А КТ Ы
ИЗДАВАЕМЫЕ

I
Т о w ъ XIV.

ИНВЕНТАРИ ИШ НІІТП-" С Ш ТІЯ.

ВИЛЬНА.
Въ типографіи А. Г. С Ы Р К Н Н А , Большая улица, собственный домъ, Л: 88.

1 8 8 7.

ЛИЧНЫЙ СОСТАВЪ
Председатель: Яковъ

кошмиссіи;

едоровичъ Головацкій.

Иванъ Яковлевичъ Спрогисъ.

Члены: I Константинъ Ивановичъ Снитко.
Флавіанъ Никола вичъ Добрянскій.

ТОМА*

ОГЛАВЛЕНІЕ
Стран.

1501 г. Іюня 7 дня.
1.

Межовой актъ, данный княземъ Кон-'
стантиномъ Ивановичемъ Осгрожскимъ
князю Николаю Семеновичу Вишневецкому при разграничена земель им нія
Игумена съ землями им нія Богушевичъ, всл дствіе продажи этого им нія
Вишневецвому,

1563 г. Іюня 24 дня.
Инвентарь им нія Понев ж ъ к н я з я
Мат е я Богдановича Огинскаго . . .
1

Инвентарь им нія Титовянъ, въ зеил
Жоиойтской, принадлежавшаго Ивану
Юрьевичу Гл бовичу

5

Инвентаръ им вія Русоты, въ Городненскомъ

пов т ,

1558 г. Мая 2 дня.
4.

Инвентаръ города Нарвы съ принадлежащими къ нему селаіш, расположен-

80

1566 г.

20

Инвентарь королевскнхъ деревень Нехолстовъ и Сычей, лежащихъ въ
Брестскомъ воеводств
152

Инвентарь староствъ Брянскаго и Са1571 г. Мая 10 дня.
ражскаго, составленный Станиславоиъ
Девялтовскимъ при подач вхъ во вла10. Инвентарь Рудоминской алебанін и
д віе Христофору Олендскоау . . . .
24
костела

1560 Г.
5.

1566 г.

1566 г.

принадлежавшего

Юрію Воловичу

77

Инвентарь волости Кретинской, принадлежащей къ королевскииъ им ніяиъ 101

1556 г. Ноября 23 дня.
3.

•

Инвентарь м ст чка Пещатки, составленный королевскаиъ ревизороыъ Дмиіріемъ Сап гою

1555 г.
2.

Отран.
наго въ В льскомъ пов т , Подляшскаго воеводства, надъ р кою Наревоиъ
61

1572 г.
11. Инвентарь Кретинской волости, составленный по случаю обм на этого коро-

157

IV
Стран.
левскаго им нія на им ніе Свислочъ,
принадлежавшее Ивану Ходкевичу . .

18.

Инвентарь селъ Мелешковъ, Б левичъ
и Супрясли, отданныхъ по приказанію
короля Сигизмунда Августа Григорію
Хоткёвичу въ зам нъ взятыхъ у него
земель

J

.

.

.

.

.

.

.

.

19.

Инвентарь им нія Т лесницы въ воеводств Брестскомъ, составленный при
продаж этого им нія Павломъ Кохановскимъ Лаврину; Войн

180 20.
І

15.

21.
185

22.
190

Инвентарь им пія Титовянъ, лежащаго
въ Вилькомирскомъ пов т

246

1582 г. Мая 12 дня.
23.
191

Инвентарь движимаго и недввжимаго
имущества, оставшагося по смерти
Андрея Бобровницкаго въ им ніи Жейменахъ, въ Жомойтской земл . . . . 257

1583 г. Февраля 18 дня.

составлен-

ный по смерти Ивана Вагановскаго . .

238

1581 г. Декабря 1-го дня.

16. Инвентарь им нія Св тичовскаго въ
БерестейсБомъ,

Инвентарь им нія Куршанъ въ Жомойтской земл , принадлежавшаго Юрію

: 1579 г. Августа 20 дня.
воеводств

231

1581 г. Сентября 29 дня.

1578 г. Ноября 26 дня.

Инвентарь села Костенева, лежащаго
въ Слонимскомъ пов т

.

довъ им нія Трабг, въ Ошмянскомъ

Зеновичу

14.; Инвентарь движимого имущества, оставшагося по смерти Гавріила Цобикровскаго

,.:'

Инвентарь выморочнаго посл Гаштольпов т

1577 г.

;(

Инвентарь им нія Русотн, составленный по смерти влад льца онаго Лаврина Войны при передач его опекунамъ
227

1581 г. Іюня 22 дня.

1576 г. Января 9 дня.
13.

Инвентарь им нія Здятла, принадлежавшаго князю Константину Острожскому
199

1581 г. Генваря 16 дня.

175

1567 г. Марта 22 дня.
12.

1580 г. Апр ля 24 дня.

161

1573 г. Января 16 дня.
11). Инвентарь им вія Бобра, составденвый
при передач его Витебскому воевод
Станиславу Па цу. .

Стран.

194 24.
,

Инвентарь им нія Овновлвъ, лежащаго
въ земл Жомойгской

266

' 1580 г. Февраля 16 дня.
17.

;

Инвентарь им нія Смолвы въ Браславскомъ пов т , принадлежавшаго Якову
Келбовскому

1583 г. Іюля 19 дня.
. 25. Реестръ или инвентарь ии нія Пештовянъ въ Ковенскомъ пов т
272
196

Стран

Стран

1585 г.

1583 г.
"26.

33.

Инвентарь села Дойневъ въ Ретовской
волости,

даннаго

кухмистровой

кн. Литовскаго Дорот

скомъ пов т , принадлежащего Ивану

вел.

Глебовичу

Миткевичъ въ

зам нъ за село Юдойни

274

Инвентарь им вія Орлова,
скомъ

пов т , ироданнаго

35.

Актъ разд ла между Ядвигою Соколовской и Стабровскими въ им нін Дерев-

Инвентарь иш пія Нкбровъ лъ Ковенскомъ пов т , проданеаго Бартошемъ

ленный подкоморіенъ Слонимскимъ по

Конарскимъ

распоряженію главнаго Литопскаго три-

Щастному

Ярославовичу

бунала

279

И н в е н т а р ь и м у щ е с т в а , о с т а в ш е г о с я по
смерти М а т е е я Г р и г о р ь е в и ч а . . . . 2 8 0

Инвентарь им ніл Кревва

36.

Инвентарь

им нія Виржъ,

въ Упит-

тинскимъ . . . . . . .

348

1589 г. Апр ля 24 дня.
37.

въ земл

Опись им нія Валевтиновскаго Яросла-

Жоиойтской, принадлежавшаго Валеп-

вовича, Ошиянского пов та, составлен-

скому бискупу,

кардиналу Юрію Ра-

ная

дивилу . . . .

•• . . .• . . . .

Ярославичемъ

Бальцеру
350

1589 г. Іюня 30 дня.

гін

38.

Инвентарь земли

и крестьянъ,

над -

ленныхъ Пошушвенскоиу евангелачес-

293

коиу сбору Софіей Пошуши ыской . .

1585 г. Іюня 9 дня.
39.

Инвентарь селъ Гатова и Новаго Двора

ея Литов-

• пъ МИНСБОМЪ нов т , иринадлежащихъ

скому польному писарю Войтеху Стаб-

Кричовскимъ старостичаиъ Криштофу и

ровскому

353

• 1590 г. Января 25 дня.

Инвентарь Плотельской державы, сопри передач

его Ярошемъ Вален-

Веселовскому

Инвентарь им нія Медаикъ, принадле-

ставленный

при продаж

тиновичемъ

281

жавшаго Виленской іезуитской колле-

32.

339

скоыъ пов т , принадлежавшаго Лопа-

1585 Г.
31.

. .

1589 г. Февраля 15 дня.

1585 г. Января 30 дня.

1

336

1586 г. Августа 16 дня.

275

1584 г. Октября 17 дня.

30.

принадлежавшаго

. ной, пъ Слонимскомъ пов т , состав-

Головчинскому

29.

воеводств ,

Боговитиналъ Шумберскимъ

Федороиъ

1584 г. Іюня 1-го дня.
:28.

312

Инвентарь им нія Козирадъ, въ Брестскомъ

въ Ковен-

Кунцевичемъ Евстафію Воловичу . . .

.'.'..'

1585 г. Августа 23 дня.
34.

1584 г. Мая 14 дня.
:27.

Инвентарь им нія Раклишекъ, въ Лид-

297

Александру Николаевичаиъ Служкамъ.

355

VI
Стран:.

Стран.

1592 г Іюля 22 дня.

1590 г. Іюня 27 дня;
40.

48. 'Инвентарь ии ній Селянъ и Пошиль,

Инвентарь им нія Титовянъ, въ Минскомъ пов т

лежащихъ въ земл

365

Инвентарь ия нія Касыни,

49.

лежащаго

его князю Богдану Ивановичу

в жен

его Ев

Солоиерецкимъ . . .

•

50.

Инвентарь им нія Колачковцы (въ Галицкой земл ), составленный при нере-

И н в е н т а р ь им ніа К р а й с к а , п р и н а д л е ж а в ш а я Ядвиг

415

1592 г- '

369

1590 г. Ноября 2 дня.
42.

Инвентарь ии нія Германишекъ, лежащаго въ Минскомъ пов т

въ Минскоыъ иоіі т , составленные при
подаиь

Ноеиловской . . . .

дач

373

его въ арепдное содержаиіе Вы-

соцкому въ 1592 году

1591 г. Мая 19 дня.
43.

61.

Инвентарь им нія МОГИЛЬНОЙ, ВЪ МИН-

ской земл , Крожской волости, принад-

СКОМЪ иов т , оставшегося

лежавшая

Витебской воеводины

Соло-

мерецкому

377

1591 г. Августа 13 дня.
44.

417

1592 г. Ноября 29 дня.

Инвентарь им нія Келмъ, въ ЖмудБогдану Ивановичу

413

1592 г. Августа 20 дня.

1590 г. Сентября 14 дня.
41.

Жоиойтской . . .

ио смерти
435

1592 г.
52.

Инвентарь им ніл Чещевичъ или Че-

Инвентарь имЬнія Засулья,

въ Мин-

скомъ пов т

445

щевлянъ, принадлежавшаго Городненскому Борисо-Гл бскому монастырю . .

1591 г. Августа 18 дня.
46.

1592 г. Мая 9 дня.

389
53.

1591 г. Октября 13 дня.

64.

55.

состав-

его Внукомъ Под. . . . .

Инвентарь им нія Малунъ,

450

въ Упит-

скомъ пов т , а дпижимаго имущества,

Инвентарь им нія Тяпина, въ воевод-

оставшихся

ств

рина и нрипятыхъ

Полоцкомъ, принадлежавшая Ни-

колаю Служк

447

1593 г. Іюня 17 дня.

400

1591 г. Декабря 25 дня.
47.

ам нія Подродни,

родинскимъ Слонковскому

этихъ нм ній во

влад ніе супруговъ Пети

Инвептарь

ленный при подач

и другихъ

селъ въ Дрогичинскомъ пов т , составленный при передач

. .

1593 г.

396

им нш, Возники

Ярошу Вис-

тицкому

скомъ пов т , проданнаго Б ганскими

46. Инвентарь

им нія Кены, Виленскаго

пов та, принадлежащего

Инвентарь им нія Вишнева въ ОшмянДыбовскоиу . ' . '

Инвентарь

411

ао смерти

Тимо ея Тете-

въ опеку Ивапоиъ

Д вочкою. . . . . . .

. . .

. . .

451

YII
Стран.

;

.

1594 г. Іюня 24 дня.

1593 г. Октября 27 дня.
56.

Реестръ

63.

или инвентарь ии вія Соко-

Инвентарь фольварка Должанскаго . .

лова, лежащаговъ Слонимскомъпов т ,
составленный при продаж
скому

64.

454

Рекеде,

Инвентарь им нія Дубяиъ, въ Жомойтскомъ княжеств , Ужвенской волости,
составленный при продаж

1593 г. Ноября 27 дня.
Инвептарь селъ

497

1594 г. Августа 23 дня.

в подач

его Иваноиъ Одынцомъ Яну Жарнов-

•57.

Стран.

нія

Скавдайде,

Гальшкой

этого ии -

Кейстортовою

Ивану
499

Рудомин

Ииборъ и Колупянъ, составленный при
иередач
жен

ихъ Войтехомъ Стабровскимъ

своей Марин

Зар цковн

. .

.

1594 г. Сентября 15 дня.

457
65.

1594 г.
58.

снянъ, составленный при передач этого
им

Инвентарь им нія Смолнянъ, нринадлежаідаго

иотомкамъ

князя

Андрея

Сангушковича

кою

66.

И н в е н т а р ь и и нія Б л и ц ы , л е ж а щ е г о
въ Минскомъ воеводств
. . . . . . 507

1595 г.

изъ Мельца Слуд-

Петру Островскому

474

67. Инвентарь ии нія Декснлеъ, въ воевод-

1594 г. Января 13 дня.
Инвентарь села Виндюнъ, принадлежащаго

къ им нію Медникамъ,

ств

Минскоиъ лежащаго,

ный

при ввод

ніемъ

въ

Инвентарь им нія Лидовянъ, въ Жо-

68.

мойтской земп , составленный при проего Александромъ

Инвентарь

едора

Григорьевича
510

ии нія

Мрочковъ

Софіи

этого им нія въ арендное влад ніе Вой479

теху Завистовскому
»

518

1595 г. Января 17 дня,

1594 г. Мая 27 дня.
62.

князя

Хлудинской, составленный при отдач

Ходкевичеиъ

Войтеху Радвминскому

во влад ніе этішъ вм -

1595 г. Января 6 дня.

1594 г. Апр ля 16 дня.

даж

составлен-

Друдкаго-Горскаго

477

Виленскоиъ пов т

61.

504

Инвентарь им нія Жолтаничъ, данный
княгинею Софьею

60.

нія Николаю Паду

1594 г. Сентября 25 дня.

463

1594 г.
59.

Инвентарь ии пія Старпиокъ и Дек-

Инвентарь ии нія Житина, въ Мвн-

69.

Инвентарь им вія Лихтянъ,

въ зеид

скоиъ пов т , составленный при пере-

Жомойтскоп, составлеиный при прода-

дач

ж

его Волчкоиъ Жомойтскону каш-

теляну Нарушевнчу

492

его Вовтехомъ Радининсвимъ Ивану

Камп

521

VIII
Стран.

Стран..

1595 г. Января 30 дня.
70.

1596 г. Іюля 14 дня.

Инвентарь им нія Крожъ, въ земл
77.
Жомойтсков, составленный при продаж его Иваномъ Шеметомъ Николаю
Ивановичу
. 624

72.

Войниной .

531

Инвентарь им нія Дырзлнъ, лежащаго
' въ Жомойтской земл , въ волости
Большихъ Дырвянъ, составленный при
продаж его Андреемъ Яновичемъ Градовскимъ Варвар Станиславовн Товтковн Кестортовн

79.

его Семену Цывинскому .

533 80.

81.

Инвентарь имінія Видишекъ въ Вилкомирскомъ пов т , составленный по
Станислава

Инвентарь Кобриискаго староства (его
доходы и проч.)і составленный ревизорами Мальхеромъ Райскимъ, Даніиломъ
Домаряцкимъ и Ярошемъ Зв ремъ. . 551

1597 г. Января 23 дня.
537

1596 г. Апр ля 26 дня.

• смерти

Инвентарь ии ній Бейнартовичь и
Гечишекъ, составленный при разд л
ихъ между Бурбою и Пашкевичемъ . . 549*

1597 г.

Инвентарь им иія Лососяы, въ Сло• нимскомъ пов т , составленный Александрою Тышкевпчовною Язловецкою
при застав

Инвентарь ии ніа Кетинъ, въ Жоиойт;
ской зеил , Бержанской волости, составленный при подач его супругами Жицкими Михаилу Ивановичу Сиревичу . 599

Станиславовича

Видискаго

1597 г. Августа 9 дня.

539

1596 г. ІЮЛЯ 8 ДНЯ.
'

542

1596 г. Октября 18 дня.

1596 г. Января 19 дня.

75.

во влад ніе Каспара Томковича .

78. Разд льная запись, которою Николай
Пашкевичъ и жена его Софія Григорьевна Бейнартовна отдаютъ во влад ніе
526
Мадьхеру Яновичу Бурб и жен его
1595 г. Сенября 18 дня.
Ев Грнгорьевн , сестр Софіи, часть
своего им нія Гавръ, Гаврель, Ляль и
Инвентарь села Жеиелянъ, отданнаго
Подубисы, въ Жомойтской земл . . . 547
Иваномъ Карломъ Ходкевичеиъ въ за-

1595 г. Сентября 21 дня.

74.

ввод

Инвентарь села Кемянъ, въ Упитскомъ
иов т , составленный при подач его
Петру Оскерк

ставное влад ніе Гальшк

73.

селъ Минскаго пов та, составленый при

1596 г. Октября 18 дня.

1595 г. Января 18 дня.
71.

Инвентарь ии нія Сельца и другихъ

76. Инвентарь деревни Гирокъ, въ Коконевской волости, Лидскаго иов та, составленный при подач
его Гервазію
Мураввцкоиу
541

82.

Инвентарь ии вія Пои моня, въ земл
Жомойтской, Вел вской волости, и
дворца Помитувскаго, составленный при
продажЬ ихъ Станиславомъ Станкевичеаъ Б левичеиъ Янушу Еиеріешу . . 602

IX
Стран*

Стпан.

Криштофу Служк , составленный при

1597 г. Октября 23 дня.
83.

заклад

нов т ,

разд ленпаго

кияземъ Григоріемъ

606

89.

Реестръ крестьянъ

Сап

им ніл Клевицы,

продаж

90.

1599 г. Января 15 дня.
лежавшего • Константину

Инвентарь

им нія Коревпчъ,

ленный при продаж

Вишневец91.

1599 г. Августа 21 дня.

Инвентарная опись дымовъ

подач

им нія- опекунамъ

по

628 92.

Инвентарь

им иія

Мипскомъ . пов т ,
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1599 г. Сентября 27 дня.
88.

Перечневая

крестьянъ Ор шковскаго им иія Ни-

1599 г. Августа 22 дня.
87.

643

1599 г.

и д -

тямъ покоЯниковъ

и домаш-

скиыъ крестьянами

смерти Матыса и Галыпки Гивойновъ,
при
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няго скота, принадлежащаго Ор шков-

Инвентарь им нія Васишекъ въ Мипсоставленный

его Богданою Лу-

1599 г.

623

воеводств ,

состав-

комскою Льву Сап гЬ

принад-

кому

скомъ

637

1599 г. Ноября 11 дня.
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Инвентарь ии піл Деречипа,

его Павловой)

асиною Раивою Дыбовскою опе-

куну Яну Халецкому

его супругами Булгаками

Яну Корсаку

и фоль-

въ Лидскоиъ пов т , со-

ставленнмй при подач

ііъ Ошмяпскомъ поп т , составленный
при

Инвентарь им нія Рожанки
варковъ его

1598 г. Мая 30 дня.

86.

635

1599 г. Октября 12 дня.

между

Сангушкомъ Ко-

піирскимъ и Николаемъ Кишкой . . .

85.

. . .

Инвентарь им нія Косова, въ Слониискоігь

84.

его Адаму Хребтовичу
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15 . . (?) г.
93.

Отрывокъ

изъ таможенной

книги, въ

которой записывалась пошлина съ товъ

принадлежавшаго

варовъ, провозиыыхъ

на витинахъ въ

Королевецъ и изъ Корелевца обратно .

645

ПРЕДИСЛОВІЕ,
Выходящій нын въ св тъ новый трудъ Виленской Археографической Коммиссіи—ХГ томъ актовъ (инвентари XVI стол тія) представляетъ продолженіе
предпринятыхъ Коммиссіею изданій экономическая и бытоваго характера, подъ
именемъ писцовихь книіъ. Въ напечатанныхъ по настоящую пору изданіяхъ этого
рода описаны исключительно королевскія земли. Коммиссія уже давно сознала
необходимость приступить къ собиранію матеріала, который въ подобномъ же
направленіи могъ бы пролить св тъ на экономическую и бытовую сторону жизни
и чистныхъ землевлад льцсвъ. Потребность эта удовлетворяется въ весьма значительной степени настоящимъ ея изданіемъ. Въ это изданіе вошло 94 *) документа,
изъ которыхъ 7G относится именно къ им ніямъ частнихъ землевлад лъцевъ. Изъ
нихъ 18 взято изъ рукописнаго отд ленія Виленской Публичной Библіотеки
(№ № 4. 5, 7, 8, И- (два). 33, 37, 39, 47, 50, 54, 58, 59, 03, 72, 74 и 80), два
изъ древняго Капитульпаго архива, состоящаго въ в д ніи Виленской римскокатолической духовной копсисторіи (№№ 10 и 44); остальные же 74 заимствованы изъ актовыхъ книгъ различныхъ судовъ Виленскаго Центральнаго Архива.
Им нія. къ.которымъ относятся разсматриваомые документы, расположены въ
различныхъ м стпостяхъ б. великаго княжества Литовскаго, а именно, въ пов 'гахъ: Враславскомъ (№ 17), Б льскомъ (4 и 5), Виленскомъ (10, 31, 53 и 60),
Вилькомирскомъ (22 и 75), Гродпенскомъ (3, 12, 18 и 19), Дрогичинскомъ (14 и
46), Кобринскомъ (80), Ковонекомъ (25, 27, 28 и 29), Лидскомъ (33, 76 и 89),
Минскомъ (атакже воеводств , - 1 , 39, 40г 41, 42, 49, 51,52, 62, 63, 65, 66, 67, 77,
8б
> 87, 88, 91 и 92). Оршанскомъ (90), Ошмянскомъ (20. 37, 45, 54 и 84), Пинскомъ (59), Понев жскомъ (6), Олонимскомъ (15, 35, 56, 74, 83 и 85) и УпитСЕОИЪ (36, 55 и 71): въ аомл Жомойтской (2, 8, 11, 21, 23, 24, 26, 30, 32, 38,
43, 48, 57, 61, 64, 69, 70, 72, 73, 78, 79, 81 и 82); въ воеводствахъ: Брестскомъ (7, 9, 13, 16, 34 и 68), Могилевскомъ (11 и 58) и Полодкомъ (47). и наконедъ одно за прод лами Литовскаго княжества въ Галицкой земл (50).
1

) Шдъ %. ц - м ъ напечатано два документа.
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Новонапечатанные документы, изъ которыхъ 61 писанъ на русскомъ язык ,
вънаучномъ отношеніи представляютъ въ высокой степени ц нный и разнообразный матеріалъ. Такъ какъ они, по времени своего составленія (за исключеніемъ
одного, перваго документа, обозначеннаго 1501 годомъ), обнимаютъ ц лую вторую
половину ХУІ стол тія (1555-1599 г.) и относятся къ различнымъ им ніямъ
въ различныхъ м стноитяхъ, то не представляется никакой возможности создать
какой либо общій планъ, чтобы содержаніе каждаго изъ нихъ, хотя бы въ краткомъ вид , внести въ настоящее предисловіе; такая попытка должна бы повести
только къ тому, что пришлось бы перепечатать въ немъ добрую десятую часть
всего настоящаго изданія. Поэтому мы дума мъ, что будетъ ц лесообразн е предложить читателю самому обращаться къ первому источнику, для того, чтобы почерпать изъ него желаемыя св д нія въ томъ или другомъ наиравленіи; мы же съ
своей стороны думаемъ ограничиться зд сь лишь н сколькими извлеченіями и общими зам чаніями и поясненіями.
Инвентаря, относящееся къ королевскимъ им ніямъ и напечатанные въ настоящемъ XIV том , пом щены подъ №№ 4, 5, 7, 8, 9, 11 (два), 12, .15. 17
20, 32, 83, 50. 73 и 80. Составленіе ихъ принадлежитъ частію королевскимъ
ревизорамъ, частію другимъ должностнымъ лицамъ, д йствовавшимъ на основаніи
особыхъ инструкцій и въ общемъ опиравшимся на уставу оиъ уволокахъ короля
Сигизмунда Августа, данную въ 1557 г. 1-го Апр ля для королевскихъ земель
всего великаго княжества Литовскаго *). Найбол е обширные и подробные изъ
этихъ инвентарей относятся къ Брянскому и Саражскому староствамъ, 1558 г.
(№ 4), къ городу Нарв , 1560 г. (№ 5), къ м стечку Пещаткі;, 1566 г. (№ 7), къ
-Кретинской волости, 1566 и 1572 г. (№ № 8 и 11), къ им нію Бобру, 1573 г.
(№ 11+), къ им нію Трабамъ, 1581 г. (№ 20), къ Плотельской держав , 1585 г.
(№ 32), къ им нію Раклишкамъ, 1585 г. (№ 33), къ им нію Колачковцамъ. 1592 г.
(№50), и къ Кобринскому староству % 1597 г. (№ 80).
Въ инв нтар Трабъ (№ 20), на стр. 232-236, сд лано весьма подробное и
ц нное для историка изсл дователя описаніе бояръ—шляхты и болръ путных».
') „Устава на волоки господаря короля его милости во всеиъ великомъ КІІЯЗЬСТВ-JS ЛИТОВСКОМ*,
д та Божого нароженья 1557, Аир ля 1 дня. (Акты къ исторіи Запад. Госсіи. С. И. Б. 1848 г., стр. 72)'
г
) Кому не изв стно, что въ настоящее время въ городахъ и м стечкахъ заиадинхъ губерній Россіи иоловину -населенія, даже слишкоиъ, составляютъ евреи. Между т мъ, 300 л тъ томг
назадъ, наир. въ вышеприведенныхъ нами городахъ: въ Брянск и Сараж не' было ни одного
еврея, въ Нарв —тоже, въ Иещатк было всего 11 челов къ, въ Кретынг не было ни одного
въ Плохеляхъ-тоже, въ Кобрин но инвентарю 1597 г. перечня м щанъ н тъ, но но „ревизік
Кобринской экономіи 1563 г.", изданной Виленской Археографической Коммисеіей въ 1876 году,
въ этомъ город насчитано евреевъ всего 34 челов ка.
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Инвентарь им нія Раклишекъ

(№ 33) обращаетъ

на себя

чрезвычайное

вниманіе однимъ особеннымъ обстоятельствомъ. Въ этомъ им ніи крестьяне семи
•его селъ: Бутриманцовъ, Поблазнупя. Ромотовичъ, Ставиданцевъ, Вильканцевъ,
Попишекъ и Еалитовичъ, -кром

денежной платы, хл бной ссыпки, даней пти-

цею, яйцами, баранами, яловицами

и проч.. должны были работать

въ нед лю

по три дня съ уволоки. Уклоняющіесн отъ этой работы подвергались ваказанію,
равному по своей суровости и неслыханностн, наказаніямъ, которымъ во времена
невольничества американскіе плантаторы
говорится въ инвентар

подвергали своихъ рабовъ.

по этому поводу: «а на работу обязаны выходить и ста-

новиться на назначенномъ м ст , съ восходомъ
скоро по заход
бы,

посл

Вотъ что

солнца, а уходить съ работы

солнца; рапоту же обязанъ заказать войтъ или урядникъ; а кто

таковаго заказа,

не вышелъ

на работу, тотъ

за таковое

непослу-

піаніе им етъ работать за одинъ день два дня, не уходя со двора, а за другой
день четыре дня, также не уходя

со двора; а еслибы вс

или въ теченіи шести нед ль дозволилъ себ

три дня не вышелъ,

это, особенно л томъ, по разу въ

нед лю, то за это ц лую нед лю въ оковахъ им втъ работать па двор , a посл
этого уряднику им етъ дать барана, а если бы и посл

того оказался упорнымъ,

тогда— бгічевате у столба (tedy chłosta u dyby)». Неявка на работу за бол знію,
.удостов ренною самолично урядникомъ, не влекла

за собою никакого наказанія.

Дал е оговорено: «А никто отъ работы не долженъ откупаться;

а если бы это

относительно кого было доказано, то таковой подвергается кар , какъ за воровство (złodzieyską wyną ma bydz кагагф. Им ніе Раклишки въ данное время принадлежало

Яну Гл бовнчу. на Дубровн

Великаго княжества Литовскаго, старост

пану Троцкому, земскому

подскарбію

Упитскому и проч. Новая поуволочная

пом ра в'ь разематриваемомъ им ніи была произведена по его приказанію въ 1585 г.
1-і бовичъ въэтой пом р

вдвое и втрое увеличилъ м ру наказанія за невыходъ

крестьянъ на работу, противъ того, что постановлено на этотъ предметъ въ выЩепомянутой уставіь объ уволокахъ короля Сигизмунда Августа; тамъ, на стр. 77,
говорится только ол дующее:
з а

«и который челов къ не выйдетъ на работу, ино

первый день огуриого заплатить грошъ, a задругій день барана; а коли и въ

третщ разъ огурится, або за пьянствомъ не выйдетъ, ино бичемъ на лавц
рати, а дт

ска-

повинные велімпи заробити . . . . а не откупатися отъ работы никому» .

Инвентарь им ніл Ко.іачковцевъ (,.\і> 50),
каго княжества Литовскаго, въ Галицкой земл

ле;кашаго .уже за пред лами велиили Червонной Руси, обращаетъ

на себя большое вниманіе своими весьма интересными подробностями. Въ этомъ
им ніи, но инвентарю 1592 г.,

было три города: Колачиовцы Старые и Новые и
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иногридъ, два м стечка, 15 селъ и одиеъ фольварокъ. Какъ м щане, такъ и крестьяне, вс платили чиншъ, въ различномъ разм р и давали десятину отъ пчелъ
и свиней, при чемъ отъ количества мен е десяти бралась особая плата, называемая очковое; въ деревняхъ сверхъ того крестьяне должны были, давать хм ль,
куръ, яйца и хл бную ссыпку. При селахъ Сопов и Луч находились соловарни,
называемыя соляными банями. Бани эти брались въ аренду крестьянами; весьма
интересны подробности въ описаніи этихъ бань, какъ то: ихъ содержаніе, количество добываемой соли и проч. Въ конц инвентаря приведенъ не лишенный
интереса денежный расходъ на панскія потребности. Къ числу расходныхъ статей
отнесено и то, сколько стоило деньгами и натурою розысканіе и вынутіе копій
документовъ изъ аптовихъ ннигъ Еоломыи и Галича.
Подъ № 93-мъ пом щенъ касающійся королевскихъ доходовъ достойный
вниманія отрывокъ изъ таможенной книги, веденной на русскомъ язык , въ которой
записывалась пошлина, взимаемая съ товаровъ, провозимыхъ на витинахъ р ками
Н маномъ и Виліею въ городъ Королевецъ, (Кенигсбергъ, въ Пруссіи) и обратно *).
Изъ этого отрывка видно, что въ данный промежутокъ времени (съ 20 Аир ля по
20-е Іюня) почти вся торговля, производившаяся обозначенными водными путями,
находилась въ рукахъ христгапъ. Его были заняты 60 ковенскихъ м щанъ, 12
виленскихъ, 2 гродненскихъ, 1 минскій и 4 слуцкихъ. Изъ евреевъ упомянуто
только 13 гродненскихъ обывателей и ни одного ковенскаго и виленскаго. Евреи
почти исключительно занимались хл бною торговлею. Предметы торговли, 2) вы*) Къ крайнему сожал пію отъ этой записной книги сохранилось только н сколько листовъ, безъ
начала н конца, съ 20 Апр ля по 20 Іюня неизв стнаго года. Но характеру почерка и унотребленію
въ русскомъ его текст славлнскихъ цифръ рукойнсь сл дуетъ отнести ко второй ноловин XVI стол тіл. llo иечисленнымъ въ записи фамиліямъ влад телей суденъ, отправителей товаровъ и ру.іевыхъ
(стырниковъ) также невозмояшо съточностію онред лить времени состав ленія КНИГИ, такт, какъ эти
лица, по большей части Ковепсые м щане, вовсе н изв стіш въ исторіи. Впрочемъ :,іел;ду провозимыми судами находились внтины Адама Хр бтовича и Омельяна Кунріяновича. Имя Адама
Хребтовича упоминается еще въ1561 г. въ нисцовой кішг Гродненской экономіи (ч. И. стр.30);
Бонецкій (Poczet rodów. Warsz. 1887 г., стр 30) подъ 15S5 г. также уноминаетъ Адама Ивановича Хребтовича; паконецъ въ нпвептар им нія Ор шкокичъ, 1599 г., въ пастолщемъ нзданііі,
стр. С35, уноминается Новгородскій нодкоморій Адамъ Хребтовичъ, безъ сомн пія, одно и тоже
лицо. Другой влад лецъ судна, Слуцкій войтъ Омельянъ ігунріяновпчъ, какъ значится въюбилейномъ изданіи Львосскаго Ставронигійскаго братства, нанечатанномъ во Львов 1880 г., стр. G9>
ножертвовалъ Ставропигіііскому братству па постройку Успенской церкви въ 1592 г. сто илотыхъ.
На основаніи этихъ данныхъ можно положительно утверждать, что разсматрннаемая таможенная
книга составлена не позже поел дняго десятка XVI стол тіл.
2
) При неречислеиіи ниже этихъ нредметовъ, поставлеішыя въ скобахъ цифры означаютъ
валовую сумму вывезеннаго или ііривезешіаго товара за нромежутокъ времени ст» 20-го Апр ля
но 20-е Іюня.
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возимые изъ пред ловъ великаго княжества Литовскаго въ Королевецъ, были
очень разнообразны: воскъ (330 ластовъ *), льняное с мя (19 ласт, и 67 бочекъ),
мука (94 ласта), рожь (2630 бочекъ), ночвы (161 десятокъ), тарелки (332 дюжины), ложки (9 дюж. и 2 копы), ор хи (12 боч.), колясы (т л ги) (32), сани (45),
полотна (16000 и 760 локтей), пепелъ (зола) (236 ластовъ), шкуры яловичныя (401),
ленъ (2 каменя), поташъ (50 боч., хм ль (40 камней), смола (4 ласта), пачины,—
правильный весла на судахъ и илотахъ (3 копы), рогожи (240), лой шмальцеванный (тонленое сало (65 фасъ въ 2085 камняхъ), якгелъ или пшено (18 фасъ,
въ нихъ бочекъ «краковокъ» 73), юфть слудкая и московская (1685 наръ), футра
б льи фарбованные (крашенные б личьи м ха) (9), волки (волчьи шкуры) (27),
козлпны (козлиныя кожи) (600), саригты дикія (кожи серны) (400), лосины (лосиныя кожи) (10), лапетииы (кожи лани) (8), мыло виленской работы (200 брусковъ), кожаные пояса (200), ковшики чирвоные московскіе (200), пошевки (футляры) до ножей (8 десятковъ), перье жоравлиное (за 40 грошей). Изъ Королевца,
вывозились главнымъ ооразомъ соль (603 ласта и 170 бочекъ), и зат мъ мелкіе
предметы- олово (14 дентнеровъ и 35 ф.), гвозди (6000). сельди (4 л. и 13 боч.),
стекло (10 скриней). сахаръ «фарингъ и конаръ" (2 бочки въ 24 кам. и 3 ф.),
«съ Поморья» рыба вяленая (12 копъ), рыба вяленая «подлая» (4D копъ), тминъ
анисъ, передъ и т. п. 2)
Обращаясь отсюда къ частными пм піямъ, необходимо прежде всего констатировать тотъ фаістъ, что пользованіе въ нихъ землею происходило на т хъ же
оощихъ основаніяхъ, какъ изстари было заведено и въ королевскихъ им ніяхъ. Всюду
с
уществовалъ тотъ же поземельный над лъ, состоящій изъ уволоки или ея части,
т же повинности и дани, только часто видоизм ненныя, дополненныя и увеличенныя.
Для того, чтобы вид ть, какія существовали повинности и какими данями
были обложены люди, жившіе на частныхъ пом щичьихъ земляхъ еще до уставы.
Ооъ
уволокахъ Сигизмунда Августа, т. е. до 1557 года, приведемъ зд сь содержаще инвентаря им нія Титовянъ, составленнаго въ 1555 году (№ 2). Въ этомъ
нвентар
прежде всего описывается им ніе Оольшники Велите и Малые
н Ъольшіе и Малые Солечники), расположенное въ Вішнскомъ пов т . Въ
немь находились два костела „светого Николая'' и „светото Юрья". Сольшницкихъ м щанъ, живущихъ въ одной мил отъ двора, въ Великихъ Сольшникахъ,
оыло 12 ч лов къ, вс они держали пивныя или гор лчаныл корчмы, съ кото) Ластъ, какъ в съ, равняется 116 ііудамъ.
-) іакая асе „мытная киига" Берестейской таможни съ 1583 г. напечатана въ Виленскоиъ
Археогр. Сборпик 1867 г. въ III т., стр. 289, и въ ІГ т., стр. 252.
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"оыхъ платили капщизны (плата съ питей) вс

вм ст

13 копъ грошей. Ихъ п о -

винность состояла въ томъ. что л томъ въ каждую нед лю по два дня они должны,
были выходить на жатву ржи и яроваго хл ба и
шлютъ.

Въ м стечк

здить

съ листами, куда по-

Солыпникахъ въ каждое воскресенье происходилъ торгъ,.

съ котораго бралось мыто и пом рное. Осенью въ Великихъ Оольпшикахъ была
одна ярмарка, „о светомъ Николаю". Въ Солынницкомъ им ніи было: вопервыхъ
12 г службъ тяглыхъ людей тгтнскихъ

(въ инвентар

находится ихъ поименный

перечень, и кто что изъ нихъ им лъ и что давалъ), которые составляли 22 дыма; вм ст
у нихъ вс хъ было 19 водовыхъ сохъ и 21 кляча; дякла они вс

вм ст

давали

17г. бочки овса, 27г воза с на и за вепра 15 гр.; и во вторыхъ 14 служебъ людей
тяглыхъ сяленцовъ (поселенцевъ), которые составляли 18 дымовъ; они вс

вм ст

им ли воловъ 11 сохъ и 10 клячей; дякла они давали ржи 11 сол., овса 18 боч.,
с на 47г воза,
им нія въ

за конопли 11 грошей и 2 пенязя.

инвентар

упоминается путный

Изъ бояръ Сольшницкаго

бояринъ Мартинъ Чеховичъ, о ко-

торомъ сказано, «ничого не маетъ», и бояре шляхта,
а именно:

1) Ласпаровая

Барбара,

у которой

им ющіе

было 27г

своихъ людей,

службы

махъ, им вшія воловъ полторы сохи; повинностью этихъ людей

была

въ 4 дыежеднев-

ная тяглая служба—„день въдень служатъ", и 2) Мартинъ Гастевичъ, у котораго
былъ одинъ челов къ Яковъ Станковичъ—полслужбы, ничего не им вшій. Этотъ
бояринъ долженъ былъ ставить „коня" (т. е. отбывать воинскую повинность на собственномъ кон ). Къ им нію Сольшникамъ принадлежали два села дапииповъ—Гн
диловичи и Войборовичи. Въ первомъ сел

з-

было 49 дымовъ съ 44 сохами воловъ,

а во второмъ 20 дымовъ съ 14 воловыми сохами. Повинность данниковъ перваго села
состояла въ сл дующемъ: л томъ, предъ св. Петромъ, за нед лю, или когда наступить

для того время, ' должны выходить

въ им ніе

с на семь челов къ съ косами, а кто пошлетъ клячу,
на работу.

А пришедъ, косятъ

обязаны давать уряднику
заносное (плата
на дворную
а

работу

служебнику

топора

по два

Къ тому же

по два

панскому,
гроша.

тотъ уже самъ не идетъ

с но восемь нед ль, а отъ т хъ

или панскому служебнику,

съ косы).

Сольшыики для косьбы

челов ка

согласно

весною и осенью
съ топорами, гд

который къ нимъ вы зжаетъ.
Дани

давнему обычаю,
обязаны посылать

будетъ надобность,
изстари даютъ

даютъ меду 16 7* пудовъ, деньгами

грошей, полъ бочки ржи, овса 4 бочки, дв

семи коеъ

отъ

17а копы

б лки шерстью (два б личьихъ м ха).

Сверхъ того т же Гн здиловцы даютъ съ земель пустовскихъ и Войборишскихъ
меду 107г пудовъ и деньгами копу и 5 грошей.

Тивупщины

на вы здчаго они

же даютъ пудъ меду и 77г грошей, сверхъ того съкаждаго дыма по 47г гроша.
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овса по корцу, а пищаго при овс

отъ корца по пенязю, льну по десятку, а пи-

щаго по певязю. полуконтго, (т. е. съ лукошка, употребля маго при подбираніи
меду) 12 пенязей. Такую ж

повинность и такія ж

дани, соотв тственно числу

дымовъ, несли и данники села Войборовичъ. Въ этомъ же сел
земл

Тарасовщин

въ пустовской

жилъ бояринъ Иванъ Собина, безъ службы, давая осади полъ

копы грошей. Въ Войборовичахъ была „церковь русская". Такииъ образомъ, во
всемъ им ніи Солыпникахъ тяглыхъ людей съ путнымъ бояриномъ, съ дворцами
Вошкелишками и Викторишками, съ данниками селъ Гн здиловичъ и Войборовичъ,
съ боярами шляхтою и ихъ людьми, кром

м щанъ и огородниковъ, всего было

106 7г служ бъ, въ 126 дымахъ, воловъ 92 сохи и 31 кляча. Вся плата съ нихъ,
ви ст

съ м щанами,

составляла 17 коп. и 21 грошъ, 2 пенязя; дани медовой

41 пудъ, ржи 12 7г бочекъ и полъ корца, овса 26 г боч къ, с на 27возовъ, б локъ шерстью Ъ%.~Въ гш нги Тктовянахъ

тяглыхъ

112 дымахъ; у нихъ было 94 сохи воловъ

и 130 клячъ: они давали пос ди 50

копъ, 30 грошей (дань эта давалась

чрезъ годъ), куницы

осадныхъ пенязей 7 копъ, 38 грошей, дякла:
46 в совъ, льнянаго

людей было 60 службъ

въ

4 копы, 18 грошей,

ржи 73 бочки, овса 22 бочки, льну

с мени 47 ситъ, ор ховъ 47 ситъ. Съ пустовскихъ земель

шла особая плата. Въ этомъ же им ніи было: 1) путнихъ бояуъ 4 службы въ 7
дымахъ; у нихъ было воловъ 4 г сохи и 9 клячъ; съ нихъ шло платы—пос ди
40 грошей, пунгщы 10 грошей, ржи 4 бочки, и 2) три боярина шляхтича, которые
им ли своихъ тяглыхъ людей.

Эти люди платили такія же

дани, какъ и люди

путныхъ бояръ, сами же бояре ставили по „коню",—Им нге Ятвезкъ въ Лидскомъ
пов т . Изъ м щанъ его только одинъ держалъ пивную корчму, съ которой платилъ капщизньі 30 грошей.

Повинность м щанъ и огородниковъ была—л томъ

служить въ нед лю по два дня, не платя никакой дани. Тяглыхъ людей въ немъ
было 16 служебъ въ 22 дымахъ; у нихъ было 11 сохъ воловъ; даней они давали
ржи ІО з бочки (о прочихъ даняхъ по вылинялости подлинника не изв стно). Бояръ путныхъ

въ томъ же им ніи 9 служебъ въ 11 дымахъ;

у нихъ было 10 г

сохъ воловъ (о повинностяхъ ихъ тутъ св д ній не им ется, такъ какъ н достаетъ
ок

<>нчанія инвентаря).
Для того, чтобы получить бол е точное поняті
На

объ им ніи Титовянахъ, объ

селеніи, о повинностяхъ и даняхъ, и главное о перем нахъ, происшедшихъ

въ посл днихъ чрезъ 26 л тъ, прив д мъ зд сь сод ржаніе бол е полнаго инвентаря его подъ № 22, за 1581 г.

Инвентарь этотъ начинается съ описаній дво-

ровьідъ построекъ, перечня пос вовъ, прудовъ, озеръ и пущи, зат мъ невольной
челдди. Изъ трехъ н вольныхъ ч лов къ каждый долж нъ былъ работать по 4 дня

ш
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въ н д лю, а жены ихъ невольныя также по 4 дня, а одна вольная по 3 дня.
На работу во дворъ они являлись п ші ; т же, которые им ли землю, м сячины
(м сячнаго содержанія хл бомъ) не получали. Въ м стечк Титовянахъ было 29 м щанъ: каждый изъ нихъ им лъ по „1 пиву и 1 гор лк
пивной или вм ст

(„piwo I,gorzałka 1.), т.е. по

и гор лчаной корчм . Съ этихъ корчемъ каждый содержатель-

м щанинъ платилъ за пиво 40 грошей, а за гор лку 10 гр. Торговаго получалось
съ м стечка 4 копы, 30 гр. М ст чко это им ло до 6 уволокъ земли, за каждую
изъ которыхъ платилось 50 гр. Сверхъ того были полевые морги, съ которыхъ
взималось по 6 гр. Общую повинность м стечка составляло: вс

м щане, им ю-

щіе уволоки, обязаны п шкомъ отработать 12 толокъ во время жатвы или с нокоса на своемъ хл б

или за это давать каждый годъ по 12 грошей. Неим ющіе

же уволокъ, обязаны также, на своемъ хл б , отбыть 6 толокъ или за нихъ дать
6 гр. Им ющіе уволоки обязаны

здить съ листомъ за 6 миль (42 версты), а не-

им ющіе таковыхъ—за 3 мили. Сверхъ того вс

м щане съ каждаго дома должны

строить гребли (плотины) и пруды, исправлять прорывы въ прудахъ, при мельницахъ поврежденія отъ наводненія, подъ опасеніемъ штрафа въ 12 гр. Равнымъ
образомъ, они обязаны идти на охоту (łowy), сколько разъ потребуется. Со вс хъ
м щанъ шло чистой платы 39 копъ, 54 гр. и 3 пенязя. Въ Титовянскомъ им ніи
находилось 9 селъ. Повинность каждаго села была такова: съ -каждой осадной
тяглой уволоки чиншу 25 гр., меду

з медницы или за нее 17 гр., ржи 1 бочка

или за нее 1 (?) гр., овса 1 бочка или за нее 10 гр., с на 1 возъ или за него 3 гр.,
серебщизны 15 гр., стаціи 2 г гр., невода 2 гр., за ленъ 2 гр., 1 гуся, 2 курицы,
20 яицъ или 4 гроша.

Работы въ каждую жед лю съ уволоки 3 дня, съ ч мъ

прикажутъ, въ теченіи года. Гвалтовъ въ л тнюю пору 3 со своимъ хл бомъ, съ
ч мъ прикажутъ. Подвода на своей телег , куда прикажутъ; большая и малая стража
по очереди; на неводы по очереди же. Вс
уплат

крестьяне вышепомянутыхъ 9 селъ, при

чиншовъ, обязаны были съ каждой уволоки давать ксендзу 2 гр., сборщику

(бирчему) списнаго 1 гр., 2 пен., хр иу (особый родъ дани) за д вицъ: если крестьянинъ выдавалъ дочь за чужаго, долженъ былъ дать 60 гр., а если за своего—
12 гр.

М щан

хр ну не повинны были давать,

только ксендзу съ уволоки

должны дать въ годъ 4 гроша. Сумма чистой платы со вс хъ крестьянъ, съ м стечкомъ, въ Титовянскомъ им ніи составляло 167 копъ, 20 гр. и3 12 /гз пенязя, ржи
432/з бочки и овса 5 1 % бочки.
Изъ инвентар й относящихся
три бол е любопытныхъ

къ частному землевлад нію,

по своему содержанію.

приведемъ еще

Подъ № 1 находится

меже-

вой актъ 1501 года, данный княз мъ Константиномъ Иванович мъ Острожскимъ
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князю

Николаю Семеновичу Випга вецкому при разм ж ваніи им нія Игумена

съ им ніемъ Богушевичи, проданнымъ первымъ посл днему. Въ документ
им ется

н сколько

драгоц нныхъ

указаній

Такъ, мы встр чаемъ зд сь во первыхъ,
копцовъ,

такія выраж нія:

стр ленье".

Выраженія

древняго

позем льнаго

этомъ
обычая.

при описаніи засыпанія пограничныхъ

„мало на стр ленье", „якобы на стр лень ", „на

эти означаютъ,

что въ данное врежя

существовалъ

обычай насыпать на межевой линіи копецъ отъ копца на такомъ разстояніи
которое могла пролет ть пущенная изъ лука стр ла. Во вторыхъ, для выраженія
единицы поземельной м ры.—уволоки,

мы встр чаемъ зд сь

Вотъ въ какихъ именно словахъ говорится въ акт

объ этой м р .

3

& р. Березиною, отчисленныхъ къ им нію Богушевичамъ,

пашного кутщъ двест

семь и морговъ пять.

названіе куницы•.

Въ сел

Въ селахъ

„вым рено

кгрунту

Ганут , надъ р чкою

Ганутою, вым р но кутщъ тридцать три кгрунту пашного, съ огородами, а въ
самомъ м ст чку

Вогушевичахъ

вым рено

кгрунту

пашного,

съ

огородами,

Щшщъ сто двадцать пять и морговъ четыре. Особливе кгрунту, съ огородами, полями, навозами, на церковь Божую въ томъ же м ст чку Вугуш вичахъ надано
Щшщъ дв .

Особливе кгрунту дворного вым рено на разаыъ м стцахъ

семьдесять девять и морговъ двадцать пять.

Въ им ніи Ганут

(фольварк

кутщъ
им -

нія Богушевичъ) кгрунту дворного, зъ огородами и простыми полями, зарослями,
вым рено кутщъ петнадцать и морговъ семь, а въ сел
кгрунту кунгщъ семь и морговъ пять;

подъ поддаными вым рено

с ножатей вым рено надъ р чкою Ганутою

11

куница одна и морги два . Что подъ куницею зд сь нужно разум ть именно уволоку,
э

то становится

вполн

яснымъ изъ сопоставлевія въ акт

этой куничной м ры

везд , непосредственно, съ сл дующ ю низшею посл уволоки единицею поземельной м ры—-моргомъ. Самое же названіе куницы, какъ поземельной м ры, безъ сомн Н1Я
СТВ

' возникло въ ту отдаленную пору, когда занимавшій участокъ земли, по простран-

У равный одной уволок , платилъ за него— одну куницу (одинъ куничій м хъ).
Подъ № 44, 1691 года, приведенъ драгоц нный по своему содержанію рус-

С к ш

инвентарь им нгя Чещевлянъ, принадл жавшаго Гродненскому православному
ис

Р °-Гл

бскому монастырю. Документа этотъ начинается съ листа короля Си-

унда ІІІ-го къ королевскому дворянину Петру Прусиновскому съ изв щені мъ,
т

3

& ч лобитьемъ Гродн нскаго подстолія Богдана Годкинскаго и по просьб

н которыхъ своихъ сов тниковъ, онъ,

король, находя Годкинскаго годнымъ для

духовнаго сана, даетъ ему два монастыря: ~одинъ ахримандритство Городенско —
Церковь святыхъ мученикъ Бориса и Гл ба, a другій у Браславлю—церковь святой Пречистой", совс мъ ихъ имуществомъ и землями, почему для поданія этихъ
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монастырей новоназначенному архимандриту Прусиновскій долж нъ вы хать на
м сто и учинить надлежащій вводъ. И д йствительно вводъ этотъ, начиная съ
земель им нія Чещевлянъ и кончая „всякими спряты (утварью) церковными",
дворяниномъ Прусиновскимъ былъ учиненъ. При ввод этомъ весьма подробно
описаны люди и границы Чещевлянскаго им нія.
Након цъ, подъ № 92, 1599 г., мы им мъ любопытную опись бортнаго
дерева крестьянъ им нія Ор шковичъ, въ Минскомъ во водств , принадлежавшаго пом щику Николаю Служк . По этой описи, въ числ бортнаго дерева считались сосна и дубъ. Такого дерева помянутые крестьяне им ли отъ 30 до ста и
бол е штукъ каждый. Съ этого дерева они платили дань пом щику воскомь и
медомъ. Перечисленные въ настоящей описи 21 челов къ крестьянъ влад ли
1002 бортными соснами и 94 дубами, на которыхъ въ данную пору было однако
всего 99 ульевъ пчелъ.
За симъ, намъ остается сд лать н сколько общихъ зам чаній, касающихся
одинаково какъ королевскихъ, такъ и частныхъ, им ній. Св д нія, излага мыя въ
инв нтаряхъ, приведенныхъ въ настоящемъ ХІУ том , располагаются въ сл дующемъ порядк . Большинство иивентарей начинается съ описаиія построекъ и
всего содержимаго въ нихъ. т. е. мебели, посуды, хл ба, скота, птицъ и т. д.
Какъ жилые дома, такъ и всякаго рода хозяйственныя постройки производились
въ разсматриваемое время, за ничтожнымъ исключеніемъ, только изъ дерева и
отличались крайнею простотою. *). Между названіями этихъ построекъ и внутренняго расположенія жилыхъ домовъ есть много совершенно одинаковыхъ съ употреблявшимися въ велико-русскихъ губерніяхъ; таковы напр, названія: домъ, кл ть,

• подкл ть, погребъ, св тлица, св тлочка, гридня, с ни, лавы при ст нахъ, столы
и проч. Необходимо зд сь прибавить, что постройки эти, какъ по вн шности,
такъ и внутри, нер дко отличались большою запущенностію. Это обстоятельство
безъ сомн нія завис ло отъ того, что им нія, въ которыхъ он находились, почти
безпрерывно переходили изъ рукъ въ руки, главнымъ образомъ путемъ такъ называемой „заставы11 или отдачи въ арендное содержите. Это явленіе одинаково зам чается какъ въ частныхъ, такъ и въ казенныхъ им ніяхъ. Описанія вс хъ разсматриваемыхъ построекъ, въ общемъ, весьма интересны, и т мъ, которые занимаются
изученіемъ исторш др внихъ построекъ въ нашихъ русскихъ западныхъ губ рніяхъ,
мы рекомендуемъ искать таковыхъ описапій на страницахъ 21, 77, 157,186, 199,
*) Въ инвентар им нія Здятла, въ Городненскомъ пов т , (№ 18), при описаніи двухъ жилыхъ домовъ, „ домика малаго и дома великого, долгого, приземли", упоминается даже, что вънихъ
,оболоны паиермые", т. е. оконныя рамы, въ которыхъ вм сто стеколъ была бумага.
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200, 201, 228, 230, 231, 247, 258, 259, 260, 267, 273, 276, 277, 281, 297, 298,
348, 355, 361; 362, 371, 378, 379, 390, 400, 401, 407. 408. 411, 435-438,455,
456, 476, 479, 494, 499, 508, 511, 552-556, 599, 600, 607, 617, 629 и 641.
За оиисаніемъ построекъ сл дуетъ перечень людей, живущихъ въ изв стномъ
им ніи на т хъ или другихъ условіяхъ. Перечни эти всегда являются интересными и поучительными для историческаго изсл дователя. *).
Одновременно съ поименнымъ перечисленіемъ м щанъ и крестьянъ идетъ
такое же перечисленіе бояръ путиыхъ. панцщтыхъ и бояръ шляхты 2 ). Въ настоящемъ том объ этихъ лицахъ встречается очень много весьма подробныхъ и
*) Изъ упоминаемыхъ въ настоящемъ том крестьянскихъ и м щанскихъ именъ и фамилій,
мы считаемъ полезнымъ указать зд сь одинаковыя или сходныя съ некоторыми историческими
именами древней Литвы, таковы напр.: „Витайтисъ (Wjtnytis), 461; Гедминайтисъ (Кгедминайтисъ,
Giedminaitys), 106, 145, 146, 241, 244, 253, 269, 490, 491; Гедминъ (Кгедминъ, Giedmin),
12
і 15, 240, 241, 250, 382; Гедминасъ (Giedmin;is), 490; Гедрайтисъ (Giedraitys), 161, 163,
^ 1 * ! Миндавгайтисъ (Mindawgaitys), 110, 164; Моптвилъ, 13, 18; Нарвилъ, 12; Нармаптисъ,
52
5 ; Нарлунтысъ, 306, 307; Нармунтъ, 14; Радвилайтисъ (Radwiłaytys), 388; Радвилойтисъ, 243;
Скирмонтъ, 90, 97; Судионтайтисъ, 302; Товтвилъ, 13; Якгелойтисъ", 244.
Цриведенныя въ этомъ реестр имена, кончающіяся на -айтисъ или просто -тгісъ, означаюсь
отчество, a зат нъ фамилію; прочія же означаютъ обыкновенное имя.
2
) Въ настоящемъ том
и въ другихъ актахъ встр чаются фамиліи многихъ литовскихъ
и
русскихъ бояръ и земянъ, которыя не находятся въ спискахъ польской шляхты, такъ называемыхъ гербаржахъ. Папроцкій, Вел ндекъ, Н сецкій и др. старательно списали фамиліи вс хъ
кат
оличившихся родовъ литовско-русских^ но желательно и весьма полезно было бы привести
ъ
изв стность фамиліи т хъ русскихъ и литовскихъ бояръ и земянъ, которыя исключены изъ
Ривидегіи польскаго шляхетства. Изъ такого перечня мы могли бы узнать, сколько польская
ляхетская администрация впродолженіи в ковъ уничтожила боярскихъ или дворянскихъ свободХ ъ
русскихъ и литовскихъ родовъ, сначала низводя ихъ въ путныхъ бояръ, въ род разеыльныхъ слугъ, а наконецъ закабаливъ въ своихъ кр постныхъ холоповъ. Изв стно, что на ГороДельскомъ сейм 1413 г. только т лица изъ литовскихъ и русскихъ бояръ и зимянь признаны
Ы л н
иіЛя
хтичами (дворянами) и получили польскіе гербы, которыя, отрекшись отъ нравославія,
приняли католичество (К. Шайнохи „Ядвига иЯгайло", Спб. 1882, т. II, стр. 665); поэтому можемъ
-яать заключеніе, что вс невнесенныя въ польскую герольдію боярскія фамиліи, оставшись
ми православной церкви, сд лались жертвою своего постоянства и, можно сказать, мучениками
Ровославную в ру. Какъ круто и безчелов чно поступалъ нафанатиьованный перекрещенецъ,
ыи апостолъ Литвы, Ягайло, достаточно привести его „апостольскій документа" отъ 29-го
hi t Л Я 1 3 8 ~ Г ' 5 н а К О Т О Р Ы 1 ^ ссылается Шайноха (Jadwiga i Jagiełło, 1374—1413, opowiadanie
ryczne
Przez Karola Sząjnochę, wyd. drugie, we Lwowie 1861, T. III, стр. 229). „Na mocy
xj ż °
У 8° wszechwładztwa nad całym ludem, powiedziano w nitu głośno, iż ktokolwiek sprzev rozkazowi przyjęcia nowej (римской) wiary, będzie do niej „zmuszonym",—zmuszonym
„Jcaleesni"
leesnemi". Tyiu karom nie kładło sądownictwo litewskie żadney granicy. Owszem zwyczajne
nn lazie użycie tortur zbliżało karę cielesną bezpośrednio do kary śmierci. Jakoż zgodnie z ta
<h X1%zccą, opowiadają kroniki ruskie, że dwóch bojarów litewskich, już dnwuiey ochrzczonych
wo cnrześciaftstwo kacerskie (еретическое, т. е. православное), a niechcących teraz poddać się chrztu
iacińskiemu, skazał Jagiełło na takąż karę, na m§ki, w których, obaj pomarli.
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интересныхъ св д ній. Желаю щіе поближе познакомиться съ правами и обязанностями этихъ лицъ, найдутъ интересующія ихъ св д нія на стр. 9, 10, 11, 17,
18, 20, 208, 209, 216, 226, 229, 232-235, 333, 358, 363, 372, 375, 385, 404, 412,
461, 466,468, 469, 473,505, 509, 521, 522, 545, 601, 619, 620, 623, 639, 642 ').
Теш snadniej dały zastosować się środki zaradcze. Ograniczały się one na wzbronienie nowoochrzczonej Litwie małżeństw z kacerska, lub syzmatycką Rusią, mogących skazić prawowierność wyznania łacińskiego. Gdyby jednak przeciwko rozkazowi przyszło do skutku małżeństwo między Litwinem z Rusinką albo Rusinem z Litewką, na ten czas ruski mąż i małżonka ruska ulegną temuż
samemu przymusowi chrztu łacińskiego, pod tymże samym rygorem „kary cielesnej*. „Jeżeli bowiem",
prawi dokument apostolski—„w pierwotnych czasach, za dopuszczeniem bożem, źli mieli możność
przymuszać dobrych ku złemu, tem bardziej teraz z wyroków boskich dobrzy mogą i powinni skłaniać
i wzywać złych do dobrego".
Для незпающихъ польскаго языка приводюіъ т же слова въ русскомъ перевод В. В. Чуйки
(хотя не везд в рномъ): „Ядвига и Ягайло", сочиненіе Карла Шайнохи, перевелъ со втораго
польскаго изданія В. В. Чуйко. Спб. 1882, т. II, стр.257. „Въ безграничной власти надъц лыиъ
народомъ, въ этомъ документ было ясно сказано, что тотъ, кто не выполнить приказа принятія
новой в ры, будетъ „щмнужденъ" къ этому,—прннуждепъ „т леспыми наказаніями". Подобнымъ
наказаніямъ не было никакихъ пред ловъ въ Литовскомъ суд (?). Даже, напротивъ, обыкновенно въ такихъ случаяхъ уіготребленіе пытокъ сближало т лесное наказаніе съ казнім (смертною). Такъ, напр, согласно этому княжескому постановленію, русскія л тогшси разсказываютъ
(Поли. собр. ІУ, 91, V, 242), что двухъ литовскихъ бояръ, еще прежде крещенныхъ въ манихейскую (?) секту (въ подлинник сказано—въ оное хрнстіанство еретическое, т. е. православное)
и не желавшихъ подчиниться латинскому крещенію, Ягайло приговорилъ къ такому именно наказанію, на нытку, отъ которой оба они и умерли.
. „При подобныхъ условіяхъ предупредительныя м ры оказались т мъ д йствительн е. Он
ограничивались запрещеніемъ браковь между новокрещенной Литвой и манихейской (?) или схизматической Русью, браковъ, могущихъ исказить нравов раость латинскаго в роиспов данія. Егли
однакожъ, вопреки постановленію, совершится бракъ между литовцемъ и русинкой, или между
русиномъ и литовкой, тогда русскій мужъ или же русская жена принуждены принять латинскій
•обрядъ подъ угрозой „т леснагонаказанія". „Такъкакъ",—прибавляетъ апостолъскій документъ,—
„если въ древнія времена съ Божьяго соизволенія злые им ли возможность принуждать добрыхъ
къ совершенію зла, то т мъ бол е теперь, по оиред ленію небесъ, добрые могутъ и должны
склонять и принуждать злыхъ къ добру". (Документъ въпольскомъ перевод у Ваповскаго Dzieje
korony polsk., изд. Малиновскаго. I, 75).
Я. Г.
*) Въ этомъ м ст , гд вопроеъ идетъ о населеніи въ им ніяхъ, инвентари которыхъ напечатаны въ настоящемъ XIV том , считаемъ не только полезнымъ, но и необходимымъ коснуться
другаго вопроса, составляющего въ эту минуту „злобу дня". Животр пещущій вопроеъ этотъ
касается утвержденія русской азбуки въ литовской письменности и способоиъ самого прим ненін
первой къ посл дней. Въ разематриваемомъ XIV том напечатано много инвентарей такихъ им ній,
которыя лежали въ .м стностяхъ, сплошь заселенныхъ Литовцами, какъ напр, въ земл Жомойтской, пов тахъ Вилкомирскомъ, Упитскомъ и др. Изъ инвентарей этихъ часть написана на польскомъязык , но большинство на русскомъ (при чежърусспй текетъ изображенъ русскими же буквами,
исключая ЛУЙ 26 и 64, гд текетъ этотъ, по поздн йшимъ явкамъ, 1789 и 1786 г., начертанъ польскими литерами). Изъ этой посл дней категоріи инвентари, подъ №№ 2 (cip. 12—18, им. Титовяны,
1555 г.), 21(Куршаны, 1581 г.), 24 (Овновяны, 1583 г.), 26 (Дайне, 1583 г.), 32 (Цлотельская держава, 1585 г.), 48 (Селяны и Пошили, 1592 г.), 64 (Дубяны, 1594 г.), 69 (Лихтяны, Д595 г.), 70

XXIII

Поел днюю, важн йшую часть почти каждаго инвентаря занима тъ изложеніе
повинностей и всякихъ даней, которьшъ подлежали вс лица, живущія въ данномъ
им ніи, т. , м щане, крестьяне и бояре. Для каждаго изъ этихъ сословій въ
д л несенія повинностей была установлена своя особая м ра. Въ XVI стол тіи
повинности эти, какъ въ королевскихъ, такъ и въ частныхъ им ніяхъ, состояли
главнымъ образомъ изъ взноса денежной платы, подъ названіемъ чинша и другими
мелкими наименованіями; повинность же изд лънал или работа, хл бныя ссыпки,
Дани медомъ, птицею, скотомъ, яйцами и проч. составляли только небольшую
часть общей повинности.
Желающіе близко изучить этотъ вопросъ найдутъ соотв тственныя св д нія
на стр. 6 - 2 0 , 24, 78, 79, 8 1 - 1 0 5 , 117-153, 156, 181, 187, 192, 197-207,
229, 230, 242, 243, 244, 245, 250, 251. 252, 253,255, 268-270, 275, 278,
280, 282, 289. 291-312, 315, 321, 325, 328, 330, 331, 349, 354, 359, 360,
375, 391, 392, 403-407, 412, 440-443, 446, 453, 464-469, 470-473, 478,
5
°2, 505, 537, 538, 611, 619, 620, 630, 636, 639.
На стр. 22, 159, 190, 260, 261, 263 встр чаемъ интересный перечень сее

6рянныхъ и золотыхъ вещей, дригоц нныхь украшенгй и дорогой одежды.

(Крожи, 1595 г.), 71 (Кемяны, 1595 г.), 73 (Дырвяны, 1595 г.), 78 (Гавры, Гаврели и Ляли,
'596 г. и 81 (Кетины, 1597 г.), заключаютъ въ себ , кром географическихъ названій, ц лую
асс
У лнчныхъ именъ Житовцевъ—крестьянъ, м щанъ и бояръ. Какт, первыя, такъ и посл днія, наертаны зд сь русскою азбукою. Способъ пріш иенія этой азбуки къ изображенію этихъ яазваній
именъ употребленъ самый безыскусственный и простой: какъ произносилось въ данное время то
л и
"РУгос литовское названіе, такъ оно и записано; напр, названія географическія: „Титовяны
стр. 12, Куршаны—239, Бержаны— '242, Кгумильтяны—243, Шалъпирте—244, Жакспине—245,
іовтьминайте—268, ІІеркунайте — 270, Тонселяны — 2 9 1 , Скавдайте—304, Войнютайте—308,
" у р а н ы — 3 1 0 , Юртрокги—522, Юражишки"—523 и проч., и имена лицъ: „Юшко Ейтминайтисъ
внюль, Кгедминъ Стенаітисъ Кивайтя,—стр. 12, Матей Шаплисъ—239, Чепутисъ Кгедутойсъ
— 2 4 0 , Гайлюсъ Бенюшойтисъ—241, Толашъ Сяврукайтисъ, Кгрикгуть Рояйтисъ—300, Юроисъ Кальііисъ—311, Мачулисъ Нелайкисъ—523, Чепуть Люпшиеъ—525, Щимасъ Бучвилониеъ,
ъ ІІемпенасъ—527, Чепъ Юрдзюнисъ—528, Щепуть Матіяйтисъ—534, Станиславъ Ейчай36 и др. Всд дствіе такого безыскусственнаго и простаго способа приы ненія русской
й
В с л к о е
акт
'
литовское названіе, будь оно географическое или личное, читается въ древних*
Ъ СЪ Т а к о ю ж е
Таки
легкостію и простотою, какъ и всякое другое чисто русское названіе или слово.
•иоыі °"Р а з омъ, возбужденный нын у насъ вопросъ о возможности и о самомъ способ прим том в
азбуки къ литовской письменности, въ существ , р шенъ уже слишкомъ 300 л тъ
пгтп* п, 3 а Д Ъ > и Р шенъ на м ст —въ самой Литв . Лично намъ представляется, что поднимаемые
НЫНЪ ТОЛКИ в . „
, Ł
ней м п
о невозможности этого прим тшя, или еще бол е отомт, что для этого покрайУЖно чуть не совершенно перед лать (что почти равносильно сказать—исказить, искаА читъ) р сск іг а з \
кимъ б
"уку, внося въ нее ц лую массу тонкостей и условностей, превращая ее таЪ С к о
все я
Р ^ е в ъ азбуку чужеземныхъ языковъ, ч м въ русскую, повторяемъ, личпо намъ
дстав
лен"
л я е т с я не им ющимъ достаточнаго основатн и излишнгімъ. По нашему взгляду и уб жі р зсматриваемое прим неніе совершенно возможно, и оно должно происходить по тому же

XXIV
Русскія церкви, упоминаемыя въ настоящ мъ том , въ городахъ и ии ніяхъ,
приведены въ приложенномъ

къ нему географическомъ указател . Зд сь же мы

сд лаемъ только указаніе на дв

церкви; во первыхъ на церковь въ им ніи Ру-

сот , Городненскаго пов та: о церкви этой въ русскомъ инвентар

подъ № 18,

1556 г., сообщаются сл дующія интересныя св д нія: „церковь полотняная, подорожная, деисусъ на полотн , образъ светое Троицы,
лотн ,

двери царскіе

на полотн ";

тутъ

же

a друггй панны Март на

находится сл дующій

по-

перечень

церковной утвари, принадлежавшей по всему в роятію тойже церкви: „тамъ же речей
церповныхъ: антштсъ подвижный, келгіхъ (чаша), диисусъ (дискосъ?) контрофаловый
(оловянный), зв зда контрофалова (оловянная) плащетщъ Т (3),
ное, на паргамин

евангеліе напрестоль-

писанный (писанное), полуатласомъ горг/чо-жолтымъ поволочонъ";

во-вторыхъ на церковь въ им ніи Пештовянахъ, Ковенскаго пов та, (№ 25), стр. 278.
Церковь эта въ 1583

г. была сооружена ..зъ дерева, съ образами, у которой церкви

келихъ и патина (дискосъ), логика цыновая (оловянная), рызи полотнянные, съ книгами шлежачими, авангеліи (евангеліе), серебромъ оправлено на угл

хъи.

Бъ заключеніе считаемъ необходимымъ пояснить, что въ алфавитный указатель
личныхъ именъ,

составленный для настоящаго тома,

не внесены по причин

крестьяне и мгыааш вовсе

ихъ многочисленности.

