кгед-
ройтю, на онъ часъ подсудкови, а потомъ зош-
лому судъи земскому Впленскому, прынцыпалки

! моей родичу, ей милости пани Курпскоіі, иодко-
мориной Упитской за копъ чотириста грошей
литовскпхъ, в которой все огранпченье урочи-
ща и, яко одъ кого вышло, достаточне описано
есть, и тую продажу лисп» вечистой купли при-
знали у суду земского Внленского ка рокохъ
Трыкрольскихъ u року тисеча шестьсотъ трыд-
цать пятомъ, месеца Генвара двадцать второго
дня и в интромиссшо черезъ енерала Стефана
Кгромацкого нустили и иодалп. IIрн томъ особ-
ливе права куппые вечыстые на Заречу нляцы
отъ его милости пана Крыштофа Станиславовича
Фурса через7> его мнлоси пана М.чрцыяна князя
Кгедройтя, судьи земского Виленского в року
тисеча шестьсотъ сорокъ шостомъ, месеца Ап-
риля двадцать осмого дня и тотъ листъ при-
знаний у суду Головъного Трибунального в
томъ же року тисеча шестьсотъ сорокъ шостомъ,
месеца Мая второго дня, тогожъ дня признано и
в интромиссшо черезъ енерала до держаия его
милости пана Кгедройтя, судьи земского Вилен-
ского подано. Теды указавши права таковые п
выведшы поссесыю тыхъ всихъ иляцовъ Зарецъ-
кихъ, яко давныхъ часовъ и одъ кого вышли, яко
набылъ небощикъ его милость панъ Кгед-
ройть, судъя земъский Виленский п в пос-
сесыи ихъ милостей одъ давъпыхъ часовъ суть,
цодаю артыкулъ сорокъ третий з розделу тре-
тего, который такую науку даетъ, ижъ хто би
чого одъ давныхъ часовъ за королей ихъ мило-
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хотьбы и листовъ на то ниякихъ не
мелъ; подаю и артыкулъ осмъдесятъ второй з
розделу четвертого о доводехъ листовъныхъ
ижъ занисы на именья, оповеданя, зезнаня книгъ
Канцелярии его кор. милости и судовыхъ земъ-
сяихъ, кгродъскихъ и на одмепу даныи, тако-
вые листы и справы при моцы у кождого суду
и права захованы быти маютъ. Зачимъ при

ыхъ всихъ справахъ покладаныхъ и выведе-
выхъ, яко правныхъ и слушныхъ, у судрвъ со-
знаныхъ, зъ пнтромиссиями нравне пущоныхъ,
сторону мою его милости папа подкоморого
•Упитского и самую ее милость, яко акторку и
Дедичку захованя, а пана Протасовицъкого, яко
право вонтпливое, ненравное маючого в дохо-
женью тыхъ пляцовъ неслушне Зарецъкихъ на
сторону ухиленья у в. мстей враду прошу и до-
мовяю.

На то умоцованый пана Протасовицъкого
поведилъ, иж што умоцованый его милости пана
подкоморого Упитского и пани малжонки его
милости розныхъ сиравъ, которые ихъ мило-
стямъ до тыхъ пляцовъ не належать, ку помочы
быти не могутъ, зажываетъ и оные чытаетъ,
напродъ прызнаньенередъ его кор. м. в пану Богу
зошълымъ паномъ нашымъ милостивымъ Жыкги-
моптомъ Августомъ межы ихъ милостью па-
номъ Миколаемъ Кишкою з Техановъца, подча-
шымъ вел. княз. Лит. ц пани Мариною Мсти-
славъскою, малжонкою его милости, а его мил
паномъ Стапиславомъ Глебовичомъ Полонскимъ
о маетности, на розпыхъ мейсцахъ розобраные,
где тежъ его милости пану Полонскому тутъ в
месте Виленскомъ за рекою Вплнею на улицы
1-оконтиской противко церъквп светого Петра
лежачые.зъ одное стороны одъ пляцу небожчика
Богдана Енимаха, а з другое стороны одъ дому
Щасного Грыбовича, мещанина Виленского, в
которомъ листе аишетъ, ж е тыломъ одъ пляцу
ее милости паіщ Станиславовое Кищиное, вое-
воднное Витебское пани Ганпы Радивиловны, не-
вестки его милости пана Кишки, тогды то ихъ
милостемъ ничого спомочы не можетъ, але еще
ку помочы стогоны моей есть; до того што по-
кладаетъ листь князя Петра и Дюдвиіса и Юрья
Михаловичовъ Свирскихъ на продажу

за пять копъ
грошей лит. земли свое отчистое у зіесте Вп-
ленскомъ на Заречью подле Миколая Кошкина
в таковомъ огранпченыо: одъ его грыдъни ажъ
до Тимерового дворища удолжъ къ реце Вильне
весь нляцъ. Также гато покладаетъ третий листъ
продажы одъ Еска Богдановича, чоботара, жоны
и сына его Яна, который продаетъ туюжъ землю,
которую купили у князей Свирскихъ Петра,
Людвпка и у Юрья Михайлозичовъ в месте Ви-
ленскомъ на Заречью подле Мпколая Кошъкина,
почавъшы од7> его грыднп, ажъ до Тимерового
дворища удолъжъ ку реце Вильни, нану Павлу
Жыкгмонтовичу Сновскому за двадцать кодъ
грошей лптовскихъ покладаетъ. Тежъ што право
одъ пана Павла Жыкгмонтовича Сновского про-
дажы его милости пану Григорыо Воловичу, мар-
шалъку господарскому, державцы Ляховицъкому,
пани малжонце его паней Гелене Грыгорьевъне
за сто копъ грошей домъ свой в месте Вилен-
скомъ з будованьемъ и муромъ, купленый отъ
братьи его пановъ Юрья, Войтеха и Каспора
Сурвиловъ, за Бернадынами, за рекою Пильнею,
подле двора Щасного Фурсовича лежачий, и ыро-
тивъ того дому черезъ улицу полъ пляцу пу-
стого, который купплъ у чоботара местского
Еска Богдановича, о межу з домомъ Миколая
Кошкпна, противъ млына паперного, почавъшы
одъ з'лицы коньцемъ ажъ в реку Вильну ку
млыну паперному. Покладаетъ тежъ право про-
дажы одъ его милости пана Самуеля Мнхаловича
Р л П Л П Т 1 . . п •^"

I Молчадъского, в которомъ описуетъ, ижъ што
• в прошлыхъ летехъ иосполу з вельможною ей
милостью пани Галыпкою Глебовпчовъною Ста-
ниславовою Нарбутовою, воєводиною Мстиславъ-
скою, старостиною Ошменскою, пани Мартою
и з братомъ своимъ небощикомъ паномъ Стани-
славомъ Воловичомъ записали были служебнику
своему Яну Баранфелту за верные службы его
двести золотыхъ польскихъ надвохъдворехъ, в
месте Виленскомъ на Заречью з обаполъ дороги
лежачыхъ, и доживотное ему в нихъ мешканье;
а ижъ тые обадва дворы вжо ему пану Самуелю
Воловичу вечностю належали, з доброе воли свое
даровалъ и вечностю записалъ томужъ звышъ
помененому служебнику своему Haf Варанфелту
обадва дворы, в месте Ввленскомъ на Заречью
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лежачые, з будованьемъ дворнымъ, з пляцомъ
зъ огородами и зо всимъ на все. ІІокладаетъ
тежъ право одъ Яна Николаевича Баранфелта,
малжонки его Ганны Лянфелтовны продая;ы его
милости пану Юрью Зеновичу за двесте копъ
грошей литовскихъ домъ, названый Сновский в
месте Виленскомъ, на Заречу, бокоиъ одънымъ
до улицы названое Кениіпковское, другимъ бо-
комъ до гостинца Полоцкого улицы Роконтиское,
концомъ однымъ до двора пани Марыпы Овло-
чымское Яновое Хорошковое, хоружыное Вплен-
ское, а другимъ концомъ до пляцу Станислава
фурсы, маршалка его кор. милости, з будованьемъ
дворъньшъ мурованымъ и деревенымъ, з пля-

цомъ И КГруНЮМЪ. A ІірОТИВЪКО ТОГО ДОМ}' ЧЄ-

резъ }глицу огородъ, до того дому належачий.
Пляцъ князей Свирскпхъ на Заречью бокомъ
однымъ до домзг Тимерового дворыща, а другимъ
бокомъ до пляцу Миколая Кошкииа, чоботара,
концомъ почавшы отъ дороги улицы гостинца
Полоцъкого, названой Роконтиской, удолъжъажъ

- ку реце Вильни до паперного мльшища, зо всимъ
на все. Покладалъ тежь право якоесь вечистое,
одъ его .милости пана Юрья Зеновпча черезъ
Адама Кгастевича у Трыбуналу у Виленского
актыкованое, Юнасъ Бранфелтови, проховнпковп
Виленскому якобы належачое, проданья за двесте
копъ грошей литовскихъ домъ названый Снов-
ский в месте Виленскомъ на Заречу бокомъ од-
нымъ до двора наші Марыны Овлочимское Яно-
вое Хорошковое, хоружыное Виленское, а дру-
гимъ концомъ до пляц}г пана Станислава Фурса
маршалъка его кор. милости з будованьемъ дво-
ровнымъ муровънымъ и деревеиымъ, с пляцемъ
иротивъ того дому черезъ улицу, огородомъ до
того дому належачымъ; названый пляцъ князеЁ і
Свирскихъ тамъ же на Заречу бокомъ однымъ
до пляцу Миколая Кошкина, чоботара, концомъ
дочавъшы отъ дороги улицы гостинца Цолоцъ-
кого, названое Роконтиское, удолъжъ ажъ ку реце
Вильни до паперного млынища со всимъ на все.
Иокладаетъ тежъ право одъ Юиаса Баранфелта,
пороховпика и Якуба Баранфелта, ложевника, бра-
тей рожоныхъ, якобы вечыстое Николаю Васи-
левскому и малжонце его Ганне Воловичовне,
который якобы пляцъ дому, первей названого
Сновъского, а потомъ Зеновичовъского тутъ в
месте Виленскомъ на Заречу бокоиъ одиымъ до

улицы Роконтиское, а другимъ до дороги Анто-
кольское, которою з Зареча до Антоколя ездятъ,
концомъ однымъ до двору пани Марыны Овло-
чимское Яновое Хорошковое, хоружыное Вилен-
ское, а другимъ концомъ, до пляцу небощыка
пана Станислава Фурсы, на которомъ томъ пля-
ДУ будованья жадного немашъ. А противъко того
пляцу черезъ улицу огородъ, до того дому на-
лежачый, названый князей Свирскихъ, тамъ же
на Заречу бокомъ однымъ до пляцу Тимеров-
ского дворища, а другимъ бокомъ до дороги го-
стинца Полоцкого, названой Роконтиской, а
вдолжъ ажъ до реки Вилни до иаперъного ста-
рого млынища, маючи тотъ помененый Висилевъ-
ский з малъжонкою своею право порознеиое, вонт-
пливое, а не явное, вжо по велю запозвахъ, де-
кретахъ зашлыхъ в той справе знову набыва-
ютъ права другого собе черезъ приятеля кума
своего пана Миколая Домбровского у ее милости
пани Катарины Радивиловны, княжъны з Биржъ
и Дубинокъ, Кгоройское, старостиное Ушпольское,
которая яко не належитая, только за прозбою

такъ тежъпана Миколая Домбровского оному,
пущаетъ пляцъ, на предместью у Вильни за ре-
кою Вильнею, на улицы Роконтиской, протнвко
церкви руское светого Петра, лежачый зъ одное
стороны одъ пляцу небощыка пана Богдана Епи-
маховича, а з другое стороны одъ дому Щасного
Грыбовича, тыломъ одъ пляцу ей милости пани
Станиславовое Кигачиное, воеводиное Витебское
паней Ганны Радивиловны, а в борздомъ тогды
часе набывъшы такового права в Отмене на
рокохъ Трыкрольскихъ в року прошломъ тисеча
шестьсотъ двадцать третемъ, месеца Генвара де-
сятого дия, признаия, прибегши тутъ такъ борздо
на тыхъ же рокахъ у Вильни знову переиосъ
тое справы чинитъ тогожъ року, месеца Геивара
шестнадцатого дня. По таковомі. переносе права
тотъ же нанъ Николай Домбровъский, яко при-
ятель сердечъпый, неомешъкале тогожъ року и
тогожъ месеца п дня шестнадцатого якобы за
осмъдеснтъ и осмъ коіп» грошей литовскихъ
Василевскому и малжонце его Гальшце Волови-
човой пущаетъ. А мало еще на томъ маючы,
третего якогось записного, заставъного права
тотъ же Миколай Василевский весиолъ з мал-
жонкою своею не признаного ua тотъ же пляцъ на-
были одъ пана Крыштофа Фурса, который до
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того ничого не належалъ и не належитъ, на За-
речу в месте Виленскоиъ, бокомъ однимъ до до-
роги гостинца Полоцкого, а бокомъ до дороги
Антокольское, которая идетъ з Заречья до Ан-
токоля, з третєє стороны вдолжъ, почавъіпы одъ
шяцу Зеновичовского до стежки одъ дороги до
дороги, тая помененая Миколаєва Василевская
Гальжбета Воловичовна по смерти малжонка сво-
его Яхиму Фрезу, зятю своему, двема листами:
однымъ якобы вечыстымъ продала за чотириста
копъ грошей литовскихъ пляцъ, названый з дав-
ныхъ часовъ Сновский, а теперь прозываемый
Зеновичовский, купеный у Бранфелтовъ, также
лустый Зеновнчовский, одъ пана Домбровского
набытый в певномъ ограішченю в листахъ опи-
саный; до того листомъ вливковымъ записомъ
пустила томужъ Фрезу, зятю своему пляцъ пу-
стый, который мела одъ пана Крыштофа Стани-
славовича Фурса, а онъ нанъ Фурсъ одъ брата
своего стрыечъного Станислава Фурса Гуліщкого
у двадцати колахъ грошей, па Заречью в Вил-
не, бокомъ однымъ до дороги гостинца Полоц-
кого, а другимъ бокомъ до дороги Антокольское
которая з Зареча до Антоколя идетъ, с третей
стороны вдолжъ, почавъшы одъ пляцу Зеновн-
човъского до стежки одъ дороги до дороги. А
потомъ Яхимъ Копдратовичъ Фрезъ весполъ з
Реиною Левоновичовною Яхимовою Фрезовою,
малжонъкою своею, пгодаетъ за таковуюжъ суму
копъ чотыриста, яковую якобы сами пани Ва-
силевской дали, его милости пану Марцыяновн
Кгедройтеви, подсудкови Виленскому, подали
пляцъ названый Сновъский, а потомъ Зенови-
човский у Баранфелтовъ и пляцъ также пустый
Зеновичовский одъ пана Домбровскаго купло-
ный, идучы з Заречя по правой руце бокомъ
•однымъ до улицы Роконтиской, едучы з Заречья,
а концемъ однымъ до дому, теперь прозываемого
Павла Николаевича, слодовъника, противъко цер-
кви руское светого Петра мешкаючого, передъ
тымъ где мешкалъ Епимахъ, а другимъ концемъ
также по правой руце Рокоитиской дороги одъ
пляцу небощика пана Станислава Фурса, на ко-
торомъ теперь побудовалъсе Федоръ Стефапо-
вичъ Стецевичъ, иагаечникъ, ажъ до самое реки
Вшшы зъ обудвухъ стороиъ тыхъ домовъ, а
цротивко тыхъ шшцовъ, на которыхъ цекгелны
две побудовано, с пецами двема — еднымъ цек-

глянымъ, а другкмъ вапеннымъ, з другое сто-
роны черезъ улицу Роконтискую, идучы з За-
речья по левой руце, огородъ названый князей
Свирекихъ, до тыхъ пляцовъ належачый, кон-
цомъ одъ Заречья, йдучи долу у вилахъ буду-
чого, межы дорогъ Роконтиское и Аитокольское,
которою з Заречья до Антоколя ездятъ, лежачого,
одъ Соколовского, а передъ тымъ названого пля-
цу Тимерового дворыска, ажъ до дороги Анто-
кольское, а другимъ концемъ лежитъ ажъ до
пляцу пустого Овлочимское Яновое Хорошковое,
хоружыное Виленское, а рогомъ однымъ до до-
роги тоежъ Роконтиское, которая з Заречья
идетъ противъко дому Федора, нагаечника. А што
тежъ тутъ умоцованый его милости пана подко-
морого Упитского и пани малжонки его милости
потресаетъ листомъ приватнымъ якимси якобы
ясне вельможного его милости пана Януша Киш-
ки, воеводы Полоцкого, гетмана вел. княз. .Тит.
якобы служыть ему мелъ, тогды того листу чому
на рокахъ Михаловъскихъ в року нрошломъ
тисеча шестьсотъ пятьдесятомъ, кгды его ми-
лость панъ Цутята, первший малжонокъ ей ми-
лости пани Курпской пану Протасовицкому не-
акторство задавалъ, того листу, до ихъ милостей
пановъ врадниковъ земскихъ Виленскихъ пи-
саного, не указалъ. Але то все Яхимъ Фрезъ,
который веспслъ з пани малжонкого своею его
милости нану воеводе служилъ, маючы листы
панские приватные голые, кгволи собе написалъ,
и то пану Протасовнцкому и праву его ничого
шкодио быть не можетъ. Якожъ панъ Протасо-
вицкий на доводъ того, же его милости пану
Кпшце и пани малжопце его милости служилъ,
не мало лнстовъ приватпыхъ, а пры тыхъ и на
юркгелътъ, яко служылъ, оказалъ. А указавъшы
теды з читанья тыхъ справъ, ижъ розные уро-
чища описание суть, а не таковыиъ назвиском^
яко в праве пана Протасовицъкого прызнаномъ
выразне описано есть: ухиленья затымъ тыхъ
снравъ его милости пана подкоморого Уиитского
и панн малжонки его милости и касованья того
листу приватного, па мембране написаного, а
прысуженья тыхъ пляцовъ водлугъ зачатого
данного права вечностью, такъже за пожитки, з
тыхъ пляцовъ прыходячые, за кожіый рокъ отъ
заложеиья тыхъ нозвовъ за легь сорокъ семъ по
копъ двадъцати грошей лотовъскихъ стороне
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своей, пану Богдану Протасовицкому, яко належ-
ному акторови, водле выпгъшого домавянья сво-
его всказаня просилъ и домавялъ.

А такъ мы судъ в той справе его милости
пана Богдана ІІротасовицъкого зъ его милостью
паномъ Анъдреемъ Куръпъскимъ Ярославъ-
скимъ, подъкоморимъ Упитскимъ взглядомъ стар-
шенства малженского, а пани малжонкою его ми-
лости, такъже зъ Анъдреемъ Юхновичемъ, з
Матысомъ Рокгинскимъ, мещаны Виленскими, яко
самыми принципалами, за прыпозвомъ до де-
крету и ремиссыи суду Головного на скуточную
в самой речы росираву, до насъ враду учыненое,
такъже до досить учинеяья декретови враду на-
шого, з роковъ прошлыхъ Михаловъскихъ феро-
ваному, то естъ до даиья зъ обудвухъ сторонъ
одъ одное другой стороне копий зо всихъ
справъ, тымъ враду нашого декретомъ на тепе-
решныхъ рокахъ дать наказаныхъ, а затымъ
для припятья межы сторонами скуточное в самой
речы росиравы, стороны якобы безъправъного

' первей черезъ антецессоровъ теперь нозваныхъ,
а лотомъ и черезъ ихъ самыхъ забраня и неу-
ступенья пдяцовъ трохъ, в месте Виленскомъ на
Заречу, на улицы Роконътиской будучыхъ, Ста-
никовъского, Войтеховъского, Юхновъского, такъ-
же Сурвиловъского, Санежынского названыхъ,
жалуючому менечы за правомъ належачыхъ, за-
тымъ до уступеня тыхъ нляцовъ, о шкоды, на-
клады вынесенымъ. В которой справе по досить
учиненю декретовп враду нашого, з роковъ Ми-
халовскихъ ферованому, данемъ копий зо нспхъ
справъ зъ обудъвзгхъ сторонъ и по наказе ца-
шомъ сторонамъ далей в право постуновать, в
далшомъ поступъку правъномъ, хотяжъ такъ
одъ его милости иана подвоеводеі'о Виленского
взглядомъ якобы знайдованя се тыхъ пляцовъ,
о которые панъ Протасовицъкий правомъ чы-
нитъ. подъ юрыздыкою замъковою и взглядомъ
неузнаня в той справе форумъ, а отосланъя
оное до враду замъкового, отъ его милости пана
Курдского, додъкоморого Уіштъского, взглядомъ
не слушъного прынисанъя черезъ пана Іірота-
совицъкого в позве мимо зачатый прокгресъ,
зашлые, только о дъва пляцы декрета земъские
и суду Головъного . Трибунального, а затымъ
взглядомъ допущенья тою прычиною черезъ пана

Протасовицъкого теперь вынесеного зразить

позъву взглядомъ песуженья тое справы объиовы
до насъ враду на писъме подано; одънакъ мы
врадъ, яко на афекътацыю его милости пана
Курпъского умоцованому его милости позъву, в
той акъцы черезъ пана Протасовицъкого выне-
сеного, а поневажъ декретомъ суду Головъного
Трибунального на скуточъною въ самой речы
росъправу, кромъ жадныхъ дыляцы, подъзакла-
домъ па насъ врадъ в допущеныо оныхъ, до насъ
враду ремиса станула и тая акъцыя отъ давного
часу аитуетъ, зразить того позв}' не допущаючы,
вшакъже только о два плацы водъле перъшого
черезъ акътора в той справе зачатого прокгресу
правного и зашълыхъ, а теперь передъ нами
врадомъ черезъ ііленипотенъта его милости иана
Куриъского продукованыхъ велю запозъвовъ, а
за ними и одержаныхъ враду земъского и суду
Головъного декретовъ росправу прпймовать
узнаваемъ. А што се ткнетъ пляцу третего, о
который ешче и теперешъний акъторъ передъ
тымъ того правомъ не чішплъ, теды о тотъ
третий плацъ мы врадъ папу Дротасовицкому,
будетъли меть приступъ у суде належъномъ,
напотомъ вольное мовенье заховуемъ. Такъже
што се ткнетъ иоданое отъ его милости пана
подъвоеводего Виленского екъсцепъцы, поневажъ
еще о право а право межи сторонами кокгни-
цыя чынена не была, теды мы врадъ, тое екъ-
сцепъцы на сесъ часъ неприймзгючы, оную до
роспартясе межи сторонами о право а право
суспенъдуемъ и за разомъ обудвомъ сторонамъ
далей в право поступовать паказуемъ. А въ
дальшомъ поступъку правъпомъ, поневажъ и то
с продукованыхъ черезъ пленипотентовт, обудъ-
вохъ сторонъ датами выжей спецификованыхъ
документовъ передъ нами врадомъ показало
же о границы плацовъ звышъ менованыхъ межи
сторонами споръ идетъ и одъна другое стороны
своими быть тые ограниченья, а затымъ и планы
меиуютъ, зачымъ мы врадъ форумъ той справе пе-
редъ собою неузънавъшы, а обудъвомъ сторонамъ
вси обороны правъные вцале заховавши, тую
справу па судъ до его МИЛОСТИ пана подкоморого
Виленского отсылаемъ. На которомъ декрете на-
шомъ обедъве стороне перестали. Которая справа
до книгъ земъскихъ Виленскихъ естъ уписана.

Изъ актовой книш Вимнскаіо земскаю суда за
i66j—6 $оды,'№ 4202, л. 4г 1—428.
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№ 279.—1664 г. 5 Февраля

Жалоба м щанина Горошки на С рг евича и Стефановича за н отдачу ему взя-

тыхъ у него ден гъ и за обвинені его въ изм н ;

Judicium opportunum et criminale feria tertia
ipso die sanctae Agathae virginis et martyris, die
5 mensis Februarij per generosum dominum Ste-
phanum Carolum Bylinski, S. K. M. secretarium,
advocatum et nobiles ac spectabiles dominos sca-
binos Vilnenses bannitum est anno Domini J664.

Horoszko, Sierheiewicz et Stephanowicz.
Honestus Joannes Horoszko, civis et pileator

Vilnensis satisfaciendo submissioni suae contra ex-
ceptionem famatorum Basilij Sierheiewicz et Mi-
chaelis Stephanowicz, civium et negotiatorum Vil-
nensium replicam, scripto parato praeconceptam,
obtuJit eius, qui seąuitur, tenoris.

Zapożyczywszy się u mnie, Jana Horoszki na
cerograph gotowych pieniędzy złotych sześćset
Bazili Sierheiewicz у pan Michał Stephanowicz w
roku tysiąc sześćset pięćdziesiąt dziewiątym у chcąc
mie odstraszyć iakiemisz zmyślonemi, nie prawdzi-
wemi kwietaciami, podali na piśmie punkta wypi-
sane, na które ia płacąc im takie podaię. 1) Po-
wiadaią, że po obięciu miasta Wilna z rąk nie-
przyiacielskich przez wielmożnego imć. p. oboznego
na ten czas W. X. Lit. wyszedł taki edict, aby
kożdy z mieszczan oddawał pieniądze tych, co w
zamku zostawali, у sami miesczanie, kture u siebie
mieli miesczanskie у Moskiewskie pieniądze, na
Rzeczpospolitą iusz się tu sami osądzili, mnie
zdraycą czynią, a sami daleko większemi są. Gdyż
będąc u tyrana woiewody za factorow, sumnieniem
wierzaiąc, iako wiernym factorom, złotych dwanaście
set, gdy iachali do Królewca, na towary rożne da-
ney, iako to na złoto, srebro у rożne iedwabie,
perłowe macice, a osobliwie na gołębie trzydzieści
czerwonych złotych, tey nie oddaiąc na rzeczpospo-
litą summy у nie ukas.uiąc żadney kwietaciey na
to, na kamienicę у na kramy swoie obrócili у do
tych czas onemi pożytkuią, niedbaiąc karania, pocz-
ciwości у utracenia gardła swego. 2) Druga, powia-
daią, że Jan Horoszko był zdraycą. Tego nigdy
nie dokażą; że był wzięty za tłumacza za instynk-
tem pana Kuczarskiego у byłem niewolnikiem, ni-1 złotych, gdyby mi dali złotych sześćset; a napisano

48

gdzie mię nie pusczali, żebym sekretów Moskiew-
skich nie wyiawił komu, z niewoli musiałem osieśe
w oblężeniu z Moskwą wespół, jednakże lubom
był, nie sczerym sercem Moskwie był, w niewoli
będąc musiałem to czynić, co mi kazano, iako
niewolnik. Nie ieden ia czekałem, sczesliwego czasu
upatrowałem, a gdy Pan Naywyższy podać raczył
sposób, nie kto inszy odważył się, ale ia sam by-
łem przyczyną у autorem związania woiewodki,
tyrana pasem swym, co iest wiadomo samemu iego
kr. mści у wszystkim senatorom, kturzy tu na ten
czas w Wilnie zostawali, samasz Moskwa wyświad-
czała, że tak było, nie inaczey. 3) Powiadaią, że
moie pieniądze imc. p. Iwanowskiemu oddali у
maią kwit na zupełną summę sześćset złotych w
roku tysiąc sześćset sześćdziesiąt trzeciego, Augusti,
a czemusz insi tąż trąbę słysząc nie oddawali ludz-
kich у moich pieniędzy, ale komu co należało, temu
iako wzięli, tak у oddali, mianowicie, za cerogra-
fem miałem u pana Stefana Szycika złotych dwie-
ście, ten mi oddał, gdym z zamku wyszedł; u pana
Pawła Dubowicza złotych czterysta, у ten mi od-
dał у teraz resztę oddaie, na ostatek, nie maiąc
czym się wymówić, powiadaią, że iuż capite dimi-
nutus, któż może wiedzieć, kto z nas у kogo uznaią
za zdrayce, czy niewolnika, czyli faktorów. Jam
iako niewolnik nigdym za bramą nie był bez warty,
a wy na szpiegi po kilka kroć przez Żmudź iez-
dzili, przepatruiąc woyska iego kr. mci у miesczan,
co nie byli pod carem zaprzysiężone, у iuż nie
chcąc oddać długu mego sześciuset złotych winnego,
rożne sposoby wymyslaią. 4) Powiadaią. żem ia
odebrał spełna sześćset złotych pieniądze od nich
w roku tysiąc sześćset sześćdziesiąt wtorym, Julij
ósmego у kwietacią moią urzędową iakobym ia
odebrawszy od nich summę sześćset złotych kwie-
tował; to iuż wariacia, iakom nigdy tey summy
nie odbierał, krom ad rationem złotych dziewięć-
dziesiąt cztery, tak nigdym nie kwitował z całey
sumiuy у nie wiem, bo by było iuż dwanaście set

'IIP*
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•w prawie: varians in iure non auditur. Te tedy
pnnkta wypisawszy у do xiąg podawszy, o swoie sie
upominam, a co iest woiewodzinych pieniędzy iako
u factorow, może ich kto liczby wysłuchać у со
cudzego odebrać czasu swego. Protestando de dam-
nis et litis expensis, salvis juris beneficijs.

Contra quam replicam duplicare citati famati

Basilius Sierheiewicz et Michael Stephanowicz, ci-
ves et negotiatores Vilnenses volendo obtinuerunt
terminum ad futuram juris, quod eis a judicio con-
cessum est

Вилен. центр, архивъ. Изъ актовой книш Ви-

ленскаю магистрата, № J34^ cmP- 59°—З-

№280.-1664 г. 15 Марта.

Жалоба Девялтовской на Рогинскаго, по доносу вотораго Девялтовскш былъ каз-

ненъ за изм ну русскииъ, а его движимое имущество было отдано доносчику Ро-

гинскому.

Na urzendzie tutecznym grodzkim Wileńskim,;
stanowszy personaliter urodzony iegomość pan,'
Szymon Bochdanowicz—dworzanin iego królewskiey |
mos'ci, zaniósł tę solenną protestacyią imieniem'

-instygatora wielkiego xięstwa Litewskiego у iego
delatorki, jako samey niżey opisaney sprawy у ża-
łoby actorki, to iest od urodzoney ieymości paniey
Zuzanny Brzostowskiey Kazimierzowey Dziewiał-i
towskiey—chorążyney powiatu Oszmianskiego w
ten sposób у о to przeciwko panu Andrzeiowi
Krzysztophowiczowi Roginskiemu -obywatelowi po-
wiatu Oszmianskiego, iż ou, nic nie respectuiąc na
urodzenie у stan swuy szlachecky zaraz, skoro ieno
wiarołomna moskwa obieła miasto stołeczne wiel-
kiego xięstwa Litewskiego Wilno, przedałeś sie do
nich, a, iako odsczepieniec kościoła świętego у ka-
tedry Rzymskiey, mocą, radą у zaciągaiąc wiela
ludzi obywatelow, aby pod moskwe się poddawali,
byłeś do tego wodzem, nic na boiazń Bożą, ostrość
prawną у na urodzenie swoie szlacheckie nie re-
spektuiąc. wszytką mens założiłeś w zdradliwey
sile moskiewskiey, a łaski Bożey у osobliwego
szczęścia iego królewskiey mości niceś nie uważał,
ale cale wszytkich woiewałeś do poddaństwa mo-
skiewskiego, a gdy iego królewska mość, pan nasz
miłościwy zacnych wielu ludzi z informacyią swoią
wysłał tu w xięstwo Litewskie, w woiewodztwo
Wileńskie у w insze, aby rzekomo ąuidem hramote
brali, a wprzud Panu Bogu, potym królowi iego
шозсі у Rzeczy pospolitey cnotę, wiarę swą sta-

teczną do skutku zatrzymywali, między ktoremi.'
iako rodowitego szlachcica, wysłał iego królewska
mość urodzonego pana Kazimierza Dziewiałtow-
skiego—chorążego Oszmianskiego, ktury, wprowa-
dziwszy sie, iako prawdzywy у życzliwy syn oy-
czyzny, . miedzy wielo wami nieżyczliwemi iego
królewskiey mości у wszytkiey Rzeczy pospolitey,
jakoż ten pan chorąży, mieszkaiąc rzekomo pod
hramotą wielu zacnych ludzi tu iuż pod moskwą
znalaszy, przywodził do życzliwości krulowi
panu у Rzeczy pospolitey, o ktorey iego przychil-
ney życzliwości waszmość, panie Andrzeiu Rogin-
ski, zrozumiawszy, zaraz dałeś wiedzieć moskalowi
starszemu, ktury w zamku Wileńskim mieszkaiąc
tytułował sie być woiewodo Wileńskim, o tym, iż
pan Dziewiałtowski iest życzliwy iego królewskiey
mości, a nie carowi moskiewskiemu, za kturym
przez cie, panie Roginski, udaniem ten zdrayca
moskal nasłał moskwy pod sto koni na dum, nazwany
Romieykiszki, w powiecie, Oszmianskim leżący,
gdzie zeszłego pana Dziewiałtowskiego w roku ty-
siąc sześćset piędziesiąt dziewiątym, miesiąca No-
wembra dziesiątego dnia ta moskwa, napadszy, sa-
mego pana Dziewiałtowskiego związali, dwur z
gumnami spalili у tegoż roku у dnia do dworu
waszmości, panie Andrzeiu Roginski, nazwanego
Poholśzy, w powiecie Oszmianskim leżącego, zapro-
wadzili, rzeczy ruchomych zabrawszy waszraości,
panie Roginski, zostawili, a mianowicie koni cztyry
szpakowatych, za kturę dano złotych pięćset, ru-
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mak tarantowaty, za nie dano złotych trzysta, ru-
maków gniadych dwa, za nie złotych dano cztyry-
sta, karych koni dwa, za nie dano złotych dwieś-
cie, podjezdkow chłopskich iedynaście, za nie zło-
tych trzysta trzydzieście; na tych koniach wypro
wadzili rożnego zboża beczek cztyrdzieście, za kture
pułtrzeciasta złotych, bydła rogatego trzydzieście,
lekko szacuiąc złotych sześćset, owiec starych dwa-
dziescie, za nie złotych sto, świń starych piętnaście
za nie złotych osimdziesiąt. Suknie: guntusz czarny
sukięny, risiami nożkowymi. podszyty, z guzami zło-
temi, z rubinami, kosztował złotych sześćset, drugi
guntusz sukięny lisami podszyty z guzami srybnymi
złocistymi, kosztował złotych dwieście, żupan atłasowy
karmazynowy kosztował złotych pułtorasta, żupan
żułty atłasowy, przy nim dwa tuziny guzików zło-
tych z szmaragami, kosztował złotych trzysta, żu-
pan dorchy mienioney, guziki srybne złociste dwa
tuziny, kosztował złotych sto dwadzieście, żupan
kitayczany fiiałkowy, kosztował złotych sto, żupan
musułbasowy wiszniowy z guzikami złocistymi dwa
tuziny, kosztował złotych sto, z łosiey skury de-
liia, przy kturey z obustron dziurki złociste sryb-
ne у sznury złote z yglicami złotymi srybnymi,
kosztował złotych sto; pościel karmazynowa tabi-
nowa, poduszki trzy, wałpłotek у kołdra, koszto-
wało złotych pułtorasta, kożuszek atłasowy pa-
puży gornostaiami podszyty, kosztował złotych sto
dwadzieście, pierscieniow diamentowych dwa, w
iednym dziewięć diamętow, a w drugim tablica
diamentowa, te obadwa kosztowali złotych pięćset,
łyżek srybnych sześć, ważyli grzywien trzy, za nie
złotych szesdziesiąt, czara srybna biała w pułgar-
ca, a druga w kwartę, ważyli grzywie pięć, za
nie złotych sto, czarka złocista do gorzałki, za nie
złotych piętnaście, pas haftowany, srybrem złoci-
stym oprawny, kosztował złotych piędziesiąt, ko-
bierzci cztyry, kosztowali złotych sto dwadzieścia,
kiliny perskie dwa, za nie złotych piędziesiąt, dor-
chy dwie karmazynowe, kosztowali złotych cztyr-J

dzieście, kolasa skurzana kowana, złotych sto,
szabla błachmalowa złocista, za nie złotych pułto-
rasta, pałasz oprawny złocisty, za nie złotych sto,
kaftan czarny atłasowy z guzikami drobnymi, zło-
cistymi, kosztował złotych osimdziesiąt, siodło aksa-
mitne fiiałkowe złociste oprawne z czapragiem у s
potrzebami, kosztowało złotych sto, siodło sukięne
granatowe złocisto oprawne, kosztowało złotych
szesdziesiąt, siodło iaszczurowe, aksamitem karma-
zinowem kryte, złocisto oprawne, kosztowało złotych
pułtorasta, siodeł cztyry iednakich, suknem grana-
towym kryte у s płatami, kosztowali złotych sto,
do tych siodeł uzdy у wszytkie potrzeby zabrali;
kocioł piwny wielki cebrów pięć, kosztował złotych
sto, miedzianych kuchennych kotłów dwa, a mosią-
dzowych kuchięnych cztyry, kosztowali złotych pię-
dziesiąt, cyny półmisków tuzinów cztyry, talerzow
także tuzinów cztyry, kosztowali złotych dwieście,
iaszczow cynowych dwa, ieden we dwa garcy, a
drugi we trzy kwarty, kosztowali złotych piętnaście,
puzdro gdańskie szklanymi flaszami w garcy siedm,
kosztowało złotych piętnaście, puzdro szklane w
garcy trzy, za siedm złotych kupione, puzderek ma-
łych dwa, za nie złotych dwanaście, szkatuła s
sprawami у z obligami. Taż moskwa wzięli w chło-
pów wołów dziesięć, za kture złotych pułtrzeciasta.
Kture te wyżey mianowane rzeczy ta moskwa, do
dworu iegomości pana Roginskiego zaprowadziw-
szy, przy onym wszytko zostawili, a samego iego-
mości pana Dziewiałtowskiego do Wilnia zaprowa-
dzili, tam go tyranską zamordowali. O kture za-
mordowanie у zabranie tych mianowanych rzeczy
protestujący pan Bohdanowicz ofiarował, iż in foro
fori iegomość pan instygator у ieymość pani cho-
ronżyna Oszmianska z iegomością panem Roginskim
prawnie czynić maią, a teraz żąndał, aby te opo-
wiadanie do xiąg przyięte у zapisane było, co
otrzymał.

Вилен. центр, архивъ. Изъ связки документові
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Есендзъ Иванъ В ойшнаровичъ записыва тъ Виленскому Троицкому монастырю

принадлежащей ему домъ на земл Яатнидкой церкви.

List zrzeczony, od xiędza Woysznarowicza 00 .
Bazylianom .na-kamienice Piatnicką dany, którą
miał sobie zapisaną-od pana Daszkiewicza.

Ja Kazimierz Jan Woysznarowicz, kanclerz
Dyecezyi Wilenskiey, iego królewskiey mości se-
kretarz, i proboszcz Eysmontowski, Nowodworski,
Dąbrowski, Łohoyski, Homelski pleban, czynie wia-
domo: tym listein moim zrzecznym, iż co mi godney
pamięci iegomość. pan Stanisław Daszkiewicz—to-
warzysz chorągwi wielmożnego iegomości pana
Marciana Oginskiego—stolnika wielkiego xięstwa
Litewskiego testamentem swym zapisał kamienice w
Wilnie, w. Eybnym kacu leżącą, nazwaną siciata
JPiatnica na gruncie cerkiewnym ffW. 00. Ke-
guły świętego Bazylego przy kościele Troycy swię-
tey. Tedy ia Kazimierz Jan Woysznarowicz te ka-
mienice, abo raczey część tey kamienicy, na mię
testamentem spadłą, zelo ductus pietatis Christianae,
pro majori amplianda gloria, a osobliwie na roz-

szerzenie cerkwi Bożey, utpote per hostilitatem
zruynowaney, przewielebnemu w Bogu iegomości
xiędzu Marcianowi Białłozorowi, arcliimandrycie
Wileńskiemu et toti communitati zakonu świętego
Bazylego daię, daruię у tym listem moim wiecz-
nymi czasy u kożdego prawa у sądu zrzekam у
już żadnego sobie przystępu, ani tym testamentem
komu z krewnych do tych części kamienice nie
zachowuię, ale cale ją iegomości xiędzu arcliiman-
drycie pomienionemu у wszystkiemu zakonowi świę-
temu oddaię. У na tom ten list zrzeczny z podpi-
sem ręki mey własney у pod pieczęcią mą wła-
sną iegomości xiędzu archimandrycie dałem. Dan
w Wilnie 1664, Juny 13. Kazimierz Jan Woysz-
narowicz—kanclerz Dyecezyi Wilenskiey, iego kró-
lewskiey mości sekretarz.

Изъ Р. О. В. П. Б., залъ Б, шк. 2, папка 2,
док. J]> 129.

№ 282. -1664 г. 1 Августа.

Заявленіе Мац вича объ убыткахъ, понесенныхъ имъ по влад нію домомъ

Ивашкевича во вр мя бытности въ Вилвн русскаго войска.

Feria ąuarta ipso festo sancti Petri ad іпсиіа,
die prima mensis Augusti 1664.

Protestatur ' Macieiewicz contra G. I). Iwasz-
kiewicz.

Personaliter veniens ad judicium et acta prae-
sentia Scabinalia Vilnensia famatus Thomas Ma-
cieiewicz civis et negotiator Vilnensis, paratam in
scriptis protestationem suam contra generosum
dominum in Połuknie Iwaszkiewicz de re introcon-
teata ad acticandum obtulit seriei talis.

Sławetny pan Tomasz Macieiewicz, kupiec у
miesczanin Wileński, wziąwszy wiadomość o pro-

testaciey i. m. {•>. Jerzego na Połukniu Iwaszkie-
wicza na się o zaiecie iakoby bez żadnego prawa
iescze w roku tysiąc sześćset pięćdziesiąt piątego
kamienicy własney iego mci у fructifikowania z
niey co rok po złotych dwuchset, zaniesioney, prze-
ciwko niey, iako niesłuszney, у oraz samemu imci
solenniter protestuie у manifestuie się o to, iż iego
mśc wespół z niebosczykiem panem Ambrożym
Iwaszkiewiczem, rodzicem swoim, roku tysiąc sześć-
set pięćdziesiąt piątego, dnia siedmnastego Maia u
protestanta złotych sześćset gotowerni pieniędzmi na
oblig, ziemskim prawem sprawiony, pożyczywszy, у
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osobliwie teraznieyszy imć p. Iwaszkiewicz pułto-
rasta złotych na takowyż oblig swoy wziąwszy,
kamienicę swoią własną, na przedmieściu Rudnic-
kim leżącą, prawem zastawnym do oddania summy
zawiedli, у wszelkie przebudynki czynić pozwolili,
obiecując one pod zarękami у obowiązkami cale
przyiąć, iakosz protestant, maiąc takową na pomie-
nioney kamienicy summę, nie dłużey onę, tylko
dwa miesiąca у kilkanaście dni bez żadnego pożyt-
ku, owszem znaczną od przechodzącego codzień do
obozu żołnierza szkodą, do zawoiowania przez nie-
przyiaciela W. X. Lit. у miasta stołecznego Wilna
trzymał. A gdy po zawojowaniu w roku tysiąc
sześćset pięćdziesiątym szóstym, pod czas commissiey
miedzy królem iegomością, panem naszym miłości-
wym, у carem Moskiewskim protestant do Wilna
przyiachał у przerzeczoną kamienicę do sczętu spu-
stoszoną у spaloną nalazł, a zabiegając ruinie dal-
szey у szkodliwszey oney et conseąuenter szkodzie
w summie swoiey, swym własnym kosztem restaw-
rował, у na to wydał złotych trzysta osmdziesiąt
osm у groszy trzynaście у pieniędzy cztery, trzy-
maiąc tedy tak w summie principalney, iako у
przebudynkach pomienioną kamienicę przez lat trzy,
żadnego nie tylko pożytku od summy swoiey, ale
nawet spokoynego mieszkania nie miał, gdy za
przybywaniem woysk Moskiewskich do Wilna zawsze
żołnierze Moskiewscy stawaiąc wszytkie mieszkania
zaymowali, a gospodarza teraznieyszego żałuiącego
pod dach wyprawowali, do tego tenże protestant
niemal codzień z teyże kamienice rożne ponosił
ciężary, gdy składanki częste dawał, warty odpra-
wował у inne ponosił onera. A potym gdy Щ-
szecki, woiewoda Moskiewski po ustąpieniu iego

j mści pana Szesickiego. pułkownika i. k. mci z Wilna,
przedmieście wszystkie spalić kazał, pomieniony
protestant z Wilna, zostawiwszy niemało ubóstwa
w teyże kamienicy, uchodzić musiał. Za przyby-
ciem zaś woysk i. k. mci do Wilna z iegomcią
panem regimentarzem, powróciwszy, tąż kamienicę
spaloną powtore, spodziewając się prętkiego zamku
recuperowania, do czasu dachem na kozłach przy-
krył у na takowe przykrycie złotych trzydzieści
cztery, groszy piętnaście wydał. Więc że obsidia
zamku Wileńskiego wdługą szły, częstorzeczony
protestant, niemaiąc słusznego mieszkania, w roku
tysiąc sześćset sześćdziesiąt pierwszym znowu ka-
mienicę wszystką restaurował у przebudował, ia-
kosz na takowe przebudynki de suo spendował у
przebudował złotych trzysta у cztery у groszy siedm.
Przytym przez pułtora lata oblężenia zamku Wi-
leńskiego rożne wydatki у ciężary ponosił, miano-
wicie żołnierzom kilkakrotny na miesiąc daiąc
prouiant, drugich niemały czas karmiąc, na wartę
do szańcu у na robotę czeladź posyłaiąc, у inne
wszelakie do dobywania zamku reąuisita daiąc,
znaczną wydał summę. Donosi też у to protestant,
iako imć p. Iwaszkiewicz rożnemi od niego nabraj
czasy złotych sześćdziesiąt cztery, groszy pułosmna-
sta. Takową tedy protestant manifestacią zaniosszy,
a chcąc tak summy principałney, na obligi pożyczo-
ney, iako przebudynkow у innych wszelakich wy-
datków na tey kamienicy у drugich. dobrach imci
dochodzić, prosił, aby do xiąg przyięta była, uti et
ingrossata est.

Вилен. центр, архивъ. Изь актовой книги Ви-
ленскаю магистрата, Л» 5)46, стр. 33^~7-

№ 283.— 1665 г. 14 Января.

Корблевскій унвв реалъ коменданту Виленскаго замка Варсатому, пр дписываю-

щій ему прекратить производимая ииъ насилія и граб жи Внл нскнмъ обыва-

т лямъ.

Uniwersał, ichmościom Magistratu Wileńskiemu
od iego królewskiey mości wydany do iegoraości
pana Barsatego, obersztera iego królewskiey mości
у commendanta zamku Wileńskiego.

Лета отъ нароженья Сына Божого тысеча
гаестьсотъ шестьдесяхъ пятого, месера Марка
пятого дня. # .
. На враде господарскомъ кгродскомъ В ш е й -
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екомъ, передо мъною Яномъ Окгиыъскпмъ—мар-
шалкомъ Волъковыскимъ, подъвоеводнмъ Вилен-
скимъ, лосътановившисе очевисто шляхетный
панъ Стефанъ Еонстантыновичъ—райца места
Виленъского, покъладалъ именемъ шляхетного
ихъ милостей маистрату Вяленъского и ку акъ-
тыкованью подалъ универсалъ до его милости
пава Кгрегорыуса Барсатого — оберъшътера его
королевской милости, коменъданъта ламъку Вп-
левского, писаный въ тые слова: Jan Kazimierz
z Bożey łaski król Polski, wielkie xiąże Litewskie,
Ruskie, Pruskie, Zmudzkie, Mazowedzkie. Inflan-
skie, Smoleńskie, Czernihowskie, a Szwedski, God-
ski, Wandalski dziedziczny król. Urodzonemu Gre-
goryusowi Barsotemu — oberszterowi naszemu, ko-
mendantowi zamku Wileńskiego, wier. nam miłemu
łaska nasza królewska. Wiernie nam miły!
Doniesiona nam iest niepoiednokrotnie przez listy
różnych stanów, a osobliwie częste miasta naszego
stołecznego Wilna supliki, jako wierność twoia
przeciwko prawu у przywileiom, miastu temu od
"świętey pamięci królów ichmościow у wielkich xią-
żąt Litewskich nadanym у przez nas na szczęsli-
wey koronacy confirmowanym, wysyłaiąc z zamku
czeladź swoią у draganią, różne depaktatie у ex-
zakcye w rynku у na ulicach, także w bramach
czynić, a mianowicie ryby, jarzywy rożne,, drwa,
świece, chleby у inne rzeczy wybierać każesz, dra-

ganią m odo guerico na kamienice у domy nasyłasz,
yiolentie czynisz у rożne popełniasz excesa, ktnre
wierności twoiey takowe ausus, jako są nagany godne,
tak animadwersy potrzebuią. Jakoż teraz wierność
twoią seryą precypiraus, abyś tych niesłusznych
exactii, іоіепсіі у krzywd poprzestał, alias nie
tylko zlecimy wielmożnym hetmanom wierność twoią
sądzić у репу w artykułach woiskowych opisane
na wiernością twoią extendować, ale też takowe
wierności twoiey ausus, iako prawa gwałconce, yn
kwantum byś onych na dalszy czas ważył, vi repel-
lere każemy. Na co dla lepszey wagi do tego listu
ręko się naszą podpisawszy, pieczęć wielkiego xię-
stwa Litewskiego przycisnąć rozkazaliśmy. Dan
Warszawie roku pańskiego tysiąc sześćset sześdzie-
siąt piątego, dnia czternastego January, panowania
krolewstw naszych. У того листу иры печати
большой великого князства Литовского подпись
руки наяснейшого короля его милости тыми словы:
Jan Kazimierz kroi. А иры томъ и другий подъ-
писъ в тые слова: Andrzey Kotowicz — pisarsz
wielkiego xięstwa Litewskiego. Который тотъ листъ
за подаиемъ оного (отъ) особы верху мененое до
книгъ кгродскихъ Виленскихъ есть акътыко-.
ванъ и уписанъ.

Вилен. центр, архивъ. Изъ связки документовъ

Виленскаю іродскаю суда, J\? 4614, актъ Л- <?.
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Жалоба городскихъ ночныхъ сторожей на нанесете имъ побо въ.

Feria ąuinta ante festum conversionis sancti
Pauli Apostoli, die 22 mensis January 1665.

Protestatio polentariorum contra Sawlewicios.
Ad judicium actaąue scabinalia Yilnensia per-

son aliter venientes faraati Christophonis Pipirowicz
et Nicolaus Darwowicz, seniores annui contubernii
polentariorum Vilnensium suo et totius praefati
contubernii soi nomine, praesertim vero et speci-
fice Stanislai Pułkorda, decurionis, Nicolai Zytnik
et Joannis Bieniewicz, iniuriatorum, solennem obtu-
lerunfprotestationem contra . . . *) et Sawlewi-

UponycKł.

cios, nec non matrem illorum, incolas Yilnenses, de
re infrascripta in tencre seąuenti.

My starsi bracia cechu słodowuiczego tegoroczni
Krzysztof Pipirowicz у Mikołay Darwowicz słodow-
nicy, imieniem swoim у wszystkiego cechu, słodow-
niczego solenniter protestuiemy się na rainczarczy-
kow . . . . **) у na pomocników ich panów Saw-
lewiczow, także у na panią matkę onych, że we
srzodę dnia wczorayszego, gdyśmy wartę odpra-
wowali w bramie Rudnickiey у winnych, apomie-
nieni minćzarczykowie z pany Sawlewiczami w

*•) flpoajcsi.



domku iednym niedaleko bramy Rudnickiey z szyn-
karką bez gospodarza zostawaiącą krzyki, hałasy
у żarty nieuczciwe z obrazą Bożą czynili tak da-
lece, że się głos ich rozlegał daleko, ktury słysząc
iusz pozno o dziewiątej' godzinie, po wybijaniu w
bęben capy, a chcąc ich napomnieć z powinności
swey, iako warta, mianowicie pan Stanisław Puł-
korda, dziesiątnik, Mikołay Żytnik у Jan Bienie-
wicz, gdy przyszli napominaiąc ich, aby się cicho
sprawowali, oni, niedbaiąc, że warta у nie dbaiąc
na paeny w prawie na swowolnych opisane, tedy
ieduego z tych, Jana Bieniewicza ranili у szablę
mu odięli, drugiemu Mikołaiowi Żytnikowi czapkę
у szablę wzięli у trzeciemu dziesiątnikowi Puł-
kordowi, gdyby nie uszedł, tosz by uczynili. Ta-
kowy contempt у zniewagę warcie wyrządziwszy,
zdespektowawszy, zraniwszy, czapkę у szable
dwie gwałtem odiąwszy, swey woli zaczętey
nie przestali, ale przez całą noc aż do osmey go-
dziny na dzień oną kończyli, o czym wszystkim gdy
imci p. burmistrzowi у imci p. commendantowi, nad
wartami postanowionemu, wiedzieć dali у skarżyli
się, za roskazaniem onych tylko czterech wziąwszy
(bo drudzy w izbie zamknąwszy się, żadną miarą
wziąć się nie dopuścili), tych czterech do turmy

prowadzili, pomienieni pp. Sawlewiczowie dwuch
nayswawolnieyszych, bijąc w kark pięścią mocno
gwałtem każdego z tych, co prowadzili, odbili. A
potym u imci p. burmistrza w kamienicy przy byt-
ności sługi przysięgłego Kazimierza Bernatowicza
młodszy pan Sawlewicz porwał za kołnierz mię, Pi-
pirowicza. starszego rocznego, chcąc o ziemię rzucić
у pochwałki na zdrowie uczynił z panią Sawle-
wiczową, matką swoią, mówiąc, kiedy się ty nie
spodzieiesz, z domem cię z gruntu wywrociem у
zabijem, Zabiegaiąc tedy temu, aby daley takowa
swawola nie mnożyła się, chcąc ad paenas demeri-
tas, in iure descriptas, że na wartę, od króla imci
postanowioną nastąpili, znieważyli у zranili, juris
via czynić, podaiemy tę protestacią ku zapisaniu
do xiąg. In ąuorum praemissorum verificationem
famulus judicii juratus Stephanus Wencławowicz
relationem conspectionis vulnerationis ad acta fecit
in hunc modum: Widziałem u Jana Beyniewicza,
słodownika ranę długą na pułpalca ciętą w ciemie-
niu, w kturą dwa wchodzą knoty, iako cyrulik
Krzysztoph powiedział. Quod acticatum est.

Вилен. центр, архивъ. Изъ актовой книги Ви-
ленскаю Магистрата, Л :

№ 285. - 1 6 6 5 г. 4 Марта.

Настоятель костела св. Іоанна Вуд вичъ отдаетъ въ аренду Вил нскому міща-

нину -Якнтовичу принадл жащій єну плацъ, рядомъ съ колокольней при ко-

ст л .

Anno Domini millesimo sexcentesimo sexagesimo
quinto, die ąuarta mensis Martii.

Ad acta Consistorij Episcopatus Vilnensis coram
me, publico apostolico eiusdemąue consistorii Vil-
nensis actuali authentico notario, in fine scripto,
veniens personaliter admodum reverendus dominus
Casimirus Budziewicz, Decanus et Paroćhus ііпе-
sis, tenens in manibus certam chartam contractus
inscriptionis et obligationis suae pro persona famati
Stanislai Jakitowicz, ferri fabri et Luciae Plepowna,
conjugum, sponte libereąue recognovit se suosąue
saccessores ad omnia puucta et paragraphos, in dicta
charta contentos, servanda perpetuo teneri debere

et obligari. petiitąue hanc suam obligationem seu
inscriptionem et recognitionem spontaneam ad acta
praesentia admitti, acticari, inseri et ingrossari.
Quod et obtinuit. Hujus vero recognitionis de verbo
ad verbum tenor est talis.

Kazimierz Budziewicz, pleban у dziekan Wileń-
ski. Wszem wobec у każdemu zosobna, komu by o
tym teraz у w przysłe czasy wiedzieć należało,
wiadomo czynię tym moim listem, iż jako anteces-
sorowie moi, tak yia takowym źe prawem z łaską
Bożą maiąc w mocy у w possessiey swoiey kamie-
nice', domy у płacy, w mieście Wileaskim będące,
do kościoła Świętego Jana farskiigo у do pleba-
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riiey przynależące, a widząc niemałe przez nieprzy-
iaciela szpuśtoszenie onych у umnieyszęnie pożyt-
ków kościelnych, zabiegaiąc tedy takowey ruinie
у desolatiey, aby dobra kościelne darmo nie wako-
wały,'у do dalszego nie przychodziły spustoszenia,
owszem iakikolwiek pożytek kościołowi, zkądby się
chwała Róża krzewiła, у czynsz doroczny z tychże
dóbr mnie у successorom moim nie ginoł, przy-
mnażały. Tedy za instantią у żądaniem pan
Stanisława Jakitowicza, mieszczanina Wileńskiego,
rzemiosła у zabawy kowalskiey у paniey Luciey
Plepowny, małżonki iego, plac goły, pod dzwonnica
świętego Jana przy samym wedle murze plebaniey
będący, rozdzieliwszy wpół podwórze, gdzie na tęi
czas Hans Boder, rodgizer mieszkał, antiąuitus do te-
goż kościoła świętego Jana у do dispositiey moiey, г
potym successorow moich należący, temuż wyżey
pomięnionemu panu Stanisławowi Jakitowiczowi у
paniey Lucyiey Plepownie, małżonce onego zawiod-
łem, puściłem, w posessią podałem, pozwalaiąc
onym samym у successorom ich na tym placu bu-
dować, murować, pobudowawszy spokoynie mieszkać,
komu inszemu naiąć, arędować, takowymże prawem
puścić, przedać у u sądu należytego consistorskiego
Wileńskiego, a nie gdzie indziey przyznać, у іако
chcąc według naylepszego pożytku у upodobania
swego tym domem у budinkiem (ex quo plac do
kościoła należy) disponować у obracać, handlów
у szynków zażywać bez żadney odęmnie samego у
successorow moich przeszkody, praepediciey, ani
turbaciey. A że na tym placu pan Jakitowicz у
małżonka onego sumptem, kosztem у nakładem
swoim będą budować, tedy respektem tego defal-
kacią wyżey mianowanym małżonkom, potomkom у
dzierżącym od nich takową uczyniłem у bez żad-
ney odmiany dotrzymać obiecuię, iż od daty tego
listu moiego przez lat sześć żadnego cynszu z tego
placu ani sami, potomkowie ich у dzierżący tako-
wym prawem mnie у successorom moim nie będą
płacili, od czego onych dostatecznie do lat sześciu
uwalniam. A po wyiściu у expirowaniu lat sześciu,
ciż małżonkowie, pan Stanisław Jakitowicz у pani
LuciaPlepowna, potomkowie ich у dzierżący od nich
takowym prawem powinni będą płacić czynszu, to iest
po czemu z tego płacić mnie у successorom moim bez
żadnego podwyższenia co rok po kop osm, połowę
na początku kożdego roku, a drugąż połowę, iako
zwyczay iest, w pułroka. Jeżeliby zaś, strzeż Boże,

morowego powietrza, przed którym1 by pan Jakito-
wicz z małżąką у z dziatkami, lub też dzierżący'
od'nich tęn dom uchodzić musiał, tedy według
proporcyey czasu czynsz albo poziem ma być onyffl
defalkowany, żeby za to, gdy w tym domie, a po-
gotowiu na placu nie mieszkali, dla takowey prae-
pediciey nie szkodowali. To też waruię у dokładam,
iż iesliby z dopuszczenia Pańskiego tęn dom przez
ogień lub też przez nieprzyjaciela do upadku przy-
szedł, tedy у w te czasy żaden do trzymania tego
placu у wystawienia na nim budynku nie będzie
bliższym nad pana Jakitowicza, małżonkę у potom-
ków iego (ieżeli sami zachcą), a to względem pier-
wszych wydatków у nakładów swych, na restawro-
wanie spendowanych. Co się tknie podatków у
składanek publicznych, tak z domu, iako у z osoby
należących, te przez pomięnionego Jakitowicza,
małżonkę onego, potomków albo dzierżącego ten
dom od nich maią być znoszone у płacone, niektóre
przez ręce moie ex vi jurisdictionis, niektóre zaś,
kture ex persona debentur, ad competentem locum.
A tak, że to wszytko cale у nienaruszenie według
tego listu moiego mam dotrzymać, dla lepszey twier-
dzę у pewności, oczywiście stanowszy u sądu Con-
sistorskiego Wileńskiego, abo akt iego, przyznaię у
ехпипс do xiąg podaię. Pisany w Wilnie miesiąca
Maia trzynastego dnia w dzień Zielonych Świątek
podług nowego kalędarza roku Pańskiego tysiącz-
nego sześćsętnego sześćdziesiątego trzeciego. Quae
omnia, uti acta sunt et in inscriptione seu recogni-
tione expressa, praesentibus actis consistorialibus
Vilnensibus admissa, inserta et ingrossata sunt,
praesentibus testibns fide dignis ad id specialiter
vocatis, admodum rr. dd. Christophoro Giszowski,
V. capituli notario, decano Simnensi, Adamo Ja-
sinski, Wornianensis parochis, nobili dno Stanislao
Rudnak. Quamquidem sic, ut praemittitur, a r. d.
parocho olim Vilnense inscriptionem factam et re-
;ognitam petiit eorum actis iisdem personaliter.
constitutus famatus Stanislaus Jakitowicz, ferri fa-
ber et civis Vilnensis sibi per extractam extradi
et dari, quod et obtinuit. Extractum ex protocollo
actorum Cons. ііпеп. anno Domini 16G7, die 29.
Martii et sigillo officii comrnunitum. Joannes Wo-
ronowicz, apostolicus et consistorialis Vilnensis pu-
blicus notarius. .

Изь Р. О. В. П. Б., залъ Б, гик. <?, папка 2ои%

док. Л 74-
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»^286.-1665 г. 3 Апр ля.

Жалоба Лопатина и Федоровича на пер возчиковъ за похищеніе у нихъ разныхъ

товаровъ во время переправы ч резъ р ку.

Feria sexta magna die, videlicet 3 mensis Aprilis
anno Domini 1665.

Protestantur Łopacin et Fedorowicz contra
scaphitas.

Famati Theodorus Łopaczin et Florianus Fedo-
rowicz, venientes ad acta judiciaria Scabinalia Vil-
nensia, solenniter protestati sunt in et contra la-
boriosos Petrum et Gregoriura, scaphitas, alias
przewoźników, in haec formalia verba:

Solenniter protestuiemy się na Piotra у Grze-
gorza przewoźników, że oni ieszcze za dnia, gdy z
"wozem cięszkim przyiechalismy do przewozu, nie
chcieli zaraz przewieść, ale poszedszy do karczmy
tam pili у gdy na nich oczekiwaliśmy długo, pro-
sząc na żywy Bog, aby nas z wozem przewieźli,
у со raz przychodząc do nicli solicitowali ich o to,
że noc iusz nadchodzi, tym czasem konia iednego
wyprzężonego, gdy ieden z nas, iako błąkaiącego
chciał do wozu przyprowadzić, drugi koń z wozem
porwał się, у prosto do wody wbiegszy, płynął
rzeką Wilią у mało nie utonoł, by go pod Łu-
kiszkami imć p. Kliczewskiego, burmistrza Wileń-

skiego nie zgonili у nie ratowali czółnami cisz sami
przewoźnicy у nie wyprowadzili na drugi brzeg,
gdzie potym, gdy nasz przewieziono, nienalezliśmy
w wozie tym worka, w którym było soboli dwa
soroki, które kosztowały dwanaście set złotych,
kunie osmnaście, kture szacuią sobie namniey po
talaru, norek siedm sorokow, kożdy sorok po zło-
tych szesciudziesiąt, risow sześć po złotych sześciu.
Drugi worek, w którym było nasienie ogurczane у
pieniądze drobne, szelągi rozmaite stare у wołoskie,
rozwiązany у pieniądze rozsypane nalezliśmy. Insze
zaś towary, iako to owczyny у kozliny, biełki za-
moczone. Ktorey szkody chcąc dochodzić na tychże
pomienionych przewoźnikach nie tylko z tey miary,
że byli in mora, nie chcąc przewieść protestantów
zaraz, iako przyiechali, ale у z tey przyczyny, że
oni ratowawszy ten woz, samisz go rabowali у te
towary sobie przywłaszczyli, zdrowe prawo prze-
ciwko onym zachowali. Quod acticatum est.

Вилен- центр, архивг. Изъ актовой книги Ви.іен-
скахо магистрата № 534&і стр. 1206—7.

№ 287.-1665 г. 10 Іюня.

Жалоба Протасовицкаго на княэя Курбскаго съ женою за его угрозы убить

Яротасовицкаго и уничтожить все его имущество за то, что тотъ осм лился
возбудить къ князю искъ о двухъ плацахъ на Зар чьи въ г. Вильн .

Дета отъ иароженья Сына Божого тисеча
шестьсотъ шесхьдвсятъ пятого, месеца Июня де-
сятого дня.

На враде господарскомъ кгродскомъ Вилен-
скомъ передо мною Япомъ Окпгасвимъ, маршал-
комъ Нолковыскииъ, подвоеводзимъ Виленскимъ,
оповедалъ и плачливе жаловалъ земенинъ госпо-
дарский воеводства Виленекого и повету Иин-
ского его милость папъ Богданъ с Протасовичъ

Протасовицкий на его милость пана Андрея Дми-
тровича Миколаевича князя Курбского Ярослав-
ского —подкоморого Упитского и депутата, на-
сесъ рокъ на суды головные трыбунальные с
того жъ повету Упитского обраного и ее ми-
лость пани Цецылею Марцияімвну кнежну Кге-
дройтевиу, судьяику земскую Виленскую, Андре-
евую кнегиню Курбскую Ярославскую, подкоао-
рыную Унихскую, малжонковъ, о # і ъ , ижъ што

49
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въ семь року тисеча шестьсотъ шестьдесятъ
нятомъ, сего жъ месеца Мюші з одкладу дня осмого
на день девятый передъ его милостью папомъ
Гелярымъ Мнитовтомъ Чыжомъ—подкоморымъ
воеводства Виленского я деиутатомъ, также на
сесъ рокъ на суды головные трыбунальные з
Вильня обранымъ, точыласе справа его пана Про-
тасовицгсого зъ его милостью лаломъ нодкомо-
рымъ Упитскимъ и пани малжолкою его милости
и Андреемъ Юхновичемъ о два пляцы в месте
Внленскомъ, на Заречу, за рекою Вильиею, за
светымъ ІІетромъ рускимъ, до Раконтишокъ
едучы, па Великой зглицы, па сесъ часъ подъ
владзою ихъ милости нала подкоморого и мал-!
жопки его милости будучыхъ, въ мешкаиыо, доме і
Станислава Нарбутовича Бабича, о которые онъ |
панъ Пратасовицкий правомъ чинитъ, мешкаю -
чого, названые одинъ Миколаевский Станиковскій,
а другий БойтеховскийЮхновский хоружого Крев-
ского и Свирского, нижъли его милость панъ
подкоморый Упитский, непогледаючы ничого на
срокгость права посполитого (и)зверхпость его

"королевской милости пана нашого милостивого,
иле будучи самъ судьею головяымъ трыбуналь-
нымъ, а на судахъ его милости пана подкоморого
Виленского на той справе седечы и вже одходечы
с того суду, самъ особою своею именемъ свопмъ
и ей милости ианей малжонкп своее и тыхъ всихъ і

І мещапъ, на тыхъ пляцахъ мешкаючыхъ, подъ
j часъ ихъ милости судовъ головныхъ трыбуналь-
ныхъ, у Вильни отправугачыхъ, чынечы збытокъ
и ексцесъ у вочы, ему пану Протасовицкому
учыннлъ одповедь и похвалку на здоровье его
пана Протаеовицкого, обецуючы его самого самъ
черезъ себе и людей направныхъ и тыхъ ме«
щанъ вшелякимъ способомъ о смерть нрыпра-
вить и оного з худобою его знищыть и въ ни-
вечъ обернуть, до того, што былъ панъ Дрота-,
совицкий светкомъ в той справе людей, одъ не-
приятеля, вяроломного москаля позост;иыхъ в
той справе ведомыхъ, обралъ
справа одправовала и онъ панъ Ііротасовицкпй
забавный былъ одъ нихъ, передаровали, а кото-
рые брать нодарковъ не хотели, бить и забить
обецали, где бы хотели светчить и другий разъ
прыйти ие важылисе конечне. За которыми одпо-
ведями ихъ, ижъ светковъ вже не могучы за-
тегнуть, тогды онъ панъ Нротасовицкий, не бу-
дучы безпеченъ здоровья своего и маетности одъ
ихъ милости . . . светки, далъ тое оповеданье
свое до книгъ кгродскихъ Виленскихъ записать,
што есть записано.

Виленск. централън. архивъ. Изъ связки доку-
ментовъ Вилснскаіо іродскаю суда Л? 46141 актъ

ЛЬ 2SS. —1665 г. 19 Іюня.

Заявленіе Лисовскаго о томъ, что подполковник* русскаго войска Л въ Сытинъ

насильно пов нчался съ д вицей Катериной Витолтовичовой, впосл дствіи женой

Лисовскаго, и присвоилъ себ ея имущество.

Zaw ziąszy z ego pozwu piątego Junii,
anni praesentis od Lwa Sytyna, pułkownika car-
skiego, wiarołomnego nieprzyjaciela moskwicina
wiadomość u sądu jaśnie wielmożnego w Bodze
przewielebnego iegomośći xiędza biskupa Methon-
skiego, suffragana Wileńskiego, w sprawie niżey
wyrażoney—iegomość pan Jan Lisowski—ziemia-
nin iego królewskiey mości powiatu Lidzkiego, za-
nosi manifestatią у solennie protestuje na pomie-

nionego moskala Lwa Sytina o to у takowym spo-
sobem, iż pod czas plagi Boskiey, a zayścia у
osiągnienia w xięstwie Litewskim stolice у forteco
miasta iego królewskiey mości Wileńskiego, maiąc
obżałowany wyuzdaną wolność nieprzyiacielską a
niesłuszney ambitii w sobie postanowienie uprząt-
nowszy, gwałtownie zawoiowaną panno Katherzyno
Witoltowiczownę, a teraznieyszą iegomośći pana
Lisowskiego małżonkę, piorwiey anticypuiąc zginie-
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niera y zamordowaniem strasznym, sprowadzeniem
w ssyłkę, w przegrozkach codziennych sam z ust
swoich przytomnie odpowiadaiąc, ponawiał chodząc,
czego w skutku samym przez woeiewodę ich My-
szeckiego, tyrana srogiego, dość było na rożnych
ludziach nie tylko Wilnowi, ale у całemu xięstwu
Litewskiemu ponosić, światu to całemu iest nie
tayno; uchodząc tedy tych przegrozek у iego mo-
skiewskiey niewoli pomieniona bywsza panna Wi-
tołtowiczowna, a terazniieysza ieymość pani Lisow-
ska, gdy wzięła przestrogę od ludzi dobrych, lubo
niewczesną, że iuż ią miał wziąć у nastąpił, tedy
rozumiała, że miała uiść, odżałowawszy rodzicielki,
rzuciła się na tył z domu własnego swego, w
Wilnie naprzeciw oycow Bossych lezącego, uciekać,
tamże od niego obżałowanego. który na zasadzce
sam stał, została porwana; wziąwszy ią raptem у
violento modo, zaraz wyrok dał: dziś tobie żyć ze
mną, a szlub brać, a inaczey knutem brać, wisieć
albo zginąć odemnie, a tak ni żywą, ni martwą
w strachu do popa przyprowadziwszy, inwite po-
szlubił, hostili progressu у żył niedziel ze dwana-
ście, interea, iako nieprzyiaciel, za wpadnieniem
iegomośći pana Siesickiego, na ten czas podstolego
Wiłkomirskiego, a teraz iegomośći pana chorążego
tegoż powiatu, do Wilna, został legatus od woie-
wody Myszeckiego do cara w sprawie takowey—
coby czynić z mieszczanami, ieśli onych żywić,
alboli nie, poniewasz iawna zdrada po nich się po-
kazała;—jakoż s tym powracał za udaniem woie-
wody у onego samego, że nie tylko w Wilnie, ale
we wszytkich tych powiatach w woiewodztwie Wi-
leńskim, Trockim, powiecie Oszmianskim, Lidzkim
powyscinać ludzi у w niwecz ogniem zruinować,
taki wyrok mieli carski; w tym łaską Bożą Po-
łonska potreba wygrana iego obżałowanego cofnęła
nazad do cara, a dopiero у oblężenia Wilna przez

lud iego królewskiey mości niedopusciło. A gdy
na ten czas rządem Bożym pod Krasnym w polu
Marsowym więźniem pozostał wojsk naszych po-
mieniony obżałowany Sytin, iuż mieni za dobrą
wolą te poszlubienie bydź stałe z pierwszą panną
Witołtowiczowną, a teraznieyszą ieymością panią
Lisowską у о to w duchowieństwie zwysz pomie-
niona actią zaczyna, a potym у z szkodami odzy-
wa się, na kilka tysięcy dobra iakiegoś mieniąc,
które ieśli były, mało bardzo onego własnego ob-
żałowanego, chyba obżałowanego małżonki. Co
wszytko nie tylko tego Lwa Sytina rzeczy, ale
własne małżonki teraznieyszey iegomośći pana Li-
sowskiego ochendostwo, którego sobie na dziesią-
tek szacuie tysięcy, Myszecki, tyran woiewoda ode-
brał, dawszy przyczynę o paręke iakiegoś kapitana,
którego ten Lew Sytin wziął. O czym żałuiąca
ieymość pani Lisowska ani wiedziała у pierwiey
osiehnąwszy, iako niewolnice, obiesić, co miał ty-
ran Myszecki woiewoda za codzienną pociechę za
zamek у parkan na hakach ludzi wywieszać у inne
morderstwa у tyranie tym podobne czynić. O tak
wielką tedy krzywdę, iako z nieprzyiacielem, nie
wiedząc na recurs, chiba to Pana Boga, milczeć się
musiało, a że nieprzyiaciel, у w wieży dostawszy
się, ieszcze daley waży urągać de jurę citato, s
tych przyczyn te manifestatią żałobliwy zanosi do
liąg grodzkich Wileńskich, ieśli na to sposób może
bydź do dochodzenia prawa у słuszney reąuisitii
straconego ucsciwego w dochodzeniu, także у co-
kolwiek przez ich woiewodę Myszeckiego tyrana
zabrano do restitutii—o co prosił żałuiący z nie-
znośnym żalem, aby było zapisano. Roku 1665,
miesiąca Junii dziewiętnastego dnia na urzędzie opo-
wiadano. Hrehory Chominski, podstarosci Wileński*

Тоже, xM 4614, актъ № Ą .

№ 289.—1667 r. 22 Мая.

Заявленіе Виленскаго протопопа Романа Рожица о п р дач иыъ во влад ні

ткачу Барановскому плаца, принадлежавшего Пречистенской церкви.

Ja Roman Rożyc, Protopopa Wileński. Czynie
wiadomo tym moim listem, iż, maiąc sobie zlecony swiętey Przeczystey należytych, odffrzeoswieconego

dozór placów cerkiewnych, do cerkwi katedralnej
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w Bogu Przewielebnego lego Mości Oyca Kolendy,
Metropolity, Pana у Pasterza moiego, zawiodłem у
podałem pJac, do którego się nikt nie odzywał od
roku Ifi65 aż do tego czasu, panu Matyiaszowi
Baranowskiemu, tkaczowi у małżące onego Barbary
Jakszeiewny у potomstwu ych na pobudowanie, na
którym placu przed tym dom swoy miał Matyasz,
kucharz, a potym pan Andrzey Snarski Burmistr
Wileński zażywał, leżący bokiem iednym od ka-
mienicy.nazwaney Sałtanowskiey, drugim mieszkaią-
cego Matyasza, krawca у domu cerkwie Pokrow-
skiey, w którym mieszkał Michał Markiewicz)

intryligator, ydąc z gury zaułkiem do zboru starego
po lewey stronie, tyłem do ogrodu Jana Lachow-
skiego, hayduka, a czołem у wroty przeciwko ka-

mienicy, w ktorey przed tym mieszkał Matyasz,
kantor zborowy, na którym placu wysz mianowa-
nemu panu Matyaszowi wolno się budować, iako
ku nalepszemu pożytkowi swemu, z płaceniem
czynszu, iako zdawna płacono, a jeżeliby mieli od
kogo w tym placu przeszkodę у trudność, ia ze
władzy pana у Pasterza moiego zostaie у powinien
będę bronić у zastępować od kożdego у na kożdym
mieyscu, a dla lepszey pewności do przyiazdu Pana
у Pasterza moiego у otrzymania prawa skutecznego
daie ten moy list z podpisem ręki moiey. Pisań w
Wilnie 22 Maia go st. roku 1667. Itomau Rożyc
protopopa Wilęsky ręką swą.

Изъ Р. О. В. П. Б., залъ Б, шк. 8, папка № /,
док. № IJ2.

Л 290. —1668 г. 18 Августа.

Заявлені вознаго о насильственномъ отнятіи у Ра цкаго плацовъ по распоряж -

нію уніатскаго митрополита.

Видимусъ съ книгъ сурокгаторскихъ вое-
водъства Виленского.

Лета одъ нароженья Сына Божого тысеча
шестьсотъ шестьдесятъ осмого, месеца Авъгуста
осимнадцатого дня.

На враде господарскомъ сурокгаторскомъ Ви-
ленскомъ передо мъною КрышътофомъКомунякою,
подстолимъ Мозырскимъ, двораниномъ его коро-
левской милости, сурокгаторомъ Вилеяскимъ, одъ
ясне вачьможъного его милости пана Геронима
Крышпина Кершейштейна, подскарбего великого
и лисара земского великого князьства Литовского
постановъленымъ, ставъши очевисто енералъ его
королевской милости повету Вилкомирского Янъ
Михаловъский квитъ свой реляцыйный ку запи-
санью до книгъ тыми словы созналъ. Ja Jan
Michałowski, ienerał iego krolewskiey mości po-
wiatu Wiłkomirskiego, zeznawam tym moim rela-
cynym kwitem- o tym, iż w roku teraznieyszym
tysiąc sześćset sześćdziesiąt ósmym, miesiąca Aw-
gusta czternastego dnia, przy stronie dwóch szlach-
ciców panu Janie у Jerzym Pawłowiczach za uży-
ciem у wezwaniem od wielmożnego iegomości pana
Tcheophila Dtmina z Raiec Raieckiego, marszałka

Lidzkiego, do stancy iegomości, do kamienicy wiel
możney ieymści pani Potockiey, ienerałowey Podol-
skiey, na Bernadynskiey ulicy, w mieście iego kro-
lewskiey mości stołecznym Wileńskim leżącey, j
tam wielmożny iegomość pan marszałek Lidzki,
wezwawszy do siebie dozorcę kamienicy swoiey, na
Zamkowey ulicy lezącey, nazwaney Constantynow-
ską, którą pomieniony iegomość za prawem wie-
czystym kupnym od iegomości pana Jana Rymwida,
czesznika Mozyrskiego, aktora zborów Litewskich,
gdzie przy bytności strony przy mnie szlachty,
szedł iegoraość у s pomienionym dozorco swoim
panem Mikołaiem lienartowiczem do kamienicy
wysz mianowaney у tam za pokazaniem pana do-
zorcy widziałem dwai domy nowo zbudowane,
ieden dom podle samego zboru starego, przy samym
murze, a drugi tuż podle niego po iedney pierzei,
w których to domach gospodarze mieszkają, w
iednym na imię Jerzy Dzwonnik, a drugi na imie
Janusz Hayduk, których przyszedszy gdy spytał,
sczyiego by to rozkazania tam mieszkali, którzy
odpowiedzieli, yż z woli у rozkazania iasnie wiel-
możnego przewielebnego іть'сі xiędza metropolity
JKiiowskiego mieszkają, a do tego xięża protopopi
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nami zawieduią, potymem pytał leżeli kiedy ichmość
aęza umiaci tu domy swoie na tych placach mieli,
У odpowiedzieli, iż my nie wiemy, ieno nam kazano

B O W T T ^ - e r a Z У Ź a d n° Ż ^ raiar^ n i e " t y -pować To tez za pokazywaniem tego pana dozorcy
s t a r t e m tuz podle domku płot nowy! snąć budo-
j a c poczęty, z którego niemało bierwion zdientych
mianował iż ci mieszkalni, gwałtownie co zbieraiąc,'

•oswtdczał0 - S Z y t k° i e g ° m 0 S ' Ć P a n m a r s z a ł e k L i d z k i

kamienif *• g W a ł t o w n i e ' bezprawnie te place, do
ішшетсу iegomości należonce, z woli у rozkazania
ZlSZ m:a u°wanego iegomości xiędza metropolity
^iiowskiego odebrano у s posessyi wieczystey wy-
one co się stało roku teraznieyszego, miesiąca
Awgusta dziesiątego dnia. Potym у to iegomość
Pan marszałek oświadczał, iż za wysadzeniem przez
tegoż imsd X i ę d z a metropolity Kiiowskiego na
weyrzeme w prawie pana Mikołaia Zuchomskiego
woyta luryzdyki iegomości, у za pytaniem u dwóch
xięzy protopopow, leżeli maią iakie dawnieysze
prawa na te place służące, tedy nie pokazuiąc
prawa, takiakoby odpowiedzieli, iż my nie myślim
•s tych placów ustępować, bo nam iegomość xiądz
metropolita Kiiowski niekazał; przy tym ieszcze у
to wysz mianowany dozorca powiadał, gdy iegomość
pan marszałek Lidzki, iako posłem będąc obrany s
powiatu Wiłkomirskiego, iechał na Wilią у dnia
czternastego Awgusta stanoł gospodą w kamienicy
welmozney ieymści pa niey Potockiey, ienerałowey
Podolskiej-, na ulicy Bernadynskiey leżącey, tedv

pod czas bytnos'ci iegomości, przyszedszy dwóch
xięży protopopow do kamienicy imści kupney, a
znalazszy dozorcę, z furią nie mało rozkazując
gwałtem, aby drzewo, które dawno było ż mieysca
у placu precz wyprowadzać у tym rozbierać obie-
cuiąc, iż у sam iegomość pan marszałek Łidzki nie
iest bespieczen zdrowia, iako o tym szyrzey w pro-
cesie będzie opisano. Co to wszytko ia ienerał
oglądawszy у za mianowaniem у powiedaniem
kożdą rzecz w ten kwit moy spisawszy daie s pod-
pisem ręki mey. Pisań w Wilnie, roku, miesiąca у
dnia zwysz pisanego. У того квиту релацыйного
подпись руки енерала тымп словы: Jan Micha-
łowski ieneral ręką swą. Который же тотъ квитъ
реляцыйный за очевистымъ сознаяьемъ верху
мененого енерала есть до кннгъ сурокъгатор-
скихъ Виленскихъ уписапъ, съ которыхъ и сесъ
видымусъ, за подвоеводъства вельможного его
милости пана Петра Рудомішы Дусяцкого,
старосты Стародубовъского, а за писаръства
моего мене Казимера Станислава Домъбровъского,
чешъника Биленъского въ семъ году тысеча
шестьсотъ семьдесятъ первомъ, месеца Маръца
трынадъцатого дня подъ печатью врадовою вель-
можному его милости пану Теопъхилю Дунину
зъ Раецъ Раецкому, маршалку Лидъскому, есть
выданъ. Писанъ у Вильни, Казимеръ Домбров-
ский, писаръ кгродский Виленский. ІЗъ небытъ-
ностп пана подъписка скорыкговалъ'.

Тоже, залъ Б, шк. 8, папка J&f, док. Je 21.
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skie Podlaskie, Knowskie, Wołyńskie, Podolskie,
•Smoleńskie, Siewierskie, Czernichowskie etc

Omymmemy tym listem, d e c retem naszym re-
lacymym, iz przed латі, р а П у r a d a m i y u / d n i .
karni naszym!, przy boku n a s z y m n a w l *
dach naszych .rdacymychmidaiącemi, Z a r e m i ssyą

od sądu naszego assesorskiego uczynioną, ex mutuo
actoratu agitowała się sprawa między szlachetnym
magistratem et communitatem miasta naszego
Wilna z iedney, a wielebnym w Bodze xiędzem
Gabryelem Kolendą, archiepiscopem у metropolitą
Kiiowskim у wszystkiey Rusi z drugiey strony,
pozwanym, a naprzód za pozwem, mandatem na-
szym, od magistratu у pospólstwa miasta Wilna w
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roku tysiąc sześćset sześćdziesiąt ósmym wyniesio-
nym, ratione convulsionis iurium et privilegiorum,
nec non constitutionis anni millesimi sexcentesimi
primi, gdzie trzy tylko juridiki w mieście Wileń-
skim są zachowane у obwarowane, inne zaś rożne-
mi przywileiami у decretami zniesione, mimo które
woyta у urząd swoy wielebny xiądz metropolita
ustanowiwszy jurisdictią usurpuie, sądy у rządy
nad mieszczanami Wileńskimi przywłaszcza у inne
rożne praeiudicia popełnia. A za drugim pozwem
mandatem, na membranie ziemskim Wileńskim po-
danym, o to, iż tenże wielebny xiądz metropolita
nie tylko mimo mandaty sobie od szlachetnego ma-
gistratu et a communitate miasta Wilna zadane,
jura maiestatis convellendo ih causa cognitionis
jurium actorow dwa kroć do sądu nienależnego
kapturowego wpiewodztwa Wileńskiego zapozwał
ale ieszcze, eandem convulsionem iterando, ważył
się jurisdictionem suam na mieszczanach Wileń-
skich extendere у inne rożne geminare praejudicia.
Za przeciwnym zaś pozwem mandatem miedzy tym-

•żo w Bodze wielebnym xiędzem Gabryelem Ko-
Jendą, archiepiscopem у metropolitą Kiiowskim у
wszystkiey Rusi. a szlachetnym magistratem Wi-
leńskim do remissyiey, od sądu kapturowego woie-
wodztwa Wileńskiego do sądu naszego assesorskiego
uczynioney, przypozwanym, a to ratione coiivulsi-
onis jirisdictionis metropolitanae et indebitae ap-
propriationis gruntów у placów cerkiewnych, res-
pectu violentae extorsionis podymnego, u ludzi
wolnych, na gruntach у placach cerkiewnych mie-
szkaiących, nad prawo у uchwałę seymową prze-
branego, względem prywatnych składek, podatków
у czynszów, z tych placów przychodzących, jurę
haereditario actorowi przynależących, o zabranie
praw у przywileiow, od antecessorow actora in
depositum sobie danych у powierzonych, dotąd za-
trzymanych у nieoddanych. o niesłuszne rozdawa-
nie stancyiey у gospod na tychże placach, gruntach,
cmentarzach cerkiewnych, także у inne rożne gra-

атіпа w decrecie у processie szerzey wyrażone
у opisane. W ktorey sprawie sąd nasz assesorski,
bacząc concurrentia privilegiorum, in cognitionem
których non descendendo tak ratione iurium utrius-
que partium, iako tesz respectu expulsionis, salvis
ab utrinąue reservatis iuris beneficis et defensis,
na własne sądy nasze relatiyne remissę uczynił,
gdzie post arestum, przez szlachetny magistrat et

communitatem miasta Wilna interpositurn, additio
onym patrona na juridice Krakowskiey, na sądach
naszych relacyinych subsecuta est, iako to szerzey
w decretałach naszych opisano у dołożono iest. Na
terminie tedy ninieyszym, dnia dziesiątego miesiąca
Maia z użyczoney na patrona szlachetnemu magi-
stratowi et communitati miasta Wilna dilatiey у
z regestru sądowego przypadłym, za przywołaniem
stron do prawa przez szlachetnego Adama Sorokę,
ienerała naszego dwornego W. X. Lit. od wielebnego
xdza metropolity Kiiowskicgo in praesentia iego
urodzony p. Lisiewski, plenipotent, gdy iterum post
arestum et additionem patroni stronę przeciwną
wzdąć chciał, tedy szlachetny magistrat et commu-
nitas miasta Wilna, ażeby szlachetny Kurowicz za
patrona onym przydany był, affectował. Przeciw-
nym sposobem plenipotent wielebnego xdza metro-
polity repplicuiąc opposuit, iż dilatio super dila-
tionem non datur, kiedy in primo termino naprze-
szłey iuridice Krakowskiey additio patroni szla-
chetnego Kurowicza praecessit, a że iura proce-
dunt, non retrocedunt, przeto ażebyśmy, amputata
iterato ex petita dilatione, procedere nakazali, po-
trzebował. My król, z pany radami у urzędnikami
naszemi, przy boku naszym na własnych sądach
naszych relaciynych zasiadaiącemi, tey sprawy
przesłuchawszy, poniewasz dilatio super dilationem
non currit, przeto, amputata eiusmodi dilatione,
procedere nakazuiemy. In procedendo zaś, exquo
plenipotent szlachetnego magistratu et communi-
tatis miasta Wilna w sprawie teraznieyszey docu-
mentow у żadney na ten czas, iako mienił, nie miał
informacyiey,id circo idem negotium do dnia dziewięt-
nastego praesentis odkładamy. Na dniu tedy niniey-
szym, ex conservato termino у z regestru sądowego
przypadłym, za przywołaniem stron do prawa przez
tegosz ienerała naszego, od wielebnego xdza metro-
polity Kiiowskiego pomieniony patron, a od szla-
chetnego magistratu et a communitate miasta Wilna
szlachetny Symon Kurowicz, plenipotenci stanęli у
prawnie się z sobą rozprawowali. A zatym po uczy-
nioney w tey sprawie przez urodzonego Cypriana
Pawła Brzostowskiego, refferendarza у pisarza W.
X. Lit. relatiey, plenipotent szlachetnego magistratu
et communitatis miasta Wilna wniósł, iż novo et
inpracticato ехетріо in exinanitionem et exautho-
risationera jurisdictiey naszey maydeburskiey Wi-
lenskiey recentissime dopioro w roku tysiąc sześć-
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set sześćdziesiąt ósmym jurisdictio metropolitana
przez wielebnego w Bodze xdza Kolendę, archiepi-
scopa, metropolitę Kiiowskiego super liberis capi-
tibus mieszczan Wileńskich fundata, woyt metro-
politanski introductus, subsellium iego statutum,
posłuszeństwo у wszelkie powinności, do magistratu
et communitatem miasta Wilna pełnić należące,
zakazanie, herbów metropolitanskich po kamienicach
LUT- ' d° p r z ^ d u Słusznego przynależących,
Przybnanie, sigilli sui praeiudiciose post fata" mie-
szczan Wileńskich do dóbr pozostałych appositio-
coniectionis inventariorum derelictae haereditatis
umibitio, cyny ex deposito przez sławetnego Ja-
czynkiewicza, rymarza Wileńskiego nalezioney et

ex deposito ruszoney, successoribus sławetnego
Marcina Reyna należącey, stante lite interceptio, a
«o tego aby mieszczanie, in fundo wielebnego xdza
metropolity residuiący, który tylko do wydania ter-
ragium dorocznego należą, kamiennic у domów
swoich n a kościoły у szpitale zapisywać, także
szlachcie przedawać у żadnym sposobem alienować
me ważyli się, iedno na cerkiew ordinare, przez
ust wielebnego xdza metropolity inhibitio subsecuta.

z e constitutią anni milesimi sexcentesimi primi
w imescie naszym Wileńskim trzy tylko jurisdictie:

пкт а, biskupia у maydeburska są approbowane
У postanowione, inS Z e zaś rożnemi przywileiami у
dęci etami zniesione у annihilowane, in conyulsio-
uem ktorey pomieniona jurisdictio metropolitana in

r V U f S d i C t i e y ma5'Jcburskiey praejuditinm
fundata, 0 co tak protestatia, eo nomine in

empore przez szlachetny magistrat et communita-
т Т п й

т Г 5 І а W U n a Z a n i e s i o n a - ^ o też у wzaiemnie
mvm • iV r ° k u t y s i ą c s z eśćset sześćdziesiąt os-

/ ' Є Ь П Є т и X d z u m e t r°Policie Kiiowskiemudo są/ П Є tr°Policie Kiiowskiemu
sprawa\? a S Z e g 0 a s s e s°rskiego podane są. Która to

а Z a S Z ł e y a b d i c a t i e y naiasnieyszego Jana
Ogł

tfo
eleb7

' * r e i e c t i e d 0 s e y m u c«™na
Z° t

Stała- S t a n t e tedy lite pomieniony
roP°lita K U k i i

jurium dwakro do
województwa

>sobie o d s ^ g

^ ^ zadane

i" C a U S f C ? g n U i ° n i s

suam n a mieszczanach

Wileńskich extendere у inne rożne geminare prae-
judicia śmiał у -ważył się, gdzie w sądzie kaptu-
rowym Wileńskim magistrat у communitas miasta
Wilna circa exceptionem fori opponuiąc się, nie
bez kosztu znacznego effecit et obtinuit, że remissa
od sądu kapturowego ob litispendentiam et pri-
yilegiorum concurrentiam do sądu naszego assesor-
skiego stanęła. A że iurisdictia mieyska mayde-
burska ante unionem iest fundata, pokładał na to
privilegia rożne, signanter przywiley Jagiełły w
dacie roku tysiąc trzysta osmdziesiąt siódmego,
który, gdy Ruś у Moskwę woiował, na ten czas Ruś
do miasta Wileńskiego wprowadził. Tandem Ale-
xander, w stan małżeński Moskiewkę poiąwszy,
przywileia mieszczanom ritus romani et graeci na-
dał, które Zygmunt, Kazimierz, Alexander у inni
po nich następuiący naiasnieysi królowie Polscy у
W. X. Lit. approbowali, у myśmy podczas szczę-
sliwey coronatiey naszey osobliwym przywileiem
naszym confirmationis utwierdzili. Więc iż com-
missye tak częste odprawowały się, a naprzód pod-
czas szczęsliwey residentiey naiasnieyszego Wła-
dysława Czwartego, przez iasnie oświeconego хсіа
Albrychta: Radzi wiła, kanclerza W. X. Lit. per
triennium expediebatur commissia у dyvisia miasta
Wilna na trzy części dla wczesnieyszy naszey re-
sidentiey у deputatów trybunalskich stantiey et
propter meliorem commissyiey, ieżeli by iaka na
ten czas ex mente legis naznaczona • była, commo-
ditatem uczyniona. W którą divisią у te wszystkie
domy wielebnego xdza metropolity absąue ulla an-
tecessorow iego contradictione weszły у magistra-
towi podane są, drugie zaś ante unionem liberto-
wane, constitutiami seymowymi excipowane, także
kamiennice у dwory szlacheckie, do ziemstwa na-
leżące, uwolnione, do pomienioney exdivisiey nie są
wpisane, ale circa iura et immunitates suas zacho-
wane, constitutią zas anni millesimi sexcentesimi
sexagesimi septimi in toto utwierdzone. Odprawo-
wała się у ostatnia Commissia przez niedziel kilka
w roku tysiąc sześćset sześćdziesiąt piątym, a to
ex ea occasione, ieżeli post hostilitatem jura сі і-
tatis sarta tectaąue zostaią, pod czas ktorey wie-
lebny xiądz Białozor, episcop Piński, contradicendo
dissidentibus iii religione, w magistracie Wileńskim
protunc existentibus, sam praesens bywał, nientij
iednak żadney o juridice metropoftanskiey nie czy-
nił, a lubo by cum indictione sua interveniret,
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pewnie by subsistere nie mogła, kiedy wszystkie
pokątne jurisdictie, iedne per legem publicam
drugie per decreta et rescripta są zniesione, iakosz
у wielebni oycowie Franciszkanie Wileńscy, za Zy-
gmunta Augusta primario do Wilna circa intro-
ductionem wiary swiętey rzymskiey katholickiey
wprowadzeni, chociasz jurisdictią у woyta swego
mieli, nihilominus ob pestem intervenientem, z oka-
zyiey ich pod czas residentiey naiasnieyszych ante-
cessorow naszych do miasta introductam, decretem
seymowym ex partium controversiis w roku tysiąc
pięćset piędziesiąt wtorym od jurisdietiey odsądze-
ni. A gdy na seymie Bielskim statut W. X. Lit.
circa unionem stanowiono, equestris ordo potrze-
bował, ażeby miasto Wilno statutem sądzone było,
iednak rzpta, rożne maiąc considerationes, Snxonem,
a nie statutem sądzić się miastu kazała. Jakosz
tedy teraz wielebny xdz metropolita od prawa
maydeburskiego odrywać, a do statutu mieszczan
Wileńskich alligare, jus gladii arrogare, jura ma-
iestatis appropriare rooże, który, strzeż Boże tu-

"multow, iako mógł by one sedare, impossibile vide-
tur. Tandem judicia criminalia vetante reguła su-
per cmbus nie mógł by ехегсеге, którzy do przy-
sądu ratusznego należąc, iako wszelkie powinności
pełnili, tak у podatki rzpetey z tych domów od
lat kilku set że wydawali у teraz wydaią, regest-
rami podymnego, pogłownego у inszych wybieranych
contributiey у składanek mieyskich dowiodszy,
ażeby magistratus. jurisdictione nostra regali spo-
liatus in jurisdictionem suam, ab immemora-
bili tempore fundatam, był reinductus, woyt me-
tropolitanski у jurisdictio iego abrogata, paenae
erocationis extra forum competens, także paenae
conrulsionis jurium et privilegiorum uznane, szkody
у nakłady prawne, w tey sprawie podięte, szlachet-
nemu magistratowi et communitati miasta Wilna
były nagrodzone, decerni potrzebował. E converso
patronus wielebnego w Bogu xiędza metropolity
Kiiowskiego, regerendo rationes et refutando jura

et privilegia magistratu Wileńskiego, prioritatem
et potioritatem actoratu swoiego dowodził ex vi
termini, ex parte atrocitatis iniuriae et causae et
ex natura actionis; prioritatem termini dowodził
ex eo, że mandat magistratowi Wileńskiemu od
wielebnego xdza metropolity podany iest die octava
Julij, anno millesimo sexcentesimo sexagesimo octa-
vo, mandat zaś od miasta podany iest wielebnemu

xdzu metropolicie vigesima sexta Julij tegosz roku,,
zaczym ma prioritatem termini, a zatym actoratus
et actionis, alleguiąc prawo S. S. Lib prim. Arty-
culi sexagesimi primi. Pro secundo, że sprawa ta
nie tylko za mandatami, do sądu naszego assesor-
skiego wyniesionymi, ale tesz za decretami у remissą
od sądu kapturowego woiewodztwa Wileńskiego do
sądu naszego assesorskiego teraz przed sąd nasz
relatiyny przypada. Że tedy in primo termino w
kapturze miał się passive magistrat Wileński i te-
raz conseqenter passive mieć się powinien, uti in
causa facti et violentiae; atrocitatem iniuriae
et causae dowodził z tychże mandatów poda-
nych у przyznanych, iż w Bogu wielebny xdz me-
tropolita Kiiowski pozywa nie tylko ratione con-

ulsum jurisdictionis metropolitanae, ale też ratione
indebitae appropriationis fundorurn ac bonornm.
icclesiasticorurn, riolentae extorsionis prywatnych

składek у publicznych, podymnego sub tempus in-
terregni, nie tylko według prawa po złotych trzy

dymu uchwalonego, do skarbu rzptey należącego,,
ale tesz nad prawo po złotych sześciu, gdzie in-
dziey po dziesiąciu z dymu, także ratione nowo
wymyślonego powrotnego, tudziesz ratione iniustae
aggravatiouis w rozdawaniu stantiey na placach y
cmentarzach cerkiewnych у о zabranie spraw, przy-
wileiow, na jurisdikę raetropolitanską służących, od
antecessora teraznieyszego actora wielebnego Jony
metropolity Kiiowskiego burmistrzom у raycom
miasta Wilna in depositum danych у dotąd nieod-
danych; magistrat zaś Wileński czyni tylko ratione
expulsionis non deducta posessione et е оса-tione
extra forum, a zatym longe atrotiorem iniuriam
wielebnego xdza metropolity bydź mienił. Quo ad.
naturam actionis, intulit, że prioritas et potioritas
actoratus pendet a cognitione actioais et prioritate
ac potioritate juris, ktorey dowodząc, pokładał
przed nami rożne przywilegia, у confirmatie naia-
snieyszych antecessorow naszych do jurisdiki me-
tropolitanskiey sciągaiące się, mianowicie przywi-
ley naiaśnieyszego Władysława de data anni millesL-
mi quadringentesimi decimi noni, confirmatią Sigis-
mundi primi, Secundi, Tertij, Stephani regis,.
Sigismundi, Vladislai у naiaśnieyszego antecessora
naszego Jana Kazimierza у od nas samych, tesz
prawa, przywileia, confirmowane у utwierdzone,
ktoremi duchowieństwo ritus graeci aequi omnibus
libertatibus, praerogativis et irnrnunitatibus ecclesia*
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ritus romani, gdzie w" żadne rządy' yśądy o dobra
cerkiewne ludziom świeckim wdawać "się zabroniono.
Nad to pokładał rescripta naiaśnieyszych aiiteces-
sorow naszych, mianowicie Zygmunta pierwszego у
trzeciego, Władysława, Stephana у naiaśnieyszego
praedecessora naszego Jana Kazimierza, ktoremi
serio upomina magistrat Wileński, aby w sądy у
rządy metropolitanskie nie wdzierali się, ludzi
cerkiewnych, na gruntach у placach cerkiewnych
mieszkających, nie sądzili у podatków żadnych od
nich nie wyciągali tak prywatnych, iako tesz у
publicznych. Pokładali insuper transactią z miastem
zawartą, у ograniczenie domów у cmentarzów cer-
kiewnych, na których antiąuitus cerkwie stały, a
teraz post derastationem et conflagrationem hosti-

lem domy mieyskie,
dyriki Sine scitu et

administrationis bonorum ecclesiasticorum wybudo- j

kamienice у inne rożne bu-
consensu directi domini et

nie idzie у płacone bydź niema. Pro ąuarto, źe in
alienam messem non licet immitere falcem, messis
to ecclesiae, bo onemu terragium debetur, zaczym
jurisdictio civilis ad haec bona non extenditur.
Pro quinto, że magistrat Wileński żadnego prawa
у przystępu do tych placów у gruntów nie ma,
zaczym у jurisdictiey żadney mieć nie może. Pro
sexto, że na tych gruntach у placach mieszkaią
szlachta, osoby duchowne у ludzie wolni, słudzy
kościelni у sami kapłani,
nie przysięgali у ani ex

którzy miastu nigdy
bonis, ani ex perso-

nis do magistratu Wileńskiego nie należą у na-
leżeć nie mogą. Pro septimo, że dato, non concesso
vigore prawa statutowego z rozdziału czwartego,
artykułu sześćdziesiąt ósmego, у sam wielebny x.
metropolita należeć
stratu Wileńskiego
personis possesorow tamecznych gruntów у placów

by musiał do jurisdiki magi-
tam ex bonis, jako tesz ex

wane są у z iednych terragium wielebnemu xdzu ' gdyby onym na tych gruntach у placach, jurisdictio-
metropolicie płacą, z drugich oddawać niechcą у' ni terrestri et ecclesiasticae podległych jurisdictio
nieoddaią propter alienationes, yenditiones, intro-j nostra regalis uznana у przysądzona była. Octavo,
missiones, na ratuszu, iako in foro exot.ico, factas у że sublata jurisdictione metropolitana tollerentur
po dziś dzień fieri sólitas, propter executiones iu- '• fundationes terrestres, terragium et census, ex fundo
dicatorum, exdivisiones. taxas, indebite et illegitime' terrestri directo domino fundi należyty. Nono, że
m fundo ecclesiastico per incompetentem iudicem: same ograniczenie у transactio magistratu Wilen-
factas et attentatas na tych placach, domach, ka-' skiego erincit, że to były antiąuitus Іоса ргі ііе-
mienicach у cmentarzach; dowodził sobie jurisdic-1 giata, Deo dicata et consecrata, na tych samych sam
tionern forinalem, actualem et realem wielebny xdz j magistrat Wileński per suos delegatos przyznał ju-
metropolita ex his rationibus: naprzód, że iest i risdictionem metropolitanam antecessorowi teraz-
dominus fundi ecclesiastici, tak, iako iaśnie wiel- j nieyszego aktora. Decimo, że, sublata jurisdictione
możny xdz biskup Wileński у kapituła iego у inni [ metropolitana, tolleretur dominium summi Ponti-
possessores bonorum terrestrium et ecclesiatico-j ficis, iako supremi domini et possesoris omnium bono-

rum ecclesiasticorum, które vigore legis publicae con-
stitucyiey roku tysiąc pięćset osmdziesiąt ósmego ża-
den administrator episcopus et praelatus alienare nie
może, pogotowiu naturarn fundationis, posessionis et

którzy swoie w mieście naszym Wileńskim
jurisdictiae ad praesens maią у antiąuitus mieli.
Pro secundo. że antecessorowie onego antiąuitus
jurisdictią mieli na tych gruntach у placach у
ratione praepeditae jurisdictionis tak wiele re-
scriptow у przywileiow od naiaśnieyszych anteces-
sorow naszych do magistratu Wileńskiego wynosili,
aby się w sądy у rządy onych nad ludźmi у do-
brami cerkiewnemi nie wtrącali у nie wdawali.
Pro tertio, iże te dobra są bona terrestria eteccle-
siastica у przed unią ieszcze na cerkwie oddane,
fundowane у Bogu samemu poświęcone, a nie bona
regalia, czego dowodził ab effectu, gdysz z tych
dóbr terragium ąuotannis płacą, z dóbr zaś na-
szych królewskich, jurisdictiey naszey podległych,
żadne terragium magistratowi, ani nikomu insasmu

jurisdictionis transformare nie powinien. Undecimo,
a paritate rationis dowodził, że wszyscy episcopowie,
władykowie у archhnandrici maią we wszystkich mia-
stach państwa naszego w swych własnych diecesyach
jurisdictie, a że wielebnego xdza metropolity diecesis
specialis w mieście naszym Wileńskim reperitur, za-
czym у jurisdictio oncgo extendi main eadem discesi
onego et in fundo ecclesiastico bonisque terrestribus
etnonnostris regalibus. Duodecimo, że ante consti-
tutionem magistratu Wileńskiego у przed nada-
niem ouym prawa maydeburskieco na tych miey-
scach, placach у gruntach antiąutus cerkwie ststlY,

00



po których zruinowaniu per hbstilem inctirsionem et
desolationem cum scitu antecessorow actora tnie
szczanie nasi rożney religiey na tych placach у
gruntach salvo terragio et censu kamienice у domy
swoie postanowili, zaczym у teraz, iako ad domi-
nium wielebnego xdza metropolity należą, tak у ad
jurisdictionem należeć maią у de facto ex vi po-
sessionis et fundi należą. Ani żadne pzrez to prae-
iudicium miastu Wileńskiemu, ani mieszczanom na-
szym być stałe mienił, mieszczanom ex eo, że ich
nie ex personis, ale ex bonis soli stantibus sądzi et
judicata super bonis, a nie super personis exequitur,
ani tesz exequi praesumit; miastu zaś żadne niedzieie
się praeiudicium. ani ulla jurisdictionis nostrae
regalis convulsio, że in bonis terrestribus et eccle-
siasticis privilegiatis et consecratis ecclesiasticam
prmlegiatam et naturalein exercet in proprio fundo
ecclesiastico jurisdictioTiem, idque in causis fundi,
поп его in causis personalibus, ex vi juramenti et
opiflcij ad magistratum ііпепзет et contubernia
pertinentibus et quovis jurę spectantibus. Amplis-

..simam tedy et reslrictam jurisdictionem сі ііет
maydebsrgensem być mienił у dowodził ex eo, że
ktokolwiek przysiągł miastu у ktokolwiek bawi się
handlem albo rzemiosło robi, ten pod którą kol-
wiek mieszka jurisdictią, do maydeburskiey ex vi
juramenti, opificij у handlów należeć т а у de facto
należy, wszystkie onera civitatis zarówno z dru-
giemi mieszczany naszymi pociągać у ponosić musi
у de facto ponosi. Extenditur insuper jurisdictio
civilis у nad żydami, magistratowi nigdy nie przy-
sięgłemi, restricte iednak ex bonis, non ex perso-
nis. Quo ad obieetiones et allegationes jurium
adrersae partis, respondit, że adversa pars żadnego
authenticznego nie producuie przywileiu, ani prawa,
którym by usum bonorum ecclesiasticorum prae-
missurn sobie miała, et exinde possesionem et ju-
risdictionem сі ііет maydeburgensem próbować mia-
ła, constitutie, a parte adrersa allegowane, in toto
actor przyimutąc, dowodził textem teyże constitu-
tiey, która, że non constituit tres formales juris-
dietiones w iniescio Wileńskim, ale approbat arty-
cuły pewne, między trzema jurisdicaini postanowione,
których ехЫЬкіопет domag.tł się actor, et in quan-
tum juri et aequitati conscntaneae być się pokażą
у ad bonum regimen civitatis służyć będą, accep-
tować one et in toto ac inviolabiliter zachować
przed nami judicialiter się submittował. Quo ad

actus commiss-ionis et exdivisionis miasta :na stan-
tye gościom, 'respondit, że na ten czas vacabat sedes
metropolitana, nie było się komu cum juribus et
privilegiis odezwać vacante metropolita; druga zaś
recens commissio że nondum est in toto peracta
et inscio actore wyprowadzona nie in praesenti
negotio, ale in aliena causa, ta obesse nie może,
ani prodesse adversae parti, poniewasz res inter
duos acta, tertio non praeiudicat. Co się tknie
gospod, wielkie sobie w tym praeiudicium być
mienił, że na poswiętnych gruntach w domach,
cum cońsensu metropolitów na ten czas erigowa-
nych, jurusdictioni terrestri podległych, gości sta-
nowią у servitutem сі ііет in bona terrestria za-
ciągaią, sami zaś siebie, domy у kamienice swoie
ab hac servitute per rescripta et privilegia, ad małe
narrata obtenta, uwalniaią. Co do prywatnych skła-
danek у publicznych podatków, wielkie sobie у
ludziom na gruntach cerkiewnych mieszkaiącym,
tak do miasta, iako у do cechów nie należącym,
mienił być praeiudicium, że magistrat privatne
składanki in privatum usum na tych ludzi wkłada
у one nolenter wybiera, iako eonomine zaniesione
processa, także publiczne podatki., nad prawo у
seymowe uchwały sowito od tych że ludzi у miesz-
czan wybiera, со у generalskie testantur relatie.
A że onera et contributiones są elfectus dominii
et jurisdictionis, tedy nie może onych adversa pars
exigere, non deducto dominio et usu, ani paenas
etocationis przeciwna strona na wielebnym xdzu
metropolicie, ex eo, że stante interregno do sądów
kapturowych woiewodztwa Wileńskiego magistrat
Wileński zapozwał, urgere może, ex quo constitutio
coiifoederationis in casuin niewydanego podymnego
vel depactationis forum nie gdzie indziey, iedno
u sądu kapturowego praefixit, jakosz у wielebny
x. actor, innixus legi publicae, ratione violentae
extorsionis z każdego dymu po złotych sześciu, a
z drugich у po dziesięciu, musiał do kapturu Wi-
leńskiego zapozwać, gdzie żadna sententia in prin-

ipali negotio nie iest lata, ale remissa do sądu
naszego assesorskiego subsecuta. A zatym ażebyś-
my circa iura et privilegia wielebnego xdza me-
tropolitę Kiiowskiego, conserrando jurisdictionem
metropolitanam w mieście Wileńskim, uznali, bona
iego ecclesiastica ab omnibus oneribus civitatis, od
stantiey pod czas trybunałów głównych, sądów
karbowych, cemniissyiey rzptey у pod czaswłasney



residentiey naszey uwolnili, od składanek у con-
tributiey priwatnych mieyskich liberos declarowali,
podatki у podymne przebrane refundere,-powrotne
noviter wymyślone inhibere, sprawy у przywileia,
szlachetnemu magistratowi Wileńskiemu in depo-
situra dane, restituere nakazali, prosił у domawiał
się. E contra plenipotent szlachetnego magistratu
et communitatis miasta Wilna repplicuiąc opposuit,
iż wielebnemu metropolicie Kiiowskiemu causa
expu.lsionis instituta iest у przez magistrat Wileń-
ski possessio legitima, jus in rem et sgolium juris-
dictionis maydeburgensis Vilnensis deductum, e
converso wielebnemu xdzu metropolicie Kiiowskie-
mu usum et possessionem interruptae jurisdictionis.
metropolitanae intererat probare. A że wielebny
x. metropolita in causam iuris descendit, trudno
eam sicco pede transire, gratia tedy sądu naszego
informationis, поп его in vim controversionis in-
tulit, iż fundatio duplex bywa: regalis, albo terre-
stris; obie te luboby przewielebny x. metropolita
pokazał, sine consensu iednak reipublicae incorpo-
rari do cerkwi nie mogły by, iedno per legem pu-
blicam, idąue salva jurisdictione et oneribus сі і-
tatis ac reipublicae. A co wielebny x. metropolita
swoią juridikę do juridiki biskupiej" Wilenskiey
aeąuiparat, ta za biskupa Jana de ducibus Olsa-
nensibus ante unionem biskupom Wileńskim nadana
У constitutiami seymowymi utwierdzona, którzy, jus
gladij sobie collatum maiąc, nad mieszczany у pod-
danemi vitae et necis dominatum exercent у gdyby
wielebnego xdza metropolity iurisdictio formalis
declararetur, pewnie wszystkie ante et post unio-
nem fundowane ruinari musiały by jurisdictie. A
gdy Trybunał W. X. Lit. stanowiony był, ante-
cessorowie nasi, ze wszystkich praerogatiw nad
stanem szlacheckim wyżu wszy się, szczególne ju-
nsdictiones super civitatibus śuis regalłbus re-
servarunt, a zatym in derogationem jurisdictionis
suae przywileiow na juridikę metropolitanską, absąue
consensu rzptey, wydawać nie mogli, aze statutu W.
X. Lit. zozdział czwarty, artykuł dziewięćdziesiąty
piąty praecipit,iż chociayby kto у słuszne prawo miał,
iednak spoliatus ante omuia restitui debet, które spo-
lium per mtroductionem woyta, per institutionem pi-
sarza metropolitanskiego Wileńskiego iest illatum у
nie wprzód one ustanawiać lite pendente mógł, aż by
competentiam actoratus et actionis dowiodszy, prinei-
pali in negotio definitivam odebrał decisionem. Quan-

tum attinet przywileiu w dacie roku tysiąc sześćset
czterdziestego czwartego, przez wielebnego xdza me-
tropolitę producowanego,w tymjurisdictiey milla men-
tio. Co do drugiego przywileiu, pod datą roku tysiąc
pięćset szóstego praesentowanego, ten evincit, iako
antecessorowie wielebnego xdza metroplity naiaś-
nieyszemu Zygmuntowi supplicem podali libellum,
ażeby kapłanów у ich czeladzi magistrat Wileński
nie sądził; ten przywiley sam evincit, że magistra-
tus był in posessione jurisdictionis, o którą prae-
sens vertitur actio. A że у trzeci przywiliey, w
dacie roku tysiąc pięćset sześćdziesiąt ósmego otrzy^
many, tosz in se continet, со у pierwsze, kiedy z
magistratem jurę ехрегіп, a nie vim interre każe,
in convulsionem tedy prawa pomienionego ultra
contenta iego jurisdictio violenter deoccupata et
recentissime fundata, ktorey ante et post unionem
praedecessores wielebnego xdza metropolity in usu
iako nie byli, tak deducere ullis probationibus nie
mogą. Jurisdictio zaś każda judicia et regimen w
sobie zawiera; jakosz tedy judicia criminalia cele-
brarentur, exdivisio bonorum, confectio inventario-
rum post fata intestatorum quo modo expediretur,
przydanie opiekunów dziatkom minorennibus przez
duchowną osobę, ordinatia et institutio ich incom-
patibilis była by, a do tego iu causa gravaminis,
gdzie by miał wielebny x. metropolita соп епігі,
od którego appellatio nullibi cureret? Więc iż
wielebny x. Kolenda nabarziey na transactiey у
ograniczeniu jurisdictią swoię funduie, mieniąc, że
e medio magistratns гаусе do tey transactiey pod-
pisali się, do ktorey Kiernowiszko, sine consensu
regio, sine assistentia commisarza wdawać się nie
mógł, у ta transactio ipso facto invalida, poniewasz
non constat, ieżeli to ręka Kiernowiszki у collegi
iego, nec ne, у owszem świeżo coś in subsidium
causae sporządzonego aparet, kiedy у pieczęci wąt-
pliwe (i) ad acta officij consularis per oblatam nie
podana, nieactykowana, magistratus tesz oney non
ratificavit, nec etiam ratificare sine speciali assensu
communitatis Vilnensis legę yetante potuit, pieczęć
magistratowa у podpis pisarski desideratur, owo
zgoła wielkie defectus reperiuntur. A co wielebny
x. metropolita script błogosławionego Jozaphata
producit, a w nim institutio woyta swego w Miń-
sku circuinscribitur, ten script do miasta Wileń-
skiego ściągać się. nie może, kiedy maioribus Wilno
gaudet libertatibus et praerogatms, niżeli Miusk;
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a iako wszystkie miasta, tak у Mińsk, Statutem się
naybardziey sądzi, excepto miasta Wilna, prawem
maydeburskim sądzącego się, w którym tak wiele
kamienic у domów, częścią ex fundatione nobilium
in fundo civitatis, częścią ex legatis mieszczan Wileń-
skich na cerkwie у szpitale zapisanych, cessit, salva
nihilominus jurisdictione maydeburgensi, nad którą
dominus fundi magistrat: do xży, szlachty у ludzi loz-
nych nie interesuie się, ale za mieszczan, magistratowi
у miastu przysięgłych, brać się musi; na tych tedy
mieszczan karaiennice, domy, grunty у plac, cho-
ciayby wielebny x. metropolita у prawo słuszne
produceret, iednak, iż przez lat kilka set in usu
nie był, ipso facto praescripsit, ani protestatia eo
nomine opitulari przeciwnej- stronie może, kiedy
rata charta, na membranie iakimsi napisana, prae-
sentatur, druga zaś vitiata, ktoremi defectus sup-
plere usiłuie у na których funduie się, fundamento
zaś małe iacto, quidquid super aedificatum fuerit,
facile corruet, a zatym ażebyśmy, praescriptionem
uznawszy, reinducere magistratum in jurisdictionem

.-iego nakazali, decerni prosił, salvis ulterioribus
beneficijs et juris defensis circa gradus decretandi
reservatis. Przeciwnym sposobem duplicando pat-
ronus wielebnego xdza metropolity intulit, że sama
adversa pars przyznała xdzu metropolicie possesio-
nem et jurisdictionem, kiedy się broni inscriptione
et agnoscit, że census у terragium nie komu innemu,
tylko actorowi należy; jako tedy census ex fundo,
tak у fundus directo domino należeć ma, a nie
magistratowi Wileńskiemu, do ktorey żadney rela-
tiey niema et justum titulum juris ani ad fundurn,
ani ad censum окгош do osób przysięgłych, którzy
ex personis tylko ex vi juramenti praestiti in per-
sonalibus do magistratu należeć maią, praescriptio

litatem oney edocere, petijt decerni commissarios,
że na tych merę gruntach, gdzie teraz dwory у
kamiennice zostaią, cerkwie у cmentarze były; di-
sparitatem Mińska od Wilna refutando intulit, że
w Mińsku, w Nowogródku у w inszych miastach,
gdzie kolwiek iest jurisdictio metropolitana, cisz
mieszczanie eodem jurę gaudent, iako mieszczanie
Wileńscy, у nie Statutem, ale Saxonem się sądzą
у appellationes interpositas nie w Trybunale, ale
w sądzie naszym assesorskim proseąuuntur; deducto
itaąue possesione et justo ас legitimo titulo juris,
petijt circa eadem jura, praerogativas ac immuni-
tates ecclesiasticas tak siebie samego, iako tesz у
incolas ac posessiones bonorum ecclesiasticorum
conserrari. My kroi z panami radami у urzędnikami
naszemi, przy boku naszym na własnych sądach
naszych relacyinych zasiadaiącemi, tey sprawy prze-
słuchawszy у onę z wnoszonych ab utrinque con-
trowersiy dobrze wyrozumiawszy, poniewasz się to
z rożnych spraw у rescriptow, od swiętey pamięci
antecessorow naszych wydanych у innych doku-
mentów pokazało,
polity Kiiowskiego antecessorowie nad ludźmi cer-
kiewnemi w Wilnie mieszkaiącemi jurisdictią swoią
metropolitanską mieli, tego pomienionego wieleb-
nego xdza metropolitę Kiiowskiego у iego succes-
sorow przy tey jurisdictiey nad tymi tylko miesz-
czanami, którzy w domach albo kamiennicach na
mieyscach, gdzie ąuondam cerkwie у cmentarze
były, alias poswiątne nazwanych, są albo będą zbu-
dowane, wcale pro perpetuo zachowuiemy et a
quibusvis oneribus cmtatis quocunque titulo juris
nuncupatis, iako bona ecclesiastica, juribus, praero-
gativis ac immunitatibus ecclesiasticis merę subiecta,
eximimus, których magistrat do swey jurisdictiey

że wielebnego xdza metro-

zaś magistratowi żadna currere nie może, ex quo mieyskiey ullo praetextu pociągać nie ma у nie
post decessum wielebnego xdza Sielawy, immediati j będzie mógł, ale iako terragium coroczne z tych
antecessoris teraznieyszego actora, trzynaście lat j domów albo kamiennic wielebnemu xdzu metropo-
wacowała metropolia Kiiowska, у aż dopioro w! licie płacić, tak у pod zupełną jurisdictią et sub
roku tysiąc sześćset sześćdziesiąt szóstym terazniey-i dominio onegosz у successorow iego zostawać,

szemu actorowi iest conferowana, który zaraz in
tetnporo protostatie co nomine pozanosił у do sądu
naszego assesorskiego zapozwał. Л luboby у ante-
cessorowie onego cokolwiek upuścili, tedy to sub-
sistere nie może rigore legis publicae, cónstitucyiey
roku tysiąc pięćset osmdziesiąt ósmego. A że inva-
lidabat strona transactią ex multis rationibus, tedy
actoz-, in contrarium chcąc probare et re ipsa rea-

sine ulla od magistratu praepeditione, maią. Co się
zaś tknie inszych placów у domów albo kamiennic,
in fundo сі ііі będących, a wielebnemu xdzu me-
tropolicie у iego antecessorom zdawna ex vi fun-
dationum albo donationum należących et extra
cmentarzów у mieysc cerkiewnych, poswiątne na-
zwanych, będących, w których mieyskie osoby mie-
szkaią у mieszkać in futurum będą, tedy takowi
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mieszczanie z osób swych et ex fundo nie do me-
tropolitanskiey jurisdictiey, ale.do magistratu Wi-
leńskiego należeć, bez żadney. od wielebnego xdza
metropolity у iego successorow praepeditiey, będą
у wszystkim oneribus civitatis, tak constitutionibus
publicis seu commitialibus, iako tesz et privatis
mieyskim, także w naznaczeniu gospod zarówno z
drugiemi mieszczanami ciężarom podlegać maią,
salvo iednak terragio wielebnego xdza metropolity,
które z tych placów у domów у kamiennic dorocz-
nie onemu oddawać powinni, także et dominium
etiam in casu caducitatis do dispositiey tegosz
wielebnego xiędza metropolity у successorow iego
przypadać у należeć będzie. A iako na zwerifico-
wanie placów, domów у kamiennic, na cmyntarzach
У mieyscach, gdzie antiąuitus cerkwie były, alias
poswiątne nazwanych, у na exdividowanie onych
do jurisdictiey metropolitanskiey, tak pro cognitione
У spisanie domów у kamiennic na gruntach miey-
skich będących, z których lubo wielebnemu xdzu
metropolicie terragium idzie, iednak jurisdictioni

сі ііі podlegać będą, commissarzow naszych, osobli-,
wym listem naszym naznaczonych, zsyłamy, którzy,,
znioszszy się z sobą o czasie у о nim obiedwie stro-
nie przez innotescentią swoią prawnie obwieściw-
szy, do miasta Wilna, absentia unius aut duorum
non obstante, ziadą, a tam, ргае іа sufficienti in-
ąuisitione et verificatione, doskonałą tych placów,
domów у kamiennic exdivisionem uczyniwszy, kto-,
re do iurisdictiey metropolitanskiey należeć, albo.
jurisdictiey mieyskiey podlegać maią, dostatecznie
circumscribent у ten decret nasz do executiey przy-
wieść у linaliter tę controversią uspokoić maią,
mocą ninieyszego decretu naszego, do którego na
większą powagę pieczęć W. X. Lit. przycisnąć
roskazaliśmy. Pisań w Warszawie dnia XIX mca
Maia, roku Pańskiego MDCLXX, panowania państw
naszych pier\vsz2go roku. Christoph Pac, Kanclerz
W. X. Lit. Kazimirz Puchalski, pisarz dekretowy
W. X. Lit. Correxit Antoniewicz.

Тоже,залъ Б, шкафъ 2, папка 202, докум.М 8о.

№ 292. — 1671 г. 9 Февраля.

Заавленіе вознаго объ осиотр иыъ образовавшагоса возл дома Садовскаго провала

стариннаго склепа, въ которомъ было много ч лов чеекихъ костей и надъ кото-

рымъ н когда стояла церковь св. Михаила.

Кыппсъ с книгъ кгродских'ь воеводства Вп-
лепского.

Лета отъ нароженья Сына Божого тисеча
шестьсотъ семьдесятъ первого, месеца Февраля
девятого діщ.

На враде госнодарьскомъ кгродскоиъ Вилеиъ-
скоиъ, передо мною Нетромъ Рудомшюю Дусяц-
кимъ—старостою Стародубопскимъ. нодвоеводилгь
Виленскимъ, статны очевпето онералъ его коро-
левской милости воеводства Ііиленъского Влг.ды-
славъ Поставка иризналъ киитъ свой реляцып-
пый, в тые слова писаный: Ja Władysław Postaw-
ka—ienerał iego królowskiey mości woiewodstwa
Wilęskiego zeznawam tym moym relatinym ąuitom,
iż w roku teraźniejszym tysiąc sześćet siedmdzie-
siąt pierwszym, miesiąca February szóstego dnia
przy stronie szlachcie, panu Piętrze Jankowskim
a panu Symonie Ziołkowskim byłem użyty od ie-

gomości xiędza Mikołaia Rybinskiego—przebitera
Wilęskiego, pisarza kapitulnego, dla oglądania za-
padłego sklepu pod kamienicą pana Jana Sadow-
skiego; tam gdym przybył у s tą stroną szlachtą,
widziałem doł wielki na ulicy, ktura idzie z Zam-
kowey ulicy ku zboru kalwińskiemu, po prawey
ręce ydąc ku zboru, na sążeń szerokości cd muru
tey kamienicy pana Sadowskiego, cyrulika, ktury
doł tego dnia pomienionego uczynił się, gdy
wzrąb drewniany, już barzo struchlały zapadł; w
kturym tym sklepie kości kilka człowieczych zna-
lezliśmo. A zatym parobcy pana Sadowskiego, wy-
szedszy, drzewo te struchlałe powybierawszy, ten
doł piaskiem zasypali. A gdym się ia generał py-
tał u tego pana Sadowskiego у u parobków-co
to za sklep, tedy oni powiedzieli, że у sami nie
wiemy у nicht tego nie pamięta, co by to za sklep
był, a iegomość ociec Rybinski powiedział, że to
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sklep cerkiewny, gdzie zmarłych ludzi przed tym
chowano, gdyż prawie na tyra mieyscu, gdzie te-
raz ta kamienica, cerkiew S. Michała bywała; przy
którym czasie wiele ludzi z wielkim dziwowiskiem
na ten doł patrzali. Co iegoniość ociec Rybinski
mną ienerałern у stroną szlachtą oświadczył у
opowiedział. Jakoż ia ienerał, com widział у sły-
szał, to wszytko na ten moy quit relacyny spisaw-
szy, ku zapisaniu do xiąg urzędowych podałem.
Pisań roku, miesiąca у dnia wyż pisanego.

У того квиту реляцыйного подпись руки ен -

рала тыми словы: Władysław Postawka—-ienerał
i: k. mści woiewodstwa Wilęskiego ręką. Который
же тотъ квитъ релнцыйный за сознанемъ енёрала
верху мененого прынятъ и до книгъ кгродсквхъ
Вилепскихъ есть записаііъ, с которыхъ и сесъ
выпись подъ печатью врадовою ясне вельможному
его милости ксендзу Кгабриеловп Коленъде—ые-
трополите Киевскому есть выдаиъ. Ііисанъ у
ВИЛЬНИ. Казимиръ Домбровский, писарь кгрод-
ский Вилелский (L. S.).

Тоже, залъ Д шк. 2, папка 2, док. Л? уі.

№ 293: —1671 г. 25 Марта.

Комниссарскоо р шені спора между митрополитсмъ Гавріиломъ Колеядою, съ

одной стороны, и Виленскимъ магистратомъ и м щанскимъ общ ствомъ съ дру-

гой—о прав влад нія н сколькимя плацами въ г. Вильа .

Z xiąg grodzkich województwa Nowogrodzkiego,
roku tysiąc siedmsetnego szesnastego, miesiąca Ju-
nii dziewiętnastego dnia.

Na urzędzie J. K. Mości grodzkim Nowogrod-
zkim przede mną Kazimierzem Franciszkiem Ma-
lawskim, woyskimy podwojewodzim Nowogrodzkim,
od jas'nie oświeconego хіесіа jego mości pana Jana
Mikołaja Radziwiła, wojewody Nowogrodzkiego,
Jurborskiego, Władysławowskiego starosty będą-
cym, stanąwszy personaliter jegomość pan Kazimierz
Asamitowski, administrator dóbrmetropolitanskich,
Ruta nazwanych, opowiadał, produkował у do akt
podał list dekret komissarski, na rzecz, w nim
niżey wyrażoną, jaśnie wielmożnemu w Iiogu nay-
przewielebnieyszemu jegomości xiędzu Leonowi
Kiszce, archidyakonowi, całey Rusi metropolicie et
cet. służący у należący; który podając do akt, pro-
sił, aby ten dekret komissarski ze wszystką w nim
wyrażoną rzeczą, był do xiąg grodzkich Nowogrodz-
kich przyjęty i wpisany; który przyjęty słowo w
słowo tak się w sobie ma. Aleksander Sapieha,
biskup Wileński, Chrysztoph Pac, kanclerz wielki
W. X. Litewskiego, Kowieński, Piński etc. starosta,
Mikołay Słupski, biskup Gracianopolitański, kustosz
у officiał Wileński, Cypryan Paweł Brzostowski, i
referendarz у pisarz W. X. Litewskiego, Kazimierz!
Puchalski, pisarz dekretowy W. X. Litewskiego, i

komissarze J. K. Mości. Oznaymujemy tym listem,
dekretem naszym komissarskim, iz co w roku bli-
zko przeszłym tysiąc sześćset siedmdziesiątym, mie-
siąca Maja dziewiętnastego dnia, za remissą, od
sądu J. K. Mości assesorskiego uczynioną, na wła-
snych sądach J. K. Mości relaciynych ex mutuo
actoratu et reatu agitowała się sprawa między
szlachetnym magistratem et communitatem miasta
J. K. Mości Wilna, z jedney—a wielebnym w Bodze
imci xiędzem Gabryelem Kolendą, archiepiskopem
metropolitą Kijowskim у wszystkiey Rusi, z dru-
giey strony, pozwanymi o rzecz, w tym że dekrecie
J. K. Mości relaciynym szerzey wyrażoną. W któ-
rey sprawie J. K. Mość, pan nasz miłościwy, z
pany radami у urzędnikami swemi, przy boku pań-
skim, na własnych sądach J. K. Mości re'aciynych
zasiadającemi, przerzficzoney sprawy przesłuchaw-
szy у oną z wnoszonych przed sobą ab utrinąue
controversiis dobrze wyrozumiawszy, ponieważ się
to z rożnych spraw, reskryptow, od ś. pamięci an-
tecessorow J. K. Mości wydanych, у innych doku-
mentów produkowanych pokazało, że imci xiędza
metropolity Kijowskiego antecessorowie nad
ludźmi cerkiewnemi, w Wilnie mieszkającemi,
jurisdykcią swoją metropolitariską mieli; tedy
pomionionego metropolitę Kijowskiego у jego
sukcessorow przy tey jurisdykcii nad temi tyle
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mieszczanami, krórzy w domach ałbo. kamienicach
na mieyscach, gdzie quondam, cerkwi у cmentarze
były, alias poświątne nazwanych, są albo będą zbu-
dowane, wcale pro perpetuo zachował et a quibus~
vis oneribus cmtatis. quocunque titulo juris nuncu-
patis,jako bona ecclesiastica, juribus, praerogativis ac
immnnitatibus ecclesiasticis merę subjecta, exemit,
których magistrat do swey jurisdykciey mieyskiey
ullo praetextu pociągać niema у nie będzie mógł;
ale jako terragium corocznie z tych domów albo
kamienic imci xiędzu metropolicie płacić, tak у pod
zupełną jurisdykcią et sub dominio onegoż i suk-
cessorow jego sine ulla od magistratu praepeditione
iż zostawać maią, deklarował. Co się zaś tknie in-
szych płacow i domów, albo kamienic, in fundo
сі ііі będących, a przewielebnemu xiędzu metro-
policie у jego antecessorom zdawna vi fundationum
albo donationum należących et extra cmentarzów
У mieysc cerkiewnych, poświętne nazwanych, bę-
dących, w których mieyskie osoby mieszkaią у
mieszkać in futurum będą, tedy takowi mieszczanie
z osób swych et ex fundo nie do meropolitanskiey
jurisdykciey, ale do magistratu Wileńskiego należeć
bez żadney od jego mości xiędza metropolity у
jego sukccssorow praepedyciey, będą у wszystkim
oneribus civitatis, tak contributionibus publicis seu
comitionalibus, jako też et privatis mieyskim, także
w naznaczeniu gospod, równo z drugiemi mieszcza-
nami ciężarom podlegać mają, saluo jednak terra-
gio imci siędza metropolity, które z tych placów,
domów у kamienic dorocznie onemu oddawać po-
winni; także et dominium in casu caducitatis do
dyspozycji tegoż imci siędza metropolity Kijow-
skiego i sukcessorow jego mości przypadać у na-
leżeć będzie. A jako na zweryfikowanie placów,
domów у kamienic na cmentarzach у mieyscach,
gdzie antiąuitus cerkwie, były, alias poświętne
nazwanych, у na. cxdywidowanio oiiych do juris-
dykcii lnetropolitanskiey, tak pro cognitione у
spisanie domów у kainiunic, na gruntach mieyskich
bęuących, z których lubo metropolicie Kijowskie-
mu terragium idzie, jednak jurisdictiom сі ііі
podlegać będą, nas komissarzow z osobliwym listem
komissarskim do nas wydanym zesłał, chcąc mieć
у rozkazuiąc, ażebyśmy, zniozszy się z sobą o czasie
у о nim obiedwie stronę przez innotescentią naszą
prawnie obwieściwszy, do miasta Wilna, absentia
unius aut duorum comissariorum non obstante,

zjechali у tam, ргае іа sufficieati inąuisitioae et
verificatione, doskonałą tych placów, domów j
kamienic exdivisionem uczyniwszy, które do juris-
dykciey metropolitanskiey należeć albo jurisdykciej
mieyskiey podlegać mają, dostatecznie opisali у
dekret pomieniony, na własnych sądach J. K. Mości
relaciynych ferowany, do ехекисіі przywiedli у
finaliter tę controwersią uspokoiii, jako to szerzej
w samym dekrecie J. K. Mości relaciynym у liście,
do nas wydanym opisano у dołożono jest. Vigore
tedy pomienionego dekretu J. K. Mości relaciynego
у listu osobliwego, do nas komissarzow ordynowa-
nego, po wydaney od nas innotescenciey у uczy-
nionych odroczeniach, na terminie ninieyszym, dnia
dwunastego miesiąca Marca anni praesentis, po
ufundowauey jurydyce uaszey komissarskiey у po
użyczoney na plenipotenta szlachetnemu magistra-
towi et communitati miasta J. K. Mości Wilna
dylaciey, przypadłym, za przywołaniem stron do
prawa przez szlachetnego Adama Sorokęjenerałaza-
dwornego W. X. Litewskiego, od przewielebnego
imci xiędza metropolity Kijowskiego, in praesentia
samego jego mości, urodzony pan Jan Lesiewski,
a od szlachetnego magistratu et a communitate
Vilnensi in praesentia imci pana woyta, burmi-
strzów, radziec у całego magistratu Wileńskiego,
także przy bytności totius communitatis sześciudzie-
siąt mężów, szlachetny pan Arnolf Zaleski у Wa-
wrzyniec Minkiewicz, plenipotenci, stanęli у prawnie
się z sobą rozprawowali. A za tym plenipotent
przewielebnego imci xiędza metropolity Kijowskiego,
propozycią swoją uczyniwszy у dekret J. K. Mości
relaciyny przeczytawszy, possessorow dóbr cerkiew-
nych gruntów, także na poświątnym rezydujących
obywatelow różnych województw, powiatów, także
mieszczan у kupców Wileńskich, pod jurisdykcią
jaśnie wielmożnego xię.dza metropolity Kijowskiego
zostających, na komissią naszą przypozwanych, uti
privatos, ad praesens niewzdaiąc, lecz in loco fun-
dorum et differentiarum, chcąc z nimi ехрегігі,
deklarowawszy, gdy eksekucii pomienionego dekretu
relaciynego doinawiał się, tedy plenipotenci szla-
chetnego magistratu et communitatis Yilnensis
wnieśli, iż partis actoreae citatio inordinata subsi-
stere nie może, naprzód że podpisy nas kommis-
sarzow w tey innotescenciey desiderantur, alterum
na każdym terminie a tempore mutuae litis wszędzie,
communitatem Yiln. et magistrattm w pozwach у
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dekretach przyłączywszy, ex uno przeciwko commu-
nitatem stawano, a teraz opuszczono, deinde inter-
yenientes citati imionami i przezwiskami w tymże
obwieszczeniu nie są specificaliter, lecz generaliter
położeni, więc у w podobnych sprawach na wszel-
kich komissijach podpisy komissarskie у pieczęci
de jurę, usu et continua ргахі reąuiruntur. Ob-
wieszczenie magistratowi et communitati w roku
tysiąc sześćset sześćdziesiąt piątym za podpisami
rąk komissarskich у ich pieczęciami, także cum
omnibus solennitatibus et reąuisitis juris podane
prezfintowawszy, a praesenti termino et citatione
Hbertatem domagali się. Przeciwnym sposobem ple-
nipotent w. przewielebnego imci xiędza metropolity
Kijowskiego replikując opposuit, iż pozwany magi-
strat et communitas miasta Wilna innotescencii bu-
rzyć nie może, ex quo sprawa teraznieysza in exe-
cutione rei judicatae pendet, do którey executiey
parti actoreae jako żadnego pozwu wynosić nie
trzeba było, tak juxta praescriptum legis obwie-
szczenie cum omnibus solennitatibus et reąuisitis

. juris sporządzone et legitime podane jest; na do-
wód tego oryginał innotescencii, rękoma naszemi
komissarskiemi podpisany, pieczęciami roborowany,
u ksiąg grodzkich Wileńskich aktykowany у z nich.
extraktem w dacie roku teraznieyszego tysiąc sześć-
set siedmdziesiąt pierwszego, miesiąca Januarii
dwódziestego ósmego dnia wyjęty, tudzież dowód
podania onego z wypisem z tych że xiąg grodzkich
Wileńskich w dacie roku ninieyszego tysiąc sześć-
set siedmdziesiąt pierwszego, miesiąca Februarii
pierwszego dnia wydany, pokazawszy, z Statutu W.
X. Litewskiego rozdział czwarty, artykuł dziewięt-
nasty: z jakowych przyczyn pozwy być maią bu-
rzone, i prawo o podaniu kopii z listów odpraw-
czych, a nie o zbijaniu obwieszczenia, o którym i
prawa w Statucie niemasz, allegował; a do tego
communitas żadney juridykciey niema i judicium
non exercet, jeno magistratus; a zatym, ażebyśmy
non obstante exceptione hac, uti ігі оіа et temera-
ria, procedere nakazali, prosił i domawiał się. My
komissarze J. K. Mości, tey sprawy przesłuchawszy
у oną dobrze wyrozumiawszy, ponieważ obwieszcze-
nie у odroczenie cum omnibus solennitatibus et
reąuisitis juris sporządzone et legitime szlachetnemu
magistratowi Wileńskiemu są podane у communi-
tati Vilnensi ad notitiam devenerunt, przeto non
obstante praefata exceptione sUachetnemu magistra-

towi et communitati procedere nakazujemy. In pro-
cedendo plenipotent jaśnie wielmożnego jego mości
xiędza metropolity Kijowskiego, solenni praemissa
protestatione contra magistratum względem przy-
wilejów у różnych dokumentów, in depositum ma-
gistratu danych, powierzonych, dotąd niewydanych,
vigore dekretu J. K. Mości, subhaerendo ograni-
czeniu między magistratem Wileńskim a w. w Bogu
imci xiędzem Józefem Welaminern Ruckim, metro-
politą Kijowskim, w roku tysiąc sześćset dziewięt-
nastym uczynionemu, w którym cerkwie różne
fundowane, per conflagrationem zniesione, у na
tych poświątnych mieysach kamienice у domy po-
stawione, do jurisdykcyi imci xiędza metropolity
należące, naydują się, aby sąd nasz komissarski pro *
yisioue et verificationeetinąuisitione ad locum loci et
differentiarum descendere chciał, prosił i domawiał
się. Do którey to dedukcii plenipotenci magistratu et
communitatis nie przypuszczając, aby z dekretu J.
K. Mości relaciynego, z oczewistey controversii fe-
rowanego, у z ograniczenia produkowanego dosta-
teczniey informować się mogły, copias dare affe-
ktowali. Sąd komissarski, luboby de jurę in ехеси-
tione rei judicatae żadne dilationes currere nie-
zwykły, atoli stronom krótko nie czyniąc, dylacii
do użyczenia copii z dekretu J . K. mości relaciy-
nego у z ograniczenia produkowanego do dnia ju-
trzeyszego użyczył. Na terminie dzisieyszym dnia
trzynastego miesiąca Marca z użyczoney na kopią
z dekretu J. K. Mości relaciynego у z ogranicze-
nia produkowanego dylaciey, za przywołaniem
stron do prawa przez tegoż jenerała dwornego W.
X. Litewskiego, plenipotent wielmożnego imci xię-
dza metropolity Kijowskiego, praemissa manifesta-
tione et salua sibi reservata actione, ad quem de
jure,competierit, a to względem spraw у przywilejów
^ różnych dokumentów na dobra, od cerkwi juris-
dykciey metropolitanńskiey ayulsa, jeśliby się gdzie
pokazały, przeczytawszy pomieniony J. K. Mości
dekret, pokładał ograniczenie, przez wielebnego
Malchera Heliaszewicza, kustosza Wileńskiego, se-
kretarza J. K. Mości i imci xiędza Woyciecha
Żabińskiego, notarium na ówczas publicum, a potym
canonicum Vilnensem, także z deputowanemi e gro-
mio magistratus, przez szlachetnego pana Krzysztofa
Kiernowiszkę у Piotra Kopcia, raycow Wileńskich,
w roku tysiąc sześćset dziewiędziesiątym odpra-
wione, w którym granice pewnych cerkwi, w unii
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ś. będących, opisane i dostatecznie wyrażone: a
naprzód: ograniczenie cerkwi, S. Spasa" nazwanej
z szpitalem, przy bramie Spaskiey stojącym, przy
drugiey zaś S. Preczystey у trzeciey S. Katarzyny,
ale wszystkie w jedney zostają circumferencii; se-
quitur czwarta cerkiew Pokrowy S.. przez Zboro-
wych violenter et illegitime, jako strona allegabat,
zajęta; tandem cerkiew piąta Jana S., szósta zaś
S. Michała, siódma S. Mikołaja, ósma S. lilii,
dziewiąta Roźdestwa Chrystowa, które wszystkie
cerkwie ante conflagrationem miasta Wilna in una
circumferentia et contiguitate zostawały у domy
mieyskie na tych placach у cmentarzach ante con-
flagrationem żadne nie były; potym cerkiew dzie-
siąta S. Piatnicy, ex opposito tych cerkwi będąca;
jedynasta przeniesienia S. Mikołaja; dwunasta cer-
kiew Woskresienija, na Szklanney ulicy leżąca.
Które to ograniczenie ażeby dostateczniey ex veri-
ficatione elici et ratificari mogło, pro conspectione
et exdivisione tych cerkwi у domów aby sąd J.
K. Mości komissarski descendat, decerni potrzebo-
wał. Przeciwnym sposobem plenipotent szlachetnego
magistratu et communitatis miasta Wilna wniósł,
iż ograniczenie, per partem actoream produkowane,
subsistere nie może, któremu ażeby syn Kopcia
superstes, przypatrzyć się i w nim przeyrzeć się
mógł, ograniczenia autenticae exhiberi petiit, jeżeli
prawdziwa ręka pieczętarzow у Kopcia гаусу repe-
ntur. Jakoż za komunikacją ograniczenia auten-
tycznego asserebat, iż ex confrontatione facta pod-
pis wielebnego niegdyś xiędza Zabińskiego, kanonika
Wileńskiego, у pieczęć jego non concordat z inszemi
pieczęciami у podpisami, do niektórych skryptów
autentycznych podpisanemi, na co in contrarium
testament oryginalny imci xiędza Zabińskiego był
produkowany. Zaczym tenże, plenipotent intulit, że
nullam realitatem ma w sobie to ograniczenie et
magis credendum originalnemu testamemtowi xiędza
Zabińskiego, gdzie eyidenter patet ręka onego у
pieczęć „łódka", którą się zawsze pieczętował,
prawdziwa, a nie „połskrzydła", jako się daje
widzieć w tym ograniczeniu prywatnym, którym
„skrzydłem" nigdy się nie pieczętował x. kanonik-
a prima tedy collatione et confrontatione, eyidenter
facta, pieczęci prawdziwey tak wielkiego prałata
w kościele Bożym irrealitatora et nullitatem uwa-
źywszy, niemoźe sobie aktor brać za instrument
prawdziwy. Co do podpisu Kopcia, гаусу Wileńskiego,

ten po polsku, jako Ruski гауса, nie umiał pisać,
ale tyło po rusku, jakoż na dowód tego syna tego*
Kopcia judicialiter magistrat stanowił para tum ju-
rare super assertione sua. A że Kiernowiszko roku
tysiąc sześćset dziewiętnastego raycą nie był, me-
trykę mieyską, jako urząd burmistrzowski у ra-
dziecki Wileński roczny annuatim na ten czas za-
siadł, dowodził, z którey elicitur, że anticipative
dwiema laty urząd swoy roczny administrabat. A
do tego na teraznieyszym terminie jura wszelkie*
imci x. metropolicie służące ad formandam juris-
dictionem suam, intererat producere y, jako in usu
jtirisdykciey metropolitańskiey antecessorowie jego
mości zostawili, trzeba było deducere et probare
co nie jest deductum et probatum. A lubo i ogra-
niczenie autentyczne było, jednak magistrat sine
regio consensu, jako directi domini civitatum, w
żadne ograniczenie wdawać się, ichmościow xięży
kanoników Wileńskich prosić i prawu swemu prae-
judicare, ani Kiernowiszki, гаусу, na ten czas nie-
rocznego, na takowe ograniczenie deputare nie mogli;
у chociażby magistrat deputował, nihilominus abs-
que speciali assensu communitatis non subsisteret,
a to vigore ordynacii ich mościow panów komis-
sarzow J. K. Mości, w roku tysiąc sześćset czter-
dziestym siódmym zesłanych; więc iż w mieście
Wileńskim ąuotidiana edocet praxis, że magistrat
we wszelkich podaiących się okazijach у sprawach
pro conspectione, yeriflcatione et iuąuisitione zsyłać
zwykł dwóch radziec z pisarzem przysięgłym у
dwiema sługami prysięgłemi, którzy funkcią na
się włożoną odprawiwszy, relacią ad acta czynią,
tandem pisarz z podpisem ręki swey у pieczęcią
urzędową wydaje. A gdy seryitutis causa, aut ex-
pediendae taxae dóbr stojących у gruntów leżących
przypada, cały urząd roczny z pisarzem у sługami
przysięgłemi descendere zwykł, co w teraznieyszym
produkowanym ograniczeniu nie jest observatum;
podpis i pieczęć imci xiędza biskupa Wileńskiego,
także pieczęć magistratowa i podpis pisarza miey-
skiego przysięgłego desideratur, privatorum w tym
ograniczeniu nulla mentio, imiona у przezwiska
szlachty i mieszczan, na pomienionych gruntach
mieszkających, niedołożone; pustki similiter niewy-
raźoae, które de necessitate opisać intererat, a
zatym per totura irrealitas tego ograniczenia eyi-
denter apparet, nec fidem ullaiŁ. mereri potest a
prima notitia collationis cum testamento originali;

51
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ad extremum, kiedy było by prawdziwe ogranicze-
nie, przed pięćdziesiąt lat stałe, pewnie by imme-
diate seąuentibus annis, ieszcze za żywota panów pie-
czętarzow i magistratowych osób, nie zaniechcał jego
mość xiądz Rutski, metropolita Kijowski у drudzy
successores jego agere, wszak panowie pieczętarze
nie wraz wszyscy pomarli; ale bacząc, że to ogra-
niczenie nieprawne, za żywota pieczętarzow wszy-
scy woleli zaniechać, nie z mankamentem [?] wy-
jeżdżać z kilkudziesiąt domów; i connotatio cerkie-
wek ręką imci xiędza Rutskiego nil suffragatur:
mógł sobie tego ograniczenia pro memoriali pisać,
sine ullo effectu, у ta connotatio nil valet, nil va-
lente ipso instrumento ograniczenia, iuxta regulam
juris: quod ab initio non valet, nec tractu tempo-
ris convalescere potest. Więc że jus patronatus
nad cerkwiami у odbierania ostatniey woli у dy-
spozycyi na ten czas zostawały przy magistracie,
przywilegium, od nayjaśnieyszego Zygmunta pier-
wszego w roku tysiąc pięćset czterdziestym ósmym
tym nadanym, próbował. A zatym ażebyśmy, pomie-
nionego ograniczenia nullitatem uznawszy, inne
dokumenta ехіііЬеге у, jako antecessorowie jego
mości xiędza metropolity jurisdykcią swoją w mie-
ście Wileńskim mieli, probare nakazali, similiter
aby magistrat et communitas in contrarium prawa,
sobie służące, producere mogli, decerni affektował.
Na co plenipotent imci xiędza metropolity repli-
kując opposuit, iż pozwani, jawnie dekretowi J. K.
Mości relaciynemu contraveniendo, exhibitionem
praw у przywilejów partis actoreae potrzebują,
które że już przed sądem J. K. Mości relaciynym
byli produkowane, iterato prezentować że non ex-
pedit, ani pozwani swoje prawa podeymować nie
mogą, ad abjudicata bowiem non datur regressus
у judicata amplius non rejudicantur, ale tyło in-
terest ad praesens exequi rem judicatam, у luboby
na racie pozwaney strony odpowiedzieć nie trzeba
było, atoli nie chcąc silentio praeterire, wnosił, a
naprzód contra testimonium syna Kopcia, гаусу
Wileńskiego, który, będąc sługą mieyskim przysię-
głym, pro parte magistratus żadnego testimonium
perhibere nie może, ani magistrat Wileński ludzi
takowych obiera, którzy by literas nescirent, a jeśli
umiał po rusku, toć conseąuenter у po polsku,
zwłaszcza przynaymniey podpisować; assensus com-
munitatis non reąuirebatur do tey transakcii, po-

communitas do jurisdyki nic nie należy,

ani na cudzą rzecz, na własne dobra cerkiewne,
consensum u nich reąuirere potrzeba było; obstare
też nie mogli, bo by tym samym (im) poenas legura
et contraventionis reskryptom J. K. Mości у przywi-
lejom popadli. Podpis ręki у pieczęć imci x. Ża-
bińskiego niesłusznie invalidatur, ponieważ tak
primo intuitu, jako też bene maturo et praemedi-
tato judicio, tak z liter у z samego charakteru
evidentissime identitas ręki ukazuje się. Pieczęć
zaś imci xiędza Heliaszewicza luculenter z herbu,
liter у z tytułu, w tey że samey pieczęci wyrażo-
nego, evidenter elicitur. A lubo integrum officium
non descendebat pro,visione tych domów, na cmen-
tarzach cerkiewnych zostających, sibi ipsi imputare
mają. A to podobno dla tego uczynili, że Jmść x.
biskup Wileński sam in persona sua niechciał de-
scendere, ale naznaczył deputatów, zaczym też у
magistrat Wileński per autoritatem deputował ra-
dziec e medio suo; ani też podpisu pisarskiego ad
praesens instrumentum nie potrzeba było, bo pisarz
mieyski do akt consystorskich podpisywać się nigdy
nie zwykł, które pisarz consystorski wydaje; sług
przysięgłych jako relacii, tak у prezencii do tego
aktu nie potrzeba było, bo tam nie z mieyskiemi
sługami sprawa była, ale z magistratem, a i ci
sami, będąc rudes Міпег ае, pisać na ten czas nie
umieli у dla tego się do tego nie wdzierali, co do
nich nie należało: а у praescripta, per partem сод-
ventam allegata, [ne] quidquam imci x. metropolicie
praejudicant, bo to już deductum było w sądach
J. K. Mości assessorskich у relaciynych, czego do-
wodził dekretem J. K. Mości, przed nami komissa-
rzami prezentowanym, gazie wszystkie te racie у
exceptitones, per partem conventam wniesione, fusius
opisane у per dekretum skasowane; zaczym insistendo
rei judicatae, abyśmy według prawa artykułu jedy-
nastego, rozdziału pierwszego, poeny contrayentio-
nis wskazali, his non obstantibus. Quod zaś ad con-
sensum regium, ten na ten czas lubo non require-
batur do tey transakciey, bo praecesserunt rescripta
у monitoria i insze inquizycie od J. K. Mości do
magistratu Wileńskiego у ad communitatem, у już
dekretem relacyjnym te у insze exceptie miasta
odcięte są. A za tym ażeby sąd nasz komissarski,
non obstantibus rationibus partis citatae, pro veri-
ficatione et exdivisione facienda descendere chcieli,
prosił у domawiał się. Sąd J. К. М. komissarski,
tey sprawy przesłuchawszy у one z wnoszonych
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controversiy dobrze wyrozumiawszy, ponieważ ad j mieysce to, gdzie pałac metropolitański,na cmentarza
praesens ex allegatis abutrinąue docnmentis judi- przy cerkwi S. Preczystoy wymurowany, est locus
cium dostatecznie informować się jeszcze nie może,
które kamienice, domy у place do poświętnego

sacer, de jurę canonico ab episcopo aut ex consensu
illius adhibitus, solennitatibus consecratus et circum-

metropolitańskiego należeć mają, e contra zaś które j scriptus, ma być deprobatio. Zaczym naprzód trzeba
kamienice, domy у place do jurisdyki ratuszney j deducere fundationem cerkwi tey S. Preczystey,
magdeburskiey, saluo imci x. metropolity Kijów-; ztąd patebit, kto fundował cerkiew, patebit ogra-
skiego i jego sukcessorow terragio et jurę caduci-
tatis, spectant,—-przeto conibrmuja.c się do dekretu
J. K. Mości relaciynego у do listu komissarskiego,
do siebie wydanego, naprzód pro verificatione fa-
cienda et inąuisitione expedienda iż ad locum fundi
dnia jutrzeyszego descendere ma, deklarował, tan-
dem do exdywiziey post inąuisitionem et verificatio-
nem peractam przystąpi. Dnia tedy czternastego
miesiąca Marca roku teraznieyszego tysiąc sześćset
siedmdziesiąt pierwszego integrum judicium comis-
sariale, stosując się dodekretu J. К. М. relaciynego
У do listu kommissarskiego, do siebie wydanego, a
inhaerendo deklaraciey swojey, dnia wczorayszego
uczynioney, przybywszy do pałacu w Bogu prze-
wielebnego xiędza metropolity Kijowskiego, przy
cerkwi katedralney S. Preczystoy na cmentarzu
stojącego, jako in loco fundi, jurisdykcią komissar-
ską założywszy, szlachetnemu Adamowi Soroce,
jenerałowi zadwornernu W. X. Litewskiego, stron
do prawa przywoływać nakazało. A zatym po przy-
wołaniu stron in praesentia przewielebnego imci
xiędza Kolendy, metropolity Kijowskiego, plenipo-
tent jego mości urodzony Jan Lisiewski, realitatem
ograniczenia tego ex re oculis subjecta dowodząc,
pokładał przed nami mappę, zgodnie z tym ogra-
niczeniem delineowaną, wnosząc, iż ante conflagra-
tionem miasta Wilna na tym mieyscu, gdzie teraz
domy extant, żadney jurisdyki magistrat Wileński
nie miał у teraz mieć nie może, ponieważ żaden

niczenie cmentarza i placów za tą cerkwią, z którey
terragium należy cerkwi Bożey, jurydyka zaś ma-
gdeburska, у егуйкасіа aby nie podług ogranicze-
nia anni tysiąc sześćset dziewiętnastego, ani podług
mappy prywatney, sed secundum decretum J. K.
Mości relaciynego ex re oculis subjecta na cmen-
tarzach у poświętnym cerkwi zruynowanych ехре-
diatur. A co za poświętnym, według dekretu J. K.
Mości, to ma należeć do mieyśkiey jurisdykciey,
saluo terragio. Zaczym ante omnia jego mość x.
metropolita, jako actorea pars, similiter cmentarzów
powinien de necessitate juris tam civilis, quam cano-
nici deducere, ponieważ locus sacer, jako cmentarz,
ma być circumscriptus et distinctus a loco profano
et сі ііі propter confusionem sacri cum simplice
fundo. Po takowym jurisdykciey naszey komissar-
skiey założeniu zeszliśmy do bramy mieyśkiey, Spa-
ska nazwaney, w zawiadywaniu у dyspozyciey ma-
gistratu Wileńskiego będącey, która na mappie *) sub
litera A nayduje się, tam juridice przybywszy у
ztąd duet a termino, a quo przez wielebnego jego-
mość x. metropolitę Kijowskiego prowadzono, za-
cząwszy, oglądaliśmy szpital Spaski,' sub litera B,
z jedną stroną do samey bramy Spaskiey tyłem,
a drugim bokiem do muru mieyskiego nad rzeką
Wileyką, o mur panien zakonnych S. Michała
opierającego się, przymurowany, trzecim zaś bokiem
do cerkwi S. Spasa, a czwartym bokiem na ulicę,
od bramy Spaskiey ku zborowi kalwińskiemu idącą,

mieszczanin na tych cmentarzach nie mieszkał, ale j z wrotami na też ulicę wychodzącemi, wystawiony,
cerkwie in ambi tu były у collateraliter z sobą, z j imć xiądz metropolita Kijowski, (iako) na cmentarzu
cmentarzami dość szczupłemi, graniczyły, po których j S. Spasa wybudowany, do jurisdnkciey swoiey me-
zruynowaniu za consensem metropolitów, niemając i tropolitańskiey należący być mienił. Na którą imci
czym deaedificare cerkwi pogorzałych, pobudowały i xiędza metropolity Kijowskiego illuzią szlachetny

się mieszczanie na cmentarzach cerkiewnych, у ztąd
terragium płacą imci xiędzu metropolicie, a zatyra
ex vi loci et consensus do jurisdyki imci x. metro-
polity należeć mają. Przeciwnym sposobem przy
bytności wszystkiego szlachetnego magistratu et
communitatis miasta J. K. Mości Wilna szlachetny
pan Stanisław Rudniak,гауса Wileński, wnosił, iż (re)

magistrat et commnuitas opposuit, iż ten szpital
do cmentarza S. Spasa nie należy у nie na cmen-
tarzu Spaskira, ale na gruncie mieyskim stoi, z
jedney strony przy bramie mieyśkiey Spaskiey, a
z drugiey strony przy murze także mieyskim y

•) См. нланч. .М 3.
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przy samey rzece Wilence, gdzie у bakszta mie-
ska wielka murowana w murze jest, którą baksztę
jegomość x. metropolita nienależnie in usum suum
convertit et, in parte zruynowawszy, trzyma injma-
gnum prejudicium ordynacii Sigismundi primi; szpi-
tal zaś a fundatione bramy mieyskiey, która na-
zwana od cerkwi S. Spasa, mieszczanie sami fun-
dowali у magistrat ritus Graeci ab immemoriabili
tempore dysponuje у prowentami ich zawiaduje,
allegując, dojurydyki magdeburskiey adjudicari, et
circa pacificam possessionem ac dispositionem onego
conservari prosił. Przeciwnym sposobem plenipotent
imci x. metropolity Kijowskiego wniósł, iż magi-
strat у communitas miasta J. K. Mości Wilna nu-
dis verbis szpital S. Spasa do swey jurysdyki przy-
właszczyć chce, in jurę autem dicere et non pro-
bare nil operatu r; contrarium zaś ex re oculis su-
bjecta elicitur, że ten szpital nie tylko na cmenta-
rzu, ale prawie in porticu cerkwi S. Spasa wymu-
rowany być nie mógł przez magistrat żadnym
sposobem, bo by metropolitowie angustare cerkiew
S. Spasa nie pozwolili, ani pozwalać mogli; a do
tego że magistrat Wileński nie tylko non probat,
ale у non dicit, kto у kiedy ten szpital murował,
у w metrykach swoich, które od tak wielu lat
ma, tey erekcii szpitala iiie nayduje, ani dowodzi,
mury zaś, non constat, kto czyim murował kosztem,
czyli magistrat Wileński, czyli też fundatores tych
dwóch cerkwi, które blisko tych murów są wymu-
rowane. Нос tamen extra dubium zostaje, że te
mury na gruncie imci x. metropolity zostają, po-
nieważ za murami jeszcze ogród nad rzeką Wilenką
imci x. metropolity zostaie, teraz in usu et posses-
sione imść x. metropolity tak też ogród, jako у bak-
szta zostaje. Owszem magis probabile est, że te mury
у bakszta albo sumptibus fundatorów, albo proprio
sumptu metropolitów są erigowane, ponieważ у
wrota do bakszty z podwórza, a nie z murów ad
propugnaculum, ale z dołu ad usura metropolitów
jest wymurowane, у fórtka do rzeki dla wygody
у potrzeby dworu tegoż przez też mury wybita
jest у klucze od tey fórtki u tych że ante-
cessorow teraznieyszego aktora zostawały у po dziś
dzień zostają, ani magistrat Wileński żadney o tę
fórtkę у о te klucze protestacii nie uczynił, ani
kiedykolwiek od lat półtora set nie pozywał; nie
broni tedy Jmść x. metropolita jurisdykcii nad mu-
rami ratione occurritatis publicae, ale broni szpi-

tala у podwórza swojego, przez które podwórze
mury idą, aby tam magistrat Wileński na cudzym
podwórzu nie ważył się budować у mnrować, ani też
broni prowizii nad szpitalem magistratowi ritus Grae-
ci, bo do nich curą należy et provisio szpitalow;z czego
wszystkiego rationes reddere et calculum praestare
powinni imci x. metropocicie Kijowskiemu, a że ma-
gistratus non probat, do jurisdykciey metropolitań-
skiey szpital S. Spasa exdividi potrzebował. Po
ódprawioney takowey conspekciey у werifikaciey
S. Spasa szpitala descendimus do pierwszej- cerkwi
S. Spasa, per hostilitatem zruynowaney у spusto-
szoney, na mappie sub Пега С naydującey się,
między szpitalem Spaskim z jedney strony, z dru-
giey zaś przy murze у ścienie cerkwi katedralney
S. Przeczystey, tyłem zaś do muru mieyskego le-
żącey, extra omnem controversiam et contradictio-
nem będącey; oglądaliśmy у drugą cerkiw—kathe-
dralną S. Preczystey sub litera D, a latere zosta-
jący przy niey pałac wymurowany jego mości x.
metropolity Kijowskiego, przy wrociech tego
pałacu dzwonica murowana; przy tym pałacu
dom liazylego Ozieiewicza, szewca, dom Michała
Chrapanowicza, szewca, dom Stefana Rihasewicza,
pużnika. Te domki iż na cmentarzu S. Preczystey
są pobudowane, jegomość xiądz metropolita Kijow-
ski ex re oculis subjecta dowodził. In contrarium
szlachetny magistrat et communitas miasta J. K.
Mości Wilna przez tegoż szlachetnego pana Rudnaka
asserebat, iż jego mość x. metropolita Kijowski duo
latera cmentarza S. Preczystey, tam gdzie pałac
imci wystawiony, pokazuje: primum latus wyszed-
szy wrotami z szpitala S. Spasa na ulicę Wielką
do Zboru, secundum Jatus od muru mieyskiego do
bramy Spaskiey nad rzeczką Wilenką aż do muru
panieńskiego, a trzecie latus wszystkiego cmenta-
rza S. Preczystey do zaułka miało być, którym
chodzili mieszczanie po wodę przez fórtkę, nad
rzeczką w murze mieyskim uczynioną, у ten zaułek
dislimitabat mieszczan,—za zaułkiem civilis juris-
dictionis salvo terragio; ale post hostilitatem ra-
to consulto zabudowany у zagubiony, jednakże mia-
nuje ograniczenie allegowane, a fórtka у teraz raa-
net in eodem usu dla wody czerpania; у tak ex
ea ratione tertium latus subpremit actorea pars,
alleguiąc S. Katarzyny cerkiewkę nad zaułkiem,
tyłem do muru panieńskiego; zaczyni magistrat
domki, które są za kamienicą Sobolewskiego, dis-
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limitowane zaułkiem od cmentarza S. Preczystey,
saluo terragio, aby był circa juridictionem tych
domków zachowany, prosił у domawiał się. Zaczym
domki, które są za kamienicą Sobolewskiego, do
jurisdyki magistratu Wileńskiego, salvo jego mości
x. metropolity Kijowskiego terragio, affektował
adjudicari. Na co patron partis actoreae repliko-
wał, negandodislimitationem przez jakikolwiek zau-
łek mimo kamienicy Sobolewskiego do forty na
rzekę Wilenkę, jako też negando usum r.ommunem
tey fórtki ludziom, extra pałacu mieszkającym, w
czym jeżeli magistrat jaką kolwiek ma próbę у
dowód, aby dowodził, prosił у affektował ligatas
tradendo manus. A do tego że publicam viam żaden
w mieście J. K. Mości Wileńskim deoccupare nie
może, bo by miasto tego broniło у о to by pra-
wem do tego czasu ехрегігі chcieli, gdyby onym
kto publicam viam chciał deoccupare; insuper że
in hoc ambitu et circumferentia neque palmum fundi
inter collaterales colerias (?) magistrat nigdy nie
miał у teraz nie dowiedzie proprietatem aut do-
minium nec testibus, nec scripto, nec ordinariis
juris probationibus. Poszliśmy potym do cerkwie у
cmentarza S. Katarzyny, domami zabudowane, które
są przez nas oglądane, mianowicie—dom Hryszka
Obuchowicza, szewca, Moskala; dom Daniela Iwa-
szkiewicza, pużnika; dom Andrzeja Bartoszewicza,
krawca; dom Theodora Szeytera; dom Jerzego Ko-
sacza; dom Grigiera Stanisława Wysygierda, win-
піка; dom Stanisława Jana Martowskiego, gorzał-
czanika; dom imci xiędza Źadzika. Na którym
mieyscu że cerkiew S. Katarzyny у cmentarz był,
literis investiturae przewielebnego oyca Makarego,
metropolity Kijowskiego, w roku tysiąc pięćset
czerdziestym ósmym do mieszczan Wileńskich or-
dinatis, aby swieszczenikowi, do cerkwi S. Kata-
rzyny zesłanemu, mieszczanie posłusznemi byli, do-
wodził. Pokładał przy tym relacią jeneralską szla-
chetnego Jana Gronostayskiego, jenerała wojew.
Wileńskiego, u xiąg grodzkich Wileńskich przyznaną
у z nich extraktem w dacie roku tysiąc sześćset
trzydziestego pierwszego, miesiąca Junii jedynastego
dnia wyjętą, z którey próbował, jako imci panu
Pawłowi Osińskiemu, stosując się do kopii listu
rumaciynego, sobie od w Bogu przewielebnego
oyca Zachariasza Orańskiego, przełożonego у star-
szego cerkwi S. Tróycy, w Wilnie będącey, ocze-
wisto w ręce podaney, z trzech placów w mieście

kVileńskim będących, a do pomienionego monastyra
. Tróycy należących, mianowicie: z placu cerkwi

a. Katarzyny, z placu ołtarzowego S. Mikołaja
umować się у ustępować kazano; ex his tedy

documentis elicitur, że cerkiew S. Katarzyny anti-
ąuitus była na tym mieyscu; a jeżeli szlachetny
magistrat et communitas Vilnensis negare chcą,
że nie na tym mieyscu cerkiew S. Katarzyny stała,
tedy in contrarium raagistratus et communitas na
te domki aby producant jura sua et doceant o
inszym poświętnym mieyscu S. Katarzyny, doma-
gał się. Przeciwnym sposobem szlachetny magistrat
!t kommunitas miasta Wilna praemissa protestatio-

ne intulit, iż daremnie actorea pars Wileńskich
mieszczan na poświętnym S. Katarzyny dojurisdyk-
cii swey metropolitańskiey przywłaszcza, ponieważ
jakoż S. Katarzyny alias Preczystey jego mość xiądz
metropolita Kijowski tertium latus cmentarza non
deduxit, tak, aby poświętne cerkwi S. Katarzyny
na tym mieyscu zostawać miało, non probavit;
alterum: w dekrecie J. K. Mości relaciynym dy-
stynktia domów у kamienic per expressum uczy-
niona, iż te domy у kamienice do jurisdykcii jego
mości xiędza metropolity ргае іа verificatione ad-
judicari et exdividi powinne, które merę na po-
świętnym, gdzie same cerkwie у cmentarz były,
pobudowane у wymurowane extant, drugie zaś domy
extra cementeria у cerkwie, alias extra poświętnego
naydujące się, przy mieyskiey jurisdyce, salvo ter-
ragio, conservari powinne; trzeba tedy jego mości
metropolicie Kijowskiemu ceraenterii S. Preczystey
tertium latus wprzódy pokazać, tandem longitudi-
nem et latidudinem poświętnego S. Katarzyny
cerkwi wywieść, jeżeli by jaka miała być; his sic
deductis extra limites cementerii utriusque mieyska
jurisdyka być musi za zaułkiem od kamienicy So-
bolewskiego aż do muru panien zakonnych kla-
sztoru Michała S., ponieważ sławetny niegdy So-
bolewski, skupiwszy trzy domki drewniane opodal
dzwonicy S. Preczystey, pobudował kamienicę, a
w niey przez czas niemały mieszkając у wszelkie

powinności do ratusza pełniąc, także jurydyce mag-
deburskiey podlegając, terragium doroczne annua-
tim po złotych sześciu antecessorom jego mości x.
metropolity Kijowskiego, jako od gruntu cerkiew-
nego, a nie z poświętnego, płacił; tandem pomie-
niony Sobolewski w roku tysiąs sześćset pięćdzie-
siątym wtórym, pod czas morontgo powietrza fatis
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cessit, post decessum którego pozostała córka, jako
legitima heredissa, pomienioną kamienicę wespół
z małżonkiem swoim szlachetnym jegomścią panem
Klarowskim ad hostilitatemMoskovitikam trzymała
у czynszu z przerzeczoney kamienicy po złotych
pięćdziesiąt per trigennium wybierała. • A że mu-
nimenta у dyspozycie, na tę kamienicę służące, du-
rante w W. X. Litewskim hostilitate, inąuietate
temporum poginęły, pani Klarowskiey circa asser-
tionem jey ad juramentum zabierali. Insuper у
to tenże plenipotent wnosił, iż investitura xiędza
Makarego, metropolity, jakoby do cerkwi S. Kata-
rzyny, daremnie za zaułkiem mieszczan, do juris-
dykl należących, na poświętnym być prawi, bo dato,
że investitura opiewa introducentem presbiterum
do cerkwi S. Katarzyny, ale nil constat de loco,
gdzie stoi ta cerkiewka S. Katarzyny; do tego same
ograniczenie choć nieprawne opisuje te cerkiewkę
nad zaułkiem do muru panieńskiego tyłem, to już
cerkiew S. Katarzyny na cmentarzu Preczystey
musiała by być niedaleko od dzwonicy, a zaułek

_ pomieniony dislimitabat mieyskie domki, już nie
jako na poświętnym, ale na mieyskim gruncie,
salvo terragio, za cerkiewką zbudowane, у сі mie-
szczanie, w okolicy mieszkający, tym zaułkiem cho-
dzili do fórtki, w murze mieyskim uczynioney,
która у teraz zostaje, dla czerpania wody w Wi-
lence. Co się zaś tknie tak mappy, jako ograni-
czenia, niemappą, według swego conceptu fundując
się na ograniczeniu nieważnym, laborando de ignoto
per ignotum, poświętne dowodzić, ale, jako prawo
pospolite in causis granicierum naucza, hic bonus
est ductus, quem litera ducet non privata, tedy у
teraz incumbit jegomos'ci x. motropolicie poświętne
deducere in longum et latum, bo hoc non deducto
jako może verificari et deduci, co za cmentarzem
ma zostawać do mieyskiey jurisdyki; primario
tedy hoc deducere trzeba, a nie na pamięć, jako
to teraz obadwa Łotoczki, a primaria fundatione
do pierwszej- tey cerkwi, nie do cerkiewek drob-
nych, ratione у to tylko terragii, dla prowentu у
potrzeb, do cerkwi S. Preczystey prezbitera nazna-
czonego należące, gdzie kamienic kilkanaście, do-
mów kilkadziesiąt, trzech cerkiewek cmentarzem
okrzcić usiłuje actorea pars contra morem, equita-
tem, co niepodobna. To tedy powiedziawszy magi-
stratum circa jurisdictionem pomienionych domów
у kamienic juxta antiąua privilegia, jeszcze ante

fundationem cerkiew elargita, prosił i domawiał
się. E contra plenipotent jego mości x. metropolity
Kijowskiego replikując opposuit, iż nie tylko ter-
tium latus, ale у wszystkie latera cmentarza S.
Preczystey у poświętnego cerkwie S. Katarzyny,
począwszy od dzwonice S.Preczystey aż do kamie-
niczki spustoszoney, przed bramą Zboru kalwińskiego
stojącey, a ztąd aż do muru klasztornego panien
zakonnych, idąc do kościoła Michała S., tertium
vero latus od rzeki Wilenki, a quartum latus od
cerkwie S. Preczystey у od pałacu jego mości x.
metropolity extat et in centro tych wszystkich late-
rum domki, o które praesens vertitur actio, po-
budowane są, a z nich terragium. jako ex fundo
ecclesiastico, płacą, zaczym у jurisdictio metropo-
litana na nich extendi powinna. Sąd. J. K. Mości
komissarski, facta inąuisitione et verificatione pre-
fatarum domuum, na poświętnym cmentarza S.
Spasa у cerkwi S. Preczystey, także cmentarzu S.
Katarzyny pobudowanych, do którey by jurydyki
exdividowane miały być, ad ulteriorem conspectio-
nem et verificationem wszytskich mieysc, in con-
troverso zostających, decyzią swoią suspendował,
jnterea ażeby strony ad іп ісет ze wszystkich
dokumentów kopie sobie comuuikowały, nakazał у
dalszy dukt conspeciey у verefikaciey inszych po-
świetnych do dnia szesnastego praesentios odłożył,
A gdy dzień szesnasty miesiąca Maja terazniey-
szego tysiąc sześćset siemdziesiąt pierwszego przy-
padł, my komissarze J. K. Mości, przystępując do
dalszego duktu, przyszliśmy na poświętne czwartey
cerkwi S. Pokrowy spustoszałey, jako pars acto-
torea allegat, w Zborze kalwińskim sub litera Fbę-
dącey у zajętey, którey cerkwi dzwonica sub litera
G na mappie wyrażona jest; ta dzwonica S. Po-
krowy stoi spustoszała wedle Zboru samego na
jednym rogu, a saraey cerkwi mury starożytne spu-
stoszałe we środku Zboru tego wedle murów zbo-
rowych stoją; tamże widzieliśmy od dzwonicy forty
dwie, do zboru wybite, a przez zborowych zamuro-
wane, w ziemię wpadłe у rumem zarzucono; czego
plenipotent jego mości x. metropolity Kijowskego
dowodząc, circumferentiam pomienioney cerkwi S.
Pokrowy pokazywał у prosił, abyśmy do środka
zboru samego pro visione, verificatione etinąisitione
placu у cmentarza cerkiewnego descendere chcieli;
iakoż za duktem idąc, poszliśmy do bramy zboro-
wey, na drugim boku przez tychże zborowych
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ąuondam erigowaney; gdzie znalazłszy wrota zam-
knione i zatarasowane, rozkazaliśmy jenerałowi
zadwornemu szlachetnemu Adamowi Soroce, przy
nas będącemu, raz, drugi у trzeci kołatać у przy-
czynę przyjścia naszego opowiedzieć у obwołać, za
którym obwołaniem wyszedłszy niewiasta jakaś,
imieniem pana Teophila Dunina Rajeckiego, mar-
szałka Lidzkiego, broniła у forty w bramie Zboru
kalwińskiego otworzyć nie chciała, powiadając, że
jego mość pan marszałek Lidzki wrota zamknąć у
nikomu otwierać nie kazał; takową tedy dekleracią
plenipotent jego mości x. metropolity Kijowskiego
usłyszawszy quam solennissime protestował się tak
na samego jegomości pana marszałka Lidzkiego,
jako też na wszystkich seniorów, prowizorow у
szafarzów zborowych, ratione violentae contraven-
tionis dekretowi J. K. Mości relaciynemu respectu
convulsae jurisdictionis et indebitae appropriationis
fundorum ac bonorum ecclesiasticorum. Tamże in
instanti sławetny pan Jan Gizbert. mieszczanin
Wileński, imieniem Zboru Ewanelickiego Wileń-
skiego, podał obmowę w te słowa pisaną: Jaśnio
wielmożni, w liogu przewilebni wielmożni, mości
panowie komissarze J. K. Mości, pana naszego
miłościwego, na komissią między jaśnie wielmożnym
jegomościa xiędzem Kolendą, metropolitą Kijowskim,
a szlachetnym magistratem naznaczeni, nasi wielce
miłościwi panowie у dobrodzieje. Lubośmy żadnego
pozwu, ani mandatu od jaśnie wielmożnego w Bogu
przewielebnego jegomości xiędza Kolendy, metro-
polity Kijowskiego, do żadnego sądu podanego,
sobie nie mieli, z wydaney jednak od wielmożnych
ichmościow panów innotescencii wzięliśmy tę wia-
domość, że jego mość x. metropolita, mając akcią
z szlachetnym magistratem Wileńskim o jurisdykę
У pewne place, w mieście Wilnie będące, a żadnego
na nas nie otrzymawszy dekretu, zarówno nas z
magistratem Wileńskim przed sąd waszmościow n. m.
panów o plac у kamienicę Hornostąjowską nienależnie
extra forum pociąga. Uniżenie tedy waszmość n. m.
panów upraszamy, abyście waszmość panowie tę
sprawę cum toto causae effectu ad forum compe-
tens odesłać raczyli, A my tam, gdzie nam prawo
drogę ukaże, deducere gotowiśmy, iż ten plac Hor-
nostajowski z kamienicą, na którym Zbór ąuondam
erigowany, z dawnych czasów prawu ziemskiemu
podległy będąc, jako jeszcze przed tym ante Unio-
пет antecessorom naszym, tak teraz po nich nam

sukcessorom ich, za prawami gruntownemi wieczy-
stemi należy у w spokoyney possessii naszey . aż
do tych czas zostaiąc, pod żadną inszą prócz wyżey
mianowaney jurisdyki ziemskiey nie podlega; nie-
wdawając się tedy na ten czas w żadną contro-
versią, pokornie naszych mołościwych panów upra-
szamy, abyście waszmość panowie nam у prawom
naszym ziemskim nieczyniąc żadnego praejudicium,
ztąd odjechać raczyli, a teraz uniżone usługi nasze w
łaskę waszmościow n. m. panów oddajemy, zostając
(u tey obmowy podpis temi słowy) JVV. waszmościow
n. m. panów nayniższemi sługami seniorowie Zboru
ewangelickiego, których imieniem podpisuje: And-
rzey Bodziewicz, senior. Po przeczytaniu takowey
obmowy plenipotent jego mości x. metropolity Ki-
jowskiego in praesentia samego jego mości pro-
bando jurisdictionem metropolitanam propriam et
proprietatem fundi ecclesiastici, in super realem et
circumferentialem loci et cementerii circumferen-
tiam dowodząc, około cerkwi у Zboru tego, inhae-
sive przy cerkwi S. Pokrowy będącego, prowadziły
pokasywał staroświeckie mury, in ciroumferentia
Zbroru uniformiter z cerkwią erygowane, na któ-
rych murach starodawnych nowe mury przez Zbo-
rowych in altum wyprowadzone zostają у ściana
jedna Zboru samego per medium wyprowadzona
zostaje. Przy tym Zborze domki dwa drewniane
stoją у plac pusty aż do samey dzwonicy, a na
drugiey stronie plac sławetnego Hertmana, dom
Piotra Kochańskiego, stolarza, do którego domu
jejmość pani Bielikowiczowa z prawem swym odzy-
wała się. obmowę na piśmie his formalibus verbis
podała: Jaśnie wielmożni w. mci panowie ko-
missarze J. K. Mości, nasi w. mił. panowie у
dobrodzieje! Wziąwszy wiadomość z innotescencii
waszmości panów, że wielmożny jegomość x. me-
tropolita Kijowski, yindicando bona sua ecclesia-
stica, jurisdikę swoją w mieście J. K. Mości
Wilnie resuscitarit. Przeto у ту, jako na placu
у cmentarzu cerkiewnym dwór swóy mając, juris-
dykę jegomości x. metropolity uznawamy у z oney
się nie wyłamujemy względem placu у dworu na-
szego, у czynsz zwyczayny, jako przed tym ante-
cessorowie płacili, tak у ту płacić submittujemy
się; zostajemy W. N. mił. panów uniżeni słu-
dzy у bogomoicy, Alexandra Korsakówna Bieli-
kowiczowa, podczaszyna Oszmiańska, ręką swą,
Felician Kazimierz Bielikowicz,**dworzanin J. K.
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Mości, ręką własną. Która to deklaracia jej mości
ралі Bielikowiczowey na piśmie podana, a by per
sententiam nostram komissarialem była approbo-
wana, plenipotent jego mości x. metropolity po-
trzebował. ć;Tamże zaraz superveniendo jegomość
pan Thefil Dunin Rajecki, marszałek Lidzki,
odzywając się z prawem swoim do domu у placu
jeymości pani Bielikowiczowey, tak też drugich
domków у placów, na których hayduk у dzwonnik
mieszkają, obmowę, in haec formalia opisaną verba,
podał: Jaśnie wilmożni wiel. mił. panowie komis-
sarze J. K. Mości, pana mego miłościwego! Ra-
czyliście waszmość panowie na komissią do Wilna
zjechać, a to w sprawie przewielebnego jegomości
x. Kolendy, metropolity Kijowskiego, z magistra-
tem Wileńskim, która, jako teraz słyszę, przed
sądem J. K. Mości agitowana była; tandem jego-
mość x. metropolita, przy wydayney od waszmo-
ściow panów do magistratu Wileńskiego innotes-
cencii, nie wiem quo jurę et pretextu, у w mojey
kamienicy, prawu wieczystemu ziemskiemu, nazwa-
ney Konstantynowska, antiąuitus podległey, obwie-
szczenie, jako gospodarz tey to kamienicy ostrzegł,
położyć rozkazał; więc ponieważ ten dekret nie ze
mną, leczz magistratem Wileńskim stanął, upraszam
waszmościow mm. panów, abyście waszmość pano-
wie, jeśli quod juris aut pretextus do kamienicy
mojey, prawu ziemskiemu, podległey pretendują, nie
następując na prawo ziemskie starożytne, tey ka-
mienicy służące, odesłać mnie ad forum competens
raczyli. Dan w Wilnie, anno tysiąc sześćset siedm-
dziesiąt pierwszego, Marca czternastego dnia. U
tey obmowy sequitur podpis temi słowy: waszmo-
ściow mm. panów sługa powolny Theophil Dunin
Rajecki, maszałek Lidzki. Przy którey obmowie pa-
daney ażeby Jmść pan marszałek Lidzki zacho-
wany był, domagał się. Quantum vero spectat do
Zboru kalwińskiego, w którym niewiasta jakaś
imieniem imci pana marszałka Lidzkiego zabroniła
у forty do Zboru otworzyć nie chciała, w tym je.
gomość pan marszałek Lidzki justyfikując się
wniósł, iż jegomość do Zboru kalwińskiego nie
interesuje się, niewieście żadney, aby im broniła,
nie zlecał у owszem zrzekł się, gdzie jeżeli bro-
niono, tedy od seniorów Zboru kalwińskiego bro-
nić musiano; a zatym, ut supra, ad forum compe-
tens remitti potrzebował, jtfa co plenipotent jego-
mości x. metropolity Kijowskiego solenni praemissa

protestatione intulit, że jako sam Zbór kalwiński
nulliter et illegitime na cmentarzu у cerkwie S.
Pokrowy jest errigowany, tak kamienica Hornosta-
jowska, po prawey ręce od kościoła S. Mi-
chała pustkami stojąca, jurę caduco jego mo-
ści x. metropolicie teraznieyszemu Kijowskiemu
należąca, w którey przed tym antecessoro-
wie jegomości rezydowali, tudzież domy у place
przez tych że niesłusznie у nienależnie zabrane у
czynsz z tych domów zatrzymany jest; a że cerkiew
S. Pokrowy у cmentarz antiquitus były, listem za-
pisem imci x. Rutskiego Matysowi, szewcowi, na
zbudowanie domu na gruncie cerkiewnym S. Po-
krowy danym w roku tysiąc sześćset dwunastym
na urzędzie burmistrzowskim у radzieckim Wileń-
skim, dowodził. Którą to cerkiew у cmentarz że we
Zbór kalwiński dissidentes in religione kaliwinistica
obrócili, dom swieszczennikow równo z ziemią po-
równali, cerkiew S. Michała, gdzie na ten czas
Piotr, cyrulik, herytyk mieszkał, w kamienicę obró-
cili, tamże wiele kości ludzi zmarłych wykopali,
wyrzucili, nakoniec U dwie kamienice imci pana Na-
borowskiego, gdzie na ten czas (był) szpital kalwiń-
ski, у dow drewniany wedle Zboru przywłaszczyli, у
czynszu jako z gruntu kościelnego płacić nie chcieli,
protestatią. eo nomine do xiąg komissarskich pod
czas komissyi walney, w sprawie wielebnych panien
zakonnych Franciszka S., przy kościele S. Michała
rezydujących, z dyssidentami kalwinistami odpra-
wującey się, zaniesioną у z nich extraktem w dacie
roku tysiąc sześćset czterdziestego, miesiąca Maję
dwudziestego ósmego wyjętą, produkowawszy, de-
kretem seymowym, w roku tysiąc sześćset czter-
dziestym, miesiąca Maja dwudziestego szóstego dnia
ex solenissimis partium controversiis ferowanym,
w którym per expressum dołożono w controversiey,
iż Zbór kalwiński na gruncie cerkiewnym jest za-
łożony, tandem w samym wyrcku seymowym de-
claratum, iż wszelkie exercitiones u fary dissiden-
tium tak publicae, jako privatae in perpetuum z
tego mieysca zniesione у samo imię Zboru, szkoły
у szpitale, convertendo też budynki у plac et fun-
dum morę privatum et possessionem jego in toto
temu albo tym, quibus de jurę competierit, sine
ullo vel privatissimo ехегсШо religionis reservando,
dowodził; a zatym żebyśmy non obstante exceptione
tak od seniorów Zboru kalwińskiego, jako у od
imci pana marszałka Lidzkiego, interposita ргае іа
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verificatione kamienicę Zborową у place imci pana
Rajeckiego do jurisdykciey metropolitańskiey przy-
sądzili, domawiał się. A tak my komissarze J. K.
Mości, nie wchodząc na ten czas w kognicią obmów
podanych, ani in disąuisitionem domów у kamienic,
na poświętnym cerkwi S. Pokrowy wystawionych,
do którey by jurisdyki adjudicari powinne, do dal-
szey conspekcii у егійсасіі mieysc, in controverso
zostających, decyzią naszą odkładamy. Na terminie
zaś ninieyszym, dnia ośmnastego miesiąca Marca
przypadłym, verificando ograniczenie, szliśmy na
poświętne piątey cerkwi S. Jana sub litera H,
gdzie dzwonnica starodawna zruynowana extat, a
same poświętne cerkwi у cmentarza S. Jana ka-
mienicami у domami zabudowano jest, na którym
poświętnym widzieliśmy z jedney—kamienicę Sze-
lerowską, a drugą imci pana Kotła, podkomorzego
Oszmianskiego, trzeci zaś domek z ogrodem Filippa
Konstantynowicza, kusznierza, у czwarty domek
Krupnika, stróża; a z drugiey strony, wchodząc do
teyże dzwonicy cerkwi S. Jana, kamienica imci xię-
dza Krzysztofa Przecławskiego; pod czas którey
konspekciey у егіПкасіеу naszey od imci pana
podkomorzego Oszmianskiego obmowa, pisana w te
słowa, jest podana: Jaśnie wielmożni wiel. mił. pa-
nowie komissarze J. K. Mości, pana naszego miło-
ściwego! Raczyliście waszmość panowie na komissią
do Wilna zjachać, a to w sprawie przewielebnego
jegomości x. Kolendy, metropolity Kijowskiego, z
magistratem Wileńskim, która, jako teraz słyszę,
przed sądem J. K. Mości agitowana była, tandem
jego mość x. metropolita Kijowski, waszmość panów
na komissią tu sprowadziwszy, kamienicę moją,
prawu ziemskiemu antiquitus podległą,na gruncie cer-
kiewnym być mieni; więc ponieważ ten dekret nie
ze mną, lecz z magistratem Wileńskim stanął, upra-
szam waszmość mm. panów, ażebyście waszmość mm.
panowie, jeżeli kto quid juris et pretextus sobie do
kamienicy mojej, prawu ziemskiemu podległey,
pretenduje, nie następując na prawo ziemskie sta-
rożytne, tey kamienicy służące, odesłać mię ad fo-
rum competens raczyli; tego jednak placu, na któ-
rym jest ogród, nie bronię у zawsze przewielebnemu
jego mości x. metropolicie debitum płacić chciałem
у teraz gotowem censum. Dan w Wilnie, dnia oś-
mnastego Marca, anno tysiąc sześćset' siedmziesiąt
pierwszego. U tey obmowy seąuitur podpis terai
słowy: Samuel Heroaim Kocioł, podkomorzy Osz-i

miański. Po takowey obmowie plenipotent jego
mości x. metropolity Kijowskiego, non obstante imci
pana podkomorzego Oszmianskiego exceptione, wyżey
rzeczone kamienice у domki, na poświętnym cerkwi
у cmentarza S. Iwana wystawionie, do jurisdykciey
metropolitańskiey adjudicari et exdividi potrzebo-
wał. Magistrat et communitas miasta J. K. Mości-
Wilna, jako kamienicę imci x. Przecławskiego,
którą Cukierbekierowa wymurowała у do jurisdyk-
cii Magdeburskiey należała у należy, tak у drugie
na poświętnym cerkwie S. Iwana będące kamienice
tychże magistratu Wileńskiego bronił. Tegoż dnia,
stosując się do ograniczenia, przed nami produko-
wanego, postąpiliśmy na poświętne szóstey cerkwi
S. Michała, sub litera J na na mappie wyrażoney,
tyłem do cerkwi у dzwonnicy S. Iwana będącey,
którey to cerkwi znaku żadnego na ten czas nie
zostaje, lecz na tym mieyscu wystawione ogląda-
liśmy kamienice; na samym rogu na ulicy Zamko--
wey, idąc ku Zborowi staremu, kamienica niegdyś
Piotra, Malera w dzierżeniu sławetnego Jana Sa-
dowskiego у drugich sukcessorow,—Marcina Jen-
sena, cyrulika Wileńskiego, przy którey sukcesso-
rowie'jego obmowę, his formalibus napisaną verbis,
podali: Jaśnie wielmożni, w Bogu przewielebni mi-
łościwi panowie komissarze J. K. Mości, pana na-
szego miłościwego, na komissią w sprawie jaśnie-
wielmożnego, w Bogu przewielebnego jego mości
x. Kolendy, metropolity Kijowskiego, z szlachetnym
magistratem Wileńskim naznaczeni, nasi wielce
mmił. panowie! Od waszmościow panów naszych
miłościwych innotescenciey, w sprawie tey między
jaśnie wielmożnym w Bogu przewielebnym jego
mością x. metropolitą Kijowskim a szlachetnym
magistratem Wileńskim wydaney, w kamienicy
naszey, antiąuitus jaśnie oświeconych książąt
ich mościow Radziwiłłów, pod prawem ziem-
skim przeciwko kamienicy kardynalskiey na
rogu leżącey, teraz w possessii naszey będącey, pod-
rzuconą naleźliśmy kopią; więc, iż ten dekret nie
z nami, lecz z magistratem Wileńskim stanął, upa-
damy tedy u nóg waszmościow m. panów, pokornie
у uniżenie upraszając, abyście waszć nasi miłościwi
panowie, jeśli kto quid juris aut praetextus sobie
do nas albo do kamienicy naszey pretenduje, nie
następując na prawo nasze, odesłali nas do sądu
należnego, a my tam dyspozyciami prawnemi de-
ducere1 gotowi będziemy, że ta ilamienica zawsze-
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сі ііі zostając, od świętey pamięci króla jegomości
Zygmunta Augusta libertowana jest, prawo extendo-
wać chce. Uniżenie upraszam, ażebyście waszmość w.
m. panowie prawu mojemu ante uuionem jeczcze słu-
żącemu, żadnego praejudicium czynić nie raczyli, a
teraz z uniżonemi memi usługami waszmościow w. m.
panów oddając się łasce, zostaję waszmościow w. m.
pp. nniżonym sługą Marcin Negowicz. Tandem przy-
szliśmy do kamienicy jegomości pana Osińskiego, w
dzierżeniu na ten czas sukcessorski jaśnie oświeco-
nego хіесіа jegomości pana koniuszego W. X. Li-
tewskiego będącey, w którey na ten czas szlachetny
Goliusz mieszkał; tę kamienicę plenipotent jegomości
xiędza metropolity Kijowskiego mienił być wymuro-
waną już po spaleniu cerkwi у miasta Wilna w roku
tysiąc pięćset pięćdziesiąt siódmym, za consensem у
dozwoleniem metropolitów Kijowskich, antecessorow

sarze J . K. Mości, panowie у dobrodzieje moi mi- j jegomości, na placu у cmentarzu cerkwi S. Michała,
łościwi! Żadney od jegomości x. metropolity Kijów- j wprzódy drzewem wybudowana, a potym murowana
skiego w kamienicy pana Jana Dezauza, a przed J (processa, inhibicie у relaciejeneralskie, datami niżey
tym Benetowska nazwaney, niemając urzędownie i wyrażonemi antecessorow jegomości eo nomine zanie-
położoney innotescencii, nie ważyłem się teraz panu j sione), pod juridyką niieyską sine scitu et assensu
Dezauzowi dawać znać, ale gdy dnia onegdayszego {ichmościow xięży metropolitów nulliter et illegitime
waszmość panowie przed kamienicę jego od jegomo-j podanailn contrarium szlachetny magistrat et commu-
ści x. metropolity jesteście sprowadzeni, obawiając • nitas miasta Wilna affirmabat, iż te kamienice, które
się, aby nie utracił prawa swego sobie, pisałem do I jegomość x. metropolita na poświętnym S.Michała wy-

pod prawem ziemskim, pod którym jest у była, у
zostaje; zatym abyście waszmość ra. panowie, nie na-
stępując na prawa nasze, ale ie przy wolnościach,
które antiquitus przodkom tegoż placu у kamienicy
należeli, nas przy dawnych prawach ziemskich
zostawić raczyli. U tey obmowy podpisy rąk temi
słowy: Wiel. waszmościow naszych wiel. mił.
panów nayniżsi słudzy: Jan Sadowski, Michał Be-
ier, Piotr Jensen; przy którey obmowie sukcesso-
rowie sławetnego' Marcina Jensena, cyrulika Wi-
leńskiego, ażeby byli zachowani, domawiał się.
Oglądaliśmy tegoż dnia na pomienionym poświętnym
cerkwi S. Michała kamienicę cechu krawieckiego
Wileńskiego, kamienicę sławetnego Jana Dezauza,
z którey wyszedszy sławetnej' Szmat, kupiec, mie-
szczanin Wileński, exceptią na piśmie takową po-
dał: jaśnie wielmożni wiel. mił. panowie komis-

niego oznaymując o takowey jegomości x. metropo-
lity impetycyi, a że ztąd czterdzieście mil mieszka,

stawione asserit, na gruncie mieyskim są wystawione,
do sądu mieyskiego magdeburskiego że należą, do-

uniżenie upraszam, ażebyście waszmość panowie i kumenta niżey wyrażone confirmant. Zaczym tegoż
terminum do przyjazdu jego słusznego użyczyć ra- j dnia, z conspekcią у werifikacią przystąpiliśmy do
czyli, rozumiem, że przybywszy dostatecznie się
usprawiedliwi, zostaję (u którey obmowy podpis
takowy) waszmościow m. m. panów у dobrodziejów
nayniższym sługą Symon Szmat. Tegoż dnia przystą-
piliśmy do kamienicy sławetnego Marcina Nego-
wicza, który takową zasłonił się exceptią: Jaśnie
wielmożni wiel. mił. panowie komissarze J. K. Mo-
ści, nasi miłościwi panowie у dobrodzieje! Raczy-
liście waszmość panowie za dekretem J. K. Mości
pana naszego miłościwego relaciynym; między jaśnie
wielmożnym JM. xiędzem metropolitą Kijowskim,
a szlachetnym magistratem Wileńskim w roku
przeszłym tysiąc sześćset siedmdziesiątym ferowa-
nym, na yerifikacią cerkwi у cmentarzów, alias po-
świętne nazwanych, zjechać, między któremi.cer-
kwiami у cmentarzami iż jegomość x. metropolita
do mojey kamienicy, która jeszcze przed unią W.
X Litewskiego z Koroną Polską sub jurisdictione

poświętnego cerkwi S. Mikołaja; z jedney strony
widzieliśmy kamienicę szpitalną Spaską, w którey
na ten czas sławetny Szpakowski mieszkał; z dru-
giey strony kamieniczka Jana Hutmana, domek
Ostafieia Niescierowicza, .szewca, domek Krysztofa
Szulca, kowala, kamieniczka pusta Lebiedziewskiego,
domek Theodora Szpakowskiego, domek Matyjasza
Marcinkiewicza, szewca, domek Ostafieja Iwano-
wicza, szewca, ogród Stanisława Staligowskiego,
domek Tomasza Sadkowskiego; te tedy domy, ex-
cepto kamienicy szpitalney, że na gruncie cerkiew-
nym są wystawione у terragium z nich doroczne
jegomości x. metropolicie currit, sami sąsiedzi у
gospodarze, w tych domach mieszkający, świadczą;
które ażeby do jurisdyki jegomości x. metropolity
przysądzone były, exdywidowania domawiał się.
E contra szlachetny magistrat et communitas miasta
J. K. Mości Wilna wnieśli, iż jako nullum vesti-
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gium cerkwi S. Mikołaja reperitur, tak poświętne
probari żadnym sposobem nie może,- lecz, że na
gruntach cerkiewnych pomienione domy. wystawione
są, non negabant, z których salva jurisdictione ci-
vili terragium jegomości x. metropolicie cedere iż
powinni, deklarowali. Na co pars actorea replicando
intulit: ponieważ non negat pars conventa fundum
cerkwi Mikołaja S., jako to elicitur z extraktow
akt magdeburskich, toć negare nie może у mieysce
poświętne, ponieważ cerkiew bez cmentarza subsi-
stere być nie mogła; alterum est, że z tychże
extraktow magdeburskich eliciuntur granice domów
У placów cerkwi S.Mikołaja, na tym mieyscu bę-
dącey. Contrarium zaś magistrat non probat, aby
kiedy ante conflagrationem w tym mieyscu domy
albo kamienice jakie mieyskie były у one sub sua
jurisdictione mieli; a jeśli są notiores, de facto
deducant et ostendant locum cerkwi S. Mikołaja.
A gdy dzień dziewiętnasty miesiąca Marca przy-
padł, dalszy verificando dukt, descendimus podług
ograniczenia na poświętne ósmey cerkwi S. He-
liasza; gdzie oglądaliśmy kamienicę Dydrycha Żuka,
złotnika, dom Mikołaja, kowala, dom Stefana
slosarza, dwa domy Worony, szewca, dom Sy-
mona Rakowicza, szewca, dom Stefana, rybaka,
dom Wawrzyńca Staligowskiego, domek Pawła,
kantora, dom Jerzyney Drozdowiczowey. Te tedy
domy у kamienica Dydrycha, złotnika że na po-
swiętnym cerkwi S. Heliasza są wybudowane, ple-
nipotent jegomości xiędza metropolity Kijowskiego
twierdził, co autenticis dokumentis dowodził. Jakoż
sami gospodarze у ich inąuilini wszyscy zeznawali,
że na gruncie cerkiewnym mieszkają у na każdy
rok poziem do S. Preczystey płacą, podatki zaś na
ratusz oddają у sami tam u sądów mieyskich spra-
wują się; a że ci mieszczanie, na gruntach cer-
kiewnych mieszkający, . violenter et in convulsio-
nem jurisdictionis raetropolitanae byli pociągani у
nie in causis fundi, ale in causis personalibus
ex vi contubernii juramentu, na mieyskie wy-
konanego, sądzeni byli, plenipotent partis actoreae
dowodził. In contrarium magistratus, salva juris-
dictione sua, z tych domów, na gruncie cerkiew-
nym będących, terragium wydawać nie bronił, jako
to niżey w kontrowersiach utriusąue partis dosta-
teczniey circumscriptum est. Tegoż dnia za duktem
jegomości xiędza metropolity przyszliśmy na po-
swiętne dziewiątey cerkwi Rożdiestwa Chrystowa,

у tam widzielśmy domek Krysztofowey, haplicznicy,
kamienicę szlachetnego Andrzeja Gierkiewicza,
гаусу Wileńskiego, kamienicę Jerzego Bromberka,
dom Stanisława, szewca, domBazylego Cybulskiego,
szewca, dom Stefana Ihnatowicza, szewca, dom
Symona kantora, dom Jerzego Lisowskiego, boł-
tusznika; gdzie extant znaki ołtarza Rożdiestwa,
to jest mur starodawny, z kamieni wielkich zło-
żony, na trzy sążnie wzdłuż, a wpoprzek na pół-
tora, jako у sam gospodarz z wszystkiemi sąsiada-
mi, w tey circumferenciey mieszkającemi, świadczył.
Przy tym kamieniczka Stefana Filipowicza, dom
Iwana Fiedorowicza, szewca, dom Prokopa Аіехіе-
jewicza, szewca, dom Alexieja Bartoszewicza, ku-
śnierza. Tych tedy kamienic у domów gospodarze
zeznawali, że za pozwoleniem i za prawem, od jego-
mości x. metropolity Kijowskiego sobie danym у
służącym, na grunciech cerkiewnych mieszkają у
terragium na każdy rok płacą, podatki zaś do
ratusza wydają у przed urzędem mieyskim zawsze
prawowali się, a teraz już od lat dwu przed jego-
mościa x. metropolitą у jego namiestnikiem iż
sprawują się, recognoverunt. Na terminie zaś ni-
nieyszym dnia dwudziestego trzeciego miesiąca
Marca circa conventionem duetu verifikacii ogra-
niczenia przystąpiliśmy do poświętnego dziesiątey
cerkwi S. Piatnicy, która w swym murze у cmen-
tarzu stoi, na którym kamienica jedna ab intra
wymurowana zostaje oknami do ulicy Zamkowey,
gdzie inąuilini ex locato et conducto mieszkają,
doroczny czynsz, annuatim do cerkwi S. Tróycy
płacą. Tegoż dnia postąpiliśmy do jedynastey cerkwi
Pereniesienija S. Mikołaja, która cerkiew wymu-
rowana w swey zostaje circumferencii, oknami na
swóy cmentarz ma prospekt, na którym kamie-
niczka, Bołondziowska nazwana, w którey mieszka
Mikołay Pung, domek Daniela Stasiejewicza, pa-
sztetnika, dom Theodory Kopyczewskiey, rybaczki,
domek Mikołaja Dziekowicza, szewca, kamieniczka
Doroty Jungowny, stokwisznicy, dom Bałtromieja
Szatoszewicza, kartownika, dom Jana, szewca, do-
mek Iwana Iwanowicza, szewca, domek Krysztofa
Zubowicza, szklarza, plac pusty, gdzie Porowski
mieszkał, dom Eyrycińskiego, szewca, dom And-
rzeja Dancewicza, haplicznika, domek Krysztofowey
Ihnatowiczowey. Z tych tedy kamieniczek у domów,
na cmentarzu Pereniesienija S. Mikołaja pobudo-
wanych, terraginm jegomości If metropolicie
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skiemu sine quavis ;od Magistratu Wileńskiego
ipraepeditione na,każdy rok .płacą. Nad tymi do-
mami, jako na cmentarzu stojącemi, dowodził sobie
jegomość xiądz metropolita jurisdykciey, ,• poniewasz

, te domki у kamienice na mieyscu poświętnym у
i cmentarzu cerkwi Pereniesienija S. Mikołaja wy-
budowane у jnkorporowane są, z kamienic zaś
extra cmentarzów będących żadne terragium nigdy

i nie idzie, tylko census annuatim in vim arendae
daleko większy, niż terragium. E contra magistrat

.і у communitas miasta J. K. Mości Wilna opposuit,
iż cerkiew Pereniesienija S. Mikołaja większego
cmentarza nie miała, tylko jaki у teraz przed
cerkwią zostaje, gdzie у ad praesens protopopa

^mieszka, a od Bołondziowey kamienicy, na grun-
..cie cerkiewnym, a nie na poświętnym albo cmen-

tarzu będącey, miała murek, którym obmurowana
była, у teraz dokoła płoty у zaułek jest, a ten
nie przypuszcza budynków do mnru
samey zaś cerkwi, jako pamięć znosi, ludzi nigdy
nie chowają, a że te domki, albo raczey mieszka-
nia w kamienicy, antiqitus Bołondzina nazwaney,
do jurisdykcii mieyskiey należały, autentyka do-
cumenta anterius expressa testantur. Przyszliśmy

; potym tegoż dnia do dwunastey cerkwi Woskre-
sienija w rybnym końcu, która w swoim murze
niespustoszona stoi, у z babinca tey cerkwi wi-
dzieliśmy wrota, z cmentarza zamurowane, do ka-
mienicy, w którey mieszkd Jan Rohacewicz, złot-
nik, za prawem у consensem jegomości x. metro-
polity Kijowskiego, jako samże Rohacewicz mienił,
danym; w tey kamienicy w pół izby poraienionego
złotnika stoi wieża у wschodek na dzwonicę,
połowica tey kamienicy noviter restaurowana, a
połowica pusta zostaje, w którey kamienicy przy
pustkach mieszka Jan Renczyński, złotnik także
Wileński, przeciwko którey przez Szklanną ulicę

.ex opposito; stoją trzy kamienice: Bazylego Jasin-
•kiewicza, Romana Hanusa, oba stolarze, у Andrzeja,
rymarza. Te. tedy kamienice jegomość x. metropolita
Kijowski mienił być wybudowane na tym mieyscu,

i,gdzie ,; przed tym ogród był dla chowania ciał
zmarłych, zkąd у teraz terragium;,płacą, со у sami
possessores non negabant. Przeciwnym sposobem
magistrat et communitas miasta J. K. mości Wilna
similiter jako у wyżey terragium, z tych kamienic
należące, jegomości x. metropolicie przyznawali,
salva nihilomnius jurisdictione сі ііі. Szliśmy po-

tym ,do trzynastey cerkwi S. Tróycy, która w
swym murze z cmentarzem ograniczona wespół z
klasztorem panieńskim in ргохіпіа continguitate
stoi. Do tey cerkwi S. Tróycy prezentował actor
rejestr kamienic należących, które ex vi fundatio-
num, donationum et legationum do teyże cerkwi
S. Tróycy czynsz doroczny płacą; nad temi ka-
mienicami, jako extra jurisdictionem metropolita-
nam seorsivo jurę ac immunitatibus uprzywilejo-
wanemu jurisdykcii żadney nie domawiał się. Ex
opposito zaś pomienioney cerkwi stoi druha cerkiew,
w dyzuniey będąca, niedawnemi errigowana czasy,
do którey ratione jurisdictionis praetensae salvam
sibi jurisdictionem ac actionem jegomość x. me-
tropolita Kijowski reservari prosił, jako to niżey
szyrzey circumscriptum, quam solennissime prote-
stando ratione по еііае et praejudiciosae fundationis
contra omnia jura et confederationes regni, et ra-
tione contrayentionis reskryptom у dekretom J. K.
Mości w zabraniu niesłusznym, w zatrzymaniu
niesłusznym у za kilkakrotną reąuisytią nieodda-
niu i niewróceniu praw, przywilejów у funduszów,
ad causam praesentem jegomości x. metropolicie
służących, dotąd nieoddanych у nieprzywróconych,—
tudzież ratione zabrania i przywłaszczenia sobie
dwóch kamienic: jedney, Tomszewska nazwaney, od
urodzonego Naruszewicza, drugiey od Jakuba Kon-
dratowicza, mieszczan Wileńskich nabytych, po le-
wey ręce, idąc do Ostrey bramy, w pewnych gra-
nicach leżących, у insze dobra cerkiewne, do bractwa
S. Tróycy .należące, nulliter et illegitime zabrane,
salvy zachowania potrzebował. Tegoż dnia in in-
stanti descendimus na poswiętne czternastey cer-
kwie S. Jerzego, na Rosie za bramą Ostrą na
przedmieściu będącey, z drzewa quondam pobudo-
waney, per hostilitatem Moschoviticam ogniem
zniesioney у spaloney, pustkami in sua poświętnego
circumferentia zostającey; circumcirca tego poświęt-
nego domy у ogrody, a naprzód domek Macieja,
rzeznika, ogród Bielmaciejewicza, domek Махіта
Kozłowskiego, domek Kazimierza, czapecznika,
domek Andrzejowey, wdowy, domek Jana Radzi-
wiła, domek Andrzeja, malarza, dom Macieja, rze-
znika, dom Jerzego, czapecznika, plac panny Du-
bowiczowny, ogród Woysznarowiczowey, ogród
szlachetnego Mikołaja Rychtera, burmistrza Wileń-
skiego, domek tkacza, ogród rzeznika,—te domki
у ogrody, [do] poświętnego S. Jerzego przynależące
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z których terragium annuatim . płacić possessorom
tych domków у gruntów powinni у de .facto na
każdy rok płacą, mienił. Na ^o magistrat et com-
munitas miasta Wileńskiego, praemissa protesta-
tione, affirmabat, iż o tę cerkiew S. Jerzego w
dekrecie J. K. Mości relaciynym nulla mentio у
na żadnym terminie do niej jegomość x. metropo-
lita nie odzywał się; które poświętne w swoim
ograniczeniu pustkami stoi, ani żaden dom posta-
nowiony, które z obu stron dzieliły ulicę, a do
.tego te domy zawsze do jurisdyki magdeburskiey
należały absąue ulla jegomości x. mertopolity Kijow-
skiego у antecessorow jegomości praepeditione.
Ztąd powróciwszy do miasta, oglądaliśmy poświętne
piętnastey cerkwi S. Kuzmy у Damiana, na Sa-
wicz ulicy leżącey, który plac pusty у goły extat;
ex opposito tego placu kamieniczka szlachetnego
Pawła Grzybowicza у plac, przez pana Szweykow-
skiego zabrany, które ażeby do jurisdyki jegomości
x. metropolity Kijowskiego były exdywidowane,
afektował. E contra magistrat у communitas mia-
sta J. K. Mości Wilna mienili, iż gdzie cerkiewka
drewniana у cmentarz S. Kuzmy у Damiana zo-
stawały, plac pusty w swoim ograniczeniu stoi.
Co dotyczę kamienicy szlachetnego Pawła Grzybo-
wicza, ta zawsze do jurisdyki mieyskiey należała,
z którey jeżeli terragium currit, magistratowi non
constat,—atoli, iż sama uliczka dzieli od poświęt-
nego Grzybowicza kamienicę, twierdzili. Kończąc
za tym dukt a weryfikując ograniczenie, tegoż
dnia jeździliśmy na poświętne ostatniey cerkwi
szesnastey S. Piotra na Zarzeczu, na cmentarzu
którey oglądaliśmy domek Mikołaja Dusiewicza,
Andrzeja Samuelewicza, Krysztofa, mytnika у do-
mek szewca wystawione, które to domki ażeby do
jurisdyki jegomości x., metropolity były exdywido-
wane, affektował. Przeciwnym sposobem szlachetny
magistrat et communitas miasta Wilna wniosły, iż
jako cerkiew.Piotra S., tak у cmentarz pustkami
w swojey circumferencii stoią, z tych zaś domków
jeden szpital, a drugie na gruncie mieyskim wy-
budowane są, których w. dekrecie, na własnych
sądach J . K. Mości relaciynych ferowanym, nulla
mentio; a za tym magistratum, circa jurisdictionem
сі ііет conservari potrzebował. Po takowey tedy
uaszey komissarskiey uczynioney konspekcii, wery-
fikacii et in loco fundorum odprawioney in perso-
nali utriusąue partis comparitione inquisitii, na

terminie ninieyszym, dnia dwudziestego czwartego
miesiąca Marca w roku teraznieyszym przypadłym,
przy bytności jegomości x. metropolity Kijowskiego,
urodzony Jan Lisiewski, plenipotent jegomości,
ratione poświętnego cerkwi у cmentarza S. Po-
krowy controversie swe ferowawszy, kamienice,
domy у place na pomienionym poświętnym pobu-
dowane, non obstantibus . exceptionibus . superius
expressis, do jurisdyki jegomości x. metropolity
adjudicari et exdividi potrzebował. Przeciwnym
sposobem possessores bonorum praedictorum przy
podanych obmowach conservari affektowali. Sąd
J. K. Mości komissarski, nie czyniąc na ten czas
swey deklaracii, do jeneralney odłożył decyzii,
interea o poświętne innych cerkwi ехрегігі na-
kazał. Jakoż in ulteriori processu plenipotent je-
gomości x. metropolity Kijowskiego, dowodząc po-
świętne cerkwi S. Iwana, naprzód do konspekcii
у weryfikacii naszey, in loco fundi existentis od-
prawioney . . . . allegabat, iż dzwonnica przy
cerkwi S. Iwana wymurowana, starodawna, ad
praesens per hostilitatem zruynowana, jeszcze extat,
a same poświętne cerkwi у cmentarz S. Iwana
kamienicami у domami zabudowano jest, o które
za antecessorow jegomości x. metropolity Kijow-
skiego różne zachodziły kontroversie у litispenden-
tie, signanter z Jmci panem Marcinem Gurskim
imci x. Józefa Ruckiego, ten mając pretensią o
zajęcie placu cerkwie S. Iwana, protestacią do xiąg
grodzkich Wileńskich na imci pana. Gurskiego za-
niósłszy, z nich extraktem w dacie roku tysiąc
sześćset dwudziestego, miesiąca Februarii pierwszego
dnia wyjąwsz, у mandat przed sąd J. K. Mości as-
sesorski wyniósł, gdzie ex solennissimis partium
controversiis suspensa cognitione fori pro expedienda
inąuisitione, jaki grunt у jaki ma plac cerkiew S.
Iwana, do grodu Wileńskiego odesłana była sprawa,
na dowód tego dekret sądu J. K. Mości assesor-
skiego, w dacie roku tegoż, miesiąca Apryla osm-
nastego dnia ferowany, przy tym list inąuisitorski
do urzędu grodzkiego Wileńskiego w dacie
roku, miesiąca у dnia tegoż, wydany, pokładał у
produkował; przy tym protestacią na Jmść x.
Przecławskiego, prałata dziekana Wileńskiego, do
xiąg grodzkich Wileńskich zaniesioną у z nich ex-
traktem w dacie roku tysiąc sześćset pięćdziesiąt
pierwszego, miesiąca Julii dwudziestego wtórego
dnia wyjętą, z którey dowodził, #ako Jmść г.
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cławski, dziekan Wileński, nabywszy kamienicę na
gruncie cerkiewnym będącą, do ściany cerkiewney
у do dzwonnicy samey S. Iwana przymurował się;
toż у relacia jeneralska evincit, u tychże xiąg
grodzkich Wileńskich przyznana у z nich wypisem
w dacie roku tysiąc sześćset pięćdziesiąt pierwszego,
miesiąca Julii dwudziestego ósmego dnia wyjęta,
iż wiel. x. Przecławski, dziekan teraznieyszy. Wi-
leński, .bez wiadomości у pozwolenia od jegomości
x. metropolity Kijowskiego przerzeczoną kamienicę
na gruncie cerkiewnym Iwanowskim nabył, którą
restaurując przymurował się do samey ściany sta-
rych murów cerkiewnych у cmentarzowych ]/vva-
nowskich, a przystawiwszy - ścianę cerkiewną mu-
rowaną na mieszkanie у potrzebę sobie niesłusznie,
a co większa, że у okna, które w starym cerkiew-
nym mieszkaniu od lat blizko sta z kratami żela-
znemi wolne były, tedy one świeżo cegłami zamu-
rować kazawszy, mieszkanie starodawne cerkiewne
zaćmił. Co się dotyczę odmiany od imci pana Ko-
tła, podkomorzego Oszmiańskiego, circa conspectio-
nem, inąuisitionem et verificationem podaney, wyżey
w controversii wyrażoney, w tey obmowie Jmść
pan podkomorzy Oszmiański in parte jurisdictionem
metropolitanam agnoscit, kiedy z ogrodu a placu
terragium doroczne pro praeteritis et praesentibus
annis ехоі еге submittuje się, ani samey kamienicy,
w którey Jmść pan podkomorzy Oszmiański rezy-
duje, od jurisdykcii jegomości x. metropolity Kijow-
skiego excypować może, ponieważ antecessores je-
gomości poziemne każdego roku wydawali у od
jurisdykcii jegomości nie wyłamują się; a do. tego
non. de possessipne, sęd de jurisdictione agitatur.
In reliąuo w kamienicy Szeferowskiey, jako sam
Szefer judicialiter recognovit, że schodki cer-
kiewne staroświeckie w kamienicy jego po dziś
dzień extant. A zatym, ażebyśmy, non obstante imci
pana podkomorzego Oszmiańskiego exceptione, prze-
rzeczoną kamienicę^domy у place, na poświętnym
S. Iwana wybudowane, do jurisdykcii jegomości
x. metropolity Kijowskiego przysądzili, affektował.
Przeciwnym sposobem szlachetny pan Zaleski, ple-
nipotent, in praesentia magistratu et communitatis
in oppositum divizyę miagta na trzy części, uczynione
dla wcześnieyszey J. K.; Mości rezydencii, ichmoś-
ciow panów deputatów Tryb. stanciey et propter
meliorem komissiey, jeżeliby jaka ex merito legis
naznaczona była, commoditatem, za szczęśliwey re-

zydencii najjaśnieyszego Władysława Czwartego,
przez jaśnie. oświeconego niegdy хіесіа jegomości
Albrychta Radziwiłła, kanclerza W. X. Litewskiego,
podczas komissii odprawioną, pokładał, w którą
dywizią że te wszystkie domy na poświętnym cer-
kwi S. Iwana, jako pars adversa allegat, będące,
absąue ulla antecessorow jegomości x. metropolity
Kijowskiego, contradictione weszły у magistratowi
Wileńskiemu podane są, drugie zaś ante unionem
libertowane, konstytuciami seymowemi excypowane,
także kamienice у domy szlachetskie, do ziemstwa
należące, uwolnione, na pomienioney exdywizyi nie
są wpisane, lecz circa jura et immunitates suas
zachowane, konstytucją anni millesimi sexcentesimi
sexagesimi septimi in toto utwierdzono. W tey
tedy exdywizii per expressum kamienica, imci pana
Naborowskiego napisana, imci p. Kotłowi, podko-
morzemu Oszmiańskiemu za słusznym prawem ces-
sit, a to vigore konstytucii anni tysiąc pięćset
ośmdziasiąt pierwszego, w którey cautum, iż eque-
stri ordini po miastach у miasteczkach kamienice,
domy у place nabywać wolno, salvis oneribus ci-
vitatis, niespecyfikując, ani dokładając innych juris-
dyk, pogotowiu metropolitańskiey; a do tego kon-
stytucia roku tysiąc sześćset pierwszego w mieście
J. K. Mości Wileńskim trzy tylko jurisdykcie:
zamkową, biskupią у magdeburską postanowiła у
approbowała у insze prywatne jurisdyki różnemi
przywilejami у dekretami zniesione у annihilowane.
A lubo J. K. Mość, pan nasz miłościwy jurisdykcią
jegomości x. metropolicie Kijowskiemu na kamie-
nicach у domach у na placach poświętnych morę
cerkiewnych przysądził, jednak drugie kamienicy,
domy у place. extra poświętne będące, przy juris-
dyce magdeburskiey Wileńskiey zachował, podług
którey J. K. Mości decyziey interest latitudinem
et longitudinem poświętnych probare, a potym do
exdywizii accedere, ani ta nuda strony powodowej
assertio quidquara operari może, że te kamienice
wszystkie od dzwonnicy S. Iwana do kamienicy
Szeferowskiey na poświętnym miały być wystawione,
których in longum czterdzieście kroków nayduje
się od dzwonnicy do kamienicy Szeferowskiey
y, jeżeli tak wielka cerkiew у cmentarz był, ni-
czym non probatur, у owszem ex jurę canonico
contrarium elicitur, że kościoły katolickie у cer-
kwie, w Unii sw. będące, żadnych nie maią cmen-
tarzów, których circumferentia .w funduszach cir-
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cumscribi zwykła; jako to et in casu praesenti
лоп deducitur, kto tę cerkiew S. Iwana erexit,
fundavit et dotavit oną, kto cmentarz zakładał у
wymierzał; у jeżeli jakie około cerkwie S. Iwana
kamienice, jurisdykcii mieyskiey podległe są, za tych
jegomość x. metropolita Kijowski jurisdictionem
suam pretendere nie może, jako to wielebni xx.
oycowie societatis Jesu domus professae Vilnensis,
przy kościele S. Kazimierza rezydujący, lubo ka-
mienicę obok S. Kazimierza w rynku leżącą w
swym dzierżeniu mając, jedną fórtkę na cmentarz,
a'drugą do klasztoru wybili, jednak jurisdykciey
żadney sobie nad tą kamienicą non arrogant у
owszem sami wszelkie publiczne у prywatne con-
trybucie do miasta wydają et inquilini, pro tempore
w teyże kamienicy icłimościow xx. Jezuitów mie-
szkający, oneribus civitatis et jurisdictioni сі ііі
podlegają. A że jegomość x. metropolita Kijowski
prawa na kamienicy imci x. Przecławskiego, dzie-
kana Wileńskiego, exhibet, a onych szlachetnemu
magistratowi et communitati per copias nie dał,
communicationem onych potrzebował. E contra
plenipotent jegomości x. metropolity Kijowskiego
replikując wniósł, iż dilatio super diiationem non
datur, już brali na kopie z tych у z innych spraw,
teraz iterato na kopie dilatio żadna currere nie
może, allegowana zaś exdywizya miasta na trzy
części у konstytucia sexagesimi primi anni у inne
wszystkie rationes, per partem conventam illatae,
abunde satis w sądach J. K. Mości relaciynych są
refutatae, enudatae у oraz annihilatae. Circumfe-
rentio et latitudo cmentarzów certo certius z fun-
duszu demonstraretur, gdyby, per hostilitatem et
violentiam magistratu Wileńskiego, spraw у
funduszów detentionem, ad manus przewieleb-
nego aktora deyenire mogło. Ale teraz rebus
sic stantibus ex angustia loci, ex latitudine dzwon-
nicy et ex re oculis subjecta ukazuje się kamienica
imci pana Kotła, (którą) excipit sobie do ziemstwa,
У jako w tych wszystkich domach у kamienicach,
o które praesens vertitur actio, nigdy Tribunał nie
stawał, tak у w kamienicy imci pana Kotła, który
in parte agnoscit jurisditcionem у nigdy go magi-
strat me sądził, bo tego non probat dekretami, ani
żadnemi documentami, et quod maximum, że na
tym mieyscu у cmentarzu żadnego magistrat Wi-
leński non probabit domu, który by na tyra miey-
scu wybudowany zostawał у do jurisdyki ich nale-

żał, a za tym circa assertionem suam et exhibiti-
onem documentorum, na poświętne cerkwi S. Iwana
exhibitorum, imci x. Mikołajowi Rybińskiemu, pro-
topopowi Wileńskiemu, a in ąuantum by sądowi
naszemu komissarskiemu videretur, у samemu je-
gomości x. metropolicie Kijowskiemu ad juratoriam
comprobationem zabierał, po wykonaniu którey ka-
mienice, domy у place wyżey wyrażone, na poświę-
tnym S. Iwana wystawione у pobudowane, do ju-
risdykciey metropolitańskiey wiecznemi czasy adju-
dicari affektował. Sąd J. K. Mości komissarski,
ponieważ szlachetnemu magistratowi et communi-
tati już była pozwolona na copię spraw dilatio,
iterato zaś dilatio supra diiationem de jurę nie jest
concessibilis, przeto amputata ejusmodi dilatio'ne in
ulteriori processu non descendendo, na ten czas in
cognitionem do dalszey decyzii swey rejektę uczy-
nił. A tym czasem do poświętnego cerkwi S. Mi-
chała accedere stronom demandavit. Za czym ple-
nipotent jegomości x. metropolity Kijowskiego pod-
ług ograniczenia у duktu przystępując do poświęt-
nego cerkwi S. Michała tyłem, a in continguitate
do cerkwi у dzwonnicy S. Iwana leżącego, którey
cerkwi znaku żadnego nie zostaje, lecz na tym
mieyscu różne kamienice wymurowane są, jako to
kamienica na. samym rogu na ulicy Zamkowey sła-
wetnego niegdy Piotra Melera, cyrulika, w dzier-
żeniu sławetnego pana Sadowskiego у drugich
sukcessorow sławetnego pana Marcina Jensena,
także cyrulika Wileńskiego, będąca, kamienica ce-
chu krawieckiego Wileńskiego, kamienica sławet-
nego pana Dezauza, kamienica sławetnego Marcina
Negowicza, kamienica imci pana Osifiskiego, w
dzierżeniu na ten czas sukcessorki jaśnie oświe-
conego jegomości pana koniuszego, w którey szla-
chetny pan Goliusz ex locato et conducto mieszka;
że. tedy wszystkie kamienice plenipotent jegomości
x. metropolity Kijowskiego mienił być wymuro-
wane po spaleniu cerkwie у miasta J. K. Mości
Wilna, w roku tysiąc pięćset pięćdziesiąt siódmym,
za consensem у dozwoleniem antecessorow jego-
mości x. metropolity Kijowskiego, na placu у cmen-
tarzu cerkwi S. Michała, wprzódy od antecessorow
modernorum possessorura drzewem wybudowane,
pod jurisdykę mieyską nulliter et illegitime sine
scitu et consensu ichmościow xięży metropolitów
podane, murami teraz mimo processa у prawne
inhibicie wymurowane są, na d o ^ d tego pokładał
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•testament swieszczennika Wileńskiego, przy cerkwi
S'. Jerzego rezydującego, pod datą roku tysiąc
pięćset dwudziestego wtórego, który schodząc z
tego świata, a dobrami swemi ostatnią wolą dys-
ponując, swieszczennikowi drugiemu, przy cerkwi
S. Michała w mieście Wileńskim będącemu, szubę
lisią zapisał; produkował przy tym litteras inve-
stiturae imci xiędza Makarego, który w roku ty-
siąc pięćset czterdziestym szóstym swieszczennika
do S. Michała ordynuje у stanowi, za tą tedy
inyestiturą ad apprehensionem cerkwi у рго еп-
tow do niey należących przyszedłszy, przez lat je-
dynaście ad conflagrationem in reali et pacifica
continua et non interrupta possessione trzymał,—
a że Iwan Jachimowicz, krawiec Wileński, dom
swóy, na gruncie cerkiewnym, z jedney strony
między cerkwią S. Iwana, z drugiey zaś strony
między cerkwią S. Michała pobudowany, z czyn-
szem dorocznym, po kop sześciu Litewskich przy-
chodzącym, przedał listem przedażnym, u xiąg grodz-
kich Wileńskich przyznanym у z nich extraktem
w dacie roku tysiąc pięćset pięćdziesiąt dziewiątego
wyjętym, dowodził, za którym prawem, legitime
sobie służącym, Płatner dzierżącym będąc, gdy

czynszu dorocznego in termino nie wypłaciwszy,
budynków nieco przyczynić у budować się chciał,
tedy od anteeessorow jegomości x. metropolity Ki-
jowskiego zaszła urzędowa inhibitia, ażeby pod za-
płaceniem stu kop Litewskich budować się nie
ważył, jako to przerzeczona inhibitia, na urzędzie
ciwuństwa Wileńskiego przyznana, wypisem wda-
cie roku tysiąc pięćset sześćdziesiąt czwartego
wyjęta, testatur. Więc iż grunty, do poświętnego
S. Michała przynależące, Jmść pan Samuel Wie-
liczko zabrał był, protestatią, do xiąg grodzkich
Wileńskich o to zaniesioną у z nich extraktem w
dacie roku tysiąc sześćset dwudziestym, miesiąca
Februarii piętnastego dnia wydaną, atecessorowie

szlachcie na ten czas, kiedy Piotr Meler, cyrulik,
kamienicę, w którey ad praesens sukcesorowie ze-
szełego sławetnego Marcina Jensena, cyrulika, mie-
szczaniaa Wileńskiego, mieszkają, restaurując у mu-
rem errigując, fundamenta zakładał, trun у kości
ludzkich nie mało nalezionych oglądawszy, relacią
swoją u xiąg głównego trybunału oczewisto staną-
wszy przyznał, którą pod datą roku tysiąc sześć-
set dwudziestego wtórego, miesiąca Maja dwudzie-
stego siódmego dnia, autentice za dyrekcii jaśnie
wielmoż. jegomści pana Mikołaja Chlebowicza ka-
sztelana Wileńskiego, na on czas marszałka Try-
bunalnego, przyznaną у konnotowaną, także rela-
cią szlachetnego Władysła(wa) Postawski, jenerała
w. Wileńskiego, u xiąg grodzkich Wileńskich re-
cognitam у z nich wypisem w dacie roku tysiąc
sześćset siedmdziesiąt pierwszego, miesiąca Febru-
arii dziewiątego dnia depromptam, exhibuit, z któ-
rey dowodził, jako w kamienicy sukcessorow sła-
wetnego Marcina Jensena, gdy zrąb drewniany już
dobrze struchlały zapadł, dół uczynił się, gdzie

kości nie mało człowieczych parobcy sławetnego
pana Sadowskiego znalazłszy, у drzewo struchlałe
powybierawszy, doł piaskiem zasypali. Z tych
tedy dokumentów elicitur, że cerkiew S. Michała

jegomości x. metropolity Kijowskiego, mając o ta-
kie cerkwie stałe praejudicium, pozwami mandata-
mi przed sąd J. K. Mości assessorski w tymże roku
tysiąc sześćset zapozwali, gdzie у dekreta ex per-
sonali abo in contumaciam otrzymane musiały być,
które per inąuietatem temporum poginęły albo też
zawieruszyły się. Pokładał przy tym relacią szla-
chetnego niegdy Jana Gronostayskiego, jenerała Wi-
leńskiego, który od anteeessorow jegomości x. me-
tropolity Kijowskiego będąc użytym, przy stronie

у cmentarz antiąuitus, gdzie kamienica sukcessorow
pana Marcina Jensena, kamienica cechu krawiec-
kiego, kamienica Dezauza, kamienica sławetnego
Negowicza, kamienica zborowa imci pana Osińskiego
są wymurowane, na tym mieyscu ante conflagrl-
tionem być musiały, у te kamienice, ponieważ
cerkiew była, propter angustiam loci na ten czas
być nie mogły; a do tego, że jako moderni posses-
sores tych kamienic, tak у magistrat Wileński
probare nie mogą, iż na tym mieyscu ante confla-
grationem miasta у cerkwie domy errygowane były
insuper у to wnosił, że in hoc triangulo circum-
circa mieszczanie, mieszkający na cmentarzach у
gruntach cerkiewnych, terragium doroczne płaca
jakoż tedy w tryanguł kamienice pomienione mię-
dzy cmentar S. Michała z jedney strony weszły у
weyść mogły, a zatym ргае іа juratoria jegomości
x. metropolity Kijowskiego comprobatione wyżey
mianowane kamienice do jurisdyki metropolitańskiey
exdividi potrzebował. p 0 takowey jegomości x
metropolity Kijowskiego illacii, sławetny pan Jan
Sadowski, cyrulik Wileński, imieniem swoim у
drugich consuccessorow sławetnego pana Marcina
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Jensona, dowodził, iż kamienica na gruncie, prawu
ziemskiemu wieczystemu podległym, wymurowana
jfist, to listem хіесіа jegomości Mikołaja Krysztofa
Radziwiła pod datą roku tysiąc sześćset trzynastego
У inszemi dokumentami, na ten czas produkowanemi,
У raciami, u sądu naszego wnoszonemi, próbując,
ażeby przy obmowie pod czas inąuizycii, conspekcii
У егіікасіі in loco fundi podaney, wyżey insero-
waney, zachowany był, prosił у domawiał się.
Krawcy zaś Wileńskie względem kamienicy cecho-
wey deducebant. iż oni od imci pana Samuela
Wieliczki w roku tysiąc sześćset siedmnastym
przerzeczoney nabyli kamienicy, na którą у prawo
sobie służące pokazywali, libertatem affektowali,
a pan Syrnon Szmat imieniem pana Jana Dezauza
ob absentiam et ignorantiam onego przy podaney
obmowie conservari ad adventum pana Dezauza
rejici potrzebował. Co się zaś dotyczę kamienicy1

sławetnego pana Negowicza, ten deducendo, jako1

аи te unionem prawu mieyskiemu podległa у od !

stanowisk wszelakich pod czas rezydencii J. K.
Mości, pod czas sądów głównego trybunału у pod
czas komissiey, także zjazdów publicznych, liberto-:
wana jest, a naprzód, pokładając dyspozycie ante-'
cessorow swoich, produkował kupno na dom, od
sukcessorow Anny Matysowey przed sądem ławni-:

czym Wileńskim w roku tysiąc pięćset pięćdziesiąt!

dziewiątym, w piątek po przewodney niedzieli, sła-j
wetnemu Janowi Katerle, mieszczaninowi у cyru-!

likowi Wileńskiemu, za sumę pięćset kop Litew-
skich przedany, in persouam jego przyznane, ex-
traktem z tychże xiąg wydane, rigore którego
prawa poinieniony sławetny Katerla ad realem ;
tegoż domu przyszedłszy apprehensionem et in pa-j
cifica possessione dobrze auto unionem Korony Poi-,
s U C 7 z W.̂  X. Litewskim zostający, w roku tysiąc j
pięćset sześćdziesiąt pierwszym, miesiąca Decembrfi
siódmego dnia, od najasnieyszego Zygmunta Augu- i
stahbertacią domu swego Katerlhiskieg» otrzymał,!
Którym od ustanowienia gości cujuscunąue status
et conditionis ludzi poinieniony dom uwolniony

jest. lost fata zaś sławetnego Katerli, sukcessoro-
wie jego tenże dom dziedziczny, jurę successionis
na się spadły, szwagrowi sławetnemu Woycicchowi
Pierchale у matce jego, a s i o s t r z e s w e y R e g i n i e

Janownie Katerlance za pewną summę przedawsiy
przed szlachetnym urzędem burmistrzowskim Wi-
leńskim w roku tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt

czwartym, miesiąca Septembra dwódziestega pfą-
tego dnia, przyznali, jako to autenticum instrnmen-
tum, przed sądem naszym productum. evincit. Ten
tedy sławetny Pierzchało, odebrawszy różne dyspo -
życie domu tego, in personam suam służące, liber-
tacią wyżey rzeczoną, aby vim et majus robur
mieć mogła, do xiąg nobilis officii consularis Vil-
nensis podaną, Pierzchale wyjętą, produkował; post
decessum którego legitimi successores jego, tenże
dom Katerliński similiter szwagrowi swemu sła-
wetnemu Woyciechowi Godwilewiczowi у siostrze
swey Zofiey Pierzchalance przedawszy, przed tymże
urzędem burmistrzowskim у radzieckim Wileńskim
przyznali. Na dowód tego actuin autenticum ven-
ditionU pod datą roku tysiąc sześćset dwódziestego,
miesiąca Jimii dwódziestego siódmego dnia, poka-
zał, a że po zeyściu z tego świata Godwilewicza,
sukcessorki jego Dorota у Zofia Godwilewiczówny
sortes suas w kamienicy oyczystey Katerlińskiey
braterskiey rodzoney Michałowi у Krysztofowi
Godwilewiczom, obywatelom województwa Nowo-
gródzkiego prżedali у na tymże urzędzie mieyskim
w dacie roku tysiąc sześćset trzydziestego trzeciego,
miesiąca Julii piątego dnia, przyznali, sam orygi-
nał testatur; tandem pan Michał Godwiłowicz,
obywatel wojew. Nowogródzkiego, połowę kamie-
nicy, o którą praesens rertitur actio, sławetnemu
Marcinowi Negowiczowi, kupcowi у mieszczaninowi
Wileńskiemu, za summę trzech tysięcy złotych Pol-
skich zbywszy, przed sądem ławniczym Wileńskim
przyznał, która per deputatos e medio judicii scabina-
lis (in) mtromissionein w roku tysiąc sześćset czter-
dziestym pierwszym, miesiąca Februarii piątego
dnia, podana jest. Similiter у druga medietas od
iinci pana Krysztofa Godwiłowicza sławetnemu panu
Marcinowi Negowiczowi cessit у na evictią osobliwy
list, zapis obligaciyny dany, był prezentowany. A
gdy w roku tysiąc sześćset czterdziestym wtórym
post fata szlachetnego Wilhelma Engilberta, гаусу
Wileńskiego, opiekunowie do dóbr у potomstwa
po nim pozostałych reskryptami nayjaśnieyszego
J. K. Mości Władysława czwartego przydani, per
sententiam officii ob concurrentiam reskryptow у
libertaciey przed sąd J. K. Mości assessorski byli
odesłani, tedy między innemi sławetny Negowicz
za przerzeczoną libertatią ab onere tutellae liber
declaratus, subseąuenter za sie magistrat Wileński
in convulsionem prawa, ante ffnionem służącego.
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kamienicę sławetnego Negowicza bezprawnie na-
znaczał у w rejestrze swym podawał, aby in futu-
rum naznaczać у podawać nie ważył się, reskryptera
nayjaśnieyszego J. K. Mości Władysława Czwar-
tego, pod datą roku tysiąc sześćset czterdziestego
trzeciego, miesiąca Kwietnia trzydziestego dnia,
wydanym, cautum; za tymi tedy libertaciami imci
panu Alexandrowi Laskowskiemu ex officio nazna-
czona, że denegata była gospoda, pomieniony Jmść
pan Laskowski sławetnemu Marcinowi Negowiczowi
eo nomine przed sąd jegomości pana Kazimierza
Leona Sapiehi, marszałka wielk. W. X. Litewskiego
instituit actionem, gdzie ob cognitionem et inter-
pretationem pririlegiorum do sądu J. K. Mości
assessorskiego remissa subsecuta, л sądzie zaś as-
sessorskim prawa, przywilegia, któremi od stawie-
nia gości kamienica Katerlińska uwolniona у dekre-
tem J. K. Mości assessorskirn w roku tysiąc sześć-
set czterdziestym czwartym, feria ąuinta ante do-
minicam Judica ąuadragesimalem, approbowane у
utwierdzone są, mimo który dekret у libertacią,
gdy ad instantiam imci pana Eustachego Fiedoro-
rowicza, stanowniczego, ratione editionis, inscrip-
tionis et stommatum avulsionis przed sąd marszał-
kowski sławetny Marcin Negowicz zapozwany był,
tedy ex solennissimis partium controversiis pana
stanowniczego a paenis protunc uwolniwszy, przy
prawach libertaciynycli у dekretach wiecznemi czasy
sławetny Negowicz zachowany jest, eo adjecto, żeby
w przyszły czas stanowniczy, który zapisować bę-
dzie, tey kamienicy podawać у nikogo stawić у
prowadzić nie ważył się pod winą dwóch set czer-
wonych złotych et paena sessionis turris założona
jest, jako w samym dekrecie marszałkowskim, w
dacie roku tysiąc sześćset czterdziestego ósmego,
feria tertia ante dominicam Ramis palmaram wy-
danym, szerzey opisano у dołożono jest. A że mię-1
dzy sławetnym panem Negowiczem a pany prowi-
zorami szpitalnemi o zajęcie jakoby gruntu szpital-
nego w ogrodzie у wystawienie ściany murowaney
jakoby z uymą gruntu szpitalnego, także у о insze
pretensye różne przed tym trudności у dyfferencie
zachodziły, tedy za consensem у wiadomością je-
gomości x. Antoniego Sielawy, metropolity Kijow-
skiego, antecessora aktora teraznieyszego, jako
supremi directoris bonorum xenodochialium, tudzież
za zgodą у zezwoleniem szlachetnych panów bur-
mistrzów, radziec у ławników ławicy Greckiey,

jako prowizorow dóbr szpitalnych, pewna kompo-
zycia przyjacielska postanowiona, przez jegomości
x. Sielawę approbowana, ad acta officii consulum
Vilnens. podana, extractem w dacie roku tysiąc
sześćset pięćdziesiąt wtórego, miesiąca Oktobra
dwadziestego pierwszego dnia, wyjęta, testatur. Więc
iż przez nayjaśnieyszego Króla J. Mości Jana Ka-
zimierza у przez teraznieyszego Króla J. Mości
Michała, szczęśliwie nam panującego, przerzeczona
kamienica przy prawach у wolnościach, ante unio-
nem nadanych, zachowana jest, libertacie datami w
nich wyraźonemi produkowawszy, ażebyśmy przy
jurisdyce mieyskiey kamienicę Negowiczowską za-
chowali, prosił. A że у druga a latere kamienica
zborowa, alias imci pana Osińskiego, w dzierżeniu
xiężniczki jeymości panny koniuszanki W. X. Li-
tewskiego będąca, similiter ante unionem do juris-
dyki magdeburskiej- należała, pokładał actum au-
tenticum renditionis, pod datą roku tysiąc pięćset
dziewięćdziesiąt szóstego, feria secunda post domi-
nicam conductus Paschae ргохіта, sporządzony, z
którego dowodził, jako Urban Rożycki, rymarz у
mieszczanin Wileński, od Wasila Iwanowicza, mie-
szczanina Mińskiego у małżonki jego za kop siedm-
set Litewskich dom, gdzie teraz kamienica imci pana
Osińskiego murem wystawiona jest między kamieni-
cami z jedney strony Frydrycha Alexandrowicza,
;łotnika, burmistrza Wileńskiego, a z drugiey strony

Jana Katerli, cyrulika Wileńskiego, będący, prze-
dawszy, przed szlachetym sądem ławniczym Wileń-
skim przyznał, który to dom uczciwy Stanisław
Augustynowicz Kozieł, mieszczanin Wileński у
Dorota Bakierowna Rożyeka, małżonkowie, jurę
diyino et naturalis sukcessionis titulo po zeyściu
Urbana JRożyckiego, wuja swego, spadły, in perso-
nam uczciwego Michała Kłonkowskiego, mieszcza-
nina у krawca Wileńskiego, za pewną summe
pieniędzy przedawszy, przed tymże sądem szlachet-
nym ławniczym Wileńskim przyznali, na którym
terminie similiter uczciwy Kłonkowski imci panu
Pawłowi Osińskiemu у jeymości pani Reginie Bie-
likowiczównie, małżonkom, za tysiąc dwieście kop
groszy Litewskich judicialiter przedał у przyznał;
na dowód tego prezentował wendycią pod datą
roku tysiąc sześćset czterdziestego piątego, feria
tertia ante festuin sanctorum Fabiani et Sebastiani,
dnia siedmnastego Januarii, z xiąg szlachetnego
sądu ławniczego Wileńskiego autentice wydano. A



— 419 —

że na tym domie, abo raczey kamieniej', Wyhanow-
ska nazwaney, pewną część Łucia Bakiewna Ro-
życka, w panieńskim stanie zostająca, miała, na
osobę tegoż imci pana Osińskiego у pani m ałżonki
jejmości cedowała у iv sądzie ławniczym Wileń-
skim przyznała, jako to autenticum venditionis
instrumentum, w dacie roku tysiąc sześćset czter-
dziestego piątego, miesiąca Februarii siódmego dnia,
extraditum, także rezygnatia starszego ławnika
iacta, autentice wydana, evincunt; subsequenti zaś
tempore Jmść pan Paweł Osiński, będąc pilno po-
trzebny pewney summy pieniędzy, pomienioną ka-
mienicę, o którey praesens vertitur actio, za sześć
tysięcy złotych starszym Zboru kalwińskiego Wi-
leńskiego przedawszy, w roku tysiąc sześćset pięć-
dziesiąt wtórym, miesiąca Apryla dziewiętnastego
dnia, przyznał, vigore którego przyznania intro-
missio nemine contradicente dana jest. Tandem
resignatio w tymże roku, miesiąca Maja dziesiątego
dnia, judicialiter subsecuta, extractem wyjęta, pre-
zentowana jest. Za takowym tedy prawem starsi
Zboru kalwińskiego Wileńskiego, sobie służącym,
zeszłemu jaśnie oświeconemu xięciu jegomości Ja-
nuszowi na Birżach у Dubinkach, na ten czas je-
neralnemu xięstwa Żmuydzkiego staroście, hetma-
nowi polnemu, a potym wojewodzie Wileńskiemu,
hetmanowi zaś wielk. W. X. Litewskiego, za po-
dobną summę pieniędzy, to jest za sześć tysięcy
złotych Polskich przedawszy, coram nobili judicio
scabinali Vilnensi w dacie roku tysiąc sześćset
pięćdziesiąt trzeciego, miesiąca Februarii czterna-
stego dnia przyznali, za którym intromissia bez
żadney ni od kogo contradykcii dana jest. Post
fata zaś onego jurę divino naturalisque successio-
"is titulo in sinum xieźniczki jeymości panny ko-
niuszanki W. x. Litewskiego, in minorennitate na
ten czas zostającey, devoluta, za którym to prawem
spadkowym xiężniczka jeymość słusznie у prawnie
dzierżąca iest; i że ta kamienica do przesądu miej-
skiego magdeburskiego należy, affirmabat. A co
jegomość x. metropolita Kijowski do juramentu
zabiera się, to przjsięga na ten czas jako extraor-
dinaria probatio currit, kiedy ordinariae deside-
rantur probationes; a za tym ażebyśmy non obstante
juramento jegomości x . metropolity, do którego
się Ьепе оі zabiera, possessores bonorum cir-
ca jura praedicta, magistratum vero circa juris-
diclionem civitatensem conserwowali, domagał

się. In contrarium plenipotent iegomości metro-
polity Kijowskiego replikując wniósł, iż possessores
praesentes bonorum, na poświętnym Michała S.
fixorum, protunc existentium, ani do ziemstwa zry-
wać się nie mogą, a naprzód sławetny Sadowski z
drugiemi konsukcessorami sławetnego Marcina
Jensena już przed sądem naszym komissarskim
excypować у do ziemstwa zrywać się nie może,
który będąc cyrulikiem, mieszczaninem Wileńskim,
genus tylko nobilitatis usurpare chce, ani listu
хіесіа Jmści Radziwiłła pod rokiem tysiąc sześćset
trzynastym sukcessorom sławetnego Sadowskiego
na pomieniony plac, na którym kamienica Mele-
rowska erigowana jest, suffragari może, bo ten już
post conflagrationem cerkwie у miasta dany jest,
jako у insze dobra, cmentarze у cerkwie przez
tegoż godney pamięci jaśnie oświeconego xiązęcia
jegomości Krzysztofa Radziwiła nulliter były za-
brane у na Zbór kalwiński w mieście J. K. Mości
Wilnie obrócone, tak 'y ten cmentarz S. Michała
nulliter et indebite był przez tego xiążęcia jego-
mości zabrany у niesłusznie słudze swemu niebos-
czykowi panu Wieliczce puszczony, na który plac
у cmentarz sam xiąże jegomość nie miał у nie po-
każe, ani tego probabit pars citata, że ante con-
fiagrationem cerkwie S. Michała tego placu in pos-
sessione był, podatki Rzeczypospolitey do ziemstwa
płacił, ale dopiero po spaleniu у zruynowaniu
cerkwi ten pomieniony cmentarz nulliter deoecu-
pavit у wprzódy drewnianemi domkami zabudował,
a potym sukcessu temporis, gdy nieboszczyk Piotr
Meler tę kamienicę z fundamentu erigował, poka-
zała się luculonter proprietas cementerii, kiedy
przy wybieraniu fundamentu niemałą gromadę kości
trupich powyrzucano, у antecessorowie terazniey-
szego actora toties, quoties de riolentia et adem-
pt'one fundi ecclesiastici protestati sunt у ex au-
tenticis instrumentis, ad acta recognitis, elicitur
circumferentia et contingvitas cmentarza tego z
cmentarzem cerkwi S. Iwana; ani to strona pro-
babit, że ante conflagrationem cerkwi S. Michała
na tym mieyscu у placu kiedykolwiek dom у ka-
mienica jaka była in possessione xiążęcia jego-
mości, od którego te place nulliter są nabyte, ani
tak miasto, jako też ziemstwo. ullam kiedykolwiek
nad tą kamienicą exercuit jurisdictionem, ponieważ
tego pars conventa żadnemi non probat dokumen-
tami. Cech zaś krawiecki у ten^pendonte lite między
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sukcessorami jegomości x. metropolity Kijowskiego
•z imci panem Wieliczkiem przerzeczoney kamienicy
•od imci pana Wieliczki nabywać nie mógł, у jeżeli
nabył, tedy nulliter już po pogorzeniu, jako to
aktus venditionis pod datą roku tysiąc sześćset
siedmnastego testatur. A co sławetny Szmat, imie-
niem sławetnego Dezauza obmowę podawszy, ad
adventum sławetnego Dezauza гейехіі negotium
praesens potrzebuje, to beneflcium stronę podkać
nie może, ponieważ poraieniony Dezauz, przed zaczę-
ciem komissii naszey na jeneralną komissią woy-
skową Wileńską przybywszy, a z poborcą powiato-
wym mając sprawę, przez czas niemały na komissii
attentował, tandem sprawę swą patronowi zleciw-
szy, a obwieszczenie od jegomości x. metropolity
Kijowskiego wiecznie sobie na kamienicy swey,
Dernałowska nazwaney, podane mając, terminu zaś
w innotescencii naznaczonego nieczekając, consulto
in contomptum autoritatis commissarialis precz
odjechał, na dowód tego innotescencią, u xiąg
grodzkich Wileńskich przyznaną у z nich extraktem
wydaną, pokazawszy, a z niey, jako każdemu sigil-
latim obwieszczenie jest podane, dowiódłszy, obmo-
wy uchylenia affektował. Quantum vero spectat
kamienicy sławetnego Negowicza, winnika, miescza-
nina Wileńskiego, przeciwko któremu jeżeli szla-
chetny magistrat у communitas Vilnensis ratione
libertacii jakowych, si ad małe narrata in summum
praejudicium magistratus et civitatis otrzymanych,
agere niechcą, tedy plenipotent aktora solenni
praemissa protestatione respektu ejusmodi abusus,
salva sobie reservata actione, contra jura, od sła-
wetnego Negowicza proJukta, replikując, opposuit,
iż prawa jego у llbertacie subsistere nie mogą, a
naprzód, iż pririlegium Sigismundi Augusti, pod
datą roku tysiąc pięćset sześćdziesiąt pierwszego
collatum, jako personale, cum persona extinctum,
które to privilegium coriditionaliter nadane jest,
że miał quibusvis oneribus cmtatis subesse; sub-
secuta potym confirmatio Yladislai Quarti w roku
tysiąc sześćset czterdziestym trzecim у ta, inąuantum
confinnabitur, in tantum valet, w którey clausula
żadna nie jest interposita у owszem daleko jest
dołożona więcy, aniżeli w pierwszym przywilejum
było. Za. tym tedy przywilejem dom Katerli pro
libitu jego przedać pozwolono, z którego evidenter
apparst. iż to grunt był. . . . *) ani vendycie у

*) Ироііусісь т, рукописи.

intromissie, per officium consulare dane, quidquam
parti citatae opitulari mogą, ponieważ incompeten-
ter, nulliter etillegitime celebrantur et expedieban-
tur, idem enim est non fleri, quam quod illegitime
fieri, za czym у ta kamienica Negowiczowska, in
fundo ecclesiastico na poświętnym cerkwi Michała
S. już post conflagrationem wymurowana, do
jurisdykcii jegomości x metropolity należeć musi;
similiter kamienica imci pana Osińskiego, przeciwko
któremu o zabranie placu cerkiewnego w roku
tysiąc sześćset trzydziestym pierwszym protestacia
jest zaniesiona, także у druga o wożenie drzewa
na tenżo plac jest ponowiona. Przy takowych
tedy wyżey nomienionych dokumentach insuper
abundanti jegomości x. metropolicie Kijowskiemu
adjuratoriam comprobationem circa assertionem
suam zabierał, po wykonaney którey przezwano
kamienice, na poświętnym Michała S. wystawione
у wymurowane, do jurisdykcii metropolitańsftiey
exdividi potrzebował. Sąd J. K. Mości komissarski
inhaerendo anterionbus decretis suis względem
I)ierwszych poświętnych, z gruntów cerkiewnych
latis, similiter ratione poświętnego Michała S. in
disquisitionem nie wchodząc у żadney na ten czas
sentencii nie promulgując, do dalszey jeneralney
decyzii swey cognicią у deklaracią suspendował.
Interea do drugich następujących poświętnych, in
crastinum, to jest do dnia dwadziestego piątego
praesentis odłożywszy, przystąpić nakazał; na ter-
minie tedy ninieyszym dnia dwadziestego piątego
miesiąca Marca w roku teraznieyszym tysiąc sześćset
siednidziesiąt pierwszym, z rejekty wczorayszey у
z porządku rejestrowego, w sądzeniu przypadającym
у dotąd się kończącym, za przywołaniem stron do
prawa przoz tegoż jenerała szlachetnego pana
Adama Sorokę, przerzeczony plenipotent jegomości
x. Metropolity Kijowskiego in personali samego
jegomości coinparitia, podług pomienionego ogra-
niczenia у duktu odprawionego procedując. twier-
dził, że na poświętnym cerkwi S. Mikołaja kamie-
nica szpitalna S. Spasa, w którey mieszka Fiedor
Szpakowski, kamienica Jana Hutmana, dom Osta-
fieja Niescierowicza, szewca, domek Krysztofa
Szulca, kowala, kamieniczka pusta Lebiedziewskiego,
domek Fiedora Szpakowskiego, domek Matyjasza
Marcinkiewicza, szewca, domek Ostalieja Iwano-
wicza, szewca, ogród Stanisława Staligowskiego,
domek Tomasza Sadkowskiego wybudowane są; na
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tego pokładał autenticum instrumentum, w j
roku tysiąc sześćset siedmnastym wydane, zktó-i
rego próbował, jak Piotr Wasilewicz. miecznik,

•mieszczanin Wileński, dom swóy własny pod dzwon-
nicą S. Mikoły. na ulicy Smilińskiey, w pewnych |
granicach leżący, Janowi Dziedziule, krawcowi, |
mieszczaninowi Wileńskiemu, w pewney summie
pieniędzy prawem zastawnym zawiódł, у na urzę-
dzie ziemskim Wileńskim przyznał у w intromissią
podał; produkował przy tym wypis, z ksiąg miey-
skich Wileńskich wydany, z którego dowodził, że
Stanisław Michnowski, złotnik, dom na gruncie S.
Mikoły у па Uanilewskiey ulicy będący, od Gry-,
giera Nartukiewicza w roku tysiąc sześćset dwó-j
dzicstym siódmym, miesiąca Augusta ośmnastego
dnia, nabywszy, ad oxtrema vitae suae tempom
dzierżącym był, który subseąuenter, potrzebny
będąc pewney summy pieniędzy, tenże dom na placu
S. Mikoły, na Smilińskiey ulicy leżący, imci panu
Pawłowi Osińskiemu, w roku tysiąc sześćset dwó- \
dziestym dziewiątym zastawił, na urzędzie pomie- j
nionym mieyskim Wileńskim zeznał; insuper pre-
zentował relacią jeneralską, w roku tysiąc sześćset
trzydziestym pierwszym, miesiąca Julii dwudziestego
dziewiątego dnia wydaną, oglądania placu cerkiew-
nego Mikoły S., na Smilińskiey ulicy będącego,!

•także ołtarza Mikolskiego, przez imci pana Osiń- j
skiego zubranego, na dalszy dowód ograniczenie, w!
którym wyraźnie poświętne S. Mikoły specifice
wyraża, produkowawszy, circa assertionem jego-
mości x. metropolicie ad juratioriam zabierał com-
probationem, po wykonaniu którey kamienice у j
domy, na poświętnym S. Mikoły wymurowane, dój
junsdyki metropolitańskiey exdividi potrzebował.!

1 C011iriirium szlachetny magistrat Wileński etj
communitas miasta przez tegoż patrona swego,

•szlachetnego Arnolfa Zaleskiego, wnieśli, iż, jako
•kaimemca, na szpital S. Spasa od pobożnych fun-
datorów nadana, do junsdyki magdeburskiej' ab
a.ntiąuo należała, tak у i„Sze kamienice, jako pars
aktor™ allegat. na poświętnym Mikoły S. wymu-
rowane, do teyże jurisdyki mieyskiey Wileńskiej- \
spectant; u na dowód tego pokładał confirmacią i
prawa zastawnego na kamienicę, szpitalną S. Spasa,
przez magistrat Wileński ławy Ruskiey szlachet-
nemu panu Fiedorowi Szpakowskiemu, w roku ty-
siąc sześćset czterdziestym piątym, miesiąca No-
•wembra dwanastego dnia, n a lat czterdzieście, za

pewną summę pieniędzy nadanego, zawiedziono,
przez jegomości x. Sielawę, metropolitę Kijowskiego
ratiflkowaną, a przez teraznieyszego aktora jego-
mości x. Kolendę samego, na ten czas metropolity
Kijowskiego administratora, approbowaną у we
wszystkich punktach, klauzulach у paragrafach
własną ręką jegomości utwierdzoną, za którym to
prawem przez urząd miejski Wileński ad realem
przyszedłszy apprehensioiiem, in continua pacifica
et non interrupta ante—et post hostilitatem zostaje
possessione. Similiter у drudzy na poświętnym S.
Mikoły, jako pars aktorea twierdzi, mieszkający ab
antiąuo do przysądu mieyskiego należeli у należą,
ani dokumentów na poświętne S. Mikoły prezen-
towanych quidquam suffragari mogą, ponieważ
wszystkie dyspozycie na jeden tylko dom służą, a
wendycie zaś у intromissie przez urząd mieyski
Wileński odprawowały się у ad praesens tamże
celebrantur, a zatym circa jurisdictionem сі ііет
conservari aftektował. Przeciwnym sposobem ple-
nipotent jegomości x metropolity Kijowskiego re-
plikując wniósł, że lubo na tę kamienicę żadnej*
donacii, legacii, ani funduszu, ażeby na szpital miała
być legowana, magistrat Wileński nie pokazuje,
jednak jurisdykcii nad nią mieć nie mogą, ponie-
waż dominium gruntu tego nie magistratowi, ale
jegomości x. metropolicie należy у prawo na ten
grunt у kamienicę teraźniejszy possessor z podpi-
sem antecessorow jegomości x. metropolity у samego
aktora ninieyszego lubo т а у chociaż w aryndze
kontraktu tego meliorem conditionem suiąuaereu-
dam pars adversa jura patronatus, communem con-
sensuni у legacią dawną wspomina, a niczym tego
nie dowodzi, tedy to subsistere nie może, ponieważ
in jurę dicere et non probare, nihil operatur, у
luboby cokolwiek contrarii pierwsi antecessorowie
w kontraktach swoich postanowili, to praejudicare
juri ecclesiastico nie może, bo vigore constitucii
anni millesimi ąuingentesimi octuagesimi octavi
alienationes bonorum eccles. subsistere nie mogą,
jako to et in casu praesenti enormis laesio repe-
ritur, kiedy kamienica, która złotych pięćset albo
sześśćset czynszu dorocznego uczynić może, za
błahą kwotę jest zawiedziona, у to na lat czter-
dzieści, przeciwko ordynaciom komissarskim у de-
kretom relaciynym, która plus offorenti na lat trzy
ordynacie cedere powinnaby, ad estremum że szpi-

I tale wszystkie przy kościołach. ta% jako ten, inhae-
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sivo gaudent jurę, privilegio ac iramunitate eccle-
siastica, nie.mogą tedy subesse oneribus civitatis, a
zatym et jurisdictioni сі Ш; ani to obesse, że pars
adversa intromissią w te dobra, od magistratu
Wileńskiego daną, pokazuje, praecedit jednak prawo
ichmościow x. metropolitów, na te dobra bez wszel-
kiego podpisu ichmościow burmistrzów у radziec
onemu dane, y. już sławetny Szpakowski у drudzy
gospodarze, na poświętnym cerkwi Mikoły S. re-
zydujący, nie od kogo inszego intromissią brać
byli powinni, tylko od tego samego, od kogo
prawo wzięli; ex praemissis tedy rationibus ргае іа
jegomości x. metropolity Kijowskiego, tak kamie-
nicę szpitalną, jako у inne kamienice у domy, na
poświętnym Mikoły S. wybudowane, do jurisdykcii
metropolitanskiey, ut supra, exdividi afektował.
A że kamienica Dydrycha Wita, złotnika, dom
Mikołaja kowala, dom Stefana, stolarza, dom Ada-
ma Worony, szewca, dom Symona Rakowicza,
szewca, dom Stefana, rybaka, dom Wawrzyńca
Staligowskiego, domek Pawła, kantora. dom
Jerzyney Drozdowiczowey na poświętnym cer-
kwi у cmentarza Heliasza S. wymurowane у
wybudowane są, pokładał relacią szlachetnego
Mikołaja Mikłaszewicza, jenerała Wileńskiego,
u xiąg grodzkich Wileńskich przyznaną у z nich
wypisem w dacie roku tysiąc sześćset dwodziestego
wtórego, miesiąca Marca dziewiętnastego dnia wy-
daną, z którey dowodził, jako Dydrych Wit, nie-
miec, gdzie teraz Dydrych, złotnik mieszka, gdy
fundamenta zakładał, tedy na tym gruncie cerkiew-
nym truny у trupy znaleziono у wy kopano. Więc
iż у di*ugie kamienice, jako to domek Krzysztofo-
wey, haplicznicy, kamienica szlachetnego Andrzeja
Gierkiewicza, гаусу Wileńskiego, kamienice Jerzego
Kromberka, dom Stanisława, szewca, dom Bazylego
Cybulskiego, szewca, dom Stefana Ihnatowicza,
szewca, dom Symona, kantora, dom Jerzego Lisow-
skiego, bołtusznika, kamieniczka Stefana Fiiipo-
wicza, dom Iwana Fiedorowicza, szewca, dom Pro-
kopa Alexiejewicza, szewca, dom Heliasza Barto-
szewicza, kusznierza, na poświętnym cerkwi у cmen-
tarzu Rożestwa S. wystawione, ku Spaskiey bramie
у cerkwi S. Preczystey kończy się, ograniczeniem
próbował. Przy tym dowodził funduszem imci pana
Wasilego Połubińskiego. który szpitale jeden przy
cerkwi S. Spasa, drugi szpital przy cerkwi S.
Tróycy, trzeci szpital przy cerkwi Rożdiestwa S.

de nova radice w roku tysiąc sześćset dwódziestym
dziewiątym erexit; exhibuit za tym autenticum
instrumentum, jako Iwanowa Sebastianowa, cza-
pecznica, wdowa, dom swóy własny, na gruncie-
cerkiewnym Rożestwienskim będący, za pewną sum-
mę pieniędzy Czerepku przedała у na urzędzie
burmistrzowskim у radzieckim Wileńskim w roku-
tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt wtórym przyznała;
produkował do tego reskrypt nayjaśneyszego K.
J. Mości Zygmunta Augusta, w roku tysiąc pięć-
set sześćdziesiątym wydany, w którym cerkwie S..
Rożestwa у S. Piatnicy w roku tysiąc pięćset
pięćdziesiąt siódmym pogorzałe, popom Wileńskim
budować pozwala, jakoż у pod czas teraznieyszey
verifikacii naszey in loco fundi ecclesiastici Roże-
stwa S. w domie Jerzego Lisowskiego, bołtusznika,
znaki cmentarza wielkiego Rożestwa S., to jest
mur starodawny, z kamieni wielkich złożony, na
trzy sążnie wzdłuż, a wpoprzek na półtora sążnie
extant, jako i sam gospodarz ze wszystkiemi są-
siadami w tey circumferencii mieszkającemi reco-
£novit, toż у drudzy gospodarze, na tym gruncie
cerkiewnym rezydujący, in hoc triangulo mieszkający,
zeznawali у powiadali, że hommagium z tych placów
jegomości x. metropolicie płacą, a za pozwoleniem
jego у prawem sobie na to danym na tych gruntach
i placach cerkiewnych mieszkają, in quo ambitu
dowodząc sobie jurisdykcii jegomość x. metropolita
Kijowski, na tym, jako na tym mieyscu było pięć
cerkwi zbudowanych у cmentarzów do cerkwi So-
borney należących, które collateraliter z sobą у z
cmentarzami graniczyły, a teraz domami у kamie-
nicami cum consensu antecessorow jegomości x.
metropolity Kijowskiego, salvo terragio ad posses-
sionem tych gruntów, zabudowane są, do duwodu
zabierał, post praestitum zaś juramentum wyżey
rzeczone kamienice у domy do jurisdykcii metro-
politanskjey exdividi potrzebował. Przeciwnym spo-
sobem plenipotent magistratu et communitatis miasta
Wilna wniósł, iż doknmenta jegomości x. metro-
polity Kijowskiego assertionem jegomości, jako by
na poświętnych S. Mikołaja, S. Heliasza у S. Roże-
stwa przerzeczone kamienice у domy wybudowane
być miały, fulcire nie mogą, a naprzód relacia
jeneralska, że Dydrych, niemiec, fundamenta zakła-
dając, jakoby truny у trupy, gdzie teraz Dydrych
Wit, złotnik mieszka, naleść miał, commiscere in.
ausa praesenti nie rnoże, gdyż stante hostilitate,.
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durante peste, у po drugich kamienicach po dziś
dzień gospodarze trupy naydują, poświętnego jed-
nak żaden tu nie pretenduje, ani jurisdykcii uzur-,
puje, którey jegomość x. metropolita Kijowski mieć |
nie może, ponieważ sławetny Wit, derogando juris-
dictioni metropolitanae, ażeby ab onere suscipien-
dorum hospitum ut supra zostawać mógł, libertatią
od nayjaśnieyszego K. J. Mości Kazimierza otrzy-
mał, у gdyby jurisdictio metropolitana była forma-
lis et privilegiata, nie starałby się sławetny Wit,
złotnik o prywatną libertatią partykularną; a do
tego principale wprzódy cerkwie deducere interest,
a potym do cmentarzów descendere trzebaby, у
jeżeli cerkwi S. .Mikołaja strona reąuirit, tedy ta
cerkiew z cmentarzem w pewnych granicach in sua
circumferentia przy kamienicy Bołundziowskiey w
rybnym końcu zostaje у oney magistratus non con-
tradicit, ale żeby przerzeczone trzy cerkwie Miko-
łaja S., Heliasza S. у Rożestwa S. in uno ambitu
in triangulo. in ргохігаа continguitate zostawać
miały, impossibile, ponieważ in illo ambitu kamie-
nic у domów in numero 31 naydują się; a co je-
gomość x. metropolita powiada, iż w domie Jerzego
Lisowskiego, bołtusznika, ołtarz z kamieni wielkich
złożony, to secus Yerificatur, ponieważ szyja muro-
wana do piwnicy apparet, nec ulkm vestigium oł-
tarza reperitur, ani cerkwie у cmentarze tantum
spatii deoecupare mogły, у jeżeli cerkwie minus
potrzebne pro illo tempore były, episcopus jurę
canonico praecipienti, jako non necessarias ecclesias
tollere mógł. Alterum,~że lerraginra ż tych ka-
mienic у domów annuatim płacą у dla tego juris-
dictio metropolitana miałaby być, nequaquam, gdyż
jezeh poziom na każdy rok possessores praedicto-
rum bonoruui wypłacają to nie samemu jegomości
x. metropolicie, ale do cerkwi Preczystey wydają,
jakoż у sam jegomość x. metropolita approbuje,
prawo sławetnego Kromberka przyznawa, że nie
poswiętne Rożestwa S. na tym mieyscu, gdzie Krom-
berk mieszka, ale plac S. Preczystey, czego у ma-
gistratus non negat et terragio non contradicit,
salva nihilomninus jurisdictione sua, a zatym circa
junsdictionem сі ііет conservari domagał się. Na
co patronus partis actoreae replikując intulit, że
magistrat Wileński errat in suo supposito et judi-
cio, żeby cerkwie minus necessariae być miały у
per episcopos zniesione były, bo jeżeli agnoscit
abolitionem episcopalem tych cerkwi, to agnoscit

mieysce poswiętne in loco controverso, na którym
jurisdictio metropolitana być musi, juxta decretum
S. R.. majestatis. abolitio albowiem ecclesiae non
mutat naturam poświętnego. gdyż to jest charakter
indelebilis mieysca, Bogu oddanego; a do tego, że
episcopus do cerkwi nigdy nie należał, daleko oar-
dziey abolere nie mógł, ale jak communis całego
miasta conflagratio in cineres et flavillas redegit
et abolevit, przed którą conflagratią żeby tam kiedy
kamienice, jakie domy mieyskie, albo jurisdictio
magdeburska być miała, iterum tego magistaat non
probabit; errat zatym in sua opinione magistrat
Wileński, jakoby te cerkwie na ten czas minus
necessariae były, magis albowiem necessarias onych
duxit antiquitas у antecessorowie onych że samych,
kiedy wprzódy o te cerkwie starali się у one ery-
gowali, a potym dopiero we sto ledwo lat posta-
rali o prawo у jurisdykcią maydeburską; jakoż
tedy na ten czas jurisdykę nad tomi cerkwiami
mieć mogli, kiedy sami jeszcze jurisdykcii w ręku
nie mieli, a nawet W. X. W. X. Litewskiego nie
wogli subjngare bona ecclesiastica pod jurisdykcią
maydeburską, które teraz już po Unii per tot con-
stUutiones regni a quibusvis oneribus et jurisdic-
tione сі Ш coemptae są, gaudent juribus ac immu-
nitatibus ecclasiasticis, a zwłaszcza te, które są
poswiętne; ani to obstat, że in confirmatione prawa
pana Kromberka te place nazywają się S. Preczy-
stey. a nie Rożestwa S., ani Heliasza;"post confla-
grationem albowiem miasta у cerkwie mutarunt
deaominationem ex parte census et dominii, które
już nie na S. Heliasza, ani na Rożestwo S., ale
ua S. Preczystą obrócone są, propter defectum
kapłanów у fundacii, per hostilitatem et conflagra-
tionem annihilowanych. Przywiley Dydrycha in
subsidium causao allegowany jest, priyilegium per-
sonale, które jurisdictionem magistratowi nie tylko
non agnoscit, ale też libertuje quamvis jurisdićtio-
nem, у ten subsistere nie może, bo gdyby de jurę
wolno było ехітеге bona a jurisdictione per pri-
vilegium, wszystkie kamienice postarali by się o
takowe libertacie, których magistrat nigdy nie przyj-
m u i e . o w s z e m v w Ь т Ь і , ; Л а » и __i_.i . . . . . .

muje, owszem у w kamienicach szlacheckich nie
patrzają na żadne przywileje, ale onera ciyitatis
exigunt na nich, a jakoż złotnik za szlachtę ma
być lepszy? Errat у w tym magistrat Wileński, że
S. Mikołaja cerkiew ukazuje w Rrtaczym końcu,
a nie wedle S. Heliasza; wie albowiem dobrze у
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widzi onę aktor jeszcze in florę będącą, ale ta jest
przeniesienia S. Mikołaja, którey у ogień od stu
lat demolire nie mógł, tamta zaś Mikołaja S. nie
translationis, ale sancti obitus jego, nie murowana,
ale drewniana, którey cineres et locus consecratus
patet ex documentis autenticis, z akt samegoż ma-
gistratu deductis, superius allegatis; sic itaąue ra-
tionibus partis adversae solutis prosił circa pro-
ducta munimenta ad juratoriam comprobationejii
principalem suum admittr et jurisdictionem inliisce
bonis, jako na poświętnych, exdividi et id inve-
stiri. A tak my komisarze simiiiter ratione po-
świętnego, condescendendo ad particularem decisio-
nem, do jeneralnego dekretu rejektę uczyniliśmy,
a tym czasem o insze poświętne przed sobą ехре-
riri nakazaliśmy. Jakoż postępując do inszych po-
świętnych placów, plenipotent jegomości x. metro-
polity twierdził, iż cerkiew S. Piatnicy w murach
swoich у teraz zostaje у na cmentarzu oney ka-
mienica wymurowana jest, w którey Alexander
Adamowicz, nożewnik, Paweł, miechownik. Symon
Pękalski, introligator, Daniel, szpadnik, Hanuś, to-
karz, Frydrych, kramnik, Łukasz Ostafiejewicz у
inni sąsiedzi mieszkają. Cerkiew zaś pereniesienija
S. Mikołaja w swym murze w Rybnym końcu stoi,
oknami na cmentarz, który z kamieniczkami у
domami: Bołondziowska nazwana, to jest kamie-
niczka Mikołaja Junga z domkiem Daniela Stasie-
jewicza, pasztetnika, domek Teodory Kopylczew-
skiey, rybaczki, dom Mikołaja Dziekciewicza. szew-
ca, kamieniczka Doroty Jungowey, stokwisznicy,
domek Bartłomieja Szatoszewicza, kartownika, do-
mek Jana, szewca, domek Iwana Iwanowicza,
szewca, domek KryszWa Zubowicza, szklarza, plac,
pusty, gdzie Arewka mieszkał, domek Symona Ey-
rycińskiego, szewca, dom Andrzeja Dancewicza,
haplicznika, domek Krysztofowey Ihnatowiczowey,
mienił zabudowany, zkąd terragium doroczne cur-
rit, у angustia loci ac dispositio cementerium evin-
cit, у nad temi domami, jako na cmentarzu stoją-
cemi, ażeby jurisdictio metropolitana była declarata,
decerni afektował. Quantum zaś spectat cerkwi
Woskresienija, ta na Szklanney ulicy murowana
wcale zostaje, z babińca zaś tey cerkwi wrota do
kamieniczki cerkiewney, gdzie pan Rohacewicz у
Jan Rzeczyński, złotnicy, mieszkają, de novo per
medium restaurowawszy, a per medium jeszcze pu-
sty zamurowano, у w tey kamienicy w pół izby

Jana Rodziewicza, złotnika, stoi wieża i schodek;
na dzwonnicę po dziś dzień extat, terragium z
oney płacą у już dalszey probacii non reąuirit
poświętne, asserebat; ex opposito zaś przez Szklarnią
ulicę trzy kamienice, liazylego Jacyńkiewicza, ry-
marza, Hanusa Reczka, slósarza, у Andrzeja, ry-
marza, wymurowane na tym mieyscu, gdzie przed
tym był ogród dla chowania ciał zmarłych, zkąd
у teraz terragium płasą, jako to у sami gospoda-
rze przyznali. Seąuitur poświętne S. Kuzmy у
Damiana, na Sawicz ulicy leżące, gdzie plac pusty
у goły etiam magistratus przyznawał, a ex oppo-
sito tego placu kamieniczka szlachetnego Pawła
Grzybowicza у plac, przez pana Szweykowskiego
zabrany, do cerkwi S. Kuzmy у Damiana należący
być, asserebat, na którą jegomość pan Paweł Sa-
pieha annuatim z kamienicy swey po kop dziesięć
zapisawszy legował. Simiiiter na poświętnym S.
Piotra wybudowane cztery domki twierdził, do
którey cerkwi niemało domów у cegielnia antiąui-
tus należały, a teraz przez czerncow Dyzunii za-
brane, także kamienice dwie, przy cerkwi S. Ducha,
zostające, a do cerkwi S. Tróycy przynależące,
indebite et praejudiciose przyłączone są, przeciwko •
którym plenipotent jagomcści x. metropolity Kijow-
skiego quam solennissime protestowawszy się, a
salva sobie in foro fori reservata actiono, jako pod
czas verifikacii ograniczenia у odprawowania in
loco iundorum ecclesiasticorum inąuisicii, tak na
dzisieyszym terminie jegomość x. metropolita Ki-
jowski nad temi kamienicami, które ex vi donatio-
num, lundatioum et legationum do cerkwi S..
Troycy należą у do teyże cerkwi у klasztoru
czynsz doroczny płacą, jako extra cmenta-
rzów, a nie na poświętnym mieyscu będącemi, ex-
ceptis bonis terrestribus, tum et illaeso jurę caduci-
tatis, jurisdikcii także nie domawiał się у owszem
libere ас Ьепе оіе сі ііет jurisdictionem mienił
być. Simiiiter nad czternasto domami, na po-
świętnym S. Jerzego wybudowanemi, jurisdyki swey
pretendując, solutionem terragii annuatim injungi,
także jus caducitatis ex vi dekretu J. K. Mości
relaciynego reservari potrzebując, decerni decer-
nenda affektował. In contrarium plenipotent szla-
chetnego magistratu et communitatis wniósł, iż.
cerkiew S. Piatnicy, w swoich murach zostając,
żadnego cmentarza nie miała у nie ma, jeno
babiniec, który у teraz extat przy cerkwi;.
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'weyście zaś z ulicy, a nie z kamienicy Dasz-
kiewiczowskiey, na cerkiew S. Tróycy legowa-
ney, z którey żadnego terragium do cerkwi S.
Preczystey nie wydają, jeno czynsz doroczny in-
ąuilini, ex locato et conducto pro tempore mie-
szkający, do cerkwi S. Tróycy płacą, jurisdykcii
jednak maydeburskiey tak ex fundojako et ex per-
sonis podlegają. Cerkiew zaś pereniesienija S. Mi-
kuły, w Rybnym końcu leżąca, w swym murze
stoi; własny cmentarz przed cerkwią, wchodząc do
niey od Rybnego końca, ma, gdzie у teraz proto-
popa mieszka, a od kamienicy liołundziowey mia-
ła murek, którym obmurowana była, у teraz do-
koła płoty у zaułek jest, ale nie przypuszcza bu-
dynków do muru samey cerkwi; w tey cerkwi,
jako pamięć znosi, nigdy ludzi nie chowano; więc
iż domki albo raczey mieszkania, w kamienicy Bo-
łundziowskiey będące, у sama kamienica do juris-
dyki mieyskiey antiquitus należała у należy, au-
tentica instrumenta exbibuit, a naprzód pokładał
certam officiosam inscriptionem, przed szlachetnym
urzędem burmistrzowskim у radzieckim Wileńskim
przez sławetnego Piotra Jurcfiwicza у małżonkę
jego w dacie roku tysiąc sześćset czterdziestego
piątego, miesiąca Marca dwódziestego dnia, reco-
gnitam, z którey dowodził, jako tenże Jurcewicz
z małżonką swą, eliberaudo dom swóy dziedziczny,
in lundo do cerkwi Pereniesienija Alikuly S. przy-
należącym będący, przez Stanisława Lisowskiego u
Woyciecha Kruczewskiego w pewney summie pie-
niędzy zawiedziony у przez urząd mieyski podauy,
okupując, trzydzieści у dwie kopy Litewskie, na
dwie raty rozłożywszy, wy płacić miał, a to vigore
kompozycii, przez pomienionego Jurcewicza у mał-
żonkę jego z Stanisławem Lisowskim z okazii
pewnych zachodzących pretensii у zawodów praw-
nych zawartey, przed urzędem burmistrzowskim у
radzieckim Wileńskim przyznaney у przez tenże
urząd w roku tysiąc sześćset czterdziestym piątym,
miesiąca Marca ośmnastego dnia, anticipative ap-
probowaney, jako to actus, judicialiter recognitus,
per sententiam officii roboratus, per depromptum
extraditus, testatur; a teraz kamienica Bołondziow-
ska w pewney summie pieniędzy, to jest we trzech-
set kopach Litewskich sławetnemu Jerzemu Strau-
sowi у małżonce jego Annie llermanównie przez
sławetnego Matysa Komlewicza у Jagnieszkę Bo-
łondziankę, małżonków, zawiedziona, у potym po-

ślednieyszym kontraktem, na piśmie podanym, przed
tymże urzędem burmistrzowskim у radzieckim Wi-
leńskim w roku tysiąc sześćset pięćdziesiąt pierw-
szym, miesiąca Septembra dwódziestego dnia przy-
znanym у z nich extractem wydanym, próbował;1 a
gdy sławetny Jan Woycicki, • kupiec у mieszczanin
Wileński, swoim у przewielebnego w Bogu jego-
mości oyca Alexego Dubowicza, archimandryty Wi-
leńskiego, tudzież wszystkich oycow Bazylianów
konwentu Wileńskiego, przy cerkwi S. Tróycy
będących, imieniem czyniący, szlachetnego Kazimie-
rza Dygonia, patryciusza у sławetnego Matysa
Komlewicza, kupca у mieszczanina Wileńskiego,
jako possessora kamienicy, Bołondziowska nazwaney,
w Rybnym końcu leżącey, przed szlachetny urząd
burmistrowski у radziecki Wileński zapozwał, a to
z okazii niemało ruiny w murze, od kamienicy
Bołondziowskiey do kamienicy oycow Bazylianów,
z drugiey strony od Rybnego końca in ргохіта
continguitate będącym, przywaloney у walącey się,
tedy urząd burmistrzowski i radziecki Wileński
całoroczny, z pisarzami у sługami przysięgłemi ex
re oculis subjecta informacią odebrawszy у con-
spekcią odprawiwszy, ineam descendit sententiam:
ponieważ same szafy, w murze, in continguitate
będącym, wystawione, to pokazały, że szczyt obu-
dw:'m kamienicom wyżey mianowanym jest spoiny,
przeto aby one у z obu stron tak pozwani teraz-
nieysi, jako też у aktor wyżey mianowany, spólnym
kosztem restaurowali, nakazał. Na dowód tego
pomieniony dekret, w dacie roku tysiąc sześćset
pięćdziesiąt pierwszego, miesiąca Augusta dwódzie-
stego szóstego dnia, wypisem wyjęty, produkowaw-
szy, pokładał zeznanie sławetnego Matysa Komle-
wicza, przed szlachetnemi raycami, e medio officii
jako do chorego deputowanemi uczynione, który
jeszcze osobliwego długu złotych czterechset siedm-
dziesiąt ośmiu, groszy szesnastu, pieniędzy cztery
zostawszy winnym, a do pierwszego długu przy-
łączywszy, in sumrna wszystkiego złotych tysiąc
dwieście dwadzieścia ośm, groszy szesnaście, pienię-
dzy cztery sławetnemu Straiisowi у małżonce jego
na teyże kamienicy Bołondziowskiey w roku tysiąc
sześćset pięćdziesiąt wtorym, miesiąca Aprila siedm-
nastego dnia assekurowal; post lata zaś jego mał-
żonka pozostała y, na expensa et funeralia złotych
dwieście siedmdziestąt jeden, eroszy trzynaście,
pieniędzy cztery, u tegoż Strausa pożyczywszy, na
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pomienioną kamienicę Bołundziowską wniosła у z
. pierwszą s u mm ą złączyła, jako to recognitio officiosa,

per depromptum w dacie roku tysiąc sześćset pięć-
dziesiąt wtórym, miesiąca Septembra dnia czwar-
tego wydana, erincit; successu zaś temporis wyżey
mianowana Komlewiczowa, similiter złotych sto pięć-
dziesiąt u tegoż Strausa zaciągnąwszy, na kamie-
nicę Bołundziowską także wniosła у przed raycami,
od urzędu deputowanemi, w roku tysiąc sześćset
pięćdziesiąt czwartym, miesiąca Septembra dwana-
stego dnia, przyznała,—na dalszy tego dowód urzę-
dową recognitią autentice wyjętą próbował. Więc
iż na teyże kamienicy Bołondziowskiey sławetny
G-edeon Frank, łożewnik, mieszczanin Wileński
miał prawo względem summy pewney, nieboszczy-
kowi Jerzemu Strausowi winney у na kamienicy
Bołondziowskiey urzędownie assekurowaney, ouemu,
jako synowcowi po stryju służącey у jurę succes-
sionis przypadającey, tedy tenże prawo swoje na
bractwo Różańca S., przy kościele S. Ducha będą-
ce, w roku tysiąc sześćset dziesiątym, miesiąca
Marca dwódziestego dnia personaliter stanąwszy,
judicialiter wlał, zapisał у wiecznemi czasy zrzekł
się у same urzędowe zeznanie, per extractum wy-
jęte, prezentował. Pokładał insuper actum auten-
ticum venditionis et intromissionis, w dacie roku
tysiąc szsśćset sześćdziesiąt czwartego, miesiąca
Marca siódmego dnia, coram judicio scabinali Vii-
nensi celebratum, jako Michał Srzedziński, szwiec
у małżonka jego aream rasam cum particula muri,
po spaleniu nieprzyjacielskim domku drewnianego,
żadnych budynków niemającą. w kamienicy, Bołun-
dziowskiey nazwaney, leżącą, sławetnemu Bałtromie-
jowi Szatryszowiczowi, kartownikowi, у Barbarze
Eotraczownie, małżonkom, za pewną summę pie-
niędzy przedawszy, przed sądem ławniczym Wileń-
skim zeznał у per deputatos e medio judicii scabi-
nos w intromissią przerzcczony plac goły podany
jest, z których dokumentów próbował, jako kamie-
nica Bołundziowską у domki w niey pobudowane
antiquitus ao jurisdyki maydeburskiey Wilonskicy
wszystkie należały у należą, у gdyby akta inayde-
burskie od założenia miasta et a eollatione juris
meydaburgensis j>er liostilitatcin nic były consum-
pta, . . . . ille actus venditionum, resignatiunum,
emptionum, przed urzędem miejskim Wileńskim
celebratorum, nie tylko na domki, w kamienicy
jjołoiidziowskiey będące, ale у na wszystkie ka-

mienice у domy, do których jegomość x. metropo-
lita Kijowski jus et interesse indebite pretendit,
pokazał by et assertionem suam magistratus et
commuaitas ordinariis autenticis probationibus ful-
cirent. Co się zaś dotyczę cerkwi Woskresienija,
to idąc na Szklanną ulicę, w swoim murze stoi,
babiniec у cmentarz własny od Rybnego końca przy
kamienicy Zusimielowskiey ma, inszego zaś cmen-
tarza na Szklanney ulicy nie miała, lecz w tey
zostawała, jako у teraz jest, circumferencii, a je-
żeli w kamienicy, gdzie Rohacewicz у Rzeczyński,
złotnicy mieszkają, także gdzie Bazyli Jacynkiewicz,
rymarz, Hanuś Pecelt, slósarz у Andrzey, ry-
marz mieszkają, terragium do cerkwi, jako z gruntu
cerkiewnego, annuatim oddają, tedy pewnie nie z
poświętnego płacą, co etiam ex re oculis subjecta
łatwo paterę może. Co do cerkwi S. Kozmy у
Damiana, ta lubo pustkami teraz stoi, w małey
jednak na rogu dwóch ulic circumferencii z drzewa
wystawiona była, a żadnego przez ulicę nie miała
cmentarza, jakoż у pan Paweł Grzybowicz na ka-
mienicę, w dzierżeniu swoim będącą, różne dyspo-
zycie, wendycie, intromissie, datami jntus wyrażone,
przed urzędem burmistrzowskim у radzieckim Wi-
leńskim odprawowane, exhibuit, która lubo nie na
poświętnym żadnym, ani na gruncie cerkiewnym
jest wymurowana, atoli certam per traditionem an-
tecessorow swoich mając notitiam, iż antecessor
jego któryś, doznawszy (cudu) w cerkwi S. Kuzmy
у Damiana, z dufną nadzieją rekurs uczyniwszy у
onym się ofiarowawszy, do pierwszego wzroku przy-
wrócony był, in vim tedy gratitudinis pro praesti-
tis beneficiis na cerkiew S. Kuzmy у Damiana sam
ultro beneyole po złotych pięciu elemozyny dawał,
a nie ex ullo debito płacił; post fata którego, lu-
boby у nie powinien huic oneri podlegać, atoli
libere annuatium po złotych pięciu z kamienicy
swey, salva jurisdictione сі ііі maydeburgensi, exol-
vere submittował się. a jegomość x. metropolita
Kijowski nie tylko intra шоеіііа oivitatis, ale też
extra moenia domki, przy cerkwi S. Piotra у S.
Jerzego pobudowane, do swey jurisdyki przywłaszcza,
mniemając na poświętnym dwóch cerkwi wybudo-
wane; o to żadnego terminu przed sądem J. K.
Mości relaciynym magistrat et communitas nie
mieli, mencii żadney w dekrecie- ich nie było, a
jako cerkiew S. Piotra у S. Jerzego w swym og-
raniczeniu pustkami stoją у żadnego budynku ad
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praesens nie mają oprócz szpitala S. Piotra, drngie
zaś domki na gruncie mieyskim wybudowane, tak
domy, przy cerkwi S. Jerzego wystawione, z obu
stron ulicę dzieliły, które absque ulla jegomości
x. metropolity Kijowskiego у antecessorow jegomo-
ści praepeditiune do jurisdyki mieyskiey należały,
które autenticis documentis magistratus probaret,
gdyby acta per inquietatem temporum nie poginęły
у gdyby jegomość x. metropolita Kijowski teraz-
nieyszy mieszczanom, na gruncie jegomości mieszkają-
cym, nowego nie dając prawa, dawniejszych spraw
do siebie nie odbierał. Ta tedy jurisdyka mayde-
burska, która, że od nayjaśnieyszych Kr. ichmosciow
Polskich, wielkich xiążat Litewskich, signanter od
nayjaśnieyszego Zigmunta xiążęcia Litewskiego w
roku tysiąc czterechsetnym trzydziestym wtorym,
miesiąca Septembra uwódziestego siómego dnia,
miastu Wileńskiemu ante unionem dobrze jest
nadana, przywilejem tegoż xiążęcia JM. Zygmunta
próbując, także przywielejem króla jegomości Zyg-
munta Pierwszego, który w roku tysiącznym pięć
setnym dwudziestym wtórym, die Dominica ргохіша
post festum S. Luciae, konfirmując tranzakcią, mię-
dzy J. X. biskupi-ш Wileńskim a miastem zawartą,
omnes incolas ciritatis tam spirituales, qua'm sae-
culares, tum metropolitales, oneribus civilibus subje-
cit. próbując y, jako poślednieyszemi przywiejami
jest roborowana, dowodząc, circa privilegia, con-
stitutiones, dispositiones lapidearum et domornin
circa continuum et nou interruptum, ante et post
unionem, cessante quoque hostilitate, jurisdictionis
civilis usum, cum circa alias rationes illatas t t
inferendas, denique circa assertionem suam przy
protestacii, ratione zabranych per hostilitatem
spraw, dyspozj-ciy, miastu Wileńskiemu służących,
ad causam praesentem należących, in tempore do
xiąg grodzkichjWileńskich zaniesionych у z nich ex-
tractem roku tysiąc sześćset sześćdziesiąt pierwsze-
go, miesiąca Decembra trzydziestego dnia, wyjętych
у przed nami prezentowanych, ad juratoriam com-
probationem met decirna octava manu: radnym—
sześciom ex magistratu, to jest dwóm burmistrzom
a czterem raycom, ex ritu Romano trzem, a ex
ritu Graeco trzem, takoż ex communitate merca-i
toria osobom sześciom, insuper contuberniis sze-
ściom, to jest z każdego cechu po jednemu, na
tym, jako cerkiew S. Spasa, S. Preczystey, S. Iwana
у Pokrowy nie miały większey circumferencii w

sobie у w cmentarzach swoich, jako teraz zostają,
cerkiew S. Piatnicy żadnego nie miała cmentarza,
у cerkiew S. .Mikuły w Rybnym końcu tyło cmen-
tarz, który przed cerkwią zostaje, gdzie у teraz
protopopa mieszka, a od Bołondziowey kamienicy
miała murek, którym obmurowana była, у teraz
dokoła płoty у zaułek jest, a ten nie przypuszcza
budynków do muru samey cerkwi,—w tey cerkwi,
jako pamięć znosi, nigdy Judzi nie chowano,—na
tym, jako cerkiew S. Kuzmy у Damiana w małey
na rogu dwóch ulic circumferencii była у żadnego
przez ulicę nie miała cmentarza, także cerkiew
Woskresenija w tey, jako у teraz zostaje, circum-
ferencii była у żadnego na Szklanney ulicy nie
miała cmentarza; toż cerkwi S. Piotra у S.
Jerzego; o cerkwiach zasie różnych, to jest S. Ka-
tarzyny, S. Mikuły na ulicy Smilińskiey, tak też
S. Heliasza у innych nigdy przed tym nie słyszeli,
nie wiedzą у żadney o nich nie mają wiadomości,—
у na tym, iż ichmość metropolitowie, antecesso-
rowie jegomości x. Kolendy, metropolity Kijow-
skiego, żadney nie mieli nad mieszczanami jurisdyk-
cii, lubo na gruntach cerkiewnych mieszkali mie-
szczanie, ale tyło czynsz ichmościom płacili, ju-
risdykcii zaś magistratu Wileńskiego podlega-
li у przed urzędem burmistrzowskim, radziec-
kim у ławniczym Wileńskim djrspozycie placów
у domów przyznawali, intromissie, possesie, ex-
dywizie у inne urzędowe solennitates od magi-
stratu dobrowolnie odbierali, do czego magistrat
nigdy ich nie przymuszał, pobory, szosy, podymne
у inne podatki, seymem uchwalone, do miasta ab
antiquo tempore oddawali, gości różnych, pod byt-
ność J. K. Mości w Wilnie, także ichmosciow pa-
nów deputatów trybunalskich у innych za równo
z mieszczany w domach swoich przez naznaczoną
stancią podeymowali, w czym magistrat żadnego
onym nie czynił bezprawia, owszem, jako we wszyst-
kim do przywilejów, ante unionem sobie nadanych,
stosując się, sprawował у ad jurisdictionem sobie
stabiliendain żadnych nio formował processow, tak
ani mieszczan у innych obywatelow, jakoby te do-
my jurisdykcii mieyskiey być podległe opowiadali,
nie namawiał, ograniczenia tych cerkwi у cmenta-
rzów, domów na nich będących, w roku tysiąc
sześćset dziewiętnastym, nigdy nie było, у radziec
w nim pomienionych nie-deputow;po,—у na tym,
jako dyspozycie у ograniczenia miasta, ulic, ka-
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mienie у domów xięgami, (z) rejestrami у innemi
dokumentami pod czas inkursii Moskiewskiej" na
miasto Wilno w roku tysiąc sześćset pięćdziesiąt
piątym poginęli: po wykonaniu zaś takowego ju-
ramentu, ażeby, magistrat Wileński circa jura miastu
służące conservando, nad przerzeczoneini kamieni-
cami у domami, jako extra cementeria, a nie na
poświętnym będącemi, jurisdykę maydeburską de-
klarowali, prosił у domawiał się. A co strona
powodowa jus caducitatis reservari afFektuje, to jus
caducitatis mieszczan Wileńskich et bona illorum
officere nie może, które super fundus solis exten-
ditur, kiedy per trigenium detinetur ab emfiteuta
terragium, у na ten czas fundus, jurę canonico
praecipiente, ecclesiae applicatur et caducitas a
cadendo fundo nuncupatur, nec jus caducum in-
telligi debet. Przeciwnym sposobem plenipotent
jegomości x. metropolity Kijowskiego replikując
wniósł, iż jako magistrat et communitas Vilnensis
żadnych autentycznych dokumentów ad stabilien-
dam jurisdictionem suam сі ііет поп produxit, tak
vendycie, resygnacie, intromissie, coram officio con-
sulari et judicio scabinali riolenter, nulliter et
illegitime expfidiowane, in rem magistratus et
communitatis sporządzone, subsistere nie mogą у
owszem wszystkie dokumenta evincunt, że domy у
kamienice na gruntach merę cerkiewnych są pobu-
dowane у terragium z nich doroczne currit; alte-
rum est, iż dokumenta majora jegomość x. metro-
polita ad firmandam assertionem suam exhibet, ogra-
niczenie w transakeyey, przez imci x. Heliaszewicza,
kustosza Wileńskiego, у imci x. Żabińskiego, ka-
пошка Wileńskiego, z deputowanemi od magistratu
Wileńskiego osobami opisaney, prezentuje; także
komunikacią jegomości x. Ruckiego, metropolity
Kijowskiego, człowieka omni exceptione majoris,
zgadzającą się z tranzakcią, produkuje, tudzież na
niektóre cerkwie inwestytury pokłada, listem tak-
że podawczym dworzańskim utwierdzonym Woj-
ciecha Senkowskiego, stolnika Ciechanowskiego, у
Jana Krajewskiego, dworzanina J. Iv. Mości, w
roku tysiącznym sześćsetnym dziewiątym, miesiąca
Augusta jedynastego dnia, jako cei-kwie Wileńskie,
których teraz magistrat negat, jegomości х. Pocie-
jowi metropolicie Kijowskiemu legitime podane są,
dowodzi; nie może у tego negare magistrat Wi-
leński, aby S. Pialnica bez cmentarza być miała
in sua ad praesens circumferentia, ponieważ to

nudę asserit contra manifesta, gdyż ex re oculis
subjecta patet angustia loci, ereetio tey kamienicy,
która okna wszystkie swoje w cerkiew ma cze-
goby żadnemu nie pozwolono mieszczaninowi, patet
у ex propinąuitate lapideae praefactae, która pro-
prio sumptu in proprio cementerio jest wymuro-
wana, dla tego już nie terragium, ale censum in-
ąuilini płacą; tam commoditas kapłanom у victus
et provisio necessaria, pewnieby tam żaden nie
mieszkał inąuilinus, ale sami tylko zapłacą, którzyby
w tey cerkwi divina celebrarent. Iiołondziowska
kamienica ipsa obloąuitur jurisdictionem metropo-
litanam et proprietatem cementerii, bo co mur
cerkiewny wymurowan jest у т а przez się ulicz-
kę lubo ścisłą do wszystkich domków, na cmen-
tarzu tymże pobudowanych, у jest bez wrót, któ-
remiby mogło wszysitkim tam mieszkającym prae-
cludere іат we dnie albo w nocy, у terragium
płaci ąuotannis, toć ex cementerio, a nie ex con-
ducto et locato, ani obstant żadne contractus et
invadiationes tey kamienicy у dekrety maydebur-
skie, inter inąuilinos ferowane, ponieważ de jurę
idem est non fieri, quod illegitime fieri; sądzili się
na ratuszu, uti privati cives, zatym у teraz wolno
będzie, ale nie in causa fundi et granicierum, o co
się na ratuszu prawować nie powinni byli, ani
żadne inradiationes et intromissiones eorundem
bonorum na ratuszu zeznawać, ponieważ ex hoc
fundo invadiato et intromisso nie do miasta, ale do
jegomości x. metropolity terragium płacą. Co się
zaś tknie cerkwi Woskresienia S., myli się magi-
stratus in re oculis sujecta, ponieważ evidenter
pokazuje się, że ta kamienica, gdzie Kohacewicz у
Rzeczyński mieszka, merę na cmentarzu wymuro-
wana, ponieważ у wrota z cerkwi do tey kamie-
nicy zamurowane extant у połowę izby Rohacewi-
czowey zajęły wschody do dzwonnice, ex opposito
zaś kamienice bębące, gdzie Pecelt у rymarz mie-
szka, wymurowane są na tym mieyscu у placu,
(gdzie) przed tym corpora mortuorum sepelieban-
tur, za tym to jest locus privilegiatus, immunitati
ecclesiasticae subjectus, a zatym do jurisdykcioy
jegomości x. metropolity należw ma. Jus caduci-
tatis tłumaczy strona in partem suam per jura
canonica, niewczas już po dekrecie J . K. Mości
relaciynym, którym decisumjest, non in hoc sensu,
jako tłumaczy magistrat, ale daleko różniey, jako
espresse sonat w dekrecie; gdzie tedy litera docet,
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tam interpretari non valet; do juramentu strona
zabiera sobie sine jurę, żadnego bowiem vel titu-
lum justum aut aliąuam competentiam juris ad loca
controversa nie produkuje, ale nudo juramento in
alieno fundo, dominio et proprietate jurisdictio-
nem sobie wygrawać chce, idque contra juris ra-
tiones to juramentum. byłoby, per ignorantiam rei
alienae wygrawać aliena bona; ani to jest conse-
ąuentia recta, ex quo pars conventa nie pomni
cerkwi zwyż mianowanych, ani o nich słyszała,
ergo pod jurisdyką onych być mają, ncgatur con-
sequentia,—nesciunt quid petunt, bo rem sibi ig-
notam et inauditam juramento lucrari chcą, у by-
łoby to conscientiosum, bo notitia et certitudo tych
cerkwi evidenter pokazuje się ex autenticis in-
strumentis, z akt samegoż magistratu Wileńskiego.
Ponieważ tedy jegomość x. metropolita est notior
de facto o mieyscach poświętnych i cmentarzach
cerkiewnych, o których partim ex instrumentis
autenticis, częścią ex re oculis subjecta innotuit:
onemu świadczą dzwonnice у mury cerkiewne, pu-
stkami od tak wielu lat stojące, obloquuntur ołta-
rze w domach mieyskich znaydujące się, domy o
jedną ścianę z cerkwiami wystawione у w cerkiew
prawie wmurowane у incorporowane, ludzie у te-
tystymonia onych wyżey pomienione, patet ab ef-
fectu jiirisditionis, census Yidelicet provenientis z
tych domów у placów, z których żadnego cum
consensu magistratus nie budowano, ale za wolą у
prawem jegomości x. metropolity, na to otrzyma-
nym, toć у jurisdictio tego nad temi ludźmi być
musi, którzy od niego prawa biorą na dobra swoje
у bez jego woli i consensu budować się nie
mogą; jakoż tedy intromissie, venditie, resignatie
у insze alienationes, invadiationes bonorum eorun-
dem magistrat Wileński conficcro ma, kiedy pierw-
szego prawa у consensu na te dobra nikomu dać
nie mógł ? bliższy tedy jegomość x. metropolita
Kijowski do juramentu być musi ex rationibus
illatis; przy tych tedy dowodach manii met septi-
ma: sam jegomość x. Kolenda, metropolita Kijow-
ski, JM. x. Żochowski, coadjutor teyże metropolii,
у JM.X. Mikołay Rybiński, protopopa Wileński, per-
sonae spirituales, jako notiores de facto in causa,
excclesiae farorabili, cum quatuor testibus, perso-
nis saecularibus fide dignis, ad omnimodaiu jura-
toriam comprobationem zabierali na tym, jako te
wszystkie cerkwie, na таррі wyrażono у na oso-

bliwym rejestrze spisane, w controversyey wyżey
mianowane, przez nas komissarzow oglądane, у
zwerifikowane, ante conflagrationem miasta Wilna
realiter et effective byli, a te kamienice у domy,
które teraz extant pobudowane, na mieyscach cer-
kiewnych у poświętnych wystawione są, у na tym
jako ta transakcia przez imci x. Heliaszewicza у
przez imci x. Żabińskiego z wysadzonemi od ma-
gistratu Wileńskiego raycami za interpozycią god-
ney pamięci jegomości x. Wołowicza, biskupa Wi-
leńskiego, cum consensu magistratu Wileńskiego
uczyniona, jest realis; a po wykonaney przysiędze
tak terragium, jako jurisdictionem metropolitanam
nad tymi kamienicami у domami, które na placach
cerkiewnych są, decerni affektowali. Po takowych
controversiach wielebny oyciec Wiktory Kożuchow-
ski imieniem wszystkich czerncow Wileńskich, w
dyzunii będących, praemissa protestatione de sini-
stra delatione, jakoby domy у cegielnia, także ka-
mienice dwie przywłaszczyć sobie indebite mieli,
o te in foro competenti rozprawić się у jura sua
iż deducere gotowi, deklarował у reprotestował się.
A. tak my komissarze dekretem na własnych sądach
J. K. Mości relaciynych ex solennissimis partium
controyersiis ferowanym у osobliwym listem ko-
missarskim do nas wydanym, naznaczeni у zesłani,
post factam conspectionem, verificatioaem et in
loco fundorum expeditam inąuisitionem, stron obu-
dwóch controversii wysłuchawszy у one z wnoszo-
nych pro et contra racii dobrze •wyrozumiawszy,
lubo szlachetny magistrat et communitas merca-
toria Yilnensis circa assertionem suam met decimi
octava manu, ex magistratu radnym szesciom, to
jest dwóm burmistrzom a czterem raycom, ex ritu
Romano trzem a ex ritu Graeco trzem, także ex
communitate mercatoria osobom szesciom, insuper
ex contuberniis szesciom, to jest z każdego cechu
po jednemu, na tym, jako cerkiew S. Spasa, S.
Przeczystej-, S. Iwana i Pokrowy niemiały więk-
szey circumferenciy w sobie у w cmentarzach
swych, jako teraz zostaje, cerkiew S. Piatnicy ża-
dnego nie miała cmentarza, cerkiew S. Mikuły w
Rybnym końcu tylko cmentarz, który przed cer-
kwią zostaje, gdzie i teraz protopopa mieszka, a
od Bołondziowskiey kamienicy miała murek, któ-
rym obmurowana była i teraz dokoła płoty i zau-
łek jest, a ten nie przypuszcza budynków do muru
samey cerkwi, u tey cerkwi *pko pamięć zaosi,
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nigdy ludzi nie chowano,—na tym, jako cerkiew
S. Kuzmy i Damiana w małey na rogu dwóch
ulic circumferenciy była i żadego przez ulicę nie
miała cmentarza, także cerkiew Woskresienija w
tey, jako teraz zostaje, circumferentiy żadnego na
Szklaney ulicy nie miała cmentarza, toż cerkwi
S. Piotra i S. Jerzego. O cerkwiach zasie innych,
to jest S. Katarzyny, S. Michała i S. Mikuły na
ulicy Smilinskiey, tak też 8. Heliasza i innych
przed tym nigdy niesłyszeli, niewiedzą i żadney o
nich nie mają wiadomości,—na tym, iź ichmoście
oycowie metropolitowie, antecessorowie imci xiędza
Kolendy, metropolity Kijowskiego, żadney nie mieli
nad mieszczanami jurisdykciey, lubo na gruntach
cerkiewnych mieszkali mieszczanie, albo tylko czynsz
ichmościom płacili, jurisdykciey zaś magistratu Wi-

leńskiego podlegali i przed urzędem burmistrzow-
skim radzieckim ławniczym Wileńskim djrspozycye
placów у domów przyznawali, intromissie, possesie,
exdiwizie i inne urzędowe solennitates od magi-
stratu dobrowolnie odbierali, do czego magistrat

..ich nieprzymuszał, pobory, szosy, podymne i inne
podatki, seymem uchwalone, do miasta ab antiąuo
tempore oddawali, gości różnych pod bytność J.
K. M. w Wilnie, także ichmościow PP. deputatów
Tryb. i innych zarówno z mieszczany w domach
swoich przeznaczoną stancią podeymowali, w czym
magtstrat żadnego onym nie czynił bezprawia,
owszem, jako we wszystkim do przywilejów, ante
Unionem sobie nadanych, stosując się, sprawował,
i ad jurisdictionem sobie stabiliendarn żadnych nie
formował procesuss, tak ani mieszczan i innych oby-
watelow, jakoby te domy jurisdykcyey mieyskiey
być podległe opowiadali, nie namawiał; ogranicze-
nia tych cerkwi, cmentarzów i domów, na nich bę-
dących w roku tysiąc sześćset dziewiętnastym ni-
gdy nie było i radziec w nim pomienionych nie
deputowano,—i na tym, jako dyspozycie i ograni-
czenia miasta, ulic. kamienic i domów z xięgami,
rejestrami i innemi dokumentami pod czas inkur-
siy Moskiewskiey na miasto Wilno w roku tysiąc
sześćset pięćdziesiąt piątym poginęli, do przysięgi
zabierali się. My jednak komraisarze, bacząc to, iż
żadnych autentycznych dokumentów przeciwko pro-
dukowanym od JX. metropolity Kijowskiego na
cerkwie i place magistrat et communitas non pro-
ducit, inhaerendo zaś ograniczeniu w transaktiey,
przez JX. Malchera Heliaszewicza, kustosza Wileń-

skiego, i JX. Zabińskiego, na ten czas notarium pu-
blicum, tandem canonicum ііпеп., insimul z deputo-
г апеті od magistratu Wileńskiego osobami, to jest
szlachetnym Krysztofem, panem Kiernowiskim, raycą
rytus Komani, i szlachetnym P. Piotrem Kopciem
rytus Graeci uczynioney, w roku tysiąc sześćset dzie-
więtnastym, m-ca Maja dwudziestego szóstego dnia
opisauey, także connotaciy ręki JX. Rutskego, czło-
wieka omni exceptione majoris, zgadzającej' się z
transaktią wyżey rzeczoną, a nie inniey przy do-
wod;ich i sprawach różnych, na te cerkwie, o które
praesens vertitur actio, służących, przez JX. me-
tropolitę przed nami produkowanych, także i na
niektóre investitury pokładanych, propiorem J X.
metropolitę teraznieyszego Kijowskiego manu met
septima, jako się super assertionem suam et rea-
litatem prawa swego zabierał, to jest samego JX.
Kolendę metropolitę, J. X. Cypriana Źochowskiego,
koadjutora metropoliy Kijowskiey, i J. X. Mikołaja
Ri pińskiego, protopopę Wileńskiego, cum ąuatuor
testibus, personis saecularibus flde dignis ad coin-
probandum uznawamy na tym, jako te wszystkie
cerkwie, na raappie wyrażone i na osobliwym re-
jestrze spisane, przez nas cornissarzow oglądane i
zwerifikowane realiter były i te kamienice i domy,
które teraz extant pobudowane, na mieyscach
cmentarzowych cerkiewnych i poświętnych wysta-
wione są, i na tym, jako ta transaktia, przez jego-
mość x. Heliaszewicza, jegomość x. Zabińskiego z
wysadzoneini raycami od magistratu Wileńskiego za
interpozytią godney pamięci imci x. Wołowicza,
biskupa Wileńskiego, cum consensu magistratu Wi-
leńskiego uczyniona, jest realis. Termin zaś prae-
standi juramenti in praesenti loco judiciorum po
święcie Zmartwychwstania Pańskiego S. Rzymskiego
dnia wtórego Aprila naznaczamy, po którey wyko-
naniu przysięgi tak terragium, jako i jurisdictio-
nem metropolitanam nad temi kamienicami i do-
mami, które na placach cerkiewnych, cmentarzach
i poświętnym pobudowane są, uznawamy, miano-
wicie: pierwszą cerkiew S. Spasa z szpitalem, dom
Bazylego Oziejewicza, szewca, dom Michała Chra-
panowicza, szewca, dom Stefana Rihasewicza, puź-
nika, przy cerkwi katedralney S. Preczystey nay-
dujący się; na poświętnym zaś drugiey cerkwi S.
Katarzyny dom Hryszka Obuchowicza, szewca,
Moskala, dom Daniela Iwaszkiewicza, puźnika, dom
Andrzeja Bartosze w icza, krawca, dom Theodora



— 431 —

Szeytera, dom Jerzego Kosacza, dom GrygieraSta-
Bisława Wysygierda, winnika, dom Stanisława Jana
Martowskiego, gorzałczannika, dom jegomości x.
Bałtromieja Żadzika, a na poświętnym trzeciey
cerkwi S. Pokrowy dom Piotra Kochańskiego, sto-
larza, plac goły sławetnego Daniela Hertmana,
dom Jana Dachowicza,—na poświętnym czwartej*
cerkwi S. Iwana kamienica jegomości x. Krysztofa
Przecławskiego, prałata, dziekana Wileńskiego, do-
mek Jana, Stanisława pużnika, kamienica Jana
Szefera. ogród jegomości pana Samuela Hieronima
Kotła, podkomorzego Oszmiańskiego, i domek z
ogrodem Filipa Konstantynowicza, kusznierza,—na
poświętnym piątey cerkwi S. Michała kamienica
sukcessorów Piotra, balwierza, w którey sławetny
Marcin Jensen, cyrulik, a teraz sławetny Jan Sa-
dowski, cyrulik Wileński, mieszka, kamienica cechu
krawieckiego, kamienica Jana Dezauza,—na po-
świętnym zaś szóstey cerkwi S. Mikołaja z jedney
strony kamienica szpitalna Spaska. z drugiey strony
kamienica Jana Hutmana, domek Ostafieja Nieście-
rowicza, szewca, domek Krysztofa Szulca, kowala,
kamieniczka pusta Liebiedziewskiego. domek Theo-
dora Szpakowskiego, domek Matyasza Marcinkie-
wicza, szewca, ogród Sstanisława Stalinowskiego,

kamieniczka Doroty Jungowny, stokwisznicy, dom
Bałtromieja Szatoszewicza, kartownika, dom Jana,,
szewca, domek Iwana Iwanowicza, szewca, domek
Krysztofa Zubowicza, szklarza, plac pusty, gdzie
Browka mieszkał, dom Symona Koryczyńskiego
szewca, dom Andrzeja Dancewicza, haplicznika, do-
mek Krysztofowey,—na poświętnym jedynastey
cerkwi Woskresienija kamieniczka cerkiewna, gdzie
mieszkają Jan Rohacewicz i Jan Rzeczyński, złot-
nicy, połowica de novo restaurowana, połowica
jeszcze pusta,—na poświętnym dwunastey cerkwi
Kuzmy i Damiana plac goły, a drugi przez pana
Szweykowskiego zabrany,—nakoniec na poświętnym
trzynastey cerkwi S. Piotra na Zarzeczu Wileń.
domków cztery, to jest Mikołaja Dusewicza, kowala,
Andrzeja Sarnuelewicza, tkacza, domek Krysztofa,
mytnika, domek Jana Dobrowolskiego, szewca,—te
wszystkie kamienice, domy i płacy jegomości x.
metropolicie Kijowskiemu i sukcessorom imci, w
uniey będącym, do jurisdykciy ichmościow metropo-
litańskiey exdividowawszy, przysądzamy. Excipujeipy
jednak kamienicę zborową, ąuondam w dzierżeniu
jegomości pana Osińskiego będącą, drugą kamienicę
Marcina Negowicza, na Zamkowey ulicy leżącą, na
to prawra, ante unionem nadane, pokazał. vigore

domek Tomasza Sadowskiego,—na poświętnym j których ani do jurisdykciy jegomości x. metropolity,
siódmey cerkwi S. Heliasza kamienica Dydryclia
Wita, złotnika, dom Mikołaja kowala, dom Ste-

ani do płacenia z nich czynszu należeć nie mają,-
trzy zaś kamienicy, na Szklaney ulicy ex opposHo

fana slosarza, dom Adama Worony, szewca, dom! cerkwi Woskresienija leżące, to jest jedną Bazylego
Stefana, rybaka, dom Wawrzyńca Stoligowskiego, Jacyńkiewicza, rymarza, drugą Janusza Pecelta.
domek Pawła, kantora, dom Jerzyney Drozdowi- slosarza, trzecia Andrzeja, rymarza, w pewnych gra-
czowey,—na poświętnym ósmey cerkwi Rożestwa j nicach będące, czwartą kamienicę szlachetnego
Chrystowa domek Krysztofowey, haplicznicy, ka-
mienica szlachetnego Andrzeja Gierkiewicza. гаусу

Pawła Grzybowicza,na przeciw cerkwie S.Damiana
stojącą,—przy tym wszystkie domy, około czternastey

Wileńskiego, kamienica Jerzego Kromberka dom j cerkwi S. Jerzego ąuondam będącey, a teraz spa
Stanisława, szewca, don) Bazylego (Jybulskiego, loney, extra cmentarzów pobudowane na Rosie na
szewca, dom Stefana Ihnatowicza, szewca, dom Sy- przedmieściu, lubo do jurysdyki jegomości x. me-
'попа, kaiHora. dom .lewego Lisowskiego, b o ł t u s z - ^ należeć nie powinne, ale absąue ulla
піка, kamienica Stefana Filipowicza. dom Iwana utriusąue partis comprobatione przy zupełney
Fiedorowicza, szewca, dom 1'rokopa Alexiewicza, | jurisdykciy magistratu Wileńskiego mają zostawać,
szewca, dom llclia*za Bartoszewicza, kusznierza,— wszakże jednak terragium z tych kamienic, domków
na cmentarzu dziowiątey cerkwi S. Płatnicy et jurę caducitatis ex vi dekrotu J. K. M. relaciynego
kamienica cerkiewna S. Tróycy z sąsiadami w ] jegomości x. metropolicie ma należeć. Co się zaś tknie
niey pro tempore mieszkającemi,—na poświętnym, I inieysc i obmów nam podanych, jako to-od seniorów
dziesiąteycerkwi Perenesenija S. Mikuły karnie-! zboru kalwińskiego, intra moenia civitatis quon-
inczka Mikołaja Junga, domek Daniela Stasieje-1 dam erygowanego, ad praesens in privatas aedes
*icza pasztetnika, dom Theodory Kopyczewskiey, dekretem seymowym obróconego» na gruncie cer-
rybaczki, domek Mikołaja Dziekowicza, szewca, kiownym, jako strona allegat, Wystawionego, ia
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• eontinguitate ргохіта dzwonicy i samey cerkwi S.
• Pokrowy zostającego, także od jegomości pana Du-
nina Rajeckiego, marszałka Lidzkiego, jegomości
pana Samuela Hieronima Kotła; podkomorzego

' Oszmiańskiego, te "wszystkie obmowy przyjąwszy i
w akt nasz commisarski wpisać rozkazawszy, jego-
mości x. metropolicie Kijowskiemu salmm jus in
foro fori, ubi de jurę competierit, o te mieysca
reservamus actionem. Protestatią jegomości x. me-

' tropolity Kijowskiego przeciwko czerncom, w Dyzu-
• niy będącym, względem kamienic dwu, przy cerkwi
S. Ducha będących, a do cerkwie S. Tróycy nale-
żących et indebite zabranych, także cegelni, od S.
Piotra cerkwi przez tychże Dyzunitow zabranych,

•jako •wzajemnie reprotestatią pomienionych Dyzuni-
tów w teraznieyszy dekret nasz przyjąwszy, salve
utriąue pnrti u sądu należnego tam, gdzie prawo
drogę ukaże, mocą ninieyszego dekretu naszego
zachowujemy. Post quam latam sententiam szlachetny
Wawrzyniec Minkiewicz, plenipotent szlachetnego
magistratu etcommunitatis Wilen., sentiens se, magi-
stratum et communitatem gravatam ex eo, że nie
magistratowi et communitati ac contub^rniis przy-
sięga met decima manu octava jest nakazana, lecz
bliższym jegomość x. metropolita Kijowski mann
met septima ad comprobandum juramentum uznany
jest, do sądu J. K. ЗІ. Р. N. 31. appelatią inter-
ponował. Lecz plenipotent jegomości x. metropolity
•Kijowskiego non esse admissibilem mieniąc, allego-
wał z statutu W. X. Lit, z rozdziału czwartego
artykuł ośmdziesiąt ósmy, także constitutią anni
millesimi sexcentesimi ąuadragesimi septimi, które
ab executione rei judicatae apellaciey interponere
vetant, a do tego in causis expulsionum żadne apel-
lacie non currunt, jakoż i w dekrecie, na własnych
sądach J. K. M. relaciynych ex solennissimis par-
tium controversiis ferowanym, appellatio nie jest
dołożona i owszem potestas lllimitata rerificandi
et exdividendi sądowi commisarskiemu, pro ехеси-
tione facienda zesłanemu, concessa jest, a do tego
juxta decretum jest latum coram judice ultimae
instantiae, od którego apellacie nie idą, zaczym ab
executione judicati ejusmodi appellatio admisslbilis
et concessibilis być nie może; expressis tedy ratio-
nibus, ażebyśmy appelatiy interponowaney niedo-
puszczali, declarari prosił. E contra plenipotent
szlachetnego magistratus et communitatis Wilnen.
replikując opposuit, iż strona przeciwna appellaciy,

jako in causa praesenti, dopiero agitata, nondum
excussa et evicta bronić nie może, ani statut i con-
stitucie allegowane ad casum minime suffragantur,
kiedy toż prawo cytowane a propria submissione,
ab inscriptioue apelaciy vetat, a nie in causa juris
fundorum et granitierum, tum et jurisdictionis ci-
yilis prohibet, ani to obesse magistratowi et com-
munitati może, ze appellaciy w dekrecie nie doło-
żono, ponieważ dopiero pro yerificatione ulterioris
excussionis et exdivisione, ргае іа inąuisitione fa-
cienda, et non pro finali decisione deciaranda my
comisarze jesteśmy zesłani, a zatym, ut supra,
abmissi biłem appellationem decerni aflfekto-
wał. My tedy J. K. M. commisarze, lubo appella-
cia w dekrecie, na własnych sądach J. K. iMości
relaciynych z oczewistey controversiy ferowanym,
nie jest dołożona i de jurę nie miała by być ad-
missibilis, jednak, aby magistrat et communitas

ііпеп. w czym se esse gravatam non sentiat, in-
terponowaney do sądu J. K. Mości assesorskiego
appeilaciy parti actoreae de damnis et litis ехреп-
sis secutis et exinde seąuendis ас subseąuendis,
protestante et reprotestante citata, dopuszczamy
apelaciy i terminum proseąuendao appcllatipnis,
absque ulterioribus adcitationibus na przyszłey, da
Pan Bog, jurisdyce assesorskiey, tam gdzie J. K.
31. P. N. M. z dworem rezydować będzie, po trze-
cim wołaniu na zajutrz utriąue parti naznaczamy,
a tym czasem, nim ta sprawa finałem u sądu J.
К. М. otrzyma decisionem, aby obie strony
circa jura sua et pacificam possessionem spokoynie

się zachowali, sub paenis, ex arbitrio sądu J. K.
M. irremissibiliter irrogandis, serio injungimus mocą
ninieyszego dekretu naszego, do którego dla więk-
szey wiary i powagi przy podpisach rąk naszych
komissarskich pieczęci nasze przycisnąć rozkaza-
liśmy. Pisań w Wilnie dnia dwudziestego piątego
miesiąca Marca roku tysiąc sześćset siedmdziesiąt
pierwszego. U tego dekretu kommissarskiego pie-
częci przyciśnionych cztery, a podpis J. W. ichmo-
ściow panów komisarzów własnych rąk temi słowy.
Alexander Sapieha, biskup Wileński, komisarz J.
К. М. Krysztof Pac, kanclerz W. X. Lit., komisarz
J. K. 31. Mikołaj Słupski, biskup Gratianopolitań-
ski, komissarz J. K. M. Cyprian Paweł Brzostow-
ski, refendarz i pisarz W. X. Lit., J. K. Mości
komisarz. Kazimierz Puchalski, pisarz dekretowy
W. X. Lit. comissarius J. K. Mości. Który to
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decret commissarski .1. К. M. M. ze wszystką rze-
czą w nim wyrażoną jest do xiąg grodzkich Nowo-
grodskich zapisany, z których i ten wypis pod pie-
częcią urzędową jest wydany J. W. imci xiędzu
Leonowi Kiszce, archiepiskopowi, metropolicie Ki-
jowskiemu, Halickiemu i całey Rusi. Pisań w No-

wogródku ut supra. Krysztof Michał Kondratowicz,
miecznik, surrogator ziemski, pisarz grodzki Woje-
wództwa Nowogrodzkiego.

Тоже, залъ Б, гик. 2, папка 202, j\° lyo.—
Напеч. Археограф Сборникъ—т. 2. стр. iS8—2)8.

№ 294. - 1671 г.

Жалоба митрополита Кол щы на с ніоровъ Кальвинскаго сбора, приказавших*
разбивать старыя церковныя ст ны и увозившихъ кирпичъ въ свои дома.

Jaśnie Wielmożny w Bogu przewielebny iego-
mość xiądz Gabryel Kolęda, arcybiskup metropolita
wszytkiey Rusi, solenną manifestacyą zanosi na
wielmożnego iegomości pana Teophila Dunina z
Raiec Raieckiego—marszałka Lickiego у pomocni-
ków iegomości, seniorów у predikantow zboru tu-
teyszego Wileńskiego o to у takowym sposobem.
Gdy w roku teraznieyszym tysiąc sześćset siem-
dziesiąt pierszym tu w Wilnie, w mieście iego
królewskiey mości odprawowała się commissia przez
iaśnie wielmożnych ichmościow panów commissa-
rzow, od iego królewskiey mości pana naszego mi-
łościwego naznaczonych, w sprawie żałuiącego
aktora iegomości xiędza metropolity z szlachetnym
magistratem Wilęskim o juryzdykę metropolitanską
Wilęską, podług dekretu iego królewskiey mości
relacyinego, 7. oczewistey kontrowersyey w АУаг-
szawie stałego, tam że sub actu commissionis,
gdy iasnie wielmożni ichmość panowie comraissarze
obwodzili granico podług realnych dokumętow,
przez iegomości xiędza metropolitę produkowanych,
У też granico dostatecznie oglądali у obiachali, a
potym iegomości xiędzu metropolicie przysądzili,
tedy pewnego dnia у roku tego, w kontrowersyoy
у dekrecie ichinościow wyrażonego, przy bytności
samego iegomości pana marszałka Lidzkiego, po-
dana obmowa od zborowych Wilęskich na piśmie
strony zboru starego zamurowanego, tu w mieście
Wilęskim na pewnym mieyscu, pod kościołami y
klasztorami oycow bernadynow у panien zakonnych
świętego Michała, stoiącego, podług któroy obmowy
podaney ichmość panowio kommissarzo, nie przy-
sądzaiąc na tę czas tego mieysca zborowego, na

cerkiewnym gruncie locowanego, in foro forys.ilwe
zostawili. Aiegomość pan marszałek Licki, z pre-
dykantami у seniorami zborowemi wiedney radzie
у namowie zostaiąc, a nie czekaiąc rozprawy za
dworem, w tym roku, Avysz pisanym, miesiąca Juay
dnia pierszego aż do dnia piątego Juny, roskazłł
w pomienionym zborze starym własne mury cer-
kiewne tłuc у cegły na gromady tamże zkładać, a
potym te cegły wozić у na swoy pożytek obracać
gdzie Jegomość xiądz metropolita to widząc, używ-
szy generała iego królewskiey mości woiewodzstwa
Wilęskiego pana Marcina Gadomskiego, posyłał do
tegoż zboru starego, pytaiąc się tych chłopów, co
cegłę wozili, ktoby onym to kazał? stante lite
atentować. Tedy przed pomienionym generałem to
powiedzieli, że z rozkazauia własnego wielmożnego
jegomości pana marszałka Lidzkiego biorą у wożą.
tani gdzie onym rozkazano zwozić. A mało na tyra
maiąc, po zagraniczeniu przez ichinościow panów
kommissarzow, jegomość pan marszałek Lidzki, roz-
kazawszy wyprzątywać w kamienicy zborowey z
piwnic у sklepów gnoie у ziemie z umysłu na
własny grunt cerkiewny, gdzie ludzie domy swoie
pobudowane maią у sami w nich mieszkaią, tedy
to gnoie у ziemio gwałtownie у bezprawnie roz-
kazał jegomość robotnikom swym, ztamtąd wywo-
żąc, z umysłu zasypować у wyrzucać, żeby ko-
nieczuo te domy pozasypowali у wniwecz obró-
cili, a na samych mieszkaiących w tych domach
różno odpowiedzi у pochwałki czynić każe у ko-
nieczuo przez gwałt z ich domów własnych ustę-
pować rozkazuio, grożąc w ostaflu okaleczeniem
у zabiciem, wszytko to czyniąc na wielką uymę

55
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chwały Bożey, a na obelgę у nieznośną krzywdę у
szkodę jegomości xiędza metropolity. Które oglą-
danie tego wszytkiego w relacyey generalskiey do •
stateczniey będzie opisano; a o to wszytko, iako

.się w tym procesie wyraziło, jegomość xiądz me-
tropolita do jegomości pana marszałka Lidzkiego
у pomocników ichmościow sobie samemu у na-
stępcom swoim wolne у całe prawo zachowując,
takowe opowiadanie у żałobę swą podał ku zapi-
saniu do xiąg. Przy którym opowiadaniu, stanow-
szy oczewisto generał jego królewbkiey mos'ci wo-
iewodstwa Wilęskiego, niżey na podpisie wyrażony,
kwit swoy relacyiny przyznał. Ja Marcin Gadom-
ski—generał woiewodzstwa Wilęskiego, zeznawam
tym moim kwitem, iż w roku teraznieyszym ty-
siąc sześćset siemdziesiąt pierwszym, miesiąca Juny
piątego dnia, przy stronie dwuch szlachcicach, pa-
nach Janie у Pawle Zahorskich tu w mieście jego
królewskiey mości stołecznym Wileńskim byłem
użyty у wezwany od jaśnie wielmożnego w Bodze
przewielebnego jegomości xiędza Kolędy—arcybi-
skupa metropolity wszytkiey Rusi do pałaców je-
gomości, przy katedralney cerkwi Swiętey Przęczy-
stey, w uniey swiętey ostaiącey, stoiącego, tamże
tego roku у dnia, wysz pisanego, za posłaniem
jegomości z tą stroną szlachtą chodziłem do zboru
starego, stoiącego wedle kościołów у klasztorów
oycow bernadynow. у panien zakonnych świętego
Michała, gdzie za przyściem moim generalskim na-
lazłem wozów z końmi, nakładziono na wozy ce-
gły niemało, у wywożących z tego zboru starego;

pytałem onych, ktoby, te cegłę kazał rozbierać у
dokąd wozić? odpowiedzieli ci furmani, że wiel-
możny jegomość pan Kaiecki—marszałek Lidzki
z predykantami zborowymi rozkazał rozbierać у
nam te cegłę wozić do siebie. Po którym wysłu-
chaniu tey powieści, ia generał chodziłem daley
na grunty cerkiewne, gdzie ludzie mieszkają, tam
za okazaniem przez sługę cerkiewnego Hrechorego
Arciemowicza, gdzie widziałem koło domu haydu-
ka Jana Lachowskiego ziemi у rożnego hruzu gro-
mady wielkie nasypane, niemal równo z dachami;
mienił ten hayduk у powiadał, że z własnego
rozkazania samego jegomości pana marszałka Lidz-
kiego to czynioną у różne odpowiedzi у pochwałki
na zdrowie tych, co mieszkaią tam na gruncie
cerkiewnym czynią у czynić nie przestaią, grożą
biciem у zabiciem, o czym dostatecznie у w pro-
cesie żałoby iest dołożono. J na tom ja generał,
com słyszał у widział, to spisawszy w ten moy
relacyiny kwit z moią pieczęcią у z podpisem rę-
ki mey własney, także pod pieczęćmi у strony
szlachty przy tym procesie z moiem oczewistym
przyznaniem daie ku zapisaniu do xiąg. У того
реляцьшого квиту иры печати подпись руки еие-
рала тьши слоны: Marcin Jan Gadomski—ienerał
jego królewskiey mości woiewodstwa Wileńskiego
Который тотъ кшітъ реляцыйиып нры процесе
есть до кшігъ кгродскпхъ Вилепскихъ зашісаиъ.

Вилен. центр, архивъ. Изъ связки док. Вилен.

ipodcicaio суда. Л» 4S77> актъ JV? IĄ.

№ 295.-1671 г. 1 Іюня.

Заявлені уніатскаго митрополита Гавріила Коленды о захват старшинами ван-

г личеокаго сбора въ различныхъ м стахъ церковныхъ земель, церковнаго иму-

щества и особенно плаца и самой церкви Покрова Пресвятой Богородицы въ

Вильн .

W Bogu przewielebny iegomość xiądz Gabryel onym samym lepiey wiadomych у znajomych, a
Kolenda—metropolita, stosuiąc się we "wszytkim do mianowicie na wielmożnego iegomości pana Teo-
pierwszych processow, przez antecessorow swoich
zaniesionych, sollenną zanosił manifestacją na se-
niorów zboru Kalwińskiego, imionami у nazwiskami

phila Dunina Kaieckiego—marszałka Lidzkiego, na
iegomości pana Andrzeia Bochdziewicza у pana
Jana Gizberta, jako samych uczynku niżoy wyra-



żonego pryneypałow, o to у takowym sposobem, iż
obżałowani spretis legibus ot constitutionibus regni,
stante rebelii dissidentium in fide sancta graeco—
romana disunione, gdy niektura starszyna ritus
graeci a ritu sancto ad liaereticam et cahinisticam
illicitoausu transierunt confessioneni, tedy nie mało
dóbr cerkiewnych, w rożnych woiewodztwach у po-
wiatach leżących, a nawet у samą cerkiew święty
Pokrowy w Wilnie, w pewnych granicach leżącą,
z klasztorem przy niey wymurowanym у z cmien-
tarzem, murem około otoczonym, yiolenter et in-
debite zabrawszy, na zbór kalwiński obrucili у mury
cerkiewne, iawne antiąuitatis signa na sobie maiące,
zruinowawszy, pomieniony zbór na gruncie у cmien-
tarzu cerkiewnym wystawić dopuścili у de facto
wystawili, jako o tym szyrzey różne processa wielu
antecessorow żałuiącego, do różnych akt różnemi
czasy podane у zaniesione, świadczą у opiewaią;
za któremi częścią dla ustawicznego w oyczyznie
zamieszania, częścią propter rebellem in unione
sancta disidentiuiu perfidiam, częścią propter po-
tentiam, metum et opressionem haeredicorum, czę-
ścią propter summam egestatem et inopiam ante-
cessorum, pomienieni antecessorowie żałuiącego
bona haec avulsa et Yiolenter adempta jurę vin-
dicare nie mogli у dotąd nie recuperowali, o czym
świeżą pomieniony protestant odebrawszy wiado-
mość, stosuiąc się we wszystkim do pierwszych
processow у indictiey, przez antecessorow swoich
in quovis judicio ac foro zaniesionych, gdy za de-
kretem jego królewskiey mości relacynym, ratione
jurisdictionis metropolitaneao ex solenissimis par-
tium controyersiis ferowanym, jaśnie wielmożnych
ichmościow panów comniissarzow na ograniczenie
jurisdiki у dóbr cerkiewnych do Wilna sprowa-

dził у tam, za duktem idąc, praemissa innotesten-;
tia pomienionego zboru, na oglądanie murów kla-
sztoru у cmentarza, przy cerkwi swiętey Pokrowy.
stoiącego, . . . . . . salvy dekretem seymowym

ordinaria via juris sprowadził,
tedy obżałowani, iawnie się sprzeciwiaiąc dekre-
tom iego królewskiey mości, przerzeczonego ogra-
niczenia bronili у zbór na ten czas pustuiący mo-
cno zamknąć у zatarasować rozkazali у nikogo do
niego nie wpuścili; a potym ku większey szkodzie
у zgubie żałuiącego te same mury cerkiewne po-
niekont spustoszone funditus zruinować po odiez-
dzie jaśnie wielmożnych ichmościow panów com-
missarzow, stanto litispendentia, у na cegłę roze-
brać rozkazali, znaki iawne granic у murów sta-
rodawnych, malowania greckie у abrysy na mu-
rach wyryte do gruutu poo . . . lali у w niwecz
obrócili у z tych że murów rozebranych kamienice
swoie у domy szpitalne, per hostilitatem zruinowa-
ne, restawrowali, a zwłaszcza obżałowany jego-
mość pan marszałek Lidzki kamienico swoie, na
Zamkowey ulicy leżącą, tą cegłą restaurował у
naprawił. Ciż obżałowani exercitium religionis
privatum, dekretem seymowym proliibitum, na
tymże mieyscu odprawować nie przestaią у ludzi
confessiey zborowey propter conservandam hanc
devotionem w tymże zborze chowaią, na iawną
dekretu seymowego zniewagę у uyme prawa po-
spolitego. O co wszystko chcąc pomieniony pro-
testant z obżałowanymi prawem czynić, dał te
swoią protestacią ku zapisaniu. Roku 1671, mie-
siąca Juni pierwszego dnia, opowiadano na urzę-
dzie. Gabryel Kazimierz Grabowski — dworzanin
jego królewskiey mości, podstarosci Wileński.

Тоже, M 4J77, ij.

№ 296.-1671 г. 8 Іюля.

Заявл ні ксендза омы Ковальскаго о продаж му церковнаго плаца Вил н-

скнмъ протопопомъ Романолъ Рожыцемъ.

Aktykacyia listu postanowionego iegomości xię-
dza Romana Rożyca—protopopa Wileńskiego, na-
leżącego jegomości xiędzu Tomaszowi Kowalskie-
mu—yikaremu kościoła świętego Jana, w Wilnie
będącego.

Лета отъ нарожецья Сына Божого тисеча
шестьсотъ семьдесятъ первого, месеца Июля
осмого дня.

На враде господарскомъ кгррскомъ Виден-,
скомъ, передо мною ІІетромъ Рудомнною Дусяцъ-
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кимъ—старостою Стародубовъскимъ, подвоево-
димъ Виленскимъ, постановившысе очевисто в Бо-
вё велебъпый его милость ксендзъ Томашъ Коваль-
ский—викарый костела светого Яна, Вильне буду-
чого, покладалъ и до актъ книгъ кгродскихъ Вилен"
скихъ подалъ листъ добровольный постановлений
записъ в Водзе велебного его милости кс ндза Ро-
мана Рожыца— протопопа Виленского, собе служа -
чый и належачий, на речъ в неиъ нижей помене-
ную, просечы, абы тотъ листъ былъ до книгъ кгрод-
скихъ Вилеискихъ прынятъ, актыкованъ и упи-
счнъ. который уписуючы у кшіпі слово до слова
такъ се в собе маетъ: Ja Roman Rożyc — protopopa
Wileński czynie wiadomo tym moym Jistem komu by
o tym wiedzieć należało, iż maiąc ia dobra у
grunta wszytkich cerkwi, w Wilnie będących, od
iaśnie wielmożnego w Bogu przewielebnego iego-
mości xiędza Gabryela Kolendy—metropolity Kijow-
skiego, pana у pasterza moiego, sobie poruczone,
zawiodłem plac na gruncie cerkiewnym świętego
Jana, na którym przed tym Matyasz, kantor zbo-
rowy mieszkał, w Bogu wielebnemu iegomości xię-
dzu Tomaszowi Kowalskiemu — ікагуіета sAvięto
Janskiemu Wileńskiemu, który, po ustompieniu
nieprzyiaciela moskwicina iuż obiowszy te ruyne,
iegomość xiądz Kowalski kamienice sobie na fun-
damentach cierkiewnych święto Janskich rostawro-
wał, s którego placu od lat kilkudziesiąt dla
zwierzchności у panowania hereziy żadnego czynszu
cerkwi Bożey nie dochodziło, lecz ia teraz zabie-
gaiąc temu, aby znowu gron ta cierkiewna według
starodawnych zwyczaiąw zostawali, у daley resta-
wrować iegomości xiędzu Kowalskiemu te kamie-
nice w tym placu pozwoliwszy, takowem uczynił
z iegomością xiędzem Kowalskim postanowienie, iż
iegomość xiądz Kowalski у gospodarz, na ten czas
w tey kamienicy będący, sławetny pan Jan- Szefer
у małżąka iego pani Maryna Woropaiowna czynsz

s tego placu doroczny temu, kto na ten czas od
w Bogu przewielebnego iegomości xiędza metropo-
lity Kijowskiego dla odbierania czynszów ustano-
wiony będzie, po złotych trzy polskich na świętego
Piotra у Pawła według starego kalendarza, niczym
tego terminu nie pochibiaiąc, płacić у oddawać
powinni będą, jakoż iegomość xiądz Kowalski za
rok teraznieyszy tysiąc sześćset sześćdziesiąt szósty
mnie protopopie w oddaniu czynszu dosić uczynił,
a pierwsza zapłata tego czynszu ma się zacząć w
roku, da Pan Bóg, przyszłym tysiąc sześćset sześć-
dziesiąt ósmym, na siviętego Piotra, takoż święto
ruskie y, tak rok po roku takowy czynsz płacąc,
wolno będzie iegomości xiędzu Kowalskiemu te
kamienice przedać, zostawić, darować у na cerkiew
legować у ku iakiemuż nalepszemu pożytkowi
swemu obrócić, gdzie kożdy od iegomości dzierżący
tey kamienicy, żadney ni od kogo nie maiąc prze-
szkody, takowy że czynsz płacąc, spokoynie dzier-
żeć maią, a ia sam у kożdy po mnie następuiący
successor," iesliby iakową kto miał w dzierżeniu
jegomości xiędzu Kowalskiemu у kożdemu od ie-
gomości dzierżącemu przeszkodo czynić у о ten
plac turbować, tedy powinniśmo u kożdego sądu у
prawa zastępować у ewinkować. I na tom ia
protopopa Wilęski do wzięcia zupełnego prawa od
iasnie wielmożnego iegomości xiędza metropolity'
pana у pasterza mego, dałem na ten czas ten moy
list z podpisem ręki тсу у pieczęcią mą. У того
листу подъписъ руки его милости ксендза про-
топопа Виленского тымн словы: Roman Rożyc—
prezbiter uniiatski, protopopa Wileński ręką. Ко-
торый тотъ листъ за ноданелъ до акътъ черезъ
особу веръху номеиеную есть до къшігъ кгродъ-
скихъ Виленъскихъ акътыкованъ, ирынятъ к
ушісанъ.

Тоже, Л? 4S77> вкмъ Л? іб.

№ 207.-1672 г. 15 Января.

Р шеніе Вил нскаго земскаго суда по спору о плацахъ между митрополитомъ

Колендою и Ра цкимъ.

Выписъ с кішгъ земъскихъ воеводъства Ви-

ленъского.
Лета отъ нароженья Сына Божого тисеча

шестьсотъ семъдесятъ второго, месеца Генъвара

нетнадцатого дня.
На рокохъ судовыхъ аемскихъ Трыкрольскнхъ,
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•святе рымскомъ прыпалыхъ и судовьне у Вильни
одправоваиыхъ, передъ нами Матеушомъ Яноиъ
•Закревскимъ, судьею, дворанниомъ его кор. ми-
лости, Михаломъ Конъстанътымъ Колендою, подъ-
судъкомъ a Миколаіомъ Франътышъкомъ Росо-
"хацкимъ, тивуиомъ Троцкимъ, старостою Немо-
нойцъкимъ, писароміі, врадъникамн судовыми
земскими воеводства Виленъского, кгды о порядку
реестрового ку суженью врадовому нрынала
справа вельможъного его милости пана Теофпля
Дунина Раецъкого, маршалііка Лидъского з яснее
вельможънымъ его милостью ксенъдзомъ Іггаб-
ріеліомъ Коленъдою.аръхиенпскопомъ Полоцкимъ,
метрополитомъ Киіовт.скнмъ, Галіщъкпмъ н всей
Руси, за иозъвомъ, меыечы о безъиравъпое п

того месеца Генъвара сего року, просили и до-
мавялисе. Мы врадъ той диляции, яко правъной
и съ нравомъ носполитымъ згодний, обудъвумъ
сторонамъ допустили есъмо. А кгды день шест-
надцати сего року и месеца тогожъ прьшалъ,
тогды за прыволанемъ тогожъ енерала сторонъ
до права вельможъны его милость панъ марша-
локъ Лидъски с тымъ же патрономъ своимъ па-
номъ Янъкевичомъ становилъ и кгды, поданого и
положеного позъву по ясне вельможъного в
Бодзе превелебного его милости ксенъдза метро-
политу Кніовъского черезъ еперала повету Вилъ-
комирского Яна Михаловъского на маетности и
дворе его милости, назъваномъ Шешоле (въ) вое-
водъетве Виленъскомъ лежачомъ, написомъ его, на

кгвалътовъное па власныхъ жалуючого пляцахъ, томъ позъве учыненымъ, передо мъною писаромъ
до камепнцы его милости, за правомъ вечыстымъ
купънымъ одъ его милости пана Яна Рымъвида
чешъника Мозырского, епералъного акътора збо-
ровъ еванъелицъкііхъ, у велпкомъ князъетве
Литовъскомъ зпайдуючыхъ, набитой в месте Вн-

уетъне и очевисто прызънанымъ, и року за нимъ
прыпалого слушъпе правъпе доведъшы и трое
волане пильностп стороны своей на томъ позъве
ианпсапое оказавъшы, далей вправо поступовать
п жалобу позовъную чытать хотелъ, тогды одо-

ленъекомъ на Зам7>ковой улицы протпво костела, звавъншее тотъ я;е слуга ясне вельможного в
светого Яна стоячоіі, назъваной Конъстанъты- Бодзе превелебного его милости ксенъдза метро-
новъека. анътыквитусъ праву земъекому шля- политы Киіовъского панъ Аудпцъки даня копии
хетъекому подл>леглой, в пенънымъ окграшіченыо с позъву потребовалъ. ГГно и мы врадъ, коротко
зостаючой, прішалежачыхъ, будынъку, домъковъ в томъ стороне не чынечы, за потребованемъ
трохъ древъняныхъ побз'дованье и с тыхъ пля- того пана Аудицъкого копию дать с позву вель-
цовъ жалуючого власныхъ съпокойного держенья можъному его милости пану маршалъку Лидъ-
екъсиульсьш учнненье н с писесыи его милости скому иаказавъшы, и день трети ку розправе
одънятье, такъ же и о одноведь, нохвалъку, че-! обудъвумъ сторонамъ, з захованемъ на обедве
резъ ойцовъ протопоповъ, именами и назвпеками'. стороне всихъ оборонъ цравъныхъ вцале, нака-
его милости ведомыхъ и знаемыхъ, одъ ясне І зали есмо. А кгды день третий сего року, месеца
вельможъного в Бодзе превелебъного его милости Генъвара, то естъ осмънадъцаты прыпалъ, тогды
ксенъдза метрополпты КІІІОВЪСКОГО на здорове' за прыволанемъ черезъ енерала сторонъ до права
вельможъного его милости пана маршалъка Лндъ-' вельможъного его милости папа маршалъка Лидъ-
ского очевисто въ каменицы его милости нередъ | ского плеішпотентъ панъ Янъкевпчъ с прытом-
дозорцою той камеыццы его милости учинене. До
которое справы за прыволапемъ черезъ енерала,
судовъ шільиуючого, Матыаша Саваневъского сто-
ронъ до права, одъ вельможіліого его МИЛОСТИ

иана маршалъка Лндского, при быгыюсти самого,!

; нотенгъ акъторовъ вдальшые термины правъные
слуга его милости панъ Конъстанъты Юрьп і ностуновать и жалобу иозовъну стороны своей

ностю самого его милости, а одъ въ Бодзе пре-
велебного его милости ксендза метрополиты Ки-
іовъского не до самой речы, только до обновы,
ііанъ Лнъ Лпсевъски становилъ, и кгды плени-

Яноровъски прыданя патрона пана Аньдрея Янъ-
кевнча, а слуга ясне вельможъного в Бодзе пре-
велебного его милости ксенъдза метроиолнты
Киіовъского панъ Стефанъ Лудицііки таиолгь
прыданя пана Яна Лисевъского не до самой речы,
только до обмоны u одъкладу до дня шестнадца-

нроионовать хотелъ, теды плешшотентъ ясне
вельможъного въ Бодзе иревелебъного его ми-
лости ксенъдзаметронолпты Киіовъского, пепры-
иущаючц иленшіотенъта стороны поводовой до
дальшого поступку нравного u чытаня жалобы
нозовъной, а въ объмове словъной ставаючы,
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виосилъ то, же его милость ксеидзъ метроиолита
Киіовъскп, про маіори справу въ суде его кор.
милости асъсесорскомъ задъпорномъ маючы и
яко сеиаторъ до боку панъского для обърады
добра речы посполитой на блиско иастуцуючы
соймъ до Варшавы поспешать муситъ,.адо того
вжо о тую речъ, о которую теперь за запозъвомъ
велыюжъиого его милости пана маршалъкаЛидъ-
ского нередъ нами врадомъ акъцыя прьгаадаетъ,
передъ тотъ же его пор. милости судъ задворны
аст-сесорски вельможъного его милости пана мар-
шалъка Лидъского ясне вельложъны его милость
ксендзъ метроиолита запозъвалх, цытуючы право
посполитое, конъстытуцыю сеймовую тисеча
шестъсотъ петъдесятъ девятого року, прышітя
гое словне виошопое объмовы и сусъиеиъсы тое
справы до розъпартясе за тымъ позъвомъ, манъ-
датомъ его корол. діплостп у насъ враду аффекъ-
товалъ. ІІротиво чому илепппотеитъ акъторовъ,
шпроде конътрадикз^очы, а з наказу нашого для
ццъформацы нашой конътепъта жалобы позовъ-
НОІІ преложывшы, а то, же тая ексцепъцыя че-

* резъ илепипотенъта стороны одпорной, яко в
праве о добра, праву земъскому шляхетскому
подлеглые, аитуючой, словъне чынена, принята
быти, а за нею и манъдатъ, яко противо праву
выразъпому вынесены, куррумъ тое спрапы тамо-
вать не можетъ, впосечы и то. же яко тая ка-
менпца, в жалобе позовънои выражопая, такъ и
пляцы, до нее прыналежачые, с которыхъ его ми-
лость ксендзъ метроиолита екъспулъсыю акъто-
ру учынилъ, ещо добре передъ упиею в диспо-
зыцыи славъпой памети освецоиыхъ кпяжатъ
нхъ милостей Острожъскихъ зоставали а мере
з дому и з владзы княжатъ Острожскяхъ ви-
никнули, докуменъталнтеръ доводечы, покладалъ
документа, листы, записы, поссесые, диснозыцые з
датами выражоными, а меновпте лпстъ запись,
ещо в року тисеча пятъсотъ деветдесятъ девя-
того, месеца Юля двадъцать девятого дня у суду
гшовъного трыбупалыюго у Вильни созъшшы
одъ Захарыяша Амуратопича, Яну Карчаиу дру-
кару Виленъскому и малъжонъце его на домті на
помененомъ пляцу, который еще добре передъ
униею в доме княжатъ ихъ милостей Острожъ-
скихъ зоставалъ, до преречоной каменицы Конъ-
стантыповской прыналежачомъ, стоячый, служа-
чый, такъже и други листъ записъ, одъ тыхъ

же особъ Яна Карчаиа и малъжонъки его ми-
лости пану Анъдрею Беликовичу, подъсудъку
0шъмен7»Сл0му и панн малъжонъце его милости на
рочъкахъ Генъваровыхъ в року тисеча шестъ-
сотъ первомъ, месеца Генъваря четъвертого
дня прызъшшы, вечысто продажи заппсъ з
инъвенътаромъ, на тотъ же домъ служачы,
тудежъ листъ, вечысто продажны записъ, одъ
ясыіе освецоного княжати его милости Крышъ-
тофа Радивила передъ судомъ Головънымъ Тры-
буналъшлмъ у Вильни в рокзг тисеча шестьсотъ
девятомъ, месеца Авъкгусъта семого дня иры-
знаны, на зборъ еванъелицъкн и на шпиталь
звышъ менованая каменица Конъстанътьшовъ-
ска зо всимп пляцамп записаиа ест7>, з шп>тро-
мисыею и з иаъвенътаролъ окграшіченя той
каменицы и иляцовъ, в чо.мъ, я:е яко тая сама
камепица, такъ и нляцы, до нее належачые, о ко-
торые конътроверсыя идетъ, праву земскому ве-
чыстому мере иодълеглымн суть, документали-
теръ доведено есть: до того покладалъ протеета-
цыю з реляциею, иа ясне вельмо;къиого в Водзе
превелебного его милости ксеиъдза метронолиту
Киіовского в року тисеча шесть сотъ шестъ-
десятъ 0С7.М0Г0, месеца Авъкгуста осмънадцатого
дня до кшігъ кгродскихъ 1)пленъскпхъ о тую
екъспульсыю запесепую, а иотомъ и запозъвы по
тогожъ его милости на роки прошълые Миха-
ловъскпе, в року тысеча шестьсот7> семъдеся-
томъ выиесеные, выписомъ с книгъ кгродъскихъ
Внленъскпхъ в томъже року, месеца Авъкгуста
петнадцатого дия прызънаня черезъ енерала
Вилъкомирского повету Яна Мпхаловъского доб-
ре ещо передъ запозъвомъ, мапъдатомъ, одъ яс-
не вельможъного его милости ксеиъдза метро-
политы Киіовъского вельможъному еі'о милости
пану маръшалъку Лидъскому поданымъ, задаиые,
а затымъ цытовалъ право поснолитое, коігьсты-
туцые року тисеча шестьсотъ тридъцать третего
и тисеча шестьсотъ тридцать пятого, яко и ти-
сеча шестьсотъ сороігь семого о проскрьшціі-
яхъ, яковые маюхъ быть передъ судъ его ко-
ролевское милости асесорский задворны вьшошо-
ные .чаи7,даты, алекговалъ право носполитое ста-
тутовое артыкулъ чотирнадцаты ы двадъцать
первы з розъделу первого, такъже артыкулъ
трыдъцать третії з розделу третего. А затымъ
то хакъ дедуковавъшы и яко того, же звышъ.