Иванъ Спротсъ.
безыскусственному u простому способу, по которому липговекія имена написаны въ вышепомянутыхъ нами древнихъ юридическгіхъ актахъ Жомойтской земли и другихъ литовскихъ м стностей,
по которому начаты Виленскимъ Учебнымъ Окруюмъ съ 1865 г. первыя изданія литовскихъ книгъ
русскими буквами. Такой способъ вносить въ разсматриваемую литовско-русскую азбуку ту необходимую простоту, при которой одной всякому, даже начинающему учиться читать, становится
легко—свободно и безошибочно начертить любое литовское слово, совершенно также, какъ и въ
русскомъ язык . Отнимите отъ этой азбуки указанную простоту и вы воздвигнете на ея пути
величайшія затрудненія; вы во-первыхъ безконечно отдалите ту существенно важную ц ль Русскаго Правительства, которую оно прежде всего им ло въ виду при введеніи русской азбуки въ
литовскую письменность, т. е. желаніе его облегчить Житовцамъ путь къ изученію русскою
языка, и во-вторыхъ достигнете лишь одного, что для того, чтобы правильно начертать литовское
слово, соотв тственно требованіямъ созданной вами новой, искусственной литовско-русской азбуки,
нужно будетъ сначала сд латься ученымъ... Къ литовскому языку уже давно, какъ мы знаемъ,
прим неиа польская азбука. Но разв это прим неніе не сд лано на томъ же простомъ начал ,
о которомъ мы говоримъ по отношенш къ русской азбук ? Какія такія существенныя перем ны
потерп ла въ данвдмъ случа польская азбука? НикакихъІ А между т мъ Литовцы же привыкли
къней и пользуются ею, взирая нанеенын , чуть не какъ на собственное изобр теніе... Почему же,
повторяемъ, это же самое не можетъ быть сд лано русскими людьми для Литовцевъ съ предлагаемою имъ къ настоящее время русскою азбукою, которая, въданномъслуча , является во-первыхъ
однимъ изъ весьма важныхъ зв ньевъ, связывающихъ окраины, инородческія племена, Россіи съ
ея центромъ, съ великимъ русскммъ народомъ, и во-вторыхъ иесомн нно ближе и родственн
для Литовцевъ, ч мъ латино-польская азбука?...

\Jr

1501 Г. ІЮНЯ :7 ДНЯ.
Изъ актовой книги ЭІинскаго гродскаго суда за 1782 г., № 11,809, л. 317—320.

1. Межевой актъ, данный князенъ Константиномъ Ивановичемъ Острожскнмъ князю
Николаю Семеновичу Випшевецкому при разграничении земель нм нія Игумена съ землями ин нія Вогушевичъ, всл детвіе продажи этого им нія Вишн в цвому *).

Roku tysiąc siedmset ośmdzięsiąt wtórego, miesiąca Oktobra ośmuastego dnia.
Na urzędzie i. k. mości grodzkim woiewodztwa Mińskiego przede mną Michałem Swiętorzeczkim, podstolim, podstarostą grodzkim у pułkownikiem województwa Mińskiego, comParens personaliter w. i. p. Symon Łopata, regent grodzki Smoleński, dokument, granicę
między dobrami Ihumeniem a Bohuszewiczami oznaczaiący, od i. o. zięcia Konstantyna Ostrożs
kiego, hetmana uaywyższego, starosty Łuckiego, i. o. xx. Mikołaiowi у Annie z Naruszewiczów Wiszniowieckini, starostom Lidzkim, małżonkom wydany, ad praesens vero i. w. i. p.
Elżbiecie z Zarank'V.. Lęskiey, starościney Lubomskiey, służący у należący, po rusku pisany,.
P r zy kopyi po poi lvii przepisaney, opowiadał, prezentował у ad acta podał, którego thenor
de verbo ad yerbum seąuitur talis:
.
:
Мы, Копстантинъ Ивановичъ, княже Острожскій, панъ Виленскій, гетыанъ найвысшій,
староста Луцкій, ознаймую тымъ моимъ регестромъ, (ижъ) маючи въ своей моцы, яко то набытье
Св
ое, и бачучи, што Игуиенцы земяне, бояре мое, абы ужо до им ньича Богушевичъ, такъ
1 е ж ъ
презъ меве проданыхъ в чнымъ правомъ его милости князю Вншневецкому Мико-.
л а ю
Семеновичу, старогт Лидсколу, и ей милости княжн Вишневецкой, малжонц его:
илости, Анн Нарушевичовн
и ихъ милости д темъ, абн въ земляхъ, поляхъ, с ноа
тяхъ, пуідахъ, зъ нм ньемъ нхъ Богутевичами, презъ мене проданыхъ, не было заво-:
аья
) найиервей застановенье о вей земли, поля, с аожати, боры, куетовья уд лали
ЬМи
зъ его милостью княземъ Вишневецкимъ и малжонкою его милости, зъ им ньемъ
м
члости Богутевичами, такъ тежъ им ньемъ моимъ Игуменемъ, копцы играни почиМи
» а на то регестры межи собою зъ обудву сторонъ починилиеми, такъ тея;ъ межи
им ньемъ моимъ Игуменемъ и нм ньемъ ихъ милости Вогушевичами, бачечи, абы (не былъ) невпокой ме« а цоддапыхъ Вогутевскихъ и Игуменскихъ моихъ въ земляхъ, межахъ и о ножатяхъ
) Докумевтъ этогь въ актовой книг записанъ польскими буквами; зд сь возстановдено возможно приблизительное, древнее, его русское письмо.

2
и въ дубровахъ, положилъ есми границу и концы закопалъ, то есть по тыхъ м йсцахъ:
Найпервей граница почалася одъ Игуменское и Богушевское границы, отъ Лужи, которая
Лужа д литъ земли Богушевскіе зъ моимъ им ньемъ Игуменскимъ, то такъ, якъ межи
им ньемъ моимъ Игуменскимъ и им ньемъ Богушевскимъ границу чиню: Почавши отъ тое
Лужи, яко вышей описано, отъ Гребельки и Ставка, который ставовъ на ноли села Озередищъ отъ боярина села Озереднского Ляховича, надъ тымъ ставкомъ казалъ есми першій
копецъ закопати, и отъ того ставка идучи логомъ по л вой руц , то есть Богушевское,
а по правой руц поле села Озередищъ,; належачого до им нья Игуменя моего; отъ тогожъ
копца, мало на стр ленье, другій копецъ казалъ есми закопати вколо березы и грани въ
березу врубати;.. поблизу. того копца . третій копецъ казалъ, есми закопати вколо
осины и грани въ осин врубати; отъ того копца, якъ бы на стр ленье, четвертый копецъ
казалъ есми закопати на полю Максима Рачсывича, въ который то копецъ казалъ егми .березу"'всадити; отъ того конца пятый копецъ казалъ семи законам надъ лужою Болотечкомъ;'тамъ же шостый. копецъ. подъ дорогою, "которая идеть зъ Игз'меня до Минска, казалъ есми закопати; а тою дорогою идучи къ Богушевичомъ, якобы на стр ленье, по правой
руц тое дороги, казалъ есми семый копецъ закопати, коло дуба, и грани въ дуб врубати; отъ того. конца1,; отчинаючй Болотче лужка, держечи тотъ лужокъ по л в , просто
дорогою, лужка Болотечка; направо' трохи, ; черезъ дорогу, которая идетъ'зъ Богупіевичъ
до Березвны-т-староства Люботанскаго,* такъ же'для 1 дороги въ лужокъ Болотечко, отъ тоголужка';Болотечка ,къ.лип ^'нколо которые липы казалъ есми осііый копецъ' закопати;'отъ
тое. липы.:и копца девятый: коиецъ казалъ есми закопати коло дуба,"• надъ ровомъ, и грани
въ дуб /врубати;' непоідалеко коло • конца, якобы настр ленье, десятый конецъ казалъ есми
закопати. на тор Кручи (ў) дубового куста; отътого'копца на стр ленье, альбо мало больше^
одинадцатый копецъ. казалъ есми. закопати, также коло дубового• куста; отътого копца неподалеко:надъ дорогою казалъ есми .коло липы дванадцатый копецъ закопатн, (и грани), въ липу
врубати; отъ того копца трохе черезъ дорогу, которая идетъ зъ Игз^меня доБогушевичъ, внизу
по прав , поле Богушевское дворное, которое: се зоветъ Ганута урочищемъ, а по л в
пуща, належитъ: до им нья Раваничъ/ которое то им нье я набылъ правомъ в чнымъ у пана
Богдана Янишевскаго, которое то им нье-Раваничи посполу зъ им ньемъ моимъ Богушевичами продалъ есми в чнымъ правомъ томужъ князю' его милости Вишневецкому и самой
княжн ей милости со всими до того приналежностями, будованьемъ дворнымъ и гумен1
нымъ. огороды, поли, с ножати, поддаными, с ножатьми мурожными и- болотными, пущами, пщолами,бортнымъ деревомъ, озерами, яко стоитъ въободницы описано, ихъ данями,
работами, на которомъ то полю казалъ есми тринадцатый копецъ закопати; оттуль
межою, держечи поле Раваницкое дворное по л в , а по прав в пуща розныхъ поплечниковъ того им нья,. въ которомъ то им ничу Раваницкомъ всего кгрунту дворного, яко
тежъ и подданыхъ .тамечныхъ, въ сихъ селахъ и приселкахъ вым рено куницъ сто двадцать пять и морговъ семь, кромя пущи, гд пом ра исти не могла,'тд теды четырнадцатый копецъ на рогу закопати; отъ того копца просто на право логомъ, держечи по
прав кгрунта, с ножати, пущу Раваницкую, езера, черезъ лужокъ въ дубъ, подъ которвшъ дубомъ казалъеемн петнадцатый копецъ закопати и грани ! въ дуб врубати; отъ того

- 3 дуба на право черезъ кустовье 'казалъ есми шеснадцатіій ' копецъ 'закопати; отъ :тог'о
конца просто въ лужокъ, черезъ'поле u дорогу ! Минскую зъ'Богутевичъ,'на томъ лужку
казалъ есми семьнадцатый копёцъ закопати;1 и тымъ логомъ на низь; держечи пущу, с ножатй Раваницкое по л в , а по іірав пуща Ганнуцкая и дубровы,: ажъ до дороги великое,
которая иде -зъ Минска до Вогушевичъ; тутъ урочище Великій Логъ; черезъ тую дорогу
с ножатками въ другій ровъ, который зъ права прншелъ, тутъ (казалъ) есми осьмнадцаты'й
копецъ закопати; и тымъ логомъ по пулъ лога1водотечею внизь, ажъ -до двухъ сосенъ1,
которые есть" посередъ лога, и подъ'тыми соснами казалъ если' : деветнадцатый копецъ
закопати и" грани'въ соснахъ ярубати; отъ тыхъ трохъ сосенъ u коііца логъ одйнъ пустили
на право іі, мало гіошедши,: другій логъ пустили- на право, a трётій логъ пустили на л во,
тутъ есми казалъ двадцатый копецъ закопати, и тымъ ложкомъ-внпзь на л во границу
если положилъ,' по 'прав Богушевицкое и Ганвуцкое/ а по л в пущадругйхъ сус дові
нашихъ. Р ки, озера належатъ съ с ножатьми до пм нья Богушевицкого; пере хавши
Вг
ь болото Мшарннпое, изъ того лога логомъ же черезъ дорогу Богушевицкую,' которая
идетъ за р ку Березину до селъ, за р кою Березиною належачихъ до им нья Богушев
нчъ, въ которыхъ то сел ах ъ вым рено кгрунту пашного куницъ дв ст семь и морговъ
пять. С ножати обаполъ р ки Березины належатъ до тыхъ селъ; пуща вся за р кою Березипою, зъ деревоыъ бортнымъ и пчелами, въ которой то пущ за р кою Березиною пом
'Ьра исти не могла, теды вся'зъ оступами зв риными належитъ до им нья Богушевичъ-,
и
^аденъ до тое пущи, озеръ палежати не можетъ. Въ сел Ганнут , н а д ъ р чкою Ганн
Утою, вым рено куницъ тридцать три' кгрунту пашного- зъ огородами, а въ : самымъ
м
стечку Богушевичахъ вым репо кгрунту пашного съ огородами куницъ сто двадцать
Пят
ь и морговъ чотыры. Особливе кгрунту зъ огородами, полями, навозами на церковь
Ьожую въ томъ же м стечку Богушевичахъ надано куницъ дв , съ' с ножатьми на возовъ
Со
Р°къ пять, свеиимншку церкви Божей; ' который то свещенникъ'маетъ въ церкви Божей
с
лужити и люди иаучати, абы Богу служити ум ли. Особливе кгрунту. дворвого вым рено
а а
розныхъ м сцахъ куницъ семьдесятъ девять и морговъ двадцать пять. Озеро зъ мдыномъ и руднею на р ц Уши, въ м ст Богушевичахъ, належитъ до им нья Богушевичъ;
ст
ороны Устья належитъ до тогожъ им нича Богушевичъ, зъ млынами, промытами ленДовымц въ корчмахъ. Особливе граница Богушевичъ въ другій бокъ идетъ отъ староства
к>
"°піанскаго Березины, которая есть копцами давными ограничена и теперь черезъ менё
°вовленая есть, гд есми казалъ копецъ закопати надъ ручаемъ и криницею, которая то
Ривица упадаеть въ р чку Копчанку," а тою р чкою внизъ идучи въ р ку Березину,
с ножати обаполъ тое р чки Копчанки, ажъ до р ки Березины, належатъ до им нья
УШевичх, Зпову надъ р кою Березиною казалъ есми копецъ закопати надъ болотомъ
ИИъ
'
и криницею, которая Криница впадаетъ въ р ку Ушу, а тамъ особливе островъ
зъ деревомъ бортнымъ и пщолами лежитъ надъ тою р кою Березиною съ сЬаожатьмй;
друпй остр О в ъ ^ называючій Ляховцы, тамъ же лежитъ неподалеко того острова, такожъ
зъ деревомъ бортнымъ и пщолами, которые то островы оба належатъ до им нья Богуіпё^
вичъ, гд вколо копцами ограничено. Особливе островы за р кою Березиною належатъ
до того им нья Богушевичъ, одинъ Вб лловъ называючисе, другій Бабье Березы,"
к

рстровъ Кочановъ, четвертый Березки, пятый Осмолово, шостый Кглинники, семый Романово,
осьмый Грабовъ, девятый Колесники, десятый Станковъ, одинадцатый Романово, которые то
вси островы зъ давнихъ часовъ и теперь .належать до им нья Богушевичъ и жаденъ въ
тыеже оступы иостровы належати не маетъ в чными часы. Которые то им ньича Богушевичи, Ганута, Раваничи, со всими до нихъ приналежностями; полями, гаями, с ножатьми
мурожными и болотными, р ками, р чками, затоками, озерами, островами, фольварками,
поддаными, ихъ роботами, домами, яко стоитъ въ ободницы м рничого нашого, Господарь
его милости, князь Жикгимонтъ, король польскій, потвердилъ то ми на в чность. Я теды,
маючн то въ своей иоцы, продалъ есми его милости князю Бишневецкому, Миколаю. Семеновичу, старост Лидскому, и пани малжонц , ей милости княжн Анн Нарушевичовн ,
ихъ д темъ и потомкомъ ихъ милости, за десять тысячи копъ гроши личбы Литовское,
монеты б лое, личечи въ грошъ по пети пенязей. Которое, то им ниче Богушевичи, зъ фольварками Ганутою, Реваничами и всими до нихъ приналежностями, ницъ зъ того на себе
самого и близкнхъ кревныхъ моихъ не выймуючи, а ни заставляючи зъ кгрунтовъ, с ножатей, р къ, р чекъ, острововъ, подданыхъ, озеръ, ставовъ, млыновъ, все огуломъ продалъ
(есми) в чнымъ правомъ и казалъ есми грани класти отъкопца до копца, особливе въим ньи
Ганнут , которую есми купилъ у пана Ивана Рогозы и жоны его милости Настасіи Вязевичевны; кгрунту тамъ дворного, зъ огородами ииростыми полями, зарослями иым рено
куницъ петнадцать и морговъ семь, а въ сел иодъ поддаными вым рено кгрунту куницъ семь и морговъ пять; с ножатей вым рено надъ р чкою Ганнутою куница одна
и морги.два; пуща нем рена, поневажъ пом ра исти не могла,, еднакъ же островы два
зъ деревомъ бортнымъ и пщолами, называючіе (се) одинъ Станковъ, a другій Кулак», зъ криницами, затоками, лежать надъ р кою Ушою, и затоки, въ которіей р д вольное ловенье
рыбъ, и во всей пущи Богушевской вольное битье всякого зв ра, зъ гоны бобровыми u всякими пожитками продалъ есми на в ки непорз'шоно; u не маюхъ вжо люди мое игуменцы,
такъ м щане, яко и тяглые подданые жадныхъ кривдъ чинити въ захоженыо кгрунтовъ,
д совъ, с ножати, острововъ, озеръ, р къ, криницъ и маютъ водлугъ того моего листу
граничного заховати в чне и непорушне. А хтобы захот лъ быти спротивнымь тому моему
листу, теды за то маетъ вины заплатити два тысечи копъ грошей личбы Литовское, которая вина половица до скарбу господарского належати маетъ, а половица сторон укривжоной належати маетъ, а по заплаченью таковое пины, теды тотъ мой листъ граничный
в чными часы ненарушне зоставати маетъ. До которого то листу, для л пшой твердости,
печать мою притиснуть казалъ и pj-кою моею подписалъ. А кътому просилъ есми людей
добрыхъ шляхты о приложенье печати: его милости князя Ивана Друцкого-Любецкого,
хоружого господарского, его милости князя Александра Овлочимского—старосты Пинского,
его милости пана Якуба Массальского—воеводы Новогродского, которые иечати притиснули и руками своими подписали. Писанъ въ Богушевичахъ, л та Божого нароженья тысеча пятьсотъ первого, Іюня семого дня. U tego dokumętu, przy wycisnionych trzech pieczęciach, podpisy rąk samego aktora y. pieczętarzów, oraz a.latere suscepta aktykacyi trybunalskiey temi słowy: Konstanty xigze Ostrożski—pan Wileński, hetman naywyższy, starosta
Łucki mp. Князь Иванъ Любецкій — хоружій господарекій mp. Alexander. kniaz Owłpczym-

ski—star. Piński ręką swą mp. Jakub Massalski, wojewoda Nowogrodski mp. Roku tysiąc
sześćset dziesiątego, miesiąca Oktobra czwartego dnia, ten zapis hraniczny, na rzecz w nim
mienioną, pan Alexander Tołoczko do xiąg głównych trybunalnych Litewskich podał *).
Jerzy Radzimiński (Fronckiewicz), marszałek trybunału Litewskiego. Стефанъ Гладвій,.
писарь.
Który to dokument, za podaniem onego przez wyż wyrażoną
grodzkich Mińskich przyięty у wpisany.

••
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Изъ актовой книги Россіенскаго зеискаго суда за 1596 г., № 14,603, л . 729—744.

«• Инвентарь им нія Титовянъ, въ з ил Жоиойтской, принадлежавшаго Ивану Юрьевичу Гл бовичу.

.Году отъ нароженья
іюля семнадцатого дня.

Сына ,Божого

тисеча пятьсотъ деветьдесятъ гаостого, м сеца

На рокохъ земскихъ судовыхъ, водлугъ статуту на завтрей по Светой Троицы
Рицалыхъ и сужоныхъ, , передъ нами Себестьяномъ Себестьяновичомъ Кестортомъ, тивуноиъ его королевской милости Ойракгольскимъ, судьею, а Петромъ Адамковичомъ,
°ДсУдкомъ, врядники господарскими земскими Жомойтскими, постанови вшисе очевисто
го
милость панъ Даніель Львовичъ. стольникъ иов ту Вилькомирского, опов далъ,
Ж ъ
яко будучи держачимъ им нья Титовянского, лежачого въ земли Жомойтской, не
ю
чв въ себ реестровъ д льчихъ для обороны того им нья Титовянского, хотечи того
иапотомъ показать, лее вжо въ томъ им нью Титовянскомъ в чный д лъ учиненъ и
ончонъ есть, обачивши онъ тутъ на теиерешнихъ рокахъ вь ее милости пани Станивовой Нарушевичовой, кашталяновое Смоленское, паней Галыпки Яновны Кмитянки,
п

Т

Р Ъ д льчій, ужииши ее милости прозьбами, абы тото реестру рачила узычить до
а в ь я
и
актикованья въ книги земскіе, што ее милость учинивши, покладала передъ
Реестръ д льчій ііодъ датою году иетьдесятъ пятого, прииалежачій до им нья Ти'ого, также и до ившихъ им ній, въ которомъ реестр кождая речь ширей описана
она есть, и просилъ пасъ, абыхмо до ВЕДОМОСТИ нашое припустивши, до книгъ
земскихъ пгт
»
'
«писати вел ли, которого мы огледавши и прочитавши, за жеданьемъ пана стольЛь
комирского до книгъ земскихъ вписуючи, слово отъ слова такъ се въ соб маетъ.
с
Щъ д лу паней Яновой Жомаевской, маршалковой господарской, старостиной Ковенп а н е
'
^Растины Яновны Гл бовича, зъ сестриною его МИЛОСТИ княгинею Ганною Михай•

'

ь

С0Жа

—

.

л нію, трибунадьныхъ книгь за этотъ годъ въ Внлен. Центральномъ Архив

не иігЬется.

— 6

;:

ловною' сап жанкою, на им няхъ ихъ' милости отчизныхъ,-! материстыхъ н'ебожчива пан'£
;
:
:
:
Станислава Вортошевича, которые' по смерти небожчика' паиа" воеводы Вилёнского, ••"пай?
1
Яна Юрьевича Гл бовича на ихъ милости, водлугъ права прирожоного, спадкомъ пришли ;
л т а Божого нароженъя ^афнс

(1555) году.

'

" "'

.'•::;: :-:\:. >.•••.•[••.

г . ' :::;.:'• ' ',:
г

Им нье Шолъшники. Въ тоыъ им ныо дворъ на одну сторону на новомъ м стцу маеі"ь
быти гіоставленъ,-на поли пашни дворной, по другой сторон р ки Вичинчи .' . • ' . • ' . * ) .

Тутъ же противъ "стараго двора и тое все поле и с ножати' подле него'на селище"
маетъ быти
А ку той часты двора нового бояръ, шляхты и бояръ путныхъ, людей тяглыхъ, м щанъ и огородниковъ и паробковъ половица.
,
И потомужъ земль дворныхъ, огородовъ, погноевъ, с ножатей, гаевъ, л совъ и подъ
бояры, шляхтою и людьми тяглыми земли, окромъ м стечка малого, при костел светого
Юрья, которое при старой части,двора Сольшницкого,доставлено всего половица.
Будованъе дворное и гуменное старое вшелякое на полъ розд лити, а которое панъ
Коиаевскій ново збудовалъ, тое, кромъ д лу, при части малжонки его милости зостатн маетъ.
Пуща, л сы маетъ быти на полъ розд лено. и ограничено. Збожье всякое, жйт'о,
ярины въ гумн зложоное и молочоное и быдло дворпое, то все на полъ маетъ быти
под лено. Ставь великій давный на р ц Висипчи, недалеко внизу двора, объ одномъ
кол , въ .Солыпникахъ Малыхъ, ку старой части двора1 Шолыппицкого маетъ зостати.
Нижли ку новому двору въ кождый годъ въ петьдесятъ бочокъ жита а петьдесятът
бочокъ солоду безъ м рки и вшелякое заплаты маетъ быти змолото.
' ••'••
Надъ р чкою Вичинчею, у верху прз'да великого, прудище и сажавка пуста, отъ
двора старого на другой сторон тоежъ р чки Вичинчи ку той части маетъ быти.
'
Ставъ на тойже р ц Висинчи, у верху недалеко двора, безъ кола и безъ - млива подл йшій; того•ставу верху писаного при той новой части противъ ставу великого зостати
маетъ.

•

•

:

.

.

.

•. •

• :-,

Костелы • заюженья светого Миколая у Великихъ Сольшникахъ, a другій костелъ
светого Юрья при двор у Малыхъ Сольшникахъ, тыхъ костеловъ подаванье: зъ обу сторонъ, яко паней Комаевской, такъ и кнегини Пронской спольно маетъ быти, одна безъ
другое не будетъ моцы м ти подавати.
::>-.•.. >
А кому ся достанетъ новая часть, вольно будетъ на своемъкгрунт на гостинцу,:
гд похочетъ, корчму збудовати, або тамъ надъ р чкою Вичинчею, што вым няно на землю
у плебана Великихъ Солыпниковъ, у князя Боневентуры, дучи отъ двора Сольтницкого
до Великихъ Солыпникъ до м стечка.
.
: :•
М щане Сольшницкіе, которые отъ двора у мили живутъ у Великихъ Солыпникахъ,.
при костел светого Миколая, тые м щане на тую часть маютъ быти.
Матей Борисковичъ отъ меду, отъ пива, отъ гор лки капщизны даетъ три копы грошей.
Матей Жиделисъ отъ меду, отъ пива, отъ гор лки капщизны даетъ г (3) копы грошей.
Щастная Еатерина отъ пива капщизны даетъ копу грошей.
•*) Въ подлинник* вылиняли слова.
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Нижли тое капщизны подъ.тые л та погодные и въ пов трее сполна, не платили, бо
н которые з ъ н н Х ъ и корчомъ i не ,м ли., . ; ; ; . ; ; : ; ; : . П -м:і 'i ;:; : : .••.' ;; i i i. v
Повинность тыхъ м гцанъ: л т на нед ли по два дни жита и ярины ж а т и . х о д я т ъ
3>
.. ь листы здятъ, гд пощлютъ.
. •...:'.: :
; .;• : ' . • . . - . . , . с м :І
••• .А огороды, на которыхъ тые м щане живутъ, и земли; ихъ маютъ при нихъ зостати.
^ ъ томъ ж е м стечку Солыиницекомъ торгъ въ нед лю,. съ которого торгу мыто п
о а рное по нед ли маетъ быти брано и держана. • . . .
Ярморокъ у Великихъ Солынникахъ, о светомъ Маколаю, у восень, маетъ п р и той
;
:;
;
зостати.
'
•
•:
- . : : . .
.:

Люди

тяглые

тивонскіе.

.•<•.••••

••.-. :

: • '

а

(1) служба, дымы в (2): Григоръ Пацелевичъ, воловъ в (2), соха, клячи в (2);
Юрьевичъ, воловъ в (2) соха, клячи іі (2). Дякла даютъ овса полъ бочки, с на полъ
воза
і за вепра ві (12) грошей.
' '"'*""
/
'
'" '""
Исъ

в

(2) служба, дымы в (2): Касперъ Яцковичъ воловъ в (2), соха а клячи дв ; Томко
Цковвчъ воловъ в (2), соха, клячи в (2). Дякла даютъ овса бочку, с на в (2) возы.
г

(3) служба, дымъ л ( і ) : Юркгель Вервивисъ воловъ в" (2), соха, клячи дв , поданичего не даетъ.
••'•'• •.--'•:
••.;!:;;:••
: ,
'

А

(4) служба! дымъ д (1): Мартинъ Пронёвичъ воловъ в (2), соха, клячи в (2); прда-

т ь
.
Ч о к ъ

Па

н е д Д т ъ .

jiH4oró

тг
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У ба, дымы Д (4): Янель Криштошевичъ воловъ в (2), соха, кляча л (1);
ев
> ичт, ничого не маетъ, Ян ель Ловцевичъ ничего не маетъ; Ловишъ Стецковичъ
^ , В е маетъ, податокъ ничего не даетъ.
.
Овп

^ V 'Служба, дымъ л (1): Петръ Войткевичъ, кляча, л, подачокъ ничого не даетъ.
' служба, дымъ Д (1): Мартинъ Войткевичъ, воловъ соха, клячи в (2), подачокъ:
Дает^ь; Олехно Нарковичъ, полъ службы,
даетъ.

•

волъ а: кляча,
.

w с лу^б а ^ д Ы М Ы в (2): Войтюль Пронцевичъ,
низдго не. маетъ; а цодачокъ пичого не даютъ. -

. ,

:

подачокъ ничого не
'

,

• ; . . . . . . . . . .

волъ'а кляча; Якубъ Ловцевичъ
~
,
^ •

- 8 4. (9) служба, дымы в (2): Шемель Миковичъ, волъ а кляча; Андрей Пронцевичъ]
:
;
БОЛЪ а кляча, подачокъ ничого не даетъ.
•
»
:.
Т (10) служба, дымъ а (1): Станюль Кривый, волъ, подачокъ ничого не даетъ.
• *<
аі (11) служба, дымы в (2): Стасисъ Якубовичъ, ничого не маетъ; Митисисъ Якубовичъ, ничого не маетъ; а подачокъ ничего не даютъ.
'
ві (12) служба, дымы в (2): Мисъ Чунревичъ в (2) сохи, клячъ Е (2); Мокъ Микутевичъ, волъ д (1); подачокъ ничего не даютъ.
'-•'•'•'
Сумма-тыхъ людей тяглыхъ тивунскихъ полъ Ті (127 2 ) службы, дымовъ в в (22), въ
нихъ воловыхъ сохъ £і (19), клячъ кд (21). А дякла даютъ овса полъ в- (І1/») бочки,
с на полъ Т-(27*) воза, за вепра б' (15) грошей. : :;
Къ тому къ той части прилучоно три службы людей тяглыхъ .тивунскихъ противко
осьми м щанъ Малыхъ Сольшникъ, которые при двор старомъ описали.
а,(1) служба, дымы в (2): Бальмонъ Яновичъ, волъ а (1); Юркгель Татаровичъ, вояъ
а (1), подачокъ ничого не даетъ.
в (2) служба, дымъ а (1): Станюль Матеевичъ, волъ д (1), подачокъ ничого не даетъ.1
г (3) служба, дымъ а (1): Станисъ Повкштель, волъ Д ( I ) , подачокъ ничого не даетъ.
t

Земли пустовскіе тивунше.
Юркгелевщизна.
Земля Жудейковщизна.
Земля Венцлавовщина.
Земля Радивоновщина.

Земля Янкелевщина.
Земля боярская Волынцовщина.
Земля Правосудигакя.

Люди тяглые тогожъ гш нья Солъшнгщкого, сяленцы, которые отъ двора
у мили живутъ.
д (1) служба, дымъ а (1):
даетъ.
•

Стако Петрашевичъ, волъ а кляча, подачокъ ничого не
;

в (2) служба, дымы Т (3): Петръ Михайловичу воловъ соха а кляча; Мисъ Мацевичъ, ничого не маетъ; Шимко Пацевичъ, ничого не маетъ. Дякла Мютъ жита полъ
в ( і г) бочки, овса в (2) бочки дворныхъ, с на полъ в ( і 2 ) воза, ,'за конопли полъ
в ( і 2 ) воза.
г (3) служба, дымъ д (1): Михайло Ромашковичъ, ничого не маетъ. Дякла даетъ
жита бочку, овса бочку, с на возъ, за конопли гроши в (2).
Л (4) служба, дымы два: Нарко Жибелевичъ, воловъ соха; Жибелая вдова, ничого не
маетъ. Дякла даютъ жита чветрь бочки, овса три чверти бочки, с на полъ Й ( і 2 ) ; воза,
за конопли пенезь.
.
i
6 (5) служба, дымъ а (1): Петръ Митковичъ, воловъ соха а кляча. Дякла даетъ
жита полъ в ( і а) бочки, с на г (3) возы, за конопли грошъ.
s (6) служба, дымъ а (1): Войтехъ Ярулевичъ, воловъ соха а кляча. Дявла даетъ
жита чверть бочки, овса полъ в ( і 2 ) бочки, с на полъ в ( і я ) воза, за конопли в (2) пенезик

__ g
3 (7) служба, дьшъ а (1): Тонко Скутиклисъ, воловъ к (2) сохи, клячъ дв . Дякла
даетъ: жита чверть бочки, овса три чверти бочки, с на полъ в (і 2 ) воза, за конопли в (2)
пенези.
' . . . . . '
и (8) служба, дымъ а (1): Станюль Михайловичъ, воловъ соха. Дякла даетъ: жита
бочку, овса полъ в ( і 2 ) бочки, с на полъ в ( і г) воза, за конопли ві (12) пенези.
•& (9) служба, дыиъ а (1): Мисъ Мартиновичъ, воловъ сохи дв , клячи дв .
даетъ:

жита в (2) бочки, овса Д (4) бочки, с на д (4) возы, за конопли в (2)

Дякла
гроши

и два пенези.
.
Т (10) служба, дымы к (2): Ловцель Мацелевичъ, ничого не маетъ; Мацель а Стецъ
Провичи, не маютъ- ничого. Дякла даютъ: жита полъ в ( і г) бочки, овса полъ в ( і 2 )
бочки, овса полъ в ( і 2 ) бочки, с на а (1) возъ, за конопли полъ в (іУ 2 ) гроша.
аі (11) служба, дымъ л (1): Стасисъ Яновичъ, въ него волъ а кляча. Дякла даетъ:
жита чверть бочки, овса полъ в ( і г) бочки, с на полъ в ( і 2 ) воза, за конопли д (4)
пенези.
ві (12) служба, дымъ л (1): Янель Войневпчъ, ничого не маетъ. Дякла даетъ: жита
три чверти бочки, овса три чверти бочки, с на полъ воза, за конопли осьмь пенези.
п (13) служба, дымъ а (1): Больтюлъ Мартиновичъ, ничого не маетъ. Дякла даетъ:
Жита треть бочки, овса три чверти бочки, с на полъ воза, за конопли & (9) пенези. .
ді (14) служба, дымъ а (1): Степанъ Миколаевичъ Вортинъ, воловъ соха, а кляча.
Дякла даетъ: жита полъ в ( і а) бочки, овса три бочки, с на г (3) возы, за конопли грошъ.
Сума тыхъ людей тяглыхъ сяленскихъ служебъ Ді (14), дымовъ Йі(18), въ нихъ воловъ
сохъ а і ( 1 1 ) , клячъ Г (Ю). Дякла даютъ: жита аі (11) солянокъ, овса ки (28) бочокъ,
с на к (20) возовъ, и полъ с (47 2 ) воза, за конопли аі ( И ) грошей и два пенези; нижли
подачокъ тыхъ за убоствомъ ихъ на кождый годъ сполна не выдаютъ, а звлаща тыхъ
л тъ погодныхъ прошдыхъ и въ пов трее по три годы дякла ничого не давали.

Тутъ земли пустеете.
Земля Яновщизаа. Полземли Мартишишки. Бояринъ путный Мартинъ Чеховичъ, ничого не маетъ.
Бояре шляхта тоюжъ гш нья Солъшмщкаіо, которые люди свои маютъ:
Каспоровая Барбара, конь. А то суть люди ее:
Мисели а Нарели, служба, дымы в (2), воловъ полъ сохи; Стасель а Юцель, служба,
Дымъ д ( і ) ? воловъ соха; Янель Кулъ полъ службы, дымъ а (1), ничего не маетъ. Тыхъ
людей ее полъ г (2 2 ) службы, дымовъ чотыре. Всихъ воловъ полторы сохи. Повинность
Шъ
сл
Ужба тяглая —день въ день служатъ. Мартынъ Кгастевичъ, конь, Его челов къ Якубъ
Станковичъ полъ службы, ничого не маетъ.

Земли боярская Гришковщшпа.
Земли людей тяглыхъ Сольшницкихъ и бояръ путныхъ и бояръ шляхты иихъ людей
по старому зоставлено маетъ быти.

— 10 —
Дворецъ Вогикелишки, который прислухаетъ ку двору Сольшницкому.
челов къ тяглый Павелъ Мекелевичъ, полъ службы, не маетъ ничого.

Того дворца

Дворецъ Бикторишки тогожъ двора Сольшницкого." Люди тяглые того дворца Викторгшіского: Стасисъ Станцевичъ, ничого не маетъ; служба, дымъ д (1); Янели а Петръ
Ростевичи отъ Секлитское приданы къ Викторишкамъ, служба, дымы в (2); воловъ соха; Стасели
Кгорбовичъ, полъ службы, дымъ л (1), волъ Д (1). Тыхъ людей Викторишскихъ полъ д (о з)
службы, дымовъ е ( 5 ) , воловъ полъ Б ( і з) сохи, подачокъ жадныхъ не даютъ.
Земля пустовская отъ тоежъ боярки Секлицкое Лещиковщизна. Тые дворцы обадва
на тую часть противку дворцу Орговницкому маютъ быти поставлены.

Тогожъ им нья Солъшницкаго данники.
СелоГн

здиловичи.

Семенъ Шуня съ пасынкомъ Михаломъ, дымъ, воловъ д (1) соха; Степанъ Кобыльникъ, дымъ, воловъ соха д ( і ) ; Дашко Бубловичъ, дымъ, воловъ соха а (1); Михаила
Замкевичъ, дымъ, воловъ соха л (1); Левонъ Демешевичъ, дымъ, воловъ соха а (1);
Ивоней Демешевичъ, дымъ, воловъ соха д (1); Овхереа Коровай, дымъ, воловъ соха д (1);
Микита Вороновичъ, дымъ, воловъ соха д (1); Кузьма Сенковичъ, дымъ, воловъ соха а (1);
Павелъ Кузувичъ, дымъ, воловъ соха Д ( і ) ; Кашъ Субачевичъ, дымъ, воловъ соха д (1);
Яковъ Суровковичъ, дымъ, воловъ соха & ( і ) ; Яковъ Нестеревичъ, дымъ, воловъ сохи
полъ в ( і 2 ) ; Лукьянъ Карповпчъ, дымъ, воловъ соха д ( і ) ; Максимъ Занкевичъ, дымъ,
воловъ соха д (1); Яковъ Грццковичъ, дымъ, воловъ соха Д (1); Земко Савнчъ, дымъ,
воловъ соха д (1); Иванъ Коршуновъ, дымъ, воловъ соха д ( і ) ; Семенъ Кгилевичъ, дымъ,
воловъ полъ в ( і 2 ) сохи; Хома С)-ровковичъ, дымъ, воловъ Д (1) соха; Степанъ Мартиновичъ, дымъ, воловъ соха; Миханлъ Помоховичъ, дымъ, воловъ соха; Кондрата Тупичичъ,
дымъ, воловъ соха; Андрей Мартиновичъ, дымъ, воловъ полъ в ( і 2 ) сохи; Левонъ Тупичичъ, дымъ, волъ д ( і ) ; Алекса Масютичъ, дымъ, воловъ соха; Михалка Васниговичъ,
дымъ, волъ д (1); Сапронъ Марковичъ, дымъ, воловъ соха; Иванъ Моклоковичъ, дымъ, воловъ соха; Максимъ Дудчичъ, дымъ, волъ A ( І ) ; ЯКОВЪ Мурашчичъ, дымъ, воловъ соха;
Лукьянъ Марновичъ, дымъ, воловъ соха; Тривецъ Прихожій, дымъ, волъ a ( l ) ; Степанъ
Дорошевичъ, дымъ, воловъ соха; Антонъ Андреевичъ, дымъ, воловъ соха; Мартинъ Люличъ,
дымъ, ничого не маетъ; Костюкъ Булавичъ, дымъ, волъ а (1); Тішогако Нестеревичъ, дымъ,
волъ д (1); Игнатъ Пастиревичъ, дымъ, ничого не маетъ; Гришко Кулинчичъ, дымъ, воловъ
соха; Андрей Туровичъ, дымъ, воловъ соха; Микита Санковичъ, дымъ, воловъ соха; Гаристонъ Степановичъ, дымъ, воловъ соха; Семенъ Крутяжничъ, дымъ, волъ д (1); Левонъ
Крутяжничъ, дымъ, волъ д ( і ) ; Петръ Небышелецъ, дымъ, волъ a ( і ) ; Михаилъ Кужмичъ,
дымъ, волъ а (1); Федько Колосъ, дымъ, волъ д ( і ) ; Товсель Савичъ, дымъ, воловъ соха.
Сума тыхъ данниковъ Гн здиловичъ м& ( 4 9 ) , въ нихъ воловъ сохъ ^д (44).
Повинность ихъ: л т

предъ светымъ Петромъ за тыдень, або тогды, коли того часъ

есть, до Сольшнивъ с на косити выходятъ семь челов ковъ съ косами, аклячъдвое, м сто
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службы, безъ чолов ка, бо коли клячу пошлетъ, тотъ ку работ вжо самъ не идетъ.
А пришедши, осьмь нед ль с но косятъ, а отъ тыхъ семи косъ закосного по грошу датн
повинны врядннку або служебнику панскому водле обычаю давного. Къ тому по весн
н
У восени по два чолов ка ку работ дворной съ топорами, гд потреба, повинни посылать, а служебнику панскому, который. до нихъ вы ждчаетъ, 'отъ топора по два гроши зъ
стародавао даютъ. Дани съ тое части даютъ меду si (16) пудовъ и полпуда; дани грошовое полторы копы грошей, жита полъ бочки, овса д (4) бочки, б лки дв шерстью,
я * тому особдиве тыежъ Гн здиловичи зъ земль пустовскихъ и Войборишскихъ даюгъ
Дани меду Т (Ю) пудовъ и полпуда, а при той дани даютъ копу и пять грошей. Тое
все
е дани выходить отъ нихъ КЗ (27) пудовъ меду, грошовое дани в (2) коп , л£ (35
грошей. Котораяжъ тая дань и съ тое части, кому ся достанетъ, по особну и зъ оныхъ данниковъ брана быти маетъ. Тивунщины съ тое части на вы ждчого даютъ съ тогожъ села
1 н здиловского меду пудъ и полъ осма гроша литовскихъ; къ тому съ кождого дыму по
полъ с (4 2 ) гроша, овса зъ дыму по корцу, а пищого при овс отъ корца по пенезю,
льну <зЪ Д Ы М у п о десятку, а пищого по пенезю, полуконного ві (12).

СелоВойборовичи.
Данники, прислужючіе къ тому двору Солъштцкому.
Степанъ Шишка, дымъ, воловъ соха; Тимофей Шишчичъ, дымъ, воловъ соха; Мнкита
оновачъ, Дыиъ, воловъ соха; Алсей Апанасовичъ, дымъ, ноловъ соха; Гришко Атеокеевичъ, дымъ, воловъ соха; Терешко Бор одчинъ, дымъ, воловъ соха; Гришко Нестеревнчъ
дымъ, воловъ соха; Захарія Яцковичъ, дымъ, воловъ соха; Иванъ Сенковичъ, дымъ, волъ
U); Акатей Хомичъ, дымъ, волъ а (1); Лавринъ Прихожій, дыиъ, волъ л (I); Грихшо
Медв дко, дымъ, волъ а (I); Яковъ Гор льчичъ, дымъ, волъ а (1); Иванъ Дубоносъ,
Мъ
> волъ а (1); Прокопъ Литвиновичъ, дымъ, волъ а (1); МнкнтаЖаковичъ, дымъ, ничого
маетъ; Андрей Гуликъ, дымъ, воловъ соха; Михно Юздинда, дымъ, волъ а (1); Степанъ
Рья, дымъ, волъ а (1); Мелешко Короевичъ, дымъ, волъ 4.(1). Сума тыхъ данниковъ
ицкихъ дымовъ к (20), всихъ сохъ воловыхъ Ді (14).
ихь: до Солыпникъ с на косити ходятъ два чолов ки съ косами, а отъ
ъ
Двухъ косъ закосного даютъ по грошу вряднику або служебнику панскому. Къ тому
весн а осень ку робот дворной по одному чолов ку съ топоромъ посылаютъ, отъ
°Ра пос аирщины по к (2) гроши. Тыежъ данники дани даютъ меду ді (14) пудовъ;
вое дани копу, пять грошей; жита полъ корца, овса бочку, полъ б лки шерстью.
е
У Войборовичахъ на земли пустовской Тарасовщин бояринъ Иванъ Собина
Оса
' ДН даетъ полъ копы грошей, безъ службы; тотъ бояринъ со всимъ статкомъ
ъ
землею маетъ быти наполъ под ленъ. Дань медовая и грошовая съ тыхъ дантомужъ зособна, кому ся достанут ъ, маетъ быть брано. Тивунщины на вы ждъ Шежъ данники Войборнцкіе меду полъ пуда и три гроши, къ тому съ кождого
у
полъ $ (4 3 ) гроша, овса по корцу, а пищого при овс отъ корца по пенезю,
полуконного S (6) г р о ш е й #
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Земли пушовскіе: земля Мартиновщина, земля Антоновщина.
Церковь русская у сел Войборовичахъ; тое церкви подаванье зъ об юхъ сторонъ
спольне маётъ быти.
Сума всего им нья Сольшницкого, людей тяглыхъ зъ бояриномъ путнымъ, и зъ дворцами Вошвелишками и Викторишками, и зъ данниками Гн здиловичи и Войборовичи, зъ
бояры-шляхтою и ихъ людьми, кром м щанъ и огородниковъ, яко вышей есть написано,
служобърБ (Юб)иполъ службы, дымовъ ркг (123), воловъ сохъ чв (92), клячъ лд (31).
Плату всего зъ нихъ и зъ м щанъ и съ половицою дани грошовое зъ села Гн здиловичъ и Войборовичъ, окромъ мыта и торгового и тивунщины, што на вы ждчого даютъ,
чинить Зі (17) копъ, кл (21) грошъ, в (2) пенези. Дани медовое зъ села Гн здиловичъ
и Войборовичъ на тую часть ли (41) 'ііудъ, жита полъ гі (127г) бочки и полъ корца,
овса к (20) и полъ з (б 2 ) бочки, с на КЗ (27) возъ,. б локъ шерстью полъ г (2V2).

Ии

нье

Титовянн.

Тое им нье зъ будоваеьемъ хоромъ, съ пашнею и зъ с ножатьми дворными, зъ гаи,
зъ л сы, съ пущою и бояры-шляхтою, зъ бояры путными и зъ людьми тяглыми и паробками, избожьемъ, въ гумн зложонымъ и наполи зас енымъ, и быдломъ дворнымъ, съ пруды
и зъ озеры и со всимъ, яко въ соб есть, на туго одну часть маетъ зостати противъ
им нью Вишневскому.
A в дь же подаванье костела оного Вишневского зъ обу сторонъ, на ею паней Комаевской, такъ и кнегини Пронской, спольне маетъ быти заховано, а одна безъ другое
не будетъ м ти моцы подавати.
Корчма дворная зъ шинкомъ и зъ будованьемъ водл костела Титовянского, за пана
Комаевского его властнымъ накладомъ збудована, за дозволеньемъ его милости пана Троцкого, старосты Жомойтского.

.Люди тяглые того гш ньл Титовянского.
л (1) служба, дымы в (2): Юшко Ейтминайти а Евнюль, соха 4 (1), кляча одна.
Даютъ пос ди грошей Т (10), куницы грошей Г (10), жита бочку, льнув съ, нас нья льняного сито, ор ховъ сито.
в (2) служба/ дымы в (2): Мацъ Вошайтевъ зять, воловъ соха, клячъ в (2), а
потужнзкъ его Андрей, ничого не маегъ; даютъ пос ди грошей Г (10), куницы грошей
Т (10), жита бочку, льну в съ, нас нья льняного сито, ор ховъ сито.
Т (3) служба, дымы г (3): Сутко а Петрашъ Мойкайти, воловъ соха, клячъ двое, а
потужникъ Янели, не маетъ ничого; даютъ пос ди грошей Г (10, куницы грошей 7 (10), жита
бочку, льну в съ, нас нья льняного сито, ор ховъ сито.
д (4) служба, дымъ л (1): Кедминъ Станайтисъ Кивайтя, воловъ соха а кляча;
подачки даетъ пос ди грошей Г (10), куницы грошей Т (10), жита бочку, льну в съ,
с мени льняного сито, ор ховъ сито.
с (5) служба, дымъ а (1): Нарвилъ Барвонайтисъ, воловъ соха а кляча; подачки
даетъ пос ди грошей Г (10), куницы грошей Г (10), жита бочку, льну в съ, с иени
льняного сито, ор ховъ сито.

•
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s (6) служба, дымы в (2): Петръ Дойлида зъ братомъ Юхномъ, воловъ три сохи,
клячъ д (4); подачокъ жадныхъ не даетъ. . ; :
ъ (7) служба, дымъ д (1): Вилейко Юшкайти, воловъ соха, кляча; подачки даетъ
пос ди Т(10) грошей, жита в (2) бочки, льну,в с ъ , с мени льняного сито, ор ховъ сито.
и (8) служба, дымъ д (1). Стань Куршій зъ братомъ Петрашомъ а Урбаномъ, воловъ полъ г (2 2 ) сохи, клячъ д (4), дякла даютъ цос ди Г (10) грошей, жита бочку.
4- (9) служба, дымы Т (3): Нарко Юшкайти .зъ сынми Миколаемъ, Матеемъ, воловъ
полъ д (з г) сохи, клячъ д (4); подачки даютъ: пос ди грошей Г (10), куницы Т (10)
грошей, жита бочку, льну в съ, нас нья льняного сито, ор ховъ сито.
Г (10) служба, дымы в (2): Юхно а Товтвилъ Павилайти, воловъ в (2) сохи, клячъ
Л (4); пос ди грошей i (10), куницы грошей i (10), жита даютъ бочку.
ді (11) служба, дымы г (3): Петръ Кглашайтисъ и зъ братомъ Минюиоиъ а Мицомъ,
воловъ сохъ д (4), клячъ s (6), даютъ пос ди грошей Г (10), куницы грошей Г (10),
жита бочку, льну в съ, нас нья сито, ор ховъ сито.
ві (12) служба, дымовъ в (2): Нарвилъ Енайти, Куршъ зъ братомъ Юркомъ, воловъ
сохъ в (2), клячъ Д (4), пос ди грошей Т (10), жита бочку даютъ, а иншихъ пожвтковъ
не даютъ.
.
Ті (13) служба, дымовъ к (2): Янушъ Микитаіітисъ и зъ сыномъ Грегоромъ, воловъ
соха, клячъ к (2); даютъ пос ди грошей Г (10), куницы грошей Т (10), жита бочку,
льну в съ, ор ховъ сито, нас нья льняного сито.
ді (14) служба, дымовъ в (2): Евнюль Минайтисъ зъ братомъ Кгедминомъ, воловъ
сохъ в (2), клячъ д (4); пос ди грошей Т (10), жита в (2) бочкн, овса бочку, льну,
в
съ, нас нья льняного сито, ор ховъ сито.
Ь (15) служба, дымовъ в' (2): Монтвилъ Можайтисъ и зъ братаничи Станкомъ а Юхномъ, воловъ гохъ в (2), клячъ г (3); пос ди грошей Г (10), жита в (2) бочки, овса бочку,
Ль
ну в съ, нас нья сито, ор ховъ сито.
'
Полъ службы, дымовъ Т (З): Евнисъ Войткайтисъ и зъ братьею Шимкомъ аЯнкомъ,
в
°ловъсохь в (2). клячъ д (4), подачокъ жадяыхъ не даютъ, а ни на толоки ходятъ, одно
новинни ковати кождую речь на дворъ ианскій изъ жел за панского, завжды, коли
потреба укажетъ.
si (16) служба, дымъ a ( і ) : Бенюшъ Яншайти, воловъ соха, кляча д (1), даетъ
нос ди грошей Г (10), куницы грошей Г (Ю), жита бочку, льну в съ, нас нья сито,
°Р ховъ сито.
З' (17) служба, дымовъ д (4): Янкуль Пикурнайта и зъ братьею: Кгедемъ, Еуйчемъ
а
^ е в ц к о м ъ > воловъ сохъ г(з), клячъ з (7), пос ди грошей Г(10\ куницы грошей Г (10),
Та
бочку-, льну в съ, нас нья сито, ор ховъ сито.
И|
(18) служба, дымъ д (1): Кгинвилъ Янвайтисъ и зъ сыномъ Янушомъ, воловъ
с
оха, клячъ в (2), пос ди грошей Г (10), жита бочки в (2), овса бочку, льну в съ,
нас нья сито, ор ховъ сито.
•^1 (19) служба, дымы в (2): Янкулъ Юрвайтисъ и зъ братомъ Войткомъ, воловъ сохъ
в
(2), клячъ в (2), дани копу грошей даетъ и иншихъ подачовъ жадныхъ не даегь.
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к (20) служба, дымы в (2): Явушъ аБудрусъ Нарвилайти, воловъ полъ г (2J/a) сохи,
клячъ г (3); подачки даютъ: пос ди десеть грошей Г (10), куницы грошей f (10), жита
бочку, льну в съ, нас нья льняного сито, ор ховъ сито.
Полъ службы, дымы в (2): Янъ Войткайти зъ братьею Юркгелемъ а Маргиномъ —
ковали, воловъ в (2) сохи, клячъ г (3), подачокъ ніякихъ не даютъ.
кд (1) служба, дымы
(3): Минкусъ М ожвидайти зъ Вилейкомъ Кайлайтемъ а Нармунтъ Минкайти, воловъ в (2) сохи, клячъ г (3); поіачокъ даютъ: пос ди грошей Г (10),
куницы грошей Т (10), жита бочку, льну в съ, нас нья льняного сито, ор ховъ сито.
кв (22) служба, дымы в (2): Нарушъ Станайти зъ Матеемъ, воловъ в (2) сохи, клячъ
в (2); дякла даетъ: пос ди грошей Г (10), жита в (2) бочки, овса бочку, льну в еъ,
нас нья льняного сито, ор ховъ сито.
кг (23) служба, дымы в (2): Римко Нарушайти зъ братаничи Ясомъ а Павлоиъ,
воловъ полъ г (2г/2) сохи, клячъ г (3); подачки даютъ: пос ди Г (10) грошей, жита в (2
бочки, овса бочку, льну в съ, нас нья льняного сито, ор ховъ сито.
кд (24) служба, дымы в (2): Петрикъ, Григоръ а Янъ Войткайти, воловъ А (4) сохи
клячъ и (8), дани в (2) коп грошей даютъ.

г

ке (25) служба, дымъ а (1): Юядути Жирникисъ, воловъ полъ в ( і г ) сохи, клячъ
три, дани копу грошей даютъ.
KS (26) служба, дымъ л (1): Юхно Сиионайти зъ Егриколемъ Колминайтемъ, воловъ
в (2) сохи, дани н (50) грошей даютъ.
кз (27) сдужба, дымы в (2): Станева'Можейкайтева а Матей Мильконтайти, воловъ
' полъ в ( і 2 ) сохи, клячъ в (2); подачки даютъ: пос ди Г (10) грошей, жита в (2) бочки,
овса бочку, льну в съ, нас нья льняного сито, ор ховъ сито.
кн (28) служба, дымъ а (1): Пацъ Иокгилайти, воловъ соху и клячу л (1) маетъ,
дани копу грошей, кура, яецъ Г (10); иншихъ подачокъ не даетъ, только толоки служитъ.
КФ (29) служба, дымы в (2): Станкиоъ Можайти съ потужникомъ Домейкомъ, воловъ соха, клячъ в (2); дани копу грошей даетъ, кура, яецъ Г (10), тоюки служатъ, иншихъ подачокъ не полнятъ.
л (30) служба, дымъ а (1): Микелисъ и зъ сынии Яномъ и Юркгелеиъ, воловъ сохъ
полъ в (іУ 2 ), клячъ в (2); пос ди Г (10) грошей, жита бочку даетъ, кура, яецъ Г (10),
толоки служатъ и иншихъ подачокъ не полнятъ.
ла (31) служба, дымы г (3): Ясвилъ Монайтиеъ зъ братьею Яноиъ и Якубомъ, воловъ сохъ полъ в (2), клячъ а (1); пос ди грошей Г (Ю), жита бочки в (2), овса бочку,
льну в съ, нас нья сито, ор ховъ сито.
Хв (32) служба, дымовъ г (3): Ясъ а Мартинъ Бутвилайти а Юркгель, воловъ соха,
клячъ в (2), пос ди грошей Г (10), курицу, яецъ г (10); ившихъ подачокъ не даетъ
для того, што берда робячи, на дворъ даетъ, а толоку служитъ.
лг(ЗЗ) служба, дымъ л (1): Матей Станайтисъ зъ братомъ Мицоиъ, воловъ соха,
влячъ в (2), пос ди грошей Г (Ю), куницы грошей Г (10), жита бочку, льну в съ, нас нья сито, ор ховъ сито.

лд (34) служба . . .
а

15 -

* ) : Станъ иі Юрьи Доввшайти, воловъ соха
грошей, жита в (2) боч., овса боч., льну в съ, нас еья сито,

(1)
ор ховъ сито.
ле (35) служба, дымы г (3): Петрикъ Андреянтисъ зъ братомъ Матееиъ абратаничомъ
Юркгелеиъ; пос ди грошей Г (10), куницы Г (10) грошей, жита боч., льну в съ, нас нья
сито, ор ховъ сито, воловъ сохи полъ г (2 з)> клячъ, 7 (3) маютъ.
J\s (36) служба, дымы в (3): Рымко Волайтисъ и зъ браташічи Петромъ а Венцкомъ,
воловъ сохъ г (3), клячъ л (4) маютъ; пос ди даютъ грошей Г (10), жита в (2) боч.,
овса боч., льну в съ, нас нья сито, ор ховъ сито.
лз (37) служба, дыми в' (2): Янъ a ІГетръ Кгедвилайти, воловъ соха, клячъ Г (3);
пос ди грошей Г (10), жита бочки в (2), овса бочку, льну в съ, нас нья сито, ор ховъ сито.
ли (38) служба, дымовъ в (2): Юркгелисъ Можейкайтисъ a Юркгеіь Вилайтисъ,
воловъ соха, клячъ а (1), пос ди грошей Г (10), жита в (2) бочки, овса бочку, льну
в съ, нас нья сито, ор ховъ сито. А тотъ же Юркгелисъ дани отъ службы съ тоежъ земли
Даетъ грошей л\ (40).
л-о (39), служба дымъ л (1): ІІетръ Мижайтисъ, воловъ соха, клячъ а (1); даетъ пос
'Ьди грошей i (10), жита в (2) бочки, овса бочку, льну в съ, нас нья сито, ор ховъ сито.
д\ (40) служба, дымы в (2): Матей а Янъ Юркгайтп, воловъ соха, клячъ в (2),
пос ди грошей i (10), куницы грошей Т (10), жита бочку, льну в съ, нас нья сито,
ор ховъ спто.
Полъ службы, дымъ а (1): Микути Можикайти, волъ а (1), пос ди грошей с (5),
жита бочку, овса полъ бочки, льну нолъ в са, нас нья полъ сита, ор ховъ полъ сита.
Полъ службы: Рымко Дарбужайти, волъ а (1), пос ди грошей пять, жита бочку,
льну полъ в са, нас нья полъ сита, ор ховъ полъ сита.
ли (41) служба, дымъ л (1): Петрикъ Павилайтисъ, волъ а клячка, подачки даетъ
1
(Ю) грошей, куницы грошей Г (10), жита бочку, льну в съ, нас нья сито, ор ховъ сито.
л\в (42) служба, дынъ а (1): Бенюшова Скрибя зъ сыномъ Мартиномъ, волъ а (1),
п
одачки даетъ: пос ди i (Ю) грошей, куницы Г (10, грошей, жита бочку, льну в съ, нас нья
•чьвяного сито, ор ховъ сито.
ллг (43) служба, дымы в (2): Рымко а Миколай Ковчайтн, воловъ соха, подачокъ:
ц
° с ди Т (10) грошей, жита в (і) бочки, овса бочку, льну в сь, нас нья сито, ор ховх сито.
л^д (44) служба, дымы д (4): Бружъ а Петко, Кгедмивъ а Петрашъ Труйпати,
в
°ловъ полъ в (і 8 ) сохи, клячъ д (4), подачки даютъ: пос ди Т (10) грошей, куницы Г (10)
грошей, жита бочку, льну в съ, нас нья льняного сито, ор ховъ сито.
л\е (45) служба, дымы в (2): Вилейко Петрайтисъ зъ Матеемъ В\'драйтемъ, воловъ
с
°ха, кляча, пос ди грошей Г ( ю ) , жита в (2) бочки, овса бочку, льну в съ, нас нья
с
ато, ор ховъ сито.
*) Поставленныя зд сь точки указываю
хоств отпала.

на м сто въ подлжнннк , гд часть докріента оть вег•
.
.
•
•
•

-

16

-

Ał's (46) служба, дыиы в (2): Якубъ а Кгрицусъ Петрашайти, воловъ в (2) сохи,
клячъ д (4); подачки даюгь: пос ди грошей:л (10), жита в (2) бочки, овса бочку, льну
в съ, нас нья льняного сито, ор ховъ сито.
л\з (47) служба, дымъ а (1): Войтко а Якубъ Тарвойнайти, воловъ соха, клячи в (2);
подачки даюта: пос ди грошей Г (10), жита в (2) бочки, овса боч..., льну в сь, нас нья
сито, ор ховъ сито.
ми (48) служба, дниъ а (1): Андрей Бондаръ, воловъ соха, клячъ в (2); подачки
даетъ, пос ди Г (10) грошей, жита в (2) бочки, овса боч..., льну в съ, нас нья сито,
ор ховъ сито.
Полъ службы, дымъ a ( і ) : Янова Дарбужайтева, волъ л, подачки даетъ: пос ди
е (5) грошей, жита бочку, овса полъ бочки, льну полъ в са, нас нья льняного полъ сита,
ор ховъ полъ сита.
л . (49) служба, дымъ a ( і ) : Пашко Витортайти, ничого не маетъ, подачки даетъ:
пос ди грошей Г (Ю), куницы грошей Т (10), жита бочку, льну в съ, нас нья льняного
сито, ор ховъ сито.
Полъ службы, ДЫІІЪ a ( і ) : Бенко Пиктурнайтп волъ а (1). подачки даетъ: ное ди
с (5) грошей, жита бочку, овса полъ бочки, льну ноль в са, нас нья полъ сита, ор ховъ полъ сита.
н (50) служба, дыиъ а (1): Мгкутъ Руяикайтн, волъ а кляча, дани л (30) грошей
даетъ и иншихъ подачокъ не даетъ.
н<і (51) служба, дымъ a (і): Янушъ Минайтисъ, тому сего л та н тъ году тую
землю на служб и на подачкахъ дано Наря Бружайтя. Подачки даетъ: пос ди f (10),
грошей, жита в (2) бочки, овса бочку, льну в съ, нас нья сито, ор ховъ сито, воловъ соха.
нв (52) служба, дымъ а (1): Мажули Минкелайти, ничого не маетъ, подачки даетъ:
пос ди Г (10) грошей, куницы Г (10) грошей, жита бочку, льну в съ, насенья льняного
сито, ор ховъ сито.
нг (53) служба, дымовъ в (2): Сутко а Можусъ Доркгайти, воловъ соха, пос ди
грошей Г (10), куницы грошей i (10), жита бочку, льну в съ, нас нья льняного сито,
ор ховъ сито.
ид (54) служба, дымъ а (1): Добко Рубайтисъ, воловъ соха, пос ди грошей Г (10),
жита бочку, а иншихъ подачокъ не даетъ.
нс (55) служба, дыиъ а (1): Чепъ Пужайти, воловъ соха, даетъ пос ди грошей
Т (10), жита в (2) бочки, овса боч., льну в съ, нас нья сито, ор ховъ сито.
fis (56) служба, дымъ а (1): Наръ Петрикайти взялъ зеилю Евня Еитовтайтя змерщину року теперешнего ие (55), маетъ почать платить року нз (56): пос ди грошей
Г (Ю), куницы грошей 7 (10), жита бочку, льну в съ, насенья сито, ор ховъ сито; маетъ
воловъ соху.
нз (57) служба, дымъ а (1); Матей Войткайти съ сыномъ Петрашоиъ, воловъ и (2)
сохи, клячъ в (2), дякла даготъ: пос ди грошей Г (10), жита в (2) бочки, овса бочку,,
льну в съ, нас нья льняного сито, ор ховъ сито.
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Сума тыхъ людей тяглыхъ служобъ | (60), дымовъ рвг (112), въ нихъ воловъ сохъ
чд (94), клячъ рл (130), пос ди даютъ и (50). копъ, грошей л (30), -нижли оны тые пос ди одинъ годъ даютъ, а другЩ, не даютъ; куницы даютъ д (4) копнииі (18) грошей,
осадныхъ пенезей семь копъ, грошей ли (38), дякла даютъ жита ог (73) бочки, овса<кв.(22)
бочки, льну JHS (46) в совъ, нас нья льняного Л З (47) ситъ, ор ховъ мз (47) ситъ. Нижли
тыхъ подачокъ на кождый годъ. за убоствомъ и голодомъ сполна не выдавали. .

Земли пустовсш, съ которыхъ платъ даваютъ.
Полъ земли, што Вошайти держали, даютъ зъ нее к (20) грошей; Наврылайти земля
Буркишкя, зъ нее даютъ м (40) грошей, Рымко Сколишъ; Рымко Сколишъ полъ земли Войштелишка даетъл (30) грошей Андрей Кубилъ; земля Мица Жакайтя, держитъ ее Миколай
Нардайти на подачкахъ, маетъ давати пос дь, куницу и жито. Съ тыхъ пустовщизнъ плату
копа, л (30) грошей.

Пустовщішы, съ которыхъ плату н тъ.
земли Бенкя Пиктурнайтя, полъ земли Яновое Дорбуржайтевое, земля Можула
Доркгайтя, земля Пикила Тишкя, полъ земли Микутя Можукайтя, полъ земли Римка Дарб
Ужайтя.
ПОЛЪ

Бояре путные того двора Титовлнского.
д

(1) служба, дымы г: Венцко Еминтайти не маетъ ничого, Янъ, Станиславъ, Павелъ
іавринайти, воловъ в (2) сохи, клячъ б (5), пос ди Т (10) грошей, жита бочку даютъ.
в
(2) служба, дымъ л (і): Мартинъ Минушайти, водъ л (1), пос ди грошей Г (10),
Жи
та бочку даетъ.
^ (3) служба, дымъ а (1): Миколай а Матей Янайти, ничого не маютъ; пос ди грошей i (іо), жита бочку даютъ.
:
А (4) служба, дымы ІІ (2): Станиславъ а Мартинт. Анарайтевичи Стирбы, воловъ в (2)
•°хи, клячъ д (4), пос ди Г (10) грошей, куницы Г (10) грошей, жита бочку даютъ.
Тыхъ бояръ путныхъ служобъ д (4), дымовъ з,(7). Въ.нихъ воловъ сохъ полъ С(4 а).
Лячъ
Деветеро; зъ нихъ плату пос ди грошей м (40), куницы грошей Т (10), жита бочки
ч

°тыр

Бояре шляхта двора Титовянсшо, которые люди свои маютъ.

'
Ж
а

в т а
х о в ъ

*'Іавринъ Сташковичъ, што понялъ Матеевую кухмистровую.
люди его: Амонко Довмоновичъ зъ сус домъ Нарушомъ а Урбаномъ Койлевичомъ,
а
5 дымы г (3), пос ди i (10) грошей, жита в (2) бочки, овса бочку, льну в съ, наЛь
нявого сито, ор ховъ сито, воловъ в (2) сохи. Рымко, Юхно, Бутко Оборайти
*"*•'••
сохи, клячъ г (3); дякла даютъ пос ди Г (10) грошей,
в
(2) бочки, овса бочку, вас нья льняного сито, ор ховъ сито.
Тыхъ людей в (2) служб , дымовъ д (4), клячъ s (б), зъ нихъ пос ди к (20) грошей,
А (4) бочки, овса дв бочки, льву в (2) г; са, нас вья льняного в (2) сита, ор в (2) сита.

. ; • . . . ,

- 1 8 Сташковая вдова Марина и зъ сыномъ Михаломъ.
Люди ее: Нарукъ Ясманкайти, служба, дымъ, воловъ соха, клячъ в (2), пос ди грошей
(10), жита в (2) бочки, овса бочку, льну в съ, нас нья сито, ор ховъ сито даютъ; Янелисъ Ависваръ, служба, дымы в (2), воловъ соха, клячъ в (2), пос ди грошей Т (10),
жита в (2) бочки, овса бочку, льну в съ, нас нья льняного сито, ор ховъ сито; Янушъ
Адамайти, зъ нимъ сус ди Римко а Юхно, служба, дымы Т (3), воловъ в (2) сохи, клячъ
(3), даютъ иос ди грошей Г (10), жита в (2) бочки, овса бочку, льну в съ, нас нья
ито, ор ховъ сито.
Земля пустовская Адимкишкя.
Тыхъ людей служобъ г (3), дымовъ s (6), въ нихъ
воловъ д (4) сохи, клячъ... Зъ нихъ пос ди л (30) грошей, жита шесть бочокъ, овса г (3)
бочки, льну три в са, нас нья льняного г (3) сита, ор ховъ Т (3) сита.
Романъ Якубовичъ Квятковскій, конь.
Люди его: Янусъ и зъ братомъ своимъ Мажулемъ, а Петрашомъ, а Бенюшомъ, дымовъ
Д (4), служба, воловъ сохъ г (3), клячъ «(5), даютъ пос ди грошей Т (10), жита
бочки R (2), овса бочку, льну в съ, нас нья льняного сито, ор ховъ сито. Можнайтисъ а Оврамко, Петко Румшакисъ д (4) дымы, служба, воловъ сохъ г (3), клячъ
д (4), пос ди грошей Г (10), жита бочокъ в (2), овса бочку, льну в съ, нас нья сито,
ор ховъ сито. Высминъ Паюскимайти а зъ сынми Яномъ u Бенюшомъ, в (2) дымы, служба,
воловъ сохъ в (2), клячъ д (4); пос ди Г (10) грошей, жита боч. в (2), овса бочку, льну
в съ, нас нья сито, ор ховъ сито. Янъ а Моркгель в (2) дымы, служба, воловъ соха,
клячъ трое, пос ди грошей Т (10), жита в (10) бочки, овса боч..., льну в съ, нас нья
сито, ор ховъ сито.
Двіъ пустовгцизпы подъ тыт

же Романомъ: земля Ючайтя, земля Крумщика.

Тыхъ людей служобъ д (4), дымовъ ві (12), въ нихъ воловъ сохъ & (9), клячъ ег (15),
зъ нихъ пос ди грошей м (40), жита бочокъ и (8), овса бочокъ д (4), льну в совъ д (4),
нас нья ситъ д (4), ор ховъ ситовъ Д (4).
Люди Сметаничъ. Юркгелисъ Юркгужайтисъ а Стасъ, дымы в (2), служба, воловъ
в (2) сохи, клячъ г (3), пос ди 7 (10) грошей, жита боч. в (2), овса бочку, льну в съ,
нас нья сито, ор ховъ сито. Борткель Яцайтисъ, служба, дымъ д (1), воловъ соха, клячъ
в (2) маетъ, даетъ пос ди грошей "і (10), жита в (2) бочки, овса боч., льну в съ, нас нья сито, ор ховъ сито. Монтвилъ, дымъ одинъ, служба, воловъ соха, кляча одна,
даетъ пос ди грошей Г (10), жита боч. в (2). овса боч., льну в съ, нас вья сито, ор ховъ сито.
Пустовщизна- Цодсметаничи. Земля Милюшка. Тыхъ людей Сметаничъ служобъ г (3),
дымовъ Д (4), воловъ..., клячъ s (6), зъ нихъ пос ди грошей л (30), жита боч..., (овса)
^ (3), льну в совъ г (3), нас нья льняного ситъ г (3), ор ховъ ситъ г (3). Тыхъ людей
боярскихъ всихъ служобъ ві (12) дымовъ..., воловъ сохъ кд (21), клячъ лд (34).
Зъ нихъ пос ди в (2) копъ грошей.
Жита бочокъ кд (24), овса бочокъ ві (12). Льву в совъ ві (12), нас нья льняного
сигь ві (12), ор ховъ ситъ в i (12).
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Ятвескъ.

Тое иы нье Ятвескъ зъ будованьемъ хоромъ, съ пашнею и зъ с ножатьми дворными,
ъ гаи, зъ л сы, зъ челедью невольною и зъ м щаны и зъ людьми тяглыми и со всимъ,
яко се въ соб маетъ, на одну часть маетъ зостати, противку дворцу Вольм и данникомъ

З

Деревянскішъ.