— 439 -

мененая каменица жалуючого с пляцами нале- j ликомъ кннзстве Литовъскомъ знайдуючыхъ, на-
жачыми праву вечыстому земъскому подълега-1 бытой, в месте Виленъскомъ на Замъковой

улицы противо костела светого Яна стоячой,
назъваиой Конъстанътьшовъской, анътыквитусъ
праву земскому шляхетскому подълегълой, в
иевъиымъ окграниченю зостаючой, прынале-
жачыхъ, будынъку, домъковъ трохъ древъня-
ныхъ побз'дованье и с тыхъ пляцовъ жалуючого
власныхъ зъ спокойного держеия екъспульсые
учынеиье и с посесыи его милости однятя, такъ
же одъповедь и похвалку черезъ ойцовъ іірото-
поповъ, именами u назвисками его милости ве-
домыхъ и знаемыхъ, одъ ясне вельможъного в
Бодзе превелебного его милости ксенъдза метро -
политы Кпювъского на здорове вельможного
его милости папа маршалъка Лидского очевисто
в каменицы его милости передъ дозорцою тое
каменпцы его милости учиненъе, затымъ о шко-
ды п вины правъные.' В которой справе, любо
пленинотентъ его милости ксендза метрполиты
Кніовъского, Галицкого и всей Руси панъ Янъ
Лисевъски в обмове гловъие до насъ враду впо-
шоной екъсцыпуючы ясне вельможъпого в Бо-
дзе превелебного его милости ксенъдза метроно-
лпту Киювъского фунъкцыею сенаторскою, же
я ко сенаторъ в справахъ публпчъныхъ на соймъ
блпско прпшълы, паступуючы поспешать мусить,
и большостю сиравы в суде его кор. милости
асессорскомъ, стоечы такъ пры конъстытуции
року тнсеча шестсотъ нетдесятъ девятого, яко
пры нозъвах7> манъдатахъ его кор. милости, отъ
его милости ксендза метрополиты по его милость
пана маршалъка Лидъского, менечы стороны
не иалежъного прывлащеші собе черезъ его ми-
лость пана маршалка Лидъского пляцовъ певъ-
ныхъ носветеиыхъ, до юрыздикп его милости
належачыхъ, передъ судъ его кор. милости зад-
ворны ассесорскп вынесеныхъ и при декрете яс-
невельмоя ъныхъ пхъ милостей нановъ комисса-

вельможънымъ в 1!одзе нренелебнымъ его мн-|роіп> его кор. милости, в справе самогожъ его
лостыо ксенъдзомъ Кпібрпеломъ Колеііъдою, | милости ксенъдза метронолнты Киіовъского зъ
архиеішскопомъ Полоцкимъ, метроиолнтомъ Ku- шляхетнымъ манстратомъ места Виленъского
іовъскимъ, Галицкимъ и всееГуси за нозъвомъ, зашъломъ, не суженья тое справы, сусъпеііъсыи
менечы о безъиравъное и кгналтовное на вла- оное до розънартясе о тые пляцы зъ его ми-
сныхъ жалуючого нляцахъ, до каменицы его ми-
лости за правомъ вечънымъ кунънымъ одъ его

етъ, такъ и того, же акъторъ водълугъ звышъ
цытоваііого права не где инъдей, одъно тутъ у
насъ враду форумъ належытое метъ повиненъ.
а на остатокъ еще и то з декрету ясыіе вель-
можныхъ пхъ милостей пановъ комнсъсаровъ
его кор. милости, в справе ясне вельможъного
в Бодзе пренелебиого его МИЛОСТИ ксеиъдза ме-
тро.иолііты Кніовъекого (зъ) шляхетнымъ маистра-
томъ Вилеиъскнмъ зашълого, указовалъ то, же
судъ его кор. милости задворный ассесорскій, обмо-
ву, отъ тенерешного акътора поданую взглядомъ
того, а;е звышъ мененая камеііпца с пляцами пра-
ву земскому веычстому подлегаетъ, черезъ ко-
торую объмову форумъ той справе у ихъ ме-
лостей екъсцыиовалъ, жалуючого екъсцепцыю
принявъшы, в палежъномъ враде о то право
вечъное его милости заховали, ухылеші тогды
такъ словъне черезъ плеішпотеіп>та ясне вель-
можъногов Бодзе превелебного его милости ксенъ-
дза метрополиты Киіовъсиого вношоное объмовы,
яко п показованого, по вельмолгыюго его милости
пана маршалъка Лидъского передъ судъ его кор.
милости задворный ассесорскнй винесеного позъ-
ву, мапъдату ухылеіш на сторону, а за разомъ
наказу далей в право сторонамъ (ностуиовать)
у насъ враду ироснлъ и домавлялъ. На то умо-
цоваиый ясие вельмо;къиого в Бодзе превелебно-
го его милости ксенъдза метронолнты Киіовско-
го шыроце реплику чыиечы, а нры виошоной
объмове, такъ же вынесеиомъ позъве манъдате
ставаючы, пры алекгованой конъстытуцы, прыші-
тя тое объмовы u манъдату, а ухыленя оборонъ
черезъ илешшотецъта вельможъноію его мило-
сти пана мдршалъка Лидского вношоныхъ, у насъ
враду аффектовалъ. А такъ мы врадъ в той
справе вельможъцого его милости пана Теофиля
Дунина Раецъкого, маршалъка Лидского з ясне

милости лана Яна Рымъпида, чешъника Мозыр-
ского, акътора зборовъ еванъелнцъкнхъ, у ве-

лостыо иаиомъ маршалъкомъ Лндъскимъ у суду
его кор. милости задворного ассесорского, афъ-
(1>екътоваіъ; лечъ же такъ ф, декрету ихь ми-
лостей иановъ комисарові,, в справе самогожъ
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въ Бодзе превелебного его милости ксенъдза
метрополиты Киіовъского зъ шляхетнымъ маги-
стратомъ виленъскимъ зашълого, черезъ плени-
нотенъта его милости ксендъза метрополиты
лередъ нами врадомъ продукованого и читаного
датою вышей иомененою, показало то, же судъ
его кор. милости комисарскпй, объмову вельмож-
ного его милости пана маршалъка Лидского при-
нявши о звышъ менованые акъцыи, о которые
точытъсе акъцыя, акътору теперешъному вель-
можъному его милости пану Раецъкому, мар-
шалъку Лидскому инъ форо комъпетенъти салъ-
вамъ акъцыонемъ заховалъ, такъ и одъ вель-
можъного его милости пана маршалка Лидъско-
го плеішпотентъ его милости при аллекгованомъ
праве носполитомъ статутовомъ, меновите арты-
к)гле двадъцать первомъ и чотярнадъцатомъ з
роздему первого, такъже артыкуле тридцать
третимъ з розъдему третего и конституцыяхъ
соймовыхъ року тисеча шестьсотъ трыдъцать
третего, тисеча шестьсотъ трыдъцать пятого и
тисеча шестьсотъ сорокъ семого року, докуменъ-
тами авътенътычъными, листами, записами, пос-
сесыями и дыснозыцыями, особливе листомъ за-
писомъ, ещо в року тисеча пятьсотъ деветьде-
сятъ девятомъ, мца Юлія двадцать девятого
дня у суду головного трыб. у Вилне созъна-
лымъ, одъ Захарыаша Амуратовича Яну Карчану
друкару Виленъскому и зшъжонъце его на домъ
на помененомъ плацу, которы еще доброе передъ
униею въ доме княжатъ ихъ милостей Островъ-
скихъ зоставалъ, до нреречоной каменицы Конъ-
станътыновъской прыналежачолъ, стоячій, слу-
жачымъ, такъже и другимъ листомъ занисомъ
одъ тыхъже особъ, Яна Карчана и малъжонъки
его милости яану Анъдрею Беликовичу, подъ-
судъку Ошъменъскому и пани малжонце его ми-
лости на враде кгродъскомъ Виленъскомъ на
рочъкахъ Генъваровыхъ в року тисеча шестъ
сотъ первомъ, месенца Геиъвара четъвертого
дпя прызънанымъ, нечистое продажы зашісомТ)
и инъвентаромъ, на тотъ же домъ служачымъ,
тудежъ листомъ вечысто даровнымъ заиисомъ,
одъ ясне освецоіюго княжатья его милости пана
Крыштофа Радивила передъ судомъ головнымъ
Трыбунальнымъ у Вильни в року прошломъ
тисеча шестьсотъ девятомъ, мца Авъкгуста се-
мого дня прызъианымъ, на зборъ еванъелицъ-

ки и на шпиталь звышъ меноваиая каменица
Конъстанътыновъская зо всими иляцами запи-
сана естъ; инътромисыею, инъвенътаромъ и
ограниченьемъ той каменицы, пляцовъ, запозъ-
вами еще в року тисеча шестъсотъ семъдеся-
томъ на роки Михаловъские акътора теперешъ-
него по в Бодзе превелебного его милости ксенъд-
за митрополиту Киіовъского передъ насъ врадъ
вынесеными, врадовъне созънаными, то, же яко
тая сама каменица, такъ и пляцы, до нее нале-
жачые, о которые конътроверсыя идетъ, праву
земъскому вечыстому мере подълеглыми сутъ,
докуменъталитеръ доведено естъ. Зачымъ мы
врадъ с тыхъ п зъ велю инъшыхъ в копътро-
версыи выражоныхъ нрычынъ стороны заходъя-
чое акътора теиерешъного з в Бодзе превелебъ-
нымъ его милостью ксенъдзомъ метрополию»
Киіовъскимъ о екъспульсыю с преречоныхъ
пляцовъ пржнъсыи в томъ пунъкте мы врадъ
объмову одъ его мплостп ксенъдза метрополиты
Киіовского черезъ плешшотенъта его милости
словьЕе до насъ враду вношоную, поснолъ зъ
позъвомъ манъдатомъ, по его милосъти пана
маръшалъка Лидъского до суду его • королевъ-
ское милосъти задворъного асъсесоръского вы-
несенымъ, на сторону ухыливъшы, форумъ той
справе належъное тутъ передъ собою узнаваемъ
и за разомъ обудъвумъ стеронамъ далей в пра-
во поступовать и розъправоватьсе наказуемъ.
А щто се засъ ткнетъ взглядомъ якобы одио-
веди и похвалки на здорове вельможного ого
милости пана маршалка Лидского, отъ в Бодзе
превелебного его милости ксендза метрополпты Ки-
іовъского учыненой, нретенсыи в томъ пункте мы
врадъ отъ ясне вельможного в Бодле превелебного
его милости ксендза метронолиты Киювского, за-
сланшочысе фунъіщыею сенаторскою и большостю
справы в суде его кор. милости задворномъ ас-
сесорскомъ отъезъду на соіімъ блиско наступу-
ючы до Варшавы, обмову, черезъ тогожъ патрона
его милости слоіше до насъ нраду нношоную
ирыпмуем'ь, а затымъ в томъ пунъкте жадного
на сесъ часъ не чынечы розъсудку, тую справу
до других7>( найпервей по теперешнпхъ у Вильни
судить нрыпадаючыхъ роковъ огъкладаемъ, на
которомъ термине вперодъ в Бодзе нревелебный
его милость ксендз!, метроиолита Киювъски пра-
ву посполитому доситъ учинить, то естъ боль-
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шостт> справы указать, а потомъ обедве стороны,
которымъ мы врадъ вси обороны правъпые вцале
заховуемъ, скуточную в самой речы росправу,
вжо кромъ жадъныхъ дыляций, рокомъ завитымъ
принять ІІОВИНЪНИ будуть. Одъ которого декрету
нашого иленипотентъ в Водзе превелебного его
милости ксенъдза метрополиты Киіовъского^
взявъшы собе за речъ головъную, до суду головно-
го Трибунального апеліовалъ, яоторое апеляции
и мы врадъ оному допустили, и маютъ оное
обедве стороне в року теиерешъномъ тысеча
шестьсотъ семъдесятъ второмъ в термине суженя

справъ воеводства Виленъского за симъ декре-'
томъ нагаымъ пильновать. Которая справа до
книгъ земъскихъ воеводъства Виленъского естъ
записана, съ которыхъ и сесъ выпиеъ подъ пе-
чатьми врадовыми и с подписомъ руки моей пи-
сарской вельможъному его милости пану Теофилю
Дунину з Раецъ Раецъкому, маршалъку Лидъ-
скому есть выданъ. Писанъ у Вильни. Франъ-
тшпекъ Росохацки, писарь.

Изъ Р. О. В. П. Б., залъ Б, шк. 8, папка №
j , док. j\? 2j.

№ 298.—1672 г. 4 Апр ля.

Р ш ні королевскаге ассессорскаго суд а по спору между митрополитоиъ Гавріи-

ломъ Кол ндою и магистратомъ города Вильны относительно подсудности лицъ,

жившихъ въ домахъ на м стахъ прежнихъ кладбищъ и погостовъ.

Michał, z Bożey łaski kroi Polski, wielkie xiąże
Lit., Kuskie, Pruskie, Żmuydzkie, Mazowieckie,
Inflantskie, Smoleńskie, Podlaskie, Podolskie, Wo-
łyńskie, Kijowskie, Siewierskie у Czernihowskie.

Oznaymuiemy tym listem dekretem naszym re-
lacijnym, iż przed nami, pany radami у urzędni-
kami naszemi, przy boku naszym na własnych są-
dach naszych relacijnych na, ten czas zasiadaiącemi,
za remissą, od sądu naszego assessorskiego uczynioną,
ex mutuo actoratu agitowała się sprawa у actia
w Bogu wielebnego xdza Gabryela Kolędy, metro-
polity Kijowskiego, w uniey swictey będącego, z
iedney, actorem, a szlachetnym magisrtatein et com-
munitatem miasta naszego Wilna z drugiey strony,
pozwanymi do poparcia appellaciey w sprawie у
actiey, w sądzie naszym relacyinym agitowaney,
względem jurysdyki metropolitańskiey na gruntach,
placach у cmentarzach cerkiewnych, przerzeczonemu
actorowi, vigore jurium, privilegiorum tymże de-
kretem naszym przysądzonej-, a przez pozwanych
niesłusznie у nieprawnie od dekretu kommissar-
skiego in puncto executionis uroszczoney, do po-
parcia tedy przerzeczonoy appellaciey, do nagro-
dzenia szkód у nakładów prawnych, na osobliwym
regestrze speciflcowanych, do wskazania paen у win

prawnych za sprzeciwiestwo dekretowi naszemu w
prawie opisanych, у о inne praetensie, w mandacie
naszym у dekrecie commissarskim szerzey opisanych;
w ktorey sprawie sąd nasz assessorski, bacząc, iż
commissya miedzy wielebnym xdzem metropolitą
Kijowskim a szlachetnym magistratem et commu-
nitatem miasta naszego Wilna za.dekretem, na
własnych sądach naszych relacyinych z oczewistey
controversyey anno tysiąc sześćseth siedmdziesiątego,
miesiąca Maia dziewiętnastego dnia ferowanym, iest
expedita у appellatio interposita jest, causa zaś,
ubi est caepta, ibidem finiri debet. Przeto sprawę
teraznioyszą cum toto causae eius effectu, salvis
ab utrinąue reservatis juris beneficijs et defensis,
na własne sądy nasze relacyine odesłał. Na ter-
minie tedy nmieyszyin, ex aresto dnia pierwszego
miesiąca Apryla, po uczynionym na patrona szlachet-
nemu magistratowi ot cominunitati miasta Wilna
dilaciey, у z regpstru sądowego przypadłym, za
przywołaniem stron do prawa przez szlachetnego
Adama Sorokę, jenerała naszego dwornego W. X.
Lit., od wielebnego w Bogu xdza Gabryela Kolędy,
metropolity Kijowskiego, in persona onego urodzony
Jan Lisiewski plenipotent, a od szlachetnego ma-
gistratu Wileńskiego et a comutunitate Vilnensi,

56
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in assistentia urodzonego Pawła Boiraa, woyta Wi-
leńskiego, szlachetnego Jana Sebestianowicza, pi-
sarza communitatis Vilnensis, szlachetny Arnolph
Zaleski personaliter stanowili у prawnie się z sobą
rospirali. Zatym po uczynioney w tey sprawie przez
wielebnego xiędza Waleryana Judyckiego, refferen-
darza у pisarza W. X. Lit., de statu causae rela-
cyey, plenipotent wielebnego xdza metropolity Ki-
jowskiego, iteruiąc propositię swoią, wnosił, iż
szlachetny magistrat Wileński in meram contra-
yentionem dekretowi naszemu relaciynemu, ex so-
lennissimis patrium controversijs w roku tysiąc
sześćseth siedmdziesiątym ferowanemu, gdy w Hogu
wielebni, wielmożni, urodzeni Alexander Sapieha,
biskup Wileński, Christoph Pac, kanclerz wielki
W. X. Lit., Kowieński, Piński etc starosta, Miko-
łay Słupski, biskup Grationopolitanski, custosz у
officiał Wileński, Cypryan Paweł Brzostowski, ref-
ierendan: у pisarz W. X. Lit., Kazimierz Puchal-
ski, pisarz dekretowy W. X. Lit. commissarze nasi,
za osobliwym listem naszym z cancellaryey naszey
do siebie wydanym, pro flnali et indilata executione
pomienionego dekretu naszego, praemissis omnibus
juris solennitatibus, do miasta naszego Wilna na
terminie, w innotescentiey swoiey naznaczonym, praw-
nie ziechali у tam in loco loci et differentiarfrm
dostateczną uczyniwszy inąuisitią у wszytkie cir-
cumferentie у znaki gruntów, placów у cmentarzów,
gdzie ąuondam cerkwie były, dostatecznie u waży w-
szy, w prawa у documenta obudwu stron у mie-
szczan privatnych, na tych mieyscach у placach
cerkiewnych, alias poswiątne nazwanych, mieszkaią-
cych, weyrzawszy у one dobrze uważywszy, bliższego
wielebnego xdza metropolitę Kijowskiego ad pro-
bationem juratoriam manumet septiina, to iest sa-
mego imści xdza Gabryela Kolendę, metropolitę
Kijowskiego, imści xdza Cypryana Żochowskiego,
coadiutora metropoliey Kijowskiey, wielebnego oyca
Mikołaia Rybinskiego, protopopę Wileńskiego cum
quatuor testibus. fide dignis personis saecularibus
uznali, super realitatem documentorum przy tran-
sactiey, w roku tysiąc sześćseth dziewiętnastym z
magistratem Wileńskim uczynioney, et circa pro-
prietatem fundi, circa usum et possessionem terra-
gij, które onemu у antecessorom iego non inter-
rupta successioue z tych gruntów у placów quo-
tannis currit, у skuteczną exdivisią jurydyki

wielebnego xdza metropolity Kijowskiego, w uniey/

swiętey będącego, na mieyscach у placach cerkiew-
nych, poswiątne nazwanych, uczynili у dekrecie
swoim commissarskim wszytkie domy у kamienice
signanter et speciflce opisali у wyrazili, inne zaś.
extra cmętarzow będące, do jurydyki mieyskiey
przyłączyli. Tedy magistrat Wileński et communi-
tas in puncto executionis rei iudicatae et in ipsa
evidentia fundi et jurisdictionis metropolitanae ap-
pellacyą od pomienionego dekretu naszego commis-
sarskiego nulliter et illegitime przeciwko prawu
urościli у dekretu naszego rrlacyinego do ехеси-
tiey przywieść niedopuscili, przez co in paenas le-
gum et contraventionis dekretowi naszemu popadli,
у do niemałych szkód у nakładów prawnych te-
raznieyszego actora ocasione praepeditiae executio-
nis decreti nostri et appellationis interpositae przy-
prowadzili, iako "o tym protestatio, eo noinine za-
niesiona, szerzey у dostateczniej' opiewa. Czego do-
wodząc, przeczyiawszy na własnych sądach naszych
relacyinych dekret nasz relacyiny, w dacie wyżey
wyrażoney ex partium controversijs ferowany, pro
juris finali et indilata executione wielmożni com-
missazze nasi praemissis omnibus juris solennitati-
bus et reąuisitis jisdemque multo temporis inter-
vallo observatis. post factam conspoctionem, veri-
ficationem et in loco fundorum expeditam inąuisi-
tionem, stron obudwu controrersij przesłuchawszy
у onę z wnoszonych pro et contra ratij dobrze
wyrozumiawszy, lubo szlachetny magistrat et com-
munitas mercatoria Vilnensis circa assertionem
suam metdecima octava manu, ex magistratu rad-
nym szesciom, to iest dwum burmistrzom a czterem
raycom, ex ritu romano trzem, a ex ritu graeco
trzem także, ex communitate mercatoria osobom
szesciom, insuper ex contubernijs sześciom, to iest
z każdego cechn po iednemu, na tym, iako cerkiew
.S. Spasa, swiętey Przeczystey, świętego Iwana у
Pokrowy nie miały większey circumferentiey w
sobie у w cmętarzach swych, iako teraz zostaią,
cerkiew swiętey Piatnicy żadnego nie miała cmę-
tarza, cerkiew S. Mikoły w Rybnym końcu tylko
cmentarz, który przed cerkwią zostaie, gdzie у
teraz protopopa mieszka, a od Bołundziowey ka-
mienicy miała murek, którym obmurowana była у
teraz dokoła płoty у zaułek iest, a ten nie przy-
puscza budynków do muru samey cerkwie, w tey
cerkwi iako pamięć znosi nigdy ludzi nie chowatio,
na tym, iako cerkiew S. Kuzmy у Demiana w
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małey na rogu dwuch ulic circuraferentiey była у | xdza Woyciecha Żabinskiego, na ten czas notarium
żadnego przez ulice nie miała cmentarza, także
cerkiew Woskresenia, w tey, iako у teraz, zostaiąc
circumferentiey, żadnego na Szklaney ulicy nie
miała cmentarza, wtąż cerkwi S. Piotra у S. Je-
rzego. O cerkwiach zasie innych, to iest swiętey
Katharzyny, S. Michała, S. Mikoły na ulicy Smi-
linskiey, tak też S. Heliasza у innych nigdy przed
tym nie słyszeli, nie wiedzą у żadney o nich nie
maią wiadomości; na tym, iż ichmć oycowie met.ro-
politowie, antecessorowie wielebn. xdza Kolendy,
metropolity Kijowskiego żadney nie mieli nad mie-
szczanami jurisdictiey, lubo na gruntach cerkiew-
nych mieszkali mieszczanie, ale tylko czynsz ich-
msciom płacili, jurisdictiey zasie magistratu Wi-
leńskiego podlegali у przed urzędem burmistrzow-
skim radzieckim у ławniczym Wileńskim dispositie
placów у domów przyznawali, intromissie, possessie,
exdivisie у inne urzędowe sollennitates od magi-
stratu dobrowolnie odbierali, do czego magistrat
nigdy ich nie przymuszał, pobory, szosy, podymne
у inne podatki seymem uchwalone do miasta ab
antiquo temporo oddawali, gości rożnych pod byt-
ność naszą w Wilnie, także ichmć panów deputa-
tów trybunalskich у innych zarówno z mieszczany
w domach swoich przeznaczoną stancią podeymo-
wali, w czym magistrat żadnego onym nie czynił
bezprawia, owszem, iako we wszytkim do przywi-
leiow, ante unionem sobie nadanych, stosuiąc się,
sprawował у ad jurisdictionem sobie stabiliendam
żadnych nie formował processus, tak ani mieszczan
у innych obywatelow, iakoby te domy jurisdictiey
mieyskiey bydź podległe opowiadali, nie namawiali,
ograniczenia tych cerkwie, cmentarzów у domów

publicum, tandem canonicum Vilnensem, in simul z
deputowanemi od magistratu Wileńskiego osobami,
to iest szlachetnym Krzysztophem Kiernowiszkiem,
raycą ritus romani у szlachetnnym panem Piotrem
Kopciem ritus graeci uczynioney w roku tysiąc
sześćset dziewiętnastym, miesiąca Maia dwudzie-
stego szóstego dnia opisaney, także connotaciy ręką
wielebnego xdza Rudzkiego, człowieka omni ехсер-
tione maioris zgadzaiącey się z transaktią wyżey
rzeczoną, a nie mniey przy dowodach у sprawach
rożnych, na te cerkwie, o których praesens vertitur
actio, służących, przez wielebnego xdza metropolitę
przed sądem naszym commissarskim producowanych,
także у na niektóre investitury pokładanych, pro-
piorem imści xdza metropolitę teraznieyszego Ki-
jowskiego manurnet septima, iako sie super asser-
tione sua et reałitate prawa swego zabierał, to
iest samego wielebnego xdza Kolendę, metropolitę,
wielebnego xdza Cypryana Żochowskiego, coadiu-
tora metropoliey Kijowskiey у оуса Mikołaia Ry-
binskiego. protopopę Wileńskiego cum ąuatuor te-
stibus, personis saecularibus, fide dignis, ad com-
probandum uznał, na tyiu, iako te wszytkie cer-
kwie na mappie wyrażone у na osobliwym regest-
rze spisane przez sąd nasz commissarski oglądane
у zwerificowane były realiter у te kamienice у
domy, które teraz extant, pobudowane na mieyscach
cerkiewnych, cmentarzowych у poswiątnych wysta-
wione są, у na tym, iako ta transactia, przez wie-
lebnego xdza Heliaszewicza,
Żabinskiego z wysadzonemi
gistratn Wileńskiego za interpositią godney pa-
mięci wielebnego xdza Wołowicza, biskupa Wi-

wielebnego
raycami od

xdza
ma-

na nich będących w roku tysiąc sześćseth dziewięt- j leńskiego, cum consensu magistratu Wileńskiego,
nastym nigdy nie było у radziec w nim pomienio-1 uczyniona, iest realis, termin zaś praestandi jura-
nych nie deputowano, у na tym, iako dispositie у' menti in praesenti loco jndiciorum po święcie
ograniczenia miasta, ulic у kamienic у domów z i Zmartwychwstania Pańskiego święta rzymskiego
xięgami, regestrami у innemi documentami podczas dnia wtorego Apryla naznaczył, po ktorey wyko-
incursiey Moskiewskiey na miasto Wilno w roku naniu przysięgi tak terragium, iako у jurisdictio-
tysiąc sześćseth piędziesiąt piątym pogineły, do przy- і непі metropolitanam nad tymi kamienicami у do-
sięgi zabierali się. Sąd nasz commissarski, bacząc
to, iż żadnych authentycznych documentow prze-
ciwko producowanym od wielebnego xdza metro-
polity Kijowskiego na cerkwie у place magistrat
et communitas non producit, inhaerendo zaś ogra-
niczeniu w transactiey, przez wieleb. xdza Malchera
Heliaszewicza, custosza Wileńskiego у wielebnego

mami, które na placach cerkiewnych, cmentarzach
у poswiątnym pobudowane są, uznał. Mianowicie
pierwszą cerkiew świętego Spasa z szpitalem, dom
Bazylego Ozieiewicza, szewca, dom Michała Chra-
panowicza, szewca, dom Stephana Pihasowicza, puź-
піка, przy cerkwi kathedralney swiętey Przeczystej
nayduiące się. Na poswiątnym %ś drugiey cerkwi
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swiętey Katharzyny dom Hryszka Obuchowicza,
szewca, Moskala, dom Daniela Iwaszkiewicza puż-
nika, dom Jendrzeia Bartoszewicza, krawca, dom
Theodora Szeytera, dom Jerzego Kosacza, dom
Grygiera Stanisława Wysygirda, winnika, dom Sta-
nisława Stephana Markowskiego, gorzałecznika,
dom xdza Ładzika. A na poswiątnym trzeciey cer-
kwie swiętey Pokrowy dom Piotra Kochanskiego,
stolarza, plac goły sławetnego Daniela Hertmana,
dom Jana Lachowicza. Na poswiątnym czwartey
cerkwie S. Iwana kamienica wielebnego xdza Krzy-
sztopha Przecławskiego, prałata, dziekana Wileń-
skiego, domek Jana Stanisława, krupnika, kamie-
nica Jana Szefera, ogród urodzonego Samuela Hie-
ronima Kotła, podkomorzego Oszmianskiego у domek
z ogrodem Philipa Konstantynowicza, kusznierza.
Na poswiątnym piątey cerkwie S. Michała, kamie-
nica suceessorow Piotra, balwierza, w ktorey sła-
wetny Marcin Jensen. cyrulik, a teraz sławetny
Jan Sadowski, cyrulik Wileński mieszka, kamienica
cechu krawieckiego, kamienica Jana Dezawza. Na
poswiątnym zasie szostey cerkwie S. Mikołaia z
jedną stronę kamienica szpitalna Spaska, z drugą
stronę kamieniczka Jana Ilutmana, domek Osta-
phieia Niescierowicza, szewca, domek Krzysztopha
Szulca kowala, kamieniczka pusta Lebiedziewskiego,
domek Theodora Szpakowskiego, domek Mathiasza
Marcinkiewicza, szewca, domek Ostaphieia Iwano-
wicza, scewca, ogród Stanisława Stalgowskiego,
domek Tomasza Ładkowskiego. Na poswiątnym
siodmey cerkwie S. Heiiasza kamienica Dydrycha
Wita, złotnika, dom Mikołaia, kowala, dom Stephana
slosarza, dom Adama Worony, szewca, dom Symona
Kakowicza, szewca, dom Stephana, rybaka, dom
Wawrzyńca Staligowskiego, domek, Pawła kantora,
dom Jerzyney Drozdowiczowey. Na poswiątnym
osmey cerkwi Rożestwa Christowa domek Krzyszto-
phowey, haplicznicy, kamienica szlachetnego An-
drzeia Gierkiewicza, гаусу Wileńskiego, kamienica
Jerzego Kromberka, dom Stanisława, szewca, dom
Bazylego Cybulskiego, szewca, dom Stephana Ihna-
towica szewca, dom Symona, kantora, dom Jerzego
Lisowskiego, bołtusznika, kamieniczka Stephana
Philipowicza, dom Iwana Fiedorowicza, szewca, dom
Prokopa Alexieiewicza, szewca, dom Heiiasza Bar-
toszewicza, kusznierza. Na cmentarzu dziewiątey
cerkwie swiętey Piatnicy kamienica cerkiewna S.
Troycy z sąsiadami, w niey pro tempore mieszka-

iącemi. Na poswiątnym dziesiątey cerkwie Prze-
niesienia S. Mikoły kamieniczka Mikołaia Junga,
domek Daniela Stasiewicza, pasztetnika, dom Theo-
dory Kopylczewskiey, rybaczki, domek Mikołaia
Dziekowicza, szewca, kamieniczka Dorothy Jungowny
stoąuisznicy, dom Bartłomieia Szatroszewicza, kar-
townika, dom Jana, szewca, domek Adama Iwano-
wicza, szewca, domek Krzysztopha Zubowicza, szkla-
rza, plac pusty, gdzie Browka mieszkał, dom Szy-
mona Koryczynskiego, szewca, dom Andrzeia Dan-
cewicza. haplicznika, domek Krzysztophowey Koch-
nowiczowey. Na poswiątnym iedynastey cerkwie
Woskresenia kamieniczka cerkiewna, gdzie mie-
szkaią Jan Rohacewicz у Jan Rzeczynski, złotnicy,
połowica de novo restawrowana, połowica ieszoze
pusta. Na poswiątnym dwunastey cerkwi S. Kuzmy
у Demiana plac goły, a drugi przez p. Szweykow-
skiego zabrany. Nakoniec na poswiątnym trzynastey
cerkwie świętego Piotra na Zarzeczu Wileńskim
domków cztyry, to iest Mikołaia Duszewicza, kowala,
Andrzeia Samuelewicza, tkacza, domek Krzysztopha,
mytnika, domek Jana Dobrowolskiego, szewca; te
wszystkie domy. kamienice у place wielebnemu
xdzu metropolicie Kijowskiemu у successorom jego,
w uniey swiętey będącym, dojurysdycty jego rae-
tropolitańskiey exdividowawszy, przysądził, ехсі-
pował jednak kamienice zborową, ąuondam w dzier-
żeniu urodzonego Osińskiego będącą, drugą kamie-
nicę Marcina Negowicza na Zamkowey ulicy leżą-
cą, na te prawa, ante unionem nadane, pokazały,
rigore których ani do jurydycty wielebnego xdza
metropolity, ani do płacenia z nich czynszu nale-
żeć nie maią. Trzy zaś kamienicy, na Szklanoy ulicy
ex opposito cerkwie Woskresenia leżące, to iest
jedną Bazylego Jacynkiewicza, rymarza, drugą Ha-
nusa Pacelta, slosarza, trzecią Andrzeia, rymarza, w
pewnych granicach będące, a czwartą kamienicę
Pawła Grzybowicza, naprzeciwko cerkwie świętego
Demiana stoiącą, przy tym wszytkie domy około
czternastey cerkwie świętego Jerzego ąuondam bę-
dącey, a teraz spaloney, extra cmentarzów pobudo-
wane na Rosie na przedmieściu, lubo do jurydyki
wielebnego xdza metropolity należeć niepowinne,
ale absąue ulla utriusąue partis comprobatione,
przy zupełney jurydycty magistratu Wileńskiego
maią zostawać, wszakże jednak terragium z tych
kamienic у domków et jus caducitatis ex vi de-
cretu naszego relatynego wielebnemu xdzu metro-
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policie ma należeć. Co się zaś tknie innych mieysc
у obmów, comraissarzom naszym podanych, jako to,
od seniorów zboru Kalwińskiego, intra maenia ci-
Yitatis ąuondam erigowanego, ad praesens in pri-
vatus aedes dekretem seymowym obróconego, na
gruncie cerkiewnym, jako strona allegat, wystawio-
nego, in contiguitate prosima dzwonice у samey
cerkwie swiętey Pokrowy zostaiącego, także od

•urodzonego Dunina Raieckiego, marszałka Lidz-
kiego, od urodzonego Samuela Hieronima Kotła,
podkomorzego Oszmiańskiego, te wszytkie obmowy
przyieli у w act swoy commissarski wpisać roska-
zali, wielebnemu xdzu metropolicie Kijowskiemu
salvam in foro fori, ubi de jurę competierit, o te
mieysca reservamus actionem. Protestatią wiele-
bnego xdza metropolity Kijowskiego przeciwko
czerncom, w dyzuniey będącym, względem kamie-
nic dwu, przy cerkwi S. Ducha będącycyh, a do
cerkwi swiętey Troycy należących et indebite za-
branych, także cegielni, od cerkwi S. Piotra przez
tychże dyzunitow zabranych, jako wzaiemnie re-
protestatią pomienionych dyzunitow w terazniey-
szy dekret nasz commissarski przyiowszy, salvę
utriąue parti u sądu należnego tam, gdzie prawo
drogę ukaże, mocą commissarskiego dekretu na-
szego zachowali. Post quam latam sententiara szla-
chetny Wawrzyniec Minkiewicz, plenipotent szla-
chetnego magistratu et communitatis Yilnensis, sen-

tiendo se magistratum ac communitateni grava-
tos ex eo, że nie magistratowi et communitati ac
contubernijs przysięga met decima octava manu
iest nakazana, lecz bliższym wielebny xdz metro-
polita Kijowski manu met septima ad comproban-
duin juramento uznany iest, do sądu naszego ap-
pellacyą interponował. Lecz plenipotent wielebnego
xdza metropolity Kijowskiego non esse admissibi-
lem mieniąc, allegował z Statutu Wielkiego Xię
stwa Litewskiego, z Rozdziału czwartego Artykuł
osmdziesiąt ósmy, także constitutią anni millesimi
sexcentesimi quadragesimi septimi. które ab ехеси-
tione rei juuicatae appellatiey interponere vetant,
a do tego in causis expulsioiinm żadne appellatie
non currunt. Jakosz у w dekrecie, na własnych
sądach naszych reiacyinych ex solennissimis par-
tiuiu controversijs ferowanym, appellatio nie iest
dołożona у owszem potestas illimitata veril'icandi
et exdividendi sądowi coimnissarskiemu, pro ехеси-
ticne facienda zesłanemu, concessa iest, a do tego

iż to decretum iest latum coram judice ultimae
instantiae, od którego appellatie nie idą, zaczyni
ab executione judicati ejusinodi appellatio admis-
sibilis et concessibilis bydź nie może; ex praemis-
sis tedy rationibus, ażeby appellatiey interponowaney
niedopuszczali, declarari prosił. E contra plenipo-
ent szlachetnego magistratu et comraunitatis yil-

nensis, replicuiąc opposuit, iż strona przeciwna ap-
pellatiey, jako in causa praesenti dopiero agitata,
nondum excussa et evicta, bronić nie może, ani
Statut у constitutie allegowane ad causam minime
suffragantur, kiedy tosz prawo citowane a propria
submissione, ab inscriptione appellatiey vetat, a nie
in causa juris, fundorum et granitierum, tum et
urisdictionis civilis prohibet; ani to obesse magi-
stratowi et communitati może, że appellatiey w
dekrecie nie dołożono, ponieważ dopiero pro veri-
ficatione, ulteriori excussione et exdivisione prae-
via inąuisitione facienda et n>n pro finali decisio-
ne declaranda commissarze nasi są zesłani, a za-
tym ut snpra admissibilem appellationem decerni
affectował.

Sąd tedy nasz commissarski, lubo appellatia w
dekrecie, na własnych sądach naszych reiacyinych
z oczewistey controwersij ferowanym, nie iest do-
łożona у de jurę nie miała by bydź admissi-
bilis, jednak, aby magistrat et communitas Yilnen-
sis w czym se esse • gravatam non sentiat, inter-
ponowaney do sądu naszego assesserskiego appel-
latiey, parte actorea de damnis et litis expensis se-
cutis et exinde sequendis ac subsequendis prote-
stante et citata reprotestante, dopuścił appellatiey
у terminum proseąuendae appellationis absąue ul-
terioribus adcitationibus na teraznieyszey jurydyce
assessorskiey tam, gdzie my z dworem naszym re-
sidowae będziemy, po trzecim wołaniu nazajutrz

czasem, nim ta
odbierze decisio-

utriąue parti naznaczył. A tym
sprawa finałem u sądu naszego
nem, aby obie strony circa jura sua et pacificain
possessionem spokoynie się zachowali, sub paenis
ex arbitrio sądu naszego irremissibiliter errogandis,
serio iniuiixerit.
nie у prawnie

Od którego dekretu, lubo słusz-
et coinmuiii-lerowanego, magistrat

tas miasta naszego Wilna niesłusznie у nieprawnie
appellowali, varijs probando rationibus, alleguiąc
prawo statutowe z Rozdziału czwartego Artykuł
osmdziesiąt ósmy у z Rozdziału pierwszego Arty-
kuł piątnasty, paragraph wtórj^ w jakich rzeczach.



- 446

у kiedy appellacye dopuszczone bydź maią у con-
stitutią anni millesimi quingentesimi sesagesirai
noni et anni millesimi sexcentesimi ąuadragesimi
septimi, że a re judicata et in evidentibus, appel-
lationes non dantur. Dekret zaś wielmożnych
commissarzow naszych że słusznie у prawnie
ferowany, plenipotent partis actoreae dowo-
dził ex his rationibus, a naprzód iż judica-
tum to iest ex re oculis subiecta, passibus et plan-
tis commissariorum nostrorum ubique trita, mani-
bu5que fere palpata, tum quia judicatum est pod-
ług prawa statutowego z Rozdziału dziewiątego
Artykułu dwunastego, paragraphu wtórego, Arty-
kułu wtórego, paragraphu pierwszego, z Rozdziału
siódmego, Artykułu trzynastego, paragraphu wtó-
rego, z Rozdziału czwartego, Artykułu siedmdzie-
siątego siódmego, osmdziesiąt pierwszego у osm-
dziesiąt wtórego у podług constitutiey tysiąc pięć-
set osmdziesiąt osmey у constitutiey tysiąc pięć-
seth siemdziesiąt szóstey, tum quia ratio juris et
eąuitatis propiorem dictabat wielebnego xdza me-
tropolitę Kijowskiego ad probationem juratoriam,
jako notiorem de facto in evidentibus et super re
oculis subiecta, super realitate et formalitate
spraw, dokumentów, tak przed nami у sądem na-
szym relacyjnym, jako też et in loco loci et dit-
ferentiarum na ograniczeniu у transactiey, w roku
tysiąc sześćseth dziewiętnastym między magistratem
Wileńskim a wielebnym w Bogu xdzem Jozephem

Telaminem Rutskim, metropolitą Kijowskim, ante-
cessorem teraznieyszego actora. ex mutuo partium
consensu stałym, przy rzetelney у zgodney we
wszytkich punktach z tym ograniczeniem connotaciy
pomienionego wielebnogo xdza еіатіпа Rutskiego,
metropolity Kijowskiego, przy tak wielu jasnych
у widomych documentach, przed sądem naszym com-
missarskim producowanych, circa usum et posses-
sionem census, terragij et jurisdictionis, która one-
mu у antecessorom jego, ex vi jurium et ргі ііе-
giorum nostrorum na tych mieyscach у placach
cerkiewnych, poswiątne nazwanych, abantiąuode-
bebatur, et circa decretum nostrum relativuin, ex
solennissimis partium controversiis latum et pro-
mulgatum, ponieważ magistrat Wileński circa nu-
dam assertionem super re ignota et super igno-
rantia mera do juramentu zabierał, na tym, jako
o tych cerkwiach у mieyscach poswiątnych nigdy
niewiedzieli у nie słyszeli у przeciwko dekretowi

naszemu na tym, jako jurisdictio praetensa wiele-
bnemu xdzu metropolicie Kijowskemu у antecesso-
rom jego nigdy nie należała у teraz nie należy,
czego już dekretem naszym ex partium controver-
sijs są odsądzieni. A zatym plenipotent partis-
actoreae prosił decretum commissoriale, executio-
nem et exdivisionem legitime peractam, approbari,
et in damnis litisąue expensis exinde causatis pae-
nisąue legum, contra temere appellantes sancitis,
magistratum Vilnense et communitatem condemnari.

Na co plenipotent szlachetnego magistratu Wi-
leńskiego, respondendo, pokładał przed nami rożne
przywileia magistratowi Wileńskiemu służące, ordy-
naciy, dekreta у exdivisie commissarskie, ktoremi
te domy у kamienice, o które praesens vertitur
ąuaestio, do jurydyki metropolitanskiey są przy-
łączone у oneribus civitatis w rozdawaniu gospod
у stancij na trybunał, commissyey у pod czas resi-
dentiey naszey, w wybieraniu podatków у privat-
nych składanek mieyskich у inszych podatków
publicznych, seymem uchwalonych, które zawżdy
magistrat Wileński, sine quav;s contradictione. od
mieszczan у ludzi, na tych gruntach mieszkaiących,
przez swoich exactorow wybierał, praeiudicata Kra-
kowskie у insze. Invalidando tedy jura et juris-
dictionem metropolitana-n, to naprzód exagerabat,
iż novo et impracticato ехетріо, in exauthorisatio-
nem jurydyki naszey maydeburskiey, w roku tysiąc
sześćseth sześćdziesiąt ósmym jurisdictio metropo-
litana, super liberis capitibus mieszczan Wileńskich
fundata przez wielebnego xdza metropolitę Kiiow-
skiego, woyt mefropotitanski introductus, iego sub-
selliurn fundatum, posłuszeństwa у powinności
wszelkie aby metropolitom pełnione były, indictum,
herbów własnych przybijanie у pieczęci appositio,
gdzie przed tym ratuszna currebat, poczęła bydź
in usu. Druga, iż takie poczęły z cancellaryey wie-
lebnego xdza metropolity wypadać prawa, które
sanctae romanae ecclesiae et unioni są przeciwne,
a mianowicie tym ludziom, kturzy tylko czynsz
doroczny płacić powinni xdzu metropolicie, inhibet
wielebny xdz metropolita, aby kamienic swoich nie
zapisywali na szpitale у kościoły, nawet у żadnym
sposobem alienować nie ważyli się, iako z prawa,
danego Szpakowskiernu na kamienicę szpitalną
świętego Spasa, deducitur. Trzecia, subruitur totali-
ter jurisdictio metropolitana przez constitutią roku
tysiąc sześćseth sześćdziesiąt pierwszego, gdzie w
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mieście naszym Wileńskim trzy tylko jurisdictie,
Zamkowa, Biskupia у Maydeburska są approbowane
у ugruntowane, insze zaż wszytkie penitus peni-
tusąue zniesione. A iż jurisdictio civilis magde-
burgensis iest dobrze ante unionem erecta ac pri-
vilegijs wielkich xiążąt Litewskich firmata, pokła-
dał na to privillegium Jagiellonis sub anno tysiąc
trzysta osmdziesiąt siódmym, który gdy Ruś у
Moskwę domavit, w ten czas Ruś do miasta Wi-
leńskiego wprowadził, po nim Alexander, in con-
sortium thori JMoskiewkę wziąwszy, utriąue ritui,
romano et graeco, przywileia nadał, które to przy-
wileia longa serie naiasnieyszych antecessorow
naszych Zygmunta, Kazimierza, Alexandra confir-
mationibus emanatis roborowane у naszym przy-
wileiem na szczęśliwey coronatiey w Krakowie
stwierdzone, pomieniony plenipotent miasta et com-
munitatis deducebat. Na potym sublata iest ta ju-
risdictio metropolitana per actum commissionis circa
exdivisionem na trzy części miasta dla wczesnego
rospisania gospod у stawania pod actij publiczne
gości, która commissya per triennium odpracowała
się pod czas rezidentiey naiasnieyszego Władysława
IV przez iasnie oświeconego xiążęcia iniści Albrych-
ta Radziwiła, kanclerza W. X. Lit., gdzie w po-
mienioną oxdivisią weszły wszytkie domy міеіеЬ-
nego xdza metropolity Kiiowskiego, tacentibus et
non contradicentibus antecessoribus imści, a zatym,
aby у teraz tak oneribus w rozdawaniu gospod te
domy metropolitanskie, jako у jurisdictioni сі ііі
subsint, prosił у domawiał się. Także oycowio
Franciszkani, ieszcze za Zygmunta Augusta ad pro-

pagationem fidei catholicao do Wilna wprowadzeni, |

;ifica ac iramemorabili possessione. A iakoż xdz
metropolita ludzi, ratuszowi podległych, wyciąga
z Saxonu, a do Statutu у prawa ziemskiego alli-
gare contendit, jako judicia criminalia peragere,
jus gladij arrogare, jura majestatis appropriare,
jako tumulty у sedicie, strzeż Boże, sedare może?
Totum actionis robur zasadził wielebny xdz metro-
polita Kiiowski na transactiey. roku tysiąc sześćset
dziewiętnastego uczymioney, która tot defectibus
scatet, mianowicie, iż iest podpis гаусу Wileńskiego
Kopcia, który nie umiał po polsku pisać, iako syn.
iego, in vivis zostaiący, świadczy. Podpis ręki xdza
Żabinskiego non concordat z inszemi podpisami
iegoż, ani pieczęć iest onego własna, ponieważ nie
pułskrzydłem, ale łódką się pieczętował. Ani to
iest probabile, aby miasto sine consensu regio, cum
praedjudicio jurisdictiouis magdeburgensis regiae,
miało się wdawać w transactią iaką z antecessorem
wielebnego xdza metropolity teraznieyszego, wie-
lebnym xdzem Rudzkim, metropolitą Kijowskim,
ani tam de morę solito magistratu et communita-
tis zesłano przy raycach pisarza mieyskiego z
dwiema sługami przysięgłemi, kturzy by facta re-
latione inąuisitionis do act mieyskich impositam et
expeditam functiouem inserovali et ex actis s pod-
pisem ręki pisarskiey у pieczęcią miasta wydali
stronie authentyk, co w tey transactiey desidera-
tur. Podpis ręki у pieczęć wielebnego xdza biskupa
Wileńskiego, także imiona у przezwiska szlachty
у mieszczan, na gruntach cerkiewnych mieszkaią-
cych, nie nayduią się w pomienioney transactiey
у nie są dołożone, pustki similiter nie wyrażone;

a zatym abyśmy, per omnia tey transactiey irrea-
lubo jurisdictią swoię sądową у woyta mieli, ni- i litatem uznawszy, nakazali wielebnemu xdzu me-
hilominus, z pewney okazyey, w roku tysiąc pięć-1 tropolicie validiora projurisdictione sua eyincenda
set piędziesiąt wtorym od tey jurydycticy są odsą-
dzeni. A zatym plenipotent miasta у communitatis
wnosił, iż gdy ta jurisdictio metropolitana erigetur,
wszytkie insze zakony praotendnnt w kamienicach
у pałacach swoich, in praejudirium jurisdictionis

producere documenta, iako to fundationes, erectiones
ecclesiarum, latera et circumferentiam cmentarzów
у mieysca, ąuantum ante conflagrationem miasta
occupabat cerkiew, a teraz to zabudowane domami
у kamienicami, a nawet у jura patronatus sobie

magdeburgensis, similem xdzu metropolicie exten j należące nad cerkwiami у odbierania ostatniey woli
dero nad mieszczany Wilenskicmi jurisdictionem.
Na seymie Bielskim, kiedy Statut W. X. Lit. sta-
nowiono, aeąuestris ordo reąuirebat, aby miasto
Wilno Statutem sądziło się, lecz renuente republica,
aby nie Statutem, ale Saxonem discernerentur
causae magdeburgenses, dotąd miasto prawa у ju-
risdictiey swey magdeburskiej iest in usu et pa-

y dispositiey probabat magistrat przywileiem w roku
tysiąc pięćset czterdziestym czwartym, gdzie post
fata popów Wileńskich klucze ławica Ruska od-
bierała, rzeczy cerkiewne regestrowała, a ieżeli
miał magistrat jus patronatus nad cerkwiami, da-
leko barziey jurisdictione uti debet nad tymi ludźmi,

I co na cerkiewnych gruntach silizą. Item venditio-
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Des na place, intromissiones, tutelae, judicia ratione
personarum et fundorum, salvo tylko terragio imści
idza metropolity, zawsze authoritate magistratus
peragebantur et conficiebantur. Jakoż z tey posses-
siey у juryzdictiey ma spoliari magistrat et com
miinitas Wileńska? A nakoniec produxit in medium
miasto, consulto ad hunc effectura zrobioną mappę,
na ktorey pokazowało, iż przez tę jurydykę me-
tropolitanskę trzecia część odchodziła miasta у nie
było by gdzie stanowić pod czas Trybunałów у
Commissiey deputatów, także podczas residentiey
naszey, gdzie przyiedzie, dwór nasz Іосо ас, jeśli
tak wiele kamienic у domów metropolitanskich
dekretem naszym libertowane będą. A zatym a
primo ad ultimum, salvo tylko terragio wielebnego
xdza metropolity, które inquilini powinni będą
perpetuo imści et successoribus płacić, aby propior
magistratus manuraet decima octava ad combroba-
tionem juratoriam na rocie, w dekrecie commissar-
skim opisaney, był uznany, a po wykonaney przy-
siędze aby jurisdictio inetropolitana abrogata, ma-
gistratus jurisdictione nostra regali spoliatus in
jurisdictionem suam był reinductus, paenae соп ці-
sionis iurium et privilegiorum uznane, szkody у
nakłady prawne, w tey sprawie podięte, szlachet-
nemu magistratowi et communitati miasta naszego
Wilna nagrodzone były, decerni potrzebował.

Po takowych obudwu stron controwersyach
urodzony instygator W. X. Lit., praecustodiendo
integritatem prawa pospolitego et jurium maiestatu
naszego względem juris caducitatis, iako względem
podatków, jurisdictiey, w należytych sprawach nam
у sądem naszym służącey, do tegoż terminu in-
tervenit.

My kroi z pany radami у urzędnikami naszemi,
przy boku naszym na własnych sądach naszych
relatijnych zasiadaiącemi, tey sprawy przesłuchaw-
szy у onę z wnoszonych ab utrinąue controversij,
z pokładanych у przed nami producowanych docu-
mentow dobrze wyrozumiawszy, ponieważ magistra-
tus et communitas miasta naszego Wilna in meram
contraventi(.nem dekretowi naszemu relacijnemu,
w roku tysiąc sześćset siedmdziesiątym, miesiąca
Maia dziewiętnastego dnia ferowanemu, a flnali
executione decreti nostri, per judicium commisso-
riale legitime expedita, appellationem do nas y
sądu naszego przeciwko prawa у constitutiom sey-
niowym urościli, a żadnych dokumentów у dowo-

dów, iako in loco loci. et differentiarum in puncto-
executionis decreti nostri, przed commissarzami
naszemi w Wilnie, tak у teraz przed nami у są-
dem naszym relacynym in termino promovendae-
appellationis in ordine ad probandam et deducen-
dam proprietatem fundi ac jurisdictionis nie pro-
ducowali, ale tych że spraw у munimentow, ktu-
rych przed pierwszym dekretem naszym in suis
controversijs używali, у teraz przed nami tylko
powtórną recapitulacyą uczynili, przeto, inhaerendo
pierwszemu dekretowi naszemu relaciynemu, ехеси-
tionem onego, per comraissarios nostros legitime
expediatam, et decretum commissoriale, od którego
per magistratum et communitatem ViJnensem inde-
bite appellatio (urosczona), in omnibus punctis, clau-
sulis et paragraphis, approbandum esse duximus, ja-
kosz у tym dekretem naszym in integro approbuiemy
у stwierdzamy. Bliższego wielebnego xdza Gabryela
Kolendę metropolitę Kijowskiego, według dekretu
commissarskiego, na tych wszytkich punctach у
paragraphach, kture są w dekrecie commissarskim
wyrażone, rotą, w tymże dekrecie commissarskim
opisaną, ad comprobationem juratoriam, manumet
septima uznawamy у termin do wykonania przy-
sięgi coram judicio nostro assessoriali na poniedzia-
łek pro ąuarta die Aprilis naznaczamy. Po ktorey
wykonaniu wszystkie domy у kamienice, w dekre-
cie commissarskim wyrażone у wielebnemu xdzu
metropolicie przysądzone (wyiąwszy tylko Dezawza
у cechu krawieckiego kamienice, kturych libere
przed nami wielebny xdz metropolita Kijowski od-
stąpił у jurydyce maydeburskiey podał), do jury-
dyki w Bogu wielebnego xdza metropolity Kijow-
skiego, in unione sancta będącego, у successoiw
iego z płaceniem terragij onemu et cum directo
dominio iego et successorum, etiam cum jurę
caducitatis według pierwszego dekretu naszego re-
lacyjnego у commissarskiego, absque ulla od ma-
gistratu Wileńskiego praepeditione, wiecznie у nie-
narusznie przysądzamy. A iako te kamienice у
domy a jurisdictione сі ііі magdeburgensi et qui-
bus vis oneribus civitatis, quocunque titulo juris
nuncupatis, uti bona ecclesiastica, juribus, praero-
gativisac immunitatibus ecclesiasticis merę subiecta,
eximimus, tak, aby magistrat Wileński mieszczan
metropolitanskich do swcy jurisdictioy mieyskiey
żadnym sposobem nie pociągał, surowie inhibemus
у we wszytkim pomienioną jurydykę metropolitan-
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ską z jurydyką biskupią Wileńską у capitulną
aeąuiparamus, zachowawszy wolną gospod w ju-
ry dyce metropolitanskiey stanowniczym naszym, na
dwór nasz szczególnie pod czas residentiey naszey,
dispositią. Insze zaś kamienice у domy, na różnych
ulicach miasta Wileńskiego leżące, kture nie na
cerkiewnych gruntach nayduią się у w dekrecie
commissarskim od jurisdiki wielebnego xdza metro-
polity są excipowane у miastu przysądzone, (salvo
terragio wielebnemu xdzu metropolicie у successo-
ribus iego), circa magistratus Vilnensis jurisdictio-
nem zachowuiemy. Damna 5.aś et litis expensas in
praesenti actione, per magistratum causatas, lubo
by według affectaciey wielebnego xdza metropolity
zapłacić у nagrodzić magistrat jurę metritissimo
był powinien, iednak my ex clementia nostra regia
magistratowi et communitati Vilnensi one condo-
nuiemy. A żeby ani wielebny x. metropolita у suc-
cessores iego wjurysdictią mieyską у miasto w ju-
ry dykę metropolitanską nie wdawali się у żadney
iedna drugiey stronie nie czyniła praepediciey, va-
dium dwóch tysięcy czerwonych złotych fisco nostro
et parti lesae per medium aplicandum na obie
stronie interponimus. A na executią tak dekretu
teraznieyszego naszego, jako у commissarskiego,
wielmożnego, wielebnych у urodzonego Jana Karola
Kopcia, kasztellana Trockiego, Brzesckiego, Jurbor-
skiego Kowieńskiego starostę, Constantego Kazi-
mierza Brzostowskiego, secretarza wielkiego W. X.
Lit., kanonika, Waleryana Stanisława Judyckiego,
referendarza у pisarza W. X. Lit., nominata, suf-
fragana у archidiakona Wileńskich, Michała Ko-
lendę, podsędka Wileńskiego, commissarzami nazna-
czamy у zsyłamy, kturzy, zniozszy się z sobą o
czasie у do miasta Wileńskiego po położeniu stro-
nom obiema prawnego obwieszczenia, unius aut
duorum absentia non obstante, ziachawszy у obiema
stronom przed sobą stanąć nakazawszy, tak te domy
у kamienice, kture wielebnego x. metropolity ju-
rydyce у successorow cnego, iako też у te, kture
mieyskiey jurydyce, (salvo tantum terragio et iure
caducitatis, kture wielebnym metropolitom Kijow-
skim in unione będącym iest zachowane), są spo-

rządzone, dostatecznie opiszą у na obie stronie, co
komu należeć ma, nie przymuiąc у пі oglądaiąc
się na żadne, iesliby iakie interponere chcieli, ex-
ceptie albo diffugia, podadzą у о dekrecie naszym
opowiedzą. I aby żadne in posterum przeszkody
wielebnemu xdzu metropolicie у successorom iego,
sub vadio superius specificato, nie czynili, nakażą
mocą tego dekretu naszego. A gdy dzień czwarty
miesiąca Kwietnia przypadł, tedy, czyniąc dosyć
dekretowi sądu naszego relacynego, wielebny x;
metropolita Kijowski w sądzie naszym assessorskira
juramentum met septima manu, to iest primario
sam wielebny x. Gabryel Kolęda, metropolita Ki-
jowski, wielebny x. Cypryan Żochowski, coadjutor
metropoliey Kijowskiey, episcop Witepski у Msci-
sławski, wielebny ociec Mikołay Rybinski, proto-
popa Wileński, z urodzonemi Andrzeiem Garlin-
skim, Piotrem Sokołowiczem, Pawłem Sanickim,
Jozephem Rusinowiczem in eam rotam wykonali:
Ja przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, w
Troycy S. Jedynemu, na tym, iako te wszystkie cer-
kwie, na mappie, rękoma ichmć panów commissa-
rzow podpisaney, wyrażone у na osobliwym regestrze
spisane у przez ichmć pp. Couimissarzow i. k. mci
oglądane у zwerificowane, były realiter у te ka-
mienice у domy, kture teraz extant pobudowane,
na mieyscach cerkiewnych, cmętarzach у poświąt-
nych, wyiąwszy Dezawza у cechu krawieckiego
kamienice, kturych libere odstępuię, wystawione
są. I na tym, iako ta tranzactia przez imć x. He-
liaszewicza, imć x. Żabinskiego z wysadzonemi ray-
cami od magistratu Wileńskiego za interpositią
godney pamięci imć x. Wołłowicza, biskupa Wileń-
skiego, cum consensu magistratu Wileńskiego uczy-
niona, iest realis. Na czym iako sprawiedliwie przy-
sięgam, tak mi Panie Jezu pomóż у męka Jego
święta. Co iako się działo, w ten dekret wpisać
roskazaliśmy. Dan w Warszawie miesiąca Kwietnia
dnia czwartego, roku Pańskiego tysiąc sześćset
siedmdziesiąt wtorego, panowania naszego trzeciego
roku. Christoph Pac, Kan. W. X. Lit. Kazimirz
Puchalski, pisarz decretowy W. X. Lit.

Тоже, залъ Б, шк. a, папка 202, док. J$8t.
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№ 299.—1672 г. 1 Іюня.

Соглаш ні между митрополитоиъ Гавріиломъ Еол ндою и Ра цкнмъ относительно

спорныхъ доиовъ и нлацовъ.

ВБШЕСЪ съ книгъ Головныхъ Трыбунальныхъ,
у Вильни отъправованыхъ.

Лета отъ нароженья Сына Божьего тисеча
шестьсотъ семьдесятъ второго, месеца Июня
первого дня.

Передъ нами судьями Головными, на трыбу-
налъ у великомъ князьств Литовскомь зъ вое-
вооствъ, земль и поветовъ на рокъ тепереш-
ний тисеча шестьсотъ семьдесятъ вторый обра-
ными, постановившисе очевисто у суду въ Бодзе
превелебные его милость ксендзъ Кгабрыель Ко-
ленда, архиепископъ метрополита Киіовъский, Га-
лицкий и всее Русии и его милость ксендзъ Цы-
прыанъ Жоховъский, коадиуторъ тойже метро-
полии, оповедали, покладали и прызнали листъ
свой добровольный, вечыстый угодливый записъ,
на речъ въ немъ нижей помененую даный и
належачый его милости пану Теофилю Дунину
зъ Раецъ Раецкому, маршалъку Лидскому, про-
сечы насъ суду, абы тотъ листъ занисъ былъ
до книгъ Головъныхъ Трыбунальныхъ справъ
вечыстыхъ уписанъ, который уписуючы у книга
слово до слова такъ се въ собе маетъ:

Ja Gabryel Kolęda, archiepiscop, metropolita
Kijowski, Halicki у wszytkiey Rusi у ja Cypryan
Żochowski, coadjutor teyże metropoliy, czynieray
wiadomo у zeznawamy tym naszym listem dobro-
wolnym wieczysto ugodliwym zapisem komu by o
tym teraznieyszego у na po tym będącego wieku
ludziom wiedzieć potrzeba było, iż co po ruinie
miasta Wileńskiego przez Aloskwe oyciec protopop
nasz Roman Rożyc, według dawnego zwyczaiu za-
wodząc płacy, cerkwiom należące, rożnym osobom
dla budowania domów s płaceniem czynszów, mie-
dzy któremi mieszczanom dwom,jednemu Januszo-
wi Heydukowi, drugiemu Jerzemu, dzwonnikowi
pobudować się dozwolił, o które te dwa place, jako
у trzeci, na którym przed tym dom Bielikowiczow-
ski był, a teraz Piotr, stolarz za pozwoleniem na-
szym mieszka, wielmożny jegomość pan Theophil
Duniu z Raiec Raiecki, marszałek Lidzki, mieniąc

sobie expulsią, a zatym jakoby odpowiedź у ро-
chwałkę uczynioną, intentował rai przed sąd ziem-
ski Wileński w roku teraznieyszym tysiąc sześć-
set siedmdziesiąt wtóryra na roki trzykrolskie
actią, od którego dekretu gdy za appellatią, przez
plenipotentów moich uroszczoną w pewnych pun-
ktach, w tym dekrecie ziemskim wyrażonych, w
tyra że roku przed sąd główny trybunalny aitowała
się ta sprawa, tam na ten czas, nie zawodząc się
w dalsze terminy prawne, za włożeniem się w te
sprawę ichm. panów przyjaciół zobopolnych, a za
wynalazkiem ichm. takowego między nami sposobu,
ponieważ się to s pokazanych przez imści pana
marszałka Lidzkiego słusznych у prawnych docu-
mentow okazało, że te dwa płacy, gdzie teraz
Hayduk у dzwonnik mieszka, a przed tym jeden
plac Constantynowski był, do kamienicy, nazwaney
Constantynowskiey, prawem wieczystym kupnym
przez imści pana marszałka Lidzkiego nabytey, są
należące, tedy my wysz mianowane osoby tych
dwóch placów ex nunc imści ustąpiwszy do possesy
imści, podług prawa imści służącego, podaiemy у sa-
mych osób, jako ludzi wolnych, wiecznie zrzekamy у
iuż od daty tego naszego ugodliwego listu zapisu
sobie у successorom naszym żadnego prawa у przy-
stępu wiecznymi czasy nie zostawuiemy, ani żadney
przeszkody sami przez się у ni przez kogo inszego
w dzierżeniu imści у succesorow imści czynić nie
mamy у nie będziem mogli. A co się tknie placu,
na którym przed tym dom Bielikowiczowski był,
a teraz stolarz Piotr mieszka, poniewasz jest wła-
sny cerkiewny, do cerkwi S. Pokrowy należący,
przodem na ulicę Zborową, przeciw kamienicy Szan-
tyrowskiey, bokiem (do) dzwonnicy Swiętey Pokrowy
у muru zborowego, drugim do placu teyże cerkwi
Pokrowskiey pustego, tyłem do tych placów, któ-
reśmy teraz imści panu marszałkowi Lidzkiemu
ustąpili, tedy ten plac Bielikowiczowski przy cer-
kwi Swiętey Pokrowy, a w dysposityi naszey ma
zostawać, jakoż od daty tego listu naszego, dobro-
wolnego ugodliwego wieczystego zapisu tak my, a
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po nas następcy nasi imści pana marszałka Lidz-
kiego у successorow imści o te dwa place, wysz
mianowane, turbować у pozywać, ani do nich ża-
dnego wstępu mieć nie mamy, jako tezy imść pan
marszałek Lidzki do tego placu, gdzie Piotr sto-
larz mieszka, a przed tym dom Bielikowiczowski
był, wstępować się nie będzie mógł, pod zapłace-
niem z obu stron za naruszenie tey naszey ugody
zaręki tysiąca kop groszy Litewskich, którą za-
rękę by у nie poiednokrotnie zapłaciwszy, jednak
ten list nasz, wieczysto ugodliwy zapis przy zupeł-
ney mocy nienarusznie zostawać ma, o którą za-
rękę wolne forum u kożdego sądu у prawa ziem-
skiego, grodzkiego у głównego trybunalnego koła
wielkiego przymuiemy у pozwać o to samych sie-
bie у successorow naszych z osób własnych pozwa-
lamy, które pod ewiktią podaiemy, a za tym pro-
cessa, mandaty у wszelki w tey sprawie uroszczo-
ny progres prawny kasuiemy у wiecznie umarza-
my. J natośmy dali ten list nasz, wieczysto ugodli-
wy zapis pod pieczęciami naszymi у s podpisy rąk
naszych, tak też pod pieczęciami у s podpisy rąk
ichmościow panów przyiacioł, od nas ustnie upro-
szonych, niżey na podpisach wyrażonych. Pisań w
Wilnie roku tysiąc sześćset siedmdziesiąt wtórego,
miesiąca Maia dwudziestego dziewiątego dnia. У того
листу запису пры печатехъ подпись рукъ ихъ j
милостей паповъ печаторовъ тими словы: Gab-
ryel Kolęda, archiepiscopus metropolita wszytkiey
Rusi do tego wieczysto ugodliwego listu ręką swą,

Cypryan Żochowski, episcopus Witepski, coadiutor
metropoliey do tego wieczysto ugodliwego listu ręką
swą. Oczewisto proszony pieczętarz Jan Karol
Kopeć, kasztelan Trocki S. B. Ustnie proszony pie-
czętarz do tego listu od osób wysz mianowanych
Michał Constanty Kolęda, podsędek Wileński. Ocze-
wisto proszony do tego listu pieczętarz od osoby
w nim specificowaney Gedeon z Chalcza Chalecki,
starosta Nowosielski. Ustnie у oczewisto proszony
pieczętarz do tego listu ugodliwego wieczystego
Michał Brzozowski, stolnik Wendenski. Который
же тотъ листъ запись, за признаньемъ черезъ
особъ верху мененыхъ, ееть до книгъ головпыхъ
трыбуналышхъ справъ вечыстыхъ уписанъ, съ
которыхъ и сесъ выписъ подъ печатью земскою
воеводства Виленского вельможному его милости
пану Тесфилю Дунину зъ Раецъ Раецкому, мар-
шалъку Лидскому есть выдапъ. Писанъ у Вильни.
(L. S.). Jan Karol Kopeć, kasztelan Trocki, mar-
szałek Trybunalski. Michał Brzozowski, stolnik Wen-
denski, deputat woiewodztwa Wileńskiego; Фран-
тнскъ Россохацкий, писаръ. Масіеу Kazimierz
Koreywa, deputat powiatu Upitskiego. Kazimierz
Theophil, podsędek у deputat Lidzki. Mikołay Ka-
zimierz Kopeć, deputat Wiłkomirski, Samuel Gie-
droyć, woyski у deputat woiewodztwa Mscisław-
skiego. Kazimierz Władysław z Bieganowa Bi^gań-
ski, pisarz ziemski у deputat Brasławski.

Тоже, залъ Б. шк. 8, папка Д? /, док. Л? ]і.

№ 300. —1673 г. 1 Мая.

Митрополитъ Коленда наэчача тъ евангелическому сбору ивв стную плату ва

домъ Солтановскій.

Gabriel Kolenda, metropolita Kijowski, Halicki
у wszytkiey Rusi, Archiepiskop Połocki, zakonu
Bazylego świętego Protoarchimandryta, dóbr religiey
greckiey w Koronie у w Wielkim x. Ł. Admini-
strator, Supraski, Berezweeki Archimandryta.

Na instantią łmćpana Arnolpha Zaleskiego, se-
kretarza J. K. Mści, patrona spraw iedności s., uwal-
niamy kamienicę, Sołtanowska nazwaną, w mieście

Wileńskim, naprzeciwko s. Jana, na Zamkowey ulicy,
pódjurydyką ziemską leżącą, od cynszu, zaprzeszłe
lata aż do roku teraznieyszego tysiąc sześćset siedm-
dziesiąt trzeciego nam winnego. W przyszłe zaś
lata, computuiąc aż do roku tysiąc sześćset osm-
dziesiąt trzeciego, maią у powinni będą z tey ka-
mienice p. p. Seniorowie у Prowizorowie kościoła
Wileńskiego Augastanae Confeissionis płacić do
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skarbu naszego metropolitańskiego na cerkiew S. ręki pieczęć naszą przycisnąć rozkazaliśmy. W Po--
Przeczystey po złotych dziesięciu, a po wyisciu tych : łocku mscaMaia dnia pierwszego, roku 1673. (Срб-
Iat tedy iuż podług funduszu. Sołtanowskiego po-
winni będą, iako był przed tym zwyczay, płacić po
złotych dwudziestu, albo po kop ośmiu groszy liczby

ственноручныя подписи) Gabriel Kolęda, Archiep-
pus Metropolita Wszytkiey Kusi шр. Cypryan
Żochowski, Epp. Witepski, Coadjutor Metropoliey

litewskiey, у iuż w tym od nas, ani successorow I wszytkiey Kusi у Archiepiskopiey Połockiey m. p.
naszych nie będą turbowani. Na co przy podpisie | Тоже, залъ Б, шк. 8, папка № 4, док. «Л?

№ SOK —1675 г. 3 Сентября.

Заявлені В ликовичей о незаконном* отнятіи у нихъ плаца на улиц Лоточ къ

ийтрополнтомъ Жоховскииъ и п редач онаго м щанину Садовскому.

Выпнсъ с книгъ кгродскихъ воеводства Вн-
ленского.

Лета отъ нароженьяСына Божого тисеча шесть-
сотъ семдесятъ пятого, м-ца Сентебра третего
дня.

На враде господарскоиъ кгродскомъ Вилен-
скоиъ, передо иною Петромъ Рудоминою Дусяц-
кииъ, старостою Стародубовъскимъ, подвоеводимъ
Виленскимъ, solenną zanosił manifestacją iego mć
pan Felician Bieiikowicz, podstoli Mozyrski у ieymć
pani Krystyna Szwabowna Bielikowiczowa imie-
niem synów swoich iego mci pana Alexandra у
Krzysztopha Bielikowiczow na przewielebnego w
Bogu iego mci xiędza Cypriana Żochowskiego, met-
ropolitę Kijowskiego у wszytkiey Rusi у na pana
Mikołaia Żochowskiego, koniuszego Połockiego, woyta
jurysdyki metropolitanskiey Wilenskiey a na pana
Jana Sadowskiego, mieszczanina у cerulika Wileń-
skiego, jako samego pryncypała w sprawie niźey
wyrażoney, o to i takowym sposobem, iż obżało-
wany, lekce sobie ważąc zwierzchność у srogość
prawa pospolitego, w roku teraznieyszym tysiąc
sześćset siedmdziesiąt piątym, msca Awgusta dwu-
dziestego dnia obżałowany pan Sadowski, upatzry w-
szy sobie dobra żałniących, prawu ziemskiemu wie-
czystemu podległe, tu w Wilnie w pewnych grani-
cach podle zboru leżące, to iest plac z przymur-
kami, z piwnicami w pustkach leżący, wszystek wy-
brukowany, w possessyi od niemałego czasu naprzód
iego mci pana Andrzeia Bielikowicza, sędziego ziem-
skiego Oszmianskiego, a potym w possessyi iego

mci pana Stephana Bielikowicza, podwoiewodzego
Wileńskiego będący, pod przysądem ziemskim zp-
staiący, a teraz jurę successionis naturalis iego mci
panu Felicianowi Bielikowiczowi, podstolerau Mo-
zyrskiemu у ich mscm panom Alexandrowi у Krzy-
sztophowi Bielikowiczom przynależący, violenter
zaiachał, expulsią uczynił za jakowymsci prawem,
niesłusznie у nienależnie od przewielebnego w Bogu
iegomci xdza Cypriana Żochowskiego, metropolity Ki-
jowskiego otrzymanym, którego prawa takowego
obżałowany imć xdz Metropolita Kijowski przy-
właszczać sobie w dobrach ziemskich privata auto-
ritate pod czas teraznieyszego interregnum, апі а-
cante sceptro w swobodney ilzplitey niemogł ,y
żadnych vacansow, cadukow naopressią у krzywdę
stanu szlacheckiego rozdawać nie powinien był, za
którym to prawem у przywileiem, sławetnemu panu
Sadowskierau danym, gdy obżałowany pan Mikołay
Żochowski, woyt jurisdiki raetropolitanskiey Wileń-
skiej' na podanie tego placu у na taxę murów,
piwnic, bruków у przybudynkow do przerzeczonego
placu zchodził, tedy żałuiaca ieymć pani Bieliko-
wiczowa imieniem iego mości pana Feliciana Bieli-
kowicza, podstolego Mozyrskiego у imieniem synów
swoich ichmciow pana Alexandra у Krzysztopha
Cielikowiczow, broniąc , takowego podania, cedułę
przez jenerała padała, a obźałowamy imć pan Żo-
chowski, аі oglądaiąc się да takowe bronienie у na
peny, w prawie, pospolitym opisane, ців przyimuiąc
pomienioney ceduły у bronienia, przerzeczony.pląc
pomienionemu panu Sadowskiemu w moc, dziorżo-
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nie y spokoyne używanie podał, expulsią czyniąc,
cudze rzeczy tasować śmiał у ważył się. O co
wszytko pomienieni protestanci z obżałowanym prze-
wielebnym w Bogu iego mcią xdzem Cyprianem
Źochowskim, metropolitą Kijowskim у z panem
Mikołaiem Źochowskim, woytem jurysdikimetropo-
litanskiey Wileńskiey, takoż z panem Janem Sadow-
skim, mieszczaninem у cerulikem Wileńskim, jako
samym pryncypałem, chcąc prawem czynić, dali te
swoią manifestacią do xiąg zapisać, што есть запи-
сано. При которомъ оповеданью ставшы очевисто
енералъ Янъ Аницкевичъ квитъ свой реляцыйный
до книгъ ку записаныо призналъ, тими словы
писаный: Ja Jan Anickiewicz, ienerał iego k. mci
woiewodztwa Wileńskiego, czynie wiadomo tym
moim relacyinym kwitem o tym, iż w roku teraz-
nieyszym tysiąc sześćset siedmdziesiąt piątym, m-ca
Awgusta dwudziestego dnia, byłem użytym z stroną
szlachtą panem Kazimierzem Jassinskim a panem
Mikołaiem Żagwinskim przez sługę ieymsci paniey
Krystyny Szwabowny Bielikowiczowey, pana Tho-
masza Jurewicza, imieniem iego mci pana Feliciana
Bielikowicza, podstolego Mozyrskiego у imieniem
synów ieymci, iego mci pana Alexandra у Krzysztopha
Bielikowiczow, dla podania ceduły, niedopuszczaiąc
panu Janowi Sadowskiemu, mieszczaninowi у ceru-
likowi Wileńskiemu obięcia w intromissią przez
iego mci pana Mikołaia Żochowskiego. koniuszego
Połockiego, woyta jurysdyki metropolitanckiey Wi-
lenskiey, podania placu podle zboru na Łotoczku w
Wilnie leżącego, naprzód iegomsci panu Andrzeiowi
Bielikowiczowi, sędziemu ziemskiemu Oszmianskiemu,
a potym iego mści panu Stephanowi Bielikowiczowi,
podwoiewodzemu Wileńskiemu, a teraz iego mści
panu Felicianowi Bielikowiczowi, podstolemu Mo-
zyrskiemu у ichmcm panu Alexandrowi у Krzy-
sztophowi Bielikowiczom sucćessive zdawna przyna-

leżącego, za jak owy mści prawem, od jasnie wielmoż-
nego w Bogu pr^ewie!ebnego imci xcUa Cypriana
Żochowskiego, metropolity Kijowskiego otrzymanym
niesłusznie у nienależnie, iegomć pan Żochowski,
woyt jurysdyki metropolitanskiey Wileńskiey panu
Janowi Sadowskiemu, mieszczaninowi у cerulikowi
Wileńskiemu, nie oglądaiąc się na prawo pospolite
у Constitucie seymowe, mimo podaną przeze mnie
ienerała cedułę, pomieniony ichmć panów Bieliko-
wiczow plac, należący zdawna, w moc, dzierżenie у
spokoyne używanie przerzeczonemu panu Sadow-
skiemu podał у postąpił, o które takowe niesłuszne
tego placu podanie pomieniony pan Thoraasz Jure-
wi«, sługa ieymci paniey Krystyny Szwabowny
Bielikowiczowey, imieniem iegomsci pana Feliciana
Bielikowicza, podstolego Mozyrskiego у imieniem
synów iey mci, iego mści pana A!exandra у Krzy-
sztopha Bielikowiczow przede mną ienerałem у
stroną szlachtą protestował у oświadczył. Tedy ia
ienerał, com widział у słyszał, to wszytko w ten
moy relacyiny inserowawszy kwit, wydałem pod
pieczęcią у s podpisem ręki mey, takoż pod pie-
częciami strony szlachty, przy mnie na ten czas
byłey. Pisań w Wilnie ut supra. У того квиту
реляцыйного подписъ руки енерала тими словы:
Jan Anickiewicz, ienerał iego k. mci woiewodztwa
Wileńskiego. Который же тотъ квитъ за созна-
немъ очевистымъ черезъ енерала верху мененого
есть до книгъ кгродскихъ Виленскихъ уписанъ,
съ которыхъ и сесъ выписъ ці»дъ печатью вра-
довою ихъ милости паномъ Беликовичомъ, яко
самыиъ акторомъ, естъ выданъ. Писанъ у Вильни.
W niebytności im. pana pisarza Kazimierz Choiecki,
stolnik Wileński, sędzia grodzki m. р. Скорикго-
валъ Глиневский.

Тоже, залъ Б, шк. 8, папка JV? /, док. Л? і}).

№ 302. -1674 г. 14 Іюня.

Заявл ні Вил нскаго к щаннна Григорія Обуха о продаж аиъ Якову Чнрскоиу

дока, находящегося въ пореулк Лоточекъ я завнсящаго отъ юрнсднкн митро-

полита.

Wypis г xiąg woytowskich jurydyki Metropoli-
tańskiey Wileńskiey.

Roku tysiąc sześćset siedmdziesiąt czwartego,
miesiąca Junij dnia cztyrnastego.*»
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Na urzendzie Mitropolitanskim Wileńskim woy-
towskim przede mną Mikołaiem Żochowskim, ko-
niuszym Połockim, sekretarzem i. k. mści, będącym
od jaśnie wielmożnego w Bodze przewielebnego
imści xiędza Cypryana Żochowskiego, Archiepiskopa
j Metropolity wszytkiey Rusi, postanowiwszysię
oczewisto mieszczanin i. k. mci, w pomienioney
jurysdyce dom swoy własny maiący, na imię Hry-

• hory Obuch z małżąką swoią na imię Maryaną
Adamowską dobrowolnie у oczewisto sami na urzę-
dzie to zeznali, iż ten dom swoy, stoiący na Ło-
toczku, na gruncie cerkiewnym do cerkwi S. Prze-
czystey, w unij S. ostojącey, przedali na wieczność
mieszczaninowi i. k. mci na imię p. Jakubowi
Czyrskiemu, szewcowi, у pani małżące jego Annie
Markiewiczownie za pewną sumę pieniędzy, to iest
za złotych sto sześćdziesiąt, a sami z władzy у ро-
sessij swey у wszelakiey należytości wiecznie się
zrzekli, nie zostawuiąc żadnego prawa у przystępu
sobie samym, potomstwu swemu у nikomu inszemu
do pomienionego domu. Maią tedy у wolni będą
pomieniony Jakub Czyrski z małżąką swoią spo-
koynie dzierżeć у pożytków wszelakich na siebie

zażywać у przedać im wolno będzie według upo-
dobania swego, krom conditiey szlacheckiey у du-
chownych osób relij rzymskiey. Jednak pod wła-
dzą у posłuszeństwem także у przysądem pomie-
nioney juryzdyki woytowskim ma ten dom у mie-
szkaiący w nim maią zostawać. A czynsz roczny
z tego domu na pewny termin, to iest w dzień
święta ruskiego, nazwanego Pokrowy Naswiętszey
Panny M. po złotemu у gr. sześć litewskich płacić
maią у powinni będą у kwity z odania tego czyn-
szu sobie odbierać od zawiadowcy tey pomienioney
juryzdyki. Które dobrowolne zeznanie pomienionych
osób iest do xiąg woytowskich zapisano, z których
у ten wypis pod pieczęcią urzędową у z podpisem
ręki pisarskiey i. Jakubowi Czyrskiemu у małżące
jego p. Annie Markowiczownie iest wydań. Pisań
w Wilnie roku, miesiąca у dnia ut supra.—Miko-
łay Źochowski, koniuszy Połocki, sekretarz J. k.
mci, woit juryzdyki metropolitanskiey Wilęskiey.
Michał Beyer, pisarz jurizdiky metropolitanskiey
Wileńskiej' rap. Григорий Обухъ. Марина Ада-
мовъска Обухова.

Тоже, залъ Б, шк. 6, папка J\? 164, док. Л; 8у

ЛЬ 303. —1675 г. 20 Сентября.

Митрополитъ Жоховскій уступаетъ сбору евангелическому въ полное распоряж -

ні п р улокъ, в дущій отъ Замковой улицы къ сбору.

Cypryan Źochowski, z Bożey у Stolice Apostol-
skiey łaski Archi-Episcop, Metropolita Kijowski,
Halicki у wszytkiey Rusi, Archi-Episcop Połocki,
Episcop Witebski, Mscisławski, Orszanski, Mohi-
lewski.

Wszem wobec у każdemu zosobna, komu by o
tym wiedzieć należało. Oznaymuieray tym listem
naszym, iż my, maiąc pewną wiadomość od ludzi
dobrych, wiary godnych, ni w czym nie podeyrza-
nych, tak duchownych, iako у świeckich, którzy
zgodnie zeznali, że przy Kamienicy panów starszych
kościoła Augustyanskiey confessyi, Sołtanowska
nazwaney, im od sławetnego niegdy pana Marcina
Hancewicza, conwisarza ymiesczanina Wileńskiego
na. kościół ich z zaułkiem, w tę kamienicę wcho-
dzącym, należącey, na ulicy Zamkowey, przeciwko

kościoła świętego Jana stoiącey, był zaułek у wrota
na ulicę, ku Zborowi Ewangelickiemu idącą, gdzie
teraz podle tego zaułku po prawey stronie mieszka
pan Stanisław Surrogacki, tkacz, a po lewey ręce
iest plac pusty sławetnego pana Hertmana. Przeto
my, chcąc, aby każdy przy swoiey zostawał własno-
ści, przerzeczony zaułek pp. starszym kościoła
Augustiańskiego przywracamy, postępuiemy, w
dzierżenie у wieczne używanie, salvo nostro directo
dominio et jurisdictione Metropolitana, pusczamy.
A my sami у po nas nastempuiące Archi-Episko-
powie, Metropolitowie у wszyscy swiesczennicy, ani
żaden iakiego kolwiek stanu у condicyi człowiek
w ten zaułek wstępować у w dzierżeniu pp. star-
szych przeszkody у żadney praepeditiey wiecznemi
czasy czynić niemamy у niebędziemy mogli. Y na



— 455 —

tośmy dali ten list nasz dobrowolny z podpisem
ręki naszey у z przyciśnieniem pieczęci własney.
Pisań w Ciotczu dwudziestego Septembra, roku
Pańskiego tysiąc sześćseth siedmziesiątego piątego.

Cypryan Żochowski, Metropolita wszytkiey Rusi

m. p.
Тоже, залъ Б, шк. 8, папка № Ą, док. № IJ6.

№ 304. —1676 г. 10 Марта.

Корол вскій декреті о назначеній коммиссіи для р шенія спора между митропо-

литомъ Жоховскимъ и Кальвинскинъ сборомъ о захваченной этимъ посл днимъ

церковной з мл съ постройками на ней.

Jan trzeci, z Bożey łaski kroi Polski, wielkie tychże antecessorow swoich jurisditionem raetropo-
xiąże Litewskie, Ruskie, Pruskie, Zmuydzkie, litanam, wielmożnych comissarzow naszych do po-
Mazow., Inflant., 'podoi., Podlask., Wołyń., Kijów., \ mienionego zboru ordinaria juris via pro visione
Smolen., Siewier. у Czernihowskie.

Oznaymuiemy tym listem dekretem naszym, iż
przed nami, pany radami у urzędnikami naszemi
korony Polskiey у W. X. Lit., przy boku naszym
na seymie walnym sześćniedzielnym koronacynym
zasiadaiącemi, agitowała sie sprawa miedzy wieleb-
лут w Bodze xdzem Cyprianem Źochowskim, me-
tropolitą Kijowskim z iedney, actorem, a protecto-
rami у seniorami zboru Kalwińskiego, urodzonym
Theophilem Duninem Raieckim, marszałkiem Lidz-
kim, Andrzeiem Bohdziewiczem, Janem Gizber-

sprowadził у restitutionem gruntów у cmętarza
tego domawiał się, pozwani nie tylko pomieniouego
gruntu у murów klasztornych nie przywrócili, ale
owszem, iescze na większą szkodę у zgubę wieleb.
actora, stante litispendentia pomienione mury kla-
sztorne rozebrać na cegłę rozkazali у tą cegłą ka-
mienice szpitalną, a po większey części urodź,
marszałek Lidzki kamienice swą, na Zamkowey
ulicy będącą, do tego zboru przyległą, restaurować
kazali у de facto restaurowali, pomienione znaki
malowania у abrysy wszytkie poobalali у inne prae-

tem у innemi na mandacie mianowanemi oso-jiudicia w processie opisane poczynili, exercitium
bami z drugiey strony, pozwanymi, o to, iż oni | religionis privatum, decreto nostro prohibitum, w
niemało dóbr cerkiewnych, wprzódy per notabilem
miasta naszego Wilna conflagrationem, a potym per

pomienionym zborze odprawować nie przestali у
umyślnie na to ludzi confessiy zborowey na tymże

bostilem devastationem zdesolowanych et per rebel- mieyscu przechowuią. W ktorey sprawie sąd nasz
lem antecessorum suorum perfidiam rozproszonych, seymowy w roku tysiąc sześćset siedmdziesiąt wto-
ktorzy a fide sancta graeco-romana ad haereti- j rym, miesiąca Marca trzeciego dnia, post arestum,
cam zboru onych confessionem transeundo, niemało
dóbr cerkiewnych, w mieście naszym Wilen. będą-
cych, na zbór, szkoły у szpitale zborowe poobracali
у samą nawet cerkiew S. Pokrowy, klasztor у

przez pozwanych interpositum, dilaty na patrona
użyczył, iako to szerzey w samym dekrecie opisano
у dołożono iest. Na terminie tedy ninieyszym, dnia

'siódmego miesiąca у roku teraznieyszego z użyczo-
cmentarz, do niey przynależący, na pomieniony zbór ney na patrona dilatiey у z regestru sądowego
obrócili, iako o tym świadczą znaki starożytne, przypadłym, za przywołaniem stron do, prawa przez
mury malowane graeckie у abrysy, na tychże mu- szlachetnego Adama Sorokę, jenerała naszego dwor-
rach.wyryte. Tedy pozwani, gdy wielebny xdz Ко- nego W. X. L., od wieleb. xdza metropolity Kijow-
lenda, metropolita Kijowski, antecessor wielebnego skiego in praesentia iego urodzony Jan Lisiewski,
xdza actora, vigore dekretu naszego seyraowego у' patron, postanowiwszy się, a propositią iterowawszy,
vigore salwy, dekretem sobie zachowaney, vindicando gdy do dalszego w tey sprawie productu accedere
proprietatem fundi ecclesiastici et neglectam przez I chciał, tedy urodzony AIexandqc. Kstko imieniem
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protectorow у seniorów zboru Kalwińskiego Wileń-
skiego dilatiey powtorney na patrona użyczenia
prosił, który lubo na seymie anni millesimi sex-
centesimi septuagesimi secundi był przydany, ied-
nak, iż statum mutavit et personam instigatora
W. X. Lit. assumpsit, legę yetante patronum agere
nie może, a zatym ażebyśmy patrona drugiego,
szlachetnego Andrzeia Peżarskiego przydali, prosił
у domawiał się. Przeciwnym sposobem patron wie-
leb. xdza metropolity Kijowskiego repplicuiąc op-
posuit, iż ta dilacia powtórna na patrona expetita
currere nie może, dilatio bowiem super dilationem
non datur, a do tego tutor tutori dari non debet,
nec ad amissa datur regressus, a zatym ażebyśmy,
amputata ea dilatione, procedere nakazali, domawiał
się. My kroi z pany radami у urzędnikami naszemi
korony Polskiey у W. X. Lit., przy boku naszym
na seymie walnym sześćniedzielnym koronaciynym
zasiadaiącemi, tey sprawy przesłuchawszy у one
dobrze wyrozumiawszy, lubo dilatio super dilatio-
nem non datur, nec habenti tu torem tutor dari
nequit, iednak, iż urodzony Symon Kurowicz, pat-
ron przydany, statum mutavit et personam ргі ііе-
giatam ac juratam instigatora W. X. Lit. assump-
sit, przeto przcrzeczoney powtorney na patronów
użyczyliśmy dilatiey у szlachetnego Andrzeia Pe-
żarskiego za patrona przydaliśmy. Na dniu tedy
ninieyszym, ex conseryato termino у z regestru
sądowego przypadłym, za przywołaniem stron do
prawa przez tegoż jenerała, od wieleb. xdza me-
tropolity idem ąuisupra patronus urodzony Lisiew-
ski, reassumpta propositione sua, gdy do dalszego
w tey sprawie productu accedere chciał, tedy pars
citata per plenipotentem suum intulit, iż actio prae-
sens evocatorie, aggravatorie et irrealiter do sądu
seymowego iest wyprowadzona, poniewasz ani ex na-
tura fundi, na którym zbór stoi, ani ex natura et
instituto actionis et propositionis, ani ex natura legum
regni et magni ducatus Litvaniae (tu nie należy);
quo ad naturam fundi, deducendo, że iest terrestris, i
produxit dispositiones terrestres, iescze ante unio- j
nem na ten plac służące, a naprzód list zapis prze-
daży Konstantiey Jakubowny Iwanowey Zienowi-
czowey in personam Iwana Hornostaiewicza, pisarza
W. X. L. pod rokiem tysiąc pięćset dwudziestym
dziewiątym, miesiąca Septembra dwudziestego dzie-
wiątego dnia, tudziesz przywiley coufirmationis
króla imści s. p. Zygmunta pierwszego pod rokiem

tysiąc pięćset dwudziestym dziewiątym, miesiąca
Octobra trzeciego dnia, ińdicta trzeciego, którym
przedażny list utwierdza у ten plac ab oneribus
civilibus uwalnia, który to Hornostaiewicz na tym
placu dwór wymurowawszy, murem dał obtoczyć;
potym producował list zapis Iwana Hornostaiewi-
cza in personara iaśnie wielmożnego хсіа Mikołaia
Radziwiła, woiewody Wilen., pod rokiem tysiąc
pięćset siedmdziesiąt szóstym, miesiąca Nowembra
siedmnastego dnia, także list zapis przedaży pomie-
nionego хсіа Mikołaia Radziwiła, woiewody Wileń-
skiego, in personam wielmożnych urodzonych у
szlachetnych seniorów zboru Kalwińskiego Wileń-
skiego tak stanu senatorskiego, rycerskiego, miey-
skiego, pod rokiem tysiąc pięćset siedmdziesiąt
siódmym, miesiąca February piętnastego dnia, przy
tym przyznanie tegoż zapisu, w grodzie Wileńskim
w roku tysiąc pięćset siedmdziesiąt siódmym, mie-
siąca Martij dwudziestego dnia uczynion, iako
też przenoś tegoż zeznania do xiąg ziemskich Wi-
leńskich pod rokiem tysiąc pięćset osmdziesiątym,
miesiąca Junij ósmego dnia extractam, z tychże
xiąg wyiętym, tandem przywiley króla imśd Ste-
phana pod rokiem tysiąc pięćset siedmdziesiąt dzie-
wiątym, miesiąca Octobra dwudziestego dnia, któ-
rym confirmowano takową przedaż zwyż miano-
wanym seniorom, przy nim acticatią tegoż przywi-
leju, z xiąg ziemskich Wilenskieh pod rokiem tysiąc
pięćset osmdziesiątym, miesiąca Juny ósmego dnia
wypisem wyięta, za którymi zapisami aż do teraz-
nieyszego czasu in pacifica possessione takowego
placu у dworu murowego zostawali, zkąd dowodził,
iż ten grunt iest fundus terrestris, a zatym forum
przed sądem naszym sortiri nie ma. Quo ad natu-
ram, actionem et propositionem, nie może także
sortiri foriim, poniewasz intentowana actio iakoby
o zabranie gruntów cerkiewnych, także o rozebra-
nie muru, wybudowanie z tych cegieł kamienicy
urodzonego marszałka Lidzkiego; o grunty zaś cer-
kiewne у kościelne że do ziemstwa forum, dowodził
constitutią anni tysiąc pięćset osmdziesiąt ósmego
titulo o dobrach kościelnych; o rozebranie zaś muru
w grodzie forum dowodził z Statutu W, X. Lit.
artikułem trzydziestym z rozdiału czwartego у
innymi. Quo ad naturam legum regni et magni
ducatus Lit., allegował z statutu W. X. L. z rozdz.
pierwszego, artikułu czternastego, w którym opi-
sano rzetelnie, o co mandaty na seym maią bydź
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wydawane, także artikuł trzydziesty wtóry z roz-
działu trzeciego, item constitutią roku tysiąc sześć-
set trzydziestego piątego, tytuł: Forum ludziom du-
chownym z ludźmi swieckiemi: forum ziemstwo albo
gród, salyo appellatione na Trybunał compositi
judicii. A tak deducowawszy, aby w tey sprawie
forum na seymie nie uznano, prosił у domawiał
się. Przeciwnym sposobem patron wielebnego xdza
metropolity Kijowskiego repplicuiąc opposuit, iż
protectorowie у seniorowie zboru Kalwińskiego
Wileńskiego forum przed nami у sądem naszym
seymowym excipować nie mogą, a naprzód, iż o
contraventią decretti seymowego agitur, który pro-
tectorowie у seniorowie per privatum religionis we
zborze swoim exercitiurn że convulserunt, forum nie
gdzie indziey, ieno na seymie у to vigore salwy, tym-
że decretem seymowym zachowaney, pati powinni. Co
do dispositij ziemskich, na kamienice Iloniostaiewską
służących, o tą kamienice wieleb. xdz metropolita
non agit, ale o grunt cerkiewny poświętny, na
kturym gruncie cerkiewnym alias poswiętnym zbór
erigowany iest у ambitum tak ze wszytką circum-
ferentią jego, gdzie szkoły у szpitale były, yindi-
cat, a co większa że confirmacie królów ichmcw
polskich, antecessorow naszych na też dobra nadane
są, których cognitio nie komu inszemu, jedno są-
dowi naszemu seymowemu competit. ani constitutie
seymowe у allegationes z statutu w. x. L. quid-
quam operari mogą, kiedy te o dobrach, prawu me-
rę ziemskiemu podległych, a nie o tych, kture na
cerkwie w miastach naszych królewskich legowane
у nadane są, rozumieć się maią. A zatym chcąc
probare dispositionibus et aliis de jurę probationi-
bus ac testimoiiiis ludzi wiary godnych, jako zbór
na gruncie у cmętarzu cerkiewnym alias poswiąt-
nym erigowany iest, na commissią у inąuisitią
jaśnie wielmożnych, wielmożnych cornmissarzow na-
szych ad locum differentiarum zesłania prosił у
domawiał się. My król, z pany radami у urzędni-
kami naszemi korony Polskiey у w. x. Lit., przy
boku naszym na seymie walnym sześćniedzielnym
koronatynym zasiadaiącemi, tey sprawy przesłucha-
wszy у one z wnoszonych ab utrinąue controwersy
dobrze wyrozumiawszy, lubo protectorowie у senio-
rowie zboru Kalwińskiigo Wileńskiego, asserendo, iż
zbór у wszy tka circumferentia jego, dekretem sey-
niowym, w roku tysiąc sześćset czterdziestym, msca

Maia dwudziestego szóstego dnia ex solennissimis
partium controversiis ferowanym, in aedes et fun-
dum merę privatum obrócone, na gruntach prawu
ziemskiemu podległyoh erigowane są, rożne prawa,
przywileia nasze у poslednieysze dispositie ziem-
skie, na dwór у plac Hornostaiowski, jakoby do
zboru Kalwińskiego przynależący, służące, ехЫЬеп-
do, exceptionem fori declinatoriam opponendo, ad fo-
rum competens remitti affectowali, jednak iż są-
dowi naszemu dostatecznie nou constat: ieżeli ten
zbór na gruncie у cmętarzu cerkiewnym, jurisdic-
tiey naszey podległym, czyli na gruncie у placu
Hornostaiowskim, do jurisdictiey ziomskiey (jako
pars conventa asserit) przynależącym zostaie, przeto,
non descendendo in cognitionem fori у owszem sus-
pensa cognitione eiusdem, commissią potrzebną
bydź uznawamy, pro qua expedienda commissa-
rzow naszych, osobliwym listem naszym naznaczo-
nych, zsyłamy, którzy zniozszy się z sobą o czasie
wyiazdu swoiego у о nim stronom przez innotes-
centie swe obwieściwszy, absentia nonnullorum
według prawa non obstante, do miasta naszego
Wilna ad locum loci et differentiarum ziadą, a
tam w prawa, przywileia, dispositie у inne od stron
producowane documenta weyrzawszy, świadectwa
ludzi wiary godnych, przed się ab utrinąue stano-
wionych, tak szlacheckiey tacto pectore, jako у pro-
stey conditiey Judzi corporali obowiązawszy jura-
mento, ieżeli zbór, szkoły, dzwonnica у szpitale
zborowe na mieyscu cerkiewnym alias' poświątnym,
czyli też na gruncie ziemskim Hornostaiowskim
założone у zbudowane są, także duetom, znakom
granicznym, murom starożytnym, malowaniu у ab-
rysom cerkiewnym, na tychże murach wyrytym, do-*
brze się przypatrzywszy, mappe położenia gruntów,
granic authenticzną, rękoma swemi podpisaną, tak-
że act swoy commissarski, porządnie sprawiony, z
naznaczeniem przed nami у sądem naszym compa-
reudi terminum naznaczą, tamże zarazem ciż com-
missarze nasi seriam inąisitionem uczynią, ieżeli
ludzie confessy Kalwińskiej-na nieyscu tym zboro-
wym ехегсіііііш jakie religionis ргі аішп po wy-
padłym dekrecie naszym seymowym odprawowali,
saka utriąue parti do nas у sądu naszego uonnisi
a definitiya sententia appellatione permanente,
mocą у powagą ninieyszego dekretu naszego, do
którego pieczęć w. x. L. przycisnąć rozkazaliśmy.

* 58
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Dan w Krakowie dnia dziesiątego miesiąca Marca,
roku pańskiego tysiąc sześćset siedmdziesiąt szó-
stego, panowania naszego wtórego roku. Eustachi

Wołowicz, ref. w. x. L. m. p. Correxit Antonie-
wicz.

Тоже, залъ Б, гик. 2, папка 202, док. Л? уо.
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Cypryan Żochowski, z Bożey у stoilice Аро-
stolskiey łaski metropolita Kijowski, Halicki у
wszytkiey Rusi, archiepiscop Połocki, Witepski,
Mscisławski, Orszanski, Mohilowski episkop, Der.
manski, Dubienski, Berezwiecki archimandrita.

Oznaymuię tym listem moim, iż com był dał
pewne prawo na grunt у plac cerkiewny, Bieliko-
wiczowski nazwany, zdawna w Wilnie obok cerkwi
Pokrowy swiętey w pewnych granicach leżący,
sławetnemu panu Janowi Sadowskiemu, mieszcza-
ninowi cyrulikowi Wileńskiemu у paniey małżące
jego, jakoby w pustkach post hostilitatem aż do
tego czasu zostaiący ad sinistram delationem et
informationem onego, a weyrzawszy w prawa dawne
у disposicye ichmościow panów Bielikowiczow, na
pomieniony plac służące, bacząc, że tego placu
ichmość pp. Bielikowiczowie za prawem słusznym
od antecessorow moich zdawna używali у czynsze
doroczne co rok z placu tego płacili, na со у
kwity produkowali, у to nie w mnieyszey maiąc
consideratiey, że ten plac w dekrecie ichmościow
panów commissarzow у w mappie położoney signan-
ter Bielikowiczowskim placem iest mianowany у
sami ichmość panowie Diolikowiczowie, że domini-
um gruntu tego metropolitom wszytkiey Kusi na-
leży, na comissiey nie negowali у czynsz z tego
placu płacić co rok deklarowali у przymurki ja-
koweś, piwnicę у brukowanie kosztem onych na
tym placu wybudowane bydź mienili. Tedy ja
metropolita Kijowski, stosuiąc się do prawa pospo-
litego у do swiętey sprawiedliwości, także do de
kreta у podania cominissarskiego, nie następuiąc

na dawne prawa у possessie, od swiętey pamięci
antecessorow moich obywatelom miasta jego kró-
lewskiey mości, na gruncie cerkiewnym mieszkają-
cym nadane, pomieniony plac tak, jako się zdawna
w swoim ograniczeniu miał у teraz mą, jeymości
paniey Krystynie Szwabownie Bielikowiczowey у
jegomości panu Alexandrowi Bielikowiczowi, synowi
jeymści, przywracam, jako własność onych, zdawna
onym należącą. Prawo zaś sławetnego pana Jana
Sadowskiego у paniey małżonki onego, jako nie-
słusznie, mimo pierwsze prawo у possessią ichmoś-
ciow panów Bielikowiczow nulliter otrzymane, kas-
suię, umarzam у wiecznemi czasy annihiluię,
рге іа jedimk refusione damnorum et aedificio -
rum, jeżeli jakie pan Sadowski na tym placu
ma, podług uwagi na podanie placu tego odemnie
zesłanych, które szkody у przybudynki przerzeczone
jeymość pani Bielikowiczowa у pan syn jeymści
wprzódy, niżeli do possessiey placu tego przyidą,
oddać у nagrodzić maią; po którym oddaleniu у
zapłaceniu wysz pomienione osoby, przerzeczony
plac w possessią swoię* przez urząd moy obiąwszy
onego spokoynie dzierżeć, używać, jako chcąc bu-
dować, murować maią, mocni у wolni będą, płacąc

j czynsz doroczny z tego placu co rok po złotych
! trzy w dzień 6. Piotra według kalendarza starego
do rąk za kwitem naszym, abo dozorcy juridiki,

! lub namiestnika naszego, nie wyłamując się z ju-
ry diki naszey metropolitańskiey respectu iundi et
inąuilinorum, wszelakie podatki Rzeczy pospolitej'
na seymie uchwalone płacąc podług prawa у uch-
wały seymowey do juridiki naszey metropolitań-
skiey Wileńskiey. Na co dla lepszey wiary ręką
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się naszą przy pieczęci metropolitańskiey podpisu-
i emy. Dan w Krakowie, dnia szesnastego Marca,
ro ku tysiąc sześćset siemdziesiąt szóstego. Cypryan

Żochowski—metropolita wszytkiey Rusi, archiepi-
skop Połocki (L. S.)-

Тоже, залъ Б, гик. 2, папка 2, док. Л г
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Ja xiądz Stephan Martiszkiewicz Buszyński,
starszy zakonników zakonu S. Bazy lego klasztoru
przy cerkwi Swiętey Tróycy w Wilnie, w uniey
swiętey zostaiącego, у ja Mikołay Żochowski, ko-
niuszy Połocki, Commissarze, od Jasnie wielmożnego
w Bogu przewielebnego imści xndza Cypryana Zo-
chowskiego, Metropolity Kijowskiego у wszytkiey
Rusi, Archiepiskopa Potockiego do sprawy niżey
wyrażoney naznaczeni у zesłani. Oznaymuiemy tym
naszym uwiązczym у intromissinym podawczym li-
stem o tym, iż my za listem Commissarialnym, od
zwysz mianowanego Jaśnie Wielmożnego imści xndza
Metropolity Kijowskiego do nas pisanym, a po vvy-
daney od nas do stron innotestentiey, na przypad-
łym terminie w roku teraznieyszym tysiąc sześćset
siedmdziesiąt szóstym, insca Juniy dnia szóstego
л sprawie, miedzy ziemianką J. K. mości, w rożnych
woiewodztwach у powiatach osiadłości swoie ma-
iącą, Jeymć panią Krystyną Szwabowną Krzyszto-
phową liielikowiczową у panem synem Jeym., Jmć
panem" Alexandrem Bielikowiczem, a miedzy sła-
wetnym panem Janem Sadowskim, mieszczaninem у
cyrulikiem miasta J. K. mci Wilna у panią mał-
żąką jego o niesłuszne, mimo prawo Jeymć paniey
Bielikowiczowey у potomstwa Jeym. placu, nazwa-
nego Bielikowiczowskiego, tu w mieście Wilnie na
zaułku, mimo zbór stary do kościoła S. Michała
idącym, będącego, przez pana Sadowskiego у panią
małżąkę imći ad maiłem informationem w niewia-
domości Jeymć paniey Bielikowiczowey u imć xndza
Metropolity uproszenie, a potym za pokazaniem
awtentycznego od Jeymć paniey Hielikowiczowcy
prawa starowiecznego, na wieczystą kupią tego
placu, przez antecessora Jeymć paniey Bielikowi-
czowey nabytą, służącego, у intromissioy znowu do

wieczystego dzierżenia у possessiey Jeymć paniey
Bielikowiczowey у Jmć panu Alexandrowi iUeliko-
wiczowi przysądzonego, aituiącey, na tenże plac
ziachawszy, przy comparenliey oczewistey obud-
wuch stron, to iest Jeymć paniey Bielikowiczowey
у pana syna Jeymci, także у pana Jana Sadow-
skiego, my Commissarze, do wyrazney woli у fi-
nalney decisiey Jaśnie Wielmożnego Jmć xndza
Metropolity Kijowskiego у wszytkiey Rusi, na
prawie, na ten plac Jeymć paniey Bielikowiczowey
у wysz rzeczonemu panu synu Jeymć danym spe-
cifice wyrażoney, we wszytkim stosuiąc się, wed-
ług tegoż prawa, przed nami od Jeymć paniey
Bielikowiczowey у pana syna Jeymci produkowa-
nego, ponieważ Jmsć pan Alexander Bielikowicz.
personaliter stawaiąc, sam dobrowolnie z części
sobie na ten plac zrzekaiąc, Jeymć paniey Krzy-
sztophowey Bielikowiczowey, rodzicielce swoiey ten
plac ustąpił, tedy my ten plac, Bielikowiczowski
nazwany, jako się w sobie przed tym miał у te-
raz ma w pewnym ograniczeniu, mianowicie przo-
dem albo koncern na ulice ku cerkwi Panny Prze-
naswiętszey, Przeczystey nazwaney, a bokiem jed-
nym od zwonicę у cmentarzu, kędy cerkiew Pan-
ny Przonaswiętszey Pokrowa bywała, a drugim
bokiem od kamienicy zeszłego pana Daniela Hert-
mana у paniey małżąki Jmci paniey Krystyny To-
karzewskiey, a tyłem końcami jednym do muru
zboru Ewangielickiego starego, a drugim końcem
do kamienicy Wielmożnego Jmć pana TheophUa
Dunina Raieckiego, marszałka Lidzkiego, bez żad-
ney ni od kogo contradictiey tenże plac goły bez
żadnego budynku w moc, w dzierżenie у w wie-
czystą possesią przerzoczoney Jeymć paniey Kry-
stynie Szwabownie Krzysztophowey liielikowiczo-
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wey podali у w ten plac Jmć intromittowaliśmy.
A co się tkaie na tym placu parkanu, przez pana
Sadowskiego postanowionego, у bierwion, na tym
placu złożonych, o to albo do przyjacielskiego znie-
sienia się у proporcjonalnie przez Jeymć panią
Bielikowiczową panu Sadowskiemu zapłacenia, al-
boli też za niepomiarkowaniem się ten parkan у
ta bierwioua do sprowadzenia panu Sadowskiemu
gdzie chcąc wolność zostawiliśmy. J na to dla

więksźey twierdze tegoż naszego podawczego uwiąż -
czego listu przy pieczęciach naszych rękoma na-
szemi podpisaliśmy się. Działo się w Wilnie dnia
szóstego msca Junia, tysiąc sześćset siedrndziesią-
tego szóstego roku. Stefan Martiszkiewicz Businski
Consultor sakonu S. Bazylego W., starszy klasztoru
Wileńskiego m. p. Mikołay Żochowsky, koniuszy
Połocky.

Тоже, залъ Б, гик. 8, папка J\?J, док. Ml)6.

№307.-1678 г.

Перечень іезуитскихъ домовъ, освобожденныхъ отъ всякихъ повинностей.

Libertowane kamienice w Wilnie ichmościom
oycom iezuitom collegium у akademiey Wilenskiey
Societatis Jesu.

Kamienica Bildziuhowska у Eliaszowska, w Wil-
nie w rynku będące, libertowane, constitutią seymu
Grodzieńskiego anni 1678 approbowane.

Kamienica, Lacka nazwana, w Wilnie na Święto,
Janskiey ulicy, na rogu Jopowki leżąca, przywile-
iem naiasnieyszego króla Jana Kazimierza w roku
1650 ab oinni onere libertowana.

Kamienica Woysznarowska, na ulicy JSTiemieckiey
leżąca przywileiami naiasnieyszego Jana Kazimierza
króla anni 1G59 libertowana. która libertatia po-
slednieyszym przywileiem naiasnieyszego króla Mi-
chała w roku 1670 approbowana.

Kamienica Wilczopolska na ulicy Swięto-Jan-
skiey, przywileiem naiasnieyszego króla Sigmunta
Augusta w roku 1559 у naiasnieyszego Władysława
czwartego króla Polskiego w roku 1633 ab omni-
bus oneribus uwolniona.

Domus prolessae.

Kamienica na ulicy Zamkowoy, po nieboszczyku
imści panu Ordzie, kasztellanie Trockim, ichra. oy-

com iezuitom spadła у dostała, przywilegiami na-
iasnieyszego króla Zygmonta w roku 1539, naia-
snieyszego króla Stephana w roku 1576, także
naiasnieyszego króla Zygmonta trzeciego w roku
1589 libertowana у przywileiem naiasnieyszego
króla Władysława czwartego w roku 1633 confir-
mowana libertatia.

Kamienica antiąuitus Konstantynowska, od iasnie
oświeconego xiążęcia imści Krzysztopha Kadziwiła
na zbór Wileński w roku 1609 fundowana, prawu
ziemskiemu ante et post unionem podległa, prawem
kupnym ichraościom oycom iezuitom dostała, na
Zamkowey ulicy przeciwko kościołowi Świętego
Jana będąca.

Domus probationis Societatis Jesu.

Kamienica, nazwana Siedmihradzka Roniaszkie-
wiczowska, antiąuitus prawu ziemskiemu podległa,
ichmościom oycom iezuitom nowiciatu Wileńskiego
Societatis Jesu od pana Samuela Siedmihradzkiego
у małżonki onego cum consensu duchowieństwa
dostała, niegdyś ekonomią nazwana była, ab omni
onere wolna.

Тоже, залъ Б, иск. <У, папка о\? j , док. «А? 49-
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№ 308.— 1679 г. 24 Февраля.

Явка привилл гін короля Яна Казиміра В рковскимъ доминиканаыъ на плацъ,

гд прежде была королевская мельница на р к Вилейк .

Acticatia przywileiu iego królewskiej7 mości,
pana naszego miłościwego, w Bogu wielebnym
xięży zakonu Dominika Świętego klasztoru Kalwary
Werkowskiey służącego.

Лета отъ нарожеиья Сына Божого тисеча
шестьсотъ семьдесятъ девятого, месеца Фовъраля
двадъдать четьверътого дня.

На враде господарскомъ кгродскомъ Вплен-
скомъ, передо мъною Ііетъромъ Рудоминою Ду-
сятъцъкимъ,' старостою Стародубовъскимъ, под-
воеводимъ Виленскнмъ. иостаіювішъшысе перъ-
соналитеръ в Возе велебъный его милость ксендзъ
.Доминикъ Яцекъ Малішовъский иикарый, кляшъ-
тору Калварыи Веръковъское, тотъ привилей его
королевской милости, пана панюго милостивого,
собе належачий и служачий, до актъ кішгъ
кгродскихъ воеводства Внленъского нодалъ, про -
сечы, абы былъ прішятъ и уішсанъ, который
уписуючи слово до слова такъ се в сг.бе маетъ:
Jan III z Bożey łaski kroi Polski, wielkie xiąże
Litewskie, Ruskie, Pruskie, Mazowieckie, Zmuydz-
kie, Kijowskie, Wołyńskie, Podolskie, Podlaskie,
Inflantskie, Smoleńskie у Czernihowskie. Oznay-
muiemy tym listem przywileiem naszym, iż naszey
to królewskiey należy powinności uie tylko o nay-
doskonalsze divini cultus starać się pomnożenie,
ale też żeby taż chwała Boża jako nayprzystoyniey
conservari mogła, słusznie do tego accomodować
provisiones, poniewasz, crescente divino cultu crescit
regnorum felicitas, czego my państwom naszym
życząc, jakośmy wielebnych oycow dominikanów
congregatiey Świętego Ludwika Bertranda, noviter
do Kalwanj Werkowskiey przez przewielebnego
xiędza .Mikołaia Stephana Paca, biskupa Wileń-
skiego wprowadzonych у ufundowanych, pod kró-
lewska, naszą wzięli protectią, tak у dalszą onym
oswiadczaiąc łaskę, na potrzeby kościelne у рго і-
sią plac pusty, w mieście naszym Wilnie za Zam-
kiem nad rzeką Wilenką leżący, na którym niegdy
ante hostilitatem wybudowany był młyn o trzech
.kołach, do prowetnow królowej- ieymści przyłączo-

ny, poniewasz teraz te mieysce, przez nieprzyiaciela
;desolowane, pusto odłogiem łożąc, żadney nie czyni

fructificatiey, de consensu najasnieyszey krolowey,
pani małżonki naszey wielebnym oycom dominika-
nom Kalwarij Werkowskiey dać у conferować umy-
ililiśmy у jakosz у teraznieyszym listem przywile-

iem naszym daiemy, daruiemy у conferuiemy, da-
iąc im moc у pozwalaiąc to mieysce cum omnibus
latifundiis, jako się przed tym in suo ambitu za-
wierało у teraz sie ma, in realem possessionem
vigore modernae donationis nostrae obiąwszy, spo-
koynie mieć, dzierżeć, trzymać, na onym wszelakie
aedificia у młyn budować, z wystawionego wszela-
kie percipere fructus у one podług upodobania
swego na potrzeby kościelne у klasztorne obracać
bez żadney ni od kogo przeszkody у turbatiey.
Które mieysce ma pomienionemu klasztorowi podać
in possessionem magistrat Wileński, nic nie odda-
laiąc od niego, co kolwiek przed tym do niego na-
leżało; w czym iesliby kto chciał woli naszey con-
trawenire, paenis, contra convulsores privilegior.um
sancitis, irremissibiliter ma subesse. Na co dla lep-
szey twierdze, ręką naszą podpisawszy, .pieczęć
wielkiego xięstwa Litewskiego pzycisnąć rozkaza-
liśmy. Pisań w Jaworowie dnia dwudziestego
czwartego Julij, roku panowania naszego piątego
roku. У того иривилею при печати великого
кпяжества Литовского подпись руки его коро-
левской милости тымп словы: Jan król, а припи-
сокъ тыми словы: Na pusty plac za zamkiem Wi-
leńskim w Bogu wielebnym oycom dominikanom
Kalwariey Werkowskiey congregatiey Świętego
Ludwika Bertranda, а потомъ подъиись руки
писарское Великого князьства Литовского тыми
словы: Andrzey Kazimierz Ossowski, pisarz Wiel-
kiego xięstwa Litewskiego m. р. Который тотъ
иршшлей, за подаиемъ оного черезъ особу веръ-
ху мененую,] есть до актъ кннгъ кгродскихъ
Вилеискихъ ириіштъ н унисанъ.

Вилен. центр, архивъ. Изъ связки, док. Вален,

іродскаю ajda, JV? 4^7S-, актъ Л« 2.
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Л ЗО!). 1682 г. 26 Іюля.

Осмотръ особою коммиссіею при мнтрополит Жоховскомъ домовъ и плацовъ въ

лр д лахъ митрополитанской юрисдики, для установленія и уравненія той платы,

какую должны были вносить въ митрополичью казну живущі въ этихъ домахъ,

пользующееся церковными плацами.

Wypis z xiąg ziemskich podkomorskich powiatu
Kowieńskiego.

Roku tysiąc siedmsetnego czterdziestego piątego,
miesiąca Junij szesnastego dnia.

Przede mną Pawłem Chełchowskim, podkomo
rzym powiatu Kowieńskiego, za dekretem Trybu-
nału głównego wielkiego xięstwa Litewskiego, w
roku tysiąc siedmsetnym czterdziestym trzecim,
miesiąca Septembra siódmego dnia ferowanym, na
sąd moy podkomorski remmissyiny ad loca diffe-
rentiarum ziachawszy, sądy moie tu w mieście iego
królewskiey mości Wilnie judicialiter w sprawie
jasnie wielmożnego w Bogu przewielebnego iegomo-
ści xiędza Athanazego na Szeptycach Szeptyckitgo
metropolity Kijowskiego, z ichmościami xiężą iezui-
tami collegium Święto Janskiego Wileńskiego у z
ichmościami panami Adamem у Swiętosławą z Bie-
likowiczow Dzieżkancami, czasznikami Lidzkiemi
odprawuiącym, comparendo personaliter iegomość
pan Benedykt Ogonowski, obozny Wileński, extrak
ex actis juryzdyki metropolitańskiey Wileńskieyi
jasnie wielmożnemu jegomości xiędzu Athanazemu
na Szeptycach Szeptyckiemu, metropolicie całey
Rusi służący у należący, ad acta sądu podkomor-
skiego podał, iu eum tenorem pisany: Wypis z
xiąg juryzdyki metropolitańskiey Wileńskiej-. Roku
tysiąc sześćset osimdziesiątego wtorego, miesiąca
Augusta osimnastego dnia. Przedemną Janem Sta-
nisławom Lisiewskim, sekretarzem iego królew-
skiey mości, woytem juryzdyki jasnie wielmożnego
w Bogu przewielebnego jegomości xiędza Cypryana
Żochowskiego, metropolity Kijowskiego у wszyst-
kiey Rusi, stanowszy oczewisto mieszczanie jury-
zdyki metropolitańskiey Wileńskiey, prosili o wy-
danie extraktem rewizyi czynszów, z kamienic, na
gruntach cerkiewnych będących, przez jasnie wiel-
możnego iegomości xiędza metropolitę approbowa-
nych у osobliwym listem konfirmowanych, który

wpisuiąc słowo w słowo, tak się w sobie ma.-
Rewizya у Koaeąuacya c/.ynszow z kamienic у
domów, na gruntach у placach cerkiewnych w Wil-
n:e będących, przeze mnie Benedykta Michniewicza,
archi«aTTĆlrytę Trockiego, у przeżeranie Dazylego
Korsaka, skarbnika Połockiego, у przeze mnie Jana
Stanisława Lisiewskiego, sekretarza iego królew-
skiey mości, woyta juryzdyki jasnie wielmożnego
w Bogu przewielebnego iegomości xiędza metropo-
polity Kijowskiego у wszystkiey Rusi, odprawiona
w roku teraznieyszym tysiąc sześćset osimdziesiąt
wtoryra, miesiąca Julij ósmego dnia takowym spo-
sobem: naprzód kamienica pana Dydrycha Witeła,
złotych dwadzieścia; dom Mikołaia, kowala, połtrze-
cia złotego; dom murowany pani Stefanowey Pio-
trowiczowey, na który prawa nie produkowałem,
bo przez hostilitatem zabrano — złotych sześć; ka-
mienica pana Mateusza Thomaszewicza, falbierza,
złotych siedm. groszy piętnaście; kamienica Dyt-
merowska. w ktorey Kromberk mieszka — złotych
dziesięć; domek Mikołaia malarza, złotych dwa, gro-
szy piętnaście; domek Jerzego Myszalewskiego,
stolarza, złoty ieden, groszy piętnaście; dom Bazy-
lego Szabłowskiego, sklarza, złotych cztery; dom
Pawła Fiłonowicza, szewca, złotych dwa, groszy
piętnaście: kamienica pana Filypowicza przy liber-
tacy, złotych dziesięć; dom Heleny Fiedorowiczowey,
wdowy, złotych trzy; dom Jerzego Szostaka, złotych
cztery; dom Prokopa Alexandrowicza, złotych dwa,
groszy piętnaście; dom Stefana Pawłówskiego, gorza-
łecznika, złotych sześć; dom Stefana Pihaszewicza,
pużnika, złotych dwa, groszy piętnaście; dom Krzy-
sztoffa Turczynowicza, złotych pięć; dom Krzysztoffa
Kurzewicza, złotych sześć; dom Jerzego Druszynow-
skiego, złotych pięć; dom Stefana Iwana, złotych
sześć; dom Symona Rakowicza, szewca, złotych sześć;
dom Symona Wasilcwicza, szewca, złotych trzy; dom
Fiodora Szostaka złotych pięć; dom Macieja Sta-
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nilewicza, pużnika, złotych cztery; kamienica Szefe-
rowska, złotych sześć; kamienica Frydrycha Błocha,
aptekarza, złotych sześć; kamienica Jensonowska, zło-
tych dziesięć, Saska kamienica Jana względem legacy
у zaułku, złotych dwadzieścia; dom Surrogackiego,
tkacza, złotych pięć; dom Piotra, stolarza, na placu
Bielikowiczowskim, złotych dwa; kamienica Kaspra
Papiernika po expirowaniu libertacy. złotych sześć;
dom Stanisława Wysogierda, złotych cztery; dom
Andrzeia Czerniewicza, złotych cztery; dom Miko-
łaiowey, wdowy, złotych cztery; dom Alexandra
Pikuniewicza, złotych cztery; dom Michała Chrasze-
nowicza, złotych pięć; dom Jana Mackiewicza, złotych
sześć; dom Mikołaia, kowala na Zarzeczu, złotych
•cztery; dom Thomasza Oleszkiewicza, tkacza, złotych
trzy; dom Jendrzeja Samuylewicza, złotych trzy;
kamienica pana Szpakowskiego, ex contractu zło-
tych pięćdziesiąt; kamieniczka pani Hartmanowey,
złotych piętnaście; dom malarza pod parkanem, zło-
tych dwa. Na to podpisuię. W Rucie, dwudziestego
szóstego miesiąca Julij, tysiąc sześćset osimdziesiąt
wtorego roku. W tey rewizyi podpis ręki samego
iegomości temi słowy: Cypryan Żochowski, metro-
polita. Także kamienice у domy szlacheckie, do
teyże juryzdyki .metropolitańskiey przysłuchaiące.
Naprzód, kamienica iegomości pana Kotła, mar-
szałka Oszmianskiego z kilko placów; kamienica
iegomości pana Lisiewskiego libertowana; kamie-
niczka iegomości pana Jana Żochowskiego; kamie-
niczka mała iegomości pana Kublickiego, podcza-
szego Połockiego; kamienica iegomości pana Len-
kiewicza, podkomorzego Mozyrskiego; kamienica
pana Grzybowicza; cmentarz, zaięty przez iegomości
pana Zienowicza, SAviętych Kosina у Damiana; plac
ichmościow panów bielikowiczow, pusty; osobliwie
z placów, na Rosi będących, czynszu złotych trzy-
dzieści płacywali ogułem, teraz trzeba, by więcey
płacili etc. etc. Osobliwie approbacya tey rewizyi
w te słowa pisana: Cypryan Żochowski, Archiepi-
skop Połocki, metropolita Kijowski у wszystkiey
Rusi. Oznaymuiemy tym listem naszym, iż co w
roku teraznieyszym tysiąc sześćset osimdziesiątym
wtorym, miesiąca Jula ósmego dnia, odprawowała-

slę w juryzdyce naszey metropolitańskiey Wileń-
skiey rewizya у coaeąuacya czynszów z domów у
placów cerkiewnych, do skarbu naszego przychodzą-
cych, przez kommissarzow naszych, osobliwym listem
na uczynienie pomienioney rewizyi od nas wysa-
dzonych у naznaczonych, którzy, wszystkie grunta у
place zrewidowawszy у zverifikowawszy, proportione
duetu wszystkim mieszczanom koaeąuacyą czynszów
uczynili, tak tym, co bez prawa mieszkaią, jako też
у tym, co od nas у antecessorow naszych prawa
nadane sobie maią. My tedy metropolita Kijowtki
у wszystkiey Rusi, bacząc tę rewizyą bydź słuszną
у z prawem pospolitym zgodną, oną we wszystkich
punktach, klausulach у paragraphach approbuiemy
у utwierdzamy wiecznemi czasy, żadnych płatów
na mieszczanach naszych juryzdyki naszey wycią-
gać, ani czynszów podwyszać nie mamy у nie po-
winni będziemy na mieszczanach naszych juryzdyki
Wileńskiey, tak my sami, jako у sukcessorowie
nasi. Które czynsze sami między sobą wybierać
maią. Na co dla lepszey wiary у pewności ręką
swą podpisaliśmy у pieczęć naszą przycisnąć rozka-
zaliśmy. Dan w Rucie dnia dwudziestego szóstego
miesiąca Julij, roku Pańskiego tysiąc sześćset
osimdziesiąt wtorego. U tey approbaty podpis ręki
samego iegomości temi słowy: Cypryan, metropolita
wszystkiey Rusi, archiepiskop Połocki, Witebski.
Co iest do xiąg zapisaną, z których wypis szlachet-
nemu panu Piotrowi Je., nowi wydań. Pisań ut
supra. U tegD ex traktu podpis przy. pieczęci jury-
zdyki metropolitańskiey his exprimitur verbis: Jan
Stanisław Lisiewski, sekretarz ie^o królewskiey
mości, woyt juryzdyki metropolitańskiey Wileń-
skiey. Który to takowy -dokument, za podaniem
onego przez osobę wyź wyrażoną, iest do xiąg
ziemskich podkomorskich przyięty у wpisany, z
których у ten wypis pod pieczęcią podkomorską
parti actoreae iest wydań. Pisań ut supra. Paweł
Chełchowski, podkomorzy Kowieński (L. S.) Cor-
rexi Kmita, regent sądów podkomorskich.

Изъ Р. О. В. П. Б., залъ Б, пік. 6, папка
И» 164, док. Л3 ну.
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№310.—1683 г. 23 Марта,

Пляторъ продаетъВиленскои іезуитской коллегіи свой домъ противъ костела

Св. Ивана.

Вьшисъ съ книгъ Головиыхъ Трыбуналь-
ныхъ, у Вильни одъправованыхъ.

Лета отъ нароженя Сына Божого тисеча
шестьсотъ осмьдесятъ шостого, месеца Аш'уста
тридцать первого дня.

Передъ нами судьями Головъпыми, на три-
буналъ у великомъ князьтве Литовъскомъ зъ
воеводъствъ, земъль и поветовъ І:ІІ рокъ тене
решъний тисеча шестьсотъ осмдесятъ шостый
обраными, посътановивъшисе очеиисътто у суду
вельможъный его милосьть пацъ Янъ Анъдърей
Плятеръ, Инъфляндъский л Динемъборский ста-
росъта, оповедалъ, ііокъкладалъ и зъ особы своей
призъналъ листъ свой добровольный, вечисъто
продажъный зишсъ, на речъ въ немъ ншкей
выражоную въ Богу велебъному его милосьти
ксендзу Михаилу Мазовецъкому, социетатисъ езу
рекъторови колеюічъ и академии Виленъской
даный и належачий, который устъиымъ свонмъ
созънанемъ стверъдивъши, просилъ, абы тотъ
лисътъ до книгъ Головъпыхъ трибунальныхъ
справъ вечисътыхъ принятъ и уинсанъ былъ,
якож7> прпнявъши а уписуючи у книги слово
до слова такъ се въ собе маетъ:

Ja Jan Andrzey Plater, Inflantski у Dynenbor-
ski starosta, pułkownik jego królewskiey mości у
ją Ludowika Marya Grothuzowna PJaterowa, In-
flantska у Dynemborska starościna, małżonkowie,
jedna osobę za dwie, a dwie za jedne poczytaiąc,
czyniemy wiadomo tym naszym listem dobrowol-
nym, wieczysto przedażnym zapisem, iż my miano-
wani małżonkowie, maiąc kamienice naszą kupną,
•wieczystym prawem od wielmożnego jegomości pana
Theophila Dunina na Czadosacli Raieckiego, mar-
szałka Lidzkiego, starosty Borkłoynskiego, у od jey-
mości pani Alszki Druckiey, Sokolinskiey Raiec-
kiey, marszałkowey Lidzkiey starosciney Borkłoyn-
skiey, małżonków nabytą, prawa ziemskiemu pod-
Jegłą, Konstantynowską nazwaną, w mieście Wileń-
skim, na ulicy Wielkiey Zamkowey, przeciw koś-
ciołowi świętego Jana leżącą, z jedney strony bo-

kiem od kamienicy, nazwaney Sołtanowskiey, na
zbór Saski Wileński zapisaney, mimo plac Dielkie-
wiczowski, aż do mura niegdy starego zboru, z
drugiey strony bokiem do kamienicy, kupca Wileń-
skiego pan Winolda Corueliusza, nazwaney Ruper-
towskiey, у miiaiąc tył kamienicy Winholdowey,
idzie plac tey kamienicy aż do ułeczki, która idzie
z ulicy Zamkowey Wielkiey do kamienicy Szpi-
talney, domków zborowych, ku fórtce zborowey, a
koncern jednym у wrotami na ulice Wielką Zam-
kową, a drugim koncern у tyłem do muru ści.-my
niegdy zboru Ewangielickiego, z placem wszytkim
tey kamienicy, jako się z dawnych czasów w sobie
miała, nikomu nie pienną, ani pierwszym prawem
zawiedzioną, żadney części nie wymuiąc, ani wyłą-
czaiąc, ale wszytkę ognłem pomienioną kamienice
z murami wszelkiemi, w niey będącymi, mieszka-
niem, ze wszytkim placem tey kamienicy, w wy-
żey namienionym ograniczeniu zostaiącą, w Bogu
przewielebnemu jegomości xiędzu Michałowi Mazo-
wieckiemu, societatis Jesu rektorowi collegium у
akademij Wileńskiey, za summę pieniędzy, to iest
za dwanaście tysięcy złotych, spoinie у rzeczewi-
scie przez nas odebraną, na wieczność przedaliśmy
у za razem z datą tego listu naszego w possesyą
jegomości prawnie przez generała podaliśmy, a jako
prawo wieczystey kupi, od wielmożnego jegomości
pana Theophila Dunina na Czadosacli Kaieckiego,
marszałka Lidzkiego у samey jeymości mnie sta-
roście Inflantskiemu у Dynemborskiemu у mał-
żonce mey dane у u sądu głównego trybunalnego
przyznane, z extraktem у intromissyą, tak у wszy-
tkie insze prawa, przywileia, dyspozycye dawne, na
tę kamienice służące, do rąk jegomości xiędza rek-
tora wyż mianowanego у całego collegium socie-
tatis Jesu oddawszy, pomienioney kamienicy wiecz-
nemi czasy zrzekamy się, a nie tylko sami przez
się, potomstwo nasze żadnego prawa, należności у
praetextu do tey kamienicy słać у ichmościom oy-
com societatis Jesu namnieyszey przeszkody w pos-
sesy ichm. czynić nie mamy у nie będziemy mogli.



- 465 -

ale ;od Ucaźdego w tę kamienicę wszytką ogulnie
albo w którą kolwiek część oney wstempuiącego 1
się u koedego sądu у prawa naszym własnym ко-''
sztem j nakładem do wyscia dawności ziemskiey
za oddaniem sobie spraw od ichm. oycow societa-
tis Jesu ewinkować у zastęmpować powinni bę-
dziemy pod zaręką ważności rzeczy wynoszącą,
którą ewiktyą na wszelakie dobra nasze, a osobli-
wie na maiętność, nazwaną Indryca, w sięzstwie
Inflandskim leżącą, wnaszamy, o którą zarękę у
naruszenie tego wieczysto przedażnego zapisu na-
szego w którym kolwiek punkcie u każdego sądu
у prawa ziemskiego, grodzkiego, głównego trybu-
nalnego, zadwornego assesorskiego у jakoż kolwiek
nazywaiącego się subselium, a pod czas interreg-
num u sądu kapturowego tak generalnego, jako у
partiknlarnego za pozwem, za zakazem forum przy-
iąć y, żadnych nie zażywaiąc dyllacy, skutecznie w
samey rzeczy, o co będziemy pozwani, albo zaka-
zani, usprawiedliwić się, zarękę zapłacić у we wszyt-
kim decysy sądowey dosyć uczynić mamy у po-
winni będziemy, а у po zapłaceniu zaręki by у nie
poiednokrotnym przecie ten nasz list, wieczystey
predaży zapis przy zupełney mocy wiecznemi czasy
zostawać ma. I natośmy dali ten nasz list wieczy-
stey przedaży jegomości xiędzu rektorowi collegi-
um Wileńskiego societatis Jezu у całemu collegi-
um pod pieczęciami у z podpisami rąk naszych,
także pod pieczęciami у s podpisami rąk ichmoś-
ciow panów pieczętarzow, od nas ustnie у oczewi-
sto uproszonych. Pisań w Wilnie roku tysiąc sześć-
set osmdziesiąt trzecim, miesiąca Marca dwudzie-

stego trzeciego dnia. У того лисъту запису при1

печатьяхъ подъписъ рукъ тыми словы: .Jan
Andrzey Plater, Inflandski Dunemborski starosta.
Ustnie oczewisto proszony do tego zapisu od jego-
mości pana starosty xięstwa Inflandskiego у sa-
mey jeymści jako pieczętarz podpisałem Jarosz
Alexander Wawrzecki, pisarz ziemski Brasławski.
Proszony pieczętarz od wielmożnego jegomości pana
starosty Inflandskiego у samey jeymości do tego
listu ręką własną podpisaię się Jerzy Rudomina
Dusiacki, stolnik Miński. Jako pieczętarz do tego-
listu Józef Kazimierz Hliniecki, pisarz grodzki Sta-
rodubowski. Который же тотъ лпстъ добъроволь-
ный запись за признапемъ оного черезъ особу
веръху помененую очевисътымъ до каигъ го-
ловъныхъ трибуналышхъ справь вечисътыхъ
есьть принять п уписанъ, съ которыхъ п сесъ
выпись подъ печатью земъскою воеводъства Ви-
леиъского въ Богу велебънымъ пхъ милостямъ
отъцолъ езуитомъ колеюмъ Виленъского соци-
етатисъ Езу есьть выданъ. Писань у Вильни.
Theophil Olendzki, pokomorzy Wołkowyski, mar-
szałek trybunalski m. p. Jerzy Ludwik Dowmont,
stolnik у deputat powiatu Kowieńskiego m. p. Ka-
zimierz Frąckiewicz Radzyminski, woyski, podsta-
rości sądowy у deputat Lidzki. Самуель Комо-
ровский, ппсаръ трибзтпальский. Wlalerian Kazi-
mierz Godebski, skarbnik у deputat powiatu Piń-
skiego. Jan Karol Gruzdź łowczy у deputat Xię-
stwa Żmuydzkiego. Jan Cedrowski, skarbnik у de-
putat woiewodztwa Mińskiego. (L. S.).

Тоже, галъ Б, шк. 8, папка Л? j , док. Л» J7-

№ 811. -1683 г. 1 Сентябри.

Р шені главнаго Литовскаго трибунала по д лу Вил нскихъ іезуитовъ съ Пля-

т ромъ о прав влад нія домоагь Константиновичовскимъ въ Вильн на Большой

улиц .

Выпись с кішгъ Головиыхъ Трыбунальныхъ,
у ВИЛЬНИ одъправованыхъ.

Лета отъ нароженя Сына Божого тысеча
шестьсотъ осмидесяхъ третего, месеца Сентебра
первого дня.

Иередъ нами судьями Головъньши, на Тры-
буналъ у великомъ князтве Литовъскомъ
з воеводствъ, земль и повеювъ на рокъ
тенерешъния тисеча шестьсотъ осиидесятъ тре-
тий обраними, кгдц с порадку реестрового

•" '59
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ку суженю припала справа в Богу велеб-
ного его милости ксендза Михала Мазовецъкого,
рекътора колеюмъ академии Виленское и всихъ
ихъ милости ксенжи езуитовъ з его милостью
паномъ Анъдреемъ Плятеромъ, Инфлянтскимъ
и Динемборскимъ старостою за позвомъ, в речи
нижей мененой вынесенымъ, до которое справы
за приволанемъ черезъ енерала сторонъ до права
одъ его милости ксендза Мазовецкого, рекътора
колеюмъ академии Впленской и всихъ ихъ ми-
лости ксенжи езуитовъ того колеюмъ умоцова-
ный ихъ милости за моцъю листовъною правною,
ему до тое справы даною, панъ Алекъсандеръ
Гордеевъский очевисто становилъ, а его милость
панъ Плятеръ, староста Инфлянский и Динем-
борский, яко се самъ нередъ нами до права не
становилъ, такъ и никоторое ведомости о не-
станю своемъ намъ суду и стороне своей не
учинилъ. Затьшъ умоцованый стороны поводовое
поданого очевисто в руки его милости нану
Блятеру, старосте Динемборскому и Иифлянскому,
тутъ в месте Вильне будучому, черезъ енерала
Самуеля Збинского позъву сознаньемъ очеви-
стымъ, передъ его милостью паномъ писаромъ
земскимъ Виленскимъ и кола нашого учыненымъ,
слушъне и правъне доведши и трое волане
пильности стороны своей на томъ позве напи-
саное оказавъшы и жалобу з него о речъ нижей
домененую иреложывшы, на доводъ самое речы
и жалобы позовное покладалъ и чыталъ передъ
нами два листы записы одъ его милости пана
Андрея Плятера: одинъ на признане вечистого
продажного запису на камепицу, тутъ в месте
Вильне, на улицы Замковой противко костела
светого Яна будучую, названую Константинов-
скую, за суму пенезей дванадцать тисечей золо-
тыхъ жалуючымъ проданую, а другий на приве-
дене презъ его милость пана Плятера пани мал-
жонки его милости ей милости паней Марии
Кгротузовъны до подпису менованого вечи-
стого права и до признаня оного его ми-
лости ксендзу Мазовецкому, ректору колеюмъ
академии Виленское и всихъ ихъ милости
ксенжи езуитовъ того колеюмъ, подъ да-
тами в нихъ инсероваными даные, с кото-
рыхъ то листовъ записовъ вси варунъки и
обовязки правъные вычитавъши и форумъ той
справе у суду нашого укзавши, а неучиненя

тимъ листомъ записомъ досить самымижъ тыми
неосвобожоними записами доведшы, зданя его
милости пана Плятера, старосту Инфлятского и
Динемборского, поневажъ до права не становить,
в року завитомъ на упадъ в речы, помененихъ
записовъ вышъ продукованихъ восполъ з са-
мимъ вычистимъ на менованую каменицу слу-
жачымъ записомъ утверженя, зарукъ, в тихъ
записахъ заложоныхъ, з двема копами вписъного
и наметного намъ даними, всего сумою двадцати
чотирохъ тисечей и пети золотихъ польскихъ
на его милости пану Плятеру и на иншыхъ вся-
кихъ маетностяхъ и добрахъ его милости лежа-
чихъ, рухомыхъ, сумахъ пенежъныхъ, гдеколь-
векъ будучыхъ, жалуючымъ ихъ милостямъ
ксенжи езуитомъ всказаня и на одъправу тое
сумы пенезей, кр мъ складаня ратъ статутовыхъ,
до врадовъ належънихъ, з закладомъ на спро-
тивъного троякихъ зарукъ, отосланя и абы его
милость панъ Плятеръ, староста Инфлянтский
за поданымъ собе о семъ декрете в недель чо-
тиры объвещенемъ, помененое право, на каменицу
служачое прызналъ передъ нами судомъ у Минску
и до подпису и признаня оного пани малъжонъку
свою прывелъ, подъ тимижъ троякими заруками
наказаня у насъ суду просилъ и домавялъ. А
такъ мы судъ в той справе в Богу велебного
его милости ксендза Михала Мазовецъкого, рекъ-
тора колеюмъ академии Виленское и всихъ ихъ
милости ксенжи езуитовъ того колеюмъ з его
милостю наномъ Анъдреемъ Плятеромъ, Инъ-
флянскимъ и Диненборскимъ старостою, за позъ-
вомъ до двохъ листовъ записовъ его милости о
неучинене онимъ досить, то есть водлугъ одного
о не нрызнане на термине и мейсцу зложономъ
вечистого продажъного запису на каменицу, тутъ
в месте Вильне, на улицы Великой Замковой
противко костела светого Яна будучую, названую
Константиновскую, за суму пенезей дванадцать
тисечей золотыхъ жалуючымъ проданую, даного,
а водлугъ другого о непрыведене черезъ его ми-
лости нана Плятера, старосту Иинфлянтского и
Динемборского пани малжонки его милости, ей
милости паней Марии Кгротузовъны до подпису
менованого вечыстого продажъного на каменицу,
у Вильне будучую, вышей меиованую, жалую-
чымъ даного запису и до прызнаня оного на
термине и мейсцу, в томъ записе спецыфикова-



- 467

номъ, затымъ до учыненя тимъ записомъ обу-
двумъ досить, о заруки в нихъ заложоные и
шкоды — ижъ его милость панъ Плятеръ, ста-
роста Инъфлянтский и Дынемборский, будучи о
то дозванымъ, передъ нами до права не стано-
вилъ, про то мы судъ его милость, яко права
непослушъного, в року завитомъ на упадъ в речы
здаемъ, а водле права и тихъ обудъвухъ листовъ
записовъ верху мененихъ, которые мы судъ, яко
слушъние, восполъ з самымъ одъ объжалованого
его милости пана Шятера, старосты Инъфлян-
ского и Дынемборского на вышъ менованую ка-
меницу, тутъ у Вильни будучую, жалобдивымъ
данымъ правомъ во въсемъ ненарушъне утъвер-
жаемъ, заруки в нихъ заложоные двадцать чо-
тиры тисечы золотыхъ з двема копами вписного
и наметного намъ даными на его милости пану
Шятеру, Инфлянтскомъ и Дынемборскомъ ста-
росте и на всякихъ маетностяхъ его милости
лежачыхъ, рухомихъ, сумахъ пенежъныхъ, где
кольвекъ будучыхъ, жалобливому его милости
ксендзу Мазовецкому, рекътору колеюмъ акаде-
мии Виленской и всимъ ихъ милостямъ ксенжи
езуитомъ того колеюмъ всказуемъ и наодправу
тое сумы пенезей, кромъ складаня ратъ стату-
товыхъ, до врадовъ земского або кгродского вся-
кихъ тихъ поветовъ, подъ которыми се мает-
ности и добра позъваного его милости пана ІІля-
тера, старосты Инъфлянского п Дыпемборского
окажутъ, а которого собе з ннхъ сторона за-

жыти похочетъ, заложывшы на спротивного
троякие заруки, одъсылаемъ. До того абы его
милость панъ Плятеръ, староста Инфлянский и
Дынеиборский за поданемъ собе о семъ декрете
нашемъ объвещеня в недель чотиры передъ нами
судомъ у Минску менованое право вечыстое
продажъное на каменицу тутъ в месте Вильне,
жалуючымъ ихь милостямъ ксенжы езуитомъ
колеюмъ Виленского, даное прызналъ и пани мал-
жонку свою до подпису и прызнаня тогожъ са-
мого права прывелъ подътымижъ троякими за-
руками наказуемъ. Которая справа до книгъ
головныхъ трыбунадьныхъ есть записана, с ко-
рыхъ и сесъ выписъ подъ печатью земскою вое-
водства Виленского в Богу велебному его ми-
лости ксендзу Михалу Мазовецкому, ректору
Колеюмъ Виленского и всимъ ихъ милостямъ
ксенжы езуитомъ того колеюмъ академии Виден-
ское естъ выданъ. Писанъ у Вильни. Mikołay
Władysław Przezdziecki, kasztellaa Nowogrodzki,
marszałek Trybunalski. Michał Stanisław Zienie-
wicz, koniuszy Oszraianski, deputat woiewodstwa
Smoleńskiego. Christoph z Bratoszyna Despott Ze-
nowicz, leśniczy, deputat WilkomirskI m. p. Tho-
masz Mikołay Woyniłowicz, podczaszy у deputat
woiewodstwa Nowogrodzkiego. Theophil Karol Kra-
iewski, czesz. Orsz., d. w. Mińskiego. M. Ф Poco-
хацкий, писарь. Скорнкговалъ Кгеръковичъ.

Тоже, залъ Б, шк. 8, папка <Л? /, док. Л? 8 j .

№ 312.—1686 г. 10 Февраля.

Споръ между Воровскими и Лисовскою за обладані посд дн ю домомъ въ пер -

улк Лоточекъ, которымъ, яко бы по праву, должны были пользоваться Боровскі .

Выписъ С КНИГЪ кгродскихъ замку господар-
ского Виленского.

Дета отъ нарожевья Сына Божего тисеча
шестьсотъ осмдесятъ шостого, месеца Февраля
десятого дня.

На враде кгродскомъ в замку господарскомъ
Видвнскомъ, передо мною Яномъ Алексанъдромъ
Мосеввіомъ, маршалкомъ Лидъскимъ, подъвое-

водимъ Виленскимъ, żałowali у opowiadali zie-
mianie i. k. mci powiatu Bracławskiego у Lidz-
kiego, imć p. Theophil z Borowa Borowski, pod-
czaszy Lidzki у ime pani Magdalena Drobyszowna
Borowska, małżąkowie na imci panią Zofie Ceza-
rowne Lisiewską, iako na ten czas niewiedziee za
iakim prawem dzierżącą kamienicy na Łotoczko-
wey ulicy, pod juryzdyką metropolą w Wilnie bę-
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$ ktura to kamienica z dawnych czasów w
'dzierżeniu w Bogu zeszłego godney pamięci imć
pana Adama Bazylego Drobysza, chorążego Wenr
denskiego у małżąki onego,, a post fata onych za
c|oyściem lat imści pana Konstantego Ignacego
Drobysza z równego działu miedzy imć panem Wła-
dysławem Andrzejem Drobyszem, 'podczaszym Smo-
leńskim po długich litigatiach prawnych, w rożnych
subseliach agitowanych, miedzy inszymi dobrami
dostała się kamienica pomieniona pomienionemu
imć panu Konstantemu Ignacemu Drobyszowi w
rx>ku tysiąc sześćset osmdziesiąt szóstym, miesiąca

-January dwudziestego dziewiątego dnia, od którego
żałuiący ichmć w tym że roku, miesiąca February
szostego dnia prawem wieczystym kupnym za zło-
tych tysiąc kupiwszy у prawa wszytkie, posesie,
dowody oddawania podatków do skarbu Rzeczy
pospolitej' .y cerkiewnego od lat kilkudziesiąt, sobie
dane od aktora przy prawie przedażnym, maiąc, u
obżałowaney ustawicznie aż dotąd upominali się, w
realną posesią у dzierżenie żałuiącym podać у

ustąpić; a obżąłowana imć pani Lisiewslay za per»
swazią przyiacielsfeą, z nienależney posesiey ustąpić
у pomiarkować się nie chciała у wieczystym pa-
nom od antecessorow swych ufundowanym prawnie
у urzędownie dzierżącym postąpić . z bezprawney
swey posesiey niechciała, rożne, z oney. pożytki bio-
rąc, żałuiących do szkód niemałych na. złotych trzy-
sta у daley przywiodła у przywodzi. O co wszytko.
z obżałowaną imscią panią Lisiewsk% chcąc pra-
wem; czynić tak o niesłuszne у gwałtowne dzier-
żenie, iako у о pożytki wszytkie, z pomienioney ka-
mienicy wybrane, ten proces dali do xiąg urzędo-
wych zapisać, што есть записано, с которыхъ и
сесъ выписъ подъ печатю врадовою его милости
пану Теофилю з Борова Боровскому,, подъчашоиу
Лидъскому и пани малжонце его милости есть
выданъ. Писанъ у Вильни. W ni&bytności imscy
pana pisarza Аіехап. Mosiewicz,. marszałek Lidzki,.
podwoiewodzy Wileński manu ршргіа. Скорыкго-
валъ Арановский. Есть в книгажъ.

Тоже, залъ Б, шк. 6, папкф М164, док.

№ 313. —1688 г. 22 Октября.

"Р шеніе по спору между священникомъ церкви Воскресенской Александромъ Лю-

бович мъ Е Вил нскиэіъ м щаниномъ Рогац вичемъ о н законноаъ занятія по-

сл днимъ ц рковныхъ строєній.

•Roku tysiąc sześćsett osmdziesiąt ósmego, mie-
siąca Octobra dnia dwudziestego wtorego.

Przedemną Janem Kazimierzem Leszkiewiczera,
i. k. mści sekretarzem, regentem cancellarij zad-
worney W. X. L., woytem jurydiki metropolitań-
skiey Wileńskiey, za pozwem, prawnie z cancella-
rij wyniesionym у przez urzędowego sługę poda-
nym, agittowała się sprawa miedzy wielebnym w
Bogn imscią xiędzem Alexandrem Lubowiczem, pre-
zbiterem cerkwi Woskrzesienskiey, in unione sancta
będącey, z iedney, aktorem, a sławetnym panem
Janem Rohacowiczem, mieszczaninem у złotnikiem
Wileńskim у małżąką iego panią Katarzyną Woł-
kowicsowną Janową Rohacewiczową z drugiey
strony, pozwanymi, o nieustompienie z kamienicy,
w Wilnie, na Szklaney ulicy, obok teyźe cerkwi

Woskreszenskiey będącey, iuż od tak wielu lat wy-
mieszkaney, tudziesz o to, iż pozwani, maiąc dwie
izby w zastawie, od nich po złotych dziewiąciudzie-
siąt czynszu od lat szesnastu nulliter biorą, do
tego iż pozwani wieczność do kamieniczki, do ka-
mienicy wysz wspomnioney przyległey, kędy ad
praesens pan Donat mieszka, nullo iure sobie przy-
właszczaią у usurpuią; także o kielich cerkiewny,
nescitur, iakim prawem u imści xiędza Jana Po-
dżarskiego przez pozwanych zastawiony, do odda-
nia onego; nad to o izbę iedno, osobliwie, z ktorey
czynsz miał currere corok po złotych piętnastu do
cerkwi, a ten czynsz in privatum usum pozwanych
obraca się. Na tych tedy punktach są przypozwani.
Na terminie tedy dzisieyszym, dnia dwudziestego
wtorego Octobris roku teraznieyszego, po przydaniu
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sławetnemu Rohacewiczowi у małżonce iego ad
affectationem onych dnia dwudziestego pierwszego
eiusdem mensis Octobris patrona pana Konstanty-
nowicza у po nakazaniu, aby pan Rohacewicz cum
patrono ac docunientis compareat, przypadłym, gdy'
wielebny xiądz Lubowicz, prezbiter Woskreszenski
personaliter stawaiąc w punktach, w proposicij swo-
iey wyrażonych, aby pan Rohacewicz у pani mał-
żonka onego sprawili się, potrzebował, citati po-
dobnym sposobem personaliter у przez plenipotenta j
swego pana Konstantynowicza stanowszy, pokładali |
contrakt imści xiędza Lubowicza, z sobą o tęż ka-
mienicę na lat trzy zawarty у przez iaśnie wiel-
możnego imści xiędza metropolitę teraznieyszego
potwierdzony, a na kamieniczkę, kędy pan Donat
mieszka, którą e ruderibus za consensem iasnie
wielmożnych ichmściow xięży metropolitów resta-
wrowali, produkowali consensa у przywileia pomie-
nionych iasnie wielmożnych ichmościow xięży me-
tropolitów, a zatym przy contrakcie pomienionym
у przy possesij tey kamieniczki zachowania siebie
affectowali. Quantum attinet kielicha, mienił, iż
ten kielich pana Rohacewicza własny, a nie cer-
kiewny. Zatym w tym punkcie uwolnienia siebie
urgebant. Co do izdebki, z ktorey, allegat strona,
iż currebat census corok po złotych piętnastu, re-
sponderunt, iż iuż per contractum praesentem xię-
dza aktora teraznieyszego do kamienicy iest przy-
łączona, zaczyni ażeby ia woyt przy contrakcie
у prawach citatos zachował у w przyszły czas po
wyściu trzech lat za contraktem aby citati bliżsi
byli inter alios concurrentes do tey kamienice
otrzymania, decerni, domawiał się. In contrarium
wielebny xiądz Lubowicz co do contraktu iuż za-
wartego wniósł, iż gotów go dotrzymać, byle tylko
więcey do tych kamienic praetextu żadnego sobie
citati nie słali у prawa, consensa iasnie wielmoż-
nych ichmć xięży metropolitów wrócili. Co ratione
kielicha, zesłania do imści xiędza Podżarskiego у
imści xiędza Pileckiego od urzędu pro ulteriori
informatione, czij to kielich у od kogo zastawiony,
potrzebował.

A tak ia woyt, tey sprawy przesłuchawszy у
onę z wnoszonych controwersij z obndwu stron
dobrze wyrozumiawszy, poniewasz zaszedł contrakt,
miedzy wielebnym xiędzem aktorem teraznieyszym
a pozwanymi o tę kamienicę noviter zawarty у
iuż przez iasnie wielmożnego imści siędza metro-

politę wszytkiey Rusi teraznieyszego potwierdzony,
przeto, obiedwie strony aby podług bnego zachowali
się, nakazuię. A lubo pan Rohacewicz у małżonka
iego maią prawo od ichmościow xięży metropolitów
na wynueszkanie tey kamienicy, które do świętego
Michała w roku tysiąc sześćset osmdziesiąt ósmym
służyło, że iednak iuż citati wymieszkali, tedy iż
za tym prawem ichmść citati żadnego przystępu
у praetextu mieć nie maią, deklaruię; waruiąc, iż .
po wysciu tych trzech lat, które się teraz ex vi
novo danego od wielebnego xiędza Lubowicza con-
tractu, tenże imść xiądz Lubowicz wolen będzie
iako swoią cerkiewną kamienicą disponować у
komu chcąc plus offerenti contraktować, do kto-'
rego contraktu bliższych pana Rohacewicza у mał-
żonkę iego (byle to, co drudzy dadzą, dali) uzna-
wam. W trzecim punkcie o kamieniczkę, kędy
pan Donat mieszka, obok tey kamienice przy cer-
kwi Woskreszenskiey na Szklaney ulicy leżącey,
poniewasz citati produxerunt prawa z dawnych
czasów, mianowicie od iasnie wielmożnego swiętey
pamięci imści xiędza Kolendy, metropolity у od
teraznieyszego imści xiędza metropolity sobie na
tęż kamieniczkę służące,—przeto przy tym prawie
pana Jana Rohacewicza, złotnika Wileńskiego у
małżonkę iego zachowuię. Ex speciali zaś declara-
tione iasnie "wielmożnego imści xiędza Cypryana na
Żochach Żochowskiego, metropolity wszytkiey Rusi,
czynsz od tey kamieniczki, którego dotąd pozwani
co rok po złotych dziesiąciu płacili, aby tenże
pan Jan Rohacewicz у małżonka iego у kożdy
dzierżący tę kamieniczkę od daty tego dekretu po
złotych dwudziestu imści xiędzu prezbiterowi cer-
kwi Woskreszenskiey teraznieyszemu et in futurum
będącemu ąuotannis płacili, nakazuię, i że ta ka-
mieniczka żadnymi długami, iako dobra cerkiewne,
przez pozwanych onerowana bydź nie może, pod
stratą prawa, na tę. kamieniczkę citatis służącego,
deklaruię. A co się tknie izdebki, w kamienicy
bliższey cerkwi będącey, z ktorey złotych piętna-
ście czynsz currebat, lubo ta nie była inserowana
w contrakt, ex quo imść xiądz Lubowicz czynszu
odstompił, aby in futurum przy kamienicy podług
contractu chodziła ad dispositionem imści xiędza
aktora у iego successorow deciduię mocą niniey-
szego dekretu moiego, którym obiedwie strony
kontentowły się у о intromissią tak imść xiądz
Lubowicz, prezbiter Woskre^enski, vigore dekretu
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teraznieyszego, iako у pan Rohacewicz z małżonką
swoią intuitu contraktu upraszali. Jakoż ia woyt
na affectacią stron na intromissią zeyść deklaro-
wałem у termin zeyścia dzień iutrzeyszy nazna-
czyłem. Co iest do xiąg zapisano, z których у ten

wypis stronie potrzebuiącey iest wydany. Pisań w
Wilnie ut supra. Kazimierz Franciszek Jaworow-
ski, pisarz juryzdyki metropolitańskiey Wilenskiey
do tego extraktu m. p.

Тоже, залъ Б, шк. 6, папка Л? 164, док. Л? 8j..

№ 314. —1690 г. 12 Іюля.

Перечень домовъ г. Вильны, принадлезкавшихъ магистратскому присуду.

Acticatia yerifikatii kamienic wielkich у ma-
łych, domów у folwarków, wmieście i. k. mci sto-
łecznym Wileńskim pod jurisdyką Maydeburską
będących.

Лета отъ нароженья Сына Божого тисеча
шестьсотъ деветьдесятого, месеца Июля двадцать
первого дня.

На враде господаръскомъ кгродъскомъ Ви-
ленъскомъ, передъ нами—Михаломъ Рафаломъ
Шулъскимъ, подъстолимъ и подвоеводимъ, Сте-
фаномъ Щвыковъскимъ, судъею, старостою Они-
скимъ, Яномъ Конъстанътымъ Вольскимъ, вой-
скимъ и писаромъ, врадъниками кгродъскими
Виленъскгош, для слуханья присегъ на подым-
ное водлугъ конституцыи, в теперешънемъ року
тысеча шесть сотъ девятьдесятомъ ухвалеиой,
засядаючьши, постановивъшысе очевисто шля-
хетные панове Стефанъ Морозъ и Николай
Огуръцевичъ, бурмистре места его королевское
милости Бильна, верификацию каменицъ вели-
кихъ и малыхъ, доиовъ и фольварковъ, подъ
юрыздыкою Майдебуръскою будучихъ, пры бытъ-
ности насъ веръху мененыхъ врадъниковъ учи-
неную и справедъливе зревидованую, покладали,
водълугъ которой верыфикацыи, стосуючисе до
помененой конституцыи соймовой, присегу з роты
собе читаной виконавши, абы преречоная веры-
фикацыя до актъ книгъ ьтродскихъ Виленскихъ
была принята и уписана, якожъ принявши а
уписуючи у книги слово до слова такъ се в собе
маетъ.

Regestr spisania w mieście Wileńskim dwa-
dzieście sześciorga podymnego, na seymie Warszaw-
skim w roku tysiąc sześćset dziewiędziesiątym,
uchwalonego, s kamienic wielkich у małych, do-

mów, domków у sąsiadów w mieście, na przed-
mieściu, pod juryzdyko Maydeburską będących,
także folwarków, do miasta należących, przez nas.
Stanisława Leopolda Romanowicza, Jozepha Bory-
sowicza, Jachyma Antonowicza, radziec Wileńskich
in asistentia z grodu Wileńskiego przydanych spo-
rządzony, przez wielmożnych ichmościow panów
urzędników grodzkich woiewodztwa Wileńskiego
weryfikowany, przez ichmościow panów burmistrzów
Stephana Moroza, Mikołaia Ohurcewica, Stanisława
Leopolda Romanowicza, гаусе Wileńskiego in prae-
sentia urzendu grodzkiego Wileńskiego w roku
tysiąc sześćset dziewiendziesiątym miesiąca Juli
dwudziestego pierwszego dnia poprzysiężony у do
act podany.

l'ierwsza kwatera. Od Ostrey Bramy idąc w
rynclc po lewey stronie; wielka kamienica Łun-
kiewiczowska, a teraz pan Omelianowicz mieszka,
iedna, tam sonsiadow dwa; mała kamienica wieleb-
nych ichmościow oycow Bazylianów Swiętey Troycy
iedna, tam sonsiadow dwa; dom Klonowskiego
krawca, sam mieszka, ieden; dom nieboszczyka
Hrycewicza kotlarza, teraz Skironowicza, ieden;
wielka kamienica pana Chilimowicza iedna, tam
sonsiadow dwa; dom Jaroska, czapecznika, sam
mieszka, ieden, tam sonsiadow dwóch; wielka ka-
mienica nieboszczyka pana Sokołowskiego, teraz
imść pan podczaszy ziemie Wielunskiey trzyma,
iedna, tara sonsiadow cztyry; mała kamienica wie-
lebnych oycow bosych iedna, tam sonsiadow dwa;
wielki dom gościny ieden, tam sonsiadow cztyry;
wielka kamienica pana Radkiewicza, sam mieszka,
iedna; wielka kamienica pana Procewicza iedna,
tam sonsiadow pienć; wielka kamienica imć pana
Cynakiego, sam mieszka, iedna, tam sonsiad ieden;
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wielka kamienica pana Procewicza, sam mieszka,
iedna, tam sąsiadów cztyrych; wielka kamienica
nieboszczyka pana Kosobuckiego, sama mieszka,
iedna, tam sąsiad ieden; mała kamienica pani Ber-
kinowiczowey, sama mieszka, iedna, tam sąsiadka,
uboga siemiernica, iedna; mała kamienica imć pana
Antoniewicza—гаусу Wileńskiego, sam mieszka,
iedna, tam sąsiad ieden; wielka kamienica imć pana
Szperkowicza, sam mieszka, iedna, tam sąsiadów
piąciu.

Końska ulica. Mała kamienica Ciechanowicza
pusta, iedna; mała kamienica Krasowka iedna, tam
sąsiadów dwóch; mała kamienica tylna imć pana
Cynakiego iedna, tam sąsiadów cztyrech; mała ka-
mienica iedna pana Zubrzyckiego, tam sąsiad ieden;
mała kamienica imść pana Moroza, burmistrza Wi-
leńskiego iedna, tam sąsiadów trzech; mała kamie-
nica wielebnych panien Bazylianek Mińskich iedna,
tam sąsiadów trzech; mała kamieniczka druga
tychże ichmść panien bazylianek iedna, tam sąsia-
dów dwóch; mała kamieniczka trzecia tychże ich-
mościow panien Bazyłianek swiętey Troycy, tam
sąsiadów pięć; domek wielebnych ichmościow oycow
Bazylianów swiętey Troycy, tam mieszka Махіт
mularz, ieden; domek wielebnych ichmościow oycow
Jezuitów, tam mieszka Grzegorz, ieden; mała ka
mieniczka ichmościow panów Kostrowickich iedna
tam sąsiad ieden; mała kamienica nieboszczyki
pana Sokołowskiego iedna, tam sąsiadów trzech
mała kamieniczka imć pana Zakrzewskiego—-łow
czego Wileńskiego, iedna, tani sąsiadów dwuch
domek Czarnomachey, sam mieszka, ieden; dome1

Bartoszewicza, sama uboga mieszka, ieden; domek
ichmościow oycow Bossych ieden; domek pana Cy-
bulskiego ieden,. tam sąsiad ieden; domek ieymści
pani Strawinskiey, Mikołay, szwiec mieszka, ieden;
domek Swiecińskiego, sam mieszka, ieden; domek
Adama, krawca, sam mieszka, ieden; domek pani
Stephanowiczowey, sama mieszka, ieden; mała ka-
mienica nieboszczyka imć pana Reberta, sama iey-
mość mieszka, iedna; mała kamienica nieboszczyka
pana Gielewicza pusta, iedna; mała kamienica
ieymości pani Dziahilewiczowey, sama mieszka,
iedna, tam sąsiad ieden; wielka kamienica imć pana
Pawłowicza—burmistrza Wileńskiego, sam mieszka,
iedna; wielka kamienica nieboszczyka iego mści
pana Karasia, teraz imć pana Zellsta—secretarza
. k. mści, sam mieszka, iedna; mała kamienica

Jakrzewska iedna, tam sąsiad ieden; mała kamie-
dca bractwa kusznierskiego iedna, tam sąsiadów
woch; mała kamienica imć pana Gierkiewicza,
jraz imć pana Zelsta—secretarza i. k. mści iedna,

;am sąsiadów trzech; wielka kamienica pana By-
inskiego—pisarza wagi Wilenskiey, sam mieszka,
edna, tam sąsiad ieden; wielka kamienica imść
іапа Pawłowicza—гаусу Wileńskiego, sam mieszka,

iedna.
Btidnicka ulica. Dom Bernatowicza, sam mieszka,

ieden, tam sąsiadów dwóch; mała kamienica pana
.Valentynowicza, sam mieszka, iedna, tam sąsiadów
dwóch; wielka kamienica imć pana Gawłowickiego—
.•aycy Wileńskiego, sam mieszka, iedna, tam sąsia-
dów dwóch; siemierz pod cmentarzem kościoła
wszystkich Świętych, tam у kowalow mieszkaią
dwóch; wielka kamienica nieboszczyka pana Soko-
łowskiego iedna, tam sąsiadów ośmiu, wielka ka-
mienica wielmożnego imć pana Paca—kawalera
Malltanskiego, iedna, tam sąsiadów czterech; wielka
kamienica Czaplinskiego, sama mieszka, iedna, tam
sąsiadów sześciu; mała kamienica Rudzianska, teraz
imć pan Leszkiewicz—regent assessorski trzyma,
iedna, tam sąsiadów dwóch; wielka kamienica Bo-
żego Ciała, pan Dębkowski trzyma, iedna, tam
sąsiadów dwóch; mała kamienica imć pana Mey-
nartowicza—podczaszego Lidzkiego, iedna, tam
sąsiadów dwóch; wielka kamienica imć panaTroia-
nowicza—гаусу Wileńskiego, sam mieszka, iedna'»
wielka kamienica imć pana Stephanowicza—гаусу
Wileńskiego, sam mieszka, iedna; wielka kamienica
pana Fonderflota iedna, tam sąsiadów trzech; mała
kamienica imć pana Romanowicza—гаусу Wileń-
skiego, iedna, tam sąsiad ieden; wielka kamienica
nieboszczyka iego mści pana Gawłowickiego, teraz
ieymść pani Minkiewiczowa mieszka, iedna, tam
iąsiadow trzech; wielka kamienica nieboszczyka
pana Juszkiewicza, teraz pan Bocewicz trzyma,
iedna; mała kamienica pani Opankiewiczowey, sama
mieszka, iedna, tam sąsiadów piąciu; mała kamie-
nica plebańska świętego Jana, iedna, tam sąsiadów
piąciu; mała kamienica pani Barawskiey, sama
mieszka, iedna, tam sąsiad ieden; mała kamienica
nieboszczyka Apanowicza, teraz pana Buchowieckie-
go—miecznika iedna; mała kamieniczka imć pana
Żaby iedna, tam sąsiad ieden; domek Łapcewicza,
sam mieszka, ieden, tam sąsiadka iedna; mała ka-
mienica sukcessorow Filipowicza, sama mieszka,

Ир*-
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iedna, tam sąsiadów dwóch; pustki imć xiędza ple-
bana świętego Jana, tam kowal mieszka, , iedna;
mała kamienica pani Tomkiewiczowey, sama z
zięciem, iedna, tam.sąsiadow.trzech; wielka kamie-
nica imci pana Źagiewiczar-гаусу Wileńskiego,
sam mieszka, iedna, tamże pan imć Brzozowski,
jeden; mała kamienica pani Zantowey, sama mieszka,

Rudominowska, teraz
iedna, tam sąsiadów

iedna; wielka kamienica
ichmsciow oycow Bossych,
dziesięć.

Druga kwatera idąc od Ostrej Bramy w Ilynelc
po praicey ręce. Wielka kamienica imć pana Mo-
roza—burmistrza Wileńskiego, sam mieszka, iedna,
tam sąsiadów dwóch; mała kamienica imć pana
Stephanowicza — burmistrza Wileńskiego, sam
mieszka, iedna, tam sąsiad ieden; wielka kamienica
nieboszczyka pana Szycika, a teraz iaśnie wiel-
możnego imści pana podskarbiego nadwornego
wielkiego Xięstwa Litewskiego, iedna, tam sąsiadów
trzech; wielka kamienica imć pana Turowskiego
iedna, tam sąsiadów dwóch.

Sobacs ulica. Mała kamienica imć pana Roma-
nowicza iedna, tam sąsiad ieden; wielka kamienica
pani Czarniawskiey, sama mieszka, iedna; dom
Kozłowskiego, bednarza, sam mieszka, ieden, tam
sąsiad ieden; na cmętarzu Świętego Ducha oycow
Bazylianów dyzunitow kowal mieszka ieden; dom
na tymże cmentarzu, pan Szulżyc trzyma, ieden,
tam sąsiadów trzech; mała kamienica pana Male-
wicza iedna, tam sąsiadów dwóch; pustki Kalitni-
kowskie teraz imć pana Gawłowickiego, mularz
mieszka, ieden; wielka kamienica pana Sienczyły
iedna, tam sąsiadów dwóch; mała kamienica imści
pani Minkiewiczowey iedna, tam sąsiadów dwóch;
mała kamienica Macowska, teraz imć pana Swia-

kamieniczka Żyplina, teraz Hołowaczewska, sam
mieszka, iedna, tam sąsiad ieden; mała kamienicz-
ka Parfianowiczowska, iedna, tam sąsiad ieden;
wielka kamienica ieymci pani Migurzyney, sama
mieszka, iedna, tam sąsiadów dwóch; domek Je-
rzego Tarnawskiego, sam mieszka, ieden; domek
Franciczka, gancarza, sam mieszka, ieden; domek
Matyasza, kucharza, sam mieszka, ieden; domek
Łozowskiego, szewca, sam mieszka, ieden.

Ulica Rynkowa. Wielka kamienica imści pana
Ohurcewicza — гаусу Wileńskiego, sam mieszka,
iedna, tam sąsiad ieden; wielką
pana Romanowicza — połowa do

kamienica imć
miasta należy,

ckiego iedna, tam sąsiad ieden;
Kostrowicka, teraz iaśnie

wielka kamienica

imści panawielmożnego
woiewody Trockiego, iedna; mała kamienica iaśnie
wielmożnego imść pana referendarza Wielkiego
Xięstwa Litewskiego, tam sąsiadów trzech; wielka
kamienica imć pana Szycika Zaleskiego—secretarza
i. k. mści у Burmistrza Wileńskiego, sam mieszka,
iedna, tam sąsiadów trzech; mała kamienica wiel-
możnego imci pana Żemły—podkomorzego Oszmiań-
skiego, iedna, tam sąsiad ieden; mała kamienica
Poknikaycia, teraz pana Bobryka, sam mieszka,
iedna; mała kamieiiica iraci pana Przesieckiego у
imci pana Narbuta, iedna, tam sąsiad ieden; mała

iedna, tam sąsiad ieden; wielka kamienica imci
pana Staszkiewicza, sam mieszka, iedna, tam są-
siadów piąeiu; wielka kamienica ieymć pani Bon-
fiiowey, sama mieszka, iedna, tam sąsiadów trzech;
mała kamienica wielebnych ichmsciow oycow Je-
zuitów iedna, tam sąsiadów cztyrech; wielka ka-
mienica szpitalna Swiętey Troycy rzymskiey, iedna,
tam sąsiadów piąeiu; wielka kamienica, nazwana
Giełda Wielka, teraz imści pana Oleszkiewicza,
iedna, tam sąsiadów sześciu; wielka kamienica, na-
zwana Giełda Mała, pan Czarniawski trzyma, ied-
na, tam sąsiadów piąeiu; mała kamienica imść
pana Trzeciaka iedna, tam sąsiad ieden; wielka
kamienica wielebnych ichmć oycow Bossych iedna,
tam sąsiadów dwadzieścia ieden; wielka kamienica
ieymć pani Ihnatowiczowey, sama mieszka, iedna,
tam sąsiadów dziesięciu; wielka kamienica wieleb-
nych ichmć panien Dazylianek Swiętey Troycy
iedna, tam sąsiad ieden; mała kamienica wielebnych
ichmciow oycow Bazylianów Swiętey Troycy iedna,
tam sąsiadów trzech; mała kamienica plebańska
Świętego Jana iedna, tam sąsiadów trzech; wielka
kamienica szpitalna rzymska Swiętey Troycy iedna,
tam sąsiadów sześciu; mała kamienica wielebnych
ichmć oycow Bazylianów,—połowa do miasta, ied-
na, tam sąsiad ieden; mała kamienica Jabkowska,
teraz wielebnych ichmciow oycow Dominikanów,
iedna, tam sąsiadów dwóch, mała kam!enica ieymci
pani Romanowiczowey, sama mieszka, iedna, tam
sąsiadów czterech; mała kamienica Krasowska, te-
raz do Congregacyey należy, iedna, tam sąsiadów
czterech; wielka kamienica iaśnie wielmożnego
imści xiędza Biskupa Malenskiego iedna, tam są-
siadów trzech; mała kamienica Nohotczyna, teraz
wielebnych ichmciow oycow Jezuitów, iedna, tam
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sąsiad ieden; wielka kamienica ieymści pani Dele-
marsowey, sama mieszka, iedna; mała kamienica
T>ractwa swiętey Anny iedna, tam sąsiad ieden;
wielka kamienica iraść pana Romanowicza—гаусу
Wileńskiego, iedna, tam sąsiadów dwóch; wielka
kamienica Sokołowa, teraz imci pana Nowackiego,
iedna, tam sąsiad ieden; mała kamienica pana
Szwarca, iedna; mała kamienica imści paniey Hert-
manowey, — połowa do miasta, iedna, tam sąsiad
ieden; mała kamienica cechu krawieckiego, iedna,
tam sąsiad ieden; wielka kamienica Dezawzowska,
teraz iaśnie wielmożnego imści pana kasztelana
Witebskiego, iedna, tam sąsiadów siedmiu; wielka
kamienica Negowiczowska, teraz Zeydela, sam
mieszka, iedna; mała kamienica Daniłowicza złot-
nika, sam mieszka, iedna, tam sąsiad ieden; mała
kamienica cechu krawieckiego iedna, tam sąsiad
ieden; mała kamienica cechu szewskiego iedna,
tam sąsiad ieden; mała kamienica Erkla mularza
iedna, tam sąsiadów trzech; domek Piotra, teraz
Symona, kowala, sam mieszka, ieden; domek Sot-
kaczewskiego, krawca, sam mieszka, ieden; dom

• Andrzeia Zienkiewicza, nożewnika, sam mieszka,
ieden, tam sąsiad ieden.

Sawicz ulica. Mała kamienica szpitalna Świętego
Spasa iedna, tam sąsiadów czterech; mała kamienica
druga szpitalna Świętego Spasa iedna, tam sąsiad
ieden; mała kamienica imć pana Reberta у imści
pana Karasia iedna, tam sąsiadów dwóch; wielka
kamienica imść pana Minkiewicza—гаусу Wileńskie-
go, iedna, tam sąsiadów trzech; mała kamienica
Misiukiewicza, kotlarza, sam mieszka, iedna, tam

• sąsiadów dwóch; mała kamienica imść pana Hry-
niewicza, czesznika Lidzkiego, iedna,' tam sąsiadów
piąciu; wielka kamienica pani Zimińskiey, sama
mieszka, iedna, tam sąsiad ieden; wielka kamienica
pani Kozaczonkowey, sama mieszka, iedna, tam są-
siad ieden; wielka kamienica pana Opankiewicza,
sam mieszka, iedna; mała kamienica pana Jurczew-
skiego, sam mieszka, iedna; mała kamienica Kul-
bowiczowska, teraz pan Troianowicz trzyma, iedna;
mała kamienica Odorskiego, teraz wielmożnego
imści xiędza Połubińskiego, kanonika Wileńskiego,
iedna, tam sąsiadów dwóch.