М щаш Ятвескіе.
Болдевая вдова, Вовтъ Доронъ, Бортко Плокевичъ, Стась Петровичъ; Микита Борздило
пиво держитъ, капщизны даетъ л (30) грошей, Казей Богдевичъ, Ловцусъ Мацкевичъ,
Янко Нагорникъ, Богданъ Мишкевичъ, Якубъ Сенкевичъ, Адамъ Редевичъ. Съ тыхъ м щанъ капщпзпы л (30) грошей. A иншіе м щане капщизны не даютъ, бо пива николи
не держать.
М щане гі огородники, которые тамъ же подл м стечка живутъ
ко Сологубъ, . . « . анъ Жучко, Мартинъ Лопичъ, Микита прихожій
чолов къ. Повинность тыхъ м щанъ и огородниковъ л т

на нед лю по два дни служатъ,

а подачокъ жадныхъ не даютъ.
Корчму дворную на д стечку панъ Янъ Комаевскій накладомъ своимъ новозбудовалъ.

Люди тяглые.
а (1) служба, дымъ а (1): Бортко Плоскевпчъ, волъ а (1), дякла даетъ жита бочку,
овса бочку, с на полъ воза.
S (2) служба, дымы в (2): Тинецъ Матфеевичъ, воловъ соха; Мишка Б льцовнчъ,
водъ a ( і ) ; дякла даютъ жита бочку, овса бочку, с на полъ воза.
г (3) служба, дымъ л (1): Янъ Кгинатовичъ зъ сыномъ, маетъ воловъ соха, дякла
Даетъ жита бочку, овса бочку, с на полъ воза.
А (4) служба, дымъ л (1): Япко Сологубовичъ, воловъ соха, дякла даетъ жита бочку,
овса бочку, с на треть воза.
е (5) служба, дымы в (2): Сехь Сенковичъ, волъ л (Г); Тимошъ Сеховичъ, воловъ
^оха, дякла даютъ жита боч., овса боч., с на треть воза.
s (6) служба, дымъ л (1): Яаубъ Жорновтичъ, не маетъ ничого; дякла даетъ жита
т
реть бочки, овса треть бочки, с на треть воза.
5 (7) служба, дымы . . . Миколай Любейковичъ воловъ . . . ; Янушъ ЛюбейкоБичъ
) дякла . . . . овса треть бочки, с на треть (воза).
и (8) служба . . • Петрель Рымкевичъ . . . жита бочку, овса бочку, с на . . .
*• (9) служба, дымъ л (1): Еарпъ Богдановичъ не маетъ ничого, дякла даетъ жита
бочк

У , овяа бочку, с на полъ воза.
"~ (Ю) служба, дымъ л (1): Желей Саковнчъ, водъ д (1), дякда ничого не даетъ.
1
^ (11) служба, дымы в (2): Явсей Богдановичъ, воловъ соха; Малей Богдановичъ,
волъ л ( і ) ? д я в л а нцчого не даетъ.
ві (12) служба, дымы в' (2): Абрамъ Оношкевичъ, волъ а (1); Андрей Оношкевичъ,
йичого не маетъ, дякла ничого не даютъ.

•
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п (13) служба, дымъ а (1): Мицко Енцевичъ, волъ а (1), дякла даетъ жита бочку,
овса бочку, с на возъ.
дг (14) служба, дымъ а (1): Бакунъ Скрелн, не маетъ ничого; Кондратъ Борисовичъ,
волъ л (1), дакла даютъ жита боч., овса бочку.
1і (15) служба, дымъ а (1): Стасюкъ Жарновтинъ, не маетъ ничого, дякла даетъ:
жита боч., овса боч., с на полъ воза.
не

si (16) служба,
даетъ.

дымъ а (1): Петрикъ Неводникъ, не маетъ ничого, дякла ничого

Сума тыхъ людей тяглыхъ: служобъ si (16), дымовъ кв (22), въ нихъ воловъ сохъ
аі (11).... жита Г (10) бочокъ и дв трети бочки, овса.... дв трети бочки,
треть воза, (пода)чокъ для убожства на кождый годъ сполна не выдаютъ... голодныхъ л тъ прошлыхъ и въ пов трее тыхъ подачокъ... зъ нихъ не брано.

•

Бояре путные тогожъ двора Лпгвеского.

а (1) служба, дымъ а (1): Гаврило Степанович'^ воловъ соха.
в
ничого
Т
Л
с
s

(2)
не
(3)
(4)
(5)
(6)

служба,
маетъ.
служба,
служба,
служба,
служба,

дымы в (2): Матей Рабчиковичъ, воловъ соха;
дымъ
дымъ
дымъ
дымъ

а
а
а
а

•

•

•

Януль Рабчиковнчъ,

(1): Матей Б льчичъ, воловъ соха.
(1): Бортко Ромейковичъ, волъ а (1).
(1): Якубъ Б лицкій, воловъ соха.
(1): Янчикъ Матеевичъ, воловъ соха.

3 (7) служба, дымы в (2): Бакунъ Клииовичъ, воловъ соха; Петрашъ Климовичъ,
воловъ соха.
и (8) служба, дымъ а (1): Лавринъ а Миколай Якубовичи, воловъ в (2) сохи.
•£• (9) служба, дымъ а (1): Петръ Борздиловичъ, воловъ соха.
Тыхъбояръ зъ служобъ & (9), дымовъ аі (11), въ нихъ воловъ сохъ полъ аі (10

2

) сохи.

Прим чаніе. Окончанія этого инвентаря недостаетъ. Оно истл ло и вьшало изъ книги ран е 1719 года,
потому что въ этомъ году копія этого инвентаря выдана была Ивану Ходкевичу и отм тка объ этоиъ сд лана ііосл вышеприведенныхъ посл днихъ словъ регентомъ Виктором* Тарудомъ.

1556 г. Ноября 23 дня.
/

- •

Изъ актовой кпигн Гродненскаго зеискаго суда за 1556—7 г., ЛЬ «775, стр. 308-316.

3. Инвентарь им нія Русоты, въ Городнвнскоиъ повіт , принадл жавшаго Юрію Воловичу.
Опов данье врадника маршалка господарского пана Юрья Якубовича Волчка им нія
•Русоцкого Валента Осецкого рокуБожего марожеиья ^афйз (1556), м сеца ноября
дня, въ понед локъ.

кг(23)

-
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Пришедчи до насъ судей Петра Мицуты—хоружого, а Миколая ШнмковичаТолочка,
судей пов ту Городенского, и до книгъ земскихъ, врадникъ маршалка господарского, державцы Радунского, пана Юрья Волчковича им нья Русоцкого Валентый Осецкій жаловалъ
и опов далъ то: ижъ дей прі хавши до двора пана моего Русоты. дворянинъ господарскій
Андрей Свирскій, маючи при соб вижа зъураду Городенского отъ пана Себестіяна Дыбовского—Войтеха Соколовского, а сторону дей ыенилъ быть людей зацныхъ, дворанъ
его королевское милости, пана Павла Юрьевича Котовича, а пана Вогуша Мицуту, а пана
Богуша Григорьевича Кошчнча, который дей дворанинъ господарскій Андрей Свирскій тое
им нье пана моего Русату, на сестреницы его. милости пана Остафья Воловича, маршалка
и писара господарского, ихъ милостей паненъ панны Барбары, а панны Катерины Миколаевнъ Кунцевича, тотъ дворъ Русату зъ моцы моей, зо всею маетностью, вынялъ
и што дей кольвекъ маетности пана моего у свирнахъ было, такъ у гумнехъ збожья и у
Двор быдла и въ кл тяхъ збожья изсыпаного было, тотъ дворанинъ господарскій панъ
Андрей Свирскій то все достаточне на реистръ списалъ, а я дей тежъ, яко будучи врадвнкомъ отъ пана Юрья Волчковича, пана моего, хотячи в дати, шъчимъ тотъ дворъ тотъ
Дворанинъ господарскіп панъ Андрей Свирскій зъ моцы моей вынялъ и што се въ немъ
остало, также тые всц речи на реистръ есми въ тоежъ слово достаточне снисалъ, при
бытности того двораішна и вижа u сторон , которая при томъ дворанин была. Котороежъ
Дей взятье того двора Русоцкого отъ мене черезъ того дворанина господарского пана
Андрея Свирского, тутъ до васъ судей, яко до враду, опов дати пришолъ. Гд и реистръ
описанья шкодъ у двор пана своего передъ нами судьями оказалъ и просилъ, абы тая вся
маетность двора Русоцкого до книгъ уписана была.
Которая маетность такъ ся въ соб маетъ, то есть: на первей остало у двор
пана моего будованъя: у хавши у дворъ съ прі зду Городенского, по л вой руц стайня
Рубленая, въ ней коней становитися. можетъ двадцать и пять; подл стайни свиренъ на
ст
олпьи, въ котороыъ челядь схованье маетъ; подл того свирна другій свиренъ на столиьіожъ, ІІ Ъ Н емъ жита молоченого осмьдесятъ бочокъ, муки е (5) бочокъ пшеничное, бочка
солоду пшеничного, 7 бочки u полъ (З 2 ) ячменного солоду, бочокъ ві (12) мяса, полтей лд(34)
салъ ді ( і 4 ) ? сыровъ р (100), мандриковь об (75), кумпей кг (23), колбасъ śi (16), поребрей -§.(9),
ск
Уръ дубляныхъ ноль трети. Подл того свирна кухня, въ ней коминъ мурованый, кганокъ; подл
Тое
кухни надъ р кою Русатою лазня, а напротивъ св тлица, межи ними черезъ с ни выходъ;
подл тоежъ лазни и св тлочка, броваръ съ котломъ u зо всимъ начиньемъ прислухаючимъ
п
°Дл того брошіра домъ великій замчистый. Въ томъ дому будованья: св тлица столовая
Н а
подкл т ; наиротинъ другая св тлица, съ тое св тлицы комора съ коминомъ, съ коМо
Ры выходъ, межи тыми св тлицами с ни и зъ с ней выходъ; въ томъ дому шестеры
Дверц; четверы на зав с хъ замчистыи, а до выходу не на зав сахъ двои; у въ изб столов-ь с (5). Подл того дому погребъ мурованый; надъ погребомъ схованье на с но и на
ившіе речи; подл погребу свиренъ великій на столпью, двери на зав сахъ; а въ томъ
свнрн тарчей старосв цкихъ s (6), сукно чирвопое, рыдвановое, коверцовъг (3), шлеи двои ,
Уздъ старосв цкихъ б (5), скрипя не вельми великая безъ верху, въ которой цынъбылъ: мисъ
Динованыхъ ровныхъ д (4), полумисковъг (3), приставки « (2), талерей Зі (11), штопки цыно~
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ваные в (2); скринка жел зомъ окована зъ речии церковными, а'листъ небожчицы паней Милославы Богдановны, которымъ она им нье своеРусату, поживот своемъ, малжонку своему
пану Миколаю Кунцовичу описала, тотъ листъ въ захованью также есть. Скриня великая и зъ
замкомъ, жел зомъ окована, въ ней ничогон тъ; насенья цыбульного фунтовъд (4), або мней,
або болыпь, скатертъ, што д вки шіютъ, которое вжо вышито половина. Подл того свирна
другій свиренъ, на столпьюжъ, двери назав с хъ; тые два свирны и зъ замками; въ томъ
свирн маку бочка, конопель бочка, воску в(2) камени, гороху в (2) солянки, бобу солянка,
гусей вялыхъ л (30); скринка б лая, въ ней полотна ровного в (2) поставы, по н (50) локоть.
Тамъ же речей церковныхъ: антгшисъ подвижный, келихъ, диисусъ (дискосъ?) контрофаловый
зв зда коитрофалова, плащеницъ г (3), евангеліе напрестольное, на паркгамин
писаный
полуотласомъ юручо-жолтымъ поволочонъ; масла в (2) дежкн не малыхъ, с мени ильняного
полъ солянки; крупъ ячменныхъ полъ ушатка. Подл тыхъ свирновъ доиъ, св тлица на
дол , а напротивъ с нь; а надъ тою св тлицою другая св тлица, а напротивку тоежъ
св тлицы на гор вышки, тамъ же церковь полотняная подорожная: десусъ на полотн ,
образъ Светое Троицы, а друггй Дании Маріи на полотн , двери царств на полотн .
Подл
того дому челядня, которая вже опалая; подл
тое челядни гридня новая и зъ
с ньми новыми; подл того двора садъ вышневый, яблони, груши, терешни, а посередь
двора^огородчикъ на краски, а въ немъ липа одна, а груша добрая. Подъ домомъ великимъ р (2) подкл ты; у въ одномъ овса дякального к (20) бочокъ, удругомъ подкл т кап сты
кадь солоное, а кислое кадей е (5), цыбули в нковъ м (40), постернаку бочка, котелъ кухонный,
ланцухъ жел зный не великій, летарня, трубы гор лченые, свеклы бочка, натины и капусты на чел едь кадей г (3), пила жел зная, чосноку в нки в (2). У погреб пива пшеничного
д(4) бочки, а расходного с (5) бочокъ, меду сычоного полъд (З 2 ) бочки, огурковъ д (4) ушатки,
р пы з (7) бочокъ, моркви бочокъ г (3). Гумно: житастиртъ ві (12); у первой стирт о (70)'
у другой стирт а*(69), у третей стирт л з ( 4 7 ) копъ;' сътое стирты служебники пана моего
змолотили копъ гі (13), а вымолотили полъ аі(107 а ) бочки. То у двор зостало. У четвертой стирт
§Д (64) копы, у пятой стирт н*(59) копъ, у шос'т'6йгстирт g (60) копъ, у семой стирт os(76)
копъ, уосмойстирт ga(61), у девятой стирт І(ёо')'1копъ, у десятой стирт нв (52) коп , у въ
одиннадцатой стирт а (60) копъ, у двенадцатой стирт л е.(49) копъ; зеленого жита въобороз
Зі(17) коаъ. Сумма всего жита семьсотъ копъ сорокъ чотыры копы; пшеница ог (73) копыа старое пшеницы ке (25) копъ; ячменю рл (130) копъ; овса старого и сегорочного fg (360) копъ;
ярицы ли (38) копъ; гречихи сорокъ копъ, гороху к (20) копъ, с настиртъ и (8). Обора тогожъ
двора пана моего: кобылъ^ (19), жеребятъ лонскихъ и сего летнихъаі(П), быдла великаго
рогатого, воловъоремыхъТ (10), коровъ и телицъкз (26), телятъ лонскихъ и (8), a сегол тнихъ
телятъаК11);овецъл4(39), свиней ві(12), акормныхъ и (8); гусей ля (36), каплуновъ сорокъ,
вуровъЖ(40),утичуг(3). Люди отчизные того им еья пана моего, кутому двору прислухаючіе,
седячіе въ сел Путрошкахъ: Денисъ а Сидоръ Андреевичи, служба спольная: повинность ихъ:
с на возъ а куръ в (2), грошей и (8), овса н тъ; едоръ Меленцовичъ и зъ Яковцомъ, служба, повинность таяжъ; Куцъ Голиковичъ, а Данило, подъ службы, повинности тое полъ; Трусъ а
ДемьянъМедв девичи, служба, повинность таяжъ; Клабко, а Кубко, служба: повинность таяжъ.
Жданъ а Артюхъ, служба, повинность таяжъ; Ходоръ а Матвей, служба, повинность

-
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таяжъ; Иванъ Андреевичу служба, повинность таяжъ; Павелъ Рублевпчъ, полъ службы, повинности тое полъ; Костюкъ и зъ Куземъ, служба, повинность таяжъ; Сенчило и зъ Петромъ,
служба, повинность таяжъ, Олекс й Бурдуновичъ, служба, повинность таяжъ. Въ сел
на
Русот , недалеко двора пана моего: Трохимъ а Иванецъ, служба, повинность: дв бочки соли
даютъ; паробокъ Юркгель и зъ жопою, тотъ корчму дворную зав даетъ. Челядь дворная: Оленица, рыкунья, вольная; паробокъ Кукурка и зъ жоною, Ганица, невольная; Зофея а Касютка вольные; Зофея вольная; Полонея вольная; ГаннаМар еевна невольная; Ходоска невольная. Бояре
тогожъ двора пана моего: Валентынъ Осецкій, Наумъ Яцковичъ, тотъ теперь у двор тивуноиъ
есть; Серг й Андреевичг. Огородники: Станко, Адамецъ а Шииули. два дни на нед лп слу жетъ. Люди части небожчика пана Миколая Кунцовича, въ сел Іубовлятхъ: Петръ Князевичъ и зъ братомъ Павломъ, служба спольная, повинность полъ медницы меду, грошей 7,
овса бочки в (2), жита бочки в (2), яецъ десеть, кура; Гаврило Курьяновичъ зъ братомъ Иванцомъ
а Андрейцомъ, служба, иовичность таяжъ; Мартинъ Шубичъ, служба, повинность таяжъ;
Степанедъ а Павликъ, служба, повинность таяжъ; Стецъ Войтеховичъ зъ братомъ Мосютою,
служба, повинность таяжъ; Яцъ Радивоновичъ, полъ службы, повинность таяжъ; бояринъ
Шеметъ. Огородники Корунда, а Онтонецъ, а Матеецъ, два дни на вед ли служетъ; паробокъ Стасъ Похкальцовичъ пивоваръ; другій паробокъ на Григоровщизн Неделька изъ
сынми. Пустовщизнъ на Ожи г (3): Стецовщизна, Петрелевщизна, Рымковщизна. Люди Михаила Кунцовича, служобъ д (4); напервей: Федоръ Серко, служба, повинность таяжъ, яко и
'гыхъ; Зенецъ Петковичъ, служба, повинность таяжъ; Грицута Бычковичъ, служба, повинность таяжъ; Петрули Пашковичъ, служба, повинность таяжъ. Люди пана Матыса Кунцовича, которые къ томужъ двору пана моего служатъ: Сенко Охрильцовичъ, служба, повинность таяжъ, яко и всихъ; Василецъ, Мартинъ Сколышевичи, служба, повинность таяжъ;
Пацукъ Лопеневичъ, служба, повинность таяжъ, зъ братомъ Стасемъ; Янути Милостовичъ,
полъ службы, повинность таяжъ; Янъ Волчковичъ, полъ службы, повинность таяжъ; Микути, подъ нимъ земли служба, але вбогъ, ничего не маетъ. Пустовщизна Скробцовщшна.
И для л пшое в домостя на верху помененый Андрей Свирскій—дворанинъ его кролевское милости, маючи при соб вижа врадового и сторону людей добрыхъ, всю можность
есьми того двора Русоцкого списалъ. До которого реистру я'помененый Андрей Свирскій и при немъ вижъ и сторопа люди добрые печати свои приложили.
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Ивъ Рукописного Отд ленія Виленской Публичной Библіотеки. (Отд лъ ннвентарей).

4. Инвентарь староствъ Брянскаго и Саражекаго, составленный Станиславомъ Девялтовскимъ при подач ихъ во влад ніе Христофору Олендскому.

Inventarz у lidzba skarbowa starostw Branskiego y Saraskieuo, 1558.
Brausk w roku 1558.
Podanie rzeczy w dworze у folwarkach Brańskich przez wieszczego od jego królewskiey
mośczy paua Stanisława Dziewalthowskiego we władność panu Krysstophowy Olendzkiemu—
staroście Brańskiemu у Saraskiemu, z których lidzbę uczynił do skarbu króla jegomośczy,
wziąwszy the dzierżawy za roskazaniem jego król. mości z mocy przeszłego namiestnika
Branskiego pana Mikołaja Sękowskiego w themze roku 58, miesiąca Maya wtórego dnia.
Zytha gołego w ziarnie podano solanek 908. Tego na stacyą dla króla у krolewien ych
mci, gdy w Narwy być raczyli, iadąc z Wilna do Polski dnia wtórego miesiąca Augusta,
roku 58, na chleb chędogi у roschodni dano solanek 13.
A wypieczono chleba czystego kop 6/50, a roschodniego po 2 den. kop 18. Który
oddano wedle quith ichmościów panów ochmistrza pana Abrama Sokołowskiego, Greglia
Gorzyszewskiego, saffarzów króla у krolewien ichmci, у wedla qwithu pana Jakuba Piaseckiego—podkoniuszego. A spuszczono do Gdańska wodą ostatek tego żytha w roku 59, októrem lidzba będzie niżey, solanek 895.
Słodu podano w dworze Brańskim pospolitego solanek 21.
Kop. Groszy. Den.

Przedano po groszy 15 den. 77 2 , czyni kop
Pszenice podano solanek 12, którey dla staciey króla у krolewien
ichmci na chleb biały dano solanek 3 у wypieczono chleba białego po 2 den.
kop 11/5/0.
Mąki pszenney do piekarców krolowey у krolewien ichmci dano korcy
2 2, na którą wyszła pszenice solanka 1.
Te potrzeby są oddane wedle ąwithów panów szafarzów króla у krolewien ichmci.
Na piwo dla stacyey krolowey у krolewien ichmci dano na słód solanek 5.
A uwarzono piwa pszennego beczek 10, które oddano wedla kwitów
pana ochmistrza у Abrama| Sokołowskiego у Gregra Gorzyszewskiego.

5

30

7Va
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26 Kop. Groszy. Den.

A przedano solanek 3 po gr. 29, czyni kop . . . . . . . . . .

1

27

O

27

36

0

Grochu podano solanek 8, przedano każdą po gr. 24, czyni kop . .

3

12

O

Gryki podano solanek 5 0 . Posiano na folwarkach Branskich solanek 30,
do Saraża na nasienie posłano solanek 6. A przedano solk. 6 po gr. 13,
czyni kop

1

18

0

Wołów króla jego m. podano 48; przedano po polskich złotych 7,
czyni polskich złotych 336, a litewskich czyni kop . . ; . . . - . . . 134
Summa z podania czyni kop 173/26/77 2
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O

30

0

—

63
2

45
29

0
—

Jęczmieniu podano w ziarnie solanek 63, a w kopach 68 omłoconych
dali solanek 68. Summa tego czyni solanek 1 3 1 .
Na piwo dla stacyey króla у królewien ichmci w Narwi dnia wtórego
Augusta na słód dano solanek 19, a uwarzono piwa jęczmiennego beczek 38,
które wydano wedle kwitów jegomości pana ochmistrza у pana Abrama
Sokołowskiego у pana Gregla Gorzyszewskiego, a przedano solanek 65 po
gr. 15, solanek 23 po groszy 16, solanek 24 po groszy 13, za wszystko
czyni kop . . .
Owsa podano solanek 9 5 ; ten spuszczono do Gdańska roku 59, któremu
niżey będzie lidzba przi owsie folwarkowym.

Siana podano brog. 1V2, które skarmiono wołmi króla jego mści nim
ich przedano.

Dochody Brauskie roku 58. Miasto Brauskie.
It.
It.
płacono
It.

Pręntowego z domów, siedlisk, z ogrodów miesckich zapłacono . .
Z włok miesckich, których iest 127'/ 2 , z kazdey po gr. 30. zakop •
Z morgów miesckich, których iest 149, po gr. 1, zapłacono kop .

It. Mostowego Branskiego przez arendę kop

5

0. r-r-

It. Z yatek, których iest 13, z których rzeznicy płacą po puł funta
pieprzu у po 1 kamieniu łoyu, tego dochodu trzecią część przychodzi na
króla jegomości, dwie części dano na stacye Narewskie у na wozy króla
у królewien ichmościów wedle kwitu Kmithy, podoboznego, łoju kamieni 2.
A za ostatek łoyu у za 2 części pieprzu, przedanych po groszy 16,
czyni kop

2

56

—

1

45

O

O

16

0

Z browaru у z domu woytowskiego na kro. j . m. naymu przez arendę
zapłacono, strąciwszy п а р . starostę trzecią część, czyni kop
Z ogrodu woytowskiego, który

trzyma Sierhey mieszczanin,

zapłacił kop
Targowego, okrom trzeciey części, kopSumma z miasta Branskiego czyni kop 1.08/6.1/0.

•

czynszu
2

40
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Kop. Groszy. Den.

A imiona у przezwiska thych ludzi, osiadłych na włokach, morgach,
także teszy we wsiach, zaściankach, we młynach, dani miodowey płaczieżnikow
popisani у oznaczeni są porządkiem swym przy thymze regestrze niżey.

Z włości theyże dzierżawy wybranie czynszu.
Wieś PathoM. W niey włok 19 у zaścianek, rzeczono

Lydymo.

Na woyta włoka 1 wolna na uinieyszy rok tylko.
Zapłacono czynsu z włok 18 po gr. 60, czyni kop.

18

Zapłacono (z) zaścianku Łydy ma kop

O

—

O

20

—

Wieś Odyszewo. W niey włok 36. Na wóyta włoka 1 wolna. Napopa
ruskiego wolna włoka 1. Zapłacono z włok 34 po gr. 60, czyni kop . • 34

0

—

W niey włok 12. Zapłacono czynszu pogr. 60, czyni kop • 12

0

—

48

0

—

0

10

—

53

0

—

9

—

—

10

0

—

12

O

—

WieśJosky.

Wieś Swirydy
włoka 1.

у Zanie. W niey włok 49 у zaścianek 1.

Na woyta

Zapłacono czynszu z włok 48 po gr. 60, czyni kop

Zapłacono zaścianku
Wieś Malesie. W niey zobrubem Spokowskiem włok 557г- Na woyta
wolnych włok lV 2 .

Na popa ruskiego

po groszy 60, czyni kop . . . . . .
Wieś

włoka 1. Zapłacono z włok 53
т •'•.

Czuczerepki. W niey z obrubem Baskowem włok 10. Na woyta

włoka 1. W thym roku tylko zapłacono z włok 9 po gr. 60, czyni kop .
Wieś Krupki.
czyni kop

W niey włok 10.

Wieś Zatozie.

W niey włok 12.

Zapłacono czynszu
Zapłacono czynszu

po groszy 60,
po groszy 60,

czyni kop
Wieś

Ghocewo. W niey włok 32V a . Na woyta włoka 1 wolna. W tym

roku tylko zapłacono czynszu 3lV a z włok po gr. 60, czyni kop

31

30

0

z włok 41 po gr. 60, czyni kop

4Л

0

—

Wieś Лоііопкі у Klychy. W niey włok 33 у zaścianki 4. Na woyta
włoka 1 wolna w tym roku tylko, spustoszałey ziemie wedle doznania
rewizora kroi. jey mości włoki V2. Zapłacono czynszu z włok 3lV 2 po
groszy 60, czyni kop.

31

30

0

Z tey wsi na rok przyszły 59 maią płacić ossady pogr. 40 zkazdey
włoki. Zapłacono ze "4 zaścianków czyni kop

1

20

0

1

12

0

20

—

—

Wieś

Оіехупо.

W niey włok 42.

. . .

Na woyta włoka iedna. Zapłacono

Zapłacono z zaścianku nowego od Iwanowey kop
Wieś Siedlecs. W niey włok 25. Na woyta
czynszu z włok 24 po groszy 50, czyni kop

włoka 1. Zapłacono

Sielcza w roku przyszłym 59 ossady będą płacić po gr. 40.

-
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Wieś Zamianowo. W którey było włok 20, a dochodu z nich kop
16/40 у przy theyże wsi z folwarku włok 5. The wieś у z folwarkiem
kroi jego mość za listem oddać raczył ze wszystkiem dochodem pienieżnem
panu Michayłowi Sopize do jego żywota.

Kop. Groszy. Den.

.

Ogrodniki Siedleckie.
Wieśka Wolycza. W niey ogrodów 15. Zapłacono z każdego po gr. 6,
czyni kop

1

30

—

1

0

0

6

21

9

Ogrodniki dworca Bmowskiego,
K t ó r y c h jest 1 0 . Z a p ł a c o n o z każdego p o g r . 6 , czyni kop . . . .
S u m m a ze wsi k u B r a n s k u p r z y s ł u c h a i ą c y c h czyni k o p 3 2 6 / 3 2 / 0 .
Summa miodowey d a n y w y b r a n o k o p .

Młyny

В r ań s к i e,

na miarach ustanowione od dnia wtórego Maya, iako ten urząd podano,
do dnia ostatniego Grudnia.
Z młyna Brańskiego solanek 82.
Z młyna Kierznowskiego solanek 39.
Z młyna Zowlassowego solanek 34x/2.
Wszystkiego solanek 155V2.
Tego żyta na mąkę zmieltho у chleb spieczono na 4 szkuty flyssom
po solankach 47, dla tego wiele, ze dla wiatrów у dla małey wody szkuty
nierychło do Gdańska у ze Gdańska przyszły za niedziel 9.
Tego żyta spuszczono do Gdańska solanek 100. Azostawa solanek 8V2.
Słodów z młyna Brańskiego, wedla mostu o trzech kołach. Z młyna
Jana Borzymowskiego o dwu koł. Z młyna Zowlassowego o jednym kole.
Dostało solanek 117, przedano pogr. 13 у po 3 pieniądze, czyni kop . 25
Pszenice. Z młynów 3 dostało się solanek 5, przedano po gr. 26/б а,
czyni kop.(
2
Summa z młynów Brańskich za zboże, czyni kop 28/89/JA.
Młyny na arendzie za miary postanowione. Żegunina od młyna za
miary gr. 50. Iwan Pieczewicz za miary gr. 40. Nauch Tyssowicz z młyna
za miary gr. 32. Giermak za miary gr. 70. Chothko od młyna za miarę
kop 1. SienkoKrupko gr. 70; pop ruski Malessowsky za miary gr. 30; Sidor Reczka za miary gr. 40; Jow za miary gr. 70; Puhacz za miary
gr. 60; Pacz za miary kop. 3; Jarosz za miary kop. 3; Niesthorowiczy
za miary kop. 3; Maciey z Jakubem bracia za miary kop. 2; Janko
z Olechnem za miary kop 2/0; Janko z Lymanem Burkatowiczy za miary
kop 2; Szymon Burkatowicz za miary kop 2/0; Janko z Miśkiem Burkatowiczy za miary у od folussa kop 2/20; Iwan z Marcinowa, zamiary kop 2;

59

—

39

9

-
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•

Kop. Groszy. Den.

Sczęsny za miary kop 2; Iwan Walioch za miary kop 3; Szymon Wilkimowicz za miary kop 2; Chwiecz zamiary kopa 1; Pasko z Wojtkiem za
miary kop 2; Żeguniczy zamiary kop 2; przychodzi z młynów 25 arendowanych arendy za miary kop
Z włok młynarskich 25, z 3 morgów у 13 prentów 5 kop . . . .
A na młynarze wolnych morgów włoka 1/25.
Za robotę ciesielską od młynarzów 27 kop
Za robotę z włoki 1 od Paska a Iwana Chomyczów, czyni kop . .

42
16

22
45

0
0

11
1

24
—

—
—

56

8

4

0

Folwarki Brańskk, ищсіе roku 58.
Żyta z posianych solanek 289, to jest:
Nażęto кор.W Kiersnowie solanek 64
350
Na woytowstwie solanek 51
150
W Bonowie solanek 90
580
W Sielczu solanek 83
320
Summa kop . . . . . 1400
Boschod Jcojpam. Dziesięciny folwarku Kiersnowskiego у z włok woytowskich dano kop 50, a z drugich folwarków dziesięciny nie daią. Zmłocono na nasienie kop 277; namłocono solanek 2847 2 ; w Kiersnowie solanek 70; na włokach woytowskich 41; w Bonowie solanek 87V2; w Sielcu,
który oddano woyewodzicowi Podlaskiemu solanek 86; posiano na rok przyszły 59 żyta solanek 284V2, thoiest: z ostanku żyta, którego jest kop 1073;
na starostę trzeciego snopu dostało się kop 357/40; na króla iegomości
dostało się kop 715/20; zmłocono kop 455/20; namłocono solanek 420;
zostawa kop 260.
Boschod żytha w ziarnie do szpitala Brańskiego. Wedle fundatii od
dnia wtórego Maja do ostatniego dnia Grudnia przez niedziel 34 dano solanek 34. A spuszczono na szkutach do Gdańska solanek 386. Ku temu
spustowi z dzierżawy Saraskiey przy życie Branskim spuszczono żyta z roku
58 solanek 230.
Summa wszystkiego żyta z dzierżawy Branskiey у Saraskiey spuszczonego do Gdańska solanek 1611, z którego wymierzano łasztów Gdańskich
64/26, każdy łaszt przedany po poi. złotych 19, czyni złotych polskich
1224 gr. 26, a za wszystko lith. kop
489
Pszenice z posianych w Kiersnowie solanek 2 nażęto kop 13; w Bonowie solanek 4, nażęto 50 kop. Summa kop. 63.
Dziesięciny dano z Kiersnowa kop l/l8; zmłocono kop 61/42; namłocono solanek 35; posiano na rok 59 solanek 16; ozimy w Kiersnowie
solanek 2, a iarey 5; ozimy w Bonowie solanek 6, aiarey 3; na starostę
trzecią, solankę dostało się solanek б гІ u a króla iegomości dostało solanek 122/3; przedane po gr. 24, czyni kop
5

-

29 Kop. Groszy. Den.

Jęczmień, z posianych solanek 28V2: w Kiersnowie solanek 11 nażęto
kop 70; w Bonowie solanek 87 3 , nażęto kop 106; w Sielczu solanek 9
nażęto kop 55. Summa kop 231.
Dziesięciny z Kiersnowa dano kop 7; zmłocono kop 224, namłocono
solanek 208; posiano 34, tho iest: w Kiersnowie solanek 9, w Bonowie solanek 25; na starostę dostało się solanek 58; na króla jegomości solanek 116.
Do szpitala Branskiego na krupy solanek 2, dano solanek 4; na krupy dla
flyssów dano solanek 18, a przedano solanek 82 po groszy 16, czyni kop . 21 52
Zostawa solanek 12.
Owies z posianych solanek 291: w Kiersnowie solanek 71 nażęto kop
228; na woytostwie solanek 44 nażęto kop 170; w Bonowie solanek 121
nażęto kop 500; w Sielczu solanek 55 nażęto kop 170. Summa kop 1068.
Dziesięciny z Kiersnowa у z włok wóytowskich dano kop 39/40.
Zmłocono kop 1028/12; namłocono solanek 1111 а- Posiano solanek 216,
to iest: w Kiersnowie solanek 51, w Bonowie solanek 100, na woytowstwie solanek 65. Z ostanku owsa, którego iest solanek 895V2,
na pana starostę trzecią solanką, dostało się solanek 298V2; na króla
iegomości dostało się solanek 597, którego do szpitala Branskiego dano solanek 4; dla koni xiędza Pilichowskiego rewizora dano solanek 5. A spu- •
szczono na szkutach do Gdańska solanek 588. A z dzierżawy Saraskiey
ku spusthowy prziwieziono owsa z roku 58 solanek 152.
Summa wszystkiego owsa z dzerżawy Branskiey у Saraskiey spuszonego czyni solanek 835, z którego wymierzono łasztow Gdańskich 33/12,
każdy łaszt przedano po poi. złotych 12, czyni złotych 398/12 alith. kop 159 21
Grochu posiano solanek 7; w Kiersnowie solanek 2, nażęto kop 30;
w Bouowie solanek 3, nażęto kop 20; w Sielczu solanek 2, nazętokop 20.
Summa kop 50.
Dziesięciny z Kiersnowa dano kop 3, a zmłocono kop 67. Namłocono
solanek 33. Posiano solanek 9: w Kiersnowie solanek 4 у w Bonowie solanek 5. Z ostanku grochu, którego iest solanek 24, na pana starostę dostało się solanek 8, na króla jego m. dostało się solanek 16, do szpitala
Branskiego dano solanek 8, a przedano solanek 4 po gr. 35, czyni kop . .
2 20
Jarka, z posianych w Bonowie solanek 3 nażęuto kop 12.
Zmłocona dała solanek 6, posiano solanek 3. Na starostę dostała się
solanka 1, na króla jego mci dostały się solanki 2, przedane po gr. 13,
czyni kop
0 26
Grika, posiano solanek 38; w Kiersnowie solanek 12, nażęto kop 86; na
woytowstwie solanek 4, nażęto kop 24; w Bonowie solanek 10, nażcnto
kop 50; w Sielczu solanek 12, nażęto kop 70. Summa kop 230.
Dziesięciny z Kiersnowa у z włok Wóytowskich dano kop 11, a zmłocono kop 219. Namłocono solanek 35. Posiano solanek 25; w Kiersnowie

0

6

—

—

-

30 Kop. Groszy. Den.

solanek 10; na woytowstwie solanek 5; wBonowie solanek 10. Z ostanku
gryki, ktorey iest solanek 10, na pana starostę dostało się solanek 3'/ 2 ;
2
na króla iegomości dostało się solanek 6 /з, przedano po groszy 15,
czyni kop
Siana zgromadzenie. Na Kiersnowskich sianozęnciach wkoszono siana
brogow 10. Na Bonowskich sianozęciach nakoszono siana brogow 12. W
Sielczu brogow 3. Summa siana brogow 25.
Boschod siana. Na starostę piąthem brogiem dostało się brogow 5;
na króla jegomości brogow 20, którego bydłem dwornym strawiono przez
zimę brogow 13, a podano woiewodzycu Podlaskiemu z bydłem dwornym
siana brogow 2, zostawa brogow 5. Summa za zboże urodzaiu rok 58
czyni kop 31/22. Summa za żytho у za owies do Gdańska spuszczony
czyni kop 649/18/4.

\

40

.

Obora tychże folwarków.
Bydła we trzech folwarkach przez pana Sękowskiego podano wszystkiego pospolitego 210 у co się przypłodziło, z którego panu Michayłu Sopyze wZamianowie, wedle regestru albo zeznania więsczego у pana Sopizynego, bydła pospolitego 26, to iest: krów doynych 4, cieląt i, krów iałowych 8, cieląt trzecioletnich 2, byczków dwuletnich 5, cieląt roku 57 sześcioro, skór krowich 4, cielęcych 3.
Zdechło bydła pospolitego 6, to iest: krów 3, cieląt 3, za których
skóry groszy
Przedano bydła pospolitego 6, to iest: byków 4 po groszy 52, cieląt 2
po groszy 24, czyni kop
Ostawa bydła pospolitego 162, tho iest: krów doynych 44, iałowych 23,
byki stadne 2; iałowiczek czwartem latem 3; iałowiczek trzecim latem 4,
byków 2; byków dwuletnych 19, iałowiczek 9, cieląt roku 57—16, cieląt
roku 58 — 41.
Za mleczno od krów doynych 44 po gr. 16, a od krów 4, które
oddano panu Sopize, po gr. 12, czyni kop
Świni podano pospolitych 69, z których zdał panu Michayłu Sopize
w Zamiauowie świń 8, zdechło świń 12, ukarmiono 6, ostawa świń pospolitych 43.
Wieprze karmne. Podano wieprzów karmnych z młynów 4, a z obory 6,
wszystkich 10, które pobiwszy, uczynili połci słonin 20, sadł 10.
Boschod słonin połci 24 z restą. Na stacija, królewey у królewien
ichmci, gdy z Wilna do Polski iadąc w roku 58 w Narwy dnia 2 Augusta
być raczyły, według kwitów pana Cbarlińskiego, kuchmistrza królewskiey
jey mości, połci 2, a pana Grzegorza Gorzyszewskiego—safarza królewien
ich mości połci 2, a według kwitu pana Piaseckiego do obozu czeladzi
obozowey połci 3. Flyssom na szkuty 4 dano połci 17 у sadł 10.

—
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—
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Kop. Groszy. Den.

Gęsi podano 6, ostawaią, w całości. Summa z obory Brańskiey, czyni
kop 17/15.
.
Zamienienie lidzby Brańskiey.
Summa za rzeczy podane czyni kop 173/26/772- Z miasta Brańskiego
kop 108/51. Ze wsi ku Bransku przysłuchaiących kop 325/32. Za miód
od szlachty у sielan kop 6/21/9. Z młynów Brańskich za zboże kop
28/38/9V4. Z młynów arendowanych 25 kop 42/22. Z włok młynarskich
czynszu kop 16/45. Za robotę odmłynarzów kop 11/24. Za robotę z włoki 1,
od Paska a Iwana Chomyczów kop 1/0. Z gumna za zboże urodzaiu
roku 58 kop ЗІ/22. Summa za żyto у za owies spuszczone do Gdańska
z folwarków Brańskich ySaraskich z roku 58, czyni kop 649/18/4. Z obory
za bydło, mleczno, skóry kop 17/15. Summa wszystkiego przychodu za
rok 58 czyni kop 1412/16/9/%, od karczem 15, gr. 30.
Wydanie okrom skarbu. Za listem osobliwym królewskiey jegomości pan
starosta wziął na siebie od włok osiadłych dziesiątego grosza kop' . . .
Do szpitala Brańskiego według postanowienia królowey ieymci sławney
pamięci paniey Bony, to iest: kapellanowi kop 2, ubóstwu na żywność
kop 4, chłopu у niewieście, co ubogim posługują, kop l/20, czyni kop
Służebnikowi, który młynów przygląda, iurgieltu kop
Służebnikowi, który woły króla imci w Nurze przedawał, na strawę
dał kop
Nakład na spusth żyta у owsa z folwarków Brańskich ySaraskich na
szkutach 4 do Gdańska spuszczonego w roku 59.
Przychód żyta. Żyta podanego z folwarków, młynów Brańskich beczek
895. Żyta z młynów Brańskich wymierzonego w roku 58 beczek 100.
Żyta z folwarku Brańskiego użęcia roku 58 beczek 386. Żyta podanego
w folwarku у w młynach Saraskich beczek 60. Żyta z młynów Saraskich
•wymierzonego beczek 140. Żyta z gumna użęcia roku 58 beczek 30. Czyni
wszystkiego żyta beczek 1 6 1 1 .
Przychód owsa. Z podania owsa beczek 95 w folwarkach Brańskich.
Z folwarków Brańskich użęcia roku 58 beczek 588. Owsa z folwarku
Saraskiego użęcia roku 58 beczek 152, czyni wszystkiego beczek 835,
które żyto у owies na brzegu u Buga w Żużeli naładował na szkuty 3,
od których naymu dał kop
Na których szkutach 3 tho zboże płynęło aż do Zakroczyma; w Zakroczymiu naiąłem szkuty czwartey, od którey naymu dałem
.
Na strawę służebnikowi, starszemu kucharzowi, rothmanom 4, sternikom 4 od Żuzoły aż do Gdańska przez niedziel 6 у na flyssy, przykupuiąc potrzeb w niedostatku strawy, z domu wziętey, wydałem kop . . .
Na poprawowanie szkuty, która się była z owsem u Zakroczymia rozbiła, cieśli za drzewo, żelazo, smołę у inne potrzeby wydałem kop . . .
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5
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—
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—
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0

4
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—
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5
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32 Kop. Groszy. Den,

Rotmanom 4 na Bugu у na Wiśle aż do Gdańska dałem kop . . .
Sternikom 4 myta umówionego kop
Flyssom osobom 58 myta według różney umowy kop . . . . . .
Kucharzowi myta kop
W Wyssogrodzie у w Płocku od szkuty czwartey, na którą niemiał
listu króla imci, dałem kop

4
7
31
0

52
56
50
40

8
0
4
—

0

56

O

O

6

Na strawę kucharzowi у sternikom 4 у flyssom 52, gdy ze Gdańska
z szk utami szli nazad, kupuiąc im chleb, groch, śledzie, soi, mięso, piwo,
wydałem kop
.14
Drągowego we Gdańsku od szkut 4, kop
Od naprawy żagla, który się był skaził, kop
Za żelazo do łask szkutnych, kop

0
o
0

4
16
8

0
0
0

Miernikom, tragarzom odłasztów żyta 64/26, od owsa łasztów 32/12
dałem kop

1

13

4

Służebnikowi, który mieszkał we Gdańsku przez dni 6 у z pieniędzmi
iadąc nazad, dałem na strawę kop .

2

30

0

Od szpichlerza w Seroczu naiętego dla złożenia statków szkutnych,
które dla mąłey wody nie mogły być do Zuzoly przyciągnione, dałem kop .

0

30

0

1

47

—

• . . . .

Summa wydania na nakład spustu pieniędzmi, czyni kop lOO/20/б.
A strąciwszy nakładu gotowego pieniężnego kop 100/20/6 od summy
za żyto у za owies przedany, to iest od kop 649/18/4, żyta beczek 47
po gr. 22, jęczmieniu beczek 18 po gr. 16, grochu beczek 8 po gr. 30,
słonin połci 33 po gr. 15, sadeł 18 po gr. 5, czyni za te rzeczy szacowane kop 25/47, wszystkiego nakładu summa czyni kop 13 6/7/6. Okazuie
się ystotuich pieniędzy kop 513/10/8, strąciwszy wszystek nakład, przydzie
żyta beczka 1 za gr. 15, owsa beczka 1 za gr. 8/2.
Stacya, którą dawano prze królową у królewny ichmści w Narwi dnia
wtórego Augusta roku 58, gdy iadąc z Wilna do Polski tam być raczyły.
Do kuchnie królowey jeymci według kwitu pana Charlińskiego dał woła 1,
jałowic 7, cieląt 3, barana 1, baranka młodego 1, kurcząt 30, kur pospolitych 90, gęsi 52, masła faski 2 у garniec 1, jaiec kop 6, pasternaku
beczka 1, kapusty głów kop 3, krup korcy lV2, cybule wieńców 30, pietruszki wiązanek 8, na wieczerzą kurcząt 30, jaiec kop 2, masła garniec 1.
rzepy korca Va. Na śniadanie kurcząt 12, karów pospolitych 12, jaiec
kop 1/12, ciele 1. Te.wszystkie rzeczy wierzchu mianowane poddam Branscy у Surazcy dali. Ktemu kupiono za pieniędze królewskie jey mości
zaiące 3 po gr. 3, gołębi 8 za gr. l/8, gruszek korcy l 1 /, za gr. 18,
ogórków garniec 1 za gr. 2, raków za gr. 8, miodu przasnego garnek 1
za gr. 16. Za mleko у śmietanę gr. 15, soli korcy 2V2 za groszy 36,
czyni kop

-

33 Kop. Groszy. Den.

Nad to z dwora dano pawa iednego, kapłunów 7, mąki białey korcy
lV s , mięsa połci 2. Do piwnice kroi. iey mci według kwitu panaAbrama
Sokołowskiego chleba sitnego po dwnpieniężnego kop 3/50. Chleba roschodnego rżanego po den. 2 kop. 5. Chleba pszennego kop 5/40. Piwa pszennego beczek 5, piwa roschodnego beczek 12; to wszystko z dwora.
Za pieniądze króla imci kupiono miodu beczek 3 równych po gr. 80,
sklenic kurowych 30 za gr. 11, świec łoiowych kop 2 zagr. 12, czyni kop
Do kuchni królewien ichmci według kwitu pana Gorzyszewskiego dano:
woła 1 tłustego, iałowic 4, cieląt 2, gęsi 36, kur starych .100,. kurcząt 40, iaiec kop 5, cebule korcy 1 у wieńców 20, krup korcy 2, rzepy
korcy 2, grochu korcy 1, masła garców 4, marchwie wiązanek 24, kapusty
głów 40. To wszystko poddani króla iegomości Branscy у Sarazcy dali.
Za pieniądze króla iegomości kupowano: zaiąca 1 za gr. 3, gołębi 7
za den. 12, gruszek korcy 1 za gr. 12, serów 8 za gr. 8, miodu przasnego garnka V2 za gr. 8, soli korcy 2 za gr. 30. Czyni to wszystko kop .

3

1

35

2

—

2

Nadto z dwora dano: kapłunów 4, mąki pszeniczney korcy 1, słoniny
połci 2. Do piwnice króla iegomości według tegoż kwitu: chleba- rżanego
chędogiego kop 3, chleba roschodnego kop 4, chleba pszennego kop 6, piwa
pszennego beczek 5, rozchodnego beczek 11. To wszystko dano z dwora.
Za pieniądze króla iegomości kupiono miodu beczek 2 za gr. 60, za
szklenie 6 gr. 3/4, czyni kop

2

3

4

Na konie у czeladź obozową według kwitu pana Piaseckiego dał:
iałowic.8, baranów 2, masła garniec 1, kur 6, gęsi 2, grochu korcy 2,
krup korcy 3, owsa beczek 150. To wszystko dali poddani króla iegomości
Branscy у Sarascy. Z dwora dano słonin połci 3, chleba rżanego kop 87 2 ,
chleba białego bochnów 18. P i w a roschodnego beczek 14, siana wozów 100,
słomy wozów 30. Kupiono soli korcy I 1 /, zakop . . . . . . . . . .

0

20

0

o
0

56
12

0

o
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Według kwytu pana Gabryela Tarła: tatarom, którzi króla iegomości
prowadzili, dał od poddanych iałowice 1 у chleba bochnów 30 , z dwora
у piwa beczkę 1.
Według kwitu Marcina Kmity dał: do wozów smoły beczek 2, dziekcia
wiadro za gr. 56, łoiu czynszowego z mieszczan Branskich kamieni 2,
czyni kop
Za chmiel do warzenia piwa у miodu kop . .
Od poprawowania stołów у ław w dworze Narewskim cieśli dał gr. 15,
a za papier do^błon gr. 3, czyni kop
Summa tego wydania na stacye czyni kóp 10/14/4. Summa wszystkiego
wydania czyni kop 156/0/4. A ostatek pieniędzy, co się z Iidżby pokazało,
to iest kop litewskich 1256/46/53/* oddałem do skarbu króla imci dwornego w ręce pana Stanisława Włoszka. Hipolit Janikowski ręką swą.

-
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Begestr imion у przewisk ludzi, osiadłych na włokach, morgach mieskich, także też у we wsiach na włokach, zaściankach, dani miodowey płaczieżników

etc w dzierżawie Branskiey,

o których w regestrze

wyższey

pomieniono у lidżby zmianek iest uczynion у poczynaią się.

Dzierżawcy włok w mieście Brańskim są ci:

Włoki.

Włoki.

V.

Grzegorz Корг

i
i
i

Maciey Theczka
Jan nigdy Szczęsnego
Jan Sierhey
Stanisław nigdy Bartłomieia

. . .

Kussiowietha
Mikołay Pochfath
Bartosz Misiowicz
Stanisław Worosko
Iwan Rudzienski
• .
Demid Kurczewicz . . . • . . •

2 2
1
172
I1/2
h
'2
/2
V2

Jakub Dubowicz

/2
• .

.

Stanisław Łupissuka . • • • •
Włok woytowskich 6 od czinszu
wolnych. Na młynarza włoka 1 wolna
od czynszu.

V.
V.

Maciey Tyszka
Wąsko Chadała
Uscian Zbronki
Jowlasz Żegunia
Chrin Zurobski
Sienko Worobiey

1
. . . . . . .

Josz Drzisz z Zora,
Grzegorz Mozaiowicz
Jakub Pronkowicz
Grzegorz Mizaiewicz
Maciey Uliczny

.

V.

Tenże
Jan Dobryło
Maciey Dobryło
Anna Dobryłowa
Simon Roczko
Jan у Gaweł Susłowie
Jurgi Puchalski
Marcin Andrissowicz
Bohdan Swiecz

V.
V.
V.
V.
І 2

V.
V.
.

.

.

••
••

3
1

Ч,
V»
V.

<

Chwiecko Grzywossicz
Hauriło Chomicz
Marcin Oleuczki
Stanisław Pęza

1
1

I1'2
2
/2
'2

Katerzina Cyganowa
Matys z Stanisławem
Woyciech Kossowski
Grzegorz Kyszka

1

Lenart Mężay

Chwietko Dubowicz
Połowiętha . • . . . .
Ostiey Klimowicz

Marcin Rudy
Prodelkowietha Jakub z Serafinem .
Wąsko Krawcowicz
. . . . . . .

2
*•

Piotr Calnicky
• •
•
Marcin Calniecki z bracią
. . .
Dzieci nigdy Jana Sołaydzika • . .
Paweł Sołaydzik . . . • • • •
Woyciech z bratem Buiniowie • •

1
1
2
]

2
1

V.

Jan Piętak
Grzegorz Romaszko . . • • • •
Marcin Czerewko
Jan Mężay . . • • • • • • •
Ignath Paczowicz
. . . • • •
Аіеху Popławsky z bracią . • .
Froncek Mężay
Lenart Mężay • •
Woyciech Mężay
Tenże z Sebestianem Pawłowicz .

/1

Stanisław Luskowicz

V*

Florian z siostrą Elżbietą Surmicz

7<

Iwan dijak

••

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

V.

-

35

Włoki.

Matys Tyczka . .
Conrath z Zacharią. Szienkowiczy .
Casper Calniczki . ..
Jan Eibka . . . . . . . . . . . .
Szymon Nowak . . . . . . . .
Marcin M o t e l
Marek Derda . . . . . . . . .
Jan Borzymowski
. . . . . . .
M a r c i n Kocziencky . . . . . . .
Jakob Kzeznik
Maciey Rożek
Andrzey J a r k a
. . . . . . . .
Jakub Smatha
C h w i e t k o Dąbowicz
.
Paweł Dudkowicz
. . . . . . .
Marcin Dudek
Wdowa Augustinowa . . . . . .
Wąsko Condrath z Zachariey . . .
Trochim Zuropski z bracią . . . .
Andrzey Przechrczicz
E r a z m y Pierkichowicz z bratem . .
A m b r o ż y Koszewski
Maciey Schabek z bratem . . . .
Maciey Pustota . •
P i o t r Leskowicz
Andrzey Jarka
•
Kucz Żukowicz • • • • • . . .
D e m i d Kirczowicz
Dzenissowa z synami . . . . . .
Wawrzyniec Posłowie • • . . . .
J a n Mierziechowicz
Michał Puka
C h w i e t k o Krziwossicz. z b r a t e m . .
Tomasz Andryssowicz
Dorotha Andrysowa ąuarta . . . .
Tomasz Waskowicz
J a k u b Popowicz
Stefan P o p o w i c z
.
Maciey z Bizelnice
Mikołay Niewienski

7г
i
2
y2
i
/2
2
1
1
1
Y2
1
y2
*/г
y2
1
y2
72
72
1V2
y2
2
1/2
1 */2
y2
y2
1
У2
y2
2
1
7г
72
1
2
1
7*
7г
72
У2
*/2

Włoki.

Daniło Garbacz
Stanisław Kowal
Lenarth Przechrzcicz . . . . . .
J u r g i z Philipem . . . . . . . .
Maciey Romaszko .
Mitr Poliowicz
.
Stanisław Jayko
Ostapko Kurczewicz z Woyciechem
Mężay
Piotr Siekierka
Pilip Olexieiowicz
Deniss Doroszewicz . ,
Truchon Piethkowa
Marcin Motel, qrty . . . . . . .
Tharas Kwasnik, qrty
Szymon Reczkowicz, qrta • . . . ,
Jewa Regliowa, qrta
Woyciech Wyskowski
Stanisław Głód
Matys Głodowicz
Piotr z Macieiem Szewczyczy . . .
Piotr Kowal
Woyciech Sawka z Grzegorzem Mę,żaiowicz . . • . . . - . . . . .
Iwan Sassiewicz
Marcin Daniłowicz z bracią
. . .
Kupiona, qrta
Josch Dryszcz, ąuarta . . . . . .
Denis Derossowicz
J a n Piętak, qrta
J a k u b Rokowicz, qrta
Michał Rotkowicz
Jan Pietkowicz
J a n Strzelec . . . . . . . . . . .
Woyciech Kosowski.
Zophia Kisczanka
Stanisław Worosko . . . . . . .
Chomą Bodagowicz z Maciejem Pustota
Pacz s Choiowa
Mikołay Kiersnowski

7г
7г
2
1
7г
7a
2
2
1
7г
7г
7г
3
3
1
1
1
2
2
7a
1
У2
1
1
1
1
Y2
1
1
7J
X
U
1
72
Vs
*/«
l
/2
7a
7s

-
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Włoki.

Wąsko Krawiec
Jowlasz Źegunia
Marcin Koczienczki
Maciey Tyczka
Simon Ribak
Mikołay Niwenski
Wawrzinec Trochimowicz
Jan Thyczka
,

1
1
7г
Уз
7з
7s
7s
7*

.

Na Zagrodzili w końcu włok.

Potomkowie pana Koryckiego . . .
Woyciech Mężay z bracią . . . .
Samorodowskie
W

7*
7з
7з

Glinniku tegoż miasta.
l

Jan Borzimowsky

lz
l

Marcin Koczienczki
Lenarth Mężay
Urodzony Tomasz Owsiany . . . .
Urodzony nigdy Mikołaya Korickiego
Marcin, Jakob у dzieci nigdy Grzegorza Dudkowiecz
Grzegorz Mężay
Lenart Przechrzcic qrta
Grzegorz Romaszko qrta . . . . .
Summa wszystkich włok 127У 2
у nad to woytowskich włok 6, na
młynarza włoka 1, od czynsu są wolne.

h
7г
6
3
2
Уз
1
1

Martin Rudy
Stanisław Jayko
Marcin Oledzki
Jan Susło
Dobryłowięta . . . .

4
5
5
4
Ю

W Tokarzewie.
Lenart Popławski
Katarzina Cyganka . .
Marcin Koczienczki . .
Maciey Schab . . . .
Josko z popem ruskim
Woyciech Sucholsa . .
Ławrin Trachimowicz

. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .

4
3
21/2
2 Уз
3
iy2
іУ2

Przy granicy Swiridowskiey.
Urodzony ntegdy Korycky
Połowiętha

. . . .

77з
27»

Woyciech Mężay
Paweł Solayda .
Jan Oledzki

27з
2
6

Stanisław Kowal
Jwan Rudzienski

2
2

Przy granicy Poliethily.
Kussiowiętha
Stheczko Hayewnik . . . . . . .
Maciey Suliwonowicz

Dzierżawcy morgów przy granicy
Domanowskiey.
Grzegorz Romasko . . . . . . .
J a n Romassko • . . . . . . . .
Symon P u k a
Stanisław Surma
Piotr Kowal
Lesko Popławski
Andrzey Wakulicz . . . . . . .
Jakub Pronko

Morgi.

• 2 7s
11/2
15

Przy włokach Woytowskich.

Morgi.

Stanisław Łupissuka

3

2
2
4
2
4
7
2
4

Jwan Rudzienski

5

Lenart Popławski

l72

Piotr Jarczyc

2 7s

Woyciech Żucholza z Piotrem . . .

6

Przy ogrodach Ulyczy Bindngi.
Stanisław Surma
Dzienisowa z synami

2
3 7г

-
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Morgi.

Maciey Pączek
4
Summa włok 18 у zaścianku LyPołowiętha . . . . . . • • •. . .
i
[dyma gr. 20.
Hacz Tarassowicz
2 2
J
Wieś Odysseico.
Frąckowa . . . . . . . . . . .
1 /2
Summa morgów . . 1 4 9
Harasim
Wasili Pasturczyc
WOYTOWSTWO ODISSEWSKIE.
J u r k o Koniowicz
Tymoss Cziemiewicz
Wieś PathoJci.
Szostak Cziemiewicz
Włoki
Omieliuch
Thomkowa wdowa
]
Ma tys Tomkowicz, Stauko Hosciłowicz
2 H r i n Pilipowicz
Woyciul Adamowicz . . . . . . . .
»/2 L u c z Misiowicz
ł
Chaczko z potużnikami у z Stankową.
/2
Steczko Paskowicz
Piotr Czeczotka
2
Josko Iwankowicz
Marcin Luczicz
y 2 Dorosz Czyniewicz
Stanko Przistupa
i/2 Anton Chrinczowicz . . . . . . .
Marcin Kolicznik
j
P i o t r Chwiczewicz
Chrin Kolicznik
y2
Chluba Marzkowicz
Michał syn Ckrin, qrta
1
K u r y ł o Thywun
Jakub syn Chrin, qrta
1
Jołczach Mikithicz
J a k u b syn Chrziniewicz zOstapkiem
Waskowa Pliczycz
z Targowicz
з Sthocz Krunthkowycz
Wawrzyniec syn Woithow, qrta . .
1
Hapien Rudczyc
Wawrzyniec Czeczotka, qrta . . .
1
Chomka syn iego . . . . . . • . .
Jan Koliska . • • •,
»/2 Ołthuch Wasilewicz
Mikołay Baran • • • . . . . .
y 2 М а х і т Odiakowicz
Jurkowa Osciłowicz, wdowa
. . ,x
y2
Mikołay Kadłubowianin
Marcin Thomkowicz .
ід
Woyciech Chmielicz . . . . .
Ochrem Matysewicz
y2
M a t y s Chmielinka
i
Iwan Starzec
j2
Chryn Iwansiec . . .
• • • • .
Andrzey Nowosad
1
M a r k o Łozka • .
K a r p Nowosad
7a K n u d a k .
l
J a n brat iego
/2
Kosciuk Bodakowicz
Ostaphko Kalisewicz
1
Chwiecko Chorenik
Thereszko Marimowicz • • . . . .
Jarmoch Pusczennik
2
C h u r t a k b r a t iego
.
V2
Chothko Swiecz
l
Ł a z u k Maksimowicz . • • • . . .
/s
Hacz Kawieczka
L u k a s b r a t iego . . . . : • • . .
72
Iwan brat iego
J a n Klasa .
j
#
Kucz Powathka
Truchon •
1
Iwan Chiricz

Włoki;

2
4
' V*
Vi
V*
V*
2
г
i
L
Vs
l
U
1
1
2
2
2
Y2
1
2
J
A
l
U
2
2
2
V*
V*
V<
l
k
'Л
V*
2
Vs
l
U
J
A
l
U
V*

-

38 Włoki.

Włolci,

Matys brat iego
Panas Pasnikowicz
• .
Iwasko Pasnikowicz
OHchfier
• • .
Iwan Prochowicz . . •
Onisina Bodakowicz
М а х і т Cziebiey
Andrzey Koss
Łukasz Kolicznikowicz
Misko Kreczkowicz . . . . . . .
Wąsko Smoliucha
Sienko Smoliucha
Trochim
Jan Rozko
Pacz
Iwasko
laseczko Bobkowey zięć
Wakolla Chilkowicz

1

U
2
2
s
l*
i
U
2
X
U
l
l*
l
h
2
1
1
72
1
2
2
2
l
U

Daniło z Kussowa
Thenże
Jacko Sulharz
Iwan Makisz
Iwan Thorowicz

2
7*
74
7г
4*

.

Aucbim Skob •
•. .
Andrzey Joropecz
Iwan Pawłowicz
• .
Iwasko brath
Jaś Rithiłowicz
Hapun Bodawicz . . . . . . . .
Condrat
Wąsko Chromadzicz
Mikita Suczkowicz .
Wąsko Koziemiaka
Janko . . . . . .
Summa włok . . .

7*
U
7г
7г

i

1
74
74
7г
7г
7г
1
34

Wieś Joski.
J i u n i o s z A u c h i m - z bracią,
Paweł z Jawanom

. . . .

3
3

Onisko Chomczyc z bracią . . . .
Dzeniss Morozowicz
Summa włok . . .

3
3
12

WOYTOWSTWO SWIRIDOWSKIB.
Wieś Swirydy у Zanie.
Janko Mikołaewicz
Kuryło Paskowicz
Hacz Paskowicz
Sczuczko Paskowicz
Małosz
Demitr syn Mikiczyc
Kuriło Paskowicz
Miś Chomczyc
Jwan Sienkowicz
Sczeczko Paskowicz . .
Kuryło
Trochim Jhuatowicz . .
Dorosz z Makarczyc
Janko
Wąsko Korczow qrta
H r i n Sczesnicz q r t a . .
Woyciech synMikołaiow
Sczesny s y n Mikołaiow .
Mikołay Suchowiecz . .
Maciey Byczko
Jhnath Jwanowicz
Waśko Kozłowicz
Chacz Sczeczko .
Siesko Pupkowicz .
A\rasko Jhnatowicz
Chacz Skomoroch
Woyciech Suchowierzch
Maniecz
Samson Bibikow syn . .
Stocz Kuzicz
Tenże też
Wąsko syn Raphałow . .
Ilko Sczeczow syn

2
72
1
2
y2
7г
l
/2
»/a
1
l

. . . .
. . . .

. . . .
. . . .
. . . .

•

. . . .
.
. . . .

j2.
• V.
1
1
2
1
1
2
ł
/2
l
/2
7»
2
%
l
/2
7»
{
/4
l
U
74
] 7,
1
l
*/4
l
/2
7г

39
Włoki.

Jaczko Kołodka . . . . . . ' • . . .
J w a n Mancowicz
.
Andrzey Pisa •
Staś Samkończy
Sak Szczepanowicz
Mis Piwowarzec •
Raffał . . . . . . . . . . . . . .
Siechen z Makarczyc
Konon syn Raffałow
€ h w i e c Sczepanowicz . . . . . . .
Chwiecko Sczepanowicz
Desko Tissow syn . . . . . . . .
W ą s k o Iwanów s y n . . . . . .
Sczieczko . . • . •
.
Wąsko Tyssow syn
Naucz Koboznik
Łukasz syn Swistuna
Naucz z Bronki .
Siech R a k o w i c z . •
Marcin Niwinski
A n d r z e y s y n Ofiey z B r a n s k a . .
J w a u Thissewicz
W a s k o w a wdowa
Lewko
Staniuk Sanuikowicz
H a r a s i m Kuczow syn . . . . . .
Jan Mikołaiewicz • • • . . . .
J w a n Truchonowicz . . . . . . .
Jan Mikołaiewicz • • • . . . .
M i s k o Dziasil z C h w i e t k i e m . . .
A b r a m Chaczowicz
Wdowa Charapuzyna • • • . . .
Sienko Styrnik
. . • • . . . .
Wdowa Chaczicha . . • • . . .
Kusz Sturczko
Sienko Pupkowicz
Jwan Manczow syn
Swisthuu
Stanko z Boiarzinowskiego . . . .

Macko Byczko

2
7a
2
2
ł
/ź
2
Vs
J
/2
7,
2
2
7a
7г
2
7,
l
/2
2
y2
»/2
'/2
2
Y2
1
/2
2
i/ 2
у2
7г
7a
7г
l
/2
7г
8
Д
х
/4
a
/<
7<
7<
74
7г
7г

72

Włoki.

, W o y c i e c h Sucholsa
Stanisław Poniedzałek
Chwiecko s y n Chacz
Strucz Chuczko . . . . . .
Piotr Chucz . . . . . . . .
Rodziecz K o l e s n i k . . . . .
Thomas Wichołka
J a n Hriniewicz
A b r a h a m syn W o y t o w . . .
Jośko woyt . .
J a k i m syn Woytow
Siehen • . . . . . . . . . .
Sieczko Paszkowicz

7г
7г
7г
7s
Va
7г
%
7s
7з
7г
7г
7г
l
U

. .
. .
. .

. .

. .

Josko Nestorowicz s zaścianku ziemie qrta 10.
Summa włok . . .
у zaścianek, s którego płaci gr.

48
10.

Wieś Czuczerepki.
Decz Titowicz

7s

Joach.Reska
Marcin Żegadlow zięć

Jarosz L i t
Sanek woyt
Wasilicha-Barwichowicz
Wąsko Przistupka
Maciey Duda z Pawłem . . . . •
Michno zięć Mikołaiow . . . . .
Wąsko Smaga
Mączko Łabun
Mikołay Olszewski
.
Nogalia . . . . • . ' . ' .
Maciey Kliinkowicz . . . . . . .
Sienko Krupka • •. •,
J a n Koboska
Summa włok . . .

7г
U

S

74
1
7г
7г
7г
74
7«
7г
7г
• "Л
7a
V*
l
U
9

Wieś Krupki.
Iwan Chorosniczenicz
Iwas Mackowicz

1
l

/2

-

40 -

Włoki.
Chodor ' . • . • •.
Giermak . . . •• .
Sczieczko Hładki . •.,
Doczicha stara
• '.
Misko syn iey . . .
Chacz . . •• . • .
Bartosz Kowal . . .
Chodko Roiowicz . . •
Luczicha . . . .
.
Hrin Chorosniczenic •
Steczko Ilkow syn • Ilko Stary . . • •. •
Chocko Chodorow syn

1

7«

Summa włok .

1

у

У.
У.

10

W0TT0WSTW0 MALIESCHOWSKIE.
Wieś

Zalozie.

Wołoszindzicha
Iwacz Tracz . . ' . ' . . . .
Waniutha Koristel' . •'.
Androsz Hołowienczyk
Szwiec Korystel . . .
Josko Hołowienczyk .
Iwan Prodelko
•
Marcin Żuk • . . . .
Махіш Żukówicz

7^
У-

. .

. .

. .

. . • .
. . • .
'.
. . . .

V*
Vl
U
1
1

Parchwien Cewielkowicz z bracią
Tenże Parchwien .

1

Jacko Wlezko .
Oreszko syn Wliczkow . •. . .
Sienko Czykinda . . • . . . • .
Iwan Suszko • . . • . .
Moysiey Połha . . . .
. . .

1

Iwan Dołhon

. . . .

.

.

"V.
V»

Woyth Szastokowska • • •. • .
Panas Chrinczowicz . .

. .

.

Roman Minczowicz qrta . . .
Jacko1 syn Panasow qrta .

Mokieiecz
. . . •
Kucz Jaskowicz
. . . . . . .
Lewon syn Jurgielow • .
Maciey syn Lewonow qrta
Jermak brat iego qrta •
Borys Orechowicz qrta .
Jurko brat Borysow
. .

. .
. .
••
. .
. .

i

i
i
i

Chiwecko Kisłowicz qrta
. •
Klim Waniuthicz qrta
. . •
Trochim brat Klimow qrta . •
Hricz Trochlimez qrta
. . .
Moysiey Charitonowicz
.
Trochim Dudkowicz qrta . . . . .
Hricz Orechwicz . . . . . . .

3
1
1
1

Mikuła z Biethka qrta
Andrzey Nosczyk qrta .
Sienko Lyss
. •.
Hrycz Dziedzik
Jacko Truchonowicz
Trochim Uskowicz qrta
Matys Bieu .

3

. . . .
. • . .

1
1
1

. . . .

1

V»
•V*

Wąsko Skoczko
Wasil Dudko
. . . . . . . .
Wąsko Dudłowicz . . .
. . .
Suprun syn Rzeczużyn

V.

з

Trochim Osiczow zięć qrta . .
Kocz syn Borysow qrta . . •
Jebur Charitonowicz
. . . .

Andrzey Rzeczka
.

i
i
i
i

Osyp Dudło

7,

. .

i
i

. .

Kusko Uskowicz

. .

Iocz syn Dołhanow
Symon syn Piotrów
Antoni Marszałek
Kocz Curiłowicz •
Czuriłowicz bracia spolni

Чг

12

Wieś Malesche.

•у*

Summa włok .

Włoki.

Lien syu Chlusczyn
Andrzey Curiłowicz

. . . .

1
1

- 41 Włoki.