Trzecia kivaterą idąc od Budnickiey ulicy z
Rynku na Niemiecką ulicę po Іегсеу stronie. Wielka
kamienica iego mści pana Jana Romanowicza—
burmistrza, iedna, tam sąsiadów trzech; wielka

kamienica' pana Fonderendy; sam mieszka, iedna,.
tam sąsiadów trzech; wielka kamienica Wołłowi-
czowska iedna, tam sąsiadów dziesiąciu; mała ka-
mienica pani Szostakoweyi sama mieszka, iedna,
tam sąsiadów czterech; mała kamienica nieboszczy-
ka imć pana Burby — гаусу Wileńskiego, iedna,
tem sąsiadów dwóch; wielka kamienica cechu rze-
zniczego iedna, tam sąsiad ieden; wielka kamienica
imci pana Gierkiewicza, woyta Wileńskiego, sam
imść mieszka, iedna, tam sąsiadów chrześcian czte-
rech, tamże sąsiadów żydów siedmiu; mała kamie-
nica Rylinskich, teraz do congregatiey należy Świę-
tego Jana, iedna, tam sąsiadów żydów piąciu; mała
kamienica sukcessorow Wobolewicza, tam żydów
sąsiadów dwóch; mała kamienica imć pana Peżar-
skiego—secretarza i. k. mci, iedna, tam sąsiad ie-
den; wielka kamienica Saska, ąuondam Foktowska,
iedna, tam sąsiad ieden.

Ulica Wileńska, od bramy. Dom Michała Fe-
rensa Barkiewicza ieden; dom ieymści pani Poczo-
butowey, ąuondam Kapuścinski ieden, tam sąsiad
żyd ieden; dom pana Malinowskiego, sam mieszka,
ieden, tam sąsiadów czterech; mała kamienica szpi-
tala świętego Marcina iedna, tam sąsiadów czte-
rech; domek imści pana starosty Uszpolskiego, tam
gospodarz ieden; domek Stanisława Łuszczewicza
ieden; domek imć pana Iwanowskiego, podczaszego
Witebskiego, ieden; domek Bałtromieia Salickiego,
pilnika ieden; domek Stanisławowey Sieleniczowey
ieden.

Ulica Trocka у zaułejc. Mała kamienica pana
Baranowskiego iedna, tam sąsiadów dwóch; wielka
kamienica imci pana Romanowicza—гаусу Wileń-
skiego, sam mieszka, iedna, tam sąsiad ieden; dom
imć pana Szumlanskiego ieden; dom Franciszkań-
ski—bronili rewisiey; dom wielebnych ichmościow
oycow Dominikanów, tam łaziebnik mieszka, ieden;
mała kamienica pana Bielmacewicza iedna, tam
sąsiad ieden; wielka kamienica cechu kożemiackiego
iedna, tam sąsiadów żydów dwóch; wielka kamie-
nica cechu słodownickiego, tam żyd gospodarzem
ieden; domek Matyasza Raczynskiego ieden; mała
kamienica cechu bołtusznickiego iedna, tam sąsiad
żyd ieden; domek Lewonowicza, pusty, magiernik
ubogi mieszka, ieden; domek Łuszkiewicza, teraz
Hrehorego, szewca, ieden; wielka kamienica imci
pana Stroczynskiego — гаусу Wileńskiego, iedna;
tam sąsiad pan Jozefowicz, igien; mała kamienica

60
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Jenelewiczowska, teraz imć pana Szymkowicza—
skarbnika Potockiego, iedna, tam sąsiadów żydów
dwóch; domek Bernatowicza, tam żyd trzyma, ie-
den, tamże sąsiadnw żydów dwóch; domek Proko-
powicza, teraz Pieciulewicza, muzykanta, ieden;
mała kamienica Nowomieyskiego, teraz imć pana
Owerkowicza, iedna, tam sąsiad żyd ieden; mała
kamienica Gałacowska, teraz wielebnych ichmoś-
ciow oycow Dominikanów, żydów sąsiadów dwóch;
dom szewca Malinowskiego, żyd mieszka ieden;
mała kamienica Babcewiczowska, żydów mieszka
dwóch; dom Apanowicza, teraz Surowicz trzyma, ie-
den; mała kamienica ieymci pani Packiewiczowey
iedna, tam żydów sąsiadów dwóch; domek Kozmaki,
szewca, żyd trzyma, ieden; mała kamieniczka pusta

.Berkinowiczowska, teraz od wielebnych ichmć oycow
Dominikanów żydów mieszka dwóch; wielka ka-
mienica imci pana Stroczynskiego — гаусу Wileń-
skiego, quondam Piotrowicza, tam żydów sąsiadów
dwóch; dom Kiryły, szewca, sam mieszka, ieden;
domek iego mści pana Stroczynskiego—гаусу Wi-
leńskiego, w tyle pana Gawłowickiego, ieden, tam
sąsiad żyd ieden.

Czwarta kwatera idąc z Zaniku w Rynek po
prawey stronie. Wielka kamienica imć pana Kla-
rowskiego, гаусу Wileńskiego, sam mieszka, iedna;
mała kamienica ąuondam Trębickiego, teraz iaśnie
wielmożny imć xiędz Biskup Malenski trzyma, ied-
na, tam sąsiadów czterech; wielka kamienica Hew-
lowska iedna, tam sąsiad ieden; mała kamienica
imć pana Zawiszy—starosty Mińskiego, iedna, tam
sąsiadów trzech; kamienica iego mści pana Sztrunka,
zruynowana, tam sąsiadów dwóch; mała kamienica
pana Kleta, teraz tam fara,—niedopuścili rewizyey;
mała kamienica pana Wierzbowskiego, sam mie-
szka, iedna; mała kamienica ąuondam pana Giel-
ліапа, teraz ieymści pani Lawdanskiey, iedna, tam
sąsiadów trzech; wielka kamienica imć pana Tro-
pa—kapitana, sama ieymść mieszka, iedna, tam
sąsiad ieden; wielka kamienica imści pana Krzy-
sztopha Sztrunka, sam mieszka, iedna, tam sąsiad
ieden; wielka kamienica szpitalna, należąca do
świętego Spasa, iedna, tam sąsiadów pięć; mała
kamienica bursacka, do Świętego Piotra należąca;
wielka kamienica Bogdalowska ąuondam, a teraz
rożnym należąca, iedna, tam sąsiadów piąciu; wiel-
ka kamienica imści pana Baranowicza, iedna, tam
sąsiadów siedmiu; wielka kamienica ieymści pani'

Packiewiczowey, sama mieszka iedna, tam sąsiadów
sześciu; mała kamieniczka wielebnych ichmciow
oycow Dominikanów, to iest forta, gdzie pan Kry-
stian, cyrulik mieszka, iedna, tam sąsiad ieden;
wielka kamienica szpitalna rzymska, do Swiętey
Troycy należąca, iedna, tam sąsiadów siedmiu;
wielka kamienica ąuondam Kalowska, a teraz
wielebnych ichmciow oycow Bossych, iedna, tara
sąsiadów chrześcian trzech, tamże żydów sąsiadów
dwudziestu sześciu; wielka kamienica imści pana
Stroczynskiego—burmistrza Wileńskiego, sam mie-
szka, iedna, tam sąsiadów trzech; wielka kamie-
nica imści pana Stroczyńskiego, гаусу Wileńskiego,
sam mieszka, iedna, tam sąsiad ieden; wielka ka-
mienica imć pana Kuszelicza, sam mieszka, iedna;
wielka kamienica imści pana Stanisława Staszkie-
wicza, sam mieszka, iedna, tam sąsiad ieden; wielka
kamienica imści pana Romanowicza — burmistrza
Wileńskiego, sam mieszka, iedna, tam sąsiadów
czterech; wielka kamienica imść pana Procewicza,
ąuondam Bohdanowicza, iedna, tam sąsiadów trzech;
dom krawca Drazgi ieden, tam sąsiadów chrześcian
trzech, tamże żyd sąsiad ieden; mała kamienica
Miłaszowska iedna, tam sąsiadów żydów trzech;
wielka kamienica wielmożnego imć pana Platera
iedna, tam żydów sąsiadów czterech; wielka ka-
mienica Woysznarowiczowska, — teraz żydzi mie-
szkaią, nie dali sie rewidować; wielka kamienica
Berkinowiczowska, tam żydów mieszka sześciu,
tamże sąsiad chrześcian dwóch; mała kamieniczka
Bitnerowska, teraz wielebnych oycow Dominikanów,
iedna, mała kamieniczka albo fortka szpitalna Swię-
tey Troycy, tam arenduie pan Jakub Dembski,
cyrulik, iedna; mała kamieniczka Olińskiego, te-
raz ieymści pani Berkinowiczowey, iedna, tam są-
siad ieden: wielka kamienica iego mści xiędza
Ładzika, teraz Erkla, mularza, iedna; mała kamie-
niczka Saska, teraz Pokowskiego, miecznika, iedna;
mała kamieniczka Noviciacka, teraz Harwał, złot-
nik mieszka, iedna; dom pana Ilelmana, teraz
Dowsiewicza, ieden, tam sąsiad ieden; mała ka-
mienica pana Sadowskiego, teraz bursacka. pod ju.
ryzdyką Maydeburską, nie dali się rewidować; mała
kamienica pana Pota, teraz Beierowa, wdowa mie-
szka, iedna; mała kamienica Dombrowskiego iedna,
tam żydów sąsiadów dwóch; kamienica pusta cechu
złotniczego, tam sąsiad ieden; domek ąuondam.
Lipinskiego,-teraz oycow Dominikanów, tam tylko
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sąsiad mieszka, ieden; mała kamieniczka bractwa
Różańca świętego, tam sąsiadów dwóch; mała ka-
mieniczka Greyterowey wdowy, sama mieszka,
iedna, tam sąsiadów dwóch; mała kamieniczka
ąuondam Tyma, teraz Żegalinskiego, iedna, tam
sąsiad ieden; mała kamieniczka Tyminga, teraz
żydzi mieszkaią у nie dalisię rewidować; mała ka-
mieniczka Pecelta, teraz kupił iaśnie wielmożny
imść pan kasztelan Nowogrodzki, iedna; wielka
kamienica pani Sienczyłowey, sama mieszka, iedna,
tam sąsiadów czterech; wielka kamienica imści pana
Buchnera, sam mieszka, iedna, tam sąsiad chrze-
ścianin ieden, tamże sąsiadów żydów sześciu; wiel-
ka kamienica druga imści pana Buchnera iedna,
tam sąsiadów żydów dwóch; wielka kamienica
ieymci pani Pelesowey, doktorowey, 'sama mieszka,
iedna: mała kamienica pana Barszczynskiego, sam
mieszka, iedna, tam sąsiad ieden; wielka kamienica
pani Hubrykowey, wdowy, sama mieszka, iedna,
tamże ząsiadow trzech; wielka kamienica Albrychta
Szneydera. sam mieszka, iedna, tamże sąsiadów z
żydami dziewięciu: dom ąuondam Suchodolskiego,
teraz Siemkowskiogo, ieden; mała kamienica ąuon-
dam Pecelta, teraz pani Hubrykowey, wdowy, ied-
na, tam sąsiad jeden; mała kamienica pana Dan-
ąuarta, teraz żydki trzymaią, tam tąsiadow żydów
dwóch; mała kamienica pana Pecelta, także żydzi
trzymaią, tamże żydów sąsiadów dwóch.

Piąta anatem na przedmieściu, zaczyna się
na Końskim targu. Wielki dom jego mści pana
Stroczynskiego—гаусу Wileńskiego jeden, tam są-
siadów trzech; mała kamieniczka pana Michała
Jazgunowicza jedna, tam sąsiad jeden; dom drugi
imć pana Stroczynskiego—гаусу Wileńskiego, jeden,
tam sąsiadów czterech; dom imć pana Zelsta—se-
cretarza i k. mści jeden, tam sąsiadów dwóch; dom
drugi tegoż imści jeden, tam sąsiadów dwóch; wiel-
ki dom pana Ponderflota jeden, tam sąsiadów
trzech; ogród Studniewicza, tąsiad jeden; domek
Daniela Ihnatowicza jeden; domek Jerzego Mi-
ckiewicza, krawca jeden; domek Marcinowey,
wdowy jeden; domek Marka Dąbrowskiego je-
den; domek pana Piotra Popłumienia jeden; do-
mek у ogród nieboszczyka pana Gielewicza jeden;
domek Jerzego, bołtusznika jeden; domek Woluc-
kiewicza, bołtusznika jeden; domek Stanisława
Rronickiego jeden; domek Gruchiewicza, słodow-
nika jeden; domek Musienickiey, tam Hrehory Ja x

nowicz, jeden; domek Jankiewicza, tkacza jeden;
domek Piotra, rzeznika pusty, sama wdowa, jeden;
domek Juchniewicza, szewca jeden; wielki dom imć
pana Paszkiewicza—pisarza Komory Wileńskiey,
jeden, tam sąsiadów czterech; dom wielebnych oy-
cow Karmelitów Wszytkich Świętych jeden, tam
sąsiadów dwóch; wielki dom pana Studniewicza na
Końskim Targu jeden; domek Kasperowey, siemier-
nicy, tam sąsiadów dwóch.

"Zaczyna się od bramy\ RudnicJcwy ulica
na przedmieściu do świętego Stephana. Domek
Bykowskiey, wdowy jeden; kamieniczka Ilgowey
rzezniczki jedna; domek Zygmuntowicza jeden, tam
sąsiad jeden; domek Łukaszowey, wdowy, rzezniczki
jeden; kamieniczka Skwołedowey, wdowy jedna,
tam sąsiad jeden; domek Zubrzyckiey jeden, tam
sąsiad jeden; kamieniczka pana Balcewicza, sam
mieszka, jedna; domek pusty Jozephowey, wdowy;
domek oycow Karmelitów, teraz imć pan Meler,
jeden, tam sąsiadów trzech; domek Rodziewicza,
teraz Jerzy Nicielski mieszka, jeden; domek Jana
Symonowicza jeden, tam sąsiad jeden; domek Do-
wla, teraz Mikołaia Packiewicza, jeden; domek Te-
neyzera, sama uboga wdowa, jeden; domek Racz-
kowskiey, wdowy jeden; domek Mikołaiewicza, mu-
larza jeden; domek Jarewicza, bołtusznika jeden;
domek Chołchowskiego, kusznierza jeden, tam są-
siad jeden; domek Budkiewicza, słodownika jeden;
domek Augustynowey, wdowy jeden, tam sąsiad
jeden; domek Mickiewicza, słodownika jeden; do-
mek Madziula, teraz Symona Hołozubca jeden;
domek Bachmatowicza, krupnika jeden: domek Ja-
nowey Pochwęcowey, wdowy jeden; domek Piotra
Gilewicza jeden; domek Jerzego Sa wieki ego jeden;
domek Korzenkowskiego, słodownika jeden, tam
sąsiad jeden; domek przy ogrodzie imć pana Ro-
manowicza—burmistrza Wileńskiego, jeden; domek
Krzysztopha, solenika jeden; domek imć pana Kasz-
torta, tam Storbicka, wdowa, jeden; domek zpu-
stoszały Stephana Rynkiewicza, ubogiego jeden;
domek Matyasza Karpolewicza, słodowiiika jeden;
domek Staszkiewicza, rzeznika jeden; domek Wa -
silewicza, słodownika jeden; domek Thomasza Dą-
browskiego, krawca jeden; tamże sąsiad jeden; do-
mek Boiarkowey, wdowy spustoszały jeden; domek
Czyźewskiego, rzeznika jeden, tamże sąsiad jeden;
domek Obuchowskiego, rzeznika jeden, tamże są-
siad jeden; domek Czerniawsktey pusty jeden; do-
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шёк Nacewicza, mtilafźa jeden; 'domek Woytkie-
wicza, rzeznika jeden, tamże sąsiad jeden; domek
spustoszały Matyaszowey, wdowy jeden; domek Mi-
siukiewicżowey, teraz u bołtusznika, jeden-; domek
Stephana Pawłowskiego jeden, tam sąsiad- jeden;
domek Stanisława Janowicza jeden, tam sąsiad
jeden; domek Janowicza, rzeznika jeden; domek
Rudysowey,. wdowy jeden; domek Stanisława, rzez-
nika jeden; domek Trzeckiewicza, kusznierza jeden,
tamże sąsiad jeden; domek Dzięgiewicza, rzeznika
jeden; domek Burakiewicza rzeznika jeden; domek
Stepana Mukulewicza jeden, tamże sąsiad jeden;
dom Gruszy, kowala jeden; domek Adama Hołdzie-
wicza jeden, tamże sąsiad jeden; domek Szwabo-
wey wdowy jeden; domek Uzanowicza, rzeznika
jeden; domek Godzieiowey, wdowy jeden; domek
Dankiewiczowey wdowy jeden; domek Stanisława
Skroniewicza jeden; domek Adamowicza, słodow-
nika jeden, tamże sąsiad jeden; domek Dorulskiego,
słodownika jeden; domek Radowicza, słodownika
jeden: domek Hołowa słodownika jeden, tamże są-
siadów dwóch; domek ' Podeka słodownika jeden;
domek Mikołaia Żydka, ubogiego żebraka jeden;
domek Pawłowicza, słodownika jeden; domek Ku-
rowiczowey, wdowy jeden; domek Żagiewicza, sło-
downika jeden; dom Boiaruna, teraz Kimetowicza,
jeden, tam siąsiadow trzech; dom Zubrzyckiego,
słodownika jeden, tam sąsiad jeden; domek Stasz-
kiewicza, styrnika; domek Pakarzewicza, słodow-
nika jeden; dom Wasilewicza, słodownika jeden,
tam sąsiad jeden; domek Jozepha Ozbola jeden;
domek Szarabskiey, wdowy jeden: domek wielebnych
oycow Jezuitów jeden; domek Lotowicza, słodow-
nika jeden, tam sąsiad jeden; domek Czerka, rzez-
nika jeden; dom Thomaszowey Kownianki, wdowy
jeden, tam sąsiadów dwóch; dom oycow Karmeli-
tów, Fiedor Andrzeiewicz trzyma, jeden, tam są-
siadów dwóch.

Ulica mata nazywa się Kwasselna. Domek
Gniewkowskiey, teraz pana Godlewskiego, jeden;
domek pana Antoniewicza jeden, tam sąsiad jeden;
domek Wysockiego, słodownika jeden; domek Wa-
lentynowicza, rzeznika jeden; domek Czyżewskiego,
rzeznika jeden; dom nieboszczyka pana Iwanowi-
cza jeden, tam sąsiadów dwóch; dom Alexandra,
poaczosznika jeden, tam sąsiad jeden; domek Mi-
kołaiowey, wdowy, krupnicy jeden; domek Sze-

Jągowey, wdowy, krupnicy jeden; domek Trawin-

skiego, krupnika jeden; domek Zawadzkiego, krup-
nika jeden; domek Pawłowskiego, krupnika jeden;
domek Łuszkiewicza, krupnika jeden.

Na Gurney ulicy idąc ku Węgrom. Domek Pi-
pierayciowey, wdowy jeden; domek Jana,'cieśli je-1

den; domek Grudziewicza, szewca jeden; domek1

Hrunkiewicza,' szewca jeden; domek nieboszczyka
Sankiewicza, teraz imć pan Dziezuk trzyma, jeden;
domek Worobia, rzeznika jeden; domek Gołłodzin-
skiego, słodownika jeden; domek Łowkiewicza, sło-
downika jeden; domek Kłopackiego, szewca
jeden; domek Pipirayciowey, teraz Klimkowey,
wdowy, jeden, domek Thomasza Czuyniaycia jeden,:
tamże sąsiad ieden; domek Kasperowey Kożeraiaczki
jeden; domek na Węgrach Kazimierza Szapołowi-
cza jeden, tam sąsiad jeden; domek imci pana;
Gierkiewicza—woyta Wileńskiego, jeden, tamże у
sąsiad jeden; domek jego mści pana Jaciunskiego
jeden; domek brackiego sługi Franciszkańskie-
go pusty, jeden; domek Siekiewicza, stolarza,
jeden.

Za Trochą bramą przedmieście. Dom Szostaka,
teraz Mikołay, kwasielnik trzyma, jeden; dom pana
Jachimowicza jeden; domek Piotra Stankiewicza,
ubóstwo, jeden; dom Bazylego kusznierza, teraz
imć pana Pileckiego, jeden, tam sąsiad jeden; dom
Mikołaia Lenkiewicza jeden, tam sąsiad jeden; do-
mek Pawła Czeykowskiego pusty jeden; domek
Stephana Skiłondziego, ubogiego, jeden; domek
pana Bertego na gurze, w tyle zboru, jeden, tam
sąsid jeden; domek Szusty, młynarza, teraz ichmć
oycow Dominikanów jeden, tamże sąsiad jeden; do-
mek zpusztoszały szlachecki, jeden; domek spusto-
szały Klebenowiczowey, wdowy, jeden; domek Pli-
niewicza, słodownika, jeden; domek Stanisława Szer-
kiewicza, styrnika, pusty, jeden; domek Heliasza
Jannołowicza, jeden; domek ichmściow oycow Je-
zuitów za bramą Wileńską na gurze jeden, tamże
sąsiadów dwóch; domek Pirowskiego, kożemiaki
jeden; domek Milewicza, kożemiaki jeden; domek
Mileniewicza, kożemiaki jeden; domek Krzysztopha,
teraz ichmościow oycow Jezuitów, jeden; domek
Piotrowey, kożemiaczki, wdowy jeden; domek Gie-
lewicza, kożemiaki jeden; domek Ławryna, furmana,
ubóstwo jedne; domek Jusiewicza, słodownika jeden;
domek przy ogrodzie nieboszczyka Hubryka jeden;
domek Assynowicza, rzeznika jeden; domek Michała
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kożemiaki jeden; domek, Sieliną,. rzeznika jeden-,
domek Matyasza. Noniewieza jeden; domek Strzy-
żewicza, kożemiaki jeden; domek Michała Fiedoro-
wicza jeden, tam sąsiad jeden; domek Liniaycia,
teraz jego mści pana Blumberka, sędziego jeden;
domek Janowey Kislakowey, wdowy jeden; domek
Jakuba Puczyny jeden; domek Michała, gancarza
jeden; domek Narbutowicza jeden; domek. Goniele-
wicza, kowala jeden; domek Szymkiewicza jeden;
dom bractwa kożemiackiego, jeden; tamże sąsiad
jeden; dom ichmościow oycow Dominikanów, tam
Jerzy Rogowski, jeden; dom Lingowey, teraz Fran-
ciszkański, jeden, tamże sąsiad jeden; domek Ost-
rowskiey, pusty, jeden; domek Szafranowicza, ichmśó
oycowie Dominikani trzymamaią, jeden; domsk
Godelewiczowey, wdowy jeden; dom pana Niedz-
wiedzkiego jeden; dom ichmść oycow Dominikanów
jeden; tam sąsiadów dwóch; domek imć pana
Białozora—starosty Kiernowskiego, jeden; dom Za-
dowicza, rzeznika jeden; dom jeymści paniey Pac-
kiewiczowey jeden, tam sąsiadów dwóch; karczma
jego mści pana Wilczka na gruncie szpitalnym
jedna, tam sąsiadów trzech; domek Grzegorzowey,
wdowy jeden. Za mostem murowanym domek Krzy-
sztopha Drodziewicza jeden; domek Gudziewicza,
słodownika jeden; dom Jozepha Broni jeden; do-
mek Urbanowiczowey jeden; domek Bartłomieia Ki-
zielewicza jeden; domek Łukaszewicza jeden; do-
mek Ławrynowicza, słodownika jeden; domek Ka-
zimierza Bołondzia jeden; domek Wysockiey, wdo
wy ubogiey jeden.

Szósta laoatera na przedmiściu Ostrym zaczyna
się. Dom Choroszanki, a teraz Piotrowicza jeden;
dom pana Brzozowskiego jeden, tam sąsiadów
dwóch; domek Jwana, cieśli jeden; dom przy sadzie
jaśnie wielmożnego jegomości pana kasztelana No
wogrodzkiego jeden; domek pana Jakuba Siepha-
nowicza, гаусу Wileńskiego; dom jegomości pana
Szycika, burmistrza Wileńskiego, jeden; domek drugi
pana Brzozowskiego jeden; domek Jendrzeia Zu-
brzyckiego jeden; domek Krzysztopha Ostrowskiego
jeden; domek Stephana Dziakielewicza jeden.

Od Ostrey Bramy idąc na przedmieście. Domek
Matyasza Kozłowskiego ieden; domek Stanisława,
solenika jeden, tam sąsiad jeden; domek Symona
solenika jeden; domek Kazimierza Aresztowiczs
jeden, tam sąsiad jeden; domek pana Pawła Kro

cewicza jeden, tam .sąsiadów trzech; . domek jey-.
mości pani Rebertowey, burmistrzewey Wilepskiey,
jeden; domek Macieia Stężyckiego jeden; domek
Jana Kozłowskiego jeden; domek Krzysztopha
Burby jeden; domek Budziewiczowey, wdowy
jeden, tam sąsiad jeden; domek Jana Stan-
fiewicza jeden; domek Michała Gierdzieiewicza

jeden, tam sąsiadów trzech: domek Symonowicza
rzeznika jeden, tam sąsiad jeden; domek Stani-
sława Puniszki jeden; domek Krzysztopha Gur-
ikiego jeden; domek Kotkowskiego, rzeznika jeden,

tam sąsiadów dwuch; domek pana Kazimierza Szyr-
winskiego jeden, tam sąsiad jeden; dom Pawła
Łowkianskiego jego, tam sąsiad jeden; domek
Stanisława Piotrowicza jeden; domek Żuromskiego,
słodownika jeden, tam sąsiadów dwóch; dom Ku-
nickiego, rzeznika jeden, tam sąsiad jeden; domek
Roskiewicza jeden, tam sąsiad jeden; domek Elż-
biety Kasperowey, . wdowy jeden; domek Adama
Rusinowicza jeden, tam sąsiad jeden; domek ich-
mościow Bazylianów swiętey Troycy jeden; domek
Michała Ciesnowskiego jeden; domek Woyciecha Ge-
rekiewicza jeden; domek Michała Głoziewicza je-
den; domek Kocielewicza, rzeznika jeden, tam są-
siadów dwóch; domek Łowkiowey, wdowy jeden, tam
sąsiad jeden; domek Jendrzeia Wowka jeden, tam są-
siad jeden; dom ichmościow oycow Dominikanów je-
den; domek Toniszkiewicca, kowala jeden; domek Ho-
łodowicza, mularza jeden, tam sąsiad jeden; do-
mek Symona Boiaruna ieden, tam sąsiadów dwóch;
dom Franciszka, rzeznika jeden, tam sąsiadów dwóch;
dom pana Jana Lipczanskiego jeden; dom pani
Hołubowiczowey jeden, tam sąsiad jeden; domek
Jana Jżowskiego jeden, tamże sąsiad jeden; domek
pani Januszkiewiczowey jeden, tam sąsiadów dwóch;
dom Kowzanowey, wdowy jeden; domek Jozepha,
cyrulika jeden; domek Bazylego Ostaszkiewicza
jeden, tam sąsiadów dwóch; dom Michała Boiaruna
jeden.

Pominowssy hościol świętego Nikodema na Bose.
Dom tkacza Tarnowskiego jeden; domek Załatu-
szki jeden; domek Macieia Michałowicza jeden;
domek Michała Zegalinskiego jeden; domek Sta-
nisława Szarczynskiego jeden; domek Andrzeiowey
Lantowskiey jeden; domek Mikołaia Kasperowicza
jeden; domek Jana Waluszkiewicza jeden; domek
Okuszkowey, wdowy jeden; dom jegomości pana
Ohurcewicza, гаусу Wileńsltego, jeden; domek
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Krzysztopha Sfylaykiewicza jeden, sąsiadów dwóch
domek Jakuba, cieśli jeden; domek Pawła Łowkian-
skiego jeden; domek Kozłowskiego, ptasznika jeden
domek Fiedora, obręcznika jeden; domek Bazylego
szewca jeden; ogród jegomości pana Goliusza у do-
mek jeden; domek Wierebia jeden; dom pana Pawła
Symonowicza jeden; dom pana Stephana Kondra-
towicza jeden; domek Symona Kaszy jeden; domek
Urbanowiczowey, wdowy jeden; dom Stephana Hu-
torowicza jeden; dom Jerzego Woytkiewicza jeden;
dom Romana Haybowicza jeden; domek Jana Szym-
kiewicza jeden, tam sąsiadów cztyrech; domek Jana
Groszowskiego jeden; domek Zacharyasza, kraszel-
nika jeden; domek Fiedorowicza jeden, tam sąsiad
jeden; domek Krzysztopha Kowalewicza jeden; do
mek Stanisława Soleniewicza jeden; domek Sier-
hieiewicza, teraz pana Mileckiego, jeden; domek
Jana Dukarskiego jeden; domek pani Stephanowey,
wdowy ieden, tam sąsiad jeden; dom Jzaaka Fie-
dorowicza jeden; domek Smolskiey, wdowy jeden;
domek Marcina Minkiewicza jeden, tam sąsiad
jeden; domek Jendrzeia. Kraszelnika; domek Piotra
Krupnika, sama wdowa, jeden; wielki dom jegomości
pana Romanowicza, burmistrza Wileńskiego, jeden,
tam sąsiadów siedmiu; domek wdowy Wigirynowey
jeden, tam sąsiad jeden; domek Stephana Sawle-
wicza jeden; domek Jakuba Stecewicza ieden, tam
sąsiadów dwóch; domek Jakuba Siekierowicza jeden;
dom Mateusza Roskowskiego jeden; domek Jerzego
Zaboynika jeden; domek Jozepha, szewca ieden;
domek Michała Milekiewicza, kucharza jeden; do-
mek Radziuka nieboszczyka jeden, tam sąsiadów
dwuch; dom Heliasza, szewca ieden; domek Wasi-
Iowey Chmielniczki, wdowey ieden; domek Symona
Woytrukowicza, kowala ieden, tam sąsiad ieden;
domek Piotra, cieśli ieden; domek Jakuba Rynkie-
wicza ieden; sklepek Symona Kosciukiewicza ieden,
domek jegomości pana Stanisława Boratynskiego,
podkomorzego Orszanskiego, jeden; domek Damiana
Worony ieden; domek Jendrzeia Fiedorowicza jeden;
domek Bazylego Sierhieiewicza pusty nieboszczyka
jeden; domek Filipa Szatrawy jeden; domek Brow-
czyney, ichmościow oycow dizunitow jeden; domek
Bazylego Suszkiewicza jeden; domek Bukszy Sien-
nika jeden; domek Махіта Okuszki, czapecznika
jeden; dom jegomości pana Szycika, burmistrza
Wileńskiego, jeden; domek Jana Baranowskiego
jeden; domek pana Andrzeia Szulżyca jeden; do-

mek Symona, piwowara jeden; domek Jendrzeia
Dobysza jeden; domek Matyasza, rzeznika jeden;
domek Kazimierza Stankiewicza jeden; domek
Krzysztopha Adamowicza jeden; domek przy ogro-
dzie ichmościow oycow dizunitow jeden; domek
Stephana, obręcznika jeden; domek Piotra Junie-
wicpa jeden; domek przy ogrodzie jegomości pana
Sfifoczynskiego, гаусу Wileńskiego, jeden, tam są-
siad jeden; dom przy ogrodzie jegomości pana Mi-
kołaia Stroczynskiego, burmistrza Wileńskiego, jeden,
tam sąsiad jeden; dom jegomości pana Czeszeyki
jeden; cegielnia wielebnych ichmościow oycow Bos-
sych у Węch, jedna; domek przy ogrodzie Woycie-
cha, aptekarza jeden; domek Piotra, rzeznika jeden;
domek Michała Pawłowicza jeden; domek Michała
Gerdukiewicza jeden; domek Lewonowey, czapecz-
niczki wdowy jeden; domek Hrehorego Szysza jeden;
domek Hrehorego Dmitrowicza jeden; domek Szym-
kiewiczowey wdowy jeden; dom Stephana Boiaruna
jeden, tam sąsiadów dwóch; dom Ihnata Belskow-
skiego, kowala jeden; domek Jana Pawłowicza je-
den; dom jeymości pani Jhnatowiczowey jeden, tam
sąsiad jeden; domek Jana Kuszelewicza, młynarza
jeden; domek Stephana Heliaszewicza Franciszka-
nie bronili rewizyey; domek Kondrata, szewca je-
den; domek Kołczanowey jeden; domek Michała
Skusztelewicza jeden.

Od Bramy Subacz idąc do SafianniTcow. Do-
mek Fiedora Suckiewicza ieden; domek Stanisława
Jankiewicza ieden; domek Jana Jakubowicza ie-
den, tam sąsiad ieden; domek Krzysztopha Woycie-
chowicza ieden; domek Prokopa Zubrzyckiego ie-
den; domek Stephana Jendrzeiewicza ieden; domek
Jarmoły Zawady ieden; domek Stephana Tarase-
wicza ieden; łaźnia, do szpitala swiętey Przcczystey
należąca, iedna; domek Bukowskiego ieden; domek
Kazimierza Ladowickiego ieden; domek Ławryna
Perskiego ieden; domek Piotra Szynowskiego ie-
den; domek Jozepha Biegielewicza ieden; domek
Mikołaia Rolewicza ieden; domek Michała Juszkie-
wicza ieden, tam sąsiadów dwóch; domek Fiedora
Pawłowicza ieden; domek Piotra Baniewicza ieden,
tam sąsiadów dwóch; domek Bazylego Filipowicza
ieden; domek Jana Sancewicza ieden, tam sąsiad
Ieden; domek Pawłowey, wdowy ieden; domek Ka-
jimierza Rolewicza ieden, tam sąsiad ieden; domek
Jana Orynskiego ieden.

Od Spas/cicy Bramy idąc na Zarzecze. Dom
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nieboszczyka pana Lutostanskiego ieden, tamże są-
siad ieden; 'domek Jakuba Kiecarza ieden, tam są-
siadów dwóch; domek Kalewiczowey, wdowy ieden,
tam sąsiad ieden; domek Stanisława Marcinowicza,
szewca ieden; domek Ludwika Wysockiego, szewca
ieden; domek Symona Minuciaia ieden; domek
Adama Janowicza ieden; domek Jerzego Malewicza
ieden; domek Thomasza Weysznera ieden; domek
Jakuba Mackiewicza ieden; domek Ławryna Bu-
niewicza pusty ieden; cegielnia oycow Bazylianów
świętego Ducha iedna; domek Stanisława Słonim-
skiego ieden; domek Kazimierza Janowicza ieden;
domek Leona Jankiewicza, rzeznika ieden; domek
Thomasza Wysockiego ieden; domek Mathyasza
Nowogrodzkiego pusty ieden; domek Kaspera Krup-
nika ieden; domek Sołodziewicza pusty; domek
Jana Łuczyńskiego, ubóstwo; domek Andrzeia Ka-
liszewskiego, ubóstwo; budynek Jerzego Piotrowicza
pusty; domek Jakuba Eudziewicza ieden; domek
Michała Zabłockiego, ubogiego ieden; domek Jo-
zepha Tomkiewicza ieden; domek Jana Bokunowi-
cza ieden; domek Symona Sawickiego, ubóstwo;
domek Marcina Krobielnika, ubóstwo; budynek Łu-
kasza Swirka pusty; domek Franciszka Śliskiego
ieden; domek Kazimierza Jankiewicza ieden; do-
mek Adama Giełdowicza ieden; domek Jana So-
łodzieia ieden; domek Piotra, słodownika ieden;
domek Kimaycia, rzeznika ieden; budynek Kocewi-
cza pnsty ieden; domek Jakuba, cieśli ieden; do-
mek Szczęsnego Mackiewicza ieden; domeK Gislanki
ieden; domek Krzysztopha Kucinaycia ieden.

Na Antoholu. Domek, szlachcic teraz kupił, ie-
den; domek komorczany pod Wilią rzeką, gdzie
przewoź bywał, pusty zostaie; Łnldszld panów Sta-
szkiewiczow iedne; Łukiszki pana Buchnera iedne;
Łukiszki nieboszczyka iegomości pana Karasia ied-
ne; Łukiszki iegomości pana Moroza. burmistrza
Wileńskiego, iedne; Łukiszki wielebnych oycow
Bossych iedne; Łukiszki iegomości pana Gawło-
wickiego, гаусу Wileńskiego, iedne; Łukiszki iego-
mości pana Szycika, burmistrza Wileńskiego iedne;
Łukiszki nieboszczyka pana Juszkiewicza iedne;
Łukiszki nieboszczyka iegomości pana Ohurcewicza
iedne; Łukiszki iegomości pana Fawłowicza, burmi-
strza Wileńskiego, iedne; Łukiszki nieboszczyka
pana Kosobudzkiego iedne; Łukiszki iegomości pana
Cynakiego iedne; Łukiszki iegomości pana Gierkie-
•wicza, woyta Wileńskiego, iedne; Łukiszki pana

Kliczewskiego, a teraz panny Bossę trzymaią,
iedne.

Folwarki do jurysdictiey Maydeburskiey nale-
żące. Folwark nazywaiący się Sóleniki, iegomość
pan Sztrunk, sekretarz iego królewskiej mości
trzyma, ieden; domów trzynaście; folwark, nazy-
waiący się Dusieniaty, wielebnych oycow Bossych,
domów cztyry; folwark iegomości pana Krzyczew-
skiego, aręduie iegomość pan Sokołowski, domów
dwa; folwark Lewoniszki, trzyma iegomość pan
Gawłowicki, гауса Wileński, dom ieden; folwark
Wysoki, trzyma iegomość pan Stephanowicz, bur-
mistrz Wileński, domów dwa; folwark drugi Pod
Wysoki w arędzie, dom ieden. In summa kamienic
wielkich dziewięćdziesiąt pi§ć, kamienic małych sto
spełna, domów у domków cztyrysta siedmnaście,
sąsiadów różnych z ubogiemi sześćseth osmdziesiąt
siedem. W Łukiszkach у w folwarkach dymów trzy-
dzieście у osm. In summa wszytkich dymów ty-
ciąc trzysta trzydzieście у siedm. У тое верыфи-
кацыи подъписъ рукъ тыми словы: Za roskaza-
niem ichmościow panów burmistrzów tegorocznych
podpisuie się Jozeph Borysowicz, гауса Wileński.
Za wolą ichmościow panów burmistrzów tegorocz-
nych do tego regestru podpisałem się Stanisław
Leopold Romanowicz, medycyny doktor, гауса Wi-
leński. Za roskazaniem ichmościow panów burmi-
strzów tegorocznych do regestru tego podpisałem-
się Joachim Antoniewicz, гауса Wileński, ręką swą.
A ua другой стороне тое верификации акъцесу
дымовъ с иодъпиеомъ руки в тые слова: Acces-
sus dymów według podymnego anni tysiąc sześćset
siedmdziesiąt siódmego było dymów wszystkich in
genere tak w kamienicach wielkich у małych, iako
w domach z sąsiadami numero tysiąc dwieście
osmdziesiąt у trzech. Teraz przy rewizyey in
anno tysiąc sześćseth dziewięćdziesiątego nalazło
się dymów in genere wszystkich numero tysiąc
trzysta trzydzieście siedm, przybyłe dymów numero
pięćdziesiąt cztyry, oprócz domów ichmościow oy-
cow Franciszkanew, którzy przeciwko przywileiom,
prawu у decretom tak Trybunału skarbowego у
eommissy woyskowych wielkiego xięstwa Litew-
skiego nie dali się rewidować, tudziesz у żydzi,
którzy, w kamienicach mieyskich у juryzdyki May-
deburskiey mieszkaiąc, także rewizyey bronili. Na
co wszytko iusius protestatia iest zaniesiona w gro-
dzie Wileńskim. Przy bytnośc#4chraos'ciow panów
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burmistrzów tegorocznych imieniem panów ćóllegow
moich pondpisuię się Jozeph Borysowicz, гауса Wi-
leński. Которая тая верификация за поданемъ
оное черезъ особы веръхзг мененые до актъ, есть

до книгъ кгродъскихъ Виленекихъ. принята и
уписана.

Вилен. центр, архйеъ. Изъ связки документов*
Ви ленского гродскаго суда, № Ąji.?о, актъ И? 4.

№ 315. —1690 г. 31 Іюля.

Перечень доиовъ, нринадлежащихъ Вил нской еврейской синагог .

Acticatia yerificatii dymów żydów Wileńskich.
Лета отъ нароженья Сына Божьего тисеча

шестьсотъ деветьдёсятого, месеца Июля трыд-
цать первого дня.

Яа враде господарьскомъ кгродъскомъ Ви-
ленъскомъ, передъ нами Михаломъ Рафаломъ
Шумъскимъ — подъстолимъ и подъвоеводимъ,
Стефаномъ Швыковъскимъ — судьею, старостою
Онискимъ, Яномъ Конъстанътымъ Вольскимъ—
войскииъ и писаромъ, врадъниками ьтродъскими
Виленъскими, до слуханья присеги на подымъ-
ное, водълугъ конъстытуцыи, в теперешънемъ
року тысеча шестьсотъ девятьдесятомъ ухвале-
ной, засядаючыми, постановивъшысе очевисто
старъшые жыдзи Виленъские Пейсахъ Мойже-
шовичъ, Іозефъ Маръковичъ, Мойжешъ Абрамо-
вичъ верификацыю зревидованья каменицъ ве-
ликихъ, малыхъ и дымовъ, в месте его королевъ-
ское милости Видепъскомъ будучыхъ, до сына-
кгокги жвдовъской належачиъъ, водлугъ кото-
рой верификации присегу водълуъ звычаю, яко
конституция мети хочетъ, з роты собе чытаной
выконавъшы, абы тая верыфикацыя до актъ
книгъ кгродъскихъ Виленъскихъ была принята
и уписана, просили; якожъ принявъшы а упи-
суючи в книги слово до слова такъ се в собе
маетъ. Kegestr spisania kamienice tak wielkich,
iako у małych kamionieniczek, takkże domów źy-

' dowskich, w mieście iego królewśkiey mości Wilnie
znayduiących się, a do synagogi żydów Wileńskich
należących, podług constitutii uchwały seymu blisko
przeszłego, w Warszawie anni praesenti odprawo-
wanego, postanowioney na dymy porachowanych go-
spodarzow у sąsiadów zwerifikowanych у w tenże
regestr includowanych, z których dymów tak przy-
sięgę wykonać, iako też podatek rzeczy pospolitey

oddać należy, spisany roku tysiąc sześćset dziewięć-
dziesiątego, miesiąca Julij. Naprzód ulica Niemiec-
ka-— kamienica wielka, nazwana Kiszczynska, w tey
kamienicy gospodarz z sąsiadami dwudziestą trzema;
kamieniczka mała, nazwana Kiełczewska burmi-
strzowska, w niey gospodarz z sąsiadami dziewią-
cią; kamieniczka mała żydowska, w niey gospodarz
у sąsiad podle świętego Mikołaia dwóch; kamie-
niczka mała Narbutowska, w niey gospodarz z są-
siadami trzema; kamienica wielka, nazwana Słucka,
w niey gospodarz z sąsiadami dziesiąciu; kamienica
wielka, nazwana Brzostowska, w niey gospodarz z
sąsiadami dwudziestą dwoma. Ulica Żydowska —
kamieniczka mała, nazwana Bałaszkowska, w niey
gospodarz z sąsiadami sześcią; dom Szkolny, ka-
mienica wielka Feytelowska, w niey gospodarz z
sąsiadami dziewiętnastą: kamienica wielka Kozna-
wiszkowska, w niey gospodarz z sąsiadami piętna-
stą; kamieniczka mała, nazwana Kieyzarowska, w
niey gospodarz z sąsiadów siedmiu; kamieniczka
mała, nazwana Tymińgowska, w niey gospodarz z
sąsiadami czterma. Ulica Jadkowa — kamieniczka
mała Peceltowska, w niey tylko gospodarz sam
ieden; kamieniczka mała na przeciwko teyźe Pe-
celtowskiey, nazwana Danguartowska, w niey go-
spodarz z sąsiadami trzema; dom mały Rybnickiego,
na dwie części rozdzielony, ktury iest szpitalny, w
tych obudwu częściach domu szpitalnego — gospo-
darz z sąsiadów dwunastu; dom drewniany, mały,
na dwie czesci rozdzielony, nazwany Tołłoczkowski,
w nim gospodarz у sąsiedzi piętnastu. Na Żydow-
skiey ulicy druga pierzeia—kamienica wielka Stul-
binska, w niey gospodarz г sąsiadami ośmiu, druga
pułkamienicy teyże Stulbinskiey, w niey gospodarz
z sąsiadami szesnastu; pułkamienicy nazwaney 01-
szamowskiey, w niey sąsiadów z gospodarzem sze-
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iciu; druga.polowa,teyże Olszamowskiey• kamienicy,
jwtniey; gospodarz-z, sąsiadami, siedmiu; kamienica
wielka - przechoża; żydowska, .w nięy. gospodarzowi
sąsiadami piętnastu; •, kamienica,,w,ielka przechoża
JLazarowska. a<.teraz,w dzierżeniu iaśnie „oświeco-
nego, xiążęciaięgomości Radziwiła, kanclerza wiel-
.kiego xięstwa , Litewskiego ; zostaiąca, w nięy go-
spodarzy sąsiadami и pięciu; przy, teyże .kamienicy
druga mała,kamieniczka,! także nazwana, Łazarow-
ska,> w niey gospodarz-z; sąsiadami, z temi, co. yAw
tyle na, Jadkową ulice,,wychodząc, mieszkaią dzie-
wiąciu.; Summą czyni wszystkich tak gospodarzow
Żydow; z.isąsiadami dwieście szesnaście, .kamienic
wielkich siedm, kamienic małych czternaście. Na
kopiskach żydowskich za Wilią stróżów trzech, raie-
szkaią. ,Oprocz,tych, kamienic у domów żydowskich,
które pod jurisdiką iaśnie wielmożnego iegomości
ziędza biskupa WUenskiego,, .także pod jurysdiką

mieyską. zostaią, . tudzież po różnych kamienicach
у domach xiężych, klasztornych, у pańskich, szla-
checkich,, żydzi mieszkaią,,do których synagoga ży-
dów Wilenshich..піЄ:па1егу.іУ того реєстру вери-
фикацийного подъписы рукъ старъшыхъ жыдовъ
места его королевское . милости столечъного Ви-
ігенъского.харакътеромъ жыдовъскимъ подписа-
ныхъ, а на польский текъстъ претлумачоныхъ,
то.есть Пейсаха Мойжешовича, ,Іозефа Маръко-
вича, .Мойжеща Абрамовича тыми словы: . Реу-
sach.Moyżeszowicz ręką swą, Józef Markowicz ręką
swą,.Moyżesz Abramowicz ręką swą. Который же
тотъ .реесътръ верификацийный за поданемъ
черезъ жидовъ Ниленъскихъ старъшыхъ вышей
мянованыхъ до. актъ книгъ кгродъкихъ справъ
вечыстыхъ , воеводъства Виленъского принятъ,
акътыкованъ и уписанъ есть.

№6.

№316.-1691 г. 25 Іюля.

.Закладная,на домъ и огородъ Сальв дера на Щер йкишкахъ, подъ Лысою горою.

' Widimus z xiąg wieczystych Juryzdyki J. K.
Mci Horodnictwa Wileńskiego.

Roku tysiąc sześćsetnego dziewiędziesiątnego
pierwszego, miesiąca Apryla dwudziestego piątego
dnia.

Na urzędzie J. K. Mci Horodnictwa .Wileń-
skiego, przede mną Heliaszem Janem Staszkiewi-
czem, Podhorodniczym Wileńskim, od Wielmożnego
Imci pana Michała Karola Haraburdy, Marszałka
Słonimskiego, Horodniczego Wileńskiego postano-
wionym, stanowszy oczewisto pan Jan Wincenty
Salweder, mularz zamku J. K. Mci Wileńskiego,
list swoy dobrowolny zastawny zapis. w. imci panu
Franciszkowi Ruttichowi, aptekarzowi J . 'K. Mci
służący, przyznał, prosząc, aby był do xiąg urzę-
dowych J . K. Mci Horodnictwa Wileńskiego spraw
wieczystych wpisań, którego ia oglądawszy у czy-
tanego wysłuchawszy, kazałem do xiąg'wpisać,'a
wpisuiąc słowo do słowa tak się w sobie ma: Ja
Jan Wincenty Salweder, mularz J. K.Mci zamku
Wileńskiego, czynię -wiadomo tym moim' listeni do-
browolnym zastawnym zapisem; 'komu Ъу o tym te-

raz, у na potym wiedzieć należało, iż ja, będąc pilno
potrzebny pieniędzy, wziołem у do rąk moich wła-
snych .odebrałem, spełna odliczyłem złotych polskich
ośmset у czterdzieście od imci pana Franciszka
.^utticha,, aptekarza J. K. Mci, w'ktorey summie
dom,,moy murowany własny, tu w Wilnie, na Sze-
reykiszkach pod Łysą Górą, pod juryzdyką Horod-
nictwa; Wileńskiego, w pewnym ograniczeniu bę-
dący, to jest: z jedney strony końcem pod samą
Górą Łysą z krynicą wody, zdawna do niego na-
leżącą, a drugim końcem do rzeki Wilny, wpuł z
brzegiem у z ogrodem, do niego należącym nad tąź
Wijną, bokiem zaś jednym od placu Andrzeja Ka-
linowskiego, a teraz pana Piotra Hera, a drugim
nię^dy. od pjącu po zeszłym Krzysztofie .Czumie у
innych placów pustych po zeszłych bezpotomnie sła-
Wetnym Hanusie Tkaczu V Katarzyny4 Winkźelowny,
małżąkach osobliwyni: przywilejem J. K. Mci pana
naszego miłościwego swiętey pamięci Michała, Nay-
І*т}?Дг*$.: k, r° l a Л ^arezawie'dnia dwudziestego
czwartego- jttwietaia. roku1' tysiąc/ sześćet^siedindzie-
siątego!'ięszcz0 na tenWs^pfctftlac kontórowatty
~ . . . | ; і . . . Л | „ „ . . . . . , , . , . ... > : , , v . ' . r . ; | . . J ^ • Л . ІІІП
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żadney namnieyszey części z tego.domu mego nie
wyimując, ani wyłączając, wszystek ogułem tak,
jako się w sobie zdawna miał у teraz ma, ze
wszystkim na wszystko, imć panu Franciszkowi
Ruttichowi, aptekarzowi J. K. ATci z tego domu у
na swoy pożytek obróceniem do dnia dziesiątego

-Nowerabra, w roku teraznieyszym tysiąc sześćset
dziewiędziesiąt pierwszego przypadającego według
nowego Kalędarza, podałem у urzędownie w intro-
missyją postąpiłem, na którym terminie wysz po-
mienionym te złotych osmśet czterdzieście powinien
będę jegomości panu Ruttichowi monetą currenti
oddać, a jeślibym na tym terminie tey summy nie
wyliczył у do rąk iegomości nie oddał, tedy od
wyż mianowanego terminu w teyże summie wyżey
.pomienioney ten dom do lat trzech у daley, po so-
bie idących, od trzech do trzech lat aż do oddania
wysz pomienioney summy, trzymać ode mnie bez
żadney przeszkody, ani od krewnych moich, jeżeli
by się pokazali, pogotowiu obcych ludzi, ma moc у
wszelkich pożytków wynaydowau z onego wolen jest,
warując у to, przy oddaniu summy żadnego spusto-
szenia nie rachować iegomości powinien będę у
owszem co kolwiek jegomość pan Ruttich przybu-
duje у poprawi, tedy według wynalazku przyjaciel-
skiego powinien będę iegomości oddać у wszystko
zapłacić. Wolen tedy у mocen jest tym domem
murowanym moim, w possessyą swoją objąwszy w
wzwysz pomienioney snmmie, dzierżeć aż do odda-
nia summy, rządzić, dysponować, jako chcąc ordy-
nować у tymże prawem komu chcąc puścić у wszel-
kich pożytków z niego wynaydować. A jeślibym ja,
przepomniawszy tego listu mego dobrowolnego za-
pisu zastawnego, albo punktu у paragrafu jakiego,]

naruszył, w tym liście moim opisanego, tedy daję
moc siebie samego do wszelakiego sądu, prawa у
urzędu pozwać prawem nie statutowym, jako nay-
krotszym terminem, a ja, nie zażywaiąc prawnych
terminów у dylacyi, usprawiedliwić się powinien
będę, także у od kożdego turbującego o ten dom
moy imci pana Rutticha u kożdego sądu у prawa
zastępować pod zapłaceniem zaręki, jako sama waż-
ność sumray wynosi, to jest złotych ośmset czter-
dzieście, а у po zapłaceniu zaręki takowey przecie
ten list moy dobrowolny zastawny zapis, lubo у nie
pojednokrotnie zapłaceniu zaręki, przy zupełney
mocy zostawać ma у będzie. Y na tom dał ten
moy list dobrowolny zastawny zapis iegomości panu
Franciszkowi Ruttichowi z podpisem у pieczęcią
moją у z podpisem ichmościow panów pieczętarzow,
ode mnie ustnie uproszonych. Pisań w Wilnie roku
tysiąc sześćset dziewiędziesiąt pierwszego, miesiąca
Apryla dwudziestego czwartego dnia. U tego listu
przy pieczęciach podpisy rąk tymi słowy: Jan Win-
centy Salwader znam się bydź winnym. Ustnie у
oczewisto podług prawa proszony pieczętarz od pana
Jana Wincentego Saiwadera, mularza J. K. Mci,
podpisuję się Jan Szczunk, sekretarz J. K. Mci.
Ustnie у oczewisto prósz ny pieczętarz do tego li-
stu od pana Jana Wincentego Salwadera ręką
moją podpisuję się Karol Dębski. Ustnie proszony
pieczętarz do tego listu od osoby w nim wyrażo-
ney Krzysztoff Porcik. Który to list zapis zastawny
za ustnym у oczewistym zeznaniem osoby wyż mia-
nowaney jest do xiąg urzędowych J. К Mci Ho-
rodnictwa Wileńskiego wpisany

Изъ Р. О. В. П. Б., залъ Б, шк. 8, папка

И? 7> док. № 4°-

№ 317. —1691 г. 20 Іюля.

Вил некая іезуитская академія уступаема на Лукишкахъ свои нлацы и огороды

викарному костела св. Ивана въ зам нъ принадлежащих* костелу, сиежныхъ съ

акад мі й двухъ плацовъ съ постройками.

My niżey podpisami wyrażeni, oznaymuiemy te-
raznieyszego у na potym będącego wieku ludziom
tym naszym dobrowolnym zapisowym listem, iż ia
liądz Franciszek Kucewicz — rector collegium у

akademiey Societatis Jesu Wilenskiey, chcąc roz-
szerzyć dość ciasne mieysce akademiey w budynki
potrzebne dla aktów publicznych, a upatrzywszy
place dwa, kościołowi naszemu farskiemu Święto-
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Janskiemu na używanie RR. DD. Yicarijs perpe-
tuis z fundaciey pierwszey należące, na których
dotąd od collegium Wileńskiego naszego titulo em-
ptionis budynki stoią у w nich naymem dwu go-
spodarzow mieszka, z iednego boku podle mieszka-
nia kamienicę Adm. R. D. ісагіі perpetui kościoła
Świętego Jaua, a drugim bokiem do Kiewlanskiego
kamieniczki leżące,, otrzymawszy na to specialem
licentiam, in scripto datam et confirmatam od wie-
lebnego w Bogu xiędza Pawła Bochena, prowinciała
prowincyi Litewskiey societatis Jesu, takową za te
place dwa kościelne pomienione, in vim melioris
recorapensationiset maioris utilitatis ecclesiae, czy-
nię wiecznemi czasy commutacią, puszczając wieleb-
nemu w Bogu jegomości xiędzu Janowi Tarasowi-
czowi, ісагіо perpetuo ecclesiae S. Joannis w pos-
sessią у wolne zażywanie ogród nasz z murowanemi
у inszemi drewnianemi budynkami, tak iako się
zdawna ma w swoim ograniczeniu, za Wileńską
bramą po lewey ręce pod górą z iedney strony
drogi do Łukiszek mieskich do mostu murowanego
z przodu, bokiem prawym do placów mieskich pu-
stych sławetnego pana Stroczynskiego у pana Gier-
kiewicza, bokiem lewym do domku у ogroda Sy-
mona Mikołaia Miloniewicza — garbarza, tyłem do
góry у pola pustego piaszczystego у do mogił le-
żący, nie pienny, ani żadnym długów abo sum pie-
niężnych ciężarem zawiedziony. Na którego to og-
rodu oglądanie у revizią budynków iego ex vene-
rabili capitulo Vilnensi osoby od iaśnie wielmożnego
w Bogu nayprzewielebnieyszego iegomości xiędza
Konstantego Kazimierza Brzostowskiego z Bożey у
stolicy Apostolskiey łaski biskupa Wileńskiego, de-
putowane schodziły, to iest wielmożni ichmość xięża
Jan Kryszpin Kierszeszteyn, referendarz Wielkiego
xięstwa Litewskiego, kustosz, prałat kathedralny.
Jan Zgirski, Sacrae Theologiae Doctor, kanonik у
officiał generalny, Jan Skarbek, Lwowski у Wileń-
ski kanonik, у Jan Woronowicz, protonotarius
Apostołicus, cancellarius diaecesis Vilnensis у de
suflicientia maioris utilitatis ecclesiae przez taką
commutacią dały pomienioneinu jasnie wielmożnemu
iegomości xiędzu biskupowi Wileńskiemu informa-
cią. Który to ogród tak mieniony podałem w intro-
missią officiose przez generała iego królewskiey
mości woiewodztwa Wileńskiego, iako o tym fusius
obloąuitur osobliwy list urzędowey intromissiey,
temuż wyźey pomienionomu ісагіо perpetuo eccle-

siae S. Joannis dany. A że prawa kupna у intro-
raissie na ten ogród per incendium generale tego.
miasta Wileńskiego pogorzały, iako na to prote-
stacia była dawno, in anno millesimo sexcentesimo
decimo, miesiąca Julij dnia czwartego, przez wie-
lebnego xiędza Stanisława Włoszka — rektora na
ten czas collegium Wileńskiego w grodzie Wileń-
skim, przed jegomościa panem Janem Dowmontem
Siesickim—chorążym Wiłkomierskim, namiesnikiem
Wileńskim zaniesiona, a potym w roku tysiącznym
sześćsetnym sześćdziesiątym czwartym, miesiąca
Junii dnia ósmego przez xiędza Kazimierza Koia-
łowicza, na ten czas rektora collegium Wileńskiego
w tymże grodzie przed iegomością panem Janem
Oginskim—marszałkiem Wiłkomirskim, podwoiewo-
dzym Wileńskim odnowiona, tedy in ąuantum by
kto kolwiek o ten dom pomienionego iegomości
xiędza yicarium perpetuum turbował, ia sam wysz
mianowany rektor, pro tempore będący, nomine meo
et totius collegii Vilnensis ac successorum obowią-
zuię się tym listem od wszelkiey impetitiey wła-
snym kosztem collegii Vilnensis е іпсеге, podaiąc
pod evictią maiętność nasze, Rzesza nazwaną, w
woiewodztwie Wileńskim leżącą, o którą evictią
forum u sądu ziemskiego grodzkiego у głównego
trybunalnego przyimuię. Żadnego przy tym accessu^
ani praetextu sobie у successoribus meis, rectoribus
collegii Viinensis do rekuperowania in possessionem
suam tego ogrodu у budynków iego nie zostawuię,
ale cale у zupełnie vigore juris commutationis ius
meum possessorium praedicto ісагіо perpetuo
cedo et eidem iuri meo et collegii Yiinensis no-
mine renuntio. Także у ia xiądz Jan Tarasowicz,
vicarius perpetuus eeclesiae parochialis S. Joannis,
otrzymawszy na piśmie consens na uczynienie za
te zwysz rzeczone dwa place coinmutaciey od ja-
śnie wielmożnego iegomości xiędza biskupa zwysz
rzeczonego, a widząc, że ta commutacią z większym
pożytkiem może być kościoła Świętego у moim,
także у successorow moich, dobrowolnie ustąpiłem
tych dwu placów, ab antiąuo ad Yicarium perpetuum
Świętego Jana należących, у one w intromissią wza-
iemną iegomości xiędzu rektorowi wyżey pomie-
niouemu et collegio Vilnensi officiose puściłem. O
czym list intromissyiny wyraźnie sonat, contentuiąc
się cale у acceptuiąc podaną mnie у successorom
moim ogrodów у budynków zwysz opisanych com-
mutatią; także od tego czasu ani ja, ani successo-.
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l w i e moi,' ісагіі jfefpetui S. Joannis ёсСІеёіаё' pa-
rochialis,! nullo jiiriś titiilo accessura do tych dwtf
placów mieć więcy nie będą mogli'. Ćo wsżytko
pbd appróbacią iaśnie wielmożnego w Bogu nay-!
przewielebńieyszego iegomóści xiędza biskupa Wi-j
leńskiego poddaiąc,1 d/a więkśżey pewności rękami j
tiaszemi ień ćbmmutacyiriy lisi podpisaliśmy przy i
pieczęciach naszych. Pisań w Wilnie dnia dwudzie-
stego miesiąca Julij, roku Pańskiego tysiącznego
sźeścsetnegb dziewięćdziesiątego pierwszego. Pauluś
Bochen'! prarpbsituś provincialis per protinciam j
ІЛі апіае soóietatis Jeśu. Franciscus Kućewicz, rec-
tór ćollegii et academiae Vilnensis śoeietatis Jesu
m. p.Joarinies Michael Tarasowicz, yicarius eććle-j
siae parach! Vilheń. Anno Domini miliesiiho sex-|
ceńtesimó nonageśinio primb; die ёго' mehśis Au-

gosti secuiida praesentes' commutationis literae co-,
ram nobis Constantino Casimiro' Brzóstowski, Р і
et'Apostolicae sedis gratia epiśćópoTHnensi produc-
tae, lectae et susceptae, quas sicut iń eandem com-
mutationem faciendam conśensimus1, ita ad petitio-
nem Adm. R. Domini Joanniś Tarasowicz, vicarij
perpetui ecclesiae pardchialis Vilnensis tituli S;
Joannis authoritate nostra ordinaria approbavimus
roburąue perpetuae firmitatis ac inviolabiliś va-
loris apposuimus ііпае in palatio nostro episcopali;
Anno, menśe et die ąuibus supra; in cuius rei fi-
dem manum nostram subscripsimus et sigillum ap-
poni mandavimus: Constantinus, episcopus. Joannes
Woronówicz, Cancellar. Diaecesis Vilnensis m. p.

Изъ Р. О. В. П. Б., залъ Б, шк. 2, папка
202І, док. № 7/.

318. 1601 і\ 22 Шля.

Вводъ і зуитоівъ во владіаш двумя плацами возл их коллегіи.

Выпись зъ кнйгъ кгродскйхъ воеводства Ви-
ленского.

Лета отъ нарбжень'я 'Сына 'Божого тисеча
шестьсотъ дёве'ть'дёсятъ перъвого, мёсеца Юля
двадъцать второго дня.

На врадё госгюд'арьскомъ кгродскомъ Ви-чен-
скЬііъ, передо мъною'Михаломъ'Рафаломъ Шумъ-
скймъ, ііЬдстолимъ и гіодвоеводймъ Віілен скимъ,
ставіпы очевйсто енёралъ его королевъское ми-
лости воеводства ВйленъскЬго Янъ Дубровъский
іірызъиалъ квитъ свой ипътр'омнсыйный ку за-
пйсанью до книгъ кгродскихъ Виленъскихъ, въ
тые слова писаный: Ja Jan Dubrowski, generał
lego królewskiey mości woiewodztwa Wileńskiego
zeżnawam tym moim intróimissynym' kwitem, iź w
foku teraznieysźym tysiąc sześćseth dziewiędziesiąt
pierwszym, miesiąca July dwudziestego pierwszego
dnia, przy strome szlachcie, panach'Janie у Stani-
sławie Adamowićżach у panu Pawle Zdanowiczu,
byłem użytym у wezwanym od w Bogu wielebnego
fógomości żiędza Jana Tarasowicza, ісагіо perpe-
fuo ecclesiae Sancti Joannis do kamienice iegomo*
ści' przy dzwbnicy będącey, dla podania V intromis-
sią' у wieczystą possessią dwu' placów, przy teyże

kamienicy iegomosci będących, z budynkami muro-
wanemi у drewnianemi, na tych placach będącemi,
przez ichmościow oycow iezuitow pobudowanemi, za
prawem wieczystym zamiennym, od pomienionegó
iegomi.ści xiędza Jana Tarasowicza vicarij, ;perpetui
ecclessiae S. Joannis w Bogu wielebnemu iegomosci
xiędzu Franciszkowi Kucewiczowi, rectorowi kolle-
gium у akademiey Wilenskiey Śocietatis Jesu da-
nym, należących, iako'otym szerzey wszy tka rzecz
dostateczniey w tym liście wieczystym, zamiennym
zapisie iest opisana 7 wyrażona. Jakoż ia generał
z stroną szlachtą przy bytności tak samego wBogu
wielebnego iegomosci xiędza Franciszka. Kucewicza,
rectora collegium у akademiey Wilenskiey Śocieta-
tis Jesu, w tymże roku tysiąc sześćseth dziewięć-
dziesiąt pierwszym, miesiąca July dwudziestego
pierwszego dnia tę obadwa place, z budynkami na
nich będącemi, iako się zdawna w swoim ograni-
czeniu miały у teraz maią, a to z iednego boku
podle mieszkania kamienice > pomienionegó w Bogu
wielebnego iegomosci xiędza Tarasowicza ісагіі
perpetui, a drugim bokiem do kamienice niebo-
szczyka pana Kiewlanskiego leżące, stosując się'do
tegbź prawa wieczystego zamieEaego przerzeczonemu
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w. Bogn wielebnemu iegomości x}ędzu Franciszko-,
wi Kucewiczowi, ręctorowi collegium у akądemjey
Wilenskiey Societatis Jesu w moc, władze, spo-
koyne dzierżenie у wieczyste używanie podałem.
Za którym takowym podaniem у intromittowaniem
moim ieneralskim iegomość xiądz rector collegium
Wileńskiego, zostawszy wieczystym possessorem tych
obudwu placów, mną generałem у stroną szlachtą
oświadczył у opowiedział. A tak ia ienerał, córa
widział у słyszał, to wszytko na ten moy intro-
missyny kwit spisawszy z pieczęcią у z podpisaniem
ręki mey, także z pieczęciami strony szlachty, przy
mnie na ten czas będącey, ku zapisaniu do xiąg
grodzkich Wileńskich podałem у przyznałem. Pisań

u^ suprą. У. т̂ г.о шг^трдэдисыйного. свиту, прьі
печатехъ. нодъіщсь руки ецерада т,ыми, с^раы:
Jan Dubrowski generał, iegp krójęwskiey mości,
województwa Wileńskiego ręką swą. Еогорый .асе.,
тотъ иыътромисыйный квитъ, за очевистымъ
веръху меиеного енерала созъианемъ, есть до
книгъ кгродъскихъ Виленъскихъ прынятъ и
уішсаиъ, съ которыхъ и еесъ вьшисъ иодъ пе-
чатью врадовою въ Богу велебъному его милости
ксеяъдзу Фраиътишъку Куцевичу, рекътору кол-
леюмъ н академии Виленъской Социетатисъ Езу
есть «ыдаиъ. Писаиъ у Нилыш. (L. S.)- Янъ
Вольский, войский, писарь кгродский Виленский.

Изъ Р. О. В. П. Б., залъ Б, щк. 8, папка j , Л: j6.

г. 21 Аргустд.

Заявлені :зознаго о ввод Изабеллы Хрдкевич Бой во ,влад н,і ,Ходк ви.човскимъ

доиомъ на Большой улиц .

Ja Kazimierz Leon Sawaniewski, ienerał j . k.
mści woieivodztwa Wileńskiego zeznawam tym
moim intromissynym kwitem, iż w roku terazniey-
szym tysiąc sześćset dziewiędziesiąt pierwszym,
miesiąca Augusta dwudziestego pjerwszegs dnia,
maiąc przy. sobie stroną trzech szlachciców p. Jana
Żahorskiego, p. Theodora Romanowskiego a p.
Pawła Boholubskisgo, z ktoreini byłem użyty do
pałacu, nazwanego Chodkiewiczowskiego. z Rybnego
końca pod Smokami, iednymi wrotami na ulicę
Wielką, idącą do S. Jana kościoła у do zamku Wi-
leńskiego, a drugiemi wrotami przeciw samey ulicy,
do bramy Spaskiey idącey, stojącego, od iasnie
wielmożney iey mści paniey Izabelli Lackiey Chod-
kiewiczowey, iMozyrskiey у Błudzienskiey starości
ny, przez sługę ieymści, to iest inić pana Feliciana
Muchlinskiego dlia obięcia у podania w intromis-
syią у realne dzierżenie .wysz pomieniony pałac
postiata wielmożnego imć pana Jerzego Karola
Chodkiewicza, oboznegoW. X. Lit. Tedy za przy-
byciem moim mnie ienerała.yz pomienioną stroną
szlachtą.do wysz.pomifiuionego . pałacu Chodkiewi-
czowskiego, sługa wysz rzeczony imć pan Muchlin-
skl żądał mię, abym iasflie.wielmoźney. ieymć pa-

niey starosciney Mozyrskiey у Błudzienskiey pri-
mario za zaciągniony dług przez godney pamięci
iasnie Avielmożnego imć pana,Chodkiewicza, woie-
wody Wileńskiego, ;u jego mć pana'AIle'czka'złotych
pięć tysięcy, a przez ieymć wypłacony,'" item za
łożone koszty na restawracyią lak samego pałacu,
iako у tylney,kamienicy, po zruinowaniu nieprzy-
iaciela Moskala, gdy jeszcze na ten czas zeszły god-
ney pamięci wielmożny imć.pan obozny W.' X. Lit.
w młodych leciech był, wydała złotych piętnaście
tysięcy, za iedno zniosszy, za summę złotych dwa-
dzieścia tysięcy tak iasnie wielmożney ieymć pa
niey Izabelli Lackiey Chodkiewiczowey, Mozyrskiey
у Błudzienskiey starosciney, iako у pozostałemu
potomkowi godney pamięci wielmożnego iego mci
pana oboznego W. X. Lit. imć panu Janowi Chod-
kiewiczowi, oboznicowi W. X. Lit., a wnukowi
ioymć, w intromissyią, w moc, dzierżenie у realną
possessią krom żadnego ni od kogo bronienia po-
dałem. A tak iasnie wielmożna ieymć pani Staro-
ścina Mozyrska у Błudzienska imieniem swym,
iako у imieniem imć pana wnuka swego у za wysz
pomienioną summę dwadzieścia tysięcy złotych pol-
skich dzierżącą у possessorską 'zostawszy, mną їв-

W** • • ; • • • • \ •
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nerałem у stroną szlachtą oświadczyła. I na tom
ia ienerał dał ten moy iatroraissyiny kwit pod
pieczęciami strony szlachty przy mnie byłey. Pi-
sań "w Wilnie anno, mensę еї die ut supra. Kazi-

mierz Leon Sawaniewski jenerał jego kr. mści wo-
iewodztwa Wileńskiego ręką swą.

Тоже, залъ Б, шк. 2, папка 202, док. «Л? юб.

№ 320.—1695 г. 20 Іюня.

Продажная запась Екат раня Ро:'ов ЦІЇКЯ Соколовскому на домъ, на Спасской

улиц , подл жащія юрисдикЬ ііитрополнга.

Ja Katarzyna Rogowszczaaka, pierwszego mał-
żeństwa Matyaszowa Skorska, a powtórnego Micha-
łowa Gruszecka, mieczniczka у mieszczanka miasta
iego królewskiey mości Wilna, czynię wiadomo у
zeznawam tym moim dobrowolnym wieczysto prze-
dażayra listem zapisem, daiąc wiedzieć kożdemu,
komu by tego potrzeba było, o tym, iż ia, wysz
rzeczona osoba, maiąc dom moy w Wilnie pod ju-
rydyką metropolitanską, idąo z Sawiczoy ulicy do
Spaskiey Bromy po lewey ręce, iednym bokiem do
domu pana Jerzego .Misierzewskiego, tył^m do ka -
raienicy Kromberkowskiey, trzecim bokiom do domu
paaa Bazylego Szabłowskiego leżący, przez mię we-
spół z nieboszczykiem panem Alatyaszem. małżon-
kiem moim pierwszym nabyty prawem kupnym
od pana Mikołaia Jankowskiego, opiekuna, a panny
Heleny Stanisławowny Hrehorowiczowny, lako sa-
mey aktorki za summę złotych dwieście pięćdzie- i
siat. Będąc tedy pilno pieniędzy potrzebną na moią
własną potrzebę, za ten moy dom ze wszystkim,
tym. iakom sama tak z nieboszczykiem małżonkiem

jasnie wielmożnego iegomości xiędza metropolity
obiąć dopuszczam, daiąc moc wysz pomienionym
ichmościom ten dom trzymać у pożytki wszelkie
wynaydować у komu chcąc ony dać, darować, za-
stawić у zamienić. Co się iednak dziać powinno z
consensem urzędowym metropolitanskim, jakośmy
sami czynili. Do tego czynsz coroczny tak, iako za
nas płacony był, do tegoż urzędu у ichmość po
pułkopy oddawać, a prócz tego, żadney powinności,
ani płaty z tego domu płacić nie będą. Do którego
у ja sama, jako się interessować odtąd nie mam,
tak у od kożdego wstempuiącego zastępować у
ewinkować powinna będę, pod zaręką summy zło-
tych dwóch set pięćdziesiąt. O którą zarękę wolno
mię będzie ichmościom do wszelkiego, iako chcąc z'
których koi wiek dóbr у osoby moiey, sądu pozwać
у zakazać, gdzie ia stanąć mam у skutecznie w
potrzebie у sprawie o ten dom moy przedany
usprawiedliwić się powinna będę у skutecznie ewin-

ichmościow. Pod którą zarękę у ewikcią
podaię wszelkie dobra moie, które mięć będę, a

moim, jako у potym była w posssssiey wzięłam у ; w niedostatku у samą osobę. I ten list moy wie-
do rąk moich własnych spełna odliczyła gotową j czysto przedaźny we wszystkich punktach zyscić у
rękodayną suminę pi-niędzy złotych polskich dwie-'dotrzymać powinna będę pod tąż wysz opisaną za-
ście pięćdziesiąt od wielmożnych iegomości pana ręką. I na tom dała ten moy list dobrowolny, wie-
Władysława Sokołowskiego, podkomorzego xięstwa J czysto przedaźny zapis przy pieczęci z podpisem
Inflantskiego у ieymości paniey Anny Karężanki, j ręki mey, a w nieumieiętności na mieyscu moim
małżonków у zaraz wszystkie sprawy, na ten dom i ichir-ościow panów pieczętarzow odemnie uproszo-
moy mnie służące, do rąk ichmościow oddawszy,
sama się z onych zrzekam, nie zostawuiąc żadnego
sobie у nikomu z krewnych moich, pogotowiu ob

nych. Pisań w Wilnie, roku tysiąc sześćset dzie-
więdziesiąt piątego, miesiąca Junij dwudziestego.
Na mieyscu paniey Katarzyny Rogowszczanki, pier-

cych osób, żadnego przystępu, na osoby ichmościow jszego małżeństwa Skorskiey, a powtórnego Micha-
wlewam. Oraz równo z datą tego listu moiego łowey Gruszeckiey, iako pisma nie umieiętney, za
tenże dom moy w moc у intromissią przez urząd prozbą oney do tego prawa wieczysto przedażnego
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wielmożnego iegomości pana Sokołowskiego, pod-
komorzego xięstwa Inflantskiego у samey ieymości
danego podpisuie: Jan Michał z Chrzenw Chrzenow-
ski, czesznik powiatu Lidzkiego. Ustnie proszony
pieczętarz od [.'aniey Katarzyny Roszczanki, primi
voti Skorskiey, a potym Michałowey Gruszeckiey,
jako pisma nie umieiętney, do tego listu, wieczysto

przetfażnego zapisu • ręką się, moią podpisuie Stani-
sław Eydziatowicz, chorąży Smoleński. Ustnie pro-
szony pieczętarz od osoby wysz mianowaney do
tego zapisu według prawa podpisuie się. Wale-
rian Kazimierz Godebski, podstoli powiatu Piń-
skiego.

Тоже, залъ Б, шк. 6, папка Je 164, док. Л? ?2.

Л 821.-1696 г. 5 Сентября.

Продажів я запись Симеона Р&ковича Андрею Кулаковекому на домъ на улиц

Лоточекъ.

Ja Symon Rakowicz, mieszczanin y szwiec miasta
i. k. mści Wileńskiego, pod jurysdyką metropolic-
ką Wileńską będący, wiadomo czynie у zeznawam
sam na siebie tym moim dobrowolnym wieczysto
zrzeczonym przedażnym listem zapisem, komu by
p tym teraznieyszego у па potym będącego wieku
ludziom wiedzieć należało, ku potomney podaiąc
wiadomości, iż co maiąc ia Rakowicz od zeszłego
z tego świata s. p. iaśnie wielmożnego, w Bogu
nayprzewielebnieyszego imci xiędza Gabryela Ko-
lendy, z łaski Bożey у stolice Apostolskiey prawo-
sławnej arcybiskupa Połockiego, Witebskiego,
Mscisławskiego biskupa, Berezwieckiego, Leszczyń-
skiego, Supraskiego archimandryty, metropolii
Kiowskiey, Halickiey у wszytkiey Rusi administra-
tora, względem stałey z dopuszczenia Bożego na w.
x. Lit. od wiarołomnego nieprzyjaciela Moskwicina
wielkiey w mieście tuteyszym Wileńskim przez
zgorzenie wielu domów ruiny, plac Pawła Lindiły,
szewca, na którym dom onego pobudowany zgorzał,
do budowania у murowania na nim według upo-
dobania mego у do przedania komu chcąc mnie
pozwolony, pod iurysdyką metropolicką będący, z
płaceniem od tego placu na kożdy rok po pułta-
lera, to iest po złotemu у groszy piętnastu pol-
skich w dzień Zapust ruskich maslnych czynszu,
iako o tem wszytka rzecz w prawie, od wysz mie-
nionego imci xiędza metropolity ranie na ten plac
danym, szerzey у dostateczniej iest wyrażona. Na
którym to placu, na Łotoczkowey ulicy, pod iurys-
dyką metropolicką będącym, pobudowawszy ia Sy-

mon Rakowicz domek moy drewniany ze dwiema
ścianami izby murowanymi, swym własnym kosztem,

ony przez lat kilkadziesiąt w swoiey nienarusz-
nie trzymałem possessiey. A że teraz pod czas tak
barzo trudny, będąc pilno potrzebny pieniędzy na
wypłacenie własnych moich rożnym osobom dłu-
gów, a nie mogąc przy starości lat moich ni skąd
onych żadnym mieć sposobem, tedy ten pomieniony
domek z placem у ze wszelkim na nim będącym
budynkiem, to iest ze dwiema izbami białemi, w
iedney izbie dwie ściany murowanych, z kominem
murowanym, z piwniczką pod izbą białą od ulicy,
z piekarnią naprzeciwko у z komorą • przez sień, w
pewnym ograniczeniu będący, poczynaiący się wro-
tami od ulicy Łotoczkowey, a bokiem iednym od
tyłu domu pana Pląta, złotnika Wileńskiego, dru-
gim zaś bokiem у koncern do domu pana Bazylego
Sielawy, mieszczaninowi у szewcowi tegoż miasta
i. k.mci Wileńskiego, panu Andrzeiowi Kułakowskie-
mu у pani Agacie Stankiewiczownie Andrzeiowey
Kułakowskiey, małżąkom, za pewną spoiną gotową
rękodayną summę pieniędzy, to iest za cztyrysta
złotych polskich im samym у potomkom ich, żadney
naymnieyszey rzeczy z pomienionego domku, z budyn-
ków у z muru na siebie samego у пі na kogo innego
nie wymuiąc у пі wyłączając, ale wszytek ogulnie
na wieczne a nigdy nieodzowne czasy w moc, władzę,
spokoyne dzierżenie у wieczyste używanie przeda-
łem у równo z datą tego listu mego, dobrowolne-
go wieczystego przedaźnego zapisu do ręku moich
wszytką spełna summę złotych «lyrysta od pana
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Kułako wśkiego у pani; małżąki iego4 odliczywszy у
Odebrawszy, z' ktorey4 odebrania wiecznie kwituię

•у w intrbmissyą'wieczystą'przez urzą'd metropoli-
tanskiey iurysdyki,' bez' żadriey nayrahieyszey • ni-od
kogo ćóntfadykeyi^pbdałem^postąplłem, zawiodłem
у intromittowałem, na który plac у prawo stare,
mnie Rakówiczowi przed datą tego zapisu, a po
dacie teraz w osobie mey panu Andrzeiowi Kuła-
kowskiemu у pani małżące iego służące, od iraci
xiędza metropolity dane, do rąk onych oddałem.
A sam się z tey przedaźy moiey wiecznie zrzekszy
na osoby ich wlałem. Wolni tedy у mocni będą
pomienieni małżąkowie, pan Andrzey Kułakowskl у
paniroałżąka iego tym domkiem у placem, ode mnie
sobie na wieczność przedanym, bez żadney na ym niey-
szey ode mnie samego у ni od kogo z bliskich, krew-
nych, sukcessorow moich (których wiecznie oddalam)
przeszkody, iako chcąc według woli у naylepszego
swego upodobania szaphować, komu chcąc dać, da-
rować, przedać, zamienić, rozszerzać у zapisać. Do
którego domku żadnego tak samemu sobie, succes-
sorom, bliskim, krewnym, pogotowiu obcym niena-
leżnym osobom, żadnego prawa, przystępu, prae-
textu, odezwu у naymnieyszey wiecznemi czasy nie
zostawuie naleźytości. Lecz owszem od kożdego, w
ten domek, plac, albo w naymnieyszą część bu-
dynków, murów wstępującego у przeszkodę jaką
kolwiek czyniącego, ewinkować, zastępować, za da-
niem sobie urzędowym znać, pana Kułakowskiego
у samą swym własnym. groszem у nakładem' tyle
razy, yle by tego potrzeba ukazowała, pod zapła-
ceniem zaręki czterechset złotych polskich; mam у
powinien będę. Pod kturą zaręke у eyictią podaie
tą wjsz mienioną summę, przez mię odebraną,/ у

wsżytką irioią ruchomość. A i po-zapłaceniu tey
zaręki by : 'nie poiedriokrótnie, przecie ten ;moy
dobrowolny "wieczysty przedażny zrzeczony: zapis u
kożdego sądu, prawa,: urzędu у !na "wszelkim iniey-

;scuze wszytką w nim wyrażoną' rzeczą przy"za-
pełńey; niepiorusźnie riia być zachowany mocy "y
walorze, iakoby iuż pan'Kułakówskiу pani mał-
żąka onego w dzierżeniu у wieczystey possessyi
pomienionego domku ze wszytkim a wszytkim bu-
dynkiem, iakom ia sam trzymał, na wieczność, z pla-
cem przedanym, ni na czym przez nieevinkowanie
moie nie szkodowali. I na tom dał ten moy list
dobrowolny przedażny zapis z podpisami rąk у
pieczęciami ichmć panów: pieczętarzów, ode mnie,
iako od nieumiętnego pisma, ustnie у oczewisto
uproszonych, niżey na podpisach rąk ichmć wyra-
żonych. Pisań w Wilnie roku tysiąc sześćset dzie-
więćdziesiąt szóstego, ; miesiąca Septembra'i piątego
dnia. Ja Simon Rakowicz, nieumientni- pisać/'pro-
siłem iegomości pana Dawida Pląta teyźe iurisdieii
metropolicky do podpisania tegoż listu. Ich' Dawid
Platt, alsz erbettener Zeyge, dieser Schrift-mit
eygener Hand. • Ja pieczętar1 uśnie uproszony iód
pana Symena Rakowicza, zaczym dla lepszey wiary
ręką swą podpisuie Jakub; Jakutowicz. Ja Simon
Wasiliewicz,'pieczętarz ustnie uproszony odSymo-
na Rakowicza, zaczym dla liepszey wiary ręką
swą 'własną podpisuie się. Ja pieczętarz upro-
szony od pana Simona Rakowicza do tegoż listu,
zaczym-dla liepszeywiariręką swą podpisuie Kotr
Łaucewicz.

Тоже,-залъ'Б, "'шк. "іў, /папка 'J\°- 64, док.
Ml6.

№.1822.'~' г.1» 9 Мня.

Жало ба Владислава •ВржоеФйвскаго 'на- Юдицкат<і!'за' умыйгл нное, "ntf его прика-

о,"раёбйті ''струга" съ тойЦраийtaa р к ' Виліи.

Skiego',1:na:iasnid!wielmożnego imsci'pana'Jana-Ju-
dyckiegój kasztelahica Mińskiego, 'iako samego prin-
ćypała,; ana l ;śług^ yfactora ; : obwałowanego iego

Wieliczka, 'iako w rozkazie

Solennąmanifefetatią swą zanosił у protestował
wielmożny imsć pan^Jan: Władysław Bfiostowski,1

referendarz W; X.'Lit;, za wzi^iem pewney wia-
domości od sługi swego:pana'Stephana'Pierzćhal-
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uczynku niżey wyrażonego będącego, o to i w ten
sposób, iż obźałowany iegomść maiąc przeciw ża-
łuiącemu dawny zawzięty rankor, a nie mogąc yna-
czey iakowym by sposobem ony do skutku przy-
prowadzić, tedy, gdy źałuiący w. roku teraznieyszym
tysiąc sześćset dziewiędziesiąt ósmym na strugach
swych z rożnemi towarami, iako to ze zbożem żyt-
nym, nasienniem konopnym у lnianym, tudzież у
z pieką, przez wysz pomienionego sługę swego pana
Stephana Pierzchalskięgo, rzeką Wilią posłał do
Królewca, gdzie ieden strug żałuiącego, zwyczayną
drogą wodną ydąc, iako iuż onema czas przyszedł,
do.przystani tedyprzypłynowszy tego roku Wy
pisanego,' miesiąca Marca szóstego dnia pod wieś,
nazywaiącą Purwy, w woiewodztwie Wileńskim
leżącą, przy brzegu z iedney strony iaśnie wiel-
możnego iego mści pana woiewody Wileńskiego,
Hetmana, w. W. X. Lit., przezywaiącym uroczy,
śzczem Kierowieliszki; a teraz w dzierżeniu u ie-

"gornści pana Kuczewskiego, rotmistrza iego kroi.
mści będącym, z drugiey • zaś'strony brzegu wiel-
możnego imści pana Komorowskiego, kuchmistrza
W. X. Lit., stanoł. Który to ten żałuiącego strug
gdy iuż w tym przystanowisku był wo wszystkim
opatrzony у linami według zwyczaiu dobrze uwią-
zany, tamże у obżałowanego imści strugi z towa-
rami tymże portem rzeką Wilią szli do Królewca,
przy których strugach zostawał wysz pomieniony
obżałowany faktor iego mści, który, z własnego
rozkazania samego obżałowanego iego mści będąc
subordynowanym ku szkodzie żałuiącego iego mści,
dowiedziawszy się, iż strugi żałuiącego wprzód- idą
у muszą w przystani być u tey to pomienioney
Purwy, tedy przywodząc ten obżałowanego rankor
za rozkazaniem pana swego do skutku, miiaiąc
inne strugi, kture o czwierć mili od Purwy przy
brzegach w przystani zostawali, z których tych
strugów styrnicy у czeladź pomienionego factora
obżałowanego imści przestrzegali у upominali, aby
daley nie szedł, oznaymuiąc, iż wolnego brzegu u
tey Purwy nie będzie miał, iakoż obżałowany, nic
nie respektując na ludzkie przestrogi у upominaniej

tym barziey poczytaiąc sobie za wielkie szczęście,
maiąc wiadomość o strugu żałuiącego, tam będą-
cego, iż przedsięwziętości rozkazaniu obżałowanego
pana swego iest mieysce dobre po temu, aby mógł
wypełnić, tamże factor obźałowanego, nadieżdzaiąc
z strugami pana swego na wysz pomienione miey-

sce ku brzegowi tera-Oi gdzie strug. żaMącego
noł, naypierwiey obżaławańy faeter iego mści, ze*
brawszy z strugów swych łądzi parobków, imionami
у przezwiskami iemuż sameiąu dobrze wiadomych,
z strzelbą ognistą, z Miami, z rożnym orężem do
boiu należącym, człowieka do kilkudziesiąt, sam i
onemi, na łodzie przy strugach będące powsiadać
szy у przed przysciem. swych strugów wiosłami1

narabiaiąc, co nayprędzey spiesząc, ynne strugi, u
tegoż brzegu stoiące, nie gabaiąc nic onych, pómi-i
nowszy,-tylko na strug żałuiącego, powysiadawszf-
z łodzi na brzeg z tą wszystką gromadą swą, na-
padł, tamże gwałtownie od brzegu żałuiącego strug1

odbiiaiąc, a sobie na tym mieyscu przystań czyniąc;
styrnika samego у czeladź strugową wszystkich,-
biiąc у do nich strzelaiąc, od strugu żałuiącego-
odpędzili, a odpędziwszy onych, liny trzy;'to iesf
somy dwie у linę nową, ktoremi strug żałuiącegó
był u brzegu uwiązany, siekierami poodcinać у od
brzegu, w to trafiiąc, aby strugiem obżałowanego
z bystrości impetu wodnego mógł być rozbity, ode-
pchnąć kazał. Który.strug żałuiącego bez styrnikai
у czeladzi, skoro liny poodcinali у od brzegu od1-'
parli, w tym tedy razie z bystorści wodney, gdy
strug obżałowanego imści był barzo rozpędzonym,1

którym styrnik tftgo strugu obżałowanego, także zar

rozkazaniem у subordynowaniem obżałowanego fac-
tora swego, godząc, aby ten strug żałuiącego był
rozbitym, tylko co odepchnięty, a poprzek wdłuż
rzeki Wilii z mieysca powoli sobie zaczynał płynąć,
tedy pomieniony styrnik strugiem swym do ude-
rzenia wpuł na rozbicie onego nakierował; tamże z
tego impetu у rozpędzenia barzo wielkiego przo-
dem strugiem swym wpuł struga żałuiącego ude-
rzył, z którego uderzenia wszystek strug żałuią-
cego, kosztuiący złotych osmset, rozsypałsię у deski
bokowe rozpłynelisię, a ten wszystek towar żału-
iącego, którego było na dziesięć tysięcy złotych
polskich, ze dnem sedesu tego strugu w rzece Wi-
lii zatonoł, któremu żadnego ratunku niemogli do-
dać. Który to takowy bezbożny uczynek у niezno-
śną szkodę przez rozkazanie obżałowanego iego
mści popełniwszy, ieszcze tenże factor iego" mści
imieniem obżałowanego pana swego, tak na zdrowie
samego żałującego iego mości, iako na sług, cze-
ladź, boiar у poddanych przed roźnemi ludźmi tani
będącemi odpowiedź у pochwałkg, uczynił. O co
tedy wszystko chcąc źałuiący iegomość z obżałowa-

62
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пуш iego mścią prawem czynić у tey swey niezno-
sney poczynioney szkody dochodzić, dał tę swą ża-
łobę do xiąg urzędowych zapisać, co iest zapisano.

Przy którym oppwiadaniH stano wszy oczewi-
sto ienerał J. K. Mści woiewodztwa Wilonskiego
niżey na podpisie ręki onego wyrażony, kwit
swoy relacyiny przyznał, w te słowa pisany. Ja
niżey na podpisie ręki mey mianowany ienerał i.
k. mści woiewodztwa Wileńskiego zeznawam tym
moim relacyinym kwitem, iż co w roku terazniey-
szym tysiąc sześćset dziewiędziesiąt osmyra, miesiąca
Maia dziewiątego dnia byłem użytym z stroną
szlachtą, panami Jakubem у Marcinem Zaleskiemi
od sługi wielmożnego iego mści pana Jana Włady-
sława Brzostowskiego, referendarza W. X. Lit., to
iest iegomści pana Stephana Pierzchalskiego do
wsi, nazywaiącey Purwy, w woiewodztwie Wileń-
skim leżącey, do brzegu iaśnie wielmożnego iego
mści pana woiewody Wileńskiego, hetmana w. W.
X. Lit., uroczyszczem przezywaiącego Kieromeliszki,
teraz w dzierżeniu u imści pana Kuczewskiego,
rotmistrza iego kr. mści będącego, obok brzegu z
drugiey strony wielmożnego iego mści pana Komo-
rowskiego, kuchmistrza W. X. Lit. zostaiącego, dla
oglądania strugu rozbitego pomienionego wielmoż-
nego iego mści pana referendarza W. X. Lit., gdzie
tedy za przybyciem moim na wyżey wyrażone miey-

sce у z tą stroną szlachtą za okazywaniem widzia-
łem tego strugu "rozbitego deszczki, bokowe na
brzeg wywleczone trzy, a dwie barzo daleko od
tego' mieysca przeięte, także na brzeg wywleczone.
Przy tym widziałem liny trzy strugowe wpuł po-
przecinane у inne drzewo do strugu należące. Które
te rozbicie strugu mienili być sobie stałe za roska-
zaniem iaśnie wielmożnego iego mści pana Judyc-
kiego, kasztelanica Mińskiego, przez faktora imści,
to iest iegomść pana Stephana Wieliczka, za odpę-
dzeniem styrnika у czeladzi od tego strugu po
ucięciu poraienionych trzech lin у od brzegu ode-
pchnięciem, wpuł strugiem iego mści uderzeniem,
który ten strug kosztował osmset złotych polskich;
у to też mienili, iż towaru rożnego w rzece Wilii
zatonęło na dziesięć tysięcy złotych polskich, gdzie
te rozbicie tego strugu rzeką Wilią ydąc do Kró-
lewca stanęło roku, miesiąca, dnia у sposobem ob-
szerniey w protestacyi wyrażonym. A tak ia iene-
rał, com widział у słyszał, tedy to wszystko na
ten шоу relacyiny kwit spisawszy, z podpisem ręki
mey przy pieczęci strony szlachty ku zapisaniu do
xiąg grodzkich Wileńskich podałem. Pisań ut supra.
Jan Dąbrowski, ienerał i. k. mci w. Wileńskiego
ręką swą.

Виленск, центр, архивъ. Изъ актовой связки
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Явка духовнаго зав щанія Ивана Рейнгольда З ра.

Actykatia testamentu zeszłego z tego świata
iegomości pana Jana Reynolda Zeiera — łowczego
Kijowskiego.

Roku od narodzenia Syna Bożego tysiąc sześć-
set dziewiędziesiąt ósmego, miesiąca Maia dwudzie-
stego ósmego dnia.

Na urzędzie iego królewskiey mości woie-
wodztwa Wileńskiego, przedenmą Michałem Rafa-
łem Szumskim — podstolim у podwoiewodzim Wi-
leńskim, postanowiwszy się oczewisto ieymość pani
Anna Weyszkowska Janowa Reynoholdowa Zeie-
rowa—łowczyna woiewodztwa Kijowskiego, testa-
ment małżonka swoiego w Bogu zeszłego z tego

świata godney pamięci iegomości pana Jana Rey-
noholda Zeiera—łowczego woiewodztwa Kijowskiego,
do akt grodu Wileńskiego podała, prosząc, aby
był przyięty, actykowany у do xiąg grodzkich wo-
iewodztwa Wileńskiego wpisany, który wpisuiąc w
xięgi słowo do słowa, tak się w sobie ma: W Irnie
Troycy Przenaswiętszey, Oyca, Syna у Ducha Świę-
tego, Amen. Ja Jan Reynohold Zeier—łowczy wo-
iewodztwa Kijowskiego, uważaiąc żywot kożdego
człowieka, na tym świecie żyiącego, na niepewnym
fundamencie, zwłaszcza gdy koniec onego Pan
Naywyższy zastępów przed oczema ludzkiemi za-
krył, nie w inszy podobno cel, tylko aby kożdy
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człowiek, zostaiąc na straży zawołonia pańskiego,
gotów był; takowegoż у іа wysz pomieniony za-
wołania spodziewaiąc się, ażeby у mie Stworzyciel,
odkupiciel moy nie gotowego nie znalazł, umyśli-
łem, poko na ciele у zmysłach zdrowy jestem,
ostatnią dispozytią moią у ten testament uczynić,
a to naybarziey dla tego, aby miła małżąka moia
ieymość pani Anna Weyszkowska у dziatki, pier-
wszego małżeństwa syn, córki dwie po zeysciu
moim z tego świata trudności iakiey, za tym za-
wodów prawnych nie miała, naprzód tedy dusze
moią od którego wyszła Panu Bogu Wszechmogą-
cemu, w Troycy swiętey Jedynemu, w ręce Jego
Święte polecam у oddaie pokornie, iako grze-
sznik, korząc się przed jego świętym magestatem,
aby mie pan Naywyższy, Stworzyciel moy nie ra-
czył według wielkości grzechów moich sądzić у
karać, ale się raczył zmiłować nademną według
nieprzebranego miłosierdzia swego świętego, ciało
zaś moie grzeszne ziemi oddaie, kture aby według
obrzędu kościoła Świętego Chrzescianskiego confe-
sśij Augustanskiey, w Wilnie na Niemieckiey ulicy
będącego, w szopie za Wileńską bromą bez żadney
pampy swiatowey, tylko trune czarną ufarbowaw-
szy, płótnem ze srzodka wybiwszy, ciało w koszule
miasto czamary ubrawszy, pochowała miła małżąka
moia, pilno proszę, cnotą, wiarą у miłością obowią-
zuiąc, aby obrzędów kościoła świętego rzymskiego
przy śmierci у na pogrzeb nie zażywała у nędz-
ney duszy moiey cięszkości nie zadawała. Co się
tknie dóbr leżących у ruchomych, te iż są nie
dzielne w dispositiy rodzica dobrodzieia moiego, za
czym onemi nie disponuię, ponieważ у dziatki,
kture z małżąka moią miłą spłodziliśmy, pozcho-
dzili z tego świata, lecz iż teraz małżąka moia w
cięrzaże zostaię, ieslibym ia zszedł z tego świata
pierwiey, niżeliby ią Pan Uóg rozwiązał, a po śmierci
moiey dał by Pan Bóg oney potomka syna, albo
córkę, tedy pokornie proszę rodzica dobrodzieia
moiego, aby z tey cząstki, kturaby na mnie przy-
chodzić miała, iesli syn będzie, równa cząstka, iesli
córka, według prawa to, co by iey należeć miało,
do małżąki mey dobrodziey rodzic oddał, albo ich-
mość panowie bracia oddali bez żadney turbacy у
zawodów. Nabytych ani zasłużonych dóbr żadnych
niemam, bo lubo za siedmnastą letnią służbę moią
zeszły z tego świata wielmożny iegomość pan Je-
rzy Tyzenhawz—miecznik Wielkiego Xięstwa Li-

tewskiego darował mi sześćset talary bitych, na
kture mi niekturzy ichmość panowie successorowie
dali recognitią prawną, że prędko zapłacić; mieli,
ale kiedy ta successia w przewlokę poszła, a teraz
w prawnych terminach zostaie, za czym у ta za-
płata do skutku nie przyszła, zostawuię tedy re-
cognitią na sześćset talarów bitych przy małżące
moiey, za które, gdy po uspokoieniu sprawy ichmo-
ściow panów successorow zapisy do skutku przy-
wodzić będą, tedy małżonka moia tych terminów
ichmościow pilnować będzie, a kiedy lub wszystkie
te pieniądze, lub część ich odbierz \ nikomu ich
udzielać nie ma, ale za swoie straty, kture na mie
łożyła w częstych chorobach moich, szafować iako
chcąc у disponować wolno oney, od iaśnie wiel-
możnego iegomości pana woiewody Nowogrodzkiego
zostaie zasług kilkaset złotych według regestru,
ktury zostawuię; tę iesli małżąka moia wyżebrze
z łaski dobrodzieia mego, co kolwiek weźmie, mało
li wiele tego połowę dać ma bratu memu panu
Janowi Zeierowi; obligi ieymości paniey Halszki
Unichowskiey Montowtowey daruię mey córce, pan-
niey Katarzynie Magienownie na dziesięć talarów
bitych, kture u syna ieymości, iesliby sama nieżyła
pozyskać może o dobrach w woiewodztwie Nowo-
grodzkim pytaiąc у dług u pana Wołocki konia
wronego у białego у wszystek rynsztunek, iako to
szable у czeczugę, rządzik sproty czerkieski у te
suknie wszystkie, nic niewyimuiąc ni na kogo, do
wolney oddaie dispositiey małżące moiey у obuch
we srebro oprawny, kture pozbywszy, proszę miłą
małżąkę moią, aby iegomości xiędza Szulca у sługę
kościelnego iałmużną tako opatrzyła, iako iey Bóg
do serca poda, przy tym za dzwonienie у za miey-
sce zapłaciła. Książeczki moie, kture kolwiek reliy
moiey są, ma miła małżąka moia odesłać do ro-
dzica dobrodzieia mego у kroyniczkę niemiecką;
statut iednak wielkiego xięstwa Litewskiego у
Kochanowskiego przy sobie zostawić, iako chcąc
disponować; pistolety moie mosiężne ma odesłać
bratu memu panu Janowi Zeierowi, ładowniczka у
fuzya, że iey własna, niech sobie iako chce obróci;
sprawy należące iaśnie wielmożnemu iegomości
panu woiewodzie Nowogrodzkiemu według regestru,
odemnie podpisanego, zaraz po śmierci moiey mał-
żąka moia oddać ma do iegomości, albo iako swo-
iemi wszystkim disponować. Na ostatek rodziców
dobrodzieiow moich, braci у tfostry, krewnych, bli-
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-у fląlejsjc^' żegoajn,. ieżelira •&, czyni koi wiek
.©Iraził, pfosze o .wybaczenie, nie maiey o to, aby
nikt inałżąki moiey o żądną rzecz wyrażoną.у nie
wyrażoną nie turbował, owszem we wszystkim radą
у pomocą był, w czym przed sąd Boży zapozywam.

.Ażeby miła, małżąka moia w dolegliwościach swoich
tym bespiecznieyszą ucieczkę miała, upraszam za

opiekunów у dobrodzieiow oney у dziatek iey ia-
.ąąie wielmożnego iegomości pana Stephana Tyzen-
hawzar—woiewodę Nowogrodzkiego, pana у dobro-
dzieia miłościwego, wielmożnego iegomości pana
Michała Rafała Szumskiego—podstolego у podwo-
iewodziego Wileńskiego у iegomości pana Jozepha
Kazimierza Hlinieckiego — woyskiego Starodubow-
_skiego, podstarościego Wileńskiego, pokornie sup-
likuiąc, aby opiekunami у dobrodzieiami oney zo-
stawali у krzywdzić nikomu nie dali, a osobliwie
W sprawie z ichmościami panami successorami, aby
iey dopomóc raczyli, żeby mercedem deservitam
według samych że ichmościow opisów odebrać mo-
gła, ieżeli non in toto, przynamniey in parte, w
czym osobliwie uciekać się będzie żona moia do
4aśnie wielmożnego iegomości pana woiewody No-
wogrodzkiego, pana у dobrodzieia mego, ktorey tey
sprawy naylepiey wiadom, za co Naywyszy sto-
krotną będzie nagrodą. Za tym małżąkę moią miłą
у dziatki iey żegnam, wszelkiego od pana Naywyż-
szego życząc błogosławieństwa, dziękuię matce у
.Córkom za wszelkie wyświadczone nad zamiar у
powinność ich około mnie w pierwszey chorobie
moiey, gdym nogę złamawszy pułroka leżał, gdzie
mię nie tylko pielęgowali, opatrywali, ale osobli-
wie małżąka moia miła dziecięciu z głowy sztucz-
kę zdiąwszy, na zapłacenie cyrulikom zastawiła;
teraz zaś gdy mie Pan Naywyższy tą cięszką na-
wiedził chorobą, że ani z łóżka wstać, ani chodzić
nie mogłem, ani się o sposoby starać do kurowa-

nia się, ona, • iako .cnotliwey żenię należałoj -..у дів
zwyczayne posługi przed się biorąc, o moią wygqdę
starała się, doktorowi zaś у aptekarzom z ostatka
iskrząc się płaciła, za co niech iey. Pan Bóg na-
grodą będzie tu czesnie у wiecznie. Koncze za tym
ten ostatniey woli moiey testament, stwierdzaiąc
go z podpisem ręki własney у pieczęcią moią, także
podpisami rąk у pieczęciami ichmościow panów
pieczętarzow, według prawa ustnie oderanie upro-
szonych. Pisań w Wilnie roku tysiąc sześćset dzie-
więćdziesiąt ósmego, miesiąca Maia dziewiątego
dnia. U tego testamentn podpis rąk tak zeszłego z
tego świata iegomości pana Reinoholda Zeiera —
łowczego Kijowskiego у ichmościow'panów pieczę-
tarzow w te słowa: Do tego testamentu Reinold
Zeier — łowczy woiewodztwa Kijowskiego, manu
propria. Proszony pieczętarz do tego testamentu
od iegomości pana Jana Reynolda Zeiera—łowczego
Kijowskiego podpisuię się ręką moią własną Fran-
ciszek Skarbek na Kiełczenicach Kiełczenski. Ust-
nie oczewisto proszony do tego testamentu pieczę-
tarz od zwysz mianowaney osoby, od iegomości pana
Jana. Reynolda Zeiera—łowczego woiewodztwa Ki-
jowskiego ręką mą podpisuię Thomasz Jozeph Ra-
szewski—namiesnik grodu у pisarz zamku iego kró-
lewskiey mości Wileńskiego manu propria; Ustnie
oczewisto proszony do tego testamentu pieczętarz od
zwysz mianowaney osoby, od iegomości pana Jana
Reynolda—łowczego woiewodztwa Kijowskiego ręką
moią podpisuię się Woyciech Franciszek Cytrynski—
ikarbnik Gondenski. Który to ten testament za po-

daniem onego przez samą ieymość panią Zeierową—
łowczyną Kijowską do act, iest do xiąg grodzkich
Wileńskich wpisany.

Виленск. центр, архивъ. Изь связки документовъ
Виленскаіо іродскаю суда, «Л? 4S7°> июнь .Л? /.

№ 824.—1698 г. 28 Мая.

Разр ш ні на постройку дока на плац Плятеровскомъ, данное Рымк вичаыъ

ректоромъ і зуитской коллогін.

Krysztof Łosiewski, Rektor Kollegium у Aka-
demii Wilenskiey Societatis Jesu.

Czynię wiadomo tym listem moim, komu by o
tym teraz у. napotyra wiedzieć należało, iż pozwo-
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liłem panu Jakubowi Rymkiewiczowi, malarzowi
tniasta Wileńskiego у pani małżonce onego, pani
Annie Widziskiey, w kamienicy naśzey, w mieście
Wileńskim, nazwaney Platerowska, na Zamkowey
ulicy, przeciwko kościołowi s. Jana będącey, do
-kollegium Wileńskiego należącey, przy samym mu-
rze, zboru starego, placu . gołego pewne wymiarę,
począwszy od tynu z prawey strony, wszedszy w
tę kamienicę, aż do samey ulicy, do kościoła ś.
Michała idącey, od pomienionego tynu,. na budo-
wanie budynku drewnianego, który to goły plac
iest podany у wymierzony pomienionemu panu Ja-
kubowi Rymkiewiczowi у pani małżonce onego, na
którym placu maią się swym własnym kosztem
budować, według upodobania swego, у gdy iuż ten
budynek na tym placu wcale zbudowany będzie,
tedy maią у powinni będą co rok należyty. czynsz

do zawiadowcy tey kamienicy po złotych dziesięciu
w •dzień ś. Michała. Archanioła płacić; a gdy po-
tym zechcą z tey kamienicy dokąd inąd wyprowa-
dzić się, tedy wolno im będzie ten budynek swoy
według szacunku, komu chcąc przedać, darować,
albo też dziatkom lub krewnym. swoim zapisać,
iednakże z takowąż pensią do kollegium Wileń-
skiego. Do którego to listu dla lepszey wagi ręką
się moią, przy pieczęci kollegium mego, podpisałem.
Działo się w Wilnie roku 1698,, m-ca Maia 28.
Krysztow Łosiewski S. J. m. p.

Ton dom który był nam legowany, zbyłem panu
Dominikowi . Olszewskięmu d. 2 Januarii, roku
1712. X. Jerzy• S. Illegiewicz, kustosz oo. Ber.
Wileńskich. .

Изъ Р. О. В. П. Б., залъ Б, шк. S, папка Л?
S, док. №87.

№ 325.—1698 г. 6 Іюня.

Заявленіе о подд лк духовнаго зав щанія родственниками Рогожинскаго.

Opowiadał у solleniter protestował się w Bogu
przewielebny iegomosć xiądz Paweł Lenczewski—
proboszcz canonicorum Regularium Błogosławio-
nych męczeników od pokuty konwentu Wileńskie-
go, na Zarzeczu zostaiący, imieniem swoim у imie-
niem wszytkich zakonników, w tymże klasztorze
zostaiących, za wzięciem przestrogi od życzliwych
sobie ichmościów panów przyiacioł, w rzeczy niżey
wyrażoney, pewney wiadomości na iegomości pana
Floryana Łossowskiego у iegomości pana Konstan-
tego Jana Iwaszkiewicza, o to, iż gdy w roku ty-
siąc sześćset dziewię.dziesiątym wtorym, miesiąca
Septembra piętnastego dnia, zeszły s tego świata
iegomosć pan Hieronim Rogożynski—porucznik iego
królewskiey mości, pamiętaiąc na duszę swoią у na
duszę małżonki swoiey, pewną suminę, w testamen-
cie wyrażoną, na kamienicy swoiey własney żału-
iącym zapisał у legował, a potym, iako ma żałuiący
imość (wiadomość), powtórny, nie słuszny, nad prawo

у wszelką słuszność, idąc in condicto, obżałowany
ichraość z iegomosć panem Władysławem Rogo-
żynskim, testament rękę nieboszczykowską uformo-
wali у sami się, będąc nie proszonemi, czyniąc ku
szkodzie żałuiących, podpisali za pieczętarzów у
tym fałszywym zmyszlonym testamentem, mimo
pierwszą prawdziwą nieboszczykowską dyspozycyą,
sobie nie należycie iegomosć pan Władysław Ro-
gożynski kamienicę zapisał, w czym żałuiące wiel-
ką krzywdę у szkodę ponosząc, a chcąc o to z
obżałowanemi ichmościami prawem czynić, testa-
ment zmyszlony kassować у реп prawnych reąuł-
rować, dał tę solenną protestacyą do xiąg grodz-
kich Wileńskich zapisać, co iest zapisano.

Roku 1G9S, miesiąca Junii szóstego dnia na
urzędzie opowiadano. Thomasz Jozeph Ruszewski—
namiestnik grodu Wileńskiego.

Вилен. центр, архгівъ. Изъ связки док. Вилен*
цюоскаіо суда, J
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№ 326.—1698 г. 3 Августа.

Заавленіе вознаго о врученій позвовъ Анн Шоповской.

Roku tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt ósmego,
miesiąca Augusta trzeciego dnia.

Na urzędzie grodzkim w zamku iego królew-
skiey mości Wileńskim przede mną Michałem Ra-
fałem Szumskim—podstolim у podwoiewodzym Wi-
leńskim, stanąwszy oczewisto ienerał iego królew-
skiey mości woiewodztwa Wileńskiego Mateusz
Zubrzycki ten napis swoy, na pozwie ziemskim
Wiłkomirskim napisany, sądowi głównemu trybu-
nalnemu sądzić należący, ku zapisaniu do xiąg
grodzkich Wileńskich przyznał, pisany tymi słowy:
Roku tysiąc sześćset dziewiędziesiąt ósmego, mie-
siąca Julii dwudziestego ósmego у dwudziestego
dziewiątego dni, ia ienerał iego królewskiey mo-
ści, niżey na podpisie ręki moiey mianowany, przy
stronie szlachcie panach Stephanie у Danielu Am-
brożewiczach ieden pozew podałem na dworku
ieymości pani Anny Nagurczanki Jerzyney Szo-
powskiey—podczaszyney Wiłkomirskiey у panów
synów, ichraościow panów у panien córek ieymości
w mieście iego królewskiey mości w Wilnie, na
uJicy Młyńskiey alias Szereykiszkach, w iuryzdice
ichmościow xięży przewielebney kapituły Wileń-
skiey, nie daleko młynów iego królewskiey mo-
ści, na.podzamczu Wileńskim leżącym, a drugi na

raaiętności tychże ichmościow Kurkłach, alias Szczy-
ciszkach, w powiecie Wiłkomirskim leżącey, pisany
ten pozew po też same wyżey pomienione osoby o
rzecz, we srzedzinie tego pozwu mianowicie wyra-
żoną, w sprawie у w żałobie iegomości pana Ju-
stiniana Towianskiego, sekretarza iego królewskiey
mości, za którym pozwem rok ku prawu stanąć,
oznaymiłem przed sądem głównym trybunalnym, w
tym roku tysiąc sześćset dziewiędziesiąt ósmym w
mieście iego królewskiey mości sądowym Mińskim
sądy odprawuiącym, gdy po wyściu terminu praw-
nego ta sprawa z regestru sądowego przywołana
у sądzona będzie. A podawszy te pozwy, obwoła-
łem у opowiedziałem, kogom mógł na on czas wi-
dzieć, aby o tych pozwach wiadomi i obiedwie
stronie roku pilne były. A pod tym napisem pod-
pis ręki ienerała tymi słowy: Matheusz Zubrzycki»
ienerał iego królewskiey mości woiewodztwa Wi-
leńskiego m. p.

Roku 1698, miesiąca Augusta 3 dnia, stanow-
szy oczewisto urodzony pan Matheusz Zubrzycki—
ienerał iego królewskiey mości, te podanie na poz-
wie napisane przyznał. Thomasz Jozeph Ruszew-
ski—namiestnik grodu Wileńskiego m. p.

Тоже, док. № 12.

№ 327. —1698 г. 5 Августа.

Заявлені вознаго объ опов щенін банниціи противъ Голіушовой.

Ja ienerał iego królewskiey mości woiewodztwa
Wileńskiego, niżey na podpisie ręki mey mia-
nowany, zeznawam tym moim publikacynym kwi-
tem, iż w roku teraznieyszym tysiąc sześćset
dziewięćdziesiąt ósmym, miesiąca Junij trzydzie-
stego dnia z stroną szlachtą, pany Benedyktem
Chmielewskim у Konstantym Charzewskim byłem
użytym od mandatoriusza iaśnie wielmożnego iego-
mości pana podskarbiego wielkiego koronnego dla

publikowania banicy wieczney у dekretu sądów
kapturowych woiewodztwa Wileńskiego w sprawie
iaśnie wielmożnego iegomości pana Augustyna
Hieronima — hrabi na Wisznicu у Jarosławiu Lu-
bomirskiego — podskarbiego wielkiego koronnego,
Ryczywolskiego etc. starosty у iegomości pana
Alexandra Rosa—sekretarza iego królewskiey mości
na szlachetną ieymość panią Katarzynę Budrew'-
czownę Janową Goliuszową — obywatelkę miasta
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iego królewskiey mości Wileńskiego roku tysiąc
sześćset dziewięćdziesiąt siódmego, miesiąca Augu-
sta siódmego dnia w Wilnie o rzecz, w tym że de-
krecie wyrażoną, otrzymanego, którego to dekretu
sądów kapturowych woiewodztwa Wileńskiego z
banicią wieczną, w nim wyrażoną, na ieyraość pa-
nią Goliuszową wskazaną, copie cztyry przepisane,
pierwszą do wrót kościoła Świętego Kazimierza, w
rynku będącego, drugą do bramy zamku Wileń-
skiego, trzecią do wrót zboru za Trocką bromą w
Wilnie, czwartą do wrót kościoła Saskiego, na
Niemieckiey ulicy będących, poprzybiiałem, a po-
przybiiawszy te copie, kogom mógł na ten czas wi-
dzieć, o tey publikatiey wiecznej' banicy, iż ieymość

pani Goliuszową iest banitką wieczną, ludziom
opowiedziałem у obwołałem. I na to daię tęn moy
kwit relacyny publikacyny pod pieczęcią у z pod-
pisem ręki moiey, także z podpisami strony szlachty
przy mnie na ten czas byłey. Pisań w Wilnie ut
supra. Matheusz Zubrzycki — ienerał iego królew-
skiey mości woiewodztwa Wileńskiego.

Roku 1G98, miesiąca Augusta dnia 5, stanow-
szy personaliter Matheusz Zubrzycki—ienerał iego
królewskiey mości na urzędzie grodzkim Wileń-
skim ten kwit publikacyny przyznał. Thomasz Jo-
zeph Rnszewski — namiestnik grodu Wileńskiego
m. p.

Тоже, Л? 4570, актъ Л? і.

№ 328. -1698 г. 18 Августа.

Жалоба Андрея Соботковскаго на Степана П рхальскаго, который скрылся, не

сдавши отчета по сплаву товаровъ на р. Вилін въ Королев цъ и по вед нію по-

рученныхъ єну д лъ въ главномъ литовскомъ трибунал .

Opowiadał у soleniter protestował
pan Andrzey Sobotkowski—horodniczy Brasławski
na ziemianina iego królewskiey mości powiatu
Oszmianskiego pana Stephana Pierzchalskiego, sługę
у faktora swego, o to, iż ten Pierzchalski, przyiąw*
szy służbę dobrowolnie do żałuiącego, iegomości
miał w zawiadywaniu żałuiącego iegomości pana
horodniczego Brasławskiego strugów trzy z roż-
nemi towarami na złotych kilkadziesiąt tysięcy
w nich będacemi у osobliwie na expensa tych stru-
gów złotych ośniset polskich sobie danych, rzeką
Wilią do Królewca płynących, z ktoremi strugami
w roku teraznieyszym tysiąc sześćset dziewięćdzio-
siąt ósmym, z Królewca przyszedszy pod miasto
Wileńskie у zastanowiwszy na przystani te strugi,
także miał tegoż żałuiącego protestanta sprawy u
sądu głównego trybunainego w Wilnie dla dopilno-
wania do rąk swoich dane у powierzone, miano-
wicie z iegomością panem Janem Judyckim — ka-
sztelanicem Mińskim у sługą a faktorem iegomością
panem Janem Wieliczkiem o pewne pretensyo,
iako też у z ynnemi osobami o pewne rękodayne,
źałuiącemu należące summy, który to ten Pierz-

chalski tegoż roku wysz pisanego, miesiąca Augu-
sta trzynastego dnia, nie zdawszy tych strugów .y
towarów w nich zostaiących, nie uczyniwszy ra-
bunku z summy ośmiuset złotych у z ynnych summ,

za frakta od strugów branych, z regestrami strugo-
wemi у nie dopilnowawszy spraw, w sądzie głów-
nym trybunalnym w Wilnie agituiących, zaszko-
dziwszy na złotych sześć tysięcy polskich, z yzby
sądowey trybunalney pod czas sądów, nie wiedzieć
z iakowey okazyi, czyli z namowy emulantis partis,
na szkodę tak wielką żałuiącego czyniąc, nie opo-
wiednie. zdradziwszy pana swego, precz uszedł у
nie wiedzieć do kogo się na służbę udał. O co to
wszytko żałuiący aktor, iako o nie zdanie strugów
z towarami będących, o nie uczynienie rachunków
z summy ośmiuset złotych expensowey у innych z
summ fraktowych, od strugów należących, o rege-
stra strugowe, o szkodę ogułem na złotych sześć
tysięcy złotych, przez tegoż zdradliewego sługę у
faktora swego uczynioną, у osobliwie w niedopilno-
waniu spraw w trybunale agituiących na złotych
kilka set poniesionych у о to wszytko chcąc na
tym Pierzchalskim, zdradMwym słudze у faktorze
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!swym tych wśzytkidh szkód, u kogo się ten wyno-
wayca pokaże, reąuirować у prawem dochodzić, do
wzięcia tedy wiadomości, dał tę protestacyą swą

do iiąg urzędowych zapisać, co iest'zapisano;у do-
ciąg grodu woiewodztwa Wileńskiego przyiętb; : :

Тоже <№ 4J7O, актъ J\? // . i

№ 329.-1698 r. 20 Августа.

Заявлені Бознаго o врученій имъ позвовъ н которымъ лицамъ для явка въ
. . ; главный литовскій трнбуналъ. •

Roku tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt _ ósmego,
miesiąca Augusta dwudziestego duia.

Jaienerał iego królewskiey mości, niżey na
podpisie ręki mey wyrażoy, z stroną dwuma szlach-
cicami, panami Janem у Kazimierzem Bendnyckiemi
w roku tym tysiąc sześćet dziewięćdziesiąt ósmym,
miesiąca Augusta dnia dziesiątego pozew ten ziem-
ski Wilęski, sądowi ichmościow głównemu trybu-
nalnemu sądzić należący, podałem у położyłem na
dworze, у kamienicy wielmożnego jegomości pana
Stefana Alexandrowicza—marszałka Grodzieńskiego
w Wilnie, za Trocką bromą, pod Franciszkanami,
przeciwko kościoła będącey, tamże drugi taki po-
zew iegomości ,panu Gabryielowi Sorzyckiemu po-
dałem, pisany ten pozew po samych ichmościow w
sprawie у żałobie iaśnie wielmożnych ichmościow

xięży biskupów, prałatów kanoników Wileńskich f
całey kapituły Wilenskiey o rzecz, w tym pozwie
opisaną/ Za którym pozwem maią ićhmość obie
stronie stanowić się przed sądem ichmć głównym
trybunalnym ku skuteczney rosprawie w Mińsku
w roku wysz pisanym od podania tego pozwu po
wyiściu terminu prawnego, albo gdy sprawa z
regiestru przywołana będzie, ia ienerał termin
złożyłem у oznaymiłem. Pisań ut supra. U tego
napisu podpis ręki generała tymi słowy: Jan Dub-
rowski — generał iego królewskiey mości woie-
wodztwa Wileńskiego • ręką. Który że ten napis z
pozwu za ustnym.у oczewistym zeznaniem wierzchu
mianowanego generała iest do xiąg grodzkich Wir
lenskich wpisań. .

Тоже, Л* 4S7O, актъ М іб. • . >

№ . —1698 г. 23 Сентября.

Д ла Степана Гриневича съ Жваномъ Яхимовичемъ о взысканін съ него пон с н-

ныхъ убытковъ га утонувшую якобы пеньку, отправленную на струг въ Ко-

ролов цъ.

Solennie protestował się iegomość pan Stephan
Hryniewicz — czesznik Lidzki na iegomości pana
Jana Jachimowicza — гаусу Wileńskiego o to, iż
żałuiący w roku tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt
siódmym na wiosnę, maiąc iv Wilnie na Wilij sto-
jące strugi swoie dwa у paszport na nich od iaśnie
wielmożnego iegomości pana podskarbiego wielkiego
wielkiego xięstwa Litewskiego, zaciągnoł za fakto-
ra pana Teodora Filicza у dał oneinu na zkupie-

nie towarów gotowych pieniędzy, także różnych
rzeczy у legumin plus minus na siedm tysięcy zło-
tych; z tych ieden strug tszczy kra rozbiła, a drugi
z towarem naładowany, do Krulewca wyprawiony
przez tego Filicza za Tylżą w mili na rzece Nie-
mnie zatonął, na tym ze strugu pieńki iegomości
pana Jachimowicza fractowaney było buntów dwa-
dzieście dwa, na którą pieniędzy źałuiącego za cło
у za wyratowanie," także za frakt pokazał pan
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Filicz w rachunkach swoich żałuiącemu winnych u
pana Jachimowicza złotych siedmset siedmdziesiąt
trzy, groszy dwadzieście ieden puł; upominał się
tych pieniędzy żałuiący u iegomości pana Jachimo-
wicza sam przez sie у przez godnych ludzi y, gdy
nie chciał oddać, .do sądu iegomości pana woyta
na ratusz Wileński musiał zapozwać, gdzie iegomość
pan Jachimowicz brał na plenipotenta, na kopie z
regestrow у inszych dokumentów, zażywał różnych
dilacy, a potym stanął z przywilegiem, że go iako
гаусе, w izbie woytowskiey nie mogą sądzić; ode-
słano tedy do izby radzieckiey; tamże w izbie ra-
dzieckiey pan Jachimowicz, tych wszytkich dylacy
znowu zażywał у zadawał iegomości panu Hry-
niewiczowinieaktorstwo, panem Filiczem, faktorem
zasłaniał się, mieniąc do niego swoią krzywdę w
zamoczeniu у pokradzeniu pięki swey, zapozwał
tego pana Filicza, a iegomość pan Hryniewicz, de-
claruiąc sprawić się za factora swego у dowieść,
iż iawna to kalumnia, bo iego niemal wszytko
sucho wyratowano, że na wierzchu była; у gdy sąd
radziecki, podług alegaty у słuszności, chciał aktor"
stwo uznać żałuiącemu, pan Jachimowicz od tego
punctu apelować chciał, więc iegomość pan Hry-
niewicz, maiąc szkody przez utonienie strugu real-
ney suramy na pięć tysięcy złotych, a będąc po-
trzebny tych kilku set złotych, u pana Jachimowi-
cza sobie ustąpił protunc swego aktoratu, ale as-
sistował w tey sprawie, rozumiejąc, że podług de-
claracij swey у perswazy ichmościow panów sądo-
wych in instanti sprawi się, lecz znowu pan Jachi-
mowicz zażywał niesłusznych dilacij, przeto у fa-
ktor żałuiącego pana Filicz, maiąc regestrowy
dług u pana Jachimowicza sobie winny, złotych
siedmset siedymdziesiąt sześć, zapozwał pana Ja-
chimowicza o te oba długi, kturych czyni złotych
tysiąc pięćset czterdzieście dziewięć, groszy dwa-
dzieście ieden puł; osobno przez rok у daley prawuiąc
się у że dla nie oddania w Królewcu tych złotych
siedmuiset siedmdziesiąt trzech, soli na strug nio
kupił, także szkody у expens prawnych uczyni
podług osobliwego regestru na złotych dziewięćset
pięćdziesiąt, groszy dwadzieście siedra; a pan Ja-
chimowicz, neguiąc temu, a swoią żałobę chcąc na
tym Filiczu dowieść, zabierał się na swiadki. Gdy
tedy urząd, użyczywszy frysztu według potrzeby,
naznaczył termin do postanowienia у exeminowania
onych przed sobą, gdzie nie tylko na tyra terminie,

ale i na kilku terminach nie postawił świadków,
о со у przysięga była panu Jachimowiczowi naka-
zana, że nie na zwłokę swiętey sprawiedliwości
;zynił, od ktorey iegomość pan Hryniewicz uwol-

nił, chcąc co by się sprawił, a oraz od teyże cze-
ladzi strugowey у od różnych ludzi wziął wiado-
mość, iż te zatonienie strugu z okazij nie ostruż-
ności pana Jachimowicza у pana Filicza stało się,
bo z pieką żałuiącego na spodzie naładowaną, przy-
stąpiwszy do szpichlerza pana Jachimowicza, siła
pięki swey pan Jachimowicz mimo bronienie styr-
nika у czeladzi na strug żałuiącego kazał kłaść у
taki wysoki ładunek łatwiey wiatr, iako po żaglom,
do brzegu pędził у dla tego zatonął, tedy o te
swoią szkodę iegomość pan Hryniewicz był zapo-
zwał obudwuch. Którą sprawę sąd in suspenso
zostawiwszy w pierwszey zaczętey sprawie ro-
zprawić się nakazał. W tey tedy pierwszey spra-
wie pan Jachimowicz nic nie dowiódł na panu
Filiczu. za czym przysądzono z oczewistey contro-
wersij wysz mianowaną summę płacić panu Fili-
czowi złotych dwa tysiące pięćset, groszy osmoa-
ście puł; będąc przypozwany ad videndum tego
dekretu, jian Jachimowicz mandat założył na
urząd, broniąc executy, a ten mandat ieszcze zmar-
łego swietey pamięci krula iegomości Jana trze-
ciego iest w cancelary connotowany, przeto iego-
mość pan Hryniewicz swoy aktorat, in suspenso zo-
staiący, o wszytką szkodę swoią pięć tysięcy zło-
tych, na tym strugu stałą, po pana Jachimowicza
у po pana Filicza do continuatu zaczętey tey sprawy
z niemi wyniósł pozew, gdzie pan Filicz stawaiąc
przyzriawa, że ta szkoda z dopuszczenia Bożego
stała się, że pięka żałuiącego na dole była ułado-
wana, a pana Jachimowicza na wierzchu, tedy
po żałuiącego piece chodząc, p. Jachimowiczo-
wą piekę mało nie wszytką suche wyratowaną, od

; ktorey pięki fraktu, cła zapłaconego у gotowych
pieniędzy na wyratowanie oney wydanych z pie-
niędzy żałuiącego przyznawa pan Filicz, że winno
u pana Jachimowicza złotych siedmset siedmdzie-
siąt trzy, groszy dwadzieście ieden puł, a pan Ja-
chimowicz, nie uznawaiąc iegomości pana Hrynie-
wicza za aktora, zasłaniaiąc się panem Filiczem, iż
iemu piekę na frakt dał, onęrnu у sprawić sie de-
clarował, zaczym iegomość pan Hryniewicz, dowo-
dząc aktorstwa, zabierał się do światków, miano-
wicie styrnika у czeladź nał.ym zatonełym strugu

63
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na on czasz służącą, że strug nie Filicza, ale iego
mości pana Hryniewicza, na którym Filicz fakto-
rował, gdzie sąd nakazał był świadków do ехеті-
nowania przed sobą stawić, a pan Jachimowicz od
tego apelował у sąd tey niesłuszney apellacij . w
sprawie nie osądzoney z wielką żałuiącego krzywdą
dopuścił; a tak iegomość pan Hryniewicz żałosny
będąc, iż nie tylko przez utonienie strugu z towa-
rem na pięć tysięcy złotych szkody ponosi у tych
winnych siedmiuset siedmidziesiąt trzech, groszy
dwadzieście ieden nie odbiera, ale ieszcze, prawu-
iąc się o gotowe pieniądze, pożyczone panu Jachi-
mowiczowi, za iego własnym listem dane, wydał
na dwa tysiące złotych w Wilnie przez czternaście

miesięcy continuo tey sprawy aż do dnia dwudzie-
stego Septembra roku tysiąc sześćset dziewięćdzie-
siąt ósmym atentował у nic na ratuszu nie usku-
rawszy, solenno żałobę, nie tylko na pana Jachi-
mowicza o niesłszną apellatyą у о z fabrykowany
mandat, ale na cały urząd ratuszny Wileński pro-
testował się, zaraz na ratuszu do xiąg grodzkich
Wileńskich dał zapisać, co iest zapisano.

Roku 1698, miesiąca Septembra dwudziestego
trzeciego dnia. Na urzędzie grodzkim Wileńskim
opowiadano. Thomasz Jozeph Ruszewski—namiest-
nik grodu Wileńskiego.

• Тоже, M 4jyo, актъ J@ 21.

831. - 1698 r. 20 Октябри.

Заявлені вознаго объ осмотр въ дом Бальцевича, на углу рыбнаго конца, н -

сколькихъ лицъ, смертельно раненныхъ Корсакомъ н Верещакою-

Ja ienerał iego królewskiey mości, niżey wyra-
żony, zeznawam tym moim rellacyinym kwitem, iż
w roku teraznieyszym 1698, miesiąca Oktobra 19
dnia z stroną szlachto, pany Janem у Kazimierzem
Sokolinskiemi byłem użyty od iegomości pana Ada-
ma Gindwiła do kamienicy sławetnego pana Bal-
cewicza — mieszczanina у kupca Wileńskiego, w
Rybnym końcu na samym rogu stoiącey, gdzie przy-
bywszy znalazłem syna iegomości pana Jana Gind-
wiła na ziemi leżącego, puł z muszkietu przestrze-
lonego, iuż tylko co duch w sobie maiącego, od
którego strzelenia żyw nie będzie; także widziałem
czeladź tegoż iegomości pana Gindwiły, pana Ka-
zimierza Kaczkowskiego у Andrzeia Bierbekla ok-
rutnie a nie milosiierdnie posieczonych, razy szkod-
liwe po głowie, ręku z skaleczeniem wiecznym, od
których razów Pan Bóg wie ieżeli żywi będą; które
to postrzelenie samego iegomości pana Gindwiła,

posieczenie czeladzi iegomości, mienili być stałe w
teyże kamienicy wysz mienioney przez iegomości
pana Symona Korsaka—chorążego chorągowie pan-
cerney wielmożnego iegomości pana Marcyana
Oginskiego, woiewodzica Połockiego, iegomości pana
Karola Wereszczakę, towarzysza roty usarskiey iego
królewskiey mości sposobem, w processie wyrażo-
nym. A tak ia ienerał, co widział у słyszał, w ten
moy rellacyiny kwit spisawszy, ku zapisaniu do
ksiąg grodzkich Wileńskich przyznawani. Pisań ut
supra. U tego kwitu rellacyinego podpis ręki ie-
nerała temi słowy: Mateusz Zubrzycki, ienerał iego
królewskiey mości woiewodztwa Wileńskiego ręką
swą.

Roku 169c*, miesiąca Oktobra 20 dnia. Te rel-
lacyą ienerał wysz mieniony oczewisto przyznał.

Тоже, № 4S7O, актъ № 2j.
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№ 332. -1701 г. 31 Августа.

Осыотръ коммиссіею спорнаго дома на Стеклянной улиц .

Wypis s xiąg juryzdyki metropolitanskiey Wi-
lenskiey.

Roku tysiąc siedmsetnego pierwszego, miesiąca
Augusta trzydziestego pierwszego dnia.

Przed sądem jaśnie wielmożnego, w Bogu nay-
przewielebnieyszego iegomości xiędza Leona Szlubic
Załęskiego, archiepiskopa metropolity Kijowskiego,
Halickiego у całey Rusi, episkopa Władzimirskiego
У Brzeskiego, archimandryty Kobrynskiego у Czer-
nihowskiego, agitowałasię sprawa w Bogu wieleb-
nego iegomości xiędza Alexandra Lubowicza, prae-
zbitera cerkwi Woskresenskiey Wilenskiey z za-
pozwano panią Katharzyno Wołkowiczowną Janowo
Rohacewiczową, wdową, z kuratorem, podług prawa
należącym. Na którym terminie postanowiwszy się
personaliter obie strony z patronami, nie wchodząc
w samo rzecz, patron od obżałowaney wniósł: po-
niewasz pierwsza wizya proprio officij motu odpra-
wiona w kamienicy iest, zaczym teraz prosi pars
citata, aby per comisarios expediowana była, w
czym jaśnie wielmożny iegomość xiądz metropolita
całey Rusi nie deneguiąc, naznaczył przy urzędzie
juryzdyki metropolitanskiey Wilenskiey w Bogu
wielebnych ichmościow oycow Izidora Janowicza,
starszego Pustynskiego z Olekszewskim, prokurato-
rem zakonu Bazilego Wielkiego klasztoru Wileń-
skiego, pro comisarios, ktorzi de munere impositi
officii sui descenderunt do kamienicy, przy cerkwi
Woskresenskiey Wilenskiey zostaiącey, у naypier-
wiey uważali weyscie do pomienioney kamienicy,
do ktorey wrota iedne, iako teraz w possessy ma-

iącey kamienicy, tak у do drugiey, in lite zostaią-
cey; pro secundo у w tym mieli baczność, że do
podwodrza kamienicy iegomości xiędza praezbitera
okna, drzwi iako z gurnych, tak z dolnych mieszkań;
pro tertio, gdy chcieli desccndere do piwnicy, tedy
zamknięta była, oraz у strona zapozwana w tym
nie kontradykowała, że tak się pokaże, iako у w
pierwszey wisij, ale upraszała tak pars, aby raczyli
zeyść do pana Szneydera; w czym nieprzecząc, gdy
zszedszy obowiązali sumnieniem, aby chciał szczyrze
powiedzieć, o co pytać będą; tedy na to haec for-
malia retulit sub conscientia: iedne dusze mam,
dwoić oney nie podobno у iakom raz zeznał, tak у
teraz zeznawam, że forta do ulicy nowo wystawiona
przez nieboszczyka pana Rohacewicza, w tey ka-
mienicy mury same iak byli wysokie, takie у te-
raz są, gruzu było у gnoiu nie mało у kosztowało
onego wiele wywożąc w tey kamienicy; przed mo-
skwo ludwisarz mieszkał; u antecessora iegomości
xiędza Lubowicza ia у sam tarżyłem te mury,
karta przybita była, ale nie wiem na co. Zabierała
pars citata у do pana Pawła Pietraszkiewicza, cech-
mistrza mularskiego, ale w te czasy nie mogła
stanowić onego. Który dekret z wizyo, iako się od-
prawowali, stronom affektuiącym iest wydany. Pi-
sań roku, miesiąca у dnia ut supra. (L. S.). Fran-
ciszek Kazimierz Rymowicz, juryzdyki jasnie wiel-
możnego iegomości xiędza metropolity pisarz.

Изъ Р. О. В. П. Б., залъ Б, шк. 6, папка
№ 164, док. Je 9ў.

№ 333. —1703 г. 4 Декабри.

Митрополитъ Л въ Заленскій вызывает* Стефана Гриневича къ своему суду за

незаконное присвоені с б кам ннаго дома, принадлежащего Виленской Воскре-

сенской церкви.

Leo Szlubic Zalęski z Boźey у stolicy S. Apo- Halicki у wszytkiey Rusi, efiskop Włodzimirski
stolskiey łaski archiepiskop, metropolita Kijowski, Brzeski etc.
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Imsci panu Stephanowi Hryniewiczowi, czeszni-
kowi Lidzkiemu, ze wszytkiey sumray wmści, nie-
słusznie na kamienicę cerkiewną Woskresenską
wniesioney, przykazuiemy, abyś wmść za tym po-
zwem naszym, ultimate do rosprawy skuteczney
wydanym, sam personaliter et legitime tu w pałacu
naszym Wileńskim na dzień osmnasty miesiąca
Decembra w roku teraznieyszym tysiącznym siedm-
setnym trzecim przed sądem naszym albo officium
naszego, lub delegowanego stawał na instantią у
prawne poparcie instigatora naszego у iego delatora
w Bogu wielebnego imści xdza Alexandra Lubowi-
cza, prezbitera, parocha cerkwi Woskresenskiey
Wilenskiey, jako aktora w tey sprawie należytego,
który wmści pozywa o to, iż wmść, wiedząc dobrze
a prawach у konstitutiach kościoła Bożego syno-
dalnych у naswiętszych oycow papieżow rzymskich,
tudzież o prawach у konstitutiach seymowych ko-
ronnych у W. X. Lit., które to prawa oboie za-
braniaią surowie у klątwę na takowych postposi-
torow ipso facto wkładają, aby dobra kościelne,
cerkwiom Bożym na chwałę iego poświęcone, nie
byli żadnym praetextem alienowane у niiakimi
summami niesłusznemi onerowane, a wmść obżało-
wany, mimo te wszytkie prawa у konstitutie ko-
ścielne у świeckie у mimo już zaszłą litispendentią
miedzy pomienionym aktorem obżałowanym zmar-
łym panem Rnhacewiczem у małżąką onego, uczy-
niwszy compactatią у zmowę z pomienionym obża-
łowanym Rohacewiczem za iakowymść prawem
podstępnie у nieprawnie, іакоЬу od nieboszczyka
s. p. imści xiędza Żochowskiego, metropolity Ki-
jowskiego sprawionym, iakoby panu Rohacewiczowi
у małżonce onego służącym у sprawionym, wnio-
słeś niesłusznie, nieprawnie, illegitime summe pół-
tora tysiąca złotych polskich na kamienice własną
cerkiewną, do Woskresenskiey cerkwi Wilenskiey
należącą, a na prowisią wieczną kapłanowi taraecz
nemu fundowaną у nadaną. O co iuż у dekreta, od
urzędu naszego Wileńskiego zachodzące w tey

sprawie, wraści zabraniali у zabraniała у pod utratą
tey wszytkiey summy, aby nikt się nie ważył tey
kamienicy onerować, declaruią, lustracye oczewiste
także wyrażaią у obiasniaią, że ta kamienica iest
nierozdzielna, ale iedna cerkiewna, a nie inna, iako
waszmość udaiesz, a waszmość obżałowany nie tylko
summe pułtora tysiąca złotych na tę cerkiewną
kamieniczkę wniosłeś, oną niesłusznie, przeciwko
prawu zmownie onerowałeś, oycom Dominikanom
Wileńskim zapisałeś, aleś ieszcze z oney aktorowi
expulsią z spokoynego dzierżenia uczyniwszy, cyn-
sze iemu należące od lat dwudziestu у kilku na
złotych kilka tysięcy odebrałeś у z nich pożytko-
wałeś у pożytkuiesz, czyniąc to in convulsionem
praw, wolności у swobód kościelnych i naszego
wolnego decretum dominium jurisdictionis nad tą
wysz pomienioną kamienicą, wjurisdice naszey bę-
dącą, jako to czasu prawa szyrzey у dostateczniey
wmści pokazano у dowiedziono będzie. Preto do
położenia tego niesłusznego у nieprawnego, wmści
służącego prawa у do skasowania onego, summy
niesłusznie wniesioney precz zniesienia у od niey
tey kamieniczki cerkiewney, iako wolney, uwolnie-
nia i legitime cerkwi Bożey przysądzenia у we
wszytkim uspokoienia, tudziesz wszytkich szkód, czyn-
szów у utrat, z okazij wmści poniesionych, nagro-
dzenia, także oczewistey lustracij przysłuchania
aktor tym pozwem wmści zapozywa, stosuiąc się
in toto do wszytkich praw kościelnych, constitucij,
tudziesz do wszytkich przeszłych, teraznieyszych, w
tey sprawie zaszłych prawnych dokumentów, po-
zwów, dekretów, odkładow, lustracij oczewistych, z
wmścią stałych. Staway tedy wmść у na żałobę
delatora we wszytkim. usprawiedliwiay. Pisań w
Wilnie roku 1703, miesiąca Decembra czwartego
dnia. Na pozew. F. Kmrz Rymowicz juryzdyki w.
imści xdza metropolity pisarz.

Тоже, залъ Б, шк. і9, папка М 64, св. 4>
док. № і8.
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№ 334. - 1706 г. 13 Іюня.

Р шені митрополита Льва Заленскаго по спору о дом на Стеклянной улиц ,

принадлежавшей* Воскресенской церкви.

Leo Szlubio Załęski, Archiepiscop, Metropolita
Kijowski, Halicki у całey Rusi, Episcop Włodzi-
mieiśki у Brzeski, Archimandryta Kobrynski.

Wszem w dbec у każdemu z osobna, komu by
o tym jakiego kolwiek stanu у dostoienstwa ludziom
wiedzieć należało, oznaymuiemy, iż doniósł nam
urząd jurysdyki naszey metropolitanskiey Wileń-
skiey, a osobliwie wielebny w Bogu iegomość xiądz
Alexander Lubowicz, presbyter cerkwi Woskresen-
skiey Wileńskiey, iako on od dawnego czasu,
wprzódy z panią Katharzyną Wołkowiczowną Ja-
nową Rohacewiczową, potym z iegomością panem
Stephanem Hryniewiczem, czesznikiem Lidzkim, a
na ooiatek z panem Hancyierzym Wilkiensem,
mieszczaninem у kupcem Wileńskim, prawem czy-
niąc o kamieniczkę, na Szklaney ulicy leżącą, w
ktorey niegdy sławetny pan Donat mieszkał, do
cerkwi Woskresenskiey należącą, doniósł dekretami,
za antecessorow moich ferowanemi, iż ta kamie-
niczka nie miała у nie mogła być obciążona у one-
rowana żadnemi długami, iako cerkiewna, pod
stratą prawa na tę kamieniczkę, panu Janowi Ro-
hacewiczowi, mieszczaninowi у złotnikowi Wileń-
skiemu у pani małżonce iego służącego; na które
dekieta oczewiste niedbaiąc, zaciągm-li dług iakisci
u icgomości pana Stephana Hryniewicza, czesznika
Lid?kiego. O co gdy zapozwani byli przerzeczeni
małżorkowie, powiedzieli, iż ta kamieniczka iest
osobliwa, niezaiedno należąca z kamienicą, zaraz
przy cerkwi będącą. A tak w tey sprawie у urząd
moy dla iniormacy swey у potym odemuie z urzę-
dem tymże moim naznaczeni kommissarze do tey
kamieniczki na wizyią schodzili y.tam, ex re oculis
subiecta, pokazało się, że iedna у nierozdzielona
była у iest kamienica, z fundamentów samych wy-
prowadzona, co szerzey iest w wizyiach w roku
tysiąc siedmsetnym pierwszym, iedney miesiąca
Apryla dnia dwudziestego pierwszego, a drugiey
tegoż roku, miesiąca zaś Augusta dnia trzydzie-
stego pierwszego odprawionych, gdzie у świadectwo
pana Albrychta Szneydcra, aptekarza, iż niedawno

forta, gdzie okno w piwnicy, była zrobiona, inclu-
ditur. Po których to wizyiach, gdy iegomość pan
Hryniewicz, czesznik Lidzki, będąc przed sąd moy
pozwany do pokazania, ieśli ma iakie, albo może
mieć prawo na tę kamieniczkę, nie stawał у są in
contumaciam iegomości wszytkie skasowane prae-
tensyie. Dopieroż przyszło mieszkaiącego pana Je-
rzego Wilkiensa zapozywać, któremu, iako jurę
victo dekretem nakazano, aby z tey kamieniczki
nikomu inszemu, tylko wielebnemu oycu Аіехап-
drowi Lubowiczowi, prezbyterowi cerkwi Woskre-
senskiey у nastempcom onego czynsz płacił, z onym
kontraktował, a nie komu inszemu; jakoż stosuiąc
się do dekretu, w roku tysiąc siedmsetnym piątym,
miesiąca Oktobra dnia dwudziestego szóstego fero-
wanego, у intromissyi, do tey kamieniczki stałey, dał
wielebny przerzeczony prezbyter panu Hancyerzemu
Wilkiensowi kontrakt у przypadała by rata wypła-
cania podług onego w roku teraznieyszym tysiąc
siedmsetnym szóstym, dnia dwudziestego czwartego
Junia, w dzień świętego Jana Krzciciela, święta
rzymskiego, podług nowego kalendarza. A że pub-
lica calamitas z dopuszczenia Bożego całe prawie
stołeczne miasto przez pożar, osmnastego Maja stały,
dotknęła, pod czas którego у ta kamieniczka w
ruinę poszła, więc wielebny prezbyter Woskre-
senski, nie chcąc in privatum usum pochodzącego
czynszu obrócić, ale zabiegaiąc dalszey ruinie у
szkodzie przerzeczoney kamieniczki, prosił nas,
abyśmy te prawa przerzeczone wszytkie, na kamie-
niczkę służące у kontrakt, od wielebnego oycaLu-
bowicza panu Jerzemu Wilkiensowi dany, stwier-
dziwszy, czynsz na restawracyią łożyć pozwolili. Ja-
koż my, do słuszności samey przychilaiąc się у sto-
suiąc się, widząc we wszytkim słuszną wielebnego
oyca Lubowicza, prezbitera, przez urząd nasz do-
niesioną prośbę, a chcąc pomnożenie na chwałę
Boga, a nie umnieyszenie uczynić, iako wszytkie
dekreta urzędu mego metropolitanskiego Wileń-
skiego у kontrakt arędowny, o tę kamieniczkę za-
warty, od wielebnego oyca Lubowicza dany, stwier-
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dzamy у zmacniamy, a insze wszytkie kontrakty,
praetensyie iakież kolwiek у czyie kolwiek kassu-
ieray, annihiluiemy, tak na restawracyią pochodzący
czynsz od pana Hancyerzego Wilkiensa łożyć, aby
w dalszą ruinę kamieniczka nie szła, lecz za cza-
sem profit na cerkiew Bożą czynili, pozwalamy,
deklaruiąc, iż to wszytko, co kolwiek, za wiado-
mością urzędu mego jurisdyki metropolitanskiey
Wileńskiey oyca Lubowicza, na restawracyią pan
Hancyerzy wyda, to wszytko w czynszu у w mie-
szkaniu podług regestrow potrącić się у przyiąć
ma у powinno będzie. A iuż do tey kamienicy
żadna osoba duchowna у świecka inna, krom urzędu
naszego z wielebnym prezbyterem Woskresenskim
teraz у napotym będącym wtrącać się niema у nie

powinna będzie, czego urząd moy metropolitanski
Wileński serio postrzegać у iako dóbr cerkiewnych,
na Chwałę Bożą zdawna oddanych у fundowanych,
bronić, ochraniać у mnie o tym we wszytkim in-
formować у wiedzieć у w przyszły czas dawać ma.
Dla lepszey wiary do tey confirmacyi pozwolenia
у ochrony od wszelkich irnpetycyi pana Hancye-
rzego Wilkiensa ręką swą własną podpisawszy,
pieczęć przycisnąć roskazaliśmy. Datt w Włodzi-
mierzu dnia trzynastego, miesiąca Junia, roku tysiąc
siedmsetnego szóstego. (L. S.). Leo Szlubic Załęski,.
Archiepiskopus, metropolitanus Kijoyiensis, Halicien-
sis totiusąue Russiae m. p.

Тоже, залъ Б, иік. 6, Л? 164, док. А* 104-

№ 335. -1539-1714 г.

Опись документові, относящихся ЕЪ дому Еліашевича и друтииъ домамъ.

Kegestr dokumentów hereditatis jurisąue poses-
sionis na kamienicę Eliaszewiczowską służących.

Fasciculis 1-miis, w którym dokumęta orygi-
nalne haereditatis od Gasztołdowey у innych przed
Kliaszewiczem.

1539. Instructio czyli opisanie kamienicy Elia-
sze wiczowskiey.

1543. Marca d. 29. Prawo darowne, od J. W.
Gasztołdowey, woiewodziney Wileńskiey irac panu
Błażeiowi Galusowi, słudze swemu dane na dom
w Wilnie, od Ławryna Henrykowicza, krawca w
summie 100 kopach groszy lit. zastawiony. Ruskie.

1547 Augusta 22 dnia. Prawo wlewkowe od
imć p. Błażeia Gallusa imć x. Dominikanom Wi-
leńskim dane, na dom Andruchowicza, niegdyś
we 100 kopach p. Gasztołdowey zastawiony.

1549 mca 7br 9 dnia. Prawo cessyine, od 00.
Dominikanów królowi Zygmuntowi Augustowi na
dom tegoż Andrychowicza dane.

1551 Marca 15 dnia. Prawo, od króla Zygmunta
Augusta Jopowi dane na tenże sam dom wsammie
149 kopach.

1557 7bra 12 dnia. Prawo, od pani Barbary
Nusofederowey, Burmistrzowey dane imć panu Jó-
zefowi Piotrowiczowi, Horodniczemu Wileńskiemu
na plac z budynkiem drewnianym, na Zachorodzkiey
ulicy leżący, za summę kop 40 lit.

1581. Eodem Anno w Maydeburyi przyznane
prawo wieczyste.

1584 7br 9 d. Atestacya mieszczan Wileńskich,
i. p. Jopowi Pretfussowi, Hor. Wilen. dana, że sto
40 kop gr. lit. pani Barbarze Nuszyfedrowey, Burm.
Wilen. za plac у za budynek zabudowany wy-
płacono у do wieczystey possessyi poddano. In
autentico.

Wieczysto przedażne od pani Barbary Stulbi-
nowey imć p. Piotrowi Fonderflotowi dane na ka^
mienicę na Zamkowey ulicy podle domu Andrzeia
Maciejowicza, radcy w summie 1800 kopach gr.
lit. z extraktem.

1584. Testamęt Stanisława Góreckiego, kanonika
katedr. Wileńskiego.

1586. M-ca Marca 17 d Prawo przedażne od
Klodynskich i. panu Demetru Chaleckierau, mieczni-
kowi Wileńskiemu na plac z dworem у z wszelkim
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zabudowaniem w mieście Wilnie na ulicy Zborow-
skiey za summę 300 kop gr. lit.

1586 Marca 21 d. Extrakt zapisu, w Assesoryi
przyznanego, od Klodynskich i. p. Dymitrowi Cha-
leckiemu danego na plac z domem, w mieście Wilnie
będącym.

1586 8br 28 d. Skrypt plenipotencyiny, odsuk-
cessorow i. p. Jopa dany i. p. Chaleckiemu na sprze-
danie domostwa z placem w mieście Wilnie za
summę kop 30 gr. lit.

15S6 8br d. 28. Prawo wieczyste przedażne, od
i. p. Pretfussow na kamienicę у plac w mieście
Wilnie i. p. Chaleckiemu dane po Rusku pisane.

1586 m-ca 9br 16 dnia. Extrakt prawa wie-
czysto przedażnego od ichmć panów Pretfussow imć
panu Chaleckiemu na plac z domowstwem na ulicy
Zadarysko w mieście w Wilnie za summę 300 kop
groszy lit. po Rusku pisane.

1612 Augusta dnia 13 Datt. eodem anno et
mensę 20 d. przyznane prawo wieczysto przedażne
od imć pana Krzysztofa Chaleckiego, sty Olkinic.
imc xdzu Eustachemu Wołłowiczowi, opatowi Lu-
benskiemu, proboszczowi Trockiemu, dane na ka-
mienicę na Wielkiey ulicy z Zamku w rynek idąc
przeciwko kamienicy Augustyana Wawrzeckiego za
summę 3000 złotych polskich.

1619 Januar. 2 d. Oryginał prawa wieczysto
przedażnego, od imć x. Wołłowicza, Biskupa Wileń-
skiego imć xiędzu Malcherowi Heliaszewiczowi Giey-
szowi,na ten czas administratorowi biskupstwaZmudz-
kiego, Kustoszowi Wileń. dane na kamienicę na
Wielkiey ulicy, niegdyś w possessyi imć pana Cha-
leckiego będącą, za summę 3800 kop gr. litewskich
z extraktem z xiąg grodzkich woiewodztwa Wileń-
skiego przyznane.

1619 Januar у і d. 11. Intromissya podania ka-
mienicy za prawem wieczysto kupnym, od imć x.
Wołłowicza i. x. Heliaszowiczowi danego per extrac-
tum z xiąg ziemskich Wileńskich.

1627 Junij 7 d. dattow. eodem anno a mensę
8 d. w sposób przenosu w Trybunale w. x. Lit.
przyznan. extrakt prawa wieczystego w sposób do
tychże xiąg podanego od jaśnie wielm. i. x. Woł-
łowicza, Biskupa Wileńskiego i. x. Archydyakonowi
Wileńskiemu Eliaszewiczowi danego na kamienicę,
w mieście Wilnie będącą na ulicy Wielkiey.

1632 m-ca Januaryi dnia 2 datt., a 1633 m-ca
Februaryi 7 dnia w grodzie Wileń. aktykowane
prawo legacyine, od i. x. Melchera Heliaszewicza
Gieysza, Biskupa Zmudz. i. x.x. Jezoitom Swięto-
ianskim Colleg. Akadem. Wileń. dane na 800 zł.
co rocznie na s. Jan wypłacać na bursę, wniozszy
ewikcyą na kamienicę na ulicy Wielkiey od zamku
do ratuszu idąc, Jopowa zwane, summy kapitalney
10000 złotych polskich in originali z extraktem у
intromissya, extraktami dwoma у z listem na przy-
znanie aktykowanym.

1634 Aug. d. 6. Kwitacya, od i. panów Elia-
szewiczów i. xx. Jezoitom Collegium Akademij Wi-
leńskiey dana z opłacenia 200 złotych polskich in
autentice z pięcia pieczęciami wyciśnionemi.

1636 Febr. dnia 8. Vidimus prawa wlewkowego,
w ziemstwie ziemi Zmudzkiey przyznanego, od [•
pp. Stanisława, Jana у Michała Eliaszewiczów,
synowców zeszłego i. x. Eliaszewicza, Biskupa Wi-
leńskiego, imć x. Jerzemu Tyszkiewiczowi, Bisku-
powi Zmudzkiemu dan., wlewaiąc wszelkie dobra у
kamienicę w Wilnie będącą temuż i. x. Tyszkie-
wiczowi у z intromissya z xiąg Zmuydzkich.

1636 Maia 16 d. Extrakt prawa wieczysto prze-
dażnego, w Trybunale Gł. W. X. Lit. na kadencyi
Wileń. przyznan., od im. x. Tyszkiewicza, Biskupa
Zmuydz. i. xx. Jezoitom s. Janskim Collegiura
Akademij Wileń. danego na kamienicę w Rybnym
końcu, Eliaszowską zwaną, za summę 15иО złotych
polskich z intromissya do teyże' kamienicy.

1636. Kwitacya, od opiekunów pana Sebestyano-
wicza i. xx. Jezoitom s. Janskim Collegium Akad.
Wileń. dana z wypłacenia 1200 złotych polskich
z pieczęcią wielką wyciśnioną.

1641. Przywiley Ngo Króla Imci Władysława
Czwartego na wolne sprowadzenie wody rurowej
do kamienicy Eliaszowskiey i. xx. Jezoitów Colle-
gium Akademij Wileń. per extractum z grodu
Wileń. w roku tymże у miesiącu d. 20 z aryngą
ruską.

1641 Maia 8 d. Relacya generalska per extrac-
tum z grodu Wileń. podania listu królewskiego do
Magistratu miasta Wilna.

1655. Dekret Trybunału Radomskiego między
Skarbem a xx. Jezoitami Collegium Wileń. o po-
dymne z kamienic.



— 504 —

1671 Apr. 17 d. Dekret skarbowy między Je-
zoitami Collegium Akademij Wileń., a miastem
Wilnem o podymne, nakazujący wypłacać ratami do
poborców ziem.

1685 Januar. 16 dnia. List wspominalny od
poborców у dworzanina, aby mieszczanie nie pocią-
gali do płacenia podymnego.

Bez daty. Regsstr spraw od i. pp. Heliaszewi-
czów oddanych у wróconych.

Informacya o kamienicy Eliaszowskiey w
Bursie.

Fascyculus 2dus, w którym prawa autentyczne
na kamienicę Eliaszewiczowską.

1613 Januaryi 6 d. datt. eodem anno Aprila
dnia 10 przed Królem Imcią przyznan. z podpisem
pod susceptą Leona Sapiehy, Kanclerza W. X. L.
у z czterma wielkiemi wyciśnionemi pieczęciami in
autentico prawo wieczysto przedażne, od J. О. Хсіа
Imci Stanisława Radziwiłła Imć x. Wołłowiczowi
Opatowi Lubien. dane na plac у ogród na ulicy
Jopowey.

1613 Maja ЗО d. Intromissya za prawem od
xiążąt Albrychta Stanisława Radziwiłow, służąca
imć xiędzu Eustachiemu Wołłowiczowi, kanonikowi
Wileńskiemu, referendarzowi W. X. Lit. na ogród
w Wilnie przy ulicy Jopowskiey, murem obmuro-
wany, a przez ulicę naprzeciw kamienicy J . X-a
Wołłowicza z iedney strony od ulicy Jopowskiey
z fortką z tey ulicy od tegoż ogrodu, z drugiey
od domu Gabryela Struby, stolarza у daley od ka-
mienicy Siterlewskiey, z trzeciey od Sebestyana
Pigałki, z czwartey od placu у domku i. pana
Jerzego z Buryny Kalianowskiego po rusku pisań
per extractum z xiąg Trybunalskich z podpisami
Marszałka Trybunalskiego у Deputatów.

1620 m. 7br 12 d. Extr,ikt prawa rezygna-
cyinego na ogród w. imć xiędza Melchiora Helia-
szewicza, kustosza Wileńskiego, panu Augustynowi
Wawrzeckiemu, Radcy Wileńskiemu, w którym у
intromissya wyraża się, z pieczęcią, po łacinie
pisań.

1628 Junij 5. Extrakt prawa przedaźnego, od
w. imć. p. Heronima Wołłowicza, starosty Zmudz-
kiego, w. imć pani Stefanowi Pacowi, Pisarzowi у

Referendarzowi W. X. Lit. danego na kamienicę,
na ulicy Swiętoianskiey między kamienicami Je-
rzego Sapały у kamienicą Steianowską leżącą, na
summę 2500 kop groszy lit., w którym у intro-
missya po łacinie na trzech arkuszach pisań. Z
wycisnioną pieczęcią.

1629 Januar. 22 d._ Inwentarz spisania domu,
kupionego od pana Jana Wawrzeckiego, leżącego w
mieście Wilnie, na ulicy lopowskiey, przez imć p.
Łukasza Gimbuti, sługę w. imć pana Расз, Refe-
rendarza W. X. Lit., pisarza kupion.

1629 Januar. 22 d. Dekret między Daszkie-
wiczem a Gimbutem o niedopuszczenie intromissyi,
którym nakazano, aby się mtromittował do kamie-
nicy у ogroda imć pan Gimbut na Jopowey ulicy,
po łacinie pisany.

1667 m. 9br 22 d. Dekret Kommissarsici o po-
dymne między miastem Wilnem a Imć XX. Iezui-
tami Collegium Akademij Wilen., którym dekretem
Collegium od pen uwolniono, że do poborców Ziem.
podano, a ratione pretensyi convulsionis juryzdyki
rozprawę in foro fori nakazano. In autentico z
pieczęcią dużą wycisnioną у z podpisami Kommis-
sarzow.

1671 Xbr 4 d. Process, nomine J. XX. Iezuitow
Collegium Akademij Wilenskiey na Burmistrzów,
Radzcow Magistratu Wilen. zaniesiony o nieuczy-
nienie sprawiedliwości w sądach za Passamanika.

1703 M. Obr d. Prawo czyli darowizna, iakby
dziesięcina, in autentico w sześciu punktach z pod-
pisami ręki J. X. Rektora Collegium Akademij
Wilen у z podpisem ręki w. imć X-a Horaina,
suffragana Biało-Russkiego z approbatą.

Informacya na kamienice.

Fasciculus 3tms, w którym przywileie у inne
dokumenta autentyczne przygorzałe na kamienicę
Eliaszowską у sam oryginał, od w. imć xiędza
Tyszkiewicza Biskupa dany Ichmć XX. Iezuitora
Coliegium Wilen. na też kamienicę, dla pogorzałości
speciatim nie są zregestrowane, których liczy się
in N. sztuk osim, dico 8.

Fascyculus Mus, w którym procedera, z rożnemi
do kamienicy Eliaszowskiey regulowane.

1621 Augusta 26 d. Dekret Trybtmalski w
sprawie J. XX. Iezuitow Collegium Akadera. Wilen.
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ze skarbem у miesczauami Wileńskimi o kamienicę
Eliaszowską ratione juryzdykcyi, którym .dekretem
nakazano prawo z obu stron pokazać.

1629. Sbr 25 d. Pozew przed sąd Kommissarski
w sprawie J. XX. Iezuitow z miastem Wilnem o
kamienicę na ulicy Zamkowey, na rogu, wedle domu
potomków niebosczyka Ionasza, prochownika, ^ bo-
kiem ulicy Iopowey aż do domu Bołundziowskiego
ciągnącey się, in autentico z czterma wycisnionenn
pieczęciami, z podpisem woiewody Mscisławskiego,
w. Proboscza Katedralnego Wilen. Białozora, także
Marciana Tryzny, Pisarza W. X. L. etc.

1629. Item pozew autentyczny Komissarski po j
w. i. x. Melchiora Geysza Eliaszewicza, Archidya-
kona Wilen., Referendarza W. X. Lit., od urodzon.
szlachet. woyta, burmistrzów, radzcow, ławników,
także wszystkiego pospólstwa miasta J. K. mci
Wilna simili z czterma pieczęciami у z podpisami
tych że, iak wyżey.

1630. Dekret remissyiny w sprawie J. X. He-
liaszewicza z Magistratem у miastem Wilnem przed
sąd królewski pro recognitione privilegiorum na
kamienice bez pieczęci у żadnym nie autoryzowany
podpisem.

1630. Mandat, po Magistrat Wilen. ad instan-
tiam W. Imć Xa Eliaszewicza, na on czas Referen-
darza wyniesiony o też kamienicę.

1632. Januar. 2 d. datowan., a 1633 Febr. 7 d.
Extrakt prawa przyznanego na censum 800 zł. poi.
na Bursę, od W. J. Xa Melchiora Heliaszewicza,
Biskupa Wilen. danego J. XX. Iezuitom Collegium
Wilen. za Rektorstwa imć xiędza Fryzyasza ^ z
aryngą ruslcą, z dwoma pieczęciami wycisnionemi.

1681, Dekret remissyiny Assesorski między w.
j . x. Heliaszewiczem, Archidyakonem Wilen., a
miastem Wilnem pro cognitione privilegiorum ad
S. Reg. Maiestatem, po łacinie pisań.

1633 Junij 8 d Process na trssech arkuszaich
w sprawie J. XX. Jezuitów vigore conturaaeyi na

Sacram Reg, Maiestatem pro lhnitatione między j .
pp. StemMawem, Janem, Michałem Eliaszewiczami
a miastem Wilnem in autentico z wycisnioną pie-
częcią na massie czerwoney у podpisem, na dwuch
arkuszach.

.1685 Maja 10 d. Dekret grodzki Zmuydzki.
między sukcessorami W. J. X. Eliaszewicza, .Biskupa
a Kapitułą Zmuydzką remissyiny do Trybunału:
Duchownego względem sukcessyi Eliaszewiczow-

skiey.
1635 Julij 17 d. Dekret Trybunału compoaiti

judycyi contummacyiny z Ichmć pp. Eliaszewiczam
w sprawie Kapituły Zmuydzkiey o niepewność
kwitacyi z summ po J. X. Eliaszewiczu Biskupie,
ruskim charakterem, z podpisem sędziów koła du-
chownego.

1635 Junij 4 d. Mandat in autentico z pieczę-
cią wycisnioną w sprawie J. pp. Stanisława, Jana,
Michała Heliaszewiczow spułdziedzicow po zeszłym
J. W. Imć Xu Melchiorze Heliaszewiozu, Inskupie
Zmuydzkim, termin oznaczaiąc za niedziel 8 w ko-
ronie lub 4 w X. Lit. po pana Andrzeja Sabinę,
miesczanina Wilen.

1635 Augusta 14. Dekret Trybunalski z PPmi
Heliaszewiczami, po rusku pisany.

1636. In Januario, Processus tertius in ехеси-
tione 2di decreti Sacrae Reg. Majest. in autentico
z pieczęcią у podpisem, na trzech arkuszach.

1636 Aug. 5 d. Dekret Assesorski między J.
W. Heliaszewiczem, Biskupem Zmuydzkim, у opie-
kunami Mikołaia Sebestyanowicza, in autentico,, z
pieczęcią wielko wycisniono, po łacinie pisań, za
kanclerstwa Alberta Stanisława Radziwiłła, Kaac-
lerza W. X. Lit.

1636 Januarij 23 d. Pozew autentyczny z pie -
częcią w sprawie J. pp. Stanisława, Jana, Michała
Heliaszewiczow społdzłedzicow po zeszłym J . W.
i. X. Melchiorze Heliaszewiczm Biskupie Zrauydzkira
imć p. Indraeiowi "Sabinie miesczaninowij у kraw-

w sprawie а. л д , jezuuow vigui« W uw»«v,. — . -„,і„!„і

Eliaszewicza otrzymaney o kamienicę Eliaszewi-j cow4 Wilen. lesh w korome Polskiey za niedziel
czowską. w ktorey sztuce znayduią Щ pro-18, a W. X. L. za 4 teram wysmamiący.
testacye PP. Heliaszewiczow imieniem Rektora Col-j 1649 Maja 19. Dekret Trybunału Skarbowego
legium Wilen. у imieniem Burmistrzów Waleryan-1 W. X. L. • sprawie J. XX. Jezuitów Collegium

j Wilen. z poborcami, którym dekretem dla dezola-
1634 M«ca20 w teyie « u e e ia coBtinuatwne

eodera d. 1 Aprilis ваІЛйо remtem ad

cyi у dopusczeńia opiera od płacenia poboru ku-
pieckiego у od rakwilmew 'Щ kamienicy га rok

64
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1648 do Skarbu należącego J. XX. Iezuitów uwal-
nia, in autentico z pieczęcią dużą wyciśniętą у z
podpisem w. imc p. Pisarza Trybunału Skarbów.

1663 Augusta 28 d. Process nomine J. XX.
Jezuitów Collegium Wilen. Soc. Jesu nalmć pana
Jana Knapa, kapitana pułku imć p. Klata, Obersz-
tera J. K. Mci, Komendanta na ten czas fortecy w
zamku Wilen. pro praesidio zostaiącego o nayscie
na kamienicę Heliaszowską, o zelżenie honoru J.
pp. M., o zbicie gospodarza.

.' Informatio de lapidea Heliaszewsciana.

W tymże fascykule kopij rożnych pozwów,
listów у kart mniey potrzebnych sztuk dwadzieścia
trzy.

1709 Jun. 10 d. Aktykacya regestru rzeczy, w
kamienicy Ichmć XX. Iezuitów Collegium Akademij
Wilen. po pani Goszkinowey pozostałych a przez

J. p. Troiana Szczodre, Czeszn. Lomzin., zabranych'
z akt grodź. Wil. .

1709 m. 7br. 7 d. Process nomine tychże Ichrać
XX. Iezuitów Collegium Akademij Wilen. o rzeczy,
po pani Goszkinowey pozostałe, a przez Sczodrę
zabrane.

1714 Mar. 17 d. Pozew w sprawie Jch. XX;
Iezuitów Wilen. S. Jan. po Imć p. Sczodrę у w.
imć pana Połubinskiego, Podkom. W. X. Lit.

1714. Testiraonium od Magistratu miasta Wilna
J. XX. Iezuitom S. Jan. wydane względem poza-
bierania ruchomości z kamienicy Eliaszowskiey po
śmierci Goszkinowey, per extractum z pieczeńcią
wycisnioną,

1714 ra. Maja 18 d. Dekret contumacijny Trybłu
Gł. w. x. Lit. kadencyi Wilen. po imci p. Połu-
binskiego у Sczodrę w sprawie J. XX. Iezuitów
Wilen. z listem do urzędu przy dekrecie.

Тоже, залъ Б, шк. 8, папка J№ 6, док. № Ą.8.

№ 336.-1717 г. 26 Іюия.

Р шені по д лу о незаконномъ завлад віи Покл вскимъ-Козлоиъ доиомъ Лн-

с вскнхъ, принадл жавш мъ митрополій.

Wypis z xiąg jurydyki metropolitańskiey Wi-
lenskiey.

• Roku tysiącznego siedmsetnego siedmnastego,
miesiąca Junij dwodziestego szóstego dnia.

Przed nami Leonem Kiszką, z Bożey у stolicy
swiętey Apostolskiey łaski archiepiskopem, metro-
politą Kijowskim, Halickim у całey Rusi, episko
pem Włodzimierskim у Brzesckim, Kijowopieczar-
skim у Supraslskim archimandrytą, agitowała się
sprawa . • . . n a instigatora sądów naszych, z de-
laty iegomości pana Alexandra Zworskiego, jurydyki
Wilenskiey administratora, z wielmożnym iegomo-
ścią panem Fabianem Poklewskim Kozłem, starostą
Dzisienskim, o to, iż wielmożny iegomość pan sta-
rosta Dzisienski gwałtownie у nienależnie kamie-
nicę ąuondam iegomości pana Lisiewskiego z pla-
cami wtyle, na antecessorow naszych et suceessive
na nas jurę caduco spadłą, zabrał у w possessyey

swoiey ab anno millesirao sexcentesimo notiagesimo
tertio trzyma, z oney że wszelkie pożytki cum
damno ecclesie odbiera, żadnych podatków publicz-
nych у lawdowych woiewodstwa Wileńskiego od
dzierżenia swoiego, które de proprio jurydyka za-
kładać musi, nie wnasza . . . extorsiy potentiarum
exoticarum nie przykłada się, sąsiadów, w kamie-
nicy mieszkaiących, od jurisdictiey naszey ехсуриіе,
stawać im przed urzędem naszym zakazuie, directo
dominio przeciwko dekretom iego królewskiey mo-
ści relacyinym sprzeciwia się, nas у urząd nasz
metropolitanski postponit, czyniąc się właściwym
pomienioney kamienicy possessorem. O co wszystko
dla pokazania dokumentów, ieżeliby iakowe miał
na tę kamienicę у place cerkiewne, a w niepoka-
zaniu onych, przez mnie, directum dominum od tey
kamienicy у placów cerkiewnych, na jarydyce na-
szey metropolitanskiey będących, do odsądzenia z
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nudzeniem pożytków : Г г
wszystkich podatków publicznych zaległych у
podług regestrow, pozwem naszym na taeadwo-
dziesty szósty miesza Jurna, ш anno f P r ^ S e n S

currenti zapozwanym został. Za przywołaniem « ^
regestru tey sprawy od aktorów iegomosc pan nego ^ ^ ^ o l t a * * ^ y
Kazimierz Maluszycki, patron, za mocą sobie daną, dyce naszey m e p i U t a n s k i e y r e a i t e a -
stanął, у po przeczytaniu pozwu, w propozycyey, cych,,jur.sdik « W * • i a k o

dostateczniey wysz wyrażoney, term.n ^ P " ^ » 6 ^ ^ P k

po^eważ się pokazała iawna przez
iegomości pana Fabiana Poklewskiego

Dzisienskiego, possessora nieuależ-

przerzeczonych, na jury-
Wilenskiey zostaią-

szerzey у j ,
pozwu przypadłego na dniu dzisieyszym, oraz poda-
nia tego pozwu w ręce gospodarzowi, w tey
nicy mieszkaiącemu,- terminem należytym
prawa, przez Stefana Filipowicza, generała iego
królewskiey mości, dowiódł; wielmożny zaś iegomosc
pan starosta Dzisienski ani sam przez się, ani p r -
umocowanego nie stawał у żadney przyczyny o
niestaniu swoim nie dał. Tedy podług żałoby у
wyniesionego pozwu iegomosc pan patron, od acto-
row stawaiący, o odsądzenie onego od

nie_ oneyże z placami urzędowi jurydyki naszey
metropolitanskiey Wilenskiey, za pożytki zaś, na
siebie zabierane, za podatki, tak seymami, iako
seymikami uchwalone, in hucusąue zaległe, zatrzy-
mane esoticae militiae contribucye z aggrawacyą
całey jurydyki, która te onus musiała portare, o
przysądzenie dziewięciu tysięcey sześciuset złotych
polskich, pokładaiąc na tę kamienicę у place przed
nami różne starodawne documenta, decreta com-
missarskie, mappę, dekreta relacyine, kwity у inne
dowody, iż ta kamienica у place ab immemorabili
tempore należą do jurydyki naszey metropolitan-
skiey Wilenskiey, у że jurę caduco na antecessora
naszego jaśnie wielmożnego iegomosci xiędza Cyp-
ryana Żochowskiego, metropolitę całey Rusi etc
post decessum sterilem ichmościow panów Lisiew-
skich małżonków, przerzeczoney kamienicy у placów j
ostatnich possessorow spadły, legitime upraszał y|A« 10S.
domawiał się. Tedy my, metropolita Kijowski, Ha-'

tak przez się. iako przez
pokazanie prawa, za kto-

citatus iegomość trzyma kamienicę z placami,
pomienioney kamienicy, po iegomosci

jurę caduco na metropolitów spad-
ii, w tyle tey kamienicy zostaią-

jo iegomosci pana Fabiana Poklew-
starostę Dzisienskiego, odsądzamy у
mediante praesenti decreto przysą-

uz,aiuj. л ~« exequucyą у podanie toties specyfi-
kowaney z placami kamienicy, urząd jurydyki na-

metropolitanskiey Wilenskiey ргае іа avisa-
partis citatae naznaczamy у zsyłamy. Llesię

zaś tknie pożytków wszelkich z tey kamienicy, ab
anno millesimo sexcentesimo nonagesimo tertio za-
branych, zatrzymanych publicznych podatków, nie
wypłaconych extorsiy у coatribucyi pro exotica mi-
litia, wynoszących na dziewięć tysięcy sześćset zło-
tych, o to iegomosci panu instigatorowi у iegomo-
sci panu Alexandrowi Zworskiema, jurydyki Wi-
ienskiey metropolitanskiey administratorowi, jus do
dochodzenia in foro, ad quod de jurę in bonis ter-
restribus(competierit) rezerwuiemy mocąninieyszego.
dekretu naszego. Pisań w Rucie, roku, miesiąca у
dnia ut supra. Leon Kiszka, metropolita całey Ru-
si m. p. (L. S.). Franciszek Kazimierz Rymowicz,
juryzdyki jaśnie wielmożnego iegomosci xiędza me-
tropolity całey Rusi pisarz.

Тоже, залъ й1, WK. 6, папка № 164, док.
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Митрополитъ Л въ Кишка вызыва тъ къ суду Александровича и его супругу за

неплатежи арендных* д н гъ за церковный домъ, въ котороиъ они жили, и за

неправильно заключенный имя контракта со вредом/ь и убыткомъ для Воскресен-

ской церкви.

: Leon Łukasz Kiszka, archiepiskop, metropolita
całey Rusi, episkop Włodzimirski у Brzeski, archi-
mandryta Supraski etc.

Jegomości panu Jerzemu Alexandro wieżowi
małżonce iegomości, niby sukcessorce w Bogu ze-
szłego pana Konstantego Paszkiewicza у onego mał-
źookj, przykazuję tym pozwem, ażebyście waszmość
przed sąd moy metropolitanski dnia czwartego mie-
siąca Juayj roku ninieyszego, w pałacu moim, abo
gdy ta sprawa z regestru przywołana będzie, sami
osobiście у za wicie stawaliście, na instantią w Bogu
wielebnego iegomości xiędza Jerzego Lubowicza,
prezbytera у parocha Woskresenskjego Wileńskie-
go, który waszmościow do skasowania у annihilo-
wania kontraktu* sine consensu officij consistorialis
praesentis, danego roku 1708, miesiąca Julij 25
dnia panu Paszkie wieżowi у małżonce onego, bez
dołożenia sukcessorow, io detrimentura cerkwi Wo-
skreseflskiey otrzymanego, oraz у regestru, powa
ryewanego nad prawo, niby aa wyniieszkanie da-
nego, tudziesz waszmość, nie będąc aktorami, діє
należycie у nie słusznie bez żadnego prawa sobie
służącego ultro po powietrzu do kamienicy Woskre-
senskiey introdukowawszy się, lat pięt wymieszkaw-
szy, sami dobrowolnie uaaawszy siebie za ліе akto-
rów у пір snkcesserow po śmierci pana Paszkie-
wicza у żony tego, wyprowadziliście się bezładnego
od w Bogu wielebnego aktora wypowiadania у ru-

macyi. unikaiąc za te wszytkie lata wymieszkania
wypłacać czynszu, za lat pięć należącego, bez hyt-
ności aktora, chcąc niby przed expulsią uczynioną
reindukcyią nakazania nie będącym ex omnibus
rationibus у samego prawa aktykowanego a nie
przyzpanego, tyło podeysciem у za uproszeniem niby
in condicto otrzymanego, in praeiudicium sukcessoT
ra parocha у sukcessora cerkwi Woskresenskiey
otrzymanego od w Bogu zeszłego iegomości xiędza
Alexandra Lubowicza, prezbytera у parocha
senskiego. A za tym vigore praemissorum do
sowania kontraktu, iako nulliter, sine consensu ofr
ficij consistorij praesentis otrzymanego у bez prgy>
znania urzędowego do zapłacenia za lat pięć czynr
szu, za rok kożdy po złotych sześćdziesiąt należą^
cego, oraz do położenia kwitów za possessyi pana
Paszkiewicza у małżonki iego respektem zapłace-
nia czynszów za tenuty od obudwucb małżonków,

casu діє położenia у діє produkowania kwitów,
do zapłacenia za wszytkie lata od possessyi tenu-
tarjuszow aż do powietrza po złotych cztyrdziestu,
do nagrodzenia wszytkich szkód у unkosztow praw-
nych zapozywa, Stawaycie tedy у usprawiedliwcie
się pod penami, na nie posłusznych wyrażonemi,
Pisań dnia 30 miesiąca JVIaia, rpku 1718. Franci-
szek Kazimierz Rymowjcz, juryzdyki jaśnie wiel-
możnego iegomości xiędza metropolity pisarz.

Тоже, залъ Б, шк, 6f nanm № (64, .don, № IQJ.

№ 338. —1718 г. 5 Августа.

Позывъ къ королевскому суду Анны Пакошовой sa самовольное вавлад ні я

пользование доиомъ, такъ называ мыиъ Ш ф ровскимъ, который по докумен-

таиъ лринадлежалъ митрополій.

August wtóry, z Bożey łaski król Polski,
wielki xiąże Litewski, Ruski, Pruski, Zmuydzki,
Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Iaflantski,

Smoleński, Siewierski, Czernihowski, a dziedziczny
xiąźe Saski у elector.

Urorizoney Annie Pacownie Pakorzowey, sędzi-
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ziemskiey Połockiey ze wszytkich dóbr WW.
leżących, ruchomych, suram pieniężnych, gdzie у u
kogo kolwiek będących, przykazujemy W. P.§ abyś
za tym pozwem mandatem pr^ed sądem naszym
zadwornym assessorskim, w Grodnie przypadaiącym,
sama osobą swą. iako na roku zawitym, stawała na
żałobę wielmożnego urodzonego xiędza Leona Ki-
szki, archiepiskoj a, metropolity Kijowskiego, Ha-
lickiego у całey Rusi, episcopa Włodzimierskiego
У Brzeskiego, Kijowopeczarskiego у Supraslskiego
archimandryty, skutecznie usprawiedliwiła, iż wier-
ność twoia, urodzona sędzina ziemska Połocką,
gwałtownie у nie należnie kamienicę z placem, w
tyle na gruncie cerkiewnym stoiącą, na antecessorow
delatora et sukcessiwe na delatora jurę caduco
spadło, ąuondam Szeferowską nazywaiącą się, nie
wiedzieć iakim prawem у pretextem ab anno tysiąc
sześćset dziewiędziesiąt czwartego w possessią swoią
zabrawszy, trzymasz, z oney wszytkie pożytki cum
damno ecclesiae odbierasz, żadnych podatków pu-
blicznych, lawdowych woiewodztwa Wileńskiego od
•dzierżenia swoiego, które de proprio jurisdika zar

kładąc musi, nie wnaszasz, do estorsy per poten-
tiara nie przykładasz się, sąsiadów, w kamienicy
mieszkaiąeych od jurisdictiey delatora excypuiesz,
stawać im przed urzędem delatora zakazuiesz, di-
recto domino przeciwko dekretom jegokrólewskiey
mości rrlacyinym sprzeciwiasz się, dełatora у urząd
metropolitański postponuiesz, czyniąc się nie nar
leżuie nieiakowąś pomienioney kamienicy posses-
sorką. O co wszytko у do pokładania dokumentów,
ieżeli ww. miała iakowe na tę kamienicę у place
cerkiewne, w niepokazaniu onych, przez delatora,
directum domińum, od tey kamienicy у placów cer-
kiewnych, na iurisdyce delatora metropolitanskiey
Wilenskiey będących, do odsądzenia z nagrodzeniem
pożytków, na siebie obróconych, wszytkich szkód у
podatków publicznych, na siedm tysięcy sześćset
zaległych, podług osobliwych regestrpw, tym pozwem
mandatem zapozywa. Pisąn w kancellariey naszey
w roku tysiąc siedmsetuym osmnąstym, miesiąca
Awgusta piątego dnia.

Тоже, залъ Б, гик. 6, папка № 164, док.

№ 339. — П20 г. 26 Апр ля.

Іезуиты уступаютъ временно Велдовекону чаеть плаца возл і зуитвЕой крд-

л гіи.

Ja Thobiasz Arent, Societatis Jesu, rektor Colle-
gium у Ąkademij Wilenskiey, czynię wiadomo, ko-
пщЪу o tym teraz у na potomne czasy wiedzieć
należało, danym imści panu Franciszkowi Józefowi
Bełdowskiemu, гаусу Wileńskiemu, у ieymośd pani
•Jadwidze Jebertownie Bełdowskiey, małżonkom aa
to, iż my, maiąc szmat placu przy Collegium Wi-
leńskim Societatis Jesu z obudwu stron miedzy
murami tegoż Collegium, wzdłuż łokei pięć litew-
skich, a wszyrsz łokci sześć у ezwierć, ab ©rigine
fundącij Coliegio Vilnensi należący, który to szmat
placu, ppniew.asz iest barzo przyległy do placu w
tyle nayprzewielebnieyszey Kapituły Wilenskiey, a
kamienicy, uązwaney Kiewlanska, pomienioayeh Ш-
mościow panów Bełdowskich maltałcow, m któ-
rym ichmościow wszytkie budynki stoią, sumptem

ichmościow zapłacone у erigowaae, że tedy ten
szmat placu na roszerzenie mieszkania icŁmościom
panom Bełdowskira iest bąrzo potrzebny» zaezym za
usilną prozbą poraienioaych iehmościow, fionięwasz
Societati zawsze są przycŁflnemi у # a zasług oaych

ten szmat placu wsayrz łaktó у ezwierć, a
wzdłuż łokci pięć litewskich, Lenaością jcbm-ściom
panom imionia Bęłdowekich, po »ieczu ydących, у
sukcessorom khmośfiiow $щ у zapjsuię; a to z
wyraaey woli w Ęogu wielebnego ipjścj.
Аіехапіга Sawicki^o, Seciatatis ,
prowtaeij Litewskiey; kterya іЛщоадещ да tym

-wola© szfrfefelearss stawie у ©4 .Colleguira

.w»ruiąe to iedaak
pod ваюуга oknem le^aeg©
Societatis Jesu tea plae Wy4 щсщm a#eby w
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budynku, na placu stoioncyra, żaden fremitus nie
był, ani siano, słoma złożone, ale wszelka securitas
od ognia, okna wszytkiego żeby budynek nie zay-
mował infirmarii, ale tylko wpuł, a inąuantum by
ta kamienica, Kiewlanska nazwana, successu tem-
poris, do inszych rąk miała redire, albo Collegio
ten szmat placu był potrzebny, tedy liberum ius

do onego odebrania Collegio Vilnensi Socitatis Jesu
zachowuię, co mam dotrzymać sub vadio ważności
rzeczy. Pisań w Wilnie roku tysiąc siedmsetnego
dwudziestego, miesiąca Aprila dwudziestego szóstego
dnia. Franciszek Bełdowski R. W. Jadwiga Beł-
dowska R. W.

Тоже, залъ Б, шк. 8, папка Л? і, док. Л? <?о.

№ 340.-1721 г. 10 Мая.

Продажная запись, данная В ликович иъ Хм льницкому на плацъ около Покров-

ской церкви.

Ja Antoni Bielikowicz czynie wiadomo у zezna-
wam tym moim dobrowolnym, wieczysto przedażnym
a nigdy nie poruszonym zapisem, komu by o tym
wiedzieć należało, dany(m) wielmożnemu im. panu
Mikołaiowi Chmielnickiemu, stolnikowi у podstaro-
ściemu sądowemu powiatu Brasławskiego na to, iż
ia Bielikowicz, raaiąc plac między zborem у cer-
kwią Swiętey Pokrowy, tu w Wilnie będący, po
dobrodzieiach antecessorach у rodzicach moich na
mnie у na bracią moią rodzoną successive do rów-
nego działu spadły у należący, a z pewnego po-
miarkowania у podziału między nami trzema bra-
cią rodzoną na mnie iednego ten plac wiecznością
dostały, który to pomieniony plac pusty z budyn-
kiem drewnianym opadłym у ze wszytkiemi do
niego przynależnościami, jako sie przed tym w so-
bie miał у teraz ma, ja Antoni Bielikowicz, jako
wieczysty onego posessor, przedałem wieczne mi a
nigdy nieodŁównemi czasy za talarów bitych dwa-
dzieścia przerzeczonemu wielmożnemu imć panu Mi-
kołaiowi Chmielnickiemu, stolnikowi у podstaroście-
mu sądowemu powiatu Brasławskiego, jakoż у te-
raznieyszym zapisem równo z datą onego w moc у
realną posessią podaię у intromittuię. Mocen tedy
у wolen będzie wielmożny im pan Chmielnicki, po-
mieniony plac obiąwszy, iako swoia, wieczystą wła-

snością podług upodobania swego rządzić у dyspo-
nować, restawrować, komu chcąc dać, darować,
wiecznością przedać, zastawić, arędować, zamieniać
у wszelkich pożytków wynaydować, a ia Bieliko-
wicz równo z datą tego. wieczystego zapisu moiego

sam przez się, przez bracią moią, successorow, bli-
skich krewnych, ani przez żadne subordynowane
osoby żadney przeszkody у turbacij czynić nie
mam, ale owszem od kożdego wstęp do pomienio-
nego placu, przeszkodę у turbacią czyniącego, za
daniem sobie przez list otworzysty wiedzieć, u koż-
dego sądu у prawa bronić, zastępować у ewinko-
wać swym kosztem tyle razy, ile tego będzie po-
trzeba, opisuię sie у obowiązuię sie pod zaręką,
ważności summy wynoszącą, iakoż wnosząc у ewik-
cyą na trzecią część maiętności Krykian, co na mnie
z podziału od braci moiey należy, w powiecie
Oszmianskim leżącey, у na inne wsz°lkio dobra
moie leżące, ruchome, summy pieniężne, gdzie kol-
wiek będące, o którą zarękę, iako też o narusze-
nie w naymnieyszym punkcie lub paragrafie tego
wieczystego zapisu, daię moc у pozwalam mnie do
wszelkiego sądu у prawa, do urzędu ziemskiego
lub grodzkiego, do sądu Głównego Trybun., i. k.
mci Zadwornego Assessorskiego, Relacyinego, Mar-
szałkowskiego, czasu interregni kapturowego, w
krory chcąc termin, powiat lub woiewodztwo po-
zwem zapozwać lub zakazem zakazać, gdzie ia, bę-
dąc zapozwany, za naypierwszym sprawy przypad-
nieniem, nie хсуриіас fornm, nie burząc pozwów,
nie biorąc na kopie у na patrona, także na rau-

nimenta, nie zasłaniaiąc sie żadnymi obmowami у
żadnych : dobrodzieystw prawnych nie zaźywaiąo,
lecz onych dobrowolnie zrzekaiąc sie, mam stanąć
iako na roku zawitym, a stanowszy finalną w sa-
mey pryncypalney rzeczy rozprawę przyiąć, sąd
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też tak za staniem, iako у w niestaniu moim, nie
inaczey, ieno podług prawa Coaeąationis Jurium
W. X. L. z Koroną Polską у podług tego zapisu
mego, ma na mię zaręki, szkody, nakłady prawne,
gołosłownie rzeczone, winę infamiey wskazać, rein-
dukcią przysądzić у mocną ехекисіа ad primam
instantiam, nie oglądaiąc sie na żadne bronienia
udziałać. A ja, jako wszelkiemi wyrokami sądowemi
lub urzędowemi kontentować sie, nie uroszczaiąc do
wyższego subselium appellacij, powinien będę, tak
urzędu у sądu o zły wskaż, a strony o zły prze-
wód prawa pozywać у turbować nie mam pod

zaręką wyż opisaną, którą by у nie poiednokrotnie
zapłaciwszy, przecie ten moy wieczysty przedażny
zapis in suo esse et robore zostawać ma. Y na tom
ony dał z podpisem ręki mey у ichm panów pie-
czętarzow, ustnie у oczewisto ode mnie uproszonych^
niżey na podpisach rąk ichmcw wyrażonych. Pisań
tv Wilnie roku tysiąc siedmsetnego dwudziestego
pierwszego, miesiąca Maia dziesiątego dnia. Antoni
Bielikowicz, podstolic Kijowski m. p. Ustnie pro-
szony pieczętarz od imci pana Antoniego Bieliko-
wicza, podstolica Kijowskiego, do tego prawa wie-

czysto przedażnego, wielm. im. panu Mikołaiowi
Chmielnickiemu, stolnikowi у podstar. sądowemu
p owiatu Brasławskiego danego ręką mą podpisuię
się. F. W. Nagurski, ciwun M. Dyrwian, star. Po-
nentski, podstar. Xa. Zm. m. p. Ustnie у oczewi-
sto proszony pieczętarz od im. p. Antoniego Bieli-
kowicza, podstolica Kijowskiego, do tego prawa
wieczyste przedażnego wielm. im. pu Chmielnickie-
mu, stolnikowi у podstarościemu sądowemu ptu
Brasławskiego ręką własną podpisuię się. Dobro-
gost Kmrz Bouffał, pisarz grodź, ptu Grodzien.
Ustnie у oczewisto proszony pieczęntarz od osoby
wysz wyrażoney do tego skryptu wyrażonego pod-
pisałem Krzystof Bieganski S. O. Roku tysiąc
siedmsetnego dwudziestego piewrszego, miesiąca Maja
dziesiątego dnia ten zapis imć pan Antonj Bieliko-
wicz, personaliter do sądu Głównego Trybunału W.
X. L. stanowszy przyznał. M. Xze Wisniowiecki,
Kan. w. у Mar. Try. W. X. L. Michał Antoni
Kopeć, Skarbńy W. X. L., pisarz Trybunalski. Con-
cordat cum actis. Szyrma.

Тоже, залъ Б, шк. 8, папка № j , док. Je 6;.

Л 341. -1723 г. 17 Августа.

Инвентарная опись Плят ровскаго дома.

Inwentarz kamienicy Platerowskiey, ad praesens
Prowincyalskiey, spisany roku 1723, miesiąca Aug.
17 dnia.

Naprzód z ulicy Wielkiey Zamkowey broma
wymurowana 1719. Wrota wielkie u tey bromy
futrowane, na żelaznych biegunach, u tych wrót
forteczka na zawiasach у krukach, przy teyże for-
tecce pręt żelazny, który na proboy wkładaiąc
zamykaią, przy tychże wrotach kruczek, którym
odemknąwszy wrota zaszczepiaią, aby się nie zamy-
kały. W teyźe bromie po prawey ręce z boku
przegrody dwie z tarcic, przy których dwoie drzwi
na zawiasach у krukach z zaszczepkami na proboy.

Izba pierwsza na ulicę okna, do ktorey drzwi
dwoyczyste malowane na zawiasach у krukach z
zamkiem wnętrznym у kluczem, klamka (z)zasufkami
ielaznemi w dole у w górze, w teyźe izbie okna

wcałości, kwatery na zawiaskach у kruczkach z
zakrętkami, okiennice futrowane na zawiasach у
krukach z zaszczepkami tak w izbie, iak у w ko-
morze, w teyże izbie iest szafa z zamkiem wnę-
trznym у kluczem, piec zielony stary, przesypania
potrzebuiący. W teyże izbie komora przegrodzona,
drzwi na zawiasach у krukach z zawkiem у klu-
czem у z zaszczepką, z teyże komory wychodząc
do kuchni drzwi na zamiasach у krukach z za-
szczepkami z iedney у z drugiey strony у z klam-
ką. Wychodząc z tey komory po lewey ręce sklep,
do którego drzwi na zawiasach у krukach, okno
na ulicę z kratą, u drzwi zamek z kluczem у za-
szczepka. W sieniach knchnia dobra, pod kuchnią
piec do pieczenia chleba, komin dobry, z teyźe
sieni drzwi do piwnicy na zawiasach у krukach,
z zamkiem, kluczem, w sUtney piwnicy dwoie drzwi
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na zawiasach у krukach z zaszczepkami trzecie
drzwi ва zawiasach^ krukach у zaszezepką, z pod-
wórza ieszcze drzwi s ulicy do sieraierza na za-
wiasach у krokach, z zaszezepką; Także z teyże
sieni; gdzie kuchnia; iest drugie mieszkanie.

Izba йгЩ'а. Do tey' izby ź Sienie drzwi na za;
wiasach у kriikach z zaszezepką', piec zielony, po2

trzebuiący poprawy; okno iedne wćałości, okiennica
na zawiasach у krukach z zaszezepką, 'drzwi dru-
gie z teyże izby dó bromy na zawiasach ў krukach
z żaszcepką, wraćaiąc się znowu do sieni kucheti-
ńey, iest trzebię mieszkanie, drzwi ż teyże sieni.

Izba trzecia. Drzwi do łey izby na zawiasach
у krukach z "zaszezepką, piec zielony, okna wcało-
ści, kwatery na zawiasach у kruczkach z zakręt-
kami, z tey izby są drugie drzwi do drugiey sieni
na zawiasach у krukach z zamkiem dobrym у klu-
czem, także у z klamką.

łeba czwarta naprzeciw wyźey*pomienioney.
Drzwi do tey izby na zawiasach у krukach ze dwoma
zaszczepkami у klamką, w tey izbie piec zielony
nowy, okna całe, kwatery na zawiaskach у krucz-
kach z zakrętkami, okiennice na zawiasach у kru-
ka ch z zaszczepkami tak w dole, iako у w górze,
do komory drzwi na zawiasach у krukach z za-
szczep ką, okna wcałości tak, iak w izbie у okien-
nice takiesz. Wraćaiąc się do sieni, w ktorey ko-
min dobry, kuchnia dobra, drzwi ii sieni z podwó-
rza na zawiasach у krukach z zaszczopką.

Zaczyna się gurńe mieszkanie.

^Począwszy od bromy są wschody na gurę mu-
rowane у daszek nad niemi 'gontami kryty. Pier-
wsza 'izba. Z przychodu ffizwl iisieui na zawiasach
у Шік'асЬ, ż zaszezepką у proboiem, w sieniach
komórka przegrodzona z tarczyc heblowanych, 'kuch-
nia dobra у komin dobry, drzwi do izby na za-
wiasach у krukach z klamką, z zaszczepkami dwiema
na proboy, koło pieca ława, piec zielony 'dobry,
okna ^wa wielkie, kwatery Ъа zawiaskaćn, kruczkach,
z 2aszezepk»ffli i zakrętkami'; szkło w ołów 'opra-
wne, wszytkie wcałości, :pomfeśt dobry.

Druga 'izba podle tey. 2 pierwszey idąc do dru-
giey są drzwi dwoyczyśfe na ganku, ha zawiasach,
krtikaćli, ź frzema zasżćzepkami żeiaznemi, u sieni

drugiey izby są drzwi na zawiasach у krukach^
stare, trzeba inszyoh, zaszczepki піетаэг, kuchnia
dobra, pod kuchnią pieo do pieczenia chleba, komin
dobry, drzwi do izby na zawiasach у krukach z;
zamkiem у kluczem, hantaba u drzwi, piec zielony
poprawy potrzebuiący. W teyże izbie gabineoik
nowy z tareić heblowanych, drzwi na zawiasach.
у krukach я zaszenepką na proboy, okna takowe,
iako w pierwszey izbie^ na zawiaskach, kruczkach
z zakrętkami,. pomost dobry; z tey izby są drzwi
do trzeci izby zboku> na zawiasach у krukach, z
zaszezepką na ргоЬоу) zabite. Wychodząc z tey
izby do sieni у z sieni na ganek iest przepierzenie,
drzwi na zawiasach у krukach, z zaszezepką na
proboy, przez które wchodząc po lewey ręce drzwi
do sieni trzeciey izby.

Trzecia izba porządkiem, drzwi u sieni na za-
wiasach у krukach, w sieni kuchania у komin do-
bry, ława długa, drzWi do izby na zawiasach у
krukach z zaszezepką у klamką, piec zielony do-
bry, okna dwa dobre takie, iak w tamtych dwóch
izbach, na zawiaskach, kruczkach, z zakrętkami.
Notandum, że u tych trzech iźb do wszytkich okien
są okiennice na zawiasach у kruczkach, z zaszczep-
kami żeiaznemi. Wychodząc z sieni tey izby do-
sieni czwartey izby po lewey ręce komora prze-
pierzona z tarczyc, drzwi na zawiasach у krukach
у ъ zaszezepką.

Czwarta izba na przeciw trzeciey, drzwi do tey
izby ва zawiasach y. krukach z zamkiem у kluczem,
piec zielony, ławy dwie, komórka w teyże izbie z
tarcic heblowanych, drzwi na zawiasach у krukach
z zamkiefii у kluczem, okna dobre; z tey izby są
drugie drzwi do sieni przeciwney izby na zawiasach
у krukaeh ż 'zaszezepką.

Piąta ieba, w sieniach kuchnia у komin dobry
w.sieni pomost dobrzy, drzwi do izby na zawia--
sach у krukach z klamką у kruczkiem у hantabką,
piec zielony, okna wcałości, okiennice dwie na za-
wiasach у krukach z zaszczepkami, drzwi do ko-
mory na zawiasach у krukach z zaszezepką, okna
takiesz, iak w izbie, dwa, trzecie w kącie małe,
pomost tak w izbie, iak у w komorze dobry; wra-
ćaiąc się nazad z tey izby do sieni ze wschodów
drzwi futrowane na zawiasach у krukach z za-
sufką, klamką у zaszezepką, przed tymi drzwiami
iest ganek, wschody naprawy potrzebują.
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Budynki drzewiane.

Pierwsze wtyle wszedszy do kamienicy po le-
wey ręce, a naprzód u sieni drzwi na zawiasach
У krukach, kuchnia poprawy potrzebuie у komin,
po lewey ręce izba z komorą, drzwi do izby na
zawiasach у krukach, z klamką, zaszczepkami dwiema,
ławy trzy, piec zielony poprawy potrzebuie, u ko-
mory drzwi na zawiasach у krukach z zaszczepka,
okna cztyry, szkło w ołów oprawne, kwatery na
zawiasach у kruczkach z zakrętkami, okiennice
także cztyry na zawiasach у krukach z zaszczep-
kami, pomost w izbie trzeba dać nowy у sam bu-
dynek potrzebnie podwalin nowych.

Druga izba naprzeciw, drzwi na zawiasach у
krukach, z dwiema zaszczepkami, piec zielony, po-
prawy potrzebuiący, ławy koło pieca у pod oknem
także, okna dwa, u iednego od ulicy krata, okien-
nic dvvie na zawiasach у krukach, z zaszczepkami.

Drugi budynek nowy 1722 wystawiony.

Ten budynek po prawey ręce wszedszy do ka-
mienicy. Drzwi u sieni dwoyczyste na zawiasach у
krukach, z zasufką wdole у wgurze, zpodworza
zaszczepka na proboy, ze srzodka do zamykania
kruczek; wchodząc po prawey ręce do izby drzwi
na zawiasach у krukach z klamką у z dwiema za-
szczepkami, ławy w izbie około ścian trzy, około
pieca dwie, piec zielony nowy, okien dwoie no-
wych, kwatery na zawiaskach у kruczkach, z za-
szczepkami, szkło w ołów oprawne; u komory
drzwi na zawiasach у krukach, z zaszczepka;

j w teyże komorze okien dwoie takowych, iak w
i izbie.

Druga izba w tymże budynku także z komorą,
takowysz porządek w tey izbie, iak w pierwszey,
okrom tego, że iedno tylko okno w komorze, po-
mosty w tych izbach z tarcic nowe. Jeszcze drzwi
do tey izby dwoiste na zawiasach у krukach, z za-
sufkami w dole у wgurze, także у z klamką, w
sieniach knchnia; w tym budynku trzeba komin
wystawić iak nayprędzey.

Staynia у wozownia.

Pierwsza staynia у wozownia z przychodu do
kamienicy, wrota dwoiste na zawiasach у krukach
z przętem zasuwaiącym na proboy. U stayni drzwi
na zawiasach у krukach z zaszczepka na proboy.
Od samcy bromy przy wschodach murowanych iest
komora, drzwi na zawiasach у krukach z zamkiem
у kluczem dobrym, wtyle od samego muru zbo-
rowego staynia, drzwi na zawiasach у krukach z
zaszczepka na proboy, podle tey stayni wozownia,
drzwi na zawiasach у krukach dwoiste z zaszczepka
posrzodku. Podle tey wozowni, to iest między wo-
zownią у nowym budynkiem są LL. (осі) CC.
(ommunes), drzwi troie na zawiasach у krukach z
zaszczepkomi.

Studnia wposrzodku podwórza, wiadra okowane,
przy których po szmacie łańcucha, lina, kołowrót
okowany, restaurowana tegoż roku 1723, wiadra
nowe dano okrom inszey restauracyi. Michał Ro-
zotowski S. S.

Тоже, зпль Б, пік. S, панка Л? j , док. Мўо.

№ 342—1724 г. 26 Іюля.

Стзфанъ Груж вскій ваписываетъ Внленской Воскресенской церкви бывшій у него

въ валог домъ въ Рыбноиъ конц

Ja Stefan Grużewski czynie wiadomo tym moim
dobrowolnym wlewkowym listem zapisem, danym
imć xdzu Ierzemu Lubowiczowi, protopraezbiterowi
Wileńskiemu, parodiowi cerkwi pogorzałey Zmart-
wychwstania Pańskiego, tu w mieście i. k. mci

Wilnie, na Szklaney ulicy leżącey, na to, iż, ia maiąc
od zeszłego imć pana Michała Teliskiego Tomko-
wicza у samey ieymc pani Heleny z Rymkiewiczow
Michałowey Teliskiey Tomkowiczowey, ziemian i. k.
mci powiatu Wiłkomierski^o, małżonków, prawem

65
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zastawnym dom w pałacu Radziwiłowskim, w Ryb-
nym końcu, w tymże mieście i. k. mci Wilnie le-
żący, w summie stu czternastu złotych у groszy

. piętnastu, w roku tysiąc siedmsetnym dwudziestym
trzecim, mca Augusta dnia dwudziestego wtorego
zawiedziony z terminem oddania tey pomienioney
sumy, w tym prawie zastawnym exprimowanym. A
że tak na terminie, iako у po terminie, zeszły imć
pan Tomkowicz у sama tey sumy mnie Grużewskie-
mu nie oddali, dworku swego nie eliberowali, in j
fundamento tedy takowego prawa zastawnego, ja j
Grużewski, widząc namienioną cerkiew Woskresenie
Pańskie pogorzałą у spustoszoną, tedy ex zelo pie-
tatis de super namieniony dom zastawny z tymże
prawem zastawnym in personam namienionego imć
xiędza Lubowicza wlewam у na pokrycie cerkwi
opadłey zapisuię у ceduię prawnie. Wolen tedy у'
mocen pomieniony imć xdz Lubowicz ten dom sam
trzymać, lub komu inemu za wlewkiem w summie
takowey zastawą transfundować, w czym ja Gru-
żewski żadney przeszkody nie mam czynić, lecz у
owszem od kożdego turbatora swoim własnym'
kosztem mam zastępować у ewinkować, a in quan-
tum bym miał w naymnieyszym punkcie ten moy
dobrowolny wlewkowy zapis naruszyć, tedy ta-1

kowe naruszenie pozwalam mnie ad ubiąumarium
forum w. x. Lit. zapozwać, gdzie ia mam stanąć у
rozprawę przyiąć abscissis omnibus dilationibus et
appellationibus przyiąć. Y na tom dał ten moy
wlewkowy zapis z podpisem ręki mey własney у
ichmć pp. pieczętarzow, ode mnie ustnie у oczewisto
uproszonych. Pisań w Wilnie roku tysiąc siedmset-
nego dwudziestego czwartego, mca Julij dwudzieste-
go szóstego dnia. Stephan Grużewski. Ustnie у
oczewisto proszony pieczętarz od imć pana Stefana
Grużewskiego dany w Bogu przewielebnemu imć
xdzu Lubowiczowi, protoprezbiterowi Wileńskiemu
wlewek na domek, w pałacu Radziwiłowskim bę-
dący, Stanisław F. Kaminski ręko swą własną
podpisuię się pisarz juryzdyki metropolitanskiey
Wileńskiej*. Ustnie у oczewisto proszony pieczętarz
od pana Stephana Grużewskiego do tego prawa
wlewkowego, danego iego mści xiędzu prezbiterowi
Wileńskiemu iego mści xdzu Lubowiczowi, iako
pieczętarz podług prawa podpisuię się Marcian
Kiewlicz. Ustnie у oczewisto proszony pieczętarz
od osoby wyż wyrażonej" do tego zapisu podpisuię
się Stanisław Bazyli Mikulski m. p.

Тоже, залъ Б, tui;, іў, папка № 64, св. А , док.
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Ja Marcyan Doinbrowski, marszałek Wiłkomier-
ski, czynie wiadomo tym moim wieczystym lega-
cyinym zapisem, danym w Bogu wielebnemu imci
xdzu Jerzemu Lubowiczowi, protopopie Wileńskiemu,
et post mortem następcom irnści in perpetuis tem-
poribus, na to, iż co ia Marcyan Dombrowski,
maiąc jurę naturali successive po bracie mym
spadły dworek w pałacu Radziwiłowskim. w Wilnie,
w mieście i. k. mści, w Rybnym końcu, na gruncie
tychże iasnie oświeconych xiążąt ichmści Radziwi-
łow, w possessij teraz będący iasnie wielmożnego
imść pana Szreytera, kasztelana Inflanskiego, któ-
rego ia będąc possesorem po w Bogu zeszłym
wielmożnym imć xiędzu Janie Dąmbrowskim, ka- j

noniku Wileńskim, rodzonym bracie moim, za dusze
tegoż imci wiecznemi a nigdy nieodzownemi czasy
daie, daruię у zapisuię, dokumęta, na ten dworek
służące, do rąk imci xiędza Lubowicza oddaie, w
moc, w possessią urzędownie przez ienerała i. k.
mci intromituię, cum omnibus attinentijs et perti-
nentijs, daiąc wolność ten dworek dać, darować,
na wieczność przedać, obliguiąc tegoż imci xiędza
Lubowicza, aby teraz za zdrowie шоіе, а post fata
mnie za duszę moią у brata mego Majestat Boski
błagali у następcy imci, bo to ia zapisuię na re-
paracię cerkwi w Wilnie, na Szklanej' ulicy będą-
cey. Wolen tedy у mocen imć xdz Lubowicz tym
dworkiem według swego upodobania rządzić, bez
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żadney ode mnie samego у nikogo innego przesz-
kody. Jeżeli by też iakowe kolwiek dokumenta
mniemane pokazały się, tedy ia tym moim zapisem
wieczystym kassuię у annihiluię, za nikczemne
uznawam. Wolen będzie у mocen imć xdz Lubowicz
ten dworek przedawszy cerkiew reparować. I na
tom dał ten moy list, dobrowolny zapis wieczysty
imci xdzu Jerzemu Lubowiczowi,protopopie Wileń-
skiemu, z podpisem ręki mey własney у ichmcw
panów pieczętarzow, ode mnie ustnie у oczewisto
uproszonych, niżey na podpisach rąk icmcw wyra-
żonych. Pisań w Wilnie roku tysiąc siedmsetnego

dwudziestego czwartego, msca Augusta dziesiątego
dnia. Marcyan Iozeph Dąbrowski, marszałek Wiłk.
m. p. Ustnie у oczewisto proszony pieczętarz od
wielmożnego imci pana Marcyana Iozefa Dąbrow-
skiego, marszałka Wiłkomirskiego, do tego wlewko-
wego zapisu, na dworek danego imci xdzu Lubo-
wiczowi, protopopowi Wileńskiemu, podpisuię się
Dominik Franciszek Szczehleyski. Podług prawa
proszony pieczętarz od osoby wysz wyrażoney pod-
pisuię się Kazimierz Wyszeński m. p.

Тоже, залъ Б, пік. /<?, папка № 64, св. ą, док.
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Wypis z xiąg grodzkich woiewodztwa Wileń-
skiego.

Roku tysiąc siedmsetnego dwudziestego czwar-
tego, miesiąca Decembra czternastego dnia.

j\a roczkach Decembrowych grodzkich woie-
wodztwa Wileńskiego, w roku teraznieyszym de
super esprimowanym do sądzenia przypadłych у
porządkiem prawa pospolitego w mieście iego kro-
lewskioy mości Wilnio in loco solito judicialiter
odprawowanych, przed nami Benedyktem Janem z
Rusinowa Wolskim, starostą Strubiskim, podwoie-
wodzym, Jakubem Antonim Zielonackim, sędzią, a
Kazimierzem Dzierzgowskim Szumskim, podstolim у
pisarzem, urzędnikami grodzkiemi woiewodztwa
Wileńskiego, od iasnio wielmożnego imści pana
Ludwika Konstantego Pocieia, hetmana wielkiego
wielkiego xięstwa Litewskiego, woiewody Wileń-
skiego, Punskiego, Szereszowskiego, Stokliskiego
starosty ustanowionemi, comparons personaliter
wielmożna ieymość panna Krystyna Szemiotowna,
sędzianka ziemska xięstwa Zmuydzkiego, opowiada-
ła, prezentowała у przyznała list swoy, dobrowolny
wieczysty donacyiny zapis na rzecz w nim specifice
wyrażoną, w Bogu przewielebnemu iegomości xiędzu
Władysławowi Daukszy, societatis Jesu prowincia-
łowi у wszystkim w Bogu wielebnym ichmościom
xięźy iezuitom fundacyi nowey Sznipiskiey Kośczy-

cowskiey dany, służący, у należący, który ustnym
swym у oczewistym stwierdziwszy zeznaniem, pro-
siła nas urzędu, ażeby pomieniony zapis, cum sua
totali essentia, był do xiąg grodzkich Wileńskich
przyięty у wpisany. Jakoż my urząd ony przyiąwszy,
w xięgi inserować roskazali, którego tenor seąui-
tur talis: Ja Krystyna Szemiotowna, sędzianka
ziemska xięstwa Zmuydzkiego, z dokładem у assis-
tencyą wielmożnych ichmościow panów opiekunów
moich, zeznawam tym moim dobrowolnym wie-
czystym donacyinym ad pias causas zapisem, iż ia
Szomiotowna, sędzianka, maiąc własną kamienicę
moią wprzód Rupertowska, potym Winholdowska
nazwaną, tu w mieście Wilnie, przeciw kościołowi
Święto Janskiemu, z rynku do zamku po prawey
stronie na ulicy Zamkowey leżącą, ziemskiemu
prawu podległą, czołem do ulicy teyże, łokci
dwadzieścia у dwa litewskich szerokim, tyłem do
kamienice ichmościow Societatis Jesu Konstanty-
nowskiey у Platerowskiey, łokci litewskich osm-
naście szerokim; bokami iednym do teyże Konstan-
tynowskiey, drugim (a to murem ścian nizkim nie-
spolnym) do kamienice ąuondam Zeligmacherow-
skiey, dłużyna oney ma łokci litewskich pięćdzie-
siąt у siedm, wszędzie w exk4isyą у w grubość
murów zaymuic, zmierzywszy, rachuiąc, przy tym
ogród у plac za miastem ^ц Wilnem, za królew-
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skiemi stayniami namieyścu, in Ьі іо у ulicy platea
іііае fluvii zdawna opisanym, do tey kamienicy

według pzzywileiow dawnych należący у takowemuż
z nią prawu podległy, a to tę kaminicę у z onym
ogrodem placem ieszcze przez swiętey pamięci
Władysława czwartego króla iasnie wielmożnemu
iego mości panu Samuelowi liylskiemu, podkomo-
rzemu koronnemu po sławetnym Jakubie Winhol-
dzie, mieszczaninie, kupcu wileńskim, iako do dispo-
zycyi iego królewskiey mości przypadłą, przywileiem
konferowaną у za dekretem relacyinych sądów w
dzierżenie daną, potym conseąuenter spokoynie
trzymaną, a u wielmożnego iegomości pana Ryl-
skiego przez .swiętey pamięci iasnie wielmożną
ieymość panią Krystynę z Szweykowskich Antoniną
Janową Tyszkiewieżową, marszałkową nadworną
wielkiego xięstwa Litewskiego, babkę dobrodzieykę
moię za zapłaconą gotową summę prawem wie-
czystym zrzecznym cessyinym nabytą у otrzymaną,
potym na iey potomstwo, iako matkę moię spadłą,
a od matki dobrodzieyki moiey mnie za moie tego
respektu warte przysługi wiecznie daną у zapisaną,
krom successyi przypaść by maiącey у po urzędow-
nym podaniu we władzy moiey spokoynie dzierżoną,
która to kamienica, żo przez złe woien у moru
czasy opusczona, cale mieć opatrzenia dotąd nie
mogła, więc w dezolacyą obaliny nikczemnie nawet
ze ścianami poszła, iedna tylko z ulicy ściana у ta
barzo siła z wierzchu nadwalona stoi, sklepienia
stolow у znaku niema, opadłe tylko ścian murowa-
nych reszty, plac sam prawie z gruzu zawalony,
na którym przedtym kamienica, a teraz iey obaliny
stoią, restaurowania z gruntu samego potrzebuiące,
iako у ogród; on plac pusty za miastem między
ąuondam Jerzego Tarkaniego domem, a drogą,
Glinną nazwaną, na micyscu wyżey opisanym leżący,
zgoła pustki mnie ile teraz ni naco nie zgodne, te
iednak ia wszytkie moie pustki у obaliny wyż opi-
sane, nic z nich nie wyimirąc, iak mogę, na chwałę
Boga moiego у dusz pomoc obracam, a nie z na-
mowy żadney, tym pewnicy bez zmusu, nie za pie-
niądze, ale szczerze z żądze chwały Bożey, ży-
wych, konaiących у zmarłych pomocy, chcąc się z
ubóstwa mego, co mogę, do zaczynaiącey się nowey
fundacyi klasztoru societatis Jesu na Snipiszkach za
Wilią, wileńskim przedmieściu, w Bogu wielebnemu
iegomości xiędzu Władysławowi Daukszy, societatis
Jesu prowincyi Litewskiey prowincyałowi у wszyt-

kim ichmościom onego klasztoru, teraz у potym
będącym, wiecznie daruię, daię у zapisuię, w poses-
syą przez ienerała podaię у ustępuię, wszelkich у
wszelkie successorow у successorki moie odda-
liwszy, iakoż iużem wiecznie darowała, dała у
ustąpiła, nie obliguiąc nad zwyczay swoy ich-
mościow у S. Regułę, ieno prosząc o to, aby iako
mam deklarowano, każdy z ichmościow tey pro-
wincyi według intencyi moich Pana błagał, a mia-
nowicie za żywych, konaiących, zmarłych, zwłaszcza
za gz*zesznę duszę Krystyny każdy trzy mszy s.
kapłan, a trzy koronki każdy, co nie iest w kap-
łaństwie, Bogu ofiarował, usilnie żądam у proszę.
A tak wolni у mocni są у wiecznie będą ichmość
pomienieni societatis Sznipiscy, teraz у na potym
będący, tę wyżey opisaną spustoszałą w obalinach
у gruzach kamienicę у iey murów z gruzami resztę,
oraz plac za miastem z ich gruntem za tym zapisem
dzierżeć, co chcąc у iako (chcąc) budować, potym
profitować, z profitów też potrzeby podróżne iego-
mości xiędza prowincyała opakować bez wszelkiey
odemnie у successorow moich przeszkody, pod za-
ręką trzech tysięcy tynfow у choć gołosłownie
mianowanych szkód nagrodzeniem w naruszeniu w
naymnieyszym punkcie zapisu tego, o co forum
ubiąuinarium by terminem nie prawnym ku przy-
sądzeniu zarąk z szkodami, bez appellacyi у ku
działaniu ехекисуі za pierwszym dekretem, iak za
ostatnim, ni na co się nie oglądaiąc, nawet na
zaszłe prawa у zaiść mogące lub sądowe postano-
wienia, po zapłaceniu tesz by nie raz, ten zapis w
mocy wiecznie zostanie. Nad to krom zarąk wszelką
osobę, przez fortel, lub adinwencyą z iakiego kol-
wiek prawa, pretextu sierockim tym intencyom
moim szkodzić chcącą, abo na tę nie boiąźń Bożą
у uymę chwały Bożey radę у pomoc daiącą, na
straszny Boga sąd pozywani. Na tom tedy dała ten
moy dobrowolny wieczysto donacyiny ad pias cau-
sas zapis przy dokładzie у assystencyi wielmożnych
ichmościow panów opiekunów moich, z podpisem
ręki moiey własney у wielmożnych ichmościow pa-
nów pieczętarzow, odemnie ustnie uproszonych. Pi-
sań w Wilnie roku tysiąc siedmset dwudziestego
czwartego, miesiąca Decembra piątego dnia. U tego s
listu dobrowolnego, wieczysto donacyinego zapisu
podpisy rąk tak samey wielmożney aktorki, iako
tesz wielmożnych ichmościow panów pieczętarzow
tymi exprimuntur słowy: Krystyna Szemiotowna,
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sędzianka ziemska xięstwa Zmudzkiego. Ustnie у
oczy wisto proszony pieczętarz od wielmożney ieymści
panny Krystyny Szemiotowny, sędzianki ziemskiey
xięstwa Zmuydzkiego, do tego wieczystego donacyi-
nego zapisu, w Bogu przewielebnemu iegomości
xiędzu Władysławowi Daukszy, societatis Jesu pro-
wincyałowi у ichmościom xięży iezuitom fundacy
nowey Sznipiszkiey Koszczycowskiey danego, podług
prawa podpisuię się Kazimierz Dzierzgowski Szum-
ski, podstoli у pisarz grodzki woiewodztwa Wileń-
skiego. Podług prawa proszony pieczętarz od osoby
wyż wymienioney do tego donacyinego zapisu pod-
pisuię się Jakub Antoni Zielonacki, sędzia grodzki
•woiewodztwa Wileńskiego. Podług prawa ustnie у
oczewisto proszony pieczętarz od osoby wyż wyra-
żoney do tego wieczystego donacyinego zapisuię się
Nikodem, z Gieczan, Gieczewicz, regent grodzki

woiewodztwa Wileńskiego. Który to takowy list,
dobrowolny wieczysty donacyiny zapis za ustnym у
oczywistym onego przez wyż wyrażoną osobę zezna-
niem, iest do xiąg grodzkich Wileńskich przyięty у
wpisany, z których у ten wypis pod pieczęcią
grodzką woiewodztwa Wileńskiego w Bogu prze-
wielebnemu iegomości siędzu Władysławowi Dauk-
szy, societatis Jesu prowincyałowi у wszytkim
w Bogu wielebnym ichmościom xięży iezuitom fun-
dacyi nowey Sznipiskiey iest wydań. Pisań w
Wilnie ut supra.

W niebytności wielmożnego iegomości pana
podstolego у pisarza grodzkiego Wileńskiego Bene-
dykt Jan z Russinowa Wolski, podwoiewodzy Wi-
leński. Correxit Gieczewicz,

Тоже, залъ Б, шк, S, папка J\° ĄI док. <№ $).
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Informacya o placu, sive ogrodzie, przy xięży
Karmelitach s. Jerzego sytuowanym, ad corpus ju-
ryzdyki Neyburskiey i. o. xiążąt ichmciow Radzi-
wiłow przyłączonym.

Naprzód kroi Zygmunt August Rupertowi, oby-
watelowi Wilenskiemu, kamienicę, nazywaiącąsię
teraz Winholdowska, z tym placem, alias ogrodem
wiecznemi czasy nadał у Hbertował.

Po Rupercie został naturalnym sukcessorem
syn jego; ten syn wprzód kamienicę (excepto placu)
zastawił w pewnoy summio i. w. i. p. Janowi Ab-
ramowiczowi, wojewodzie Smoleńskiemu. Abramo-
wicz w teyże summie tęż kamienicę (nie inkludu-
ląc placu albo ogrodu) Korneliuszowi Winholdowi,
kupcowi Wilenskiemu, inwadyował, tandem temuż
Winholdowi, dobrawszy więcy summy, Samuel Ru-
pertowicz wiecznością przedał, a o placu sive og-
rodzie, na przedmieściu za zamkiem będącym, w
tymże prawie nic nie namienił.

Fowtore. Po śmierci Winholda у syna iego w.
i. pan Rylski, podkomorzy koronny, utrzymawszy od

króla jus cadticum na tę kamienicę у wszelkie
dobra leżące у ruchome, po Winholdzie pozostałe,
za niedopuszczeniem sobie intromissyi do tey ka-
mienicy у innych dóbr przez sukcessorow Winhol-
da, wszytkich tych sukcessorow zapozwał do asses-
soryi; assessorya, non adinvento przed sobą foro,
remisit tę sprawę do sądów relacyinych, w których
i. p. Rylski vigore przywileiu totam causam evicit
у za tym dekretem wszelkie dobra у kamienicę
in suam possessionem praeoccupayit.

Potrzecic. Będąc tedy i. p. Rylski za przywi-
leiem у dekretem actor et haeres tak kamienicy
Winholdowskiey, jako też у innych dóbr wszela-
kich, i. w. i. pani Antoninie Tyszkiewiczowey, mar-
szałkowey nadworney W. X. L., iedaę tylko ka-
mienicę, nie wtrącaiąc ogrodu pod s. Jerzym leżą-
cego, wiecznie darował.

Pocswarte. Helena Tyszkiewiczowna Mikołajo-
wa Szemiotowa, sędzina ziemska xięstwa Żraudz-
kiego, zostawszy naturalną sukcessorką z innemi
drbrami, у tey kamienicy, tęź kamienicę, bez źadney
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•wzmianki o ogrodzie, i. pannie Krystynie Szemio-
townie, sędziance Źmudzkiey, córce swoiey, darowała.

Popiąte. Roku 1724 ta Krystyna ad pias cau-

sas collegio kamienicę wespół z ogrodem perpetuis
teraporibus zapisała.

Тоже, залъ Б, шк. 2, пайка 202, док. Л? ІО2
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Ja xiądz Jerzy Lubowicz, protopopa Wileński,
czynię wiadomo у zeznawam tym moim kontrakto-
wym listem, dobrowolnym zapisem, komu o tym
wiedzieć będzie należało, iż gdy z dopuszczenia
Boskiego przez pożar kamienica, nazwana Woskre-
senska, na Szklaney ulicy pod prawem ziemskim
będąca у od magistratu Wileńskiego excypowana,
funditus zgorzała była, na ktorey reparacyą, iako-
by mogła przyść do pierwszey perfekcyi, wielkiego
kosztu у nie mnieyszego starania trzeba było, a ja
Lubowicz, nie maiąc na to żadnego sposobu, upa-
truiąc iednak у zabiegaiąc, aby mury pozostałe
pustkami nie stały у do ostatniey ruiny nie przy-
chodziły у czasu swego mógł by być iaki pożytek
plebanij Woskresenskiey Wilenskiey, za konsensem
iaśnie wielmożnego iegomości xiędza Leona Kiszki,
metropolity całey Rusi, daię zupełną moc niewier-
nemu żydowi Idelowi Jakubowiczowi у małżonce
onego Sory Idelowey Jakubowiczowey, aby na wyż
mianowaną kamienicę bespiecznie łożyli koszt у
onę sumptem swoim restawrowali, to iest nadole z
ulicy izb dwie, z obustron wchodząc do kamienicy
iedną po lewey, a drugą po prawey stronie, z za-
wiedzeniem balek nowych у wymoszczeniem stoli у
na tych izbach dach de novo pokryli у wesrzodku
w tych izbach pieca postawiali, okna у drzwi de
ло о podawali, piwnicę iedną, do niey schodki у
drzwi nowe, tak też sklepik, do którego drzwi no-
we na zawiasach z krukami w murze z zamkiem
wnętrznym у kluczem do niego. Co wszytko namie-
niony żyd Idei Jakubowicz i małżonka onego z
sukcessorami swemi podieli się wystawić у funda-
mentalną w tey kamienicy reparacyą uczynić.
Którą to kamienicę Woskresenską, wyżey spe-
cifikowaną, ze wszytkiemi namienionemi resta-
wrowanemi budynkami, to iest izbami dolnemi, piw-

nicą iedną у z sklepkiem, oraz ze wszelkiemi do'
niey przynależnościammi, tak iako się w sobie maią,
(ехсіриіас dwie izby na górze nad wyż wyrażouemi
dolnemi izbami, у piwnicę) nic z nich nie wyłącza-
iąc, do wytrzymania summy, na tę kamienicę na
restawracyą łożoney у spendowaney, wpuściłem у
zawiodłem niewiernemu żydowi Idelowi Jakubowi-
czowi, obywatelowi Wileńskiemu у małżonce onego
Sory Idelowey Jakubowiczowey у sukcessorom ich
na lat szestnaście, zaczynaiąc termin od roku te-
raznieyszego tysiąc siedmsetnego dwudziestego pią-
tego od Świętego Michała święta rzymskiego, aż do
roku tysiąc siedmsetnego czterdziestego pierwszego
do takowregoż dnia у terminu Świętego Michała
święta rzymskiego. Waruiąc to, iż po obięciu tey
kamienicy, podług tego kontraktu ma у powinien
będzie żyd Idei Jakubowicz, małżonka onego у
sukcessorowie ich, przez wszytkie namienione lat
szesnaście w posessyi, poko będo trzymali, krom
restawracyi. co rok dawać z teyże kamienicy do
mnie Lubowicza po złotych trzydziestu dwuma ra-
tami, iedną ratę złotych piętnaście wypłacać maią-
równą z datą tego kontraktu mego, to iest w dzień
Świętego Michała święta rzymskiego, a drugą ratę
złotych piętnaście w pułrocze następuiąct', to iest
w roku przyszłym tysiąc siedinsctuym dwudziestym
szóstym, miesiąca Marca dwudziestego dziewiątego
dnia, takoż podług kalędarza rzymskiego, niczym
tych dniow у terminów nie pochibiaiąc, ani iakim
wymyślnym praetextem tych złotych trzydziestu nie
zatrzymuiąc, pod paenami prawnemi co rok przez
wszytkie pomienione lat szesnaście oddawać maią.
Wolni tedy у mocni będą wysz mianowany żyd
Idei Jakubowicz, małżonka iego у sukcessorowie
ich w tych wysz mianowanych budynkach resta-
wrowanych spokoynie bez wszdkioy odemnio у suk-
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•cessorow moich przeszkody mieszkać, z nich sobie
wszelkich pożytków używać, czynsze od sąsiad od-
bierać у na swoy pożytek obracać, ieno wymówione
złotych trzydzieście do mnie Lubowicza, lub suk-
cessorow moich co rok ratami oddawać bez wszel-
kiego zatrudnenia. Dachy w tych szesnastu leciech
in ąuantum by iakiey poprawki potrzebowały у
co koi wiek by wewnątrz zepsowanego у nie fun-
damentalnego było, to wszytko dzierżące tey ka-
mienicy swoim kosztem naprawować у podatki ex
laudo, albo ieszcze iakie kolwiek extraordynaryine
do osób dzierżących, a nie do kamienicy sciągaiące
się, tenże żyd Idei, małżonka onego у sukcessoro-
wie ich do skarbu wnosić у onym dość uczynić
powinni będą; a po ехрігасуі lat szesnastu pomie-
niony żyd Jakubowicz, małżonka у sukcessorowie
iego kamienicę namienioną Woskresenską czystą,
bez gnoiow, tak też z wychendożonym prewetem
bez wszelkich praetextow у dalszego iakiego za-
trudnenia ustąpić maią pod paenami prawnemi у
kwity z oddania podymnego do mnie Lubowicza
wrócić. To iednak żydowi Idelowi Jakubowiczowi
у małżonce onego waruie, iż inąuantumby kto z
boku po ехрігасуеу pozwolonych lat chciał te mie-
szkanie arędować, tedy zawsze ciż dzierżące у
sukcessorowie bliżsi będą do naięcia sobie tego

budynku (zapłaciwszy takowy czynsz iako staraiący
się o mieszkanie w tey kamienicy całey, lub część
w niey chciał by dawać) a to respektem tey podię-
tey pracy у łożonych kosztów w restawrowaniu
tych kamienic, słusznym iednak kontraktem te mie-
szkanie (za konsensem jaśnie wielmożnego iegomo-
ści xiędza metropolity całey Rusi) ode mnie Lu-
bowicza postanowione, maiąc kolędnego у włoczeb-
nego po złotych dwa у groszy piętnaście, co uczy-
ni na rok złotych pięć od żyda Jakubowicza у
małżonki onego według zwyczaiu punktualnie
przed świętami greckiemi wespół z sąsiadami, w
teyże kamienicy mies/.kaiącemi, to iest w izbach
dolnych maią wnaszać, sąsiad zaś w tey kamienicy,
gdyby który niespokoynie się rachował у zgorsze-
nie z niesławą tey kamienicy czynił, wolno mi Lu-
bowiczowi у sukcessorom moim rugować takowego
występnego. Co iż mamy sobie z obustron dotrzy-
mać у we wszytkich punktach у obowiązkach w
tym kontrakcie wyrażonych zachować, na co dla
lepszey wiary у wagi ręką się mą własną podpi-
suię. Pisań w Wilnie roku tysiąc siedmsetnego dwu-
dziestego piątego, miesiąca Septembra dwudziestego
dziewiątego dnia. Соггехі Woronicz.

Тоже, заль Б, шк. 6, папка J¥ I64, док. №
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Wypis z xiąg Juryzdyki Metropolitanskiey Wi-
lenskiey.

Roku tysiąc siedmsetnego dwudziestego szóste-
go, miesiąca Junij pierwszego dnia.

Na urzędzie Juryzdyki J. Wielra. Imci Xdza
Leona Łukasza Kiszki, Archiepiskopa, Metropolity
całey Rusi, Episkopa Włodzimierskiego у Brze-
skiego, Archymandryty Supraslskiego. Przedenmą
Ludwikiem Kaietanem Bernardem Loretym, Raycą
miasta J. K. Mci Wilna, Woytem Juryzdyki Me-
tropolitanskiey Wilen., stanowszy personaliter wiel.
imć pan Antoni Bielikowicz, Podstoli Kijowski, kon-

sens J. W. Jmć xdza Metropolity całey Rusi, na
plac у ogród Bizingowski sobie dany, służący у
należący, ad acta xiąg Juryzdyki Metropolitanskiey
Wileńskiej- podał, którego takowy seąuitur tenor.
Leon Kiszka, z Bożey у stolicy swiętey apostolskiey
łaski Archiepiskop, Metropolita Kijowski, Halicki у
całey Rusi, Episkop Włodzimierski у Brzeski,
Kijowo—peczarski у Supraslski Archymandryta.
Wszem wobec у każdemu zosobna, komu o tym
wiedzieć teraz у na potym będzie należało, tak
duchownego, iako у świeckiego stanu, mianowicie
do juryzdyki naszey metropolitanskiey Wilenskiey
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aależącym, cuiuscunąue status et conditionis osobom,
do wiadomości podaiemy, iż od wielmożnego pana
Antoniego Bielikowicza, Podstolego Kijowskiego, za
szły nas instantiales, abyśmy na jurydyce naszey
Metropolitanskiey Wilenskiey plac z ogrodem pu-
ste, które uliczka, z wrót szpitala Saskiego idąca
dzieli, czołem do kamienicy wielm. imć pana Woł-
łowicza. Podkomorzego Wielkiego Xtwa Litewskiego,
na iurydyce naszey stoiącey, a bokiem iednym od
szpitala Saskiego zaułek ва gruncie Metropolitan-
skim maiącey, tyłem do dworu Jezuickiego, także
na jurydyce Metropolitanskiey stoiącego, drugim
zaś bokiem koło dworku Bielikowiczowskiego, iti-
dem na gruncie Metrepolitanskim wybudowa-
nego, na zaułku Jurydyki Metropolitanskiey
leżący, na nas zaś, iako na dziedzicznego possessora
naturalnym prawem podług funduszu у pierwszey
erekcyi Jurydyki Metropolitanskiey Wilenskiey spa-
daiący, w rzetelną у realną possessyą puścili у od-
dali, tudzież fundować się у budować na tym że
samym gruncie у w budynkach tak samemu pomie-
nionemu wielmożnemu Jmci panu Antoniemu Bie-
likowiczowi. Podstolemu Kijowskiemu, iako у suk-
cessorom sanguinis imci mieszkać, resydować у w
possessyey swoiey, salvo terragio proportionato, do
skarbu naszego wnosić się z tegoż samego placu у
mieszkania na nim maiącego, mieć pozwolili. Za-
czyni у ту, zważając to, aby pomieniony grunt
czyli plac z ogrodem w zapuszczeniu odłogiem nie
leżał bez żadncy fruktifikacy у pożytku, do prze-
rzeczonego wielm. imci pana Antoniego Hielikowi-
cza, Podstolego Kijowskiego stosuiąc się instanciey,
na przerzeczonym placu у ogrodzie pozwalamy imci
wszelkie budynki wystawować, w onych że mie-
szkać, arędą komu chcąc puścić et id generis po-
żytków wynaydować bez żadney od nas у sukces-
sorow naszych prepedicyey у przeszkody. A imć
pan Antoni Bielikowicz, Podstoli Kijowski, tenetur
ąuotannis et obligatur terragij alias poziemnego
wypłacać z tego placu у ogrodu złotych polskich
siedm, nie łącząc w to placu tego, który iuż za-
budował na tym że podwórzu imć pan Bielikowicz,
za który seorsive powinien będzie zawżdy po zło-
tych trzy, podług dawnych opisów, wypłacać. Po-
datki Rzeczy Pospolitey do skarbu wnosić tenebi-

tur imć pan Bielikowicz podług taryfy, od nas na
Jurydykę Metropolitanską Wileńską podpisaney, у
ąuoties necessitas exegerit у potrzeba tego ukaże,
do Jurysdikcyey naszey należeć ma tak sam wielm.
Jmć Pan Bielikowicz, Podstoli Kijowski, у sukces-
sores sanguinis Jmci, którzy by tego gruntu uży-
wali у na nim mieszkali, podłng dekretów iego
Krolewskiey mości relacyinych у praw starożytnych
nigdy z oney że nie wyłamuiąc się. A że od roku
tysiąc siedmset piętnastego zaległe terragium Jmć
pan Bielikowicz, Podstoli Kijowski, wypłacił иьаие
ad diem presentem anni tysiącznego siedmsetnego
dwudziestego szóstego, przeto z oddania oney że
presenti wysz rzeczoney imć pan Antoni Bieliko-
wicz, Podstoli Kijowski, ąuietatur scripto. In poste-
rum zaś tak od placu dawniey zabudowanego, iako
od placu z ogrodem, Bizingowskiego nazwauego, te-
raz de novo na pobudowanie pozwolonego, tenże
wielm. imć pan Antoni Bielikowicz, Podstoli Kijow-
ski у insi imci sanguinis czyli successores tlo skarbu
naszego у sukcessorow naszych, excepto do Rzeczy
Pospolitey należących podatków wypłacać corocznie
iunctim z placem Bizingowskim nazwanym po zło-
tych dziesięć pod odpadnieniem od budynków у
alienacyą od placu z ogrodem, toties specifikowa-
nego, obligowani będą. Co wszytko aby miało więk-
szą wiarę, walor у wagę własney ręki podpisem
stwierdzamy у roboruiemy. Datt w Wilnie dnia
zesnastego miesiąca Maia, roku Pańskiego tysiąc

siedmset dwudziestego szóstego. U tego konsensu
podpis ręki J. W. Jmć X. Metropolity całey Rusi
przy pieczęci onego temi słiwy: Leon Metropolita
całey Rusi m. p. Który to takowy korises za po-
daniem onego przez osobę we srzodku wyrażoną
ze wszytką rzecą, iak się w sobie ma, iest do xiąg
Jurisdyki Metropolitanskiey Wilenskiey jurisdycz-
nie przyięty у wpisany, z których у ten wypis pod
pieczęcią Jurisdyczną wielmożnemu Jmci panu An-
toniemu Bielikowiczowi, Podstolemu Kijowskiemu,
iest wydany. Pisań utsupra. Lud. Caiett. Bernard
Loretty R. M. J. K. M. W. у W. J. M. W. m. p.
Stanisław Franciszek Kaminski, Juryzdyki Metro-
politanskiey Wilenskiey Pisarz.

Тоже, залъ Б, шк. 8, папка «Л? у, док. № 6.
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Teophil Ipohorski Lenkiewicz, pisarz ziemski
Mozyrski.

Wielmożnemu iegomości panu Michałowi Woł-
kowi, chorążemu Starodubowskiemu у iegomości
panu Swidzie Słuckiemu, imści panu Kazimierzowi
Krupinskiemu, zborów Augustanae professionis senio-
rom, także sławetnemu Dawidowi Lenderas, obywa-
telowi Wileńskiemu, tychże zborów zawiadowcy, oz-
naymuię tym moim listem urzędowym obwieszczym,
iż w roku przeszłym tysiąc siedmsetnym dwudzie-
stym wtorym, miesiąca Decembra dnia trzydziestego
agitowała się sprawa iaśnie wielmożnego w Bogu
nayprzewielebnieyszego iegomości xiędza Leona
Kiszki—metropolity całey Rusi, Włodzimirskiego
у Brzeskiego biskupa o rzecz ypraetensyą, w de-
krecie wyrażoną. W którey sprawie iego królewska
mość pan naymiłościwy z jaśnie wielmożnymi ich-
mość panami senatorami у radami koronnymi у
wielkiego sięstwa Litewskiego, przy boku swoim
zasiadaiącymi, za niestaniem waszmościow na upad
w rzeczy wzdawszy, cerkiew Wileńską sub titulo
swiętey Pokrowy, alias protectionis Nayswiętszey
Panny, z rezydencyą kapłańską, z cmentarzem,
dzwonami у wszelką apparencyą cerkiewną, którą
antecessores wagzmościow, staute hostilitate, іоіеп-
ter zabrali у z niey zbór kalwiński uczynili, szkoły
na gruntach cerkiewnych pobudowali, znaki staro-
żytney religij porozrzucali, mury około cerkwi
będące rozebrali y, z nich cegłę biorąc, kamienicę
sobie szpitalną у drugą, possessionis niegdy iego-

mości pana Teofila Raieckiego—marśizałka Lidżkie-
go, wymurowali, a'potym' urzędowym' kotnissarzbtir'
dekretem świętey pamięci nayiasnieyszego a'nt'e-
cessora naszego, królapolskiego Michała, naznaczo-
nym, reindukcyi bronili; riad: tb у sami wasżnióśc
dellatorowi oddać nie chcieli, ale in vilipen'dmm"
ortodoxae fidei obrazy staroświecko malowane poza-
cierać у niszczyć ważyli się, na'ostatek w1. panntinf
zakonu świętego Franciszka, przy kościele świętego''
Michała w Wilnie rezyduiącynr, mury teyże cerkwi
na potrzebę ich pozwolili, w reitidukćyą y;pos^eśyą
przysądzić raczył, a za szkody' 36000 złotych pol-
skich temuż dellatorowi przysądził; samych! zaś1

waszmościow na banicyą wieczną у infamią wska-
zał, dla uczynienia zaś ехекисуі reindukcyi urząd}1

którego by sobie delia tor użyć chciał, naznaczył^
Ja tedy ex munere officij mei będąc' użytym, iż a"
data praezenti za niedziel cztyry, insistendo pomie'-1

riionemu dekretowi, na exekucyą: у reindukćyą dóbr'
pomienionych ziadę", obwieszczam waszmuściow pa-
nów, o czym waszmość pariowie wiedząc, według
prawa sprawić się chcieycie. Do tego obwieszczenia1

podpisuię się Teofil Ipohorski .Lenkiewicz, pisarz1

ziemski Mozyrski m. p. Jerzy Józef Nieciecki, iene-'
rał iego królewskiey mości.

Roku 1728, miesiąca Apryla 14 dnia, takow
obwieszczenie podałem, Jerzy Józef Шесіескі, іепе-
rał iego królewskiey mości.

Тоже, галъ Б, шк. 2, папка А» 202, док. № j6'.
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Wypis z xiąg Głównych Trybunału W. X. L.
spraw wieczystych, w Wilnie odprawowanych.

Roku tysiąc siedrasetnego dwudziestego dzie-
wiątego, miesiąca Junij dwudziestego piątego dnia;

66
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Przed nami sędziami Głównymi, na Trybunał w
Wielkim Xięstwie Litewskim z woiewodztw, ziem
у powiatów na rok teraznieyszy, wyż na dacie pi-
sany, obranymi, . comparens personaliter u sądu
patron imć pan Mikołay Turczynowicz, po łacinie
pisany przywiley naiasnieyszego króla imści Stefana
na kamienicę Kupertowską Winholdowską, in rem
w Bogu wielebnych ichmć xięży Jezuitów Colle-
gium Akademij . Wileńskiey służący у należący,
opowiadał, pokładał у do akt podał, który podaiąc
prosił nas sądu, ażeby pomieniony przywiley ze
wszytką w nim inserowaną rzeczą był do xiąg
Głównych Trybunału spraw wieczystych przyięty

у wpisany. Jakoż my sąd, przyiowszy, wpisać w
xięgi verbum de егію rozkazali, cujus tenor se-
quitur estque talis. Stephanus, Dei gratia rex Po-
loniae, magnus dux Litvaniae, Russiae, Prussiae,
Samogitiae, Masoviae, Livoniae etc, princeps Tran-
śylvaniae. Significamus praesentibus literis nostris
ąuorum interest, universis et singulis, praesentibus
et futuris, earum notitiam habituris, exhibitas et
monstratas nobis' fuisse literas pargameneas binas
divi SigismundiAugusti etllenrici, serenissimorum
praedecessorum nostrorum, nomine Samuelis, Ru-
perti, Danielis, fratrum, et Zuzannae, eorundem so-
roris, filiorum, haeredum et successorum egregij
olim viri Ruperti Finek, serenissimi olim principis
Sigismundi Augusti regis Poloniae, antecessoris
nostri, medici, donationem et confirmationem liber-
tatis.ac immunitatunf aliarumque praerogativarum
domus olim Ruperti Finek, artium et medicinae
doctoris, ііпае, in platea castrensi, e regione templi
diyi Ioannis sitae, itemque et horti cum domibus
et aedificiis omnibus extra civitatem Vilnensem, a
jurisdictione сі іП omni civitatis nostrae Yilnensis
publicisąue oneribus seu contributionibus publicis,
quibuscunque laudatis et in posterum laudandis,
in se continentes, sanas, salvas et integras omniąue
ex parte suspitionis nota carentes, intercessitque
apud nos pro haeredibus ac succ?ssoribus praedicti
defuneti Ruperti Finek illustris et magnificus Ni-
colaus Radziwiłł, in Dubinki et liirże dux, palati-
nus Vilnensis et cancellarius exercituumque nostro-
rum M. D. L. supremus, Osmianensis, Lidensis
Merecensisque capitaneus, quo literas infra scriptas
confirmationis a serenissimo Henrico datas, hic
describere et іппо аге ас item ex authoritate nostra
regia ratificare et approbare dignaremur. Quarum

quidem literarum series de verbo ad verbum, quae
sequitur, ea fuit. Henricus, Dei gratia rex Poloniae,
magnus dux Litvaniae, Russiae, Prussiae, Samogi-
tiae, Masoviae, Іл опіае, nec non Andium, Borbo-
morum, Alvernorumque dux. Significamus nostris

i literis, quorum interest. universis et singulis, exhi-
bitas esse coram nobis nomine eximij et eruditi
viri Ruperti Fink, artium et medicinae doctoris
serenissimi olim principis domini SigismundiAugusti,
regis Poloniae, antecessoris nostri desideratissimi,
medici, literas pargameneas, ab eodem serenissimo
rege, antecessore nostro concessas, donationem li-
bertatis et immunitatis ac aliarum praerogativarum
domus eiusdem doctoris Ruperti, quam ііпае ha-
bet, in se continentes, sanas, salvas, nullaque in
sui parte suspectas, quas ut hic describere et in-
по аге, ас item ex authoritate nostra regia in ea
sortitione novi principatus nostri confirmare et
approbare dignaremur, fuimus diligenter expetiti,
ac per consiliarios nostros eiusdem officij debiti
admoniti; quarum literarum tenor de verbo ad
verbum sequitur et est talis: Sigismundus Augustus,
Dei gratia rex Poloniae, magnus dux Litvaniac,
Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae etc. dominus
et haeres. Significamus praesentibas literis nostris
universis et singulis, quorum interest, quia nos, ha-
bentes in conspectu singularem erga nos lidem,
tum in arte medica ехітіат eruditionem, in cu-
randis morbis dexteritatem egregij viri Ruperti
Fink, philosophiae et medicinae doctoris, reginalis
majestatis conjugis nostrae charissimae medici, vo-
lentes in oum clementiae et benignitatis nostrao
regiae testimonia extare, domum illius, cum omnibus
ejus structuris et aedificijs, in chitato nostra Vil-

| nensi, in platea castrensi, e regione templi divi
' Ioannis, inter domum illustris et magnifici Basilij
! Konstantynowicz, palatini Kijoviensis et terrarum
Wołhinij mareschalci ex una, et domum famati

j Christophori Zeliginacher ex altera parte sitam, nec
non hortum illius itidem cum domibus et aedificijs
omnibus extra ciritatem Vilnensem, ultra stabula
nostra in Ьі іо, in platea fluvij іііао, inter domum
Georgij Tarkani ab uno, et inter plateam, Glinna
vocatam, ab altero latere situm, a jurisdictione ci-
vili omni civitatis nostrae Yilnensis, oneribus pub-
licis, muneribus cirilibus ordinarijs, extraordinarijs
seu contributionibus quibuscunque, custodijs, datijs
nostris et civilibus, quocunque nomino laudatis et
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in posternm laudandis, ab ijs etiam, qui pro rei-
publicae necessitate unqnam decernentur, nec non
ab omni jurę, jurisdictione et potestate dviii juris
Maydeburgensis, deinde ab excipiendis et locandis
hospitibus, tam ridelicet aulicis nostris, quam auli-
cis extraneis, huc in negotijs reipublicae vel nostris
venientibus, idque omni tempore, etiam in publicis
vel conventibus, vel solennitatibus nuptialibus aut
homagialibus, et cuiuscunque tandem illae generis
ex occasione inciderint, libertandum et absolvendum
esse duximus, prout ipsum eiusque successores

• utriusque sexus libertamus et absolvimus per pra"-
sentes temporibus perpetuis et in aevum ita, ut
coram nemine officialium nostrorum civilium pro
quibuscunque rebus et in quibuscunque causis res-
pondere, magistratum etiam сі ііет gerere minime
teneatur, nec successores eius sexus utriusque
dictae domus teneantur, nisi coram judicio cast-
rensi Vilnensi, idque jurę terrestri, mediantibus
literalibus citationibus, prout Magni huius Ducatus
Litvaniae consvetudo fert, iudicari debet et omnes
successores domus et horti praefati possessores
debebunt. Cui etiam liberum et potestas erit domum
praefatam vendere, alienare et, quo illi visum fue-
rit, transferre cum omnibus eiusdem libertatibus et
praerogativis, excepta ea, quae de Bon excipiendis
quibuscunque hospitibus illi per nos est concessa.
Quam quidem libertatem ad omnes ejus domus
possessores transire atque illis in perpetuum com-
petere volumus, ita, ut nullo tempore vel nostri in
eam civitatem adventus, vel comitiorum publicorum,
vel cuiuscunque conventus, hospites quoscunque vel
undecunque venientes, recipere teneantur, exceptis
solennioribus conventibus, ut in coronationis homa-
giorum praestandorum et caeterorum eiusmodi, si
qui inciderint, quo quidem tempore in posterum
caeteros possessores, praeter dictum doctorem Ru-
pertum Fink ejusque legitimos successores, ad re-
ceptionem hospitum pari cum caeteris ciyibus jurę
teneri volumus. Itaque universis et singulis digni-
tarijs et officialibus nostris, Magistratuique ac offi-
cio, totique communitati civitatis nostrae Vilnensis,
respective ijs, qui jurisdictione hospitiorum assig-
nandorum et contributionum eiusmodi exigendarum
facultatem habent ethabituri sunt, praesentibus et
pro tompore existentibus, libertatem et imraunitatera
praescriptam, de gratia uostra regia praefato doc-
tori et eius posteritati concessam, ad notitiam de-

ducimus et deduci yolumus, mandantes et habere
volentes, ut domum praedictam in ea praerogativa
et iis omnibus libertatibus supra scriptis conservent
conservarique faciant. In cuius rei fidem et eviden-
tius testimoniura hisce literis manu nostra subscrib-
simus et sigillum nostrum appendi iussimus; Datum

Ппае feria quarta ante dominicam Iudica ргохіта
anno Domini millesimo quingentesimo sexagesimo
primo, regni nostri anno trigesimo primo. Nositaque
Uenricus, Dei gratia rex et dux, supra nominatus,
considerantes petitionem imo et requisitionem illam
dostoris memorati Ruperti et suorum promotorura,
conciliariorum nostrorum iustam et honestam et
nostro officio regio convenientem, imo et debitam,
quandoquidem omnibus subditis nostris cuiuscunque
gradus et conditionis atque status sint, omnia eoruiri
in genere jura, privilegia et libertates et quasvis
immunitates et praerogativas, a serenissimiś ante-
cessoribus nostris illis concessas, vel quocuhque
modo, iusto tamen et licito obtentas, per jusjuran-
dum in felici inauguratione nostra ad istud domi-
nium confirmaveribus et item per diploma nostrum
approbaverimus. Ita etiam supra insertas literas,
cum omnibus earum contentis in omnibus punctis
et clausulis approbandas, ratificandas et confirman-
das esse censuimus, ita, ut iam nunc approbamus,
ratificamus, et confirraamus per has literas nostras,
yolentes et decernentes ea omnia robur debitae et
perpetuae firmitatis suae obtinere debere. Adiicien-
tes insuper omnibus supra expressis praerogativis
et hanc ex gratia nostra, ut commemorata domus
et ejus possessor, ipse doctor Rupertus Fink, cum
omnibus successoribus, dictae domus possessoribus
habeant in perpetuum plenam facultatem illius
aquae ductus seu canalis, olim iam ab antiquo empti
et deducti in domum suam ex publicis cmtatis
scaturiginibus, sive spontaneis cisternis aquarum, ut
in futurum quoque semper deferatur aqua pro morę
per praedictam domum eaque sibi utantur, fruantur
in perpetuum libere et pacifice, absque ademptione,
interceptione aut quovis alio impedimento. Ea enim
aquae communicatio, praeterquam quod illi domui
de iure antiquitus debetur et cmtati nullum de-
trimentum adfert, etiam ratione incendiorum fre-
quentium utilis et Reipublicae necessaria videtur.
Quo fit, ut eo ргосіі іогі animo ex clementia nostra
eam quoque aquae fruitionem in perpetuum illi
domui conferimus et confirllatam omnino sub amis-
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sione gratiąe nostrąe esse yelimus. In cuius re
testiraonium praesentibus literis щапи nostra sub-
scripsimus et sigillum nostrum Magni Ducatus Lit-
yąniae subappendi curayimus. Datum Сгасо іае in
comitiis sen generalissimo conventu totius senatus
pro •felicissima inauguratione et coronatione nostra
die septima mensis Aprilis, anno Domini millesimo
C[uingentesimo septuagęsimo ąuarto. Henricus Rex.
Nicolaus RadiYill, palatinus Vilnensis, Magni Du-
catus Litvaniaę Cancellarius supremus etc... atque
intercessioni 1111 per illustrem et magnificum pala-
tinum Vilnensem etc, senatorem nostrum pro prae-
dictis haeredibus et successoribus praefati olim Ru-
pertiFink, doctoris apud nos factae, benigne annu
entes, hoc diploma, a serenissimo Henrico rege,
antecessore nostro, conflrmatum, memorato olim doc-
tori.Ruperto Fink ejusąue legitimis haeredibus et
successoribus in perpetuum datum et concessum,
per omnia ratum ac firmum habere, iisque omnibus
libertatibus et praerogatiyis, in eodem diplomate
contentis, eos haeredes et successores uti, frui vo-
lumus atque concedimus, praeinsertas donationis
literas in omnibus earum punctis, clausulis, articu-
lis et conditionibus authoritate quoque nostra regia»
c[uantumj juris publici rationes permittunt. appro-
bandas, ratificandas et confirmandas, simuląue etiam
nostras dandas et conferendas esse dusimus, uti
quidem per praesentes approbamus, ratificamus et
conflrmamus hasceque nostras damus et conferimus,
decernentes et statuentes eas literas et omnia in
illis comprehensa robur et pondus suum iustum et
debitum semper obtinere debere, in nullaqne re j

easdem infringi a quoquam aut labefactari unquam
posse. Ac in ejus rei firraitatem et testimonium
praesentibus manu-nostra subscripsiraus sigilloąue
Magni Ducatus nostri Lituaniae tasdem communiri
jussimus. Datum ііпае decima octava mensis
Octobris, anno Domini millesimo quingentesimo sep-
tuagęsimo nono, regni vero nostri anno quarto. U
tego przywilelu przy pieczęci wiszącey Wielkiego
Xięztwa Litewskiego podpis ręki naiasnieyszego
króla imści tymi słowy: Stephanus Rex. Który to
przywiliey, ze wszytką w nim inserowaną rzeczą, za
podaniem onego przez osobę w wierzchu mianowaną
do akt, iest do xiąg Głównych Trybunalnych spraw
wieczystych przyięty у wpisany, z których у ten
wypis przy pieczęci ziemskiey woiewodztwa Wileń-
skiego Ichm. XX. Jezuitom Collegium Akademii
Wileńskiey iest wydań. Pisań w Wilnie ut supra.
Stefan Tarnowski marszałek Trybunału. Gł. W. X.
Lit. m. p. Jan Miedzichowski, skarbnik у deputat
woiewodztwa Wileńskiego. Józef Antoni Sulistrow-
ski, woyskowicz у deputat powiatu Oszmianskiego.
Michałł Koncza, stolnik у deputat powiatu Wiłko-
mirskiego. Thomasz Konstanty Dussiacki Rudomina,
sendzia ziemski у deputat powiatu Brasławskiego.
Karol Paszyl, czesznik у deputat powiatu Kowień-
skiego, starosta Okmianski. Mikołay Pietkiewicz,
sendzic у deputat powiatu Upickiego. Leon na
Rdułtowie Rdułtowski, deputat woiewodztwa No-
wogrodzkiego. Michał Aloizy Sawicki, pisarz ziem-
ski Wileński. Correctum. Correxit Rahoza.

Тоже, залъ Б, шк. 8, папка № </, док № рб.

№ 350. - 1730 г. 20 Іголя.
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Wypis z xiąg głównych Trybunału W. X. L.
spraw, w Wilnie expediowanych.

Roku tysiąc siedmsetnego trzydziestego, miesiąca
Julii dwudziestego dnia.

Przed nami sędziami, na Trybunał główny W.
X. L. z woięwodztw, ziem у powiatów na rok te-

raznieyszy tysiąc siedmsotny trzydziesty obranemi,
gdy z porządku regestrowego ku sądzeniu przy-
padła sprawa iaśnie wielmożnego w Bogu nayprze-
wielebnieyszego imści xiędza Athanazego Szeptyc-
kiego, episkopa Lwowskiego, Halickiego у Kamień-
ca Podolskiego, metropolity Kijowskiego у całey
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Rusi, Kijowopieczarskiego у „Unijowśkiego archy-
mandryty, w dowodzeniu krzywdy, ichmć pp. woy-
towi у pisarzowi juryzdyki imści, oraz juryzdycza-
nom imści stałey, także imci pana Ignacego Kór-
nickiego, attendenta spraw iaśnie wielm. w Bogu
nayprzewielebnieyszego • imści xdza metropolity, z
inić panem Janem Antonim Wąsowskim у samą
ieywć panią Eleonorą z Żochowskich, bywszą Bran-
cowiczowną, ad praesens Wąsowską, małżonkami,
oraz sługami, czeladzią у pomocnikami, ichmcm
nominatim wiadomymi, za zakazem, od" aktorów
przed nasz sąd wyniesionym, mieniąc o to, iż ob-
żałowani ichmć, nullo jurę et praetextu possyduiąc

-budynek wpół murowany in circuitu samego pa-
łacu metropolitanskiego, w koncie, obok klasztoru
święto Michalskiego, ab antecessoribus suis quon-
dam Żochowskich, którym w Bogu zeszły iaśnie
wielm. imć xiądz Żochowski, metropolita całey Ru-
si, advitalis dóbr metropolitanskich dominus, qua
consangyineis suis, ad vitae suae tempora dla przy-
jazdu do Wilna (nihil quidquam praejudicando
prawu duchownemu у świeckiemu) rezydencyą do-
czesną pozwolił; tandem gdy fata imści xiędza
Źochowskiego, metropolity całey Rusi zakroczyły,
insimul et beneficum oświadczone w powolney- re-
zydencyi ichmć panom Żochowskim cessit, obiowszy,
z przychodzących intrat, od gospodarzow za mie-
szkanie od lat czterdziestu zaległych, przez anteces-
sorow obżałowanych ichmcw niepłaconych у od sa-
mych ichmcw od wielu lat należących, nie wypła-
caią у wypłacać niechcą, lecz indebite sobie ten
dworek у plac przywłaszczaiąc, gdy fata iaśnie
wielm. imć xiędza Leona Kiszkę, metropolitę całey
Rusi zakroczyły, obżałowani ichmć, upatrzywszy
sobie wtencas pomyślną porę, w roku przeszłym
tysiąc siedmsetnym dwudziestym dziewiątym par-
kanem orzucili у ogrodzili, fortkę do pałacu wy-
rąbać kazali, chcąc więcey placu przywłaszczyć
przez onę ustawicznie na pałac metropclitanski z
ludźmi swemi nachodząc, gospodarzow, w tym pa-
łacu mieszkaiących, biie, hałasuie, okna wycina, zabi-
ciem na śmierć przegraża się у rożne exccssa czy-
ni, iako to w roku tysiąc siedmsetnym dwudzie-
stym dziewiątym, miesiąca Januaryi szóstego dnia,
gdy imć pan woyt juryzdyki metropolitanskiey, we-
dług zwierzchności swcy, juryzdyczaniua taniccznego
imieniem Stefana Woyciecliowskiego (aby wszytkim
juryzdyczanom gospodarzom, na juryzdyce mieszka-

iącym, z kwitami wypłaconych za mieszkanie na-
leżytości stawać kazał) posłał, pomieniony Woy-
ciechowski, za takowym rozkazem obchodząc jury-
zdykę, gdy do wspomnionego mieszkania, do pałacu
należącego, a in possessione indebita ichmć panów
Wąsowskich zostającego, zaszedł, gospodarzowi, w
tym dworku mieszkaiącemu, z kwitami exolutorum
stawać kazał у sam powracając z izby wychodził,
obżałowany imć pnn Wąsowski, pod ten czas do
tegoż dworku przyiechawszy у wziąwszy,, wiado-
mość, że ten człowiek Woyciechowski przysłany od
woyta do gospodarza tamecznego, aby z kwitami
stawał, porwawszy pomienionego Woyciechowskiego
za czuprynę, doby tą. szablą płazował, bił, tłukł,
tyranizował, głowę potłukł, zkrwawił, czuprynę
wyrwał, iako o tym wszytkim doskonalej' in tem-
pore obdukeya jeneralska czyniona wyraża. Insuper,
przybrawszy sobie secundum beneplacitum suum
assistencyą, na pałac naszedszy, ichmć pp. woyta у
pisarza metropolitanskich skomat3Tcznemi słowy ła-
iał, dyffamował, ut patet takoż z processu, do grodu
Wileńskiego in tempore zaniesionego, у rożnymi dni,
miesiący częstokrotne inwazye, hałasy, tumulty czy-
nił, w roku zaś teraznieyszym tysiąc siedmsetnym
trzydziestym, miesiąca Maia dwudziestego dziewią-
tego dnia, czyniąc na postpozycyą Trybunału Głów-
nego W. X. Lit., sądzącego się, illicita ргахі, tu-
multuarie na pałac naszedszy, gospodarzow biąc,
hałasuiąc, porozpędzał, okna w tymże pałacu w bu-
dynkach powycinał, powyrombywał, uszaki, okienice
porombał, oraz uczyniwszy odpowiedź, że z pałacu
dziś nie wynidę, aż chyba kogo zabiię, z swerai
ludźmi po pałacu przechadzał się, tandem żałuiący
imć pan Ignacy Nornicki, stancyą w tymże pałacu
maiący, o żadnych hałasach nie wiedząc у niespo-
dziewaiąc się żadnego nieszczęścia, gdy do stancyi
swey przychodził, w samym pałacu obżałowany
imć cum complicibus, przeiowszy, o nazwisku imć
p. Nornickiego spytawszy у od tegoż imć żałuią-
cego relacyą o nazwisku wziąwszy, bez dania oka-
zyi, szablą chciał w łeb ciąć у tak z prentkosci
założonego się lewą ręką bezbronnego w rękę też
lewą cioł, consequenter rąbaiąc у w prawą
rękę zacioł, oraz nie hamuiąc swoiey zawziętości,
chcąc imć pana Nornickiego o śmierć przyprowa-
dzić, z kompryncypałami swemi rombać usiłował
tyło że z prowidencyi Boskioy zgromadzenie się
ludzi na ten hałas imprezę imć uhamowało, tan-
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dem skomatycznemi słowy łaiąc, dyffamuląc, na czytał przed nami sądem ograniczenie pałacu у са-
życie żałniącego imci pana Ignacego Kórnickiego,
iako też ichmć panów woyta у pisarza у juryzdy-
czan metropolitanskich, odpowiedzi у pochwałki

'udziałał et, sine respectu na sądy Trybunału Gł.
W. X. Lit., takowe excessa podziaławszy, ze dwor-
ku, in possessioneindćbita irać zostaiącego. do pa-
łacu strzelał, o CQ wszytko żałuiące delatores, chcąc
jurę agere, ante" omnia do personalney komparycy
obżałowanego imć p. Wąsowskiego, do statuicyi

. pomocników, iako in causa perpatratorum scelerum,
do uznania, inąuizycyi, do przyięcia in pryncipali

'.rozprawy, za porąbanie imć p.• Nornickiego, takoż
zbicie jurydyczanina, do pokarania р паші krymi-
nalnemi, ex merito actionis et de rigore legis scią-
gaiącemi się, takoż do uznania reindukcyi de su-
per exprymowanego dworku, indebite przez obżało-
wanych ichmcw przywłaszczonego, do uczynienia
kalkulacyi z przychodu intrat, od lat czterdziestu
przez antecessorow у samych obżałowanych ichmcw
nie wypłaconych у zapłacenia onych żałuiącemu
delatorowi, a za niepoiednokrotne inwazye na pa-
łac у łaianie skomatycznemi słowy ichmcw pp.
woyta у pisarza у uczynienie odpowiedzi у poch-
wałek na zdrowie у życie imć p. Nornickiego, także
ichmcw pp. woyta у pisarza, do wskazania pen, do
nagrodzenia szkód, expens prawnych, ex ocasione
obżałowanych ichmcw poniesionych, oraz do wska-
zania tego wszytkiego, co kolwiek juris et prae-
tensionis być może, actores obzałowanym ichmć
przed nasz sąd intentowali akcyą. Do ktorey spra
wy na terminie у dniu ninieyszym, wyż na dacie
pisanym, za przywołaniem z nakazu naszego przez
jenerała stron do prawa, od aktorów patron ichmcw
plenariam potestatem maiący, imć pan Mikołay
Kuszczyc, starosta Tautuski, oczewisto do rozprawy
prawney stawał, a pozwani ichrnć za potrzykrot-
nym z nakazu naszego jeneralskim przywoływaniem
Jako sami przed nami do prawa nie stawali, tak у
żadney wiadomości o niestaniu swoim nam sądowi
у stronie powodowey nie uczynili. Zatym tenże
wyż rzeczony aktorów patron podanego obzałowa-
nym ichmcm oczewisto w ręce tu w mieście i. k.
mci Wilnie przez jenerała Jerzego Józefa Nieciec-
kiego zakazu zeznaniem onego oczewistym, przed
wielm. imć p. pisarzem ziemskim Wileńskim у koła
sądów naszych uczynionym, recte et legitime do-
•wiodszy, na dowód samey rzeczy produkował у

łey juryzdyki metropolitanskiey w roku tysiąc
sześćset dziewiętnastym, Maia dwodziestego szóstego-
dnia. przez komissarzow у raycow miasta i. k. mci
Wilna uczynione, w grodzie Nowogrodzkim sub-
actu roku tysiąc siedmsetnego szesnastego, Junij
dziewiętnastego dnia aktykowane, dekretów oczy-
wistych dwa—ieden w roku tysiąc sześćset siedm-
dziesiąt pierwszym, miesiąca Marca dwudziestego
piątego dnia przez iaśnie wielm. ichmcw xdza Ale-
xandra Sapiehę, biskupa Wileńskiego, pana Krzy-
sztofa Paca, kanclerza wielkiego W. X. Lit., xię-
dza Mikołaja Słupskiego, biskupa Gracionopolitan-
skiego, kustosza у officyała Wileńskiego, pana Cy-
pryana Pawła Brzostowskiego, referendarza у pi-
sarza W. X. Lit., pana Kazimierza Puhalskiego,
pisarza dekretowego W. X. Lit., kommissarzow i.
k. mści, z cyrkuraskrypcyą murów, granic cerkiew-
nych у całey juryzdyki metropolitanskiey, — drugi
swiętey pamięci nayjasnieyszego króla imć Michała
konfirmacyny in omnibus punctis wyż wyrażonego
dekretu komisarskiego у przez iaśnie wielmożnych
imć xży Gabryela Kolendę metropolitę, Cypryana
Żochowskiego, koadjutora metropoly у inne osoby
w dekrecie specifikowane dnia czwartego Kwietnia,
roku tysiąc sześćset siedmziesiąt wtorego zaprzy-
siężony, ferowane; deniąue produxit protestacye
dwie — iedną sub actu roku tysiąc siedmsetnego
dwudziestego dziewiątego, miesiąca January pięt-
nastego dnia do xiąg grodzkich Wileńskich, drugą
sub actu roku tysiąc siedmsetnego trzydziestego,
Marca trzydziestego pierwszego dnia do xiąg Try-

bunału Gł. W. X. Lit., ratione superius praemis-
sorum zaniesione et per extractum ex ijsdem actis
aktorom officiose wydane, nakoaiec praezentował
obdukcyą jeneralską porombania żałującego . imć
pana Ignacego Nornickiego, powyrombywanie okien
w pałacu gospodarzom mieszkaiącym, sub data roku
teraznieyszego tysiąc siedmsetnego trzydziestego,
Junij wtorego dnia w Trybunale X. Lit. officiose
sporządzoną, po których produkowaniu wzdania
pozwanych ichmcw, jako prawu nieposłusznych, w
roku zawitym na upad w rzeczy, a zatym wyż
produkowanych ograniczenia, dekretów komissar-
skiego у nayiaśn. króla imci Michała, oraz wszel-
kich dokumentów, in rem et partem delatorom
służących, in toto utwierdzenia у przy mocy nie-
naruszney zachowania, in virtuto których budynku



- 527 -

"w koncie pałacu metropolitanskiego, in possesione
indebita obżałowanych ichmcw zostaiącego, w real-
ną pessesyą żałuiącym delatorom przysądzenia, za
fruktyfikacyą z tego budynku у niepłacone intraty
przez antecessorow у samych obżałowanych ichmć
ad minimum co rok po złotych dwadzieścia pięć,
za lat czterdzieści, tysiąc zł. poi., za uczyniony
gwałt, inwazyą na pałac, powyrąbywanie okien,
uczynioną odpowiedź у pochwałkę, za zbicie jury-
zdyczanina nawiązki, maxime za porąbanie imć
pana Ignacego Nornickiego nawiązki, oraz za boi
у na cyrulika ważone expensa z winami uczynio-
ney odpowiedzi у pochwałek sześciuset złotychj
poi. na pozwanych ichmć, do prawa niestawaiących
у na wszelkich majętnościach у dobrach ichmcw
leżących, ruchomych, sumach pieniężnych, gdzie
kolwiek będących, a samych obżałowanych ichmcw,
in condicto zostaiących, za popełniony excess, kry-
minał pod sądzącymsię Trybunałem na infamią
żałuiącym aktorom wskazania, ad publicandum tey
kondemnaty jenerała sądowego przydania, wywołać,
proklamować nakazania, a tak dla podania w realną j
żałuiącemu i. w. delatorowi possesyą dworku, desu-
per exprymowanego, iako też dla uczynienia na do-
brach obżałowanych ichmcw za wskaż summy sku-
teczney у nieodwłoczney ехекисуі do urzędów ziem-j
skich lub grodzkich Wileńskiego, Mińskiego, Nowo-
grodzkiego woiewodztw, Oszmianskiego, Lidzkiego,
Słonimskiego, Brasławskiego powiatów у innych
•\vszelkich tych woiewodztwy powiatów, pod ktoremi
dobra pozwanych ichmcw być okażą się, a którego
sobie strona powodowa pro Ubito suo ad eam oxe-
cutionem użyć zechce, z założeniem in сопсга е-
nientes temu dekretowi dalszych pen prawnych,
odesłania u nas sądu prosił у domawiałsie. A tak my
sąd w tey sprawie jaśnie wielmożnego w Bogu
nayprzewielebnieyszego. imści xdza Athanazego
Szeptyckiego, Episkopa Lwowskiego, Halickiego у
Kamieńca Podolskiego, metropolity Kijowskiego у
całey Rusi, Kijowopieczarskiego у Unijowskiego
archymandryty, w dowodzeniu krzywdy ichmć pp.
woytowi у pisarzowi juryzdyki imści, oraz juryzdy-
czanom imści stałey, także imć pana Ignacego Nor-
nickiego, attendenta spraw iaśnie wielmożnego w
Bogu nayprzowielebnieyszcgo imć xdza metropolity,
z imć p. Janem Antonim Wąsowskim у samą ieymć
panią Eleonorą z Żocliowskicli, bywszą Brancewi-
czową Wąsowską, małżonkami, sługami, czeladzią

у pomocnikami, ichmem nominatim wiadomymi,
bacząc to, iż obżałowani ichmć, będąc ratione su-
perius praemissorum przed nasz sąd adcytowanemi, za
potrzykrotnym z nakazu naszego jeneralskim przy-
woływaniem, iako sami przed nami do prawa nie
stanęli, tak у żadney wiadomości o niestaniu swoim
nam sądowi у stronie powodowey nie uczynili, przeto
ichmcw, iako prawu nieposłusznych, w roku zawi-
tym na upad w rzeczy wzdaiemy. A zatym według
prawa, żałoby pozewney у domawiania się aktorów
patrona, wyż produkowane ograniczenie juryzdyki
metropolitanskiey, dekreta komissarski у relacyny
zaprzysiężony i. k. mci у inne wszelkie dokumenta,
in rem et partem żałuiącemu delatorowi służące,
in toto utwierdzany у przy nienaruszney mocy za-
chowuiemy, in virtute których budynek wpuł mu-
rowany, pod murem klasztoru swięto-Michalskiego,
w koncie pałacu metropolitanskiego będący, przez
antecessorow obżałowanych ichmcw nullo jurę przy-
właszczony у dotąd in possesione indebita obżało-
wanych ichmcw panów Wąsowskich zostaiący, w
realną possesyą iaśnie wielmożnemu imć xdzu me-
tropolicie przysądzamy, za fruktyfikacyą у niepła-
cone intraty z tego budynku przez antecessorow у
samych obżałowanych ichmcw ad minimum co rok
po złotych dwadzieścia pięć, za lat czterdzieścia
tysiąc złotych poi., za uczyniony gwałt, inwazyą
na pałac, powyrąbywanie okien, uczynioną odpo-
wiedź у pochwałkę, za zbicie juryzdyczanina imie-
niem Stefana Woyciechowskiego nawiązki у za po-
rąbanie imć pana Ignacego Nornickiego nawiązki,
oraz za boi, na cyrulika ważone expensa, z winami
uczynioney odpowiedzi у pochwałek, sześćset złotych
polskich cum lucris, nam sądowi exolutis, in summa
tysiąc sześćset dziesięć złotych poi. na pozwanych
ichmć do prawa niestawaiących у na wszelkich ma-
iętnośeiach у dobrach ich leżących, ruchomych,
summach pieniężnych, gdziekolwiek będących, a
samych obżałowanych ichmcw, in condicto zostaią-
cych, za popełniony excess у kryminał pod sądzą-
cym się trybunałem na infamią żałuiąceinu akto-
rowi wskazuiemy, ad publicandum tey kondemnaty
jenerała sądowego przydaiemy, wywołać, prokla-
mować, nakazuiemy. Л iako dla podania in realem
ias. wielm. delatorowi posessionem dworku toties
namienionego, tak oraz dla czynienia za wskaż
summy prawnoy super bonis obżałowanych ichmcw
ехокисуі do urzędów ziemskich lub grodzkich Wi-
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lenski«go, Mińskiego, Nowogrodzkiego woiewodztw,
Oszmianskiego, Lidzkiego, Słonimslciego, Erasław-
skiego powiatów у innych wszelkich tych woie-
wodztw у powiatów, pod ktoremi dobra pozwaąych
icbmcw być okażą się, a którego sobie strona po-
wodowa pro llbitu suo ad eam executionera użyć
zechce, założywszy incontravenientes temu dekre-
towi dalsze peny prawne, odsyłamy. A gdy termin
prawny ad publicandum tey infamii przypadł, tedy
jenerał sądów naszych pilnuiący Jerzy Nieciecki,
dość czyniąc prawu pospolitemu у dekretowi na-
szemu, ićhmć pp. Jan Antoniego Wąsowskiego у

samą ieymć paflią Eleonorę z Żochowskich, bywszą
Brancewiczową, ad praeseris Wąsowską, małżonków
za infamisow w izbie sądowey et in foro publico
obwołał, proklamował у relacyą publikacyi sweyi
a loco publicatioriis rediens, jiidicialiter zeznat.
Która sprawa do xiąg głównych Trybunału X. Lit'.,
iesf zapisana. Z których у teu wypis iaśriie wielrii.
imć xdzu metropolicie całey Rusi у i. р. Ignaceriiu
Nornickiemu iest wydań. Pisań ut. supra. Michał
Aloizy Sawicki, pisarz Ziemski Wileński. Correxit
Ciszkiewioz.

Тоже, залъ Б, гик. 2, папка 202, док. № <)Ą.

№ 351.—1732 г. ЗО Іюля.
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жильцань сос днихъ съ няни домовъ, съ ц лію завлад аія этяни домами.

Zakaz żałoby ad instanciam instygatoris Tryb.
Gł. W. X. Lit. z delacy i. w. w Bogu nayprze-
wielebnieyszych imci xięży biskupów, prałatów,
ka(no)nikow у całey prześwietney Kapituły Wileń-
skiey, imć pana Kazimierza Gembicza у samey
małżonków przeze mnie Generała niżey wyrażo-
nego w Bogu wielebnemu imć xiędzu Stanisławu
Sokiilskiemu, Soc. Jesu rektorowi у wszytkim w
Bogu wielebnym imci xięży iezuitom Collegii et
Accademiae Vilnensis, tudziesz czeladzi, robotnikom,
mularzom, ymionami у nazwiskami samym że imciom
lepiey wiadomym у znaiomym, na wiolencią przy-
sposobionym, w roku4eraznieyszym 1732, mca Julij
30 dnia oczewisto w ręce u forty Kollegium im-
ciow podany, o to, iż obżałowani, waszmość xięża
iezuici, kamienice delatorów supra fundum źałuiącey
kapituły Wileńskiey, in medio między kamienicami
obżałowanych waszmościów in cirkuitu zewszont
z waszmościami yicinitatem maiącą, chcąc oną do
kolleium swego przyłączyć, częstokroć rożne roż-
nemi czasy possesoribus czynili intymacie, aby se-
cundum taxam samych że obżałowanych połowy
ceny, iak delatorów kosztuie, niedaiących, onę obża-
łowanym waszmościom zbyli, vetante legę sollici-
towali. Czego gdy ad raentem suam wyiednać nie
mogli, tedy rożnych sposobów do wyzucia z tey
kamienicy et ex fundo delatorów naydowali, contra

possesores rożne przykrości, a to dla ohydzenia
rezidency w tey kamienicy, także subordynacye
do bicia antecedenter czynili, gdy nie tylko prze-
szłych lat z rożnych stron tey kamienicy mury na
zatamowanie światła у żywey aery w pomieniouey
kamienicy mieszkaiącym w gurę wysoko Wypro-
wadzali, ale etiam z trzeciey strony co większa na
własnych żałuiących possesorów, ut probabitur z
należytych dowodów, fundamencie у murze w roku
teraznieyszym 1732 mur swoy, od kamienicy swey
concomitanter bendący, przy murze żałuiących na
fundamencie onych, do muru żałuiących riolenter
spoiwszy, in super na murze żałuiących dylatowany
w gurę tak wysoko, mimo żałuiących słowne, do-
Kumentalne у przyjacielskie bronienie, wyprowa-
dzaią, wiolencie ustawiczne czynią, iakoż iedną na
dniu 23 Julij, drugą 24 ejusdem drabin dwie, przy
murze s podwórza żałuiących zostaiących, gwał-
townie obrali у na swoią stronę do siebie prze-
ciągnęli, co uczyniwszy, mimo żałuiących delatorów
do obżałowanych waszmsciow interpozycią przyia-
cielską. reąuiruiącą, ut ab ambitu pretenduiącey
cudzey szkody abstineatis. obżałowany, waszmos'ó
mości xięże rektorze, choćby ostatniey zakonney
summy naruszyć przyszło, żałuiących possesorów
omniraodo znieść, a te kamienice ad fundum
collegiey przyłączyć pochwaliwszy się, ad satisfa-
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ciehdum" huic stio' propositó, ze wsźytkich' strott
cirćura' circa prbsptetó do tey kamienicy w'6 wszyt-
kich oknach reżydeńcy1 s podwórza zasłonili,' samych
żałńiącyCćit)4 pp/ Gembiezów>: upraszających^ &Щ
takowey liceńcy poprzestali1, nralatżóm" у ludziom
swoim' mtlrYiblentef per sóiató^tentiam', contern^
nendo prawo' pospolite y'kónstytućie'seymoWe; de
violata securitate'publica; opisane, czyniąc in post-
positionem securitatis trybunału? ігі агіа assysten-
cia ad impetitionem przysposobionych ludzi co raz
w gurę potenter wyprowadzaią. Zaczym żałuiąca
jaśnie wielmożna kapituła ex vi fundi, a żałuiący
possessores kamienicy aktorowie, chcąc z obżało-
wanemi waszmościami o takowe іоіепсіе у licen-
cie, pod Trybunałem stałe, in yirture zaszłeysądu
Trybunału compositi judicij wzglendem violatae
securitatis podsądami, przy zaniesionym judicialiter,
verbalnyra processie deklaracy summario processu
ехрегігі, murów, wgurę przy у na murze własnym

delatbrow violenter liceneiose- wzniesionych^
sjiefcł yaerią^asłaniaiącycfr;; zniesienia' y-połamaała?
dachów, zasłaniarąćyeh1 pfosjekt: kamienicy• delav
torów, rozrzeeenia!i sumptem" samych1 źe obźałowa*
riycfrwaśżnłościóWj otrzymać, secaritatem zdrowfe
y<fortuH, singulariter4kamieniey żałujących: od1 dał*
sz&y;obżałówańych!samych: y> luizi; impetyty; іо3

Іепсуі- aby teyźe kamienicyi żadnymr sposobem; nie
zasłaniah'0- warować,; реПу-ех merite actiows- te
legę sciągaiący(ch) się, .szkodj expensr prawnych» yt
tego wszytkiego, co czasu prawa przez kontrower-
sio patronów deducetur, dochodzić, reąuirować, salva
melioratione in augendo vel minuendo tey у wy-
niesienia dalszych, a do tey łączenia in casu ne-
cessitatis żałob у aktoratów, tyra zakazem przed
sąd Trybunału wielkiego xięstwa Litewskiego koła
compositi judicij adcituią.. Pisań.ut;supra; Jerzy
Józef Nieciecki, generał i. k. mczi w. W.

Тоже, злаъ Б, шк, 8, папка j , док. Л? }2.

№ 852. - 1734 г. 30 Апр ля.

Вводъ' іезуитекаго провинщала Варща вох вяад нів по закладаой Плацом-ь Б ля-

ЕОВИЧОВСЕИМЪ.

Wypis z xiąg surrogatorskich województwa1 Wi-
leńskiego.

Roku tysiąc siedmsetnego trzydziestego czwar-
tego, miesiąca Apryla dnia trzydziestego.

Na urzędzie surrogatorskim Wileńskim przede
mną Janem Horainem, podczaszym у surrogatorem
Wileńskim, comparendo personaliter generał niżey
wyrażony kwit swoy rellacyiny intromissijny ze-
znał, w te słowa pisany. Ja generał i. k. mci wo-
iewodztwa Wileńskiego, niżey na podpisie miano-
wany, zeznawam tym moim intromissyinym kwitem,
iż w roku teraznieyszym tysiąc siedmsetnym trzy-
dziestym czwartym, miesiąca Aprila trzydziestego
dnia, podług listu do mnie pisanego, będąc użytym
od imć pana Antoniego Bielikowicza, podstolego
Kijowskiego у samey jeymci pani Maryanny z
Blinstrubów Bielikowiczowey, podstoliney Kijow-
skiey, małżonków, dla podania w intromissią dworku
ichmeiów w Wilnie, na Bernardynskiey ulicy' z

swironkiem у powiecią na koni stawienie, podług
osobliwego inwentarza, na placu Konstantyno^^kirtt
у Bielikowićzowskim, które place idą zaczowsfcy-
od kamienicy' Konstantynowskiey aż do ułeczMj
z Wielkiey ulicy do Bernardynów у Ś: Michała
idącey, przodem, a bokiem iednym od kamienicy
Sołtanowskiey, na kościół Saski alias szpital zapr-
sa(ney), a drugiem bokiem od zboru starego Wi-
leńskiego, parkanem leżącym oparkanione, dwór у
swironek dranicami kryty; a tak ja jenerał, dosyć
czyniąc funkcyi moiey, maiąc' przy sobie stanie
szlachty panów Kazimierza у Jana Zdanowiczów,
a Piotra Jakubowicza, weyrzawszy w prawo za-
stawne od ichmców panów Bielikowiczów, podśtń1-
lich1 Kijowskich, małżąków, w roku teraznieYszym
tysiąc siedmsetnym trzydziestym czwartym," dnia
dwudziestego trzeciego Apryla dane, w Bogu<wteieW.
imci xiędzu Jerzemu Barszczowi, prowiflciałowi1 pro1-
wincyi Litew. Soc. Jesu w ̂ atfomissią1 у spoKoyut

67
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używanie podałem, bez żadney-ni od kogo kontra-
dykcyi, który dwór z placami у ogrodem obiowszy
imć xiądź prowinciał у sukcessorowie imci mną
generałem województwa Wileńskiego у stroną
szlachty, :przy mnie na ten czas będącą, przez
swego, prokuratora oświadczył, a ia jenerał opo-
wiedziałem y; obwołałem. Pisań w Wilnie roku,
miesiąca у dnia ut supra. U tego kwitu intromis-
syinego podpis ręki ieneralskiey w te słowa ехро-
nitur. Ludwik Modzolewski, jenerał i. k: mci wo-

jewództwa Wileńskiego. Który to takowy kwit
rellacyiny intromissyiny za ustnym у oczewistym
ieneralskim zeznaniem iest do xiąg surrogatorskich
Wileńskich przyięty у wpisany, z których у ten
wypis pod pieczęcią surrogatorską Wileń. w Bogu
wielebnemu imci xiędzu Jerzemu Barszczowi, pro-
winciałowi prowincyi Litewskiey iest wydań. Pisań
w Wilnie ut supra. In absentia imć pana regenta
correxit Sierzputowski N. G. W.

Тоже, залъ Б, шк. 8, папка № /, док. Л« J4-

№ 353. -1735 г. 23 Апр ля.

Продажная запись Б ликовича іезуитскому провинціалу Барщу на маленькій

двориБЪ съ аибарикомъ на н мъ.

Ja Antoni Bielikowicz, podstoli Kijowski, czynię
wiadomo tym moim listem, dobrowolnym na wiecz-
ność zapisem, danym imć xiędzu Jerzemu Barszzcowi,
Societatis Jesu prowinciałowi prowincyi Litewskiey
na to, iż ia, maiąc dworek z swirenkiem moy
własny na placach Konstantynowskich, do kamie-
nicy ichmościów xięży protunc należących, takoż
Konstantynowskiey, które place antecessorowie moi
Adam у Andrzey Bielikowiczowie mieli pozwolone
od хіесіа imci Krzysztofa Radziwiła, woiewodzica
Wileńskiego, na zabudowanie w roku 1609 у 1611
sobie pozwolone у terragium z tych płacili po kop
pięć na rok, iakoż у ia, seductus od imć xiędza
metropolity, mimo list ugodliwy, nie wiedząc o nim,
niesłusznie płaciłem, a imć pan Bronisz studnię do
swego dworka niesłusznie wgrodził, którą ociec
moy kopał na placu Konstantynowskim, na który
to dworek z swironkiem w roku immediate prze-
szłym tysiąc siedmsetnym trzydziestym czwartym,
miesiąca Apryla dwudziestego trzeciego dnia, cum
omni supellectili podług osobliwego reiestru, excepto
placów, bo te zdawna ichmo xięży Jezuitom należą,
dałem prawo zastawne w pewney sumie у urzę-
downie przez ienerała intromitowałem, którego
dworku superficiem nie maiąc czym okupić, a więcey
będąc pilno potrzebnym piniendzy, dobrałem podłag
medyacy przyiacielskiey do talarów bitych sta, w
którey sumie dworek z swirenkiem tyło superfi-

ciem, nazwany Bielikowiczowski, w Wilnie, na Ber-
nadynskiey ulicy, na placach Konstantynowskich,
od kamienicy Konstantynowskiey odłączonych, imci
xiędzu prowincyałowi prowincyi Litewskiey socie-
tatis Jesu wiecznemi a nieodzownemi czasy cum
omni supellectili, w tym dworku będący, przedałem
et iterum intromittowałem, iako we wszytkim
wolny у swobodny, nikomu ni w czym nie zawie-
dziony, ani iakiemi długami onerowany, na który
у sprawy oddałem, które miałem, a których nie-
masz, waruię imć xiędzu prowinciałowi, iak prętko
dostanę, oddać imci mam, a u kogo by się poka-
zały, za nieważne maią być. Którym to dworkiem
ze wszelką ruchomością, w tym dworku będącą,
podług regestru ode mnie danego, z kominami у
piecami wolno ich mciom xięży Jezuitom iak chcący,
iako swoią własnością dysponować, na insze mieysce
przenieść, lubo komu chcący dać, darować, zapisać
у ku naylepszemu pożytkowi obrócić, gdyż ia Bie-
likowicz, podstoli Kijowski ze wszytkim się zrze-
kam у ustępuię, у maią trzymać tak podług daw-
nego swego ograniczenia aż doułeczki Bernardyn-
skiey у iako antecessorowie moi у ia trzymałem
sam. Wolni tedy у mocni będą ichmć xięża Jezuici
pomieniony dworek, który у (z) studnią in instanti
podałem, trzymać bez żadney ode mnie у sukceso-
rów moich przeszkody у ni od kogo innego, ale
owszem od każdego turbuiącego у przeszkodę czy-



— 531 —

niącego mam ia у sukcessorowłe moi zastępować
у ewinkować pod zaręką dwochset talarów bitych,
którą zarękę na wszelkie dobra moie leżące у ru-
chome wnoszę, ubiąue locorum będące, którą zarękę
by у nie raz zapłaciwszy, przecie ten moy zapis
przy zupełney mocy ma zostawać, o którą zarękę,
iakoy samą rzecz, w niedotrzymaniu którego punktu,
daię wolność imć xiędzu Prowincyałowi societatis
Jesu mnie у sukcessorow moich zapozwać do wszel-
kiego sądu у prawa, duchownego у świeckiego,
kędy ia stanowszy, abscissis omnibus dilationibus
iuris, rozprawę przyiąć, sądowey decyzij у exekucij
podlegać, a mnie wolno na banice у infamią wzdąć,
które na się у na wszytkie dobra moie libere
przyimuię у w ewikcyą podaię. Y na tom dał ten
шоу list dobrowolny wieczysto przedażny zapis z
podpisem ręki mey у z podpisami rąk ichmościów
panów pieczętarzów, ode mnie ustnie у oczewisto

uproszonych. Pisań w Wilnie roku tysiąc siedm-
setnego trzydziestego piątego, miesiąca Kwietnia
dwudziestego trzeciego dnia. Antoni Bielikowicz
Р. К. renko swą. Ustnie oczewisto proszony pie-
czętarz od imci pana Antoniego Bielikowicza, pod-
stolego Kijowskiego, do tego prawa wieczysto prze-
dażnego na dworek, na Bernardynskiey ulicy w
Wilnie, na placu Konstantynowskim, danego w
Bogu wielebnemu imci xdzu Jerzemu Barszczowi,
prowincyałowi prowincij Litewskiey societatis Jesu,
podpisuię się Paweł Kościuszko, miecznik ptu Upit-
skiego m. p. Ustnie oczewisto proszony pieczętarz
od osoby wyż wyrażoney do tego prawa wieczysto
przedażnego podpisuię się Stanisław Korwin Ku-
lesza га. p. Podług prawa proszony do tego prawa
wieczysto przedażnego na rzecz w nim wyrażoną
podpisuię się Michał Witynski ra. p,

Тоже, залъ Б, гик. 8, папка № /, док. № Т).

№ 354.-1740 г. 4 Апр ля.

Старшины и провизоры Лют ранскаго костела уступаютъ Виленсвдмъ іезунтамъ

свой домъ на Замковой улиц , возл бывшего ванг лическаго сбора, въ зан нъ

дома на Н мецкой улид , рядоыъ съ ихъ кост лоиъ, и получаютъ ще въ до-

плату десять тыеячъ злотыхъ.

My Wawrzyniec Putkamer, stolnik Inflantski,
Jan Szretter, czesznik Starodubowski, ex eąuestri,
Jan Benjamin Mauw, Michał Dittmann, sekretarz
i. k. mści", Gottfrid Ludwik Knobloch, ex сі ісо or-
dine, seniorowie у prowizorowie kościoła Augusta-
nae confessionis zgromadzenia Wileńskiego, Jan
Minuta Arendt, Henrich Grummert, prowizorowie
kamienic do tegoż kościoła należących, cum con-
sensu całego zgromadzenia, imieniem naszym у
imieniem sukcessorow naszych, sponte, libere ac
beneyole czyniemy wiadomo у iawno wyznawamy
komu by o tym teraz у na potym wiedzieć nale
żało tym naszym dobrowolnym a nieprzymuszonym
wieczysto zamiennym у nigdy nieporuszonym stric-
tissimi juris, sine ulla reclamatione uczynionym, pod
wszytkie vadia, ligamenta, paragrafy у klauzuły
niżey wyrażone podlegaiąc, zapisem, wielebnym w
Bogu ichmcm Józefowi Sadowskiemu, rektorowi Col-

legij et Academiae Vilnensis, Jerzemu Sulistrow-
skiemu, regensowi seminarij, de nova radice fundati
у całemu Collegium Swiętoianskiemu Wileńskiemu
xięży Societatis Jesu danym na to, iżeśmy kamie-
nicę naszą, Sołtanowską nazwaną, odsławney pa-
mięci nieboszczyka Marcina Hancewicza. konwisarza
Wileńskiego naszemu kościołowi Augustanae con-
fessionis Wileńskiemu, na Niemieckiey ulicy będą-
cemu, testamentem legowaną, który potym ziemskim
у trybunalskim dekretami korroborowany. od roku
tysiąc pięćset dziewiędziesiątego wtore^o spokoynie
aż do tego czasu possydowaną, na Zamkowey ulicy
ex opposito kościoła S. Jana situowaną, ab antiąuo
pod ziemskim prawem zostaiącą, wolną, swobodną,
żadnymi długami, przezyskami prawnemi, wyder-
kafami nie onerowaną, krom tylko dwudziestu zło-
tych polskich, które według funduszu z dawnych
czasów corocznie my у «tntecessorowie nasi do



jasniewielmożnego imć x. metropolity cąłey
siІ płacili, -w,pewnym ^ograniczeniu,, to .jest z

femk&wey ulicy wchodząc do kamienicy ,po ppwąy
ręce wielmożnego /іще pana ]Daniela Kazimierza
Szyszki, stolnika ;y podstarościego .sądowego powiatu
Lidzkiego, ; po lewey: stronie ąuondam , Konstanty-
nowiczowską, a/teraz od prowincyi . do : Collegium
Swięto-Janskiego applikowaną, kamienicami, będą-
cą, wzdłuż od samych wrót , z ulicy Ząmkowey
aż do tylnego parkanu w : samym srzodku , kamie-
nicy, siedmdziesiąt dziewięć, z boku prawego, . to
jest -od końca muru kamienicy Romanawiczowskiey
itakoż do.tylnego parkanu ; trzydzieście ieden ,y
czwierć, z drugiego boku lewego, to iest od;.m.uru
iteyże. samey kamienicy do tylnego parkanu sześć -
jdziesiąt siedm, poprzeg od ulicy Ząmkowey, od ka-
mienicy Collegiackiey Akademickie? trzydzieście
dziewięć, w tyle od muru kamienicy Dyrdzinskiey
aż do parkanu kamienicy Collegiackiey Akademic-
kiey piędziesiąt ieden łokci litewskich maiącą, ze
wszytkiemi mieszkaniami, izbami, sklepami, piwni-
cami, owo zgoła ze wszelkiemi do niey attynen-
cyami у pertynencyami, nic cale dla siebie, ani dla
sukcessorow naszych nie excypując ani wyłączając,
na kamienicę wyżey specyfikowanych ichmciow
lięży Societatis Jesu Jaksztelowską, Rosochacką,
Mosiewiczowską, in subseąuens Koszczycowską, a
od tegoż wielmożnego imści pana Michała Ko-
szczyca, pisarza ziemskiego Wileńskiego, domowi
Snipiskiemu tertiae probationis S. J., de nova ra-
dice fundowanemu, testamentem, iako własne, nabyte
przez się dobra, legowaną, deinceps propter utilius
bonum seminarij academiae Vilnensis, similiter de
nova radice przez wielmożnego imć pana Daniela
Kazimierza Szyszka, stolnika у podstarościego są-
dowego powiatu Lidzkiego fundowanego, jurę per-
pertuae transmutationis na kamienicę Romanowi-
czowską, na erekcyą pomienionego seminaryum le-
gowaną, niedawnemi zaś czasy miedzy Collegium
Swięto-Janskim у domem Snipiskim tertiae proba-
tionis za konsensem adm. rndi patris in Christo,
patris Francisci Retz, praepositi generalis Societatis
'Jesu, Romae residentis, zamienioną, dopioro już
Collegium Swięto-Janskiemu у Akademij Wilen-
skiey przynależącą, wolną, swobodną, żadnemi dłu-
gami, wyderkaffami, prawnemi przezyskami у in-

' nemi żadnemi ciężarami nie onerowaną, pod ziem-
skim prawem będącą, w Wilnie na1 Niemieckiey

•ulicy ,ex. opposjto.Żydowskiey ulicy,-, ца rogu,ku . ;S.
Mikołajowi idąc, tyłam . y. bokiem z ,k,amięnjcąmi
>kqscioła.;Augustąnąe Cpnfessionis Wileńskiego gra-
niczącą, z Niemieclciey, ulicy od kamienicy, do,ko-
ścioła Augustanae ..Confęssionis , należącey, aż do
rogu zaułku ku S. ,Mikołajowi idąc, dwadzieścia
sześć у ,czwierć , od rogu tymże zaułkiem idąc, aż
.do;.kamienicy .drugiey, do tegoż kościoła należącey,
trzydziescia trzy у czwierć, w tyle,zaś dwadzieście
ośm у puł łokci litewskich maiącą, ob acąuirendąm
contiguitatem mutuam kamienic et utilitatem wzglę-
dem przyległości wiecznymi у nigdy nieodzownemi
czasy, obaczy wszy konsens adm. rndi patris in Chri-
sto : patris. nominąti generalis Societatis Jesu, trans-
mutowali, zamienili у równo z datą tego listu na-
szego wieczysto zamiennego zapisu w moc, w dzier-
żenie у w realną possessyą urzędownie przez je-
nerała podali, także sprawy wieczyste, kupne, za-
pisy, kwitacye, oryginały, extrakty у inne juris et
possessionis dokumenta do rąk ichmć XX. Socie-
tatis Jesu Collegij' Vilnensis, jako wieczystych już
possessorow tey kamienicy Sołtanowskiey, z osób
naszych na osoby ichmć wlewamy, cedujemy et in
perpetuum zrzekamy się. A inąuantumby dalsze
iakowe dokumenta in futurum znaleść się mogły,
у one wrócić у oddać obowiązujemy się. Wolni
tedy у mocni toties pomienieni ichmć XX. Socie-
tatis Jesu, a po nich sukcessorowie ichmęw Col-
legium Swięto-Janskiego Wileńskiego, tę kamie-
nicę zamienioną w wieczystą swoją objąwszy pos-
seśsyą, onę, jako także reparacyj potrzebującą, in
melius restawrować, mieszkania komu chcąc nay-
mować, pożytków wszelakich z oney wynaydować
lubo komu chcąc dać, darować, przedać, iterum
zamienić у wszelako jako swoją własnością podług
wcli у upodobania swego dysponować, rządzić у
obracać. A my sami, ani sukcessorowie nasi żadney
naymnicyszey przeszkody w dzierżeniu у w possy-
dowaniu ichmć samym, ani sukcessorom ichmew
czynić у żadnym pretextem do tey kamienicy in-
teressować się nie będziemy mogli. Owszem od
każdego turbującego у kto by kolwiek do oney. z
długiem, zapisem, wyderkaffem, przewodem praw-
nym, krom tylko wyżey pomienionych dwudziestu
złotych polskich, które według funduszu z dawnych
czasów corocznie my у antecessorowie nasi płacili,
у ktokolwiek tę wyż wyrażoną kamienicę Sołta-
nowską possydować będzie, perpetwis temporibus
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be,z żadnego zatrudnienia do skarbu Jasniewielin.
imć x. metropolity cąłęy Rusi płacić powinien
będzie, odzywał się у przeszkodę jaką kolwiek w
possydowaniu czynił, lub do prawa pociągał, tedy
my sami za daniem nam wiedzieć, u każdego sądu
у prawa swoim własnym kosztem zastępować, bro-
nić у ewinkować powinni będziemy у sukcessoro-
wie nasi tenebuntur. A że pomieniona kamienica
Sołtanowska nazwana, majoris latifundii et circunr
ferentiae większe у obszernieysze mieszkania w
sobie mająca, oraz w murach у w bydynkach da-
leko iest lepsza у okazalsza, zaczym ichmć, widząc
у zważając, że onych kamienica Jaksztelowska nie
jest aequivalens naszey, tedy, quod aeąuitas sama
kazała, na reparacyą et ad proportionem valoris
dodali dziesięć tysięcy złotych polskich, od wiel-
możnego imć pana Daniela Kazimierza Szyszka,
fundatora seminaryum Akademickiego na tę zamianę
ad augendam fundatiouem danych, wytrąciwszy

.złotych dwieście, z których prowizyi corocznie mają
pomienione wyżey złotych dwadzieście według obo-
wiązku swego do skarbu Jaśnie wielmożnego imć
x. metropolity całej Rusi perpetuis temporibus
wypłacać. Vigore zaś płacenia podymnego, że jest
concordancya dymów, tedy tak ichmć XX. S. J. z
.kamienicy Sołtanowskiey, jako też my z kamienicy
Jaksztelowskiey nie więcey, iak tyło za jeden dym
według dawnieyszych abjurat у kwitów albo in
futurum uchwały Rzeczypospolitey każdy za siebie,
nie czyniąc żadney remyssy, płacić powinni będzie-
my. A in casu tego wieczysto zamiennego, dobro-
wolnego zapisu naszego w czymkolwiek naruszenia
у niedotrzymania, zaręki na nas samych у na suk-
cessorow naszych dwadzieście tysięcy złotych pol-
skich zakładamy, wnaszając ewikcyą na też samą
kamienicę Jaksztelowska. A.tak o nie ewinkowa-
nie, iako też o niedotrzymanie у naruszenie w
którym kolwick punkcie у paragrafie tego naszego
wieczysto zamiennego zapisu, pozwalamy ichmć XX.
Societatis Jesu Collegium Święto Janskiego у onych
sukcessorom nas samych albo sukcessorow naszych
do wszelakiego sądu у prawa, tyło świeckiego
presse w tey sprawie у to tylko ex bonis, zapozwać
lub zakazem zakazać, to jest do urzędu grodzkiego,
ziemskiego, sądu Gł. Trybunału W. X. L., i. k.
mci Zadwornego Assessorskiego, a podczas inter-
regnum у sądu kapturowego, non obstantibus ante

jnterregnum intentata litispendentia et repartitione,
wjctory chcąc termin у powiat, czyli wwoiewodz-
two, rokiem by naykrptszym. у nie statutowym.
Gdzie my będąc zapozwani, czyli zakazani, ' nie
wymawiając się żadnemi ехсерсуаті do sądów du-
chownych, konsystorskich, uuncyaturskich Rzym-
skich у obronami prawnemi, u każdego sądu у
prawa świeckiego mamy stawać у żadnych, by nay-
prawnieyszych dylacyi, ехсерсуі, appellacyi od żad-
nego sądu naymnieyszego niezażywając, nie zasła-
niając się większością spraw, nie biorąc na kopie,
na munimenta, nie wynaszając in contrarium po-
zwów, nie potrzebując żadnych dobrodzieystw praw-
nych, lecz abscissis omnibus dilationibus et benefi-
cijs juris, skutecznie jako na roku zawitym, non
obstante etiam litispendentia in alio foro, uspra-
wiedliwić się, wyż mianowaną zarękę, tudziesz
wszytkie szkody, nakłady, nie schodząc z sądu у
nic nie mówiąc przeciwko temu zapisowi, my sami
у sukcessorowie nasi zapłacić powinni będą. A
sąd у urząd każdy, przed którym kolwiek ta spra-
wa wytoczysię у sądzona będzie, nieprzyjmując od
nas żadnych, by nayprawnieyszych obron, których
przez ten list nasz dobrowolny, wieczysto zamienny
zapis wyrzekamy się, tak za staniem, iako у w
niestaniu naszym wyż mianowaną zarękę у wszyt-
Irie szkody у nakłady, gołosłownie mianowane, na
nas у na kamienicy naszey, w zarękę inwadiowa-
ney, przysądzić у mocną odprawę udziałać za pier-
wszym, choć by kontumacyinym dekretem, wolną
inekwitacyą do pomienioney kamienicy forti manu,

tiam mota nobilitate, wskazać wolen у mocen bę-
dzie. Gdzie my sądu o zły wskaż, a strony o zły
przewód prawa turbować nie mamy у niepowinni
będziemy pod zaręką wyżey opisaną у od nas be-
пе оіе założoną, którą by у nie raz zapłaciwszy,
przecie ten nasz wieczysto zamienny zapis in suo

аіоге et robore wiecznemi у nigdy nieodzownemi
czasy zostawać ma. Y natośmy dali ten nasz dob-
rowolny transmutacyiny zapis ichmcm XX. Socie-
tatis Jesu Collegium Swięto-Janskiego z podpisem
rąk naszych у z podpisem rąk ichmcw panów
pieczętarzow. od nas ustnie у oczewisto uproszo-
nych, przy przycisnieniu ordynaryiney pieczęci
naszey kościoła Augustanae Confessionis Wileń-
skiego. Pisań roku Pańskiego tysiąc siedmsetnego
cztyrdziestego, miesiąca Apryla czwartego dnia.
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Wawrzyniec Puttkamer, stoi Infl.. Jan Szretter,
czeszn. ptu Starodubowskiego m. p. Jan Benja-
min Mauw mp. Michał Dittman, sekretarz Je.

k. mci. Gottfried Ludwich Knobloch. Jan Minuta..
Dawid Heinrich Grummerdt.

Тоже, залъ Б, шк. 2, папка 202, док. «А?

№ 355. -1742 г. ЗО Апр ля.

Антоній Завадскій сдаетъ въ аренду Ходажинскому баню, лежащую въ пер. Лото-

ч къ и находящуюся подъ юрвсдикою митрополій.

Czynie wiadomo tyra moim kontraktem, utsci-
wemu panu Wawrzyńcowi Chodarzynskiemu danym
na to, iż zaarędowałem onemu łaźnie, na juryzdyce
metropolitanskiey Wileńskiey teraz w possesyi
moiey będącey, na Łotoczku sytuowaney, za summe
na rok ieden złotych osmidziesiąt у dwa złote,
podymnego po złotemu na ratę, któremu panu Cho-
darzynskiemu podana iest łaźnia przez iegości pana
Kozaryna, regęta Smoleńskiego, lantwoyta tey juryz-
dyki ze wszystkim tak sam doł, iako у gure, przy-
tym kocioł w hornie skarbowy, izbę na przeciwko
łaźni z sienmi, waruie się, aby co kolwiek teraz
iest podanego, w inwentarzu wyrażonego, iak teraz
zwyz rzeczony Chodarzynski obeymuie, tak przy
•wysciu, ieżeliby nie miał daley tey łaźni trzymać,

powinien będzie wszystko w całości otdać. Co się
zaś tyczę dalszey reparacyi, pokrycia izby у со by
pilniey potrzeba, więc to zlecam iegomości panu.
regętowi doyrzeć у na ten expens pieniędzy z pro-
wentow moich dać. Termin zaczoł się mieszkania
pana Chodarzynskiego w łaźni w roku 1741, od
dnia у święta świętego Michała rymskiego, a koń-
czyć się ma w roku tera^uieyszym 1742 o takowym
że dniu у czasie, przed dokończeniem roku ma у
powinien będzie wypłacić złotych 80. Co ten kon-
trakt dla lepszey wiary у wagi ręką mą własno
podpisuię, w Wilnie dnia 30 Aprilis, anno 1742.
Jan Antoni Zawadzki.

Тоже, залъ Б, шк. 6, папка А? 164, док. Je 118.

№ 356.-1742 г. 14 Іюня.
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INFORMATIO

de neoerecto Seminario Academico Vilnensi et
Missione Szyszkoviana.

Ad perpetuaro rei memoriam.

Perillustris Magnificus Dominus Daniel Casimi-
rus Szyszko, Dapifer et Vice Capitaneus Districtus
Lidensis, aetatis annorum 72, vir nobilitate generis
et ingenio clarus, post fata consortis suae peril-
iustris Magniflcae Dminae IMenae Eleonorae de

Lemnicijs Szyszkowa, Dapiferae et Vice Capitaneae
ejusdem Districtus, defunctae anno 1742, die 14
Junij ac tumulatae in templo nostro Academico
Vilnensi die 22 ejusdem mensis et anni, de nova
radice fundavit Seminarium Academicum et Missio-
nem per Districtum Lidensem, in hunc modum: ,

lmo. In urbe Metropolitana Ш апіа Vilua,
emit lapideam cum omnibus solemnitatibus juris,
satis elegantem et amplam, dictam vulgo Jaukszte-
lowska Rosochacka Mosiewiczowska, ab omnibus
oneribus civitatensibus liberam, sitam prope templum
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•et Academiam nostram,. pro perpetua habitatione
seminaristąrura, nobilium pauperum, quae lapidea,
ad formara Collegii reformata, cubiculis aucta, clau-
sura raunita, jam nunc titulum Seminarij Acade-
mici obtiuet.

2do. Inhoc Semiuario vigore fundationis p.Re-
gens, e Societate nostra designatus, cum socio Scho-
lastico, perpetuo habitabit, sex Seminaristae, nobiles
pauperes, cum septimo Directore suo, alentur et
•quotannis uniformiter vestientur, juxta praescriptum
Regulamen seu Pragmaticam a perillustri funda-
tore, quae ad normam ordinationum pro alijs Se-
minarijs est combinata. Dicti autem Seminaristae,
incipiendo a Grammatica, ad biennium tantum Rhe-
toricae in Seminario fovebuntur.

3tio. Animadvertens praeterea Perillustris fun-
dator urbem Vilnam, pluribus haereticis schismaticis
et magna ex parte judaeis refertam, adeo ut Aca-
demici commoda hospitia et minus tuta in civitate
vix habere possint. Quamobrem ne ex consvetudine
et cohabitatione cum heterodoxis et infidelibus
juyentus periclitetur in literis et moribus; permisit
ac voluit, ut ad praefatum Seminarium, quod plu-
ribus abundat mansionibus, primariae nobilitatis
filij (ргае іа justa solutione, pro mensa et habita-
tione) suscipiantur ac sub disciplina nostrorum
educentur, ąuatenus in posterum boni cives patriae
eyadant.

4to. Quo ad Missionem. Idem perillustris fun-
dator ex motivo religionis, Yidens defectum ido-
neorum operariorum in Yinea Christi, тахііпе in
Districtu Lidensi, sito 15 milliaribus Germanicis

ііпа, in palatinatu Vilnensi, in quo Districtu nul-
lum est nostrum domicilium et plurimi reperiuntur
schismatici Graeci, tum Graeco uniti ac catholici,
extreme rudes. Ad horum itaque conyersionem et
animarum subsidium expetijt duos Missionarios
Societate nostra, quibus locum residentiae in bonis
suis, haereditario jurę acquisitis, dictis Siemiakow-
zczyzna.

5to. In s^ecificatis immediate bonis est capelL
domestica, pro celebrandis missae sacrificijs, sepa-
ratim in horto extructa intra septa residentiae, de
center ornata, sacris vestibus provisa, ut diebus
ferialibus et quando nostri a Alissione yacabunt, ibi
sacra celebrent. Praeterea sunt ecclesiae duae pa

rochiales sub unius parochi cura, una quasi matrix,.
dicta Wawiorka, milliari Italico distans a Siemia-
kowzczyzną, altera, subordinata priori, in villa, ad
bona Siemiakowzczyzną spectante, dicta Bilewo,
minus, quam medio milliari Italico a residentia
nostrorum Missionariorum sita. Ad harum eccle-
iarum alterutram diebus dominicis et festis nostri
;um sacris et doctrina Christiana ac concionibus
іхсиггеге poterunt.

6 to. In sustentationem itaque patris Regentis
cum Socio, sex Seminaristarum cura 7mo Directore
suo et pro duobus Missionarijs, perpetuo in bonis
Siemiakowzczyzną habitaturis, Perillustris fundator
inscripsit ac donayit duas villas: unam, Nerewo
dictam, in palatinatu Vilnensi, milliari uno ііпа
distantem. Alteram, dictani Siemiakowzczyzną (tan-
quam in locum residentiae Missionarijs), in eodem
palatinatu 15 milliaribus ііпа sitam.

7mo. Utraque dicta bona Nerewo et Siemia-
kowzczyzną, sunt a Perillustri fundatore haeredi-
tario jurę acquisita, adeoque juxta obloquentiam
legum patriarum (nam Perillustris fundator est
mprolis), nulli successioni quorumcumque collatera-

lium successorum оЬпохіа, quod signanter in instru-
mento fundationis est juridice cautum, ne quispiam
cognatorum nunc et in posterum ad praedicta bona
ullum sibi jus vendicet. Sunt denique dicta bona
nullis oneribus grayata, a stationibus militum li-
bera ac exempta, annui proyentus praeter neces-
saria ad yictum possunt importare ad scuta 600.

8vo. Descriptum in forma juris instrumentum
dictae fundationis Perillustris fundator in Tribunali
M. D. Litiae personaliter comparens recognovit ac
jurejurando firmayit, jus haereditatis bonorum Ne-
rewo et Siemiakowzczyzną r. patri Rectori Acade-
miae Vilnensis primario, tum r. patri Francisco
Ogiński, nunc Regenti Seminarij, tanquam actori
et possessori, ac ejus successoribus solenniter re-
signavit, reseryato sibi tantumraodo jurę advitalitio
super Siemiakowzczyzną. Bona vero Nerewo in
actualem possessionom patri Regenti tradidit.

9no. Stante vita sua Perillustris fundator obli-
gavit se pronsurum necessaria ex bonis Siemia-
kowzczyzną ad victum et amictum, supra expressis
personis, tam nostris, quam seminaristis sex, cum.
7mo suo Directore. M.
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Meritum causae w Bogu wielebnego imści xię-
dza Franciszka Oginskiego' Societatis Jesu! regensa
seminarium- akademickiego Wileńskiego ziaśnie
wielmożnym w Bogu nayprzewielebnieyszym imscią
xiędzem Athanazym Szeptyckim, metropolitą1 ruskim
o plac w mieście Wilnie sytuowany we dwuch;ka-
thegoryach.

1-mo. De realitate possessy kamienicy y. placu
Konstantynowiczowskiego - Radziwiłowskiego' przez
ichm xięży iezuitow akademickich.

2-do. De realitate, iż czeladne podwórze semi-
naryum akademickiego stoi na placu Konstantyńo-
wiczowskim Eadziwiłowskim, do tey że kamienicy
należącym.

De nuliitate allegowania, iż gdzie czeladne
podwórze seminaryskie, tam plac Bielikowiczow-
ski, metropolitanski.

Kathegoria pierwsza.

De realitate possessy kamienicy у placu Kon-
stantynowiczowskiego przez ichmóściow xięźy ie-
zuitow akademickich.

1609, Augusta 3. J . O. xląże Krzystof-Kadzi-
wił, starosta Bystrycki zapisuie wiecznymi czasy
na zbór kalwiński kamienicę, zdawna nazwaną Ko-
stantynowiczowską, z działu z bratem na siebie
spadłą, situowaną na Wielkiey ulicy Zamkowey
przeciw kościoła Świętego Jana; poupiWem ziem-
skim będącą, nic z ohey nie wymuiąc, ani ехсу-
puiąc. Z ledney strony bokiem do kamienicy na-
zwaney Sołtanowskiey, na zbór Saski zapisaney, aź
do ułecki, która idzie z Wielkiey Zarakowey ulicy
do wrót wielkich гЬоги ewangielickiego, do cerkwi
ruskiey; z drugiey strony bokiem do kamienicy
kupca Wileńskiego Winholda, nazwaney Rupertow-

skiey, у mijaiąc: tył kamienicy: Winholdowskiey:;
idzie plac tey kamienicy aż do ułeczki, która
idzie z ulicy Zamkowey. do kamienicy szpitalney у
domków zborowych, ku fortce zborowey, a końcem
iednym у wrotami na ulice Wielką Zamkową, a
drugim koncern у tyłem dó muru zboru ewangie-
lickiego у cerkwi ruśkieyl I kazał pomienioną
kamienicę słudze swemu imści panu Salamoiiowi
Ryśinskiemu zinwentówać, a- po napisaniu inwen-
tarza in particulari ograniczyć y' to prawo w roku
tymże, miesiąca Augusta 7 dnia w Trybunale przy-
znał. Który" to iraść pań' Rysinski w roku tymże
Aiignsta 12 tak' ogranicza: z iedney strony bokiehi
prawym z ulicy do kamienicy Sołtanowskiey pro-
stą ścianą murowaną aż do rogu y' węgla tegoż
placu, od którego węgła zatyłkiem przy ścianie w
prawą rękę do ściany domu cerkiewnego Świętego
Iwana; od tey ściany prosto zatyłkiem domu tegoż
cerkiewnego у przy zatyłku drugiego domu drze-
wianego, do teyże cerkwi należącego; od ściany
zatylney koncowey у węgła przy scianey boczney—
plac zaszedł xiążęcia imści aż do'ułeczki, która
idzie z ulicy wielkiey do zborowych1 wrót wielkich.
Na którym placu zbudowany' dom imści' pana Bie-
likowicza, sędziego ziemskiego Oszmianskiego, z
którego placu powinien według daWriego postano-
wienia na każdy rok dó zboru po kop dwie groszy
litewskich płacić. Ten dom imści pana sędziego o
ścianę bokiem z domkiem cerkwi Pokrowienskiey
aż do węgła tylney swiatełki, od którego węgła
w prawy bok przy ścianie у przy cerkwi swiętey
Pókrowy drzewianym zamiotem у murem niskim,
którego iest na sążni sześć, aż do ściany у węgła
muru zborowego wysokiego ku wrotom zborowym.
Z drugiey strony z ulicy Zamkowoy do kamienicy
kupca Wileńskiego Winholda, koncern iednym wro-
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tami na ulice Zamkową, a drugim koncern у tyłem
do samego muru zborowego у cerkwi ruskiey
Pokrowy.

Producitur zapis z extraktem у inwentarz z
ograniczeniem imści pana Rysinskiego у intro-
missya.

1668, Juny 20. Imść pan Jan Rymw>d, czesznik
Mozyrski, przez elekcyą na synodzie kalwińskim za
seniora zostawszy aktorem wszytkich zborów li-
tewskich generalnym, przedaie pomienioną kamie-
nicę Konstantynowiczowską, referuiąc się do wyż
mianowanego ograniczenia, imści panu Theofilowi
Duninowi Raieckiemu, marszałkowi Lidzkiemu, na
wieczność za złotych 6000 у z datą prawa pomie-
nioną kamienicę do possessy podaie у to prawo
w Trybunale głównym wielkiego xięstwa Litew-
skiego tegoż roku, miesiąca Juny dnia 2я przy-
znał. Producitur ргаг о в extraJdem.

W roku zaś 1678, July 5 imść pan Theofil
Raiecki, oraz z małżonką swoią przedaią tęż samą
kamienicę, iako się zdawna miała, w. imści panu
Andrzeiowi Platerowi, staroście Inflantskiemu у
Dyneburskiemu za 12 tysiący złotych у to prawo
w tymże roku July 6 w Trybunale głównym przy-
znali. Producitur prawo s eztraldem.

Wielmożni zaś ichmość pp. Platerowie, starosto-
wie Inflantscy у Dyneburscy, w roku 1683, Marca
23, też samą kamienicę przedaH w Bogu wielebne-
mu imści xiędzu Michałowi Mazowieckiemu, rekto-
rowi collegium у akademy Wilenskiey za 12 tysiący
złotych у równo z datą prawa do possessy podali
у to prawo w Trybunale głównym roku 1686,
Augusta 31, w. imść pan Plater przyznał. Pro-
ducitur prawo z extraldem.

Kathegoria druga.

De realitate etc.
15S4, Januaryl). Jan Dzieniszowicz, wziowszy

pozwolenie od J. O. xiążccia imści Konstantymi
Konstantynowicza, woiewody Kijowskiego, budować
się na gruncie wieczystym xiążęcia imści wtylo ka-
mienicy Konstantynowiczowskiey przy zborze kal-
wińskim, wystawił na własny grosz doin, a potym
tenżo dom przedał Danielowi Łęczyckiemu za kop
40 у równo z datą prawa w possessyą podał. Pro-
ducitur prawo przedużne.

1593, 8bra 12. Daniel zaś Łęczycki tenże dom
kupiony, leżący na zaścianku Konstantynowiczows-
kim, przodem ku cerkwi Przeczystey, a bokami
z iedney strony podle cerkwi Pokrowy, a z drugiey
strony podle domu popa. tyłem zaś ku zborowi,
zapłaciwszy do skarbu хіесіа imści kop dwie po-
ziemnego, przedał Woycichowi Jankowskiemu za
kop sto. Producitur prawo.

Woyciech Jankowski tenże dom na placu у za-
ścianku Konstantynowiczowskim przedał Stanisła-
wowi Lisowskiemu, a Stanisław Lisowski w
roku 1597, Augusta 4, item za pułtarasta kop
przedał tenże dom Zacharyaszowi Amuratowiczowi
z powinnością płaceHia dwu kop do skarbu хіесіа
imści, у to prawo w ziemstwie Wileńskim tegoż
roku, Augusta 5 przyznał. Producitur ргм о.

W roku zaś 1599, July 26. Zacharyasz Amura-
towicz tenże dom przedał Janowi Korczanowi, dru-
karzowi za kop 150 у to prawo w tymże roku w'
Trybunale przyznał. Producitur prawo.

Jan zaś Korczan, drukarz, tenże dom w roku
1601, January 2 przedał za kop 200 imści panu
Andrzeiowi Bielikowiczowi, sędziemu Oszmianskie-
mu у to prawo w grodzie Wileńskim- roku tegoż,
4 January przyznał. Producitur prawo prsedażne.

Którego to domu wszedbzy w possessyą za
prawem kupnym, imść pan Bielikowicz, a chcąc
obszernieyszy dwór sobie wystawić, roku 1611,
July 2 za konsensem хіесіа imści Radziwiłły
otrzymuie od seniorów zboru kalwińskiego z tegoż
placu Konstautynowiczowskiego w szyrz podle
ściany zborowey placu sążni sześć.a w dłuż sążni
12 у z tego przydanego placu opisał się co rok do
zboru po kop f> płacić, a inąuantum by potomkowie
kalwińską sektę porzucili, a do inszey religy przy-
stąpili, tedy ten dom, iako na placu zborowym
wystawiony, ma cedere temuż zborowi, у to prawo
w Trybunale głównym wielkiego xięstwa Litews-
kiego w roku 161-2. Juny 5 przyznał. Producitur
prawo 2 cxtr<ikttmi.

Post fata którego imści pana Bielikowicza, zo-
stawszy opiekunem iraść pan Paweł Osinski nad
potomstwem nieboszczyka w roku 1621, Junij
23, puszcza pomieniony dom, prawem arędow-
nym na placu Konstantynowiczowskim, do zboru
kalwińskiego należącym, wysifcwiony, seniorom,

68
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zborowym у podaie imści panu Pawłowi Pro-1 wołaniem aktoratu, gdy po kontrowersyach, abutrin-
hulbickiemu, aktorowi wszytkich spraw у do- j que wnoszonych, sprawa przyszła ad decisionem, Try-
zorcy dóbr zborowych cum cautione, aby z tego' bunał główny wielkiego xięstwa Litewskiego, feruiąc
domu poziemnego co rok płacił do skrzynki zbo-' swoie judicatum w roku przeszłym 1743,7bra 7, wszyt-
rowey kop pięć, a sobie kop siedm. Produciłur kie place Konstantynowiczowskie Radziwiłowskie
prawo- ' ichm. xx. iezuitom przysądził et pro dislimitatione

Post quae acta, gdy successu temporis ite- J e t c o g n i t i o n e n a saA podkomorski imści pana Cheł-
rum weszli ia possessionem pomienionego domu, 1 chowskiego, podkomorzego Kowieńskiego, odesłał,
na placu Konstantynowiczowskim wystawione- i a P l a c Bielikowiczowski у Hertmanowski metropo-
go, ichmć panowie Bielikowiczowie, a praeci-! Htanski J. W. imści xiędzu metropolicie podać in-
pue imść pan Felicyan Bielikowicz, podstoli Mo- J u n x i t - Producitur dekret.

zyrski, post fata imści pana Stefana Bielikowicza, j I n v i r t u t e którego dekretu, gdy w roku
podwoiewodzego Wileńskiego, podczas będący p r o - j 1 7 4 5 j j u n y 9 d n i a i w. imść pan Chełchow-
tunc yacante solio rewolucij w roku 1675, Augusta j s k i | podkomorzy Kowieński, ad locum differency
20, imść pan Mikołay Zochowski, koniuszy Połocki, j z i a c hał, tak manifeste poszedł in partes imści xiędza
woyt juryzdykimetropolitanskiey, violenter zaieżdża; metropolity, że nie tylko mimo dokumenta у ogra-
dom pomieniony у daie w possessyą mieszczaninowi j uiCZenia przyznane, xięży iezuitom służące plac, Ra-
nieiakiemuś Sadowskiemu. O którą wiolencyą czyni dziwiłowski, w znakach granicznych aż do tąd nie
manifest zaraz in tempore imść pan Felicyan Bie-
likowicz, podstoli Mozyrski у sama ieymość imie-
niem swoim у synów swoich w grodzie Wilen-

zruynowanych będący, do kamienicy Konstantyno-
wiczowskiey ab ае о należący, imści xiędzu metro-
policie absąue ullo fundamento et documento przy-

skim. Producitur manifest. s ą d z i ł i a i e j n s u p e r y m i m o dekret oczewisty try-

Post quae acta, tandem gdy, post fata ante- bunalski, którym wszytkie place Radziwiłowskie
cessorow swoich, imść pan Antoni Bielikowicz, xięży iezuitom przysądzone, temuż imści xiędzu me-
podstoli Kijowski, iako sukcessor, wszedł in pos- tropolice adjudicavit. Przy tym co nie miara in-
sessionem pomienionego domu, na placu Kon-jnych commisit errorow tak przeciw prawu, o są-
stantynowiczowskim wystawionego, tenże dom z! dach podkomorskich przepisanemu, iako też prze-
swironkiem roku I73ó, Apryla 23 przedaie ichm. ciw dekretowi trybunalskiemu, łącząc aktorat ich-
iięży iezuitom za sto talarów bitych, w którym mościow parnow Dziczkancow, krayczych Lidzkich,

prawie per expressum wyraża, iż dworek tylko z
swirnem przedaie, na placach Konstantynowiczow-
skich wystawione; 2-do wyraża, że terragium od
tych placów płacił imści xiędzu metropolicie, se-
ductus od cnego; 3-tio exprimit, że studnią imść
pan Bronisz niesłusznie do swego dworku zagro-

do tey rozprawy, kopie spraw dać nakazuiąc, kom-
portacyą działów Bielikowiczowskich dla ichmościow
panów Dziczkancow sub nexujuramenti injungendo,
których panów Dziczkancow ani trybunał, ani ża-
den sąd do tey rozprawy przed imści pana Cheł-
chowskiego nie odesłał. Od którego dekretu, tan-

dził, у to prawo w tymże roku. Juny 4 w Try- quam gravaminosissime ferowanego, po uczynioney
bunale przyznał. Producitur ргаг о z extrahtem. '• appellacy zaraz manifest, w Trybunale zaniesiony,

ъ , . . , . . . . . / , І у pozew, temuż imści panu podkomorzemu podany,
Do którego placn, gdym erranea suppositione imść f

 J . t vi
liądz metropolita wpierał się, iakoby był Bielikowi-j p r o c u *
czowski, metropolitanski, chcąc sobie appropriare, I Тоже, валъ Б, шк. 8, папка № ;, док. A? 4S-
ichm. xięży iezuitowdo Trybunału zapozwał. Za przy- j
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Widimus z xiąg Trybunału Głównego wielkiego
xięstwa Litewskiego spraw, w Wilnie expediowa-
nych.

Roku tysiąc siedmsetnego czterdziestego trze-
ciego, miesiąca Septembra siódmego dnia.

Przed nami sędziami, na Trybunał Główny w
Wielkim xięstwie Litewskim z woiewodztw, ziem
у powiatów w roku teraznieyszym tysiąc siedm-
setnym czterdziestym trzecim obranymi, gdy z
porządku regestrowego ku sądzeniu naszemu przy-
padła sprawa iaśnie wielmożnego w Bogu nayprze-
wielebnieyszego iegomości xiędza Atanazego na
Szeptycach Szeptyckiego—Arcybiskupa, Metropolity
Kijowskiego у całey Rusi, Lwowskiego, Halickiego
у Kamieńca Podolskiego Biskupa, Kijowskiego Pie-
czarskiego Archimandryty, z wielmożnym iegomością
panem Krzysztofem Wołłowiczem — podkomorzym
Mscisławskim, wielmożnym iegomością panem Jó-
zefem Wołłowiczem—starostą Parwienskim, wiel-
możnym iegomością panem Józefem Slizniem—jene-
rałem-adjutantem woysk cudzoziemskich wielkiego
xięstwa Litewskiego, wielmożną ieymością panią
Maryanną Broniszową—sędziną ziemską Wiłko-
mirską—matką, z dokładem ichmościow panów opie-
kunów ieymości, tudziesz w Bogu wielebnym iego-
mością xiędzem Stanisławem у iegomością panem
Józefem Broniszami—synami, w Bogu przewielebnym
iegomością xiędzem Karolem Bartoldem. bywszym,
Władysławem Daukszą teraznieyszym—rektorami у
wszytkiemi ichmościami xiężą iezuitami collegium
Wileńskiego societatis Jesu swięto-Janskiego, iey-
mością panią Eleonorą Wąsowską, z dokładem po-
tomstwa у wielmożnych ichmościow panów opieku-
nów, Kazimierzem Kublickim—czesznikiem Inflant-
skim у samą ieymością, iegomością panem Józefem
Woyną—oboznym woiewodztwa Połockiego у samą
ieymością panią Ludowiką z Sulistrowskich, bywszą
Koziełłową, ad praesens Woyniną--oboznmą Połocką,
małżąkami, tudziesz ichmość pany Ambrożym, Jó-
zefem, Thadeuszem Koziełłami, potomstwem ieymści,
z dokładem ichmościow panów opiekunów ich-
mościow, ichmość pany Ignacym у Antonim Koma-

rami—miecznikowiczami Wiłkom-erskimi, ichmość
pany Janem у Eleonorą z Sokołowskich Turczy-
nami—stolnikami Orszanskimi, małżąkami, iego-
mością panem Antonim Broncem у samą ieymością,
małżąkami, w spolney radzie у namowie z sobą
będącymi. Za pozwem, odjaśnie wielmożnego aktora
przed nasz sąd wyniesionym, referuią się do zaszłego
w Trybunale głównym wielkiego xięstwa Litew-
skiego z obżałowanymi ichmościami procederu praw-
nego, dekretów remissyinych, odkładowych, żałob
pryncypalnych, w nich wyrażonych, praecipue do
dekretu, w roku tysiąc siedmsetnym czterdziestym,
Septembra dziewiątego dnia ex instantia aktora z
obżałowanymi ichmościami ferowanego, którym
dekretem Trybunał główny wielkiego xięstwa Li-
tewskiego, z obżałowanymi ichmościami rozprawę
bez dylacyi у godzin uznawszy, kopie, z spraw
aktori dać nakazał; singulariter z obżałowaną iey-
mość panią Wąsowską у w Bogu zeszłym małżą-
kiem ieymości po zapisaniu oczewistey z oddaniem
od obżałowanego iegomości actori kopij z spraw
wszytkich у uznania rozprawy bez dylacyi у godzin
wolne mówienie o inaeąuitacyą do kamienicy, pla-
ców, na poswiętnym metropolitanskim cmętarzu
będących, zachował, któremu dekretowi obżałowani
ichmość contraveniendo kopij z spraw wszytkich
actori oddawać wcześnie przed rozprawą niechcą,
zaległego terragium у podymnego nie oddaią. ani
też placów, kamienic, dworu ad possessionem akto-
rowi nie postempuią et ex inde do dalszych szkód,
expens prawnych aktora przywodzą, a z obżałowa-
nymi wielmożnymi ichmość pany Krysztofem Woł-
łowiczem —podkomorzym Mscisławskim, Jerzym
Wołłowiczem — starostą Purwienskim, Józefem
Slizniem—jenerałem-adjutantem, w Bogu wielebny-
mi ichmość xiężą jezuitami collegium Wileńskiego
Swięto-Janskiego, Józefem Woyną у Ludowiką,
bywszą Koziełową, ad praesens Woyniną, małżąka-
mi—oboznymi Potockimi, Janem у Eleonorą z So-
kołowskich Turczynami— stolnikami Orszaaskimi,
mieniąc o kontrawencya dekretowi Trybunału
głównego wielkiego xięstwa Litewskiego, w roku
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tysiąc siedmsetnym czterdziestym, Septembra dzie-
wiątego dnia na obżałowanych. ichmosciow in con-
tumatiam ze wskazem summy na obżałowanych
ichmosciach xięży iezuitach piąciu tysięcy trzech set
sześciudziesiąt złotych, z wzdaniem na infamią, a
na obżałowanych ichmosciow, distinctim na kożdego
po dwa tysiące złotych у po piędziesiąt kop groszy
Litewskich, z wzdaniem na banicyą doczesną у
sieczną, cum reinductione et inaeąuitatione do ka-
mienic, placów, dworów, na placach, do metropolij
.należących, zabudowanych, w tymże dekrecie wy-
rażonych, ferowanemu, za którym dekretem wiel-
możny iegomość pan Nikodem z Gieczan Giece-
wicz—sędzia grodzki Brasławski, będąc a parte
actorea reąuisitus, po wydanym od siebie terminem
prawnym obwieszczeniu, ordinana juris via zjene-
гаічті у stroną szlachty, gdy w roku tysiąc siedm-
setnym czterdziestym pierwszym, na dniu siódmym
Julij, do dworku titulo Bielikowiczowskiego у do
placu titulo Hertmanowskiego, na juryzdyca ziemi
metropolitauskiey w expulsyiney posessyi obżało-
wanych ichmościow xięży iezuitow Święto-Janskich
nayduiących się, dla podania per reinductionem et
inaeąuitationem, seorsiye do kamienicy ąuondam
Saskiey, in eodem continuo będącey, w posessyi
tychże ichmościow xięży iezuitow zostaiącey, dla
uczynienia za wskaż sumray ехекисуі ziachał, na
ten czas nomine obżałowanych ichmościow xięży
iezuitow gospodarz na imię Pauluk cedułą, in scrip-
tis podaną, gdy podobnym sposobem na tymże dniu
do kamienicy ąuondam Sokołowskiey, na juryzdyce
metropolitanskiey w Wilnie leżącey. dla uczynienia
ехекисуі, toties rzeczony wielmożny iegomość pan
sędzia grodzki Brasławski condescendebat, na ten
czas nomine obżałowanych ichmościow panów Jana
у Eleonory Turczynow у obżałowanych ichmościow
panów Ignacego у Antoniego Komarów—mieczni-
kowiczow Wiłkomirskich, gospodarz tameczny An-
toni Brzeczynski słownie, similiter gdy do kamie-
nicy Kozłowskiey, in eodem executionis termino,
wielmożny iegomość pan sędzia grodzki Brasławski
actum executionis continuabat, nomine wielmożnych
ichmościow panów Woynow słownie, a nomine obża-
łowanych ichmościow panów Koziełłow gospodarz
tameczny Stanisław Lorencki cedułą, in scriptis po-
daną, tandem supra expraessa data uno coiidescen-
sionis seąuenti gressu do kamienicy obżałowanych
wielmożnych ichmościow panów Wołłowiczow,

Blech nazwaney, na juryzdyce metropolitanskiey
sytuowaney, pro executione superveniti, eodero
tempore gospodarz Jan Kzielewski nomine obżało-
wanego wielmożnego iegomości pana Wołłowicza—
podkomorzego Mscisławskiego. ex suggestu obżało-
wanego wielmożnego iegomości pana Jerzego Woł-
łowicza, słownie^ eodem die do kamienicy Józefa
Sliznia pro executioae et ineąuitatione gdy zieżdżał,
sługa obżałowanego iegomości iegomość pan Piotr
Dowgiało słownie, у tak kożdy z obżałowanych
ichmościow fortiter przy zatarasowanych wrotach
у zebraney niemałey gromadzie ludzi bronili, czynić
ехекисуі niedppościli, w dalsze peny, winy prawne
popadli. Za czym żałuiący jasnie wielmożny della-
tor, chcąc ze wszytkiemi obżałowanemi ichmościarr'
prawem czynić, ante omnia do uznania, vigore ża-
łob у zaszłego eo nomine procederu prawa, do placu
Hertiuanowskiego reindukcyi, a do placu titulo
Bielikowiczowskiego inaeąuitacyi, do uznania inkwi-
zycyi, kalkulacyi у weryfikacyi, do przyięcia ze
wszytkiemi obżałowanemi ichmosciami, in reatu wy-
rażonymi, in principalo negotii rozprawy, vigore
zaszłych oczewistych dekretów, do uznania paen
contraventionis na obżałowanych ichmosciow za
naruszenie dekretu oczewistego, którym od obżało-
wanych ichmościow actori kopie z spraw oddać na-
kazane, a z obżałowaną ieymością panią Wąsowską
do uznania 'naeąuitacyi do kamienicy у placu na
poswietnym metropolitanskim nayduiącey się, prae-
vio inajsitione, calculatione et verificatione, do
przyięcia za żałobami pryncypalnemi, w procederze
prawa nayduiącemi się, rozprawy, do approbaty
praw, dokumętow, dekretów oczewistych у kontu-
macyinych ze wszytkiemi wskazami, lukrami za
onymi, listów obwieszczych, poieżdżych e contra do
ikassowania wszelkich obżałowanych ichmościow

dokumętow, na szkodę żałuiącego przysposobionych,
do zapłacenia żałującemu terragium у podymnych
pieniędzy a data non praestita satisfactione z so-
witością, do nagrodzenia szkód, expens prawnych,
do wskazania рае a, win у о to wszytko, co czasu
prawa fusius deducetur, salva tey żałoby melioratio-
ne. A za żałobami, w dekrecie Trybunału głów-
nego wielkiego xięstwa Litewskiego, z aktoratu
żałuiącego dellatora z obżałowanymi ichmosciami
w roku tysiąc siedmsetnym czterdziestym, miesiąca
Septembra dziewiątego dnia ferowanym, хргуто-
wanemi, scilicet za pierwszą żałobą, mieniąc у
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referuiąc się do zaszłego in antecessum procederu
prawnego nomine antecessorow у samego żałuiącego
dellatora z obźałowanymi antecessorami у samymi
ichmościami w Trybunale głównym wielkiego
xięstwa Litewskiego koła compositi judicij, do de-
kretów remissyinych, odkładowych, rożnych lat,
miesięcy у dni ferowanych, a praecipue do dekretu
sądu głównego Trybunału wielkiego xięstwa Litew-
skiego koła compositi judicij, w roku przeszłym
tysiąc siedmsetnym trzydziestym wtorym, Septembra
wtorego dnia ex instantia delatora z obźałowanymi
ichmościami respektem branych distinctim dyJacyi
у stałey remissy ferowanego, у z obźałowanymi
ichmość xiężą iezuitami, qua w stopniu ichmościow
panów Bielikowiczow po obięciu dworku Bieliko-
wic^owskiego zostającemi. do przyięcia skuteczney
sumario processu tanąuam o retenta rozprawy, za
żałobami, w tym dekrecie у całym procederze pra-
wa exprymowanymi, mieniąc do zaszłego ex instan-
tia antecessora deilatoris z niektóremi obżałowa-
nemi ichmościami у antecessorami ichmościow in
antecessum w Trybunale koła compositi judicij
procederu prawnego у żałob, w nim exprimowanych,
a generaliter ze wszytkiemi obżałowanemi ichmo-
ściami, mieniąc oto, iż obżałowani ichmość, maiąc
swoie kamienicy у dwory na juryzdyce ziemskiey,
na placach merę poswiętnych, na których ąuondam
cerkwie bywały, a per hostilitatem do ruiny po-
przydiodziły, dekretami tak assessorskiemi, kom-
missarskiemi, jako у relacyinemi oczewistymi nay-
iaśniejszych królów polskich у wielkich xiążąt
Litewskich approbowanymi, do dyspozycyi wszelkiey
у sądów antecessorom dellatora у samemu delato-
rowi podanymi у przysądzonymi, iako eo nomine
oczewiste dekreta у approbaty onych w sobie so-
nant. Do których kamienic у domów swych obża-
łowani ichmość nie mało domków pustych, merę do
dyspozycyi dellatora należących, nulliter et illegiti-
me do tychże kamienic у domów poprzyłączali; z
których takowych kamienic, domów у domków
przyłączonych obżałowani ichmość korzystuiąc,
wszelkich pożytków sobie wynayduiąc, z onych
fruktyfikuią od niemałego czasu, jako poniżey okaże
się, z tych kamienic, domków, domów violenter za-
branych, tak terragium do skarbu dellatora, iako у
podatków abiuratowych rzeczy pospolitey, kontry-
bucyi szwedzkich, saksońskich, prowiantowych,
moskiewskich у laudowych powiatowych, seymikami

uchwalonych, od tak dawnego czasu tak sami przez
się, jako у przez gospodarzow swych corocznie
wnaszać у wypłacać nie chcą у nie wypłacaią; za
które to namienione kamienice у dwory obżałowa-
nych ichmościow wyż specifikowane podatki roczne
z ynnych prowentowych antecessor żałuiącego del-
latora zakładać у zastempować musiał, jako czasu
prawa deducetur; obżałowany iegomość pan Wołło-
wicz—referędarz wielkiego xięstwa Litewskiego
Blecha od czasu nie małego, iegomość pan Slizień
z kamienicy Dydrychowskiey z przykupnymi do-
mami przez oyca iegomości od sławetnego Jana
Linga złotnika у juryzdyczanina, na owczas ante-
cessora deilatoris, od roku tysiąc siedmset siedm-
nastego zaległe terragium у dalsze podatki, za pos-
sessyi Linga nie płacone, przez oyca obżałowanego
iegomości wypłacać deklarowane у za te nuty obża-
łowanego iegomości wypłacić należące, za częstokrot-
nym upominaniem się nie wypłacaią у wypłacać
nie każą; obżałowany zaś podskarbi wielkiego
xięstwa Litewskiego względem starszęstwa mał-
żęskiego, a sama ieyiność pani podskarbi;;;., ыко
aktorka od obięcia kamienicy ąuondam Fiedorow •
skiey, wdowy, nietylko że poziemnego, lecz in super
у podymnego nie daią у nie wypłacaią; obżałowani
ichmość panowie Michał Kozieł—starosta Dzieslęski
z kamienicy, illegitime przez oyca obżałowanego
iegomości przywłaszczoney, у innych domów у dom-
ków, zabranych у do kamienicy przyłączonych od
czasu niemałego, ichmość panowie Komarowie mał-
żąkowie у ichmość panowie Sokołowskie cum
assistentia opiekunów, zostawszy post fata brata
swego iegomości pana Józefa Sokołowskiego—sta-
rosty Szweyskiego aktorami kamienic у domków,
przez wspomnionego brata swego nulliter zabranych,
posessorami od roku tysiąc sześćset dziewięćdzie-
siąt piątego, conseąuenter ichmość panowie Bieliko-
wiczowie nie tylko że zaległe terragium od roku
tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt szóstego nie wy-
płacaią, lecz in super plac pusty, o miedze będący,
antiąuitus Biezyngowski do dworu obżałowanych
ichmościow, mimo pozwolenie у podanie juryzdy-
czaninowi budować się przez antecessora deilatoris,
zabrawszy у nulliter przywłaszczywszy, tak po-
ziemnego z pomienionych kamienic у dworku, jako
też per potentiam z zabranych domków у placów
poziemnego у podymnego фв wypłacaią; similiter
ichmość panowie Brouiszowie z kamienicy swey,
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przy zborze będącey, w roku tysiąc siedmsetnym
czwartym obżałowany iegomośe pan Kublicki zo-
stawszy posessorem dworku, w widłach na przeciw
Zborowey dzwonnicy będącego, tak za antecessorow
obżałowanego iegomości od roku tysiąc siedmset-
nego zaległe terragiura, jako też у od posessyi
obżałowanego iegomości nie daią у wypłacać con-̂
tradicunt, a ichmość xięża dominikanie, zostawszy
posessorami kamienicy Bołądziowskiey, contraveni-
endodekretowi kommissarskiemu,któremu do obięcia
pomienioney kamienicy przez ichmościow od antece-
denter possyduiących te kamieniee omnimoda satis-
factio była, obżałowani ichmość, nie wiedzieć quo
jurę wszedszy in posessionem et ad dispositionem
kamienicy Bołądziowskiey, do cerkwi świętego Mi-
kołaja należącey, w Rybnym końcu będącey, od roku
tysiąc siedmset dwudziestego dziewiątego po złotych
trzydzieście na rok płacić należącego poziemnego
nie wypłacała у nie oddaią; proresiduo obżałowani
ichmość Wąsowscy, małżąkowie dworek pod murem
Święto Michalskim klasztornym, in circuitu placu
metrojiolitańskiego będący, przez zeszłego Michała
Kołątaia nulliter przywłaszczony, obżałowani ichmość
similimethodo dostały,przez obżałowanych ichmościow
oparkaniony, nie tylko że ustompić z onego nie chcą
et ad posessionem dellatora nie przywracaią, lecz in-
super z onego korzystaiąc, z pod dyspozycyi juryzdyki
metropolitanskiey gospodarzom wyłamować się każą
у poziemnego od roku tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt
piątego zaległego у do posessyi obżałowanych ichmo-
ściow należącego, nie wypłacaią у wypłacać rekuzuią;
takoż plac wtyle dworku, nulliter przywłaszczonego,
od lat trzydziestu juryzdyczaninowi metropolitań-
skiemu Stefanowi Woyciechowskiemu do zażywania
podany, za który na rok po złotych dwa у groszy
piętnastu do skarbu wnaszać powinien był, per
vim wprzódy przez antecessora obżałowanych ich-
mościow iegomości pana Michała Kołątaia zabrany,
praepostere przez obżałowanych ichmościow Woy-
ciechowskiemu do używania zabroniony, sobie przy-
właszczaiąc. z onego za lat trzydzieście należącego
poziemnego, na rok po pułtrzecia złotego, nie od-
daią у wszyscy obżałowani ichmość unum condicta-
men sentientes, satysfakcyi nie czynią; in super pi-
sarza juryzdyki dellatora у inne osoby tak dwory,
domki у place zabrane, jako też o terragium у
od niektórych obżałowanych ichmościow o podymne
należące upoininaiącychsię illicitis verbis fulmino-

wali у dalszemi odpowiedziami przegrażali się. Tedy
żałuiący dellator o exprymowane z obżałowanymi
ichmościami distinctim exactiae chcąc jurę agere
in primario do komportacyi praw, zapisów у doku-
mętow, ktoremi się obżałowani ichmość zaszczy-
caią у ktoreby obżałowanym ichmościom na.ka~
mienice, domy у place służyły, denique do kom-
portacyi kwitów opłaconych poziemnego у podym-
nego, z których palpabilis uszczerbionych anteces-
sorom у samemu żałuiącemu delatorowi intrat nie-
płacenia poziemnego, iako też pomienionych szkody
zakładaiąc na obżałowanych ichmościow podatki
rożne rzeczy pospolitey abiuratowe, kpntrybucye
Szwedzkie, opłacaiąc podymne spendowanych, a
przez obżałowanych ichmościow do tąd nie powro-
conych, będzie illucydacya; deniąue onych żałuiącemu
dellatorowi z sowitością do przysądzenia za kon-
trawencyą iurisdictioni metropolitanae, paenami do
pokarania; dworku zaś, przez obżałowanych ichmo-
ściow panów Wąsow^kich, pod murem Święto Mi-
chalskim będącego, UKlliter trzymaiących, takoż
przez obżałowaaych ichmościow panów Bielikowi-
czow gruntów przywłaszczonych у z onych należy-
tości nie płaconych, similiter przez obżałowanego
iegomości pana Kozła, starostę Dziesięskiego, do
reindukeyi intrat sowitością, do restytucyi, oraz w
przyszły czas do obwarowania omnimodam securi-
tatem kamienic, domów, dworków, gruntów od

dalszych impetycyi obżałowanych ichmościow у do
obwarowania plenariam należytości przez obżało-
wanych ichmościow wszytkich sub paenis exolutio-
nem, do nagrodzenia szkód, expens prawnych, ex
ocasione obżałowanych ichmościow poniesionych,
oraz do wskazania tego wszytkiego, co kolwiek
juris et praetensionis być może. A za drugą żałobą
tegoż aktora, w pomienionym dekrecie wyrażoną,
mieniąc do zaszłego hac in causa procederu prawa
w Trybunale głównym wielkiego xięstwa Litew-
skiego o zaległe, nie wypłacone terragiura, do skar-
bu jaśnie wielmożnego dellatora należącego, z ob-
żałowanymi ichmościami xiężą Jezuitami Swięto-
Janskiemi collegium o to, iż co w roku ieszcze
tysiąc sześćsetuym siedindziesiątym pierwszym,
miesiąca Marca dwudziestego piątego dnia z w
Bogu jaśnie wielmożnym iegomością xiędzem Ko-
lędą—metropolitią całey Rusi na Komissyą ргае іа
inquisitione et condescensiono przed sądem kom-
inissarskira oczewisty z magistratem Wileńskim
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у z tenutorami placów, na poswiętnych, idque cerkiew-
nych gruntach raaiących, zakroczył po kontrower-
syach, magno motu expediowanych, dekret, którym
delatorowi inter alia na poswiętnym, do cerkwi
Swiętey Pokrowy należącym, dom Piotra Kaminskie-
go—stolarza, dom Jana Lachowicza у plac goły
sławetnego Daniela Hertmana perpetuo jurę przy-
sądzono у mappę ze wszytką expraessyą duktu у
ograniczenia roborowano obżałowani ichmość xięża
iezuici Wileńscy, dufaiąc in solam oblivionem tem-
poris, nullo jurę kilka placów przywłaszczywszy
contra mentem konstytucyi korrekturowey w po-
sesyi у co raz daley a daley szyrząc się, w roku
teraznieyszym tysiąc siedmsetnym trzydziestym
siódmym, miesiąca Maja osimnastego dnia plac goły,
ąuondam Hubertowski, riolenter per expulsionem
sub securitate sądów Trybunału głównego wielkiego
xięstwa Litewskiego zabrawszy, sobie przywłaszczyli,
gwałt, wiolencyą у formalną expulsyą uczynili;
dwór titulo Bielikowiczowski, przeciwko prawu
avellando od dóbr ziemskich, nabyli, poziemnego za-
ległego у ad praesens przychodzącego do skarbu
jaśnie wielmożnego dellatora wnosić nie chcą, dal-
szymi odpowiedziami у pochwałkami infestuią. O
co wszytko iaśnie wielmożny dellator, chcąc z ob-
żałowanymi ichmościami prawem czynić, ante om-
nia do uznania reindykcyi placu Hubertowskiego, z
którego się violenta stała expulsyo, do uznania do
dalszych placów inaeąuitacyi. do zapłacenia terra-
gium należącego przez ichmosciow panów Woynow,
sub libera inaeąuitatione do kamienicy obżałowa-
nych ichmosciow, do wskazania paen, win, do na-
grodzenia szkód, expens prawnych, do approbaty
dokumętow, dekretów oczewistych, pro parte acto-
rea służących, e conrerso do skassowania obżało-
wanych ichmosciow dokumentów, ktoreby się u
obżałowanych ichmosciow, incompetenter dostałe,
naydowały, у о to wszytko, co kolwiek juris et
praotensionis być może salva melioratione tey ża-
łoby, lub ішіеу wyniesienia у do tey łonczenia. Za
trzecią żałobą, w tymże dekrecie wyrażoną, mieniąc
o kontrawencyą dekretowi Trybunału głównego
wielkiego xięstwa Litewskiego, w roku immediate
przeszłym tysiąc siedmsetnyin trzydziestym ósmym,
miesiąca Augusta dwudziestego ósmego dnia ex in-
stantia dellatoris z obźałowanymi ichmościami fe-
rowanemu, za którym dekretem, gdy wielmożny
-iegomość pan Ignacy Frąckiewicz—pisarz zieimki

Smoleński ordinaria juris via, praemissis innote-
scentijs z ienerałami et in assistentia nobilitatis ad
fundum juryzdyki metropolitauskiey, w mieście iego
królewskiey mości Wilnie sytuowaney, idque do
placów, iednego titulo Bielikowiczowskiego, drugiego
titulo Hertmanowskiego, alias Hubertowskiego, z
którego w roku tysiąc siedmsetnym trzydziestym
siódmym, miesiąca Maja dnia osimnastego іоіеп-
tissima żałuiącemu dellatorowi przez subordyno-
waną агіае conditionis ludzi gromadę obżałowa-
nych ichmosciow xięży iezuitow Swięto-Janskich
Wileńskich stała się expulsio z placu titulo Bieli-
kowiczowskiego, post conflagrationem ieneralem su-
perficyey expulsivo modo absąue ullo consensu ża-
łuiącego dellatora appropriowanego et praepotenter
odebranego, niemniey do kamienicy na teyże jury-
zdyce Wilenskiey metropolitańskiey wielmożnych
ichmosciow panów Turczynow—stolników Orszan-
skich, małżąkow, ziachał у w reindukcyą, oraz inae-
ąuitacyą podać chciał; na teu czas obżałowani
ichmość xięża iezuici Swięto-Janscy у obżałowani
ichmość panowie Turczynowie, małżonkowie, contra-
veniendo prawu pospolitemu у dekretowi Trybu-
nału głównego Wielkiego Xięstwa Litewskiego, ta-
kowey ехекисуі, reindukcyi у inaeąuitacyi praeno-
minatorum bonorum fortiter słownie broniąc, nie
dopuściwszy, in paenas contraventionis ac legum
popadli. O co wszytko żałuiący jaśuie wielmoż;iy
dellator, chcąc z obźałowanymi ichmościami prawem
czynić, ante omnia do uznania reindukcyi et atten-
torum praenominatorum bonorum ineąuitacyi, oraz
inkwizycyi, tlo approbaty z obźałowanymi ichmość
pany Broncami dekretu, in conturaaciam wypadłego,
oraz praw, zapisów, dekretów, in varijs subsellijs
wielkiego xięstwa Litewskiego ex personali fero-
wanych, vigore których do przysądzenia żałuiącemu
dellatorowi onych, do wskazania paen contraventio -
nis у dalszych paen, win prawnych, de rigore legis
reduntantes, do nagrodzenia szkód, expens praw-
nych, do skassowania wszelkich obżałowanych ich-
raościow dokumentów, in praejudicium żałuiącego
przysposobionych, у о to wszytko, quod juris et
praetensionis być może. Które to żałoby z pozwu
autentycznego у г pomienionego dekretu de teuore
suo są w ten dekret ingrossowane у za takowymi
żałobami żałuiący dellator z obźałowanymi ichmo-
ściami przed nasz sąd instituit actionem. W ktorey
sprawie my, sąd Trybunału głównego wielkiego
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sięstwa Litewskiego, żadney na ten czas in princi-
pali negotio nie czyniąc decyzyi, lecz pozwanym
ichmościom panom Wołłowiczom kopie z spraw
wszytkich pod regestrera у datami sub nullitate
documentorum, seorsiye ichmościom panom Turczy-
nom, małżąkom kopie z spraw wszytkich, seorsiye
ichmos'ciom panom Broncom in simili kopie z spraw
wszytkich a parte actorea dać nakazawszy, a z
ichmość pany Woynami у Koziełłami na ugodzie
judicialiter zapisawszy et in casu nie doyścia
ugody kopie z spraw wszytkich od tychże ich-
mościow panów Woynovy у Koziełłow yigore
dekretu w roku tysiąc siedmsetnym czterdzie-
stym, Septembra dziewiątego dnia ferowanego,
jaśnie wielmożnemu iegemości xiędzu metropo-
licie oddać decerendo, negotium z tymiż pomie-
nionymi ichmościami do dalszego terminem praw-
nym przywołania odkładamy; a z ieymością panią
Wąsowską, ex quo taż ieymość pani Wąsowska na
oczewistą consensit rozprawę, a ta oczewista w
czasie teraznieyszym, per correcturam jurium dla
spraw dylacyinych opisanym, agitari nie może, przeto
my sąd inhaerendo legi positivae z tąż ieymością
panią Wąsowska oczewistą judicialiter zapisawszy
rozprawę, in futura juris incidentia bez żadnych
dylacyi, godzin obmów у munimentow uznawamy у
wolne mówienie o ineąuitacyą do dóbr, w żałobie
wyrażonych, yigore dekretu, roku tysiąc siedmset
czterdziestego, Septembra dziewiątego dnia ferowa-
nego, parti actoreae rezerwuiemy; a z iegomością
panem Kublickim po zrzeczeniu się przez iegomości
kamienicy, najuryzdyce metropolitanskiey będacoy,
my sąd Hberam inaeąuitationem do teyże kamie-
nicy przy ienerale użytym in spatio niedziel dwuch
a data praesenti za tym dekretem permittimus; a
w snmey sprawie z tymże iegomością panem Ku-
blickim oczewisto yigore dekretu roku tysiąc siedm-
set czterdziestego, Septembra dziewiątego dnia ju-
dicialiter zapisawszy у rozprawę in futura juris
incidentia bez żadnych dylacyi, godzin, obmów у
munimentow deterainuiemy; deniąue z ichmość
pany Komarami oczewisto in principali, jako w j
czasie teraznieyszym dylacyinym judicialiter zapi-1
sawszy sprawę te z pomienionyrni ichmościarai, z!
którymi zapisana oczewista ipso facto, ex quo ocze-!
wista przed sąd Trybunału głównego wielkiego i
xięstwa Litewskiego, w roku przyszłym tysiąc siedm-1
setnym czterdziestym czwartym w Wilnie sądzić i

przypadaiący, dla przyjęcia inter easdem partes
rozprawy bez przypozwu tylko, za tym dekretem,.'
odsyłamy. Interea po kontrowersych, miedzy tymiż
ichmość xiężą iezuitami Swięto-Janskimi a jaśnie
wielmożnym iegomością xiędzem metropolitą wno-
szonych, ponieważ ichmość xięża iezuici posessyi
placów titulo Hertmanowskiego у Bielikowiczow-
skiego metropolitanskiego judicialiter zrzekali się»
a sami circa posessionem placów tylko Konstanty-
nowiczowskich, Radziwiłowskich zachowania siebie
requirebant. Za czym my sąd pro finali cognitione
tych placów et pro dislimitatione onych na sąd
wielmożnego iegomości pana Pawła Chełchowskie-
go—podkomorzego Kowieńskiego negotium prae-
sens z ichmościami xię.żą iezuitami remittimus.
Który to wielmożny iegomość pan podkomorzy za
wyprowadzeniem siebie mutuo tych stron sumptu
do pomienionych placów in spatio dwunastu nie-
dziel, praeyijs innotescentijs, zi?chawszy у doskonałą
dislimitacyą pomienionych placów uczyniwszy, tene-
bitur place Hertmanowskie у Bielikowiczowski me-
tropolitańskie ad posessionem jaśnie wielmożnego
iegomości xiędza metropolity per inequitationem
podać, a place Konstantynowiczowskie Kadziwiłłow-
skie circa posessionem ichmościow xięży jezuitów
SAvtęto-Janskich zachować у też place ograniczyć,
oraz we wszytkim według dyspozycyi prawa po-
spolitego, o sądach podkomorskich opisanego, wyrok
swoy o wszytko in principali negotio miedzy ich-
mość xiężą iezuitami Swięto-Janskimi я jaśnie
wielmożnym iegomością xiędzem metropolitą fero-
wać powinien będzie. A pomienione strony kopie
z zpaw wszytkich pod regestrem у datami, z kto-
rychby niebyły oddane dwoma niedzielami przed
wyiazdem podkomorskim do kancelarij grodzkiey
Wilenskiey, abutrinque oddawszy, ażeby przed tymże
sądem podkomorskim skuteczną rozprawę bez żad-
nych dalszych dylacyi, godzin, obinow у munimen-
tow sub paena paersonalis infamiae ab utrinque
przyieły, nakazuiemy et salyam appelationein parti
grayamen sentienti a definitiya wielmożnego iogo-
mości pana podkomorzego Kowieńskiego sententia
do Trybunału głównego wielkiego xięstvva Litew-
skiego rezerwuiemy; ad haec interwencyą, nomine
iegomości pana Adama Dziczkanca -strażnika Lidz-
kiego у samey ieymści małżąkow do tey sprawy
czynioną, z należnością oney w ten nasz dekret przy-
muiemy a względem wielmożney ieymści pani Ma-
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ryanny Broniszowey—sędziney ziemskiey Wiłko-
mirskiey, matki, tudzież w Bogu wielebnego iego-
mości xiędza Stanisława у iegomości pana Józefa
Sliznia • ienerała adjutanta woysk cudzoziemskich
wielkiego xięstwa Litewskiego, którzy za potrzy-
krotnym z nakazu naszego ieneralskini przywoły-
waniem, iako sami przed nami sądem do prawa
nie stawali, tak у żadney wiadomości o niestaniu
swoim nam sądowi у stronie powodowey nie uczy-
nili; patron a parte iaśnie wielmożnego iegomości
xiędza Szeptyckiego — arcybiskupa — metropolity
Kijowskiego iegomość pan Stefan Grochowski Gre
kowicz—miecznik woiewodztwa Smoleńskiego, ocze-
wisto do rozprawy prawniey stawaiąc, względem
tychże pozwanych do prawa niestawaiących ichmo-
sciow, supra de tenore ingrossowane reassumowawszy
żałoby, na dowód samey pryncypalney rzeczy pro
dukował у czytał dekret kontumacyiny Trybunału
głównego wielkiego sięstwa Litewskiego, w roku
przeszłym tysiąc siedmsetnym czterdziestym, mie-
siąca Septembra dziewiątego dnia ex instantia ża-
łującego dellatora na obżałowanego iegomości pana
Sliznia cum inaeąuitatione do kamienicy, Dyrdy-
chowska nazwaney, z banii-yą doczesną у wieczną
cum ulteriori judicato, w nim expraesso, in coutu-
matiam ferowany, a ża onym na dowód sprowa-
dzaney do kamienicy, w dzierżeniu obżałowanego
iegomości pana Sliznia będącey, ехекисуі exhibuit
listy obwieszczy у poieżdży urzędowe, od wielmoż-
nego iegomości pana Nikodema z Gieczan Giece-
wicza—sędziego grodzkiego Brasławskiego pod da-
tami w nich wyrażonymi offlciose żałuiącemu del-
latorowi wydane: ad haec tenże partis actoreao pat-
ron produkował protestacyą, nomine żałuiącego
dellatora na obżałowanych do prawa nie stawaią-
cycli ichmosciow in tompore zaniesioną et per ex-
tractum z tych że xiąg wydaną, po których pro-
dukowaniu tychże pozwanych do prawa niestawa-
iących ichmościow, jako oncmu nieiiosłusznych, w
roku zawitym na upad w rzeczy wzdańia, a zatym
według prawa у kontcntow żałoby pozowney wszel-
kich obżałowanych do prawa niestawaiących ich-
mościow dokumętow, ktoreby in damnuin jaśnio wiel-
możnego żałuiącego dellatora zuaydować się miały,
zo wszytką pretensyą tychże obżałowanych do
prawa niestawaiących ichmościow skassowania, ani-
hilowania, o contra supra de data et actu produ-
kowanego dekretu sądu głównego Trybunału wiel-

kiego xięstwa Litewskiego cum omni judicato, w
nim expraesso, z listami obwieszczym, poieżdżym
uuzędowemi у ze wszytkiemi pro parte actorea
służącemi dokumętami, oraz z całym procederem
prawa, ex actoratu żałuiącego dellatora zaszłym, in
toto et per totum approbowania у przy nienarusz-
ney mocy у walorze zachowania, ad haec inaeąui-
tationem do kamienicy przy zborze będącey, w dzier-
żeniu teraz ichmościow panów Broniszow, item do
kamienicy, Dyrdychowska nazwaney, w tenucie teraz
obżałowanego iegomości pana Sliznia zostaiących, w
mieście iego królewekiey mości Wilnie sytuowa-
nych, jaśnie wielmożnemu żałuiącemu dellatorowi
uznania et ad posessionem tych kamienic przez
urząd adlibitum użyty officiose przychodzić parti
actoreae pozwolenia; przy tym summy, co do osoby
iegomości pana Sliznia pomienionym dekretem try-
bunalskim przysądzoney, dwa tysiące złotych polskich
et seorsive za pretensye, do obżałowaney ieymści
pani i roniszowey у synów ieymsci uroszczone, w
żałobach partis actoreae specifice wyrażone, tysiąca
pięciuset złotych polskich, przy tym za szkody, ex-
pensa, z okazy i tychże obżałowanych ichmościow
w tey sprawie przez żałuiącego dellatora errogo-
wane, pięciuset złotych polskich na tychże pozwa-
nych do prawa niestawaiących ichm., według pre-
tensyi, distinetim do osób ichmościow reguluiącey się,
oraz na wszelkich maiętnościach у dobrach tychże
obżałowanych do prawa niestawaiących ichmościow
leżących, ruchomych, summach pieniężnych, ubiąue
locorum będących, jaśnie wielmożnemu żałuiącemu
dellatorowi przysądzenia, a samych obżałowanych
ichmościow, mianowicie obżałowanego iegomości
pana Sliznia, jako już banita doczesnego у wiecz-
nego, ad praesens za jawne prawu pospolitemu у
poinienioneinu dekretowi trybunalskiemu które się z
listu poieżdżego urzędowego evidenter pokaźnie,
sprzeciwięstwo, tudziesz у obżałowaną ieymość pa-
nią Broniszową у synów ieymści, in actoratu wy-
rażonych, pro merito actionis w żałobie specificato
na banicyo doczesną у wieczną jaśnie wielmożnemu
żałuiącemu dellatorowi wskazania, ad publicandum
tych kondemnat ienerała sądowego przydania, wy-
wołać у proklamować nakazania, a iako dla poda-
nia per inaeąuitationem w posessyą żałuiącego del-
latora pomienionych kamienic, tuk ora?, dla uczy-
nicuia za wskaż wyż wyrażoney summy na wszel-
kich obżałowanych do рга к niestawaiących ich-
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mościow dobrach skuteczney prawney a nie od-
włoczney ехекисуі do urzędów ziemskich, lub grodz-
kich Wileńskiego, Trockiego, Nowogrodzkiego wo-
iewodztw, Lidzkiego, Oszraianskiego, Wiłkomir-
skiego powiatów у innych wszelkich tych woie-
wodztw у powiatów, pod ktoremi raaiętności у
dobra obżałowanych do prawa niestawaiących ich-
mościow znaydować się mogą у którego sobie pars
actorea z urzędów ad eam inaeąuitationem et exe-
cutionem z urzędów użyć zechce, z założeniem in
contravenientes temu dekretowi officiales dalsych
paen prawnych odesłania u nas sądu exposcebat.
A tak my sąd w tey sprawie jaśnie wielmożnego
w Bogu nayprzewielebnieyszego iegomości xiędza
Atanazego na Szeptycach Szeptyckiego — arcybi-
skupa — metropolity Kijowskiego у całey Kusi,
Lwowskiego, Halickiego у Kamieńca Podolskiego
biskupa. Kijowskiego, Pieczarskiego Archimandryty
z wielmożnym iegomością panem Józefem Sliz-
niem—ienerałem adjutantem woysk cudzoziemskich
wielkiego xięstwa Litewskiego, z wielmożną ieymo-
ścią panią Maryaną Broniszową— sędziną ziemską
Wiłkomirską, matką, z dokładem ichmosciow p;tnow
opiekunów ieymści, tudziesz w Bogu wielebnym
iegomością xiędzem Stanisławem у iegomością pa-
nem Józefem Broniszami, synami, bacząc to, iż ciż
obżałowani ichmość, będąc ratione superius prae-
missorum przed nasz sąd a parte act rea adcyto-
wanymi, za potrzykrotnym z nakazu naszego ie-
neralskim przywoływaniem iako sami przed nami
sądem do prawa nie stawali, tak у żadney wia-
domości o niestaniu swoim nam sądowi у stronie
powodowey nie uczynili, przeto tychże obżałowa-
nych do prawa niestawaiących ichmosciow, jako
onemu nie posłusznych, w roku zawitym na upad
w rzeczy wzdaiemy, a zatym według prawa, kon-
tentow żałoby pozewney у reąuizycyi partis acto
reae patrona wszelkie obżałowanych do prawa nie-
stawaiących ichmosciow dokumęta, ktoreby in dam
num jaśnie wielmożnego żałuiącego dellatora znay-
dować się miały, у ze wszytką pretensyą tychże
obżałowanych do prawa niestawaiących ichmosciow
kassuiemy, anihiluiemy, o contra supra de data et
actu produkowany dekret sądu głównego Trybu-
nału wielkiego xięstwa Litewskiego cum om ні ju-
dicato w nim expraesso, z listami obwieszczym,
poieżdżym urzędowemi у ze wszytkiemi pro parto
actorea służącemi dokumętami, oraz г całym pro-

! cedorem prawa, ex actoratu żałuiącego dellatora
j zaszłym, in toto et per totum approbuiemy у przy
nienaru<zney mocy у walorze zachowujmy; ad haec
inaeąuitationem do kamienicy przy zborze będącey,

! w dzierżeniu teraz ichmosciow panów Broniszow,
i item do kamienicy, Dyrdychowska nazwaney, w te-
nucie teraz obżałowanego iegomości pana Sliznia
zostających, w mieście iego królewskiey mości Wil-
nie sytuowanych, jaśnie wielmożnemu żałuiącemu
dellatorowi uznawamy et ad posessionem tych ka-
mienic przez urząd ad libitum użyty oficiose przy-
cliodzić parti actoreae pozwalamy, przy tym suinmy,
co do osoby obżałowanego iegomości pana Sliznia
pomienionym dekretem trybunalnym przysądzoney,
dwa tysiące złotych polskich et seorsive za pre-
tensye, do obżałowaney ieymści ]iani Broniszowey
у synów ieymści uroszczone, w żałobach partis ac-
toreae specifice wyrażone, tysiąc pięćset złotych
polskich, przy tym za szkody, ехрепза, z okazyi
tychże obżałowanych ichmosciow w tey spra-
wie przez żałuiącego dellatora errogowane, pięć-
set złotych polskich, a z wpisnym у pamiętnym
una cum lucris, nam sądowi persolutis, in unirer-
sum zniozszy, cztyry tysiące dziesięć złotych pol-
skich na tychże pozwanych do prawa niestawaią-
cych ichmościach według pretensyi, do osób obżało-
wanych ichmosciow do prawa niestawaiących distin-
ctim reguluiących się, oraz na wszelkich maiętuo-
ściach у dobrach tychże obżałowanych do prawa
niestawaiących ichmosciow leżących, ruchomych,
summach pieniężnych, ubiąue locorum będących,
jaśnie wielmożnemu żasuiącemu dellatorowi przy-
sądzamy, a samych obżałowanych ichmosciow, mia-
nowicie obżałowanego iegomości pana Sliznia, jako
iuż banita doczesnego у wiecznego, ad praesens za
iawne prawu pospolitemu у pomienionemu dekretowi
Trybunalnernu, które się z listu poieżdżego urzędo-
wego evidcnter pokazało, sprzeciwięstwo, tudziesz
у obżałowaną iegomoić panią Broniszową у synów
ieymści, in actaratu wyrażonych, pro merito aclio-
nis, w żałobie specificato, na banicyą doczesną у
wieczną iaśnie wielmożnemu żałuiącemu dellatorowi
wskazuicmy, ad publicandum tych kondemnat iene-
rała sądowego przydaiemy, wywołać у proklamo-
wać nakazuiemy; a jako dla podania per inaeąui-
tationem w posessyą żałuiącego dellatora pomienio-
nych kamienic, tak oraz dla uczynienia za wskaż
wyż wyrażoney summy na wszelkich obwałowanych
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do prawa niestawaiących ichmosciow dobrach sku-
teczney, prawney a nieodwłoczney ехекисуі do
urzędów ziemskich, lub grodzkich Wileńskiego,
Trockiego, Nowogrodzkiego woiewodztw, Lidzkiego,
Oszmianskiego. Wiłkomirskiego powiatów у innych
wszelkich tych woiewodztw у powiatów, pod kto-
remi maiętności у dobra obżałowanych do prawa
niestawaiących ichmosciow znaydować się mogą
у którego sobie pars actorea z urzędów ad eam
iiiaeąuitationem et executionem użyć zechce, zało-
żywszy in contrarenientes temu dekretowi officiales
dalsze peny prawne odsyłamy. A gdy termin prawny
ad publicandum tych kondemnat przypadł, tedy
ienerał sądów naszych pilnuiący, Józef Pawłowski,
dość czyniąc prawu pospolitemu у dekretowi supe-
rius wyrażonemu, wielmożnego iegomości pana Jó-
zefa Sliznia—ienerała adjutanta woysz cudzoziem-
skich wielkiego xięstwa Litewskiego, wielmożną

ieymość panią Maryannę Broniszową—sędzinę ziem-
ską Wiłkomirską, tudziesz w Bogu przewielebnego
iegomości xiędza Stanisława у iegomości pana Jó-
zefa Broniszow za banitów doczesnych, wiecznych
w izbie sądowey et in foro publico obwołał, pro-
klamował у relacyą publikacyi swey, a loco publi-
cationis rediens, judicialiter zeznał. Która sprawa
iako się agitowała, tak iest do xiąg Trybunału
głuwnego wielkiego xięstwa Litewskiego zapisana,
z których у ten wydimus pod pieczęcią trybunalską
w roku teraznieyszym tysiąc siedmsetnym czterdzie-
stym trzecim, miesiąca Decembra siódmego dnia
parti reąuirenti iest wydany. Stanisław z Burzyna
Burzynski S. W. X. L. Deputat z powiatu Ko-
wieńskiego, pisarz Trybunalski. Соггехі Jelenski
R. T. Głł. W. X. Litt., podczaszy Mozyrski.