Marko Prodelow zięć . . . . . .
Jacko Uskowicz qrta
Moysiey Blosczyc, qrta
Artis Hodoszowic qrta
Iwan Prodziel . . . • • . . . .
Ustiau Prodelowicz q r t a
Lewon Kolszewic
Wąsko syn Prodelow
Chilko Michałowicz qrta
Micz Michałowicz qrta
Sienko Dudłowicz
Chilko Żegadło
Iwan syn Kuryłow qrta
Iwan Kocieł
Hrinczuk Pinczuk q r t a
Kuriło Dudłowicz
Wąsko Szpak
Wąsko Sieskowicz q r t a
Szimko Janowicz . .
Ustian Szpak
Ostapko Ozmikowicz qrta . . . .
Zien Czerechowicz q r t a . . . . .
Bartosz Czerechowicz q r t a . . . .
Mordas brat Bartoszow
Iwan Osuło, q r . • • • « . . . .
Jacko Osułowic
Nazaran z bracią
Dzeuis Dudłowicz, q r
Chwieckowa Chubaricha
Łukian Nosczyc
Andrus Dudczyc . . . . . . . .
Sczepan Chomanowicz, q r . . . . .
Dawid Bodak, q r . . . . . . . .
Sitko Spak mały q r
Kucz Nasczycz. q r
Paweu Chodan
Hrin Dudczicz, qr.
Chil Bartoszewicz, q r
Wąsko Żyszka, qr. . . . . . . .
Kuzuia Klimkowicz, q r

T2
1
1
1
1
5
1
Ta
1
1
Ta
1
1
Ta
1
Ta
1
1
1
Ta
1
3
3
Ta
3
7z
1
3
1
Ta
1
5
1
1
1
7з
1
1
3
1

"Włoki.

Sienczukowa Klimkowicz, q r . . . .
Pierchucz Swisthow passierb, qr. . .
Prokop Thulioney, q r
• . .
Kuchtha Thuliewicz, qr. . . . . .
Klim Swistko, qr.
Chwiedko Sidło . . . . . . . .
Harasim Dudłowicz, q r
Kalennik Chodoszewic
Ostapko Kolesnik
Lecz Powirało, q r
Jolthuch Kisielewicz, q r . . . . . .
Sczieczko, q r
Mikołay Chrapunowicz . . . . .
Trochlinczowa wdowa
Chwiedziay syn Chuczow,. qr. . . •
Obrus Spaki
Sumina włok . . .

1
1
1
1
5
Ta
1
1
7t
1
3
1
Ta
7г
1
3
53

WOYTOWSTWO OLEXYNSKIE.
Wieś Choiewo.
Piotr Woron . . .
Hardina Małosowicz
Krotowa, q r
Kubas Woyth
Malos Piotraniowicz
Wojciech Zych . . . . . . . .
Tinko Kononowicz . . . . . . .
Sthoczko, qr. . . .
Sawka, q r .
Duda Krawiecz . . . . . . . .
Necz Połoszkowicz • • • < . . .
Kuryło Liewoniewicz
Chwietko Reszethnikpwicz, q r . . .
Desz Maczinicz, qr. .
Bosko Bondar
Kononowa . . . . . . . . . . .
Wasil Chomicz
Sieszko Dudzie .
Chwietko Bartłmlia, q r
Woiewoda b r a t Chwietkow, q r . . .
6

Ta
T2
3
Ta
Ta
Ta
1
1
1
x
/2
7г
7a
1
1
Ta
Ta
Ta
Ta
1
1

-
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Włoki.

Chrin Bondarz
Iwasko Kobuskowicz
P a n a s Snitka
.
Sidor Lewieniewicz . . . . . . .
H r i n Nestorowicz, q r .
Sawka Kononowłcz, q r
Chwiecko syn Kononowey . . . .
I w a n Kowal
Borys syn Kononowey

Andrzey D u d k a . . . . . . . .
A r t i s Kononowicz
Siemion Kononowicz . . . . . .
M i k i t a Łukianowicz
A n t r o p Szapoczyc . . . . . . .
I w a n Sczyrba. q r . . . . . . . .
Chwiecko Sapoczyc, q r . . . . . .
lliasz Łukianowicz, q r
Demid Łukianowicz, q r .
Belan, q r
W ą s k o Łukianowicz, q r
Deczicha, q r .
Hacz Sawczyc
.
M a r c i n Doilid, q r .
P a s k o Marcinowicz . . . . . . .
Dorosz Lewonowicz
JOCZ Bociulowicz . ; : . . . . .
lliasz s y n Joczow, q r .
Jolthuch, qr. . . . . . . . . .
Szymonowa, wdowa . . . . . . .
Jacko Bartoszow s y n , q r . . . . .
Sak Bartoszow s y n , q r .
B a r t o s z Sawczyc
Pasko Litwyn •
T a r a s Marcinowicz
.
Chwiediay Szumkowicz . . • . .
J a c k o Połczyna . . . . . . . .
Jachim Przyskupa
P i o t r a n Borodzycz . . . . . . .
Аіеху Piotranowicz, q r
Timosz b r a t iego, q r . . . . . . .

y2
Va
*/2
2
1
1
2
/2

1

1

/2

2
2
2
2
V*
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
з
1
1
V*
1
1
2
2
2
1
%
2
*Д
1
1

Włoki.

Kusiło _ Dorosiewicz z bracią
Chwiecko Rimowicz
Kpienko, qr
Tobola, qr
Jacko Marcinowicz, qr.
Olichwiecz z synami
Pacz Mlinarz

. . .

Vs
/2

l

. . . . .

1
1
1
2
1

Jarosz Marcinowicz, qr

3

Sczuczko z matką swoią.
Obrub, który trzima Marcin, zapłacił gr. 6 O . _ _

1

Summa włok .

. .

З2 2

Wieś Оіехупо.
Bartosz Szacz
Woyciech Sieniuczowyc z siabrami .
Macko Bukitowicz z siabrami . . .
Macko R u s i n z siabrami
Simon Hauczowic z siabrami . . .
Tomasz z M a ć k i e m
L e n a r t Dziermieżycz z siabrami . .
Tomko Zegarynowic z siabrami . .
Stanisław Kliboroskowic z siabrami.
J a k u b z Rogozniey z siabrami . .
J a n Markowicz z Dudczycem J a n k i e m .
M i c h a ł Zegarinowicz z siabrami . .
M a t y s Zegarinowicz z siabrami . .
Tomko D u d a z Olechnowiczem . .
L e n a r t Milczewicz z Kominkiem . .
C h u r m a n z siabrami . - • • • . .
P i o t r Turilewicz z siabrami . . .
P i o t r Rodziewicz z siabrami . . .
M i c h a ł Rodziewicz z siabrami . .
Sącz Wisocky z siabrami . . . .
Stanisław Szydło
Maciey M e t h y ł o z siabrami . . . .
M a r e k Mężowie z siabrami . . . .
P i o t r Brusgiel
J a n Burkatowicz
Wawrziniec Niewierowicz . . . .

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
l
1
1
1
1
1
l
1
1
1
1
1
1
1
1

-
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Włoki,

Piotr Роііха z bratem . . . . . .
Stanisław Ргоііха z siabrami . . .
Paweł Kopeć z siabrami . . . . . .
Maciey Chołodko z siabrami . . .
Pasko Domaszewic z siabrami . . .
Symon Krupczyc z siabrami . . .
Andrzey Chwostko z Maćkiem . .
Michał Oscierko . . . . . . . . . . .
Lesz Jackowicz z siabrami dwiema.
Dominik Boznarowicz z siabrami . .
Thomko Domasz z siabrami . . .
Bienko z siabrem
Marcinko Kliboroskowicz
. . . .
J a k u b Piotrusowicz z siabrem imieniem Jeronimem . . . . . . .
Szyman Piotruszowic z siabrem . .
Summa włok

. ..

1
i
i
i
1
1
1
1
1
1
i
1
1
l
1
41

WOYTOWSTWO SIEDLECKIE.
Wieś Cholyonki у Klichy.
4
I w a n k o Sczepanowicz . . . . . .
/2
M i s Holionka, q r . . . . . . . . . . . . 3
Chwiec M ł y n a r z
г
M i k i t a s y n iego, q r .
1
Тгисііоц Cbrinczowicz, q r
3
Iwan Ż u k
1
Desz z Iwaskiem . . . . . . . . . . . .
7a
Decz, D e m i d a Wąsko Hascinowiczy.
1
M a k a r , O s t r e y k o w passynek . . .
*/2
J a c k o . O s t r e y k o w passynek
. . .
'Д
Mikołay Dedzycz . . . . . . . . .
7a
Panas Kozan, q r
3
Ziem Makarowicz
. . . . . . . .
7э
M a k a r Dziczko, q r
• .
3
K u c i a n k a Chrinczowicz . • • • .
7*
Chwiecko Czynionka, q r
• 1
M l i n a r z z Sielca, q r
1
Wąsko, Krywonosow s y n . . . • • •
Чг

Sak, syn Makarow

1

Nicz Bielechowicz . . . . . . . . .
Ihnat, Neczow syn, qr
Truchon Skowronek
Chwiecko, Neczow syn
Iwasko Sokołowicz

1
3
Va
7г
X
U

Chotko Siepiełowicz
Iwan Miskolewicz

Oksiutha z Makarowiczem . . . .
Wasil Deduszko, qr. • . . . . .
Zanicha Pierebireyczycz, q r . . . .
Ostreyko .
Olesko, q r .
Iwan Wołyniec
.
Jurko Punda z Оіехупіа . . . . . .
Jurko Blazeiowicz z Widzgowa . .
Ignath Iwaszkowska, q r
Jacko Kreczkowska, q r .
Syka z Widzgowa Borowska, qr. .
Piotr Rzeznik z Widzgowa, q r . . .
Wołyniec Klockowska
Kucz Burenia. q r
A wedle doznania rewizora króla
imci nieprzyjęte było w roku ninieyszym 58 włoki, którą przyięto n a
rok 5 9 .
Szymko Mielnik a Chwieć (z) Wołkowiska
Hrin Woczkowicz
Panas, brat Woytow
Trocz Ryszkowicz .
Chwieczko Uliczko, q r . . . . . . .
Olicz ..
Chwiedko Bóbr, qr.
Hrin Mackowicz
Hryszkowicz
. . . . . . . . . . . .
Kuniecz . . . . . . . . . . . . . . .
Kałabuna
Chwietko, syn Myszow . . . . . . .
Iliasz Mysziewicz . . . . . . . . .
Waśko Szuba, q r . . . . . . . . .

7г
%

U

7s
5
3
l
3
1
7*
7г
l
i
1
1
7a
1

7г
1
1
7a
1
7a
1
7s
7a
7г
7s
7*
7a
1

-
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"Włoki.

Łukasz, qr. . . ••••••
Woytow
Pasko, Szymkow zięć, qr
Kucz Nayda, qr. .
Onaczko Czoch, qr. .
Piotr Sczesnego, qr
.
Sczesny Woytkowicz z bratem ze 2
obrubow zapłacił kop 1/8.
Małos Zegunia z obruba 1 zapłacił groszy 12.
A Iwanowa z nowego obrubu kop 1/12.

1

v«

1
1
1
1

Summa włok . • . . 31 7
Obrubów
. . . .

Wieś Siedlec3.
Choma Siemuczyk .
Misko Bateszkowic .
Iliasz Pusczenic . .
Axiutha Nestorowicz
Salustian
. . . .
Hacz Wietosczycz
.
Lecz Chodorowicz .

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

Sidor Spakowicz . . . .
Solost Nestorowicz . . .
Uias Joskowicz
. . . .
Pecz Joskowicz . . . .
Tenże, qr. •
Махіш Sarowicz . . . .
Tenże, qr. . . . . . •
Mikołay, brat Bohanowicz
Tenże, qr. . . . .
. .
Drobis Krasowski
.
Mikołay Psonienic . • • .
Trocz
Malos Czeczel
Olicz, qr
Оіеха Dudka, qr. .
Bohdan Woyth
. . . .
Махіт Haczkowicz . •. .
Michałko Dobryszenic . .

Włoki.

Chwietko "Waskowicz . .
Leż Waskowicz z bratem
Jurko Waskowicz, qr. . .
Bohdan Waskowicz, qr. .
Solosz Maleńki, qr. . . .
Iwan Trikisz, qr.
. . .
Jacko
. . . . . . . .
Pasko Arinek . . . . >

1
3
3

i
i
•V.

7a

Lecz z Smolniska
. . .
Chorostko
Tenże Chorostko z Leczem
Wąsko Wienczuta, qr. .
Pron Skabara, qr. . . .
Protaz . . . . .
. . .
Оіеха
, . . . - . . , .
Jan Woytkowicz
. . . .
Oksiutha

Summa włok. . .

V»

V.
Чг
1
1
1
1
1

24

Ogrodników. Wioska Wołka
Ogrody.

Kunach
Chodor .

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
•. . .
1
I w a n Sawicz
. . .
1
C h w i e t k o Bateczkowicz
1
J a s k o I waskowicz
. . . . . . .
1
Steczko Czeczel
• 1
Derkacz
1
Borys
1
Chocz s y n S u p r u n ó w
1
Sieczko Batheczkowicz
1
Prokuda . .
1
Chacz B u r g i e l a
1
Choinka, Sawczyn b r a t
. . . . .
1
Pasko Gawron . . . . . . . . .
1
Chodorko . . . . . . .
. . .
1
Summa ogrodników. 15
Ogrodnicy Bonowskie.
Łukasz Pasonny
Andrzey Hołodowicz

1
1

-

45 -

Ogrody.

Onaczko

.

. .. ..

Marko Hołodowicz
Sawka Szwiec . .
Iwan Surbyn . .
Sczepan Kozłowicz

.

1.
1
1
1
1

Ogrody.

Chwieczko. Szupel
Iliasz Koliesuik .
Sziomoczko Małv .

1
1
1

Summa ogrodników.

10

Kegestr pożytków zamku у dwora 8araskiego w roku 58.
Kop. Groszy. Den.

Podanie rzeczy w zamku у w dworze Saraskim. Napierwey budowanie
zamku у dwora Saraskiego wedle opisania więśczego króla imci iest w całości. Własny w dworze Saraskim kociełek mały zostawa.
Żyta gołego. Podanego solanek 75, którego przedano solanek 15 po
groszy 22, czyni kop
" . . .
5
Spuszczono do Gdańska wodą solanek 60. Za żyto folwarkowe, którego podstarości pierwszy Iliasz Borowski przedał solanek 209 po gr. 24,
czyni kop
83
Słodu. podanego pospolitego solanek 42, a przedano każdą, po gr. 17,
czyni kop
11
Wieprzów było 7 podanych we młyniech, które się okażą przy oborę.
W dworcu Zawoykowskim było wołów ruskich 48, które się okazały w liczbie
Brańskiey, że są przedane. Podano było tesz siana brogów 2, które skarmiono temiż wołmi, nim ie przedano. Szkuta stara nikczemna zguiła zostawa w Żużeli przy brzegu. Summa z podania za zboże przedane czyni kop 101

30

—

36

—

54

—

—

—

Poczynają się dochody roku 58 od dnia wtórego Maia do dnia ostatniego
Grudnia. Miasto Saraskie.
Z włok mieskich czynssu, których iest 137'/г, z kazdey po gr. 30,
czyni kop
,
Zaścianków, które zowią Zliskami, zapłacono czynszn, czyni kop . .
Od mieszczan rokowego, że z nich win nie biorą wedle dawnego postanowienia, zapłacono złotych węgierskich, w każdem po groszy 41/6,
czyni kop
Prętowego z domów, siedlisk у ogrodów mieskich zapłacono kop .
Targowego od dnia wtorego Maia aż do dnia ostatniego Grudnia wybrano kop . . . .
. . . . . .
.

45

68
0

42

0
0

13
20

52
0

0
0

4

o

—

Summa z miasta czyni kop . . . . . .
. . . 107
A imiona у przezwiska tych ludzi osiadłych na włokach, morgach mieskich, popisane у oznaczone są przy tymże regestrze niżey. Także tesz у we
wsiach osiadli ludzie na włokach, zaściankach, we młyniech, dani miodowey
płaczyżników teyże dzierżawy popisani są porządkiem swym we wsi każdey.

J9

—

-

46 Kop. Groszy. Den.

Ze wsiów fheyże dzierżawy wybranie czynszu. Summa czynszu z Juchnowskiey ziemie, zapłacono kop
Od Wawrzinca prokuratora z włoki 1 kop 1/30. Od Iliasza Andrzeiewicza z włok 2 2 podłego gruntu kop 1/15.
Wieś ZawoyM, Rimki. W niey włok 21. Zapłacono czynszu z włok 21
po gr. 60. Zapłacono zaścianku iednego kopa 1/30. Zapłacono zaścianku
drugiego gr. 30; zapłacono z ogroda 1 gr. 6. Na woyta wolna włoka 1
od czynszu na ninieyszy rok tylko. Czyni wszystkiego kop

2

45

23

6

Wieś Dupki. W niey włok 5. Zapłacono czynszu z nich po gr. 60,
czyni kop
5
Wieś Oziably. W niey włok 13. Zapłacono zwłok 13 po gr. 60, zapłacono ze 3 obrubów Dziekciarowskiego, Bohdankowskiego у Zimnochowskiego, w których iest. włok 14 po gr. 60, czyni kop
. . . 2 7
Na woyta wolna włoka iedna od czynszu.
Wieś Dorosky. W niey włok 15. Zapłacono czynszu z włok 15 po
groszy 60. Zapłacono z ogrodów 5 pogr. 6; zapłacono z ogroda 1 gr. 12,
czyni kop
Na woyta włoka 1 wolna od czynszu.
Wieś Wyprothka Mienka. W niey włok 21. Zapłacono czynszu z włok
21 po gr. 60. Zapłacono z obrubów 2 czynszu z Woczniow у Stepankow,
w ktorech iest włok 5, po gr. 60, wszystkiego czyni kop
Wieś Тгусгог ка Zapolie. W niey włok 24. Zapłacono czynszu z włok
24 po gr. 60. Zapłacono z ogrodów 6 pogr. 6; zapłacono z obrubów 2,
w których iest włok 9, po gr. 60; zapłacono zaścianku 1 gr. 24, wszystkiego czyni kop
Na woyta włoka 1 wolna od czynszu. Na młynarza włoka 1, którey
płat pokaże się przy młynie.
Wieś Bostolthy. W niey włok 25 4. Zapłacono czynszu z każdey po
groszy 60; zapłacono z ogrodów 11 po groszy 6; zapłacono z obrubów 2
Bielą wskiego, Symunowskiego, w których iest włok 9, pogr. 60, czyni kop.
Na woyta włoka iedna wolna od czynszu na ninieyszy rok tylko. Na
młynarza włoka 1, z którey się pokaże pożytek w dochodzie młynarskim.
Wieś Pomichacze. W niey włok 27. Zapłacono czynszu z nich po
groszy 60; zapłacono z ogrodów 6 po gr. 6; zapłacono z obrubów 2 Narcikowskiego у Lubieykowskiego, w których iest włok 8, po groszy 60,
wszystkiego czyni kop.
Na woyta wolna włoka 1 od czynszu.
Obrttb Mionhy. S którego płacywano kop 3 za listem króla imci,
podano panu Stanisławowi Zachariaszowiczu Włoszkowi ze wszystkiem dochodem w roku 58.

o

0

—

—

15

42

0

26

0

—

34

0

35

21

0

35

36

0

-

47 Kop. Groszy. Den.

Wieś CieJcuny. W niey było włok 9, zaścianek 1, za listem króla
imci thę wieś oddano w roku 58 panu Stanisławowi Zachariaszowiczu
Włoszkowi, podskarbiemu króla imci dwornemu, ze wszystkim dochodem.
A z obrubu Rudnikowskiego nic nie płacą, iedno potrzeby zamkowe naprawuią.
Wieś Klepacze. W niey włok 2 2; zapłacono czynszu z nich po
gr. 60; zapłacono z obrubów 5 czynszu, w których iest włok 21 2, po gr. 60;
.zapłacono z ogroda iednego gr. 6; czyni wszystkiego kop
42
Zapłacono ossadnego z włok 42 po gr. 30, czyni kop
21
Zapłaco z Orathynki za robotę osobliwie kop
1
Zapłacono od Minczow kop
1
Zapłacono od Andrzeia Kowala z Pomichaczow kop
1
Thego wszystkiego czyni kop 66/6. Na woyta włok 2 wolnych od
czynszu na niniejszy rok tylko. Summa wszystkiego ze wsiow w wierzchu
pomienionych czynszu czyni kop
270
Dani miodowa. Summa dani miodowey wybrano kop
2
Od karczem 3 w Pomichaczach wybrano, zyedney kopal/36, ze dwu
po gr. 48, czyni kop
3

Młyny

6 —
0 —
0 —•
0 —
o —

36
3

0
5

12

0

3

44

0

20

46

O

S a r a s к г ę.

Na miarach ustanowione od dnia wtórego Maia, iako ten urząd podano do dnia ostatniego Grudnia.
Wymierzanie żyta. Z młyna Łowinowskiego o 4 kołach dostało się
żyta solanek 60. Z młyna Proskurczynego o dwu kołach dostało się solanek 22. Z młyna Puzaczowego o czterech kołach dostało się solanek 26.
Z młyna Brykowskiego . o czterech kołach dostało się solanek 32. Summa
solanek 140, które posłano na szkutach do Gdańska w roku 59.
Wymierzanie pszenice. Z młyna Łowinowskiego solanek 3; z młyna
Proskurczynego solanka 1; z młyna Puzaczowego solanek 2; z młyna Brykowskiego solanek 2. Summa solanek 8. Przedano każdą, solankę po gr. 28,
czyni kop
Wymierzanie słodu. Z młyna Łowinowskiego solanek 46; z młyna
Proskurczynego solanek 8; z młyna Puzaczowego solanek 22; z młyna Brykowskiego solanek 13. Summa solanek 89. Przedano każdą solankę po
groszy 14, czyni kop

Młyny dzierżawy Saraskiey,
na arędzie1 za miary postanowione, których iest 10. Z młyna "Waniuczynego z Nestorem za miary kop 1 gr.. 40; z młyna Soczowego у z Sidorowego z Mienki za miary kop 1/40; z młyna Stanisława Wioczkowicza
zamiary kop 1/30; z młyna Pawła Thołoczkowiczowego za miary kop l/ЗО;

-

48 Kop.

z młyna Ihnatowego na Niewodnicy za miary kop 1/30; z młyna, który
trzyma Sczepan Małoszewicz, za miary kop 2; z młyna, który trzima Mikłasz' Nareikowicz za miary kop 2; z młyna Kononowego za miary kop
l/ЗО; z młyna, który trzima Iliasz Borowski, za miary.kop 1; z młyna,
który trzyma Stanisław Broszka, zamiary kopl. Czyni za miary kop 15/20.
Pogrobelnego: z młyna Łowinowskiego gr. 30; z młyna Waśkowego
у Proskurczynego gr. 30; z młyna Puzaczowego gr. 41/6; z młyna Waskowego у Łukaszowego gr. 4l/6; z młyna Waniuczynego gr. 30; z młyna
Soczowego gr. 30; z młyna Stanisława Wieczkowiczowego gr. 30; z młyna
Pawiowego gr. 30; z młyna Ihnatowego gr. 30; z młyna Szczepana Małoszewicza gr. 30; z młyna Nareikowiczowego gr. 30; z młyna Kononowego
gr. 30. Cyni pogrobelnego kop 6/23/2.
Za robotę ciesielską: z młyna Łowinowskiego gr. 3; z młyna Proskurczynego gr. 30; z młyna Puzaczowego gr. 30; z młyna Brykowskiego
gr. 30; z młyna Waniuczynego gr. 30; z młyna Soczowego gr. 30; z młyna
Stanisława Wieczkowiczowego gr. 30; z młyna Thołoczkowiczowego gr. 30;
z młyna Ihnatowego gr. 30; z młyna Szczepanowego gr. 30; z młyna
Nareikowiczowego gr. 30; z młyna Kononowego gr. 30; z młyna Iliaszowego gr. 15 na Hruskiey, czyni za robotę ciesielską kop 6/15'. Od ziemie
у od morgów włok П/4 2 gruntu piasczystego: z młyna Proskurczynego
z włoki 1 piasczystey gr. 15; z młyna Puzaczowego z morgów 12 gr. 24;
z młyna Brykowskiego zwłok 2 gruntu średniego kop 1/36; z młyna Waniuczynego z włoki 1/14 gruntu piasczystego gr. 52; z młyna Soczowego
z morgów 19 ziemie piasczystey gr. 22; z młyna Stanisławowego z mor^gów 29 gruntu złego gr. 30; z młyna Thołoczkowego z morgów 29 gr. 46;
z młyna Szczepana Nareikowego z włok 2 2 kopa l/ЗО; z młyna Kononowego z morgów 6 2 gr. 13; z młyna Małoszowiczowego zwłoki 1 gruntu
piasczystego gr. 44, czyni ze wszystkiego kop 7/16/0.
A z włoki 1, która nie iest godna, piasczysta у nic nie ważna ku
robocie, nie płacą nic. A morgów na młynarza wolnych S.
Summa z młynów, namiarach у na arędzie postanowionych, czyni kop.
59

Groszy. Den.

44

2

Begestr imion у przezwisk ludzi osiadłych na włokach, morgach miesckich Saraskich}
także też у we wsiach na włokach osiadłych, zaściankach, we młyuiech, dani miodowey
płacieżników roku 1558.

Miasto

Saraskie.

Włoki za Narwią, podle Puzacza.
Włoki.

"Weremiey Ł a w n i k . . . . . . .
L e n a r t h Rychlikowicz, q r . . . .
Waniuta Kowal, q r . . . . . . .

Va
1
1

Fiedor Prosknr
Thymochwieyka
Dzieszkowa

Włoki.

1
1
1

49 Iliasz Andrzeiowicz . . . . . . .
Klimkowa у z dziećmi swemi

. .

Włoki.
i
1

Chacz Chwiedziewicz
Matys Borowski
Chwiedor Proskurka
Wąsko Chaczewicz Hruzka . . . .
Jan Zdrodowicz
Chwiedor Proskurka
Chwiecko Kowal .

2
j2
2
2
2
i
/z
i

• •

2

Włoki.

Symon Dryzdel z pasynkiem
Woyciech Scieszewicz
Jaroszowa Maczuczyc
Panas Jankowicz
Sczesny z bracią,
Hermak, pop Spaski

l

Wąsko syn iego

2

Tymos Sakowicz

7a

Chwiedor Proskurka

Conrad Skubarka

1

Makiey Swiecz
Pilis Czerewkowicz . . . . .
Matysowa Sasinka • • . . .
Niedziey z Doroskow . . . .
Hawriłowa wdowa
Andrzey Sadło
Andruszko Chriuczicz . . ; .
Szczęsny Brodzie . . . . . .
Andrzey Pieczowicz
Andruszko Chrinczyc
Woyciech Plewka
Zdań Jaszynczyc • • • . . .
Audrzey Jaszynczyc

2
. .
. .
. .

. .
. .

1
1
7,
7г
1
1
1
j
7,
7г
i
/2
x
/2

. .

Maciey Pucbalski

1

1
1
7г

г

/2

7г
7г

7г
7г
7г
i
/2

Dawid Mikiczic

г

1
1

Andrzey Wołyniec z Szymonem Dragowskim . . . . . . . ' . . .
Tomek Jaszynczyc
Chwiecko Stapkowicz
Mikołay Slizniewicz
Timosz Ostapkowicz

Borziło Jowlasowicz

. . .

/3

Hawdzicz Raczki..
Wąsko Kaczowicz
Kacz Chwiedowicz
Jakim Kaczewicz

.

l
1
l

j2
7г

Woytowskie

3

Matysowa Sasinka

1

Rączko Jaszynczyc . . . . . . .

1

Hania Jaszynczanka
Ragina Brodzianka . . . . . . .

7г

Woyciech Plewka
Stanisław z Janem Kotkowiczy

(2

2
7г
7г

. .

Iwan Kunczyc z bratem
Weremiey Raczki
Wołosz Kunczyc

1
7г
7г

Jurkowa z synami

1

Simon Ławnik

7a

Sczepan Klimkowicz

1

Maćkowa wdowa

7г
»/,

Iwan Pauasewicz
Czupra
Panas Jankowicz

7г

Parch winowa wdowa

7г

7г

Paweł Puxta .
Mikulina wdowa
Stanisław Wieszkowicz
Iwan Żerebiłowicz

%
7s

Jarmosz Ostapkowicz
Wąsko Slachta

.

l

. . . . . .
.

.

.

.

/2

.

Piotr Zimnoch
Tomek Jassynczyc

. •

Fiedor Sidorowicz

1

Simou Dryzdel

7a

Iwan Parchwienowicz

l

Klimkowa
Andrzey Proszenski
Iliasz Andrzeiowicz

/2

1
1
1

7г
7г
7г

•

1
7a

Michał Zora
Woyciech Woł

7a
1

Prokop z Jackiem s Kozen . . . .

1
7

50
Marcin Dołek

.

Zofia Kiskielowa •
Marcin Pieczkowicz, sznurów . . .
Chwiecko Stapkowicz, qr
Na końcu tych włok miesckich
podle Chudziasyna s kątha, który zowią Kowale, osobliwie mieszJcaiący:

Jan Zaykowicz
Bartłomiey Zaykowicz
Iliasz Andrzeiewicz
Pron Barabundzicz, qr
Sidor z Kowalow, qr
Konrad z Timossem
Chwiecko z Raczkiem
Marcin z Jachimem
Wąsko Mikiczycz .
Dawidowa z dziećmi
Kosciuk Waskowicz, qr

Włoki.
1
2
2
1

1
1
1
3
1
2
2
l
U
2
2
1.

Na Piasfai, podle szadzawki króla
imci у Kościanów.
Symon Dragowski z Jędrzeiem Wołowiczem
Jaroszowa Maczuczyc
Piotr Saternik z Dzieskową
. . .
Dragowski z Aluskiem Mikołaiem, qr.
Michałkowa z Buzon, qr
Klimkowa
.

2
2
2
1
1
2

Symon Dong z Andrzeiem Wolewiczem, sznur
Maciey Kot Borowski
Pop Piotrowski
Mikołay Byelikowicz
Onisko Małoszowicz
Zophia Kiskielowa z dziećmi, qr. •
Choma Żerebiło, qr
Jakub Suchowicz z siabrami . . .
Jaś Masłowski .

.

Klimko z Andrzeiem Łowinem
Dzieskową Narkowicz

•

Włoki.

P a w e ł Sczerbic, q r
Dubieyko, q r
Andrzey Lowin z Piotruszkiem,
Stanisław Kowal z Prusową .
Huicz z J a n e m Kolesnikiem .
Hawdziesz Raczki z zięciem .
Tenże z Kiszkielową
J a ś Mostowski, q r
Thimos Ostapkowicz, q r
I w a n Manczowicz

]
3
. .
. .
. .
. .

Piotr Szaczurnik
Jakub Suchowiecz
Borowska Prussowa, qr.

2
2
2
2
1
1

2
2
У»
2
2
1
1
1
/2
2
2

.
1

Iwanowa Momotowa, qr

1

Chwiedor Proskurka . . . . . .
Iwan Żerebilo z Lisku podle Narwi, qr.

І 2
6.

Za rzeką Lisa, których trzecie pole
iest na zamieścili pod PietJikowo.
M i c h a ł Ł a p a , sznur
1
K a s p a r Marcinczowic, s z n u r . - . 1
Napascina z synami . . . . . . .
1
K a s p e r Sistowicz
l
M a r c i n Gąsowski z Olizarem . . .
*/.
Maciey Olizar
• . .
7Czayczyna z synem . . . . . . .
2
M a r c i n Rosko z P a w ł e m P ł o ń s k i e m .
Vs
J a k u b Gąsowski . . . . . . . . .
2
l
K a s p e r Systowicz
/s
Grzegorz Swierzbiotek

1

1

Stanisław Kotkowicz z Pawłem Płońskim
. . .
Kouiowa z dziećmi
Woytowska
Jakub Dyakowski

у,
2

.

l

. . . . . . .

'/2
2
2

2

Jan Diakowczyk
Jan Gnat
Grzegorz Kotkowicz
. . . . . .
Jan, Marcin Czochowigta

2

Jarosz Symon Drąg

2
2

.

-

l
l

/2

'/*

-

51

-

Włoki

M a t y s Marcin Puchalsczęta . . . .
1
Tenże też M a t y s , sznur
1
J a n G n a t h , sznur
- 1
L e n a r t Bartoszewicz z P a w ł e m P ł o ń skim, sznur
1'
Woyciech, J a n Zdrodowiczy
. . .
i
1
Simon Drągowski z Matisową, . . .
/2
Andrzey M a z u r
Y2
Woyciech W o ł
..."
1
M a r e k Flissowicz
y2
l
Stanisław Kosieyko
/2
K a n a n Elzbieitlia
y2
J a n Kaminski • • • • . . . . .
j
J a n Chricz z Matysową Sasinka, . .
y2
Lenart z Pawłem Płońskim . . .
l
Woyciech Plusniakowicz
y2
%
J a k u b Matys Onankowicz . . . .
»/a
J a k u b Snitko . •
Y2
W ą s k o Michałowicz z b r a t e m sznur
1.

Na Jconcu trzeciego pola tychże г іок
za Lizą.
Lenart Bartoszewicz z Pawłem Płońskim •
Marcin Czerwonka
Jakub Wieczkowicz •
Andrzey Wolewicz
Lenart Bartoszewicz z Pawłem Płońskim
Klimkowa z Napascięthy trzecią,
część włoki
A dwie części kroi. imć theyze
włoki kościołowi Pisczewskiemu dać
raczyła; z tego nic nie daią,.

1
1
i/2
y2
7з
i

.
.
.
•

j
\
»/2
\

Jan Grzegorz z Paletha . . . . .
Marcin Krakowka, qr
Jegoż brata Jana, qr.
ZPaletha Krakowka Michałowa Brykowska
Łupienski
Marcin Kossuk z Tomkiem Radziowicz
Jakub Ostoyczyk
J u r g a z synem Woycieiem . . . .
M a r e k Swiechowicz у Moyzesz Gąssowski

17a
3
3
1
Va
Va
/2

л

l
2.

Daniiowo, osobliwie mieszhdący.
Matysową wdowa z synami . . . .
Maciey Burszyc
J a n Michał Sczesny . . . . . .
J a n Sokołok, qr
Marcin, Marek Krolewięta, qr. . .
Tesz Krolewięta . . . . . . . . .
Sczesny Lubicz •
Jakub Luba
.
Jan Chudy
Napascianki
Stanisław, nigdy Marcina
. . . .
J a n Zdrcdowicz, Simon Missiorek •
Andrzey Onkowicz Zdrodow, q r . . •
Simon Missiorek, qr
••
J a n Drab, Michał Lenart . • . .
Stanisław, Piotr Pamęczęta
•. .
Dzierżawcy z

Dryzdzele, osobliwie tnieszJcaiące.
Symon Tomasz Radziowicz . • .
Jan Kozak z Alexandrem bratem .
Maciey z Andrzeiem Woydowicz .
Andrzey у Stanisław Keinpczęta •

Włoki.

1
l
i .'
3
1
г
7s
1
7г
7a
1
1
3
1
1
1 7a.

LISKÓW.

Jan Drab, qr. .
10
Matysową Sasinka, qr
6
Moisiey Szakowicz, qr. . . . .
. 6
Jan, Marcin Czechowięta, qr. . . • 6
Symon Sistowicz, qr
5
Jan Kamieński, qr
3
Summa wszystkich włok
miasta Saraskiego 1377a.

-

52

-

Imiona уprsemshaludsi, iveivsiach osiadłych na włokach, zaściankach у dani miodowey płaciezników.

WOYTOWSTWO ZAWOYKOWSKIE.
Wieś ZawoyM у Rimki.
Hrin Piwowarzec
.
Chwiedor
Iwanicha, qr. . .
Chrocz Piwowarzec, qr
Roman Piwowar, qr
Chwiec' Orbaczenic
Hawryło, qr.
.
Potap, qr. . . . '
Paweł Cieśla, qr.
Jacko Piwowar, qr
Łukian Dołodko,. qr.
Sczepan Stoczyłowicz, qr
Onisko Kałdunowicz
Kołodko
Махіш Kudowowicz
Daniło Dzieduskowicz
Chwieckowa wdowa, qr
Wasil Wołossowicz
Roman
.
Chwiecko Popkowicz
Tymosz Iwan
Iwan
Kucz Jeremieiowicz
Olyssiey Boryssowicz, qr
Ostapko Zychowicz, qr
Josko Zychowicz qr.
Iwan Zychowicz, qr. . . . . . .
Wasil Zdziedusko
Piotr
Zany, qr. . •
r
Jasko Zuczkowicz, qr
Piotras woyt, na woytowstwo wolna
w tym roku od czynszu. W tym
roku tylko iedna włoka . . . .

Włoki.

V.
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

Włoki.

Olisiey Łomiesz
7г
Wasil Chriniewicz
7г
Hiiow Borysowicz, qr
1
Demiasz Sieleskowicz, qr
1
Klimkowicz, qr
1
Sak Ławnik, qr. . .
1
Bolszenic, qr
1
Chwietko Iwanów, qr
1
Chrin Piwowar, qr
1
Maciey Rymko •
1
Jaś z siabrami
1
Misko Okxthul
1
Marcin Litwinowicz
1
Wąsko Kusik
• 1
Marcin Naniewicz z bracią swą podle
wsi zaścianku, kop l/30.
Kołothko z Jowein Boryssowicz zasczianku drugiego, gr. 30.
W they wsi włok 22 у zaścianki 2.
Ogrodnicy. Kołotko ogród 1.

Wieś Dupki.
V»
7»

1
1
1
1
1

Dorosz Hriniewicz
Andrzey Chwieckowicz
..••...
Jacko у Ustian . . . . . . . .
Mikita z Iwanicha
Dorosz
. . *
W tey wsi włok .

1
1
1
1
1
5.

Wieś Usziebli.
Anton
Prokop Sierhieiewicz
Apun
Narko •
Grzesz
Marchołka Оііеха
Sienko Lewonowicz
Zuk
Nestor • .
Chyc Stepanowicz .

7з
1
1
i
1
7z
7a
7a
1
1

53 Włoki.

Iliasz Stepanowicz, q r . . . . . .
Wieremiey Wiesz, q r . . . . . . .
K o n o n Szczepanowicz, q r
Misia M a k a r , q r .
Choma Skoczkowicz, q r . . . . . .
Micz,
.
Sienko, q r .
Klimko Antonowicz'. •
M a k a r Antonowicz, q r
Iwasko . . . . ' . • • . . . .
Onacz S a r k o , q r . • •
Klimko Sitkowicz, qr
Kacz Woyth
Zany
Kacz woyt. Na woytowstwo wolna .
Lewosz Pomieliscze, qr
Iwlas, qr. •
W they wsi włok .

1
l
1
1
j
1.
1
y2
\
l
{2
\
!
7a
VJ
1
\
1
14.

Dzierżawcy obrubow.

2
1
1
V2
1
1
1
2
1
2
1
1
2

Pop rusJci Jurgowski
Martis Lewoszewicz, qr

1

Klimassicha wdowa, qr. . . . . .

1

Wasil Sildisz, qr
Okuła, qr. . . • '.
Onisko z bracią
Stanisław Janeczkowicz, qr.

1
1
1
1

.

. .

Woitko Perka, qr

Obrub Dziektarzewski, który trzimaią Panas, Olechno, Dorosz у Saniecz, płacą kop 4.
Obrub Zymnoćhtj, który trziraaią,
Stanisław Guszewicz, Sczech у Sczepan, płacą kop 2.
Obrub Bohdanki, który trzimaią
Iwasko, Matys, Mielkowicz, płacąk. 8.

Bioł Jakubowicz, qr

1
.

Woytko Jakubowicz, qr

Summa tego woytowstwa czyni włok 55.

WOYTOWSTWO DOROSKOWSKIE.

i/ 2
i/ 2
*/2
y2
»/2
3
>/2

1
1

Tymosz Nestorów
Ostapko Tymossewicz, qr
ЛVawrzec Ołowienka, qr
Janko Maczuczyć
•
Jurko Olechnowicz, qr. . . . . .
Mikołay Olechnowicz, qr. . . • •

1
1

Matel Maczuczyć, qr/
Hricz woyt, na woytowstwo wolna .
Okuła Michawicz, qr

1
1
1

W tey wsi włok . .

Wieś Boroski.
Packo •
m m
Uiasz Packowicz
Iwan Precopowicz . . . . . . .
Ratko z siabrem
piotrasz Iwanowicz
Bocz, qr
t
Waniuta Wąskowicz

Włoki.

Chycz Ławnikowicz
Stupka, q r t a
Staś Bundarowicz, q r .
Paweł Przystupka . . . . . . .
Staś Mamaiewicz, q r
Oliech Podczycz
Iliasz Podczyczj q r
Mielioch . . .
r
A aniuta
Tymos W o ł o s k a
T r u c h o n Wasilewicz, q r . . . . . .
Protas Jaromicz, qr. . . . . . .

2
1
1
2

16.

Ogrodnicy.
Chycz Mackowicz, qr.
Mikołay Ancuskowicz, qr
Iliasz Curyło
Biel Jakubowicz, qr
Karp Wasilewicz
Ostapko z Iliaszem

6
6
6
6
6
6

-

54

"Włoki

Wieś Wyprothka MienJca.
Chwiecko Chrinczycz
Sień Sakowicz
Eatko
Hriszko Zieniewicz, qr.
Pilys Czerepkowicz, qr.
Lewoz Pastuch, qr
Iwan Jackowicz, qr. . . . . . .
Misko Kussik, qr
Chycz Kutkowicz
Asay Chyczowicz, qr
Lewoz Surma, qr
Archys Sieni ко wicz, trzecinę włoki .
Krat Mikulicz, trzecinę włoki . . .
Siesko Mikulicz, trzecinę włoki . .
Kuryło Linczkowicz. qr,
Hricz Łuczkowicz, qr. . . . . . .
Macko Krathowicz
Iwan Sanisnienic
Skopiczka wdowa
Woytko Jakubowicz
Sawka Chlussowicz, qr
Iwan Wakulicz, qr
Biel Jakubowicz, qr
Stanisław Janeczkowicz, qr.
Chariton Karpiewicz, qr

.

. .

Dawid Karpiewicz, qr

2
з
1
1
1
1
1
1
1
1
1
—
—
—
1
3
2
72
2
2
1
1
1

Wasil Duda, qr

1

Marko Simnoh, kołodziey

. . . .

Macieiowa wdowa, qr
Macko Chlussowicz, qr.

. . . . .

1

1

. . .
. . .
. . .
• .

.
1
.
1
.
1
. .
1
Mikłasz Mikucik
. .
'/„
Mikołay Ancuszko . . . . . . .
i
Iwan Zamsza . . .
y,
MałoszKiuyłowicz
.
y2
Kuriaszwoyt, trzecinę włoki . . . —
Onysko Terebuza, trzecinę włoki . . — '
Chyczko, trzecinę włoki . . . . . —
Hrin Chriczenkowicz, qr.
. . .
1
Simon, qr.
1
1
Kucz Kupa
1
Andrzey Sawczenic, qr
Wąsko Gienkowicz, qr.
. . . .
Jacko Skozanow, qr
Wawrzec Kuryłowicz, qr,
. . .
Pasko Kuryłowicz, qr.
. . . .
Andreiko z Woysniow, qr. . . .
Martin Mikuthkowicz, qr. . . .
Andrzey Zalatwieiowicz, qr. . .
W tey wsi włok .

2
/2

2
2

Obrub Sfepanki, który . trzimaią
Chwiecko Kowal, Ihnath, Ochrecz
Wołosz, Choma, Procop, płacajz niego
kop 2.

1
1

1
1

Włoku

. . . .

Obrub Woznie, który trzimaia,
Janko, Maczuczyc, Mathol, Wieczko,
Piotraszko , Andrzey" Maximowicz,
płacą, kop 3.

1

Prokop Czerepkowicz
Knucik Iwan
Misko Hruszka, qr
Iwan Kunczyk, qr

.
.
.
qr.
.

1
1
1
1
1
1
1
2.1.

Dzierżawcy óbnibów.

1
1
1

Truchou Karpowicz
Kuryło Siemionkowicz
Zadora, qr. . . .
Bartosz Jakulicz

Małosz Sucz, qr. .
Iwan Kudisz, qr. .
Liewoz Surma, qr.
.Staś Brindarowicz,
Piotrasz, qr,
. .

Summa tego woytowstwa włok .

42.

WOYTOWSTWO TRYCZOWSKIE.
Wieś Tryczowka у Zapole.

1

Amusz Pawłowicz, qr.

3

Г

Matys Bielewicz, qr

1

-

55

-

Włoki

Jakiel Kietheniewicz, q r
Zynowa wdowa, q r
S t a ś Synowicz, q r . .
Staniko
"Woytko Wieczkowicz . . . . .
Stephau Ławnik, qr. . . . . .
Biel Myskowicz, q r
Staś Buthkowicz, q r . . . . . .
Polinowa wdowa, q r . •
Pietrus Lapienicz, q r . . . . . . .
Janko Miskowicz . . . . . . .
Staś Butkowicz
Niewier Łomzowicz, q r . . . . .
Andrzey Łomzowicz, q r
Jakiel Jakubowicz, .
Mikłasz
J a n k o Michałowicz, qr. . . . .
Michałowa wdowa,
Janko Jalyibowicz,
Staś Wieczkowicz
Rocz Pawłowicz
Maciey Romsiewicz,

.

1
i
1
y2

.
.

i
i
1
\
1
i
»/ 2
y2
i
i
1
y2
i

.
.
.
.

.

qr
qr
.

i
1
y2
y2

#

qr. . . . . .

j
l

Jak Paskowicz
Stanisław woyth
.
Marcin Narkowicz . . . . . . .
Nacz Pawłowicz
Michał Pukielowicz

j
j
1

Kulowa wdowa, qr

1

Stecz Bohdaniec, qr.

•

y2

.

y2

. . . . . .

Goilisz, qr

" .

y2

. .

3

.

i

Na młyn, (z którey się pokazał płat
wyszey)

i

Piethko,- qr.

.

Paweł Gutowicz
Stanisław na woytowstwo
Wasil Kroczowicz, q r .
Prokop Kroczowicz,. q r
Biel Butowicz

y2
. . . .

1
3
2
2

. . . .

W tey wsi włok .

1
1
1
1
2
1
1
2
U

l

1
l
l%
26.

Ogrodnicy.
Janko Buthkowicz, qr
Maciey Buthkowicz, qr
Kudowa wdowa, qr. . . с . . .
Piętko Krostowicz
Stańko Bielewicz, qr
Prokop Kroczewicz, qr

6
6
6
6
6
6

Dzierżawcy obrubów.

i

Rewlin Naczowycz
Michał Bohdanowicz

/2

Włoki.

Janko Jakubowicz, qr
Janko Materuszowicz, qr
Janko Rudokay .. ..
Macko
Thomko Paskowicz, qr
Janko Litwiewicz, qr
Mączko Bezruczka, qr
Janusz Bezruczkowicz, qr.
Stez Naczowicz
Janko Buthkowicz, qr
Woitko Philipowicz, qr
Janko Passotowicz
Janko Paskowicz .
Zynowa wdowa, qr
Stanisław Przistupa

j
1
i

Obrub Piatraski, który trzima Mikłasz Jothko, Jankowicz Piotraszko,
płacą z niego kop 6.
Obmb Kossymaki, który trzima
Biel, Janko, Doynis, Marcin Budrikowicz у Piotras Jankowicz, płacą
z niego kop 3.
Obrub Cliewinowcsizna, który trzima
pan Maciey Liewiczki. sędzia Bielski,
płaci gr. 24.

Wies Rostołthy.
ya

Jocz Tworyło
Oleszko Czoikowicz,. qr.

%
1

56

-

Włoki.
—

Włoki.

Janko Czoikowicz, q r
Marcin Butkowicz . . . • ' . . .
Jocz Rymszewicz
Lemko trzecinę włoki
Jakub Bukiel у Masz b r a t iego po
trzecinie włoki
Woytko Mackowicz, q r
Paweł Mackowicz, qr
Doukuiel Spondqwicz, qr
Szymko Szubiel, qr,
Woyciech Krassowski
Jakub Szymonowicz, trzecinę włoki.
"Woytko Mackowicz, trzecinę włoki.
Jakub Szymonowicz, trzecinę włoki.
Stephan Plowko, qr.
Piotruk Szymonowicz
Mikołay Zubiel,. qr
Bartosz Jaczewicz
Kosz Stankowicz
Paweł Romiszewicz, qr. • • • . .
Bartosz Jaczewicz, qr. • . . . .
Kuczkiel Kniaba, qr. . . . . . .
Woyciech Krassowski. qr. • . . .
Stanisław Wołyniec na woytowstwie,
tylko na ninieyszy rok wolna
włoka
Sczesz Ussowicz, qr
Marcin Bludziczyn brat, qr. . . .
Sczepan Bukowicz, qr. . . . . .
Simko Ławnik, qr
Sczepan a Szymko ławnik, qr. . .
Mikłasz Bukowicz
Paweł Maczkowicz, q r
Mikłasz Bukowicz, q r
Simko Zubel, qr.
Marcin Dzidzika
Jofliko Zanadto, ławnik, qr. . • •
Niewier Michnowicz, qr
Jankowa Noszuczycz, qr
Simko Nosnczycz, qr

Szymko Nosuczycz, dwie części włoki.

1
2
2
—
—
1
1
1
1
2
—

Jankowa Nosuczycz, trzecinę włoki.
Janko Piętkowicz

—

Pasko Mazur, qr. . •,
Misko Chodorowicz .
Jakub Sznipowicz
. . . . . . .

1

Staś Bielda, qr
Paweł Toleczkiewicz, na młyn włoka

1
1

72
7a
2

Pasko Babicz
Janko Babicz
Sczepan Okuła, qr. . . . • • • •
Szymko Lelusch, qr

2
2
3
1

Jakub Czuczko

—
1
2
1
2
2
1
1
1
1

1

Staś Jaczewicz, qr
Jacz Chyludziewicz, qr
Paweł Zaczuwicz, qr. . . . . . .

1
1
1

2

»• •
1

Biel Kierda, qr.

1

Urban Bielow
Paweł Gremzucz, qr
Janko Łokicz, qr. .
Stanisław Hriszko, qr.
Janko Bielowicz Foldinowskiey,

2

2

72
1
1
2
1
1
3
1

qr.

Jakub Szymouowicz, qr. • • • • •
Stanisław Wołyniec
. . . . . .
Jurko Bundarż od Babicz, qr. . .
Woytko Siodmak, qr
W tey wsi włok

1
1
1

7г

Staniko "Woytkowicz, qr.
Staś Trumpa
ВіЛ Kierda, qr. . . .
• • • •
Tomko Czyliuda, qr. . . . . . .

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

2

Gregiel Czuczko. qr
Piotr Zadziwiłowicz

Martin Poplewsko

1
1
1

1
'. 27V«.

Ogrodnicy ih&j wsi.
Andrzey Grozewicz, qr
Janko Pietkiewicz
Jurgiel Bundar, qr
Biel Szuypowicz .

'

6
6
6
6

-

57 -

"Włoki.

Szymko Zubiel, qr

6

Sczesko Chodurko, qr
Jaznik Wobioł, qr

6
6

Marcin Sobiel, qr. . •
Janko Jodeszkowicz, qr
Janczyk Butkiewicz, qr

6
6
6

Biel Ursza . .

6
"W tym woytowstwie
ogrodników . ,

17.

Obrub Seymanomcsy, który trzyma
Jakub,

Piotr Szymanowicz, Matys

Lach, płacą kop 5.
Obrub Віектсгу,

który trzymaia,

Jan Bielewicz, Woyciech Krassowsky,
Jocz

у

Urban

Bielewiczy,

płaca,

z niego kop 4.
Summa w tym woytowstwie włok
71, qr. 1, a ogrodów 17.
WOYTOWSTWO РОМШАСКІБ.
Wieś Pomihacse.
Miklasz Jankowicz
Zdań Romaszkowicz

Mikołay Rusz, qr. . . . . . . .
Wawrin Rusowicz
.
Sczesny Jakubowicz
Jan Bierczewicz
Marek Karczmarz

. . . . . . .

7«
1

Jan Zaykowicz
Mikotay Zaykowicz . . . . . . . .

. 7з
7»

Andrzey Sczeczowicz, qr
Paweł Ladziłowicz, qr. .

1
1

.

Jan
у . . . .
Piotr Nowak, qr.

Dzierżawcy obnibów.

!

.
•

'

Pietrei Miniskimow, qr

1

Sczesny, qr. . •

1
i

Depczykałowa wdowa
Staś Michnowicz

1

Woytek Chowienowicz, qr

1

Matys Pisczak, qr

1

Jurek Redzielewicz, qr. . • • . .

l

Marek Karczmarz, qr

1

Seronszowa wdowa, qr

1

Jakub Seronszowicz, qr

1

Sczepan Piotrowicz . . . • • • •

1

Woytko Moniko, qr

3

Matys Monikow, qr

1

Lenis, qr.
Andrzey Leniów, qr
Biel Wawryoowicz, qr

3
1
1

Włoki.
1
7a
7a

.

.

.

, qr. .

1
1

Andrzey Nowikowicz, qr.

. . . .

1

Maciey Sczeczowicz, qr
Paweł Nowikowicz, qr. .
Nossuta Nowikowicz, qr

.

.

.

.

1
1
1

Stanisław Wołyniec
Matys z Jaronimem na woytowstwo

2

wolna
Woytko Wierbowicz

1
7a

••

Rudnik Iwasko
Maciey Miedznik qr

7*
1

Mikołay Rusz, qr

3

Stanisław Kozopłath
Bartosz Leniewicz

1
1

Wawrzyniec Janowicz
Symko Mordassowicz, qr

7a
1

Bartłomiey Zambrossycz
Łukasz Jakubowicz

7»
4z

Woytek Andrzeiewicz

7a

Błaszko Ławnik . . . . • • • .

7a

Jakub Jaie
Radziel Piotrowicz, qr

1
1

Zdań Zugebicz, qr.
Woytko Wierbowicz, qr

1
1

Jun. qr
Janko Bierzewicz, qr

1
1

Jan Leniewicz

17»

Maciey woyth, qr

1

Marek Karczman, qr

1•

W tey wsi włok

. 24.
8

-

58

-

Włoki.

Ogrodnicy theyże icsi.
L i e n B o h d a n o w i c z q r . .'
Pieczko Macielewicz, q r . . . . . .
Macieiko z Janem qr. . . . . . .
Andrzej Barwierz qr. .
P i o t r N o w i k , q r . . . . . v. . . .
Staś qr. . . » . . . •

6
6
6
6
6
6.

Dzierżmccy obrubow.
Obrub Narcyki, który trzymaią
Jakub, Paweł, Stanisław Crasseikowicz, Piotr, Andrzey Rudniczy, płacą
z niego kop 3.
Obrub Lubieiki, który trzimaią Bartosz Zaykowicz, Staś, Jurek, Bartoszewicy, Iliasz Andrzeiewicz, Bartosz
Rimaszowicz, płacono z niego kop 5.
Ten podano za listem króla i mci
Sczepanowi Borowskiemu w roku ninieyszym 58 ze wszystkiem dochodem.
A obrub Mimki, z którego płacywano kop 3, za listem króla imci podano iegom. panu Stanisławowi Zachariassowiczu Włoszkowi ze wszystkiem
dochodem w roku ninieyszym 58. A
z czwartego obrubu Badnikowskiego
nic nie płacą, iedno potrzeby zamkowe naprawuią.

Wieś Csiekuny.
W niey było włok 9, zaścianek 1.
Ta wieś za listem króla imci oddana
w roku ninieyszym 58 ze wszystkiem
dochodem panu Stanisławowi Zachariaszowiczu, Włoszkowi — podskarbiemu króla imci dwornemu.

Włoki.

Sak Chwiedziowicz
Sak Osytkiewicz
Iliasz Osytkiewicz
Махііп Iwaskowicz, q r . . . . . . .
Olissiey Iwaskowicz, q r . . . . . .
Iwasko Drobiszewicz . . . . . .
Cwiethko Zdanowicz . . . . . .
Klimasz Szeszczycz .
Dawid Pawłowicz
. . . . . . .
Pierchucz, qr. . . . . . . . . .
Philip Pawłowicz, qr.
Iwan Babicz
Olissiey P a w ł o w i c z
Thisz Drobiszewicz . . . . . . .
Mathwiey Mielnik . . . . . . .
Mikłasz Narcikowicz . . . . . .
K l i m z bracią.
Janko Narkiewicz . . . . . . .
Jakubko Narkiewicz
Olyzar Onichimowicz
Marcin Onichimowicz . . . . . .
Olichwier Onichimowicz
Woyciech Narcikowicz
Iwan Stepanowicz .
P(łiiyan woyt tylko w tym roku
niniejszym na woytowstwo wolnych włok . . . • . . ' • • . .
N a u m Jakubowicz
Pierchffm
. . . . . . . . . . .
Chrocz Naumowicz q r
Olchim Poliiczycz
Ossithko Sczepanowicz
Hrin Olchimowicz . . . . . . .
Michał Rinczewicz
Iwan Rinczewicz'•
W tey wsi włok .

l

/2
Vs
l
/2
i
i
l

/2
y 2
l
/2
l
/2
1
1
1
1
1
1
1
1
з
*/s
• lU
Va
2
2
'A

2
2
2
2
1
1
2
Va
Va
1
22 /*.

r

Ogrodnicy.

Wieś Klepacze.

W a w r i n Maliszewicz z bracią . . .
Kalisz Nanmowicz

1
l
U

Marko Połuczycz ogród 1, qr. . .

6.

-

59 Eop. Groszy. Den.

Dzierżawcy óbrubów. .

, .

ОЪгиЪ Oliski, który trzimaią Philip, Tymosz Minczewiczy, Iwan Marcinowicz, Maciey Przistupa, Kuźma Ordeiowicz z inszemi, płacą z niego kop
8
Obrub Hrynieuńczy, który trzimaią Ihnath z Chwieckiem, Wąsko Chlebowicz, Iliasz Iwanowicz, Thyss Miskowicz z inszemi, płacą z niego kop .
7
Obrub Rochdtinka, który trzimaią Hawryło Ossytkowicz z bracią,
płacą kop
.
2
Obrub Woroszyly, który trzimaią Wasil, Makar Daniłowiczy, Sawka
Czysz z inszemi, płacą z niego kop
. . .
4
Obrub Zimna Woda, który trzima Hawryło Oszytko z bracią, płacą
z niego grosz.
—

—

—

—

—

—
—

—

30

—

2

3

5

3

32

0

4

48

O

Dzierżawcy dani miodowey.
Którą płacą Haiewnik, Lasko z Kościanów у z siabrami swemi, czyni
kop
W tym woytowstwie wszystkich 80 włok, a ogrodów 7. Zapłacono
z włok 240 po gr. 60, a z ogrodów 30 po gr. 6, a z ogroda 1 gr. 12.

Gumno

Saraskie.

Z posianych w dworcu Saraskim Zawoikowskiem solanek 89 nażęto kop
286; dziesięcini dano kop 28/36. Na nasienie zmłocono kop 80, dały soi. 96.
Spełna są posiane na rok 59. Z ostatku kop 177/24 na starostę trzeciego snopa
dostało się kop 59/8, na króla imci kop 118/16; zmłocono kop 30, dały
solanek 30. Spuszczono ie do Gdańska wodą. A zostawa w gumnie kop 66/16.
Z posianych pszenice w dworze Zawoykowskiem solanek 4 nażęto
kop 41; dziesięciny dano kop 4/6. Ostanek zmłocono kop 36/54. Namłocono solanek 19; posiano na rok 59 solanek 6. Z ostanku solanek 13
na starostę częścią trzecią dostało się solanek 4 у trzecia część solanki.
Na króla imci solanek 8 у dwie trzeci solanki, przedane po groszy 24
czyni kop
Z posianych jęczmieniu w dworczu Zawoykowskim solanek 7 nażęto
kop 40; dziesięciny dano kop 4, ostanek zmłocouo kop 36, namłocono solanek 36; posiano na rok 59 solanek 9. Z ostanku solanek 27 na pana
starostę trzecią częścią dostało się solanek 9, na króla imci solanek 18;
przedano po groszy 16, czyni kop
Zposianych owsa w dworcu Zawoykowskim solanek 89 naięto kop 269;
dziesięciny dano kop 26, snopów 54. Ostanek zmłocono kop 242, snopów 6,
namłocono solanek 363; posiano na rok 59 solanek 114. Z ostanku solanek 248 na pana starostę trzecią częścią dostało się solanek 82 7*, na króla
imci solanek 165. na konie xiędza Pilchowskiego — rewizora króla imci,

.

60 t

Kop. Groszy. Реп.

za kwitem iego dano solanek 2. Przedano solanek iedenaście po groszy 8,
czyni kop
i
Spuszczono do Gdańska wodą, w roku 59 solanek 152.
Z posianych grochu w dworcu Zawoykowskim solanek 2 nażęto kop 20,
dziesięciny dano kop 2. Z ostanka kop 28 namłocono solanek 9; posiano
na rok 59 solanek 3. Z ostanku solanek б na starostę trzecią częścią
dostało się solanek 2, na króla imci solanek 4. Przedano każdą po gr. 34,
czyni kop
7
Griki. Podaney z Brańska w dworcu Zawoykowskim: posiano solanek 6,
nażęto nierodziwey kop 23; dziesięciny dano kop 2/18. Ostanek zmłocono
kop 20/42. Namłocono solanek. 3, te są posiane na rok 59.
Summa za zborze z gumna roku 58 czyni kop
12
Siano. Siana zgromadzono w odrynie wozów 200, w stogach 22 wozów 132, w brogu wozów 23, czyni wozów 355. Na starostę piąthem wozem dostało się wozów 71, na króla imci wozów 284. Tego na stacyą dla
koni krolowey у krolewien ichmościów do Narwie posłano na dzień wtóry
miesiąca Augusta wozów 100. A ostanek tego siana wozów 184 skarmiono
bydłem dwornym.

28

0

1 6

0

4

Obora w dworcu Saraskim Zmcoykoicskiem.
Bydła wszystkiego s podania było 65, z którego przedano krów jałowych 2 po groszy 40, nieuka trzecim latem za groszy 48, cieląt 3 roku 58
po gr. 22, przedania za wszystko czyni kop
,
Zostawa bydła na rok 59, tho iest: krów doynych 16, pod niemi
cieląt roku 58—13. Za mleczno od krów 16 po gr. 16 czyni kop . . .
Krów jałowych 8; jałowic trzecim latem 3; neiukow trzeciaków 3; cielic
dwulatek 2; byków dwulatków 2; byk stadny 1; cieląt roku 57 — 11; owiec
starych 36, aprzypłodku jagniąth 20. Z których przedano skopów 11 po
groszy IO/4, czyni kop .
Ostawa owiec na rok 59—45, od których za wełnę, to iest od starych 25 po gr. 1, od młodych po den. 5, czyni kop
Koz podano 2; świni podano 21 у к temu wmłyniech wieprzów karmnych 7, z których zabito 8, czyni połci 16, sadeł8. Wszystko dał flisom
na szkuthy 4. Zostawa świń pospolitych 20.
Gęsi podano 19, pawów 9, a przypłodziło się ich 10. Dano jednego
pawu na stacyą kroiowey imci. Zostawa gęsi 19, pawów 18.
Summa z obory za bydło, mleczno, wełnę—kop 9/59/4.

'

3

14

o

4

16

O

1

54

4

0

35

0

101
107

—
19

—
0

Zamienienie Mdzby SarasMey w roku 68.
Summa za rzeczy podane czyni kop .
Summa z miasta Saraskiego czyni kop

61 Kop. Groszy. Den.

Ze wsi, ku Sarazu przysłuchaiących, czyni kop
Za dań miodową kop
Z karczem w Pomichaczach kop
Z młynów za miary у za arendę kop
Za zborze roku 58 z gumna kop
Z obory za bydło, mleczno, wełnę kop
Summa wszystkiego przychodu czyni kop 565/57/1/0.

270
2
. . . "
3
59
. 12
9

36
3
12
44
4
54

5
0
2
0
o

Za listem króla imci p a n u staroście od włok osiadłych dziesiątego
grosza, kop . . . . _ • .
28
Służebnikowi, który wymiary w młyniech dogląda, jurgieltu kop . . . . . 2
Summa wydania kop 30/56/9.

56
—

9
—

Wydanie okrom skarbu.

Ostawa do skarbu króla imci у dałem kop 535/0/2 w ręce imci
Zachariaszowicza Włoszka—podskarbiego króla imci dwornego. Finis.
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Stanisława

1560 r.
Изъ рукоинсиаго отд денія Виленской публичной Вибліотекн. (Отд дъ инвентарей).
5. Инвентарь города Нарвы съ принадлежащими къ нему селами, располож ннаго въ
В льскомъ пов т , Подлшпекаго воеводства, надъ р кою Наревомъ.
Excerpt, wyięty z lustracyi Dziewiałtowskiego miasta Narwi, zapadłey w roku 1560. (Snb folio 479).

Miasta

Narwi

prętowa nie.

R Y N E K .

Pierwsza strona rynku.
. /r§ty.

siedzib, ogród.

Makidon Kalisiewicz . .
W o y t k o Popko . . . .
M a k i d o n Kalisiewicz . .
I w a n Onaciewicz . . . .

2
1 2
2
2

—
—
2
—

Łokci,
li/2
ц/2
_.

Pręty.

siedzib, ogród.

Lewko Hawryłowicz . .
Poły rynek, a tu ulica
z rynku do dwora iego
królewskiey mości.

4

Łokci,

4

—

—
—
—

—
•—
—

Druga strona rynku.
W ą s k o Liwczycz . . . .
Makidon Kaliszewicz . .
Pasko Jaczkowicz . . .

4
3
3

Pręty.

62 —
Pręty.

Eokci.

siedzib, ogród.

siedzib, ogród.

Plebański plac . . . . . . 3
Suliwon Maczkowicz . . 3
P a w e ł Kowal Ł y s y . . . 3

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

Trzecia strona rynku.
Eatko Zkikto
1
Warzyniecz Monotko . . 2
My lis Sawicki, woyth . . 8 з
Czwarta strona rynku.
With Jaskoldowicz . . .
—
Micz D r a b
—
Wit z Mikłaszem . . .
—
Micz Zieleznik
. . . .
—
Sienk Lotny
—
M a r c i n Olszanski
. . .
—
J a d a m Siekluczki
. . .
—
Poty rynek, którego ostauoiono dla ziazdu у gdzie
klietki stoią pr. 25/3/<
у Vs łokci.
Ulica Kościelna.
Jadąc od mostn prawa
strona. Plac plebański z
cmintarzem у kościołem
wolny
80

.
—
—
—
——
—
—

—
—
—
—
—
—
—

Ulica Rybacka z rynku prawa strona.
Tarass Melnik
Sawka Melnik
H r y n Słabieyko . . . .

—
—
—

3.
&
3

3
3
3

—
—
—

Tu ulica Zagumienna.
Marcin Nagomy . . . .
Iwan Bryk
Żlukto Rady won . . . .
Sienko Kuzko . . . . .

5
5
5
5

10
10
10
10

—
—
—
—

Tu ulica Zgnilica do rzeki Narwie.

A n c u t a Jaczkowicz . . .
T r o h i m Honczewicz, I w a n
Boboth
Stanisław P i ę t r z y ко wski .
Szczepan Daniłowicz . .
Micz Swieklicz
. . . .
Wasil Markowicz . . . .
Charz
Iwan Jaczkowicz . . . .
W i e r e m i e y Kaczoło . . .
Sienko B u t h k o . . . .
Chwiedko Budkowianin .
Poty dokończyła prawa
— —
strona ulicy Bybackiey, iaTu ulica poprzeczna od ogrodów.
dąc z rynku, a za nią
iest zaścianek, na którym
G a s p a r Tonki
2 7ч — 1 0
siedzi Waskolt Liwczycz,
M a k i d o n Kassic . . . . 1У4 І 2 —
1
Boryss Szklarz . . . . 1
3 I / * którego iest morgów 12
Annusia
3
2 2 б ' Д gruntu podłego, siedziby
pr. 8, ma płacić z tego zaLewa strona tey ulicy.
ścianku na każdy rok do
skarbu i. kr. mości, gr. 24.
Plac dworu jego kr. mości
.wolny
32
—
Micz Drab
.6
—
Anczuta Kalisiewicz z bratem
2/1 2 —

Łokci,

5

10

—

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Lewa strona ulicy MybacMey.
Maryna Zynkowa
Demid Zaykowicz

. . . 3 1 /» — */»
. . . 1 2 3V« —

. Pręty.

siedzib ogród.

63 -

Łokci,

Pręty.

siedzib, ogród.

Horat Pewno
1 2 1
—
Siechen, Махіт Purtilo •
Mokiey Zaykowicz . . .
1
1V24
Siemieniaka Boczkowlianin
Tu iest uliczka
nowo
z synem
uczyniona do słodowui, któUlica Bagienduga, którą żydowie arędowali.
rey ogrody końcami do
J u ł t u c h Passnicz . . . .
4
5
rzeki Narwi przypadli, iedną
P a n a s Makowiertowicz . • 4
5
. połacią.
*)
Serafin Pietrzykowski . .
Micz Andruszewicz . . .
4
7
Iwanko Liebieczewicz . .
Iwan Ł u s t a
Kaliss Rybak
Ratko Wietosska . . . .
Marcin Kowalewicz, I w a n
Wąsko z bracią . . .
Chwiedko Boczkowlianin .
K o n d r a t Cieslicz, T r o h i m
Kunciewicz . . . . .
Piotrass Kosczynkowicz .
Taresko Makowiertowicz,
Hania Gyslicz . . . . .

4
4
4

7
7
7

4
4

7
7

4
4

7
7

4

7

4

7

4

7

4

7

4

7

Atiss Dybicz
Koudrath Pewnawicz z
Jaczkiem . . . . . .

4
4

7

—

4

7

—

6
5

7
5

5

бУ,

5

5
5
5

Tu ulica Zgnilica do rzeki
Narwi.

Iiow Chromiecz .
Wąsko Wiotesska
Hawryło Letnik .
Chwieczko Kiwiczka
Misko Cieśla, Sienko
Hryn Łobacz

_

. . .
. . .
. . .
. . .
Wieśka

• •• •
Micz A n d r u s s
Koczicha Ł u s z c z y c z . . .
4
7
*) Точками обозначены м ста вырванные вьпод-

5
5
5
5
5
5

57г—
5
—5
—
5
—
5
6
—

Poty się dokończyły tey
siedziby у ogrody, a za niemi
na biendugę ostawiono
plącz morgów 7»; podle
tey Biendugi siedzi Sienko
Popiel.

Ulica Żłuktowa, prawa strona z rynku.

Żłuktowa
Taneczko
7
Wontoniecz
7
_
Hapun Pssenniczny • . . .
• • • • Chwiedko Kossy . . . .

Marcin Kowalowicz

лішншс .

4

Ancuta Jaczkowicz . . .
5
Mosiey R u d n i k P a w ł ó w . 5

Tu ulica Zgnilica do rzeki
Narwi.

Chwedko Barduń
. . .
Anchim Baczuczko, Iwan
Makowiertowicz . . .
Protass Daniłowicz z bratem rybakiem . . . . .
Chwedko Boczkowlanin z
oycem
. .
Andrzey Jurkowicz, Taczko
Hnibieda
Antrop Korzeniowski . .
Hryn Łobaez
*

Łokci,

3
3
1
2 7»
l7s

—
—
2
—
—

—
—
—
—
—

5
5
5

3
3
3

Lewa strona.
Lewko Hawryłowicz . . 4
Bartoss Rzeznik . . . .
4
Iwau Bryk
4

Pręty.
Iwanowa Nagorna . . .
Jadam Siekliuczki . . .
Cnstof Liewoniewicz . .
Paweł Boharek . . . .
Tu ulica do ulicy Zgniliczney.
Chmossycha Dawleniczka .
Charyton Melnik . . . .
Myn Sieliwonowicz . . •
Deniss Kossy
Zdań Krotyss . . . . .
Mączko Siemiouowicz . .
Stanisław Policharth . .
Ulica Bielska prawa
strona z r y n k u od domu
J a d a m a Siekliuckiego.
Kuzma Łohwin
. . . .
L u k a s s Plebanowicz . .
Steczko Popowicz . . .
I w a n Chuczewicz . . . .
K o m a n Swichowicz . . .
Kuzma Winnik
. . . .
Matyss Połuliach . . . .
Miklass Janczyłowicz . .
Jasko Trzeciak
. . . .
Jasko Axamith
. . . .
Macko Siemionowicz . .
T y m o s z Czeniciewicz . .
Troja Z e r a
Sienko Truchonowicz
S y m k o Źmodzinowicz
I w a n Haczewicz . .
J a k u b Chmielnik . .
A n d r z e y Jelinski . .
I w a n Kolbuu
Iwan Suparemi
. .
Marcin Kędzierski .
Woytek Korzeniewski
Androcz Sienkowicz .

.
.
.
.
.
.
.
.
.

27»
27і
3
3
3
3
3

5
5
10
5

3
3
6
3

6
6
8!
9

2 7.
3
47.
2 7«
2 7,
2
2
1
4
5

17.
17.

. 2
. 2
. 3
. 2
. 3
3
. 4
. 3
. 4
. 5

i

2
2
1

67.
67.
4
7

4
10
6

97.
19
9
19
13

Pręty.

Łokci.

siedzib, ogród.

4
4
4
4

64 -

—

1
2
1
1

—
—
17«

—
—
7«
—

Łokci,

siedzib, ogród.

Pantucz
Kłopotowski
Łochwin W a s i l . . . .
Hryn Buyny
.
Micz Lessczynski
. . .
Michałkowa Winniczka Tierech
Pieczycha wdowa . . . .
Skoczyna z P a w ł e m . . .
Pilip z Hwozney . . . .
Filiok Korczewicz
. . .
Iwasko Zanczewicz . . . .
Iwan Hustoborydy . . . .
Micz Zubowski
. . . .
Chwiedko Kolesnik . . .
Owsianik
.
Оіехіа Kozlikowicz . . .
Bakun Poluchtycz . . .
Jaczko Chmiel . . . . .
Iwan Kołbassa
Ochrycz . . . . . . .
Jołthuch Mosko . . . .
J u r k o Silowicz . . . .
Hryniowa Kosierycha . .
Oxies Kosiorowicz . . .
Marcin Horszczar . . .
Zierech

3
6
—
4'
8
—
4
8
—
3 7« 4
—
4
8
—
5
10
—
5
10
—
5
10
—
l7<14
—
4
8
—
4
8
—
5 7г 1 1
—
5 7г 1 1
37« 8
—
3'A 8
—
4
8
—
4
77г —
4
7*/2 —
4
77г —
4
77a —
4
77a —
4
77* —
4
77« —
4
77г —
4
772 —
4
77г —
4
77« —

Anthim Nosacz . . . . 4
Makar Chłodenki . . . . 4
Zuk Kaprzeniec . . . . 4
Lewa strona tey ulicy
г rynku od domu woytowskiego.
Michał Pliebanowicz . . 57г
Andrzey Szczesznowicz . 5
Kaczało Wieremiey.. . . . 57«
Jan Woytowicz . . . . 5
Cerkew ruska

8
8
8

—
——

—
—
—
—

—
—
—
—

Pręty.

siedzib, ogród.

Łokci,

Onisho pop
Wasil Przybitek . . . .
Urban Luczycz
. . . »
Marcin Kicdzierski . . •
Wasil Przybitek . . . .
Chodoth Jodkowicz . . •
D e m i i a n Cliwiedorowicz .
Dorotha Luczanka . . .
Matyss Puchała . . . .
Dorota Krelicha . . . .
Łukasz Kowal
Jaczko Chuzien . . . .

5
3
3
6
3
4
2
3
2
2
2
4

— 15
8
—
8
—
16
—
4*/а —
14
—
4
—
5
—
2
—
3
—
3
—
3
—

Onisko pop
Matyp Sika
Mikołay Masłowicz . . .
Hauryło Rusinowicz . .
Iwasko Uziukowicz . . .

3
12
—
3
9
—
5
9 2 —
2 2 5
—
3
6
—

Deniss Kowal
Auchim Nossacz . • • .
Liewon Lohwinowicz . .

3
3
З 2

Pop Klenkki
Micz, Krupczin syn . . .
Micz Leszczyński . . . .
Pop L o k n i c k i
Iwan Kołodziey . . . .
Tu ulica Przeczna na
ulicę Zagumienną.

4
6
2
3
2
3
2
2
4 2 —

—
—
—
—
—

2
—
2
_
Lemiecz Raczki . • • • Э г 29
Sawiecz Czieska . . . .
5
Ю
Micz Zegerski na Kłopotowskim
5
10
I to jego
4
8
Poluchta Małochwiey z
bratem
З 2 7
Anton Michnowicz . . . зУа 7

3
3
—
—

8
7
1

Puste

Janczik Czortopołoch . .
Deniss Kowal

4
З 2

8
7

65 -

—
—
—

—
—
—
—
—
—

Pręty.

siedzib, ogród.

Łokci,

Jessmiancza Stass Radziwczycz
Stass Wienszkowicz i z
Stasiem zienciem . . .
Anton Skomroch . . . .
Onaczo Zienkowicz . . .
Maciey Hryniewicz . . .
Piotrucz Kusmierz . . .
Mikita Hrypczycz . . •

З 2

7

4
4
4
4
4
З 2

8
—
7 2 —
8
—
8
—
8
—
—
—

Tu Ulica przeczna na
ulicę Zagumienną.
Hania Hryczycha z synem
Steczkiem

4

8

—

8

—

10
18
6

—
—
—

Samson Wachuta Siulakowicz
• . 3
Tymośzowa wdowa z Scieciołowa
. 5
Moysiey Sylakewicz . . .
9
Borys Rzywkowicz . . .
4
Sienko Bory szczenią

.

—

.

4

6

—

Terech
Marcin, Jarmocz Kaczewiczi, bracia
Wałasko
Wasil Bondar
Andrzey, Jakob Lachowięta
Woyt Lach
Jakob Lach

3

5

—

3
3
3
3
3
3

5
5
5
5
5
5

—
—
—
—
—
—

Blasko
Jarzenko
Shulania

3
4
5

5
16
45

—
—

Ulica Papiełewslca, prawa strona.
Mikołay Radzko .
Anczuta Possel «
Micz Piotraszewicz
Stanisław Buczko.
Audrzey Achanko
Jakob Bochdaniene

. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .

1
1
1
1У2
1
1

2 2 —
2
—
2
—
2
—
2
—
2
—
9

Pręty.

siedzib, ogród.

Maska Tomka • • . . . . 1
Miczycha Skomrosicha . . 1
Zochna Oniszkowa • . . 1

Eokci.

2

—
Va

1

—

.
.
.
.

Jach Warpech
Grzegorz Radziszewski .
Matyss Połuliach . . .
Wąsko Swiecz
Szczepan Nowik
Supron.
Grzegorz Ż^browski . .
Matyss Rudnik
. . .
Doross Wolessewicz . .

.
.
.
.
.
.

.
.
.

2
2
1
1
2
2
2
4
3
3
4
4
4
—
—
—
—

Andrzey
Jakob Radziszewski . . .
With Jaskułdowicz . . .
Kasper Tonki
Marcin Kędzierski . . .
Jan Czartopołoch, Kuzma
Czartek.
—

2V.
2 1 /.

2
2
4
4
4
6
2
9
5

"Wasil Korzeniecki, Wasil
Przybitko
Tomko Rudnik, Stanko
Oneszczenia
Auram Rybak
Wołoss z bratem Kijem Michał Luczay, Ihnat
Żłukto. . . . . . .
Prokop z Mikita. . . . .
Ihnat z Withem . . . .
Marcin Olszanski. . . .
Lewko Hawryłowicz. . .

Zdań Krolyss
With Jazkułdowicz . . .
Stass Dzieszkienia . . .
Saralicha .
Chwiedkowa
. . . . .
Piotr H u k . . . . . .
Anczuta Kalisiewicz . .
Burczowska

5
30
30
60
60
30

Ulica Szydlowska.

Rutko Mikołaja Bartoss
Szumski
Na teyże ulicy ogrody.

5

Łokci,

10

15
15
30
15
15
45

—

—

Ulica Pieska, prawa strona.

б «

30

Pręty.

siedzib, ogród.

Supron Michnowicz . . .
—
Stabieyko z Kuzma, . . . —
Kaspar Tonki
—
Pasko Jaczkowicz . . .
—
Stanisław Krawiec, Matyss Szklarz
—
Plebańskie
—

tllicy Papielewskiey lewa strona
Hryn Stabieykowicz .
Oxieft Kostiukowicz.
Iwasko Bielanin . .
Smolniczka wdowa .
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—
—
2
2
2
—
—
—

5
3
2
2 2
1 2

2

4 2
3

Lewa strona.
Matyss
Sawicki, woyth. Dworza
jego, ogroda у gumna 3/12,
siedziby mórg 1.

-

Ogroda z gumnem morgów 2/12.

Ulica ZabłocJca,
5

10

Ogrodna, ktorey ogrody końcami do rzeki
Narwi. Rozdanie, idąc od ulicy Роріеііег вкіеу.

5
5

10
10

5
5
5
5
5

10
Ю
Ю
10
10

Morgi.

Chodot J o ł t u c h o w i c z
J a r o n i m Borowski • • • • . .
Sienko K u z k o
J a d a m Sieklucki
M a r c i n Olszanski . .• . . . .
Makidon Kalisiewicz
Swiedko Zerzewicz
W ą s k o Piotrowicz. . . . . . . . .

1
1
1
2
2
1
1
1

Swedko Boczkowlanin . . . . . . .
Wit Jaskułdowicz
I to drugi
Iwasko Bielanin
Mikołay Rudzko
Paweł Bocharek у z synem Mikołayem
Lewko Hawryłowicz
Staś Tomkowicz
Ulica iv tyle ulicy Szydlowskiey gumienna, ktorey morgi końcami do rzeki
Narwi, drugiemi końcami do ulicy Szydłowskiey.
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Morgi

1
1
1
1
1
1
2
1

Rozdanie, idąc od miasta.
Micz Drab prę.» 2 0 .
Adam Sielucki

. . .

<

.

3
1
Maryna Karlicka . . . . .
1
*
. . . »
1
A n c z u t a Kalisewicz . . .
1
Iwan Bryk
1
Radziwon Ż ł u k t o , a J a n e k M a ł y
1
I w a n Ouaczewicz • . . . .
1
With Jaśkułdowicz • - . . . . .
1
M a r c i n Olszanski, R o m a n Siechowicz .
1
Axamith
1
Lewko Hawryłowicz. . .
1
*
1
Przybitek
. • • • . .
1
Micz Drab
1
Iwan Haczewicz z bratem Mikitą
1
Wąsko Hliwczycz. . . . .
1
Łukasz z Michałem Plebanowicz .
2
Supron Michnowicz, Marcin Kędzierski'
1
Jaczko Iwankowicz, a Warpech .
1
Kasper Tonki
Pasko Jaczkowicz
Stanisław krawiec, a Matyss pisarz
Plebańskie wolne
Morgi drugie leża. iednemi końcami
do ulicy Zabłockiey, drugiemi końcami
do morgów, które щ w tyle prawey
strony ulicy BielsUey, bokiem iednym

• • • •

do ściany włok Narewskich, drugim
bokiem do drugich morgów. Rozdanie,
idąc od ulicy Popielowskiey, tych morgów 20.
Trojan Z e r
Sienko Truchowicz Koczorkowicz. . .
Krysztof Liewaniewicz . . . . . . .
Pop Łoknicki Jasko
Stanisław Jołwienski
Drugie morgi leża, iednemi końcami
do morgów wyżey opisanych, drugiemi
końcami do ulicy Popielowskiey, bokiem
iednym do ulicy Zabłockiey, drugim
bokiem do morgów, które są, w tyle
ulicy Bielskiey prawey strony; tych
morgów iest 12. Rozdanie, idąc od ulicy
Zabłockiey.
Woytko Popkowicz
Tymochwiey Kurowicki ;
Iwan Onaciewicz
Matyss Tonki
Ihnat Kosciukowicz . . . . . . .
Iwasko Androczewicz •
Sienko Kuzko
Stanisław.
Łukasz Wołosowicz z bracią, . . . .
Wąsko Popowicz, czobotarz
Drugie morgi leżą. końcami iednemi
do ulicy Bielskiey prawey strony, drugiemi końcami do morgów wyżey opisanych, bokiem iednym do ściany włok
Narewskich, drugim bokiem do ulicy
Popielowskiey; tych morgów 20.

Morgi.

2
2
2
2
2

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Rozdanie, idąc od ulicy Popielowskiey.
Sienko Truchonowicz, Tymosz Plieskacz
Iwan Haczewicz, a Sinko Koliesnik . .
Iwan Kolbuń

I
1
1
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Paweł Saparowicz z Paramonem bratem
Androcz Sienkowicz

1
1

Hryn Uziukowicz z Paułuczem Zułunowicz

1
1

Terech Paczkewicz

1
]

Iwasko Andruczewicz . . . . . . . .
Iwan Hustoborody
Oksies a K a r p Kosiorowicz . . . . . .

1
1
1
1
1

Poczyna się ulica Zagumienna,
ogrody
końcami do Zgnilicsy po morgu wymierzanej których iest 2 3 .

Morgów na przedmieściu 121/20.
Powinność z każdego morgu po gr. 1/2 7$
Czyni kop 2/42/22/9, z tey summy wyiąć
na wolne pliebanskie, co przyidzie.

Włoki miasta Narewskiego, włok i i 5.

J a d a m Sieklucki . . . . . . . . .
Chrysko Liewoniewicz, P a w e ł Bocharek
Tymosz Kasieniewicz a z nim W i k t o r ,
Chwiedko Kosy, a Zdań Krotysiewicz.
Matyss Siemionowicz, Staś Tonkowicz.
"Wołos Symkowicz, Kuzmin syn . . .
P r z y b i t e k Wasil
Chodoth . . . . . . . . . . . .

1
1
1
1
1
1
1
1

Oniszym, Pop ncsM Narewshi . . .
.
Marcin Kędzierski. . . . . . . . .

1
1

Matys Sulca, Matys Masło. . . . .
Jaczko Huzien, Demian Chwiedorow .

1
1

Poprath
Anchim Nossaez

1
1
2

Stanisław Jołwinski
Lewko Trzik
Micz Iezierski
Malass Paluchta, Chwiedko kolesnik .

1
1
1
1

Mikłass Janczyłowicz
Mikuta Krupicz, Anton Skomroch . . .
Piotrucz Kusmierz

1
1
1

Summa wszystkich pręt. siedzibnych, rynkowych w mieście Narwie 73 7г.

Powinność z każdego pręta po puł 7 7г
den., czyni gr. 55/1 /7«. Ulicznych siedzibnych prętów 1029, z tych wyiąć plebańskie, gdzie kościół stoi z cmentarzem i szkołą
pręt. 80. A gdzie dwór stoi jego kroi. mości
pręt. 32, ostatnie na płath pręt. 9 1 4 . —
Powinność z każdego pręta po 5 den., czyni
kop 7/38/5. Ogrodowych pręt. ulicznych
у rynkowych 1777 2, z każdego po den.
2 2, czyni kop 7/24/372/74.

Rozdanie г іок poczyna są od ściany
Zabłockiey.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Klim Niedźwiedź.
Jan Czortopołoch z Kuzmą, Czartkiem.
Jaczko Huzien z Szymkiem Kolesnikiem.
Łukasz, Michał Plebanowiczy.
Wąsko Chliwczycz.
I to jego.
Wołoss z synem Dorossem.
Sienko, Wiesko, Konrad z Cziemnem.
Chwiedko Kiwiczka, Daniel Zaykowicz,
Mokiey brat jego
10. Jan Borowski Dzwonek.
11. Jaroma Borowski.
12. Micz Zubowski z Bakunem.
13. Iwan Hustoborody, Chwiedko Kolesnik,
Maloss Paluchticz.
14. I to druga.
15. Zdań Rybak, Iwan Lusta, Moysiey Rudnikowicz.
16. Maciey Sijka, Moysiey Korzeniewski,
Michał Lyczay.
17. Ustyan у Łukasz Wolosowiczi, wdowa
Prokopcza.
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18. Sawka Karpowicz, Hryn Bakunowicz,
Anthim Nossacz.
19. "Woyciech, Jakob, Andrzey Lachowięta.
20. Androcz Sienko wicz.
21. Onacz, Iwasko a Simkowiczi.
22. Anton Skomrosko, Miki ta, zięć Skrupczyny.
23. Steczko Popowicz, Tymosz Zienczewicz.
24. Wasil Boryssewicz, Zienko, Ancliim
bracia, a Ouacz Makeyczycz.
25. Anczuta Jaczkowicz, Iwan Boboss, Mikita Jurków.
26. Andrzey Skotynicz, Auryło Rusinowicz,
Urban Luczycz.
27. Kaliss Rybak, a Panas Makowiertowicz.
28. Micz Drab.
29. Chocz Kaczalowicz, Micz Drab.
30. Joltusko Passuczycz, Demian Chwiedorowicz.
31. Radziwon, Ihnat Złotkowici.
32. Sienko Kossukowicz z bracią,.
33. Sienko Botyło, Chwiedko syn jego,
Micz Swiekła. .
34. Deuiss Kowal, Jakim Uczniów, Wąsko
Czobotarz.
35. Andrzey у Wasil Maykowiczy.
36. Mita Jurkiewicz, Andrzey, Paweł Botarko.
37. Antrop Rybak, Jiow Chromiecz, Micz
Andruszewicz.
38. Błasko Złotniczy, Stefan Zaniewicz,
Anton Klimowicz.
39. Iwan Lempiet, Oxieft, Karp Kosiorowicz.
40. Jarmocz a Marcin Koczewiczi.
41. Onisko, pop ruski.
42. Pan Jan Rędzina, kuchmistrz ich kroliewiensk. mości. Pleban Narewski.
43. Stanisław Jaczewicz, Matys Tonki,
Stefan Slossarz.
44. Micz Jezierski.

45.
46.
47.
48.

Zdań Krotysiewicz.
Mikłas Janczylowicz, Deniss Kossy.
Marek Chomicz.
Matce Karlowey Kuniczy Artysewey,
bratu iey Maximowi у siestrze Justince,
49. Supron Michnowicz.
50. Pasko Jaczkowicz.
51. Krysstof Lewoniewicz, z Maranem
Dubnaczewicz.
52. Anczuta Kalisiewicz.
53. Kasper Tonki, burmistrz.
54. Woyt Jaskołdowicz.
55. I to druga.
56. Szczech Rudnik.
57. I to druga.
58. Chodoth.
59. Wasil Przybitek.
60. I to jegoż.
61. Marcin Kowalewicz, Jaczko Karpowicz,
Daniło Sisło.
62. Maryna Tynkowa, Karlica.
63. Stanisław Połuliach, Matys Połuliachowicz.
64. Jaczko Examit.
65. Iwan Witowicz, Iwan Kołbun.
66. Mis Dybycz, Jan Warpech.
67. Makedon Kalisiewicz.
68. Iwan Choczewicz, a brat iego Mikita.
69. Kaspar Tonki.
70. I to jego.
71. Ihnat Kosciukowicz.
72. Sienko Hołodny, Paweł Saparowicz.
73. Marcin Jołtussewicz, Roman Sieczowicz.
74. I to druga.
75. Tierech z Anchiczem.
76. Marcin Olszanski.
77. Siesko Ihnatko, Miklass Axiuczycz.
78. Chwiedko Kosy, Нгуц Słabieynowicz.
79. Janek Mały, a Andrzey Jelinski.
80. Piotrucz Kusmierz, z bratem Doroskiem.
81. Chwiedko Zienczewicz.
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83.
84.
85.
86.
87.

Lewko Huryłowicz.
I to druga.
Macko Siemionowicz.
Iwan Bobryk, Macko Siemionowicz.
Iwanko Onaciewicz.
Jadam Siekliucki.

89. | I to jego.

skich у do rzeki Hwosneij, bokiem jednym
do wypustu miasta Narewskiego, drugim
bokiem ku puszczy Narewskiey; rezy tego
pola maią dłużyny sznurów 33, ostrowa
10 prętów, czyni morgów 11.
Druga część tego pola Naiviesinia leży
iednym koncern, drugim koncern do ziemi
boiar Anczuczycz, bokiem iednym do stawu
Turowego, drugim bokiem do wsi Anczuczicz*
Drugie pole leży iednym koncern do ściany,
która dzieli z drugim polem Kutyaszowskim, drugim koncern do obrubu woytha
Bielskiego, bokiem iednym do błota Złego,
nikczemnego, u Pierochda, drugim bokiem
ku miastu у rzece Narwie; w tym polu ręzi
maią, po morgów 11. Trzecie pole leży koncern iednym do puszczy iego królewskiey
mości Bielskieij, drugim koncern do srzedniego pola ściany, bokiem iednym ku Badkom, drugim bokiem do włok na Makowce
tegoż miasta Narewskiego; w tym polu ręzy
maią po morgów 11.

90. Marcin K§dzierski.
91. ( I to jego druga.
92. Jerzyk Lenko, Sczczesny Rudnik.
93. Jasko, pop Łoknicki.
94. I to druga.
95. Iwasko Andruczewicz, Waczuta Siulakowicz.
96. SienkoKuzko 2, Klim Niedźwiedź г.
97. Tyn Jackowicz, Truchon Klimowicz.
98. Radko Wieluska a Wąsko.
99. I to druga.
100. Tymochwiey Kurowicki.
101. Stanisław Supowicz.
102. Wonton Radkowicz, Truchon Klimowicz.
103. Mielech, Tymosz Iwanowicz a SteS i o ł o И а к о w 0.
fan Liewoczewicz.
Włok ma pola 33.
104. Truchon Pasko, Prokop Chwiedewicz.
Rozdanie włok temu siołu, idąc od Ku105. Micz Kiscinski.
Uassowskich włok.
106. Lasko Chawryłewicz.
1. Iwan Zichowicz, a Kalenik Juskowicz..
107. Moysiey Wasilewicz.
2. Jurko Zilowicz, Charyton Zichowicz.
108. I to druga.
3. Hawryło Letnik, a Sawka Karpowicz.
109. Jaczko Zienczewicz Axamith,
4. Ihnat Kosciukowicz, Iwasko Bielamin.
110. Jakob Pawłowicz.
5. Iwan Mały, z Pawłem Kowalem.
111. I to iego.
6. Demianin Kolesnik, z Pawłem Lan112. Androcz.
czewicz.
113. Wieremiey Kaczało.
7. Simko Ziemoitowicz, Kolesnik, Dorosko114. Marcin Kędzierski.
Wołoskow.
115. Judan Sieklucki.
8. Jaczko Huzien, Jukim syn iego, Matyss
1
Wdalenikowicz.
Granice tym wlókam.
9. Moysiey Swieklicz.
Jedne pole Jeży iednym koncern do rzeki 10. Sienko Siemieniakowicz.
Narwi, drugim koncern do włok Waniow- 11. Min Wiktor

-
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12. Kuzma Czartek a Wąsko Czobatar Zmur.
•13.-15.
16. Iwan Kolesnik, z synem Jaczkiem.
17. Jaczko, a Konach Weremicz.
18. Mokiey Żeleznik, z towarzyszem.
19. Anton Leytwoit.
20. I to iego.
21. Auczuta Jaczewicz z bratem Paskiem.
22. Sider Ozarowicz.
23. Staś Wiertelczomi, Moisiey Sulakowicz,
Mikołay Radko.
24. Krzysztof Nagorny.
25. Woytko Popkowicz.
26. Maciey Kolesnik, Staś Wierseyko у
z synem.
27. Hrycz, Pilip Miernicz.
28.—30.
31. Androcz aSiesko Sienkowicz, Zaniewicz.
32. I to tych,
33. I toż ich.
Te włoki miasta Narewskiego na Maког се leżą, iedną, połacią, na srzednim polu,
ulica iednym końcem ku rzece Krzyivczoivey,
drugim koncern ku Koliassowu.
Siedzibne pole leży iednym koncern ku
puszczy iego królewskley mości Bielskiey,
drugim koncern do włok miasta Narewskiego, bokami mi§dzy rozdzieleniem poi;
rezy te pola maia, dłużyny sznurów 33, odstawa 10 pręt, czyni morgów 11. Jedne
pole skrayne leży końcami, iako у sadzibne,
bokiem leży do rzeczki Krzywesa, drugim
bokiem do boku pola sadzibnego; rezy tego
pola maia. dłużyny sznurów 33, odstawa
prętów 10, czyni morgów 11.
Drugie pole skrayne leży koncern iednym
do puszczy Bielskiey, drugim koncern do włok
tegoż miasta Narewskiego, bokiem iednym
do włok Kuliassowskich, drugim bokiem' do
pola siedzibnego; rezy tego pola mai| dłużyny
sznur. 33, odstawa pr. 10, czyni mor. u .

.

Granice tych włok,

w krąg na szerz na pręty obegnane.
Jedna ściana graniczy rzeczką Krzywca,
druga ściana graniczy z włokami mieyskiemi, trzecia ściana graniczy z włokami
Kuliasowskiemi, czwarta ściana graniczy
pussczą. Sioło Waniowo, włok 13.
Rozdanie włok, idąc od boiar Anczuczicz.
1. Wawzynic Zrybaltow.
2. Serafin Pietrzykowski, Kondrat Pewny.
3. Kuzma Turowicz, Wieremiey Tynkowicz.
4. Micz Ozierski.
5. Chwiedko Bardun, a Piotrasz Kosciukowicz.
6. Chacz Jaczkowicz.
7. Chwiedko Kiwiczka, Dorosko Omielianowicz.
8.-13
To sioło mieszczkie Waniowo siedzi iedną.
połacią, na srzednim polu, ulica koncern iednym do boiar Anczuczycz, drugim koncern
do boiar Anczuczycz puszczy. Siedzibne pole,
rezy iednym koncern do włok Narewskich,
drugim końcem ku rzece Hwozney, bokami
między rozdzieleniem poi; rezy tego pola
maią, dłużyny sznurów 31. Otstawa na 20,
VU prętów, czyni morgów ll/3|V-i prętów.
Jedno pole skrayne leży końcem iednym
do włok miasta Narewskiego, drugim koncern ku rzece Hwozney, bokiem iednym do
granicy boiar Ancuczycz, drugim bokiem do
boku pola siedzibnego; rezy tego pola maią
dłużyny sznurzw 31, otstawa na 10 prętów 18A prętów, czyni morgów ll/3|V<
prętów. Drugie pole skrayne leży końcami
iako i pierwsze, bokiem leży do puszczy
bojar Mwozninskich, drugim bokiem do boku
pola siedzibnego; dłużyny sznurów 31, otstawa na 10 prętów, VU pręt., czyni morgów Іі/З/1/» prętów. Granice tych włok
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szcziany w krąg na szerz na pręt. obegnane.
Iedna ściana graniczy z włokami mieyskiemi, druga ściana graniczy z ziemią bojar
Anczuczycz, trzecia ściana graniczy rzeczką
Hwozną, czwarta ściana graniczy z puszczą
Bojarską. Tych wszystkich włok przy mieście
Narewskiem, krom zaścianków, 161. Powinność wedlie przywileju jego krolew. mości,
temu miastu nadanego, z każdey włoki
czynszu po gr. 30, a za owies po gr. 10,
wszystkiego kop. 107/20; z tey summy
wyiąć na włoki, które są puste wedle regestru.
Obrubu woyta Narewskiego, pana Matyssa
Sawickiego włok 10 na Gzortkowie przy
Narwi mieście; then obrub ma pan Matys
Sawicki na przywileju i. k. mości, ku woytowstwu Narewskiemu, iemu przyłączony,
a tak od płatu z tych włok iest wolen;
przy tym obrubie zaścianku iest włok 2\
ten zaścianek przyiął na czynszu woyt Narewski pan Matyss Sawicki, z którego ma
płacić wiedle przywileju mieyskiego kopę
1/20.

Zasciamti у Mota przy mieście Narwi.
Pierwszy zaścianek, uroczyscem na Ostrowiu Kowalowem, leży bokiem iednym ku
błotu Pustemu, nikczemnemu, drugim końcem ku sianożency pana Pawła Sapiechy—
woiewody Nowogrodzkiego, bokiem iednym
do rzeki Narwy, drugim bokiem do ściany
głowney włok Narewskich; tego morgów
6/29, to iest ziemi oraney gruntu podłego;
then zaścianek przyiął na czynszu Micz
Drab. Drugi zaścianek, uroczyscem Wiazwin,
leży końcem iednym do puszczy mieyskiey
Narowskiey, drugim koncern do pnszczy
teyże mieyskiey, którego iest morgów 8/8
gruntu podłego; ten zaścianek przyiał na
czynszu Jaczko Axamit. Trzeci zaścianek

nad rzeką Narwią, podlie goscienca Wileńskiego, nad wypustem miasta Narewskiego,
którego morgów З/іО gruntu podłego; ten
zaścianek przyiął na czynszu Makidon Kalisiewicz. Czwarty zaścianek, uroczyskiem
u brodu Zienczeimcz, którego morgów 3/10
gruntu podłego; ten zaścianek przyiął na
czynszu Iwan Kolbun. Piąty zaścianek, na
którym siedzi Marcin Jołtussewicz, którego
morgów 16/10 gruntu podłego; ten zaścianek przyiął na czynszu Marcin Jołtussewicz. Szósty zaścianek, uroczyscem na Cyrachowisczu, którego morgów 18 gruntu podłego; ten zaścianek przyiął na czynszu
Chwiedko Botkowlanin. Siódmy zaścianek
przy drodze Koliasowskiey у przy Gniliczy,
którego morgów 3/15 gruntu podłego, ten
zaścianek przyiął na czynszu Micz Jezerski. Ósmy zaścianek leży koncern iednym
ku mostu Kuliassowskiemu, drugim koncern
do obrubu woyta Narewskiego, bokiem iednym ku błotu nikczemnemu, drugim bokiem do włok mieszczkich. morgów 11/10,
to iest ziemi oromey gruntu srzedniego,
przyiął na czynszu tego połowinę Pasko
Jaczkowicz a Klim Niedwiedz V2. Dziewiąty
zaścianek leży iednym koncern do błota
nikczemnego, drugim koncern ku drodze
Kuliasowskiey у błotu, bokiem iednym ku
mostu Kuliasowskiemu, drugim bokiem ku
ostrowi Woytoivemu, morgów 14 gruntu
podłego; ten zaścianek przyiął na czynszu
Marcin Kędzierski. Dziesiąty zaścianek leży
iednym końcem ku błotu Dzikiemu, nikczemnemu, drugim końcem ku drodze Kuliasowskiey у ku błotu, bokiem iednym ku ostrowi
Marcina Kędzierskiego, drugim bokiem ku
błotu nikczemnemu, pustemu, morgów 16
gruntu podłego у sianożenca; ten zaścianek
przyiął na czynszu Wita Jaskołdowicz. Jedynasty zaścianek leży koncern iedoym ku
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włokam miasta Narewskiego, bokiem iednym
ku drodze. Koliassowskiey, drugim bokiem
ku drodze Bielskiey, mórg 111 */2 gruntu
podłego. Dwanasty zaścianek leży iednym
koncern ku włokam mieyskim, drugim koncern ku ulicy BybacMey, bokiem iednym do
wypustu mieyskiego, drugim bokiem ku zaściankowi Marcina Jołtussewicza, morgów 9
gruntu podłego. Trzynasty zaścianek leży
iednym koncern ku błotu Złemu, nikczemnemu, drugim koncern ku boku włok Narewskich, bokiem iednym ku błotu, drugim
bokiem ku woytowemu obrubowi
morgów 7/23 gruntu podłego; ten zaścianek
przyjął na czynsz Wit Jaskoldowicz. Czternasty zaścianek, uroczyscein Maczaliscza, leży
koncern iednym do włok mieyskich, drugim
koncern do rzeki Narwi, bokiem iednym&do
obrubu Woijtowskiego, drugim bokiem do rzeki
Narwi, morgów 9 błota podłego; ten zaścianek przyiął na czynsz Jakob Pawłowicz.
Piętnasty zaścianek leży iednym koncern ku
puszczy iego królewskiey mości Bielskiey,
drugim koncern ku ziemi Plebanskiey, bokiem iednym do rzeki Krzywca, drugim bokiem do włok na Makowce, morgów 9 lasu
olszowego podłego; ten zaścianek przyiął na
czynsz mieszczanin Narewski Marcin Jołtuchewicz z Matysem.
Summa tych zaścianków przy mieście Narwi
у z woytowskiemi 2 włokami włok 6|l6J261/2
Powinność z tych zaścianków wedle przywileju mieyskiego z włoki po groszy 40 a
z morgu pogr. l|3Vs, czyni kop 4|22|4 Й Д.,
Z tey summy wyiąd na puste wedle regestru.

Błota puste, nikczemne prsy mieście
Narewskim.
Jedno błoto leży końcem ieujiym w koncie
włok Kuliasowskich, drugim koncern do drogi

Zimney, bokiem iednym ku siołu Zygmontowu, drugim .bokiem do ściany, woyta Narewskiego у do włok Narewskich, włok 20/20.
Drugie puste błoto nikczemne leży iednym
koncern ku drodze Kuliassowskiey, drugim
koncern do włok Narewskich na Makowce,
bokiem iednym w końcu włok Kuliasowskich, drugim bokiem u Pierećhoda, włok
ł
8|3|20 A.
Puszczy miasta Narewskiego, która leży
koncern ieduym do rzeki Narwi, drugim
końcem do granicy Hwozninskich boiar po
rzekę Chwozna,, bokiem iednym do włok
miasta Narewskiego, drugim bokiem do graniczy iego królewskiey mości panaHrehora
Chotkiewicza, pana Trockiego, imienia iego
Zabłudowia; tey puszczy włok 53/Ю/Ю.
Między temi błotami pustemi morgoicanie
sianożency podłych. Naypierwey od ściany
woytowskiey na Maczaliskach w końcu włok
mieyskich morgów 9 asz do Batynki.
Morgi.

1—9
Od Ratynki aż do wypustu miasta Narwie mórg ieden podlie drugiego 41.
1-8
9. Marcin Kędzierski.
10. I to drugi.
П.—12.
13. Chodoth. ,
14—21
22. Kasper Tonki.
23. I to drugi.
24
25. Paweł Saporowicz.
26—27.
28. Marcin Olszewski.
29—31
32. Iwanko Onaciewicz.
33. Jadam Siekliucki.
34. I to iego.
10

— 74 —
3 5 . I t o iego
36—38.
. . . . . . . . . .
. . .
3 9 . Pop Loknicki
40. I to
41. Iwasko Łysy.
Za temi morgami w tyle drugie morgi
końcami ku rzecze Narwie, począwszy zasię od Maczaliska ku miastu Narwi aż do
rzeki SosnowJci, morgów 18.
1. Adam Sieklucki.
2. I to iego.
3. I to iego.
4 - 7 .

.

..'.••

.

8. Micz Jezierski.
9. Matys Tonki, a "Woytko.
10. Małas Poluchtycz.
11
12. Onacz Uzciukowicz.
13. Jurko Silowicz.
14. Oxiuft Kosierzenia.
15. Chrocz Łochwinion.
16. Oliuta.
17—18
Na Chmielewie у na Kossielewie między
rzeką. Sosnówką, а między rzeką Narwią
morgowano у prętowano tam, gdzie morgi
nie mogli winidz dla wody, m. 12/23.
Morgi. Pręty.

Sienko Truchonowicz
Miczych Skomrosicha
Oxief K a r s u k o w i c z .
I to jego drugi . .
W ą s k o Bielanin . .
Hryn Buyny . . .
Stanisław Kozieł
A n t o n Hulassowa . .
Ł u k a s z Plebanowiez

. . .
. . .
. . . .
. . .
•

.
.
.
.

—
—
.
1
.
1
.
1
.
—
• —
—
—

Marcin Jołtuchowicz
Staś, syn Wieresieykow . . . .

1
1
o

15
20
20
•—
—
20
15
10
15
15
—

Morgi. Pręty.

Pacz Oxiessowicz . . . . . . .
—
Na Waniewie morgów . . .
7
1. Iwau Haczewicz.
2. Wit Jaskułdowicz.
3. I to jego drugi.
4. Woytko a Jakuss Annuszczęnięta.
5. Miluta Litwin.
6. Taracz.
7. Micz Drab.

8
—

Na tymże Waniewie pola 4 ostroicki.
Na pierwszym Ostrowku pola mórg 1/15.
Na tymże Waniewie drugi ostrowek między
bagny, którego morgów 2. Na tymże Waniewie trzeci ostrowek, którego pola morgów 2. Na tymże Waniewie czwarty ostrowek, pola którego morgów 1/15.
Na Hatcze
Mórg 1 ten przyiął Roman Swichewicz.
Na Olszance, morgów pułtora, ten przyiął Wit Jaskułdowicz.
Ш Jazwinie za ścianą mieszczką począwszy od obrubu morgów 20/15.
Morgi. Pręty.

Tysko Kurowicki
—
Iwan Kolbun
1
Woyciech Popko
1
Kędzierski
1
Suklicki Adam . •
1
I to jego
Na tymże Jazwinie poboczna strona
Haczewici bracia
1
Kaspar Tonki
1
1.-3. . . . . . . • • • • .
3
Na tymże Jazwinie do Turowego
pola końcami.
Sienko Truchonowicz
1
Złukto z bratem
1
Terech у Poprath
1
Iwanko Onaciewicz
1

25
—
—
—
—

—
—
-

—
—
—
—

-
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Morgi. Pręty.

Chodoth
1
—
Wiereinniey Tyukowicz, Andrzey
Jurkowicz
1
—
Terech Poprath .
1
—
Tamże na tym Jazwinie w końcu włok
mieyskich morgi po dwa, ieden za drugim
Sietuz morgów 19. .
,
Morgi.
1 — 3

•

6

Staś Wieyszeyrzenie, Jakob Bochdanowicz .

.

.

.

• • • .

.

.

.

. • .

2

Micz Jezierski .
2
Misko cieśla, Samicz, Makar aMoysiey
Idistra
2
1.—3
6
Wasil Przybitko
2
1
1
Około ostrowa Drdbowego morgów . 1 5 ,
to przyjął ten Drab Micz.
Od Drabowego ostrowia ku miastu na
Jesmanowczyznie morgów 20, a do Kimharowszczyzny.
1
2. Kaliss z Pauasem.
3
4. Makiey.
6. Chodoth.
8. Jhnatko.
9. Iwanko Onaciewicz.
10. Kędzierski.
11—12.
13. Macko Huyko.
14. I to jego.
15
16. Kędzierski.
17
. ,
18. Audrzey Maykowicz.
19. Staś Poluliach, a Matys Poluliasenie.
20. Andrzey a Miluta Jurkowięta.

Od Tura Jcu rzece Narwi mórg. 7.
1. Jacko Huzien a Chwiedziuk.
2. Mikołay Masło wicz.
3. Jaczko Zienczewicz.
4. Iwasko Łysy.
5. Wasil Przybitko. '
6. Timosicha, wdowa, z Dzięciołowa у z
synem 2/9.
Na Kimbarowczysnie, idąc z Jesmianowczyzny ku miastu. Narwi,. morgów 5.
1. Makidon Kalisiewicz.
2. I to drugi jego.
• .
Za Wybrodem na teyże Kimbarowczyznie
morgów 2/20.
. . .
Morgi. Pręty.

Anczuta Kalisiewicz
popławie
Micz Andruszenie
Micz Zieleznik
Makidon

na drugim
1

10

—

ю

. . '. . . . ". —
4

26
—

. . ; . . .

Od rzeki OlszanM na błocie Sajńeżynskich 17.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kasper Tonki.
Tysko.
Sieklucki.
Serafin Piętrzykowski.
Kędzierski.
I to iego.
Anczuta z Czartkiem.
Lusta z Haponem.
Micz Leszczyński.
:
Pop Łoknićki.
Andrzey Drabowicz, a z Kaczałowiczem

12. Jeliuski Joltusko.
13. Zamiecz a Makar.
14 — 15.
16. Wąsko Mołotko.
17. Maskalicha.
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Morgi. Pręty.

W Krzyiccu.
Chwiedko Kosy . . . . . . .
Letnik
Demid . .. . . . '. . . . . .
Chromiecz . . . . . . . . .
Lemiecz
Drab
Zdun
Chodoth
Lemiecz
I t o drugi
Pasko . . . . . . . . . . .
Chłodny
Panass Makowiertowicz . • . .
Kaliss
Serafin.
. .
Misko Cieśla
Махіт

1
1
—
—
1
—
1
1
1
1
1
1
—
—
—
1

—
15
15
3
15
10
10
—
—
—
—
10
10
10
10
20

1

—

1
1
1
1
1
1
1
1
1

—
—
—
~
—
—
—
—
—

W Loscinnicy.
Kaliss, Palass Makowiertowicz • .

U Prsechodu.
Huk
Bacharko
Bartoss z synem Zodniem . .
I t o drugi
Woytko Popko. • • . . . .
Wąsko a Maska . . . . . .
Moysiey, a Jakim Huzien . .
Pasko
Demiss Kowal . . . . . . .

.
.
.
.
.

Morgi. Pręty.

Moysiey Koscianin . . . . . .
. .
Wąsko Przybitek. . . . . . .
Demiian . . . . . . . . . .

1
1
1
1

—
—
—

U Kidiassowski.
Protass
i
—
Truchon a Anchim Boryssowicz . 1
—
Na Kulassowie w. końcu włok za ścianą,
u Tynia w zaścianku przerobku i z bagnem
około jego przerobkowi morgowano morgów
15; to przyjął ten Tyn, od Tynia w końcu
włok Kuliassowskich.
Morgi.

I
1
1
Krysztof N a g o r n y . . . . . . . .
1
Macko Chnyko.
1
I to iegoż drugi. .
1
Tu ostrowek Lassemiąt, Woyciechow, Jakobow, Jędrzejów, którego ostrowku z bratem około niego morgów 8. To przyjęli
ciz poddani jego krolewsk. mości, wyżey
opisani.
Stanisław Tołwienski . . . . . . . . 1
I w a n Popowicz
Loknicki . ' • . . . .
1
M i k i t a Haczewicz
1*
Hryń
1
. . . .
1
Stanisłsw B i c r e k
1
Wąsko Krzywi. . . . . . . . . .
1
Pop Łoknicki
Prokop. Chwiedorowicz

- 77 -

1563 г. Іюня 24 дня.
Изъ кянгн Росеіенскаго зеискаго суда за 1786 г., J& 14793, л- 638—39.

;

6. Инвентарь им нія Пон в жъ князя Мат я Богдановича Огинскаго.

Roku tysiąc siedmset ośmdziesiąt szóstego, miesiąca Maia pierwszego dnia.
Przy xięgach ziemskich Rosienskich xięstwa Zmudzkiego przedemną Wiktorym J a n dem—pułkownikiem у regentem ziemskim xięstwa Zmudzkiego, stawaiąc obecnie imć paa
Adam Symłowicz, inwentarz dóbr Poniewieża ad akta podał, następnie pisany.
На память мн Мат ею Богдановичу Огинскому—тивуну Виленскому; неводничему
короля его милости дворовъ Завелепскихъ, съ чимъ есми тотъ фольварокъ мой Понев жскгй окупивши у пана Матея Петковича—часника господарского, и заставуючи его милости князю Юрію Воровскому—тивуну господарскому Кершовскому, якъ люди въ службахъ, у чиншохъ и во ус хъ повинностяхъ, такъ тежь у дворцы, хоромы опалыхъ, быдло,
челедь невольную и пашню дворную, зас янную житомъ и яриною, и списавши нареестръ,
подъ печатью моею и зъ подписомъ руки моее, его милости черезъ служебника моего
Мартина Андреевича подалъ; водле которого реестру моего маетъ его милость всихъ пожитковъ уживати и держати того фольварку моего, яко ся въ соб маетъ, до отданья
пенези, водле опису моего. А гды я буду окуповати, маетъ мн его милость тотъ фольварокъ мой Понев жскій со всимъ тымъ водле реестру до мене отдати. Писанъ въ у Понев жи, л та Божого нароженя тысеча пятьсотъ шестьдесятъ третего, м сеца Іюня двадцать
четвертого дня.
Будованье тою дворца. Св тлочка новая безъ печи и безъ дверей, покрыта верху
драницами, половина ободрана и дощки погинули; гридня теликая старая одна; у ней
печь, столъ и лавы; покрытье верху опало одъ в тровъ; кл ти дв старыхъ, третея новая;
истобка старая одна, соломою крыта, стаенка съ пов тью, соломою крыта; лазня новая
драницами крыта зъ прис нкомъ, который безъ верху стоитъ, кухня старая уже уся
опала ажъ до земли. Бервеня доброго соснового, на будованье годного, по чотыри сажнй,
подалъ копы дв и чотыри бервены, то есть, въ одрын , въ гумн и подъ пов тью передъ
сіайнею. В жа новая девети сажовъ, которая есть на сел Тугі подданыхъ робившиса
у восень, маютъ до дворца звезти и поставить, або на стайню, або же на што згодитъ
пожиточного и потребного. Дворецъ, гд рыкувя м шКае», f дворщи гридвя wu кфис нкомъ и ку тому кл тка; нупя на быдло, гумне, осети зъ печьми дв , наир®тивъ ихъ же
йлоня, гд збожье мо.ютятъ, иуни або одр u и u старыхъ три, озеродъ старый ц лий.
Обора того двора. Въ обор быдла рогатого—волы два, а бикъ третіі, влячъ двораив
рйбочіе трі, жеребчикъ лонсвій ве валошоный одввъ, гусей старыхъ шесть, а жтщтхъ.
двацать девять.
•

-
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Паробки тою двора. Ганна, жона Юргелева, дочокъ маетъ три, одна Настазія, другая
Мекутья, третея Зофія; тыхъ пов дали вольныхъ.. Милохня, жона Андрушкова, невольна
была, которая на очи не видитъ, и пов дали, ижъ бы ее м ла кнегини на волю выпустити. Ее Милохны внуки дв : Гентруда a Зофіа, а жонка Доротица. Тые невольные
суть: Казинцова невольна, дочка ее Ягнешка. Іанюль подл двора с дитъ, челов къ вольный, повиненъ на службы ходитн на нед ли по три дни. Чеботаръ Юрій ведле двора
с дитъ, челов къ вольный, повиненъ на службу кождой нед ли по чотыри дни ходити.
Дос яно збожа на пашни того дворца въ року шестьдесятъ третимъ: жита зас яно
солянокъ пятьдесятъ шесть, пшеницы пос яно солянокъ семь и с вальни дв , которая се
уся житомъ обернула, ячменю пос яно солянокъ шесть, овса зас яно солянокъ чтердзесце,
гороху зас яно солянки дв , гречихи зас яно солянокъ десять и льну зас яно сито одно.
Того усего зас янья жита и яринъ сознавалъ войтъ Янъ Некрашевичъ, ижъ такь много
пос яно за в домостью его.
Огороды овощовые. Въ огородахъ овощовыхъ двохъ
ничого, обадва огороды ячмеяемъ нас яны подано.

зъ речи огородныхъ

не с яно

Войтовство Яна Декрашевича. Село Дошловское. Въ томъ сел
волокъ ос лыхъ
грунту среднего двацать три, въ пуст лежитъ волока одна. Имена людей того села:
Шимко Грикеревичъ и зъ сынми, волока одна, подачки служба сполна; Петръ Ройгаловичъ
и зъ сынми, волока одна, подачки служба сполна; МацкоЯновичъ зъ братьею, волока одна,
подачки служба сполна; Венцко Пацевичъ. зъ братаничомъ, волока, подачки, служба; Петръ
Якубовичъ прихожій, волока, подачки служба; Петръ Яновичъ и зъ сыномъ, волока одна,
подачки и служба сполна; Петралисъ зъ братомъ, волока одна, подачки и служба сполна;
Натисъ Мацанисъ съ Еаспоромъ, волока одна, подачки и служба сполна; Юхно Мацанисъ,
волока одна, подачки и служба сполна; Янель Петровичъ Пликевича, волока одна, подачки
и служба сполна; Степанъ Миколаевичъ зъ братьею, волока одна, подачки служба сполна;
Банисъ Григанисъ въ .братомъ, волока одна, подачки и служба сполна; Миколай Григовичъ, челов къ прихожій, волока одна, подачки и служба сполна; Янъ Юргевичъ зъ потужники, волока одна, подачки и служба сполна; Венцко Пацевичъ, волока одна, подачки
и служба сполная; Балтрушисъ Лавриновичъ и зъ сынии, волока одна, подачки и служба
сполна; Павелъ Лавриновичъ и зъ сынми, волока одна, подачки и служба сполная; Янъ
Рымдейковичъ и зъ сынми, волока одна, подачки и служба сполная; Войтисъ, Щепанъ а
Янисъ Сутковичи, волока одна, подачки и служба вольна; Каспоръ Манковичъ и зъ братьею
волока одна, служба и подачки; Якубъ Лавриновичъ и зъ сынми, волока одна, подачки
и служба сполна; Янъ Новосвлъ и зъ сыномъ, волока одна и служба сполна. Волоку пустую ново принялъ наймя . . .. подачки и службу сполна повиненъ.
Повинность зъ тыхъ волокъ Дошловскихъ. Зъ кождое волоки у кождый рокъ повинна
платити плату голого за уси повинности копа одна, грошей двацать шесть, пенези пять,
на толоки повинпи будутъ пойти л то на ярину орати два дни, на жито орати два дни;
с ножати дворные ус ПОЕОСИТИ И с но спрятати, такъ тежъ пуни аа с но робити и с ножати чистити. Л т у подводы ходити не повинни, только зим и то до Ковна або до
Тыльзя, иншихъ службъ никоторыхъ неповинна служити. При тыхъ же волокахъ Пошлов-
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скихъ заст нокъ лежитъ, въ котороиъ заст нку волоки дв ос лые; тотъ заст нокъ отчичимои маютъ на имя Войтко а Детръ Якубовичи; зъ тыхъ волокъ обудву повинни платитп
по гроши осьмдесятъ шесть и пенези пять, одножъ зъ одное волоки повинни на толоки
л т ходити и с но косити, а зим у подводы здити якъ иншіе, а зъ другое волоки,
не повинни только гроши осмьдесятъ шесть и пенези пять заплатите
Село Ітяны Реебутовичщ въ томъ сел волокъ ос лыхъ грунту среднего шесть и
р зы дв . Петръ Далковичъ, волока одна, подачки и служба сполна, Войтехъ съ брато мъ
волока, подачки и служба сполна. Янюлъ Добковичъ зъ братаничи, волока, подачки, служба
сполна, Михайло зъ братомъ, волока одна, подачки, служба сполна, Янъ Некрашевичъ зъ
братомъ, волока, подачки, служба, Андрей Мартияовичъ зъсыномъ, волока одна, подачки
и служба.
Повинности зъ тыхъ волокъ и людей, такъ яко и съ Пошловскихъ людей вышей описана есть. Пчолъ себранныхъ у Михаила есть старыхъ улей пять, а молодыхъ пчоіъ
ули чотыри. Подле двора Понев жъ дв службы людей не на волокахъ с дятъ: Михайло
зъ сыномъ Яномъ, служба сполна, Мартинъ Якубовичъ зъ сынми, служба сполна; зъ тыхъ
двохъ служебъ повинни платити по гроши осмьдесятъ шесть и пенези пять и иншіе поповинности ус , якъ иншіе люди. У Мартина пчолъ старыхъ есть четыри ули а молодыхъ пчолъ ули два; меду, што Богъ пошлетъ въ усихъ пчолъ, половина приходитъ. На
што есмо къ тому нашему рейстру печати наши приложили зъ подписомъ власное руки
моее. Писаеъ въПонев жи. Л та Вожого нароженя тысеча пятьсотъ шестьдесят третего
м сеца Іюня двадцать четвертого дня. U tego inwentarza przy wyciśniętych dwuch pieczęciach podpisy takowy. Матвей Богдановичъ Огинскій-тивунъ Виленскій власностною (sic)
рукою подписалъ. Który to takowy inwentarz za podaniem onego przez wyż wyrażona
osobę lest w xięgi ziemskie spraw wieczystych xięstwa Zmuydskiego przyięty у zapisany.
Wiktory Jarud reg. X. Ż.
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1566 г.
Изъ рукоппспаго отд ленія Виленской публичной Библиотеки. (Отд лъ инвентарей).

7. Инвентарь м ст чка Пещатки, составленный королевскимъ ревизоромъ Дмитрі мъ
Сап гою.

Выписъ зъ книгъ ревизін славное намети его милости пана Дмитра Сапеги, ревизора
отъ его королевское милости до староства Берестейскаго въ року /a<j>gś (1566) зосланого.
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Первая полить ринку.
Садибы, нруты. Огороды, пруты.
г
(3)
ва/в (2 г)
а
д
(1)
/в
(%)
в
(2)
ла/в (lVs)
в
(2)
'<**/* (і7з)
в
(2)
л7» (l г)
а
а
(1)
/в
( г)
д
"(і)
л
(1)

Аронъ, жидъ
Левонъ, жидъ
Маеецъ
Т.ишко Олешковичъ
Илько Детриневичъ .
Хведко Барзобогатый
Грицъ Коваль

Другая полить ринку.
Мицъ Икачъ
Иванъ Вощиловичъ
Мартинъ Ігнатовичъ

f
(3)
г
(3)
Г
3
5 / Д (2 /*)

в а / в (2 7г)
ь а / в (2 2)
а
« /д (27-»)

Игнатъ Богачевичъ

f

(3)

в /д

Домъ войтовскій
Михайло Кисло

fV„
a
f/B

(З .)
(З 2)

И в (зУа)вольн.
а
Г /„ (з і)

а

(274)

Трется полить ринку.
Илько Белдашевичъ
Анъдрей Нянчикъ
Арбнъ, жидъ
Сидоръ Бичковичъ
Иванъ Бабичъ
Иванъ Бичко

. . *

.

в"/в (27г)
1
^ д ^ /»)
$Чв ( 2 7 2 )

д
д
д

(4)
(4)
(4)

в"/в (2 7г)
г
(3)

д
д

(4)
(4)

V

га/,

(З'Л)

(З)

- 81 Четвертая полать ринку.

Садибы, пруты.

И в а п ъ , М п х н о Оішськовичп .
И в а п ъ Сомотысовичъ
• . .
С и м о н ъ Гордеевич?.
. . . .
Федоръ Б о р з о б о г а т о в и ч ъ . .
Петръ Четверня . • • . . .
Сакъ Непеличъ . . . . . .

Улица

Д

(Л)

т гз)

В

(2)
(2)

57з (2 7.)
в з (2 7.)

(2)
(2)

в7. (2 7.)
57. (2 7.)
57. (27.)

в
в
в

в

Сума въ ринку: Се.гибиыхъ прутъ | г /д (60 3 Д), то есть
•лыіыхъ прут. ?•/» (З а), на плат прутх нза/д (57%);
повинность: съ прута по п н. полъ и (8Vi). С з огородныхъ
прут. ІяГ/д (66 70» то есть вольныхъ прут. га/в (З г); на
плат прут. ав7д (62 3 /4); иовмммоешь: съ прута по п н.
полъ г (2 1 /»).

Сгороды, прутк

(2)

В е р е с т е й с к а я.

Первая полать зъ ринку по прав .
Аронъ жидъ . . . .
Стецъ
Иванъ Хомичъ • • .
Тимошъ Теплущичъ .

в
в

г
в
г

Андрей ІПевко • • .
Кгресъ Анципикуликъ
Яцко Теплущичъ . .
Трохимъ Величко . .
Марина Горбовская •
Василь Масло • . •
Сенько Ботуновичъ .
Мал ко Шегиренъ . •
Еско Бнлбасовичъ
Шоломецъ жидъ • •
Андрей Литвинъ . .
Федко Кониховичъ
Гицъ Барановичъ . .
Тотъ ж е
. . . . .
Иванъ Болсунъ
••

Т
л
&

г

(2)
(2)
(3)

(2)'
(3)
(3)
(1)

•

)

.

•

)

)

)

)

Блажко
Станиславъ • • .
Василій Горбовскій

п.

(4)

в

(2)

8

(1)

7 (10)
87. (2 7-)'
в (2)
57. (2 7.)
57В (27 •)
57В (2 7•)
Й7„ (2 7
н7. (27.
в . (2 7.
57„ (27.
в7в (27.
Другая

(3)

57в (27.)
г7,. (3 7.)
г (3)

•

(47.)
(17.)

(27)
(14)
ДІ (14)
Ді (14)
Al (14)
Ді (14)
АІ (14)
ДІ (14)
А" (14)
ДІ (14)
ДІ (U).
КЗ

Ді

полать зъ ринку по л в /0..
В

(2)"

В

(2)

А
А

Г

(3)

б7в (67.)

(4)

(4)
11

-

82 Садибы, пруты.

Левонъ а Солоиъ жидове
.
Демидъ Миховичъ
Лавринъ Шершенъ
Моисей
Романъ Барановичъ . • .
Хицъ Марычъ
Марко Требичъ
Иванъ Михно
Тотъ же
Пацъ Кувага .
. . . . . .
Демидъ Дмитровичъ
Трохимъ а Пашко
Лавринъ Шершень
Андрей Шевко
Левко Гобневичъ
Той же
Аронъ жидъ
•. . .
Волосъ Чобютковичъ
Красъ
•
ОНИСЬКО
Андрей Пацкевичъ
Сума въ той улици: Садибныхъ прухъ £>га/д (103 7<);
повинность съкождого прута попенязей б (5). Огородныхъ
прутовъ таі а / в (311 г); повинность съ кождого прута по
пенезей полъ г (2 7г).

Улица

д
(4)
г
3
д / д (4 Д)
г
(3)
в'/д {24*)
г
(3)
в
(2)
3
д*/я (4 Д)
а
А /„ (Г/г)
1
д7„ (i /»)
а
д /в (1 Уз)
л7„ (1 г)
а
л /в ( і 7 г )
д а / в ( І г)
л 7 . {Vii)
а7 в ( і з)
а1/. "(1 а)
д а / в ( і г)
аа/в (і7г)
а7, (17«)
л 7 в ( і г)
д а / в ( і г)

Огороды, пруты.
l

i*l,{lO li)
и (8)
е (5)
А (4)
и (8)
1
г 7 в (З /*)
ві (12)
А (4)
А (4)
А (4)
А (4)
А (4)
А (4)
& (4)
А (4)
А (4)
А (4)
А (4)
А (4)
А (4)
А (4).

Копытовская.

Первая полать зъ улици Берестейское по прав .
Курило
Иванъ
Стась Воеводичъ
Микола Колеснивъ
Тарасовая вдова
Пацъ Добринецъ
Данило Кузьмичъ
Михалко Живяевичъ
Сенько Кгелета . .
Зенко
Елхимъ Стурчиловичъ
Иванъ Мордаровичъ

в4/. (27.)
в7„ (27г)
г
(3)
г
(3)
г
(3)
г
(3)
Г (3)
в г / д (274)
в в /. (2 7»)
й7, (27г)
д
(4)
д
(4)

А (4)
А (4)
б7 д (57*)
б7 д (5 7<)
б7 д (57*)
Г а / Д (О /І)
г'/ д (3 7«)
г (3)
А (4)
ś (6)
ві (12)
ві (12)
1
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А

(4)
(4)
(4)

А
А
А
А

ЯІ

Огороды, пруты
Rl
rai

Садибы, пруіы.
А
(4)А
(4).

Игнатъ Пугачевичъ
Михно Палюховичъ
Павелъ Палюхъ
Тругонъ Пугачетічъ
Олесько Вакула
Иванъ Коппашевичъ
Онитко Трист нный
Хведъ Колопеничъ

Bl
roi rai

-

Bl

(і)
(4)

А

Bl

(12)
(12)
(12)
(12)
(12)
(12)
(12)
(12).

Другая полать съ тоежъ улицы по
9 Лл вв ..

п (з Д)

Василь Горновскій
Малко Шершень
Борисъ Дудичъ . . . . . . . .
Тимошъ Карасевичъ
Пилипъ Вощиловичъ
Иванъ •
Макаръ Конаховичъ
Гринъ Манцевичъ
Ааронъ Косюкъ
Терехъ Сторчиловичъ .
Николай Пацкевичъ . .

3

6

(

А
г-*

А
S

(6)
(6)

S

(6)

1ОТ

S

(4)
(4)

S

(6)
(6)
(6)
(6)

S

(6)

S
S

Сума въ той улици: Селибныхъ прутъ рлда/« ( І З і а);

€

s

(5)
(5)
(6)

(10)
(10)
' (10)
(10)
p (10)
(10)
(10)
i (10)
V*

г

повинность съ кождого прута по пенезей с (5). Огородныхъ
прутъ

сода/д (271 *Л);

повинность съ прута

по пенезей

полъ г (2 г).

Улочка съ тоежъ улице Берестейское.
(Черезъ улицу Конитовску.ю до улици Долгой).

Первая полать зъ улици Берестейское по прав .
Борисъ Дудичъ . .
Марко Малеевичъ .
Иванъ Жиличъ . .
Иванъ Вощиловичъ
Ярмошъ Песаковичъ

f7, (sV.)
A
A

(4)
(4)

A

(4)

3
3

(7)
(7)

(7)

(ю)
(Ю)

Другая полать съ тоежъ улицы по ліьв .
Тимошъ Теплушичъ
Сидоръ Гобневичъ .

А
А

(4)
(4)

Аі (14)
ві (12)
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84 Садибы, пруты.

ЗЗеремей Петриничъ
д . (4)
•Сенько Кгета
д (4)
Сума въ тон улочц : Селибнихъ прутъ л£ (35); повинность съ кождого прута по пенезей с (5). Огородныхь
прутъ р (100); повинность съ кождого прута по пенезей
полъ Т (2 а).

Огороды, пруты.

зі (17)
si (16)

Улица Кошнерская.
Первая полать зъ улици Берестейское по щшв .
Лукашъ Еолейченя
Трухонъ Гаойковичъ
Грынь
Демидъ Олешковичъ
Куцъ Качковичъ
Сидоръ Михно БИНКОВИЧЪ
Конахъ Кольхъ
Пацъ Кувага
Иванъ Тишевичъ
Иванъ Вербнло
Данило Горщикъ
Марко Усень
Денисъ Толстоногій
Хведко Щырба

г (3)
е
. ва/в (27г) А
г (3)
А
g (5)
е
J
г*/я (3 A) €
г (3) , А
ва/д i^h) г
. . в г / д {23U)А
в (2)
Д
г (3)
А
а
г /д (З 4) А
га/в (З з) 3
г
в (2)
Т (3)
А

•

(4)
(4)
(5)

(5)
(4)
(3)
(4)
(4)
(4)
(4)
(7)
(3)
(4)

Другая улицы пгоейжъ полать по л в .
ва/в (2 з) т
а
1
• . . . в /в (г /*) т
в?/в (2 г) г
А
в (2)
а
в /в (2 з)Л
в (2)
А
а
в /в (2 а) г
г
в (2)
а
Г /Д ( з О 3

Иванъ Иволичъ
Мацько Щерба
Веремей
Зань Кушиеръ .
Пашко Сенковичъ
Иванъ Дуда
Василь Горновецъ
Марко . •
Воца Шевелиха
а

Сума въ той улици: Селибныхъ прутъ §д /д (61 ЧІ);
повинность съ кождого прута по пенезей б (5). Огородныхъ прутъ ча (91); повинность съ кождого по пенезей
полъ г (2 Vi).

(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
(4)

(з)
(3)
(7).
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Великая.

Первая полатъ зъ ринку по щтв .
Садибы пруты. Огородовъ пруты. С ножат. пруты.

Иванъ Мардаревичъ
Андрей Сойка "

. . . . . . .

Тотъ же.

Мааимъ Мардаровичъ

s
s

(6)
(6)

Т Я _ (3 7 0 " Г

Сидоръ Гобиевцчъ
.
Тотъ же
.
Михпо Подуховичъ
'..'
Григоръ Ухачевнчъ
Иляшъ Тевелевичъ
Марко Матееішчъ
Василь Матіевичъ
Пилипъ Мощігло
Мартпнъ Пилшювичъ
Иванъ Пахеевичъ
Семенъ Пахеревичъ
Яриохъ Иссакъ
Оннеько Трист нпцкій .
Иванъ Конаховичъ
Хведко Лоиенасъ
Миць Иваиовичъ • • • • . . .
Костюкъ Мордаиевичъ
Грынашъ
Андрей
Макаръ Конаховичъ
Дорошъ ЕЛХІІІІОВИЧЪ • • • • . . . . . . .
Огапа Поиадішая
Оле^а Иваповпчъ
Игнатъ Марковичъ
Денисъ Петрииевичъ
ЮЦ'ь
Елхпмъ Оторчилоішчъ
мъ
Мааи
Мардаровичь
Пашко С р к а
Терехъ Сторчнловачъ
Тотъ же . . . .
И в а н ъ Карасевичъ

га/в (З 2)
га/д (З 1 /*)

. .
.'.
.'.'
.

. г /в (37з)
. Г7В (з а)'
. га/д (3 'Д)
. 7
(3)
f
(3)
г
(3)
f
(3)
•. • . 7 • (3)
f.
(3)
г
(3)
г
(3)
. д
(4)
в а / д ' (2 ^)
в а / д (2 7і)
г
(3)
г
(3)
f
(3)
г
(3)
. 7
(3).
г
(3)
- . .
г
(3)
-.7
(3)
г
(3)
. іі' д (2 4)
f1
(3)

•

. . . .

а

. . . . . . .

в«/д
г
д
f
. Гіа/В
л7д
Ц

(2 1 /,)
(3)
(4)
(3)
(2'А)
(I3/.)
(2)

г
г
г
д
з
д
д

(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(7)
(4)
(4)
(9)

&
д
д
д
Д
Д
А
&
з
^
з
з
з
д
д
д
Д
Л

(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(9)
(7)
(9)
(7)
(7)
(7)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)

А
(4)
Д
(і)
гі ( 1 3 )
е
(5)
с
(5)
в
(2)
д
(1)

Па/„ (2 а) s

(6)

т
д

(3)
(4)

и

(8)

-

86 Садибы, пруты. Огороды, пруты. С ножат. пруты.

Хведко Мардаровичъ
Артимъ Палюховичъ .
Ходоръ Морда
Ониско Тристеницкій
Олекса Ивановичъ
Ярмошъ Песакъ
Демидъ Дмитровичъ
Тотъ же
Куцъ Великій
Тотъ же .

• в 7, (21h)

s

- (6)

(3)

s

(6)

« • • А ' (4)
д
(4)

д
А

(4)
(4)

•
г

. . . .

к
śi
śi
и
иі
иі
л
л
иі
Пі

(20)
(16)
(16)
(8)
(18)
(18)
(ЗО)
(30)
(18)
(18)..

Другая полить зь ринку по л в .
Садибы пруты.

Щасный Пацковичъ
Лазко Гобневичъ
Семіонъ Кошодавеея
Степанъ Палюховичъ.
Хведко Конаховичъ
Ярошъ Мартиновичъ
Лацъ Кошодавовичъ
Павелъ Теля
Грыцъ Кошодавичъ
Иванъ Дмитровичъ
Остапко Ходековичъ
Тимошъ Карасевичъ
Вакула Карасевичъ
Василій Фалей
Устииъ
Павелъ Палюхъ
Ходоръ Морда
Иванъ Сенковичъ . •
Блхимъ Жоравлевичъ
Вакула а Схасилъ Песакъ
Хведко Зубковичъ
Трохимъ Гончаръ
Тотъ же
Миско
Тоіъ же
Мацко Клнмовичъ
Хведко Череднивъ
Хведко Борзобогатый

г

3

в /д (2 Д)
г
(3)
а
• г /д (З'Д)
г
(3)
а
Г /В (З г)
г7„ (3 г)
. га/в (3 г)
га/в (З а)
• ••
ва/в (2 г)
аа/в (1 г)
аа/в (1 г)
ва/в (2'/г)
в"а/в (2 г)
д7„ ( і а)
ва/в (2 J A)
ва/в (2 J A)
• . . . . в-.Тд (2 У*)
ва/в (2 2)
ва/в (2 2)
u
(2)
а
г /в (З «)
г
(3)
f
(3)
7
(3)
г
(3)
ва/д (2 <)
г
[3)
а
г /д (37<)

Огородовъ пруты..

f
•&
аі
д
Д
д
Д
Д
г
г
г
А
г
А
А
А
А"
Д
А
Д
Г
&
4
з
з
д
с
е

(З)
(9)
(И)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(3)
(3)
(3)
(4)
(3)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(Щ
(9)
(9)
(7)
(7)
(4)
(5)
(5)

-
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Огороды, пруты.

'Ониско Страхъ . •
д" лп
з
Мицъ Матеевичъ
д" m
аі
Таврило а Мартинъ
д* (4:)
з
Иванъ Гиричъ
А • (4)
ЛІ
Пашко Геркъ
(4)
п
д~
Денись Петраневичъ
д" л^)
fi
М И Ц Ъ Матеевичъ
/^)
р,
д~
Таврило Фелеевичъ
д" (4) ' п
Ма^имъ Мордановичъ • • • • . . . . . . . . . . . » "
(4)
п

(7)
(ц)
(.7)
(11)
(13)
(13)
(jg\
("131
(131

3

Сума нъ той улици: Селибнихъ прутъ ^А Д (236 Д); '
повинность

отъ кождого

по п незей е (5). Оіородныхъ

прутъ упд (484); повинность зъ кождого по п незей полъ
"г (2 г). С ножатныхъ

прутъ рче (195); повинность зъ

кождого по п незей полъ ( г).

Улица Луковская.
Першая полать зъ ринку по прав .
Садибы пруты. Огород, пруты. С ножат. пруты.
е

ковь

••2» Ч Р
Романъ Сугайскій . - • . . . .
Янъ Коваль
Вода вдова
Андрей Лазебнивъ • • • . . . . . . .
Войтикъ
Ярошъ
Томкова Мельничка
Хведко Гнойко . . . • • .
Тотъ же
. . . . ,
Иванъ Тнойісовичъ
Сенько Гиойковичъ . . • •
Уляна вдова . . . •
Михалко Кисло
'^омко
Игнатъ Вальчичъ
Яцко Кушнеръ
Млыиарова
Лазебнивъ
Хведко Борзобогатъ
Станиславъ

г7„ (З г) А (4)
в г / д (2 3 Д) г (3)
. . ' . " . в'/д (2 1 /*) г (3)
'. . . . в г / д (2 3 Д) г ( 3 )
. . .
в а / д (2 l / t ) Т (3)
. fV. (З 1 /*) б (5)
f
(3)
6 (б)
f
/3)
s (6)
•• •. Т*/г ( З 7 а ) д ( 4 )
- . . .
fa/r ( З 7 з ) -д" (4)
г а / г (З з) -А" ( 4 )
fa/B ( З ' Д ) и (8)
Тв/Г (З'/з) А*
(4)
а
г /„ (З 2 ) • ( 9 )
га/г ( з з) А (4)
га/г (З з) и ( 8 )
f
(3)
ді ( ц )
f
(3)
и (8)
f
(3)
ga ( 2 1 )
г (3)
й" ( 8 )
g (5)
не (25)

вольныхъ!