Тоже, залъ Б, шк. 2, папка Л г 202, док. JV? UJ.
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Wypis z xiąg Trybunału Głównego Wielkiego
Xięstwa Litewskiego spraw wieczystych, w Wilnie
expedyowanych.

Roku tysiąc siedmset czterdziestego siódmego,
miesiąca Maja piętnastego dnia.

Przed nami sędziami, na Trybunał Główny w
Wielkim Xięstwic Litewskim z woiewodztw, ziem
у powiatów w roku teraznieyszym tysiąc siedmset
czterdziestym siódmym obranymi, comparendo per-
sonaliter jaśnic wielmożny jegomość pan Daniel
Kazimierz Szyszko-kasztelan Nowogrodzki opowia-
dał, prezentował у przyznał list swoy dobrowolny
wieczysty, ullo titulo et praetextu nie poruszny,
approbacyiny, oraz zrzeczony zapis, na rzecz w nim
dostatecznicy we srzedzinie wyrażoną dany, służący
У należący w Bogu przewielebnemu iegomości xię-
dzu Franciszkowi Rosciszcwskiemu— rektorowi Col-
legium akademickiego Wileńskiego Sociotatis Jesu
у w Hogu przewielebnemu iogomości xiędzu Kazi-
mierzowi Wierzbickiemu—ejusilein Socictatis Jesu
do przyjęcia nowey fundacyi iegomości, który ust-

nym у oczewistym swym stwierdziwszy zeznaniem,
prosił nas sądu, aby pomieniony zapis ze wszytką w
nim inseroAvaną rzeczą był do xiąg Trybunału głów-
nego wielkiego xięstwa Litewskiego spraw wieczy-
stych przyięty у wpisany; jakoż my sąd ony przy-
iąwszy w xięgi wpisać de verbo ad yerbum rozka-
zali, którego tenor sequitur estque talis: Ja Daniel
Kazimierz Szyszko—kasztelan Nowogrodzki, czynię
wiadomo tym moim listem, dobrowolnym wieczy-
stym, ullo titulo et praetextu nieporusznym, ap-
probacyinyin, oraz zrzeczonym zapisem, w Bogu
przewilebuemu iegomości xiędzu Franciszkowi Ro-
ściszewskiemu —rektorowi collegium akademickiego
Wileńskiego Societatis Jesu у w Bogu wielebnemu
iegomości xiędzu Kazimierzowi Wierzbickiemu ejus-
dem Societatis Jesu, do przyęcia nowey fundacyi
moiey specialiter dezygnowanemu, aktorowi у re-
gensowi seminarium akademickiego Wileńskiego,
przez tęż fundacyą moię do nova radice powsta-
iącego, iako iniincdiato cum succedaneis suis, in
eodem оІГісіо pro tempore fftiturie, dispositori da-
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nym na to, iż co ia Daniel Szyszko, pod owczas
stolnik у podstarości Lidzki, ad praesens kasztelan
Nowogrodzki, naypierwey inhaerendo Konstytucyi
tysiąc sześćset trzydziestego piątego roku, sub flde,
honore et conscientia Deum testando, że de nova
radice, nie wziąwszy żadnych pieniędzy, nic nie
czyniąc in fraudem Konstytucyi, ex puro zelo glo-
riac Dej, dla ozdoby kościoła świętego rzymskiego,
dla zaszczytu Rzeczy pospolitey et ex propria mea
liberalitate niżey opisaną uczyniłem fundacyą,
szczegulnie pragnąc, aby przez dobrą edukacyą
zgodne kościołowi świętemu у oyczyznie sposobiły
się subjecta, a maiąc to prae oculis, że wiele
młodzi stanu szlacheckiego, dla niedostatku у ubó-
stwa, nie może się sufficienter wr naukach ехегсу-

specyfikowanym sub curam et dispositionem ich-
mościow xięży iezuitow collegij academici ііпеп-
sis pro fundamento de nova radice fundationis po-
dałem, dalszego zaś nadania у opatrzenia stałych
prowentow na wyżywienie seminarystow pod owczas
nie czyniąc, to ad ulteriorem deliberationem sobie
reserwowałem był. Interea, że kamienica, ąuondam
Reyterowska Piotrowska Łoiowska nazwana, ode-
mnie pro loco seminarij dezygnowana, dla swoiey
szczupłości у małey mieysca rozległości, nie mogła
być seminario wygodna, na nabycie drugiey sposo-
bnieyszey na seminarium kamienicy własnych mo-
ich pieniędzy dziesięć tysięcy złotych polskich ich-
mościom xięży iezuitom collegium akademickiego
Wileńskiego in paratis oddawszy у do rąk ichmo-

tować, umyśliłem był z dóbr moich własnych,! ściow odliczywszy, tychże ichmościow xięży iezui-
przezemnie samego za łaską у błogosławieństwem | tow obligowałem, aby w nabyciu per commutatio-
pana Boga nabytych, tu w mieście stołecznym iego' nem drugiey obszernieyszey kamienicy starania
królewskiey mości Wilnie, de nova radice fundo-' swego przyłożyli у prawo commutationis pro parte
•wać seminarium dla sześciu osób seminarystow sta- \ et titulo seminarium akademickiego Wilenskiego
nu szlacheckiego, a dla siódmego tegoż stanu szła- otrzymali. Jakoż ichrność xięża iezuici collegij aca-
checkiego dyrektora, który by nad drugimni semi. demici Vilnensis tey obligacyi satisfaciendo, za po-
narystami, Alwaru у konstrukcyi uczącymi się, mógł mienioną kamienicę, Reyterowska Piotrowska Ło-
mieć inspekcyą у pedagogią, gdzie by ci sześć se- jowską nazwaną, na Zamkowey ulicy będącą, ode-
minarystowie, nie maiący sposobu fortuny własney mnie pro loco seminarij oddaną, drugiey kamienicy
do sufficiencyi у edukacyi szkolney, in exercłtio stu- Jaksztelowskiey Rosochadzkiey Mosiewiczowskiey
diorum z tey moiey fundacyi maiąc victum et amic- Koszczycowskiey w mieście Wilnie, blisko kościoła
tum, tudzież maiąc pedagoga, na stole seminaryskim Augustianae conffessionis sytuowaney, jurę perpetuo
będącego у coroczną po złotych piącuidziesiąt pen- commutationis od domu trzeciey probacyi societatis
syą solaryowanego, zacząwszy od infimy aż do Jesu nabywszy, in subseąuenti tęż kamienicę Jak-
dwuletniey Rhetoryki inclusive, przy akademij Wi-' sztelowska, iako przylegleyszą kościołowi Augustia-
lenskiey societatis Jesu applikowali się, у gdy iedni пае conffessionis na kamienicę Sołtanowską, alias
ad designatum terminum szkoły skaczą, aby dru-; Saską, libertowaną ab antiąuo, do tegoż kościoła
dzy in locum tamtych perpetuis temporibus po sześć j należącą, na Zamkowey ulicy, ex opposito kościoła

seminarystow stanu szlacheckiego z siódmym ejus-
dem status pedagogiem w tymże seminarium pro-
widowani у akceptowani byli. Quo intuitu, przy-
wodząc ad executionem to moie przedsięwzięcie, w
roku przeszłym tysiąc siedmsetnym trzydziestym
siódmym, miesiąca Augusta piętnastego dnia pro
loco seminarij у па mieszkanie seminarystow ka-
mienicę moią wieczystą, ąuondam Reyterowska,
demum Piotrowiczowską Łoiowska nazwaną, in sub-
seąuenti za wieczystemi juris et possessionis doku-
mentami mnie należącą, w Wilnie, na ulicy Zamko-
wey ex opposito kościoła Swięto-JaDskiego Far-
skiego w dawnym swoim ograniczeniu sytuowaną,
destynowałem у oną na tymże terminie wyżey

Swięto-Janskiego Farskiego leżącą, zamienili, у
przydawszy kościołowi Augustianae conffessionis
ad proportionem yaloris et aequivalentiae summę
dziesięć tysięcy złotych polskish, przezemnie, in
eum finem, iako się vvyżey wyraziło, dodaną, prawo
wieczysto zamienne, sub actu roku tysiąc siedmset
czterdziestego, Apryla czwartego dnia dane et in
crastinum, to iest dnia piątego Apryla w mayde-
burgij Wilenskiey przyznane, dnia czternastego
Septembra anni ejusd-m do Trybunału głównego
wielkiego xięstwa Litewskiego przeniesione na po-
mienioną kamienicę Sołtanowską, alias Saską cum
omnibus sollenuitatibus juris od ichmościow senio-
rów у prowizorow Auguslyanac couffosionis Vii-
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nensis in partem et titulura seminary otrzymali.
Post haec transacta, gdy już mieysce у mieszkanie
dla seminarystow ufundowało się у potrzebna ad
normam et utilitatem seminarij w kamienicy Soł-
tanowskiey, alias Saskiey, successit reparatio, tedy
ia Daniel Kazimierz Szyszko -kasztelan Nowogrodz-
ki, ante omnia stałe perprius kamienic komrauta-
cye in toto ac per totum stwierdziłem, approbo-
wałem у ratyfikowałem, a zatym, maiąc wzgląd
na to, aby przerzeczeni fundacyi raoiey seminary-
stowie mieli na każdy rok pewną у niezawodną
sustentacyą, nie mniey też chcąc tego, aby propter
obseąuium animarum w dobrach moich Siemakow-
szczyznie, w powiecie Lidzkim sytuowanych, mie-
szkało perpetuis temporibus dwóch societatis Jesu
missionarzow, którzy by, certis temporibus per totum
districtum Lidensem excurrendo, a osobliwie w
dobrach Siemakowszczyznie missiones exercendo,
maiąc congruum z moiey fundacyi yictum, oraz
poiazdy у іаііа, do wybieżenia na raissyą potrzebne,
przy dt'pendencyi od iegomości xiędza Regensa
seminarij, tanąuam a superiore missionis, według
institutuin societatis Jesu duszom ludzkim usługi-
wali, na to wszytko, to iest na iegomości xiędza
regensa, perpetuo w seminarium mieszkającego,
na dwóch missionarzow, w dobrach moich Siema-
kowszczyznie re/ydowaó mających, na sześciuincon-
vietu supra expresso seminarystow у na siódmego
pedagoga maiętuość moią Siemakowszczyztię, w po-
wiecie Lidzkim leżącą, wolną, swobodną, żadnemi
długami, wyderkafami, legacyami nie onerowaną,
przezyskami j>rawnemi ni od kogo nie zkonwinko-
waną, za moie własne pieniądze z własnego moiego
starania nabytą od ichni, panów Michała Ignace-
go-stolnika Nowogródka Siowierkiego у Samuela
z К ostrowie Kostrowi.ckich prawem wieczystym, sub
aclu roku tysiąc siedmset cztyrdziestego, Februarij
czwartego dnia danym, a w roku tysiąc siedmset-
nym czterdziestym pierwszym, miesiąca Oktobra
czternastego dnia przed urzędem grodzkim powiatu
Lidzkiego przyznanym, шпіо samemu przedaną ze
wszytkiemi do tey maiętności należącymi podda-
nymi у ze wszelkiemi attynencyami, z tym genera-
liter wszytkim, jakom tę inaięlność sam u ichmo-
sciow panów liostrowickich prawem wieczystym
nabył", nic zgolą у nayinnieyszoy cząstki na siebie
samego у na sukcossorow moich, bliskich у dalekich
nie охсуриіас, ani wyłączaiąc, salva iiihilomiiuis

na teyże maiętności Siemakowszczyznie mnie same-
mu cum omni usu et fructu advitalitate et omni
libera pro meo beneplacito intrat tey maiętności
dispositione; tudzież folwark moy, nazwany Omul-
szczyzna, alias Nerowo, w woiewodztwie Wileńskim
sytuowany, przezemnie w roku tysiąc siedmsetnyra
czterdziestym wtorym, miesiąca Junij dwudziestego
siódmego dnia prawem wieczystym, sub actu imme-
diate expresso danym, tegoż roku, dnia dwudzie-
stego ósmego Junij w Trybunale Głównym wiel-
kiego xięstwa Litewskiego przyznanym, od ichmo-
ściow panów Józefa у Teressy z Janczewskich
Kanigowskich — woyskich ziemi Bielskiey, małżon-
ków nabył, у takoż wolny, swobodny, nikomu
pierwszym, ani poslednieyszym prawem niezawie-
dziony, długami, przezyskami prawnemi у konwik-
cyarai nie onerowany, cum omnibus onego atti-
nentijs, tak, jako ten folwark sam nabyłem, namie-
nionym de super w Bogu przewielebnym ichmo-
ściom xięży iezuitom akademij Wilenskiey et im-
mediato cum suis suceedaneis regenti prawem
wieczysto funduszowym na wieczne у nieodzowne
czasy zapisałem et de nova radice na fundusz na-
dałem y, ruwno z datą tegoż funduszu aktorstwa
moiego wieczystego do wspomnioney maiętności
Siemiakowszczyzny у do folwarku Omulszczyzny
cum attinentijs zrzekszy się у z onego wyziwszy
się, też aktorstwo in personas lyspomnionych de
super ichmościow xięży iezuitow, a specialiter in
personam iegomości xiędza regensa seminarium et
successorum ejus in eodem oilitio persistentium
transfundowałem, oraz maiętność Siemakowszczyznęł

iako sub adyitalitate mnie rezerwowaną, in haere-
ditariam tylko, folwark zaś Omulszczyznę, adyitalitio
juri nie podlegaiący, nie tylko in solam haercdita-
tom, ale też ia roalem et actualem possessionem
ex nunc przez ienerała iego królewskiej- mości
woiewodztwra Wileńskiego intromitowałem у od
tych to wyż namienionych dóbr maiętności Siema-
kowszczyzny у folwarku Omulszczyzny wszytkich
krewnych moich, bliskich у dalekich perpetuis
temporibus oddaliłem, żadney salvy у akcessu do
tych że dóbr nikomu nie zachowałem, ani zostawi-
łem, imposita na tychże ichmościow xięży iezuitow
pro suffragijs animai! za takowy fundusz obliga-
tione, (który w roku tysiąc siedinsetnym czterdzie-
stym wtorym, Junij trzydziestego dnia czyniony
et eadem dati yigore kfiistytucyi zaprzysiężony
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fusius w sobie rem exponit). Interea poniewasz
iaśnie wielmożny iegomość xiądz biskup Wileński
qua loci ordinarius, potestate sua ad exercitium
missyi w dobrach moich wyż wyrażonych Siema-
kowszczyznie, podług pierwszego zapisu moiego
tifundowaney, ex ratione bliskich kościołów paro-
chialnych, in circumferentia tychże dóbr będących
ichmościom xięży iezuitom akademij Wilenskiey
consensu niedał у zaniozszy manifest w Trybunale
głównym wielkiego xięstwa Litewskiego sub tem-
pus takowego przyznania у zaprzysiężenia praecise
względem missyi zabronił, przeto w Bogu wielebny
iegomość xiądz Rosciszewski — rektor collegij aca-
demici Yilnensis Societatis Jesu, inhaerendo daney
sobie plenipotencyi od w Bogu przewielebnego ie-
gomości xiędza prowincyała z ichmościami xiężą
konsultorami prowincyi Litewskiej' Societatis Jesu,
in simul z л іеіеЬпут iegoraością xiędzem regen-
sem seminarij Societatis Jesu, recedendo anexu
tylko wyż wyrażoney missyi у one z majętności
Siemiakowszczyzny na wieczne a nie odzowne czasy
zniozszy, też dobra Siemakowszczyzna cum attinen-
tijs primo na missyą, funduszem zapisaną, do real-
ney possessyi у wieczystego aktorstwa mnie Szy-
szkowi—kasztellanowi Nowogrodzkiemu ustąpili, ce-
dowali, zrzekli się у też dobra z pod funduszu uczy-
nionego in perpetuum uwolnili, żadney salvy, przy-
stępu sobie et succcedaneis suis nie zostawili, do-
kumenta na też dobra Siemakowszczyznę do rąk
moich wszytkie oddali. Zaczym ia Szyszko-—kaszte-
lan Nowogrodzki, przez teraznieyszy moy robora-
cyiny zapis in recompensam nczynionego funduszu
na iegomości xiędza rsgensa seminarij Vilnensis у
ichmościow panów seminarystow per commutatio-
nem za dobra Siemakowszczyznę summy gotowey
dwadzieścia cztyry tysiąc złotych polskich w
srebrney talarowey у tynfowey monecie do rąk
iegomości xiędza rektora Akademij Wilenskiey у
iegomości xiędza regensa seminarium societatis
Jesu realiter et effectire oddałem у wyliczyłem
na kupienie innych dóbr in locum pomienionych
dóbr Siemakowszczyzny, z pod fundacyi uwolnionych,
za którą takową summę dla iegomości xiędza regensa
Societatis Jesu у ichmościow panów seminarystow
dobra inne nabyć wolni będą ichmość xięża iezu-
ici, a ia kasztelan Nowogrodzki do tey summy
wyż pomienioney, tak też do folwarku Nerowa, w
possesyi aktualney ichmościow będącego, żadney i

salwy, akcessu у przystępu sobie samemu, sukces-
sorom moim у nikomu innemu niezostawiwszy,
wiecznie się onych zrzekam, oraz tymże ichmościom
xięży iezuitom folwark Nerowo zbyć, przedać pra-
wem wieczystym у za tę summę, złączywszy z
pierwszą dwudziestu czterech tysięcy złotych pol-
skich, inne dobra jurę haereditario na seminarium
nabyć daię moc у pozwalam, mocni tedy będą
ichmość xiężą iezuici za wyż pomienioną summę
dwadzieścia cztyry tysiące złotych polskich у inną
summę, która do tey przyłączona będzie, in locum
dóbr Siemakowszczyzna, z pod funduszu uwolnio-
nych, w dawne aktorstwo moie oddanych, vigore
toties rzeczonego funduszu moiego inne dobra na
seminarium kupić, nim zaś takowe dobra kupione
będą, wyż rzeczoną suuimę zastawnym prawem na
pewnych dobrach lub na prowizyą tantisper lo-
kować, a z prowizyi seminarystow sustentować.
Quo intuitu od myssyi, w dobrach moich Siema-
kowszczyznie anterius fundowaney, ichmościow xięży
iezuitow у iegomości xiędza regensa uwalniam.
Który to takowy moy kommutacyiny roboracyiny
zapis, aby in suo robore et аіоге perpetuis tem-
poribus zostawał у żadnym wątpliwościom niepod-
legał, omnimode waruię; owszem, ktoby kolwiek
ten moy zapis, choć in minimo puncto, wzruszać
ważył się, tego na sąd Pana Boga sprawiedliwego
(na którego cześć у chwałę tę część snbstancyi
moiey konsekrowałem) zapozywam у zarękę waż-
ności rzeczy na takowych zakładam et pro majori
securitate ten zapis ręką moią własną podpisałem
przy uproszeniu odemnie ustnie у oczewisto god-
nych jaśnie wielmożnych ichmościow panów pie-
czętarzow. Pisań w Wilnie roku tysiąc siedmset
cztyrdziestego siódmego, miesiąca Maia czternastego
dnia. U tego listu dobrowolnego wieczystego, ullo
titulo et praotextu nieporusznego approbacyinego
funduszowego, oraz zrzeczonego zapisu podpisy rąk
tak samego jaśnie wielmożnego aktora, jako też
wielmożnych ichmościow panów pieozętarzow przy
czterech pieczęciach, lakiem czerwonym przyciśnio-
nych, bis exprimuntur verbis: Daniel Kazimierz
Szyszko — kasztelan Nowogrodzki m. p. Ustnie у
oczewisto uproszony pkczętarz od jaśnie wielmoż-
nego iegomości pana Daniela Kazimierza Szyszki—
kasztelana Nowogrodzkiego, do tego zapisu appro-
bacyinego zrzecznego, orazkommutacyinego, w Bogu
przewielebnemu iegomości xię.dzu Franciszkowi
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Kosciszewskiemu—rektorowi collegium acaderaic-
kiego Wileńskiego societatis Jesu у w Pogu wie-
lebnemu iegomości xiędzu Kazimierzowi Wierzbic-
kiemu, ejusdem societatis Jesu regensowi semina-
rium akademickiego danego, podpisałem się Jerzy
Antoni Jodko—stolnik powiatu Lidzkiego, starosta
Koniuchowski m. p. Ustnie у oezewisto proszony
pieczętarz od wyż wyrażoney osoby do tego zapisu
podpisuię się Maciey Antoni Rutski—koniuszy po-
wiatu Lidzkiego m. p. Ustnie у oezewisto proszony
pieczętarz od wyż wyrażoney osoby do tego zapisu
podpisuię się Leon Antoni Hołłownia Jakimowicz
S. D. m. p. Który to takowy zapis za ustnym у

oczewistym onego przez wyż wyrażonego jaśnie
wielmożnego jegomości pana kasztelana Nowogrodz-
kiego coram juditio zeznaniem iest do xiąg Trybu-
nału głównego wielkiego sięstwa Litewskiego spraw
wieczystych przyięty у wpisany, z których у ten

• wypis pod pieczęcią Trybunału głównego wielkiego
xięstwa Litewskiego, kadencyi Wilenskiey, z pod-
pisem ręki pisarskiej' w Bogu przewielebnym ich-
mościom xięży jezuitom collegium Wileńskiego
societatis Jesu iest wyaan. Pisań ut supra. Cor-
rectum Jelenski R. Z. W. W. Weyski Mozyrski.

Тоже, залъ Б, пік. 2, папка 202, док. №

Ла 3G0. - 1 7 5 5 г. 15 Апр ля.

Позовъ Вил нскимъ доминиканаиъ, і зуитамъ, Е рнардинкамъ костела св. Ми-

хаила, епископу и всей капитул и Веймановичу для явки въ главный Литов-

скій трибуналъ по обвин нію ихъ въ эахват ими домовъ и плацовъ, принадл -

жавшихъ Виленскимъ церквамъ.

August III, z Bożey łaski kroi Polski, wielki
xiąże Litewski, Ruski, Pruski etc. a dziedziczne
xiąże Saskie у elektor.

Wielebnemu urodzonemu xiędzu Aloizcmu Bu-
kowskiemu, ordinis Praedicatorum przeorowi kla-
sztoru Wileńskiego s-go Ducha у wszytkim xięży
tegoż klasztoru, wielebnym: urodzonemu xiędzu Ja-
nowi Jurazie, S. J. rektorowi Collegiuin Wileń-
skiego s. .lana, oraz wszytkim xx. Jezuitom tegoż
collegium, wielebnoy urodzonej' Alexandrze Bu-
rzynskiey, z. s. Franciszka starszej1 klasztoru s.
Michalskiego Wileńskiego у wszytkim urodzonym
zakonnicom tegoż klasztoru, tudziesz w. urodzo-
nemu xiędzu Michałowi Zienkowiczowi, biskupowi
Wileńskiemu у całey kapitule Wilonskiey ex re-
spectu zwierzchności, a urodzonemu Kazimierzowi
Neymanowiczowi, qua possesorowi ze wszytkich
dóbr w. in. leżących, ruchomych, sum pieniężnych,
ubiąue locorum będących; tym pozwem ziemskim
Wileńskim przykazuicniy, abyście w. w. przód są-
dem T. G. W. X. I... eompositi juditij w roku te-
raznieyszym 1755 na kadencyi Wilenskiey perso
naliter stawali у nacylacyą w. urodzonego xiędza

Floryana Hrebnickiego, metropolity całey Rusi, arcy-
biskupa Potockiego skutecznie usprawiedliwili się,
który w. w, pozywa, referuiąc się do żałob, pro-
cessow, dekretów oczewistych, remissyinych, roż-
nemi laty, miesięcy у dni hac in causa anterius
in variis subselliis zaszłych, у do całego procederu
prawnego, specialiter mieniąc do dekretów ocze-
wistych seymowych, relacyjnych, komissarskicti, w
sądacli antecessorow naszych sub actibus et datis
roku 1G70 m-ca Maj 19 dnia, 1671 m-ca Marca
•25 d. у 1072 m-ca Aprila 21 dnia w tey sprawie
in principali ferowanych, approbacyinych, zaprzysię-
żonych, tudziesz do reskryptow, listów podawczych
komissarskich у innych wszelkich praw, dokumen-
tów, na juryzdykę ziemską Wileńską metropolii
służących, ktorcmi to oczewistemi dekretami za-
przysiężonemi wszytkio place poswiątne, domy y
kamienico Wileńskie, zdawna cerkiewne metropo-
litanskio, na mappio zaprzysiężonej- do juryzdyki
Wilenskiey wyrażone, z płaceniem do metropolii
terragii. cum directo dominio onej et successorum,
etiam cum juro caducitatis abs<iuo ulla cujusvis
praepeditiono zeszłemu w*ogu wielebnemu wro-
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dzonemu xiędzu Gabryelowi Kolendzie, metropolicie
Kijowskiemu, antecessorowi żałuiącego wiecznie у
nienarusznie są przysądzone et circa immunitatem
ecclesiasticam atąue jurisdictionem metropolitaneam
cum aliis judicatis et vadiis, temiż dekretami in-
terpositis, perpetuo zachowane у we wszystkim z
juryzdyką w. w. urodzonych biskupów Wileńskich
у kapitułą są porównane; mimo to wszystko obża-
łowani w. w. xięża Dominikanie Wileńscy s. Duscy,
niewiedziec quo titulo et praetextu, kamienice zdawna
cerkiewne metropolitanskie z placami poświątnemi
(na których ąuondam za konsensami metropolitów
mieszczanie Bazyli Jacynkiewicz rymarz, Hanuś
Pacelt, slosarz, у Andrzey, rymarz mieszkali, terra-
gia z nich do metropolii wypłacali, importowali у
inne wszelkie powinności podług zwyczaiu pełnili),
ex obposito cerkwie Woskresenia, in unione sancta
będącey, na Szklanney ulicy Wilenskiey w pewnych
granicach sytuowane, superius oczewistemi Trybu-
nalskiemi dekretami metropolii przysądzone, od
niemałego czasu zabrawszy у one dotąd possidendo^
contra obloąuentiam tychże dekretów od tak wielu
lat za niepoiednokrotną reąuizycyą ani terragiow,
z nich należących do urodzonego xiędza metropo-
lity ruskiego, przez gospodarzow swoich płacić у
dalszych powinności należytości wypełniać nie ka-
żecie, ani też tych samych kamienic, domów у
placów cerkiewnych poswiątnych, juxta tenorem
pomienionych oczewistych dekretów, ad jus dekre-
tami praescriptum aktorowi nie podaiecie у nie
postępuiecie. Osobliwie z obżałowanemi ww. xx.
Jezuitami Wilenskiemi s. Janskimi, referuiąc się
nie tyło do wyż pomienionych oczewistych dekre-
tów у do całego, generaliter procederu, ale też
specifice do dekretu oczewistego sądów Podkomor-
skich, w roku przeszłym 1745, mca Junii 19 d.
przez urodzonego Pawła Chełchowskiego. podkomo-
rzego powiatu Kowieńskiego ex mutuis actoratibus
et controversiis in principali ferowanego, którym
dekretem swoim oczewistym urodzony Chełchowski,
podkomorzy Kowieński, in virtute pierwszych re-
lacyinych komissarskich oczewistych dekretów, lis-
tów podawczych у innych wszelkich dokumentów,
metropolii służących, per decisionem suam appro-
bowanych, tudziesz ad tenorem dowodów, z wizii у
inąuizycii okazałych, place, jako ab antiąuo po-
swiątne, do cerkwi s. Pokrowy juro perpetuo na-
leżące, titulo Bielikowiczowski ^Hcrtmanowski, a

przez ww. xx. Jezuitów S. Janskich nulliter do
kamienicy Sołtanowskiey у Konstantynowiczow-
skiey, ad praesens ww. Seminaryiskiey przyłączone,
jurisdictioni zeszłego w. urodzonego xiędza Szep-
tyckiego, metropolity Kijowskiego у nastempcow
jego perpetuis temporibus przysądził у takowych
placów longitudinem et latitudinem wymierzyć,
znakami у kopcami osypać, od kamienicy ww.
Sołtanowskiey у Konstantynowiczowskiey dizlimi-
tować у też place post expletum przez antecessora
actoris na punktach w decrecie wyrażonych jura-
menturn per inaeąuitationem metropolii podać de-
terminował; ad haec, gdybyście obżałowani ww.
budynki, na granicy zabudowane, dla prostego sznuru
у ograniczenia z granic sprowadzili, nakazał; a że
z urodzonemi Dziczkancami, jus et interesse ad
superficiem tychże placów scielącemi, suspensa ro-
sprawy in foro competenti stanęła, exinde uro-
dzony podkomorzy ciraa possessionem snperficiey у
tych placów aż do rosprawy z urodzonemi Dzicz-
kancami obżałowanych AVW. zachowawszy, iednak-
że z takowych placów ażebyście ww. terragium у
podymne według ustanowienia metropolii ąuotan-
nis do dyspozytorów metropolii płacili do teyże
rosprawy z urodzonemi Dziczkancami, decrevit, a
za zaległe terragia у podymne przez lat 17 cum
altero tanto 306 zł. poi., seorsive za expensa
prawne 1500 zł. na obżałowanych ww. у na dob-
rach onych wszelkich metropolii przysądziwszy,
exolutionem tych sum determinował. Od którego
dekretu podkomorskiego lubościo obżałowani ww.
apellacyą do Trybunału uroscili, iednak urodzony
podkomorzy Kowieński, insistendo prawu statuto-
wemu ar. 7 z R. i), satisfactionem dekretowi swe-
mu tak w podaniu solius dominii takowych placów
z nakazaniem poczynienia znaków granicznych dla
metropolii, jako też w płaceniu terragii у podym-
nego z onych ąuotannis punktualnie do rosprawy
o apellacyą, nakazał. Deniąuo ieslibyście obzało-
wani ww. por contraventionem prawu statutowemu
у dekretowi wyż wyrażonemu takowego terragium
у podymnego do metropolii nic płacili, tedy uro-
dzony podkomorzy Kowieński in casu niepłacenia
terragii у podymnego to tam superficiem, na tych
placach erectam, per inaeąuitationem z placami
metropolii obeymować pozwolił. Quo intuitu gdy
tenże urodzony podkomorzy Kowionski. satisraciendo
judicato suo tak in ordino podania placów metro-
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polii, jako też in ordine uczynienia znaków gra-
nicznych podług ar. 7 z. R. 9 ad locum adiudi-
catum przybył, na ten czas obżałowani ww. xięża
Jezuici, adinrenta magna coraplicitate różnych ludzi,
zatarassowawszy у na zamek zamknąwszy do przey-
ścia na place osądzone wrota, fortiter tumultem
ludzi, przed wrotyma postawionym, per solam re-
nitentiam et violentiam prawu у dekretowi tako-
wey satisfakcii czynienia broniliście у niedopuscili,
przez co in paenas contraventionis Ъепе оіе po-
padliście у tak po dziś dzień obżałowani ww., apel-
lacii nulliter uroszczoney nie popieraiąc, lecz
prawu у dekretom oczewistym in omni contrave-
niendo, ani samych placów, titulo Bielikowiczow-
skiego у Hertmanowskiego, do possessii żułuiącego
nie postępuiecie, ani też terragiow у podymnego
metropolii z onych nie płacicie у ni w czym żad-
ney satisfakcii dekretom oczewistym nie czynicie.
Insuper obżałowani ww. xx. Jezuici sub praetextu
kamienicy swey Sołtanowskiey Saskiey, ad prae-
sens Seminaryiskiey, in contiguitate z placami
metropolitanskimi będącey, niewiedzieć quo titulo
roszcząc sobie praetextum do zaułku, placami cer-
kiewnemi metropolitanskiemi idącego, ony absąue
ullo fundamento appropriare sobie intenditis у
uzurpuiecie, a zatym z teyże poraienioney ka-
mienicy, ąuondam Sołtanowskiey Saskiey, ad prae-
sens Seminaryiskiey, wyderkafu, według funduszu
z dawnych czasów przez seniorów у prowizorow
Augustanae Confessionis corocznie po złotych 20
do metropolitów, uti constat ex documentis, opła-
canego, obżałowani ww., qua posessores teyże ka-
mienicy, przez tak wiele lat metropolii nie wypła-
cacie у nie oddaiecie. Similiter z obżał. ww. pp.
Bernardynkami S. Michalskimi, i'eferuiąc się do
tychże dekretów oczewistych, listów podawczych
у do całego procederu prawnego, iako też mie-
niąc o to, iż, co, stante hostilitate w dawnych cza-
siech nieszczęśliwego w oyczyznie zamieszania, nie
mało cerkwi ritus graeco uniti, per агіоз bene-
factores, fundatores et collatores erygowanych, w
mieście naszym Wilnie ab ае о sytuowanych, tak
przez inkursie Moskiewskie у przez inne różne w
państwie rewolucye zruinowało się, iako też per
infelicem cladem częstych na to miasto Wilno po-
żarów przez konflagraty in fumum et favillam obró-
conych zostało, po zruynowaniu których to cerkwi,
tak na samych cerkiewnych mieyscach у na pozo-

stałych onychże cmentarzach pustych, vulgo po-
świątnych denominowanych, iako też na placach,
do tychże cerkwi należących, rożni агіа condi-
tionis ludzie, sine consensu metropolitów, appro-
priando nienależycie sobie funda metropolitanea,
kamienice, dwory, domy iedni ad habitationem
suam zabudowali, drudzy do kamienic swoich gołe
place poprzywłaszczali у przyparkanili, iako to
singulariter dissidentes, in religione Calvinistica
zostaiący, czy to ex ratione alicujus suae contigui-
tatis sitae, czyli też arbitrario ausu, funda dwuch
cerkwi, sub titulo S. Pokrowy у S. Michała, ab
antiąuo będących, spustoszałe, także cmentarze
onych у place puste, do nich należące, z murami
staroświeckimi, zdawna metropolitanskie, ex oppo-
sito kościoła у klasztoru ww. S. Michalskiego sy-
tuowane, idque iedney cerkwi S. Pokrowy, gdzie
Matys, szwiec, a drugiey cerkwi S. Michała, gdzie
Piotr, cyrulik antiquitus za konsensami metropoli-
tów zabudowali się byli, mieszkali, nulliter et ille-
gitime zabrawszy, na tychże mieyscach cerkiewnych,
cmentarzach poswiątnych у placach zruynowanych,
stantibus revolutionibus et variis cladibus, zbór
Kalwiński, szkoły, kamienice у inne domy pro uti-
litatibus suis erygowali, a tak pomienione mieysca
obydwa, poswiętne cerkiewne cmentarzowe у pla-
cowe, ab ае о metropolitanskie, we zbór Kalwiński
у kamienice obróciwszy, a dom swieszczennikow
równo z ziemią porównawszy, tamże wiele kości
ludzi zmarłych powykopywali, powyrzucali у tak
wszytko niesłusznie sobie przywłaszczyli, terragia,
podatki skarbowe у inne powinności z nich przy-
chodzące nulliter metropolii zatrzymali. Stante qua
usurpativa praenominatcrum fundorura ecclesiasti-
corum posessione per dissidentes, indebite adoptata,
gdy kościół у klasztor ww. S. Michalski a dissi-
dentibus tegoż zboru Kalwińskiego rożne przykro-
ści, illuzie, wiolencii у przeszkody w nabożeństwie
ex vi bliskości ponosił, wtedy o to, za wyniesie-
niem po dissydentow cytacii, dekretem sądów sey-
mowych, w roku 1640, Maja 20 d., ex mutuis par-
tium controversiis ferowanym, (w którym per ex-
pressum dołożono, iż takowy zbór Kalwiński na
gruncie cerkiewnym był założony), wszelakie exer-
citium wiary dissidentium, tam publicum, quam
privatum, in perpetuum z tego mieysca zniesiono
у samo imię zboru, także szkoły, szpitale, kamie-
nice, domy przy nim erygo#ane in aedes et ftm-
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dum merę privatum (co też suo tempore est śub-
secutum) obrócono, posessionem vero eorundem
fundorum in toto temu, komu de jurę corapetierit,
sine ullo vel privatissimo religionis dissidentium
ехегсШопе zachowano. Sic stantibus rebus, obżało -
wani ww. Bernardynki Wileńscy S. Michalskie,
maiąc ex praemissis de super rationibus tyło ad
solas personas dissidentow, iako in causa personali,
поп его ad funda, arbitrarie, tempore revolutio-
num et агіае infelicitatis per ipsos praeoccupata
et erecta, bo też zdawna były у są cerkiewne me-
tropolitanskie, swoie regulowane pretensye, a w
poslednieyszym czasie z racii potrzebnych na dzwon-
nicę swięto-Michalską cegieł, o pozwolenie roze-
brania ściany murowey cerkiewney, przy tym zbo-
że zruynowanym będącey, przez listowną swoią
molestią u antecessora delatoris uprosiwszy et sub
iisdem praetextibus irregulariter do murów, cmen-
tarzów у placów, antiquitus cerkiewnych, poswiąt-

-nych metropolitanskich (na których już po demo-
liowaniu zboru kilka domów, oprócz pustych pla-
ców, za konsensami metropolitów przy nim było

•zabudowanych г gospodarzami mieszkalnych, a po-
datki у terragia do metropolii opłacających, (uti
constat z dekretu komissarskiego), oraz do samego
placu, titulo posledniey zborowego, antiąuitus vero
metropolitanskiego, dekretami komissarskim у sey-
mowym, superius wyrażonemi, za cerkiewny rekog-
noskowanego, nulliter jus ac interesse, sine ulla do
metropolii ratione ac praetensione, jako tyło ex
solą contiguitate kościoła у klasztoru swego sobie
formuiąc, eo intuitu rożne intruzie, przeszkody,
wiolencije у praepedycije ludziom, konsensa od ża-
łuiącego delatora do zabudowania na pomienionych
placach poswiątnych mającym, ustaw(icz)nie czyni-
cie, iakoż w roku przeszłym 1754, m-ca Maja 19
dnia ogród, za konsensem komissarskim żałuiącego
przez gospodarza Wyszynskiego na tychże placach
założony, zasiany у ogrodzony, violenter przez lu-
dzie swe klasztorne turmatim nasłane funditus zruy-
nować, rozrzucić, ogrodzenie porombać kazaliście
у ieszcze ustawicznemi odpowiedziami, pochwałkami
na czynienie dalszych inkonweniencii odgrażacie
się. Na ostatek z obżałowanym w. i. Neymanowi-
czem, in simili referuiąc się do wyż wyrażonych
toties dekretów oczewistych, listów podawczych у
do całego procederu, jako też mieniąc o to, iż co
obżałowany w. i. Neymanowicz, czy to ex proprio

ausu suo. czyli też w nadzieje zaszczycaiącey się
dla siebie protekcii w. urodzonego biskupa Wileń-
skiego у całey przeswietney kapituły Wilenskiey,
nullo habito praetextu, plac zdawna metropolitan-
ski, miedzy innemi placami w Wilnie na Zarzeczu,
quondam do cerkwi S. Piotra tamże na Zarzeczu
będący у przynależący, na poswiątnym cerkiewnym
mieyscu sytuowany, które to wszytkie place cer-
kiewne, cmentarzowe, poświątne, do pomienioney
cerkwi S. Piotra antiąuitus należące, dekretami
oczewistemi komissarskiemi у seymowemi, de acti-
bus et datis wyż wyrażonemi, do metropolii z pła-
ceniem terragii, cum directo dominio oney et cum
jurę omni praescripto, sine ulla cujusvis praepedi-
tione, są in perpetuum przysądzone, indebite za-
brawszy, dotąd one possyduiesz, insuper minando
na awulsę dalszych tamże na Zarzeczu placów
metropolitanskich od juryzdykcii metropolitanskiey
niewiedzieć quo titulo dc dworu, titulo Filipowi-
czowskiego, na gruncie metropolitanskim będącego,
sine ullo scitu et consensu, samego żałuiącego, iako
też urodzonego komissarza delatoris, implikuiesz
się, a zatym, po niepoiednokrotney requizycyi, ani
samych placów, do posessii żałuiącego aktualney
należących, nie postempuiesz, ani też terragiow,
podatków skarbowych exinde przychodzących pła-
cić nie chcesz, у tak wszyscy obżałowani ww. jedni,
funda ab antiquo metropolitanea nulliter pozabie-
rawszy у przywłaszczywszy, z onych nie ustempu-
iecie у terragiow, podatków zaległych et ad prae-
sens do skarbu actoris nie płacicie, drudzy zaś,
rożne praepedycyie, implikowania się, intruzie do
placów metropolitanskich arbitrarie czyniąc, znaczne
detrimenta w importancyi skarbowej- żałuiącemu
przynosicie, a rożnemi odpowiedziami, pochwałkami
infestuiecie. O co wszystko, ratione superius prae-
missorum, chcąc żałuiący z obżałowanemi ww. pra-
wem czynić, ante omnia do komportacii praw, za-
pisów, konsensow у innych wszelkich dokumentów,
ktoremi się obżałowani ww. zaszczycacie у ktore-
by ww. na też kamienice, domy у place metropo-
litanskie służyły, denique do komportacii kwitów
opłaconych wyderkaffu, poziemnego у podymuego
(z których palpabilis uszczerbionych antecessorom
у samemu żałuiącemu intrat z niepłacenia poziem-
nego, podymnego, wyderkaffu у innych podatków,
iako też poniesionych szkód, zakładaiąc za ww.
podatki rożne rzeczypospolitey abjuratowe, kontry-



555 -

bucije Szwedzkie, Saxonskie, prowianta Moskiew-
skie et id genus, a dotąd przez obżałowanych nie-
powroconych, będzie illucydacija), a zatym do ap-
probaty dekretów oczewistych, zaprzysiężonych, rel-
laciinych, seyraowych, koraissarskich, podkomor-
skich, listów podawczych z całym procederem
prawa у innych wszelkich spraw, dokumentów,
zapisów na juryzdykę ziemskę Wilenskę metropo-
lii służących, in omnibus punctis, vigore których
do obwarowania actori omnimodam securitatem
wieczystey posessii całey juryzdyki Wilenskiey z
kamienicami, dworkami, domami, z placami, mu-
rami zabudówanemi у pustemi, także z zaułkami,
ulicami onych cum directo dominio metropolii et
cum jurę omni praescripto od wszelkich obżało-
wanych ww. impetycii, violentii, prepeditii у intru-
zii, oraz do obwarowania, ażebyście ww. a data
praesenti terragia у podatki skarbowe z kamienic,
dworków, domów у placów cerkiewnych metropo-
litanskich, przez siebie possyduiących, punktualnie
quotannis przez gospodarzow swoich do skarbu ża-
łuiącego płacili у inne należytości przez onychże
pełnili do rosprawy, a za zaległe terragia, podatki
skarbowe rzeczy pospolitey, kontrybucije Szwedz-
kie, Saxonskie, prowianta Moskiewskie etc. gdy-
byście ww. sowitością żałuiącemu zapłacili naka-
zania, in casu vero niepłacenia takowych terra-
giow у podatków, do przysądzenia kamienic na
Szklanney ulicy przez ww. xx. Dominikanów Wi-
leńskich S. Duskich, tudziesz placów Bielikowi-
czowskiego у Hertmanowskiego, przez ww. xx. Je-
zuitów Wileńskich S. Janskich, a placów na Za-
rzeczu przez obżałowanego w. i. Neymamwicza
possyduiących, nie mniey placów у murów pustych,
zdawna metropolitanskich, we zbór Kalwiński obró-

conych, expost demoliowanych, do których obżało-
wane ww. Bernardynki Wileńskie S. Michalskie
nulliter implikujecie się, intruzie, praepedycije у
wiolencye czynicie, oraz innych wszelkich placów
wakuiących cerkiewnych per inaeąuitationem vr
posessyą actoris у onych circa jurisdictionem me-
tropolitaneam perpetuo zachowania, osobliwie za
kontrowenciją, dekretowi oczewistemu podkomor-
skiemu uczynioną, do wskazania zarąk, paen, win
kontrowenciinych na obżałowanych ww. xx. Jezu-
itach S. Janskich, a do nakazania przez tychże
obżałowanych ww. pomienionemu dekretowi in
omnibus punctis satisfakcii, distinctim do zapłace-
nia metropolii summy wyderkaffowey przez ww.
xx. Jezuitów a data non exolutionis za wszystkie
lata z kamienicy ąuondam Sołtanowskiey Saskiey,
ad praesens ww. Seminaryiskiey hucusque zaległey,
cum altero tanto, do skassowania wszelkich obża-
łowanych ww. quocunque titulo in praejudicium
metropolii wyprodukowanych, znayduiących się do-
kumentów wespół z żałobami, cytacyami, apellar
cyą, z procederem у z pretensyiami ww. nullitate,
do uwolnienia się per totum od onych, do nagro-
dzenia wszytkich szkód, niefruktyfikacii, expens
prawnych, occasione ww. poniesionych, do wskaza-
nia paen, win kontrowencyinych у innych de legę
na obżałowanych ww. wszystkich juxta raaeritum
actionis sciągaiących się, oraz tego wszytkiego, co
czasu prawa fusius deducetur, salva melioratione
żałoby, dellator wierność waszą tym pozwem cy-
tuie. Pisań roku tysiąc siedniset pięćdziesiątego
piątego, miesiąca Aprila piątego dnia. Na pozew
ziemski województwa Wileńskiego. A. Abramowicz

p. z. w. w.
Тоже, залъ II, гик. і у, папка №64, док. «Л?2/.

№ 361. - Около 1770 г.

Перечень документові, уясняющихъ принадлежность Дятницкой церкви иэв ст-
ныхъ плацовъ и доиовъ.

Aktorowie Imść XX. Bazylianie Wileńscy. Po-
zwany J. P. Stanisław Godlewski.

1-mo. O warowanie possessyi clziedziczney ka-
mienicy, domów у wszelkiego mieszkania, placów

cerkwi Swiato-Piatnickiey, do ichm. XX. Bazylia-
nów Wileńskich należących.

2-do. O skassowanie pigtensyi J. P. Godlew-
skiego, jako yitioso circulo do XX. Bazylianów et
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extra forum uprzątnioney, a zatym o ukaranie р -
nami ewokacyinemi i o wskazanie expensu praw-
nego.

3-tio. Respective zaś szukania. avulsum kamie-
nicy Wołmińskiey, jeżeli J. P Godlewski mocen
będzie z pod tylu dawności wydobywać i słuszne
do tego sobie ukaże prawo, tedy o odesłanie tako-
wey kathegoryi ad forum competens i o nakazanie
dalszych, na koło graniczących posessorow do repro-
dukcyi dokumentów, adcytacyi, kto za jakiemi i
jakie possyduie funda, między któremi i Wołmiń-
ska kamienica może się wyśledzić.

Cerkiew pod tytułem Swiatoy Piatnicy, w mie-
ście Wilnie, na Wielkiey ulicy, idąc z rynku po
prawey ręce leżąca, a pod dozorem Bractwa teyże
cerkwi będąca, że od niepamiętnych wieków do
metropolitów całey Rusi absolutnie należała,

I że posledniey murami raieszkalnemi, około
siebie restaurowanemi, przyozdobiona i miała przy
sobie znaczne place, cmentarz, szpital murowany,
domy drewniane, na tymże placu cerkiewnym za-
budowane, o tym krótkie a dokumentalne wypisują
się dowody.

1594, Apryla 15 dnia. List przedażny, od Iwana
Parfienowicza, protopopy Wileńskiego, Woyciechowi
Zdanowiczowi Kotkowskiemu, szewcowi, na dom
własnego budowania dany, w którym wyraża, iż
dom za 50 kop groszy litewskich, na placu cerkiew-
nym Piatnickim zabudowany, przedaie, z obowią-
skiem płacenia corocznie poziemnego po kopie gro-
szy litewskich prezbiterowi Piatnickiemu, lub opie-
kunom Bractwa teyże cerkwi z pomienieniem ubi-
kacyi, z iedney strony domu Woyciecha kupca, a
z drugiey strony prezbitera Piatnickiego, na placu
cerkiewnym zabudowanego, producitur z kopią
polską.

1594, Junij 19 dnia. Kopia listu, od burmistrzów
Wileńskich, opiekunów Bractwa cerkwi Piatnickiey,
temuż Woyciechowi Zdanowiczowi, szewcowi, na
zbudowanie czyli wymurowanie domu na ziemi cer-
kiewny Piatnickiey danego; w którym opisuie się
granica w te słowa: podle ściany murowaney
Piatnickiey od ulicy, która idzie z rynku do cer-
kwi drewnianey Sw. Mikołaia z jedney strony, a
z drugiey strony dom Woyciecha, siodlarza, kupca,
a tyłem ten plac leży do budynków prezbitera

Piatnickiego. Też Bractwo listem swoim dozwala
Woyciechowi Zdanowiczowi na placu samemu mie-
szkać i sąmsiad chować, a corocznie płacić po pięć
kop groszy litewskich Bractwu, czyli opiekunom
teyże cerkwi, producitur list z kopią polską.

Z tych dwuch dokumentów przeświadczą się,
iż cerkiew Piatnicka miała znaczne przy sobie place
i domy mieszkalne.

1609, Junij 23 dnia. Dekret Trybunalski com-
positi judicij, w sprawie X. Alexandra Lwowicza,
prezbitera Piatnickiego z obywatelem Wileńskim
Tupiką o zabranie rzeczy cerkiewnych z cerkwi
Piatnickiey zaszły, z kopią polską producitur.

In subsequeuti po pożarze Wilna, a w nim cer-
kwi, szpitalow i domów cerkiewnych J. W. ś. p.
Hyppaciusz Pociey, metropolita całey Rusi, nie.
maiąc sposobności restaurować pogorzałych cerkwi,
szpitalow i innych domów, one wieczystym prawem
J. XX. Bazylianom Wileńskim, pod tytułem Swię-
tey Troycy mieszkaiącym, na zawsze ustąpił, które
lubo nescitur ąuali fato zaginęło; dowodem jednak:

1611, Augusta i dnia. Przywiley króla Imści
Zygmunta III, którym tenże nayjasnieyszy Regnant
na instancyą ś. p. Józefa Welamina Rutskiego,
archymandryty Wileńskiego, list, czyli prawo wie-
czyste ś. p. Hyppacyusza Pocieja, metropolity ca-
łey Rusi, na cerkiew Piatnicka, na szpital i na
pogorzałe tam domy klasztorowi Wileńskiemu wy-
dane, temuż klasztorowi na wieczne czasy potwier-
dziwszy, dochody tak z domów, na placu cerkiew-
nym Piatnickim będących i być maiących, jako też
z sklepów znayduiących się dla J. XX. Bazylianów
Wileńskich pozwolił i zabezpieczył. Producitur
przywiley z extraktem i kopiami polskiemi.

Tandem w poznieyszym czasie, gdy między J.
W. w Bogu przewielebnym Józefem Welaminem
Rutskim, metropolitą całey Rusi, a sławetnymi
burmistrzami i raycami miasta Wilna kłótnie o
jurysdykcyą nad mieszkańcami, na placach i grun-
tach cerkiewnych mieszkaiącymi, wszczęły się, do
czyiey by jurysdukcyi, czy do metropolitanskiey,
czyli też do mieyskiey należeć mieli? Pod owczas
J. W. ś.. p. J. X. Eustachiusz Wołłowicz, biskup
Wileński na zaspokoienie sporu i kłótni J. X.
Malchera Heliaszewicza Gieysza, kustosza Wileń-
skiego, sekretarza J..K. mści, tak na opisanie gra-
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nic placów i gruntów cerkiewnych, jako też na
rozeznanie jurysdykcyi mieyskiey . i metropolitan^-
skiey, za obustronnym zgodzeniem się wyznaczył.

Który to J. xiądz Malcher Heliaszewicz Gieysz,
kusztosz Wileński w przytomnośi Krzysztofa Kier-
nowiszki, гаусу Wileńskiego, Woyciecha Zabinskiego,
notarii publici i dalszych, opisuiąc cerkiew Swia-
toy Piatnicy, л te słowa wyraża: tegoż dnia by-
liśmy na cmentarzu cerkwi Swiętey Piatnicy, na
którym cmentarzu domów kilka pobudowanych,
która cerkiew jednym koncern w głowach do ulicy
Zamkowey, przeciwko Rożycowey kamienicy, a dru-
gim końcem do kamienicy p. Tupieki, a bokiem
jednym do ulicy Sawiczey, a drugim bokiem podle
kamienicy p. Sycinskiego. Dowodem tego:

1619, Maia 26 dnia datowanego, a 1670, Julij
1 w Trybunale corapositi juditii aktykowanego
extrakt dokumentu attestacyinego, granicę opisują-
cego, z kopią producitur.

Z wyrazu ktorey granicy ubicatio kamienicy
Wołminskiey, acz w ruderach i dotąd in existenti
w dziedziniec Chodkiewiczowskiego pałacu zabraney,
podle cerkwi Piatnickiey wydaie się, a nic z ni 17
do possessyi i mieszkania cerkiewnego J. XX.
Bazylianie nie zabrali.

1627, Apryla 27 dnia. Prawo na domek, przy
cerkwi Piatnickiey będący, od Barbary Ihnatowny,
żony Woyciecha Zdanowicza, córce swey Janowey
Ambrożewiczowey dane, w którym przy końcu
ехргітіШг, iż za czynsz z placu Piatnickiego płaci
się po pięć kop do klasztoru SS. Troycy J. XX.
Bazylianów. Producitur prawo, latino idiomate pi-
sane.

1648, Maia 19 dnia. Zrzeczenie, czyli prawo
przedażne, od J. X. Alberta Surowskiego, plebana
i dziekana Wileńskiego, tudziesz od J. XX. wika-
ryuszow kościoła parafialnego S. Jana, na domek
na placu cerkiewnym S. Piatnicy będący, za zło-
tych polskich sto J. X. Аіехети Dubowiczowi, opa-
towi Wileńskiemu i Supraslskiemu i całemu kla-
sztorowi J. XX. Bazylianów, przy cerkwi S. Troycy
zostaiącemu, wydane, w Magdeburyi Wilenskiey
przyznane producitur z kopią.

1662, Marca 20 dnia. Testament J. P. Stani-
sława Daszkiewicza, towarzysza chorągwi J. W. J.
p. Marcyana Oginskiego, podstolego Litowskiego,

w którym inter alia wymieniwszy kamienicę Piat-
nicką, na placu cerkiewnym J. XX. Bazylianów
Wileńskich sytuowaną, tęż kamienicę, alias mnry
tylko, na placu cerkiewnym erygowane, W. J. X.
Janowi Kazimierzowi Woysznarówiczowi, kancle-
rzowi Wileńskiemu, bratu swoiemu zapisał. Produ-
citur testament.

Na fundamencie którego testameutu W. J. X.
Kazimierz Woysznarowicz, kanclerz kapituły Wi-
lenskiey, będąc aktorem kamienicy, Świata Piatnica
nazwaney, na gruncie cerkiewnym XX. Bazylia-
nów Wileńskich sytuowaney, tęż kamienicę pra-
wem wieczysto zrzecznym J. X. Marcyanowi Biał-
łozorowi, archymandrycie Wileńskiemu et toti com-
munitati zakonu S. Bazylego wiecznością zrzekł
się i ustąpił. Na to:

1664, Jnnii 13 dnia. Prawo zrzeczne darowne,
na kamianicę Piatnicką J. XX. Bazylianom Wi-
leńskim służące, producitur.

Z poprzedzonych tedy dokumentów jasna sądo-
wi podaię się wiadomość, iż na gruncie cerkiew-
nym Swiatoy Piatnicy, oprócz cerkwi, cmentarza
i szpitala murowanego, były domy budowane, to
iest dom Woyciecha, siedlarza, kupca, dom Woycie-
cha Zdanowicza, szewca, a po nim sukcessorow iego,
dom wikaryuszow farskich kościoła S. Jana i dom
prezbitera Piatnickiego, oprócz tego kamienica
murowana Daszkiewiczowska i dalsze mury i
sklepy.

1716, 9bra 28 dnia. Protestacya, nomine J. W.
Leona Kiszki metropolity całey Rusi i wszystkich
J. XX. Bazylianów konwentu Wileńskiego na ma-
gistrat Wileński o poczynione w kamienicy Piat-
nickiey wiolencye, o wzięcie gospodarza i o dalsze
pretensye w grodzie Wileńskim zaniesiona, produ-
citur.

1718, Xbra 12 dnia. Dekret remissyiny w
sprawie J. XX. Bazylianów Wileńskich o niesłu-
szne sądzenie gospodarzow, w kamienicy Piatnickiey
mieszkaiących, producitur.

Tandem w roku 1771, miesiąca 8bra 16 dnia,
J. p. Stanisław Godlewski mimo tak dawną, real-
ną i dokumentalną ichm. XX. Bazylianów Wileń-
skich kamienicy Piatnickiey posessyą i mimo dy-
spozycyą praw oyczystych, idque konstytucyi 1726
i konstytucyi 1764 koronlcyiney, w kwestyi co
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gnitionis jurium successionum et granitiernm do
Trybunału koła compositi juditij tychże J. XX.
Bazylianów Wileńskich o tęż kamienicę pozwawszy,
dekret copiarum spraw cum decisa comportatione
documentorum praejuditiose superlucratus, produ-
citur dekret, oraz legantur konstytucye korona-
cyine, korrektura jurium titulo: Trybunał Duchow-
ny, i na drugim mieyscu: Trybuuał jakie ma są-
dzić sprawy, tudziesz animadvertetur dawność
ziemska w statucie artykuł 91, rozdział 4.

A zatym, jako sprawa sukcessyina, cognitionis
jurium et granitierum in minori subselio niedrabo-
wana, wedle myśli praw allegowanych, ad forum
competens powinna być odesłana, a za ewokacyą
i przyczynienie expensow, peuy i restytucyą tychże
expens dla J. XX. Bazylianów na J. p. Godlew-
skim wskazać należy, w czym ad petita referują
się actores. ,

Тоже, залъ Б, гик. 2, папка 2, док. J&

№ 362. - Около 1770 г.

Объясненія бавиліанъ Вил нскаго свято-Троицкаго монастыря по иску къ нимъ

о сановольномъ якобы занятіи ими доиа, называ маго Волминскииъ и Сицин-

скимъ, рядомъ съ Пятницкою церковію.

Odpowiedź ichmć xx. Bazylianów Wileńskich,
broniąca ineąuitacyi i. p. Godlewskiemu, a dopra-
szaiąca sie inąuizycyi seu podkomorzego, i adcyta-
cyi dalszych w koło graniczących possesorow w
odwodzie, iż nie zaieli do swoich cerkiewnych pla-
ców kamienicy Wołmińskiey, czyli Sycinskiey nie
possydowali, ani teraz possyduią, lecz u innych
sumieżnikow nayduie się. Tudzież warowanie pos-
sesyi placów, domów, kamienic, mieszkania cer-
kwi sw. Piatnickiey.

Że na gruncie s. Piatnickiey oprócz cerkwi,
cmentarza i szpitala murowanego, były domy
wielorakie, 1-szy Woyciecha, siedlarza, kapca, drugi
Woyciecha Zdanowicza, szewca, a po nim sukcesso-
row iego, trzeci wikaryuszow Farskich, kościoła
sw. Jana, czwarty dom prezbitera Piatnickiego; a
okrom tych ieszczo kamienica murowana Daszkie-
wicza, i dalsze mieszkanie, mury, sklepy, około
cerkwi sytuowane, wprzód w dziedzicstwie metro-
polity Ruskiego, posledniey za przelaniem tegoż
metropolity dziedzicznego prawa na xx. Bazylia-
nów, przywileiem króla Zygmunta utwierdzonego,
ciż i. xx. Bazylianie byli i są wieczystemi pomie-
nionych własności cerkiewnych possessorami, dał
o tym wiedzieć product i wszystkie od i. xx. Ba-
zylianów do ninieyszey sprawy zakomportowane
dokumenta świadczą.

In contra gdyby do takowych cerkiewnych at-
tynencyi mieszkania kamienica Wołmińska, czyli
Sycinska od Strawinsklch, wojewodów Mińskich,
albo od Horskich była kiedy zajęta, zabrana i do
dzierżenia xx. Bazylianów przywłaszczona, ani
Strawinscy, ani Horski, jeżeli tylko na niego po
Strawinskich sukcessya spadła, iako non deducitur,
nie manifestowali się, de avulso nie procedowali.

Quaeritur zatym, jeżeli Strawinscy, a po nich
lat 100 Michał Antoni Horski, przyznaiącysię, acz
bezdowodnie, do sukcessyi kamienicy Wołmińskiey,
Sycińskiey, possessyi oney przez żaden sposób do
i. xx. Bazylianów nie utracili? Jakże dzisiay i. p.
Godlewski w tak późnym wieku ma i może za
iedną illacyą naydywać у zyskiwać u Bazy-
lianów?

Wszakże między takowych, z iedney strony
oswiadczaiącym zabranie gwałtowne, a z drugiej-
strony wyprzenia się tego sporem, gdyby się rzecz
do sądu jeszcze za wieku Strawinskich, albo Hor-
skiego, w skardze na Bazylianów wytoczyła, ina-
czey by ułatwić się nie mogła, tylko wedle zamiaru
у przepisu praw narodowych, o wybiciu (z) spokoynego
dzierżenia stanowionych, a te są: Art. 92, i Konst:
pod nim 1453. II. L. 222 i 1588, fol. 451, oraz
Arto 100 z Roz. 4 i Konst. takoż pod nim 1576,
fol. 305."
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Weyrzcćże teraz ścisłe w myśl i rozrządzenie
praw pomienionych, jeżeli sprawa Godlewskiego
była i jest w obrębie onych.

Pierwsze Art. 92 daie wiedzieć wybitemu z
spokoynego dzierżenia, ażeby on ku odzyskaniu
straconey possessyi, z prawem słusznym nabytym,
albo naturalnym, za ktorymby przy woźnym i
szlachcie wszedł w dzierżenie, i z dowodem wybi-
cia gwałtownego w jak nayprędszym czasie na
urzędzie właściwym, takoż przez woźnego i stronę
szlachty oświadczonym, szedł do sądu, vide Pa-
rag. l-mum.

Drugie paawo Art. 100 i Konst. pod nim toż
samo opiewa, i jeszcze przydaje: iż gdyby i гл.
słusznym prawem kto trzymał, a intromissyi nie
miał. tedy dobra utrącać pewinien.

Obrócić że się teraz na munimenta sprawy w.
Godlewskiego, ciągnącego z nich dla siebie sukces-
syą, azali iak Strawińskich zapisy, ba i samego
Horskiego skrypt opiewa? jak Godlewścy skarżą,
iż za wieku tamtego zabrana kamienica.

Więc ktokolwiek gwałt cierpiący musiał by i
powinien bez omieszkania swoią krzywdę zażale-
niem obnieść.

A że żadnego gwałtu nie cierpieli, naymniey-
szey cząstki kamienicy do Bazylianów nie utracili,
przeto żadnego i kroku prawa jako nie mogli, tak
nie uczynili: videantur przeciwnej' strony wszyst-
kie aż do wieku Horskiego dokumenta.

Owoż jak widzialny błąd, a jeszcze z tak nie-
baczną konsekwencyą: іч z siebie, z domysłu
swego, więcey przypisuie sobie Godlewski wiado-
mości w poźnieyszym, niżeli poprzednicy jego w
dawnieyszych czasiech żyiący wiedzieli i doświad-
czyli.

Żył i possydował naypoślednieyszy dziedzic ka-
mienicę Wołmińską Strawiński wojewoda Miński
około roku 1631.

Żyli i possydowali obok własności swoie j . xx.
Bazylianie, Strawiński nic z kamienicy Wołmiu-
skiey nie utracił placu, Bazylianie nic z utraty
Strawińskiego, jako jey nie było, nie korzystali.

Że tak w istocie czas i possessya tamtego
wieku przeminęły, świadkiem jest spokoyność tych
obu stron w sąsiedzetwie i sumiożnoy granicy
traktowana.

Kiedy Strawiński nie zostawił potomności pre-
tensyi do Bazylianów, a Bazylianie swoim następ-
com nie zostawili ciężaru restytucyi.

A czemuż dziś Godlewski odstępnemi od po-
przedników swoich dąży krokami? i za co ich dla
swoiey niespokoynosci niespokoynemi czyni?

Po wygasłey zaś linii Strawińskich znowu
upłynęło lat 100 possesyi i. xx. Bazylianów, a
żadną prepedycyą i skargą o zabranie do niey
kamienicy Wołminskiey nie przecięta, czemuż tak?
bo podobney sukcessorowie Strawińskich, jak ich
antecessores doświadczali w sąsiedzetwie spokoy-
ności.

A czemuż i. p. Godlewski zaczął się kłócić?
bo cudzą rzecz i przy cudzych dokumentach, od
niewłaściwego aktora, nigdy w possessyi Wołmin-
skiey kamienicy niebyłego, wziętych czyli nalezio-
nych zaczoł przywłaszczać, a jako błąkaiący się
po niewiadomych mieyścach. właściwie do niey
nie mógł trafić, i nie trafił, ale za Bazylianską
napasnie uiął się własność.

Tak zawsze w tey napasney, dopóki należny
dziedzic do Strawińskich dokumentów nie znaydzie
się, i ad comportationem oraz extraditionem nie
pozwie, będzie trwał prozekucyi.

Nie był Michał Antoni Horski kamienicy Woł-
minskiey aktorem, bo ani mu naturalne, ani na-
byte prawa, a za niemi intromissya żadna nie idzie
w pomoc.

Na to znowu przeyrzec wszystkie Godlewskiego
sprawy, żadnego dowodu dziedzictwa, possessyi,
intromissyi dla tegoż Horskiego nie dostarczaią; a
przecież wymieniona Koust. 1576, fol. 305 etiam
za słusznym przyznanym prawem i aktu dzierżą-
cemu dobra, bez intromissyi na nie, beśpieczeństwa
possessyi nie daie, ale mimo wszelką dawność,
pozyskać sukcessorom dozwala, Videatur.

Nie będąc zaś Horski possessorem, nie mogl
nic z possessyi, ktorey nie było, utracić, jako i w
prawie od siebie Godlewskiemu wydanym nie skar-
ży Dazylianow o zabranie mu przez nich Wołmiń-
skiego placu i nie zaleca Godlewskiemu o to prawa
czynić, dochodzić, lecz wyraźnie poświadcza we
srzedzinie, jakoby wolną, swobodną do dziedzicze-
nia oddaie, przedać, zastawić, darować i jako
chcąc obrócić dozwala. . #
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Więc wedle takowego prawa, a ile nabytego,
gdyby one in effectu reali ex possesso Horskiego
na Godlewskiego przelało się, koniecznie musiałby
i byłby obowiązany, z nauki allegowaney Konsty-
tucyi, Godlewski siebie zaintromittować i do poty
possessyą zaszczycać się, póki by mu gwałtowność
Bazylianów oney nie odebrała, i tak Godlewski niby
po szczeblach jakich szedłby do powrotu possessyi,
nayprzod ukazuiąc prawo słuszne, za nim in-
tromissyą i possessyą, na ostatek dowód wybicia
siebie z takowey possessy a sąd właściwy w swoim
czasie przekonany strony skarżącey dowodami,
mógł by jey wwiązanie decydować.

Skoroż, Godlewski równie jako i mniemany jego
jurisdator Horski nie był w possessyi i żadney
dla siebie do sądu nie daie intromissyi, owszem
kiedy on własnym manifestem niebytność possessyi
Horskiego i swoiey oświadczył, skarżąc Bazylianów
o dzierżenie z dawnych czasów, a siebie za pra-
wem i dokumentami Horskiego niedopuszczenie.

Nad to, kiedy on tymże manifestem, ani roku,
dnia, miesiąca, w którym by czasie, ani osób, za
czyiego dziedzictwa, у przez którego z Bazylianów
starszego odięta posessya, a prawo statutowe Art.
92. od wybicia kogo z dzierżenia naydaley w 10
niedzielach samego pana, któryby bądź sam, albo
przez sług, poddanych swoich, z czego wybił, albo
odiął, pozywać każe. Tudzież Art. 19 R. 4. Parag.
3. Ktoby w pozwie dnia, roku, miesiąca nie do-
łożył, od takowey żałoby każdego pozwanego
uwalnia.

A jakże i. p. Godlewski ma sąd zapewnić? a
stronę zkonwinkować o posessya i zyskać powrót
do niey, kiedy z niey nikt z antecessorow God-
lewskiego nie wyzuty i nie skarży się o to?

Rzecz pewna: że ani Horski nieposiągnął po
Strawińskich, ani Godlewski po Horskim kamie-
nicy, bo od r. 1631 żadney nie doprowadza, ani
z prawa natury, ani nabytego, przez lat 100 de-
scendencyi i dowodu na nie, solummodo rasa charta,
przyznanie wedle Art: 1.2. у 7. Rok. 7. i aktami
wedle Artykułu 82. Roz. 4 niezaszczycona produ-
citur et ignotum, jeżeli nawet przez Horskiego
stanowiona, albowiem Horscy kniaziami pisali się,
tu zaś bez tego tytułu nayduio się. Legantur pra-
wa, oraz yideatur dokument Horskiego у taryfa
mieyska.

Więc naturalna konsekwencia, że ten musiał
obiąć po Strawińskich, komu ona albo przez suk-
cessyą, albo za konwikcyą należała; a zatym nie-
odbita potrzeba adcytacyi nakoło graniczących
possessorow, za reprodukcyą których dokumentów
odkryie się kamienica Wołmińska, kto ją i za
czym possyduie. Potrzebna też i nieuchronnie in*
kwizycya, brfigdy z pisma za stołem o pozycyi,
rozległości placów, a na ostatek o zabraniu i pos-
sydowaniu onych dotąd sąd nie może powziąć
światła, kto i kiedy, i za iakowym powodem dzie-
dziców kamienicy Wołmińskiey gwałtem, czy bez
gwałtu wyzuł, expossessionował, więc trzeba świad-
ków, ktorzyby o tym wszystkim sąd uwiadomili,
a sąd każdy aby co czyiego, i na jakim mieyscu
naydzie, temu mógł bez zawodu oddać.

Na to krom świtła naturalnego, jeszcze daią
się wyraźne prawa, iż w takowych okolicznościach
inkwizycya iść powinna. Konst. 1588 fol. 461. i
Konst. 1598. fol. 73. pod Art. 92. R. 4.

A jeżeli z tych praw nie dość będzie konwik-
cyi, tedy sąd wedle zalecenia Art. 54. R. 4. Pa-
rag. 4., przychilaiąc się .do bliższey sprawiedliwo-
ści według sumnienia swego, przykładem praw
chrześciańskich ma spór konkludować, videatur
Art. 54.

Czyliżby przystało na sumnienie, na sąd spra-
wiedliwy, na prawo chrześciańskie?

Ażeby za położoną od kogo skargą, więcey
skarżącemu, niżeli odwodzącemu się, bez przeświad-
czenia zupełnego, wierzył.

Quaer., za kim że tu więcey idzie do sądu ewi-
kcyi? niech Godlewski, a w stopniu jego syn pro-
ceduiący wnosi, у tylko wnosi, że nie w inszym
mieyscu być powinna Wołmińska Sycińska ka-
mienica, tylko tam, gdzie on ukazuie.

J. xx. Bazylianie przeczą temu, a razem do-
wodzą, że ich tam własności cerkiewne od niepa-
miętnych wieków stały i dotąd nieprzerwanie bez
odmiany possyduią się, a kamienica Sycińska podle
cmentarza, nie w cmentarzu bokiem do cerkwi
znaydować się powinna, i •/, oney naymnieyszey
cząstki nie zabrali do cerkwi; i na to autentyczne,
odwieczne possessyą przywileiami nayjasn. regnan-
tow stwierdzone daią dowody.

A że nigdy z placu czyli kamienicy Wołmiń-
skiey nikogo nie wyzuli, samych że Zabinskich,
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Pierwszy że prawo,Horskiego, a zanim dzie-
dzictwa Godlewskiego nie mogą xx. Bazylianie na-
ganiać bo, me nteymnią sio i nie są щ capite
Michała Ant. Horskiego aktorami, ale za osobliw-
y m , zap.sami.nadaniami inszych kamienic, placów
dp,cerkw, S.Piatnickiey. należących, są dziedzicami'
i poeseeoramj a z kamienicą Sycińską, Wołmiń-

^ s a T T J ЬУС S a m l ^ ^ « m podanedo sądu dokumenta graniczącemi.

R. Że nie są, iako i nie szukaią, nie zadr
spadków Bazylianie p o Horskim, *

zyliąnow nie nąyduje. sję. Wî c,. między, takim
sprawy położeniem, któż by już wątpił, iż, i. Ą,
Godlewski próżnie i napasnie Bazylianów kłóci i
cała jego sprawa, iako bezdo.wodna i dawnością
zagubiona, wniwecz nje.była u każdego sądu obró-
cona?

Tym bąrdziey, ktożhy, mpgł у wynajaz^ sposób
to. i. panu, Godle wskiemu do ppssessyi per inęąui-
tationem sądzić, co ieszcze o pewnym mieyscu znaj-,
dowania się kamienicy, o jey rozległości, i poło-
żeniu granic właściwych sąd zpewnić nie może?

Quaer. coż jest z siebie inequitacya? jest to od
iednego odebrać, a drugiemu dać maiętność.

A czyliż podobna bez dowiedzenia, się, kto jest,
i być powinien kamienjcy Wołminskiey possesso-
rem, co nakazana następującym wyrokiem odkryie
adcytacya, nadawać Godlewskiemu possessyą?

Skądże znowu urzędnik do inekwitowania weź-
mie miarę, gdy mu wprzód przez należyty sąd nie
będzie wymierzono? a to wszystko, wydoskonalić
się może przez właściwą sądu Podkomor. juris-
dykcyą.

Jakoż że obeyść się sam i. p. Godlewski bez
wynaydzenia granic, obszerności, ubikacyi, przed
inequitacyą nastąpić powinnych, własna kwestya
jego w sprawie rozróżniająca się tego wyciąga.

Kiedy taryfa mieyska plac Horskiego za kra-
wieckim у szewieckira cechami kładzie у z do-
świadczenia pokaże się w tyle dziedzińca Chotkie-
wiczowskiego pałacu.

Przeciwnie zaś kamienica Sycinska, Wołminska
podle cerkwie i bokiem do cerkwi leżeć powinna,
a z widoku pokaże się to jawnie wesrzodku i w
samym pałacu, Chotkiewiczowskimi być leżąca, więc
między, różnością i niepewnością położenia, trzeba
obejścia granicznego, a z»tym jurysdykcyi Podko-
morskiay.

Na co wiedzieć o sporach ziemnych Art. '2. R.
9., że ie za odesłaniem od sądów krajowych pod-
komorzy roztrząsać i rozsądzać powinien.

Concłuditur zatyra, że adcytacya possessorow,.

graniczących dla reprodukcyi dokumentów, a in- j lega, nie zaszczycony, dążnością"
kwizycya dla dowiedzenia się, kto i kiedy, ą dla!/>rzjrięty. ' '
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so hwszych fundow, kamienic, placów, domów za
osobliwszem, wieczystemi zapisami, nadaniami byli

są dz.edacami. a ta possessya w€dle wyrazów
dokumentalnych miała w perspektywie kamienicę
Wołminska .ycmską, bokiem podle cerkwi situo
waną, ooncedit. Lecz gdyby, ta okoliczność usta do
nagamenia nierealnego Horskiego skryptu Bazy-
lanow i każdemu, kogoby o n tylko dotknął, z a w -

rała, fortiter negatur.
Bo on jest ustronny mimo w ł a s c i w y c h S t r a .

winsk.ch następców, którzy, z swoiemi poprzedni-
kami zgodne z Bazylianami mieli sąsiedztwo i o
zabranie Bazylianów nie zaskarżyli *

On jest, którym błędnie bez dedukcyi i Zosta-
w.oney przez samego autora nauki, mimo istotny,
plac Wołrmnski na właściwym,, mieyscu, bez
uszczerbku od j . xx. Bazylianów dotąd u należy-
tego possessora, co się z adcytacyi dalszych grani-
czących pckaże nayduiący się n a inHym mieyscu,
Godlewski, nie zgubiwszy szukąiąc, własności Ęazy-
hanskie zabiera. On iest, który z własnym oyca
Godlewskiego co do possessyi,- a zatym realności
aktorstwa Horskiego walczy manifestem. '

On iest, nąkpniec, który ani przydaniem, айі
ąktykacyą,, ani mtrpmisąą, bez '

pod-
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A zatym iż iest zewsząd niepewnym do posią-,
gnienia tego, czego sam ow prawodawca nie po-
siadał, ni sobie po Strawińskich, ani od siebie
Godlewskiemu nie zaintromittował.

Nadto nie dowodzi się z tey linii być Horskim,
który w taryfie mieyskiey nayduie się, bo w niey
kniaź Horski, tu zaś w prawie bez tego tytułu
zwierzchu i na spodzie simpliciter zapisany i pod-
pisany.

Z pieczętarzami i w atramencie, i w nomen-
klaturach nie zgodny, bo pieczętarze iednostaynym
czarnym podpisywali się atramentem i nic o no-
menklaturach nie wspomnieli, więc kto wie, o ia-
kiey wzmiankowali Wilen., czy sukcessyiney po
Strawińskim, która Sycińską Wołmińską nazwała
się, czy własney Horskiego po kniaziu dostałey, a
w innym mieyscu, niżeli Sycińska, po za krawieckim
у szewieckim cechami położoney.

Więc słusznie у sprawiedliwie xx. Bazylianie
takowe attentatum, którym przez zawodności iego
у niebyłość rzeczy są dotknięci i krzywdzeni na
własności swoiey.

2-gi argument albo illacya i. p. Godlewskiego,
za tymże prawem instancyiuiąca, iż kiedy taryfa
1690 po Erklu, mularzu rozumie być nastałego
kniazia Horskiego dziedzicem.

Więc nie fałszywie Horski Michał Antoni za-
szczycił się w prawie, od siebie Godlewskiemu wy-
danym, aktorstwem kamienicy Wołminskiey Sycin-
skiey, w Wilnie sytuowaney, bo musiał iakowym
kolwiek prawem u pomienionego Erkla mularza
nabyć.

Eep. Ten suplement do prawa, jako jest od
celu swego i planty i. p. Godlewskiego daleki, a
sobie przeciwny, tak bardziey ów skrypt Horskiego
osłabia i nikczemni.

Bo jeśli taryfowey szuka kamienicy, toć oną w
innym mieyscu i nie po Strawińskich, lecz po Erklu
mularzu brać powinien i mieć wierne a barwiane
w prawie z taryfą tradycye.

A kiedyż prawo, wyliczaiąc wszystkich dziedzi-
ców, ostatniemi Strawińskich czyni i po nim Hor-
skiemu sukcessyą oddaie, a taryfa, ktorey równie
Godlewski do sprawy używa, kamienicę Wileńską
nie po Strawińskich, lecz wyraźnie po Erklu mu-
larzu być dostała kniaziu Horskiemu wzmiankuje
i że on nabył od tegoż mularza, tak wnosi God-

lewski, więc -i wnioskiem swoim i taryfą prawa
Horskiego, nie na Sycińską, Wołmińską, po Stra-
wińskich, lecz na inszą kamienicę mieć zdaie sie
i ukazuie, a przez to samo wiarę mu we wszystkim
odbiera.

A jakże mu w ten czas wierzyć i maią chwa-
lić xx. Bazylianie, kiedy on z nastania swego, z
sprawienia, z nie хекисуі i jeszcze z fałszywych
w sobie wyrazów, okoliczności, procedencyi i samego
i. p. Godlewskiego błędliwey interpretacyi iest
nagannym, iest zawodnim i nikczemności pod-
ległym.

3-ci argument, iż i. p. Godlewski idzie na tym
do juramentu, że za takowym prawem Wołmińskich
Sycińskich kamienicy jest aktorem na tym, że xx.
Bazylianie, oną w mury swoie zabrawszy, dotąd
possyduią, i konkluduiąc siebie, że z dokumentów
pozycyą opisuiących i od archytektow został prze-
świadczony, a zatym powinien być wysłuchany w
przysiędze.

Rep. Odważna i wczesna a barziey parcyalno-
ścią д -łasną zaćmiona do juramentu rezolucya tyle
rna nieuchronnych za sobą niebespieczeństw, ile
widoków i światła z przełożoney powyżey xx.
Bazylianów niewinności pokazuie się, iż oni nigdy
nic żadnemu z owych kamienic nie odbierali, o to
nie skarżeni, tylko opinative, a i to w kontrower-
sii Strawińskich dokumentów i samemu Horskiego
prawu w późnym czasie przez samego Godlew-
skiego zamanifestowani, którego skarga gdyby była
naywcześnieĵ sza i naypozornieysza, przecieżby nic
stanowić bez oczewistych świadków, albo jawnych
dowodów, dokumentów nie mogła, bo tak uczy
prawo desuper allegowane i Art. 54. R. 4. Par. 1,
który legatur.

Toż dopioro zaufanie w pobudkach i pokątnych
między sobą z architektem bez wzaiemnego odporu
i pokazania realnych znaków, dowodów na kamie-
nicę, rozmiarach i mappowaniu równie iest dla sądu
nie pewne, jako dla strony nebeśpieczne у zawodne,
bo sąd przy architekcie, ani architekt przy sądzie
ninieyszym nie byli i nie są przytomni, a zatym
i architekt inaczeyby może przed sądem, niźli
przed stroną swoią mappował i demostrował i sąd,
jako niernaiący z Bazylianami sprawy, inaczey by
może wyrozumiewał mappowanie i demonstrowanie
architekta.'
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Y czyliż podobna, albo kiedy słychana, ażeby
kto na takich fundamentach bez rozsądku i zwe-
ryfikowania dokumentów i z gruntem za stołem
na mappach rysował dekreta z pobudek i remon-
stracyi architekta jedney tylko strony, • bez zapro-
wadzenia przez drugą stronę granicy i wysłucha-
nia dowodu słuchał juramentu?

4-ta i p. Godlewskiego illacya, że w tey spra-
wie nie podkomorzego, lecz architekta trzeba, bo
nie o grunt, nie o ziemię, lecz o mury i zabudo-
wanie idzie, a jak to przed tym było sytuowanym,
flawzaiem nauczaią dokumenta, у że wedle nich
wyrażania nie już j . x. Bazylianie graniczą, lecz
per totum w murach swoich possyduią, a zatym
niech będzie im jurament tu uznany, ażeby poty
archytektowi ukazali, póki possessyą swoią placu
Sycińskiego zaięli.

R. Z iakieyże reformy prawa do ułatwienia
sporów granicznych na mieyscu podkomorzego ar-
chitektów wyznaczać, Konst. nowa nie pisze; Sta-
tut, nad który inszego do spraw granicznych niema
kray prawa, nie już archytektow, lecz ziemską
podkomorską wyznacza jurysdykcyą, i nie z archy-
tektoniki ułatwiać spory, lecz przez pismo, śwadki,
i jurament: a to nie gdzie indziey wykonać, tylko
na piennym mieyscu każe, widzieć naukę w Ro-
zdziale 9.

Nie stanęły i stanąć nie mogły wprzód mury,
jeśli gruntu nie było, a zatym, wynalazszy granicę
gruntu, wynaydą się i mury, albo wystawieniem
nowych, albo zapłaceniem starych.

To co do sposobu w sprawie grauiczniey obey-
ścia się. Co się zaś dotyczę konsekwencyi j . p.
Godlewskiego, iż mu dla tego teraz sądzić kamie-
nicę, że on ma na nią dokumenta, a za nimi nie
possyduie; lecz j . xx. Bazylianie, co przed tym z
nią graniczyli, to teraz ją całkiem jakoby zabraw-
szy dzierżą.

Ta temu wszystkiemu, o czym powyżey i wzglę-
dem dokumentów i względem pessessyi llorskiego,
a od niego Godlewskiego niebyłey, mówiło się,
przeciwi.

Bo wszakże nie na to i o tym piszące ma God-
lewskl Strawińskich dokumenta, że kamienicę Sy-
cińską, Wołminską albo llorskiego Bazylianie kiedy
gwałtownie zabrali, a zatym powinni wrócić, lecz
na to, iź ona z cerkwią Piatnicką z domami xx.

Bazylianów, przy teyże cerkwi rościągaiącemi się,
graniczyła i w possessyi wprzód Źabow, potym
Sycińskich i dalszych, na ostatek Strawińskich
naydowała się, więc wywiedzieć się у о sytuacyi
graniczenia takowego, i o possessyi, kto ją po
Strawińskich dotąd zatrzymuie, a to przez powinna
wszystkich nakoło graniczących cytacyą, potym
inkwizycyą i sąd podkornorski, czego j . xx. Bazy-
lianie dopraszaią się, ułatwi się.

Względem' zaś obowiązania dekretem j . xx.
Pazylianow, ażeby oni pod juramentem archytekta
po murach wodzili у swoiey własności wyprzysię-
gali się, na to ani daie się odpowiedź, bo takowy
strony przeciwnej- obmysł ani z prawem, ani z
doświadczeniem nie zgadza się: owszem wszelkiey
widoczności i sprawiedliwości przeciwi się.

5-ta obiekcyą j . p. Godlewskiego, czemu j . xx.
Bazylianie na j . p. Godlewskiego nie manifestowali
się, pozwu i aktoratu nie wynosili, lecz i z oycem
i z synem biorąc na patrona, potym kopią spraw,
a teraz dopraszaią się remissy, dyffugia czynią, a
zatym musieli zabrać kamienicę.

R. Gdzież na to prawo i wykaz nieuchronny,
ażeby, kto po oskarżeniu siebie, nie dał ехішпс
wzaiemnego pozwu albo nie zaniósł vicissim pro-
cessu, już przeto miał iść in amissionem causae i
był skonwinkowanym.

Nie wydawali oycowie zapozwu, bo w rzeczy
widoczney, napasney nigdy nie spodziewali się,
ażeby miał popierać pozywający niesprawiedliwą
i bezdowodną sprawę. Jakoż potentowawszy prze-
świadczony omylności swoiey, zaprzestał prozekucyi
i na tym wiek swoy dokończył.

Teraz zaś syn mimo orzucenia przez samego
oyca procederu, a jeszcze w lat kilkadziesiąt po
dawności gdy cytował, tym bardziey nie ustraszało
j . xx. Bazylianów, i że na podobnych spokoyności
srzodkach dokończyć myśl swoią spodziewali się.

Lecz gdy teraz ad seria wywiódł, wzaiemnie
się i. xx. Bazylianie nie upuszczaią prawności, lecz
przesłuchawszy sprawy, widząc być ią niepodobną
do osądzenia za stołem, wypraszaią tam iey ode-
słania, gdzie i niewinność swoją jaśnie okazać, i
sąd dokładniej' a sposobniey bez pokrzywdzenia
strony wyrok złożyć może.

A zatym próżny ztąd zarffrt nic sprawie i nie-
winności j . xx. Bazylianów nie uwłacza.
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Exiade inekwitstóyi' uchilenia, a spriWу ćałey
•na >sąd pMktfmorski 'i ińkrwtóyćyą z nabażaileft
'Uatszych przez ij. -p; • Godlewsfciego adcytaćyi -^esła-
•am, oraz -ехремот 'pranych 300 zł. ńa j . <p.
•Godlewskim sądzenia.

•A tómiemic, dóTiHtfw,'placwicałey aależności
Cerkwie 's/PMtnickiey dalszey secundmn antiąuam
p^sśtiSsróiiem''#ardwańia possesyi dopraszaią się.' Vi-
góre praw, zapisów,- przywilejów oraz Konśt. 1726 r.

Тоже, залъ В,шк. 'з, папка 202, док. ІЛ? IJ6.

№ 36g. - 1770 г. 29

Консенсъ нитрополита Вододковича Горскому на влад ніе доыомъ Выржиков-

скихъ.

Wypis z xiąg ziem. spraw wieczystych woie-
wodztwa Wilen.

Roku tysiąc siedraset siedmdziesiątego, miesiąca
Oktobra dwudziestego dziewiątego dnia.

Narokach ziemskich woiewodztwa Wileńskiego,
ж roku teraznieyszym tysiąc siedmset siedmdzie-
siątym po s. Michale do sądzenia przypadłych,
porządkiem prawa pospolitego w mieście J. K. Mci
Wilnie in solito juditiorum loco odprawujących
się, przed nami Ignacym Ilorodenskim, Rafałem
Musnickim, sędziami, Felicyanem Zmijowskim, pisa-
rzem, urzędnikami ziem. w. Wilen., comparendo
personaliter w. imć pan Benedykt Oganowski, ko-
niuszy w. Wilen., patron należący od ichmcw xx.
Jezuitów Coli. Nobil. Wilen. opowiadał, prezęto-
wał у czasu kontrowersyi a parte wielm. Jmć
pana Tadeusza Górskiego, pisarza grodzkiego w.
Wilen. produkowany, ad acta podał konsens, od
J. W. J. X. Felicyna Wółodkowicza, Arcybiskupa i
Me(tro)polity Kijowskiego w. i. p. Tadeuszowi i
Górskiemu, pisarzowi grodź. w. Wilen. dany, służący
ynaleźący,: który podaiąc do akt prosił nas sądu,

ażeby pómiehiony • konsens ze wszytką w nim Wy-
rażoną rzeczą był do xiąg ziemskich spraw wie-
czystych "wdztwa Wileńskiego przyięty у wpisany.

' Jakoż my sąd ony przyiowszy w xięgi wieczyste
ziem. Wilen. wpisać zalecili. Ktoryjwpisuiąc słowo
do: słowa, tak się w sobie ma. Felicyan Filip Wo-
łodkowicz, z Bożey у Apostolskiej' Stolicy łaski
Arcy Biskup,-Metropolita Kijowski, Halicki у całey

•Rusi, Protothroni, Biskup Włodzimirski yBrzeski,
Archimandryta Kijowopeczarski. Oznaymuiemy tym
Hstem czyli konsensem naszym wszytkim wobec у
każdemu zosobna,'komu o tym wiedzieć będzie na-

leżało. Iż my, maiąc z nadania Wielkich Xiążąt
Litewskich у Regnantow Polskich juryzdykę w
mieście J. k. mci Wilnie, przez -J. W. J. pp. J.
k. mcJKommissarzow w roku tysiącznym sześć-
setnym siedmdziesiątym pierwszym, dnia dwudzie-
stego piątego miesiąca Marca ograniczoną у z de-
kretu sądów Relacyinych s. pamięci króla Michaław
roku tysiącznym szescsetnym siedmdziesiątym wtorym
miesiąca Kwietnia czwartego dnia przez antecesso-
row naszych zaprzysiężoną, na ktorey w. imć pan
Tadeusz Górski, , pisarz grodzki Wilen., bez kon-
sensu naszego nabywszy dworek u J. pp. Wyrzy-
kowskich, kontrowersyjny o zaległe terragia skar-
bowi naszemu od lat kilkadziesiąt, o co proceder
w Trybunale iest intentowany, za którym dekreta
kontumacyine, a za niemi listy poieżdże urzędowe
nastompiły, a że tenże w. imć pan Tad. Górski,
pisarz grodzki w. Wilen. ku imieniowi naszemu
znaczne przyiazni swey okazał dowody, koudonuiąc
my takowe nieprawne nabycie pomienionego dwor-
ku, na juryzdyce naszey situm mającego, tym na-
szym konsensem budynki restaurować у wszelkich
z nich pożytków wynaydować, murować, place, do
tego dworku należące, violenter pozabierane, pra-
wem dochodzić у odbierać daiemy moc у pozwa-
lamy, warując to nam у sukcessorom naszym, iż
tego'dworku wyż rzeczonego iegomość pan Górski
у sukcessorowie imści bez1 koncensu naszego у
sukcessorow naszych komu kolwiek, a specialiter
ichmościom xx. Jezuitom sprzedawać, 'darować,
zapisać, legować у innym xx. tak zakonnym, iako
у świeckim pod żadnym pretestem' mocy mieć nie
będzie у mieć nie będą'mogli. ' A"ponieważ tenże
wielm. imć pan : Górski suinmę, za1 ten dworek
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ichmcm panom Wyrzykowśkim -należącą, ma dotąd
u siebie, przeto oney 'wydawać . nie będzie mógł,
aż skarbowi naszemu za zaległe terragia zupełna
satisfakcya nastąpi, a od possessyi swoiey tego
dworku niezawodnie terragium według inwentarza
w terminie s.'Piotra dnia dwudziestego dziewią-
tego miesiąca Juuia corocznie wypłacać do skarbn
naszego obligowany będzie у sukcessorowie Jmści
tenebuutur pod nieważnością w naruszeniu w iakim
•kolwiek punkcie у paragrafie tego naszego kon-
sensu, do którego zwykłą pieczęć naszą przycisnąć

' rozkazaliśmy, podpisem własney ręki pro meliori
robore et аіоге stwierdzamy. Datum w rezyden-
cyi naszey Biskupstwa Włodzimirskiego Kupieezo-
wie roku tysiąc siedmset siedmdziesiątego, miesiąca
Januaryi dwudziestego dziewiątego dnia według
nowego kalendarza. U tego konsensu przy wyci-
śniętey na białey massie pieczęci podpis ręki jaśnie
wielmożnego imć xiędza Felicyana Wołodkowicza
Arcy Biskupa, Metropolity całey Rusi, obok su-
'scepta wielmożnego imć xiędza Officiała General-
nego Metropolij całey Rusi, a na ostatniey stro-

nicy kónnotacy.a temi "wyrażaią się słowy: ...Felicyan,
Arcy Biskup całey Rusi ra.,p. Roku tysiąc siedm-
set siedmdziesiątego, miesiąca..Marca, szóstego dnia
ad acta, jurisdyki Wilen. Metropolitańskiey (przede
mną Franciszkiem Antonim Modzolewskim ófficia-
łem Metropolitanskim comparendo personaliter.tmć
pan Michał Zaiączkowsk5, mostowniczy woiewodztwa
Trockiego ten . konsens wielmożnemu imć ..panu
Tadeuszowi Górskiemu, pisarzowi grodź, wdztwa
Wileńskiego służący,, podał. Franciszek Antoni Mo-
dzolewski, officiał giny Metropolij całey Rusi, m. p.
Konsens wielm. Jmć panu Tadeszowi Górskiemu,
pisarzowi grodź. w. Wilen. Est in actis. Który to
takowy konsens za podaniem onego przez wyż wy-
rażonego patrona do akt, iest do xiąg ziem. spraw
wieczystych w. Wilnen. przyięty у wpisany, z któ-
rych у ten wypis pod pieczęcią sądową ziem. w.
Wilen. J. XX.. Jezuitom Coli. Nobilium Wilen. iest
wydany. Felicyan Zmijowski, pisarz ziemski w.
Wilen. Correctum Rzewuski, V. Rgnt ziem. w.
Wileńskiego.

Тоже, зальБ, лик. 8, папка № J, док. «Л? <?j.
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Wydimus dekretu z xiąg ziemskich spraw de-
kretowych woiewodztwa Wileńskiego.

Rokn tysiąc siedmset siedmdziesiątego, miesiąca
Nowembra szóstego dnia.

W sprawie, za dwoma aktoratami у żałobami,
do nich należącemi, in unum złączonemi у skombi-
nowanemi, przypadłej, za pierwszym aktoratem
laśnie wielmożnego imści xiędza Felicyana Wołod-
kowicza, metropolity całey Rosyi, wielmożnego ітьсі
pana Thadeusza Górskiego, pisarza Grodzkiego wo-
lewodztwa'Wileńskiego, z imść xiędzem Kazimie-
rzem Naruszewiczem,rektorem у wszystkiemi ichmość
xięźą lezuitami collegium nobilium, Grabowskim
szafarzem, imść panem Szyszkowskim у innemi cum
comphcibus wiolatorami za zakazem, od aktora po
obżałowanych fchmośdow przed nasz sąd ziemski
woiewodztwa Wileńskiego wyniesionym, у za żałobą

w nim wyrażoną, mieniąc o to, iż co obżałowany
waszmość, xiądz Naruszewicz, z innemi tegoż zakonu
societatis Jesu kilku osobami, nie wiedzieć z iakiey
zwierzchności dozwolenia, w mieście Wilnie, w domu
prywatnym, alias kamienicy, niegdyś przez w Bogu
zeszłego imści pana Szyszkę na fundusz stanu
ubogiey szlachty, nabycia przyzwoitych temuż sta-
nowi nauk sposobu niemaiących, legowanym wiecz-
nemi czasy, przy akademij Wilenskiey w naukach
ćwiczącym się, zapisanym, mieszkaiący, a w przy-
sposobieniu obszerności domu tego idący sposobem
antecessorow wielmożnych, rożne kamienice, grunta,
place, in contiguitate przy tymże funduszowym
domie będące, a signanter place titulo Bielikowi-
czowskie, Hertmanowskie, cmętarz, vulgo poswiętne
ad fundum dworku dellatpra na iurisdice metro-
politańskiey in fundo niegdyś cerkwi, pod tytułem
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świętej Pokrowy nazwaney, za konsensem iasnie
wielmożnego imści xiędza metrepolity całey Rosyi
zabudowanego, ab antiąuo należące, dekretami re-
lacyinemi, seymowemi, assessorskiemi, komissarskie-
mi, podkomorskiemi metropol'j Wilenskey przysą-
dzone et circa fundum teyże cerkwi ad praesens
dworku dellatoris zachowane, mappami, podpisem rąk
senatorów, ministrów у urzędników stwierdzonemu
seymami у przywileiami królów Polskich у xiążąt
Litewskich approbowanemi, ograniczone, violenter
(uti processa, przez iasnie wielmożnych metropolitów
na obżałowanych waszmościow iezuitow zaniesione,
testantur) zabrane, przywłaszczone niesłnsznie, abu-
sive, vilipendendo takowe monarchów polskich
przywileie, seymowe przez stany Rzeczy pospolitey
approbaty relacyjne, assesorskie, komissarskie, pod-
komorskie у inne ferowane, też place ad fundum
cerkwi multoties rzeczonej, ad praesens dworku
dellatoris przysądzaią dekreta, vi expulsiva per po-
tentiam trzymaiąc, takowych placów ad posesionem
dellatoris nie postępuiecie, terragiow, podymnego у
prowiantów, przez seymiki uchwalonych, ani do
skarbu iasnie wielmożnego imsci xiędza metropo-
lity, ani do possessora dworku za też place nie
importuiecie у nie opłacacie, owszem dellatori we
dworku in fundo antiąuo cerkwi swiętey Pokrowy
za konsensem іаьпіе wielmożnego imści siędza
Felicjana Wołodkowicza, metropolity całey Rusyi
etc. z wolnym pozyskaniem placów, ad hocce fun-
dum należących, a przez obżałowanych waszmościow
zabranych per expulsienem, zabudowaniem światła,
quod sine invidia communicatur omnibus, okien
mieć nie pozwalając, uczynienia, zabić, czyli zamu-
rować odgrażając się, do nie należnego konsystor-
skiego contra praescriptum legis evocatorie dellatora
niewinnie pociągacie у zapozywać ważycie się,
mury przez place ab antiąuo cmętarza cerkiewnego
prowadząc contra ius ecclesiasticum cum scandalo
na to patrzących, truny z trupami rozcinacie, kości
umarłych łamiecie, kruszycie, te poświęcone miey-
sca in loca transitoria naturae obracać ważycie
się, uti testatur proces, nomine iasnie wielmożnego
imści xiędza metropolity w roku tysiąc siedmset
sześćdziesiąt ósmym zaniesiony, na honor dellatoris
rożnemi czasy przed rożnemi osobami vexatorie
następujecie, aggressye na dworek dellatoris czy-
nicie, przeyścia wolnego ludziom dellatora za pilną
potrzebą przez place, w tey gwałtownej possesy

waszmościow będące, do dworku dellatora należące,
bronicie j nie dopuszczacie, a signanter w roku
teraznieyszjm tysiąc siedmset siedmdziesiątym, Juiij
trzynastego dnia za wysciem na też place mularza
Macieia Janiszewskiego, dla wstawienia okna izdeb-
nego w mieszkaniu dolnym za kratą żelazną wmu-
rować chcącego, iussu et consilio obżałowanego
imści xiędza Józefa Jankowskiego, rektora collegii
święto Janskiego obżałowany waszmość Naruszewicz
у inne tegoż zakonu societatis Jesu osoby, nasławszy
magnara cohortem агіае conditionis zebranych ludzi
у służące u W. B. czeladzi, mianowicie ichm. pp.
Grabowskiego, szafarza swego у Szyszkowskiego.oraz
nnych, nomine et cognomine samym waszmościom
lepiey wiadomy, przy pałaszach z rydlami, kijami
ak do boiu, czasu bytności samego dallatora \vi
tymże dworku, którzy tumultuarie z wielkim ha-
łasem у pogróżkami, na samego dellatora odkazu-
iąc się, sub securitate dwoiakiego sądu, trybunal-
skiego у ziemskiego województwa Wileńskiego, w
tymże mieście Wilnie sądzącego się, na dworek
naszedszy, his formalibus (pytając się): któż tak ci
pozwolił na cudzym gruncie stać у chodzić, iako
się ty ważył, na placach cudzych stanowszy, okua
wkładać, owoż zuchwałość twoia na cudze gruat
place następować? co wprawi cię do turmy; у ta-
kowe do okazyi у boju patrzącemu na to z okua
w przytomności osób distingwowanych dellatorowi
promendo verba, a widząc, iż dellator unikający
zawsze okazyi nic na to nie odpowiada, rzuciwszy
się wszyscy razem tegoż mularza na gruncie włas-
nym dellatora gwałtownie, za łeb onego porwawszy,
enormiter bijąc w kark pięściami okrutnie, pod
boki dogadzaiąc stursami у targaiąc, onego do te-
goż domu, gdzie obżałowany waszmość Narusze-
wicz gospodarzysz у masz od przewielebnego rek-
tora akademickiego przełożenstwo, przyprowa-
dzili, któremu surowo przykazywaliście, ażeby się
na też place wychodzić, okien wkładać у murować
w dworku dellatora nie ważył się, a jakby drugi
raz na tymże gruncie у placach był postrzeżony
у okna wkładać ważył się, zdrowia odebraniem,
rąk, nog odbiciem onemu у każdemu, który by się
na to odważył, odgrażaliście się, jakoż z bojazni,
nieskonczywszy zaczętey roboty, precz uszedł, przez
co do szkód, strat, expensow prawnych dellatora
pociągaliście. O to wszystko żałujący dellator, г
obżałowaayra waszmością chcąc jurę proseąui,



— 507 -

omnia do uznania ineąuitacyi, vig'ore conseńsu do i
placów, Bielikowiczowskiego у Hertmanowskiego'
nazwanych, ad fundum dworku dellatora należą-
cych, nulliter ac violenter przez obżałowanych
possyduiących, a do placu cerkiewnego cmętarza,
vulgo jioswięciska świętey Pokrowy, noviter per
expulsionem vi et potentia zaiętego, uznania rein-
dukcyi, inkwizycyi in causa facti, z placów іоіеп-
ter zabranych promanata, oraz kalkulacyi nie pła-,
conych terragiow, de usu et fructu placów werifl-j
Jcacyi, do obwarowania securitatem zdrowia samemu
dellatorowi у ludziom, tudzież possessyi dworków,
placów, in actuali possessione będących, stawienia
okien w tymże dworku, nie pociągania ad forum
incompetens do sądów konsystorskich, tanąuam
ш causa diferentiarum, causa terrestri sądowi ziem-
skiemu sądzić należące, przed sobą o wszystko pro-
cederu nakazania, do komportaeyi omnis tituli
dokumentów, iakie by się na te place służące
naydowały, sub nexibus juramentorum, do appro-
baty założonego aresztu na ichmciow pp. Gra-
bowskiego у Szyszkowskiego у dalszych іоіа-
torow, inwazorow, samym lepiey wiadomych, tudzież
do approbaty in rem et partem dellatoris na też
Place służących spraw, dokumętow, in contra do
skasowania obżałowanych in praeiudicium ad id
negotium adeptowanych wszelkich у wszystkich
spraw, dokumętow, do nadgrodzenia szkód, strat,
expens prawnych, pokarania penami, de legę pro,
de merito actionis sciągaiącemi się, wskazania pen, i

ш У ° t 0 wszystko, co czasu prawa przez kon- i
trowersye fusius deducetur, saka melioratione
tey, lub inney wynieść maiącey żałoby. Za dru-
gim rekonwencyonalnym aktoratem w Bogu prze-
wielebnego imści xiędza Kazimierza Naruszewicza,
rektora, у wszystkich ichmościow xięży iezuitow
coUegium nobilium Wileńskiego z wielmożnym imść
panem Thadeuszem Górskim, pisarzem grodzkim
woiewodztwa Wileńskiego, za pozwem, od aktora
po obżałowanego imści przed nasz sąd ziemski
województwa Wileńskiego wyniesionym, у za ża-
łobą w mm wyrażoną, mieniąc o to, iż co obżało-
wany miść pan Górski, pisarz grodzki Wileński, ku
pokrzywdzeniu obżałowanych dellatorow wynay-
Juiąc sposoby, na iawnieysze onych samym skut-
kiem spełnienie, w roku teraznieyszym tysiąc siedm-
set siędmdziesiątym, Juliy dwunastego dnia ex situ
bliskości placu urodzonego jaśnie wielmożnego xię-

dza Wołodkowicza, metropolity całey Rusyi, z col-
legium żałuiących dellatorow, w mieście Wilnie
będącym", stykaiącęgo się, na którym obżałowanego
dwór zabudowany stoi, z podwórza od tegoż swo-
iego dworu mur, przez żałuiących na własnym
gruncie dla opasania у oddzielenia placu swoiego
wystawiony, czyli z okoliczności nieiakowey spra-
wienia sobie wygody, czyli też z ucieszney swiętey
chęci proceduiącym aktorom uczynienia krzywdy,
ludziom swoim przedziurawić kazawszy, onym przez
te poczynione szpary chodzić dozwoliłeś, a gdy w
tym porządku przez wybicie muru podaney у do
takowego wyścia sposobności Maciey Jaroszewski,
mularz у dalsi obżałowanego imści ludzie do og-
rodu żałuiących dellatorow wpadli у tam agrest
będący obrywać poczęli, na ten czas żałuiący del-
latores, widząc, od siebie urodzonych Ludwika Gra-
bowskiego, ochrszczonego szafarza у Daniela Szy-
szkowskiego, direktora wysławszy, z ogrodu rzeczo-
nego mularza у dalszych tamże będących wypro-
wadzić kazali, quo in actu, skoro się więc wy-
słani mularza, z czyiego pozwolenia mury przebijać
у do cudzych ogrodów chodzić ważył się, zapytali,
natychmiast obżałowany iegomość . pan pisarz
grodzki Wileński, przez okno patrząc, aby onego
wzięli у precz wywiedli, sam okrzyknąłeś, iakoż
rzeczeni, wziowszy namienionego mularza у dawszy
onemu kiliszek wódki, po wyściu z ogrodu bez
żadnego bicia у naymnieyszego hałasu w spokoy-
ności ex collegio na ulicę wyprowadzili; obżałowany
zaś iegomość pisarz grodzki Wileński, asumendo
inde sobie solum praetextum niby uczynionego
gwałtu у wiolęcyi, a chcąc sub hoc formali motivo
adinvento colore sprawę cywilną, cognitionem ju-
rium concernentem, już przed sądem podkomorskim
ostatecznie rozsądzoną, pociągnąć, nomine suo et
noraine urodzonego jaśnie wielmożnego imści xię-
dza metropolity, nic ad hunc casum nienależącego,
w sądzie ziemskim Wileńskim wniesienie uczyni-
łeś. Postmodum, po zyskanym indebite takowym
regestrze taktowym, urodzonych Grabowskiego у
Szyszkowskiego, godnie urodzoną szlachtę, do szkół
chodzących, a in nullis obseąuiis zostaiących, nie-
słusznie przyaresztował, sam czyniąc rożne krzyw-
dy, nie myślących uczynienia żadnych krzywd na-
przeciw obźałowanemu iraści, bez potrzeby do ex-
pensow prawnych przywofcisz у przywodzić nie
przestaiesz; o to tedy wszystko żałuiące dellatores
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obżałowanym ichmościom morendo jus, ante omnia
do odłączenia sprawy cywilney, cognitiónem jurium
coucernentem, iako iuż prińcipaliter rozsądzoney,
od sprawy uczynkowey, disponente legę positiva w
regestrze taktowym mieścić się nie mogącey у dó
trybunału compositi- judićii należącey, post quam
adimpletam subdistinctionem do uznania inkwi-
zycyi'in causa obiectae violentide et invasionis in-
putata, do statuicyi Macieia Jaroszewskiego, mularza
у do wysłuchania onego хатіпи, z czyiey on na-
mowy у pozwolenia mury dziurawić у dó ogrodów
wchodzić ważył się et utrum onemu przez żałuią-
cych dellatorow iakowa krzywda przez boy, lub
ostre у niezwyczayne napomnienie stała się, dó
uwolnenia a nexu pretensae statuitionis urodzo-
nych Grabowskiego у Szyszkowskiego, iako szlachty
rodowitey, niczym nie notowauey у obżałowanemu
imści naymnieyszym przestępstwem niezawinioney,
a ob jura acaderaica pod prawa świeckie nie popa-
daiącey, do pokarania paenis de legę circumscriptis
pro indebita еха, do nadgrodzenia z sowitością
expensu prawnego, z okazyi obżałowanych ichmo-
ścibw nulliter poniesionego, oraz tego wszystkiego
co czasu prawa fusius deducetur, saka tey żałoby
melioratione, żałuiące dellatores obżałowanych ich-
mościow tym zakazem adcytuią; praenominatae par-
tes przed nas sąd ziemski woiewodztwa Wileń-
skiego instituerunt actionem. W ktorey sprawie
my sąd ziemski woiewodztwa Wileńskiego w roku
teraznieyszym tysiąc siedmset siedmdziesiątym, na
dniu dwudziestym siódmym oktobra, in continua-
tione zapisaliśmy, a na dniu zaś szóstym Nowembra,
wyż na dacie pisanym, po kontrowersyach od ich-
mościow xięży iezuitow collegium nobilium de
distinctione negotii idąue o exces, sub securitate
judiciorum stałey, na rozprawę z regestrow takto-
wych consentiendo, a in causa juris et diferentia-
rum respective placów, którą wielmożny Górski
pisarz grodzki Wileński za konsensem iaśnie wiel-
możnego Wołodkowicza, metropolity całey Rosyi, u
ichmosciow xięży iezuitow collegium nobilium re-
quirit, o nie łączenie negotii у odesłania ad forum
competens; ex parte vero wielmożnego pisarza grodz-
kiego Wileńskiego o sądzenie totius negotii według
żałoby w zakazie wyraźoney et itidenr o aktorat'
iaśnie wielmożnego metropolity у wielmożnego
imści pana Górskiego, pisarza grodzkiego Wileń-
skiego, z regestrow sumarii processns, z karty

czterechsetney dwudziestey, z ichmość xiężą ieztii-
tami Święto Janskiemi akademickiemi. uczynio-.
nego,. ab utrińąue wnoszonych, ponieważ z dekretu
oczewiśtegp ppdkomorskiego, w roku tysiąc siedm-
set czterdziestym piątym, miesiąca Junii dziewięt-
nastego'dnia prińcipaliter ferowanego, judicio con-
stat, iż w Bogu zeszły iaśnie wielmożny Szeptycki,,
metropolita na ten czas Russyi z ichmość xiężą,
iezuitami collegium Wileńskiego Święto Janskiego
o też place, których ad praesens wielmożny pisarz
pretendit, rozsądzał się et in ordine rozprawy prin-
cypalney tegoż wielmożnego podkomorzego Kowień-
skiego o takowe place nastąpił wyrok, od którego
dekretu, ponieważ ichmość xięża iezuici Święto,
Janscy do Trybunału głównego wielkiego xięstwa
Litewskiego założyli appellacyą, a takowa appelacyą,
w Trybunale-ad hucusąue rozeznana nie iest, idąue.
ideonegotium o place, przez wielmożnego pisarza pre-
tendowane, ad praesentem actionem, oexcessub se-
curitate judiciorum intentatam, łączone być nie może,
у ponieważ iaśnie wielmożny Wołodkowicz, metropo-
lita, qua aktor, у wielmożny pisarz grodzki Wileński,
qua maiący konsens, a Maciey Janiszewski, mularz,
iako pokrzywdzony, w roku teraznieyszym tysiąc
siedmset siedmdziesiątym, miesiąca Julii czterna-
stego dnia na rokach Święto Troieckich na ieh-
mościow xięży iezuitow collegii nobilium, wnosząc
o exces pokrzywdzenia у wzięcia mularza Macieia
Janiszewskiego, skarżyli się, o expulsyą, iesliby iaka
przez ichmosciow xięży iezuitow udziałana była,,
nie czynili wzmianki, za czym my sąd ziemski,
woiewodztwa Wileńskiego, iako z ichmość xiężą.
iezuitami collegium nobilium sprawy o place, przez
wielmożnego pisarza reąuirowane, tak aktoratu, z
ichmość xiężą iezuitami Święto Janskiemi przy-
wołanego, in ordine dopominania się tych placów
łączenia pretendowanego ad praesentem actionera
niełącząc, ad forum competens odsyłamy et solum-
modo o exces, sub securitate judiciorum stały, vi-
gore dekretu, za wniesieniem na dniu czternastym
Julii anni currentis ferowanego, ex praesenti rege-
stro rozprawę determinando et eo intuitu aktorat
ichmosciow xięży iezuitow collegium nobilium re-
konwencyonalny z tychże regestrow taktowych z
karty setney osmdziesiąt osmey przyłączywszy,
dalszy inter partes proceder nakazaliśmy. In pro-
cedendb dnia ósmego Nowembra, po załoźoney przez
wielmożnego imści pana Górskiego, pisarza grodź-
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kiego Wileńskiego nomine suo у iaśnie wielmoż-
nego imści xiędza metropolity całey Rusyi o de-
kreta praesentis judicii na dniu szóstym currentiura
in ordine nie sądzoney reindukcyi do placów et in
ordine nie przyłączenia żałoby po ichmościow xięży
lezuitow collegium Święto Janskiego akademickiego
od iasnie wielmożnego imści siędza metropolity у
od wielmożnego imści pana pisarza grodzkiego Wi-
leńskiego wniesioney appellacyi do Trybunału
głównego wielkiego sięstwa Litewskiego у po
kontrowersyach, ex parte ichmościow xięży iezui-
tow collegium nobillium o uchylenie takowey ap-
pellacyi, ex parte iaśnie wielmożnego metropolity
У wielmożnego Górskiego o przyięcie oneyże ab
utrinąue wnoszonych, ponieważ in ordine ріасо
in presenti judicio żadne nie nastąpiło judicatum
solummodo remissa ad forum competens praecessi.
У ponieważ (z) dekretu podkomorskiego wielmoż-
nego Chełchowskiego, podkomorzego Kowieńskiego
de data et ąctu in praesenti decisione wyrażonego,
devenitur, iż co sprawa o place między ichmość
siężą iezuitami collegium Wileńskiego Święto Jan-
skiego, a imść xiędzem metropolitą w Trybunale
głównym wielkiego xięstwa Litewskiego agitabatur
У z tegoż Trybunału per remissionem na sąd pod-
komorski poszła, a per appellationem ichmościow
sięży iezuitow iterum do tegoż Trybunału powró-
ciła, za czym my sąd ziemski Wileński у takową
apellacyą iaśnie wielmożnego metropolity у wiel-
możnego Górskiego do tegoż Trybunału głównego
wielkiego xięstwa Litewskiego remittimus, a in
seorsiva ca.thegoria, idąue in causa excessus pod
sądami, względem nakazanego partibus procederu
po kontrowersyach ab utrinąue wnoszonych, my
sąd ziemski woiewodztwa Wileńskiego tanąuam in
causa facti, necessariam inquisitionem mutuo par-
tmm sumptu expediendam censendo, na expedyo-
wanieejusmodi actus wielmożnego imści pana Muśnię-
tego, sędziego ziemskiego woiewodztwa Wileńskiego,
(У) imsci pana pisarza ziemskiego Wilenskiego,zgod
nie od stron podanych у akceptowanych designanms
którzy to wielmożni sędziowie, za wyprowadzeniem

siebie mutuo partium sumptu ad loca his actibus
competentia previis innotescentiis ziachawszy, ju-
ramętow stron lub onych plenipotentów supra поп
corruptos neąue corumpendos testes (wysłuchawszy),
suficientem indagationem, alias inąuisitionem, przyi-
muiąc testimonia od ludzi wiary godnych, szlachec-
kiego stanu tacto pectore, plebeae vero conditionis
praemisso corporali juramento, vigore żałob stron
у podanych interrogatoriorum punktów uczynili
expediowali, a expediowawszy, rotulum inąuisitioms,
sigillis bene munitum, transportowali do kancelaryi
ziemskiey Wilenskiey, decidimus, strony zaś ażeby
takową inąuizycyą in spatio następuiących rokow
święto Trzykrólskich wyprowadziwszy, kopie spraw
wszystkich ad іп ісет sobie oddali у rozprawę
bez żadnych dyllacyi, godzin, obmów, munimętow
sub paena personalis infamiae na tychże przyszłych
rokach Święto Trzykrólskich przyleli, injungi-
mus. Uo ktorey to inquizycyi, a po inkwizycyi do
princypalney rozprawy my sąd ziemski woiewodztwa.
Wileńskiego necessariam statuitionem przez ichmo-
ściow xięży iezuitow collegium nobilium ichmo-
ściow panów Grabowskiego, szafarza у Szyszkow-
skiego vigore założonego aresztu, decidendo omni-
modam securitatem possessyi iaśnie wielmożnemu
metropolicie, qua aktorowi, a wielmożnemu Gór-
skiemu, qua posesorowi dworku, przy bramie zbo-
rowey situm mającego, in eo statu, in quo ad prąe-
sens persistit, do rozprawy finalney ab omnibus
quibusvis ichmościow xięży iezuitow collegii nobil-
lium impetitiouibus, agressionibus et violentiis
warujemy у ubezpieczamy. Która sprawa, iako się
agitowała, tak do xiąg ziemskich spraw dekreto-
wych iest zapisana, z których у ten widimus w
roku teraznieyszym tysiąc siedmset siedmdziesiątym
pierwszym, miesiąca Oktobra dziewiątego dnia pod
pieczęcią sądową ziemską woiewodztwa Wilen-.
•ikiego parti requirenti iest wydań (L. S.) Геіісуац
?mijowski, pisarz ziemski woiewodztwa Wileń-

skiego. Concordatum cum actis. Krzysztof Kozieł,
regent ziemski woiewodztwa Wileńskiego.

Тоже, залъ Б, гик. S, папка Л j , док. Л 3 6ол
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Wypis z xiąg Komissyi Rzeczy Pospolitey wiel-
kiego xięstwa Litewskiego spraw wieczystych.

Roku tysiąc siedmset siedraziesiąt piątego, mie-
siąca Decembra trzydziestego dnia.

Przed nami komissarzami, od stanów Rzeczy
Pospolitey dwuma konstytucyami, idque iedną w
roku przeszłym tysiąc siedmset siedmdziesiąt czwar-
tym titulo rozrządzenie dóbr przeszło iezuickich,
drugą w roku teraznieyszym tysiąc siedmset siedm-
dziesiąt piątym titulo przydanie komissarzow do
komissyi Wileńskiey, do rozsądzenia spraw, pierwszą
konstytucyą opisanych, deputowanymi, ad mentem
earundem constitutionum w mieście iego królew-
skiey mości Wilnie zasiadającymi, comparendo per-
sonaliter u sądu patron wielmożny iegomość pan
Józef Zbitniewski, skarbnik Witebski, żałobę ich-
mościow panów Kiewliczow, po ichm. xx. przeszło
iezuitow collegium Swięto-Janskiego Wileńskiego
do zieinstwa woiewodztwa Wileńskiego wyniesioną,
opowiadał, prezentował у do akt podał, którą po-
dawszy, prosił nas sądu, ażeby ona ze wszystką w
niey wyrażoną rzeczą była do xiąg naszych ko-
missyinych przyięta у zapisana. Jakoż my sąd, oną
przyiowszy, w xięgi de verbo ad verbum wpisać
zleciliśmy, którey thenor seąuitur estąue talis:
Stanisław August, z Bożey łaski król Polski, wielki
xiąże Litewski, Ruski, Pruski etc. Wielebnemu imści
xiędzu Józefowi Jankowskiemu, rektorowi у wszyst-
kim ichm. xx. iezuitom Święto-Janskim Wileńskim
ze wszystkich generaliter dóbr leżących, ruchomych,
summ pieniężnych, ubiąue locorum będących, przy-
kazuiemy, abyście, za tym pozwem przed sąd ziemski
woiewodztwa Wileńskiego personaliter stanowszy,
na cytacyą у prawne wezwanie urodzonych Michała,
Antoniego у dalszych Kiewliczow skutecznie we
wszystkim usprawiedliwilisię, którzy obżałowanych
ww. pozywaią, mieniąc o to, iż co obżałowani ww.,
postponując prawa pospolite, o alienacyi od stanu
świeckiego dóbr ziemskich w dalszych konstytucy-
;ich rigorose opisane, nulliter, bez żadney pretensji
kamienic trzy ziemskich wieczystych imienia uro-

dzonych Kiewliczow po śmierci Marcina seu Marci-
ana Kiewlicza tysiąc siedmset dwudziestego piątego
roku, dziada procedentium, utaiwszy testament
zeszłego Marcina Kiewlicza. takowe kamienice ze
wszelkiemi w nich całego domu urodzonych Kiew-
liczow sprzętami, dostatkami, jako to: złoto, srebro,
cynę. miedź, a co większa wszystkie na rożne dobra
całemu imieniowi Kiewliczow, ad praesens aktorów
służące dokumenta violenter zabrawszy, do tych
czas u siebie detinetis, na wielokrotne żałuiącego
przez przyiactoł у przez się upominanie się nie
oddali, nie wrócili у wrócić adusąue nie chcą. O
co żałuiący aktor, in temport; poczyniwszy mani-
festa, do ziemstwa Wileńskiego zapozwał у aktorat
wyniósł, in post, znaiąc niesłuszne takowych kamie-
nic у substancyi trzymanie, po wyiezdzie żałuiącego
aktora z Wilna ad propria ciż obżałowani zapoz-
wani xięża iezuici kamienicę iedną, na Wielkiej"
ulicy w Wilnie stoiącą, J. W. Zabielę, łowczemu
Litewskiemu na iedną extenuacyą aktorów у do
procederu z sobą wprowadzenie wydali у intromit-
tować się pozwolili, o czym in tempore uczyniony
wyświadcza process. A gdy żałuiący aktor czasu
komissyi w Grodnie upominał się o takową ka-
mienicę, tedy tenże wielmożny łowczy powiada, że
ią mam kupną od ichm. xx. iezuitow, iakoby była
innego imienia; a drugie kamienice żałuiących
aktorów sami obżałowani ww. xięża iezuici trzy-
macie, u taj wszy testament urodzonego Marcina Kiew-
licza, dziada procedentium, pokładaiąc przez siebie
zrobione testamenta nieiakowychści Kiewliczow,
których żałuiący actor niema w swoiey linij, ani
w dokumentach, prócz po Marcinie Kiewliczu,
dziadu swoim, po którym żałuiący dellatores via
naturalis successionis kamienic у wszelkich sprzętów,
a naybardziey iż dokumenta nie tylko na te ka-
mienice, lecz na wszystkie żałuiących Kiewliczow
dobra, iedne potracili, drugie u siebie zatrzymuie-
cie, a gdy żałuiący aktor dowiedział się o prze-
daniu kamienicy, a do drngiey intromittował się,
obżałowuni xx. iezuici expulsyą, gwałt, wiolencyą
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uczyniliście, co poświadcza process, a co bardziey,
iż czasu oddalenia się . . . *) obżałowani iezuici,
mimo aktorów w cudzą tenutę oddać usiłuiecie,
odpowiedziami у pochwałkami na życie у zdrowie
żałuiących aktorów odgrażacie się у dalsze bez-
prawia ustawiczne czynicie. O co żałuiący aktoro-
wie z obżałowanymi ww. prawem czyniąc, ante
omnia do reindukcyi w te kamienicy, modo expul-

zdrowia, honoru у substancyi ab omnibus invasio-
nibus, aggressionibus et violentiis od obżałowanych
ww. samych, ludzi, czeladzi у poddanych, do nad-
grodzenia szkód, strat у expens prawnych у tego
wszystkiego, co czasu prawa obszerniey dowiedziono
będzie, salva żałoby melioratione. Pisań roku tysiąc
siedmset siedmdziesiąt pierwszego, miesiąca Augusta
pierwszego dnia. Na pozew ziemski woiewodztwa

sivo, usurpativo, alienativo przez obżałowanych | Wileńskiego. U tey żałoby relacya ieneralska, pod-
wzięte, do komportacyi testamentu Marcina Kiew-
licza у wszystkich dokumentów, całemu imieniowi
żałuiących Kiewliczow należących, sub nexu iura-
menti, do komportacyi złota, srebra, cyny, miedzi
У wszelkich dostatków zabranych, takoż sub nexu
iuramenti, do zdania kalkulacyi, weryfikacyi de usu
et fructibus, z tych kamienic perceptis, do skasso-
wania wszelkich skryptów testamentowych у dal-
szych, przez się poczynionych у przysposobionych,
de nullitate onych, iako in praeiuditium żałuiących
aktorów urodzonych Kiewliczow poczynionych, do
rekuperowania prawa, urodzonemu wielmożnemu
łowczemu Litewskiemu danego, de nullitate tegoż
prawa у intromissyi, ieżeli iaka znayduie się, do
przysądzenia pen, win expulsyinych, wiolencyinych
у dalszych pen prawnych, do approbaty wszelkich
praw, przywilejów у dalszych dowodów prawnych,
żałuiącym aktorom Kiewliczom służących, do uchy-
lenia у skassowania niesłusznie uformowanych pre-
tensyi, przez obżałowanych iezuitow do żałuiących
aktorów urodzonych Kiewliczow uformowanych у
uproiektowanych, de nullitate takowych pretensyi
wynalezionych у zmyślonych, do approbaty intro-
missyi do kamienic, przez żałuiących aktorów uczy-
nioney, у przysądzenia instantanee reindukcyi do
tychże kamienic у dalszych, iako wiecznikowi, w
moc, dzierżenie у spokoyne używanie instantanee
do obwarowania omnimodae securitatis życia,

*) &ь цодлишшк пропуска.

pis ieneralski, oraz suscepta grodzka Wileńska
tymi wyrażaią się słowy. Roku tysiąc siedmset
siedmdziesiąt pierwszego, miesiąca Augusta pierw-
szego dnia. Ja ienerał iego królewskiey mości,
niżey na podpisaniu ręki mey wyrażony, attestor.
iż kopią takowego pozwu w sprawie ichmościow '
panów Michała, Antoniego у dalszych Kiewliczow
w Bogu przewielebnemu imści xiędzu Józefowi
Jankowskiemu, rektorowi у wszystkim ichni. xx.
iezuitom, przy kościele świętego Jana w Wilnie
rezyduiącym, oczewisto podałem у termin stawania
przed sąd ziemski woiewodztwa Wileńskiego oznay-
miłem у opowiedziałem. Pisań ut supra. Tomasz
Klimowicz ienerał iego królewskiey mości woie-
wodztwa Wileńskiego. Tysiąc siedmset siedmdziesiąt
pierwszego, miesiąca Augusta wtorego dnia. Coram
actis grodu woiewodztwa Wileńskiego comparens
personaliter, ienerał iego królewskiey mości supra
scriptus ten kwit swoy relacyiny podanego pozwu
officiose zeznał. Suscepi Xawier Juraha, namiestnik
grodzki woiewodztwa Wileńskiego. Która to takowa
żałoba, za podaniem oney przez wyż wyrażonego
patrona do akt, iest do xiąg komissyi Rzeczy
Pospolitey wielkiego xięstwa Litewskiego zapisana,
z których у ten wypis pod pieczęcią teyźe komissyi
parti reąuirenti iest wydań. Pisań w Wilnie ut
supra (L. S.). Correctum. Stanisław Godlewski, re-
gent komissyi Rzeczy Pospolitey wielkiego xięstwa
Litewskiego.

Тоже, залъ Б, гик. 8, папка №4, док. № тої.
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Alexander hrabia Chodkiewicz, generalny xię-
stwa Zmuydzkiego staroście, nieletnich iaśnie
oświeconych xiążąt Konstantego, syna, Antoniny,
córki Radziwiłow, potomstwa, po zeszłych swiętey
pamięci iaśnie oświeconych xiążętach Macieiu
у Elżbiecie z Chodkiewiczow Kadziwiłach, ka-
sztelanach Wileńskich pozostałego, opiekun, czy-
nię wiadomo tym moim dobrowolnym wieczystym
w żaden sposób nieporuszonym prawa zapisem ja-
śnie wielmożnemu Hieronimowi Strzemienowi Stroy-
nowskiemu, uniwersytetu Imperatorskiego Wileń-
skiego rektorowi, orderu świętego Stanisława ka-
walerowi, nominatowi, biskupowi, koadjutorowi
Łuckiemu, w imieniu tegoż uniwersytetu Wileń-
skiego czyniącemu, wydanym na to, iż ia hrabia
po zeyściu iaśnie oswieconey xiężney kasztclanowey
Wileńskiej', matki nieletniego potomstwa, jako
wuy у opiekun przyrodzony, oraz dekretem sądu
głównego Departamentu drugiego gubernij Wilen-
sko-Litewskiey, w roku teraznieyszym tysiącznym
osmsetnym czwartym, na dniu trzydziestym mie-
siąca Maia zapadłym, pomienionemu iey potomstwu
przydany, znayduiąc maiątek oyczysty całkowicie
prawie między kredytorow dekretem exdywizor-
skim rozdzielony, w rzędzie którego pałac, w mie-
ście Wilnie pod J\° 73, na ulicy Zamkowey poło-
żony, takoż różnym wierzycielom na schedy roz-
dany, a ztąd przewiduiąc niechybną dla nielet-
nich dziedziców stratę z powodu w dalszym czasie
ruiny у znisczenia, a bardziey, że z położenia
swego licznym erekciom, oraz nieprzewidzianym
podatkom у kwaterunkom ulegaiąc, pretensye wie-
rzycielskie podwaiać, a tym samym co raz więcey
obciążać będzie, z winney przeto opiekunowi tro-
skliwości, oraz z chęci nayprędszego maiątku nie-
letnich oczysczenia ku dobru ichże, gdy na rzecz
ich pomieniony pałac okupić dla niebytności in-
trat у funduszów iest nie podobnym, zwłascza, gdy
długi macierzyste rychłey podobnież dla uniknienia
procentowania wyciągaią opłaty, zapobiegaiąc przeto
temu niechybnemu narostowi ciężarów у chcąc na

zniesienie długów macierzystych pewny wynaleść
fundusz, przedać na wieczność poraieniony pałac
umyśliłem. W jakim widoku, gdy między wielu
współ ubiegaiącemi się o kupią wieczystą naywyż-
szą summę iaśnie wielmożny rektor w imieniu
uniwersytetu Wileńskiego, to iest czerwonych zło-
tych sztuk dziesięć tysięcy ofiarnie у takową sum-
mę istotnie dzisiay do rąk moich zalicza, z real-
ney przeto opłaty у odebrania oney przeżeranie
jaśnie wielm. rektora i cały universitet Wileński
wiecznie kwietując, przerzeczony pałac w mieście
Wilnie, którego ograniczenie następnie zamyka
się: od zachodu ulicą, od Zamku do ratusza idącą,
od południa kościółkiem Świętego Mikołaia, oraz
domami Mokrzeckiego, Wernera, stelmacha Kli-
mowicza, Komaniego у Baranowskiegó, od wschodu
ulicą, mimo panien Miłosiernych od Augustyanow
idącą, zwaną Sawicz, od pułnocy domem iaśnie
wielmożnego hrabi Chodkiewicza у Frolanda, ze
wszelkiemi mieszkaniami od ulicy Zamkowey, oraz
wtyle od ulicy Sawicz dwupiątrowemi officynami,
sklepami, piwnicami, stayniami, wozowniami, stud-
nią, dziedzińcem, iednym od ulicy Zamkowey, oraz
drugim wtyle od ulicy Sawicz położonemi, ze wszel-
kiemi przychodami, z placów wybieraiącemi się,
oraz z wolnością okupna ichmościow panów Ka-
czynskich własnym uniwersytetu kosztem, słowem
z tym wszystkim, co koi wiek tylko w possessyi
iaśnie oświeconych xiąźąt Radziwlłow na tym placu
było у со tylko do ich włascicielstwa należało,
lub należeć powinno, ninieyszym prawem wieczysto
przedażnym przedaię у przewodzę у aktorstwo
pomienionego pałacu uniwersytetowi Wileńskiemu
na zawsze przyznaię. A że przerzeczony pałac de-
kretem exdywizorskim na różnych kredytorow
swiętey pamięci jaśnie oświeconego xiążęcia ka-
sztelana iest rozdzielony у w possessyi onych zo-
staie, przeto summą, dzisiay od iaśnie wielmożnego
rektora biorącą się, nayuroczysciey zaręczam tako-
wych possessorow exdywizyinych okupić у do aktu-
alney wieczystey possessyi iaśnie wielmożnemu
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rektorowi у uniwersytetowi Wileńskiemu na dniu mniey у ewikcyi, rzecz całą obszerniey a wy-
iednastym Aprila roku następuiącego tysiąc osm- raźnie obeyrauiącyra, iaśnie wielmożnemu Hieroni-
set piątego podać у intromitować. Na fundamencie mówi Strzemieniowi Stroynowskiemu, uniwersytetu
jakiego wieczysto przedażnego prawa moccn bę- Imperatorskiego Wileńskiego rektorowi у całemu
dzie iaśnie wielmożny rektor у nniwersytet Wi- uniwersytetowi Wileńskiemu służącego, podług
lenski, do swoiey istotney przez intromissią pomie- prawa podpisuię się Rafał Chełchowski, sędzia
niony pałac obiowszy possessyi, onym rządzić, Wileński. Proszony za pieczętarza od iaśnie wiel-
budowlę czynić, pożytków wszelkich wynaydować, możnego Alexandra hrabi Chodkiewicza, general-
dać, przedać, bez żadney odemnie у nieletnich dzie- nego' xięstwa Zmuydzkiego starościca, іако opie-
dzicow przeszkody. Dokumenta na aktorstwo tego kuna, w imieniu nieletnich iaśnie oświeconych xią-
pałacu у ograniczenia onego placu, iakie tylko w żąt Konstantego у Antoniny Radziwiłłów, kaszte-
archiwum zeszłego iaśnie oświeconego xiążęcia, lanicow czyniącego, do tego wieczysto przedażnego
kasztelana znayduią się, w czasie naykrotszym od- prawa, na pałac w mieście Wilnie za summę dzie-
dać przyrzekam. A w celu ubespieczenia od iakiey sieć tysięcy czerwonych złotvch z zakwietowaniem
kolwiek pretensyi, lub naruszenia tego naszego zaliczenia oney przy opisaniu obszernieyszym, we
postanowienia przez nieletnich dziedziców nayuro- srzedzinie prawa wyrażonym, iaśnie wielmożnemu
czystszą ewikcią na wszelki moy majątek, a scze- xiędzu Heronimu Stroynowskiemu, rektorowi у са-
gulnie na dobra Wielkie у Małe Soleczniki, w po- łerau uniwersitetowi Wileńskiemu służącego, pod-
wiecie Wileńskim położone, wnosząc у opisuiąc, pisuię się. Orłowski, dworzanin. Proszony za pie-
takowe wieczysto przedażne prawo, przy swiadec- czętarza od iaśnie wielmożnego hrabi Chodkiewicza,
twie uproszonych wielmożnych ichmościow panów generalnego xięstwa Zmuydzkiego starościca, iako
pieczętarzy, podpisem mey ręki stwierdzam. Działo opiekuna, w imieniu nieletnich iaśnie oświeconych
się w Wilnie, roku tysiąc osmset czwartego, mie- xiążąt Konstantego у Antoniny Radziwiłłów, kaszte-
siąca Oktobra dziesiątego dnia. Alexander hrabia lanicow czyniącego, do tego wieczysto przedażnego
Chodkiewicz, opiekun. Ustnie у oczewisto proszony prawa, na pałac w mieście Wilnie za summę dzie-
pieczętarz od jaśnie wielmożnego imści pana Ale- sieć tysięcy czerwonych złotych z zakwitowaniem
xandra hrabi Chodkiewicza, generalnego xięstwa zaliczenia oney przy opisaniu obszernieyszym, w
Zmudzkiego starościca, iako opiekuna, w imieniu srzedzinie prawa wyrażonym, iaśnie wielmożnemu
nieletnich iaśnie oświeconych xiąźąt Konstantego у xiędzu Heronimowi Stroynowskiemu rektorowi у
Antoniny Radziwiłow, kasztelanicow, czyniącego, całemu uniwersitowi służącego, podpisuię się. Jan
do tego wieczysto przedażnego prawa, na pałac, w Łopata, adwokat sądu ziemskiego powiatu Wilen-
mieście Wilnie pod № 73 sytuowany, za summę skiego. Jest w aktach ziemskich powiatu Wilen-

dziesięć tysięcy czerwonych złotych, z zakwietowa-
niem zapłaty oney, wybyty, z opisaniem, w prawie
wyrażonym, granic у pozycyi onego, iako nie

skiego—świadczę przy wydaniu z zaległych, Adam
Dauksza regent.

Тоже, залъ Б, шк. S, папка Мб, док. Л? 28,

Ко НЕ ц ъ ХХ-го ТОМА.
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У К А З А Т Е Л Ь
личныхъ имвнъ.

Абрамовилова Ядвига Жоромская, жена Вилен-
скаго войскаго и нам стника, 34, 35.

Абрамовичи, А., Вилен. зем. писарь, 303, 555.
Войтехъ,- земепинъ Вилеы. воеводства,
слуга Николая Млечка, 323.

— Маркъ, жидъ, 182.
— Мойжешъ, Внлен. старшій жидъ, 480—1.
— Янъ, вилен. войскій и нам стникъ, 26,

'•̂ 9, 30, 34—6, Лидскій староста 48, Мин-
скій воевода 10п, на Ворняхъ, Смолен,
воевода 2, Дерптскій Президента Инфлянт-
ской земли, староста Лидскій и Венденскій
119—21, 128, 155, 161, Смолен, воевода
517.

— Яроиимъ, Лид. войскій и нодстаростій,
157.

Абулеввлъ Даввдъ Енсеевичъ, князь, Вацкій
(им. Ваки) татаринъ Вилен. воевод. 317,
318.

Авгусбннъ Рачко, подданный подвилен. фоль-
варка Рая, 92.

Августинова, вдова, 475.

Августинъ, Вилен. м щ. солодовникъ. 283.
Августъ II, король польскій, 508—9.

— III, король польскій, 551.
[Авдицкій Стефанъ, 257, слуга митроп. Гавр.

Коленды, 437.
Аврамовичъ Стефанъ, 109.
Агрипа Андрей, 167—8, 213, трибунал. Вилен.

депутатъ, 237.
— Венцлавъ, королев, литовскій писарь и

секретарь, 29, Вацлавъ Вацлавовичъ, Смо-
ленскій каштелянъ, 116, Немонойтскій
державца 61,

— Павелъ, депутатъ изъ Мннскаго воевод.
129.

іАдаиковичъ Андрей, Вилен. цирульникъ, 141,
142.

— Янъ Николаевичу шляхтичъ, 180, гене-
ралъ (возный) 369.

Адамовичовна Катерина Мальхеровна, во 2-иъ
брак жена Вилен. м щ. Матеуша Рудо-
вича, а въ 1-мъ—кравца Эрнестра Боя,
342—3. * '
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Адамковичъ Александръ, Вилен. м щ., кожев-
никъ, 424.

— солодовнпкъ, 476, Криштофъ 478.
— Станиславъ, шляхтичъ, 484.
— Янъ, шляхтичъ, 484.

Адамовская Маріапа, жена Вилен. м щанина,
Грпгорія Обуха, 454.

Адаиъ, Вилен. м щ, кравецъ, 471.
Азаревичъ (ср. съ Озар вичъ) Петръ, 351.
Аксамитовскій Казнміръ, администраторъ ші-

трополичьяго им нія Рута, 398.
Алабіано Гарсія, ректоръ Вплен. іезуит. колле-

гіума, 53.
Ал вичъ Щаспый, князь, Вацкій (им. Ваки)

татаринъ, Вилен. воєвод. 317—8.
Александровичова, 508.
Ал ксадровичъ Проконъ, Вилен. м щ. 462.

— Стефанъ, Гродцен. маршадокъ, 4g6.
— Фридрихъ, Вилен. бурмистръ, злотнпкъ,

418.

— Юрій, 239, 508.

Ал ксандръ, Вилен. м щ., маляръ, 283.
— Вилен. м щ., цирюлышкъ, 302.
— вел. князь Литов. и король польскій 346,

391, 447.

— Вилен. м щ., чулочникъ, 476.

Алекс евичъ Ивань, Вилен. м щ., кунецъ, óG.
— Прокопъ. Вилен. м щ., швецъ, 411, 422,

431, 444.
— Стефанъ, шляхтичъ, 315.

Альбинусъ, вилен. прелатъ, суфраганъ и кан-
торъ, 5.

Аляманни Доминикъ, королевскій кухмистръ,
55.

Амброжевичъ Даніилъ, шляхтичъ, 494.
— Стефанъ, шляхтичъ, 494.

Амвросій, Вилен. м щ., слесаръ, 143.
Амельяновичовна Елена, наЖонойти, 288.
Ам льяновнчъ Лукашъ, Вилен. православный

м щашшъ. 287—8.
Амброжевичова Лнова, дочь Войтеха Здановича

и,Варвары Игнатьевны Котковскихъ, 557.
Аиуратовичова Ганна Ямунтовна, 159, 161.
АмуратовичъЗахаріяшъ, 123—4, Вилен. швецъ,

Аморатовичъ 84,159, 161, 164, 438, 440,
5Л. '

Андреева Вилен. м щанка, вдова, 412.

Андр вичъ Алекс й, Виленскій м щапинъ, ку-
пецъ, 56.

— Василій, 111.
— Николай, шляхтичъ, 85.
— Семецъ, Аитокольскій подворвикъ Нико-

лая Ясинского 59.
— Янъ, шляхтичъ, 130.

— едоръ, 476.

Андре вскій, панъ, 225.
Андрей, помощпикъ пріора вилец. домин, св.-

духов. монастыря, 6.
— Служебникъ 1>илен. грод. судьи, 59.
— Вшей, м щ., рішаръ, 412, 424, 431, 444

552.

— Вилен. м щ., маляръ, 412.

Андрейковичъ Матв й, Милен. понам стникъ
121, Матысъ 133, 135, 160, 186.

Андрисъ. Вилен. м щанинъ, 215.
Андрусъ,, факторъ, 142.
Андруховичъ, 502.
Андрушевичъ Станиславъ, трибунальный Мо-

зырскій зем. писарь и депутата, 303.
Аницкевичъ Янъ, генералъ (воз.) Вилен. вое-

водства, 453.
Антон вичъ, 39", 458, 476, Іоакпмъ, Вилен.

радца 479.
Антоній, Вилеп. л щ., кравецъ, 45, 152-^3, ер*

домъ на. Овятоянской улиц 202.
— Вилеп. до-миниканецъ, 221.

АНТОНОВИЧІ ЯХИМЪ, Вилен. радца, 470—1.
Арановичъ, 471, 474.
АрановсБІй, 468.
Ар вка, Вилен. м щанка, 424.
Ар ндтъ Янъ Минута, провизоръ каменицъ

Вилеп. Сасскаго сбора. 531—4.
Арентъ ома, ректоръ Вилен. іез. коллегіума и

академій, 509—10.
Ар штовичъ Казиміръ, 477:
Арт мовичъ Олексей, подданный, 132.

— Григорій, церковный слуга, 434.-

АССИНОВИЧЪ, р зникъ, 476.
Ат нскій Геирихъ, старшина Вилен. Саскаго

Сбора, 60—1.
Афанасовнчъ Миколай, 249.
Ахннскій Мал ьхеръ, В длен, маляръ, 134—-5.,
Ашейтовичъ Бердей, татаринъ Вилен. пов.,

217, Ала Пердей 2ią.
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Вабичъ Станиславъ Нарбутовичъ, 386.

„ хеканъ И в а н * > вилен. купецъ и хирургъ, 6
Вазилій, кушнеръ, 476.

— шевцъ, 478.

Вайковская Анна Венцлавовна, 71.
Баиковскій Флоріанъ, 71.
Вайрамовичъ Сулейманъ, татаринъ Вилен. пов

2 1 7 1 8217-18.

Валашко Янъ, Вилен. райца, „съ литовской
стороны", 72, купецъ и м щанинъ 125
234, 255.

Вал вна Ганна Алекс евна, 107—8.
Валтромей, писарь королевы, Олитскій и Б

лицкій плебанъ, 5.
Валтыса Янъ, Вилен. м щанинъ, 257.
Валушко Янъ, 288.
Валь Алекс й Ивановичъ, Ю7—8.

— Иванъ, кушнеръ королевы Барбары 107
108.

Вальцевичъ, 475, Вилен. м щ. и купецъ, 498.
Ваневнчъ Петръ, 478.
Варановичъ Михаилъ, сеніоръ Вилен. Евангелич.

Сбора, 228—9.
— едоръ, Вилен. лавникъ

стороны" 75.
„съ русской

стороны 75.
Барановская Варвара Якшелевна, жена Вилен.

м щ., ткача Матв я Барановскаго, 388
— 471, 474.

Варановскій Матв й, Вилен. м щ., ткачъ, 388
— Янъ, 473, 478, 572.
— Якубъ, Вилен. м щанинъ, 198.

Варанф льтова Ганна Лянфельтовна, жена Яна
Миколаевича Баранфельта, 374.

Варанф льдъ Янъ Миколаевичъ, бакаларъ 371
373-4. ' '

Баранъ Матв й еодоровичъ. 184.
Варкевичъ Михаилъ-Ференсъ, 473.
Варсатый Грегоріу с Ъ ) королев, оберштеръ ко-

мендацтъ Вилец. Заика, 381 -2.
Вартлом й, Вилен. м щ., 271—2.

Вартольдъ Карлъ, 536, ректоръ Вилен. іез. ака-
демій, 539.

Вар*ошввичъ Алекс й, Вилен. м щ., кушнеръ,
411,

— Андрей, Вилен. м щ., кравецъ, 405, 430
444.

— Илья, 422, Вилен. м щ., кушнеръ, 431, 444
— 471.

Вартулюсъ, ученый, 67.
Барщинскій, 475.

Варщъ Юрій, іезуит. провинціалъ Дитов. про-
винціи, 529, 530—1.

Ваекачевскій Станиславъ, 252.
Вахматовичъ, Вилен. м щ., крупникъ, 475.
Ве ръ Михаилъ, 410.
Б вручка едоръ, 70.
В камъ Мартинъ, старшій Вилен. Саскаго Сбора

115,

В к ръ Людвикъ, 344, 348—350.

В к шъ, врадникъ фольварка Гуры, надъ р.
Вильнею, 293.

В клевичъ, 341.
Велдовская Ядвига Ебертовна, Вилен. райчина

509—10.

В лдовскій Францискъ-Іосифъ, Вилен. райца,

509—10.

Вемъ Мартинъ, м щанинъ, 68, Сеніоръ Вилен-
скаго Саскаго Сбора, 81.

Венгардъ Юрій. Си, Вонгардъ.
В н вичъ Яыъ, Вилен. м щ., 382 3.
Вен вскій Станиславъ, пленипотентъ, 329—331.
Вен дыктъ, князь (ксендзъ), Троцкій пробощъ'

87.
— писарь Вилен. ратушной рады, 181.

В рб кль Андрей, 498.

Вересневими, Іуда, земянинъ Новгородская вое-
водства, 77.

В ркиновнчова, 474.

Вернарди Станиславъ, королевскій факторъ въ
г. Шерешев , 6.

Вернатовичъ Казиміръ, 383
- 471, 474.

В рнацкій, 257.
В ртрандъ Людвикъ, святой, 461.
В ртъ, 476.

Внвоннь Янъ, урожоный манъ, 304.
Внлинская, 24П.

Внлинскій Стенань, пленипотентъ, 344, 355.
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Внльдюк вичъ ома, Дерптскій депутатъ, ко-
ролев, секретарь, 350.

Вильдюкъ Николай, Вилен. м щ.. 167.
— Томасъ, Вилен. райца, 247, Вилен. войть

265.
Битольдъ Размусъ, 231,
Біюскій Янъ Войтеховичъ, нанъ, 325—6.
Блазіушъ, вилен. м щ., 10.
Влинструбы, 529.
Влутчичъ Тедоръ, 130.
Влюмберкъ, судья, 477.
БЛЮНЕЪ Генрихъ, вилен. м ш., 26, 27, 30.
Вляпшнскій Касноръ, ротмистръ Виден. Замка,

122, Шлешинскій или Слешиискій, 124,160
Вобрикъ, 472.

Бобанъ Янъ, шляхтичъ, 129.
Богдановичъ Андрей, 434.

— Енимахъ Богданъ, 373.
— Еско, 371, Вилен. чоботарь, 373.
— Іоско Есковичъ, Вилен. чоботарь, 371.
— Шимонъ, королев, дворянииъ, 378—9.
— Якубъ, Вилен. м щ., ткачъ, 271.
— Янко, 373.
— 474.
— Янъ Ждановичъ, возный Лид. нов., 145,

147—8, 150, 152.
Богд вичъ Андрей, сеніоръ Вилен. Кальвин,

сбора, 407, 455.
— Стаииславъ Мартиновичъ, панъ, 38.

Воголюбскій ІІавелъ, 485.
Вогуматка Щасный, Вилен. грод. писарь, 86,

89, 91, 93—4,96, 98, 101, 107, 121, 130,
154.

Вогушъ едоръ, изъ Новгород, воеводства, 81.
Вод ръ Гансъ, Вилен. м щ., м дныхъ д лъ ма-

стеръ, литейщикъ, 384.
Воеръ Михаилъ, писарь Виленской митрополи-

танской юриздики, 454.
Вой Эриестъ, Вилен. м щанинъ, купецъ, 343.
Воимъ Ііавелъ, Вилен. войтъ, 442.
Вокуновичъ Янъ, 479,
Вол вна Сусанка, по мужу Гансова Егеровая,

284, Янова Эйгерова 285.
Волондзь Казиміръ, 477.
Волондичъ Мартинъ, 234, 265, 288.
Волундвь Сиионъ, Вилен. бурмистръ, 265.
Вольц вичъ Станиславу 316.
Вонакъ Миколай, земншшъ Вилен. нов та, 100.

Бонарова Рейна Остафьевна Воловичовна, жена
Северина Бонара, пана Краковскаго, 77.

Бонаръ Северииъ, изъ Балицъ, нанъ Краков-
скій, 77.

Бонгардова Варвара Юрьева, Вилен. м щанка,
187, 189.

Вонгардъ Юрій, Вилен. м щанинъ, цирульникъ,
| 187, Бенгардъ 189—90.
і Вонфилова 472.

Воратынскій Станиславъ, Оршанскій подкомо-
рій. 478.

Вор къ Остафей, 230, 240—2, 244.
Боржевскій Матысъ, вилен. м щ., кравецъ. 24.
Воржииинскій Матв й. См. Вуриашнсмій.
Боржимовокая Дорота, вилен. енископ. м щан-

ка, 24.
Воржимовскій Стаииславъ, вилен. енискон. м -

щаншіъ, кравецъ, 24—5.
Борисова Дорота, Вилен. м щанка, вдова, 263.
Ворисовичовна Маріана, жена Вилен. гражде-

нина Іеронима Озаревича, 350.
Ворисовичъ Богданъ, Вилен. радца, 350—1.

--• Осішъ, Вилен. радца, 470, 479—80-
Вориховскій Стаииславъ, кравецъ, пилен, еіш-

скон. М щаиинъ, 15, 17, 20.
Ворковая Остафеева, Гальшка В ликовичовна,

230, 240.
БорковсБІй Войтехъ, слуга, 51.

— Станиславъ, ианъ, 36—8, 48, 50.
Ворлакъ Станпславъ, шляхтичъ, „спввака", 272.
Ворманъ Криштофъ, Вилен. м щанинъ кн.

Януша Радиішлла, слесарь, 266.
Воровикъ Остафей, Вилен. райца „еъ русской

стороны", 72.
Боровская, княжна, Галена, Юрьевна, въ заму-

жеств Квилецкая, 99.
— Магдалина Дробишовна, Лид. нодчашина,

467.
Боровскій Мартинъ, ксеидзъ, 336.

— Николай, трибунальний Смоленскій депу-
татъ, 303.

— Себестьянъ, шляхтичъ, 90.
— изъ Борова, еофилъ, Лид. подчагаій, 467,

468.
Вортк вичъ Миколай, Ковен. и щанинъ и ку-

пецъ, 173—4.
Боса Лукашъ, сеніоръ Билон. Евангелич. Сбора,

228—9.
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Воуфалъ Гавріилъ, трибунальн. Гродненскій де-
путатъ, 303.

— Доброгостъ Казииіръ, грод, писарь Грод-
нен. пов та, 511.

Вохенъ Павелъ, ксендзъ, Литовскій іезуитскій
провинціалъ, 483—4.

Воц внчъ, 471.
Воаринъ, 288.
Вояркова, вдова, 475.
Воярунъ, 476, Михаилъ, 477.

— Симонъ, 477-
— Степанъ, 478.

Вракаръ Петръ, 323.
Вранфвльты, 375.
Вранф л ь т ъ Іоиасъ, Вилен. пороховникъ, (см.

Брокфольтъ) 372, Баранфелтъ 374.
— Якубт., Нилен. ложовникъ, 372, 374.

Вранцевичовна Елеонора изъ Жоховскихъ, во
второмъ брак за Яноиъ Аитономъ Вон-
совскимъ, 526—8,

ВрезинсЕІй Крііштофъ, возный Вилен. пов., 245,
203, 368.

— Петръ, Вилен. кравецъ, 85.
Вречинскій Антонъ, 540.
Врзкозовскій Матв й, 22.
Вр м ръ Янъ, 290.
Бровка, Вилен. м щ., 431, 444.
Вровчина. 478.
Врозберская Дорота, настоятельница Несвиж-

скаго жен. монастыря, 250.
Врозовскій Михаилъ, Венденскій стольникъ, 451

— 472, 477.
Вронбервъ Юрій, Вилен. м щ., 411, Кромберкъ

422—3, 444.
Врокфольтъ Енасъ, королев, пороховникъ, 170,

171.
Врольницкій Николай, скарбный вел. кпяж

Литон , 2Ь6.
Вронвцъ Антонъ, 539-
Вронкцкій Станиславъ, 475.
Вронишова Маріанна, Вилкомир. зем. судьина,

Г) Я 9, Г) 4 Г) — 7 .
Вроиишъ, 530, 538,

— Іоснфъ, Вилкомир. нем. судьичъ, 539,
5 4 5 - 7 .

— Станиславъ, ксендзъ, 539, 545—7.
Вронцы, 543—4.
Броня Осипъ, 477.

їростовская Сусанна, жена хоружія Опімяп."
пов та Казиміра Девялтовскаго, 378—9.

Вростовскій Кнпріанъ-Паведъ, Вилен. Литов.
декретовый писарь, 341, 348, 354, рефе-
рендарій, 390, 398, королев, комисаръ,
432, 442, 526.