д (4)

^, (

l 3

ai (11)
* (9).

)

-
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Другая полить зъ ринку по лпсіь.
Садибы пруты.

Огород, нругі:.

Л л я ц ъ церковный
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. i . ( 1 0 )
Давелъ попъ на церковь
. . . . . . . . .
4 . . . .
.
Я н ъ Коваль
.. .. .. .. .. .. ,. .. .. _г7д ( 3 % )
Яротъ
г'/д .(З. 1 /*)
Тотъ ж е
гр/д ( 3 % )
Митко попъ
ва/в (2.7г)
Иванъ Пилиповичъ . . . . . . . . . . . . . . . .
f
(3)
Миско Д хтяръ
• . . . . . •
f
(3)
Хведоръ Кисловнчъ
Т
(3)
Мартинъ Борзиловичъ
. г
(3)
Савка
в
(2)
Грицъ Коваль
• . • • . . . . . .
в
(2)
Стасикъ
в
(2)
Митко Дегтяръ
г
(з)
Тонко Бладковичъ
Т (3)
Сумма въ той улпци: Селибиыхъ нрутъ рзг (117), то
есть вольныхъ прутъ п7в(13 2 ) , на плат прутъ рг*/в (103 г);
повинность съ кождого прута по пенезей с (5). Огородныхъ прутовъ слз (237), то есть вольныхъ прутъ s7„ (б7г),
на плат прутъ сл7в (2307г); повинность зъ кождого по
пенезей полъ г (2 7г). С ножатныхъ прутъ лз (37); повинность съ кождого по пенезей полъ.

, ВОДЕ.
в / в (2 7 з ) { ныхъ аі ( 1 1 )
Г .(1О 2 )
Г( Ю )
в (2)
г. (3)
s
(6)
s
(б)
ś
(6)
г
(3)
г
(3)
Т (3)
з
(7)
ді (11)
а

У л и ц а Д у б р о в и ц к а я.
Первая полать зъ улгщи Луновской по прав .
Матей Кобилецъ
Иванъ Гнойковичъ
Лаврешъ Кобилецъ <.
Яцъ
Наумъ
Гораимъ Бранцевичъ
Яцко Самотиевичъ
Иванъ Гнойковичъ
Яцко Самотиевичъ
^омкова
Иванъ Гнойковичъ
Тимошъ Горновецъ
Иванъ Гнойковичъ

. . г я (38А)
в7 в (27г,)
к3/в (27г)
а
в /в (2.7>)
. . в7„ (27s)
г
(3)
. . • • . . . .
—
—
—
—
—
•
—
. —

Т (10)
д" (4)
Д (4)
Д (4)
А (4)
Т (ю)
к (20)
к ^о)
к" (20)
д(„ (48)
si- (16)
g, ( 1 б \
gi (16)

-

89 Садибы пруты.

Огород, пруты.

SI

(16)
(16)

Ś

(6)

SI

Яцко .

• • •
Ярошъ

штшт

w.

3

Другая полать съ тоежъ улице по л в .
в
г
в
г
г
г
57а

Троцъ Сидоровичъ
Войтко .
Длоздова вдова . . . . . .
Мартинъ Сухометъ
Яцко Щирбина
Петриха вдова
Иванъ •
Мацко Кочениновичъ
Иванъ Скирмонтовъ . . . . . .
Тимошъ Скирмонтовъ
Лаврешъ Дроздовецъ

е

Ярошъ

a

Sl ( 1 2 )

Яцъ
Андрей Мажчикъ
Сума
повинность

въ той улица:
съ кождого

(4)
•-• (4)
?А
(3)

А"

(2 7*) А" (4)
(27.) А
U)"
(4)
(27.) • А
(37.) ' ВІ (12)
(З7і) ВІ (12)
(27.) А" (4)
(37.) ВІ (12)
Śl / Ц167 2 )

Н

Манецъ . . . . •

Г

(3)

S7."
?/.
г7,
57.

•

А

(3)'

В*/.*

Шимко Кочениновичъ

—
селибныхъ прутъ ни7д
по пенезей

(2)
(4)
(3)

В

(2)
(3)
(2)
(3)

ч (90)

(587<);

6 (5). Огородныхъ

прутъ уоз7« (477 У.); повинность съ кождого по пенезей г (5).

Улица Гончарская.
первая полать зъ рщку по прдв ,
Садибы пруты.

• ••
:
Лецъ . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Сенко Купчицъ .
Степанъ Жел зкр
• . , . . . •.
Пашко . . « •
Другая

полать

зъ ринку

Михайло Кисло
. .
Мартинъ Губовичъ . . . І
Плацъ костельный
Янъ Скирмонтовъ. Пляцъ ему воленъ отъ плату
для того, ижъ не мало огородовъ его на войтовство даных-ь у ВОДОЕИ заняло се.

д.
л
д
в

Огород, пруты.

(17.)'
(i)
(i)
(2)

С ножат. пруты.

5 (2)
77. (37.)
S7. (і7 2 )
г (в)'

по л в .

в 7 . (27*) Т
в7. (27.) г
и (8)
6і

(15)

(3)
(3)
—

д^. (39)

БОЛЬНЫХ!..

і~ (Ю)воіьн.
12

- 90 Садибы пруты. Огороди, пруты. С ножат. пруты.

Трохимъ Скирмонтовъ
Тотъ же Скирмонтъ
Плацъ Плебанскій
Савка Скирмонтовъ
Андрей
Лучка Миликовичъ
Олешко
Степанъ Гавриловичъ . .
Хоминая
Мартинъ Требичъ
Михайло Кисло
Ничипоръ Гончаръ \
Юрекъ . : . . •
Иванъ Бабичъ
Ваца Шевелиха

. . г
(3)
а
л Д (1 г)
•• 6
(5)
а
. . . . . . .
в /д (2 *Д)
г
(3)
Т (3)
''.' . . ' . ' . . . . ?
(3)
г
(3)
г
(3)
г
в /„ (23Д)
« •
—
—
. . ,
—
—

е
г
ді
Д
5
д
6
д
д
Д
£
g
1
в

(5)
(З)
(14)
(4)
(6)
(4)
" (5)
(4)
(і)
(4)
(9) '
(5)
(1)
(2)
—

вольныхъ.

лі (11)
л'/, (1 а)
и (8)
РД (З1/»).

Въ тыл тоежъ полати, надь болотомъ.
Сенько Лазковичъ
Василь Добринецъ
Хведко Гнойковнчъ

—
—
—

£
(5)
—
а
д /в (4 г)
—
—
gi (15).

Улица Горбовская.
первая полать зъ ринку по прав .
Мацко Гордеевичъ
Килихъ •
Ваца Шевелиха
Ничипоръ Гончаръ . . . . :
Хведоръ Борзобогатый
Петрапіъ
Пронъ . .
Яцко Кушнеръ
Ваца Шевелиха

Садибы пруты. Огород, пруты.
, аг/д (1 3 Д) г (3)
4Г/Д (I 3 /*) г (3)
аР/д (і 3 / 4 ) г (3)
аг/д (1 3 Д) г (3)
д»/д ( і у 4 ) г (3)
*"/д (l 1 /*) г (3)
J-/. (1%) г (3)
да/в ( і ' Д ) f (З)
в
(2)
г (3)

Другая полать зъ ринку по лт .
Андрей Швецъ
Иванъ МанЕОВичъ а Юрко
Сенько Дацковнчъ а Василь
Яцына Шевелевнчъ
Сума въ тыхъулпцахъ: селибпыа%пил/г(881/г), то есть:
вольных» прутъ к и (28), наплат прутъ | . (60 з); по-

в
(2)
а*Д (1 з)
5аД (2'Д)
в
(2)

г
г
г
г

(3)
(3)
(3)
(з)

-
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-

винность зъ каждого прута по пенезей б (5). Оюродныхъ
прутъ р.ос'/в (175 г), то есть: вольныхъ прутъ кг (23), ма
а
плат
рнв / Е (152 г); повинность зъ кождого прута по
пенезей полъ г (2 2). С ножатныхъ ирутъ н (50), то есть:
вольныхъ прутъ Т (10), на плат
прутъ м (40); повинность съ кождого прута по пепезей 7, ( г).

Тогожъ м ста Нещатскаг о огороды и моркги на предм стью.
Моркги надъ ставкомъ.
М о р г и*
ИРЯНЪ ГНОЙКОВИЧЪ

л

(1)

а

(1)

а

(1)

а

(1)

Хведко Гаонко

а

(1)

Сенко Гнойво

а

(1)

Андрей Лазебникъ

а

(1)

Лопъ Давелъ
. а
Сенко Гнойко
а
Тотъ же .
а
Сума тыхъ морговъ лі (11); повинность зъ кождого по гр. г (3). "

(1)
(1)
(1)

Матей Кобилецъ

.

. . .

Ярошъ
Тотъ же

» .

.

.

Огороды надъ ставкомъ.
(Въ тыд

улице Луковское правое полати, обаполъ улочки огородовъ).
На первой сторон

улочки.
Ц р у т ы.

Хведко Гнойко
Сенко Гнойко . •
Трохпмъ Сидоровичъ
Дроздчиха вдова .
Олехно Зъшвецъ
Сенко Гнойковичъ

. . .
. .. .

щ
иі
ді
Г
Г
Лі

(45)
(18)
(14)
(Ю)
(10)
(14).

На другой сторон тоежъ улочки.
Сидоръ Бычковичъ
Хведко Гнойко
Ярошъ
Тотъ же
Пацъ Росликовичъ
Иванъ Лойковичъ
Андрей Лазебаикъ

.

да/Е
діа/„
. сі
6і
ки
кн
. . . . ; . . . ' .
ііс

( і а)
(14 1 /*)
(15)
(15)
(28)
(28)
(25)

-
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Пруты.

Иванъ Лазебнивъ
Грицъ Ковалъ
Гацъ Еовалъ

. ві
• І
ли

(12)
(60)
(32).

Огороди въ тил шацовъ улици Дубровицкое, полати правое.
Хведко Гнойко
Той же
Петровая вдова .

лв~
лв
śi

(32)
(32)
(іб).

Огороди на гумна.
Улица Гуменная отъ болота Островскаго ку гостинцу Горбовскому.
(Напервей отъ болота по іірав ).
Пруты.

Хведоръ Климковичъ . . . - . . '
ЕСЕО Булдисовичъ а Мацъ Щпрба
Михайло Кисло
Иванъ Лизко Гобыевичъ
Иванъ Величковнчъ
Пацъ ВелакШ
Мицъ Денисовичъ

С

si (16)
ді ( 1 4 )
л а / в (1 г)
аі ( 1 1 )
а
/л
{lU)
7 Д " ' ( 3 Д) п
g
(5).

и о ж а т и.

(13)

Улочка зъ улици Кушнерское до Гуменной.
Тотъ же Мицъ
s
(6)
Тишъ Олехновачъ
. . . ді (14)
Снмонъ Гордеевинъ.
к7„ (20 з)
Шевелиха
.
кл7в(2і72)
Малецъ Кужолчичъ зъ Гринемъ . . . . • • • • . . " . . . .
иі (18)
Ивашко Хомичъ
. . . ^.і (19)
Стецъ Крнваборода.
кл7в(2і72).
Улица зъ улици Б рестейской отъ жидовъ до тоешъ, надъ которею дучи до гуиенъ по прав .
Огронъ жидъ
Кгресъ Анцъ ПикуличъМакаръ Требичъ . . .
'

-

;

. .

ві (12) Ті7 в ( і з а)
аі (11).

Надъ улицею Гуменною тамъ же по прав .

Михио Онисковнчъ • .' .
Хацъ Мариничъ' • • .'
Демидъ Дмитровичъ

. . . . . . .

—
вг7 в ( 1 2 7 з )
' &і /я (117а)
. . . аі ( ц )
:
л

— 93
Пацъ ВеликШ
Хома Зовзвода . . ..
Данило Дмитровичъ
Андрей Волинецъ
Иванъ Дмитровичъ
Веремей Петриннчъ . • •
Иванъ Вербило
Грпнъ Волосовичъ
Иванъ Карасевичъ
Сенко Болсумовичъ . •
Андрей Пацковичъ
На другой сторон

...

.......

.

. . .
. . .

• •
;
.

Пруты.
С ножатк.
а
Г /„ (107s)
Г
(10)
£а/в (9 г)
.&
(9)
а
й /в (8 г)
и
(8)
з7в
(77г)
3
(7)
sa/B
(6 2)
s
(6)
а
е /в
(5 а).

тое улици Гуменное отъ тогожъ болота по л в .

Лецукъ Хаенцевичъ
Сакъ Непелецъ

£г
3
Тіа/в
& '
Т
ді
ві
. гі
ді
gi
si
Зі
йі
^і

Тотъ же
Михайло Кисло
Тотъ же
Иванъ Гобень зъ братомъ
Зарубка
Янъ Скирмонтовъ
Той же
Лукашъ Колейко зъ братомъ
Илько Петраневичъ
Мацько Гордеевичъ
Романъ Барановичъ
Тотъ же зъ братаничи
Ермахъ Песакъ
Сенько Гнойковичъ . •
Иванъ Мойсеевичъ
Иванъ Вабичъ
Миеько Вичковичъ .
Олешко Шевчко • .
Ояиско Еськовичъ
Иванъ Гнойковичъ
Иванъ Тишевичъ
Тимофей Теплуха
Сацъ Кошодалъ
^Сеыіонъ Кошодалъ
Шванъ \ Самотикъ

-

.

(15)
(7)
(13Vs)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

к
(20)
ка (21)
зг (17)
зі7„ (17 Vz)
Г/ в (10 г)
7
(10).
&ІХ
(9 г)
. . &
(9)
а
и /в (8 а)
и
(8)
а
з" /8 .(7 7«)
3
(7)
. . . sa/„
(б7з)

-
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Пруты.

Х Б ДКО ЕЛИНОВИЧЪ

.

.

.

ś

С

н о ж а т и.

(6)

ТОЙ же
. . :
е
Сума въ тыхъ огород хъ: оюродныхъ прутъ ^ари (1108);
повинность зъ кождого по пенезей л (1); с ножатныхъ в /в
(12 7г); повинность зъ кождого по полъ, пенезей кд (21).
3
Сума всихъ прутовъ м ста Пещатского ^дфз д (4507 А),
3
то есть: въ ринку селибныхъ прутъ з 7 д (6О Д)> вольныхъ прутъ
i
г7 в (37з), жплат щучъ нз7д (57 U). Въ улицахъ—селибныхъ
л
прутъ шд7в (8317г), то есть: вольныхъ прутъ ш /в (417г),
4
на плат t (790). При селидбахъ огородныхъ прутъ ^всп (2213),
а
то есть вольныхъ прутъ н^7в (59 7г), «я плат прутъ ^врнг /в
(21537z). Л а предм стью огородныхъ прутъ ^Гри (1108) на
плат , с ножатныхъ прутъ счд7 в (2947а), то есть: вольныхъ
прутъ Г (10), на плат спд7в (2847а).
Сума вс хъ иоркговъ м ста Песчатца ді (11) на плат .

в

(б 7*).

Волока м ста Пещатскаго.
НаддавЕН ку волокавіъ для болотъ на
волоки незуполніе въ концу волокъ м стскихх, въ концу огородовъ гуменныхъ
отъ Горбова
отъ Полосокъ
у Верейцахъ.
у Хм льиомъ.
Моркги.
Моркгя.

Личба волокъ.

а

(1) Грицъ зъ братомъ его Кошодаловичъ

д

(і)

га/в ( 3 7 г )

(4)
(4)

г7„ ( 3 7 г )
г 7 в (З г).

Въ концу тыхже волокъ у Боровомъ.
в
Т

(2) Петрашъ, Яцко Вощігловичи . . . . . . . . .
(3) Иванъ, Левко Вощиловичц . . . . . . . . . .

д
д

Таиъ же въ Боровоиъ и въ Визбищ .
h

(4) М и ц ъ Денисовичъ Сколейковою

д

(4)

Р/в

(37г)

6

(5) Мартинъ Трухонъ Игнатовичъ . .

д

(4)

?7В

(З7а).

д

(4)

г7„

(3 7 з )

у
s

Г о р о ш к о в щ и з н

(6) Стасъ Воеводчичъ, Янво Пацковичъ

.

Между гостикцоиъ Берскимъ и Горбовснимъ отъ заст нку и боку волокъ и стскихъ первого поля.
3
и
4.

(7) Щ е т ъ Пацковичъ а Зубка . . . . . . . . .
г
(8) Тишъ Олехновичъ
Т
(9) Павелъ Палюхъ а Байборода
- г

(3)
(3)
(3)

?/„ ( з 7 а )
г»/, ( З 7 г )
г 7 , (3 7г).

Въ концу третьего поля отъ заст нку Скирионтовскаго въ Подголочью.
Г
аі

( 1 0 ) Демидъ См ховичъ съ трема браты . . . . . .
(11.) Романъ Барановичъ

г
Г

(3)
(з)

?/, (З7з)
Т'/, ( 3 7 з )

.

- 95 оть Горбова.
у Берейцахъ.
Моркги.

•Лнчба волокъ.

ві
гі
ді

€і.
si

( 1 2 ) Демидъ САІ ХОВИЧЪ съ трема браты • . . . . . . г
( 1 3 ) Лазко, Иванъ Гобневичи
f
( 1 4 ) Гарасимова Шевелиха .. . . . . . . . . . . f
(15)
г
( 1 6 ) Ермахъ Песаковичъ
г

отъ '.Полосокъ.
у Хм льномь.
Моркги.

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

г7„
?7в
77в

г.
F7.

(з7О
(370
(3 70
(3 70

(370-

Для болотъ на волоки незуполніи въ Подголочью у Верейцахъ.
Зі
иі
••&
к
ка
кв
кг
кд
ке
KS
кз
кн
к^о
л
лд
лв
лг
лд
ле
AS
лз
ли
лФ
л\
мл
лГв
м
мд
щ
№
мз

( 1 7 ) Тотъ же а Сидоръ Бычковичъ
( 1 8 ) Мартинъ Борздиловичъ зъ Гораиноыъ
(19) Хацъ, Еско Маргсги
( 2 0 ) Иванъ Бабичъ
(2.1) Еско Билбасовичъ
( 2 2 ) Иванъ Губаръ зъ братаничами . . ( 2 3 ) Терехъ Сторчило
( 2 4 ) Игнатъ Пугаченя съ тремя браты
(25) Огронъ Мошевичъ, Ермахъ Песакъ
(26) Иванъ, Крпваевъ зять . - . - . . '
(27) Тотъ же зъ Гацомъ Онисковичемъ . . . . . . .
( 2 8 ) Хома зо Вздвова
( 2 9 ) Огронъ Мошевичъ . . ,
( 3 0 ) Левонъ Шлома Мошевичъ
( 3 1 ) Олешко, Яцко Ш е в ч а к и
( 3 2 ) Василей Горбовскій
( 3 3 ) Лучъка з ъ Грицомъ а Сидоровичи
( 3 4 ) Хведькп два Конахокичи с ъ Климовичомъ . . .
( 3 5 ) П а ц ъ Росликъ, Курило Скелетичъ, зять . . . .
( 3 6 ) Иванъ См хъ, Тигаъ а И в а н ъ и П а ц ъ Великій .
( 3 7 ) Сепко Кгелетичъ . . . . . t . . . . . . .
( 3 8 ) Михно, Иванъ Онисковичи
( 3 9 ) Олена Ояисковна, Степанъ Атребичъ
( 4 0 ) П а ц ъ Великій
( 4 1 ) Ходоръ Морда съ пасинками
( 4 2 ) Волосъ Чоботкопнчъ, Гринъ Гнойко а Марко .
( 4 3 ) Василь Д довичъ з ъ Ж и л и ч о м ъ . . . . . . .
( 4 4 ) Иванъ Гнойковичъ
(45) Борисъ Дудичъ съ Устимомъ а Онискомъ . •
(46) Грынецъ а Сколучовъ
(47) Хведько, Иванъ Гримашевичи съ Костюкомъ Ярошомъ

г
в
г

(3)
(2)
(з)

(37.)
77в "(3 70
Г7В
P/e

7в
Г7в
Г7в
Гв

Г7в

г7в
гв

г7„

(370
' (370
(370
(З О
(370

(3 70
(з 70
(370
(370
(3 70

(370

(3 70

Г в (3 70
г'/.
Г7в

в

&
а
а
а
л
а
в
в
в
в

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)

в

(2)

(3 70
(370

в

(2)
(2)

в
в
в

(2)
(2)

в
в'
в
в

(2)
(2)
(2)
(2)

в
в
в

(2)
(2):
(2)

(2)

(2)

.

-
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Жичба волокъ.

л\и
л&
н
на
нв
нг
нд
не
HS
ИЗ
ни
н-05
|д
gB
|г
аД"
26
gs
Нз
|и

( 4 8 ) Васка Десаковичъ, Яцко з ъ Б лой
( 4 9 ) Андрей Нянчичъ, Кгресъ • Анципикудикъ . . .
(50) Мацко Щерба . . . . . . . . . . . . . .
( 5 1 ) М а р т и н ъ Т р е б и ч ъ , Г р и ц ъ , М а р к о , И в а н ъ . •- ..
( 5 2 ) Тимофей, М и с к о Т е ш г у ш и ч и ; а Я р о ш ъ
( 5 3 ) Хведько Д о п е я и ч ь
( 5 4 ) Х в и л я Добронизкій с ъ Кривобородою . . . . .
( 5 5 ) , В а к у л а , Т и м о ш ъ К а р а с е е в п ч и .. . . . . . . . . . .
(56), Иванъ, Игнатъ Карасеевичи
( 5 7 ) Пронъ Шершень зъ Няремеевого . . . . . .
( 5 8 ) Сакъ Н е п е л е ц ъ , . . . . . . . . . . . . .
. • • •
( 5 9 ) Сенко Д о р о г а ч а н и н ъ , . М и х а й л о . К у п р и н ъ . . .
( 6 0 ) Марко з ъ Васалеиъ Матеевичи . . . . . . . .
( 6 1 ) М п ц ъ Совка, С е н ь к о , Г н о й к о а М а к а р ъ . . .
( 6 2 ) Максимъ Майдаровичъ а Хведько
( 6 3 ) Хвецко Майдаровичъ а. Артимъ Пилиховъ . . .
( 6 4 ) Пашко Гирка з ъ сыномъ Иваномъ . . . . . .
( 6 5 ) Л а в р е ш ъ К о б и л е ц ъ , К о н д р а т ъ , Сенько а М а р к о .
( 6 6 ) Ыатей К о б и л е ц ъ
( 6 7 ) К у ц ъ Великін з ъ пасинкомъ. ,
( 6 8 ) Филя Д о б р и н и ц к і й .

1-е.

(69) ]
/ 7 0 ч i Ba церковь

оа

(71) Сидоръ Гобневичъ. '

0B

ог
од
ос
os
оз
ои

W
(73)
(74)
(75)
(76)
(77)
(78)

6Ф
п
ііа

(79) Сенько, Хведко Гнойковичи
(80) Евхимъ Сторчило.
(81) Иванъ Болсукъ.

пв

(82)

пд
пе

L . 4 1 На войтовство вольныхъ.
(84)
(85)

Л Яроцкій Хомичъ
/
.
'
Ермахъ Песакъ, Моисей Тацка.
Иванъ Майдаровецъ.
Демидъ См ховичъ братъ его.
•]
_. .
Г ^ в е Д ь к о Гноиковичъ.

отъ Горбова.
у Верейиахъ.
Моркги.

отъ Полосокъ.
у Хм лъномъ.
Моркги.

г

в

а
в
Т
л
л
в
в
в
в
в
в"
в
в
л
в
а
а
л

(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)

в
в
в

(2)
(2)
(2)
(2)

вольныхъ.

-
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Іичба, волоки

ns
пз
пи

(86)
(87)
Янъ Скирмонтъ.
(88)
fi-e- (89)
ч
(90) Симонъ Гордеевичъ.

ча
чв

(92)

Михайло Кисло

. . . . . . . .

€

(5)

(93) Лавринъ, Марко Шершни.
(94) Шевелиха а Симонъ а Мацъ Гордеевичи.
(95) Еремей Петриничъ, Грицъ Манцовичъ.
(96) Иванъ, Сенько Пахарій, Гацъ Онисковичъ.
4S
чз (97) Симонъ, Мацко Гордеевичи, Грицъ Манцовичъ а Шевелиха.
чи (98) Илько Петриничъ, Андрей Лазебникъ.
ч
(99) Денисъ Петраневичъ, Шевелиха а Еско.
р (100) Хведько Кунаховичъ съ Куцомъ а Ярмахъ.
ра (101) Захлевній зъ Бичкомъ.
рв (102) Макаръ Конаховичъ, Романъ Баранъ а Остапко.
рг (103) Иванъ Тишевичъ, Михно Палиховичъ.
рд (104) Андрей Волчинецъ, Костюкъ, Грицъ Коваль а Кошкодавъ.
ре (105) Макаръ Конаховичъ.
ps (106) Манысо, Пронь Шерни, Романъ Барановичъ.
рЗ (107) Сакъ Непелецъ, Сидоръ Бичковичъ.
Кутому м сту влокъ рз (107) кгрунту среднего, то есть: навойтовство влокъг (3)
вольн., на церковь в (2) вольн., на плат рв (102).
Повинности: циншу грошей д(40), за толоки грошей кі (12), чинить грошей нв(52).
чг
чд
Ч

П о м
(Резы).

Должиии
гинуровъ.

Пречини
Щутовъ,

^І

р а.
и

МоріОвЪ.

и
• :

.

зж
прутовъ.

Поле концами ку Горбову.
ке (25)
иі (18) л
(30)
a
Ss(56)Xe /B(35V2)
61 (15) ма
31 (17) л
кг/(23) лг
н (60) І

* (9)
•& (9)
* (9)

37. (7 V») Недостав. по мбр. F"/.(3 %)
& ' (9) V
аі ( И ) ) Н е д о с т а в - п о М°Р- й W

Поле от* Добринки ку Полоскаиъ.
(41) в „(2 У н (8)
аі ( Ц )
(30)
'*' ( И ) ' іі
(11)
Г
(33)
(10)
Н. ( Ц )
е
(60)
I /. (б V») и (11)

Для тою, ижъ прн
пом р вымнияючн
волоки занято кгрунту иановъ Горбовскихъ, которого онн
поступнтн не хот дн,
а тамтонъ иатниъ
кгрунгь нхъ прпворочаючн волокъ утято ведле, аа то наддавкн ку тниъ р зомъ дайн суть.

Въ боку тогожъ поля тыхъ р аъ ку трвтыму волю.
лв (32) лг

(33)

Г

(10)*і

(П)
13

- 98 Поле третее отъ поля средняго ку наддавкоиъ.
Рези третьяю
пом
-

+
Г
€i
°"г

Должина шнуровъ.

Пречина прутовъ.

"Ч: и к
Моркювъ,

и

т ъ
прутовъ.

(9)
КА (24)
п7д(іа3Д)
ді (Ц)
(10) Jts
(36)
*
(9) лок. а'/, (17.) «' ( U )
(15)
ш/в7Л41/27«)
и (8)
ді (11)
(73) н
(50)
• ' Ś7. (6 7«) лок; S (1) ді
(11) S 7 " ( 1 7 . )
Ладдавковъ всихъ въ тоиъ м ст для болотъ и м стъ ничемныхъ влокъ £ і9) г (3).

А . (47 а ).

Граница.

На всходъ сонца бокомъ отъ боку волокъ села Добринки; на полудне концами отъ
волокъ села Лолосокъ наддавковъ и заст иковъ м йщкихь; на заходъ бокомъ отъ боку
волокъ села Вичолковъ; на цулноцъ концами отъ обруба Скнрмонтового и моркговъ и
огородовъ м йсцкихъ u отъ границы Горбовское и заст нку м йсцвого.

Заст нки.
Въ боку наддавковъ м йсцкихъ у Верейцахъ надъ болотомъ Хотиловскимъ отъ граници Горбовской мор. Г (10) подлыхъ.

*Приняли отъ иаддатковъ.
Морти:

Яцъ Колбащинъ
А (4)
Ворзобогатый старый
. ЁІ (2)
Яцъ Еостуля
в (2)
Иванъ Сомотіяна
в (2).
Повинность зъ моркговъ по грошей в (2).
Въ боку тыхъ же наддавковъ м сткихъ у Верейцахъ отъ боку водокъ первого поля
при граници Горбовской мор. ś (6) подлыхъ принялъ Хведоръ Климовичъ.
Повинность зъ мор. но гр. в (2).
Въ концу тогожъ поля волокъ м сткихъ при той же граница Горбовской и отъ
граници Добринское л су и с ножати мор. и (8) л сныхъ преподлыхъ.
Повинность зъ мор. по пенезей € (5).
Ериилли

мориги:

Ермахъ Песаковичъ съ Кондратомъ . .
е« (15) нарокъ
З^едоръ Климовичъ
• • • € ( 5 ) | р (67).
Въ концу другого поля отъ волокъ л сныхъ Полосецкихь д су въ Зтьточью мор.
€ (5) преподлыхъ.
•>
Принялъ Мартинъ Игнатовичъ.
Потшность въ мор. по гр. польс. в (2) на ровъ | з (67).

-
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Въ концу волокъ м скихъ за наддавка?2в зъ другое стороны отъ боку волокъ л сныхъ Полосецкихъ, съ третее отъ волокъ. Дубровицы меньшое, а съ четвертое отъ л су
м ского у Голчи и наддавковъ м скихъ. л су въ Подголочъю и Горошковщизни мор. л (30)
л сныхъ преподлыхъ. Принялъ Янъ Скирмонтъ.
Повинность зъ мор. по пе^езей g (5).
Тамъ же въ Подголочью л су зъ одное стороны отъ заст нку вишей писаного, съ
другое оть волокъ Дубровици меньшое, третее отъ наддавковъ м скихъ въ Подголоцкимъ
въ клин волокъ д (4) л сныхъ преподлыхъ, дано на дрова и на випустъ всимъ м щаномъ того м ста отъ плату вольныхъ.
На врочищу въ Голочъю межи наддавками м сткими волоки £і (19), лз (37) поля
а (1) подлый. Принялъ Гацъ Колбащичъ. Повиненъ платити въ годъ грошей в (2).
Тамъ же болота ничейного мор. в' (2), съ чого платити не повиненъі
Въ концу волокъ третьего поля отъ наддавковъ м сткихъ и волокъ села Дубровицы
меньшое л су въ Муцовщизн
мор. si (16) л сныхъ подлыхъ; приняли Хведько, Кондратъ Гнойковичи; повинность зъ мор. по гр. в (2). Нижли ихъ не розроблять, маютъ
м ти воли рокъ | г (66), | з (67) на рокъ ^и (68).
мор.

Въ боку третьего поля отъ боку волокъ Вычолковстхъ зостало р зовъ лишнихъ б (5)
по мор. гі (13), приняли отъ волокъ м стцкихъ
М о р к i и:

Хведоръ Михайловичъ
Сенько Гнойковичъ р
Кондратъ Гнойковичъ
ИльяшъОлихверовичъ

р зъ
за
р за .. . . . .
р за

в (2),
' . . . .
а (1),
. . . . . . # .;
&

кв ( 2 2 )
аі ( 1 1 )
Д|

f111

, подлнхъ.

Повинность зъ мор. по гр. в (2).

Обрубъ Яна Скщмонтовъ,
который держитъ за листомъ его милости пана воеводи Виленского
королевское милости.

до воли и ласки его

На врочищ за Лютнею,
зъ двохъ сторонъ отъ м ста Пещатки, болотомъ великимъ и р кою Залютнею
пГолублею
у Верб , по ст ну концовую волокъ м стцкихъ и Вичолковскихъ, съ третее отъ границе
Мостеневское, а съ четвертое отъ граници Горбовское волокъ з (7), мор. кз (27) кгрунту
подлого.
Повинность зъ волоки по гр. g (60), а зъ мор. по гр. в (2).
Въ томъ же обруб
(вольныхъ).

болота и багна ничейного волока а (1), мор. г (3) отъ плату

Въ концу волокъ м стцкихъ третьего поля зъ другое стороны отъ р ки Лютни %
болота Великою, съ третее отъ огородовъ ипляцовъ м стцкихъ въКлин моркговъ Ді (14)
подлихъ. Принялъ Янъ Свирмонтъ.
Повинность зъ морговъ по гр. в (2).

. .

І Л И Н Ъ

100 ВОЙТОВСБІІ

На р чц Голубли млынъ. объ одеомъ кол , веснякъ, зъ.которого водле привилею
его королевской милости м рка и вси пожитки на войта м ста Дещатцкоіо идутъ.
Другій млиникъ тогожъ м ста' на р чц Вербей о5ъ одномъ кол , вешнячокъ, межи
волоками его власными, которого взято на короля его милости, ижъ на то онъ жадного
права не маетъ.

Сума доходовъ зъ волокъ м стцкихъ.
- •

Чинить копъ.

г р о ш е й ,

п е и е з е й .

Зъ возркъ рв (102) по грошей нв ( 5 2 ) . . . . .
—
пи (88) кд (24)
Зъ во^къ з (7), мор. рп (113) по грошей £ (60),
. а з ъ морг. (?) по грошей в (2)
—
f
(Ю) JWS (46)
Зъ морговъ s (6) по грошей полъ в (1 а) . . .
—
з „ (77з)
Зъ морговъ si (16) по гр. а (1)
_
—
si (16)
Зъ морговъ н (50) по пенезей ё (5)
—
кс (25)
—
Сума ве хъ доходовъ зъволокъ м стщихъ короля его милости копъ ч- .(99)/ни (58)/£(5),
которое суми въ томъ року ąs (66) убудетъ зъ морговъ е (5) по гр. полъ в (VIz), зъ
морговъ и (8) по пенезей g (5), принятыхъ на рокъ | з (67), зъ морговъ si (16) по
грошей а (1), принятыхъ на ровъ | и (68), копъ лг (33)/е (5).

Тыежъ мшцане повинни пмтити:
Еапъщизны съ корчомъ пивныхъ и медовыхъ по грошей % (60), то есть, отъ меду
копу а (1), отъ пива копу а (1), отъ гор лки гроши л (30); р зниви за камень лою по
грошей сі (15). Комориики въ м ети м шкаючіи по гр. в (2).

Сума доходовъ м ста Шщатсшо чингжъ:
копъ.

Зъ седлибныхъ
в ъ рынку прутовъ н з 7 я ( 5 7 <) п о
а
пенезей з / , (7. ») . . . . . . . . . . .
Зъ седлибныхъ въ улицах? прутовъ fr (703) по пенезей € (5)
ś
Зъ огородныхъ при садыбахъ прутовъ рнг7, (1537и)
по пенезей полъ f (27а)
и
3% тародныхъ на предм стъю по пенезей а (1) . . а
я
Зъспножатныхъиуут.спь /я(2В4%)
по пен. 7 , (7г).
З^ морговъ at (11) по грошей Т (3)
^ ь волокъ рв (102) по грошей ив (52) . . . . .
пи
Зъ волокъ з (7), зъ морг. Ті (13), зъ волоки по
грошей І (60), а зъ мор. по гр. в (2) • . . i
Зъ морвговъ 6 (5) по гр. полъ в (І7а)

—

грошей.

'

Жв ( 4 2 )
(6)

лс

(8)
(1)

ли

пенезей.

^*/х (

(35)

—
_
(88)

(38)
—
ді (14)
лг (33)
нд (54)

(10)
—

ш (Щ
57, (7%)

—
?/ д

(
—
—
—
—
~
—

-

101 копъ.

Зъ моркговъ si (16) по гр. а (1)
.
Зъ моркговъ н (50) по пенезей 6 (5) . . . ; . .

.—
—

г р о ш е й ,

п е н е з е й .

si (16)
ке (25)

—

а

Сума вс хъ доходовъ м стцкихъ чинитъ копъ риі (118)/нв/(52)/и /д 7 И (8'Д Vi). Съ
которое суыи въ томъ року | s (66) убудетъ зъ ыоркговъ е (5) по грошей полъ в ( і а),
зъ моркговъ н (50) по пенезей g (5), принятихъ на рокъ Цз (67), зъ моркговъ si (16)
по гр. а (1), принятыхъ на рокъ £и (68), копъ лг (33)/е (5).

1566 года.
Иэъ рукопнснаго отд ленія Виленской публичной Библіотеки. (Отд лъ ннвентарей).

8. Инвентарь волости Кретинской, принадлежащей къ королевскимъ им ніямъ.
Begestr włości iey hrólewśkfcy mości KretyńsMey postanowienia pomiary у płatów
s opisaniem gruntów przes mię Jakuba ZaszJcowsMego, dworzanina у rewizora iego królewskiey milosczy w ziemi Zmudzkiey roku Pańskiego 1566.

I n w e n t a r z.
Wtey włości, licząc w każdą włókę, po mórg. 30, iest włok 86l/l6/9 7 / 60 pręt., okrom
liasów, o które maią spór poddani iego królewskiey mości z poddanymi iego mości pana
Mikolaya Kuchmistrowicza, stolnika iego król. mości wielkiego xięstwa Litewskiego.
To iest: rozoranych^ 423/11/93/5; ku thym włokam w nadawkach 23/16/2VM; ziem na
osobliwy płat 35/29/209/i0; pod ogrodami włok 5/8/26; wygonów 104/17/57/Uł lyasow
26б/14/18и/2о, zaścianków 2/8/І6 2.

WOYTOWSTWO

KRETYŃSKIE.

Waluzysz Pryszmontaitys, woit.

Sioło

Dobszaicie.

włok 59/1О/77го pręt, to iest rozoranych 40, minus 1/2/24; wygonu z ulicą włok 4/13/18;
sianożęci na płacie 3/3/57s pręt.; liasu 12/26/7"/ao.

P r z у ę I i.
Włoki.

1. Mikszus Narwoszaitys z Jakubem Dopszayciem
2. Petrykus Carnysz nowo przyął dla pobudowania, ugruntowania у włoki rozrobieaia, niep©wiaiea do lat szesci tylko po połowiey cynszu płacić, to iest po
groszy 42'/a, a pocznie płacić tegosz rołra 1566, bo yarzyne siał.

1
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Włoki.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Stanciusz Narwoszaitys
Janelis Dopszaitys
Tenże drugą . • • •
Bendix Dopultaitys
Bartul Januszaitys
Sczeput "Widekaitys
Janikus Porysgierys
Mikutys Stanisławaitys
Jakiibelis Trypierszaitys z Grygielem Szeyraiciem nowo przyęli dla pobudowania,
ugruntowania у włoki rozrobienia, do liat szesci tylko po połowicy czynszu
płacić powinni, a poczną płacić tegoss roku 66, bo yarzyue siały.
12. Janus Żidiniltus z Andrzeyem Kogaiciem
13. Jakubus Porysgierys
14. Stanisław Dawgantys
15. Mikszus Narwoszaitys
•
16. Jakubus Skudaitys
17—19
20. Andreius Peteraitys nowo przyal dla pobudowania, ugruntowania у włoki rozrobienia, do lat szesci tylko po połowicy czynszu płacić powinien, a pocznie
płacić tegosz roku 1566, bo yarzynę siał.
21. Mikutys Stanislawaitys z Sczepuciem Dopultaiciem
22. Andreyus Woyczaitys
• •
23. Jakubus Skudys z Rymkiem Szeszayciem nowo przyięli dla pobudowania, ugruntowania у włoki rozrobienia, do lat szesci nie powinien płacić tylko po połowiczy czynszu, poczną płacić w roku przyszłym 1567 z tey przyczyny, że
w roku ninieyszym 1566 nie siały na tey wloce nic.
24—40.

1
1
1
1
1
\
1
\

\
1
1
1
1
3

1
1

17

"W tym sielie przyiętych włok 16, gruntu, gdy rozrobyą, srzedniego, powinni płacić
według ustawy iego król. mosczy czynszu grosz 12, za dwie beczki owsa gr. 10, a za odwoź groszy 10, siana woz, abo gr. 3, a za odwoź gr. 2, gęs, abo gr. I 1 /*, kurów dwoie,
abo pieniędzy 16, jaiec 20, abo den. 4, na niewody gr. 2, za stancyą gr. lVa, osadnego
groszy 30, za włoki groszy 12, za gwałty żyta beczkę, abo groszy 10; lyecz isz w trzeciego polya rezach rozrobków barzo mało mayą, z tey przyczyny za włoki po groszy 12
do szesci lat płacić niepowinni. W tymże siele nowoprzyiętych włok 4, z których powinen
płacić tak, iako w wierzchu w regestrze iest opisano. W tymże sielye yescze nieprzyjętych
włok 20.
Sadziba dwiema polacioma гее dwu poi. Rozdzielenie

poi.

Pierwsze polie lieży idąc od łasa, w granicy sioła tego przy granicy Pruskiey zostałego, ulicą tego sioła po prawey ręce; reze tego pierwszego polia s§ na troie rozdzielone.
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A to dlia tey przyczyny, aby się nie yednemu wszytko, alie wszytkim wszytkiego, tak
złego, yako i dobrego gruntu dostało.
Pierwsze reze tego polia poczynają, się końcami u ściany, która graniczy to sioło od
obrębu kroi. iego msczy liesnego, uroczysczem JDegimow, który będzie niżey przy woitowstwie Pomienskim opisan, a kończą się u boku wtorych rez tegosz polya, bokiem iednym
lieżą wedlie lasu, w granicy tego sioła zostałego, a drugim bokiem wedlie boku trzecich
rez sadzibnych tegosz polia. Rez tych 20, ma.ią w sobie dłużyny sznur 3/3 prę., przeczyny
1
po prę. 14, czyni w każdey rezy z ossobna po mórg і/іб /* prę.; a we wszytkich włoka
1/0/24 prę.
Drugie reze tego polia poczynayą się końcami od lasu, w granicy tego sioła zostałego,
a kończą się u boku rez trzecich tegosz polia sadzibnych, bokiem iednym lieżą do koncow
pierwszych tego polia rez wyszey opisanych, a drugim bokiem wedlie drogi, idącey z tego
sioła ku granicy Pruskiey. Rez thych 20, mają w sobie dłużyny 28 sznurów, przeczyny
po prętów 9, czyni w każdey rezy po mórg 8/12 prę.; a we wszytkich uczyni włok 5/18/0
prętów.
Trzecie reze tegosz polia sadzibne poczynayą się końcami od uliczney miedze, a kończą się u ściany od obrębu liesnego Degimow, bokiem iednym lieżą do boku pierwszych
у do koncow wtorych rez tego pierwszego polia, a drugim bokiem wedlie rez trzeciego
polya. Rez tych 20, mają w sobie dłużyny sznur 21/3 prę., przeczyuy po prętów 11; czyni
w każdey rezy po mórg 7/243/ю prę. A we wszytkich uczyni włok 5, (morgów 6), 6 prę.
Uczyni pierwszego polya włok ll/25/O prę. Rozdawanie tego polya pierwszych rez od liasu,
w granicy tego sioła zostałego, thym porządkiem: pierwszą przyyął Mixus Narwoszaitys z
bratem, druga wedlie niego Petrykus Garhisz etc. Tymże porządkiem у wtóre reze tego
polia rozdawano od koncow pierwszych rez. Sadzibnych rez dostawanie od koncow wtorzych
rez tego polia thym poządkiem: pierwszą od uzworu ma Mikutys Stanisławaitys, wtorą
wedlie niego Andreius Woyczaitys etc.
W thym poliu mayą siać żyto roku 1566 na rok 1567.
Wtóre polye lieży przeciwko pierwszemu, yadąc od granicy Pruskiey, ulica do tego sioła
po liewey ręce, reze tego wtorego polia są rozdzielone na dwoie.
Pierwsze reze tego polja poczynaią się końcami od liasu, w granicy tego sioła zostawionego, a kończą się u boku wtorych rez tegosz polia sadzibnych, bokiem iednym lieżą
wedlie ulicy sioła tego, a drugim bokiem wedlie scyany od sioła Kretyngi. Rez thych 20,
mają w sobie dłużyny sznurów 28, przeczyne po prę. Ю м, czyni w każdey rezy po
mórg 9/28V5 prę. A we wszystkich uczyni włok 6/18/24 prę.
Drugie rese tegosz polya sadzibne poczynaią się końcami od uliczney miedze, a kończą, się u ściany od sioła Kretyngi, bokiem iednym lieża, do koncow pierwszych rez w thym
polu wyszey opisanych, a drugim bokiem wedlie rez trzeciego polia. Rez tych 20, maia,
w sobie dłużyny sznurów 2l/3 prę., przeczyny po prę. 11, czyni w każdey rezy z osobna
po mórg 7/248/io prę., a we wszytkich włok б/б/б prę.
Uczyni wtorego polia włok ll/26/o prę.
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Rozdawanie tego polia pierwszych. rez od ściany sioła Kretyngi thym porządkiem:
pierwszą, od ściany ma Mikutys Stanisławaitys z Sczepuciem Dopultayciem, drugą wedlie
niego Andrejus Woiczaitys etc.
Sadzibnych rez rozdawanie od koncow pierwszych rez tego polia tym porządkiem:
pierwszą ma Miksus Narwoszaitys z bratem, wtorą wedlie niego Petrykus Garnysz etc.
W tym polyu yarzyna roku 1567.
Trzecie polie lieży; przy boku rez sadzibnych pierwszego у wtorego polya. Reze tego
trzeciego polya są rozdzielone na czwore: pierwsze reze tego polya poczynają się końcami
u wygonu temu siołu zostawionego, a kończą się u ściany od obrębu liesnego Degimow,
bokiem' iednym lieżą wedlie rez sadzibnych pierwszego polya, a drugim bokiem do koncow
wtorych rez tego polia. Rez thych 40, maią w sobie dłużyny sznurów 18/3 prę., przeczyny po prę. 7 з, czyni w każdey rezy po mórg 4 prę. 17Уг; a we wszytkich włok
6,3 mórg.
Drugie reze tegosz polia poczynayą się końcami od boku rez, wyszey w tym polu opisanych, a kończą się u ściany od sioła Kliebiow, bokiem iednym lieżą wedlie ściany od
obrębu liesnego Degimow, a drugim bokiem wedlie wygonu, temu siołu zostawionego. Rez
thych 40 mają w sobie dłużyny sznurów 7/6 prę., przeczyny poprę. 4 2, czyni w każdey
rezy po mórg. 1 prę. V5; a we wszytkich uczyni włoka 1/15/18 pręt.
Trzecie reze tegosz polya poczynaią się końcami u ściany od sioła Kliebiow, a kończą
się u boku czwartych rez tegosz polya, bokiem iednym lieżą wedlie wygonu sioła tego, a
drugim bokiem wedlie ściany od sioła Kretyngi. Rez 40, maią w sobie dłużyny sznurów
7/6 prę., przeczyny po prę. 4 2, czyni w każdey rezy po mórg. l/4V5 prę., a we wszytkich uczyni włoki 1/15/18 prę.
Czwarte reze tegosz polia poczynayą się końcami u wygonu temu siołu zostawionego,
a kończą się u sc iany od sioła Kretyngi, bokiem yednym lieżą do koncow trzecich wyszey
opisanych rez tegosz polya, a drugim bokiem wedlie rez sadzibnych wtorego polia. Rez
tych 40, mayą w sobie dłużyny sznurów 18/3 prę., przeczyny poprę. 7 г; czyni w każdey
rezy z osobna po mórg. 4/l7J/4 prę.; a we wszytkich uczyni włok 6/3 mórg.
Uczyni trzeciego polya włok 15/7/6 prę.
Rozdawanie tego polia pierwszych rez od uzworu sadzibnego na krzyż: pierwszą ma
Miksus Narwoszaitys z bratem Jakubem, wtorą wedlie niego Sczepuc Dopultaitys, trzecyą
Petrykus Garnysz, czwartą Andreyus Woyczaitys etc. Tymże porządkiem у wtóre reze
tego polia rozdawano od wygonu themu siołu zostawionego, także i trzecie tego polya reze
rozdawano od wygonu temu siołu zostawionego, także i trzecie tego polya reze rozdawano
od wygonu; czwarte zasie rezę od uzworu sadzibnego, a wszytko według tego porządku,
który yest przy pierwszych rezaeh rozdawaniu opisan.
W tym poliu ugór roku 1567.
W granicy tego sioła między rezami trzeciego polya zostawiono lasu dlya pastwiska
bydła poddanych tego sioła włok З/Ю/8 pręt.
W ulicy tego sioła, począwszy od wygona w wierzchu opisanego, asz do łasa w granicy tegosz sioła zostałego, pospolitego pastwiska yest włoka l/3/łO prę.
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W granicy tego sioła za rezami zkraynymi pierwszego у wtorego polya przy granicy
l7
Pruskiey zostało lasu iego krolewskiey mści włok l2/26f7 f20 prę.
3
W. thym liesie na dwudziestu mieyscach iest sianożęci włok 3/3/б /5 prę.
9
Uczyni liasu у z tymi siąnożęciami włok 15/29/13 /20 prę.
Te - s i a\n o ż § с i p r z у i § I i:

•

Na pierwszym mieyscu Baltromieyus Łukaitys z-Mikielem Dziugaiłem mórg. 28/21
prę. Na wtorym miescu Jakub Stanislawaitys z Szepuciem Dopultaiciem mórg. 8/10 prę.
Na trzecim miescu ten że Stanislawaitys z Szepuciem Dopultaiciem mórg. 2/І0 prę. Na
19
czwartym miescu Andrutys Sergaitys z Marcinem Prewiłaicem mórg, ^/ll /^ prę. Na piątym miescu Jakub Stanislawaitys z" Janem Sengayciem mórg; 9/10 prę. Na szóstym miescu
Roman Woynaitys z Staniem Pawlikaiciem mórg. 3/9V5 prę; Na siódmym miescu Grycius
1
Lypinuś z Janem Łapayciem mórg. 2. Na ósmym miescu Robenesus Woynaitys mórg. 4/0
prę. Na dziewiątym miescu Stanius Pawlikaitys z Romanem Uwoynaiciem mórg. 2/І prę.
Na dziesąthym miescu Janus Wozułaitus mórg.: 2. Na iedynastym miescu Sczepuc Miknaitys mórg. 2/6 Va prę. Na dwunastym miescu Jagminus Prewiłaitys z Piotrem Jagminayciem mórg. 5/15 prę. Na trzynastym miescu Mikielis' Sergaitys mórg. 5. Na czternastym miescu Petrykus Paczaitys morgów 2/2 7a prę. Na piętnastym miescu Hanusys Siwaytys morgów 2/18 prętów. Na szesnastym miescu Jasius Jagminaitys z Andrzeyem Witkaiciem у z Pawłem Jagminaiciem mórg. 2/20 % prę. Na siedmnastym miescu cisz mórg. 3.
Na osmnastym miescu Kotkus Jagminaitys mórg. l/l0 prę. Na dziewiętnastym miescu
Stancelis Gadekaithys mórg; i . Na dwudziestym miescu Petrut Miłogaitys mórg. 2.
Powinni płacić od każdego z ossobna morga po-gro. 2, a z-pręta po % pieniądza.

Granic

a te g o sio I a.

Pierwsza ściana poczyna sie u, narożnika usypanego przy, granicy Pruskiey, a kończy,
sie u drugiego.narożnika usypanego na scięnie od sioła. Kliebiow; tą ściana graniczy lasy,
włoky tego,.sioła z wygonem у włokami sioła Kretyngi, tey ściany dłużyna; sznurów
112/3 prę. Druga ściana poczyna się u tego narożnika, gdzie się pierwsza skończyła, a
kończy się u narożnika trzeciey ściany; ta ściana graniczy włoki z wygonem tego sioła, z
włokami sioła Klebiow; tey ściany, sznurów 44/6. prę. Trzecia ściana poczyna się u tego
narożnika, gdzie się wtóra skończyła, a kończy się u- granice Pruskiey; ta ściana graniczy
włoki tego sioła i las z obrębem liesnym krolą ięgomsci Degimami; tney ściany dłużyny
sznur 120. Czwarta ściana począwszy od tego narożnika, gdzie się trzecia skończyła, idzie
granicą Pruską aż do narożnika tego, skąd sie pierwsza scyana poczęła.

S i o to

К p e t у n g a,

п

włok 85/24/9 /зо prę., to iest: rozoranych 68, ku thym włokam w naddawkach 2/27/1 Vs
prę., wygonu z ulicą włok 14/27/87e prę.
Włoki.
1
i

P r z y i § l i .
1. J a i m s P r a w i l a i t y s . z J a k u b e m M a n k y e m
2. J a k u b u s S t a n i s l a w a i t y s z J u r g i e m J a n a y e i e m . .•••••
14
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3. Janus Kuslinikaitys z synem Jurgiem . . . .
4.
5.
6.
7.

. .

. .

. . . . .

Woytkus Tutełaitys z synmi
Urban Mazrymaitys Pogankstys z bracią Jurgiem a Klimem
Matuzys Gryzałaitys z Jurgiem Eytayciem
Andrzey Dargiełaitys

.

.

Włoki.
. .
1

' . •

8. Grygalus Giedminaitys
9. Wołodko Dargiełaitys . . . . . . • . - • . . . . . . •

1
1
1
1
1
1

10. Pawilus Szawkłaitys z Woyciechem Mikołaiciem

1

11.
12.
13.
14.
15.

1
1
1
1
1

Petrutys Jagminaitys
Bartłomiey Dargiełaitys z Petrykiem Szebelaiciem .
Janik Miłgiedaitys
Bałtromiey Uwoynayth z synem Stasyem
Peterys Andruszkaitys z synem Petrykiem

•

16. Janus Kisynaitys

1

17. Petrutys Miłogaitys
18. Petrelis Tumpinaitys z bracią,

1
1

19. Jakubus Stanisławaitys z Szepuciem Milenaiciem
20. Jan Petraitys z synem Petrykiem

.

1
1

2 1 . Sergos Poganksztys . . . . . .

1

22. Petros Tulkmaitys

1

2 3 . Mikielis Sergaitys. . .
24. Bałtuszys Jurgielaitys z Janem Sergaiciem

1
1

25. Grygielis Kumpaitys
26. Januszys Smilkis z synmj

1
1

2 7 . Tenże druga
2 8 . Wieilus Praiwitaitys
29. Witkus Grudalis z Bartulyem Stanisławayciem

1
1
1

30. Pieterys Dargiełaitys

1

3 1 . Herman Wiencełaitys . . . . . • • •
32. Maciey Piedraitys z bracią. Pawłem a Petrelem
33.
34.
35.
36.

Paweł Pogonksztys Kieturaitys . • • •
Janelis Turkaitys .
.
Luksa Skudaitys
Petrasz "Witkaitys z bratem Jurguciem у z Urbanem Kieturykaiciem . . . .

37. Mateius Wiełaitys
38.
39.
40.
41.
42.

•

Szeputys Miłgiedaitys
Jargis Gryczaitys z matką,
Pawlikus Giedraitys z Gryczem Zyntiem у z Pawłem Stanaiciem
Mozons Gudaitys
Mikołaius Biskupus z Marcinem Mazrymayciem

•

1
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-
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Włoki.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Grycius Januszaitys
Petrutys Jurgaitys Mełagis z Аіехет zięciem
Tomaszus Giedraitys
Głaszdis Sergaitys
.
Anuszys Szywaitys z bratem Grygielem
Tomaszus Kisynis
Mikielis Dargiełaitys
Peczulis Prutełaitys nowo przyiął dlia ugruntowania, pobudowania у włoki naprawienia, nie powinien płacić do lat czterzech, tylko po połowicy cynszu, to
yest, po grosz. 53, a pocznie płacić tego roku 1566.
51. Luksus Mateiaitys włoka
52. Jurgis Kobiekłaitys
53. Mikołayus Dargaitys nowo przyiął dlia ugruntowania, pobudowania у włoki naprawienia do lyat 4, nie powinien płacić tylko czynszu po połowicy, to yest, po
grosz. 53, a pocznie płacić tegosz roku 1566.'
54. Petrus Gałduzys nowo przyął dlia ugruntowania, pobudowania у włoki naprawienia, do lat 4 nie powinien płacie tylko po połowicy czynszu, to yest po
grosz 53, a pocznie płacić tego roku 1566.
55. Ławrynus Tumpinaitys włoka
56. Wolonczus Czobotarus z Macieyem Andruszkayciem nowo przyęli dlia ugruntpwania, pobudowania у włoki naprawienia, do lat 4 nie powinien płacić tylko
pq połowicy czynszu, to iest po grosz 53, poczną płacie tego roku 1566.
57. Petrykus Łybgieraitys z Macieyem, Mozrymayciem nowo przyęli dlia ugruntowania, pobudowania у włoki naprawienia, do lat 4 nie powinien płacić tylko
po połowicy czynszu, tak, yako w wierzchu yest przy inszych opisano.
58. Petraszus Podzidys z oycem nowo przyęli dlia pobudowania у włoki naprawienia, niepowiuni do lat 4 tylko po połowicy czynszu płacić.
59. Petrutys Kobekłaitys włoka
60. Jąpus Mełagis sprawił z synem Macieyem
• •
61. Urban Małaitys z Jakubem Witkaiciem
62. Mikiel Juchnaitys ! T , .
/
" > le dwie włóce wolne na sluszkowstwo
(
n
63. Glazer Juchnaitys j
{
64. Janus Jakubaitys z Stanisławem Kissynayciem
65. Jakub Dargiełaitys z,Marcinem Zyburayciem . . . . . . . . . . . . . .
66. |
67. | Ku podwórzu wolnych włok 3.

1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

1
1
1
1
i
1
1

-

68. )
W thym sielye przyiętych włok 57 gruntu dobrego; powinni płacić według ustawy
jego królewskiey mości z ossobna z każdey włoki przyętey czynszu grosz 21, za dwie
becce owsa grsz. 10, a za odwoź grsz. 10, syana woz abo grsz. 3, a za odwoź grosz 2,
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gęs abo grosz 1 2, kurów abo pndzy 16, iaiec 20 abo den. 4, na niewody grsz. 2, za
stacyą grsz. 2 2, osadnego grsz. 30, za tłoki'grsz. 12, za gwałty beczkę, abo groszy 10.
W thym syelie nowo przyiętych włok 6, z których powinni płacić, tak, yako w regestrze tego sioła jest opisano.
W thym że syelye na sluszki wolnych włok 2, których powinność według ustawy jego
królewskiey mości iezdzić do dworów, onemu urzędowi przylyeglich, к temu z pieńiędzmy
platow jego królewskiey mści do Wilna do skarbu y.za krzywdami poddanych z rozkazania urzędowego; wszakos na potrzebę urzędniczą yezdzić niepowinni.
•
W thymże sielye na podwórze wolnych włok 3.
Sadziba dwiema polacioma we divu poi.

Rozdzielenie

poi.

Pierwsza polie lieży, idąc od granice Pruskiey; ulica do tego sioła po prawey ręce.
Reze tego pierwszego polya są rozdzielone na dwie: pierwsze poczynaią się końcami od
wygonu temu siołu zostawionego, a kończą się u boku wtórych tegosz polya rez sadzibnych, bokiem iednym lieżą wedlie ściany od sioła Dopszayciow, a drugim bokiem wedlie
wygonu w ulicy tego sioła zostawionego; rez tych 34, maią w sobie dłużyny sznur. 34,
przeczyny po prę. Э г, czyni w każdey z ossobna rezy po mórg. 10/23 prę. A we
wszytkich uczyni włok 12/62 prę.
Drugie reze tego polia sadzibne poczynaią się końcami od uliczney miedze, a kończą
się u ściany od sioła Dobszayciow, bokiem iednym lieżą do koncow pierwszych tego polya,
drugim bokiem do koncow rez pierwszych trzeciego .polia. Rez tych 34, maią w sobie dłużyny 33/6 prę., przeczyny po sznur 1, czyni w każdey rezy z ossobna po mórg. 11/6
prę., a we wszytkich uczyni włok 12, mórg. 20/24 prę. Uczyni pierwszego polya włok
24/26/26 prę.
Rozdawanie tego polya pierwszych rez od ściany sioła Dobszaiciow tym porządkiem:
pierwszą ma Janus Preywiłaytys z Jakubem Mankiem, wtorą wedlie niego Jakubus Stanisławaitys z Juriem Janaiciem. Wtórych zasyę, to yest: sadzibnych tego polya rez rozdawanie
od koncow pierwszych rez tym porządkiem: pierwszą ma Łuksza Skudaitys, wtóra wedlie
niego Petrasz Wiłkaitys etc.
Wtóre polie lieży przeciwko pierwszemu, yadąc od granice Pruskiey ulicą do tego
sioła po lewey ręce tego polya; reze są tymże kształtem, yako i w pierwszym polu rozdzielone na dwoie: pierwsze reze tego polia poczynaią sie końcami od wygonu, temu siołu
nad granicą Pruską zoztawionego, a kończą się u boku wtorych rez tegosz polia sadzibnych, bokiem yednym lieżą wedlie ściany od sioła Pryszmonciow, a drugim bokiem wedlie
wygonu w ulicy tego sioła zostawionego. Rez tych 34, maią w sobie dłużyny sznur 34,
przeczyny po prę. 9 2, czyni w każdey rezy z ossobna po mórg. 10/2 4 prę., a we
wszystkich uczyni włok 12/6/2 prę. Drugie reze tego polya sadzibne poczynayą sie końcami od ulice tego sioła, a kończą sie u ściany od sioła Kwieciow, bokiem іёівут lieźa.
do fconeow pierwszych rez tego wtorego polya, a drugim bokiem do koneow trzecich rez
trzeciego polya. Rez tych 34, mayą, w sobie <dłużyny sznurów 38/6 prę., przeczyay fo
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sznur. 1; czyni w każdey rezy po mórg. 11/6 prę. We wszytkich uczyni włok 12/20,
24 prę. Uczyni wtorego polia włok 24/26/26 prę.
Rozdawanie tego polia pierwszych rez od ściany sioła Pryszmonciow tym porządkiem:
pierwszą ma Łuksa Skudaytys, wtorą wedlie niego Petkus Wiłkaitys etc. A sadzibuych
też rozdawanie od koncow pierwszych rez tego wtorego polya thym porządkiem: pierwszą
ma Janus Praywiłaitys z Jakubem Mankiem, wtorą wedlie niego'ma Jakubus Stanisławaitys.
Trzecie polie lieży przy boku rez sadzibnych obudwu poi wyszey opisanych. Reze tego
polia są rozdzielone na troye: pierwsze poczynaią się końcami od boku rez sadzibnych
pierwszego polia, a drugimi końcami są obrócone do ściany od sioła Kurmaiciow, bokiem
yednym lieżą wedlie ściany od sioła Dopszaiciow, a drugim bokiem do koncow wtorych
rez tegosz trzeciego polia. Rez tych 34, mayą w sobie dłużyny sznurów 25/6 prę., prze2
czyny po prętów 9; czyni w każdey rezy z ossobna po mórg. 7/20 /5 prę., we wszytkich
3
uczyni włok 8/2l/3 /5 prę. Drugie reze tegosz polia poczynaią sie końcami u boku pierwszych wyszey w tym poliu opisanych rez, a kończą sie u boku trzecich rez tegosz polya,
bokiem iednym lieżą wedlie ściany od sioła Kurmayciow, a drugiem bokiem do końca ulice
tego sioła. Rez thych 68, maią w sobie dłużyny sznurów 14, przeczyny po prę. з з,
czyni w każdey rezy po mórg. l/l 9 prę., we wszytkich uczyni włok 3/21/2 prę. Trzecie reze
tegosz polya poczynaią się końcami u ściany od sioła Kurmayciow, a kończą sie u boku
rez sadzibnych wtorego polya, bokiem iednym lieżą do koncow wtorych tego polya wyszey
opisanych rez, a drugim bokiem wedlie ściany od sioła Kwieciow; rez 34 mają w sobie
dłużyny sznurów 25, prę. 6, przeczyny po prę. 9, czyni w każdey rezy po mórg. 7/20%
prę., a we wszytkich uczyni włok 8/2l/33/5 prę.
Uczyni trzeciego polya włok 2l/3/9V5 prę.
Rozdawanie tego polya pierwszych rez od ściany sioła Dopszayciow: naprzód od ściany
dwornych rez trzy, czwartą ma Jakub Dargielaitys z Macieyem Zyburayciem etc. Wtorych
za sie tego polya rez rozdawanie od końca ulice tego sioła na krzysz tym porządkiem:
pierwszą ma z sadziby pierwszego polya Luxa Skudaitys, wtorą wedlie niego ma z sadziby
wtorego polya Janus Praiwiłaitys z Jakubem Mankyem, trzecyą z pierwszego polya Petrus
Wiłkaytys, czwartą z wtorego polia Jakubus Stanisławaytys etc. Trzecich rez rozdawanie
od koncow wtorych rez tegosz polya thym porządkiyem: pierwszą ma Janus Praywiłaitys
z Jakubem Mankyem, wtorą wedlie niego Jakubus Stanisławaytys. W thym polyu maią
siad yarzynę roku 1567. W granicy tego sioła w końcu rez pierwszego polya nad granicą
Pruską zostawiono wygonu dlia pastwiska bydlupoddanycb tego sioła włok 4 mórg. 29/23
prę.—Z drugą stronę rzeki Akmeni, przeciwko rezam wtorego polya, także przy granicy
Pruskiey zostało wygonu włok 3/25/376 prę., w ulicy tego sioła pospolitego pastwiska
yest włok 6/2 12 prę.

Granica

tego

sioła.

Pierwsza ściana poczyna sie od granice Pruskiey, a kończy sie u narożnika usypaneg o
na ścianie od sioła Kurmayciow; ta ściana graniczy wygon у włoki tego sioła z siołmi jego
Łrolewskiey msczy Pryszmoncyamy, z Kwieciami, tey ściany dłużyna sznurów 127, prętów 7.
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Druga ściana poczyna sie u tego narożnika, gdzie sie pierwsza skończyła, a kończy sie
u narożnika tego, gdzie sie trzecia ściana poczęła. Ta ściana graniczy włoki tego sioła
z włokami у z wygonem sioła Kurmayciow, dłużyna tey ściany sznurów 75/2 pręta.
Trzecia ściana poczyna sie u tego narożnika, gdzie sie wtóra skończyła, a kończy sie u
granice Pruskiey, ta ściana graniczy włoki у wygon tego sioła z włokami у z lasem sioła
Dobszayciow; tey ściany dłużyna sznurów 112/3 prę. Czwarta ściana począwszy od tego
miesta, gdzie sie trzecia ściana skończyła, idzie granicą. Pruską aź do narożnika tego, skąd
sie pierwsza ściana poczęła.

Sioło

Pryszmoueie,

włok 46/0/24 prę., to jest: rozoranych włok 40; ku thym włokam w naddawkach włok
1/15/14 prę.; wygonu z ulicą 4/15/10.

P r z у i ę ł y:
Włoki..

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
2021.
22.
23.
24.
25.
26.

Pieterys Juczaitys z Janem Kirklayciem
Lukus Gadekaitys
•
Grygielis Komponaitys
Urbanus Pryszmontaitys
• •
Janus Mikiełaitys
• •
•
Stancelis Gadeykis . . . .
Wdowa Strupieni . . . . •
Luksus Pryszmontaitys
•
Andreyus Romanaitys
Stanislawus Macaitys
Grygalus Pryszmontaitys
Jasius Wawraitys
Romanus Wywonaitys
Andreius Witkaitys
Woytekus Mildawgaitys
Mikielis Mindawgaitys z Pawłem bratem
Walentynos Pryszmontaitys, woyt, wolna na woitowstwo
Grycius Pacaitys
Jurgutys Pryszmontaitys
Pawlikus Jucaitys
Maciuś Kierpszaitys
Maczus Juczaitys . . . . • . • •
Pawlikus Mindawgaitys z Balciem Skilwayciem
Pawlikus Jagminaitys z Kotkyem Jagminayciem
Januszys Skrudełaitys
Janelis Kumpanaitys

• •

1
.1 .
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
l
1
1
1
Г
1
1
1
1
1
1.
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Włoki.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Walentynus Kumpanaitys z bratem Petraszem
.
1
Jurgis Mindawgis z Januszem Skrudetayciem
. .
1
Petrykus Paczaitys
1
Luksus Pryszmontaitys
1
Bendikus Macaitys Kobeklis
'. .
1
Walentynus Pryszmontaitys, woyt
1
Mikielis Kumpanaitys
.
1
Stanis Pawlikaitys z Grygielem Bledekayciem
1
Mickus Pacaitys
. . , .
1
Peczulis Andreiaitys
1
Pawilus Juczaitys
1
Jurgielis Krawczaitys
1
Mikielis Dziugaitys z synem Jurguciem . • . . • . . . . . .
1
Baltromieyus Łukaitys
• •
1
W thymże sielie przyiętych włok 39 gruntu dobrego, powinni płacie według ustawi
jego krolew. msczy z ossobna z każdey włoki przyietey czynszu grosz 21, za dwie beczki
owsa grosz 10, a za odwoź grosz 10, gęs abo grosz. 1 2, kurów 2, abo den. 16, jaiec 20,
abo den. 4, na niewody grosz 2, siana woz abo grsz. 3, a za odwoź grsz. 2, za stacyą
grosz. 2 2, osadnego grosz 30, za tłoki grsz. 12, za gwałty żyta beczkę abo grosz. 10.
W thymże sielye na woytowstwo wolna włoka 1.

Sadziła dwiema polatioma we dwu poi. Rozdzielenie poi.
Pyerwsse polye leży yadąc od granice Pruskyey do tego sioła po prawey ręce; reze
tego pierwszego polya są, rozdzielone na troie: pierwsze reze tego polya morgowane poczynayą sie końcami od granice Pruskiey, a kończą sie u boku wtorych rez tegosz polya, niżey
opisanych, bokyem yednym lieżą wedlye ściany od sioła Kretyngi, a miasto drugiego boku
przychodzą klinem do granicy Pruskiey. Rez tych 20, czyni w każdey po mórg 2/22 2,
a we wszytkich uczyni wloką 1/25 mórg. Drugie reze tego polya poczynayą sie końcami
u ściany od sioła Kretyngi, a kończą sie u uzworu, który idzie z ulice tego sioła ku granicy Pruskyey, dzielyąc pierwsze polye z wtorym, bokiem yednym lieżą do końców pierwszych rez tego polia morgowanych, a drugiem bokiem wedlie boku trzecich rez tegosz
polya sadzibnych. Rez thych 20, maią w sobie dlużyny sznur. 32/9 prętów, przeczyuy po
prętów 7 2, czyni w każdey rezy z ossobna po mórg. 8/6 3Д pręt, a we wszytkich uczyni
włok 5/14/15 pręt. Trzecie reze tegosz polia sadzibne poczynayą sie końcami od uliczney
miedze, a kończą się u ściany od sioła Kretyngi, bokiem iednym lieżą, wedlie wtorych rez
tego polia wyszey opisanych, a drugiem bokiem wedlye uzworu od rez trzeciego polya. Rez
thych 20, mayą w sobie dlużyny sznur 32/2 pręt., przeczyny po sznur 1, czyni w każdey
rezy z ossobna po mórg. Ю/22 prętów, a we wszytkich uczyni włok 7/4/20 pręt. Uczyni
pierwszego polya włok 14/14/5 prętów.
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Rozdawanie tego polia pierwszych od ściany, która graniczy to sioło z siołem Kretyngą thym porządkiem: pierwsza ma Peterys Juczaitys z Janem Kirkłayciem etc. Thymże
porządkiem у wtóre reze tego polya rozdawano od końców pierwszych rez sadzibnych. Za
sie rez rozdawanie od boku wtorych rez tegosz polya thym porządkiem: pierwszą od uzworu
ma Maciuś Kierpszaitys, wtorą wedlie niego. Maciuś Juczaitys. W thym poliu ugór roku 1567.
Wtóre polye lieży przeciwko pierwszemu, yadąc od granice Pruskyey do tego sioła po liewey
ręce. Reze wtórego polya są, rozdzielone na czworę, a to dlia krzywości granicy Pruskyey;
pierwsze reze tego polya morgowane poczynayą sie końcami od granice Pruskyey, a kończą,
sie u uzworu od koncow wtorych rez tegosz polia, bokiem yednym lieżą wedlie uzworu od
rez pierwszego polya, a drugim bokiem przychodzą w klinie do koncow trzecich rez tegosz
3
polya morgowauych. Rez, thych 20, czyni w każdey rezy po mórg l/8 A pręt., a we wszytkich uczyni mórg. 25/25 prętów. Drugie reze tego polia poczynaią sie końcami u końców
pierwszych tego polia rez wyszey opisanych, a kończą się u boku czwartych rez tegosz
polya sadzibnych,. bokiem yednym lieżą wedlie uzworu od rez pierwszego polya, a drugim
bokyem wedlye uzw.orku od koncow, trzecich rez tegosz polia. Rez thych 20, niaią w sobie
dlużyny sznurów. 7/6 pręt, przeczyny po sznur 1, czyni w każdey rezy po mórg. 2/16,
a we wszytkich uczyni wloką 1/20/20. Trzecie reze tegosz polya morgowane poczynayą sie
końcami, od boku rez wtorych, wyszey opisanych у od granice Pruskyey, a kończą sie
u. ściany od włości jego królewskyey mości Polongowskyey sioła Wyrksztymkoiv, bokiem
yednym lieżą wedlie boku rez sadzibnych, a drugim bokiem przychodzą w klinie do granice Pruskyey. Rez thych 20, czyni w każdey po mórg. 4/V2 pręt., a we wszytkich
włok 2/20/10 prętów. Czwarte reze tegosz polya sadzibne poczynayą sie końcami od uliczney
miedze, a kończą sie u ściany włości Polongowskyey sioła Wyrksztymkow, bokiem yednym
lieżą do koncow wtorych у do boku trzecich rez, w tym wtóry nr polyu wyszey opisanych,
a drugim bokiem do koncow naddawkow, w wygonie tego sioła uczynionych ku rezam trzeciego polya. Rez thych 20, maią w sobie dłużyny sznurów 32/2 prę., przeczyny po sznur.
1, czyni w każdey rezy z ossobna po mórg. 10/22 prę., a we wszytkich uczyni włok
7/4/20 prę. Ku wypełnieniu, rez skraynych tego polya, które nie mogły spelna wynidz
dlia przyliegłosci granice Pruskyey, uczyniono naddawki w wygonie tego sioła, które poczynają sie końcami w uzworu od koncow rez trzeciego polya, a kończą sie u. wygonu
tego sioła, bokiem ieduym lieżą wedlie ściany od sioła Кг іесіог , а drugim bokiem wedlie
wygonu, sioła tego; tych naddawkow 20, mayą w sobie dłużyny sznur. 11, przeczyna po
prę. 8, czyni w każdym z ossobna po mórg. 2/28 prę., a we wszytkich uczyni włókę
1/28/20 prę. Uczyni wtorego polya у z thymi naddawkami włok 14/10/5 prę.
Rozdawanie tego polya pierwszych rez od uzworu, który dzieli to wtóre polye s pierwszym polem thym porządkiem: pierwszą od uzworu ma Baltromieyus Łukaitys, wtorą
wedlie niego Mikielis Dziugaitis etc, thym że porządkiem у wtóre reze tego polya rozdawarfo od tegosz uzworu, yako у pierwsze. Trzecich rez rozdawanye od granice Pruskiey
thym porządkiem: pierwszą ma Maczus Kierpszaitys, wtorą wedlie niego Maczus Juczaitys
etc. Sadzibnych rez rozdawanie od koncow wtorych у od boku trzecich rez tegosz polya.
thym porządkiem: pierwszą ma od uzworu Petrelis Juczaitys z Janem Kiekłaiciem, drugą
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wedlie niego Łukus Gadekaitys etc. Rozdawanie zas naddawkow, ku rezam skraynym w
wygonie tego sioła uczynionych,, od ściany sioła Kwieciow thym porządkiem: pierwszy ma
Baltromieyus Lukaitys, drugie wedlie niego Mikielis Dziugaitys z synem.
W thym wtorym polu yarżyna roku 1567.
Trzecie polie wedlie boku rez sadzibnych pierwszego polya. Reze tego polia poczynaią
sie końcami u wygonu у u koncow naddawkow w wygonie uczynionych, a kończą sie u
ściany ód sioła 'Kretyngi, bokiem iednym lieżą wedlie uzworu sadzibnego, a drugim bokiem
wedlye ściany ód sioła Kwieciow. Reż tego polya 40, inaią w sobie dłużyny sznur. 32/9
1
prę., przeczyny po prę. 6 /2, czyni w każdey rezy po mórg. 7/3"/w prę., a we wszytkich uczyni włók "9/15/4 prę. Ku wypełnieniu rez tego trzeciego polia uczyniono naddawki w wygonie tego sioła, które póezynaią się końcami hboku rez sadzibnych wtorego polya, a kończą, śie' u wygonu sioła tego, bokiem iednym lieżą wedlie ściany od sioła wlosci
Polongowskiey Wyrksztyrinikow, a'drugiem bokiem wedlie drogi, idącey z tego sioła ku
wygonowi; "tych naddawkow 40, mają w sobie dłużyny sznurów'9, przeczyny po.prę. 8,
czyni w każdey rezy po "mórg. 2/l2 prę., a "we wszytkich uczyni włok 3/6 mórg. Uczyni
trzeciego polya "włok 12/21/4 prę. у ż naddawkami w wierchu opisanymi.
.Bozdawame tego polya 'pierwszych rez od boku reż sadzibnych pierwszego polya tym
porządkiem: pierwszą od uzworu "ma Petrykus Juczaitys "z Janem Kirkłaiciem, wtóra wedlie
niego Maciuś Kierpszaitys, trzecią ma Liikiis Gadeikaitys,'czwartą Maczus Juczaitys, także
i do końca na krzysz. Drugich res tego polya rozdawanie od drogi, która idzie z ulice
tego sioła do wygonu, tym że 'porządkiem na krzysz, iakd przy pierwszych rezacłi tego
polya rozdawaniu są opisani.
W thym poły u żyto roku 1566 na rok 1567.
W granicy tego sioła przeciwko rezam trzeciego polya zostawiono wygonu dlia pastwiska bydłu poddanych tego śióła włok 4/4/20 prę. W uliczy tego sioła między rezami
sadzibnymi tylko pospolitego pastwiska iest mórg. 10/20 prę.

G r a n i с a t e g o s i o t a.
Pierwsza ściana poczyna się u. narożnika, usypanego-przy granicy Pruskiey, a kończy
sie u drugiego narożnika, usypanego na scienie . od sioła Kwieciow; ta ściana graniczy
włoki sioła tego у wygon z włokami sioła włości Polongowskyey Wirksztynnikow; dłużyna
tey ściany sznurów 73/5 prę.
Druga ściana poczyna sie u tego narożnika, gdzie pierwsza skończyła, a kończy sie
u narożnika tego, gdzie sie trzecia scyana poczęła; ta ściana graniczy wygon у włoki
sioła tego z włokami sioła Kwieciow; tey ściany dłużyaa sznurów 66.
Trzecia ściana poczyna sie u tego narożnika, gdzie sie wtóra ściana skończyła, a
kończy sie u granicy Pruskyey; ta ściana graniczy włoki sioła tego z włokami у z wygonem sioła Kretyngi; dłużyna tey ściany sznur. 67/6 prę.
Czwarta ściana począwszy od tego miesca, gdzie sie trzecia ściana skończyła, idzie
granicą Pruską ku zachodu słońca asz do narożnika tego, skąd sie pierwsza ściana poczęła.
15

-
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S i o ł о К w i e с i e,
włok 44, to iest rozbranych 30, ku thym włokam w naddawkach 5/18/10lli prę., w
ogrodziech włok 2/іО/б prę., wygonu 5/25/4, w drogach pospolitych1
..'
. . . - . : . . . •

1. Marcin Miczaitys . . . .
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

:

P Г Z у § I І.

•••••.

.

. .

. .

. . . . . . .

,

. . .

Janus Kwieczaitys
Urban Kwieczaitys z Pawłem Budwidaiciem . . . .
Ozelis Dawgielaitys z Pawłem Dargiełayciem
Baltromieius Woysteraitys z Urbanem Jurgaiciem
.Janus Mikiełaitys . . . . . ' .
Mikołaius Mateiaitys •
Bieniuszys Eitaitys

.

Włoki.

.

.

. . . . .

.

• • • • . . .
. . . . . . . . .

i
1
i
i
1
i
i
i

9. Wolużys Kwieczaitys
10. Jaks Tumpinaitys z Pawłem Micaiciem

i
1

11.
12.
13.
14.

1
1
\
1

Boczus Miczaitys
Kasperus Miczaitys
Peterys Kwiepzus z synem Baltromieyem
Tenże drugą

15. Petrtitys Mateaitys

1

16. Janikus Eitowtaitys z Pawłem Eitowtaiciem
17. Lyksus Mateaitys
18. Janus Halutys

l
1
1

19. Janikus Mizaitys nowo przyął dlia pobudowania, ugruntowania i włoki rozrobienia, nie powinien do lat czterech tylko po połowicy czynszu płacić, pocznie
płacić tego roku 1566, bo yarzyne siał.
20. Gryczus Milgiedaitys,
2 1 . Pawiłus Miczaitys

1
1

22. Baltromieius Miczaitys
2 3 . Petrykus Ewtaitys
24. Pawilus Janikaitys

\
1
1

25.
26.
27.
28.
29.
30.

i
1
1
1
1
1.

Petrosz a Woiciech Tomaszaicie
Matieius Mikołaiaitys z Symonem Kirkułaiciem
Petrasz Mikołaiaitys .
Pawlikus Eytowtys
Pawilus Kirkłaitys
Jurgis Eytowtys

•. . .

W tym sielie przyętych włok 29 gruntu srzedniego, powinni płacić z ossobna z każdey
włoki przyętey według ustawy jego królewskiey mosczy czynszu grosz 12, za dwie beczki
owsa grosz 10, a za odwoź gr. 10, siana woz abo gr. 3, a za odwoź gr. 2, g§s abo
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gr. 1 2, kurów dwoie, abo den. 16, iaiec 20, abo den. 4, na niewody gr. 2, za stacyą
gr. 2 2, ossadnego gr. 30, za tłoki gr. 12, za gwałty żyta beczkę, abo gr/10. W thymże
sielie nowoprzyęta włoka yedna, z ktorey powinien płacić tak, yako jest w regestrze opisano.

Sadziba iedną polacyą we dwo poi. Rozdzielenie poi.
Pierwsze polie lieży iadąc od ściany sioła włości Polongowskyey Kiewkeikmo uzworem
thym, który dzieli to pierwsze polie od wygonu tego sioła у od rez ogrodniczych poprawey
ręce. Reze tego polya są rozdzielone na dwoie: pierwsze poczynaią sie końcami u ściany; od
sioła włości Polongowskiey Kiewkieykiow, a kończą, sie u boku wtorych rez tegosz pierwszego
polia sadzibnych, bokiem yednym lieżą wedlie ściany od sioła Pryszmonciow, a drugim bokiem do uzworu od wygonu tego sioła. Rez thych 17, mayą w sobie dlużyny sznur 18/5
9
27
prętów, przeczyny po prętów 18 /i7, czyni w każdey rezy po mórg. 1і/і2 /з4 pręt., a we
wszytkich uczyni włok 6/14/17. Drugie reze tegosz polya sadzibne pocżyhąią sie końcami
od uliczney miedze, a kończą sie.u. ściany od sioła Przyszmonciow, bokiem jednym lieżą do
końców pierwszych rez tego polya w wierzchu opisanych, a drugim bokiem lieżą. wedlie uzworu
od końców rez trzeciego polia. Rez tych 13, ;mayą w sobie dlużyny sznurów 31 /5 prętów,
przeczyny po sznur 1, czyni w każdey rezy zosobna po mórg. lO/l5 prętów, a we wszytkich czyni włok 4/16/15 prętów. Uczyni pierwszego polya włok 11/0/22 2 prętów.
Bozdawanie tego polia pierwszych rez od wygonu temu siołu zostawionego tym porządkiem: pierwszą rezę ma Marcin Muzaitys, wtóra wedlie niego Janus Kwieczaitys etc. A
sadzibnych rez rozdawanie od końców pierwszych rez tego polia tym porządkiem: pierwszą ma
Janus Halut, wtorą Wedlye niego Janikus Muzaitys etc. W thym polyu yarzynaroku 1567.
Wtóre polie lyeży idąc prosto z sadziby pierwszego polia uzworem ku ścienie, która graniczy to sioło z siołem Kretyngą • po liewey ręce, a z drugą stronę lieży to polye przy
scienie od sioła Anksztokow. ' Reze tego polya są rozdzielone na dwie; pierwsze reze tego
polya poczynayą sie końcami u ściany od sioła Kretyngi, a kończą, sie u wygonu, temu
siołu zostawionego, bokiem iednym lieżą wedlie" ściany od sioła Anksztokow, a drugim bokiem wedlie wtorych tegosz polya rez sadzibnych у wedlie rez ogrodniczych. Tych rez 13,
maią w sobie dlużyny sznur 48, przeczyni ma'po pręt. 88/із, czyni w każdey rezy zosobna
po mórg. 13/23 із РгеА> а we wszytkich uczyni włok 5/29/6 pręt. Drugie reze tegosz
polia sadzibne poczynaia sie koncami równo s pierwszymi u ściany od sioła Kretyngi, a
kończą sie u ulice' tego sioła, bokiem iednym lieżą wedlye pierwszych rez tegosz polya,
a drugim bokiem wedlie uzworu od rez trzeciego polia. Rez tych 17, mayą w sobie dlużyny sznur 34/8 prę., przeczyny po sznur 1, czyni w każdey fezy zossobna po mórg l i / l 8
prę., a we wszytkich uczyni włok 6/l7/6. Uczyni wtorego połia włok 12/16/12 prę.
Rozdawanie tego polya pierwszych rez od ściany sioła Anksztokow thym porządkiem:
pierwszą ma Jurgis Eytowt, wtorą wedlie niego ma Pawilus Kirkłaitys etc. Wtorych zasie, to iest sadzibnych rez rozdawanie od boku rez pierwszych tegosz. polya tym porządkiem: pierwszą od uzworu ma Martynus Muzaitys, wtorą wedlie niego Janus Kwieczaitys
etc. W thym polu ugór roku 1567.
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Trzecie polie lieży przy boku rez sadzibnych: wtorego polya. Reze tego trzeciego, polya
poczynaią sie.kopcami u uzworu od boku rez sadzibnych pierwszego polya, a kończą, sie,
u ściany od sioła Kretyngi, bokiem yednym lieżą wedlie uzworu ' od rez sadzibnych wto-,
rego polya, a drugim bokiem wedlie ściany od sioła Pryszmonciow. Rez tego polia 30, maią
w sobie dlużyny sznur 34/4 pręt., przeczyny po pręt. lO.f/a pręt. Czyni w kazdey rezy
z ossobna po mórg. 12/l5V5 pręt. Uczyni trzeciego polia włok 12/1/6 pręt. ,
Bozdawanie rez tego polia od boku rez sadzibnych wtorego polya thym porządkiem:
pierwszą, od uzworu ma Martynas Maczaitys, wtorą wedlie. niego Jahus Kwieczaitys, trzecią
;
Urbanus Kwieczaitys etc
.
•
W- thym polu żyto roku 1566 na rok 1567.
'
.
W granicy tego sioła yest ogrodów 30, których 13 lieźą przeciwko rezam sadzibnym,
pierwszego polya. Reze thych ogrodów póczynayą sie końcami u ulice od koncow rez sadzibnych pierwszego polia, a kończą sie u boku wtorych ogrodów, bokiem iednym lieżą
wedlie wygonu sioła tego, a drugim, bokiem lieżą wedlie ulicy od koncow: rez sadzibnych
wtorego polya. Te• ogrody maią.w sobie dłużyny sznur. 7 prę. 7; przeczyny po sznur. 1,
czyni w każdym po mórg. 2/1.7-prę., a we wszytkich uczyni włoki 1/З/П prę.
Rozdawanie ihych ogrodów od wygonu sioła tego thym porządkyem.
P

r z у

ę I i.

• • • • - . -

.

1.
2.
3.
4.

Januszys Halut z Piotrem Mizaiciem .'• • . . . .
Jurgut Pryszmontaitys
Pawilus Preykurys
Jan Halutys
' . . . . . .

5.
6.
7.
8.
9.

Jan Halut z Piotrem Mizaiciem
Petrykus Eytawtys
Ambrozus Gayraszaitis
Jurian Preykurys
Pawiłns Janikaitys . .

10. Janikus Eytawtys
11. Petrutys Wilkszubinaitys
12. Woluzys Pieteraitys, . . . . . . . . .
13. Pieterys Kwieczus

:i

:••••':-.

Morgi. Pręty.

. ... .

. . . . •. ... 2
2
2
2
• .

.

• • • • . . . . ' .

.

•. .

.17
17
17 •
17

2
2
2
2
2

17
17
17
17;
17

2
2
2

17
17
17

2

17.

Powinni płacić od każdego z ossobna morgu po gr. 3, denary 2 Уз, а od każdego pręta
po pieniądzu 11/9O, uczyni od każdego ogroda po gr. S/289/9o den- Drugie ogrody, które
lieżą przeciwko rezam sadzibnym wtorego polya. Reze thych ogrodów póczynayą sie końcami u ulice od koncow rez sadzibnych wtorego polia, a kończą sie u wygonu temu siołu
zostawionego, bokiem iednym lieżą do koncow wyszey opisanych ogrodów, a drugim bokiem lieżą wedlie boku rez pierwszych wtorego polya. Tych ogrodów 17, т а і а w sobie
dłuźyny sznur. 13, przeczyny po 5 prę., czyni w każdym z ossobna po mórg. 2/5 pręt.,
a we wszytkich uczyni włókę 1/6/25 prę.
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Rozdawanie tbych ogrodów od koncow pierwey opisanych ogrodów.
P r z у•"§ I г.
,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

• ,

Morgi. Pręty.

Jurgian Szugaitys . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . ; .
2
5
Tenże drugą,
. . . . . . .
2
5
J a n k u s Kwieczaitys
2
5
Bieniuszys Eitautys . . . . .. . . . . : .
2: 5
Jurgutys Mizaitys . . • . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
2
5
Janus Mikielaitys
2
o
Janus Kwieczaitys
2
5
Tenże
2
5
Moluzys Kwieczaitys s
. . .. . . . # # _
; . . 2
5
T e n ż e . . . ••
2
5
Mateus Eutaitys
. 2
5
Pawilus Pietuzaitys z Sczepuciem Ozielem . . . . . . . . ". . . . . 2
5
Ciz drugie . . "
•. . . . . . .
. . . . . 2
5
Maczus Preikurys
. . . . . . . . . . . . .
2
5
Tenże . . . .
. . . . •. 2" " 5
Jurian Kayrys Preykurys . . .
2
5
Tenże • • • . • . . . . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . 2
5.
Powinni płacić od każdego z ossobna morgu p o g r . 3 , den. 2%, a od pręta po pieniądzu
1 / O. uczyni od każdego z ossobna ogroda po gr. 7Vis denar.
W granicy tego sioła w końcu rez skraynych wtorego polya, także w końcu przy
boku rez ogrodniczych, asz po ścianę od sioła włości Połongowskyey Kreukikow, zostawiono
wygonu dlia pastwiska bydłu poddanych thego sioła włok 5/25 pręt. 4 lasów, błot po
części z sianozęciami. •
7

9

Granica

tego

sioła.

.

Pienvsza ściana poczyna sie u narożnika, usypanego na scienie przy wygonie sioła
Pryszmonciow. a kończy sie u drugiego narożnika, usypanego na ścianie od sioła włości
Połongowskyey Budayciow. Ta ściana graniczy włoki у wygonu tego sioła z siołem włości
jego kroi. mczy Połongowskyey Kiewliekayciami, tey ściany dłużyna sznurów. 60.
Druga ściana poczyna sie u tego narożnika, gdzie sie pierwsza skończyła, a konc zy
sie
u narożnika trzeciey ściany, usypanego na ścianie od sioła Kretyngi; ta ściana graniczy
w
ygon i włoki sioła tego z siołmi jego kroi. msczy Rudaiciami у Anksztokami, they ściany
dłużyna szuur. 66.
Trzecia ściana poczyna sie u tego narożnika, gdzie sie wtóra skończyła, a kończy sie
•u narożnika czwartey ściany; ta ściana graniczy włoki sioła tego z włokami sioła Kretyugi, tey ściany dłużyna sznurów 60.
Czwarta ściana poczyna sie u tego narożnika, gdzie sie trzecia skończyła, a kończy
sie u narożnika tego, skąd sie pierwsza ściana poczęła, ta ściana graniczy włoki sioła
z włokami у z wygonem sioła Pryszmonciow, tey ściany dłużyua sznur. 66.
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WOYTOWSTWO

KURMAYCKIE.

Andreyus Anksztokys, woyth.

Sioło

Rliefiie,

2

>vłok 32/27/4 /5 pręt., to iest rozoranych 22. Ku thym włokani w naddawkach

2/10/12'

2

prę. Wygonu włok 8/3/14; w drogach pospolitych 0/l3/8 /5.
P r z ij e I I
•

-

.

.

Włoki.

1. Jan Ronianaitys nowoprzyął dlia pobudowania, ugruntowania у włoki rozrobienya, wolen tego roku 1566 od połowice czynszu, a w roku przyszłym 1567
powinien będzie płacić wszytek czynsz spelna.
2. Roman Jurgaitys
. . . . . . . . .
.
. .
.
i
3. Paweł Klibaitys
1
•i. Tenże drugą,
. . . . . . . . . . . . . ; 1.
5

- • ••'•.-.'• • .'• „ • . . . . . v . • ; . . .

i

6, Symon Kleibaitys
1
7. Roman Jurgaitys .
'.'.'.'
1
8,—21. włok . . ' . . ' . .•;..' . . . . . . . . . . . . . . . '...". . \ \. \ t 1 4
22. Janus Czutełaitys nowo przyął roku 1566 dnia 27 lipca, z ktorey tego roku
1566 niepowinien nic płacie, bo nie używał, asz w roku przyszłym 1567
pocznie płacić połowice czynszu, у tak będzie powinien płacić do lat szesci, a
to dlia tey przyczyny, aby sie thym liepiey pobudował, ugruntował у włókę
rozrobił, a po szesci lat powinien będzie płacić tak, yako i inszy poddani z
tego sioła.
Л thym sielie przyętych włok 5 gruntu, gdy rozrobyą,, srzeduyego, powinni płacić
z ossobna z każdey włoki przyętey według ustawy jego kroi. msczy czynszu gr. 12. za
dwie becce owsa gr. 10, a za odwoź gr. 10, siana woz abo gr. 3, a za odwoź gr. 2, ggs
abo gr. і г, kurów dwoye abo den. 16, jaiec 20 abo den. .4, na niewody gr. 2, za
stacyą gr. 21/», osadnego gr. 30, za tłoki po gr. 12, za gwałt żyta beczkę abo gr. 10^
lyecz ysz wewszytkich trzech poliach przerobkow barzo mało mayą, yedno las wygorzały
z łomowinamy drzewa wielkiego, z tey przyczyny osadnego po gr. 30 do lat dziesyącyu
nie powinni pkcić. W thym sielye nowo przyętych włok dwie, z których powinni płacić
tak, yako iest w regestrze opisano; w thymże sielie ieszcze nieprzyętych włok. 15.

Sadziła iedną połacią гее wszytkich trzech polyach. Rozdzielenie poi.
Pierwsze polie lieży wedlie ściany od sioła Kurrnmjciow. Reze tego pierwszego polya
poczynayą sie końcami od wygonu tego sioła i od koncow rez trzeciego polya, a kończą
sie u ściany od sioła Dobszayciow, bokiem yednym lieżą wedlie ściany od sioła Kurmay-
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ciow, a drugim bokiem wedlie uzworu od .boku rez wtorego polya. Rez tego polia 22, to
yest skraynych iedynascie, a sadzibnych druga yedynascie, mayą w sobie dlużyni po sznur.
33/2 dręt., przeczyny po sznur 1, czyni w każdey reze z ossobna po mórg. 11, 2 prę.
Uczyni pierwszego polia włok 8/3/14 prę.
Rozdawanie tego polia rez od ściany.; sioła Kurmayciow thym: porządkiem, yako wyszey
w regestrze tego sioła są opisany; pierwszą od ściany ma Jan Romanowicz, wtóra wedlie
niego ma Roman Jurgaitys etc.
W tym poliu maią siać żyto roku 1566 na rok 1567. Wtóre polye lieży wedlye
pierwszego polia rez, które reze poczynaią sie у kończą równo-s pierwszego polia rezami,
zgadzaiąc sie s nimi dłużyną у przeczyną, właśnie yako w pierwszego polia rezach yest
opisano. Uczyni wtorego polia włok 8/3/14 prę.
Rozdawanie rez tego polya od boku rez pierwszego polya thym że porządkiem, yako
у pierwszego polya rozdawano у opisano. W thym ^poliu yarzyna roku 1566. Trzecie polie
liezy przeciwko rezam sadzibnym. pierwszego у wtorego polya. Reze tego polya poczynayą
sie końcami у u koncow rez sadzibnych pierwszego у wtorego polya, a kończą sie u ściany
od obrębu jego kroi. msczy leśnego uroczysczem Winxnupis, bokiem iednym lieżą wedlie
wygonu, przeciwko rezam skraynym pierwszego polya zostawionemu, a drugim bokiem wedlie
drugiego wygonu, który iest przeciwko rezam skraynym wtorego polya zostawion. Rez tego
polya 22, mayą w sobie dlużyny sznurów 33/2 pręt., przeczyny mayą po sznur 1, czyni
w każdey rezy z ossobna po mórg 11/2 prętów. Uczyni trzeciego polya włok 8/3'14 pr.
Rozdawanie rez tego polya od wygonu, który iest przeciwko pierwszemu polu przy
scienie Kurmaickyey zostawion, tymże porządkiem, yako pierwszego polya у wtorego rezach
rozdawaniu są opisani. W thym polu ugór roku 1567.
W granicy tego sioła zostawiono wygon dlia pastwiska bydłu poddanych tego sioła na
dwu mieyscach; na pierwszym miescu przy scienie od sioła Kurmayciow przeciwko rezam
skraynym pierwszego polya zostawiono włok 4/1/22 pręt.
Na drugim miescu przy scienie od obrębu liesuego Degimow przeciwko skraynym
rezam polia wtorego zostawiono włok 4/1/22 pręt. Uczyni wygonu na obudwu miescach
włok 8/3/14 pręt.
.

G r a n i с a t e g o s i o I a.
Pierwsza ściana poczyna sie u narożnika usypanego na scienie przy włokach4 sioła
Dopszaiciow, a kończy sie u drugiego narożnika, usypanego na scienie od obrębu liesuego
uroczysczem Winksmipis; ta ściana graniczy włoki у wygon sioła tego z wygonem у z włokami sioła Kurmaiciow, tey ściany dłużyna sznurów 66/4 pręt.
Druga ściana poczyna sie u tego narożnika, gdzie sie pierwsza skończyła, a kończy
sie u narożnika trzeciey ściany, ta ściana graniczy wygon у włoki sioła tego z obrębem
liesuym kroi. jego m. Winksnupis, tey ściany dłużyna sznurów 44/6 pręt.
Trzecia ściana poczyna sie u tego narożnika, gdzie sie wtóra skończyła, a kończy sie
aa scienie Dobszayckiey, gdzie sie czwarta ściana poczyna, ta ściana graniczy wygon у
włoki sioła tego z obrębem liesnym króla iego ntczy Deginamy. Tey ściany dłużyna
sznur 66/4 pręt.
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Czwarta ściana poczyna sie u tego narożnika, gdzie sie trzecia skończyła, a
;
kończy sie iu narożnika tego, skąd sie pierwsza ściana poczęła; ta ściana graniczy włóki
tego sioła z włokami sioła Dobszaiciow, tey ściany dłużyna sznur 44/6 pręt. Obrąb liesny
kroi. jego mści uroczysczem Winksnypis, w którym iest lasu włok 47/0/10V5 pręt. W thym
r
obrębie sianożęci na ossobliwy płat rozdanych na dwudziestu у sześciu miescach nizej
opisanych j'est włok 9/7V5 pręt. Uczyni wszytkiego w tym obrębie tak lasu i sianożęci.
włok 56/7/10 pręt.
:

Te sianożęci

przyęli:

Na pierwszym miescu Witkus Siewruk przyął sianozęd nad rzeką Skradłupią, którey
iest wloką ]/l 3/10 prętów. Na wtorym miescu Pawlikus Mateaitys z bratem Tomaszem morgów 25/ІО 2 pręta. Na trzecim miescu Tomaszus Meyzaitys z Grygielem Pietkaiciem sianożęć wedlie ściany od obrębu liesnego Degimow, ktorey iest morgów 28/5 pręt.
Na czwartym miescu Bertulis Kownaitis mórg 5/27 pręt. Na piątym miescu Peterys Symonaitys mórg 9/18 pręt. Na szóstym miescu Gryczus Pawlikaitys mórg 9/lS pręt. Na
siódmym miescu Albrycht Tubassaitys s Petrykyem Bieniuszaiciem włoke l/5/97io prętów.
Na ósmym miescu Herman Tubassaitys mórg 22/6 pręt. Na dziewiątym miescu Albrycht
Tubassaitys mórg 4/5 pręt. Na dziesiątym miescu Petrus Mackaitys mórg 6. Na jedynastym miescu Mateius Gaudeszaitys z oycem morgów 29/22 pręt. Na dwunastym miescu
Walentynus Stanełaitys mórg i/lO pręt. Na trzynastym miescu Janelis Wawrynaitys morgów 8. Na cztyrynastym miescu Petrut Pieteraytys z bratem Urbanem mórg 3/l53/s pręt.
Na piątynastym miescu Aliexius Woynaitis mórg 2/20 pręt. Na szostynastym miescu Woynis
Mizukaitys mórg 4. Na siodminastym miescu Stanisław Gientszaitys mórg l/lO pręt. Na
osminastym miescu Grygielis Mackaitys mórg 3/15 pręt. Na dziewiętnastym miescu Martynus a Jurgis Stanisławaicie mórg. 8. Na dwudziestym miescu Jan Siewrakaitys morgów 6. Na 21 miescu Tomasz Lawrynaitys mórg. 3. Na 22 miescu Grycius Żylis s Petraiciem Ławkienaiciem mórg. З/lO pręt. Na 23 miescu Jan Pietraitys z bratem Mikielem
mórg. 4. Na 24 miescu cisz Petraicie mórg 2/20 pręt. Na 25 miescu Mikolaius Raiski
mórg l/lO pręt. Na dwudziestym у szóstym miescu Tomasz Lawrynaytys mórg 5. Powinni
płacić wssyscy yednako od każdego z ossobna mórg po gr. 2. a od pręta po 2/з pieniądza.

r a n i с a i eg о

о Ъ r § Ъ u.

Pyerwsza ściana poczyna sie u narożnika, uczynionego na scienie przy wygonie sioła
Klebiow, a kończy sie u drugiego narożnika, usypanego na scieuie od obrębu włości Polongowskyey, uroczysczem Szukis, który przyęli boyarze jego kroi. m. naimię Jazdaicie na
ossobliwy płat; ta ściana graniczy obręb ten z wygony у z włokami siół jego kroi. mści
Kunnayciow, Tubawsiow у Pientszaiciow, tey ściany dluźyna sznur 113/5 pręt. Druga ściana
poczyna sie u tego narożnika, gdzie sie pierwsza skończyła, a kończy sie a narożnika
trzecyey ściany; ta ściana graniczy obręb ten z obrębem włości Połongowskyey uroczysczem
Szukis; tey ściany dlużyna sznurów 44/6 prętów. Trzecia ściana poczyna sie и tego narożnika, gdzie sie wtóra skończyła, a kończy się na scienie od sioła Kliebiow; ta ściana

graniczy obręb
ściany sznurów
cia skończyła,
graniczy obrąb
dłużyna sznur.
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ten z obrębem drugim tey że włości Kretyngskyey, uroczysczem Degimy, tey
113/5 prętów. Czwarta ściana poczyna sie u tego narożnika, gdzie sie trzea kończy sie u narożnika tego, skąd sie pierwsza ściana poczęła; ta ściana
ten z wygonem у z włokami sioła jego kroi. mczy Kliebiow; tey ściany
44/6 prętów.

S i o ł o Ku r r a a i c i e .
Włok 72/l5/233/s prętów, to iest, rozoranycb.54; ku thyni włokam w naddawkach l/l0/20 2 / 5
pręt. W ogrodziecli włok 2/28/20 prętów, wygonu włok 12/29/262/5. Ulice z drogami pospolitymi l/6/l6 4 / 5 . A w zaścianku mórg 28/28 pręt.

P r s у § I i.
•
1. Urbanus Konrataitys

Włoki.
1

. . .

2. Mateius Wilkaitys
3. Grygalius Giedgawdaitys

1
.-

1

4. Roman Jurgaitys z synmi Kasprem у Abramem

1

5. "Witkus Kuntekaitys zMikielem Romkayciem

1

6. Anuzys Lukszaitys z Hanskyem Siawrukaiciem

1

7. Kasper Narwitaitys z Balciem Braietayciem

1

8. Bartelis Kownaitys z Petruciem Stanaiciem у z Januciem Mockaiciem . . . .
9. Tomasz Meyzaytys
.

1
l

10. Stanis Mikaitys
11. Alieksiey Pawlikaitys

1
1

12. Tomasz Wiłkaitys
13. Pawlik Budkaitys

1
1

14. Tomasz Mateyaitis s syumi у s Hermanem Petraiciem
15. Pawlik Ruzgaitys'
16. Andrzey Tanczelaitys .

1
1
1

17. Kasper Butkaitys s bratem Jakubem
18. Martbuzys Kieziułaitys s synmi czterma
19. Symon Petraitys z syumi

1
1
1

2 0 . Wołobus Talmontaitys

z zięciem Barwiłem

Kondrathayciem у z drugim Tal-

montayciem . . . • • • •

1

2 1 . Janelis Kurmaitys
22. Janelis Kurmaitys
• ••
23. Kasper a Petrasz Symauaicie

1
. . • •

1
1

24. Grygielis Rusgaitys
25. Macyey Eam&naitys
26. Tomasz Mateyaitys s synmi

1
1
1
16

-
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Janik Ruzgałaitys z bratem Mikołajem
Woluzys Mikołaiaitys z Januszem Murayciem
Batuzys Łukaszaitys
Tenże drugą
•
Mikiel Ruzgielaitys
Bertulis Siewrukaitys z Kasprem Narwilaicyem
Pawlik Kurmaytys z synmi Bartulyem у Jurgielem
Margreta wdowa s synmi, z Mikolayem Ruininayciem
Baltromiey Birukaitys z Narwiłem Tarmuntayciein . . . . . . . . . . . . .
Jurgis Juganaitys z Janelem Wenczaiciem
• - . . - .
Szeputys Mozełaitys z Bernatem Ilgopalciem - . . . - .
Pawlik Kurmaitys z synmi В ar tul em у Jurgiem
.
Grygielis Bartkaitys
Grygiel, Jan Mickaicie у z matka,
Petrykus Budczaitys z synmi .
Paweł Mateiaitys . . . . . . . . . • • <
Tomassus Meyzaitys s synmi
Grygielis Pawlikaitys
• •
Szeput Birukaitys
• • . . .
Mathyzus Kiesiułaitys
Janos Mozonaitys z synmi
Andrzey Giedszaitys z synmi
Petrus Ruzgaitys z Jakubem Łankayciem
Baltromiey Petraitys z synmi
Maciuś Giedgałdaitys у z bratem Grygalem
Stanis Mackaitys z synmi
Markusys Kieziulaitys s synmi
Witkus Jurgaitys Siewruk . . • • • •

1
1
1
i
1
1
1
1
i
i
\
i
1
1
1
1
1
l
1
1
1
1
i *
1
I
1
1
1.

W thym sielie przyętych włok 54 gruntu dobrego, powinni płacić według ustawy iego
kroi. insczy z każdey włoki czynszu gr. 2 1 , za dwie becce owsa gr. 10, a za odwoź
gr. 10, siana woz, abo gr. 3, a za odwoź gr. 2, gęs abo gr. 1 2, kurów dwoie, abo
den. 16, jaiec 20 abo den. 4, na niewody gr. 2, za stacyą, gr. 2 2, osadnego gr. 30, za
tłoki gr. 12, za gwałty żyta beczkę abo gr. 10, lyecz isz we dwu poi yeszcze sie niemało
zawadza drzewa nierozrobionego, s tey przyczyny za tłoki po gr. 12 do lat czterzech nie
powinni płacić.

Sadziba iedną połacią we dwu poi. Rozdmelenie poi.
Fierwsze polie lieży, id%c od sioła Kretyngi do tego sioła, po liewey ręce. Reze tego
pierwszego polia poczynaya, sie końcami od wygonu у od ulice sioła tego, a kończą sie
u ściany od sioła Anksztokiow, bokiem iednym lieża, wedlie ściany od sioła Kretyngi, a

-
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drugim bokiem wedlie boku rez wtorego polia. Rez tego polya 54, maią w sobie dlużyny
sznurów 39/1 pręt., przeczyny po pręt. 8, czyni w każdey rezy po mórg Ю/і2*/5 pręt.
Uczyni pierwszego polya włok 18/2 3/1V5 pręt.
Bozdawanie tego polya rez od ściany sioła Kretyngi tym porządkiem, yako są w regestrze tego sioła opisani: pierwszą ma od ściany Urbanus Konrataitys, wtóra wedlic niego
Mateius Witkaitys. W thym poliu jarzyna roku 1567.
Wtcre polye lieży wedlie pierwszego polya, które reze poczynają sie końcami od ulice
sioła tego у od wygonu sioła tego, a kończą sie u ściany od zaścianku przy tey scienie
zostałego. który przyęli na płat boyarze iego kroi. mczy Sienkiszkowie; bokiem yednym lieżą
wedlie rez pierwszego polya, a drugim bokiem wedlje ściany od sioła Tuhaysiow. Rez tego
polya 54, zgadzaią sie dlużyną у przeczyną zrezami pierwszego polia, czyni w każdey
4
rezy z ossobna tak, yako у w pierwszym polyu, po mórg 10/l2 /5 pręt. Uczyni wtore-o
polya włok 18/23/lV5.
'. •
" •
Bozdawanie rez tego polya od boku rez pierwszego polya tbymże porządkiem, yako у
pierwszego polya reze rozdawano: pierwszą ma Urbanus Konrataitys, wtorą* Mateyus Witkaitys etc. W thym polu ugór roku 1567.
Trzecie polie lieży w końcu у przy boku rez ogrodniczych, które będą niżey opisane, a z drugiey strony wedlie ściany od sioła Kliebiow. Reze tego trzeciego polia są
rozdzielone na dwoye: Pierwsze reze tego polia poczynaią sie końcami u wygonu przeciwko
rezam pierwszego polya zostałemu, a-kończą sie u uzworu od koncow wtorych rez tegosz
polya, bokiem yednym lieżą wedlie ściany od sioła Kliebiow. a drugim bokiem do uzworu
od rez ogrodniczych. Rez thych 27, mayą w sobie dłużyny sznurów 27. przeczyny po
prętów 11, czyni w każdey rezy z ossobna po mórg 9/27 prętów, a we wszvtkich uczyni
włok S/27/9 pręt.
"
'. "
Drugie reze tegosz polya poczynayą sie końcami u uzworu od końców pierwszych rez
tegosz trzeciego polya, a kończą sie u wygonu, przeciwko rezam wtorego polya zostawionego, bokyem yednym lieżą wedlie uzworu od rez ogrodniczych, a drugim bokiem wedlye
ściany od sioła Kliebiow. Rez thych 27, mayą w sobie dlużyny sznurów 27. przeczyuy po
prętów 11, czyni w każdey rezy z ossobna po mórg 9/27 pręt. a we wszytkich'uczvni
włok 8/27/9 pręt. Uczyni trzeciego polya włok 17/24/18.
Bozdaivanie tego polia pierwszych rez od rez ogrodniczych thym porządkiem: pyerwszą
ma od uzworn Woluzys Mikołaitis z Januszem Murayciem, wtorą wedlye niego Baltrussys
Łukaszaitis etc. Wtorych rez także rozdawanie od rez ogrodniczych "tym porządkiem: pierwszą
ma Janik Ruzgałaits z bratem Mikołayem, wtorą wedlie niego ma Tomasz Mateyaitys
z synmi etc. W tym polu mayą siać żyto roku 1566 na rok 1567.
W granicy tego sioła iest ogrodów 64, które są rozdzielone na troye: pierwszych
ogrodów 5. Rezethych ogrodów poczyuaią. sie końcami od wygonu, przeciwko pierwszemu
poliu zostawionego.- a kończą sie u boku wtorych ogrodów, bokiem iednym lieź§ wedlye
uzworu od boku pierwszych rez polia trzeciego, a drugim bokiem do ulice sioła tego. The
ogrody mayą w sobie dlużyny sznurów . . . , przeczyny mayą po sznura 1, czyni w każdym z ossobna po mórg- l/20 pręt., a we wszytkich uczyni mórg 8/10 pręt.
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Bozdaivanie'tych ogrodów od ulice sioła tego.
P r z у § I i.
Morgi. Pręty.

1. Mathyzus Kieziułaitys
• . . - . . . . . .
1
20
2. Tenże
• . . . .
1
20
•a. Matieyus Witkaitys przyął roku 1566, a die 30 Octobr.; niepowinieu
płacić, asz roku 1567
. . . . . . .
'.
1
20
4—5.
. " . . . . 2
40.
Drugich ogrodów 54, których reze poczynaią sie końcami od ulice tego sioła, a kończą,
sie u uzworu od rez trzeciego polya, bokiem yednym lieżą, do koncow pierwey opisanych ogrodów, a drugim bokiem do koncow trzecich ogrodów. Te ogrody maya, w sobie dłużyny
sznur 5, przeczyny 10, pręt. 8, czyni, w każdym z ossobna po.mórg l/lO pręt., a we
wszytkich uczyni włok 2/12/0 prętów.

P r z у ę I y.
Morgi. Pręty.

1—2.
. . ' . . o. Baltromieyus Łukaszaitys
4. Woluzys Mikolaiaytys
5—9
10. Jurgutys Jurianaitys z Janem Kwieciem
11 — 18
19. Matus Kiezełaitys
20. Janik Mozonaitys
21. Andreyus Symonaitys
22. Petrus Ruzgalis
23. Baltromieyus Pietraitys
24. Grygalus Giedwiłaitys
25.. Markuzys Kiezułaitys
26. Tenże drugi
27. Kasperus a Petrasz Symenaycie
28. Mateyus Witkaitys
,
29. Mikolayus Ruzgalis z bratem
30. Tomasz Mateiaitys z synmi
31. Anuzys Kurmaitys
32. Tenże .
33. Aliekssy Siewruk
34. Paweł Pawlikaits
35. Pawluk Kurmaitys
36. Grygiel Siewruk
37. Paweł Mateiaitys
38. Tomasz Mezaitys

.
2
. . , 1
1

• .
. ••

20
10
10

1

10 ,

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
ю
10
10
Ю
10
10
10
10
Ю
10

-
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Morgi. Pręty.

39.
40.
41.'
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Małgorzata wdowa s syuein Mikołajem Kurmayciein
1
10
Pawlik Budkaitys
1
ю
Hauuzys Łuksaitis z Hauskiem Siewrukaiciem
1
10
Witkus Jurgaitis Siewruk
1
ю
Bertul Siewrukaitis s Kasprem Narwilaiciem
'.. . .
1
10
Tomasz Mateiaythyss s synmi
1
10
Baltromieyus Birukaitliys
1
ю
Grygielis Macaithys
1
ю
Symenus Petraithys
1
Ю
Mateius Komanaithys
д
ю
Mateius Wiłkaitys
i
1 0
Urbanus Konrataitys
1
Ю
Wabolus Tolmontaitys
'.
1
ю
Szeputys Birukaithys
1
ю
Barthulis Kownaithys s Petruciem Stanayciem у Janem Mackayciem . . 1
10
Stanis Mockaitys
1
10.
Trzecich ogrodów 5, których reze poczyuayą sie końcami od boku wtorych wyszey
opisanych ogrodów, a kończą, sie u wygonu, który został przeciwko rezam wtorego polya?
bokiem yednym leżą wedlie uzworu od boku rez wtorych trzeciego polya; a drugim bokiem
do ulice sioła tego. Te ogrody maią w sobie dłużyny sznurów 5, przeczyny po sznuru 1,
czyni w każdym z ossobna po mórg. l/20 prętów, . a we wszytkich uczyni mórg. 8/10
prętów.
Rozdawanie, thych ogrodów od ulice sioła tego.
P r z у ę I i.
Morgi. Pręty.

1.
2.
3.
4.
5.

Petrus Mackaithys
1
20
Tenże drugi • • •
1
20
Petrutys Wenckaithys
. 1
20
Witkus Jurgaithys
. 1
20
Tenże drugi
• • • • 1
20.
Uczyni wszytkich ziem ogrodowych włok 2/28/20 prętów. W thym sielye przyętych
ogrodów 4G, powinni płacić od każdego z ossobna morgu po gr. 3. a od pręta po pieniądzu 1.
Z nowoprzyętego ogroda 1 niepowinno tego roku płacić, asz w roku przyszłym według
regestru w wierzchu opisanego. W granicy tego sioła zostawiono wygonu dlia pastwiska
bydłu poddanych tego sioła na dwu niiescach.
Na pierwszym miescu przeciwko rezam pierwszego polya przy scienie od sioła Kretyugi zostało włok 6/Н/28 5 prętów.
Na drugim miescu przeciwko rezam polya wtoregó przy scienie od sioła Tubawsiow
•zostało także wielye wygonu włok 6, mórg. 14/28 prętów.
Uczyni wygonu na obudwu mieyscach włok 12/29/267? prętów.

—
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Pierwsza ściana poczyna sie u narożnika, usypanego na scienie przy włokach sioła
Kretyngi, a kończy sie u drugiego narożnika, usypanego na scienie sioła Tubawsiow Ta
ściana graniczy włoki sioła tego z włokami sioła Anksztokiow i z zaściankiem je-o kroi
msczy, przy tey scienie zostałym. Dłużyna tey ściany sznurów 86/8 prę.
Druga ściana poczyna sie u tego narożnika, gdzye' syę pierwsza skończyła, a kończy
sie u narożnika tego, gdzie sie trzecia ściana poczęła; ta ściana graniczy włoki у wy-on
tego sioła z włokami sioła Tubawsiow, tey ściany dłużyna sznurów 75/2 pręt.
Trzecia ściana poczyna sie u tego narożnika, gdzie sie wtóra skończyła, a kończy
sie na scienie sioła Kretyngi, gdzie sie czwarta ściana poczęła. Ta graniczy wygon у włoki
tego sioła naprzód z obrębem liesnym Winksniupiem, pothym z wygonem "y z włokami
sioła Kliebiow; tey ściany sznurów 86/8 prę.
Czwarta ściana poczyna sie u tego narożnika, gdzie sie trzecia skończyła, a kończy
sie u narożnika tego, skąd sie pierwsza ściana poczęła. Ta ściana graniczy wygon z włoki
sioła tego z włokami sioła Kretyngi, tey ściany dłużyna sznurów 75/2 prętów. Przy scienie
sioła tego pierwszej zostało sie ziem króla jego mści mórg. 28/28 pręt. gruntu srzedniego,
które ziemie przyęli na płat ziemianie jego kroi. mści na imię Stanisław Stanczykowicz,
Mikołay Dolenga, Marcin Osieckj, Stanisław Jagminowicz, Baczko Sienkiszkowie; powinni
płacie od każdego z ossobna morgu po groszy 3, a z p r § t a każdego po pieniądzu 1 Lyecz
isz w thym roku 1566 oziminy nie siały, tylko yarżynę, z tey przyczyny tegosz roku nie
powinni, tylko połowicę czynszu zapłacić, a w roku przyszłym 1567 powinni będą spełna
F
za wszytko płacić.

Sioło

A u к s z t о к i.

Włok 18/9/227,, prętów, to yest rozoranych włok 16; minus 0/l5/262/s pręt.; wygonu
2/25/1872

P r. z у ę I i.
1. Peterys Anksztokaitys z bratem Macieiem Kumpinasem
• 2. Mateius Kumpinasys z Andreyem Preykurem
3. Urbanus a Stanisław Anksztokaycie
4. Urbanus Anksztokaithys z bratem Jurguciem
5. G r y g a l u s A u k s z t o k a i t y s z M a r k i e m A n k s z t o k a i c i e m
6. J a n i k u s a Staś A n k s z t o k a i c y e
7. J a k s u s z M a t y s e m A n k s z t o k a y c i e ' • - . . . . . . . . .
8 . A n d r e y u s A n k s z t o k i s , woyt . . . . . . . . . . . . . . . .
9. W i t k u s S z u t y n a s
10. Janus a Matys Anksztokaycie . . . . . . . . . .
1 1 . Urbauus Anksztokaithys z bratem Stanisławem . . . . . . . .
12. Urbanus Auksztokaithys z bratem Jurgnciem .

\
2
•,
,
'
l
" ' " •1
. [
.

. . . . .
. . . ' . ' !

1

i
1
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13.
14.
15.
16.

Grygalns Auksztokaithys z bratem Markyem
Janikus a Staś Anksztokaycie . . . . . . . . .
Andreyus Anksztokis, woyt, wolna na woytowstwo . . . . . . . .
Peterys Anksztokaithys z bratem Macyeyem . . . .

Włoki.

.' .

{

W thym sielie p r u t y c h włok 15 gruntu dobrego"; powinni p l a d ć z'ossobna z' każdey
włok: czynszu gr. 2 1 , za dwie becce owsa gr. 10, a za odwoź gr. 1 0 . siana woz albo
gr. 3 a za odwoź gr. 2 да abo gr. 1%, kurów dwoye, abo den. 1 6 . jaiec 20 abo
den 4 , na nyewody gr. 2, 2 a s t a c y a g r . 2 % o s a d n e g o g r 3
^ ^оИ
gwałty żyta beczkę abo gr. Ю . W thym że sielie na woitowstwo wolna włoka 1.

Sadziba dwiema polacioma we dwu poi. Rozdzielenie poi.
Pierwsze polye lieży yadac od obrębu boiar jego kroi. mczy Sienkiszkow do tego sioła
po prawey r § ce. Beze tego pierwszego polya są rozdzielone na troie: Pierwsze reze te*o
polya poczynaj» sie końcami u ściany od obrębu boyar Sienkiszkow, a kończy sie u bok°u
wtorych rez tegosz polya bokiem iednym lieża wedlye wygonu sioła tego, nad rzek, Tenże,
zostawionego a drngmi bokiem wedlye uzworu od rez wtorego polya. Rez thych 8, mavj
w sobie dłuzyny sznur 8/7 pręt.,. p rze czyny po sznur. i>/l«A, czyni w każdey rezy * z
ossobna po mórg. 6/97«, a we wszytkich uczyni włoka l/20/іЗ 4 /. pręt
Drugie reze tegosz p o l i a poczynayą sie końcami u uzworu od rez wtorego polya a
kończ* sie u wygonu sioła tego, bokiem yednym lieżą do koncow pierwszych rez U s z
polya, a drugim bobem wedlie boku trzecich rez tegosz polia sadzibnych. Rez tych 8
mai* w sobie dłuzyni sznur. 17/4 pręt., przeczyny po sznur. 1, czyni w każdey rezy pó
mórg. D/24 pręt., a we wszytkich uczyni włoka l/16/12 pręt
"
Trzeae reze tegosz polya sadzibne poczynayą sie kohimi od ulice tego sioła, a
kończ* sie u wygonu sioła tego, bokiem yednym lieża. wedlie wtorych wvszey w thym że
polyu opisanych rez, a drogim bokiem wedlie nzworu od rez trzeciego polya. Rez tych 8
maya w sobie dłuzyny sznur 17, p r z e C zyny po prętów 15, czyni w każdey rezy z ossobna
po mórg. 8/15 pręt., a we wszytkich uczyni włok 2/8 morgi
Uczyni pierwszego polya włok 5/14/2 5*/6 pręt.
Bozdawanie tego polya pierwszych rez od wygonu sioła tego thym porządkyem: pierwszą
ma Peterys Anksztokaith z bratem, wtorą wedlie niego ma Mateius Kumpnasis z Andrzeyem Preykurem; thymże porządkiem у wtóre reze tego polya rozdawano od koncow pierwszych rez sadzibnych. Rez rozdawanie od boku wtorych rez tego polya thym porządkyenr
pierwszą m a Witkus Szutynas, wtorą wedlye niego ma Jauus z Matusem Anksztokaicie
etc. W thym poliu maią siać żyto roku 1566 na rok 1567.
Wtóre polye lieży przeciwko pierwszemu, yadąc od obrębu boyar Sienkiszkow do tego
sioła, po hewey ręce. Reze tego wtorego polya są thymże kształtem, yako у w pierwszym
polu na troyę rozdzielone: pierwsze poczynayą sie końcami u ściany od obrębu boyar Sieukuzkow, a kończą syę u boku wtorych rez tegosz polya, bokyem iednym Ueżą wedlie ściany
od sioła Kurmayciow, a drugim bokiem wedlye nzworn od pierwszego polya. Rez thych 8
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mayą w sobie dłużyny sznur. 8/7 prę., przeczyny po sznur. 2/1 U prętów, czyni wkażdey
9
rezy z ossobna po mórg. б/9 До pręt., a we wszystkich uczyni włókę І/2О/ІЗ 5 pręt.
Drugie reze tegosz polya poczynają sie końcami u uzworu od rez pierwszego polya,
a kończą, sie u ściany od sioła Kurmayciow, bokiem yednym lieżą do koncow pierwszych
rez tego wtorego polya, a drugim bokiem wedlye rez trzecich tegosz polya sadzibnych.
Itez thych 8, mayą w sobie dłużyny sznurów 17/4 prętów, przeczyny maią po sznur. 1;
czyni wkażdey rezy zossobna po mórg. 5/24 pręt., a we wszytkicli uczyni włoka 1/16/12 pr.
Trzecie reze tegosz polya sadzibne poczynayą sie końcami od ulice sioła tego, a kończą sie u ściany od sioła Kurmayciow, bokiem iednym lieżą wedlie wtorych rez, wyszey w
v
tym wto ym polyu opisanych, a drugim bokiem wedlye boku rez trzeciego polya у wedlye
wygonu, miedzy rezami trzeciego polya zostawionego. Rez thych 8, mayą w sobie dłużyny
sznurów 17, przeczyny po pręt. 15; czyni w każdey rezy z ossobna po mórg. 8/15 pręt.,
a we wszytkich uczyni włok 2/8 mórg.
Uczyni wtorego polya włok 5/l4/2óV5 pręt.
Bosdawanie tego polia pienvszych rez od ściany sioła Kurmayciow thym porządkyem:
pierwsza ma Witkus Szutynas, wtorą wedlie niego mayą Janus z Matusem Anksztokaycie
etc. Thymże porządkiem i wtóre reze tego polia rozdawano od koncow rez pierwszych
tegosz polia. Sadzibnych rez rozdawanie od boku wtorych rez tegosz polia thym porządkiem: pierwszą ma Pieterys Anksztokaith z bratem, wtorą wedlie niego Mateius Kumpnasys z Andrzeiem Preykurem. W thym polyu ugór roku 1567.
Trzecie polie lieży przy boku rez sadzibnych pierwszego у wtorego polia. Reze tego
trzeciego polia są na dwoie rozdzielone: pierwsze poczynaią sie końcami od wygonu, temu
siołu nad rzeką Tenżą zostawionego, a kończą sie u drugiego wygonu, który iest zostawion
prosto z ulice sioła tego między rezami tego trzeciego polya, bokyem yednym lieżą wedlie
boku rez sadzibnych pierwszego polya, a drugim bokyem wedlie ściany od sioła Kwieciow.
Rez thych 16, mayą w sobie dłużyny sznurów 14, przeczyny po prętów 9, czyni w każdey
rezy po mórg. 4/6 pręt., a we wszytkich uczyni włok 2/7/б pręt.
Drugie reze tegosz polia poczynaią sie końcami u wygonu, temu siołu zostawionego,
w pośrodku rez tego trzeciego polya, a kończą sie u ściany od sioła Kurmayciow, bokyem
yednym lieżą wedlie boku rez sadzibnych wtorego polya, a drugim bokiem wedlie ściany
od sioła Kwieciow. Rez thych 16, maią w sobie dłużyny sznur. 14, przeczyny po pręt. 9,
czyni w każdey rezy z ossobna po mórg. 4/6 pręt., a we wszytkich uczyni włok 2/7/6
prętów. Uczyni trzyciego polya włok 4/14/12 prętów.
Rozdawanie tego polya na krzyż pierwszych rez od boku rez sadzibnych pierwszego
polia tym porządkyem: pierwszą od uzworu ma Witkus Szutynas, wtorą wedlie niego ma
Peterys Anksztokhaithys z Maciejem, trzecią Janus z Matusem Anksztokaycie, czwartą.
Matieyus Kumpnasis 7. Andrzeyem Preykurem etc. Thym że porządkiem у wtóre reze tego
polya rozdawano od boku rez sadzibnych wtorego polia. W tbym poliu jarzynę siać maią
roku 1567.
W granicy tego sioła zostawiono wygonu dlia pastwiska bydłu poddanych tego sioła
na dwu miescach: na pierwszym miescu w końcu rez pierwszego i trzeciego polia, nad.
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rzeką Tenżą zostało włoka l/22/ з prętów. Na drugim miescu prosto z ulice tego sioła
między końcami rez trzeciego polia zostawiono wlokę 1/13/18 prętów. Uczyni wygonu ua
obudwu miescach włok 2/2 5/18 2 pręt.

r a n г с a t e g o s i o I a.
Pierwsza ściana poczyna sie u narożnika, usypanego nad rzeką Tenżą, a kończy sie
u drugiego narożnika, us3rpanego na wtorey scienie przy włokach sioła Kunnayciow; ta
ściana graniczy wygon у włoki sioła tego z obrębem boyar jego kroi. mczy Sienkiszkow.
They ściany dłużyny sznurów 37/6 prętów.
Druga ściana poczyna sie u tego narożnika, gdzie sie pierwsza skończyła, a kończy
sie u narożnika trzeciey ściany; ta graniczy włoki sioła tego z włokami sioła Kurmayciow.
Tey ściany dłużyna sznurów 43/5 prętów.
Trzecia ściana poczyna sie u tego narożnika, gdzie sie wtóra skończyła, a kończy sie
u rzeki Tenże; ta ściana graniczy włoki у wygon tego sioła Kwieciow. Tey ściany dłużyna sznurów 36/6 prętów.
Czwarta ściana począwszy od tego narożnika, gdzie Sie trzecia skończyła, idzie rzeką
Tenża, wzgure asz do narożnika tego, skąd sie pierwsza ściana poczęła, granicząc wygon
sioła tego z siołem włości Połongowskyey Rudayciami. Zaiętho we włoki sioła tego ziem
boyar jego kroi. mści na imię Stanisława Stanczykiewicza, Mikołaia Dołengi, Marcina
Osieckiego, Stanisława Jagminowicza Sienkiszkow, spoluego ich obrębu zaięto ścianą pierwszą włókę I / I / T prę., lasu, poi у sianożęci gruntu srzedniego.
Na drugim miescu we włoki sioła jego król. msczy włości Połongowskyey Tarwidow
ziem tychże boyar zaięto włok 3/27 mórg. gruntu srzedniego.
Uczyni zaięcia na obudwu miescach ziem boiar wyszey pomieiiionych włok 4/28/7 prę.
Za które ziemie zaięte iest im odmiana z iednego oddana ziemiami poddanych jego kroi.
mści sioła Kurmayciow у Mizekayciow włok 5/5/19, pręt. gruntu dobrego.
Która odmiana lieży z iedney strony przy ścianie sioła Tarwidow, z drugiey strony
zaścianku, przy scienie Kurmayckiey zostałego i opisanego, który przyęli na płat przerzeciouy boyarze Sienkiszkowie, z trzeciey strony lieży ta odmiana wedlye ściany sioła tego
Anksztokow, a z czwartey strony lieży ta odmiana przy ich własnych ziemiach. Uczyniwszy
porównanie zaięcia z odmianą,, więcey odmiany mórg. 7/12 pręt., isz i gruntem liepszym у
więcey sie oddało trochę z tey przyczyny, isz ich grunt był im przyliegleyszy, a choć
gorszy, alie z liepszymi pożytkami.

Sioło-Tubawsie.
2

Włok 40/8/6 /5 pręt., to iest rozoranych 30, ku thym wlokam w naddawkach 0/29/18 prę.;
2
wygonu włok 9/З/18 pręt.; w drogach pospolitych O/5/O /5.
P Г Z у § I i.
1. Woitekus Miesnik z Gryczem Mazwidayciem
2. Petkus Petraitys nowoprzyał w roku 1566, a isz tego roku nie siał aa tey
wloce ani żyta, ani yarzyny, z tey przyczyny tego roku niepowinien nyc
17

Włoki.
1

-
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Włoki.

płacić, asz w roku przyszłym 1567 pocznie płacić połowice cynszu у tak
płacić będzie do lyat sześci, ą to dlia tey przyczyny, aby sie thym liepiey pobudował, ugruntował у wlokę rozrobił.
3. Janus Petkaitys
-.
.
i
r
4. Woluz3 s Mizukaitys
1
5. Grygielis Mizukaithys z Ławrynem Jakubaiciem
1
6. Kasperus Pawlikaithys
.
i
7. Giedszus Mizukaithys
1
8. Stanisław Tomaszaithys z Petkyem Kalwiem . •
1
9. Jonuszys Budszaithys z Janyciem Pawiłayciem
1
10. Jakubus Gryczaithys . . . . . . * .
i
11. Bienuszys Tubawsaithys z synem Gryczem
\
12. Albrycht Mozukaithys
1
13. Tenże Albrycht, ta wloką wolna na bartnictwo
1
14. Jurgis Petraithys . . . . ' .
1
15. Jnrgis Kubilis
. .,
1
16. Hermanus Tubassaithys
. . . . • •
1
17. Janus Kławseykaithys
1
18. Kasper Gientszaithys
1
19. Andreyus Tubawssaithys z Macieiem Przyzginaiciem nowoprzyęli dlia pobudowania, ugruntowanya у włoki rozrobienia, nie powinni płacić tylko po połowicy cynszu do lat szesci, a poczną płacić tegosz roku 1566, bo yarzynę syały.
1
20. Alieksieyus Mizukaithys
. . . . . . .
1
21. Janus Pieczułaitys
1
22. Pieczulis Mikszaithys
1
23. Stasius Tubawsaithys
1
24. Petkus Pokraithys
1
25. Petryk z Woyciechem Beniuszowje
i
26. Cisz drugą • • •
1
27. Węckus Pawiłaithys z synem Janem
\
28. Jasius Rudaitys . •
X
29. Symenus Mozutaithys
1
30. Pawilus Budszaithys
i,
W thym sielie przyętych włok 27 gruntu, gdy rozrobyą, dobrego, powinni płacić
według ustawy jego kroi. mczy z ossobna z każdey włoki przyęty czynszu gr. 21, za
dwie beczki owsa gr. 10, a za odwoź gr. 10, siana woz abo gr. 3, a za odwoź gr. 2,
gęs abo gr. 1 2. kurów dwoye albo den. 16, iaiec 20 abo den. 4, na niewody grsz. 2,
za stacya, grsz. 2 2, osadnego grsz.-30, za tłoki grsz. 12, za gwałty żyta beczkę, albo
groszy 10; lecz isz we dwu poi yeszcze po części lasów a w trzecim mało nie wszytko las
mayą, z tey przyczyny za tłoki po gr. 12 do łat ósmi płacić niepowinni.

-

131 -

•W thym ze syelie nowo przyjętych włok 2, z których powinni płacić
w wierzchu w regestrze opisano.

tak, yako yest

W thym że sielye na bartnictwo wolna włoka 1.

Sadziba dwiema polucioma we dwu poi

Rozdzielenie poi.

.Вепшъ palie lieży yadąc od sioła Kurmayciow do tego sioła po "prawej ręce. Reze
tego рші-wszego polya poczynaią s i e końcami od koncow rez wtorego polya, a kończ, щ
u ściany od obrębu leśnego uczoczysczem Winksznupis, bokyem yednym lieżą wedlye ściany
od sioła Kurmayciow a drug,m bokiem wedlye wygonu, temusz siołu zostawionego. Rez
lJ

a

t0

У

r

W

C

h

15

a

sadzi

n u - t / 9 °'
'
b n y c h druga 15; mayą w sobie dłużyny
szum 34/2 prę., przeczyny p 0 p r ę . 8 j c z y u i w М е у f e z y z ^ ^
*
prę. Uczyni pierwszego polya włok 9/3/18 prę.
Rozdawanie rez tego polya od ściany sioła Kurmayciow thym porządkiem, yako są
w regestrze tego sioła opisani: pierwsza ma Woytekus Miesnik z Gryczem Mazwidayciem
drugą wedlye niego ma Petkus Petkaithys etc.
шлусшш,
W thym polyu mayą siać żyto roku 1566 na rok 1 5 6 7 .
Wtóre polie lieży przeciwko pierwszemu polyu, yadac od sioła Knrmavciow do te»o
sioła po lyewey rgce. Reze tego wtorego polya poczynają щ końcami u koncow rez P erwszego polya ; a kończą sie u ściany od sioła wlosci Polongowskyey Tarwidow, bok em
yednym hezą wedlye ściany od sioła Kurmayciow, a drugim bokiem wedlye u w o r u o d
boku rez t y c i e g o polya. R e z tego p O l y a y e s t 3 0 ; skraynych 15, a sadzibnych dra-a 15
iezy po moig. 10/28 pig. Uczyni wtorego polya włok 10/28 mórg
Bazdaicaniere*
tego polya od ściany sioła Kurmayciow thym porządkiem:
ma Herman Thubawsaithvs. dru°-a wwlk-p „,-o.',n То„ f
л
, • ,
Gienthszathys etc.
"
'
' ****** КЫ™Ук^>
?™h
W thym polu ugór roku 1567.

pwszą
у^ъщ
Kasper

Trzęde polie lieży przy boku rez sadzibnych wtorego polya. Reze tego polya poczynaya sie końcami od wygonu sioła tego, a kończą sie u ściany od sioła Tarwidow, bokiem
yednym hezą wedlye rez sadzibnych wtorego polya, a drugim bokiem wedlye i

:

n s z a y c m R e t e g o роі з

\ ?

г°^

^

re s o роі а, czym w kazdey z ossobna rezy tak, yako у w wtorym polyu, po mórg Ю/28
prętów. Uczyni trzeciego polya włok 10/28 mórg.
Sortownie rez tego polia od boku rez sadzibnych wtorego polya na kny
ma z sadzzby pierwszego polya Hermanus Tubawsaithys, wtor § wedlye „ i e g 0
wtorego polya Woytkus Mięsnik z Gryczem Mazwidayciem, trzecią ,
Z
zad.by ma Januth Klawsekaithys, a czwartą , wtorego polya ma Petkus PetД
S Ł
« z do końca.na-krzysz. W thym pol y „ m a y , s i a d у а г ж у и § r o b u 1 5 6 7 . w
/ ^
™
sioła P u e r t o шш
trzeciego polya stawiono wyg0Qu dlia pastwiska bydłu p o d d a j
tego sioła włok 9/3/18 prftow.
•
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Granica

tego

sioła.

Pierwsza ściana poczyna sie u narożnika, usypanego na scienie od sioła Gienthszayciow, a kończy sie u drugiego narożnika, który iest usypan na ścianie od sioła Kurmayciow; ta ściana graniczy wygon у włoki sioła tego z obrębem liesnym kroi. jego msczy Winksznupem. They ściany dłużyna sznur. 48/2 pręt.
Druga ściana poczyna sie u tego narożnika, gdzie pierwsza skończyła, a kończy sie
u narożnika trzeciey ściany; ta ściana graniczy włoki sioła tego z wygonem у z włokami
sioła Kurmayciow. They ściany dłużyna sznur. 75/2 pręta.
Trzecia ściana poczyna sie u tego narożnika, gdzie sie wtóra skończyła, a kończy
sie u narożnika tego, skąd sie czwarta ściana poczęła, ta ściana graniczy włoki sioła
tego z włokami sioła włości jego kroi. msczy Polongowskyey Tarwidow. They ściany dłużyna sznur. 48/2 prę.
Czwarta ściana poczyna sie u tego narożnika, gdzie sie trzecia skończyła, a kończy
sie u narożnika tego, skąd sie pierwsza ściana poczęła. Ta ściana graniczy włoki у wygon
sioła tego zwłokami у z wygonem sioła Gienthszayciow, They ściany dłużyna sznur. 75/2 pr.

Sioło

Gientszaycie.

2

Włok 37/2 3/0 /5 pręta, to jest: rozoranych włok 28; ku thym włokam w^ naddawkach
włok 0/6/2l7 5 prę.; wygonu 9/б/8 pręt., w drogach pospolitych O/lO/o75 pręt.
P r z у i § I i.
1. Urban Peteraitys
• •
2. Łukasz z Macieyem Gientszaicie . . . • • • •
3. Petruk Kilibaitys
4. Petrutys Peteraitys
•
5. Alieksieyus Kobekłaitys
6. Bałtromieyus Stankaitys
7. Urban Peteraitys (ta wloką wolna na bartnictwo Połongowskie)
8. Mikołayus Stanaithys z Bartkyem Wornayciem
••
9. Marcin Gryczaithys
•
10. Pawilus Stanaithys •
11. Woytekus Kunćzaithys .
12. Jurgis Ruzgalis
13. Petruth Jakuzupalkis z Macieyem Gawdessaiciem
•
14. Jan Gryczaitys
15. Pawiłus Kontrymaitys
16. Petrus Sternatis .
17. Tomassus Ławrinaitys . •
18. Grygielis Stepanaithys z oycem •
•
19. Baltroinieyus Kudaithys z Grygielem Wawrynayciem nowo przyęji, niemayac budowauia, a tak dlia pobudowania, ugruntowania у włoki rozrobienia nie powinni

Włoki

1

1
1
1
l
1

1

-
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płacić do lat szesci, tylko po połowicy cynszu poczną płacić w roku przyszłym
1567, bo tego roku 1566 nie siały nic na tey wloce.
20. Jurgis Symonaithys
1
21. Walusys Stauaithys
*
22. Stanis Gienthszaic . . . *
1
1
23. Pieterys Stanaithys
24. Janelis Wawrynaithys
*
25. Jankus Kientraithys
*
26. Mikolayus Raiskis
!
27. Woynis Mizukaitys s Piotrem Eytayciem
1
28
. . . .
W thym sielye włok przyętych 25 grunthu, gdy rozrobyą, dobrego; powinni płacić
według ustawy iego kroi. mczy z ossobna z kazdey włoki przyętey cynszu gr. 21, za dwie
becce owsa gr. 10, a za odwoź gr. 10, syana woz abo gr. 3, a za odwoź gr. 2, gęs abo
gr. lV«, kurów dwoye abo den. 16, jaiec 20 abo den. 4, na niewody gr. 2, za stacyą
gr. 2 7s, osadnego gr. 30, zą tłoki gr. 12, za gwałty żyta beczkę abo gr. 10; lyecz ysz
we wszytkich troich rezach niemało yest łomowiny drzewa wielkyego, s tey przyczyny
osadnego po gr. 30 do lyat ósmy nie powinni płacić. W thym sielye nowo przyęta włoka 1,
sktoreynie powinno do lat szesci, tylko po połowicy cynszu płacić, tak yako yest w wierszchu
w regestrze opisano. W thymże sielye na bartnictwo Polongowskye wolna wloką 1, jeszcze
nieprzyęta wloką yedna.