— Константинъ-Казиміръ, Виленскій епи-
скопъ, 483—4.

— Янъ-Владиславъ, референдарь вел. княяс.
Литов., 488—90.

Врухановичъ Войтехъ, Вилен. бурмистръ, 247.
Врыцкій Войтехъ, 114,
Брюханскій Валеріанъ, трибунал, депутатъ изъ

Слонима, 214.
Вуд вичова, вдова, 477.
Вуд внчъ Казиміръ, Вилен. плебанъ и деканъ,

383—4.
Вудк вичъ, Вилен. м щ., солодовникъ, 475.
Вудр вичовна Катерина, жена Вилен. обывателя

Яна Голіюса, 494—5.
Вуйвидъ Миколай, земенинъ Ошмян. пов та,

284.
— Янъ, Вилен. грод. судья, 172, 209 — 10.

Вуковскій Андрей, пахолокъ, 175—(і.
— 478.

Вуконтовичъ Юрій Михайловичъ, Вилен. м щ.»
крамаръ 323.

Букша, с ншікъ, 478.
Вулунскій Адамъ Мратиновичъ, земенинъ Вилен.

пов., 2f)3.
Бун внчъ Лавринъ, 479.
Бура Матысъ, Мин. м щанинъ, 61—4, 80, 81

116.
Вурак вичъ, р зникъ, 476.
Вурба Миколай, 226.

— Янъ, королев, скарбовый дворянинъ, 358.
— Вплен. райца, 473, 477.

Вурбина Япова, 293.
Вуракинская Александра, настоятельница Ви-

ленскаго жен. Михайловскаго (иначе—Вер-
нардннскаго) монастыря, 551—5.

Вуринскій, пзъ Бурина, Станиславъ, депу-
татъ Копен, цов та, трибунальний писарь,
547.

Вуривганскій Матеушъ, Вилен. войтъ, 72 --75,
Боржиминскій 110, Бурпминскій. королев,
секретарь 140, 20§.

Вурнакъ Станисланъ, „сневака", 274.



- 580 -

Вурневичъ Маркъ, Ввлен. м щ., 179, 190.
Вурянка Зофея, б. Яновая Рытинская, 61—3
Вутвиловичь Янъ, 69.
Вутвилъ, шляхтичъ, 334.
Вухн ръ, 475, 47S.
Вухов цкій, мечникъ, 471.
Вуховскій, паиъ, 283.
Вухонъ Янъ, шляхтичъ. 85.
Вучинскій Матей, слуга пана Хрептовича, ЗІ4.
Вушинскій Стефанъ Мартишкевичъ, ксендзъ, на-

стоятель Вилен. Троиц, уніат. монастыря,
459, Бусинскій 460.

Быкова Ганна Еозловна, жена Вилен. золота-
ря, 162.

Выковскій Сішонъ, нанъ, 209.
Быкъ Андрей Вышинскій, Вилен. золотарь, 162-
Вылинскій Степанъ-Кароль, королев, секре

тарь, 362, 377.
— нисарь Виленской ваги, 471.

Выстрицкій ома, пленипотентъ, 344.
Выховецъ Базилій, Вилен. грод. писарь, 288.

— Криштофъ, трибунал. Ковенскій депу-
татъ, 223.

Выховская, вдова, 475.
Вышинскій Илья, дворный генералъ (возный),

344, 353.
Б ганская Ева Овсяновна, жена земянина

Ошмян. иов. Станислаа В ганскаго, 292.
В ганскій изъ Б ганова Казиміръ-Владиславъ,

Браславскій зем. писарь и депутатъ, 451.
— Криштофъ, 511.
— Станиславъ, земешшъ Ошиян. пов., 291,

292.
В гел вичъ Осипъ, 478.
В ликовичи, 462—3, 541.
В ликовичова Александра Корсаковна, Ошмян.

лодчашина, 407—8.
— Кристина Котовская, жена Ошмян. зем.

подсудка Андрея Б ликовича, 164—166,
жена Ошмян. зем. судьи 223, 229—233,
240, 244, 266.

— Кристина Швабовна, жена Мозыр. подсто-
лія Фелиціана Б ликовича, 452—3, 468—
9.

— Маріанна, изъ Блинструбовъ, кіев. под-
столина, 529.

В лнковичовна Гальшка, Остафеева Борковая,
230, 240.

— Раина, Павловая Осинская, 230, 240, 418.
Б лшсовнчъ Адамъ, сынъ Ошмян. зеи. судьи

Андрея Сасинонича Б ликовича, 229—ЗО,
232—3, Ошмен. зем. судьичъ, королев,
дворянинъ, 240—43, 530.

— Александръ Фелиціановичъ, 452—3, 458,
459,

— Андрей, земянинъ Новгородскаго пов та,
40, королевскій дверничій 47, 50—52,
Ошмен. зем. подсудокъ 164—166, Ошмян.
зем. судья 204, 216, 223, Андрей Сасино-
вичъ зем. судья Ошмян. пов., евангелич.
испов данія 229—233, 240, 242,260, 338,
438, 440, 452, 453, 530, 537.

— Антоній, Кіевскій подстоличъ, 510—11,
529, Кіев. подстолій 530—1, 519—20,
538.

— Еремей Адамовичъ, Ошмен. зем. судьичъ,
240, 241, 243.

— Криштофъ Андреевичъ, 232, 241.
— Криштофъ Адамовичъ, Ощмян. зем.

судыічъ, 240, 243.
— Криштофъ Фелиціановичъ, 452 — 3.
— Стефанъ Адамовичъ, Ошмян. зем. судьичъ,

240—3, 266—7, королев, струкчашій,
Ошмян. подчашій, Вилец. подвоевода, 354,
452, 538.

— Фелиціанъ-Казиміръ, королев, дворянинъ,
407, Мозыр. нодстолій 452—3, 538.

— Юрій Андреевичъ, Ошмян. зем. судьичъ,
230, 232 233, 242.

Б лковичъ, паиъ, 300.

Б лозорова Гальшка Зв ровна, жена Ошмян.
зем. судьича, королев, дворянина Адама

Б ликовича, 240—1.

В лозоръ, Керновскій староста, 477.
— Марціанъ, Архимандритъ Вилен. Троиц,

базиліан. монастыря, 380, 5о5, Мартинъ
557.

— Пинскій епископъ, 391.
— Станиславъ, 167.
— (Бялозоръ) Янъ-Кароль, Виден, пробощъ,

294.

В льиац вичъ, 412, Б льнацевичъ, 473.

В льсковскій Игнатъ, коваль, 478.

ВЯЛБОВОБІЙ Семенъ Гришкевичъ, челядникъ,

314, 316.
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Ваврецкій Августинъ, 234—5,255, 288—9, 503
Вилен. радца 504.

— Янъ, панъ, 31.

— Ярощъ-Александръ, Браславскій зем. ни-
сарь, 465.

Вал вна Анна Алекс евна, въ замужеств Зяте-
вичовая, 107—109.

Валентиновичі, 471, р зникъ, 476.
Валеріанъ, вилен. епископъ, 1", 15 — 20, 22 —

25, 35, 42.
Валицвій Дмитръ, шляхтичъ, 277.
Валюшкевичъ Янъ, 477.

Вонсовская Елеонора изъ Жоховскихъ, быв-
шая Бранцевичовна, 525 — 528, 539, 544.

Вонсовскій Янъ-Антонъ, 525—528.
Ваньк вичъ Адамъ, трибунал, депутатъ изъ

Минск, воеводства, 214.
— Иванъ, Оршанскій м щанинъ, 5 :

Варвара (Барбара), королева—госиодарыш] 107.
Варгуйла Григорій Стефановичъ, Вилен. .міщ.

и купецъ, 312, 313.
Варшевицкій Станиславъ, ксендзъ, ректоръ

вилен. іезуит. коллегіума, 24—5.
Васикова Цолонія, Вилен. м щанка, 283. J
Василевичъ Петръ, Вилен. м щ., мечникъ, 421.

— Симонъ, Вилен. м щ., шевцъ, 462, 488.
— Вилен. м щ., солодовникъ, 475—6.

Василевская Миколаєва, Гальшка Воловичовна,;
368 — 9. ГелжбетаВоловичовна372, 374—5.

Васил вскій Лукашъ, Вилен. грод. писарь, 217.
— Миколай, 372, 374.
— Янъ, Вилен. м щачинъ, 272—3.

Васвлій, Вилен. м щ., кравчикъ, 265.
Веднерова Екатерина, 57.
В днеръ Лоринцъ, 57.
Вейшковская Анна, Янова-Райнг льдова Зееро-

ва—лавчина Шев. воеводства, 490—492.
Вейшн ръ Томашъ, 479.
Велижанинъ Богданъ, 186.
Величко Самуилъ Яновичъ, земеяииъ Ошмян.

пов., 262, 416, 417.
— Степанъ, 489, 490.

— Янъ, 61, земянинъ Ошменскаго пов та,
62—8, Ошмян. подстолій 223, сеніоръ

Вилен. Евангелич. Сбора 228—9, 233, 237,
250—52, 262, 419, 495.

В лятицкій Степанъ, трибунал, депутатъ изъ
Пинск. пов та, 924.

В нгринъ Ференсъ, господарскій пивничій, 107.
В нгрицкій, 231.
В ндннцкій Казиміръ, шляхтичъ, 496

— Янъ, шляхтичъ, 496.

В нцлавовичъ Стефанъ, 383.

В рбицкій Андріанъ, пов ренный, 72, 75.

— Себестіанъ, шляхтичъ, 76.

В рбовскій Богданъ, нам стникъ Вилен. грод.
сздьи Яна Абрамовича, 35.

В ргило Янъ, подданный им. Гедройтей 319.
В ребей, 478.
В р щака Король, товарищъ гусарской роты, 498.
В ржбицкій Казнміръ, ксендзъ, ректоръ Ви-

ленской семинаріи при іезуит. академій,
547—551.

В ржбовскій, 474.
В рн ръ, 572.
В рховскін Яковъ, шляхтичъ, 77.
В сэловсвая Ганна Петровна, дочь Вилен. м щ.,

пекаря, 183.

— Ягнешка Дедовна, Вилен. м щанка, 183.

В селовскій Петръ, надворный подскарбій вел.
кн. Литов., Ковен. и Ромборскій староста,
87, S8.

— Иетръ, Вилен. м щ., пекарь, 183.
— Янко Ііетровичъ, сынъ Вилен. м щ.,

пекаря, 183.

Ввгирвнова, вдова, 478.

Вндзиш вскій Лореицъ, Вилен. лавничій писарь,

73, 74.

Видиская Анна, жена Вилен. м щ., маляра
Явуба Римкевича, 493.

Видискій Криштофъ, земенинъ Вилен. пов.,

253, 254.

Внзгирдъ Янъ Миколаевичъ, Вилен. зем. судья,
королев, секретарь и ревизоръ, gl.

Вильк нсъ Ганцеръ, Вилен. м щ. и купецъ,
501, 502.

Вильковичъ Андреи, 9. *
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Вильчекъ Миколай, Вилен. грод. писарь, 66, 68,
80.

— Янъ, трибунал, депутаті, изъ Витеб. вое-
водства, 224, 245, 277.

Вильчопольсвій Стефанъ-Станиславъ, ксендзъ,
Вилен. каноникъ, 202, 203, 218,-222, 301.

Вингольдова, Гиблевна, жена Вилен. м щаншіа
Іїорнилія Вингольда, 347.

Вингольдъ Якубъ, Вилен. м щ., 344—Зі:).
Вингольтъ, Вингольдъ Корнеліушъ, Вилен. ку-

нецъ, 128, 129, 155-157, 205, 206, Ви-
нольдъ '208, 209, 213, 216, 217, 228, 229,
Вингольдъ 345—348, 352—355, 364, Вин-
гольдъ 517, 536.

Вингольтова Якумина Дешамшовна, Вилен. ку-
печеская жена, 128, 129, Десхамисовна
155—157, 205—8, Якомина Десхамсовна

228, 2'29.
Винквел вна Катерина, Вилен. м щанка, жена

ткача Гануса, 481.
Вирбутъ Урбанъ, Пилен, и щ., медосытна, 282.
Висигердъ Григеръ-Станиславъ, Вилен. м щ.,

винникъ, 405, 431, Висигирдъ 444, Высо
гердъ 463,

Витвнскій Михаилъ, 531.
Витольтовичовна Катерина, въ замужеств

Янова Дисовская—земянка Лид. нов., 386,
387,

Витославскій Николай, земянинъ Вилен. пов., 122.
— Якубъ, трибунальний маршалокъ, 245.

Витъ Днтрихъ, Вилен. м щ., злотннкъ. См.
Жукъ.

Вицетовичъ Николай, шляхтичъ, 82.
Вишнев цкій М., князь, вел. канцлеръ и триб.

маршалокъ вел. княж. Литов., 511.
Вишн вскій Криштофъ, земенинъ Волковыскаго

нов., 313, 314.
— Паве.ть, Вплен. академикъ (лтудеитъ іе-

зуит. академій) 313,314.
— Сіашіелаиъ, шляхтичъ, 112, служебникъ

122.
Владнславъ IV, король нольскій, 309, 311, 313,

329, 336, 344—348, 352, 354, 391, 391,
414, 417—18, 447, 460, 503.

Влоховичъ Матей, 237.
— Юрій, Вилен. бурмистръ, 199, 20О.

ВЛОШЕО Станиславъ, ксендзъ, ректоръ Вилен.
іез. коллегіума, 483.

— Янъ, Вилен. городничій, королев, секре-
тарь, 204.

Внучекъ Адамъ. Вилен. зем. подсудокъ, 238,
240, 248, Внучокъ, подсудокъ Вилен. вое-
водства 278, 279.

Вобол вичъ Войтехъ, пробощъ Виленскаго Свято-
Троицкаго костела, 199, 200, 473.

Воболь Шитіонъ, Вилен. м щанинъ, 199.
ВОВЕЪ, Андрей, 477.

Водзинскаа Дорота Криштофовна Гельмниковна,
57—8.

Водзннсвій Андрей, Вилен. епископ, войтъ, 41—
43, 57—8.

Водорацвій Матей, земенинъ Вилен. воеводства,
290, 291.

— Якубъ Андреевичъ, 368, 369.

Война Абрагамъ, Вилен. бискунъ 318, 328, 329.
— Апдрей, 78, королев, дворянина. 79.
— Венедиктъ, 88, Виленскій енископъ 235.'

301.
— Викентій, Интурскій державца, 235.
— Гавріилъ, нодканцлеръ вел. княж. Литов.

219, 220, Кгабріель 235.
— Есенецкій Янъ, депутатъ Нитеб. воевод.

105, 213.
— Іосифъ, обозиый Полоцкаго воеводства, 539.
— Лавринъ, подскарбій и писарь вел. княж.

Литов., 78—9.

— татаринъ Вилен. пов., 143—4.

Войниловичъ ома-Казнміръ, Мозырскій столь-
НІІКЪ, королев, секретарь, 355.

-- ома-Николай, подчашій и депутатъ Нов-

городскаго воеводства, 467.

Войнина Людовика изъ Сулистровскихъ, бывшая
Козелова, 539.

Войновсвая Сусанна Якубовиа Воляновна, жена
земяшша Вилен. ион. Во/ітеха Войнов-
скаго, '205—209.

Войновскій Войтехъ, земянинъ Вилен. нов., 205 —
209.

Войнянка Сарбара Семеновна, жена скарбнаго
вел. княж. Литов. Лукаша ІІвановича
Мамонича, 201, 369.

— Дорота, подскарбяика вел. кннж. Литов.,
7 8 - 9 ,

— Енимаховна, Богдана, жена маршалка
Слоним. нов та Абрама Мелешки, 200.
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Войтеховичъ Криштофъ, 478.
— Петръ, Вилен. м щаницъ, 192.

Войт ховскій Степапъ. 525, 527, 542.
— Янъ, 295.

Войтехъ, Вилен. м щ., купецъ, 103.
— Вилен. и щ., аптекарь, 478.

— Вилен. м щ., с дляръ, 558.

Войткевичъ ІІаведъ, Вилен. м щ., венгляръ, 283.
— Юрій, 478.
— р зннкъ, 476.

Войтруковичъ Симонъ, 478.
Войцвцкій Янъ, Вилен. м щ., кунецъ, 425.
Войшнаровичова, Вилен. м щанка, 412.
Войшнаровичъ Казиміръ-Янъ, канцлеръ Вилен.

еиархіи, королев, секретарь, пробощъ Эй-
снмонтскій, Новгородскій, Домбровскій,
Лобойскій, Гомельскій плебанъ, 38о, 557.

ВОЛИВСЕІЙ Аптоній, панъ, 158—59.
Волкова Маруша Адамовна, дочь Вилен. м ща-

шшіі, 260.
Волковичовна Катерина, Япова Рогацевичова,

вдова, 499, 501. .
Волковнчъ Криштофъ, Мстиславскій подкомо-

рій, 539.
Волкъ Адамъ, Вилен. м щанинъ, 260—61.

— Мпхаилъ, Стародубовскій хоружій, сеніоръ
Вилеи. Сбора Авсбургскаго иснов данія,
521.

— Николай, нанъ, 35.
— Паве.іъ, королев, дворянииъ, 135.
— Федоръ, 7, 8, Давидовичъ, королев, дво-

рлшшъ, 11.
— Янъ, Болтромеевичъ, 7, 8, 11.

Волминскій урожоный, (Вилен. дворяиинъ), 224.
— Януигь, Смоленскій воеводичъ, Вишнев-

скій староста, 238.
— Янъ, Кревскій староста, 239. (См. Воль-

минскій).
— Юрій Юрьеничъ, Упитскій старостичъ,

земянииъ Упит. нов., 238—39.

Воловичи, паны, 181.
Воловичова Григорьева, Гелена Григорьевна, 373.
Воловнчовна Гальшка Михайловна, въ заууже-

ств Головчинская, 107.
— Гальшка, въ замужеств Миколаєва Ва-

силевская, 368, 369, Гельжбета Воловп-
човна, 372, 374, 375.

Воловичъ Григорій, королев, маршалокъ, 371,
Ляховицкій державца 373.

— Іерони. п>, Жиудскій староста, 5о4.
— Іосифъ, ІІарвенскій староста, 539.
— Криштофъ, Мстиславскій подкоморій, 539,
— Михаилъ, Слонимскій староста, 44.
— Остафей (Евстафій), нанъ Троцкій, под-

канцлеръ Литов., старост Верестейскій u
Кобринскій 27, ЗО,' Троцкій каштелянъ
31, панъ Вилеискій, канцлер'!, вел. кн. Ли-
тов. 43 — 44, Вилен. каштелянъ 77, князь
(ксендзъ), Вилен. каноникъ 87, 88, 92, 99,
Евстахій, Люблинскій онатъ, Трок, про-
бощъ, писарь и референдарь вел. княж.
Литов., 234, 236, 237, Вилен. епископъ
255—57, Евстафій 265, 288—290. 301,
Пилен, епископъ 429, 430, 443, 449, 458,
503, 504, 556.

— Павелъ, деиутатъ изъ Гродненскаго по-
в та, 161.

— Петръ, королев, лнговскій чашшікъ, 77,
78, Грш'орьевичъ, Смолен, воеводпчъ,
чашшшъ вел. кн. Литов., 91, 92, Троц.
подкоморій, Сомилишскій староста, дер-
жавца Старыхъ Трокъ, Стракишекъ, ,320,
вел. княжп. Литов., 520.

— Романъ, 77, 78, Григорьевичу Смолен,
воеводичъ, Рогачевскій староста, 91, 92.

— Самуплъ Михайловичу 371, Слоним. ста-
ростичъ, Молчадскій староста 373.

— Сташіславъ, 3715.
— Юрій, ІІЗ'рвенскій староста, 539, 540.
— Ярошъ, зем. нодскарбій и писарь вел.

княж. Литов., Уіштскій и Рудницкій ста-
роста 2:ї5, староста Унитскій, Цоюрскій
тивунъ, Рудницкій державця 238, 245, 369.

Володк вичовна Гальшка Матысовна, 197, 198.
— Кристина Матысовна, въ замужеств Ста-

ниславова Монтвилова, 197.
— Рожа (Роза), въ замужеств Станиславова

Яцкевичова, 197.
Володкевичъ Юрій, депутатъ изъ Ковна, 129.
Володковичъ Теодоръ, писарь, 311.

— Фелиціанъ-Филинпъ, Кіев. митрополитъ,
564—66, 508.

Вояоцвій, 491.
Волчко Янъ, королев, маршалокъ, Василишскій

державца, 41.
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Волчковичъ Ясь Матв евичъ, Вилен. м щ., ку-
пецъ, 111.

Воль Захарій, королев, минцмистръ, (монетныхъ
д лъ мастеръ), 286.

Вольменская Варвара Вацлавовна, жена королев,
маршалка, 37, 40—41.

Вольминскій Янъ, королев, маршалокъ, Упит-
скій подкоморій, Кревскій староста, 36—38,
Полоц. кагателянъ 4о—41, Янъ Яновичъ,
48—50, Вольминскій, Смолен, воевода,
Упитскій староста 57 — 8, Вишневскій
державна 129.

— Юрій Упитскій староста, 129, Юрій Яно-
вичъ, Кревскій державца, 174.

Волъскій Вавринецъ, (Лаврентій) вилеп. кано-
никъ, иодскарбій вилен. епископа Вале-
ріана, 13, 22, 23, 25.

— Венедиктъ Янъ, изъ Русинова, Струбиц-
кій староста, Вилен. нодвоевода, 515, 517.

— Іереміяшъ, 2, войтъ вилен. енискона, 3,

4, 6.
— Лаврентій, нилен. каноникъ, Луцкій ку-

стошъ, 23.
-г- Матв й, Геранонскій и Лаздунскій дер-

жавца, 46.
— Якубъ, Вилен. м щ., кравецъ, 59.
— Янъ, шляхтичъ, 135, 137, Янъ-Констан-

тинъ, Вилен. войскій и грод. писарь, 470,
480, 485.

Волюцк вичъ, Вилен. м щ., болтушникъ, 475.
Волянъ ома, Ошмян. маршалокъ, 328.
Волянова Якубова, Сусанна, урожденная Финкъ,

104, Сусанна Якубовна, жена Вилен. зе-
мянина Войтеха Войновскаго, 205, 206.

Вонгат нъ Андрихъ, Вилен. м щ., 65.
Вонпит нъ Гижбертъ, 344, 348—350.
Вонсовскій Станиславъ, Волкиницкій л еначій

и подстаростій, 96.

Воробей, р зникъ, 476.
Ворона, Вилен. м щ., шевцъ, 411, Адамъ 422,

431, 444.
— Даміанъ, 478.

Воронецкій, князь, 249.
Ворон цъ, Вилен. м щанинъ, 139, 140.
Вороницкій Яковъ, изъ Збаража, князь, королев.

дворянинъ и секретарь, 14, 15, Воронец-
кій 16—18, 20.

Вороничъ, 519.
Вороновичъ Янъ, Вилен. консистор. регеятъ,

384, аностольскій протонотарій, прави-
тель Вилен. діецезіи, 483, 484.

Воропай Станиславъ, Вилен. возный, 60.
Восткунъ Бартошъ, бояринъ Шешольскаго им -

нія, въ Вилен. нов., 254.

Ву вичъ Андрей, Вилен. м щ., кравецъ, 261.
Вунд рфдетъ Петръ, старейшина Вилен. Саского

Сбора. См. Фунд рфл тъ.

Выриковскіе, 565.
Высковскій Гермогенъ, земянинъ Вилен. вое-

водства, 127.

Высоцкая, вдова, 477.

Высоцкій, слодовникъ, 476.
— Людвикъ, шевцъ, 479.
— Томашъ, 479.

Вышенскій Казиміръ, 215, Вышинскій 554.

Габріель, Вилен. м щ., столярь, 235, 255, сле-
сарь, 289.

Габріяловичъ Станиславъ, князь (ксендзъ), пи-
сарь, Тыкотинскій плебанъ, 4.

Гавловецвій Станиславъ, Вилен. лавникъ, 351.
Гавловицкій Бартошъ, адвокатъ, 204.

— Бортломей, писарь Вилен. магистрата, 314.
— Вилен. радца, 471, 472, 474.

Гавриловая Татья едоровна, 187, 190.
Гаврииовичъ Микита, подданный, 132.

Гавронскій Лавринъ, Вилен. м щанинъ, 178.

Гадомскій Мартипъ, генералъ (воз.) Вилен.
воевод., 433, 434.

Гайбовичъ Романъ, 478.

Галанска Янъ, слуга, 186.

Геленка, вилен. м щанка, 8.

Галюсъ Блажігосъ, служебникъ Софіи Гагатоль-
товой, 2, ЕІознанскій м щашшъ 7, Бла-
жей 502.
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Гамшей Станиславъ, вилен. грод. судья и на-
м стникъ, 14, 17, судья замковый 20, 22.

Ганалъ, Вилен. м щ., гавецъ. 300.
Ганусъ Романъ (ср. съ П ц льтъ) Вилен. м щ.,

столяръ, 412, Р чко 424, Цецельтъ Ганусъ
426, 428, Пацельтъ 444, 475.

— Вилен. м щ., ткачъ, 481.
— Вилен. м щ., бальверъ, 261.
— Вилен. м щ, токарь, 424.

Ганц вичъ Мартинъ. Вилен. м щанинъ, оловян-
никъ, 60—62, б4, 65, 69, Ганцевичъ 80,
81, 116—118, 309, 454, 531.

— Николай, 64, 116.
Ганчовнчова Гана Андрисовна, Юрьева, 116.
Гапнановичъ, пзъ Лиховичъ, 351.
Гарабурда, 260, Петръ, королев, дворянинъ, 397.

— Михаилъ - Король, Слонидг. маршалокъ,
Вилен. городнпчій, 481.

Гараимъ Петръ, шляхтичъ, 216, Горашювичъ217.
Гараинъ Андрей, Мстиславскій городничій, 81.

— Шимонъ, 109.
Гарвалъ, Вплен. м щ., злотникъ, 474.
Гарватъ Михаилъ, ротмистръ Вилен. м стской

вахты, 217.
Гарлинскій Андрей, 449.
Гарловицкій Станиславъ, Вилен. лавникъ, 352.
Гартлибіушъ, мицистръ Вилен. Евангелич. Сбо-

ра, 329.
Гартлибъ Абрамъ, Вилен. м щ., 308.
Гартманова, 463.
Гартманъ Даніилъ, Вилеп. м щ., купецъ, 361

362.
Гертманъ Даішіель, Вил. м щ., 407, 431, 444

454, 459, 543.
Гастевичъ Адамъ, 374.
Гаштольтова Зофея, Ольбрахтовоя Мартиповичъ

вилен. воеводина, канцлеровая вел. кпяж
литовскаго, 2, 7, Гаштольдова 502.

Гаштольтъ Станиславъ, троцкій воевода, 2.
Гвяздовская 71.
Гедговдъ (Кгедкговдъ) Лнъ, Ковен. грод. пи-

сарь, 209.
Г дройт вна Цецилія, Пилен, зел. судьянка, жена

Упит. подкоморія Андрея Дмитріевича Ни-
колаевича Ярославскаго-Курпскаго, 363—
376, княяша, княгиня Курпская 385—386.

Гедройть Иладиславъ, Вилен. зен. подсудокъ,
115.,

— (Гедройць) Григорій Ждановичъ, Вилен.
зем. подсудокъ, 40, 61.

— Маріянъ, Вилен. подсудокъ, 319, Марціянъ
327, Мартинъ 368, 369, 372, 375.

— Самуилъ, войскій и депутатъ Мстислав-
скаго воеводства, 451.

— Сигизмундъ Николаевичъ („Жигимонтъ
Миколаевичъ") Вилен. зем. подсудокъ, 119,
123, 155, 208, Вилен. зем. судья 238, 240,
248, 253, 367.

— ІЦасный Миколаевичъ, князь, 180.
— Янъ-Геліяшъ Климунтовичъ, 158, 159.
— Янъ, пахолокъ, 175—77.

Г йшъ Мальхеръ Геліяшевичъ, администраторъ
Жиудскаго епископства, Вилен. кустошъ,
255—57 и королев, секретарь 259, Гейшъ
Геліяшовичъ, Вилен. архидіаконъ, рефе-
рендарій вел. княж. Литов., 288—290, 294,
296, 297, Геліяшевичъ 303—5, Жомойт-
скій бискупъ 316, 400, 503, 556, 557.

— Михаилъ Миколаевччъ Геліяшевичъ, 316.
— Янъ Яновичъ Геліяшевичъ, 316.

Г лвановскій Габріель, генералъ Вилен. воевод-
ства, 370.

Гелдовичъ Адамъ, 479.
Г л вичъ, 471, 475, кожемяка 476.
Геліяш вичъ Мальхеръ, ксендзъ, Вилен. архи-

діяконъ. См. Г йшъ Мальхеръ Геліяшо-
вичъ, 294, 402, 428—30, 443, 449, 504.
505.

— Стефанъ. 478, Еліяшевичъ 502.
Г ліяшъ, швецъ, 478.
Гальманъ, 474.
Г мбичн, 529.
Г мбичъ Казиміръ, 528.
Г ндриховичъ Абрамъ, Вилен. м щанинъ, 254,

255
Г ннкъ Григеръ., Вплен. м ш., ткачъ, 282.
Г нриковичъ Ганна, виден, м щанка, кравчина,

2, Анна 7.
— Лавринъ, вилен. м щанинъ, кравецъ, 5,

7, 502.

— Себестыянъ, вилен. м щанинъ, 2, 7.
Г нрихъ, Брест, м щанинъ, 67.

— король польсти 310, 522, 524.
Г нсеровскій Беняшъ, 121, 122.
Г рд евнчъ Михаилъ, 477<ц
Гердукевичъ Михаилъ, 478.

74
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Гш) кевичъ Войтехъ, 477.
ГЙрсевичъ Андрей, Вилен. райца, 411, 422,431

444, Герковичъ 467, 471, Вилен. войтъ
473, 476, 479, 483.

Герличь Матв й, министръ Вилен. Евангелич
Сбора, 329.

Германовна Анна, жена Вилен. м щанина Юрія
Страуса, 425.

Гермаховскій Станиславъ, адвокатъ, 168.
Герсъ, Вилен. жидъ, 351.
Гертманова Кристина Токаревская, жена Вилен.

м щаннна Даніеля Гертмана, 459. См.
Гертканъ.

— 473.
Г рцикъ Япъ, грод. иисарь Вилен. воеводства,

20, 22.
Гетевичъ Петръ, Вилен. м щанинъ, кравецъ,

168, 169.
Г цевичъ, изъ Гечанъ, Нпкодимъ, грод. регентъ

Вилен. воеводства, 517, 540.
Гешъ ома-Казиміръ, Віілен. канторъ, црелатъ,

трибунальний депутатъ, 259. (Ср. Гейшъ).
Гибантъ Каснеръ, 282.
Гибли, Вилен. м щаііе, 344—348.
Гибель Якубъ, Килен. райца, 252, 341, 344, 349.

— Томашъ, 341, 344, 349.
— Янъ, 344, 349.

Гиблевна Гальшка 341.
— Елисавета, жена Павла Мелера, 344.
— Кристина, жена Вилен. городничаго Павла

Подхотинскаго 344.
Гизкицкій, 275.
Гизб ртъ Янъ, Пилен, м щ., кальвинъ, 4о7, 434,

сеніоръ Вплен. кальвнн. сбора, 455.
Гилевичъ Петръ, 475.
Гимбутъ Лукашъ, 504.
Гиндвилъ Адамъ, 498.

— ЯЕЪ, 498.
Гиелянка, 479.
Глннецкій Осинъ-Казиміръ, Стародубовскій

войскій, Вилен. нодстароста, 492.
Глозевичъ Михаилъ, 477.
Голова, солодовникъ, 476.
Гнн тъ Мальхеръ, Вилкомир. грод. писарь, 81.
Гишовскій Христофоръ, Вилен. капитульный

писарь, 384.
Гладкій Василій, подданный, 132.

— Криштофъ 175, 176.

— Янъ, изъ Мин. воеводства, 161.
ГЛИНЄВСЕІЙ, 453.

Глинецкій Осипъ-Казиміръ, Стародубовскій
грод. писарь, 465.

Глинскій Осипъ, изъ Волковыска, 161, 162.
Гл бовичи, 561.
Гл бовичова Екатерина, Яновая, изъ Крото-

шина, Иновлоцлавская воеводянка, 39,40—
41, на Дубровп , Трокская воєводина,
Упптская державчина, 61—69, 79, 80.

Гл бовичовна Гальшка, жепа Станислава Нар-
бута — Мстиславскаго воеводы, Оншян.
старосты, 373.

Гл бовичъ Андрей, шляхтичъ, 246.
— Николай, Впленскій каштелянъ, трибу-

нальный маршалокъ, 416.
— Сташіславъ, Полоцкій, 371.
— Янъ, Мішскій каштелянъ, Оішкіптинскій,

Радошковскіа и Зейгвольскій державца,
31, зелскій подскарбій и писарь вел. кн.
Литов. 39—41, 44, 48, 49, 'Гроц. воевода
116, столышкъ зем. кшіаг. Литов. 199.

Гнатовскій Сигнзмундъ, 251.
Гн вковская, 476.
Гя войшъ Стефанъ, шляхтичъ, 278.
Годвилевичовна Дорота, 417.

— Софія, 417.
Годвиловичъ Войтехъ, Вилен. м щ., 134, Год-

вилешічъ 417.
— Криштофъ, 417.
— Михаилъ, 417.

Годвиловичова Войтехова, Софія Иерхалянка,
Виден, м щаика, 417.

Годебскій Валеріанъ-Казнміръ, скарбникъ ц де-
путатъ Нин. иов та, 465, 487.

Год ва, вдова, 476.
Год левичова, вдова, 477.
Годкннскій, отецъ архимандритъ Городенскій

(настоятель Борнео-Гл бскаго монастыря),
210.

Годлевскій, 351, 47G, I. П. 555—8, 564, Стани-
славъ, регентъ комиссін Р чи-посполитой
вел. княж. Литовсиаго, 571.

Гозіуссъ Янъ Ульрихъ, панъ, 218.
Гойникъ Михалъ, Вилен. м щ., ткачъ, 283.
Голд вичъ Адамъ, 476.
Голеовскій Мартипъ, земенинъ Вилен. нов., 254.
Голіюсъ, шляхетний нанъ, 415, Голіюшъ 478.
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Голіюшова Янова, Вилен. обивателька, Катерина
Будревичовна, 494, 495.

Головичовна Гальшка, Миколаевая Василевская,
368.

Голшпка Криштофъ, 151.
Головня Павеаъ Якимовичъ, шляхтичъ, 93, 94.

— Якимовичъ Леонъ-Антонъ, С. Д., 551.
Головчинская Александрова» Ярославовичова,

Гальшка Михдйяовна, урожденная Волови-
4OBnaj ХЗаонимскан старостянка, 107.

Голодаискій, солодовникъ, 476.
Гвлодовичъ, муляръ, 477.
Голозуб цъ Сиионъ, 475.
Голубичъ ІІетръ, депутатъ изъ Нплкомира, 1G1.
Голубичова, 477.
Гольгонова Мартинова, 245.
Гон л вичъ, коваль, 477.
Гончаръ Мартпнъ, господарь (хозяинъ) подви-

ленскаго дворца Рая, 92.
Гораиновичъ Петръ, шляхтачъ. См. Гараимъ.
Гораинъ, Б лорусскій суфрагапъ, 504.

— Шимонъ, Виден, понам стникъ, 96.
— Янъ. Вилеіі. подчашіЁ и суррогаторъ, 529.

Горайсвая Катерина Радивилловна, княжна изъ
Биржъ и Дубинокъ, Ушпольская старо-
стина, 372, Горойская 374.

Горбовсвій Бенедиктъ, 93.
— Щасный, шляхтичъ, 93, 94.

Горд вскій Александръ, умоцованый, 466.
Гор цвій Станиславъ, Вилен. каоедральн. кано-

никъ, 502.
Горманъ Янъ Шіймоиовичъ, земенипъ Лид. пов.,

322.
Горностаевичъ Иванъ, писарь вел. княж. Литов.

456.
Горностай ІГванъ, королев, писарь, Дорсуниш-

скій державца, 1, 2, воевода Новгород-
скій, дворный маршалокъ, земекій подскар-
бій вел. княж. Литовскаго, староста Сло-
нимскій и Мстиславскій 27, 30, 31, 44.

— Остафой (Евстафій) Ивановичъ, Новго-
родскій воеводичъ, 26—30, 33.

Город нскій Игнатій, Вилеи. зел. судья, 1564.
Город цкій Иванъ, 274.

— Криштофъ, шляхтичъ, „креденцеръ", 272.
Горопіко Янъ, Вилеи. м щ., pileator, 377.
Горскіе, 558.

Горскій. См. Друцвій-ГорсЕІй.

Горскій Марціянъ, Виленскій хоружій, 262.
— Михаилъ-Антонъ, 558—62.
— аддей, Вилен. грод. писарь, 564, 565.

Горш вскій Янъ, шляхтичъ, 269.
Гостило Мартинъ, 75, 76.

— Янъ, Вилен._райца, 247.
Гошкинова, 506.
ГрабовсЕІй Гавріилъ-Казиміръ, королев, дворя-

нинъ, Вилен. подстароста, 435.
— Людвикъ, шафаръ ректора іез. коллегіума,

565—67, родовитый шляхтичъ 568, 569.
— Станпславъ, шляхтичъ, 144.
— Янъ, 344.

Гравжъ. См. Сновскій-Гравжъ,
Градовскій Янъ, трибунал, депутатъ изъ Ко-

вен. пов та, 237.
Греб нскій Гаврінлъ, земянинъ Мин. пов., 173.
Гробницкій Станиславъ, слуга, 354.

Флоріанъ, Кіев. митрополитъ, 551—5.
Грегорова, вдова, 477.
Грегоровичовна Елена Станиславовна, 486.
Гр горовнчъ Иванъ, 184.
Гр горій, Вилеи. м щ., швецъ, 473.
Гр йт рова, вдова, 475.
Гр ковнчъ Степанъ. См. Гроховскій-Гр ковнчъ.
Грибовичъ Паведъ, шляхетний, 413, 424, 426,

431, 444.
— Щасный, Вилен. м щ., 366, 373, 374.

Грибовскій Янъ, иленипотентъ, 344, 353.
Григорій, Вилен. м щ., перевозникъ, 385, Гре-

горъ 471.
Григорь вичъ Андрей, подданный земянина

Шклярскаго, 83.
— Михаилъ, Вилен. м щ., кушнеръ, 227.
— Якубъ, шляхтичъ, 148.

Гриневичъ, Лид. чашникъ, 473, Степанъ 496—8,
500, 501.

Грин вскій Янъ, 149, 152.
Гринкевичъ Николай, урадпикъ, 150.
Гриц вичъ, Вилеп. м щ., котляръ, 470.
Гричина Лукашъ, 118
Гричоновичъ Матв й, бояринъ, Зоо.
Гродинскій Схефанъ, Вилеи. грод. пнсарь, 250

Гродзипскій, 252.
Гроднсъ Григорій Мартииовпчъ, возныі Вилен.

воеводства, 93.
Громацкій СтефаіПі, д.орный енералъ (возный)

Внлен. воеводства, 290, 315, 372.
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— Янъ, шляхтичъ, 303.

Гроностайскій (Горяостайскій) Мартинъ, чело-
в къ лезный (праздношатающийся), 193,
194.

— Степанъ, 285.
— Янъ, 343, 363, генералъ (воз.) Вилен.

воеводства, 405, 416.

Гротузовна Людовика-Марія, жена Инфлянт-
скаго и Динабургскаго старосты, полковника
Яна-Андрея Плятера, 464—66.

ГроховсЕІй ЯІІЪ Бартошевичъ, 187, земяшшъ
Ошмяы. нов., 188—90.

Гр ковичъ Степанъ, мечникъ Смолен, воевод-
ства, 545.

Грохольскій Валеріянъ, ксендзъ, изъ Вилел.
доминикан. монастыря, 265.

Грошовскій Янъ, 478.
Груз вичъ, швецъ, 476.
Груж вскій Николай, Жмудскій судья, 357, 358.

— Стенанъ, 513, 514.

Груздь—Янъ-Кароль, ловчій и денутатъ Жмуйд-
скаго княжества, 465.

Грумм ртъ Генрихъ, нровизоръ каменицъ Ви-
лен. Сасскаго Сбора, 531—4.

Грункевичъ, швецъ, 476.

Грунпахъ Ганусъ, королев, свир лыгакъ, ду-
дошникъ, флейтщикъ 10.

— Мартинъ Семеновичъ, 113.
Грухевичъ, солодовникъ, 475.
Груша Семенъ Григорьевичу земяиинъ Вален,

воеводства, 113.
— коваль, 476.

Груш вскій Криштофъ, дворный генералъ (воз-
ный), 329.

Грушецкая Михалова, Вилен. мечничка и м -
щанка, Катерина Р(Я'овщаика, въ нервомъ
брак Матыашова Скорская, 486.

Губная Щасная, 24.
Губрикова, вдова, 475.
Губрикъ, 476.
Гуговичъ Янъ Авгуштановычъ, врадникъ, 178,
Гуд вичъ, солодовникъ, 477.
Гудянскій Николай Тульговдъ, земянннъ, 154,

Гудзевскій 161.
Гуйскій Матв й, шляхтичъ, 71.
Гулицкій-Фурсъ Станиславъ, 375.
Гурскій Криштофъ, 477.

— Мартинъ, 413.
Гутаіанъ Янъ, 410, 420, 431, 444.
Гуторовичъ Стеианъ, 478.
Гутъ Миколай. См. Колоиійскій-Гутъ.

Давидовичъ Артемій, 182.
Давидъ, Вилен. бальверъ, 260.
Данилевичъ Ыавелъ, Интурскій староста, Вилен.

зем. судья, 363, панъ 329.

Даниловичъ, Вилен. м щ., злотнпкъ, 473.

Дані ль, Виленскій друкарь. См. Ленчицкій.
— Даніель, кравецъ, 181.
— шпадникъ, 424.

Данквартъ, 475.
Данкевичова, вдова, 476.

Данц вичъ Андрей, Вилен. м щ., гапличникъ,
411, 424, 431, 444.

Дарвовичъ Миколай, Вилен. солодовникъ, 382,383.

Даукша Адамъ, регеитъ, £73.
— Владиславъ, іезуит. провинціалъ Литов-

ской провинціи, 515—17, 536, 539,

Дах л вичъ Петръ, 9.

Дахновичъ Шимонъ, старшій Вилен. Саскаго
Сбора, 115.

Даховичъ Яиъ, Внлен. м щ., 431.
Дашкевичъ Станиславъ, товарищъ хорзтви Мар-

тина Огинскаго, 380, 504, 557.
Дашковнчъ Нетръ, Вилен. м щанипъ, 183.
Д бницкій Мартинъ, шляхтичъ, 200.
Д вчопольскій Станиславъ, пов ренный, адво-

катъ, 115—118.
Д вялтовская Казимірова, хоружина Ошмяи-

скаго нов та, Сусанна Вростовская 378,
379-

— Раина Петровна, Маскевичовна, столыш-
кова Новгород, воеводства, 99.

Д вялтовскій Казиміръ, Ошмянскій хоружій, 378'
— ІІавелъ, стольникъ иов та Новгородскаго

воеводства, 99, 10о, 165, 223.
Двг невячъ. Си. Прогульбицкій ІІавелъ.
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Дигонъ Мартинъ, 302.
Дедуля Янъ, Вилен. м щ., кравець, 421.
Дичканецъ Адамъ, Лидскій стражникъ, 544.
Дичканцы, 538, 552,
Дежканецъ Адамъ, Лид. чаганикъ, 462,
Дежканка Свеитослава, изъ Б ликовнчей, Лид.

чашшкова, 4G2.
Д жукъ, 476.
Д заузъ ЯІІЪ, Вилеи. м щ., его каменица па

посвятпомъ Михайлов, церкви, 410, 415,
417, 420, 431, 444, 449. Десаусъ, 344
349, Яковъ Вплен. м щ. 361.

Дековичъ Миколай, Вилеи. м ш., швецъ, 411,
Декцевичъ 424, 431, 444.

Делемарсовая, 473.
Декбковскій, 471.
Дембскій Кароль, 4S2.

— Якубъ, Внлеи. м щ., цирулнкъ, 474.
Д -Млодининъ Маркъ, Вилеи. каоедральиый вн-

карій, 221.

Д нисовичова Анна Захарьевна, Недзведзовна,
47.

Деннсовичъ Иванъ, 47, Яиъ 95. 537.
Держговскій Казиміръ. Сх. Шумскій-Д рж-

говскій.
Держекъ Скрннна Крпштофъ, Трок, хоружій'

221.
Деспотъ Зеиовичъ Христофъ, изъ Братошина

л сшічіи, депутатъ Внлкомирскій, 4G7.
Десхамсовна Якуміша, жеііа Вилеи. купца и

м щашша Корнеліуша Вингольда, 128,
129, 155, 157, 205, 206.

Дзем нцай, Вилен. м щ, пороховникъ 283.
Дзенгевичъ, р зішкъ, 476.
Диблевскій Янъ, 225, 226, 315, генералъ (воз-

ный) Вилен. воєвод., 343.
Дивкопольскій Лореицъ, панъ, 13.
Диндила Павелъ, Вилеи. м щ., 487.
Литманъ Мнхаилъ, королев, секретарь, сеиіоръ

Вилеп. Сасскаго Сбора, »31--4.
Дитрикъ Яиъ, земеншіъ Ошмяи. пов., 269, 270.
ДИЧКОВСКІЙ Стеиаиъ, Вилен. райца, 337.
Длускій Миколай, 218.

•- Яиъ, 21S.
Дмитровнчъ Григорій, 478.
Добк вичъ Адамъ, умоцоваішый, ЗбЗ.
Доброводьскій Янъ, Вилеи. м щ., швецъ, 431,

444.

Доброгостовскій, 259.
Добыта Андрей, 478.

ДовгельЮрій, трибунал, депутатъ изъ Жомойт.
земли, 214.

Довгирдъ Размусъ, панъ, 44.
Довгяло Балтромей, шляхтичъ, 135, 137.

— Петръ, 540.
— Янъ, Трок. зем. писарь. См. Нарбуттъ-

Довгяло.

Довгяло-Завиша Янъ., королев, секретарь, 355.
Довгяловича Барбара Павловна Станиславовая

Ленартовича, пани, 99.
Довель, 475.

Довмонтъ Юрій—Людовикъ, стольникъ и депу-
татъ Ковен. пов та, 465.

Довмонтъ-Сесицкій Янъ, Вилкомерскій хоружій,
нам стникъ Виленскій, 225, 244, 245
483.

Довс вичъ, 474.

Долзкій Прокопъ, изъ Волковыскаго пов та, 81.
Долиатъ Андреевичъ, бояринъ, 300.

— Янъ Шайковекій, писарь Литов. скар-
ба, 218, Ошмян. іюдкоморій, сурогаторъ
Вилен. воеводства 246, Додматъ-Исайков-
скій на Волколав , Онытскій и Варненн-
скій державца, сурогаторъ Вилен. воевод-
ства, 277.

Дольскій Мпхайло, трибупальный маршалокъ. 223.
Домагаличъ Яиъ, 344.

Домбровскій Андрей, 163, Дубровскій 169, 176.
177, 182, 184, 190, шляхтичъ 193, 199.

— Казиміръ-Станпславъ, Вил. грод. писарь
и чашнпкъ, 389, 398.

— Маркъ, 475.

— Мартпнъ, Цирпскій грод. судья, 23, Мар-
тыяшъ, 132, урядникъ Шешкинскаго дво-
ра, 163, Вилкомир. маршалокъ, Мартинъ-
Осипъ 514. 515.

— Миколай, 372, 374.
— Томашъ, Вилеп. м щ., кравецъ, 475.
— Янъ, генералъ (воз.) Виден, воевод., 490,

ксендзъ, Впленскій каноникъ 514.
Доминикъ, святой, во имя котораго основыва-

ются католическіе домнннкансків нона-
наетыри, 461.

Домушевскій Иванъ, старшина Виаен. Еванге-
лич. Сбора, 99. •

Донатъ, панъ, 468, 469, 501.
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Дорсгостайскій Войтехъ, Мстиславскій воево-
дичъ, 174—176. Войтехъ Петровичъ 176—
178.

— Криштофъ, Виден, ыаршалокъ, 190.
Дорульскій, солодовникъ, 476.
Досто вскій Петръ, маршалокъ Пин. пов та,

161, 162,
Драгилевичъ Остапъ, 70-
Дразга, Вилен. м щ.. кравецъ, 474.
Дробишовна Магдалина, жена Лид. подчашаго

еофила Боровскаго, 467.
Дробишь Адамъ-Васклій, Венденскій хоружій.

468.
— Владиславъ-Андрей, Смолепскій подчашій,

468.
Дродз вичъ Константинъ-Игнатій, 468.

— Криштофъ, 477.
Дроздовичова Юрьева, 411, 422, 431, 444.
Друцкая-Горская Алынка, жена Лид. маршалка,

Борклойнскаго старосты еофила Дунина
Раецкаго, 464.

— Зопія, княжна, жена Смолен, воеводы
Валтазара Стравинскаго, 304, 305.

Друцкій-Горскій Юрій, 81, 161, 162.
— едоръ, трибунальний Оршанскій депу-

татъ, 303.
Друшиновскій Юрій, Вилен. м щ., 462.
Дубовичовна панна, Вилен. м щанка, 412.
Дубовичъ Алексій, Вилен. свято-Троиц. архи-

мандритъ, 328, 337, 425, 557.

— Игнатъ, Вилен. м щанинъ, 244, 245.
— Павелъ, 377.
— Янъ, Вилен. райца, 355.

Дубровскій Янъ, енералъ (воз.) Вилен. воевод.-
484, 485, 496.

Дукарокій Янъ, 478.
Дукшта Станиславъ Валтромеевичъ, земянинъ

103.
Дулевскій Войтехъ, пов ренный, 74.
Дунинъ. См. Раецкій—Дуяинъ.
Дусевичъ Миколай, Вилен. м щ., 413, Душевичъ.

444, коваль 431.
Дусяцкіч Рудомина Петръ, Стародубовскій ста-

роста, 389, Вилеп. подвоевода 397, 435—
6, 452.

— ома-Констаптинъ, зем. судья и депутатъ
Браслав. пов та, 341, 361, 524.

— Юрій, Мин. стольникъ, 465.
Дыбовская Раина, зем. подскарбина вел. кцяж„

Лнтов., 146, Деметриная Халецкая 147—
152.

Дыгонь Казиміръ, шляхетный патриціушъ, 425.
— ома, лавникъ „съ литовской стороны",

72, 75.
Дыль Янъ, старшина Вилен. Саскаго Сбора,

60—1.
Дягил вичова, 471.
Дядковскій Якубъ, шляхтичъ, 292.
Дякол вичиъ Степанъ, 477.

Еанидесь Матеушъ, князь. 31.
Ебертовна Ядвига, Белдовская— Вилен. райчина,

509, 510.
Евлашевскій Казиміръ-Людвикъ, королев, секре-

тарь и покоевый дворянинъ, 342.
Егорова Гансова, Сусанна Болёвна, 284, Эйге-

ровна 285—287, 305. См. Эйгерова.
Ег ръ Ганусъ. См. Эйгеръ.
Еленскій, трибунальний регентъ, Мозыр. под-

чашій, 547, 551.
Еліаш внчъ, Вилен. епископъ, 503.

— Михаилъ, 503, 505.
— Станиславъ, 503, 505.

— Янъ, 503, 505.
Ендридъ, Вилеи. м щ., н мецъ, маляръ, 277.
Ендре вичъ Степанъ, 478.
Ендре вскій Рафалъ, 249.
Енс нъ Мартннъ, Вилеп. м щ., цирзтликъ, 409,

410, 415, 416, 419, 431, 444.
— Петръ, 410.

Еаимаховичъ Богданъ, 374.
Епішаховна Богдана. См. Войнянка-Епниа-

ховна.
Епииахъ, 375.
Енъ, князь (ксеидзъ), казнод я Вилен. Саскаго

(лютерап.) Сбора, 69, Епъ Солмера 81.
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Еркль, иуляръ, 562.
Есманъ Павелъ, трибунал, депутаіъ изъ По-

лоцк, воеводства 214.

— едоръ, трибунал, депутатъ изъ Полоцк.
воеводства, 224.

Естко Александръ, 455.

Жаба Богданъ Семеповичъ, вилен. м щ., 10, 11,
36—8.

— Вацлавъ, слуга кн. Криштофа Радивила,
313, 314.

— Ильяшъ, Керновскій хоружичъ, 36, 37,
Аліяшъ Богдановичъ 38, Геліяшъ 48—50,

— Кондратъ, Вилен. м щ., 11, Семеновичъ,
38—40, 48.

— Юрій Семеновичъ, Вилен. м щ., 10, 11.
— Янъ Богдаяовичъ, Керновскій хоружичъ,

36, 48, Янъ Ксенжопольскій 313.
— изъ Новгород, воеводства, 81.
— 471.

Жабина Богдана Вельковна, Богдановая, 36.
— Венцлавовая, ротмистровая, Марина Ми-

халовна, княжна Соколннская, 99.
— Ганна Андреевна Лукомская, 3S—40.

Жабинскіе, 560, Жабы, 563.
Жабинскій Войтехъ, Нем ичинскій плебанъ,

иробощъ Виленскаго костела Марій Магда-
лины, 258, 259, 400—2, 428—30, 443.
447, 449, 557.

Жагвинскій Николай, шляхтичъ, 453.
Жагевичъ, Вилен. райца, 472.

— солодовникъ, 476.
Жаг ль Мартинъ, Внлен. каноникъ и трибунал.

денутатъ, 212, деканъ Вилен. каоедры (св.
Станислава) 302, Вилен. иробощъ, три-
бунальн. Ошмнн. духовный депутатъ 317.

Жаденовскій Лавринъ, ключникъ Вилен. епи-
скои. двора, 8.

Жадшсъ, ксендзъ, 405, 431.
Жадовичъ, р зникъ, 477.
Жарн нскій Мартииъ, 285.
Жарновекій Петръ, шляхтичъ, 236, 237.

— 275.
Жаславскій Лнушъ, князь, ІІодляскій воевода,

102.
Ждановичъ Григорій, Вилен. м щ., купецъ, Ш ,

— Павелъ, шляхтичъ, 484.

Ж бровскій Станиславъ, зеленинъ Вилен. пов.,.
261 — 62.

Жегалинскій, 475, Михалъ, 477.
Жемла, Ошмян. подкоморій, 472.
Жигимонтъ Августъ, господарь, король, великії

киязь Литовскій. См. Сигизмундъ Ав-
густъ.

Жидекъ Миколай, 476.
Жилинская, княгиня, 44.

— Алена Янова Долгелевна, 71.
Жилинскій Иванъ Васильевичъ, князь, 90—1.

— Николай, панъ, 71.
Жишка Николай, 118.
Житникъ Миколай. Вилен. м щ., 382, 383.
Жом ръ Юпъ, князь (ксепдзъ), казнод й Вилен.

Саскаго Сбора, 115, 116.
Жомойтисъ Іозефъ, пильникъ, 282.
Жонка Войтехъ, Вилен. швецъ, 204.
Жоравскій Паведъ, 127.

— Станиславъ Миколаевичъ, возный Вилен.
іюв та, 129, 180.

Жоромская Ядвига. См. Абрамовичъ Ядвига.
Жоховскі , 525.
Жоховскій Николай, умоцованный, 363, 364,

429, Полон, конюшій, королев, секретарь,
453, 454, 459, 460, 538.

— Кшіріанъ, коадъюторъ Кіев. митрополій,
430,442,443,449—51, Кіев. митрополитъ
452—60, 462—3, на Жохахъ 469, 50О,
507, 525, 526.

— Янъ, панъ, 463.
Жуковскій Венедиктъ, Жиудскій деканъ и три-

бунальний денутатъ 529, Вилен. каноникъ.
Жукъ Дидрихъ, Вилен. м щ., злотникъ, 411,

Витъ 422, 423, 431, 444, Вителъ 462.
— врадникъ им. Гедройть, въВилен. иов., 319.

Журоискій, солодовникъ, 477.
Жуховскій, панъ, 283.
Жухоискій Миколай, войтъ Вилен. митрополи-

чьей юриздики, 389. •
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3.

Заблоцкій Адамъ, Вилен. каноникъ, 301, 302.
— Михаилъ, 479.

Забойникъ Юрій, 478.
Забреская Катерина, въ замужеств Яцковская,

95.
Заб ло, Литовскій ловчій, 570, 571.
Завада Ярмола, 478.
Завадзкій, крупникъ, 476.

•— Янъ-Антоній, 534.
ЗавацБІй Станиславъ, земянинъ Виленск. пов.

145.
Завистовскій Щефанъ, слуга Андрея Семенович

Б ликовича, 50, 51.
— панъ, 307.

Завиша, Мстиславскій воєвода, 161.
— Янъ, Витеб. воєвода, Суражскій староста,

272, 273.
— Мин. староста, 474.
— Давгяло-Янъ, королев, секр., 355.

Завиша-Эрдгирдовичь Адамъ, 81.
Загорскі , 343.

— Загорскій Павелъ, шляхтичъ, 434.
— Янъ, шляхтичъ, 434, 485.

ЗаіончЕовсЕІй Михаилъ, мостовничій Троц.
воеводства, 565.

Закличовскій, 94.
Закревскій Матеушъ-Янъ, королев, дворянинъ

Вилеп. зем. нодсудокъ, 363, судья, 437,
Вилен. ловчій 471.

Зала тушка, 477.
Залевская Ганна Криштофовна, Яновая Неров-

ская, 152.
— Ганна Криштофова Кадлубовская, 152,154.
— Ядвига Криштофовна, 152, 154.

Залевсвій (ср. съ Заливскій) Криштофъ, 152,
154.

— Криштофъ Криштофовичъ, 152.
— Миколай Криштофовичъ, 152.

Зал нскій Леонъ Шлюбицъ, Кіев. митронолитъ,
499, 501, 502.

Заливская Анна Кадлубовская, 45, 46, 152.
Заливскій Криштофъ, шляхетний панъ, 45, 46,

Залевскій 152.
Залувскій Янъ, 250.

Зал екій Арнольфъ, шляхтичъ, 399, пленипо-
тентъ 414, 421, 451.

— Евстахій, Вилен. зем. подсудокъ, 304.
— Криштофъ, 162.
— Мартинъ, Упит. грод. судья, 238, 490.
— Николай, возный Вилен. воев., 118, 125,

201, 252.
— Якубъ, 490.

Зал скій-Пигулка Арнольфъ, шляхетный, 442.
— Мартинъ, Упит. зем. судья, 304.
— Севастьянъ, 235.
— Симонъ, слуга, 315.

Зантовая, 472.
Занлоцинскій Матыяшъ, lgO, 191.
Заран къ 334, 335.
Зар вскій Ярошъ, подданный подвилен. фоль-

варка Рая. 92.
Заруба Кгабрыель, Вилен. м щапинъ, слесарь^

237.
Зар цкій, 172.
Засерская Малгорета Соцутевпа, Вилен. м -

щапка, 166.
Зас рскій Максентій, Вилен. м щанинъ, 166.
Захаріашъ, 478.
Заярскій, 217.

Збинскій Самуель, генералъ, (воз.) Вилен. вое-
вод., 466.

Збировсзай. Си. Рощицъ-Збировскій.
Збитневскій Осішъ, Вптебскій скарбникъ, 570.
Зворскій Александръ, адашнистраторъ Внлен.

митрополит, юриздики, 506, 507.
Зв ровичъ Матеушъ, 291, 292.
Зв ровна Гальшка, въ зам}'жеств жена Ошмян.

зем. судыіча, королев, дворянина Адана
Б ликовича, 240—242.

Зв ръ Ярошъ, изъ Брест, воеводства, 161, 162,
трибунал, депутатъ изъ Брест, воевод.,
214, Новгород, войскій, 241, 242.

Звястовскій Мальхеръ, слуга нана Мстнслав-

скаго 47.
Згярекій Янъ, докторъ богословія, генеральный

каноникъ и офиціалъ, 483.
Здановичова Барбара Игнатовна, Вилен. м -

щанка, 106.
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Здановичъ Войтехъ, Виден, м щанинъ, швецъ.
См. Котковскій.

— Казиміръ, шдяхтичъ, 529.
— Янъ, шляхтичъ, 529.

Здитовецкій Лукашъ, земенипъ Верестейскаго
воеводства, 260.

Здитовскій Зенонъ, земянинъ Вилен. пов., 181.
Зе рова Янова-Рейнгольдова, ловчина Кіев. вое-

водства, 490—492.
Зееровна Катерина, Магеновна, дочь ловчаго

Кіев. воеводства, 491.
Зееръ Янъ Рейнгольда ловчій Кіев. воеводства,

490—492.
— Янъ, 491.

Зейдель. 473.
З д яацБІй Яковъ-Антонъ, Вилен. грод. судья,

515, 517.
З лихмах ръ Криштофъ, Вилен. волотыхъ д лъ

мастеръ, 104, 119, 128, 156, 522.
Зельманъ, жидъ, 351.
З льстъ, королев, секретарь, 471, 475.
Зен вичъ Михаилъ-Станиславъ, Ошмянскій ко-

нюшій, депутатъ Смолен, воеводства, 467.
З нковичъ Иванъ, Р чицкій хоружій, 161.

-- Михаилъ, Вилен. епископъ, 551—5.
Зеноби Дзянъ, панъ, 31, Дзяно Зенобей, стар-

шина Вилен. Евангелич. Сбора, 99.
Зеновичовая Иванова, Констанція Якубовна, 456.

— Миколаєва, Ганна Венславовна, 366.
— Юрьевая въ 1-мъ брак Венцлововая Жа-

бина, Марына Михаловна, княжна Соколин-
ская, 99.

Зеновичъ Криштофъ, Берестейскій воевода. 194,
195.

— Николай, Юрьевичъ, Вилен. нам стникъ,
81, 89—91, 93, 94, 96, 98, Юі, Ошмян.
нодкоморій 107J 114, 125.

— Юрій Яновичъ, 99, 292, Юрій-Янъ, Ви-
лен. зем. судья 304, 371, Юрей 372, 374,
463.

З новьевичъ Криштофъ, Чечерскій и Пропойскій
староста, 31.

— Настасья, Ивановая, пани, 1, Якубовна,
27, 28.

— Юрій Николаевичу каштелянъ Полоцкой
земли, староста Дисненскій, 29, 34.

З нчунась Лукашъ, Вилен. м щанинъ, стри-
харь, 282.

Зеньк вичъ Андрей, Вилен. и щ., ножевникъ,
473.

— Маркъ-Игнатій, изъ Фурса, обозный и
депутатъ Мстиславскаго воеводства, 341.

Зигиунтовичъ Балтромей, Вилен. мостовничій
(сборщикъ мыта за про здъ чрезъ муро-
ванный (Зеленый) мостъ, 358.

— 475.
Зил нскій, служебникъ вилен. епископа Яна, 1, 2.
Зиаганская, 473.
Зіолковекій Симонъ, шляхтичъ, 397.
Злоцвій Александръ, 81.
Зміевскій Фелиціанъ, Вилен. зем. писарь, 564,

565, 569.
Зубовичъ Криштофъ, Вилен. м щ., шкляръ, 411,

424, 431, 444.
Зубрицкая, 475.
Зубрицкій, папъ, 324, 471.

-~ Матв й, генералъ (воз.) Вилен. воевод-
ства, 494, 495, 498.

— Прокопъ, 478.
— солодовникъ, 476, Андрей 477.

Зятевичовая Степанида-Ганна Алекс евна Ба-
левна, Вилен. кирпичница, 107—109.

Зятевичъ Лукашъ Миколаевичъ, Вилен. кир-
пичникъ, 107-—Ю9.

Ибянскій, ковнянинъ, 351.
Ивановичъ Адамъ, Вилен. м щ., швецъ, 444.

— Андрей, Вилен. ратушный присяглый слуга
169.

— Василій, Вилен. м щ., 418.
— Иванъ, слуга, земянина Андрея Б аико-

вича, крамникъ, 51, 52.

— Иванъ, Вилен. м щ., швецъ, 411,424, 431.
— Истратъ, слуга, 173.
— Остафей, Вилен. м щ., швецъ, 410,420,444.
— Томапгъ, Вилен. м щ., медосытца, 282.
— 476.

Ивановыми, панъ, 123,377, Виіеб. подчашій473.
Иванъ, тесля, 477. •

75
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Ивашк вичъ Амброзій, 380.
— Даніель, Виден, м щ., пужникъ, 405, 430,

444.
— йванъ, земянинъ Лид. нов., 58, 59.
— Константииъ-Иваяъ, 493.
— Юрій, на Полукн , 380, 381.

Игнатовичова Криштофова, Виленск. м щанка,
411.

— 472, 478.
Игнатовичъ Даиіель, 475.

— Лукашъ, шляхтичъ, 21 о.
— Стефанъ, Вилен. м щ., швецъ, 411, 422,

431, 444.
Игнатъ, Вяленск. м щ., кравецъ, 8, чапникъ

351.
Ижицкій Криштофъ, возный Виленской земли,

59.
Ижовскій Янъ, 477.
Изаакъ, Вилен. жидъ, 232.

Избицкій Михаилъ, королев, зем. генералъ (воз-
ный), 297.

Илгова, р зничка, 475,
Илговсвій Андрей, скарбовый писарь вел. княж.

Литов., 109.
Ил г вичъ Юрій—С, ксендзъ, кустошъ Виден,

бернардиновъ, 493.
Ил ръ Петръ, 481.
Иловичъ Станиславъ, подданный, 174.
Иницкін Николай, присяглый слуга Вилен. гай-

наго суда, 1б8.
Ипогорскій еофилъ. См. Л ЯЕ ВИЧЪ.

ИсайковсЕІй. См. Долнатъ-Иеайковскій.
Исаіа, преоръ вилен. доминикан. монастыря при

костел св.-Духа, 6.
Исаковичъ едоръ, Вилен. райца и судья Ви-

лен. войтовства, 199, 200.
ИСЕ ВЯЧЪ Стефанъ, подданный, 132.
Исф льтъ Косинъ, н мецъ, Лил єн. м щ., 158.

Іобъ. Вилен. городиичій. См. Претвусъ Іобъ.
Іод ль Матысъ, Вилен. Войтъ, 282.
Іодзевичъ Лавринъ, Вилен. м щанинъ, 163.
Іодко Лукашъ, 172.
Іозафатъ, благословенный 395.
Іозефова, 475.

Іоз фовичъ Сгаииславъ, шляхтичъ, 186.
— Япъ, Виленскій м щ., купецъ, 355.

Іозефъ, цируликъ, 477, 478.
Іонасъ, Вилен. м щ., пороховникъ, 234,255, 288.

294, 296, 505.
Іопъ. См. Пр твусъ Іопъ.

тс.
Кадлубовская Анна, Криштофова Залевская, 45,

46, 152.
Кавиміръ. король польскій, 391, 423, 447.

— Вилен. м щ., шапочникъ, 412.
Казубко Андрей, дворный ключникъ вилен. епи-

скопа, 3.
Кал вичова, вдова, 479.
Каииниковнчъ Андрей, 282.
Калиновскій Андрей, 481.
Калишевскій Андрей, 479.
Каляновскій Юрій, изъ Бурины, 504.
Каиенскій Евстахій, Вилен. протопопъ, 338, 341.

-- Кондратъ, Вилен. и щанинъ, 226.

— Криштофъ, служебникъ, 127.

— Мальхеръ, инстигаторъ вел. княж. Литов.1

105.
- - Матысъ, возпый Виден, пов та, 71.
— Янъ, шляхтичъ, 190, 293.

КаиинсЕІй Давидъ, 307.
— Иетръ, Вилен. м щ., столяръ, 543.
— Станиславъ - Францискъ, писарь Вилен.

митрополитской юриздики, 514, 520.
Камнсъ, Вилен. м щ., млынарь, 283.
Кан цкій Казиміръ, 347.
Каниговская Тересса, изъ Янчевскихъ, войская

Б льской земли. 549.
Каниговскін Осипъ, войскій Б льской земли,

549.
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Капустинъ, 473.
Карась, панъ, 471, 473, 47:>.

Карачонъ Станиславъ, депутатъ и подстолій
Мстиславскаго воеводства, 105.

— Янъ. шляхтичъ. 185.
Карвовскій Янъ, Вилен. возный 226.
Кардріясъ, татаринъ изъ с. Солтанишекъ, 321.
Каренжанка Анна, жена подкоморія Инфдянт-

скаго княжества Владислава Соколовскаго
486.

Карницкій Петръ, Вилен. м щанинъ, кравець
168, 169.

Карп ка Михайло, Вилен. лавникъ „съ русской
стороны", 72, 75.

Карповичъ Прокопъ, служебникъ Лукаша Ма
моиича, 71.

Карполевичъ Матыясъ, солодовникъ, 475.
Карпъ Деметрій (Димитрій), королев, секретарь,

нам стннкъ Виленскій, 201, Вилен. под-
ноевода 203, 216.

— Николай, Новодворскій старостичъ, 53.

Карчанова Дорота, жена Вилен. друкаря, Чичко
ва, 159—161, Тышковна 164 6.

Карчанъ Янъ, Вилен. друкаръ 159—161, 164
6, 438, 440.

Карч вскій Ярошъ, шляхтичъ, 93, 94.
Касп рова, Вилен. м щанка, семерница, 475

Ельжбета, вдова 477.
Касп ровичъ Миколай, 477.
Касп ръ, Вилен. м щ., швецъ, 224.

— крупникъ, 479.

Кат рло Янъ, Вилеп. м щ., цируликъ, 417, 418
Кат рлянка Регина Яновна, 417.
Като Діомедъ, 105.

Кац вичъ Юрій, шляхтичъ, 200.
КачинсЕІ , 572.

Качковскій, кухмистръ вилен. епископа, 2.

— Казиміръ, 498.

КашаСимонъ, 478.
Кашт лля Мартинъ, пацъ, 31, 311, 312.
Каштортъ, 475.

Квасникова Марціянова, Вилен. м щанка вдова
283. ' '

Квасовскій Мартинъ, 96, 97, Вилен. капитуль-
ный нотаріи, 221.

Квилецкая Еронимовая, Галена Юрьевна, княж-
на Боровская, 99.

Квнл цкійЕронимъ, королев, скарбный писарь
Ясвонскій староста. 99. '

Квятковская Кристина Габріяловна, Вилен. и -
щанка, жена кравца, 1б2.

Квятковскій Валентій, Вилен.'и щ., кравецъ,

К вличи, 570, 571.
Кевличъ Антонъ, 570, 571.

- Мартинъ, Вилен. райца, 337, 514, Мар-
тинъ или Марціанъ 57о, 571.

— Михаилъ, 57о, 571.

Кевловичъ Якубъ, Вилен. бурмистръ, 265, 270
Кевль 273.

Еевлянскій, 483, 484.
К глъ Якубъ, Вилен. бурмистръ, 272, Кегло-

вичъ 273.

Келч нскій, на Келченицахъ, Францишекъ. Сч

Скарб якъ.

Кольборъ Янъ, земянинъ и возный Вилен. нов.,
225 6, Янъ Станиславовичъ 252, 271

К ндз ринская Гальшка Криштофовна Гельмин-
ковна, 57.

К ндзеринскій Мартинъ, Виленскій м щ ап-
текарь, 57, 58. *'

К нишко Матыеъ, Вилен. м щанинъ, 185.
• Яковъ, Вилен. бурмистръ, 72—75, 179

Керновицкій Криштофъ, Вилен. райца, 557

Керновшпко Криштофъ, Вилен. райца, о 5 8 359
395, 400, 401, Керновицкій 430, 443

К рножицкій Станиславъ, 187, 189, 190.
Керсновскій Петръ, 187, 189, 190. '

- Янъ, трибунал, депутатъ изъ Новогород
воеводства, 214.

Кершейштейнъ Іеронимъ Кришпинъ, великій

подскарбій и писарь вел. княж. Лигов., 388
- Янъ-Кришпинъ, референдарій великаго

гшяж. Литов., кустошъ, Вилен. ка едраль-
ный прелатъ, 483.

Е царь Якубъ, 479.
Кв левовій Янъ, 540.
Кив л вичъ Бартломей, 477.
Кнліяновскій Юрій, изъ Вурина, 237
Кильч вскій. Стоклискій староста, 291

- Вилен. м щ., райца. 32о, буршстръ 360.
Кимайцъ, р зпикъ, 479.

Ежмбаръ Размусъ, шляхтичі, 91, 92, Эразмусъ
Яновичъ 115, 138, 139, 143, 144, 169,
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170, 176, 179, 181, 182, 184, 190, 191
197, 199, 200.

Киметовичъ, 476.
Кирдей Василей, Пинскій зем. писарь и депу-

татъ, 105.
Кирила, Вилен. м щ., швецъ, 474.
Кирх ншт йнъ (Киршенштейыъ) Михаидъ-Кри-

спииъ, генералъ артиллеріи, маршалокъ
духовнаго кола, 259.

Кисель, Николай, земенинъ Витеб. воеводства
318.

Кислякова Янова, вдова, 477.
Кишка Криштофъ, 257.

— Леонъ, Вилеи. св. - Троицкій архиман-
дритъ, 398, Кіев. митрополитъ 506—8, 518.
Леоыъ-Лукашъ 519, 521, 557.

— Николай, изъ Цехааова, Мстиславскій вое-
вода, Вилкомир. староста, 294, Прок, ка-
штелянъ 328, Миколай Нетровичъ Кишка,
Техановещгій 371, изъ Техановца, подчашій
вел. княж. Литов., 373.

— Петръ ІІетровичъ, Троц. каштеляиъ, Жо-
МОЙТСКІЙ староста, 366—8.

— Станиславъ, Витеб. воеводичъ, 178, 242,
366, 367, 378.

— Янъ, крайчій вел. княж. Литов., 34, панъ
Вилеискій 76, Япушъ, Перновскій старо-
ста, ротмистръ, 256, ІІолоц. воевода, иоль
ный гетланъ вел. княж. Литов. 313, Янушъ
Станиславовичъ, 368, 375, 509, 525.

Кишчина Кристина, изъ Друцка, Соколинская,,
жена Ява Кишки — Полоцкаго воев од ы
гетмана вел. княж. Литов., 366.

— Миколаєва, подчашая вел. княж. Литов.,
Марина Мстиславская 373.

— Станиславова — Витеб. воєводина, Ганиа
Радивиловна, 373, 374.

Еіють Мартинъ Яновичъ, земянинъ Виле.ч. нов.
145.

Б л б новичова, вдова, 476.
Кленовскій Осипъ, Полоцкій стольникъ, 267

317.
— Вилен. м щ., кравецъ, 47о.

Кл лачъ Юрій, присяжный служитель Вилен.
магистрата, 337.

Клетъ, 474, 506.
Клив ръ Ганусъ, 6 2.
Клинкова, вдова, 476.

Клкиовичъ, стельмахъ, 572.
— ома, генералъ (возный) Вилен. воевод-

ства 571.
Клилевскій Николай, Вилен. радца 350, бур-

мистръ 385, 479.
Клодинскі , 502.
Клодинскій Касперъ, Блонскій ц Волькиницкій

староста, 52, Клодзенскій 53—55.
Клодницкій Юрій, возный Вилен. пов та, 84, 88,

158, 159.
Клонковскій Михаилъ, Вилен. м щ., кравецъ,

418.
Клопацкій, швецъ. 476.
Клоеовокій Криштофъ, трибунальний Ошмян.

депутатъ, 237.
Клочковскій, 143.
Клумковна Ядвига, 186.
Клюковская Ганна Васильевна, Новгородская

подкоморянка, 101, 102.
Ключата Станиславъ, Вилен. м щанииъ и ку-

пецъ, 143, 144, вахтовнішъ-кватерлистръ,
174, 176—178.

Кляввгейловичъ. См. Пукшта-Кляввг йловичъ.
Клярсвская, урожденная Соболевская, 406.
КляроБскій, шляхтичъ, 406.

— Вилен. райца, 474.
Кмита Иваиъ, служебникъ, 137.
Кмита-Чорнобыльскій Сеиенъ, 54.

— Филонъ. Смолен, воевода, Оршаи. старо-
ста, 54.

— регентъ подкоморскихъ судовъ, 463.
Кмитина Аграфепа Андреевна, Семеновая, княж-

на Лукомская, 54.
Кнопъ Янь, капитанъ, 506-
Кнобліохъ Готфридъ-Людвпкъ, сеніоръ Вилеи.

Сасскаго Сбора, 531—4.
Кнофъ Кондратъ, Вилеи. м щанинъ, 44.
Кобылинскій Матв й, Ясвонскій плебанъ, 21—2.
Ковалевичъ Криштофъ, 478.
Ковальскій Томашъ ( ома), викарный ксендзъ

Внлен. св. Янскаго костела, 435, 436.
Ковзанова, вдова, 477.
Ковнацкій Янъ, 1 дП.
Ковнянка Томашова, вдова, 476.
Кожемячка Касиерова,476.
Кожуховскій Викторій, велебный отецъ, дизу-

иитъ, *2Э.
Соэа Лавринъ, Вилен. лекарь, 24.
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ІСозакъ Мартинъ, Вилен. м щанинъ, служебникъ
пана Станислава Пеляса, 76—7.

Козаринъ, Смоленск! й регентъ, ландвойтъ Ви-
леи. митропол. юриздики, 534.

Козаровекій .Яковъ, панъ, 38.
Козачанковая, 473.
Коз лова Людовика изъ Сулистровскихъ, во

второмъ брак Іозефова Войнина — обо-
зншіа Полоцк, воеводства, 539.

Козелъ Амвросій, 539.
— Іоспфъ. 539.
— Миханлъ, Диснеискій староста, 541.
— аддей, 539.

Козелъ-Ноклевскій Фабіацъ, Дцсненскій ста-
роста, 506, 5о7.

Козловскій Максимъ, 412.
— Матыашъ, 477.
— Яиъ, 477.
— бондарь, 472,
— нташшікъ, 47S.

Козмака, Внлен. м щ., швецъ, 474.
Козочевичъ Ходоръ, подданный, 132
Кокъ Якубъ. служебшікъ, 127.
Коланда Гавріилъ, Кіев. мнтрополитъ, 257, 259,

387-398—432-437-441-452, 455, 469,
4S7, 526, 542, 552.

— Енохъ, Вилен. иодвоеводій, 336.
— Мнханлъ, Дерптскій хоружій, 362.
— Михаилъ-Константннъ, Вилен. нодсудокъ,

437. 451.
— Янъ, писарь, 205, 207 Вилен. зем. пи-

сарь 208, 209, 212, 214, 22з, 233, 237,
238. 240, 244, 24S, 250, 290, 303, і!04,
.407, 317, 367, 369.

Еолодяръ Николай, внцеканторъ Вилен. каое-
дральнаго костела, 221.

Коломійскій-Гуіъ Миколай, умоцованый, 363,
•664, 370 .

Колонтай Мнхаилъ, Г)42.
Комаевская Гальшка, нъ замужеств Станисла-

вова-Нарушевнчова Смолен, каштелннша,
230.

— Дорота Войшшка, 78, 79.

КомаевскіЙ Юрій, панъ, 78, 79.

Комаровъ Илья ІІнасъ, 288.
Комаръ Антопъ, Вилкомирскій мечпиковичъ,

539, 540.

— Игнатій, Вилкомирскій иечниковичъ, 539,
540.

— Янъ-Владиславъ, Вилен. подстолій, 357.

Комл вичова Матысова, Ягнешка Болондянкаі
425, 426.

Комлевичъ Каспаръ, Нилеп. радца (ясъ литов-
ской стороны")і 75.

— Матысъ, Пилен, м щ., 425.

Коморовскій Саиуель, трнбунальный пксарь, 465.
— Кухмистръ вел. княж. Литов., 4S9.

Компонатъ Матв й, Вилен. епископскій и ща-
шшъ, 169, 170.

Комуняка Криштофъ, Ыозырскій подстолій, ко-
ролев, дворяішнъ, Виленск. суррогаторъ,
388.

Конд равскій Миколай, 253.
Кондратовичъ Криштофъ-Михаилъ, зіечпикъ,

зем. суррогаторъ, грод. писарь Новгород,
воеводства, 433.

— Стеианъ, 478.
— Якубъ, Вилен. м щанипъ, православный

фупдаторъ каменицы Св.-Дух. церкви, 412.
Кондратъ, швецъ, 478.
Кононовичъ Ивапъ, подданный, 132.
Конрадъ, мопахъ вилен. св.-Дух. доминикан.

монастыря, 6.

— Вилен. м щ., бальверъ, 191.

Константиновичъ Васнлій, Кіев. воевода, 522.
— Константин'!,, Кіевскій воевода, 537.
— Стефанъ, Вилен. райца, 382.
— Петръ, 36S, 3G9.
— Филшшъ, Вилен. м щ., кушнеръ, 409, 431,

444.
— плешіиотентъ, 469.

Конча Миханлъ, столышкъ и депутатъ изъ Вил-
комир. иов та, 341, 524.

Копачовичъ ІІетръ, земянинъ Новгород, вое-
водства, 181.

Копець Миханлъ-Антошй, скарбный вел. княж.
Литов., трибунальний писарь, 511.

— Николай Казиміръ, Вилкомирскій дену-
татъ,451.

— Петръ, Вплен. райца, 259.

— Янъ-Кароль, Троц. каштелянъ, 4М.

Коннчевская Теодора, Пилен, м щ.. рыбачка,
411. Коішльчевскан*І24, 431, Коиыльчев-
скан,,444.
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Копоть Левъ, 94.
— Петръ. Вилен. райца, 258, 400, 401—2,

430, 443, 447.
— едоръ, королев, дворянинъ, 11, 12.

Копт вна Доминитра, въ замужеств Мартинова
Стравинская—Витеб. каштелянова, 132—3.

Корвинь-Кулеша Станиславъ, 531.
Корейва Матв й-Казиміръ, депутатъ Упит. по-

в та 451.
Кор вевскій, 114.
Кор ньковскій Янъ, Вилен. бурмистръ, 359.
Коричинскій Симонъ, Вилен. м щ., швецъ, 431,

444.
Корж ньковскій, Вилен. м щ., солодовникъ, 475.
Корольковичъ Ирокопъ, 287.
Королюсъ, 183.
Короткая Зофія Себестыяновна Александровая,

184.
Корсаковна Александра, въ замужеств Б ли-

ковичова—Ошмян. подчашина, 407.
Корсакъ Адамъ Совичъ, трибунал, депутатъ изъ

Троцк. воеводства, 214.
— Василій, Полоц. скарбникъ, 462.
— Давидъ Дмитровичъ, хоружичъ Полоцк,

воеводства, 188—9.
— Есифъ (Осипъ) Яновичъ, Полоцкій зем.

судья, 91.
— Михаилъ, трибунал, депутатъ, 245 — 6.
— Рафаилъ, Пинскій и Туровсшй епископъ,

308, Кіев. митрополитъ 328.
— Спмонъ, хоружій, 498.
— Юзефъ Львовичъ, староста Мстиславскій

и Дисненскій, 318.
— Лнъ, Полоцкій хоружій, 249.

Корчага Андрей Миколаевичъ, 370.
— Симонъ Яновичъ, 363, 365, 369, 370.
— Янъ, 363, 367, 370.

Корчажина Яиова, 369.
Корчанъ Янъ, 537.
Корнзна Себестыянъ (Севастьянъ) Станиславо-

вича, вилен. грод. писарь, 26, 29, 30, 34,
36, Корзына, 38, 48, 50.

Косаковскій Янъ, 268.
Косачъ Юрій, Вилен. м щ., 405, 431, 444.
Косинскій Станиславъ Андреевичъ, 12, Вялен,

зем. подсудокъ, 35. . .
— Янъ Миколаевичъ, возный Виленскаго

лов та, 51, 60, 65, 71, 72, 75—79, 86,

90—92, 115, 122, 126, 135, 137, 163, 193»
194.

— Янъ Станиславовичъ, Пилен, зем. судьичъ,
200.

Коснцвій Амброзій, 282.
Космовяцкій, 343.
Космовскій Янъ, королев, секретарь, земяыинъ

Вилен. пов та, 82.
Кособуцкій, панъ, 471, 479.
Косова Марина Шепелевна, Биленская м щанка,

194—5.
Косторовицкіе, паны, 471.
Костровицкій изъ Костровицъ, Михаилъ-Игна-

гій, стольникъ Новгорода — С верскаго,
л 49.

изъ Костровицъ, Самуилъ, 549.
— Янъ, Вилен. райца, 362, 472.

Костюкевичъ Симонъ, 478.
Костюшко Павелъ, мечникъ Упит. пов., 531.
Костюшко-С хновицкій, Миколай, 237.
Костя Янъ, 187—90.
Кот л внчъ, р зникъ, 477.
Кот ловна Дорота Бакеровна Рожицкая, Виден.

м щ., 418.
Котелъ Криштофъ, Вилен. зем. регентъ, 569.

— Самуилъ - Іеронимъ Ошмян. подкоморій,
409, 414, 415, 431, 432, 444, 445.

- Станиславъ Августиновичъ, Вилен. м щ.,
418.

Котковская Варвара Игнатьевна, 557.
Котковскій Войтехъ Здановичъ, Вилен. швецъ

сафьяной работы, 103, 556, Здановичъ
Войтехъ 105, 106, 557, 558.

— р зпикъ, 477.
Котлубай Артемій, Вилен. протопопъ, священ-

пикъ Неренесенской свято-Николаевской
церкви, 307, 308.

— Богданъ, священникъ Виленскаго Собора
(Пречистенскаго), и Николаевской Перене-
сенской церкви, 307.

— Жданъ, 244.
Котовичъ Андрей, писарь вел. княж. Литов., 382.
Котовская Кристина, въ замужеств Андреева

Б ликовичъ, 164—166,232,233, 240,244,
266.

Коханскій ІІетръ, Вилеи. м щ., столяръ, 407,
431, 444.

Кохноввлова Криштофова, Вилен. м щ., 444.
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Коц вичъ, 479.
Кочерка Янъ, Вилен. м щ*, 283.
Кошевская, пани, ЗбО—1.
КОШ ВСЕІЙ, 360.

ЕОШБИНЪ Миколай, 373, 374. -:

Кощицъ Михаилъ, Ііилен. зем. писарь, 532.
— Фундаторъ Вилен. Сішпишскаго іезуит

коллегіума(„Кощицовской Новой Снипиш
ской фундацій"), 515—517.

Кояловичъ Казиміръ, ксендзъ, ректоръ Вилен
іез. коллегіума, 483.

Кра иская Софья Яновна, Криштофова, въ
1-мъ брак Раецкая Войтехова, жена Ви
лен. аптекаря, 42.

Кра вскій Криіптофъ, шляхтичъ, 42.
— Янъ, королев, дворянинъ, 428.
— еофилъ-Кароль, Оршан. чашникъ, делу-

татъ Мин. воеводства, 467.
Красицкій Станиславъ, королевскій обозный, 55,
Красовскій Балтазаръ, ецископскій писарь,

ксендзъ, 17, 22.
— Сташіславъ, 248.

Крашельникъ Андрей, 478.
Краш нникъ Михалъ. Вилен. м щанинъ, 185.
Кр нтовскій Абрамъ, 114, 115.
Креса Жыгимоитъ, королев, платнеръ, 12, 13.
Креч вская Рейна Волковна, 70, 71.
Кр чевскій Лукашъ, служебникъ, 7о, 71.
Крив цъ Андрей, земянинъ Вилен. пов та, 298,

299.

— Юрій Ждановпчъ Беняшевичъ, земенинъ

Новгород, пов та 298.

Крнволапъ, Самуилъ Якубовичъ, Вилен. ді ща-
шшъ, 127.

Кривцова Андреева, урожоная Барбара Зенови-
човна, земянка Вилен. нов., 298, 299.

Крижановскій Балтромей, 90.
Кристьянъ, Вилен. м щ., цируликъ, 474.
Крич вскій Себестіянъ, земянинъ Вилен. пов.

201, его фольварокъ принадлежать къ
Вилен. магдебурской юриздик 479.

Кричкевичъ Лнъ, Вилен. м щашшъ, 268.
Кристофъ, м щанинъ, 271, 272.
Криштофовая, Вилец. м щанка, гапличница, 411.

422, 431, 444.

Криштофъ, Вилеы. м щ., солениикъ, 351, 475.
— Вилен. цирульникъ, 383.
— мытникъ, 431, 444, 476.

Кроб льникъ Мартинъ, 479.
Крокоцкая Себестыянова, Софія, Куминская, 343.
БровоцЕІй Себестыанъ, панъ, 343.
Кроиберкъ Юрій. См. Вромберкъ 431.
Кродикъ, изъ Ляховичъ панъ, 351.
Кроцевичъ Павелъ, 477.

Крумак пура Николай Степановичъ, Вилен.
радца, „съ литовской стороны" 72, бур-
мистръ, 174.

Крупинскій Казиміръ, сеніоръ Вилен. Сбора
Авсбургскаго испов данія, 521.

Крупникъ Петръ, 478.
Кручевскій Войтехъ, 425.
Кручковскій Миколай. слуга нана Адама Хрща-

новича, 314.
Круш вскій Янъ, шляхтичъ, 70.
Кс нжопольскій-Жаба Янъ, 314.
Кубилойтисъ Павелъ, нанъ, 174, 175.
Кублицкій, ІІолоцкій нодчашій, 463.

— Казиміръ, Инфлянтскій чашникъ, 539,
542, 544.

Кудзиеъ Балтромей, 282.

Еуклиновскій, Перхайскій нам стникъг 2.
Кукя Лавринъ, 282.
Кулаковская Андреева, Агата Станкевичовна,

Вилен. м щ., 487, 488.
Кулаковскій Андрей, Вилен. м щ., швецъ, 487.

— Айса Абраиовичъ, князь, татаринъ Троц.
воеводства, 317, 318.

Кулбацкій, 275.

Кул ша-Еорвинъ Станиславъ, 531.
Куликовекій, трибунальный Шшскій депутатъ

303.

Кульбахъ Казиміръ, Вилен. м щ., рыбакъ,- 314,
315.

Кульвецъ Яковъ, S1.

Куля Матысъ, фурманъ, Вилен. м щанинъ, 94.
Куминская Софія, жена Вилен. м щанина, крав-

ца Себестыяна Крокоцкаго 343.
Куницкій Янъ, Вилен. ы щ., кравецъ, 272, 274.

— р зникъ, 477.

Куновскій Миколай, слуга 190—1.
Кунц вичовна Тересса, монахиня Вилен. жен.

Бенедиктин, монастыря, ЗЗо-
Куп цъ или С дляръ Войтехъ, 106.
Куревичъ Криштофъ, Вилеи. м щ., 462.
Куриловичъ Хот й, ПО— Щ присяжный слуга

Пилен, магистрата 287—8.
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Курилчииа Гаврилова, 288.
К\рклечинскня Еазимерова, Катерина Слупская,

земянка ЛИД. ПОВ., 278, 279, 286, 305.
Курмннъ Алексапдръ, 287.
Куровичова, вдова, 476.
Куровичъ Симонъ, пленипотентъ 390, 45б-
Куровскій Криштофъ, шляхтичъ, 272—3.
Курпская-Ярославская Целилія Гедройтевна,

Вилен. зем. судянка, жена .Упит. подко-1
морія Андрея Дмитровича Миколаевича
Ярославскаго-Круискаго, 363—376, быв-
шая Миколаєва Iły тятина 3G5, княжна
Гедройтевна, княгиня Курпская 385—6.

Курлскій (Курбскш)-Ярославскій Андрей-Ди-
митріевичъ Николаевичъ. Упитскій под-
коморій, 363—376, и депутатъ на трибу-
нальные суды изъ Упит. пов та. князь
385-6.

Курч вичъ Станиславъ, шляхтичъ, 131.
Куръянъ Борисъ, 140.

— Иванъ, Вилен. радецкій писарь, 140.

Кусой едоръ Андреевич!,, Вилен. м щанинъ,
134—5.

Кутал вичъ Миколай, гайдукъ, 274.
Кутн вичъ Иванъ, Коныскій кунецъ, 51.
Куц вичъ Франциск7>, ксендзъ, ректоръ Иилен-

іез. коллегіума и академій, 482—5.
Куцинайць Криштофъ, 479.
Кучарскій, 377.
Куч вскій, ротмистръ, 4N9.
Кучинскій Николай, служебникъ 146.

— Яковъ, ианъ, 47.
Куш л вичъ Янъ, млынаръ, 478.
Куш личь 474.

Лабановскій Юрій, шляхтичъ, 290, 315.
Лабенцкій Вальцеръ, министръ (сеніоръ) Вилен.

Еоангелич. Сбора, 329.
Лавриновячъ, солодовникъ, 477.
Лавринъ, вилен. лучникъ, 4, фурманъ 476.
Ладиш вскій Миколай, слуга Вилен. воеводы, 93.
Лаврищ нинъ Петръ, 369.
Ладковекій Томашъ, Вилен. м щ., 444.
ЛадзиЕъ, ксендзъ, 444, 474.
Лазаровичъ Даніель, шляхтичъ, 272—74.

— Николай, шляхтичъ, 8Н.
Лапннсвій Янъ, 149.
Лапц вичъ, 471.
Ласковская Ганна, 259.
Ласковскій Янъ, панъ, 199.
Лауц вилъ Цетръ, 488.
Лебедевичъ Стефанъ, Вилен. м щ., райца, 313;

Лебедичъ, 337.
Л б д всЕІй Янъ, 264, 410, 431, 444.
Л вонова, шапочничка, вдова, 478.
Левоновичовна Рейна, жена Яхима Кондрато-

вича Фреза, 375.
Л воновичъ, 473.
Л вонь, Вилен. райца, золотыхъ д лъ мастеръ, 57.
Л гмнновичъ Счепанъ, Вилен. м щ., ткачъ, 271.

Ленартовичъ Миколай Станиславовичъ, 99,
галяхтичъ 252, 288.

— Петръ, панъ, 218.
— Себестыянъ, Вилен. м щ куиецъ, 320.
— Станиславовая, Барбара Павловна Довгя-

ловичъ, 99.
— Янъ, 193.

Л ндерасъ Давидъ, Вилен. обыватель, сеніоръ
сбора Августиніанскаго испов данія, 521.

Л нЕввичъ Миколай, 476.
— Мозырскій подкоморій, 463, еофилъ Ипо-

горскій 521.
— Якубъ, ксендзъ, 221.

Л НСЕІЙ Сильвестръ, настоятель Вилен. Свято-
Троицкаго костела и блюститель состоя-
щаго при немъ госпиталя, 357—8.

Л нчевсвій Павелъ, ксендзъ, пробощъ регуляр-
иыхъ канониковъ благословенныхъ муче-
никовъ отъ покуты Вилепскаго Зар чнаго
монастыря, 493.

Л нчицкая Катерина Готардовна, 47.
Леврщцкій Даніелъ, 47, 537, Пилен, м щанинъ

и друкарь, 94-96, 160.

Лемники, 534.

|Лес цЕІй Яиъ, хлопецъ, Вилен. м щ., 168—9.
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Л шк вичъ Янъ-Казиміръ, королев, секретарь,
регентъ задворной канцелярій вел. княж.
Литов., войтъ Вилен. митрополичьей юриз-
ди ки, 468.

— ассесорскій регентъ, 471.

Лиионтъ Николай, трибунал, депутатъ изъ Лиды,
223—4.

Лингова, 477.
Лингъ Янъ, Вилен. м щ., злотникъ, 541.
Линковскій Симонъ, 275.
Линовскій Якубъ Игнатовичъ, неос лый чело-

в къ, 256—7.
Линъ, Вилен. м щанинъ, 200.
Лиияйцъ, 477.
Липинскій, 474.
Липницкая Регина Крысовна, Вилен. м щанка,

227.
Липницкій Матись, Вилен. м щанинъ, швецъ,

227.
— епископскій м щанянъ на Антокольскоиъ

предм стьи города Вильны, 265.

Липчанскій Янъ, 477.
Лисевская Венедикта, настоятельница Вилен-

скаго Бенедиктинскаго жен. монастыря за-
кона св. Франциска, при костел св. Ми-
хаила, 329—336.

Лис вскій Янъ. См. Лисовскій.
Лисовская Софія Цесаровна, 467, 468.

Станиславовая, Маргарита („Малкгорета")
Михайловска, 123—124, 159.

— Янова, земянка Лид. пов., Катерина Ви-
толыовичовна, 386—7.

Лисовскій Станиславу Вилен. м щанинъ, 123—
124, 159, 160, 425, 537.

— Юрій, Вилен. м щ„ болтушникъ, 411, 422,
431, 444.

— Янъ, зешшинъ Лид. пов., 386, 387, Ли-
севскій 399, 403 413, 437, 439, 441,
455, Янъ-Станиславъ, королев, секретарь
войтъ Виленск. митрополичьей юриздики
462—3.

Лнтовъ Матысъ, м щ., 68, сеніоръ Вилен. Сас-
каго Сбора 81, 134,

Листинге Матысъ, старшій Вилея. Саскаго Сбо-
ра, 116.

Лишняя Дорота, Грабковщанка, жена Вилен
золотаря, 88.

Лишній Антонъ, Вилен. м щ., золотарь, 88.
Ловойко Янъ, маршалокъ Мозыр. нов., королев-,

секретарь, 97.
Ловв вичъ, солодовникъ, 476.
ЛовЕОва, вдова, 477.
Ловкянскій Павелъ, 477—8.
Лозовокій, швецъ, 472.
Лоэъ Касперъ, 307, 308.
Лойковая, Вилен. м щанка, 62.
Ловницвій Мартинъ, изъ Брест, воеводства, 81.

— Янъ, писарь вилен. епископа, 2.

Локтинъ Янъ Михайловичу тивупъ, 174.
Локянскій, 252.
Ломавскій Войтехъ, Верковскій врядникъ Вилен.

епископа, 35, 36.
Лонжикъ Мартинъ, 302.
Лопата Геліяшъ, шляхтичъ, 272—3.

— Дыовизій, шляхтичъ, 272 - 74.
— Янъ, адвокатъ земскаго суда Вилен. по-

в та, 573.

Лопатинъ едоръ, 385.
Лор нцкій Станиславъ, 540.
Лоретъ Людвикъ-Каетанъ — Бернардъ, Вилен.

райца, войтъ метрополитанской юриздики,
519, 520.

Лосевскій Криштофъ, ректоръ Вилен. іез. кол-
легіума и академій, 492—3.

ЛОССОВСЕІЙ Флоріанъ, 493.
Лотовичъ, солодовникъ, 476.
Лукаш ва, вдова, р зничка, 475.
Лукаш вичь Мартинъ, шляхтичъ, 206.

— Матысъ, шляхтичъ, 236—7.
— 477.

Лукаш къ, кухаръ (поваръ), 233.
Луконская Ганна Андреевна Жабина, 38—40.

— Ографена Андреевна, княжна, 54.

ЛувомсЕІй Богданъ Андреевичъ, князь. 39.

— Иванъ Андреевичъ, князь 53, 54.
— Иванъ Борисовичъ, князь.

Лувш вичъ Шима, Вилен. м щ., р зникъ 283.
Лучиновій Янъ, 479.
Лушк вита, 473, крупнякъ, 476.
Лущ вичъ Станиславъ,*М73.
Львовичъ Александръ, свящеішпвъ (презбптеръ)

Вплен. Пятниц, церкви, 556.
Львовъ Александръ Васпльеьлчъ, священникъ

Вилен. Пятниц, церкви, 209—212.
76
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Любовичъ Александръ, священникъ Виленской
: Воскресенской церкви, 46S—470,499—502

508.
— Юрій, священникъ („пресбитеръ") Виден.

Воскресенской церкви, 508, Вилен. дрото-
пресвитеръ 513—15, 518—19.

Любомирскій Августинъ-Іеронимъ, графъ на
Виганиц и Ярослав ,̂  великій коронный
подскарбій, Ричивольскій староста, 494.

Лютостанскій, 479.
Лявданская, 474.

Лядовскій Казиміръ. 478.
Лянтовская Андреева 477.
Лянф льтовна Ганна, жена Яна Миколаевича

Варанфельта, 374.
Лясковскій Александръ, 418.
Ляховнчъ 444; Янъ, 543.
Ляховскій Янъ, гайдукъ, 388, 434.
Ляцкая Изабелла, въ замужеств Ходкевичова,

Мозырская и Влуденская старостина, 485.,
ЛЯЦБІЙ Янъ Альфонсъ, королев, дворянинъ, 242.

Мадзюль, 475.
Мазовецкій Михаилъ, ректоръ вилен. іез. код-

легіума—академій, 466—7, 537.
Макарій, Кіев. митрополитъ, его носланіе 1548 г.

къ м щанамъ Виленской Екатерининской
церкви объ оказаиіи послушанія ея свя-
щеннику, 405, 406, 416.

ЗИаковскій Фронцъ, служебникъ, 60.
Максимъ Вилен. и щаницъ, 182, 471.
Малафей, свящ. См. Сидоровичъ Малафей.

Мал вичъ, 472.
— Юрій, 449.

Мал ръ Петръ, Вилец. м щ., его каменица, пе-
решедшая зат мъ къ Яну Садовскому, къ
МартинуЕцсену, на посвятномъ Михайлов-
церкви, 409, Мелеръ 416.

Мали Андрысъ или Ендрнсъ, н мецъ, Вилен.
некарь, 134—5.

Малиновскій 473, швецъ 474.
•— Александръ, 295.
— Доминикъ Яцекъ, ксендзъ-викарій Каль-

• варіи Верковской, 461.
— Станиславу шляхтичъ, 188, 278—У.

Маліева Магдалена Мальхеровна, жена пекаря
1 , . н мца, 134—5.
Малюпшцкій Казиміръ, 507.
Малявка Янъ, 272, Малевка 274. .
Малявскій Еазиміръ-Францискъ, Новгород, вой-

.: скій я подвоевода, 398.
Мамоничова Барбара Семеновна Войнянка, жена
. . скарбнаго вед. княж. Литов. Лукаша Ива-

новича Мамонича, 301.

Мамоничъ Богданъ, Вялен, м щанинъ, 146—48.
— Лукашъ, королев, скарбный, вел. княж.;

Литовскаго Момопичъ, 70, 72—75, старо-
ста Диснепскій ЮО, 112, 127, !35, 137—
139, 147—150, 170—2, Лукашъ Ивано-
вичъ, Дшпенскій староста 201, 283.

Мамчичъ Семенъ, 231.
Маргамушишъ Гейгеръ, 282.
Марк вичовна Анна, жена Вилец. м щ., швеца

Якуба Чирскаго, 454.
Маркевичъ Михалъ, Вилен. м щ., интролигаторъ,

388.
— Янъ, Виден, подстаростій 314, 319, 325.

Марковичъ Іозефъ, Вилен. старшій жидъ, 480,
481.

-- ЯЕіубъ, служебникъ, 125.
Марковекій Станиславъ-Стенанъ, Виден, м щ.,

• гор лочникъ, 444.
Марсонъ, н мецъ, 362.
Марта, вилен. органистка, 1, 2.
Мартинъ, Вилен. капитульный писарь, 219.
Мартовскій Станиславъ-Янъ, Вилен. м щ., го-

р лочникъ, 405, 431.
Марцимовичъ Севастьянъ, Виленскій золотыхъ

д лъ мастеръ, 72—74.
Марцинкевичъ Матыяшъ, Вилен. м щ., швецъ,

410, 420, 431, 444.
Марцинова, вдова, 475.
Марциновичъ Станпславъ, 479.

— Янъ, 186, Мартиновичъ, шляхтичъ, 188,
189. ,

Мартыничъ Сидоръ, подданый. 132.
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Марынъ Рулянтъ, главный профессоръ богослу.
женія Вилен. Саскаго Сбора, 61, Марыпъ
80.

Массальскій Александръ, трибунальний марша-
локъ, 237.

— фрпдрихъ, депутатъ изъ Слоним. пов та,
161—2.

— Юрій Андреевичъ, князь, I I .
Маековскій Петръ, Виден, золотарь, 92.
Мат вичъ Андрей, Вилен. м щ., радца, 100.

— Янъ, шляхтичъ, 158, 161, 163, 168, 182.
Мат й, Вилеп. королев, тесля, жмойдинъ, 76.

— • Михаилъ, Вилен. лавникъ, ПО.
Мат йковскій Янъ, 237.
Матуш вскій Войтехъ, 326.
Матфе вичъ Герасимъ, 51, 52.

— едоръ, Вилен. ді щ., 50—52.
Матыасова, вдова, 476.
Матыашъ, Вилен. м щ., кухарь, 388, Матыашъ

472.
— Вилен. м щ., кравецъ, 338, 341.
— Вилец. Сборовый канторъ, 388, 346.
— р зшшъ, 478.

Матысовая едора Ивановна, рыкунья, 151.
Матысъ, бальверъ, 158.

— столяръ, 283.
— кравецъ, 388.
— швецъ, 408, 553.
— служебникъ, стрыхаръ, 179.

Матысова Анна, Вилен. м щанка, 417.
Матысовичъ Стась, нахолокъ пана Ручковскаго-

£9.
— Янъ, шляхтичъ, 140.

Матша Янъ, земенпнъ Полоцкаго воеводства, 302.
Матюл вичъ Якубъ, Вилен. м щ., швецъ 190.
Матюшъ Янъ, шляхтичъ, 148.
Маувъ Янъ-Веніаминъ, сеніоръ Вилен. Сасскаго

Сбора, 531—4.
Маффонъ Антонъ, 137—39.
Махн вичъ Мартинъ, 293.
Мац вичъ Томашъ, Вилен. м щ., купецъ, 380,

381,
— Щенсный, земянинъ Вилен. нов., 79.
— Янъ, шляхтичъ, 177, 186.

Мац й, слуга Вилен. епископа, 169.
— р зникъ, 412.

Мацк вичъ Щасшй, 479.
— Якубъ, 479.

— Янъ, Вилен. подетаростій, 324, 463.
Мац іовичъ Андрей, Вилен. радца, 502.
Мацюлевичъ Якубъ, Вилен. м щанинъ, швецъ,

187.
МашковсЕІй Янъ, пленипотентъ, 330.
Маюсъ Сусанна Найсеровна, 338.

— Янъ, докторъ, 338, Маясъ, докторъ ме-
дицины 341.

Медзиховскій Янъ, скарбникъ и депутатъ Ви-
лен. воевод., 341, 524.

М жевскій Янъ, 314.
М львидъ Мальхеръ-Гавріилъ, Стародубовскій

зел. писарь, 348.
М йнартовичъ, Лид. подчашій, 471.
М л ровая, а предъ т мъ Штрунковая, 341.
М л шковая Абрамова — маршалкова Слоним.

пов та, Богдана, Войпяпка Епимахова, 200,
М лх ръ Павелъ, 349.

— Япъ, 337, 475.
М льхіоръ, пріоръ Вилен. доминикан. мона-

стыря при костел Св.-Духа, 220.
М ницкій Еронииъ, шляхтичъ, 90.
М р цкій Стаішславъ Войтеховичъ, шляхтичъ,

201.
Меек л вичъ Криштофъ, Вплен. м щ. 321, Мо-

скелевичъ 322.
М шковскій Адамъ, Вилен. м щ., 322.
М шлян цъ Мартипъ, челов къ, 230.

— Стасюль, челов къ, 230.
Мигало 268.
Митура Степанъ, Вилен. м щ., купецъ, 360.
Миз ревокій Юрій, 486.
Микита, вплен. маляръ, 3.
Миклаш вичъ Николай Яновичъ, возный Вилен.

пов та, 182, 185, 277, генералъ (воз.) 422.
Микло, Вилен. м щ., с дельнивъ, 218.
Миколаєва, Вилен. м щанка, „пастушка" 360,

вдова, 463.
— Вилен. м щанка, вдова, крунничка, 476.

Микола вичъ Криштофъ, 196.
— Лукашъ, Вилен. м щанинъ, 186.
— ІІавелъ, Вилен. м щ., 130, шляхтичъ, 195.

солодовпикъ 375.
— Ііетръ, шляхтичъ, 179, 192.
— Станиславъ, шляхтичъ, 169.
— Шимонъ, слуга, 233.
— Янъ, шляхтичъ, 207, 273.
— Вилен. муляръ, 475і?
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Николай, шляхтичъ, гайдукъ, 271.
— Вилен. м щ., коваль. 411, 422, 431, 444,

462- 3.
— Вилен. м щ., маляръ, 462.
— швецъ, 471.
— квасельникъ, 476.

Микуловичъ Матысъ, 282.
Микульскій Станиславъ-Василій, 514.
Микутовичъ Миколай, 282.
Миладовскій Юрій, шляхтичъ, 269.
Милайк вичъ Криштофъ, 478.
Жил вичъ, кожемяка, 476.
Милевскій Янъ, шляхтичъ, 158.
Милекевичъ Михалъ, кухарь, 478.
Мил невичъ, кожемяка, 476.

— Сішонъ-Миколай, Вилен. м щ., гарбаръ,
483.

Мил ціюсъ Симонъ, „доктор ъ филозофіей въ
лекарств ", 18.

Милецкій, 478.
Милаковна Марта, бывшая Янова Пар еновичо-

ва, 863, Милюковна—Вилен. солодовничка
305, 370.

Минкевичова, 471—2.
Минкевичъ Вавринецъ, пленипотентъ, 399, 432,

445.
— Мартинъ, 478.
— Вилен. райца, 473.

Минтовтъ. См. Чижъ.
Минудяй Симонъ, 479.
Минцаръ Якубъ 125.
Миньч векій Яковъ, шляхтичъ 75—6.
Мис вичъ Себестыанъ, Вилен. бурмистръ, 31.

— Янъ, Вилеи. л щ., 302.

Мисова, Вилен. м щанка, 296.
Мисопадъ Петръ, конюшій, Полоцкій деаутатъ

на трибуналъ, 237.
Мисюк вичова, вдова, 476.
Мисюк вичъ, Вилен. м щ., котляръ, 473.
Миткевнчъ, Вилен. город, писарь, 355.
Михайлович Василій, Могилевскій купецъ, 51.

— Данило, Виленскій и щанипъ, купецъ, 56.
— Петръ, шляхтичъ, 320.
— едоръ, 77, 78, урадникъ пановъ Водови-

човъ, 92.

Михайловская Маргарита, въ замужеств Ли-
совская, 123—124.

Михайловскій Кондратъ, пахолокъ, 175, Миха-
ловскій 176—7.

Михаилъ, Вилен. м щ., аптекарь, 282, 307.
— король польскій, 389, 441, 481, 521, 526,

564.
— кожемяка, 477.
— ганчаръ, 477.

Михаловичъ Геліяшъ, Вилен. жидъ, 347—8,
352—4.

~- Мад й, 477.
Михаловскій, панъ, 351, Ян7>, генералъ (возный)

Вилкомир. пов., 388—9, 437—8.
Михель, Вилен. м щ., сіодляръ, 220.
Михн вичъ Венедиктъ, Трокскій архимандритъ,

462.
Михновскій, 275, Станиславъ, Внлен. м щ., злот-

никъ, 421.
Михневичъ Петръ, 290.
Мицкевичъ Криштофъ, Биржанскій гетманскій

земенинъ, 270.
— Юрій, Вилен. м щ., кравецъ, 475.
— Янъ, шляхтичъ, 290.
— Вилен. м щ., солодовникъ, 475.

Млечжи, земяне Вилен. пов та, 201.
Млечко Николай, Оршан. хоружій, Вилен. под-

воеводій, 287, 290, Оршанск, подкоморій

— Янъ Войтеховичъ, Вплен. зем. судья, 40,
485.

— Ярошъ, выростокъ—слуга, 275.
Мяоде вскій Якцентъ, дворный подскарбій Поль-

ской Короны, 97.

Млодяновскій Янъ, шляхтичъ, 269.
Мннхова, Вилен. м щанка, ткачиха 162.
Могильницкій Станиславъ, 291, 292, 318.
Модэол вскі^ Людвикъ, генералъ (воз.) Вилен.

воевод., 530.
— Францискъ-Антоній, офиціалъ Кіев. ми-

трополій, 565.
Мойж шовичъ Пейсахъ, Вилен. старшій жидъ,

480, 481.
Мойсе вичъ Маркъ, Вилеп. м щанииъ, купецъ,

56.
Моклокъ Левъ, трибунал, д путатъ изъ Новго-

род, воеводства, 214.
Мокр цкій Марціянъ, земянинъ Городенсваго

пов., 146—50.
— 572.
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— едоръ Ивановичъ, земянинъ Лид. нов.,
146, 150.

Молчуровна Ганна, въ замужеств Янова Сту-
пилковская, земянка Нилен. воевод., 264.

Момоничъ Лукашъ. См. Мамоничъ. 70.
Монвидъ-Дорогостайскій Криштофъ, на Доро-

гост аяхъ, наивысшій Маршалокъ вел. княж.
Литов., Волковыскій староста, державца
Виденскій и Шершевскій, 132, 213.

— Николай, Полоц. воевода, Волковыскій и
Депельскій староста, Шерешевскій, Велен-
скій и Бойсагольскій державца, и Гондин-
скій тивунъ, 31, панъ Миколай Монвидъ
44.

Монесъ, адішнистраторъ королев, мытъ вел.
кияж. Литов., 361.

Монисовскій Лавривъ, 14, вилен. епископ, м -
щанинъ 22,

Моншпевская Варвара, Помяновна, подкоморина,
25.

— Софья, Вилен. м щанка, 25—6.
Мониш вскій, 25—6.
Монтвило Станиславу земянинъ Вилен. нов.,

197.
Монтвиловая Станиславовая, Кристина Маты-

совна Володкевичовна, земянка Вилея.
пов., 107.

— Япова, бабка Ошмяп. зем. судьи Андрея
Б ликовича, 231.

Мовткевичъ Мальхеръ, Нем нчинскій бояринъ,
325.

Монтовтова Галыпка Униховская, 491.
Мориконій Карлъ, іезуитъ, 536.

Мриглодъ Абсалонъ, Вилен. лавникъ „съ литов-
ской стороны", 72, 75, ПО, Вилен. апте-
карь 139—141.

Мрозовскій Янъ, писарь Берестейскаго и Воло-
димерскаго (рус.) епископа 247.

Морозовичъ Иванъ, подданный, 132.
Морозъ, сокольникъ, въ Вильн , 282.

— Стефанъ, Вилен. бурмистръ, 470—71.
— Вилен. бурмистръ, 477, 476.

Мос вичъ Янъ Александровичъ, Лид. маршалокъ,
Вилен. подвоевода, 467—8.

Мстиславская Марина, жена Николая Петровича
Кишки, изъ Техановца, подчашаго вел.
княж., Литов., 373.

МстиславсЕІй панъ, 47, 51.
Мучул вичъСтепанъ, 47б.
Муртозичъ Шахманцеръ, князь, татаринъ, 192.
Мус ницкая, 475.
Мусницкій Рафалъ, Вилен. зем. судья, 564, 569.
Мухлинскій Фелиціанъ, 485.
Мышал вскій Юрій, Вилен. м щ., столяръ, 462.
Мыш цкін (Мышецкой), старшій москаль, кото-

рый живя въ Виленскомъ замк , называлъ
себя Виленскимъ воеводою—378, Москов-
скій воевода 381, „тиранъ срогій", не
только въ Вильн , но и во всемъ Дитов-
скомъ княжесхв , 387.

Мышковскій Янъ, Вилен. кравецъ, м щанинъ,
3-5.

М шковскій Янъ, королев, дворянинъ, 93—4.
М шкотный Василій, Браславскій депутатъ въ

трнбуналъ, 237.

Наборовскій Даніилъ, Вилен. чашникъ и грод.

судья 329, 332, 334, 408, 414.

Вавоша. См. Новоша.

Вагурскій Ф. В. тивунъ Малыхъ Дирвяпъ, ІІо-
иенскій староста, нодстаростій Жомойт.
княжества, 511.

Нагурчанка Ашіа, Юрьева Шоповская, Видко-
мирская иодчашина, 494.

Найианъ Давидъ, 196.

Найс ровна Сусанна, жена доктора Яна Маюсъ
338.

Нарбутова Станиславова, Мстиславская воєводина,
Ошмяц. Старостина, Гальшка Гл бовичов-
на, 373.

Нарбутовичь, 477.
Нарбутъ, 472.
Нарбутъ-Довгяло I. Казиміръ, трибуналшый

двнутатъ изъ Лидск.^аов., 213.
— Янъ, 167—8, Трок. зем. шсарь, 289.
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Наркускій Габріель, королев. 70.
— Станиславъ, дворянинъ, 6.

Нартук вичъ Григеръ, Вилен. м щ., 421.
Нарушевичова Станиславова—Смолен, каштеля-

нова, Галыпка Комаевская, 230, 232, 242.
Наруш вичъ Казиміръ, ректоръ Вилен. іезуит.

коллегіума, 565—569.
— Криштофъ, 158—9, земскій подскарбій

289.
— Николай, Жомойтскій каштелянъ, 79, 158,

159.
— Ольбрихтъ, Смолен, каштеляничъ, 230,

232, 242.
— Петръ, королев, дворянинъ, 280.
— Станиславъ, Вилен. тивунъ, 29, 34, 311.
— Янъ, трибунальний маршалокъ, 81.
— Вилен. м щ., урожденный православный

фундаторъ Томашевской каменицы св.-
• Дух. церкви, 412.

Наумовичъ Ермакъ, подданный, 132.
Наушъ, Вилен. м щ., швецъ, 173.
Нацевичъ, муляръ, 476.
Наборскій Николай, 264-5 .
Н вельскій Янъ, шляхтичъ, 147.
Н в ровичъ Геліяшъ, челядникъ, 290—1.
Невойша Петръ Юрьевичъ, возный. См. Но-

воша.
Н вярдовскій Андрей, 232.
Н говичъ Мартинъ, Вилен. м щ., 355—6, отъ

него возвращенъ шматъ русскаго шпи-
тальнаго огорода, 358, 410, 415, 417, 418,
420, 431, 444.

Н греб цкій Янъ, пленипотентъ, 329—31.
Недв цкій, 477,
Н друшлянскій Геліяшъ, земенинъ Вилен, пов.,

256—7.
Н ймановичъ Казиміръ, 551—5.
Н кратъ Олехно, конюшій князя едора Ива-

новича Ярославскаго, 300.
Некрапгь Яяъ, студентъ Вилен. іезуит. колле-

гіума, 125.
Нелюбовичъ Софія Рыловна, королев, маршал-

ковая, 152—54.
— Янъ, королев, маршалокъ, 152—54, Лид.

пов та 202, 203, 218—20.
Н и йскій Василій, 226.
Н ионскій Криштофъ, Вилен. м щанинъ, кра-

вецъ, 191.

Нем ра Станиславъ, 70.
Н м ровичовна Ганна Андреевичовна, панна, 130.
Нем ровичъ Якубъ Андреевичъ, земянинъ Ви-

лен. пов та, 130.
Ненартовичовва Ганна, 300. :

— Дорота, 300.
— Катерина, 300.
— Маріянна, 300.

Н нартовичъ Матыяшъ, Вилен. м щ., купецъ,
300, 338.

— Станнславъ, 300.
— Янъ, 300.

Н полонскій Юрій, 367—8
Н ровская Янова, Ганна Криштофовна Залев-

ская, 152.
Н ровсБІй Янъ, земянинъ, 154.
Н слуховскій Якубъ, панъ, 327.
Нестеровичъ Остафей, Вилен. м щ., швецъ, 410,

420, 431, 444.
Н т цкій ІІавелъ, 244.

— Юрій-Осипъ, генералъ (воз.) Вилен. вое-
вод., 521, 526, 529.

Никипоръ, Вилен.[ремесленникъ, шапочникъ, 362.
Нихимовскій Николай, умоцованный, 209—212.
Ннц льскій Юрій, 475.
Новаковна Раина, монахиня Несвижскаго жен.

монастыря, 250.
— Сусанна, монахиня Несвижскаго жен. мо-

настыря 25о.
Новацкій, панъ, 473.
Новгородець Семенъ, Вилен. м щапинъ, 244—5.
Новинг нъ Петръ, старшина Вилен. Саскаго

Сбора, 60, Новингипъ 61.
Новицкій Даніель. Вилеп. зем. подписокъ, 132,

144.
— Яиъ, Вилен. нам стникъ, 11, 118.

Новокуцскій, Миколай Кормановнчъ, 322.
Новомейскій, 474.
Новоша Петръ Юрьевичъ, возный іилен. воевод"

ства, 112, 127, 135, Навоша 145, Невоша
147, 148, 161, 168, Невойша 185, 193.

Новросвій Янъ, писарь Вил ей, епископства, 172.
Ноготчинъ, 472.
Нонгардъ Петръ, Оранскій староста 246, староста

Лаварыскій и Раконтишскій 247, 270, 283.
Нон везъ Матіашъ, 477.
Норницкій Игнатій, войтъ и писарь Вилен. ми-

трополит, юриздики, 525—628.
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Восиловскій Юрій, Войтеховичъ, 90.
Нунгартъ Петръ, Вилен. городничій, 276.

Нушиф дрова Варвара, жена Вилен. бурмистра,
10, Нусофедерова 502.

О.
Обрыцкі , паны, 88.
Обрыцкій Иванъ, Р жицкій под староста, 47.
Обугель Янъ, Вилен. лавникъ, („съ литовской

стороны") 75.
Обухова Марина Адамовская, Вилен. м щанка,

454.
Сбуховичъ Гришко, Вилен. м щ, москаль, швецъ,

405, 430, 444.
— Фшшппъ-Казиміръ, Мозырскій депутатъ,

328.
Обухъ Григорій, Вилен. м щанинъ, 454.
Обуховскій, Вилен. м щ., р зникъ, 475.
Оверковичъ, 474.
Овлачииская Марина, жена Вилен. хоружаго

Яна Хорошкова, 374—5.
Овлучимскій Матв й, 307.
Овсяновна.Ева, жена земянина Ошмян. пов.

Станислава Беганскаго, 291—2.
Овсяный Адамъ, 291—2.
ОгановсБІй Венедиктъ, Вилен. конюшій, 564.
Огинскій Богданъ, Троц. подкоморій, 173, дер-

жавна Дорсунишскій и Кормяловскій 186—
189.

— . королев, дворянипъ и ротлистръ, 245,
Александръ 246.

— Мартинъ, стольннкъ вел. княж. Литов.,
379, Марціаиъ, Полоцк, воеводичъ, 498,
557.

— его Ловековскій дворъ, въ Вильн , на
Шерейкишкахъ, 271.

— Францискъ, регенсъ (зав дующій Семина-
ріей Вилен. іез. академій), 536

— Янъ, Волковыскій иаршалокъ, Вилен. под-
ввевода, 364, 382, 385, 483.

Огоновскій Венедиктъ, Вилен. обозный, 462.
Огродзинскій Якубъ, 263.
Огурц вичъ Миколай, Вилен. бурмистръ, 470,

райца 472, 477.
— 479.

Оданискій Вавринецъ, Вилкомирскій подсудокъ
и трибунальный депутатъ, 259. I

Одоеввдъ Миколай, войскій Ошмянскаго пов., 103.;

Одорекій, 473.
Ожисъ Савелъ, 282.
Озаревичова Іеронимова, Маріана Борисовичовна

350.
Озар вичовна Іеропимовна Катерина, 352.
Озаревичъ, Озаричъ, Александръ Іеронииовичъ,

352.
— Іеронимъ, Вилен. православ. купецъ, 350—

353.
— Михаилъ, 351.

Озболь Осипъ, 476.
Озе вичъ Базилій, Вилен. м щ., швецъ, 404,

430, 443.
Окенко Яковъ, вилен. м щ., кузнецъ, 23.
Окминскій Даніель Войтеховичъ, 90.
Околовъ Адамъ, Вилен. грод. судья 163.
Окушко Максимъ, шапочникъ, 478.
Окушкова, вдова, 477.
Ол йникъ Василь Семеновичъ, Вилен. м щ.,

швецъ, 283.
Ол кш векій, прокураторъ Вилен. базиліан.

(Троиц.) монастыря, 49Э.
Олендскій еофилъ, Волковыскій подкоморій,

трибунальный маршалокъ, 465.
Ол нскій Александръ, 274.

— Янъ, трибунал, депутатъ изъ Волковы-
скаго пов., 214, Олендскій 224, 237, 290.

Ол хновичъ. См. Римша-Ол хновичъ.
Ол шк вичъ, ііанъ, 472.
Олинскій, 474.
Олпферъ, старецъ (управляющій) Вядской дер-

жавы и волости, 299.
Ол шк вичъ Томашъ, Виден, м щ., ткачъ, 463.
Олишевскій Николай, Лидскій чашяикъ, 348.
Ольшаница Полоцкій архимандритъ, 359.

— Себестыяпъ, Вилен. м щ. и купецъ, 142.
Олып вскій Доминикъ, 493.
Ом льяновичъ Григорій, Вилен. купецъ, 350,

352.
— панъ, 470. •

Оннвііова, пани, 359.
ОпанкоБичовая, 471. ''



— 608 —

Опанкевилъ, 473.
Оранскій Захарій, настоятель Вилен. Троиц, ба-

зиліан. монастыря, 405.
Орда, Трок, каштелянъ, 460.
Ордыя цъ Михаилъ, татаринъ изъ с. Солтани-

шекъ, 321.
Оринскій Янъ, 478.
Осемборовская Ева, вотчипннца им. Осембо-

рова, 13. 14, 23.
ОсемборовсЕІя Матв й, вотчинникъ им. Осем-

борова, 13, 14, 23.
— Яковъ, вотчинникъ им. Осемборова, 13,

14, 22, 23.
— ома, вотчинникъ им. Осемборова, 13.

Осецкій Вацдавъ, сеніоръ Вилен. Евангелич.
Сбора, 228, 229, 283.

Осинская Кристина Павловна, внучка Ошмян.
зем. судьи Андрея Б ликовича, 232, 242,
243.

— Павловая, Раина Б ликовичовна, 230—1,
240, Регина—418.

Осинскій Павелъ, 223, 231, 240—44, 266, 267,
405, 410, 415, 418,419, 421, 431, 444, 537.

Осв рка Петръ, панъ, 97.
Оссовская Цецилія, 301.
Оссовскій Андрей, кодспсторскій нисарь Вилен.

епископства, 222, 301.
— Андрей-Казиміръ, писарь вел. княж. Ли-

тов., 461.
Остафеевичъ Лукашъ, Вилен. м щ., 424.
Осташк вичъ Базидій, 477.
Останова Зофея Миколаевна Юндиловна, жена

королев, дворянина Яна Григорьевича!!

Остика, 161—163, Вилен. зем. судьина,
бывшая въ первомъ заиужеств за Вилен.
зеи. судьичемъ Яномъ Станиславовичемъ
Косинскимъ, 200.

Остикъ Юрій, Мстиславскій воевода, Браславскій
староста, 34.

— Янъ Григорьевичъ, королев, дворянннъ,
101—103, Вилен. зем. судья 115, 118, 119.
123, 140, 155, 208.

Остиковита Григорій Григорьевичъ, Вилен. ка-
стелянъ, 7.

Остр мбушъ Станиславъ, Вилен. м щанинъ и
купецъ, 134.

Оотровицкій Павелъ Каспаровичъ, Ошмянскій
хоружій, 12.

Островская, 477.
Островскій Криштофъ, 477.

— Мартинъ, Вилен. епископ, м щанинъ, 89,
97.

— Матв й Протасовичъ, королев, секретарь,
29.

— Янъ, вилен. каноникъ, 18.
— трибз'нальный депутатъ изъ г. Ошмяны,

213, изъ Жмудской земли, 214.
Острожскі князья, 214, 238, 440.
Острожскій („Острозскій") Константинъ Кон-

стантиновичъ, Кіев. воевода, 26, и мар-
шалокъ Волынской земли, Владимірскій
(„Володимерскій") староста 27, 30, 31, 47,
62, 94, 95, 104, 119, 123, 128, 156, 159,
164.

Охремовна Марына, 288.

Павелъ, Вилен. епископъ, 3—6, 8—9.

— пасербъ органистки, 1.

— канторъ, 411, 422, 431, 444.

— м ховникъ, 424.

— тесля, 282.

— аптекарь, 283.

Павлова Ганна, дочь Вилен. м щанки, Анды
Ленковны Яновичовой, 82.

— вдова, 478.

Павловичъ Михаилъ, 478.
— Петръ, шляхтичъ, 216, 217.
— Стась, подданный подъ-Виленскаго фоль

варка Рая, 92.
— Юрій, шляхтичъ, 388
— Янъ, 278, 320, 388, 478.
— едоръ, 478.
— Вилев. бурмистръ, 471, 479.

Павловсвій Николай, шляхтпчъ, 199.
— Осшіъ, 547.
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— Степанъ,. гор лочникъ, 462,' крулникъ,
479. ' : • • •.- • .

— солодовпикъ, 476. .
Швлюкъ, Вилен. м щ., 540.
Пакорова Айна Пацовпа, Полоцкая земская

судьина, 508, 509.
Пал цкіе, 259.
Палуцкій, 275. .
Пальчицкій Николай, 337.
Панеловичь Войтехъ, Вилеп. ремесленнпкъ, 190.
Панковскій Филиппъ, Вплепск. м щ., коваль,

2S3.
Панерникъ Касперъ, Вилеп. м щ., 463.
Паплевичъ Якубъ, Вилен. м щ., 271.
Пар еновичова Янова, Марта Мпляковна, 363,

365, .-і 70.
Пар новичъ Иванъ, Пилен, протопонъ и на-

м стнпкъ, 98—100, 103, 556.
Пасникъ Еразмусъ, Вилеи. м щ., 89.
Патоцкій ома, вилен. м щ., кравецъ, 25, 42—3.
Дацельтъ Гапусъ. См. Пец льтъ.
Пацк вичовна, 474.
Пацкевичъ Миколай, 475.
Пацовна Айна, Пакоровская—Полоц. зем. судьина,

508, 509.
Яацъ Ериштофъ, Литовскій канцлеръ, 397, ста-

роста Ковенскій, Пинскій u проч., 398,
королев, комисаръ, 432, 442, 449, 52б.

— Мальтапскій кавалеръ, 471.
— Николай-Стефаиъ, Вилепскій епископъ,461.
— Павелъ, Пилен, каштелянъ, 102.
— Нетръ, Мстпславскій староста, 231, двор-

пый хоружій вел. княж. Литов., 289.
— Степанъ, канцлеръ вел. княж. Литов.,

328, писарь и референдарій вел. ашяж.
Литов., 504.

Пашиль Карлъ, чашникъ и депутатъ Ковенскаго
пов та, Окмяпскій староста, 524.

Пашк вичъ Герасимъ, 184.
— Дезштръ, Дігатръ, Вплед. м щанинъ,

194—6.
— Константипъ, 508.
— Лукашъ, зеиенипъ Вилен. нов., 264.
— Николай, Ковеп. подстароста, 206.
— Павелъ, Вилеп. лавникъ, ПО.
— Павелъ, земенинъ Вилен. нов., 264.
— Янъ, Мзрковскій подстароста, 111—113.
— писарь Вилепской коморы, 476.

ПашЕовичъ Богданъ, Видбленинъ (Витеблянинъ)'
ПО.

Пашковскій Степанъ: шляхтичъ, 7?.
П жарскій Андрей, 456, іезуитъ 536.

— королев, секретарь, 473.

П карскій, (Вилен. м щ., кальвиаъ) 331, Осипъ
332—34. .

Пел сова, докторова, 475.
Пельгримовскій Илья (Геліяшъ), Литовскій пи-

сарь, 55.
П лясъ Станиславъ, панъ, 76.
П нкальскій Симонъ, Вилен. м щ., интролига-

торі> (переплетчикъ) 424.

ПерсЕІй Лаврипъ, 478.
Перхало Войтехъ, Вилен. м щ., 417. См. Пир-

хала.
П рхальскій Степанъ, слуга 488—490, 495.
Перхалянка Софія, жена Вилен. м щанина Вой-

теха Годвплевпча, 417.
П рхуровичъ Марія, жена Г. Хнехтона, 9.
Петкевить Езофъ, панъ, 233—244.

— Мальхеръ, Вилеп. зем. писарь, 40, 41, 61,
69, 100, 115,118,119,121, 123, 129, 143,
155, 361, 162.

— Матв й, чашникъ вел. княж. Литов., 44.
— Николай, судьичъ и депутатъ У пит. по-'

в та, 524.
— Осипъ, 311, представитель, акторъ вс хъ

Евангелическихъ Сборовъ въ вел. княж.
Лптовскомъ, 329—336.

П трашкевичъ ІІавелъ, мулярскій цехмистръ, .
499.

Петрова, кожемяка, 476.
Петровичова Стефанова, 462.
П тровичъ Казиміръ, депутатъ изъ Жомойт- .

ской земли, 105, 129.
— Криштофъ, челядникъ, 325—6.
— Миколай, шляхтичъ, 236—7.
— Осипъ, пленипотентъ, 344, Вилеп. город-

ничій 502.
— Станиславъ, Вилен. м щанинъ, 186, 477. .
— Юрій, 479.

— 474, 477.

Петровскій, 122.
— Томашъ, нам стникъ митрополнчьяго дво-

ра въ г. Вильн , 263, Ші.
— Янъ, Ііилед. арфистъ, 186.

77
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Л трь, вилен. м щ., котляръ, 4, и стскій слуга
218.

— бондарь, 283, 431.
— муляръ, 283.
— бальверъ, 444.
— столяръ, 450, 463.
— р зникъ, 473, 475, 478.
— ііеревозникъ, 385.
— хирургъ, кальвинистъ, 328.
— цесля, 478.
— Вилен. м щ., цируликъ, „герытыкъ" (пра-

вославный), 4о8, 553.
— солодовникъ, 479.

П ц льтъ Ганусъ ср. съ Ганусъ Роианъ, 431
ІІацельтъ, писарь, 552.

Пецюлевичъ, Вилен. м щ., музыкантъ, 474.
Печенка Григорій едоровичъ, Вилен. райца, 72

74, 75.
Печуга Григоръ, 174.
Пешко Викторъ, Вилен. возный, 82.
Пивовароввлъ Ярмола Богдановичъ, Вилен. лав-

никъ „съ русской стороны", 72, 75.
Пигалва Себестыанъ, 504.
Лигасовичъ Степанъ, Вилен. ы щ., пужникъ, 443,

Пигашевичъ, пужникъ, 462.
Пигулка Зал скій Себесхіанъ, 235, 237, 255, 289.
Ликуневичъ Александръ, Вилен. м щанинъ, 463.
Пилгулка Янъ, вилен. аптекарь, 13.
Пил цкій Филиппъ, Вилен. м щанинъ, 174—6.

— ксендзъ, 469.
— панъ, 476.

Пилиповичъ Ііавелъ, подданный подвплен. фоль-
варка Рая, 92.

Пилишка Матьяшъ, Вилен. м щ., 324.
— Раина, Вилен. м щаяка, 324.

Пильковскій Станиславъ, шляхтичъ, 303.
ПИЛЬНВБЪ Станиславъ, 282.
Диперайцова, вдова, 476.
Пипировичь Криштофъ, Вилен. солодовпикъ,

382, 383.
Пировскій, кожемяка, 476.
Пирхала Войтехъ, старшина Вилен. Евавгелич.

Сбора, 99.
Плавнлсъ Лавринъ, вилен. м щанинъ, 4.

— Дорота, Вилен. м щанка, 4.
— Катерина, Вилен. м щаика, 4.

Платн ръ Крезъ, 251, 416.
Плевка Левонъ, Вилен. м щанинъ, стрихарь, 179.

Плевовна Люція, жена'Вилен. и щ., кузнеца Ста-
нислава Якитовича, 383, 384.

Плиневичъ, солодовникъ, 476.
Плихта Якубъ, Вилен. м щ. и купецъ, 139 —

141, Шита 184.
Плохоцкій Станиславъ, шляхтичъ, 71.
Плющъ Петръ Яновичъ, 218, 220.
Плятерова Людовика-Марія Гротузовна. Инфлянт-

ская и Динабургская старостина, полков-
ница, 4С4, 467.

Плятеръ Япъ-Андрей, Инфлянтскій и Динабург-
скій староста, полковникъ, 464, 467, 474—
537.

Плятъ, Вплен. м щ., злотникъ, 487, Давидъ 488.
Платына, Вилен. м щ., 89.
Пляшка Янъ, Вилен. м щ., 283.
Погер йка Григорій, 358.
Погор льекій Петръ, шляхтичъ, 303.
ПодбересЕІй Станиславъ, трибунал, депутатъ изъ

г. Орши, 214.
— Францишекъ, ІШшанскій староста, 280.

Подекъ, солодовникъ, 476.
Поджарскій Янъ, ксендзъ, 468, 469.
Подлецкій Іеронимъ, депутатъ изъ Вилкомира,

129.
ПОДОЛБСКІЙ Яковъ, Виленскій нам спшкъ, 50.
Подоскій Янъ, войтъ Внлен. епископа Валеріана,

13, 22, 21, 25, Гіушшскій староста 46.
ПодрацЕІй Марціанъ, Вилен. лавникъ, ПО.
Подхотпмская Катерина Гиблевна, жена Вилен.

городничаго, 344, 449.
Подхотимскій Цавелъ, Вилен. городннчій, 344—

348, изъ Брилева, 355.
Пожареній, нанъ, 291.
ПОЗНЯЕЪ Янъ-Франтишокъ, Вилен. зея. писарь,

363.
Поклевскій. См. Козелъ-Поклевскій.
Покникайць, 472.
Поковскій, 474.
Покройскій Данидъ, 164.
Политковскій Янъ, Ошмяп. грод. судья, 161.
Полозовъ Ивашко, бояринъ, 300.
Полонскій Станиславъ Гл бовичъ, 393.
Полубинскій Василій, 422.

— ксеіідзъ, Вилен. каноникъ, 473.
— подкоморій вел. княж. Литой., 506.

Полуконскій Станислав7. Миколаевичъ, шлях-
тнчъ, 198.
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Пон монскій Матысъ, шляхтичъ, 126.
— Даніилъ. трибунальний депутатъ отъ Ви-

лен. воєводства и духовнаго круга, 317.
Попинигъ Янъ, уполномоченный, 61—3, 65—8.
Поплумень Цетръ, 475.
Поповичъ Якубъ, Вилен. м щанииъ, 185,
Порадовскій, гайдукъ, 268.
Поровскій, Вилен. м щ., 411.
Порозинскій Мнхаплъ, Вилен. войтъ, 4, Порже-

зшіскій 5, 7, 11.
Порцикъ Криштофъ, 482.
Пор цкій Войтехъ, земяппнъ Вилепск. воевод.,

264.
Поставка Владпславъ, гепералъ (воз.) Вплен.

воевод., 397, 398.
Поставскій Владпславъ, генералъ (воз.) Вилен.

воевод., 416.
Постринскій Андрей, стырппкъ, 173.
Потей (тоже —Поцей) Ипатій, архіепископъ Кіев-

сгій, Галнцкій и всей Руси, 224, архіепи-
СЕІОПЪ—мптрополнтъ. еішскопъ Владимір.
п Брестскій 226, 227, 556.

Потоцкая, Подольская генералова, 388, 389.
Потуловская Кристина, Вилен. м щанка, 271,

272, 276, 277.
Потъ, 474.
Похвенцова Япова, вдова, 475.
Поцей Людовикъ-Константшіъ, на Влодав и Ро-

жапк Вплеп. воевода, великій гетианъ
вел. княж. Лптовскаго, 280, староста їїун-
скій, Шерешевскій u СТОКЛІШІСКІЙ, 515.

Почобутовая, 473.
ІІразментъ Якубъ, 302.
Пратфусъ Іопъ, панъ, 234.
Прездецкій—Николай-Владиславъ, Новогородскій

каштеляпъ, трибунальскій маршалокъ, 467.
Пр йфусова Дорота Еповна, дочка Вилен. город-

ничаго, 54—5.
— Малгорета Еповна, дочь Пилен, городнича-

го, 54—5.
Прейтфусъ Іонпъ,, Вилен. городничій, королев,

будовничій, Волькішпцкіа староста, 10,
Енъ и Тикотинскій староста 54—55.

— Гавріилъ Епъ Еповичъ, сынъ Виленскаго
городничаго, . Волькиницкаго ц Тыкотин-
скаго старосты 54—55.

— Епъ Еповичъ, сыт. Виленскаго городни-
чаго, 54—5.

Прес цкій, 472.
Преславскій Андрей, Слонии. хоружій, Виленск.

подвоевода, 317.
Пр тусъ Епъ, б. Волькиницкій и Тыкотинскій

староста, 52, Іобъ 296,. Іонъ Претфусеъ
502, 503.

Пр тоцкій Войтехъ, зав дующій Виленскииъ ко-
ролев, ыонетнымъ дворомъ (ястаршій надъ
мынцою короля его милости"), 16, 18,
справна мышщ 22.

— Альбрихтъ, Виленскій городничій, 46.
Претфусъ, Претфусы. См. П ртусъ, Претусы.
Лрецлавскій Андрей, Вилен. подвоеводій, 313;

314, Слоним. хоружій 318—326.
— Криштофъ, ксендзъ, 409, Вилен. прелатъ,

деканъ. 413—15, 431, 444.
Пріектель Миколай, 2о9.
Прилубскій Феликсъ, королев, секретарь, 294.
Прилуцкій Иванъ, земепидъ Берестейскаго вое-

водства, 260-
Присецкій Бернардъ-Фрапцискъ, депутатъ изъ

Витебскаго воевод., 341.
Прогульбицкій Павелъ, Вилепскій понам стникъ,

GO, 64, 109, 121, Вилен. грод. писарь 164,
216, дозорца виден, сборовыхъ добръ 217
228, 229, 235, Прогульбицкій Дегеневичъ
267, 538. . . ;

— Янъ, Вилен. грод. писарь, 166.
Прокоповичъ Станнславъ, слз'жебпикъ, 114—15.

— 474. . .
ПронсЕІй Александръ, князь, стольникъ вел.

княж. Литов., 31, Троцкій гетманъ Ю2.
Протасовицкій Богдаиъ, земенинъ Вилен. вое-

вод., 363—76, пзъ им. Протасовичъ 385 —
386.

Протасовичъ Йвані), вилен. грод. судья, 26, 29,
30, 34, 36, 48. .

Процевичъ, нанъ, 470, 471, 474.
Прошчицкій Якубъ. Вилен. грод. судья, 250.
Прушевкій Тыофилъ, слуга князя Кришт. Ради-

вила, 244—5.
Прушовскій Янъ, 285.
Прупганскій Япъ, выростокъ—слуга, 275.
Пужникъ едоръ 369.
Пузины, князья, 76.
Пукар вичъ, солодовникъ, 476.

ІПукель, трибунал, депутатъ изъ Новгород, во
і водства, 237. . .
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Лукшта-Клязвгейловичъ Станиславъ, хоружій
Волковыскаго лов та, Вилен. нам ствикъ,
121, 122, J25—27, 129, 132 — 35, 137,
139, 141—43, 145, 150, 157, 162 —
64, 166—7, 170—74, 176, 178-85, 188,
189, 192—94, 196—99, 213.

Пулкорда Станиславъ, Вилен. я щ., десятникъ
город, стражи, 382—3.

Пунгъ Николай, 414.
Пуншпка Станиславъ, 477.
Путкам ръ Вавринецъ, Инфлянтскій стольникъ,

сеніоръ Вилен. Сасскаго Сбора, 531—4.
Путята Миколай, королев, секретарь и дворя-

нинъ, 369, первый мужъ Цециліи Гедрой-
тевны Курпской 375.

Путятина Миколаєва, жена Упит. подкоморія
Андрея Дмитріевича Николаевича Яро-
славскаго Курпскаго, 365.

Пухальскій Казиміръ, декретовый писарь вел.
княж. Литов., 397—8, королев, комисаръ,

.432, 442, 449, 526.
Пучина Якубъ, 477.
Пупшнъ Авгуштинъ Юрьевичъ, лазывающій

себя Вуйвидомъ, 284.
Пущъ Петръ, Вилен. бурмистръ, 265.
ПЯС ЦЕІ , папы 97.
Пясецкій Петръ, Вилен. наи стникъ, 25о, 253,

261, 264, 266, 269, 270, б. лодвоеводій
Виленскій 274—76, 293.

Рагоза, 341, 524.
Рагозянка Ганна Стефановна, княгиня Яновая

Свирская, 99.
Рад цкій Мартинъ, 241.
Радивилова Елисавета, изъ Ходкевичей, Вилен.

каштелянова, 572.
Радивиловна Антонина, графиня, 572—3.

— Ганна, Станиславова Кищина, Витеб. вое
водйна, 373, 374.

— Катерина, княжна изъ Биржъ и Дубин окъ
Горайская, Ушпольская старостина, 372
374.

Радивилъ Альбрихтъ („Ольбрихтъ"), князь на
Олык и Несвиж , маршалокъ вел. княж-
Литов., Ковенскій староста, 55, и Рум-
борскій староста 86, Альбрихтъ-Стани-
славъ, Жііуд. старостичъ 235—37, 250,
250, 251, 255, 2бЗ. 289, 297, 336, 353,
355, 391, канцлеръ вел. княж. Литов.,
414, Альбрихтъ-Станиславъ 504, 505.

— Альбрихтъ-Владиславъ, князь, 236, изъ
Олыки на Несвиж , графъ на Шидловц ,
староста Рижскій и Шерешевскій 259.

— Богушъ, князь, конюшій вел. княж. Ли-
тов., 357.

— Константинъ, князь, Вилен. каштеляничъ,
572—3.

— Криштофъ, князь 30, Николаевичу 31,

33—4, князь на Биржахъ, изъ Дубинокъ,
Ііиленскій воевода, наивысшій Литов. гет-
манъ, староста Солецкій, Урендовскій,
державца Коконгавзскій 83, 86, 89, 91,
93, 94, 96, 98, 101, 106, 145, 150, 160,
державца Гаинскій 164, 171,212—14,217,
староста Жижморскій, Сейвенскій и Бы-
стрицкій 223, 241, 243, 244, польный гет-
манъ вел. княж. Литов., 270, 313, 328,
334, Япушъ, Жомойт. княжества генераль-
ный староста, нольный гетманъ, Вилен.
воевода, великій гетманъ вел. княж. Ли-
тов., 419, 438, 440, 460, 530, 536.

— Матв й, князь, Вилен. ктштелянъ, 572.
— Николай, князь, воевода Виленскій, зем-

скій маршалокъ, Литовскій канцлеръ, ста-
роста Берестейскій и Ковенскій, державца
Борисовскій и ІПавлинскій, 12, Николай
Юрьевичъ, староста Лидскій, Мозырскій
26, княжа на Биржахъ и Дубинкахъ, ста-
роста Ошмянскій—27— 29, Николай Ни-
колаевичъ, ловчій вел. княж. Литовскаго
30—34, великій Литов. гетманъ 48, князь
на Олык и Несвиж Троц. каштелянъ
54, Миколай Криштофъ 235, 236, 417,
522, 524.

— Станиславъ, князь на Несвиж и Олык ,
Жмудскій староста, 235, 604.
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— Юрій князь, Виленскій егшскопъ, 41, 42,
45, Юрій Миколаевичъ, князь изъ Олыки
и Несвижа, кардинялъ, Краковскій епи-
скопъ, князь С верскій, 86—88, князь
на Д^бинкахъ и изъ Биржъ, Новгород,
воевода, Мозыр. староста 127, 161, 163,
Троц. каштелянъ, староста Мозырскій lgO.

— Лнъ - Альбрихтъ Альбрихтовичъ, князь
изъ Олыки и Несвижа, сыновецъ (пле-
мянникъ) кардинала Юрія Николаевича
Радивша, 8 б, 87, Янзгшъ, панъ Виленскій
266, Яиъ Николай, Новгород, воевода,
Юрборскій и Владиславскій староста 398,
447, канцлеръ вел. кпяж. Литов. 481.

Радивилы, князья, 409, 5о4,517.
Радиминскій Николай Фронцковичъ, Лид. старо-

ста, 284, и Василевскій староста 286—7.
— Янъ Фронцковичъ, трибунальний марша-

локъ. 213, 244.
— Казиміръ, Лид. войскій, судовый^подстаро-

ста и деиутатъ, 465.
Юрій, трибунальний ларшалокъ, 213,
Фронцкевичъ-Радиминскій, 521, 527.

Радк вичъ, панъ, 470.
Радовячъ, солодовникъ 476.
Радошинскій Юрій, Ковенскій зел. судья и де-

путатъ, 105.
Радюкъ, 478.
Раецкая Алыпка Друцкая-Соколииская, жена

Лид. маршалка, Борклойнскаго старосты
еофила Раецкаго, 464.

— Софія Янова Войтехова, жена Вилен. ан-
текаря, вдова, 42.

Ра цкі , 250, 258.
Ра цкій Адамъ, трибунальний депутатъ нзъ

Троцкаго воєводства, 237.
— Войтехъ, Вилен. аптекарь, 42.
— Гедеонъ, Мип. каштелянъ, 328.
— изъ Раецъ, еофплъ, Дупинъ, Лид. мар-

гаалокъ, 388—9, 407—409, 432—34, 437 —
41, 450—1, 455, 459, на Чадосахъ, Бор-
клойнскій староста 464.

Ражевичъ Криштофъ, урадиикъ Мусницкаго им -
нія, Вилеи. нов., 298.

Разнысъ (Размусъ), вилен. м щ., золотарь 8.
Раковичъ Симоиъ, Вилен. м щ., швецъ, 411,

422, 444, 462, 487—8.

Раковскій, (Вилен. м щ., кальвинъ) 331, Па-
' велъ 332—34.

Рапацкій Езвъ, Вилен. м щанинъ, 94.
Рарагъ Войтехъ, Вилен. м щанинъ, кравець,

168—9.
Раскевичова, 477.

Рафаловичъ Криштофъ, бальверъ, 252.
Раховичкій Павелъ, шляхтичъ, 138.
Рачинскій Матыашъ, 473.

— Станиславъ, 257.
Рачковая, Вилен. м щанка, 163.
РачЕовская, 475.
Рачковскій Петръ, шляхтичъ, 167.
Раш всЕІй ома-Осипъ, нам стникъ грода н

писарь Вилен. замка, 492.
Рдултовскін, изъ Рдултова, Леонъ депутатъ

Новгород, воеводства, 524.
Р б ртова, Вилен. бурішстрова, 477.
Реб ртъ, панъ, 471, 473.
Р йнъ Мартинъ, Вилен. м щанинъ, 391.
Р кач вскій, 231.
Р клевскій Николай, 355.
Ремб ртовскій Севастьянъ, Цирскій подстаро-

стій 13.

Р нчинскій Янъ, Виден, м щ., злотникъ, 412.
Релникъ Янъ, 199.
Репинекій Габріель Богдановичъ, Дорсунишскій

и Жосленскій врядникъ, 35.
Р пницкій, Вилен. бурмистръ, 355, 359.
Рескій Янъ Ленартовичъ, возный Вилен. пов.,

188, 192—3.

Р тцъ Францискъ, іезуит. генеральный препо-
зитъ 532.

Реутъ Романъ, ІІолотскій подстолій, 81.
Рзк вускій, Вилен. зеи. регентъ, 565.
Ригас вичъ Стефанъ, Вилен. м щ., пужникъ

404, 430.
Ридз вскій Николай, Троц. грод. судья, 162.
Римвидъ Николай, Мицкевичъ, Уиит. грод. под-

старостій, 238.
— Янъ, Мозырскій чашникъ, 388, енераль-

ішй акторъ зборовъ евангелпцкнхъ въ
вел. княж. Литовскомъ, 437, 439, 537.

Римкевичова Анна, Видиская, Вилен. ы щанка,
493.

Римк вжчи, 5ІЗ. ш

Ришс вичъ Якубъ, Вилен. м щ., иаляръ, 493.
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Римовичъ Франтишекъ-Казиміръ, писарь Вилен-
ской лштрополитской юриздики, 499, 500,
507—8.

Римонтъ Янъ, шляхтичъ Городенскаго пов та,

260.
Римша-Ол хновичъ Адамъ, Яновичъ, земянинъ

Оншян. пов., 9 .
— Павелъ Яновичъ, земянинъ Опшян. пов.,

90.
Ришпевичъ Крпштофъ, шляхтичъ, 207.
Ринвидъ Янъ, 309.
Ринк вичъ Схепанъ, 475.

— Якубъ, 478.
Рихт ръ Николай, Вилен. бурмистръ, шляхет-

•ный, 412.

Рицръ Янъ. служебникъ, 4.
Рогац вичова Янова, Катерина Волковичовна,

вдова, 499—501.
Рогацевичъ Янъ. Вплен. м щ.. злотникъ, 4] 2,

424, 426, 428, 431, 444, 468—470, 499,
550, 501.

РОГИНСЕІЙ Андрей Криштофовичъ, обыватель
Ошмян. пов та, 378--9.

— Криштофъ, земенпнъ Ошмян. пов., 256.
— Матысъ, 3G3, 365, 370, 376.
— Миколай, земенинъ Ошмян. пов., 256—7.
— Станиславъ, земенинъ Ошмян. пов., 256.

Роговскій Адамъ, шляхтичъ, 247-
— Юрій, 477.

Роговщанка Катерина, въ первомъ брак Ма-
тыашова Скореная, а во второмъ Миха-
лова Грушецкая, Вплен. мечничка и м -

. щанка, 486.
Рогожинскій Владиславъ, 493.

— Іеронимъ, поручикъ, 493.
— Жигпмонтъ (Сигизмундъ), земенинъ Вол-

ковыскаго пов., 274—6.
Род вичъ Япъ, Вилен. м щ., злотникъ, 424, 475.
Родкевичъ Богданъ, земянинъ Кіевскаго лов та,

102, Радикевичъ 103.
Рожицкая Дорота Бакеровна, жена Вилен. ы щ.

Станислава Августиновича Котла, 418.
— Луція Бакевна, 419.

Рожицкій Урбанъ, Вилен. м щ., римаръ, 418.
Рожицъ Романъ, Вилен. протопопъ, 387, 435і

436, 450.
Рожичъ Станиславъ, папъ, 13.
Розбицкій, кравецъ, 268.

Розотовскій Михаилъ, іезуитъ, 513.
Ролевита, Казиміръ, 478.

— Миколай, 478.
Романій, 572.
Романовичова, 472.
Роыановичъ Валентинъ, крестьянинъ села Гой-

домонъ, Вилкомир. пов., 85—6.
— Вилен. бурмястръ, 355, Янъ 473, 475,.

478.
— Станиславъ-Леопольдъ, Вилеп. радца, 470—

73, медицины докторъ 479.
— Щаспый Шимковичъ, Вилен. хоружій, 35..

Романовскій Вальцеръ, 125.
— едоръ, 485.

Ромеевская Ганна Вепцлавовна, жена королев,
дворянина, Бенедикта Ромеевскаго, 366—7.

Роие вскій Бенедиктъ, королев, дворянинъ, 366,,
367.

Рондоманскій Вар оломей, 307.
Ропоцкій Августинъ, Вилен. м щанпнъ, кра-

вецъ, 169.
Роск вичъ, 477.
Роскій Стефанъ, дворяпинъ господарскій, 31,44.
Росковскій Ыатв й, 478.
Росохацкій Миколай-Франтишокъ, Троц. тивунъ,

Немопойтскій староста, Вилен. зем. пи-
сарь, 437, 441, Россохацкій Франтискъ.
451, 467.

Росса Александръ, королев, секретарь, 494.
Ростковскій Войтехъ, шляхтичъ, 91, 92.
Росцишевскій Францискъ, ректоръ Вилеп. іе-

зупт. академическаго коллегіума, 547—551.
Ротрачовна Варвара, жена Вилен. м щанина,

картовника Балтромея Шапришовича, 426.
Ротундусъ Авгуштынъ, вилен. войгъ, 16, Ми

лескій, „докторъ обойга права", королев,
секретарь, Стоклишскій державца 18, 22.

Рощицъ Рафаель, сеніоръ Вилен. Евангелич.
Сбора, 228—9.

Рощицъ-Збировскій Рафаплъ, Лидскій грод. пи-
сарь, 105, 129, 157.

Руд вичъ Якубъ, 479.
Рудинскій Миколай, панъ, 225—6.
Рудисова, вдова, 476.
Руднакъ Станиславъ, пленинотент ъ, 344, 384

Руднякъ, Вилен. райца, пов ренный Ви-
лен. магистрата въ спор съ митрополи-
томъ о церковныхъ плацахъ, 4оЗ—4.
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Рудовичовая Матеушовая, Катерина Мальхе-
ровна Адамовичовва, Вилен. м щанка, 342,
въ первомъбрак Эрнестова Боева, крав-
цова, 343.

Рудовичъ Матеушъ, Вилен. м щ., 343.
Рудольфъ Урбанъ, „садовничій" (садовникъ)

кн. Криш. Радивша, 314.
Рудомина. См. Дусяцкій-Рудоагана.
Рупертовичовна Финкъ, Сусанна, 522.
Рупертовичъ Даніилъ, 49.

— Самуилъ, Вилен. обыватель. См. Финкъ.
Рупертъ, Вилен. обыватель, 517.

Русецкій Якубъ, земенинъ Минск, воев., 318—19.
Русиновичъ Адамъ, 477.

•- Іосифъ, 479.
Руеинъ едоръ, служебникъ, 59.
Рутковъ, Вилен. л щ., 283.
Рутовскій Лукашъ, 302.
Рутскій Антонъ, конюшій Лидскаго пов та, 551.

— (иначе—Руцкій) Іосифъ-Веляминъ, прхп-
мандритъ Вплен. свято-Троицкаго упіат.
монастыря, 224, 226—8, Кіев., Еалицкій
и всей Руси ыптронолитъ 257, 262, Руц-
кій, архіепископъ-мптрополитъ—277, 299,
Руцкій 300, 308, 338, 400, 402, 408, 413,
428, 430, Рудскій 443, 446, 456, 458.

Руттихъ Францискъ, королев, аптекарь, 481—2.
Ручка Ганна Ференсовна, 107—109.

— Николай Ивановичъ, Ю7—109.
Ручковскій, панъ, 59.
Руш вскій ома-Осипъ, нам стникъ Вилепскаго

грода, 493, 495, 498.

Рущицъ Николай, Тавтускій староста, 526.
Рыбинскій Николай, Вилен. Пречистенскій свя-

щенникъ, 300, протонотаріусъ Виленской.
капитулы, пресвитеръ, 308, 309, 328, 338,
Рыбенскій, капитульный писарь 342, Ви-
лен. презбитеръ 397—8, Вилен. протопопъ
415, 429, 430, 442, 443, 449.

Рылинскіе, 473.
Рыльскій Самуилъ, коронный подкоморій, ста-

роста Рабштынскій и Капинискій, 344— 5
348—9, 352—55, 515, 517.

Рынковая Гельжбета, Вилен. м щанка, н мка,
125.

Рынкъ Ганусъ, Виленск. м щанинъ, н мецъ,
125.

Рыпинскій Габріилъ Богдановичъ, Вилен. грод.
судья 83, 86, 89, 91, 93—4, 96, 98, 101,
107, 121, 145, 150.

Рысинскій Саломонъ, слуга кн. Криш. Ради-
вила, 214, 216, 217, Соломо, сеніоръ Ви-
леп. Евангелич. Сбора 228—9, 536—7.

Рытинская Яновая, Зофея Бурнянка, 62.
Рытинскій Янъ, 62.
Р дкій Иванъ, Вилен. м щ., 287.
Р чицкій Янъ, Вилен. м щ., злотникъ 424, 426,

428, Р чинскій 431, 444.
Р чко Ганусъ, Вилен. м щ., слесарь. См. Га-

нусъ Романъ.
Р ш вская Янова, 118.
Р ш тарскій, 275.
Ряшовскій Иванъ, 47.

С.
'Сабельникъ Михайло, Вилен. м щ., 26, 27, 30.

Сабина Андрей, Вилен. м щанинъ, 505.
— Станиславъ, Виленскій докторъ, 56.

Саваневскій Казиміръ-Леонъ, генералъ (воз.)
Вилен. воевод., 485—6.

— Матв й, генералъ (возный) Вплен. воевод.,
343, 437.

'Сав нскій Янъ, 164.

Савицкая Анна Войтеховна, изъ Березичъ, Ма-
тысовая, Подляшская каштеляновая, коро-
лев, литов. писаровая, 45, 152.

Савицкій Александръ, іезуитскій провинщалъ
Литовской провинціи, 509.

— Альбрихтъ, изъ Савичъ, Мельницкій ста-
роста, королев, дворянинъ, 45, 46, Оль-
брихтъ 152.

— Мальхеръ, дворянинъ, 6.
— Матв й, Подляшскій каштелянъ, Литов-

скій писарь, 31.
— Михаилъ-Алоизій, Вилен. зем. писарь.

341, 524, 528.
— Михаилъ-Казимір% депутатъ изъ Смолен,

воеводства, 341.
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— Николай, 45, 46, 152.
— Симонъ, 479.
— - Юрій, генералъ (возный) Ошмян. пов.,

303,475.
— Адамъ, шляхтичъ, 138.

Савичъ едоръ, Вилен. м щ., пороховникъ, 283.
Савлевичи, 382—3.
Савлевичъ Степанъ, 478.
Садковскій Томашъ, Вилен. м щ., 410, 420.
Садовскій Іосифъ, ректоръ Вилен. іез. колле-

гіума и академій, 531—4, ЬЗб'.
— Криштофъ, 239.
— Томашъ, Вилен. м щ., 431, 538.
— Янъ, Вилен. м щ., цируликъ 397, 409,

410, 415, 419, 431, 444, 452, 453,
458—60, 474.

Садровская Маруша, Мартинова, Вплея. м -
щанка, ткачиха, 266.

Садровскій Мартинъ, Вплен. м щ., ткачъ, 266.
Сайбутъ Янъ, возный Матеевичъ Ковен. пов., 206.
Саковичъ, Ошмян. зем. судья, 231.
Салицкій Бартломей, Вилен. м щ., пильнику

473.
Саламонъ, жидъ г. Вильны, 225.
Сальв д ръ Янъ-Викентій, муляръ Бплен. замка,

481—2.
Самогуревекій Янъ, пов ренный, адвокатъ, 115—

118.
Самуелевичъ Андрей, Вплен. м щ.. 413, 431,

ткачъ 444, 463.
Сангушко Казиміръ, изъ Ковля, Витеб. воево-

дпчъ, трибунальный депутатъ, 267—69.
Саницкій Павелъ, 449.
Санкевичъ, 476.
Санцевичъ Янъ, 478.
Сап га Александръ, Внлеп. епископъ, 398, ко-

ролев, комисаръ 432, 442, 556.
— Богданъ Павловичъ, Берестейскій каште-

лянъ, 50.
— Городенскій зем. судья, 210.
— Казиміръ, 328, Казиміръ-Леонъ, марша-

локъ вел. княж. Литов., 418.
— Левъ, королев, литовскій писарь, 41, 45,

53, канплеръ вел. кн. Литов., староста
Слонимскій, Ясвойнскій, Марковскій и
Мядельскій, 91, 92, 112, 163, 204, 236,
Вилен. воевода, Брестскій и Могилевскій
староста 280, 330, Леонъ, 504.

— Николай, Городенскій подкоморій, 53,161,
162, кухмистръ вел. княж. Литов., Острын-
скій староста, 203.

— Павелъ, конюшій, трибунальный марша-
локъ, 129, ІІаведъ Богдановичъ, конюшій
вел. княж. Литов., Ошмян. староста, 131,
424.'

Сатаничъ Семепъ, Билет райца, 247.
Сафяновичъ Тимо ей, Вилен. райца, 323.
Ов йковскій Янъ, сеніоръ Вплен. Евангелия»

Сбора, 228—9.
Свежинскій Мартинъ, шляхтичъ, 263.
Св нцицкій Григорій, Вилен. архидіаконъ, 219.
Светицкій Валентій, 183.
Св цинскій, 471.
Св чинскій Мартипъ, шляхтичъ, 297.
Свида-Слуцкій, сеніоръ Вилен. Сбора Авсбург-

скаго испов данія, 521.
Свидровіусъ Станиславу князь, 31.
Свир къ Лукашъ, 479. .
Свирская Яновая, княгння, Ганна Стефановна

Рагозянка, 99.
Овирскі , князья, 371—5.
Свирскій Криштофъ, князь, 2'іО.

— Лукашъ Лукашевичъ, князь, 230.
— Лукашъ Болеславовичъ, князь, королев,

маршалокъ, 50.
— Людвикъ Михайловичу князь, 373.
— Николай, 257.
— Петръ Михайловичъ, князь, 373.
— Самуель, шляхтичъ, 269.
— Станиславъ Александровичъ, Ошмян. зем.

подсудокъ, 233.
— Юрій Михайловичъ, князь, 373.
—- Якубъ князь, королев, маршалокъ, 41.
— Янушъ, Болеславовпчъ, князь, господар-

скій маршалокъ, Мойшагольскій староста,
29, 31, Янъ, Мойшагольскій державца,
Виленскій нам стникъ 56, 58—60, 70—72,
75—7, 82—6, 88, Япъ 213, Лео-Янъ, мар-
шалокъ и депутатъ духовпаго круга (кола)
изъ Р чицкаго пов та, 259.

Свяцкій, 231, 472.
Себестіянова Иванова, Вилен. м щ., вдова, 422.
Себестыяновичъ Янъ, Вилен. ратуш, присяглый

слуга, 169, писарь Вилен. общества, 442. ,
О дляръ Войтехъ, по прозвищу Еупецъ, Вилен.

м щ., 106.
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Седмиградскій Самуилъ, 460.
С кингриг ръ Юрекъ, Вилен. м щ., 282.
С леничовая Станиславова, 473.
Селинъ, р зникъ, 477.
Селява Антоній, Кіев. митрополитъ, 327, 341,

355, 356, 358, 359, 396, 418, 421.

— Вагплій, Вилен. лавпикъ 351, 352, швецъ
487.

С мбрихтъ Ганусъ, м щанинъ Вилен. городни-
чества, 276—7.

С меновичъ Алекс й, купецъ, 350.
С мерникъ Матысъ, 367—9.
Оемковскій, 475.
Сеницкій Николай, Виден, лавнпкъ, Но.
Сенк вичъ Якубъ, Вилен. бурмистръ, 315.
С нтало, Вилен. м щанипъ, радца, 181, Богданъ

282, 472.
С нчиловая, 475.
С ньк вичъ Якубъ, Вилен. м щанинъ, 268.
Сеньковскій Войтехъ, Цехаповскій стольникъ,

428.
Серг вичъ Василій, Виленск. м щ., 377, 378,

478.
Серакпутовскій, нотарій, 530.
Сесицкій. См. Довмонтъ-С сицкій.

— Шесицкій, полковникъ королев, войскъ
381, Вилкомир. подстолій, a зат мъ хору-
жій Вилкомир. нов., 387.

С хновицкій. См. Костюшко-Сехновицкій.
Сигизмундъ (Жигимонтъ) Августъ, король

польскій, 7, 14, 17, 20, 27, 28, 54, Ав-
густъ 104, 107, 251, 296, 297, 310, 371,
373, 391, 417, 420, 447, 460.

— І, король польскій, 392—3, 402, 404, 427,
447, 456, 460.

— III, король польскій и великій князь ли-
товскій, 203—4, 207, 224, 262, 296-7,
299, 310, 391—3, 460, 556, 558.

— Августъ, король польскій, 502, 517, 522.
Сидоровичі Малафей, свящепникъ Виленской

Спасской церкви, 98, 100.
Сильв стръ, настоятель Вилеп. Свято-Троицкаго

костела и блюститель состоящаго при немъ
госпиталя. См. Л нскій.

Симненсъ, Вилен. деканъ, 384.
Симеповецъ Матей, Вилеп. рымарь, 194.
Сиионовнчъ ІІавелъ, 478.

— Янъ, 476, р зпикъ, 477.

Симонъ, Вилен. „докторъ", 86.
— канторъ, 411, 422, 431, 444.
— Вилен. м щ., коваль, 473.
— соленникъ, 477.
— пивоваръ, 478.

Сиионъ-Л въ, Троцкій войскій, 81.
Син цкій Криштофъ, Вилен. каштелянъ, трибу-

нальний депутатъ, 25g.
Оирницкій Николай, судебный присяжный слуга,

193.
Сицинскій, Сицинскіс. См. Сытинскій, Сытин-

СКІ .

Скавровскій Лавринъ, Вилен. м щанинъ, 177.
Скарга Петръ, ректоръ Вилен. іезуит. колле-

гіума, 42, 43.
Скарбекъ Францишекъ, на Келченцахъ Колчен-

скій, 492.
— Янъ, Львовскій и Виленскій каноникъ, 483,

Скаш векій Павелъ, Вилен. деканъ, 18.
Скволедова, вдова, 475.
Скиба Стапиславъ, ІІорудоминскій бояринъ, 201.
Скил ндій Степанъ, 476.
Скинд ръ Войтехъ, Лид. зем. писарь, 155, 157,

трибунальний писарь и Ошмянскій депу-
татъ 237.

— Николай Николаевичъ, Лид. зем.судья, 155,
157.

Скирнецкій Щасный, шдяхтичъ, 201.
Склодковокій Янъ, челядникъ, 267—69.
Сколдбоцкій Миколай, земянинъ Берестейскаго

воеводства, 259, 260,
Скомъ Станиславъ, Вилен. м щанинъ, 191.
Скорская Матыашова, Катерина Роговщанка,

во второмъ брак Михалова Грущецкая—
Вилеп. мечничка и м щанка, 486.

Скорульскій Каспоръ, служебникъ скарба вел.
кн. Лптов., 93, 94, 121, 122.

Скр тушевскій, 282.
Скринна. См. Держ къ Скринна.
Ікироновичъ, Вилен. м щ., 470.

Свробота Сила, земянинъ Новгород, пов та, 183
Скрон вичъ Станиславъ, 476.
Свумянъ едоръ, земскій подскарбій и писарь

вел. княж. Литов., Браславскій и Олитскій
староста, 60, Новгород, воевода 84, Горо-
дельскій стар. 143, 161, Скуминъ-Тышке-
вичъ, едоръ ДмШровичъ 187, королев-
маршалковичъ 189, 190.

78
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Скуминъ-Тышк вичъ Янъ, писарь вел. княж.
Литов., староста Браславскій и Новгород-
скій, 236.

Скушт л внчъ Михаилъ, 478.
Сл шинскій Каспаръ, ротмистръ Виленскаго

заика, 114, 115, ср. съ Бляшинскій и
Шлешинскій 124, 135, 179.

Слизень Осипъ, генералъ-адъютантъ, 539, 540,
545—7.

Слискій Францискъ, 479.
Слонимскій Станиславъ, 479.
Служка Николай, слуга кн. Криш. Радивила,

313.
Слупская Катерина, Казимерова Курклечинская,

земянка Лид. пов., 278, 279, 305.
Слупскій Николай, епископъ Граціанопольскій,

Виленскій кустошъ и офиціалъ, 398, ко-
ролев, коиисаръ, 432, 442, 526.

Слуцкій Семенъ Юрьевичъ, князь, 44.
— Свида, 521.
— Юрій Олельковичъ, князь, 44.

Слушка Александръ, Мин. кастелянъ, Р чицкій
староста, 256, Жоиойтскій каштеляпъ,
трибунальний маргаалокъ 268, 303.

См тановскій Бартошъ, Вилен. м щ., 58.
См т ошъ Якубъ, докторъ, 127.
Смогуревскій Янъ, 124, Смогоржевскій 160.
Смольская, вдова, 478.
Снарскій Андрей, „шдяхетный нанъ", Вилен.

райца, 337, 338, 341,.бурмистръ 388.
— Хризостомъ, Городенскій подстолій, Упит.

грод. писарь, 238, 240.
Сновскій Мальхеръ, королев, маршалокъ, Нов-

город, зем. судья, Корепецкій державца,
35, панъ Витебскій, Куренецкій державца
44, Сновскій Гравжъ, Витебскій каште-

лянъ 50-
— Павелъ Жигимонтовичъ, 371, 373.

Собол вскій, 404, 405.
Соболь, Вилен. м щанинъ, 186, Лукашъ, бур-

мистръ, 313.
Соботковскій Андрей, Браславскій городничій

495.

Совгялъ Вацлавъ, земянинъ Вилен. воеводства,
264,

— Еронимъ (Іеронимъ) возный Вилен. вое-
вод., 93 94, Совгяло 147, 148, зеленишь
Виден, воевод. 264.

— Криштофъ, земенинъ Вилен. воеводства,

264.
— Мальхеръ, земенинъ Вилен. воевод. 264.
— Самуель, земенинъ Вилен. воевод. 264.
— Янъ, земенинъ Вилен. воевод.. 264.

Соколинская, княжна Марина Михаловна, въ
замужеств Жабина, a зат мъ Зенови-
човая, 99.

Соколинская Кристина, изъ Друцка, жена По-
лоц. воеводы, гетмана вел. княж. Литов.
366, 368.

Соколиискій Казиміръ, шляхтичъ, 498.
— Янъ, шляхтичъ, 498,
— Янъ, писарь вел. княж. Литов., староста

Орленскій, 236.
Соколовичъ Петръ, 449.
Соколовская Анна Каренжапка, подкоморина

Ипфлянтскаго княжества, 486, 487.
Соколовскі , 539.
Соколовскій Владислав?., подкоморій Инфлянт-

скаго княжества, 486, 487.
— Криштофъ, кунецъ, 350, 470, 471, 479.
— Осннъ, Швейскій староста, 541.

Соколовъ, 473.
Сокольскій Софроній, ведебный отецъ, базиліа-

. нинъ 248.
— князь Стефанъ Марконичъ, изъ Чет-

вертна, монахъ чернецъ Вилен. Троиц,
базиліан. монастыря, 248—250.

Сокульскій Станиславъ, ректоръ коллегіума
Вилен. іез. академій, 528.

Сол н вичъ Станиславъ, 478.
Сол никъ Матей, Вилен. м щанинъ, 172.
Солм ра Епъ, казпод й (пропов дникъ Вилен.

Саскаго Сбора.) См. Епъ.
Сологубъ Сигизмундъ (Жигпмоитъ), земскій

поборца Мин. пов та, 39.
Солодевичъ, 479.
Солодей Янъ. 479.
Солокай Изакъ Филипповичъ, Вилен. восков-

ничій я дровничій, 126.
— Филиппъ, Вилен. бурмистръ, 100.

Солокая Зофея, Вилен. м щанка, 198
Солокій Изаакъ, Вилен. м щанинъ, 198.
Солоы р цкій Богданъ, князь, Кричевскій ста-

роста, 107.
Солтанъ Ярославъ Ивановичъ, земянинъ Брест,

воеводства, 62, 64.
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Солтанъ Геліяшъ, 268.
— Демьянъ, 268.

Соим ръ Епъ, князь казнод й (пропов дникъ)
Вилеи. Саскаго Сбора, 61, 80.

Соп га Ивашко Богдановичъ, королевскій мар-
шалокъ, 1.

Сорицкій Гавріидъ, 496.
Сорнацкій Цавелъ, Саскій казнод й (лютеран-

скій пропов дникъ, пасторъ) 231.
Сорока Адамъ, дворный генералъ (воз.) вел.

кпяж. Литов., 390, 399, 403, 407, 420,
441, 455.

Соткач вскій, Виден, м щ., кравецъ, 473.
Спортнкъ, 233, 244, 317.
Ср динекій Михаилъ, Виден, м щ., швецъ, 426.
Стабровскій Войтехъ, 231.

— Петръ, 92, Трейданскій староста 129.
— Юрій, 267.

Сталиговскій Вавринецъ, Вилен. м ш., 411, 422,
444.

— Стапиславъ, 41 о, 420, 431, Стальговскій
444.

Станил вичъ Матв й, Вилеп. м щ., пужникъ,
462.

Станиславовичъ Балтромей, шляхтичъ, 82.
— Матысъ, шляхтичъ, 185.

Мнколай, шляхтичъ, 206.
— Семепъ, возный Виленской земли, 56.
— Стапиславъ, Вилеп. м щ., 271.
— Япъ,- земяшшъ Вилен. нов., 79, 161, Тро-

кпппцкій урядпикъ 195, шляхтичъ, 210,
273.

Станиславовна Катерина 162.
Станиславъ, Матысъ, Вилен. и щанинъ, 177—8.
Станиславъ, подкоморій, 3.

— Вплеп. м щаніінъ, мыдляръ, 175.
— гайдукъ, 275.
— кухарь, 367—9.
— р зпикъ, 476.
— солеппикъ, 477.
— Вилеп. м щ., швецъ, 411, 422, 43], 444.

Станк вичовна Агата, жена Вилен. м щ., шве-
ца Андрея Кулаковскаго, 487—8.

Станк вичъ Андрей, Минскій подкоморій, 81.
— Казиміръ, 478.
— Николай 366.
— Петръ, 476.
— Янъ, 477.

Стас вичъ Даніилъ, Вилен. м щ., паштетникъ,
411, 424, 431, 444.

Стась, Вилен. и щ., млынарь, 283.
Сташ вскій Янъ, панъ, 78, 79.
Сташкевичи, паны, 479.
Сташк вичъ Геліяшъ-Янъ, Вилен. подгородни-

чій,.481.
— Станиславъ, 474.
— Янъ, земянинъ Опшян. нов., 238, 472.
— р знпкъ, 475.

— стырппкъ, 476.

Ст нжицкій Матв й, 477.
Ст панъ, хлопецъ, при Вилен. св.-Духов. право-

славн. монастыр , 288.
Ст р б ртъ Павелъ, Виден, м щ., 61, 80.
Ст фанова, вдова, 478.
Стефановичовая, 471.
Ст фановичъ Андрей, шляхтичъ, 92.

— Константъ, 290.
— Михаилъ, Вилен. м щ., 377—8.
— Вилен. радца, 471, бурмистръ 472, 477,

479.

Ст фанъ (Баторій), король Польскій, 43, 45, 310,
392—3, 456, 460, 522, 524.

— Вилен. м щ., слесарь, 411, 422, 431, 444.
— Виден, м щ., рыбакъ, 411, 422, 431, 444.
— Иванъ, Вилен. м щ., 462.

— обручппкъ, 478.

Ст ц вичъ Якубъ, 478.
—' едоръ Стефановичъ, Вилен. м щ., нагаеч-

пнкъ, 375.
Ст цкій Петръ, трибунал, депутатъ изъ Вилен.

воеводства, Ошмян. хоружій, 223, 233.
Стиборъ Адамъ, панъ. 97.
Столиговскій Вавринецъ, Вилен. м щ., 431.
Сторбицкая, вдова, 475.
Стравинская Еразмусова, Трокская конюшина

198.
— Зопія, Зофія, княжна Друцкая Горская,

жепа Мин. воеводы Балтазара Стравин-
скаго 304—307.

— Мартинова—Витеб. каштелянова, Доминн-
тра Еоптевпа, 132—3.

— пани, 471.

Стравинскіе, Минскіе воеводы, 558, 560—3.
Стравинскій Балцеръ Яноіачъ, Троцкій тивунъ

и городннчій, 133—4, 293.
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— Балтазаръ, Смолен, каштелянъ, 296, Мин.
воевода, староста Мозырскій и Рогачев-
скій, 303, 504, Трок, тивунъ, Вишневскій
дерлсавца, 305—307, 558—9.

Стралковскій Войтехъ, вилен. епископ, м ща-
нинъ, 15, 17, 20.

Страусова Юрьева, Аннна Германовна, Вилен.
м щанка, 425.

Страусъ Юрій, Вилен. м щ., 425—6.
Страш вскій Юрій, умоцованый, панъ, 279-
Стреб йко, 354.
Стрвж вичъ, кожемяка, 477.
Стрижъ Миколай, 182.
Стройновскій Іеронимъ-Стремень, ректоръ Ви-

лен. университета, 572—3.
Стромиловичъ, слуга кн. Криш. Радивила, 313.
Строчинскій, Вилен. райца, 473, бурмистръ 474,

475, 478, 483.
— Миколай, Вилен. бурмистръ, 478.

Струба Габріель, Вилен. м щ., столяръ, 504.
Струбицъ Матв й, королев, секретарь, 52—55.
бтудн вичъ, 475.
Стульба Мартинъ, Вилен. м щ., 10.

— Станиславъ, Вилен. м щ., 10.
— Янъ, Вилен. м щ., 10.

Ступилковская Ганна Молчуровна, земянка Ви-
лен. воевод., 264.

Ступилковскій Янъ, земянинъ Вилен. воевод.,
264.

Сулистровскі , 539.
Сулистровскій Оеипъ-Антоній, войскій и депу-

татъ Ошмян. пов та, 341, 524.
—. Юрій, регентъ (управляющій) Вилен. іез.

семинаріи, 531—4.
Сульнъ Криштофъ, 62.

Сулятицкій, 291.
Супроновичъ Давидъ Ясницкій, шляхтичъ, 72,
Сурвилъ Войтехъ, 373.

— Каспоръ, 373.
— Юрій, 373.
— Янъ, 366, Янъ Станиславовичу 367—8.

Оуровичъ, 474.
Суровскій Альбертъ, Вилен. плебанъ и деканъ,

557.
— Войтехъ, Вилен. плебанъ, 302.

Суррогацкій Станиславъ, Вилен. м щанинъ,
ткачъ, 454, 463.

Сурскій Вацлавъ, служебникъ, 143.
Суходольскін Мальцеръ, Вилен. каноникъ, 17.

— Павелъ, 186.
— Янъ, „челов къ лезный", 314.
— 475.

Суцинсвій Янъ, Упитскій маргаалокъ. См. Сы-
тинскій.

Суцк вичъ едоръ, 478.
Сч дветскій Матей, шляхтичъ, 147.
Сытинскі , 561, 563.
Сытинскій Гекторъ-Давидъ, Упитскій маршал-

ковичъ, 278—9, Сыцинскій 286, Давидъ-
Гевторъ 303, Яновичъ 305—307.

— Янъ, Упитскій маршалокъ, 129, 171, Щи-
цинскій 172, 174,238, Сицинскій 239—40,
его каменица близь Пятницкой церкви
258, 286, 305, Сицинскій 557.

Сытинь Левъ, полковникъ „царскій", 386—7.
С к вичъ, столярь,, 476.
С к ровичъ Якубъ, 478.
С машко Себестыянъ, земянииъ Вилкомир. но-

в та, 133.

Тав льскій Станиславъ, слуга Вилен. зем. судьи,
118.

Тальвицкій Станиславъ, шляхтичъ, 93, Марке-
вичъ 94.

Тальвойшъ Адамъ, Дынемборскій староста, 213.
— Николай, Жомойтскій каштеляпъ, Дина-

бургскій староста, Биржнянскій тивунъ
въ Жомойт. земл , 34, Николай Стани-

славовичъ, надворный королев, литов. мар-
шалокъ, Румборскій староста, Радунскій
державца, 61, 116.

Тальмонтъ Янъ, шляхтичъ, 216—17.
Тарас вичъ Степанъ, 478.
Тараоовичъ Янъ, ксендзъ, викарій Вилен. св.-

Янскаго костела, 484—б.
Тарговяцкій Войтехъ, 257.
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Тарда вскій Даніилъ, панъ, 54.
Тардый Даніель, Вилен. м щанинъ, 86.
Тарканый Юрій, 516, 522.
Тарковскій Степанъ, трибунальний маршалокъ

вел. княж. Лдтов., 341.
Тарло Лука, 1.
Тарнавскій Стефанъ, литов. трибунальний мар-

шалокъ, 524.
— Юрій, 472.

Тарновская Янова, Дорота Творовщанка, зе-
мянка Вилен. нов., 139—141.

Тарновскій Янъ, земянинъ Вилен. пов., 139—
141, 172—173.

— ткачъ, 477.
Ташлыкъ Янъ, генералъ-возный Полоц. воевод-

ства, 246—7.
Творовская, Творовщанка Дорота Янова, въ за-

мужеств Станиславова Ушанская, земянка
Вилеп. нов., 89—90.

Творовщанка Дорота. См. Тарновская.
Текл ръ Мартинъ, Вилен. м щанинъ, ложевникъ,

326—7.
Т л скій Михаилъ. См. Томковичъ - Т лискій,

513.
Т лятичъ Павелъ, 26—7.
Темляковичъ еодоръ, пресвитеръ Володымер-

скаго Михайловскаго монастыря, 247.
Терл цкій Григорій, подстолій Пинскаго нов., 92..

— Янъ, 190—1.
Т рпята Херубинъ, королев, дворянинъ, 166.
Т сля Павелъ, подданный подвилен. фольварка

Рая, 92.
Тетиш вскій Войтехъ, ректоръ Вилен. іез. ко-

леума (коллегіума) и академій, 343.
Т ханов цкій-Кишка Миколай Петровичъ, под-

чашій вел. княж. Литов., 371.
Тижъ Станиславъ Павловичъ, шляхтичъ, 252.
Тихая Ягнешка, "жена органиста, 7, 8, 11.
Тихій Янъ, 4, 5, б, вилен. органистъ, 7, 8, 11

12.
Тишк вичъ Криштофъ, 336, Цишкевичъ 528.
Тишковсвій Василій, шляхтичъ, 183.
Товяновій Іустиніанъ, королев, секретарь, 494.
Токар вокая Кристина, ж на Вилен. м щапина

Даніеля Гертмана, 459.
Томаш вячъ Войтехъ, Вилен. м щ., иассамашшкъ)

320.
— Криштофъ, шляхтичъ, 278.

— Матеушъ, Вилен. м щ., фальберъ, 462.
Томашкевичъ Криштофъ, слуга, 274.

— Мартинъ, Вилен. райца ясъ Литовской
стороны", 72.

Тоиашова Катерина, кухарова, 14, вилен. епи-
скоп, м щанка 22—3.

Тонка, Вилен. войтъ, 283.
Томк вичовая, 472.
Томк вичъ Осипъ, 479.
Томковичъ Петръ, шляхтичъ, 278.

— Станиславъ, возный Вилен. пов та, 131.
— Ярошъ, шляхтичъ, 131, 140, возный Ви-

лен. пов., 167—8, 177, 192, 195, 198, 200.
Томковичовая-Телиская Мпхалова, Елена изъ

Римкевичей, земянка Вилкомир. пов., 513,
514.

Томковичъ Телискій Михаилъ, земянпнъ Вил-
комир. пов та, 513, 5І4.

Тонишк вичъ, коваль, 477.
Топч вскій Миколай, панъ, 229, 233.
Торохииовичъ Семенъ. подданный, 132.
Травинскій, крупникъ, 476.
Тр мбицкій Севастьянъ, 85, 474.
Тр тякъ Степанъ, 287.

— Янъ, 157.
— 472.

Трецк вичъ, кушнеръ, 476.
Трибуш вичъ Юрій, Вилен. м щ., стрихарь, 225,

326.
Тризна Григорій, Слоним. подкоморій и депу-

таті», 129.
— Мартинъ, Геранонскій пробощъ, писарь

вел. княж. Литов., 294, писарь и референ-
дарій 313, 328, 336, 505.

— Марціанъ, Троцкій пробощъ, писарь и
референдарь вел. княж. Литов., 300.

— Петръ, Бобруйскій старостичъ, 256
Тропъ, капитанъ, 474.
Тросницкій Ярошъ, шляхтичъ, 118.
Трохииъ, Вилен. м щ., швецъ, 227.
Трояновичъ, Вилен. радца, 471, 473.
Трункововая Катерина Вилейковна, земянка

Вплен. пов., 18о.
Трстинскій Криштофъ, 122.
Трунковекін Никодимъ, земянииъ Вилен. по-

в та, 180.
Трушковскій Матей, гайдукъ, 267.
Тукало, Лид. зем. подсудокъ, 155, 157.
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Тупальскій Андрей, 267.
Туп йко Иванъ, Вилен. м щанинъ, 182, Иванъ

Никипоровичъ Тупыка, Тупека райца,
209—212, Тупика 224, его каменица возл
Пятницкой церкви 258, Тупійко 556.

Туп чинскій, 337.
Туровичъ Даніилъ Григорьевичъ, земянинъ Ви-

лен. пов., 145.
Туровскій, 472.
Турчина Елеонора изъ Соколовскихъ, Оршан-

ская Стольникова, 539, 540, 543.
Турчиновичъ Криштофъ, Вилен. м щ., 462.

— Николай, 339, 522.
Турчинъ Филонъ, пахолокъ, 278—9.

— Янъ, Оршанскій стольникъ, 539, 540, 543,
Тыз нгаузъ Степанъ, Новгород, воевода, 490,

492.
— Юрій, мечникъ вел. княж. Литов., 491.

Тык цкій, панъ, 7о.

Тылманъ, Вилен. м щ., кравецъ, 215.
Тымингъ, 475.
Тымъ, 475.
Тышка Криштофъ, 129, І 61—2.
Тышкевичова Антонина - Янова, Кристина

Швейковская, надворная маршалкова вел.
кпяж. Литов., 354, 516, Антонина 517,
Кристина Шеметовпа — Жиуд. судьянка,
518.

Тышкевичовна Елена, Миколаєва Шеметова,
зем. судьина Жмуд. княжества, 517.

Тышк вичъ-Скуминъ едоръ, 187.
Тышк вичъ-Скуминъ Юрій, Жмойтскій бискупъ,

316—17, Вилеп. епископъ, 358, 503—4.
— Янъ. См. Скуминъ-Тышк вичъ.

Т сновскій Михаилъ, 477.
Тэн йз ръ, 475.
Тюндзъ Станиславъ, енералъ (возный) Вилен.

воевод., 295.

Угневскій Симояъ, ректоръ Вилен. іез. колле-
гіума и академій, 316 — 17, Угневискій
343.

Увановичъ, р зникъ, 476.
Узловскій Янъ, шляхтичъ, 93—4.
Улановекій Лукашъ, земенпнъ Слоним. пов., 313,
Ульрихъ Иванъ Гозій, Любовскій державца, 7.
Ульфъ, Вилен. жидъ, 320.
Умястовскій Михаилъ-Евстахій, Упит. зем. под-

судокъ, 304.
Ундр йковичъ Захаріяшъ, Виленск. м щанииъ,

177.

Униховская-Монтовтова Гальшка, 491.
Упницкій Янъ, шляхтичъ, 185.
Урбановичова, 477, вдова, 478.
Урбановичъ Валентинъ, Вилен. м щ., 226.

— Себестыянъ, 61.
Урбанъ, Вилен. пороховникъ, 220.
Ур ндовчикъ, Виден, м щанинъ, кравецъ, 251.
Ушинская Станиславова Яновна' Дорота Тво-

ровская, земянка Вилен. пов., 89—90.
УшннсЕІй Станпславъ Щастповичъ, земяпинъ

Вилен. пов., 89—90.

Фабриціушъ Янъ, Вилен. поддеканій, 199, 200-
фалибогъ Ыатысъ, 282.
Фарари Октавіо, 135, 138.

— Павелъ, Виршупскій державца, 135, Фе-
раръ 136—39.

Ферр нцъ, 268.
Филиповячъ Александръ, Любскій войтъ, 254.

— Василій, 478.
— Еско, хлопецъ, 254—255.
— ІІавелъ, Вилеи. м щанипъ, 257.
— Самуилъ, Вилен. радца, 350, 352, 360— 1.
— Стефанъ, Вилен. м щ., 411, 422, 431, 462,

471, генералъ (воз.) 507.
Фялипъ,- Вилен. аптекарь, 76.
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Филичъ Теодоръ, факторъ, 496—98.
Филоновичъ Павелъ, Вилен. м щ., швецъ, 462.
Финвъ Даіііилъ Рупертовичъ, Ю4, 105, земя-

пинъ Ковен. пов., 204, 205, 222.
— Рупертъ, докторъ медицины, 104, Ру-

пертъ Рупертовичъ 206—8, 252—3.
— Самуилъ Рупертовичъ, 83—85, 104, 105,

112, 113, 119—121, 128, 155—7, земянинъ
Ковен. пов. 206, 208—9, 517, 622.

— Сусанна, Якубова Волянова, Ш , 206—7,
Рупертовна 206—8.

Флотъ Петръ. Си. Фонъ-деръ Флотъ.
Фонд р нда, 475.
Фондерфл тъ Петръ, Віілеп. м щанинъ, купець,

100—1, старшій Вилен. Саскаго Сбора
115, 234, 471, 475, 502.

— Сппізмундъ, 252.
Фон нд нъ Андрей, 252.
Фонляръ Гапусъ, молодшій Вилеп. купець, 84,

88, Гаисъ 92.
Фонрез нъ Гаиусъ, Вплен. м щанниъ, 307—8.
Фонъ-Пютт нъ Гизбертъ, 355.
Фордай Даніплъ, вилеи. буршістръ, 10.
Франкъ Гедеоиъ, Виленск. м щ., ложевиикъ,

426.
Францнскъ, р зпикъ, 477.
Францичокъ, гончарь, 472.

Францк вичъ Игнатій, Смоленскій зем. писарь,
543.

Фрезовая Яхимовая, Рейна Левоновичовна, 375.
Фр зъ Яхимъ Кондратовичъ, 372, 375.
Фридрихъ, Вилен. баумистръ, 10.

— Вилен. м щ., крамникъ, 424.
Фризіушъ Филиппъ, ректоръ Вилен. іез. колле-

гіума, 301, 505.
Фроляндъ, 572.
Фронцк вичъ Владиславъ, 351.

— Михаилъ, изъ Радимина, Полоцкій подко-
морій, Вилеп. нам стникъ, 50, Фронцке-
вичъ 158.

— Николай, Лидскій староста, 305.
— Радиминскій Казишръ, Лидскій войскій,

судовый подстаростій и депутатъ, 465.
Фрунцко, виден, кравецъ, 3.
Фунд рфлетъ Петръ, старшина Вилен. Саскаго

Сбора, 60—1, Вундерфлетъ 80, Вондер-
флетъ 296. См. Фонд рфл тъ.

Фурсовнчъ Щастный, 373.
Фурсъ Григорій, трибунальний депутатъ изъ

ІІпнска, 237.
— Гулпцкій Станиславъ, 375.
— Кршптофъ Станиславовичъ, 372, королев,

маргаалокъ 374—5.
— Остафей, королев, дворянинъ, 16, 52, 53.

Халецкая Деметрина, Раина, въ замужеств Ды-
бовская, 147.

Хал цкій изъ Хальча Гедеоиъ, Новосельскій ста-
роста, 451.

— Димитрій, пзъ Хальча, мечнпкъ вел. кияж.
Литов., Яловскій и Берзницкій староста,
55, 100, 101, подскарбій вел. княж. Литов.,
233, 296 — 7, Демертъ, Вилен. ыечпикъ, 502.

— пзъ Хальча, Криштофъ, королев, дворя-
ичнъ, Олькиницкій староста, 233—5, и
Олитскій староста 255, мечный вел. княж.
Литов., 288, 503.

Хар вичъ Адамъ, 196, 108.
— Мартинъ, 240.

Харовскій Константинъ, шляхтичъ, 494.
Хвалибогъ Казиміръ, шляхтичъ, 269-

Хвальч вскій Юрій, вилен. канторъ u каноникъ,
ешіскопскій подскарбій, 2.

Х лховскій Павелъ, подкоморій Ковен. пов та.
462—3, 538, 544, 552, 569.

— Рафалъ, Вилен. судья, 573.
Хилимовичъ, папъ, 470.
Хл йнъ Мальхеръ, Виленск. м щанинъ, ткачъ,

282.
Хм л вскій Вепедиктъ, шляхтичъ, 494.

— Янъ. Вилеп. ратушный присяжный слуга,
75—76.

Хм льницвій Николай, стольникъ и судовый
иодстаростій Браславскаго нов та, 510— 11.

Хм льнпчка Василева, вдова, 478.
Ходаковсвій Станиславъ, 231.
Ходаринскій Вавринецъ •Вилен. м щ., 634.
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Ходкевичова Изабелла, Ляцкая, Мозырская и
Блуденская старостина, 485.

Ходк вичи, графы, 572.
Ходк вичъ Александръ, графъ (грабя) изъ Бы-

хова, на Шклов и Мыши, 97, генераль-
ный старостичъ Жмудскаго княжества,
572—3.

— Криштофъ, хоружій вел. княж. Литов.,
274—76, 337.

— Юрій, Жомойтскій староста, трибунальиый
маршалокъ, Ю5, Юрій-Кароль, обозный
вел. княж. Литов., 485.

— Янъ-Герошшъ, подстолій вел. княж. Ли-
тов., 275.

— Янъ-Кароль, графъ на Шклов , Мыши и
Быхов , подчашій вел. княж. Литов., 127,
Вилен. воевода, Дерптскій староста, гене-
ральный коииссаръ Инфлянтской земли,
найвысшій гетмапъ вел. княж. Литов., 250,
280—1, Вилен. воевода, обозный вел. княж.
Лит в., 485.

Ходуекій Янъ, 249.
Хоецкій Казиміръ, Вилен. 'стольнпкъ и грод.

судья, 453.
— Самуель, шляхтичъ, 268.

Хоинскій Матеушъ, Вилен. Свентоянскій кан-
торъ, 1д9.

Холховекій, Вилен. м щ., кушнеръ, 475.
, Хомлевичъ, Вилен. м щанипъ, 141—2.

ХОНДИНСЕІЙ Станиславъ, шляхтичъ, 88, Петро-
вичъ, земянинъ Вилен. пов.,

Хоминскій Григорій, Вилен. подстаростій, 387.

— Петръ Лукашевичъ, Зб8— 9.

Хорош вскін Стефанъ, 290.
Хорошковая Яповая, Виленской хоружиная, Ма-

рина Овлочимская, 374—5.
Хорощанка, 477.
ХОТЕ ВИЧЪ, 311.

Храновскій Ваврипецъ, Вилен. замковый писарь
355.

— Станиславъ, 90.
Хр новскій, изъ Хр нова, Янъ-Михаилъ, чаш-

ннкъ Лид. пов та, 487.
Храпановичъ Михаилъ, Вилен. м щ., щвецъ,

404, 443.

Храповицкій Миколай, слуга кн. Криш. Ради-
вила, 213—14.

Храшеновичъ Михаилъ, Вилен. м щ., 463.
Хр птовичъ, панъ, 314, Михаилъ 430.
Хрщановичъ Адамъ, земянинъ Ошмян. пов., 313,

314.
Худзинскій Войтехъ, шляхетный, 330.

Ц дровскій Янъ, скарбникъ и депутатъ Мин.
воеводства, 465.

Ц ханов цкій Янъ, Оршан. зем. судья, марша-
локъ трибунал, духовнаго кола, 317.

Цехановичъ, 471.
Цециш вскій Войтехъ, ректоръ Вилен. іез. кол-

легіума. См. Т тиш вскій.
Ц пшнскій Вар оломей, Вилен. каноникъ, коро-

лев, секретарь, 328.
Цибульскій Василів, Вилен. м щ., швецъ, 411,

422, 431, 444, 471.
Цивинскій Семенъ, войскій и депутатъ Волко-

выскаго пов та, 105.
Цинакій, панъ, 47о—1, 479.

Ципріанъ, панъ, 359.
Цирановскій Григорій, Виленск. м щ., 252,

282.
Цитовичовая, пани, 359.
Цитринскій Войтехъ - Францискъ, Гонденскій

скарбникъ, 492.
ЦІОЛЕО Мартинъ, 186.
Цук рб к рова, 409.
Цурковскій, 357.
Цыбульская Ганна Григорьевна, Вилен. бурми-

строва, 126.
Цыбульскій Матеушъ Мартииовичъ, 90.
Цыцъ Ганусъ, 97.



— 625 —

Чапковскій Янъ, панъ, 158.
Чаплинскій, 471.
Чаркевичъ, Яваиъ, Полоцк, м щанинъ, 184.

— Лавршіъ, Полоцк, м щ., 184.
— едоръ, Полоц. м щ., 184.

Чарнавскій Матысъ, шляхтичі,, 118.
Чарнояахій, 471.
Чернявская, 472.
Чернявский, 472.
Чейковскій Павелъ, 476.
Чергайковичъ Яыъ, 268.
Ч р покъ, Вален.- л щ., 422.
Черкъ, р зникъ, 476.
Черневичъ Андрей, Вилен. іМ щ., 463.
Чернявская, 475.
Ч тверт нскій (Четвертинскій) Григорій, князь,

249.
— Сокольскій Стефанъ, князь, 249.

Чешейко 478.
Чиж вичъ Яиъ, 306.
Чижевскій, Вплен. л щ., р зныкъ, 475—6.
Чижикъ Греогрій, віілен. м щанппъ, 9.

Чижъ Андрей, трибунальный депутатъ изъ г.
Гродна, 214.

— Янъ, депутатъ изъ Вилен. воевод., 129.
Чижъ-Минтовтъ Гилярій, подкоморій Вилен.

воевод., 386.
Чнрская Анна Маркевичовна, жена Вилен. м -

щанипа Якуба Чіірскаго, 454.
Чирскій Якубъ, Вилен. м щ., швецъ, 454.
Чичко Венедиктъ, Виден, золошхъ д лъ ма-

стеръ, 71, золотарь 132.
— Яковъ, 71, Николаевичу Вилен. м ща-

нинъ. 88.
Чичкова Дорота, въ замужеств Карчанова,

159—161, Тышковна 164—6.
Чоботарь Тонко, подданный подвилен. фольварка

Рая, 92.
Чорнобыльскій Филонъ Клита. Смоленскій вое-

вода, Оршанскій староста. 50, Семеновичъ
54.

Чуйнайць Томашъ, 476.
Чума Криштофъ, 4S1.
Чупныкъ Павелт., Вплен. л щ., 70.

ттт.
Шабаиовичъ Айса, татаринъ Вилен. пов та,

143—4, Асанъ 217—18.
ПГабловскій ІЗасилій, Вилен. м щ., шкляръ ,462,

486.
Шавл вичъ'Янъ, 367.
ПГаполовичь Казпміръ, 476.
Шарабская, вдова, 476.
Шаракъ Михайло, боярипъ, 300.
Шарипа Дмитрій, наи стникъ церкви Светор

Духа монастыря Виленскаго, 287—8.
Шарнавскій, 257.
Шаровскій Янъ, шляхтичъ, 129.
Шароцкій Мартинъ, шлятпчъ, 277.
Шарчинскій Станиславъ, 477.
Шагало Войтехъ, поручнпкъ, 178.

— Криштофъ, ротмистръ, 178.

Шатош вичъ Валтромей, Вилен. м щ., картов-
никъ, 411, 424, 431.

Шатрава Филипнъ, 478.
Шатришовичовая Балтромеева, Варвара Ротра-

човна, Вилен. м щ., 426.
Шатрош вичъ Вадтромей, Вилен. м щ., картов-

товникъ, 426, 444.
Шафрановичъ, 477 .Ср. Шатошевичъ.
Шахдовл внчъ Ахметъ.татар. Вилен. нов., 143—4.
Швабова, вдова, 476.
Швабовна Кристина, жена Мозыр. подстолія Фе-

лпціапа Б ликовича, 452—3, 458—9.
Шварцъ, 473.
Швейковская Кристина, Антонипа-Яновая Ты-

гакевичовая—надворная иаршалковая вел.
княж. Литов., 354?

79
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ПІвейковскіе, 516.
Швейковскій Янъ, служебникъ, 158.

— панъ, 413, 424, 431, 444.
Швыковскій Стефанъ, Внден. грод. судья, Онп-

скій староста, 47о, 480.
. Ш йтеръ Теодоръ, Вилен. м щ, 405, 431, 444.

Шеленгова, вдоіа, крупннчка, 47С
Шем това Елена Тишкевичовна, Николаева— зем.

судыша Жмудскаго княжества, 517.
ПІеметовна Кристина, зем. сз'дыіпа Жмудскаго

княжества, 515.
Шеметъ Янъ, ианъ, 218, 220,

— Ярославъ Александровпчъ, Вилен. подвое-
водій, 267, на Елыі , Ярославъ-Александръ
290—1, 293, 295.

Шепильскій, 135.
Ш птицкій, на Шептыцахъ, А анасій, Кіев. ыи-

трополитъ, 462, 524—528, 536, 539—547,
568.

Шерипа Михаплъ, сеніоръ Вплен. Евапгелич.
Сбора, 228—9.

Шеркевичъ Станиславъ, стырникъ, 476.
Шесицкій, полковникъ королев, войскъ. См.

Сесицкій.
Ш ф рова Марина Воропаева, жена Вплен. м щ.,

Яна Шефера, 436.
Шеф ръ Янъ, Виленскій м щанпнъ, 414, 431,

436, 444.
Шнмановичъ Матысова, Ганна Петровна, Вплен.

римаровая, 193.
— Матысъ, Виленскій ршіаръ, 193—4.

Шимановскій Самуель, возный Вплен. воевод.,
273—4, 278, Самуель-Станиславъ 279.

Шимкевичова, вдова, 478.
Шишсевичъ, 477.
Шииковичъ, Полоцк, скарбнпкъ, 474.
Жимовилъ Мартннъ, подданный, 326—7.
Шимул вичова Ева, Ііилен. м щанка, швецова,

337.
Шиновскій Пеіръ, 478.
Ширвинскій Казиміръ, 477.
Ширма, 511.
Шитикъ Захарій, Вплен. радца, 351.

— Стеяанъ, 377..
— Янъ, Вилен. м щ., 273, радца 351, 472,

бурмнстръ 477—9.
Шицикъ-Зал скій, королев, секретарь, Вилеи.

бурмистръ, 472.

Шичъ Ганусъ, Вилеи. кунецъ. 196.
— Давидъ, Вплен. аптекарь, м щашшъ, 196.

Шишка Дашилъ-Казішіръ, стольнпкъ и судовый
подстаростій Лпдскаго пов та, 532, фунда-
торъ Вилен. іезуит. академической семи-

наріи 538—5, 565.

ШИШКО Дашилъ-Казпміръ, Новгородскій каште-
лянъ, 547—551.

Шишкова Елена-Элеонора, изъ Ле.лшиковъ, 534.
Шишковскій 505—6, Даншлъ, дпректоръ 567,

родовитый іьмяхтичъ 568—9.
Шишъ Григорій, 478.
Шкл нскій едоръ Шшіковичъ, земянинъ Вц-

лен. пов та, 83.
Шкленч вскій Павелъ, 351.
Шкловлянъ ІІвапъ едоровпчъ, 127.
Шкотъ, докторъ въ Внлыі , 258.
ПІл й Заріяшъ, Вилен. ы щ., 65.
Шлешиаскій или Слешинскій Касноръ, рот-

ыистръ Вилен. замка. См. Бляшинскій.
ПІматъ Симоиъ, Вилен. м щ., купецъ, 410, 417,

420.

Шн йдеръ Альбрпхтъ, 476, 499, Вшей, апте-
карь 5ol.

Шнипка Ганиа Ждаиовиа, 112.
— Павелъ Мнхайловичъ, Силен, м щанинъ

и купецъ, 110—12.
ПІовковокій Даішдъ, трибунал, депутатъ пзъ

Вплкомпра, 214.

ПІолковскій Станпславъ, 317.

Шолтояосъ Амброжей, войлотникъ, 367, вой-
лочннкъ 368—9.

— Матись, Вилен. м щ., р зиикъ, 283, 367—
69.

ПІОМОНИЧЪ іМартииъ, ноддаииий села Страки-
шокъ, державы Старихъ Трокъ, 326.

ПІоповская Юрьева, Внлкомирская нодчашина,
Анна Нагурчаика, 494.

ПІорцъ Войтехъ, 367—8.
ПІостакова, 473.
ПІостакъ Самунлъ, 287.

— Шнмко, 282.
— Юрій, Вилеи. м щ., 462.
— едоръ, Вилеи. м щ., 462.
— 476.

Шотъ Матысъ, Вилеи. м щашшъ, стрихарь, 179,
Шотъ-Дыскуиъ (?) 285.
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Шпаковскій Вплеп. м щ., 35G, Спаковекіп е-
доръ 359, едоръ 410, 420—22, 431, 444,
416, 463.

Шлакорникъ едоръ, Полоцк, м щашшъ, 141—2-
Шп рковячъ, панъ, 471.
Шпилька Яіп., Вмлеи. м ід., швецъ. 343.
Шпирка Валентій, 113.
Шпирчиная Папловая, 113.
Шр йт ръ, Инфляискій каштелянъ, 514.
Шреттеръ Янъ, Стародубовскій чашшшъ, сепіоръ

Вилен. Сасскаго Сбора, 531—4.
Шт мб ргъ ІІавел'і., старшій Вилен. Сасскаго

Сбора, 115.
Пітрункова Галынка Гнбловна, a зат ігь Меле-

рова, 341.
Штрункъ Кршптофі., 474, королев, секретарь,

479.

Шубка, 257,-
Шукшта Жипшоцтъ, Упит. зем. ішсарь, 304—

5, 307.
Шульжицъ, 472, Аидрей, 478.
Шульцъ Криштофъ, Вилен. м щ., -коваль, 410,

420, 431, 444.
— Яііъ, Пилен, злотникъ, 140.
— ксеидзъ, 491.

Шуминъ, паиъ, .169.
Шумлянскій, 473.

— Мпхаилъ-Рафалъ, Вилен. подстолій u под-
воеводій, 470, 480, 484, 490, 492, 494. .

Шумскій-Д ржговскій, подстолій и писарь Ви-
лен. грод. суда, 515, 517.

Шуста, млынаръ, 476.
Шутръ Августынъ, 231.
Шушк вичъ Базплій, 478.

Ща вичъ Яиушъ, шляхтичъ, 112.
Щ гл йскій Домишікъ-Фрапцпскъ, 515.
Щека едорі», боярпнъ, 300.

Щодре Троянъ, Лоижин. чаіпникъ, 506.
Щункъ Янъ, королев, секретарь, 4S2.

э.
Эйг ровна Варвара Янова, 285.

— Ганна Яновпа, 285.
— Япова, Сусанна Балевна, 284—287, Еге-

рова 305.
Эйгеровичъ Христіанъ, 285.
Эйг ръ Янъ, 286, Ганусъ Егеръ 305.
Эйдятовичъ Станиславъ, Смолен, хоружій, 487.
Эйрицннскій, Вилен. м щ., швецъ, 411, 424.
Элнмотъ, татаринъ изъ с. Солтанишекъ, 321.
Энг льбрехтъ Вильгельмъ, 308, Вилен. райца,

шляхтичъ 417.

Эркшл б нъ Асмусъ, панъ, 308.
Эйсимонтъ („Ейсымонтъ") Амброжей Войтехо-

вичъ, земянинъ Городен. пов., 146, 150,
152.

— (Ейсимонтъ) Григорій, ііавъ, 209.
— (.Ейспмонтъ) Криштофъ, панъ, 209.
— (Ейсимонтъ) Станиславъ, шляхтичъ, 268.

Эразмъ, Вилен. золотыхъ д лъ мастеръ, 7.
Эрдгирдовнчъ. См. Завншо-Эрдгирдовнчъ.
Эркль, Вплен. м щ., муляръ, 473—4.

хо.
ІОдовнчъ Лавринъ, Виленскій м щанинъ,

163.
Павелъ, подданный »лодвцлен. фольварка
Рая, 92.
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Юдицкій Валеріанъ, референдаръ и писарь вел
княж. Литов., 442.

— Криштофъ, Р чиц. войскій и подстаростій
трибунальний депутатъ, 267—269.

— Янъ, зем. писарь, Р чицкій депутатъ, 237
Минскій каштеляничъ 488—90, 495.

Юнговна Дорота, Вилен. м щанка, стоквитаница

411, 431.
Юнгъ Миколай, Вилен. м щ., 424, 431.
Юндяловна Зофія Миколаевна, жена Вилен. зем.

судьи Яна Остика, 200.
Юндилъ Якубъ, сынъ вознаго Вилен. иов. Яна

Юндила, 322.
— Янъ Петровичъ, возный Вилен. воевод-

ства, 146, 150, 152, генералъ 278—9, 322.
Юн вичъ Петръ, 478.
Юрага Ксаверій, Вилен. грод. нам стникъ, 571.

— Янъ, ректоръ Вилен. іезуит. коллегіума)

551-5.
Юргевичъ Станиславъ, шляхтичъ, 140.
Юревичъ Валентій, земянинъ, 167.

— Миколай, подданный подвилен. фольварка
Рая, 92.

— Петръ, Вилен. лавничій писарь, 351—52,
425.

— Томашъ, 453.
— Янъ-Іустинъ, изъ Троц. воеводства, 81.

Юрій Вилеп. присяжный цирюликъ, 194, Юрій
Юхъ 342, 450.

— Вилен. м щ., шапочникъ, 412.
— звонникъ, 388.
— Вилен. ы щ., болтушнпкъ, 475.

Юрковскій Войтехъ, шляхтичъ, 115.
— Григорій, 113.

Юрекій Янъ, министръ (сеніоръ) Внлен. Еван-
гелич. Сбора, 329.

Юрч вскій, 473.
Юс вичъ, солодовникъ, 476.
Юршевичова, Валентинова, земянка Вплеп. нов.,

201
Ютховичъ Якубъ, шляхтичъ, 181.
Юхн вичъ, Вилен. м щ, швецъ, 475.
Юхновичъ Андрей, 363, 365, 375, 376, 386.

— Войтехъ, князь, Кревскій и Свирскій хо-
ружій, 366.

Юхъ Юрей, 342.
Юшк вичъ Каспаръ, 81.

— Михалъ, 478.
— 471, 479.

Ябдко Якубъ, Вилен. аптекарь, м щ., райца,
167—8.

ЯблонсЕІй, слуга пана Храповицкаго, 314.
Явойшъ Миколай, 239.
Яворовскій Казиміръ-Францискъ, писарь Ви-

ленской митрополичьей юриздики, 470.
— Константый Юрій, слуга, 437.

Яг лло, Великій князь Литовскій, 391.
Ягнешка Евка, служебница, 71.
Язвннскій Войтехъ, Вилен. м щ., 10.
Яйко Янъ, панъ, 181.
Якимовичъ Иванъ, Вилен. и щ., кравецъ, 12,13.

— Леонъ-Антонъ. См. ГоловняЯкиыовичъ.
— Самуйло, Вилен. жидъ, 260.

Якитовичъ Станиславъ, Вилен. м щ., кузнецъ,
383—4.

Якитовичова Люція, Плевовна, жена Вилен. м -

щанина, кузпеца Станислава Якитовича,
383—4.

ЯЕОВЛ ВИЧЪ Леоптій, свящепникъ Вилен. Воскре-
сенской церкви, 98, 100.

Яковова Цолонія, Вилен. м щанка, 216.
Якубовичовая Сора Иделева, Вилен. еврейка,

518, 519.
Явубовичъ Веленцей (Вхлентій), священнокъ

(„русскій попъ") Виленской Воскресенской
церкви, 191.

— Идель (Юдель), Вилен. жид, 518 — 19.
— Миколай, шляхтичъ, 278.
— Петръ, шляхтичъ, 529.
— Станиславъ, шляхтичі., 179.
— Янъ, писарь montis pietatis, 302.
— Янъ, Вилен. м щ, крамаръ, 323, 478.

Якубовсвій Янъ Михайловичъ, 188.
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•Якубъ, князь (ксендзъ), капеленъ, 5.
— цесля, 478—9.

Якутовичъ Якубъ, 488.
Якшел вна Варвара, жена Вилен. м щ., ткача,

Матв я Барановскаго, 388.
Яноловичъ Войтехъ, Вилен. м щанипъ, ножов-

никъ, 187.
Яниковская Ганна, Вплен. м щанка, 61, Ян-

ковская 80.
Лнишевскій Янъ, шляхтнчъ, 185.
Янк вичъ, нанъ, 437.

— Вилен. м щ., ткачі», 475.
— Казпміръ, 479.
— Леонъ, р зішкъ, 479.
— Станислав!», 478.

Яниш вскій Матей, муляръ, 566.
Янковская Езофова, 295.

— Станислава, Ганиа Андрысовна, 115—118,
Янковскій Войтехъ, 124, 537.

— Езафъ, возный, Вплен. нов., 207, 208,210.
Осипъ 216, 217, возный и енералъ и двор-
ный вел. княж Лнтов. 23С, 237.

— Іосифъ, ректоръ Вилен. іез. коллегіума
566, 571.

— Мартинъ, генералъ (возный) Вилен. вое-
вод., 320.

— Миколай, 486.
— Петръ, 397.
— Станиславъ, 115—118.

Яновая, Вилеи. м щаиі а, некарка, 360, 361.
Яновнчовая Кулина Енимаховна, Вилен. м -

щанка, 185.
— Павлоная, Анна Ленковна, Нил. м щанка,

82.
— Ягнешка Палтромееіша, Вилен. м щаика,

185.
Лновичъ Адамъ, 479.

— Адамъ, 479.
— Андрей, 96.
— Билтромей, подданный подпилен, фольварка

Рая, 92.
— Войтехъ, вилен. виял., 11.
— Ганрилъ, Вплен. м щаішнъ, 185.
— Григорій, шляхтичъ, 168, 475.
— Исидо .̂ъ, старшій (настоятель) Пустын-

скаго монастыря, 499.
— Казиміръ, 479.
— Миколай, шлпхтичъ, 195, 247.

— Размусъ, возный Вилен. пов., 130, 185.
— Станиславъ, 476.
— Урбанъ, шляхтичъ, 130.

Фридрихъ, шляхтичъ, 71.
— Юрій, шляхтичъ, 176, челядь, 290, 291.
— Якубъ, замечникъ, Линд, пов., 324.
— р зникъ, 1476.

Яновскій іоакпмъ, панъ, 47.
Яноцкій Андрей, шляхетний, 263.
Януш о, гайдукъ, 388, 450.
Янцюкъ Янъ, Вплен. слесарчикъ, челяднпкъ,

266.
Янч вскі , 549.
Янчоновскій, 277.
Янъ, Вилен. органистъ, 1.

— бальверъ, 90, 91.
— Вилен. м щ., швецъ, 411, 424, 431, 444.
— Вилен. еппскоиъ нзъ Литовскпхъ князей,

1, 2, п.чъ князей с-льшанокихъ, 395.
— III, король польскій, 455—458, 461, 497.
— цесля, 476.

Янъ-Казиміръ, король польскій, 352, 356, 382,
381, 393, 460, 461.

Янъ-Станиславъ, Вилен. м щ., крупникъ, 444.
Янушкевичова, 477.
Яр вичъ, Вилен. ді щ., балтушникъ, 475.
Ярмоличъ'Лавринъ, Вилен. м щанинъ, кравецъ

168, 169.
Ярмоловичъ Геліяшъ, 476.
Яроско, Вплен. м щ., чаночникъ, 470.
Ярославская Олена (Елена), супруга князя е-

дора Ивановича Ярославскаго, 299, 300.
Ярославскій (Я[іославецъ), князь едоръ їїва-

новичъ, 239, 300-
Ярославскій-КурпскійАндрей-ДимптріевпчъНи-

колаевичъ, Уиит. подкоморій. См. Кури-
скій-Ярославскій.

Ярошевская Барбара Матысовиа, 133.
Ярош вскій Войтехъ, 132.

— Матей, муларъ, 568.
Ярч вскій Яиъ, кн. (ксендзъ), Внлеи. дякоиъ, 97.
Ясовичъ Урбанъ, Вилен. м щашшъ, 58—9-
Яс нскій Войтехъ, чашнпкъ, 4, господар, кух-

мистръ, 30.
-- Янъ, земенппъ Виленскаго пов., 253, 254.

Ясинк ввчъ Василій, Вилен. м щ., 412.
Ясинсвій Адамъ, Ворнен. приход, ксендзъ, 384.

— Казиміръ, шляхтичъ, 453.
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— Николай, кухмистровичъ, королев, дворя-
нииъ, Любошанскій державца, 14—18, Ни-
колай Войтеховичъ, 19, Ясенскій, 20—22,
Вилен. подкоморій, 53, 59, ксендзъ, Вилен.
канопикъ, 271, 272.

— Юзовъ, вилен. архидіаконъ, плебапъ Са-
раасскій, Озеровскій и Вязинскій, З, Ясен-
скій Езофъ, пробошъ Скарминскій, 4, 5, 6,
прелатъ, пробощъ Скармирскій, плебанъ
Витебскій, Сарожскій и Дорогицкій 11,
Езуфъ Ясенскій 20.

Ястр мбскій Кришторъ, 196.

Яхимовичъ, 476, Япъ, Вилен. райца, 496—8.

Яцинкевнчъ Василій, Вялеыскій м щ., римаръ,
43], 552.

Яцковичовая Станиславовая, Володкевичовна^
Рожа (Роза), 197. .

Яхимовичъ едоръ, 309,
ЯЦЯНБ ВИЧЪ Василій, Виленскій м щ., римаръ,

424, 426.
Яцковичъ Иваиъ, Вилен. ді щапипъ, кравецъ,

185, 416.
— Самойло, шляхтичъ. 181.

Яцковская Катеріша Забреская, Пилен, м щанка,
95, 96, Жорапская 123. .

Яцковскій Войтехъ, Вилен. м щанинъ, швецъ
95, У6, 123.

Яцюнскій, 476.
Ячинк вичъ, Вилен. м щ., римаръ, 391.
Яшевская, Вилеп. м щанка, 200.
Яшевскій Андрей, 261, 262.

едоровишшая Елена, вдова, Вилен. м щ., 462.
доровичъ Андрей, 478.
— Василій, Вилен. м щ., купецъ 56.
— Григорій, Виленскій м щ., кунецъ, 56.
— Давидъ, Вилен. м щ., замошникъ, 21G
— Евстахій, 418.
— Иванъ, Виленскій м щ., швецъ 411, 422,

431, 444.

— Изаакъ, 478.
— Михаилъ, 477.
— Павелъ, 351.
— Флоріанъ, 385, 478.
доровскій Себестіянъ, Виленскій капитульный

свящешшкъ, 338, 342.
доръ, бурмпстръ города Домбровпа, 320, 321.
— обручнпкъ, 478.



II

У К А З А Т Е Л Ь

ГЕОГРАФИЧЕСКИХЪ НАЗВАНІЙ.

Алина, р чка подъ Вплыіою, 54
Амбары, Л пая сторона Большой улицы въ

Вилыі отъ Андреевской улицы до ратуш-
ной площади, 51, 56, Пмбаръ 151, 2-15,
Пнбары 272--3, Амбары u Имбары 274,
Амборные крамы 323.

Антоколь, предм стье города Вплыш. См. Ви-
л нско предм сть Антоколь.

Антокольская дорога, отъ Вплен. предм стья

Зар чья на Ацтоколь, 374—5.

Антокольскій дворъ, на Внленск. предм стьи

Виленск. нодкоморія Николая Ясинскаго

59.

Антокольскія горы, подъ Вильной, 59.

Валицы, им., 77.
Васино, им. въ Новгород, шш т , 242.
Везданы, им. въ Вилен. цов., 218.
Б резичи, ни., 45.
Ворестейское (Брестское) епископство (русское),

247, епископія 250.
Веростовица, им., 276.
Внтюиы, фольварокъ, им. Тепкішъ, въ Ошмяв.

нов., 230, u Бетяны 241.

Биржи, ил ніе, 27, ЗО, 83, 86, 89, 91, 93—4,
96, 98, 101, 106,127, 160, 164, 171, 212,
213, 217, 223, 244, 372, 374, 4І9, 522.

Божево, им. въ Водынскомъ воеводств , 249.
Воровъ, им., 467—8.
Враславскій пов тъ, 249, 341, 367, 610—11,

524, 527.
Вратошннъ, ил., 467. т
В р кишкн, ям., въ Вилен. иов., 261.
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Брестское (древнее Берестейское) воеводство,
62, 81, 161—2, 214, 237, 259, 260.

Бродяны, им., 36—8, 48.
Брил въ, им., 555.
Вудришка, пустовщина, близь Швокуна, 231.
Буйвидишви, ВуйдивишЕЯ, Будивишки, им.

въ Виден, пов, 86, Будвишки 87.
Вуйковско , им. въ Вилен. пов т , 83.

Вурбншскій грунтъ (им нія Бурбишекъ), подъ.
г. Бильною, въ Вилен. воевод., 327.

Вуринъ, им. 237, Бурина 504, 547.
Вуховъ, им., 97, 127, 250, 280.
Б ганово, им., 451.
В лый Камень, въ Инфлянтахъ, 196.
В льская земля, 549.

Вавёрка, им., 535.
Бака, им, въ Вилен. нов т , 131.

— р ка, 131.
Вал нтияовскій домъ, подвилен. фольварка Рая,

92.
Варшава, городъ, 63, 236, 262—3, 297, 300,

309, 318, 335, 355, 382, 397, 433, 43S,
440, 449, 480—1.

Вацкій (им. Баки) дворъ, за р. Вакою, 131.
Великое княжество Литовское, 210.
Велья (ньш Вплія), р ка, 35, надъ нею муро-

ванный мостъ въ г. Вилыі , 91—2, 173—
4, Велія 245, за р кою Вельею 325.

В люнская земля, въ Жомойтскомъ княжеств ,
470.

Венгры, источникъ въ г. Вильн , подъ горами—
Большая Погулянка, 476.

Верки, подвиленское им ніе, епископ, дворецъ 9,
В рковскій доминиканскій монастырь. См.

Кальварійсво-Верковскій домин, м—рь.
Вешвянско тивунство, въ Жомоит. земл , 230.
Вил йка, Вилепка, р чка. См. Вильня-р ка.
Вил нская академія і эуитская, 316—17, 339,

341—3, 460, 464—7,482—4, 485, 492—3,
503—506, 509—10, 531—4, 537, іез.
коллегіумъ 521—24, 528, 539—545. 547—
551, 5б5.

— божница татарская (татар, мечеть), 92.
Вил нскія брамы (городскія ворота):

Бернадынская, 271.
Виленская, 71, Велейская 88, Вилейская

132, 174, Виленская 192, 261, Виленская
Я14, 349, у мурованнаго (зелепаго) моста
557, Виленская 476, 483, брома 491.

Завелейская, 158—9.

Замкокая, 254,

Зар цкая, подле Барнадыновъ, 92, 226.

Острея 110, 126, 152, 246, за нею
предм стье Остробрамское 257, 259 —
60,1 Броня Острая 265, 412, 470, 472,
477.

Рудницкая, 143—4, 217—18, 318, 322,
382-3, 475.

Спасская, 252, 258, 401, 403, мейская 404,

422, 478, 485—6.

Субачая или Субачъ, 268, 478.

Татарская, „Тотарская" 143, 169.

Троцкая, 261, 265, 291, 310, 476, брама

495—6.

Виленская бурса, іезз'ит. Валеріанская, и Поль-

ская 303.

Вил нскій валъ городской, 143.
Вил нско воеводство 15, 20, 26, 30, 3G, 48,

50, 56, 58—60, 65. 69, 70—1, 76, 78, 81,
83, 86, 88, 91,93, 98, 112—13, 116, 121,
122, 124, 129,132, 137, 139, 141—3,146,
150, 161—3, 166, 170—1, 173-4, 176,
І78—80, 182—5, 188—9, 192—3, 195,
197—8, 216, 223, 225,233, 237, 240, 245,
246, 248, 250, 253, 263—4, 267, 269, 270,
271, 273, 277-8, 280, 283, 287, 290—93,
303—4, 312—15, 318, 320—22, 324, 327,
336, 363—4, 367—8, 370, 378, 385—88,
390—2, 397, 405, 433, 437, 451—3, 461,
470, 481, 483—5, 489-90, 494—6, 498,
503, 506, 509,515,517, 529,524 530, 546,
549, 555, 564—6, 567—71.

— городничество, 476, 481.
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— Тимеровско дворищ , на Зар чь , 373—
74, двориско, впосл дствіи прозванное Со-
коловскій плацъ, 375.

Вил некая воскобойня, ца Н мецкой улиц , 199.

Вил нскія в нси (башни):
(тюрма) шести саженной глубины 180,

Округлая (Острая), близь Конного торга,
за Рудішц. брамою, 218.

Церковная, возл Воскресенской церкви,
412, 424.

Замковая, гд звыкла шляхта везенья вы-
коішвать, 254, круглая мурованная, ее
строятъ надъ р. Впльнею, за костеломъ
св. Станислава 282.

— звонницы (колокольни) Ііоскресенской
церкви, 412.

Ивановской церкви, 409, мурованная, древ-
няя, въ настоящее время разрушенная
неиріятелемъ, 413 — 14.

Свято-Мпхальская (католич.), 554.
Николаевской церкви, надъ Смилинскою

улицею, 421.
Покровской церкви, 40G, 432, рядомъ съ

ея цментаремъ 459.
Пречистенская, мурованная, 404, 406.
свято-Янская, 384.
Перенесенская, Перенесеиской Николаев-

ской церкви, 307.
— двор цъ, вблизи города Вильны, надъ р -

кою Впльнею, 182.

Вил нскі дворы:
Б ликовичовскій, на митрополичьей юриз-

дик , 520, 540, 541.
Водорацкаго, 291.

еппскопскій, 2--4, 8, 16, 17, 20, 22,24,
42 —.ч, Старый, подъ замкомъ, 70, старо-
житный 89.

Воловпчовскій, подл р ки Вильни, 26—7,
называемый Старый, возл Евангелич.
Сбора, 43—4.

Горностаевскій, 12, 26—29, 30—4, 44, 92,
Гостиный, 173, на Зар чь , коморпый 366.
Грпбовичовскій, па Зар чь , 363.
Епимаховскій, 366.
Зар цкій, 367.
Іезуитскій, на митрополичьей юриздик ,

близь Сасского шпиталя, 520.

Ловейковскій, кн. Огинскаго, на Шерей-
кишкахъ, 271.

митрополичій, при Пречистенской собор-
ной церкви 358.

Петкевичовскій, 143.
Пиляховскій, на Зар чь , 363.
Солтановскій, называемый Шешкинь, 92.
Филиповичовскій, на Зар чь , 554.

— Чижовскій, на Зар чь , 363.
— Шешкинскій или просто Шешкинь, назы-

ваемый иначе Солтановскій, 92, недалеко
за муроваішымъ мостомъ, 163.

ВДастного Фурсовича, па Зар чь , 373.
Вил нові дома:

Амброжеевскій подвилепскаго фольварка
Рая, 92.
Блажсковый, 90—1.
Блюбковскій, 44.
Болондевскій, на углу Замковой и Іопо-

вой улицъ, 294.
бурсацкій, возл Іезунт. Коллегіума, на

Бискупьей улпц , 42.
Бутынскій, близь Бернардин, костела, 252.
домъ Александры Корсаковпы Б ликови-

човой, на земл Евангелич. Сбора, 408.
Виршуловскій, 92, Вершпловскій, камен-

ный, 125.
Гаврпловскій, 107.
Ганусовый, на Виленскомъ предм стьи

Антокол , 59.
Ганчаровскій, 121.
Горностаевскій 95, 159, 160, 164.
Гостинпый, 282, идя отъ Острой Брамы

къ Рынку, 470.
Зеповпчовскій, первоначально Сновскій, на

Зар чьп, 372.
Копцевскій, близь Евангелическаго Сбора,

250.
Лоринцовскій, каменный, на Гродской ули-

ц , идя пзъ замка па рынокъ 57, Ло-
ренцовскій 58.

Лукоцовый, наЗар чьи, 182.
Новаковскій, возл Евангелическаго Сбо-

ра, 251.
Носидовскій, 90.
Павловскій, шпитальний 218.
Пацулевскій, 194.
Петранскій, надъ f*. Рипгою, 90.

80
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Радивиловскій, великій, каменный домъ
насупротивъ святоянскаго костела, 127

Радиковскій, 218.
Рожичовскій, на Н мецкой ул., 178.
Рупертовскій, на Замковой улиц , 119—

121, 128—9, каменица 155—6.
Рыницкій, шпитальний, на Ятковой улиц

480.

Снигировскій, на Рудницкой улиц , 143..
144.

Сновскій, впосл дствіи Зеновичовскій, на
Зар чьи, 372, называемый князей Свир-
скихъ 374.

Солтановскій, на Замковой улиц , насу-
противъ св.-Янскаго костела, 60, 62, 65,
66, 80.

Сутулинскій, 110—11.

Толочковскій, на Ятковой улиц , 480.
Францишканскій, на Троц. улиц , 473, 477.
Школьный, на Жидовской улиц , 480.

едора Шпаковскаго, 420, каменица 463.
Шпитальний, на Светоянской улиц , 153,

возл дома маршалка Лид. пов. Яна Не-
любовича 202.

Яйковый, 181.

Вид нскіе дома на з ил (цментарахъ пли по-
святныхъ) др внихъ русскихъ церквей:
Андреевой, вдовы, на посвятномъ Георгіев.

церкви, на Росс , 412.
Андрея, маляра, на носвятномъ Георгіев.

церкви, на Росс , 412.
Прокопа Алекс евича, на посвятномъ Хри-

сто-Рождествен. церкви, 411, 422.
Андрея Бартошевнча, на цментар Екате-

рин, церкви. 405.
Алекс я Бартошевича, кушнера, на по-

святномъ Христо-Рождественской цер-
кви, 411. 422.

Братскій цеховаго ремества швецкаго, 106.
Петра Василевича, мечника, на посвятномъ

Николаев, церкви, подъ звонницею, на
Смилинской улиц , 421, Симона, шевца, 462.
Григера-Станислава Висигерда, на цмен-

тар Екатерин, церкви, 405, Висогерда
463.

два Вороны, шевца, ца посвятномъ Ильин-
ской церкви, 411.

Андря Данцевича, гапличника, на посвят-
номъ Николаевской Перенеснской цер-
кви, 411, 424.

Николая Дековича, шевца, на носвятномъ
Николаев. Перенесен, церкви, 411, 424.

Юрьевой Дроздовичовой, на посвятномъ
Ильинской церкви, 411, 422.

Юрія Друшиновскаго, на церковной земл ,
462.

Миколая Дусевича, на цментар Петров-
ской церкви, на Зар чьи, 413.

ксендза Жадика, на цментар Екатерин
церкви, 405.

Криштофа Зубовича, Вилеи. м щ., шкляра,
на носвятномъ Николаев. Перенесен,
церкви, 411, 424.

Ивана Ивановича, шевца, на носвятномъ
Николаев. Перенесен, церкви, 411, 424.

Ивановскій (Ивановской церкви) 95, 159,
] 60, 164, одішъ каменный, а другой де-
ревянный 216.

Остафея Иновича, на пиевнтиомъ Нико-
лаев, церкви, 410, 42о.

Даиіеля Ивашкевича, на цмеитар Екате-
рин, церкви, 405.

Стефана Игнатовича, на иосвятномъ Хрн-
сто-Рождествен. церкви, 411, 422.

Кршнтофовой Игнатовичовой, на носвят-
номъ Николаев. Перенесен, церкви, 424.

Казиміра, шаночника, на посвятномъ Ге-
оргіевской церкви, на Росс , 412.

Козловскаго, ца посвятномъ Георгіев. цер-
кви, на Росс , 412.

Криштофовой Игнатовичовой, на посвят-
номъ Николаевской Перенесенской цер-
кви, 411.

Максима Козловскаго, на иосвятномъ Ге-
оргіев. церкви, на Росс , 412.

Филиппа Константиновича, на посвятномъ
Иванов, церкви, 409.

Теодоры Копичевской, рыбачки, на носвят-
щімъ Николаев. Церенесен. церкви, 411,
Коиильчевской, 424.

Юрія Косача, на цментар Екатерин, цер-
кви, 405.

Криштофа Куревича на церковной земл ,
462.
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Криштофа, мытника, на цментар Петров-
ской церкви, на Зар чьи, 413.

Криштофовой, на носвятномъ Христо-
Рождествен. церкви, 411, 422.

Крупника, сторожа, на посвятномъ Ива-
нов, церкви, 409.

Юрія Лисовскаго, на носвятномъ Христо-
Рождествен. церкви, 411, 422.

Станислава-Яна Мартовскаго, на цментар
Екатерин, церкви, -405.

Мацея, р зника, на посвятн Георгіев.
церкви на Росс , 412.

Яна Мацкевпча на церковной земл , 4G3.
Матыяша Марцннкевича, на посвятномъ

Николаев, церкви, 410, 420.
Мпколаевой, вдовы, па церковной земл ,

463.
Миколая, коваля, на посвятномъ Ильин-

ской церкви, 411, 422, на Зар чьи 463.
Мпколая, маляра, на церковной земл , 462.
Станислава Мііхновскаго, злотшіка, на

грунт Николаев, церкви, на Данилев-
ской улпц , 421.

Юрія Мышалевскаго, столяра, па церков-
ной земл , 462.

Остафея Нестеровича, шевца, па посвят-
помъ Николаевской церкви, 420.

москаля Гришка Обуховпча, на цмеитар
Екатерин, церкви, 405.

Васплія Озеевнча, на цментар Пречистен.
собора, 404.

Томаша Олешкевича, ткача, на церковной
носвятной земл , 463.

Павла, кантора, на носвятномъ Ильинской
церкви, 411, 422.

Стефана-Ивана, на церковной земл , 462.
Петра, столяра, на Б ликовичовскпмъ пла-

ц , на земл Покровской церкви, 463.
Степапа Пигашевича, нужника, на цер-

ковной зе.мл , 462.
Александра Нпкуневича, на церковиой

земл , 463.
Япа Радивнла, на посвятномъ Георгіев-

ской церкви, па Росс , 412.
Андрея Самуиловича, на церковной посвят-

пой земл , 463.
Симона Раковича, шевца, па посвятшшъ

Цлышской церкви, 411, 422, 462.

Стефана Ригасевпча, на цментар Пречи-
стен. собора, 404.

Симона, кантора, на посвятномъ Хрисхо-
Рождествен. церкви, 411.

Стефана, рыбака, на посвятпомъ Ильиа-
ской церкви, 411.

Томаша Садковскаго, на посвятномъ Ни-
колаев, церкви, 410, «20.

Андрея Самуелевича, на цментар Петров.
церкви, на Зар чьи, 4ІЗ.

Сап жинскій, монастырскій, св. Троицы,
259.

Симона, кантора, па посвятпомъ Христо-
Рождествен. церкви, 411, 422.

Вавринца Сталиговскаго, на посвятномъ
Ильинской церкви, 411, 422.

Станислава, шевца, на посвятномъ Христо-
Рождествен. церкви, 411, 422.

Даніеля Стасеевича, на посвятномъ Нико-
лаев. Перенесен, церкви, 411, 424.

Стефана, слесаря, на посвятномъ Ильин-
ской церкви, 422.

Стефана, рыбака, на посвятномъ Ильин-
ской церкви, 422.

Тупечинскій, близъ Пятницкой церкви, 337.
Крпштофъ Турчпповпча, па церковной

земл , 462.
Михаила Храпаповича, на цментар Пре-

чпстен. собора, 404, Храшеновича 463.
Василія Цпбульскаго, па посвятномъ Хри-

сто-Рождествен. церкви, 41.1, 422.
Андрея Черневича, на церковной земл , 463-
Теодора Шейтера, на цмептар Екатерин

церкви, 405.
Павла Филоновича, шевца, на церковной

земл , 462.
Балтромея Шатошевича, картовника, на

посвятномъ Николаев. Перенесен, церкви,
411, 424.

Юрія Шостака, на церковной земл , 462.
едора Шостака, на церковной земл , 462.

Теодора Шпаковскало, на посвяіномъ Ни-
колаевской церкви, 410.

Симона Ойрицинскаго, шевца, на посвят-
номъ Николаев. Перенесенской церкви,
411, 424.

Юрія, чапочника, •% посвятнонъ Георгіев.
церкви, ни Росс , 412.
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Яна, шевца, на посвятнонъ Николаевской
Перенесен, церкви, 411, 424.

Ивана едоровича, шевца, на носвятномъ
Христо-Рождествен. церкви, 41, 422.

Елены едоровичовой, вдовы, на церковной
земл , 462.

Вил нскій замокъ, 35—37, 39, 48, 49, 58, 59,
подъ нимъ костелъ св. Марій Магдалины,
70, 71, 82, 84, 114, 115, 122, 124, 130,
131, 133, 135, 178, 179, Высокій (верхній)
180, 186, 196—8, 201, 216,244, 254,257,
266, 267, 280, 281, Высокій 282, 284,
303, 305, 314, 315, 319, 324, 326, 345,
354, 355, 364, 378, 381, (fortece) кр пость
386, 387, 461, 467, 474, 481, 485, 494,
495, 503, 515, 572.

— заулокъ Глухой, ажъ до муру местского,
надъ рекою Вильнею 92, Кузьмо-Демьян-
скій 198.

— заулокъ Задоринскій, 54.

Внл нская изба трибунальная, въ нижнемъ
замк , гд депутатами отправляются три-
бунальскіе суды, 282.

— лазня (баня), принадлежащая госпиталю
Пречистенской церкви, спускаясь отъ Су-
бачъ брамы къ Сафьянпкамъ, 478.

Виленекія каменицы (каменные дома):
Андрея, римара, на цмеитар —огород Во-

скресенской церкви, 412, 424.

Фридриха Александровича, Виленск. бур-
мистра, злотника, 418, Прокопа, па цер-
ковной земл 462.

Балашковакая, малая, на Жидовской улиц ,
480.

Бееровская, на Замковой улиц , 474.
Бенетовская, вносл дствін Яна Дезауза, на

посвятномъ Михайлов, церкви, 410.

Беркановичовская, на Троц. улиц , 474,
великая, на Замковой улиц , 474.

Степана Вилинскаго, 355.
Бидьдюковская, въ Рьшк , Іезуит. Акаде-

мій, 460.

Битнеровская, отцовъ дозшниканъ, 474.
Фридриха Блоха, аптекаря, на церковной

земд , 463, называемая „Блехъ" 540.
Богдалевская, на Замковой улиц , 474.

Божьего Т ла, на Конской улиц , 471.
Болондеевская, на посвятномъ Николаев-

ской Перенесенской церкви, 411, 412,
Болундевская 423—429, 442, Болондев-
скій домъ 505, 542.

Босинская, 358.
Бростовская, великая, на Н мецкой улпц ,

480.
Бурсацкая, малая, св. Петра, на Замковой

улиц , и такая же камеиица, тамъ же,
подъ юриздикою магдебурскою, 474.

Б ликовичовская, на плацу предъ Еван-
гелическимъ Сборомъ, 216, „недалеко
збору Евангелицкого, подле звоницы
Русское церкви, вдоле, йдучи з улицы
Великое Замковое до Збору, по левой
руце"; 232, 238, 450, 451.

Петра Бракара, на Амбарахъ, 323.
Вагановская, 419.
Валашковая, на Острой улиц , противъ

церкви св. Троицы, 253.

Вильчоиольская, пасупротивъ Св.-Духов-
скаго костела, 218, 221, на Овятоянской
улиц , (кс. Станислава Вильчопольскаго)
222, Іезуит. Академій, 460.

Вингольдовая, возл Еваигелич. Сбора
228, на Замковой улиц 339, 341, 349,
354, 515, Впнгельдовская, называемая—
Рупертовская 517, 521 — 524, 536.

Виршиловская, на Великой Замковой ул.,
158.

Войшнаровичовская, на Замковой ул., 474.
Войшнаровская, на Н зіецкой ул., Іезупх.

Академій, 460.

Волмішская, на Рынк , въ Рыбномъ углу,
284, Волмиская, отъ Воля — королев,
минцмистра 286, на Великой улиц 303,
на Замковой улиц 305, 556, близь Пят-
ницкой церкви 557, или Сытинская (Си-
цинская) 558, на самой границ земли
(цментаря) Пятницкой церкви 560.

Воловичовская, идя отъ Рудницкой улицы,
изъ Рынка на Н мецкую улицу, по л -
вой сторон , 473.

Воскресенская, Воскресенской церкви, 500,
501, 502, 518, 519.

Галацовская, на Троцкой улиц , 474.
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Романа Гануса, столяра, на цментар —ого-
род Воскресенской церкви, 412, Гануса
Р чки 424.

Гартмановой, нацерковнойпосвятной земл ,
463.

Гевловская, Великая, на Замковой ул., 474.
Мальхера Геліяшевпча Гейша, Виленскаго

архидіакопа, на рогу Велпкой н Іопов-
ской улицъ, 303—305, Еліашевичовская
502—506.

Гельда, Малая и Великая на Большой улиц ,
на Рьшк , 148, 149, 272, 281, 351,
Гольда Великая, на Рьшковой улиц , 472.

Райцы Андрея Геркевнча, на посвятномъ
Христо-Рождеств. церкви, 411, 422, 444.

Гл бовичовская, 199.
Головачевская, па Собачъ улац , ран е

Жиплпна, 472.
Горностаевская, на илац Евангелич. Сбора,

407, 408, 457.

Павла Грибошіча, на земл Іхузьмо-Демь-
янской церкви, 413, 424, 463.

Яна Гутмана, на іюсвятиомъ Николаев.
церкви, 410, 420.

Дангвартовскан, Малая, на Ятковой улцц ,
480.

Даниловская, 235, Данеловская 255, 289.
Дашкевичовская 425, на земл Пятницкой

церкіііі, 557, мурованная 558.
Яна Дезауза, предъ т мъ Бенетовская, на

посвятномъ Михайлов, церкви, 410.
Дезавзовскан, на Рьшковой улнц , 473.
Демеровая, близь Ивановской церкви, 258.
Дерналовича, 419.
Днтмеровская, 462.
Доброгостовскаго, 259.
Дырдішская, 532, Дыдриховская 541, Дыр-

дыховская 54і).
Ендрнха, н мца, муляра, на церковпщ

Ильинской церкви, 277.
Еиелевичонскан, на Троцкой улнц , 474.
Енсоновская, на церковной земл , 463.
Еліяшевачовская, 336.
Жиплина, впосл дствіи Головачевская, на

Собачъ улиц , 472.

Яна Жоховскаго, ва церковной ноовятной
земл , 463.

Дидриха Жука, злотника, на носвятномъ
Ильинской церкви, 411, Дидриха Вите
422, 444, Витела 462.

Задаринская, впосл дствіи прозванная Іо-
повская, на Великой Рынковойул., 234..

Зар цкая, мамоничовская, 148—9.
Мамоничовская, на Рынк , прогпвъ Соля-

ныхъ складовъ, 2оі.

Зелихмахеровская, на Замковой улнц , 515.
Зусимелевская, 426.
Іонаса, пороховшіка, на Замковой улпц ,

296.
Іоповская, на Великой ул., прежде назы-

вавшаяся Задарииская, половина коей
прозвана также Штульбинская 234,
Іоповка 460, 503.

Іопольская, 1О0.
Калевская, впосл дствін кармелитовъ Бо-

сых7>, 474.

Катарлпнская, 417, 418.
Кевлянская, возл Іезуит. Коллегіума, 509.
Кельчевская, Малая, б}грмистровская, на

Н мецкой улиц , 480.

Кейзаровская, Малая, на Жидовской з'ли-
ц , 480.

Кищішская, Великая, на Н мец. улпц ,
4S0.

Козловская, 540.
Кознавишковская, на Жидовской улпц ,

480.

Коллегіатская Академпцкая (Іезуитская),
532.

Коистаитнповская, на Великой Замковой
уліщ , 213, записанная на Вилен. Еван-
гелич. Сборъ и госпиталь 217, плипначе
Тарлозская 223, 266, 311—12, 338, 341,
388, 408, 437—9, 450, Іезупт. Ака-
демій 460, 464—66, 515, 529, 530, 532,
Константпповпчовская 536 — 8, Констан-
типовская Солтаиовская, вносл дствіи
Семпнарійская, 552.

Ошміііі. подкоморія Котла, на иосвятиомъ
Иванов, церкви, 409, Ошмян. маршалка
4G3.

Кощицовскан, 532. См. Якштелевская (на
Н мец. ул., близъ Лютеран, кирхи— „ко-
стела Азсбург. гііаов данія") 548.
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Кравецкаго цеха, на посвятномъ Михай-
лов, церкви, 410.

Юрія Кромберка, на посвятномъ Христо-
Рождествен. церкви, 411, 422—3, 444,
Кромберковская, 486.

Красовка, Малая, на Конской улиц , 471,
Красовская, 472.

Кублицкаго—Полоцкаго подчашего, 463.
Кульбовичовская, 473.
Куриловская, па Субачей улиц , 181.
Катерины Курклечинской, зат мъ пана

Сытиискаго, на Замковой улнц , 278—9.
Лазаровская, на Жидовской улиц , 481.

Лебедевская, на посвятномъ Николаев,
церкви, 410, пустая, 420.

Ленкевича—Мозыр. подкоморія, 4G3.
Лисевскаго, на церковной земл . 463.
Лункевичовская, Великая, на Островорот-

пой улпц , 470.
Ляцкая, па Свято-Янской улпц , Іезуит.

Академій, 460.
Малая Гельда. См. Г льда.
Петра Малера, зат мъ Яна Садовскаго и

Мартина Енсена, на посвятномъ Михай-
лов, церкви, па углу Замковой ул. и
переулка къ Евангелич. Сбору, 409,415.

Маленскаго бискуна, Великая, па Рыпко-
вой улиц , 472, 474.

Св. Мартина, шпитальная, Малая, на Вп-
ленской улиц , 473.

Мацовская, на Собачъ улиц , 472.
Мпгурпна, на Собачъ улиц , 472.
Милашовская, па Замковой улиц , 474.
Петра Мицевпча, на „Свето-Дуской улиц ",

290.
Мосевпчовская, 532. См. Якштелевская (па

Н мец. улпц., близъ лютерап. кирхи—
„костела Аусбург. испов даиія").

Нарбутовская, Малая, па Н мецкой улиц ,
480.

Мартина Неговича, 355, на церковной
земл 410, Неговіічовская, на Рынковой
улиц , впосл дствіи Зеделя, 473.

Остафея Несторовича, на посвятномъ Ни-
колаев, церкви, 410.

Новиціатская, на Замковой улиц , 474.
Олынамовская, на Жидовской улиц , 480,

481.

Осинскаго, на церковвой земл , 410, 418,
домъ, на грунт Николаев, церкви, на
Смилинской улиц , 421.

Острожская (Константиновская?), князя
Криштофа Радивша, 214—15.

Палецкихъ, 259.
Каспара Папериика, па церковной земл ,

463.
Парфіаповичовская, на Собачъ улиц , 472.
Пашкевича, 265.
Петровичовская Лоіовская, первоначально

Рейтеровская, па Замковой улиц . См.
Рейт ровская.

ПецелтовсакЯ) Малая, па Ятковой улиц ,
480.

Плятеровская, на Замковой улиц , 493,
впосл дствіи Провинціальская 511—12,
Вилеп. Іезуит. Академій 515.

Полугрошковая, 261.
Ксендза Криштофа Прецлавскаго, на по-

святномъ Иванов, церкви, близь ея звон-
ницы, 409, 444.

„Святая Пятница", па Рыбпомъ конц ,
380, 557.

Рабцевпчовская, па Троцкой ул., 474.
Рейтеровская, впосл дствіи Петровичов-

ская, па Замковой }шщ , супротявъ
Св.-Янскаго фарпаго костела, 548,—551.

Яна Рогацевича, злотпика, па цментар
Воскресенской церкви, 412, 444.

Рожичовская, на Великой улиц , 234—5,
255, Рожпцовая 258, Рожицовская 288,
289, 303, 305, противъ Пятницкой цер-
кви, 557.

Ромаііовпчовская, 532.
Ромашкешічовскан. См. С дашградская

Ромашк вичовская.
Росохацкая. См. Якштелевская (наН мец.

ул., близь Лютеран, кирхи — „костела
Аугсбург. испов данія)" 548.

Рудомішовская, на Конской улиц , 472.
Рудянская, на Копской удиц , 471.
Рупертовскан, на Замковой улиц , 206 —

208, Вннгольта Корнеліуша 213—14,
216, 464, 515, Рупертовскан-Випгольд-
ская 521—524. 536.

Сасская (Лютеранская), шіштальпал, су-
гіротивъ костела св. Япа 254, 463, Ве-
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ликая н когда Фоктовская, идя отъ Руд-
ницкой улицы, изъ Рынка на Н мецкую
улицу, 473 — 4, 540, или Солтановская,
на Замковой ул., насупротивъ фарнаго
Святоянскаго костела 548, Солтановская
Саская, позди е Семинарійская, Св.-
Янскихъ іезуитозъ, 553, 555.

Сборовая, шпитальная, 228.
Себестыяновскан, 148—9.
Седмиградская Ромашкевнчовская, Іезупт.

Академій, 460.
Семиварійская (семішаріи Іезуит. Акаде-

мій), первоначально Солтановская-Кон-
стантиновичовская, 552, ран е Солта-
новская Саская, Св.-Ян. іезуитовъ, 553,
555.

Сенькевичовская, возл развалинъ ІІокров-
ской церкви, 258.

Слуцкая, Великая, на Н мецкой улиц , 480.
Ситерлевская, на Іоновской уліщ , 504.
Сицішская. См. Сытинская.
Соболевая, на Рудницкой улиц , 186.
Соболевская, возл Ііречпстеискаго собора,

404—5.
Соколовская на митроноличей юриздпк ,

540.
Солодеевская, на Н мец. улиц , 199.
Солокаевская, на улпц отъ Рынка къ

Острой Брам , 246.
Солтановская, на Великой Замковой ули-
ц , 213, 216, ІЗплен. Саскаго костела 217,

308—D, 338, 341, Салтановская 387,
451, 454, записанная на Саскій Сборъ
464, 520, 531—4, 536, или Саская на
Замковой ул., цасуиротивъ фарнаго Св.-
Яи. костела, 548, Солгановскан — Кон-
стаитнновская, иносл дствіи Семішарій-
ская, Вилеи. Св. Ян. іезунтовъ, 552, Сол-
таиовская — Саская, 553, 555.

БалтазараСтравнискаго — Смолен, кастеляна,

296.
Спасская, шпитальная, на посвятномъ Ни-
колаевской церкви, 410, дв Малыя, на

Савичъ улиц , 473, Великая, на Замко-
вой улиц , 474.
Стефановская, на Святоянской улиц , 604.
Стульбеновская, на Замковойулиц , нъРыб-

иомъ коиц , 286, 316.

Стульбиная, 37, 40, Студьбинскій домъ
48—9, на Задарияской улиц , 54, Юо.

Стульбинская, на Жидовской улиц , 480.
Сулятицкаго, 291.
Сытинскаго, близъ Пятницкой церкви, 258,

Упитскаго маршалковича Гектора-Да-
вида Сытинскаго, на Замковой улиц ,
278—9, Сицынская или Вольминская,
558-564.

Тарловская, иначе называемая Константи-
новская, Внлен. Евангелич. Сбора, 223.

Тиминговская, Малая, на Жидовской улиц ,
480.

Томшевская, на Островоротной улиц ,
присвоенная Свято-Духов, православною
церковію, 412.

Свято-Троицкая, на цментар Пятницкой
церкви, 444.

Свято-Троицкая, римская (католическая)
шпитальная, на Рьшковой улиц 472,
Великая, на Замковой улпц , 474.

Туиеки, возл Пятницкой церкви, 258.
Т ішшская, 148—9.
Фейтелевская, Великая, на Жидовской улп-

ц , 48о.

Фоктовская, виосл дствіц Сасская. См.
Сасская.

Гануса Фонрезена, на земл Николаевской
Переиесеиской церкви, 307—8.

Фнлішовпча, 360 —1, Степана Филиповича,
на посвятномъ Христо-Рождествен. цер-
кви, 411, 422, 444, 462.

Хлюдпнская, на Острой зтлиц , 253.
Хот евская, 148—9, Хоц евская 351.
Шантыровская, на Зборовой улпц , 450.
ПІеметовская, 218, 22о.
Шеферовская, на посвятномъ Ивановской

церкви, 409, 414, 463, 509.

Шищинская, Богдана Мамонича, 147—8.
Шпитальная, близь Еваигелическаго Сбора,

464.
Штефлевская, на Свято-Янской улиц , 162,

ЧЛ1.

Штульбішская, предварительно называлась
Задарннская, a зат мъ Іоповская, 234.

Криштофа Шульца, на иосвятномъ Нико-
лаев, церкви, 410.
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Эліяшовскаи, на Рынк , Іезуит. Академій,
460.

Дороты Юнговны, стоквпшницы, на по-
святномъ Николаев. Перенесен, церкви,
411, Николая Юнга, 424, 444.

Ябковская, на Рынковой улиц , впосл д-
ствіи Доминиканская, 472.

Якштелевская, 532—3, Явкштелевская-Ро-
сохацкая-Мосевпчовская 534—5, Кощи-
цовская, блпзъ костела (кирхи) Августіан.
испов данія, па (Н мец. ул.) 548.

Св. Яна (Свято-Янскаго костела), па Кон-
ской улиц , 471, плебапская, 472.

Ярмолинская, на Савпчъ улиц , на шпп-
таль надапная 166.

Василія Яцпнкевича, на цментар —огоро-
д Воскресенской церквп, 412, римара,
424, 444.

едоровская, 541.

Вил нская канцелярія, земская и гродская, въ
замк , 134, 281.

— капитула, „головнаго костела св. Стани-
слава" 20, (католическая) 270 — 71, 393,
554.

— капитула (русская), 308, книги капптуль-
ныя Йплен. собора 337—8, 341—2, 359.

Вил нско кладбище („на погребъ т хъ умер-
лыхъ людей") для Евапгелпчскаго Сбора,
вм ст съ его же госпнталемъ, лежащее
возл пего же, 43—4.

Вил нскій і зуитскій колл гіумъ (коллегія)
„докторовъ товариства езунтовъ" 15—18,
24—5, 42, 53, колеиумъ 125, 132, 219,
221, 301, 303—4, 316—17, 336, 339, 342,
343, 462, 464 — 67, 472 — 3, 482 —
492—3, 503—506, 509, 510, Внленской
Академій 528, 530—4, 537, Свято-Янскій
539—545, іезуытскій академпческій 547—
555, 564—9, 5 7 0 - 1 .

— Кон цъ Рыбный, на Рыпк , 259, 286,
316, 323, 337, 380, 412, 423—27, 429,
442, 485, 498, 503, 514, 542.

Виленскія кописка (кладбище) жидовскія, за
р. Виліею, 481.

Виленскі коет лы:
Аусбургскаго испов данія. См. Сасвій

Сборъ.

Бернардынскій („Барнадынскій") 26, 43—4,
77, 97, 92, 99, 114, 252.

Свято-Духовскій (Доминиканскаго мона-
стыря), 70, 261, 291, „римскій Светого
Духа" 158, „СветыйДухъ" 86, 159, 193;
близъ пего Троицкій костелъ 199, 218,
220.

Кармелнтскій (мужской), 321.
Казиміровскій, съ монастыремъ, 221, све-

того Казимера 257, съ увинтаремъ 265,
268, 323, 362, іезуитскій, съ цментаремъ
415, 495.

Святой Марій („Марины") Магдалины, подъ
замкомъ, 70, 169, 258; св. Марій на
Цескахъ иедалеко отъ Троцкой брамы
291, 315.

Мпхайловскій, святого Михаила, возл
Евангелич. Сбора, (Бернардин, жен. мо-
настыря), 271, 328, съ цментаремъ при
немъ 329, панемъ законпыхъ Св. Ми-
хаила 403—406, 408, 433-4, 459, 493,
521, 529.

Никодимовскій, па Росс , ев, Нпкодема 477.
Николаевскій, „светого Миколая" 141,174,

175, недалеко отъ костела св. Духа 199,
на Бііскупской улнц 260, 320, 324,
480. святый Мпколай 532, костелпкъ
св. Миколая 572.

ІІетро-Павловскій па предм сть Анто-
кол , 315.

Вс хъ святыхъ, 471.

Св. Станислава ка едральный „оловный
костелъ" 20, 22, столечный светого Ста-
нислава 99, замковый 221, 282.

Стефановскій, „светого Сченана" 327, 475.
Свето-Тронцкій, 199, 200, 357—8.
Юрьевскій, светого Юрья 83, 254, 266.
Свето-Янскій, 5, 60, 64, 99, светого Яна

86, 89, 117, 162, 213, 217, іезуитскій
219, 254, 261—2, 343, 383, 435—437,
439, 451, 454, (фарный 222, съ брат-
ствомъ Т ла Божія и милосердія Зої).
460, 464, 466, при немъ конгрегація
472-3, 482—3, 484-5, 493, біб, 531,
536, фарный 548, 557-8, 671.

Внл нскій Св тый Крнжъ, на Телячьей улиц ,
184.
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Виленскій Магиетратъ, 29G—7, 336, 356, 358,
382, 389—397, 398—432, 433, 439, 441—
449, 461, 503—4, 542.

Вил нская Митрополія (рус), 566.
Вял вскі млыны (мельницы):

Королевскій, . (принадлежащей королев ),
130, королев, мурованный, подъ Замко-
вою улицею 277. подъ Замкомъ, надъ
р. Бильною, о трехъ колахъ (камняхъ)
461. '

Воеводскій, за р кою „Бильною", на пред-
м стьи, 200, на р к Вильн (ВилеЙк ),
283, близъ г. Вильны 327.

Паперный (бумажная фабрика), на Зар чь ,
надъ р кою Бильною, 373, „паперное
старое млынище" 374.

Пана Жуховскаго, близъ .воеводской мель-
ницы, на той же р. Вильн , 283.

Проховный (пороховая мельница) 282, на
томъ м ст , гд передъ т мъ быль
мльшъ пеперовый 283.

Виленскі монастыри:
Бернардшіскій женскіи, „клягаторъ старыхъ

цаиеиъ" при костел св. Архангела Ми-
хаила, 258, 295, 329--336, 521, Япхай-
ловскій 525, свято-Михальскій 527, 542,
551—5.

Бернардпнскій („Бернадынскій") мужской,
26, 43-4, 85, 89, 221, 228, 258, 277,
Бернардыны 373.

Домшшканскій Свято-Духовскій, б, 7, 79,
219, 220, конвентъ отцовъ доминика.
новъ 265, кляшторъ Светого-Духа 325
473—4, 477, 500, 501, 555.

Свято-Духовскій, православный, „братскій
церкви Сошествія ПресветогоДуха", 287—8,
монастырь Св.-Духа 360, Св.-Духа отцевъ
Базиліанъ дпзунитовъ, съ циентаремъ,
472, отцы базиліапе Св.-Духа, ихъ цегедь-
ня на Зар чьи 479.
Кармелитанскій (муж.) монастырь, 321, 470,

472, 474, Вс хъ Святыхъ 475—6, 478.
Михайловскій женскій. См. Бернардинскій

женскій.
Покровскій (кляшторъ), при Покровской

церкви, мурованный—436, 455.
Иречистенскій, „монастырь русскій Зало-

женья Сізетое Пречистое", 264.

(Конвентъ) Зар чный регулярныхъ кано-
никовъ блаженныхъ мучениковъ отъ
покуты, 493.

Снипишскій (на преди сть Снипишкахъ)
іезуитскій, за р. Виліею, 515—517.

Свято-Троицкій мужской уніатскій, 224,
248—250, 328, базиліан. 380, 459, 470,
471, 472, 477, 499, 555—564.

Свято-Троицкій женскій базиліанскій, 471,
472.

Свято-Троицкій, католическій (кляшторъ),
близъ Свято-Духов, доминиканскаго мо-
настыря, 199, 472.

Францисканскій, со времени Сигизмунда
Августа, 192, отцы францисканы 447,
47S—9, 496.

Юрьевскій Кармелитскій 517—18.

Виленскі мосты:
Мурованный (каменный), на р к Ви-

ліи, 36, 76—7, 83, надъ Вельею 91—2,
94, 163, 182, 196, 26-6, 321, 326, близъ
пего Виленская брама 357, 477, 483.

Берцадынскій (на р к Вильн — Вилей-
к ), 122, на Зар чыо, на Бернадынской
улиц , 295.

Между замкомъ и Замковою улицею, 284.
Виленскій мейскій муръ (городская каменная

ст на), съ бакштою у Пречистенской Собор-
ной церкви, надъ р кою Бильною 403.

Виленская мынца (мопетный дворъ). королев-
ская, 16, 17, 22.

Вил нскій новиціатъ і зуитскій, 220, 460.

Вил нскі огороды: Называемый князей Свир-
скихъ, 375.
Бпзішговскій, на заулк митрополичьей

юриздики, возл Б ликовичовскаго и
Іезунтскаго плацовъ, 519, 520.

Б льмац евича, на посвятномъ Георгіев.
церкви на Росс , 412.

Войшпаровичовой, на посвятноиъ Георгіев.
церкви, па Росс , 412.

Станислава Сталиговскаго, на посвятномъ
Николаев, церкви, 410, 420.

Шляхеінаго Миколая Рихтера, бурмистра,
на посвяіпомъ Георгіев. церкви, на
Росс , 412.

Вил нская пнввшца Виршиіовская, 158.
81
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ВЕЛЄНСЕІЙ палацъ Ходкевичовскій, съ Рыбнаіч
Конца, иодъ Смоками, надъ Великою ули-
цею, 485.

ВяленсЕІ плацы:
БИЗИНГОВСКІЁ (ср. съ БИЗИНГОВСЕІЙ ого

родъ), 519—20, Безииговскій 541.
Б ликовичовскій, ua земл Евангелич

Сбора, 408. возл Покровской церквк
(тоже, что Покровскій плацъ) 450, цер-
ковный 458—9, 463—4, 529—30, митро
политанскій 536, 538, 543—4, посвят-
ный Покров, церкви, присвоенный Св.
Ян. іезуитами къ ихъ Солтановской і
Константиновской, впосл дствіи Семина
рійской камениц , 552, 553, 555, 565
567.

Войтеховскій ЮхноБСКій, 363—65, 368
370, 376, 386.

Горскаго (Мин. воеводы), на граничной ли
ній цментаря Пятницкой церкви, 561.

Гертмановскій ыитрополитанскій, 538, 540,
или Губертовскій 543—4, иосвятный
Покров, церкви, 552—3, 555, 565, 567

Горностаевскій, на которомъ н когда осно-
ванъ Евангелич. Сборъ, 407, 457.

Губертовскій, или Германовскій 543.
Дубовичовны панны, на посвятномъ Геор-

гіев. церкви, на Росс , 412.
Зеповичовскій, а первоначально Сновскііі,

на Зар чь , 375.
Константиновскій, 450, на Бернардынской

улиц , 529—30, Константинов скій-Ради-
виловскій 536—538, Константиповичов-
скій 544.

Коптевъ, 12.
Крезинскій-Платнеровскій, a впосл дствіи

Новаковскій, 250—1.
Миколаевскій Станиковскій, 363—5, 368;

370, 386.
Мантвиловичъ, на Зар чь , 366.
Новаковскій. См. Крезинскій-Длатнеров-

скій.
Платнеровскій плацъ. См. Крезинскій-
Платнеровскій.

Покровскій, возл Покровской церкви, пу-
стой, 450.

Радивиловскій, сборовый 228, въ Рыбноиъ
конц , 514, 544.

Сап жинскій, иначе Яновскій Сурвиловскій,
363, 366, 368, 370, 376.

Соколовскій, предъ т мъ изв стный подъ
именемъ Темеровскаго двориека, 375.

Станиковскій, 366, Станиковскій Мико-
лаевскій 368, 370.

Сновскій, авпосл дствіиЗеновичовскій375.
Сурвиловскій, на Зар чь , 364, прозывае-

мый Саи жинскій 368, Яновскій Сурви-
ловскій 370, 376.

Ходкевичовскій', на граничной линіи циен-
таря Пятницкой церкви, 557, 561.

Шорцовскій, па Зар чь , 363, 366.
Яновскій Сурвиловскій, прозванный Са-

п жинскій, 363.
Церковные, 389—397, 398—432.

Виленскія плитницы (кирпичные заводы), 179,
287.

Виленская постригальня (ворсовальня) 175,177.
Виленскія пустки Калитниковскія. на Соба-

чей улнц , 472.
Виленская ратуша и ратушъ, 72—5, 79, 134,

139, 151, 168—9, 175, 177, 247, ратушъ
268, 270, 274, 294, 497.

— с минарія Іезуит. Академій, 533—6, 547—
551.

— Синагога, реестръ принадлежавшихъ ей
въ Вильн домовъ, 480—1.

Виленскій пов тъ, 35, 51, 56, 60, 71—2, 75—
79, 82—5, 88—90, 113, 115, 119, 122,
127, 129, 130—31, 138—9, 143—5, 147—
149, 152, 158. 161, 163, 167—8, 172,
174, 176, 178, 180, 184, 186, 188, 190,
192—5, 197, 200,201, 205—207, 211,216,
230—1, 237, 240, 242, 245, 248, 252,
253-4, 261, 264, 278, 298, 319, 572.

Виленско митрополичье подворье, противъ
бакшты—башни въ город, ст н надъ р.

Внленкою. 404.
— подзамч , 494.

Виленскія пр дм стья:
Лнтоколь, Онтоколь, 59, 265, 315, 349, 374

375, 479.
Зар чье. 82, 90, Зар цкое предм стье 92,

122, 179, 182—3,325, Зарече 264, 282,
295, ЗС2, 319, 363—06, 368, и Зариче
371, 386, 413, 431, 444, 4г,3, 478, 493,
554—5.
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За Острою Брамою 257, Острое 477.
Рудницкое, 381. •
Росса, за Острою Брамою, 412, 431, 444,

477.
Спипишки, за р. Виліею, 515—1С.

Виленскій рынокъ, 125, 129, 131, 134, 139,
146, 151, 167, 259, 272—3, 284, 303,
305, Рыбный 307, 346, 460, 470, 473,
474, 503, 556.

Виленскі склады соляные („сольные"), на
РЬШК , 201.

Виленскій Соборъ (Пречистенская церковь), 307,
„Виленскій соборъ" 337, 341—2.

— Торгъ Консвій (рынокъ), за Рудпицкою
брамою, 217—18, 322, 475.

— Торгъ Рыбный (рынокъ), 131, 158, рыбный
Контъ (уголъ) 284, Рыбный копецъ 305.

— сборъ Евангелическій, 30—34, 43—44,
Великій Сборъ 47, 7G—7, 85, 92, 94, 95,
99,123,125, 159—60, 164,212—13,216—
17, 2-23, 228—9, 232, 243, костелъ 250,
251, кальвішскій 258, 262—3, 266—7, 271,
276, 309 — 12, кальвішскій, на. супро-
тивъ Михайловскаго костела 328—336,
старый 388, Кальвинскій Сборъ 397,
Кальвпнскій 403, къ нему ведетъ отъ Спас-
скаго госпиталя Великая улица, 304, Каль-
вин. 406—408, старый 409, Кальвин. 419,
431, 433—5,437—441, костелъ Augustanae
confessionis 451, 453—4, Кальвпискій 455—
458, старый 464, подъ горой за Троц.
брамой 476, старый 493, 510, Кальвинскій
521, 529, Кальвшіскій. его Константнно-
вичовская каменица 536—7, Кальвпнскій
553, 555.

— Сборъ Саскій, (Лютеранскій) 60—2, на Н -
мецкой улиц 64, Конфесій Авгуштынской
65,69, 80—1, 115—llS, 213,216, костедъ
Коііфессіи Ауспурской 308, 431, 464, Ав-
густанской Копфессіи, на Н мецкой улиц
491, костелъ 495, 521, 529, костелъ Augu-
stanae confessionis 531—534, 536, 540, ко-
стелъ Аугуст. исиов. 548, 553.

Вил нская тюрьма („турма"), въ замк 36, по
винде, до турмы подъ ратушъ, па здрайцы

'"* сделаной, засадили, 169, шляхетская 180,
199, замковая 245, 280—2, 32G.

ВиленсЕІя улицы:
Бернадынская, 94, Барнадынская 96, 159,

160, 164, при Зар чью 225, 277, на
Зар чь 295, 300, 388—9, 529—31.

Бискупья, 3—4, 6, 15, 17, 20, 24, 42, Би-
скупая 89, Бискупская 143, 260.

Вилейская (Виленская), 132.
Великая (Еолыная\ 8, Ю, 39—40, 48—9Г

82, Великая Замковая, 84, Великая, ко-
торая идетъ отъ Ратуша до Замка 224,
226, 232, 255, 258, 261, 288, 303, 321,
485, 503, 556, 570.

Великая (Большая), на Зар чь , за р кого
Вильнею, 363, 366, Великая улица Ро-
контиская 367, 386.

Великая (Большая), отъ Спасскаго госпи-
таля (п Спасской брамы) къ Евангели-
ческому Сбору, 404.

Виленская (ср. съ Вел йская), 473.
Горная („Гурпая"), идя къ (источнику)

Венграмъ, 476.
Гродская (Замковая), идя пзъ замка па

Рынокъ, 57.
Данилевская, 421.

Еповская, Еповая. См. Іоповская.
Свято-Духовская, возл костела Домини-

кан. монастыря 79, Свето-Дуская 118,
158, „Свето-Дуская" 290.

Жидовская, 4S0, 532. •

Задоровская, 10, Задаровская 52, Задорин-
ская 44—5, прежде Задарпнская улочка,
a впосл дствіи Іоповская улица 255, 277,
2S9, Захородская 502, Задариская 503.

Замковая, Великая Замковая 26, 27, 30,
43—4, 47, СО, 62, 64, 80, 84, 86, 92,
95, 100, 104, 119, 123, Великая Замко-
вая 127—9, Великая Замковая 134,155,
156, 158—60, 16-1, 167, 205, 206,—Ве-
ликая 207, 20S, Великая 213—17, 228,
232, 238, Великая 257—8, 262—3, 266,
278, 284, 286, 294, 296, 305, 310—12,
339, 340, 354, 38S, 397, 409, 411, 415,
431, 435, 437, 439, 444, 451, 454, 455,
460, Великая Замковая 464, 466, 493,
602, 505, 511, 515, 531—2, Великая
Зам. 536—7, 548, 557, 572. :

Зар цкая, 82.
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Зборовая, „подле церкви русской Светого
Ивана, 121, 215, 291, 338, 441, 450, 503.

Іоповская (ср. съ Еповая, Еповская) 82,
(Еповая) 235, Еповская 237, первона-
чально Задаринская улочка 255, 289,
Іоповая 294, 296, 303, 316, 504, 505.

Квашельная, за Рудницкою брамою, 318,
Малая улица, Квашельна, 476.

Кенишковская, на Зар чь , 374.
Конская (нын Конная), 75,151, 185,259,

320, 471.

Кузьмо-Демьянская или Сталинская, 107.
Лоточекъ, улица отъ площади передъ двор-

цомъ къ Большой улиц , 293, обадва Ла-
точки 406, возл Евангелическаго Сбора,
453, на церковномъ грунт , припадле-
жащемъ къ Святой Пречистой 454, Ло-
точковая улица, въ черт митрополичьей
юриздики 467, 487, 534.

Млынская, на Шерейкишкахъ, 494.
Н мецкая, 64, 7У, 134, lóti, ióti, 176, 180

ІУі, 1УУ, 2 0 0 - 1 , 4tiU, і о, 4cO, 491

4У5, 531 — 2.

Острая, нрошвъ церкви Сьятои Троицы,

Деренесеншш, прохийъ
ренесенской церкви, 307.

Попречная, 125.
Пречистенская, 258.
Роконтиская великая, на Зар чь 367,

Роконтиская, противъ церкви Св. Петра
371—76.

Рудницкая. 144, 186, 199, 322, 471, 473.
Рыбная, идущая чрезъ Рыбный рынокъ,

307.

Рынковая, 167, великая 235, 289, 472.
Савичья, 101—2, Савичъ улица 127, Са-

вичая 166, 174- 5, 177, Савичая 258,
318, 424, Савичъ улица 473, 486, 557,
572.

Смилинская, прозываемая Кузьмо-Демь-
янская, 107, Смилевская 187, возл цер-
кви русской Кузьмы и Демьяна 188,
Сяиленская 189, надъ нею посвятное,
Николаевская церковь, съ іюсвятнымъ
и звонницею, 420, 427, 430, 443.

Снипишская, за мурованныиъ мостомъ,
163.

Субачовая, 126, Субачья 181, Собачая
351, 360, 362, Собочь улица 472.

Татарская, „Тотарская" 143.
Телячья, 172, 184.
Троицкая, ПО, 473.
Троцкая, 79, надъ которою костелъ Св,-

Духа (доминикан. монастыря) 193, 291.
Филиповская, (близъ Великой улицы) 234,

255, 289.
Хачуцинская, 184.
Широкая, 37.
Шклянная (Стеклянная), возл Рынка, 259,

401, 412, 424, 426—7, 430—1,443—44,
468-9, 501, 513, 518, 552, 555.

Ятковая, 4 80--1.
Свято Янская, 45, улица светого Яна, 86,

Свето-Янская 152—3, 162, 202, 222,
301, 343, 460, 504.

Вил нскій ймп раторскій Уннв рситетъ, 572—3.
Вил нскія Ц г льни (кирпичные заводы), за р.

Впліею дв пустыя 282.
Церкви си. Петра на Зар чь , забранная

Св.-Дух. православн. моиастыремъ 424,
432.

Отцовъ базиліанъ св.-Духа (Св.-Дух. мо-
настыря) на Зар чь 479.

Вил нскія церкви:
Св. Анны, 9.
Богоявленская („Богоявленія, мурованая"),

прозываемая Пятницкая,, на Великой
ул., съ цментаремъ и шпиталикомъ 224.

Воскресенская, 98, руская, заложенія Свя-
того Воскресенія 191, Воскресеиія Хри-
стова, съ кладбищемъ, въ Рынк , па
Стеклянной улиц , 259, на Шкляпной
улиц 401, въ Рыбномъ конц , камен-
пая, ц лая, съ цмешаремъ и огородомъ
черезъ Шклянную улицу, 412, 424, 426,
427—8, 430—1, 443—4, 468—470, 499,
500—2, 508, опустошенная пожаромъ
513—15, Воскресенская плебанія 518,
состоящая въ уніи 552.

Свято-Духовская, „заложены! Светого Духа
братства руского", (православная) 181,

. монастыря братскаго Сошествія Пресве-
того Духа, 287—8, Святого Духа брат-
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ства Виленскаго православнаго 350, 352,
дизунитская, на супротивъ Троицкой
церкви 412, чернцовъ дизуніи 424, черн-
цы, въ дизуніи будущіе 432, 445.

Георгіевская (Юрьевская „Светого Юрья"),
на Росс , за Острою Брамою, съ посвнт-
нымъ, была деревянная, разрушена
412—13, 416, 424, 4-26—7, 430, 443,
444.

Екатерининская („Святой Катерины"), -J58,
4ol, съ цментаремъ надъ заулкомъ, иду-
щимъ возл паненскаго мура (монахинь
Св. Михайловскаго костела), чрезъ ми-
трополичье подворье, къ фортк въ
город, ст н надъ р ч. Впленкою—404,
405—6, 427, 430, 443, 444.

Ивановская, 12, руская светого Ивана 94,
домъ попа Ивановскаго 95, 121, 125,
159—60, 164, Русская, возл Еванге-
лическаі-о Сбора 213, 216, русская 217,
недалеко Збору Евангеліщкого, подле
звопицы руское церкви 232, плацъ ея
250, каменныя развалины съ кладбищемъ
258, „залоя;енья светого Іоанна Бого-
слова", на Великой Замковой улиц , на
рогу переулочка, ведущаго къ Еванге-
лич. Сбор}', 263, 309, 401, съ звонни-
цею, 409, 413—14, съ посвятнымъ 415,
416, 427, 429, 431, 442, 441, церков,
домъ св. Ивана 536.

Ильинская, съ кладбищемъ, на Савичьей
улиц , 258, светого Иліи нророка, непо-
далеко Соборное церкви светое Пречи-
стое 277, 401, Св. Геліяша, съ посвят-
нымъ 411, 422—3, 427, 430, 431, 443,
444.

Кузьмо - Демьянская, „церковка руская
Кузмо-Демяна" 1 ul, 102. светого Кузьмы
и Демьяна, 173, руская Кузьмы и Демья-
на, на Смилинской улиц , 18S, на Са-
вичъ улиц , съ посвятнымъ, 413, 424,
426—7, 430—1, 442, 444, его цментарь

заішлъ панъ Зеновичъ, 463.
Михайловская, 12, светого Михаила, съ

кладбищемъ 258, церковь св. Михаила
Архангела, на Великой Замковой улиц ,
на рогу переулка, ведущаго къ Еванге-
лич. Сбору, 262, на рогу или углу Зам-

ковой улицы, по правой рук идя
внизъ къ замку, и переулка (нын Ми-
хайлов, улицы), ведущаго къ Еванге-
лич. или Кальвин. Сбору, 398, 401, съ
посвятнымъ 409, 410, 415—16, 419—20,
430—1, 443, 444, 553.

Николаевская Перенесенская, на Великой
улиц , на Рыбномъ конц , „ перенесеній
Св. Миколы" 259, 307-8, 401, 405, съ
посвятнымъ 410, Перенесенская, камен-
ная, съ 12-ти домовъ на ея посвятномъ
идетъ чиншъ митрополиту 411—12,
420, 424—5, на Рыбномъ конц 427,
429, 431, 442, 444, на Рыбн. к. 542.

Николаевская на Смилинской (Савичьей)
улиц , деревянная, св. Николы 106, св.
Миколы, на Савичей улпц , съ цмента-
ремъ, начиная съ этой улицы до Пре-
чистенской улицы 258, 307 — 8, на Сми-
линской улиц , съ посвятнымъ п зна-
ками отъ ея алтаря 421—2, близъ Иль-
инской церкви 423—4, на Смилипской
ул. 427, Св. Микулы, на Смиліш. ул.
430—1, на Смилин. ул. 442, 444, идя
улицею „нзъ Рынка, мимо Пятницкой
церкви, до деревянной церкви, святаго
Миколая" 556.

Петровская, руская, светого Цетра, 122,
на Зар чь , за р кою Вильнею, Светого
Цетра русская, на Великой улиц 366,
368, 370, возл Роконтпской улицы
371—3, 386, съ цментаремъ 413, им ла
свою цегельню 424, 426—7, 430—2, 443,
444, Св. Петра, ея бурсацкая, малая,
каменица на Замковой улиц —474, съ
посвятиымъ (кладбищемъ) 554.

Покровская, Покровъ Пречистое 1, русская,
Покрова Пречистое Богоматери 26—7,
30—1, светое Покровы 95, 123, 159—60,
руская светого Покровы 161, святая
Покрова 164, Покровенская или святаго
Покрова, ея домикъ возл дома Ошмян.
зем. судьи Б ликовича, и она сама близъ
ст нъ Евангелич. Сбора 216, въ тыл
Евангелич. Сбора 223, Покровы Пречи-
стое Богородицы^ 227—8, разрушена,
одн каменныя ст ны 258, русская,
Покрова 266, ея плацъ на Бернадынской
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улиц , 300, Панни Покрова Пречистое 338,
341, Покровская 388, 401, съ цментаремъ
406, 408—9, 413, 427, 429, 431, съ
звонницею 432, съ мурованнымъ при
ней кляшторонъ, и цментаремъ, обне-
сеннымъ каленною ст ною 435, 442, 444,
445, 4-50, съ кляшторомъ и цментаремъ
455, 458, передомъ къ Пречистенскому
Собору, 459, Святой Покровы 510, По-
кровенская 521, 536—7, Святой Покро-
вы 543, 552—3, 566—7.

Пречистенская, (во имя Успенія Пречи-
стая Богородицы) „Преческая" 70, Со-
борная, светое Пречистое Богородицы
98—100, Вспене (Успенія) Пречистыя
Богородицы 103, до пляцовъ церковныхъ
заложенья Светое Пречистое 92, Светое
Пречистое 94—5, 114, 159—60, 164,
200, Соборная Светое Пречистое 227,
ка едральная 258, при ней „монастырь
рускій заложенья Светое Пречистое 264,
Соборная, недалеко отъ иея Ильинская
церковь 277, Божая Пречистыя Богома-
тери, Соборная 299, 300, Виленскіи Со-
боръ 307, Соборная 309, 327, катедраль-
ная Светое Пречистое 338, катедральная

342, соборная 358—9, 387—8, 401, съ
цментаромъ при ней 403, между ея му-
ромъ и Спассшгаъ госппталемъ стояла
Спасская церковь 404, съ цментаремъ
405—6, съ десяти домовъ на посвят-
помъ Ильинской церкви ей вносится
позеиъ 422—3, 425, 427, 429, ка едраль-
ная 430, 4-34, 442 - 3 , 452, 454, 459,
принадлежащая ея госпиталю лазня, спу-
скаясь отъ Субачъ брамы къ Сафьяни-
камъ 478, 537.

Пятницкая, св. Пятницы, русская. 10, 48,
49, Пятница, 58, руская, святое Пятни-
цы 82, 103, 105, Пятницкая церковная
земля я подле стены мурованное церков-
ное Пятницкое" 106, святое Пятинцы
209—312, или Богоявленская, на Вели-
кой ул., 224, съ кладбищемъ 258, св.
Параскевы или Пятницы, на Рыбномъ
конц , 337, 401, каменная, посреди сво-
его посвятнаго 411, 422—4,427, св. Пят-
ница 428-9, 431, 442, 444, „Свято-

Пятницкая", Вилен. базиліанъ, перечень,
ея документовъ, 555—8, 564.

Христо-Рождественская, близъ Пятницкой
и Спасской церквей, по направленію къ.
Зар цкой брам , 226, Рождества Хри-
стова, на Савичьей улиц , однимъ кон-
цомъ до Спасской брамы 258, 401, съ
посвятнымъ, и сохранившимися знаками
алтаря, сложеннаго изъ великихъ кам-
ней—411, 422—3, 431, 444.

Спасская, заложенья Светого Спасса 98,
226—7, возл Пречистенской ка едраль-
ной церкви, разрушенная, 258, съ го-
сппталемъ 401, съ цментаремъ 403, раз-
рушенная и опустошенная непріятелемъ
(Москвою), стоящая съ одной стороны
между Спасскимъ госниталемъ, а съ
другой примыкающая къ муру п ст н
ка едралыюй Пречистенской церкви, за-
дом ь же (тыломъ) опирающаяся въ го-
родскую ст ну (мейскій муръ), съ цмен-
таремъ 406, 420, 422, 427, 429—30,
442, съ шпиталемъ 443, Св. Спаса,
принадлежащая ей великая шпитальная
каменица, на Замковой улиц , 474.

Свято-Троицкая, 112, Светое Троицы
набоженства руского 126, Светое Трои-
цы 146, 194, 226, 253, святая Троица,
къ ней были взяты отъ опустошенной
Пречистенской церкви большой разби-
тый колоколъ, большой лихтарь и другіе
поломанные лихтары 359, 361, 405, съ
цментаремъ, ея претензій къ сос дней
дизунитской Св. Духовской церкви 412,
422, 424—5, 431-2, 445.

Юрьевская („Светого Юрья"). См. Геор-
гіевская.

Виленскіе ци нтары или цминтары (кдадбища):
Барнадынскій, 92.
Русскіе. (См. отд льно при каждой церкви).

Вил нскіе пшитали (богад льші):
Евангелическій. 43—4, шпитальний домъ.

45, 85, 213, 215—17, 243, 300, ЗІ1,
328, 330, кальвинскій 408, 521.

На цментар Петровской церкви, иа За-
р чьи, 413.

При Христо-Рождественской церкви, 422.
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При братскоЁСвято-Духовской (православ.)
церкви, 352.

Святаго Нйкодима при костел св. Нико-
дима и Іосифа) 352,

Пречистенской церкви, къ нему принадле-
жала лазпя, спускаясь отъ Субачъ браііы
къ Сафьяникамъ/ 478.

Виленской синагоги, въ дом Рыбницкаго,
на Ятковой улиц , 480.

'— Н мецкій тпиталыіый домъ, въ переулк ,
йдучи къ костелу св. Николая 320, Сас-
скій (лютеранскій), 33S, Сасскій, пом -
щается въ Солтаішвской камениц 341,
520, 529.
При Пятницкой церкви, на ея щшнтар ,

мурованный, 55G.
•Спасеній, цри Спасской брам , іщюванпый

258, 355—6, 359, 401, тыломъ къ самой
Спасской брам , одною стороною къ го-
родскому муру (ст н ) надъ р кою Вп-
лейкою, а другою къ ст н монахинь
св. Михаила, третьего—къ Спасской цер-
кви, а четвертою—на улицу, идущую
отъ Спасской брамы къ Кальвин. Сбору,
403—4, его каиеница на посвятномъ
Николаев, церкви, 410, 420—2, 444,
446, его дв малыхъ камеиицы на Са-
вичъ улиц 473.

їроицкій (православнаго) Свято-їроицкаго
Братства), 111, при св. Троицкой цер-
кви 422.

Троицкій (при Тропцкомъ костел ), 220.

356—S.
Виленско-Литовская губернія, 572.
Вилія (въ древности В лья), р ка, 196, 282,314

357, 385, 389, 479, за нею ЯІИДОВСКІЯ ко-

писка. 481, 489—90, 495—6, 516, 522.
Вилкомирскій пов тъ, 35, 81, 133, 174, 180

341, 387—9, 437, 494, 513, 524, 546.
Вилкомиръ, городъ, 129, 213.
Вильна, Вильни, м сто Индейское, городъ, 1—8,

10—22, 26—9, 30-335, „дорога вели-
кан идетъ зъ Занелья до Віиыш" 36—
•12, 44—6, 50, 54-6, 61, Вильно 64, 69,
78—9, 81, 85, 87, S9, 91—2, 94, 9(5—7,
99—100, ЮЗ—4, 106, 109, дорога великан
•з Вильни до Лаваригаокъ 114, идучимъ
с Кролевца до Вильна u нрошодшы Ковно

ку Вильню 118, 124, ІЗО, 132, выехавшы
з Вильна 132, 135—144, 149—50, 154,
159, 161, 166, 174 — 78, 180 — 192,
194—5, у Вильни 198, 201, 203—4, 207,
208, 212—13, 217, 223—4, 226—7, 232,
233, 236—7, 240, 244, на конвокацію до
Вильна 245, 249, писанъ у Вильне 250,
252, 257, 259, з Вильня въ дорогу халъ
260, до м ста Бильна 263, жалоба на ма-
гпстратъ домнниканъ изъ-за источника
Вингровъ 265, 271, до Вильна 276—7,
290, прочъ з Вильиа отъехали 292, з
Бильна 298, 300, 307, 317, едучы черезъ
Вильно 318, послалемъ до Вильни 319,
неподалеку Вильня 324, у Вильни 325, 336,
355, 363—367, до Вильня запозвалъ былъ
338, у Вильни 373—376, з Вильня обра-
нымъЗЗб, 389—397,398—432,437, 439—
441, 450—1, 465, 466—573.

Вильн вси, село въ Вешвянскомъ тивунств ,
Жомонт. земли, 230, 242. •

Вильня, нын Внлейка, р ка, 26, Вильна 77,
91, надъ р кою Вильнею 97, надъ нею За-
р цкая брала, подле Барнадыновъ, 92, 113,
з Вильна 121, 170, 172, 182, 200, с тылу
отъ реки Вильни 225, подле мосту, кото-
рый збудованъ есть на реце ВИЛЬНИ, че-
резъ который пдутъ (отъ Вилен. Замка)
ку костелови Светого Юрья, 254, р ка
Бильна 25S, 282, на ней воеводскій млынъ
283, надъ р кою Вильнею 293, 315, на
рец Вильни 327, за р кою Впльнею 363,
366—7, до Вильни р ки 368, до самое
р ки Вилыш 375, 386, Вилейка 403, Ви-
ленка 404—6, Впленка 461, Впльпа 481.

Вингры, ключъ, псточшікъ въ г. Впльн 265,
Впнгеръ Жупранскій 293—4.

Виннпцкій пов тъ Браславскаго воеводства, 249.
Виршупы, королев, пм. въ Виден, пов т , 135,

дворъ 136—S.
Висянчинское щі ніе, въ Вплен. нов., 322.
Витебское воеводство, 81, 105, 213, 224, 318,

341.
Вишннца, им., 494.
Влодава, им., 2S0.
Влодиміръ (Владнліръ), городъ, 502.
Волковыскій пов тъ, 81„Д05, 122, 139, 141—

43, 173, 214, 274—5, 313.
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Волковыскъ, городъ, 161—2.
Волколатъ, им., 277.
Володымерекій (Владимірскій) Михайловскій

(рус.) монастырь, 248, 250.
ВлодииерсЕая (Владимірское) епископство (рус-

ское) 247, епископія 250, 565.
Володьш ръ (Владиміръ), городъ, 250.
Волынская земля, 27, 30, 123, 248.
Волынско воеводство, 2^8—9.

Волька, им., 351.
Ворняны, им. 119, 121, 128, 155.
Воронья Гора, урочище им. Гегужина, 118.
Высокій фольварокъ, Вилен. магдебургской

юриздики, 479.
Вядская держава, въ Пин. княжеств (Вяда),.

299.
— волость въ Пин. княжеств , 299.

Гданскъ, городъ, 143, 347.
Геграны, село въ Жомоит. земл , 230, 242.
Гегужинъ, им., 118.
Г дейки (Кгедейка), въ Ошмян. нов., 230, 232,

242.
Г дройтя (Кгедройтя), им. въ Вилен. пов., 319.
Гейспнъ, м стечко въ Винницкомъ пов т , Бра-

славскаго воеводства, 249.
Гечаны, им. въ Вилен. воевод., 517, 540, 545.
Глинная дорога, возл г. Впльны, 516, 522.
Годомичи, село им. Четвертнаго, въ Водын. вое-

вод., 249.
Гойдомоны, село им нія Янаницкаго, Вилкомир.

нов., 35.

Гор цЕовсЕІй Подостров цкій (подъ им. Остров-
цемъ) двор цъ, въ Ошмян. пов., 230.

Горманы, им. въ Лид. пов., „домъ Гормановскій"
322.

Городенскій (Гродненскій) замокъ, 52,146, 150,
Гродненскій 161.

— (Гродпенскій) пов тъ, 259, 511.
Городно (Гродно), городъ, 16, 52—3, 55, Гродно

214, 509, 570.
Гродненскій пов тъ. См. Городеяскій.
Губи, им. въ Ошмян. пов т , 132.
Гуры, им. въ Вилен. пов., 145, фольварокъ, надъ

р. Вильнею (Вилейкою), 293, 324, 367.

Данюш во, им., 36S.
Делятичи, им., 244.
Дилево, им., 535.
Дирвяны Малыя, им. 511.
Долгого, королев, дворъ, 35.
Долтволя, село им. Соколя, въ Волын. воевод.,

249.
Домбровно, городъ, 320.
Дорогичинскій (Дрогичинскій) пов тъ, 371.
Дорогостаи, им., 132, 213.

Друцкъ, им., 236, 336, 368.
Дубинки, им ніе, 27, 30, 83, 86, 89, 91, 93—4,

96, 98, 101, 106, 127, 160, 164, 171, 212,
213, 217, 223, 244, 372, 372, 419, 522.

Дубровна, им., 39—41, 44, 48, 61, 79.
Дусеняты, фольварокъ, принадлежащей къ Вилен.

магдебургской юриздпк , 479.
Духчи, село пм нія Соколья, въ Волын. Вое-

водств , 249.
Д дин цъ, домъ въ Замк , 9.

Ельная, им., 290—1, 293, 295,
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Жмудское епископство (католическое), 255.
— княжество, 419, Жмудское—465, 511,

515, 517, Жмудское 572—3.
Жмудь, 377.
Жомойтская земля, 81, 105, 129, 184, Жмуд-

ская з. 214, 230, 238, 242, Жомойхъ 288
503.

Жохи, им., 469.
Жупраны, м стечко, 172.

3.

Завелейскій дворецъ—им., въ Вилен. пов т ,
надъ р. Вельею, 35.

Завелье, м стность, лежащая за р. Вельею или
Бильною, по отношенію къ г. Вильн , на
правомъ берегу этой р ки, 36.

Задоржичъ, домъ въ Вильп , 7.

Зар чье, восточное предм стье города Вильни.
См. Виленскія предм стья.

Збаражъ, городъ съ областію (Збаражское кня
жество), 14, 18.

Зубовщизна, им ніе въ Волковыскомъ пов т .
274, 275.

и:.
Имбаръ. См. Амбары.
Инбары, часть Большой улицы въ г. Вильн .

См. Амбары.
Индрица, им. въ Инфлянтскомъ княж., 465.
Инфлянтско княжество, 465, 486, 487.

Инфлянтская земля, 48, 119, 121, 128, 183
250, 256.

Ифлянты, западные у зды нын шней Витебской
губерній, 183, 196, 269.

Іоповка, м стпость на Святоянской улиц , 460.

Кальварійско-Верковскій Доминиканскій мо-
настырь, конгрегація • св. Людовика Бер-
траида, 461.

Кальварія Борковская. См. Кальварійско-Вер-
ковскій Доминиканскій монастырь, 461.

Кам иецъ Подольскій, губерн. городъ, 589.

Касперовско пи. См. Шляновско -Касперов-
ско .

Келаднцы, им., 492.
КеровелишЕн, урочище на границ села Туры,

въ Вилен. воевод., 489, Ееромелишки 490.
Кі векая ар!хі пиокошя«іі»«грошшв, 226, 22?.

82
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Кі вско воеводство, 490.
Кі вскій пов тъ, 102.
Кобринская экоыоыія, 354.
Ковель, им., 267
Еов нскій замокъ, господарскій, 206.

Ковенскій пов тъ, 81, 121, 105, 204, 206, 237,
303, 462, 465, 524, 547, 552.

Ковно, городъ, 118, 129, м схо Ковенское 173»
174, 206.

Ковче, село и фольварокъ въ Волынскомъ вое-

водств , 249.

Койраны, им. въ Вплен. пов., 218.
Константиновичовскій заст нокъ, 537.
Копыле, село въ Волын. воевод., 249.
Королевецъ, городъ, 118, 350, 377, 489, 490,

495—497.

Корона польская, 97, 210, 262, 331, 410, 417,
511.

Корсинъ, село им. Соколья, въ Волын. воевод-
ств , 249.

Костеневичи, им. въ Ошмян, пов., 231.
Костровицы, им., 549.
Краковъ, городъ, 14, 204, 296, 309, 458, 524.
Красное, городъ, 387.
Кривоногово, им. въ Новгород, пов., 298, 299.
Кригяны, Крикяны, фольварокъ им. Тейкинь,

въ Ошмян. пов., 230, Крикянскій фольв.
231, 242, 510.

Кричинъ, им., 364.
Кротопшнъ, им., 39, 40, 41, 61, 79.
Кузьмичи, им. въ Волковыскомъ пов., 275.
Кульзовскій домъ въ Вилен. пов., 145.
Куп човъ, резиденція Кіев. митрополита Фели-

ціана Володковича, 565.
Куриловскій фольварокъ, въ Виден, нов., 151.
Куркли или Щитишки, им. въ Вилкомирскоиъ

пов., 494.

Ж.
Лаваришки, им., 114.
Леввнншки, фольварокъ Вилен. магдебургской

юриздики, 479.
Ледяяы, городъ, 129. -
Лида, городъ, 156, 157, 224.
Лидскій пов тъ, 58, 145—149, 152, 155, 157,

202, 213, 237, 244, 278, 322, 324, 386,
387, 467, 487, 527, 532, 534, 535, 546,
549, 551.

Литовская провинція, 509, 529, 530, 531, 515,
516.

Литовское княжество, 378, 386, 387.
Лужины, дворъ, 371.

Лукишки, село въ Вилен. пов т , 192, фодь
варкъ, 351.

— грунтъ на Вилен. предм. Антокол 479.
— Виленское западное предм стье, 192, 314,

349, 385, 485.
Лукна, р ка въ Вилен. пов., 113.
Луцкій пов тъ въ Волыцскомъ воев., 248.
Лычнчи, им. въ Новгород, воеводств , 230, 231,

Лытчичи 242.
Лысая гора, на Вилеи. иредм стьи, на Шерей-

кишкахъ, 481.
Люковско поле, урочище въ Вилен. пов., 197.
Ляховичи, им., 351.

Мазов цкая з иля, 61, 63, 80.
Марсовое поле, подъ Краснымъ, 387.
Медники, им. въ Виден, пов., 132.
М легянсвій дворец*, въ Ошмян. пов., 231.
М легяны, фольварокъ, ии. Тейкинь, въ Ошмян.

пов., 230, 241.

М м жа, м стечко, 145.

Менсинарія св. Троицы, въ замк , 9.

М нскій (Минскій) пов тъ, 39, 40, 173, 181.

Монскъ (Мияскъ) ии ніе и городъ, въ Мазо-
вецкой земл , 61, 63, 80, и схо Меньское
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116, 146—149,151, Минскъ 309, 311, 396,
466, 496.

Меркаяна, р чка въ им. Тейкиняхъ, Ошмян.
пов., 230.

Мигунцы, село им. Порудомина, въ Виленскомъ
пов., 201.

Мияскій женскій базнліан. монастырь, 471.
Минское воеводство, 129, 161, 214, 318, 465, 527.
Минскъ городъ. Си. М нскъ.
Миткуны, им. въ Вилен. пов., 113.
Митруковскі грунты, им нія Рудова, въ Вилен

воевод., 264.
Михлино, им. въ Луцкомъ пов т , Волын. вое-

водства, 24S, 249.

Мозырскій пов тъ, 97.
Мосаръ, им., 99.
Москва, городъ, православный русскій народъ,

русское государство, 320, 377, 378, 391,
447, 450, 499, Московская инкурсія 553,
провіанты Московскіе 555.

Московская земля, 142.
Мотогощ , село им. Соколья, въ Волынскомъ

воевод., 249.
Мстиславско воеводство, 81, 105, 341, 451.
Мусники, им. въ Вилен. пов., 298.
Мыша, им., 97, 127, 250, 280.
Мяд ль, городъ (въ н мъ земскій судъ), 230,

(врядъ у Медели, книги Мядельскія) 231.

Навозъ, село им. Соколья, въ Волын. воев., 249.

Немонъ, р. 206, 496.

Нерево, село им. Семяковщизны, въ Вилен. воев.,
535, 536, Нерово или Омулыцизна, фоль-

варокъ, 549, 550.

Несвижскій женскій (католич.) монастырь 250
251.

Несвижъ, им., 45, 54, 55, 86, 87, 235, 237, 250
251, 255, 259, 28У. 297, 354, 355.

Нешкаболисъ, с ножать села Стракишокъ, Троц
пов та, 326.

Новогородокъ (нын Новогрудокъ), городъ, 146,
147, 149, 150. 251, 286, 396. 433.

— С в рскій, городъ, 549.
Новогородскій (нып Новогрудскій) пов тъ, 40

99, 183, 242, 298, 527.
Новогородское воеводство, 77, 81, 99, 147, 149,

165, 181, 214, 223, 230, 231, 237, 290,
398, 417, 467, 491, 524, 526, 546.

О.
Озодишки, им., 288.

Олыка, им., 45, 54, 55, 86, 87, 235, 237, 250,

251, 255, 259, 289, 297, 354, 355.

Омулыцизна или Нерово, фольварокъ въ Вилен.

воевод., 549.

Орша, городъ, 214.

Оршанскій пов тъ, 81.

Осемборово, им ніе 13, 23

Острая Врама, южныя городскія ворота въВильн .
См. Вил нскія брамы.

Остров цъ, им. въ Вилен. пов. 223. 230, 231,
242, 243.

Ошмяна, городъ, 213, 374.

Ошмянскій („Ошменскій") пов тъ, 62, 90, 103
132, 147, 181, 188, 223, 229, 230, 231,
232, 233, 238, 240, 242, 250, 256, 262,
269, 284, 291, 303, 305, 313. 378, 495,
510, 524, 527, 546.

Памекольнисъ, заулокъ въ Вильн , йдучій БЪ
Лукишкамъ, за брамою Вгаенскою, 192.

ІІелоконцы, село им. Порудомина, въ Вшек
пов., 201. •*
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П траш вичи, село въ Волын. воевод., 249.
Пинсвін пов тъ, 92, 105, 161, 162, 224, 385,

465, 487.
Пинскъ, городъ, 237, 260, 300.

Нишно, им. въ Полоцк, пов., 53, 54. >
Ловильна, фольвар. въ Вилен. пов., 148—151

Повиленскій дворъ 170, 171, Повильно
172, до Повидьна 319.

Погольшн, дворъ въ Ошмян. лов., 378.
Подвысокій, фольварокъ, принадлежащей къ Ви

ленской магдебургской юриздик , 479.
Подл еь , село им нія Соколья въ Волынскомъ

воевод., 249.
Полоцкая земля, 29, 34.
Полоцкій пов тъ, 53, 54.

— гостинецъ (большая дорога), на преди стьи
Зар чьи, 374, 375.

Полоцкое воеводство, „Полотское" 81, 91, 105,
188, 214, 224, 245, 246, 247, 302, 539.

Полоцвъ, городъ, 452.
Поломаны, дворъ, 371.
Полукня, им. 380.
Понев жъ, городъ, 240, 307.
Попорте, дворъ въ Полоцк, воевод., 367.
Порудомина, им. въ Вилен. воевод., 150, 151,
Порудоминско , въ Вилен. пов., 201.
Почшпка, пустовщина, 231.
Протасовичи, им. 385.
Пурвы, село въ Вилен. воевод., 489, 490.
Пустынскій базиліан. монастырь, 499.
Пушкарня, часть города Вильны, возл костела

св. Юрья, 83, 178, въ г. Вильы 266
326.

Радоминъ, им., 50.
Рай, фольварокъ за р. Вельею, у мурованнаго

моста 91 и дворецъ, 92.
Райцы, им. 388, 389, 433, 441, 450, 451.
Раконцишви, им. См. Юргишки-Раконцишки.
Рдудтовъ, им., 524.
Рееко им ніе, въ Вилен. пов т , 192.
Ринга, р ка, 90..
Рожанка, им., 280.
Роконтиская дорога, идущая отъ Роконтигаской

улицы въ г. Вильн въ им. Роконтишки,
375.

Роконтискій господарскій дворъ, 363, Роконти-
шки 366—8, 386.

Ромейкишки, домъ (им.) въ Ошмян. пов., 378.
Роса, Виден, предм стье. См. Виленсков пр д-

м сть Роса. 463.

Рудка, им. въ Дорогичинскомъ пов т , 371.

Рудовъ, им. въ Вилен. воевод.. 264.

Рудомина, м стечко, 145.

Руды, село въ Волын. воевод., 249.

Русиновъ, им., 515, 517.

Русь, русская земля, 224, 226, 257, 262, 277,
299, 308, 327, 341, 355, Руссія 355—6,
389, Ягелло въ 1387 г. Русь и Москву
воевалъ и Русь (рус. пл нниковъ) въ
Вильну привелъ—391, 398, 433—4, 437,
447, 450—2, 454—5, 458, 462—3, 4б9,
499, 509, 532—3, 518, 521, 525, 528, 539,
551, 556, 564—5, Росія, 566, 563.

Рута, митрополичье им ніе, 398, 463, 507.

Р тацкій пов тъ, 105, 259.

С.

Савнчи, им., 45.
Сафьяннки, часть города Вильны, надъ р ч.

Вшейкою, выше Претастенскаго Собора,
478.

С лица, село въ Винницкомъ пов х , Брасдав-
скаго воеводства, 249.

Сомаковщнзна, им. въ Вилен. воевод. 535—36,
въ Лид. пов., 549—50.
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С рокяшки, часть города Вильны. Си. Ш р й-
кишки.

Ситовичя, село въ Волыи. воевод., 249.
Словенскъ, село въ Ошмян. пов., 232, Словен-

ское 242, 307.
СЛОНИМСКІЙ пов тъ, 161—2, 200, 290, 313, 527.
Слонимъ, городъ, 214, 224. 260, 371.
Смердинъ, село ил. Соколья, въ Волын. воевод.,

249.
Смоки, часть города Вилыш, возл Рыбнаго

конца, на Великой и Спасской уліщахъ,
485.

Смоленское воеводство, 341, 467, 544.
Смоленскъ, городъ, 246.
Сиоргонн, м стечко, 111, 366.
Снипишки, с верное иреди стье г. Вильны, 163,

516.
Сойди, село, 174.
Соколье, ии. въ Вольт, воеводств , 249.

Сокольскій монастырь (уніат.), им ющій быть
построеннымъ и уфундованнымъ въ г.
Сокол , 249.

Соленики, фольварокъ Виленской магдебурской
юриздики, 479.

Соле тайки—Вольшія и Малыя, им. въ Вплен.
нов., 573.

Солтанишки, село, 321.
Стародубовскій пов тъ, 534.
Старос ль , село им. Соколья, въ Волын. вое-

вод., 249.
Старые Троки—Стракишки держава, въ Троц.

пов т , 326.
Старый Воловичовскій дворъ въ Вильн 44.
Степановскій доїть, подвилен. фольварка Рая, 92.
Стракишки, Село державы Старыхъ Трокъ, въ

Троц. іюв т , 326.
Судорви (Судерви), им., 33, 174.
Суско, село въ Волын. воеводств , 249.

Т йкини, им. въ Ошмян. нов., 230, Текини, 232.
233, 240, Текины241—2.

Тейкинскій Евангелнч. костелнкъ (еборъ), 229,
наданье ему 230, Текинскій 241.

Т йкины Козиинскій, фольварокъ въ Ошмян.
нов., 230.

Т тч , 455.
Т хановецъ, им., 373.
Тилжа (впосл дствіи Тильзитъ), геродъ, 496-

Торунь, городъ. 347.

^роки, городъ, м сто Троцкое 260, 368.
ТрокинЕКи, им. въ Виден, пов., 194.
Трокиницкая стодола (корчма), 195.
Троцкій пов тъ, 326.

Троцкое (Трокское) воеводство 81, 161, 214,
237, 317, 367, 387, 546, 565.

Трус вичи, им. 219.

Упита, им. въ Троц. воеводств , 81, 278.
Упитскій пов тъ, 238, 304—5, 323, 370, 385,

451, 531, 524.

Улитекое староство, 238.

Фурсъ, им., 341.
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Хальче, им., 55, 100, 233, 235, 255, 288. 451. |Хр ны, им., 487.

Цехановъ, им., 294.

Чадосы, им., 464.
Четвертное, им. въ Волынской земл , 248—9.

Чорная, 246.

ттт
Швокунъ, и п., 231.

Шембел вскій Порудоминскій фольварокъ, въ
Вилен. пов., 151.

Ш птицы, им. 462, 546.

Ш р йЕишви, часть города 58—9, за замкомъ
183, 271, Серекишки 276, подъ Лысою го-
рою—481, 494.

Шерешевъ, городъ, 6.

Ш шолы, им. въ Вилен. пов., 254, Шешоле, 437.

Шидлов цъ, им., 259.
Шкловъ, им., 97, 127, 250, 280.
Шляновско -Касперовско им., въ Ковен.

' 206.
Шпирчинская нива им нія Юргишекъ, въ Ви-

лен. пов., за р. Лукнею, 113.
Шнипишки (нын предм стье Снипишки), село

за р.Вельею. за Вилен. мурован, мосхомъ.
92.

Щнтшшсн или Куркли, им. въВилкомир. нов., 494.

э.
Эйтаны (Ейтаны), им. въ Жом. земл , 184.
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го.
Юргншки-Раконцишкн, им. въ Виден, воевод.

и пов. 104—5, надъ р кою Вильнею 112,
113, 119.

Юршишъ, доиъ, близь церкви Св. Анны, 9.

Яворовъ, городъ, 461.
Яваницко им ніе, въ Вилкоиирскомъ пов т ,

35.

Япаш , Вацкое (им. Ваки) село въ Троц. вое-
водств , 317.

Ярославь, ии., 494.



III

7 Я І З І ТЕ Л Ь
П Р Е Д М Е Т О В Ъ.

Адамашокъ, камка толковая, отъ г. Дамаска,
откуда первоначально получалась; насовепъ,
адамашкомъ влосянымъ подшитый 269.

Академикъ, студентъ іез. академій, 313—14.
Аксамитъ, бархатъ, 136.
Альк ръ, угловая или боковая комната, 280.
Антаба, ручка, рукоятка, 214, 280—1.
Анцкотъ, ксендзовская одежда, 218.
Аптекари, виленскіе: Янъ Цигулка 13, Филипъ

76, Мриглодъ 139, Якубъ Яблко 167»-
виленскій м щ. Давидъ Шичъ 196, Ми-
хаилъ 282, Павелъ 283, Михаилъ 307,
Войтехъ, на Росс 478, Янъ-Викентій
Сальведеръ 481, Альбрихтъ Шнейдеръ
501.

Арфа, музыкальный ниструментъ, 186-
Арфиста, арфистъ, Виленскій, Япъ Петровскій

186.

Вабинецъ, передняя часть церкви или костела,
предназначенная для жерщинъ; Вилен. Во-
скресенской церкви, 412, 424, 426.

Вакшта, башпя (въ город, ст н ), у Пречистеп-
скаго собора, 404.

Бальверчикъ, цирульникъ, 141, бальверъ 158,
бальверъ присяжный Юрій 194, Давпдъ
260, Ганусъ 261, 273, Александръ въ лазші
на Зар чьи 302.

Барва, ливрея, 167.

Варгованый, боргованый, взятый въ кредитъ,.
въ долгъ, товаръ, 142.

Ваумистръ, архптекторъ виленскій 10.
В рфалъ, принадлежность цирулыш, 141.
Виретъ, ксендзовская четыреугольная скуфья,

167.
Воргованый. Сіг. баргованый.
Воргъ, заемъ, кредитъ, 142.
Ворздо, посп шно, скоро, 374.
Ворэдый, скорый-часъ, 374.



- 657

Бранка, вышитая кайма, украшеніе одежды; пер-
ловая, 195.

Вратства Вил нскія:
Святой Анны, его каменица, малая, на

Рыпковой улиц , 473.
Спято-Духовское, православное, 181, 288,

350, 352.
Кожемяцгсое, 477.
Купецкое, 359.
Кушиерское (скорпяцкое), 359, 471.
Папское, русское, 358.
Пятницкой церкви, 556.
Св. рожанца, при костел Св.-Духа, 426,

475.
Свято - Троицкое, церковное, 111, 131,
412.

Швецкое (портняжное) цеховаго ремества,
русское, 106.

Свято-Янское, называемое Mons pietatis
219, Божьяго Т ла и Милосердій 222,
при приходскомъ к. Св.-Яна 301—2.

Вритванна, противень 136.
Броваръ, винокурня или пивоваренный заводъ, 3.
Врукъ, мостовая, 193.
Бунтъ, связка, 496.
Вурдъ, ссора, чішечы бурды 175.
Вуренье, разрушеніе, парушеніе, тестаменту 65,

69, 80, буренье позву 201.
Бурить, нарушать, разрушать, G7—8, 80,—по-

зовъ 154.
Бурнатный, темно-краспый 132, 136, 274.
Бурса, общежптіе (ученическое), 42.

Валилотокъ, постельная принадлежность, 379.
Ваненка, ваниочка, мосендзова одпа 136.
Вахта, стража, 177.
Вахтовникъ, сторожъ, 174—5, 177—8.
Вдячность, благодарность, 86.
Великодно , пасхальная дань, подарокъ, 9.
Великъ день, Пасха, 4, 8.
Веселье, свадьба, 195.

Вижъ, лице, которому судомъ поручепо произ-
вести освнд тельствовапіе чего шібудь, П.

Винда, воротъ, 169.
Витина, барка, 11S, на р к Вельи 173.
Войлотникъ, войлочный мастеръ, 367.
Волчокъ, кухонная вещь, волчковъ жел зныхъ

два 136.
Вор къ, м шокъ 136.
Выводъ, разъясненіе, доказательство, 8.
Вылучиги, выд лить, 27.
Вязень, пл пігакъ, 199 и везепь; два вязня шве-

да 270.

Гаить, открывать, я не допущу гаить этого го-
рячаго суда 72—3.

Галебардъ, алебарда, 170.
Галка, шарикъ, кгалекъ мыла чотыріг, 136.
Гам ръ, чугуяко-шавидьный заводъ, 149.
Гамалія, принадлежность ружья, иулгакъ съ га-

маліею и з пороховшщою 178, за 30 зол.
зе сребромъ 295.

Гамовать, задерживать, воздерживать, предосте-
регать, 273—4.

Ганить, осуждать, опорочивать, G8.
Гаатфаеъ (Ilaudfas), рукомойникъ, 311.

Гати (подштанники), кгати одни 141.

Гафтъ, шитье, шовъ раны, 158.

Гвалтъ, изд льная повинность 9, млынный, 14.

Гволи (кгволп), произвольно, 375.

Г н ралъ, судебный приставъ, королев, земскій

297, 302—3.

Г рада (съ п нецкаго), вещи, назначаемый въ
приданое, и вообще домашнее движимое
имущество, 351.

Гербы шляхетскіе, м щапе^жшъ люди простые
не могутъ ихъ им ть 65.

83
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Г рнакъ, ариякъ, чирвоный каразіевый 178,
чорный люндышовый 288.

Горлица (кгерлица), изв стный сортъ сукна, ІЗб.
Г цованый, наостренный, 136.
Гойный, щедрый, обильный, жродла водные-

гойные потоки свои мають, 265.
Головннкъ, уголовный преступнику и до турмы

до замку, на головники збудованую, вса-
дилъ, 319.

Господа, квартира, 51, 70, 75, 118, 127, 13о,
132, 141, 158, 166, 174, 181, 184, 253,
сталъ господою 257,259, 268—9, 272—3,

291—2, въ господе своей въ светлоце 295,
318—19, 325.

Господарь, хозяин*, управляющій, 76, 141, 169
195, 302.

Господиня, хозяйка 295.
Гречиха, 137.
Гридня, пріемная комната, 373.
Гродъ, гродскій судъ, 492—4, 498.
Грубриновый, отъ „грубринъ"—родъ толковой

матерій,—плащикъ 136.
Гультайско, праздно, л ниво, мошеннически, 193.
Гунька, коверъ, 136.

Д лія. См. Дылія.
Д люра, верхняя одежда, шуба, лязуровая, фа-

люндышовая, адамашкомъ подшытая, зол.
50-тъ, 295.

Деньги (pieniądze), московскія 377.
Д фалькація, вычетъ, скидка, 301.
Доводь, доказательства. 2ва.
Докторъ, въ вилен. іез. коллегіум 15, 17, 21,

Виленскій, войтъ Станиславъ Сабина 56,
Симонъ, им ющій каменицу въ Вильн ,
86, Янъ Маясъ, Вилен. докторъ медицины,
338, 341, радца Станиславъ Леопольдъ
Романовичъ 479.

Доломанъ, короткій плащъ съ форм куртки,
ядамашковый, поманраичовый, зол. 60-тъ,
295.

Домъ у здный, за зжій домъ, 92.
Дорха, одежда, дорхи дв кармазинове, кошт,

злотыхъ чтырдестя, 379.
Дробязги, мелочи, мелкіе предметы, 295.
Дропястый, пестрый, конь сиво-дропястый 260.
Друкарь, тииографъ Вилен. Ленчицкій Даніель

94—96, Янъ Карчанъ 159—161, 164—6,'
438.

Дилія, верхняя одежда, плащъ, фалюндышу бур-
натнаго, кошт. О копъ, 70, дылея сукна
муравскаго 111, дылея чирвоная люнская
съ петлицами лазуровыми 178, дылея 195;
зъ лосей скуры делія, при кторой зъ обу
стронъ дюрки злотисте, срибне и шнуры
злоте зъ иглицами злотыми срибными,
кошт. зл. сто, 379.

Едвабный, шолковый, 70.
Еднальный, примирительный, мировой, листомъ

еднальнымъ 83.
Ікзакторъ, сборщикъ поборовъ, екзакторы мей-

скіе 296.
Ексцепція, изъятіе, исключеніе, 376.

Ексц съ, безчинство, безпорядокъ, проступокъ
211, 292, 322, 323, 382, 386.

Ермякъ, армякъ: б лый тепкій (тонкій), зъ стро-
кою б лою нитянною, зъ гузиками б лыми
нитяными 193.

Жадинъ, никто, 3.
Жад зникъ, торговецъ жел зоиъ, Виленскій 56.

Жродло, ключъ, источникъ, жродіа водные, гой-
ные потоки свои маготъ 265.
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Жупанъ, кафтанъ тонкаго сукна, бурнатный
козацкій 175, 176, фалендышевый бурнат-
ный 195, атласовый, кармазиновый, кошт,
зл. полтораста; жупанъ желтый атласовый,
при нимъ два тузины гузиковъ злотыхъ
зъ шмарагами, кошт. зл. триста; жупанъ

дорхи иеніоней, гузики срибне злотисте
два тузины, кошт. зл. сто двадесте; жупанъ
китайчаный фіалковий, кошт. зл. сто; жу-
панъ мусулбасовый вишневый, зъ гузи-
ками злотистими два тузины, кошт. злот.
сто, 379.

Завитый, окончательный, завитый рокъ (окон-
чательный срокъ, терминъ) 263, 297.

Заводою, въ перегопкзу 322.

Загаені , открытіе с}тда, 72.

Загаить, объявить судебное зас даніе откры-
тымъ, 75.

Загамовать, задержать, 253.
Закрочить, пріостаповить, задержать, 107.
Замошникъ, занимающійся выд лкою замши, 97.
Занехать, замедлить, оставить, чинить не зане-

хаетъ, 302.

Запов трить, заразить моровшіъ пов тріеиъ,
197.

Запов троный, заражонный моровымъ пов т-
ріемъ, 197, 298.

Занозовъ, вызовъ для явки въ судъ, 264.
Заулокъ, переулокъ, 70, 77, 92, Савичи улицы

173, за костеломъ св. Николая 174, Па-
мекольнисъ 192, Кузьмо-Демянскій 198.

ЗбаноЕЪ, жбанъ, турецкій 136.
Збытокъ, излишество, бесчипство, чинечы збытки

175, 177, 292, 29 3, 324, 325, 386.
Зверцядло, зеркало, 136.
Звоница, колокольня, въ Вильн , недалеко збору

Еванелицкого, русское церкви (Ивана) или
Покрова, 232.

Зегарикъ, часы, з вагами, малый 136.
Злотарь, золотыхъ д лъ мастеръ, виленскій 7, 8

злотникъ 72, золотарь 83, 92, 104, 119,
128, золотарь 132, злотникъ 140, золотарь
162, злотникъ 411, 487, 541.

Змрокъ, сумерки 261.
Зневага оскорбленіе, 269. t

Зрадливый пзм нническій, зрадливое зраненье
158—9.

ЗЕЕ.
Нмбарникъ (амбарникъ), торговець изъ лавокъ

или Амбаровъ, въ г. Вильн , 272.
Ингрихтовый замокъ,—замокъ съ перегород-

ками внутри,' входящими въ прор зы бо-
родки ключа, 339-

Инквизиторъ, сл дователь, 263, 296.
Инквизиція, сл дствіе, разсл дованіе, 263.
Ннкурсія, паб гъ, нашествіе, Московское 439,

на г. Вильну 430, 443.

Инстинктъ, требованіе, указаніе, наущеніе за
инстипктемъ пана 377.

Интеррогаторіумъ, вопросные пункты, 74.
Интроыисія, вводъ во влад ніе, 264.
Информація, св д ніе, удостов реніе, 263, 378.
Истизна, сумма долга, безъ процентовъ, неу-

стойки, судебныхъ издержекъ и т. под.,
150, 198.

ЗсС.
Кабатъ, женскій камзолъ безъ рукавовъ, атла-

совы, вишневы, 136.
"Кадильннца, кадило, 211.

Кадукъ, выморочное им ніеі право на влад ніе

этииъ им ніемъ, р , 345; 347.

кафтанъ, аксайиту чорного,



- 660 -

Казнод я, пропов дникъ, Вялепскаго Саскаго
Сбора 65, Еазнод й 115.

Калита, мошна, карманъ, 51.
Камень, м ра в са въ 40 литов. фунтовъ, = 36

рус. фунтамъ и 17 г лотаиъ, 144.
Капелюшъ, шляпа, 136, 288.
Кашцизна, дань съ питей—пива, меду и проч. 9.
Каразія, толстое сукно, лазуровая, ангельская

(англійская) 315, каразыевый—изътолстаго
сукна, 193.

Катъ, палачъ, 190.
Кафтанъ, парный атласовый, зъ гузиками дроб-

ными, злотистеми, кошт. зл. осимдесятъ-
379.

К ча, суконный плацъ, над ваемый поверхъ во-
оруженія, турецкая 178.

Кешень, карманъ, 295.
Килннъ, коверъ, килины перское два, зл. петде-

сятъ 379.
Китайка, тафта, толковая матерія, 136, китайка

дупля (двойная) 166.
Клейноты, драгоц нпыя вещи, 253.
Клусомъ, рысью, 322.
ІСнигн, царскія замковыя 13, великій и малыя

136, замковыя Виленскія 198, сурогатор-
скія, Виленскія гродскія 273, капитульныя
Виленскаго собора (рус.) 337, 341, писар-
скія сессійныя русской лавицы въ Вилен.
магистрат 359.

Жня8ья, Литовскіе 1, князь епископъ 2, 4, Голь-
шанскій 4, Юрій Андр-евичъ Масальскій
11, Збаражскій Яковъ 14, Воронецкій
Яковъ 14—22, Николай Юрьевичъ Ради-
вилъ и Константинъ Константиновичъ
Острожскій, 26—7, Зо, Янушъ Болеславо-
вичъ Свирскій 29, Александръ Пронскій,
Станиславъ Свидровіусъ и Ыатеушъ Еан-
нидесъ, 31, Богданъ Андреевичъ Луком-
скій 39; Слуцкіе Семенъ Юрьевичъ и
Юрій Олельковичъ, княгиня Жилинская,
44; Еонст. Острожскій 47; Лукашъ Боле-
славовичъ Свирскій 50; Иванъ Андревичъ,
Иванъ Борисовичъ Лукомскіе, Аграфена
Дукомская 53—4; Николай и Альбрихтъ
Радивилы 65; Пузины 76, Боровская, Со-
колинскаяДСвирекая 99, великій Москов-
скій 142.

Когнндія, дошшгіе, 37G.

Кожушекъ, шубка атласовый, папужи, горно-
стаями подшиты, кошт. зл. сто двадестя,
379.

Коледа, подаянія духовнымъ лицамъ въ празд-
никъ Рождества Христова, 9.

Колеса, т лега, повозка, 82.
Колл гіатъ, живущій въ коллегіум , студентъ,

24—5.
Коллегіуиъ, школа, коллегія, виленскій іезут-

скій, 14—19, „колегіумъ мужовъ Закону
або братьи и товаришства, што се назы-
ваютъ езуиты", 21—25, 42.

Колпакъ, росомаковый, бурнатнаго сукна, 136,
сукна жолтого, кунами подшитый 176,
пильстяный, самороднымъ борбомъ подши-
тый, 10 зол., колпакъ фалендышовый, сукна
бурнатнаго, кошт. зол. три—274, лишій
сукна шарего, 53 зл. 277, чырвоный пол-
шкарлатный, собольцомъ подшитый 295,
колпаковъ, соболями подшитыхъ два 298.

Кошка, священное облаченіе въ римской церкви,
въ форм б лой рубахи, 221.

Конвиеаръ, мастеръ оловянной посуды, литей-
щикъ, 80—1, 116.

Конвокація, созваніе сейма по случаю смерти
короля, 245.

Конгрегація, собраніе, общество, Виленская, при-
надлежащая ей, прежде Красовская, малая
каменица, на Рынковой улиц , 472, кон-
грегація Св. Яна святоянскаго костела) 472.

Конн, лошади, возники и рабочіе 232.
Коновка, кружка, жбанъ, 133, коновь циновая

218.
Контрибуція въ Вильн , Шведская и Саксон-

ская, 555.
Конфесія, испов даніе, Авгуштанская 115—16.
КОП НЯЕЪ, дождевой плащъ безъ рукавовъ, 136,

каразыевый, лазуровий, подшитый, кошт.
5 копъ гр. л. 193.

Кордбановый, сшитый изъ козьей кожи, треви-
ки новые кордбановые 189.

Кордъ, короткій мечъ, 132, 166.
Костелы или Сборы Гельвецкіе, 32.
Кошу ля, рубашка, 136.
Крамннкъ, торговецъ, лавочникъ, 272, крамаръ

323.
Крана, лавка, краны темные 112,
Крнлошан , церковный причтъ, Впдеш Пречп-
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стен, соборной церкви 99, 299.
Круцификсъ, распятіе, коштовний и побожний

219, 221,
ІЕубки, два серебреные — полтори гривны 195,

два 232, кубковъ съ золоченными краями—
четыре 351.

Кульбака, с дло, 318.
Куница, какъ единица дани, по фундушу князя

едора Ивановича Ярославскаго и его су-
пруги Олены на Виленскую соборную цер-

ковь Пречистой Богородицы, съ Вядской
его державы идетъ (ежегодно) дань „со-
рокъ вунпцъ и куница не шерстью, но
грошми, каждую куницу по 12-ти грошей",
299—300.

Кунтупгь, верхняя одежа у поляковъ, чарный,
сукенный, рисями ножковыми подшитый,
зъ гузаии злотеми, зъ рубинами, кошто-
валъ злот. шестсотъ, 379.

Куррумъ (currum), теченіе, 438.

Л.

Лавица, Литовская и русская въ Вилен. маги-
страт 211, русская, ея сессія состоялась
въ митрополичьемъ двор , при Пречистен-
ской соборной церкви, 358, писарскія сес-
сійныя книги рус. завицы 359.
греческая 418, лава русская 421, 447.

Лазня, баня, въ Вильн , подъ замкомъ, возл
костела св. Марій Магдалины, 70, лазни,
на Зар чьи, близь моста, 90, на Зар чьи
302.

Легумина, съ стные припасы, 286.
Лезный, люзный, праздношатающийся, бродяга.

193.
Лвтіа, 299.
Литра, фунтъ, а шолку чорнго литеръ осмь 144.
Лифа, лихва, ростъ, проценты, 225.
Лвц , поличное, 319.

Ложки, чотыри серебреныхъ—грывна одна 195.
Ложовникъ, д лающій ложки, 326, 372.
Лотерство, мошенничество, 177.
Лыжка, ложка, лыжекъ срыбныхъ шесть, важили

гривень три, за не злот. шестдесятъ, 379.
Лнхтаръ, подсв чникъ, 136.
Лучникъ, мастеръ, д лающій луки, виленскій

Лавринъ 4.
Л сованый, возъ робочій л сованый 137.
Л тникъ, легкая одежда, которую женщины но-

сили подъ верхнимъ платьемъ, „д тники
д вкомъ (дочерямъ) два 232, одинъ—му-
хаеру турецкаго совсииъ, а другій—про-
стого мухаеру 288.

Люндышовый, (файлендышовый), голландскаго
сукна, гермакъ чорный люндышовый 288.

Лятарня, фонарь, 136.

Магерка, венгерская шапка, коштовала зол. пул-
тора 274.

Маирамъ, membrana, б лый листъ съ подписью,
голый, неписаный, только на затылку пе-
чати написаний, на аркушу з чотирма
печатьми вернулъ. 192, мембраны 167, 375.

Мандрнкъ, сыръ, 137.
М досытцы, Нпленскіе, 282.
М дъ, сыченый 84, меду пресного кадекъ иед-

ныхъ иолпеты 136.
М сницы, мясные рады, 126.

М чникъ, мастеръ, д лающій мечи, Вилен. м щ.
ІІетръ Василевичъ, 421.

Мянц ръ, монетный мастеръ, королев. Впленскій
89.

Мнтвжъ, короткій чапракъ на лошади — фален-
дышу червоного 318.

Моздзернкъ, ступка, 136.
Москаль, вяролоиный 386, Гришко Обуховпчъ,

швецъ, им ющій.свой доиъ на цментар
Екатеринеиской церкви, 405.

Москаль, Москов. непріятель 485.
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Московитика, московское нашествіе, hostilitag
406, мосховитика 412.

Москвитннъ, в роломный непріятель, 386.
Москевка, изъ Москвы, супруга вел. князя Але-

ксандра, 391, 447.
Мостовничій, чиновникъ, наблюдавшій за мо-

стами и дорогами, сборщикъ пошлины за
нро здъ чрезъ Виленскій муровапый мостъ
357—8.

Мостовое, пошлина, плата за про здъ чрезъ Ви-
ленскій мурованый мостъ, мостовой до-
ходъ—357—8.

Мужи, крестьяне, — домохозяева, Вядской воло-
сти, въ держав Вяд —, 299.

Мулы, дамскія туфли 136.
Муравскій, змравскій, муравское сукно 111.

Муръ, каменная ст на, м стскій (г. Вильны), у
Бернардин, костела, надъ р. Вилейкою, 97,
близъ Велейской брамы 88, местскій, надъ
р. Вильнею 72, противъ Смылинской или
Кузьмо-Демьянской улицы Ю7, подле Ви-
лейской брамы 13-J.

Мусулбасовын, (отъ мусулбасъ—бумажная ткань),
жупанъ 379.

Муха ръ (мухояръ), бухарская ткань, бумажная,
пололамъ съ шерстью и гаолкомъ, летни-
ковъ пара—одинъ мухаеру турецкаго со-
вспмъ, а другій простого мухаеру 288.

Мыдлярь, мыловаръ, 175.
Мынца, мопетный дворъ, виленская королевская,

16, 17, 22.

Нагаечннкъ, д лающій нагайки, 375.

Награвать, пзд ваться, 202.

Надза, (nędza), нужда, нищета, 245.

Накладъ, ижднвеніе, издержки, 4—5.

Нарожный, угловой, 26—7, 30.

Насов нъ, верхняя одежда, зеленый, подгранат-
ный, адомашкомъ влосянымъ подшитый,
зе злотыми петлицами, 150 зол. пол., 269.

Настулыса, настелка, (настилка), подс дельникъ,
до седла старая 136.

Наступникъ, преемникъ, 300.
Н д ля, воскресеніе, 4, масляная нед ля (сыро-

пустная нед ля, маслянница) 300, масленая
338.

Ножъ, костеный, зъ ножницами, московское
оправы 166, пожы роботы московское 175.

Н литостив , безжалостно, 273.

Об ль, совершенно, сполна, 10, 12, 20, 26.
Обожня, каретный сарай, 137.
Оболона, оконное стекло, 273.
Образа, иллюминованные, въ рамкахъ. 219.
Обрусъ, скатерть, обрусовъ великихъ пять 136
Об дня, литургія, рання 299.
Оганка, (отъ слова отгонять), родъ опахала для

отогнанія мухъ, окганокъ две 136. '
' Ольотро, футляръ для пастолетовъ или бутылокъ,

136, 141, ольстра до яулъгаковъ двое 245.

Опатрит ль. попечитель, 106
Опинія, мн ніе, 74.
Опытъ, розыскъ, 263. • .
Отвороный (открытый) листъ, 153.
Отиывальня, баня, 91, 252.
Оточоный, окруженный, 26, оточный 27, обто-

чоный 30—1. • ' "'•'
Отпрнсегнутися, очистить себя присягою,, 11*8.
Отуха, распоряжепіе, 276. • , •.
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Лавни нтъ, полъ, настилка, 214.
Лалашъ, мечъ, сабля, оправний злотистий, за

него зл. сто, 379.
Пап рня, бумажная фабрика, 149.
Папужій, цв тъ попугая, кожушекъ папужій 379.
Паргаминъ, 2о, 29—30.
Шссаманннкъ, позументщикъ, 320.
Ластвиться, изд ваться, 273.
Пасъ, поясъ, гафтованый, срибремъ злотистымъ

оправный, кошт. зл. петдесятъ, 379.
Пахолокъ, д тпна, слуга, мальчикъ, 175.
П незь, п нязь, литовская мелкая монета, б лый

по 10 въгрошъіб, 17, 20—1,27, 31,49,
99.

П р водъ права, р шеніе суда, 149, 151.
П р каза, препнтствіе, пом ха, 39, 41, 99, 153.
П р судъ (тоже просудъ) плата: 1) судь за р -

шеніе д ла, и 2) сторои выигравшей, 146,
150.

Лерникъ, (перначъ), родъ булавы, 135, 144.
Перстень, золотый, съ камепьемъ бялымъ ша-

фпромъ, 40 копъ гр. л., 253, перстенковъ
діаментовыхъ два, въ еднымъ деветь діа-
ментовъ, а въ другимъ таблица діамен-
това, те обадва кошт. зл. пятсотъ, 379.

П чатникъ, свид тель прнкладывавшій свою
печать къ пзв г.тному акту, 65, 68, печа-
тарь 69, 80.

Печать, прив систая 20, подъ продажнымъ лп-
стомъ Николая Радивила Вплен. Еванге-
лич. Сбору на Горностаевскій плацъ и
дворъ 8 прив еистыхъ печатей 34, печати
зав спстыя 213.

Пиво, пшеничное, варовъ тры 84.
Письмо русское, на цродажномъ лнст вилен.

епискину 15(38 г.
Лищ къ, музыкантъ, 10.
Ливийца, питейный домъ, 158.
Пильстяный, войлочный, пильстяный колпакъ

274.

Лиштол тъ, пистолетъ, 295, нистолетовъ пара
319, 324.

Ллатн ръ, нанцырный мастеръ, 12—13.

Плащъ, чорный, китайкою подшитый... плащик»
кгрубрьшовый чорный, аксаиитомъ брамо-
ваный, плацъ бурнатный фалюндышовый...
13G, сукна макоиего накрашшего, зъ шнур-
ками зеленеми около ошитый, кошт. 14
коп. гр. л. 277.

Илеснивый, с роватый,—конь 137, кляча шер-
стью плеснивая 325—6.

Плотъ, ограда, заборъ, 60, 76.
Плюдры, штаны, аксамитные чорные 136.
Поборъ соссовый (сотовый), подать съ домовъ,

296.
Лобратимъ, названный братъ, 111.
Поводъ (поводовая сторона), истецъ, жалобщикъ»

исковая сторона, 263.
Поворотщизна, дань съ воротъ, 9.
Пов тр , моръ, заразительная бол знь, въ г>

Вильн 8, 29, пов тръ 61, моровое по-
в тре 62, въ Баршав 63, моровое по-
в требичъ Божій 66, въ прав Цесарскомъ
при составлены тестаментовъ 67, 69, 80,
І07, пов трее моровое 154, 195, 197—8,
203, 287, пов трое моровое 298.

Погамовать, удерживать, препятствовать, 292
Поднесенье Крижа светого, Воздвиженіе св.

креста, 192.
Поесъ, ІІоясъ, едвабный, за два золотыхъ купле-

ный, 70, 144, ремены з мешкомъ 163,
поясъ, едвабяый, з ноженками, серебромъ
оиравными, и з ножомъ, кошт. 3 копы гр.
л. 193.

Позомъ (terragium), плата съ грунта, 95, 227,
228, поземное 282, 403, 405, 411, 424—4,
поземное 556.

Полапъ, стропила, 281, старый 282.
Половой, изжелта-б лый, конь 36.
Полотно, ткацкое 132.
Полчамарка, верхняя одежда, 288.
Полшкарлатный. См. Шкарлатный.
Поиаранчовый, рудо-желтый, долманъ помаран-

човый, 295.

Папуга, понугай 118.
Попудлнвый, (popędliwyL вспыльчивый, горячій>

197.
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Поїть, священпикъ, Виленской Покровской цер-
кви, 26—7, Ивановскій 95, Воскресенскій
191, попы релін греческое 209, 387.

Портукалъ, зологая монета, медаль, 138.
Посвятное ("носвентное"), церковный погостъ,

цмеитаръ—кладбище (при Выл єн. церквахъ),
409—12, 422, 424, 4бЗ.

Поселъ, москевскій 320.
Постель, кармазинова табпнова, подз'шки три,

валплоюкъ и колдра, кошт. зл. полтораста,
379.

Посторонаый, непричастный къ д лу, люди по-
сторонные, съ которыми приходилъ воз-
ный (понятые) 59, сторонніе люди 68.

Потваръ, клевета, вещественная улика, 323.
Потуга, помощь, 268.
Потуремное. плата за тюремное сид ніе, вноси-

мая выпущенпымъ изъ тюрмы на свобо-
ду, 319.

Похибать, логр шпть 338
Похвы, ножны, пограбили шаблю безъ поховъ

269, похва, 292.

Пош вка, наволочка, 136.
Поясъ. См. Поесъ.
Правн , судебньшъ, порядкомъ, 253.
Право цесарское, книги Юстиніяна цесара, со-

ставленіе духовнаго зав щанія во время
мороваго пов трія 67.

Пр нагабань , безпокойство, 12, 33, 35, 45.
Пренагабати, безпокоить, тревожить, 4.
Препомнить, забыть, 133.
Приветь, приветное м сто, 281.
Пригода, злоключеніе, неудобная, несоотв тствен-

ная пора, 66—7, 80.
Припозовъ, вторичный позовъ, 263.
Прнступъ правный, закоиное основаніе для на-

чатія судебнаго д ла, 319.
Присудъ, судъ, подсудность, тоже, что юрисдик-

ція, Виленской капитулы (католич.) 270,
271.

Притомность, прнсутствіе, 437.
Псалтирь, п ть (надъ гробомъ покойницы) 187"
Пудъ (pęd), посп шность, приб гши съ в ли-

кпмъ пудомъ 151.
Пуйналъ, ішнжалъ, стилетъ, гецовный 136, 138.
Пукля, выпуклость, выпуклое металлическое

украшеніе, 295.
Пулгакъ, ружье, 71, 144, новый, костью сажо-

ный 166, давный 167, 178, 186.
Пущадло, ланцетъ, 144.
Пытель, мельнпчное спто, что муку пытлюютъ-

183.

Релиія (релпгія), греческая и католпцкая 209.
Р спектъ, почтеніе, уважніе, 272.
Рефа, жел зный обручъ.
Ризы, священнич. облачеше, 211.
РЕОМО, какъ будто-бы, 324.
Рожонъ, вертелъ, рожшл два 136.
Росотовый, саржевый, шапка росотовая 302.
Роштъ, кухонная жел зная р шетка, 136.
Рубль, монета въ 100 грошей, 3.
Руды, рудники,—при сел Рудахъ, въ Волын.

скомъ воеводств , 249.
Румоватьсе, выноситься изъ квартиры, 2П.
Рура, водопроводная труба, водопровода на

Билен. Горностаевскомъ плац #двор 31,
33, рина 59, 60, рура водная 84, вы хав-

ши з Бильна (дорогою—гостпнцомъ къ им.
Медникамъ), при здчаіочи подъ гору, от-
куль руры до места Впленскаго идутъ
132, руры Вилен. доминикан. монастыря
изъ источника Вьшгры 265, 293, 336.

Рурникъ, надсмотрщпкъ за водопроводными тру-
бами, 336.

Ручница, ружье, 125, кротка, зла 136, короткая
158, 166, пташа, длуга французска, 167.

Рыболовы, Виленскіе, зазилепцы 282, рыбака

за р кою Вельею325, 356.

Рыкунья, скотница, 151.

Рымарь, шорникъ, 193.
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С.
Сайдокь (сагайдакъ), колчанъ, для стр лъ

„лубье до сайдоку двое" 245.
Саж нь, м ра, З, 5, 6.
Саквы, м шокъ у с дла, съ справами и речами

Я19.

Св тлица, древяная, глиною л плепая 198, 214
215, ев телка з с нею 260, 273, 280—],
пивница, св тлица съ с нцомъ 284—5, въ
господ (квартир ) своей въ светолце
295, 366.

Свято, праздникъ, 84, русское водле стараго ка-
лендару, 106.

Седло, аксамитне фіалкове, злотисте оправне, зъ
чапрагемъ и съ потребами, кошт. зл. сто;
седло сукение гранатове, злотисто оправне,
кошт. зл. шестдесятъ; седло ящурово, ак-
самитемъ кармазиновымъ критое, злотисто
оправное, кошт. зл. полтераста; седелъ
чтыри еднакихъ, сукпеиъ гранатовымъ
крытыхъ и съ платами, кошт. зл. сто, 379.

Серв та, скатерть, 136.
Сиковка, шприцъ, мосеидзова одна 136.
Синодикъ, поминалышкъ, 299.
Скрипка, музыкальный инструмент!., 186.
Скрыня, сундукъ, скурами обитая 136.
Скуточный, д йствителышй, скуточная росправа

376.
Совито, сугубо, вдвойн , 4, 11, 12, 29.
Совитость, двойное количество, 13, 29, 33, 51,

150, 338.

Соленникъ, торговець солью, Вилепскіе солен-
ники, напротивъ ратуши 151.

Солодовня, заводъ для изготовленія солоду, 92.
Сочне (сокомъ), пут мъ розыска, сочне шукавши

302.

Снолячковать, ударить по лицу, 135.

Стар цъ, управляющій им ніемъ, Вядскій (въ
деревн Вяд ), 299, 300.

Становничій, квартирмейстеръ 418.
Статутъ Литовскій, старый 63, новый и про-

шлый 65, и середній 66, новый, старый и
середній 67, 69.

— Торунскій, 310.
Стендаръ, дверпой косякъ, ворота на старыхъ

жел зныхъ стендарахъ 284.
Столпъ мурованный, за мурованнымъ (нын

Зеленымъ) мостомъ въ г. Вильн , на прі-
вомъ берегу р. Виліи, 36.

Сторожа, стража, 270.

Сторона, лавица, въ Вилен. войтовско-лавничьемъ
и бурдгастро-радецкомъ суд , „литовская"
(латвнская, римо-католиковъ) и „русская"
(православныхъ пли греко-унитовъ), 74—5.

Страва, кушанье, содержаше, 116, 117, 141—2.
Стравованье, столт,, кушапье 324.
Стрихарь, кирпичникъ, 107, 179, 325.
Стр ла, стрелъ десятковъ три 245.
Стр льба, рзгжье 295, выпадшы зъ стрельбою

розною 314.

Стырннкъ, кормчій, рулевой 173, 174.
Судъ тайный (изъ войта и лавниковъ) Вилен-

скій 72, тайный горячій 73, лавица гай-
ная кровавыхъ (уголовныхъ) судовъ 74,
75, 112, 168, 169.

Сукно, фалюндышовое бурпатное 132.
Суругаторъ (суррогаторъ), помощникъ, заступа-

ющій м сто, 246, 388.

Сусп ндовать, отсрочить, суспендовавши
судокъ нашъ 263, 376.

С нь, с ни, передняя, 260.

роз-

Тайстра, сумка, ранецъ, 193.

Тафтуй, колчапъ, тафътуевъ козацкихъ два 246.
Тваръ, лице, 318.

Твердость, кр пость, кр постной докуиентъ 21
въ смысл прочности 26, 99.

Terragium (ср. съ позШъ), 552—554.

48
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Тнвунъ, управляющей, зав дующій по преиму-
ществу казеннымъ им ніемъ, 174.

Тлумокъ, узелъ, 141, 167.
Толока, помочь, 9, 14.
Торба, сумка, зъ листами 145.
Трапити, мучить, 245, зимномъ, голодомъ тра-

пили 276.
Тревики, башмаки, новые кордбановые 189.
Трибуналъ, на явку документовъ въ трибунал

въ закон (Литов. статут ) основаній и тъ,
„кгдыжъ о томъ жадной науки въ праве
посполитымъ не вижу" (слова адвоката)

G6, явка документовъ въ трибунал рав-
носильна явк ихъ предъ лицемъ государя
и зам няетъ его особу (мн ніе адвоката
противной стороны) „о тожъ трибуналъ
яко п господарь, а КНИГИ трибунальские
маютъ се разумети за книги земские", 67.

Трибъ, линія, направленіе, простий (прямой) 92.
Тронтити, толкнуть, 322.
Тубылецъ, м стный житель, уроженецъ, 63.
Тувальня, полотенце, утиралышкъ, 136, 141.
Тумультъ, волненіе, безпорядокъ, чинечы ту-

мульты 175, 269, 273, 274.

Убрань , нарядъ, каразыевое лазуровое 141.
Увгорокъ, пригорокъ, 366.
Укшестъ (океевтъ), бочка для вина или другой |

жидкости, 351.
Улацнити, облегчить, устроить, 247.
Улицы Виленскія. См. географич. указатель:

Виленскія улицы.

Улочка, переулокъ, 26, 27, 30, 31, 43, 44, 146.
Уморать, прекращать, лишать силы (о докунен-

тахъ) 21, умарать 90.
Унгарикъ, венгерскій червоиецъ, 221.
Устанье, прекращеніе, нріостаиовка; судовъ 29.
Факторъ, 142.

Фалендышъ, тонкое голландское сукно, 318. .
Фалюндышовый, изъ тонкаго голландскаго сукна,

132, фаяендышовый 274, 295.
Ф разія (Ферезія), верхняя одежда, 225, 226, Фе-

резія, побрали феризыю зеленую фалюнды-
шовую, шлямами подшытую, съ петлицами
сребрными, за зол. сто, 295.

Феретъ, пряжка, 167.
Флямскій, фламаидскій, флямское полотно, 166.

Фалюшъ, фолюшъ, валильня, 283.
Фара, приходскій костелъ, малая камешіца пана

Клета, на Замковой уліщ , нын тамъ
„фара", 474.

Форумъ (forum) судъ, подсудная инстанцін 135,
210, 212, 263, 304, 330, 365, 376, forum
competens 407, 408, 465.

Фукъ, брань, 225.

Хоромы, Виленскіе поповскіе, 106.
Хуста, б лье, хусты белые 136, хустка турец-

кая 175, хустка турецкая, коштовала

2 золотые польскіе 193, хусты б лые
195.

Хуть, благожеланіе, благорасположеиіе, 276.
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Царь Московски 378, 381, полковникъ „цар-
скій" Левъ Сытинъ 386, 387.

Церкви Вил нскія. См. географич. указатель
Виленскія церкви.

Цехи Виленскі : р зничій, гаевскій, кравецкій,

кожемяцкій, солодовницскій, Болтупшицкій
473, злотнпчій 474.

Цирографъ (cerograf), заемная запись, обяза-
тельство, 167, церографъ 377.

Чапка. См. Шапка.
Чара, рюмка, до меду дужа 351, срибиа бяла въ

пулгарца, а друга въ кварте, важили гри-
веиъ пять, за не зл. сто; чара злотиста до
горжалки, за не зл. петнадцать, 379.

Чарод нство, колдовство, учинеяное въ Вильп
двумя женщинами Лиовою и Миколаевою
постушкою, 3G0.

Челядь невольная (у Ошмнн. зем. судьи Андрея

Б ликовича, евангелика, ея не было и
п тъ) 233.

Чемара, нокровъ на кровати,—до ложка мухоя-*
рова, себерками подшитая, 136, чамара 221.

Черк съ, черкеска, чирвоный, полш кар латный,
з собольцомъ, кошт. зол. петьдесятъ 269.

Ч рнцы, русскіе монахи, Виленскаго Свято-
Троиц. базиліан. монастыря, 248.

Чиншъ, земленый церковпый 12.

Шабля, сабля, шабли козацкие две 245, голая
безъ поховъ, кошт. 15 зол. иол. .269, гу-
сарская 274, съ пасками едвабными, с пук-
лями и нрашками сребрными, зол. 25-ть,
295; оиравпа серебромъ, злотистая, коіп>
6О-ть 298, блахмалева злотиста, за не зл.
полтораста 379, шабля Впшішка — родъ
сабли 193.

Шапка, купи подшиты, коштовала злотыхъ тры
нольскихъ, 70, также шапка въ і'/г коны
7й, лисами подшитая 144, чайка нпльсцяна,
подшита соболями 167, аксамитная, госно-
дынн 178, собольцомъ подшитая, кошт.
3 копы гр. д. 193, аксамитная з бобромъ
195, козацкая, кошт. 6 зол. 274, одна боб-
ровая, горностаевая другая 288, росото-
вая 302; чапка аксамитна 219, чапокъ
бобровыхъ зеискихъ дв 298.

Шапочннца, на Зар чьи, на Бернардинской
улиц , 295.

Шафиръ (сапфиръ), драгоц нный каиеиь, 253.
Шафовать, распоряжаться, 90.

Шинкъ, продажа питей, воспрещеніе Вилен. ма-
гистратомъ русской лавицы на продавае-
момъ имъ плац Пятницкой церковной
земли, при сооруженіи на немъ дома, дер-
жать ШИШІЪ, „а шинку въ томъ дому
своемъ ішякого мити не маетъ для покою
церкви Божее и суседемъ околичнымъ, 106.

Шкарлатный, пурпуровый черкесъ чирвоный,
полшкарлатный 269, колпакъ чирвоный,
нолшкарлатпый 295.

ПІкатула, жел зомъ окованная 144.
Шкло (стекіо), французское 214.
Шлыкъ, шапка, колпакъ. головной уборъ, лисій

чорного лиса 175.
Шлямъ, лисій или рыскій мехъ, ферезія, шля-

мами подшитая 295.
Шпада, сабля, шпага, 136, 138, 167.
Шпаковатый, пестрый, конь 378.
Штыхомъ, острымъ концомъ сабли 158.
Шубка, лисами подшитая 196, шубка адамашкэ-

вая и фалендыгаовая 218.
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э.
Экзекуторъ, душеприкащикъ, исполнитель, 65І, 68.

Юргелтъ, годовая плата, 264, 375.
Юриздика Виленская:

Воеводская 345, 346, Замковая 354, 364,
347.

Городничества, 481, 482.
Епископская 346, бискупья 447, 481.
Земская 451, 457, 555.
Капитульная (католич.), 494.
Майдебурская (городская), 258, 263, -294,

296, 297, на оспов магдебурскаго права
345, 390—397, 398—443, 441—449, 470,
474, 479.

Митрополитанская (русская), 258, судовая
259, 262, 263,389—397, 398—432,433,
441—449, 453, 458, 462, 463, 467, 468,
470, 486, 487, 488, 499, 502, 506, 507,
508, 519,520, 534,539—545, 551—555,
556, 565—569,

Нейбурская, князей Радзивиловъ 517.
Францисканскаго монастыря (францискане

ші ли собственную свою судовую юри-
здику и своего войта, но въ 1552 г. утра-
тили ихъ), 447.

Ялмужна, милостыня, складчина, на покупку плаца для Вилен. Евангелич. Сбора 31, 32.



ЯГ*1

Стран. Строка.
XLVII. 8 сверху. Посл слова: ушшерситет , сд лаіл. нропускъ: такъ думаютъ Wizerunki (t. 22, str. 44

вы. 41), Семеновъ (Сбор, древнихъ гр. LXII, пр. 10) и другіе. Но это не в рно. Указанный
фактъ нужно относить къ великой княпга Елен Іоанновн , которую Пречистенскій
соборъ встр чалъ, когда u проч.

XLIX. 12 сверху напечатано XIV нужно XVI.
LXI. 10 - ' - 1432 - 1532.
LXXXI. 16 — — въ город нужно въ городъ.

52- 13 — — Іоновскаго — Іоповскаго.
488. 5 снизу — топорами — товарами.
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