Sadziba iedną połacią we wssytkich trzech polyacli. Rozdzielenie poi.
Pierwsze polie lieży, yadąc od sioła Tubawsiow do tego sioła po liewey ręce. Reze
tego pierwszego polya poczynayą sie końcami u wygonu sioła tego у od koncow rez trzecyego polya, a kończą sie u ściany od sioła Tarwidow у od sioła Sartupiow, bokj-em
yednym lieżą wedlye ściany od sioła Tubawsiow, a drugim bokiem lieżą wedlye uzworu
od boku rez wtorego polya. Rez tego polya 28, to yest skraynych 14, a sadzibnych
druga 14; mayą w sobie dlużyny sznurów 38/2 pręt., przeczyny po pręt. 8, czyni w każdey
rezy z ossobna po morgów 10/5% pręt. Uczyni pierwszego polya włok 9/15/64/5 pr.
Rozdawanie rez tego polya od ściany sioła Tubawsiow thym porządkyem, yako są
wyszey w regestrze tego sioła opisani: pierwsza ma Urban Pietraithys, wtorą wedlye niego
mayą Łukasz z Macyeyem Pientszaycye etc. Na thym poliu mayą siać yarzynę roku 1567.
Wtóre poh/e lyeży wedlye boku rez pierwszego polya. Reze tego polya poczynayą sie
koncamy od koncow rez trzeciego polya у od wygonu, themu siołu zostawionego, a kończą
sie u ściany od sioła Sartupiow, bokyem yednym lieżą wedlye uzworu od rez pierwszego
polya, a drugim bokyem wedlye ściany od obrębu boyar iego kroi. mczy Kaszuciow. Rez
tego polya 28, sadzibnych 14. a skraynych druga 14, mayą w sobye dłużyny sznur 38,
pręt. 2, przeczyny po pręt. 8, czyni w każdey z ossobna rezy po mórg 10/5% prętów.
Uczyni wtorego połya włok 9/15/бУ5 pręt.
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Rozdawanie rez tego polya od boku rez pierwszego polya tymże porządkiem, yako
у pierwszego reze są rozdane i opisane. W thym polyu ugór roku 1567.
Trzecie polie lieży przeciwko rezam sadzibnyin pierwszego у wtorego polya; reze t c o
polya poczynayą sie końcami od koncow rez sadzibnych pierwszego у wtorego polya. a
kończą sie u ściany od obrębu liesnego uroczysczem Wmksznupis. bokiem yednym lieżą
wedlye wygonu przeciwko rezam skraynim pierwszego" polya zostawionego, a drugim bokiem
wedlye drugiego wygonu, który yest przeciwko rezam skrayuym wtorego polia zostawion.
Rez tego polya 8; maią w sobie dlużyny sznur. 3, przeczyny po pr. 8, czyni w każdey
rezy z ossobna po mórg. 9/26 pręt. Uczyni trzeciego polya włok 9/6/8 prętów.
Rozdawanie tego polia na krzysz tym sposobem, isz ci, którzy siedzą w pierwszym
polyu mayą reze trzeciego polya przeciwko sadzibam wtorego polya, a którzy siedzą w wtorzym polyu, mayą reze trzeciego polya przeciwko rezam sadzibnym pierwszego polya,
W tym polu mayą siać żyto roku 1567. W granicy tego sioła zostawiono wygonu
dlya pastwiska bydłu poddanych tego sioła na dwu miescach: na pierwszym miescu przeciwko rezam skrayuym pierwszego polya przy scienie od sioła Tubawsiow włok 4/18/4 pr.
Na drugim miescu przeciwko rezam skraynym wtorego polya przy scienie od obrębu boyar
Kaszuciow zostało także wielye włok 4/18/4 prętów. Uczyni wygonu na obudwu miescach
włok 9/6/8 prętów.

Granica

tego

sioła.

Pierwsza ściana poczyna sie u narożnika, usypanego na scienie od obrębu boyar iego
kroi. mczy Kaszuciow, a kończy sie u narożnika, usypanego na scienie od sioła Tubawsiow.
Ta ściana graniczy wygon у włoki sioła tego z obrębem liesnym Winkszniupiem, dłużyna
tey ściany sznurów 45/2 pręt. Druga ściana poczyna się u tego narożnika, gdzie sie
pierwsza skończyła, a kończy sie u narożnika tego, gdzie sie trzecia ściana poczęła; ta
ściana graniczy wygon у włoki sioła tego z wygonem у z włokami sioła Thubawsiow;
they ściany dłużyna sznur 75/2 pręt. Trzecia ściana poczyna u narożnika tego, gdzie sie.
wtóra skończyła, a kończy sie u narożnika czwartey ściany; ta graniczy włoki sioła tego
ssiołmi włości Polongowskyey Tarwidaini у Sartupiami. Dłużyna they ściany sznur 45/2 pręt.
Czwarta ściana poczyna sie u tego narożnika, gdzie się trzecia skończyła, a kończy sie
u narożnika tego, skąd sie pierwsza scyana poczęła; ta ściana graniczy włoki у wygon
tego sioła z obrębem boyar iego kroi. mczy Kaszuciow; they ściany dłużyna sznur 75/2 pr

WOYTOWSTWO

POMIENSKIE.

Jan Rubul, woyth.

Sioło

S z e s z a i с i e.

Włok 32/21/20 Vi prę., to iest: rozoranych 20; ku thym włokam w naddawkach 4/8/9 pr.;
ziem na płacie włok l/l5/l pręt.; wygonu 6/28/10'A.

Przyleli.
1
2. Petrykus Stukaitys

Włoki-
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4. Jurians Żygaitys nowo przyął w roku 1566, a die 7 Augusty, tego roku
niepowinien nic płacić, asz w roku przyszłym, to yest 1567 pocznie płacić połowice czynszu у tak po połowicy będzie płacić do lat piąci, a to dlia tey
przyczyny, aby sie thym lyepiey pobudował, ugruntował у wlokę sobye rozrobił.
5. Jagutys Jakaitys s Petraszem Nielubayciem
6. Bendykus Takaitys z bratem Szepuciem
7. Martynus Żygaitis z bratem Pawiem, z Petruciem Trumpayciem
8. Stanis Jodurgaitbys
•
#
#
9
\
10. Petrus Mozutaithys^
"
11. Gryczus Żygaithys z Januszem Gierdszayciem
12. Symon Paltakaitys
13. Pawiłus Paltakaitys
. . . . . .
14. Bendikus Wobołaitys z synem Grygielem
15. Januszys Gryczaithys nowo pryiął niemayąc budowania, a tak isz by sie tym
liepiey pobudował, ugruntował у włókę rozrobił, niepowinien płacić, tylko po
połowicy cynszu do lat dwu, a pocznie płacić tegosz roku 1566.
16. Janus Kierpaitys .
^
17. Rymkus Degielis z Januszem Degayciem
18. Jurgut Tumpenaitys s Tomaszem Buudukayciem
19. Janusz Bartkaithys
20

1
1
1
j
2
1
!
1
1

^
1
1
i

W thym sielye przyjętych włok 14 gruntu, gdy rozrobyą. у naprawyą, srzedniegó,
powinni płacić według ustawy jego kiólewskiey mości z ossobna z każdey włoki przyętey
czynszu grosz. 12, za dwie becce owsa grosz. 10, a za odwoź grosz. 10, syana woz abo
grosz. 3, a za odwoź grosz 2, ges abo groszy 1% kurów 2 abo den. 16, iaiec 20 abo
den. 4, na niewody gr. 2, za stacya. gr. 2%, ossadnego grosz. 30, za tłoki gr. 12, za
gwałty żyta beczkę abo gr. Ю; lyecz isz we dwuch rezach sioła tego więcey lasów, niżely
przerobkow, s tey przyczyny z a tłoki po gr. 12 do lat szesci płacić niepowiuni. W thym
że sielye nowo przyęthych włok 2, s których powinni płacić, tak yako yest w wierchu
w regestrze opisano; w thym że sielie iescze nieprzyęthych włok 4. "

Sadziba dwiema polncioma w srzednim polyu. Rozdzielenie poi
Pierwsze polye lieży wedlye ściany od sioła wlosci Gorzdawskyey Gienaydow. Reze
tego pierwszego połya są rozdzielone na dwoie: pierwsze poczynayą sie końcami u ściany
od sioła wlosci Gorzdowskyey Gienayciow, a kończą sie u uzworku od koncow wtorych
rez tegosz połya morgowanych, bokyem yednym lieżą wedłye ściany od sioła wlosci Gorzdowskyey Gienayciow, a drugim bokiem wedlye uzworn od rez wtorego polya. Rez thych
20. mayą w sobie dłuży ну sznur. 17/5 pr., przeczyny po prę. 13 з. czyni w każdey rezy
г ossobna po mórg. 7/26 7< prę., a we wszytkich псяупі włok 5/7/16 pręt.
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Drugie reze tegosz polya morgowane są, obrócone yednymi końcami do koncow pierwszych rez tego polya, a drugimi końcami do rzeki Minie, bokiem yednym lieżą wedlye
ściany od sioła Gorzdowskiego Gienayciow, a drugim bokiem wedlie ziem, na ossobliwy
płat zostalych przy boku thych rez. Rez tych 20, czyni w każdey z pssobna po mórg. l/l6
prętów, a we wszytkich uczyni wlokę l/0/20 prę. Uczyni pierwszego polya włok 6/8/5
prętów.
Rozdawanie tego pohja pierwszych rez od uzworu, który dzieli to pierwsze polie od
rez wtorego polya, tym porządkiem: pierwszą ma Petrykus Mozutaithys, drugą wedlie niego
Gryczus Żygaitys, trzecia pusta, czwartą ma Symon Palkataitys etc. Thym że porządkiem
у wtóre reze tego polya rozdawano od ziem, na ossobliwy płat zostalych przy uzworze od
rez wtorego polya.
Wtóre pólije sadzibne lieży przy boku rez pierwszego polya, którego reze są rozdzielone na troye: pierwsze poczynayą sie końcami u ściany od sioła Gorzdowskyego Zwierblayciow, a kończą sie u boku wtorych rez sadzibnych, kuthymże pierwszym nalieżących, bokiem yednym lieżą wedlie uzworu od rez pierwszego polia, a drugim bokiem wedlye wygonu temu siołu zostawionego. Rez thych 10, mayą w sobie dłużyny sznur. 17/5 pręt.,
przeczyna po prętów 12, czyni w każdey rezy z ossobna po mórg. 7, a we wszytkich
uczyni włok 2/10.
Drugie reze tego polya ku thym pierwszym nalieżące, na których siedzieć maią, poczynayą sie końcami u uzworu od pierwszego polya rez, a kończą sie u ulice sioła tego,
bokiem yednym lieżą wedlye wygonu nad rzeką Miniyą zostałego, a drugim bokiem lieżą
do koncow pierwszych rez, wyszey w tym wtoryni poliu opisanych. Rez tych 10, mayą w
sobie dłużyny sznur. 12, przeczyny po sznur. 1, czyni w każdey rezy z ossobna po mórg. 4,
a we wszytkich uczyni wlokę l/lO mórg.
Trzecie reze tego wtorego polya także sadzibne poczynayą sie końcami od ulice tego
sioła, a kończą sie u ściany, która graniczy od ziem jego mości pana Mikotaya Kuchmistrowicza, bokyem yednym lieżą wedlye wygonu temu siołu zostawionego, a drugim bokiem
wedlye uzworu od rez trzeciego polya. Rez tych 10, mayą w sobie dłużyny sznurów 32/4
pręt., przeczyny po sznur. 1, czyni w każdey rezy z ossobna po mórg. 10/24 prę., a we
wszytkich uczyni włok 3/l8 mórg. Uczyni wtorego polya 7/8 mórg.
Rozdawanie tego yolya pierwszych rez od wygonu temu siołu zostawionego tym porządkiem: pierwszą ma Gryczus Żygaitys. wtóra wedlie niego ma Symou Palkataithys e t c ;
thymże porządkiem у wtóre reze sadzibne ku pierwszym przynalieżące rozdawano od drugiego wygonu, który zostawiony iest temu siołu nad rzeką Miniyą, a trzecich rez także
sadzibnych' rozdawanie od wygonu, zostawionego myedzy rezami wtorego thym porządkiem:
pierwsza pusto, wtóra, ma Petrykus Stukaitys z Ławrynem Stupanaiciem etc.
Trzecie polye lieży wedlie boku rez trzecich wtorego polya sadzibnych, którego reze
są rozdzielone na dwoie: pierwszych rez 20; poczynayą sie końcami u ściany, która graniczy to sioło od ziem jego mości pana Kuchmistrowicza, a kończą sie u boku ósmi naddawkow, ku ósmi rezam tego trzeciego polya uczynionych, bokiem yednym lież% wedlye
rez sadzibnych wtorego połya morgowanych. Rez tak, yako w wierchu 20, mayą w sobie-
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dłużyny sznur-. 28/4 prę., przeczyna po sznur. 1, czyni w każdey rezy z ossobna po>
mórg. 9/4 prę., a we wszytkich uczyni włok б/9/lO pręt. Dlia podłości gruntu w ósmi
rezach, które lieżą wedlye uzworu od rez .sadzibnych wtorego polya, uczyniono osm naddawkow, które poczynayą sie końcami u uzworu od rez polya sadzibnych, a kończą sie u
rzeki Miniye, bokiem yednym lieża. do koncow rez, wyszey w tym trzecim polyu opisanych, a drugim bokiem wedlye wygonu nad rzeką Minią zostałego; 'czyni w każdym naddawku po mórg. 1, pręt. 18, a we wszytkich uczyni mórg. 12/24 prętów.
Drugie reze tego polya poczynayą sie końcami równo z pierwszymi tego trzeciego
polya rezami u ściany od ziem jego msczy pana Kuchmistrowicza, a kończą sie u rzeki
Miniye, bokiem iednym lieżą wedlie boku pierwszych rez tegosz polya. a drugim bokiem
wedlie ziem, na ossobliwy płat przy rzece Miniy zostalych w tey że granicy tego sioła.
Thych rez 20, czyni w każdey rezy z ossobna po mórg. 6. A we wszytkich° uczyni"
włok 4. Uczyni trzeciego polya у z naddawkami włok 10/22/4 pręt.
Rozdawanie tego polya pierwszych rez od uzworu tego, który dziely to trzecie polie od
rez wtorego polya, thym porządkiem na krzyż: pierwsza у wtóra reza pusta, trzecią ma
Janus Bartkaithys. czwartą ma Petrykus Stukaithys etc. A ta osm naddawkow, które są
opisane po piewszych rezach tego trzeciego polya są, przydane do ósmi rez, które lieżą
od uzworu rez polya sadzibnego porządnie, począwszy od pierwszego asz do ósmi, z tey
przyczyny, że ta osm rez idzie sczyrym lasem, a w iDszych sie yusz po części przerobkow zawadza. Drugich rez tego polya rozdawanie od boku rez pierwszych tegosz polya
tymże porządkiem, który iest wyszey (przy) pierwszych rezach tego polya opisan. W granicy
tego sioła wedlye boku wtorych rez pierwszego polya morgowanych zostało ziem mórg. 4/16
prętów gruntu srzedniego. Kto przyymie, powinien będzie płacić od każdego z ossobna
morgu po gr. 3, a od pręta każdego z ossobua po pieniądzu 1.
Na drugim miescu w tey że granicy tego sioła wedlie boku rez trzeciego polya nad
rzeką Miniyą zostało ziem z sianożęciami gruntu srzedniego włoka l/lO/l5; to przyął na
płat Jan Rubut woyt, powinien płacić od każdego z ossobna morgu gr. 3, a od każdego
pręta po pieniądzu 1, uczyni od wszytkiego kop. 2/1/5 den. W grauicy tego sioła zostawiono wygonu dlia pastwiska bydłu poddanych tego sioła na dwu miescach: na pierwszym
nfiescu między rezami wtorego polya przy ścianie od sioła włości Gorzdowskyey Zwierblayciow zostało włok 6/14/7 7 a pręt. Na drugim miescu przy uzwore od rez polya sadzibnego, a z drugą, stronę nad rzeką Miniyą, zostało mórg, 14/3 pręt. Uczyni pastwiska
na obudwu miescach włok 6/28/lO72 pręt.

Granica

teg o s i ó ł a.

Pierwsza ściana poczyna sie u narożnika, usypanego nad rzeką Miuiyą, a kończy sie
u drugiego narożnika,, gdzie sie wtóra ściana poczęła; ta.ściana graniczy włoki sioła tego
z siołem włości jego król. msczy Gorzdowskyey Gyenayeiami; tey ściany dłużyna sznur. 18.
Druga, ściana poczyna sie u tego narożnika, gdzie sie pierwsza skończyła, a kończy
sie u narożnika trzecyey ściany; ta ściana graniczy włoki у wygon tego sioła z siołmi
Gorzdowskimi Gienayciami у Zwierblaycyami; tey ściany dłużyna sznur 72/4 prgt.
18
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Trzecia ściana poczyna sie u tego narożnika, gdzie sie wtóra skończyła, a kończy sie
u rzeki Miniye; ta graniczy wygon у włoki sioła tego z ziemyamy poddanych jego mczy
pana Mikołaya Kuchmistrowicza, tey ściany dłużyna sznur. 85/5 pręt.
Czwarta ściana idzie rzeką Miuiyą, począwszy od tego miesca, gdzie sie trzecia ściana
skończyła, aż do tego narożnika na niz, skąd sie pierwsza ściana poczęła. Zayętho we
włoki у wygon sioła tego liasu, syanożęci z przeróbkami po części jego rasczy Pana Mikołaya Kuchmistrowicza Dorhoystayskyego - stolnika wiel. księztwa Litewskyego, ząyęto włok
15/11/23 pręt.
Na drugim miescu w sioło włości jego kroi. niscy Gorzdowskyey Gienaycie lyasu po
części z sianożęciami przerzeczonego jego mści pana Mikołaia Kuchmistrowicza włok 2/6/6
pręt. Na trzecim miescu także do sioła włości Gorzdowskyey Zwierblayciow zayęto włok
3/17/17 prętów lasu sczyrego, miedzy którymi iest sianożęci. Uczyni wszytkiego zaięcia
na rożnych miescach włok 21/5/16 prętów, za które ziemie, tak w to sioło, yako у do
włości Gorzdowskyey zaięte, oddano jego mści odmianę grunty poddanych jego kroi. msczy
obudwu włości, to yest Kretynskyey у Gorzdowskyey.
Na pierwszym miescu zyem poddanych sioła Gorzdowskiego Zwierblayciow oddano
włok 2/15/6 pręt. gruntu srzedniego, która odmiana lieży z iedney strony przy granicy
Pruskyey, z drugiey strony przy własnych ziemiach jego mści poddanych,, z trzeciey strony
przy scienie nowey zakluczoney sioła Zwierbłaycow az do granicy Pruskyey. Na drugim
miescu ziem poddanych włości Kretynskyey sioła Szeszayciow oddano włok 7/4/18 pręt.
gruntu dobrego, która odmiana lieży z iedney strony nad rzeką Miniyą, z drugiey strony
przy ścianie nowey, od sioła Szeszayciow uczynioney, z trzecią stronę przy własnych ziemiach poddanych, a z czwartey strony przy ziemiach panów Adama у Andrzeya Oszmieniszkowl

Sioło
Włok 16/26/29

R u i » u 1 i e.

prętów, to iest rozoranych 15, ku thym wlokam w naddawkach włok
0/12/15 pr., wygonu 1/14/14 pręt.
P r z y *

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1

«'•

Andreyus Mikołaiathys z bratem Lawrynem
Bendykus Karaithys
Andreyus Preykurys Kuprów z Staniem Rubułayciem
Mateius Audreiaithys z bratem Janem
Andreyus'Rubulis z synem Urbanem
Philipus Kuprełaitys z bratem Szepuciem
Jakub Moczernis
Mikołayus
Stanisław Rubulis z bratem Andrzeyem
Janus Rubulis woyt; ta włoka wolna na woytowstwo.
Tenże Jan Rubul

W

. . . * • • • • • • •
• • •
•
• •

loki.
1
1
1
1
1
1
X

1
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12. Jan Krawiec

Włoki

_

13. Grygiel Janaithys
14. Płrilipus Maczernaitys z Peczulem Mozonayciem
15. Anuszys Zadełaitys z Marcinem Sankayciem

*

". .

"W thym sielie przyętych włok 14 gruntu srzednyego; "powinni płacić'według ustawy
iego kroi. msczy z ossobna z każdey włoki przyętey czynszu gr. 12, za dwie beczki owsa
gr. 10, a za odwoź gr. 10, s i a „ a woz abo gr. 3, a za odwoź groszy 2, ggs abo *r 1V.
karów 2 abo pudzy 16 jaiec 20 abo pndzy 4, na niewody gr. 2, za L y a g t
\C
osadnego gr, 30, za tlola po gr. 12, za gwałty żyta beczkę abo gr. 10 W z ysz we
wszytkich troich rezacb zawadza sie niemało liasu, z tey przyczyny za tłoki p o U 12
do lat trzech płacić nie powinni. W thym ze sielye na woytowstwo włoka 1
'
Sadńba iedną połacią w srzednim polyu, wszakosz dlia mokrosci dozwolono niektó
rym siedzieć przeciwko z drugą stronę ulice miedzy płacy g u m i e n n y m i , a r e z e p r z e c i ;
maią trzymać wszyscy według porządku.

R o z d z i e l e n i e

poi.

Pierwsze palie lieży wedlie ściany od sioła ŻedeJcaijcioiv, reze tego pierwszego polya
są rozdz.elone na dwoie: pierwsze reze poczynaią sie końcami u ściany od obrębu król
jego mści liesnego uroczysczem Begimi, a kończą sie u boku wtorych rez te<4z поі а
morgowanych, bokiem iednym. lieżą wedlie ściany od siołu Żedekaiciow, a d r u 4 bokiem
wedlye boku rez wtorego, to yest sadzibnego polya. Rez thych 15, mayą w sobie dłużyny
sznur 29, przeczyny mayą po pręt. 10, cz^ni w każdey rezy z ossobna po mórg 9
pręt. 20, a we wszytkich uczyni włok 4/25 mórg.
Drugie reze tegosz polya morgowane poczynaią sie końcami u ściany od sioła Żedekayaow, a kończą sie u rzeki Miniye, bokiem yednym lieżą do koncow pierwszych rez
tego pierwszego polya, a drugim bokiem przychodzą do rzeki Miniye. Rez tych 15 czyni
w każdey rezy z ossobna po p r . 27, a we wszytkich uczyni mórg 13/15 prętów. Uczyni
pierwszego polya włok 5/8/15 prętów.
.
Rozdawanie rez tego polia pierwszych od ściany sioła Żedekayciow tym porządkiemP!erwszą ma Anuszys Zedekaitys z Marcinem Stankayciem, wtorą wedlye niego m a P h i '
lypus Moczernaitys z Peczulem Mozonayciem e t c ; thym ze porządkiem у wtóre r e z e t e-o
polya morgowane rozdawano od rzeki Miniye. W thym polyu iarzyna roku 1567
Wtóre
polie sadzibne lieży wedlye rez pierwszego polya. Reze tego wtorego polia poczynaią sie
koucaim równo z pierwszymi pierwszego polya rezami u ściany od obrębu liesne-o De-imow, ii kończą ц wygonu, temu siołu nad rzeką Miniyą zostawionego, bokyem & yednym
lieżą wedlye boku rez pierwszego polya, a drugim bokiem lieżą wedlie boku rez trzeciego
polya. Rez tego polya 15, mayą w sobie dłużyny sznur 29, przeczyny po pręt. 11, czyni
w każdey rezy z ossobna po mórg 10/19 prę. Uczyni wtorego polya włok 5/9/15 'pręt
Rozdawanie rez tego polya od boku rez pierwszego polya tym porządkiem, yako 'są
w pierwszego polia rozdawauiu opisani: pierwszą ma od uzworu Anusys Zedekaitys z Mar-
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cinem Stankaick™, drugą wedlie niego ma Philipus Maczernaitys z Peczulem Mozonayciem
etc. W thym poh> ugór-roku 1567..
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reze rozdawano у opisano, także i trzecie reze tego polya rozdawano od ко.
gowanych tegosz polya.
"W thym polu maya, siać żyto roku 1566 na rok 1567. "W granicy tego sioła ^ ° s a
wiono wygonu dlia pastwiska bydłu poddanych tego sioła na dwu miescach: na pierwszy^
miescu w końcu rez polya sadzibnego nad rzeką Miniyą zostało mórg 19/24 pręt. Na
drugim miescu w końcu у przy boku rez trzeciego polya zostało mórg. 24/20 prę. Uczyni
na obudwu miescach wloką 1/14/14 prę.

Granica

tego

sioła.

Pierwsza ściana poczyna sie u narożnika, usypanego nad rzeką Miniyą, a kończy sie
u drugiego narożnika, usypanego na scienie od obrębu liesnego kroi. jego mśczy Degimow;
ta ściana graniczy włoki у wygon tego sioła z ziemiamy panów Andrzeya у Adama Oszmianiszkow; tey ściany dlużyna sznurów 26/4 pręt.
Druga ściana poczyna sie u tego narożnika, gdzie sie pierwsza skończy^ a kończy
sie u narożnika, usypanego na scienie sioła Żedekayciow; ta ściana graniczy wygon у włoki
sioła tego z obrębem liesnym Degimami, dłuży na tey ściany sznurów 50/4 pręt.
Trzecia ściana poczyna sie u tego narożnika, gdzie sie wtóra skończyła, у kończy sie
u rzeki Minyey, ta ściana graniczy włoki sioła tego z włokami sioła Żedekayciow; tey
ściany dłużyna sznurów 44/8 pręt.
Gswarta ściana, począwszy od tego narożnika, gdzie sie trzecia ściana skończyła, idzie
rzeką Miniyą na niz asz do narożnika tego, skąd sie pierwsza ściana poczęła.
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Sioło

Żedekaicie.

Włok 45/2/0%, to iest: rozoranych 32, ku thym włokam w naddawkach włok 2/9/02/5pr.,
wygonu z ulicą ІО/2З/О prę., a w zaścianku ziem na płat wloką 1/9/18 2 pręt.
P Г S у § I І.

Włoki.

1. Pawilus Tubelis z Jurgiem Kownayciem
. .
2. Grygalus Kownaitys z Jakubem Urstayciem
3. Woytkus Kowno s synem Szepuciem у z Szymkiem Balszaj-ciem
4. Peczulis Dulbaitys s Stankyem Kownayciem
.
5— 6
7. Grygalus Kownaithys z bratem Jurkyem
.
8. Mikielys Perdykus nowo przyąl roku 1566 a die 5 Marty dlya ugruntowania,
pobudowania у włoki rozrobienia, nie powinien płacić tylko po połowicy czynszu
do lyat szesci, a pocznie płacić w thym że roku 1566.
9. Jakub Drabowicz
]
,
(
10. Tenże drugą
j a t e d w i e w o l n e n a sluszkowstwo { . . . . .
. .
11. Woytkus Kowno z Szymkiem Balszayciem nowo przyęly roku 1566 a die 15 January dlia ugruntowania, pobudowania у włoki rozrobienia, niepowinni płacić
tylko po połowicy czynszu do lat szesci, a poczną płacić w tymże roku 1566.
12. Andreyus Dragiełaitys .
13. Petruth Loszaithys
14. Grygalus Petkutaithys
.
15. Petrykus Drungielis s synem Baltromieyem
16. Cisz drugą
•17. Urban Jagnieszkaythys z bratem Olieksiem
18. Grygalus Symonaytys
19. Symon Buruaithys z synmi Jakubem a Macyeiem
20. Cisz drugą
•
21. Janelis Petraithys
22. Pawlus Burnaythys z Łukaszem Andruszkayciem
23. Pawilus Burnaithis
24. Grygalus Burnaithys
25. Mikolayus Burnaithys
.
26. Pawlutb. Janaitys z bratem Stasiem
27. Gryczus Mozonaitys z bratem Adamem
.
28. Jasius Petraitys
29. Grycius Mosonaitys . •
30. Grygalus Burnaitys
31. Adamus Mozonaitys
32. Janelis Petraitys

1
1
1
1
1

1
t

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
l
1
1
1
1
1
1
1.
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W thym sielie przyętych włok 26 gruntu, gdy rozrobyą, srzedniego; powinni płacić
według ustawy jego królewskiey msczy z ossobna z każdey włoki przyętey czynszu gr. 12,
za dwie becce owsa grosz. 10, a za odwoź gr. 10, syana woz abo groszy 3, a za odwoź
gr. 2, gęs abo gr. 1 2, kurów dwoie, abo den. 16, iaiec 20, abo den. 4, na niewody
gr. 2, za stacyą gr. 2 2, osadnego gr. 30, za tłoki gr. 12, za gwałty żyta beczkę, abo
gr. 10.; lyesz ysz w trzeciego polya rezach przerobkow mało mayą, s tey przyczyny za
tłoki po gr. 12 do lat czterech płacić niepowiuni. W thym że sielie nowoprzy§tyh włok
dwie, z których powinni płacić tak, yako yest w wierchu w regestrze opisano. W tymże
sielye .na sluszkę wolnych włok 2, którego powinność, według, ustawy iego kroi. mczy,
z listy iego kroi. mści iezdzić do dworów, onego urzędowi przylyeglych, к temu (z) pieniędzmi
płatów iego kroi., msczy do "Wilna do skarbu у za krzywdami poddanych z roskazania
urzędowego; wszakosz na potrzebę urzędniczą yezdzić niepowinni. W thymże sielye yeszcze
nieprzyętych włok 2.

Sadziba iedną polacyą we dwu poi. Rozdzielenie poi.
Pienvsze polie lieży iadąc od ściany sioła Riibulow uzworem thym, który dzieli to
pierwsze polie od rez trzeciego polya po prawey ręce. Thego polya reze są rozdzielone na
dwoie: pierwsze reze wymorgowane poczynaia. sie końcami uzworu od rez trzeciego polya, a
kończą sie u rzeki Miuiye, bokiem yednyni lieżą wedlie ściany od sioła Rubuliow, a drugim bokiem wedlye boku wtorych rez togosz polya sadzibnych. Rez thychl6, czyni w każdey z ossobna rezy po mórg. 11, a we wszytkich uczyni rezach włok 5/26 mórg. Drugie
reze tegosz polya sadzibne poczynayą sie końcami równo s pierwszymi rezami u uzworu od
koncow rez trzeciego polya, a kończą sie u ściany czwartey według opisanya granic siołu
temu, która graniczy to sioło od ziem, w odmienię danych iego mczy panu Mikolaiowi
Kuchni istrzewiczowi, у od zaścianku przy tey scienie zostałego, bokiem jednym lieżą wedlye
pierwszych rez tegosz polya, a drugim bokiem wedlie uzworu od boku rez wtorego polia. Rez
tych 16, mayą w sobie dlużyny sznur 34/7 prętów, przeczyny po sznur. 1, czyni w każdey
rezy z ossobna po mórg 11/17 prętów, a we wszytkich uczyni włok 6/5/2 prętów. Uczyni
pierwszego polya włok 12/1/2 pręta. .
Bozdzielenie rez tego polia pierwszych od ściany sioła Rubuliow tym porządkiem: pierwszą
ma Janelis Petraitys, wtorą wedlie niego ma Adamus Mozonaythys etc. Sadzibnych rez rozdawanie od boku pierwszych rez tegosz polya tym porządkiem: pierwszą ma Petrykus Drungielis,. wtorą wedlye niego ma tenże Drugielis, trzecią Grygalus Petkutaitys etc. W tym
polu mayą siać żyto roku 1566 na rok 1567. Wtóre polie lyeży wedlye rez pierwszego
polya. Reze tego polya są rozdzielone na troie: pierwsze reze sadzibne poczynayą sie у kończą
równie z wtorymi, to yest z sadzibuymi pierwszego polya rezami, zgadzaiąc sie z nimi przeczyną у .dłużyną. Czyni w k*ażdey rezy także wielye, yako w sadzibnych rezach pierwszego
polya, po mórg 11/17 pręt., a we wszytkicli uczyni włok 6/5/2 pręt. Drugie reze tegosz
polia poczynaia sie końcami u boku pierwszych rez sadzibnych, . a kończą sie u ściany od
sioła OsteyJcow, bokiem iednym lieżą wedlye ulice, która yest wolno przez wszytek^ obrąb
tego sioła zostawiona, a drugim bokiem do koncow trzecich rez tegosz polya. Thych rez 16,
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mayą w sobie dłużyny sznur. 15/8 prę., przeczyny po pręt. 10, czyni w każdey rezy
po mórg. 5/8 pręt., a we wszytkich uczyni włok 2/24/8 prętów. Trzecie reze tegosz polia
poczynaią sie końcami u boku rez wtorych wyszey w tym wtorym polyu opisanych, a
kończą sie u ściany od ziem iego msczy pana Mikołaia Kuchmistrzewicza, bokiem iednym
lieżą wedlie pierwszych rez tegosz polya sadzibnych, a drugim bokiem wedlie ściany od
sioła Osteykiow. Tych rez 16, mayą w sobie dlużyny sznur 13/2 pręt., przeczyny mayą.
po sznur 1. Czyni w każdey rezy z ossobna po mórg 4/12 prętów, a we wszytkich
włok 2/IO/12 pręt. Uczyni wtorego polia włok 11/9/22 pręt.
Rozdawanie tego polya pierwszych rez sadzibnych od boku rez pierwszego polya thym
porządkiem: pierwszą ma Janelis Petraitys, wtorą wedlie niego Adam Mozonaythys. Wtorych rez tego polia rozdawanie od ulice thym porządkiem: pierwszą ma Petrykus Drungielis,
tenże ma у wtorą z synem Baltromieyem; trzecią ma Grygalus Petkutaitys eta; thymże
porządkiem у trzecie reze tego polia rozdawano od boku pierwszych rez tego polya sadzibnych; w thym polu ugór roku 1567. Trzecie polie lieży przy scienie od sioła Eubuliow,
przeciwko rezam pierwszego polia. Keze tego polya są rozdzielone na dwoie: pierwsze poczynayą sie końcami od ściany od sioła Rubułow, a kończą sie u boku wtorych rez tegosz
polya, bokyem yednym lieżą do koncow rez morgowanych pierwszego polya, a drugim bokiem wedlye ściany od obrębu liesnego Degimow. Rez thych 32, mayą w sobie dlużyny
sznur 10/6 pręt., przeczyny po mórg 8 2, czyni w każdey rezy po mórg З/о/ ю pręt,
a we wszytkich uczyni włok 3/б/з 5 . Drugie reze tegosz polya poczynayą sie końcami
u uzworu od koncow rez pierwszego polia, a kończą sie u ściany od lasu król. jego mczy
przezwyskiem Degimy, bokiem iednym lieżą do koncow pierwszych rez tego polya, a drugim bokiem wedlye wygonu sioła tego. Rez thych 32, mayą w sobie dlużyny sznur. 27/2
pręt., przeczyna po prętów 8, czyni w każdey rezy z ossobna po mórg 7/73Д pręt., a we
wszytkich uczyni włok 7/22/62/5 pr. Uczyni trzeciego polia włok 10/2S/62/3 pr.
Bozdawanie rez tego polya pierwszych od lasu kroi. jego mści Deginow tym porządkiem: pierwszą ma Petrykus Drungielaytys, włóką wedliey niego ma syn yego Baltromieyus eta; thym że porządkiem у wtóre reze tego polya rozdawano od koncow pierwszych
rez tegosz polya. W tym poliu uiaią siać yarzynę roku 1567. Л granicy tego sioła przeciwko rezam wtorego polia zostawiono wygonu dlia pastwiska bydłu poddanych tego sioła
włok IO/O/I2 prę. W ulicy tego sioła, która yest wolna prsez wszytek obrąb tego sioła
zostawiono yest mórg 22/18 pręt.

Granica

tego

sioła.

Pierwsza ściana poczyna sie u narożnika, usypanego nad rzeką Miniyą, a kończy sie
u drugiego narożnika, usypanego na scienie od obrębu kroi. jego mści liesnego Degimow;
ta ściana graniczy włoki tego sioła z włokami sioła Rubulow; tey ściany dlużyna sznur
44/8 pręt.
Druga ściana poczyna sie u tego narożnika, gdzie sie pierwsza skończyła, a kończy
sie na scienie sioła Osteykow, gdzie sie trzecia ściana poczęła, ta ściana graniczy włoki
у wygon tego sioła z obrębem liesuym Degimami, tey ściany dlużyna sznurów 67/8 pr.
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Trzecia ściana poczyna sie u tego narożnika, gdzie wtóra skończyła, a kończy sie u
narożnika tego, gdzie sie czwarta ściana poczęła, ta ściana graniczy wygon у włoki sioła
tego z siołem jego król. msczy Osteykami, they ściany dluzyna sznurów 6/0 pręt.
Czwarta ściana poczyna sie u tego narożnika, gdzie sie trzecia ściana skończyła, a
wpada w rzeką Miniyą, przy rezach skraynych pierwszego polya, pothym rzeką, Miniyą,
idzie naniz asz do tego narożnika, skąd sie pierwsza ściana poczęła. Ta ściana, póki w rzekę
nie wpadła, graniczy włoki sioła tego z ziemiami iego mczy pana Kuchmistrzewicza w odmienię danymi у własnymi.

Z a i § t h o.
We włoki tego sioła.zyem boyarzyna iego mczy pana Kuchmistrzewiczowego, na imię
Macieya Drabowicza, zayęto wlokę і/з/і5 prętów, za które ziemie we włoki iego kroi. m.
zaięte oddano Macyeiowi Drabowiczowi ziem poddanych iego kroi. mczy sioła Żedekayciow
oddano wlokę 1 mórg 15 gruntu dobrego,, która odmiana lieży ziedney strony przy scienie
graniczący od tegosz sioła Żedekayciow, z drugiey strony, od ziem na ossobliwy płat rozdawanych poddanym iego kroi. mscy tegosz sioła Żedekayciow, s trzeciey у czwartey strony
lieży ta odmiana przy własnych ziemiach Macyeya Drabowicza. Uczyniwszy porowniane zaięcia z odmianą, więcey odmiany nisz zaięcia mórg 1 ] /l 5 pręt. Co mu s tey przyczyny
naddano, isz mu sie grunty prawie dobre, na których przed thym były siedliszcza, zaięły,
a odmiana stała sie trochę podłyeyszyini grunty. Przy scienie czwartey sioła tego z drugiey
у s trzecyey strony ziem, w odmienię danych iego mczy panu Kuchmistrowiczowi, a s czwartey
strony nad rzeką, Miniyą, asz do tego narożnika, skąd sie granica poczęła, zostało ziem
wloką 1/9/18 7г prętów grunthu srzedniego, która yest porzezana na sztuk 19, to yest
w sztukach 18 po dwa mórg, a 19 a mórg З/І8 2 pr.
Morgi.

1. Pawlutys Janaitys
2. Baltromieyus Drungiełaitys
3. Andrzey Drangalus
4. Petrykus Loczaithys
5. Alieksieius Jagnieszkaithys z bracią, Urbanem у Petruciem
6. Giedruta Drungiełowa
7. Dorota Drungiełowa
8. Thasz drugą.
• • • • . . . . . . - . . . .
9. Grygut Petkutaitys
10. Woiciech Drungiełaitys z bratem Bartlomieyem
11. Pawlus Tubelis z bratem Szymkyem
12. Grygielis Kownaithys z bratem Jurkyem .
13. Pawlus Burnaithys
14. Mikołaius Burnaithys
15. Gryczns Mazonaithys
16. Mikolaius Drungielus z bratem Woyciechem

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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Włoki.

17. Adamus Mazonaithys
2
18. Grygalus Burnaithys
2
19. Jakub Drabowicz . .
З/І8 2 pręt.
Powinni płacić od każdego z ossobna morgu po gr. 3/4 den., a od pręta każdego
po den. lf/,5.

S i o ł o

Osteyki.

Wlok 51/18/10 prętów, to iest, rozoranych 30; ku thym włokam w naddawkacli l/18/O pr.,
ziem na płacie л іок 9/О/Ю pr., wygonu ll/O/O.

P r z у § I y.
Włoki.

1—2
3. Janus Mateiaitys s Stasiem Janaiciem у z Maczelem Pieczulaiciem nowo przyęly;
a isz tego roku 1566 nie siały na tey włóce oziminy, tylko yarzynę, s tey
przyczyny nie powinni tego roku, tylko połowice czynszu zapłacić, a w roku
przyszłym 1567 powinni będą spełna wszytkę powinność zapłacić
4. Pawlikus Pauksztelis
5. Martynus Tancelaitys
6. Moczus Petraithys . .
7. Stanis Bobołaithys s synem Jakubem
8. Jurgis Andreyaithys
9. Andruszko Jakubaithys Hosteikis, ławnik .
10. Tenże Andruszko Hosteykis
11. Grygalus Szymanaithys z Andrzeyem Butkayciem
12. Petrus Giedminathys z Andrzeyem Burnayciem
13. Juszko Petkaithys s synem Łukaszem у synem Janem Jatuciem
14. Pawiłus Taltramaithys, ławnik
15. Gryczus Taltramaitys .
16. Gryczus Łukanaitys z bracią Mikucyem a Jurguciem . . . . . . . . . .
17. Gryczus Zawielaithys
18. Petkus Petraitys z bracyą Pawiem у Macyem
19. Janus Mateiaitys z bratem Jakuciem
20. Peczulis Mateaythys z bratem Janem
21. Sebestyanus Zawicki
22. Jakubus Osteykis . . •
23. Tenże drugą
24. Jurgis Dytaithys s synem Pawlikyem
25. Jurgis Ditaithys s synem Pawlikiem у z Łukaszem Dytayciem
.
26. Jaukus Sokół
27. Pawiłus Rupiekaithys s synem Petruciem
19

I
1
1
l
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Włoki.

28. Andreius Bareszkaithys z bratem Philipem у z Gryałem Szeyraiciem . . . .
1
29. Jurgis Giedminaithys z Andrzeyem Grayczaiciem
1
30. Jusko Petkaitys s synmi Łukaszem a Janem . '.
1.
W thym sielie przyętych włok 27 gruntu, gdy rozrobyą, srzedniego, powinni płacić
według ustawy iego kroi. msczy z ossobna z każdey włoki przyętey czynszu gr. 12, za dwie
becce owsa gr. 10. a za odwoź gr. 10, siana woz, abo gr. 3, a za odwoź gr. 2, gęs
abo g r . l 7 2 , kurów dwoie, abo den. 16, jaiec 20 abo den. 4, na niewody gr. 2, za stacyą
gr. 2 2, osadnego gr. 30, za tłoki gr. 12, za gwałty żyta beczkę abo gr. 10, lyecz isz
w trzeciego polia rezach zawadza sie yeszcze niemało lasu nierozrobionego, s tey przyczyny
za tłoki po gr. 12 do lat czterzych płacić niepowinni. W thym że sielie nowo przyęta
włoka 1. s ktorey powinien płacić tak, yako yest w wierzchu w regestrze tego sioła opisano. W thym sielye yescze nieprzyętych włok 2.

Sadziła iedną połacią we dwu poi. Rozdzielenie poi.
Pierwsze polie lieży, yadąc od ściany sioła Żedekayciow, uzworem thym, który dziely
wygon sioła od rez tego pierwszego polya ku wlosci Płotelskyey po prawey ręce. Reze
tego polya poczynayą sie końcami od wygonu sioła tego, a kończą sie do uzworu uczynionego od ziem morgowych w zatokach rzeki Miniye, bokiem iednym lieżą wedlie ściany
od sioła Żedekayciow у od ziem jego mczy pana Mikołaya Kuchmistrzewicza, a drugim
bokiem lieżą wedlye uzworu od boku rez wtorego polya. Rez tego polya 30, to iest skrayrych 15, a sadzibnych druga 15; mayą w sobie dlużyny sznur. 28, przeczyny po pr. 10,
czyni w każdey rezy z ossobna po mórg 9/10 prętów. Uczyni pierwszego polya włok 9,
mórg 10.
Rozdawanie rez polia tego od ściany sioła Żedekayciow thym porządkiem, yako są
w regestrze tego sioła opisani: naprzód od ściany nieprzyętych 2, trzecią ma Janus Mateaithys etc. W thym polu ugór roku 1567.
Wtóre polye lieży wedlye rez pierwszego polia; które reze są na dwie rozdzielone:
pierwsze poczynaya sie końcami u uzworu od rez trzeciego polya, a kończą sie równo z
pierwszego polya rezami u uzworu od naddawkow morgowanych nad rzeką Miniyą, bokiem
yednym lieżą wedlye boku pierwszego polya, a drugim bokyem do koncow wtorych rez
tegosz polya, tych rez 30, tho yest, sadzibnych 15, a skraynych druga 15; mayą w sobie
dlużyny sznurów 28, równo z rezami pierwszego polya; przeczyna rez sadzibnych po pr. 10,
czyni w każdey rezy po mórg. 9/10 prę., a we wszytkich uczyni włok 4/20/0 pręt. Przeczyna rez skraynych po prę. 8, czyni w każdey rezy po mórg. 7/14 pręt., a we wszytkich
uczyni włok З/2З/О pręt.
Drugie reze tego polia poczynaią sie końcami od boku skraynych rez pierwszych tego
polya, a kończą sie do ściany od sioła włości Płotelskyey Kołupianow, bokiem yednym
lieżą wedlye uzworu od koncow naddawkow morgowanych; thych rez 15, may% w sobie
dłużyny sznur. 3, przeczyna popr. 16%, czyni w każdey rezy z ossobna po mórg. 1/26 prę.,
a we wszytkich uczyni mórg 28; ku wypełnieniu rez pierwszego у wtorego polya uczyniono
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morgowanych naddawkow 30 w końcu rez tego wtorego polya, które sciągaią sie końcami
iednymi do koncow rez wtorego polya, a drugimi końcami do rzeki Miniye, bokiem wedlye
ściany od sioła Płotelskyego Kołupianow. Tych naddawkow, yako w wierzchu, 30, uczyni
w każdym po mórg 1/28 prętów, a we wszytkich uczyni wloką l/28/O pr. Uczyni wtorego
polya włok 11/8/0 pręt.
Rozdzielenie tego wtorego polya rez pierwszych sadzibnych od boku rez także sadzibnych pierwszego polya thymże porządkiem, yako i pierwszego polya rez rozdawanie yest
opisano: naprzód od uzworu srzedniego pustych dwie, trzecią ma Janus Mateaithys eta;
drugich rez rozdawanie od boku rez trzeciego polya: pierwszą ma Gryczus Łukanaithys,
drugą Gryczus Zawiekaithys; naddawkow morgowanych od ściany sioła Kołupianow pierwszy
ma Juszko Preszkaithys, drugi Jurgis Giedminaithys.
Trzecie polie lieży przeciwko wtoremu polyu przy scienie od wlosci Plotelskyey. Reze
tego polia są na dwoye rozdzielone: pierwsze poczynaią sie końcami u ściany od sioła
wlosci Płotelskyey Kułupianow, a kończą sie do boku rez wtorych tegosz polya, bokyem
yednym lieżą wedlie uzworu od rez wtorego polya, a drugim bokiem lieżą, do koncow sztuk
na ossobliwy płat przy tymże.sielie opisanych. Rez 30, mayą w sobie dłużyny sznur. 6,
przeczyny po pręt. 11, czyni w każdey rezy z ossobna po mórg. 1/6 pręt., a we wszytkich
uczyni włok 2/6 pręt.
Drugie reze tegosz polia poczynaią sie końcami u uzworu, od koncow rez wtorego
polya, a kończą sie u uzworu od koncow sztuk, w granicy tegosz sioła na ossobliwy płat
rozmierzonych, bokiem yednym lieżą do koncow pierwszych rez tego trzeciego polya,
a drugim bokiem wedlie wygonu temu siołu zostawionego; thych rez 30, maią w sobie
dłużyny sznurów 33, przeczyna po pręt. 8, czyni w każdey rezy z ossobna po mórg 8/24
pręt., a we wszytkich włok 8/24/0 prętów. Uczyni trzeciego polya włok 11.
Rozdawanie rez polya tego pierwszego od uzworu, który dziely trzecie polye od wtorego polya, tym porządkyem: pierwszą ma Gryczus Łukanaitys, drugą wedlie niego Gryczus
Żawietaithys, trzecią Petkutys Petkaitys etc. Thym że porządkiem у wtórze reze tego polia
rozdawano od wygonu temu siołu zostawionego. W thym polu mayą siad jarzynę roku 1067«
W granicy tego sioła za wygonem у w końcu rez trzeciego polia urobiono na ossobliwy płat sztuk 61, które sciągaią sie yednymi końcami do uzworu od wygonu tego sioła
у od rez trzeciego polya, a drugimi końcami do ściany, graniczącey od lasów jego kroi.
insczy Degimow, bokiem yednym lieżą wedlye ściany od sioła Żedekayciow, a drugim bokiem lieżą wedlye ściany graniczącey od lasu, w granicy sioła wlosci Plotelskyey opisanego. Thych sztuk tak, yako w wierzchu, 61, dluzyna ich sznur. 13, przeczyna szescidziesiąth
po sznur 1, czyni w każdey sztuce po mórg 4/10 prę,., a miedzy tymi iest w posrzodku
1 sztuka, która sie s nimi zgadza dluzyną, przeczyny ma pr. 8, czyni w tey sztuce mórg.
3/14 prętów. Uczyni wszytkiego w tych sztukach włok 8/23/13 pr. grunta podłego.
Rozdawanie thych sztuk od ściany sioła Żedekayciow thym porządkiem:
Morgi. Pręty.

1.—9.
10. Maczus Petraitys

• .

36
4

90
10

-
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Morgi. Pręty.

11. Tenże
12.—18
19. Andreyus Ostejkis • •
20. Łukaszus Jaskaitys
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Tenże
Mateyus Jakubaithys
Petrus Jakubaithys
Jurgis Giedminaithys
Tenże .
Janus Juszkaithys

•

'• •

4
28
4
4

10
70
10
10

*

1 0

4

•
*

• • .. .

4
4
*
4
7 2

27.-44. . 45. Łukaszus Juszkaithys
46.-55.
56. Andreyus Hosteykis
57. Andreius Skryndalis z bratem Philipem

4
4 0
4

4

1°
10
Ю
1 0

10
1 8 0

10
°
^
10

10

4

1 0
58. Cisz drugą
4
l 0
59. Cisz drugą
8
20
60.—61
2
Powinni płacić od każdego z ossobna morga po gr. 2, a od każdego pr. po /3 den.
W granicy tego sioła w końcu rez pierwszego polya nad rzeką Miniyą przy uzworze,
który dzieli pierwsze polye z wtorym polem, wymorgowano ziem mórg 4 gruntu srzedniego,
te przyął Andreyus Osteykis, powinien płacić od każdego z ossobna mórg,, po gr., 3. Na
drugim miescu tamże w Windse, nad rzeką Miniyą, w końcu rez pierwszego polya, wymorgowano ziem mórg 2/26 pr. gruntu srzedniego. Tę ziemyę przyął Jakus Osteykis, powinien
płacić od każdego z ossobna morga po gr. 3, a od każdego pręta po den. 1. W granicy
tego sioła przeciwko pierwszemu polyu, a przy boku rez trzeciego polya, zostawiono wygon
dlya pastwiska bydła poddanych tego sioła włok 11.

G r a n i c a

t e g o

s i o ł a .

Pierwsza ściana poczyna sie u narożnika, usypanego nad rzeką Miniyą, przy ziemiach,
w odmienię danych jego msczy panu Mikołaiowi Kuchmistrowiczowi za grunty, we włoki
sioła Żedekayciow zaięte, a kończy sie u narożnika wtorey ściany usypanego na scienie od
liasow jego kroi. msczy Degimow. Ta ściana graniczy włoki у wygon tego sioła naprzód
z ziemiami, w odmienię Panu Kuchmistrowiczowi danymi, po tym z włokami у z wygonem
sioła Żedekayciow; tey ściany dłużyna sznurów 75/5 prętów.
Druga ściana poczyna sie u tego narożnika, gdzye syę pierwsza skończyła, a kończy
sie ną scienie, graniczącey od lasu jego król. mści w granicy sioła wlosci Plotelskyey opisanego Kołupian, skąd sie trzecia ściana poczęła. Ta ściana graniczy grunty, w granicy
tego sioła na ossobliwy płat rozmierzone, z lasy jego kroi. msczy Deginami; they ściany
dłużyna sznurów 60/2 pręt.
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Trzecia ściana poczyna sie u tego narożnika, gdzie sie wtóra skończyła, a kończy
sie u rzeki Miniye. Ta graniczy włoki sioła tego z siołem wlosci jego kroi. mści Plotelskyey Kołupianami; tey ściany dlużyna sznurów 82 prę.
Czwarta ściana rzeką, Miniyą począwszy od tego miesca, gdzie sie trzecia ściana skończyła, asz do narożnika tego, skąd sie pierwsza ściana poczęła.
Obrąb liesny tey Kretynskyey wlosci uroczysczem Degimy, w którym są pustowczyzny
Joszkiski, Doktoriszki. Eukieniszki. Tego lasu iest włok 219/22/4 prętów. W thym Hesie
sianożęci, na ossobliwy płat jego kroi. msczy rozdanych, na cztyrdziestu у dwu miescach
iest włok 13/4/4V10 pręt.
Na pierwszym miescu przy scienie wielkyey, która dziely las woytowstwa Kurmayckiego
z tym lasem, Pawlikus Kurmaithys z synmi przyął mórg 19/і7 г pręt., powinien płacić
od każdego z ossobna morgu, yako z gruntu podłego, po groszy 2, a od każdego prętu
2
2
po /з pieniądza. Uczyni tego płatu na każdy rok gr. 39, pieniądz 1 /3. Na wtorym miescu
Alieksieius Pawlikaithys przyął syanożęci gruntu podłego mórg 13/15 p v ęt., powinien
płacić od każdego morgu po gr. 2, a od pręt. 2/3 den. Uczyni z tego płatu gr. 27. Na
trzecim miescu Kasperus Narwitaithys przyął syanożęci podłych mórg 48, powinien płacić
od każdego z ossobna mórg po gr. 2. Uczyni do roku płatu gr. 96. Na czwartym miescu
Baltromieyus z Szepuciem Birukayciein przyęli sianożęci podłych mórg 17, pręt. 5, powinni
płacić od każdego mórg po gr. 2, a od pr. po 2/3 den. Uczyni z tego płatu gr. 34/з 3
den. Na 5 miescu Jasius Rudaithys przyął sianożęci podłych mórg 6/20 pręt., powinien
płacić od każdego morga po gr. 2, a od pręta po 2/3 den. Uczyni płatu groszi ІЗ/ /з den.
Na szóstym miescu w tymże liesie nad rzeką Byrytupią sianożęci srzednych mórg 6/20
pręt., które przyął Jasius Rudaithys, powinien płacić od każdego morga z ossobna po
gr. 2, a od każdego pr. po 2/3 den. Uczyni płatu gr. 13/З з den. Na siódmym miescu
Mikielis Szeyraithys przyął sianożęci mórg 2, pręt. 20, powinien płacić od każdego z
ossobna mórg. po gr. 2, a od pręta każdego po 2/3 den. Uczyni grosz. 5/3 */з den. Na
ósmym miescu sianożęci na imię Szymboryszki nad rzeką Dyrytupią przyął Herman Wencełaithys mórg 6 grunthu dobrego, powinien płacić od każdego mórg. po gr. 3/4 den.
Uczyni z tego płatu gr. 20/4 den. Na 9 miescu sianożęci na imię Doktoryszki wedlie
ściany sioła Kliebiow mórg 7/28 pręt. gruntu dobrego; te przyął Romanus Jurgaithys. powinien płacić od każdego z ossobna morgu po gr. 3/4 den., a od każdego pr. po 1 2 / !5 den.
Uczyni z tego płatu gr. 26/911/is den. Na 10 miescu Pawlik Budkaithys sianożęci także
Doktoryszki przyął morgi gruntu dobrego, od którego na każdy rok powinien będzie płacić
po gr. 3/4 den. Na 11 miescu tamże1 na uroczysczu Doktoryszkach Marcin Romanaitys
przyął sianożęci mórg 2/20 pręt. gruntu dobrego, powinien płacić od każdego z ossobna,
mórg po gr. 3/4 den., a od pręta każdego po 12A5 den. Uczyni z tego płatu gr. 9/03/з'
den. Na 12 miescu druga sianożęc Doktoryszka, ktorey pręt. 15, to przyął tenże pomieniony Marcin Romanaithys, powinien płacić od każdego z ossobna pr. po 1 den. Uczyni
gr. 1 2. Na 13 miescu Baltromieyus Lukaszaithys przyął mórg. 7/98/5 prę. sianożęci gruntu
dobrego, powinien płacić od każdego morga pogr. 3, den. 4., a od pr. każdego po den.l~lb.
Uczyni gr. 24/82/s den. Na 14 miescu Andreyus Duzelaithys przyął sianożęci mórg 3,
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gruntu podłego, powinien płacić od każdego mórg. po gr. 2. a od pr. po 2/3 den. Uczyni od
tego płatu gr. 7/8 den. Na 15 miescu Jan Mieżonaithys przyął sianożęci podłych mórg 3,.
od których powinien płacić po gr. 2. Uczyni groszi 6. Na 16 miescu Pawlikus Kleybaithys z Petrykiem Budkayciem sianożęci podłych przyęly mórg 2/20 pręt., powinni płacić
od morgu po gr, 2, a od pręt, po 7 3 den. Uczyni 5/37з den. Na 17 miescu Mateyus
Żyburaithys z Petrem Wokiciem sianożęci podłych przyęly mórg. 3, od których powinni
płacić po gr. 2. Uczyni gr. 6. Na 18 miescu Urbanus Kondrataithys sianożęci podłych przyął
mórg 5/10 pr. powinien płacić od każdego mórg. po gr. 2, a od pr. po 7 3 den. Uczyni gr. 10/б73
den. Na 19 miescu nad rzeką Dyrytupyą za ścianą Klebiowską, yDobszaycką Juchno przyął
lasu godnego ku przerobieniu mórg 1/27 pr., powinien płacić od morga po gr. 2, a od prę.
po % den. Uczyni płatu gr. 3/8 den. Lyecz isz tego roku nie kosił trawy, bo yeszcze
las nie przesyeczony, z tey przyczyny tego roku nie powinien od tego lasu płacić, asz w
roku przyszłym 67. Na 20 miescu Janus Smillus sianożęci podłych przyął morgów 4, powinien płacić od każdego mórg. po gr. 2. Uczyni gr. 8. Na 21 miescu Janus Pikaithys
z Piotrem Thulkintaiciem sianożęci podłych przyął mórg l/20 pręt., powinien płacić od
morgu po gr. 2. od pręta den. Uczyni płatu gr. 3/3 V» den. Na 22 miescu Petrus Tulkintaithys przyął sianożęci pr. 277г podłych, powinien płacić od każdego pr. po 2/a den.
Uczyni den. 18 Уз, Na 23 miescu Grygielis Kumpanaithys sianożęci podłych przyął mórg
2/15 prę., powinien płacić od każdego mórg. po 2 gr., a od pręta po */« den. Uczyni
gr. 5/0. Na 24 miescu Grygielis Kumpanaithys sianożęci podłych przyął mórg 5, powinien
płacić od każdego mórg. po 2 gr. Uczyni gr. 10. Na 25 miescu Andreyus Ruzgalwis
sianożęci podłych przyął mórg 3/10 pręt., powinien płacić od mórg po gr. 2, a od pr.
każdego po 2/3 den. Uczyni gr. б/б2/з den. Na 26 miescu Peczulis Andruszkaithys z Gryczem Bipuciem у Januszem Miłdygayciem sianożęci podłych przyął mórg 10 pręt. 15, powinni płacić od każdego mórg po gr. 2, a od pr. po % den. Uczyni z tego płatu gr. 21.
Na 27 miescu Grygiel Giedutaithys przyął sianożęci podłych mórg. 2. powinien płacić od
każdego mórg po gr. 2. Uczyni na każdy rok gr. 4. Na 28 miescu Gryczus Żyntys sianożęci podłych przyął mórg 4, powinien płacić od każdego morgu po gr. 2. Uczyni płatu
gr. 8. Na 29 miescu Janikus Poryzgienaitys sianożęci podłych przyął mórg. 1/13 pręt.,
2
powiuien płacić od mórg gr. 2, a od pr. każdego po % den. Uczyni płatu gr. 2/8 /з den.
Na 30 miescu Janelis Dobszaitys sianożęci podłych przyął mórg 2/4 г prę., powinien
płacić od każdego mórg po gr. 2, od pr. po % den. Uczyni na każdy rok 4/3 den. Na
31 miescu Pawilus Kieturykaithys sianożęci podłych przyął mórg 4, powinien płacić od
mórg po 2 groszy. Uczyni płatu grosz 8. Na 32 miescu Pawlik Dziulgałaithys z Gryczem
Paczayciem sianożęci podłych przyęły mórg 9/25 pręt., powinni płacić od każdego mórg.
2
2
po grosz 2, a od pręta po /3 den. Uczyni płatu grosz 19/6 /3 den. Na 33 miescu
Pawiłus Kieturaithys s Piotrem Woytkayciem sianożęci podłych przyęly mórg. 4, powinni
płacić od każdego morga po gr. 2. Uczyni gr. 8. Na b4 miescu Kasper Tubasaythys
sianożęci z ziemiami oranymi gruntu srzedniego przyął włok 2/3/10 prętów, powinien płacić
od każdego z ossobna mórg po groszy 3, a od pr. po 1 den. Uczyni płatu kop З/ІО gr.
Na 35 miescu tenże Kasper Tubawsaithys sianożęci także z ziemiami oranymi gruntu srzed-
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niego przyąl wlokę 1/З/Ю pr., powinien płacić od każdego morga po gr. 3, a od pręta
każdego po 1 den. Uczyni płatu kop 1/40 gr. Na 36 miescu Petrykus Garnisz z Paczem
bratem syanożęci podłych przyęli mórg 2, powinni płacić od mórg po gr.[2. Uczyni płatu
groszy 4. Na 37 miescu Mikołayus Dopultaithys z Sczepuciem bratem sianożęci podłych
przyęli pr. 15, od których na każdy rok powinni płacić grosz 1. Na 38 miescu cisz
w wierzchu pomienieni syanożęci podłych przyęly mórg l/l5 pr., od których powinni na
każdy rok płacić gr. 2 płatu. Na 39 miescu wedlie ściany sioła Woyneykow nad rzeką
Winksnupyą siauożęci podłych mórg 6/20. Te sianożęci są, boyar iego kroi. m. Kaszuciow
wolne, nie powinni od nich płacić, bo im odmiany za nie nie dano. Na 40 miescu na
uroczysczu Skrablwpis sianożęci mórg 4 przyąl Baltromiey Drangielaithys, powinien płacić
od morga po gr. 2. Na 41 miescu sianożęci z liasem na uroczysczu Łukaniszka mórg 23
gruntu podłego, które rozdzielone na 7 sztuk równych, w każdey sztuce po mórg З/ІО pr.
Morgi. Pręty.

P Г Z у С I y.

1—2
- •
6
20
3. Baltromieyus Draugielaitys
3
10
4. Mikolaius Drangielaitys
3
10
5. Pawilys a Stanis Gryczaycie . .
. 3
10
6. Mikołaius z Grygałem Łukanayciem
3
10
7
3
10.
2
Powinni płacić od każdego mórg. po gr. 2, a od pręta każdego po /3 den. Uczyni
na każdą część płatu po gr. б/б2/з den. Na 42 miescu syanożęci у lasu na uroczysczu
Juszkiszki włoka l/l 5/0 gruntu srzedniego, które rozdzielono na 9 sztuk równych, w każdey
sztuce po mórg. 5.
Hozdawanie thych sianożęci od ściany sioła Osteykiow, yadąc do nich.
Morgi.

P r z y ę l y .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9

Grygalus Petkaitys .
Woitkus Kowno s synem Szepuciem
Jakub Drabowicz
Thenże
Łukaszus Juszkaitys z Jurgielem Giegmontaiciem
Adam Mozonait s Pawlikiem Janaycyem
Jakus Hosteikis s synem Petruciem
Pawilus Dylbaytys

5
• .

5

5
• . .
5
. . . . . . . . . . . .
5
5
5
5
5.
Powinni płacić od każdego mórg po gr. 3. Uczyni na każdą część płatu gr. 15. Zostawa iescze liasu w thym obrębie, odyąwszy siauożęci, włok 20б/29/29 9 /ю pr.
Granica

tego

obrębu.

Pierwsza scicma poczyna sie u narożnika, usypanego na scienie, graniczącey ten obrąb
liesny od drugiego lasu uroczysezem Winksarapis, który yest w woytowstwie Kurmayckim
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opisan, a kończy sie u narożnika, usypanego na scienie miedzy siołmi iego kroi. mczy
Osteykami włości Kretynskiey a Kołupianami włości Plotelskyey. Ta ściana graniczy obrąb
ten z obręby liesnymi także Degimami włości Połongowskyey у Plotelskyey. They ściany
dłuży na sznur. 98.
Druga ściana poczyna sie u tego narożnika, gdzie sie pierwsza skończyła, a kończy
sie u narożnika trzeciey ściany; ta ściana graniczy las ten s siołmi iego kroi. m. Osteykami, Żedeikaiciami у Rubulyami, potym z ziemiami panów Adama у Andrzeya Oszmieniszkow. They ściany dłużyna sznur. 201/8 pręt.
Trzecia ściana poczyna sie u tego narożnika, gdzie sie wtóra skończyła, a kończy
sie u narożnika czwartey ściany, usypanego na scienie od włok sioła Dobszayciow; ta ściana
graniczy las ten z grunty panów Oszmieniszkow у z grunthy poddanych iego m. pana Kuchmistrowicza, potym z liasy spornymi poddanych iego kroi. m. s poddanymi iego mczy pana
Mikołaya Kuchmistrowicza—stolnika wielkiego księstwa Litewskiego. They ściany dłużyna
sznurów 98.
Czwarta ściana poczyna sie u tego narożnika, gdzie sie trzecia skończyła, a kończy
sie u narożnika tego, skąd sie pierwsza ściana poczęła. Ta ściana graniczy las ten naprzód
s siołmi iego kroi. m. Dobszayciami у Klebiami, potym z liesnym obrębem uroczysczem
Winksnupis, który iest wyszey w regestrze w woitowstwie Kurmaickim po sielye Kliebach
opisany. They ściany dłużyna sznurów 201/8 pręt. Przy scienie trzecyey obrębu tego są
yescze lasy iego kroi. mści, które na ten czas nie mogli być skończone przez spór poddanych iego kroi. mści tey włości, a poddanych iego mści pana Mikołaya Kuchmistrowicza
у thesz poddanych panów Adama у Andrzeya Oszmieniszkow o te liasy.

1566 r.
Иэь книги Брестсваго зехсваго суда за 1780 и 1781 гг., }k 7393 стр. 1884—92.

9. Инвеатарь корол вскихъ деревень Н холстовъ и Сычей, лежащихъ въ Врестскомъ
во водств .
Aktykacya ехсегріи z metryki wielkiego xięshva Litewskiego opisania tosiow Nicholstow
У Syczy, w starostwie Brzeskim, w dobrach iego kr. mści stołowych sytuowanych, z rewizyt
przez Dmitra Sapiehę, w roku tysiąc pięćset sześćdziesiąt szóstym ucmjnioney, wydanego.
Roku tysiąc siedmset ośmdziesiąt pierwszego, miesiąca Julii piątego dnia.
Na rokach sądowych ziemskich woiewedstwa Brzeskiego, po swiętey Troycy święcie
rzymskim przypadłych et in loco solito w mieście iego kr. mści Brześciu agituiąeyeh się,
przed nami Franciszkem Ursynem Niemcewiczem, Tomaszem Koiszewskim—sędziami, Hylarym

Reszką, pisarzem, urzędnikami sądowemi woiewodstwa Brzeskiego, stawaiąc osobiście imść
pan Ignacy Łukowski excerpt, z metryki wielkiego xięstwa Litewskiego ograniczenia wsiow
Nicbolstow у Syczy, w dobrach iego kr. mści stołowych ekonomiy Brzeskiey, przez i. w.
Dmitra Sapiehę w roku tysiąc pięćset sześćdziesiąt szóstym czynionego, wydany, ad acta
podał, reąuiruiąc, aby pomieniony escerpt ze wszelką w nim wyrażoną rzeczą był do xiąg
ziemskich woiewodstwa Brzeskiego spraw sądowych wieczystych przyięty у wpisany; który
słowo do słowa w też xięgi wpisuiąc his exprimitur verbis:
Stanisław August, z Bożey łaski kroi Polski, wielki xiąże Litewski, Kuski, Pruski,
Mazowiecki, Zmuydzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflantski, Siewierski у ózernichowski. Oznaymuiemy tym listem extraktem naszym, komu o tym wiedzieć należy, iż
w xięgach metryki kancellaryi naszey wielkiey wielkiego xięstwa Litewskiego znayduie się
rewizia starostwa Beresteyskoho у wołostey do niebo należączych, za nayiasnieyszego predecessora naszego króla imści Polskiego у wielkiego xiążęcia Litewskiego Zygmunta Augusta
w roku tysiąc pięćset sześćdziesiąt szóstym przez Dmitra Sapiehę—rewizora sporządzona,
у suplikowano nam iest przez panów rad у urzędników, przy boku naszym rezyduiących,
abyśmy zteyże rewizyi opisanie wsiow Niecliolsty у Syczy excerptem wydać pozwolili, które
słowo do słowa z ruskiego wypisuiąc tak się w sobie maią:

ВОЙТОВСТВО СЫЧ0В0К0Е.
Войтъ Панасъ Есковичъ.

Село

Н е х о л ь с т ы .

Личба влокъ: primo, Тымошъ Цыпоръ Косцюковичъ; secundo, Иванъ Томило, Андрыевичи; tertio, тыежъ Андрыевичи; qnarto, Мицъ Андрыевичъ зъ сынами; quinto, Хведько
Мелешко Тишевичн; sexto, Яцына, Ивашко, Еацюта Олешковнчи; septimo, Моисей Вакуличъ; octavo, Сенько Вавуличъ; попо, Труцъ Вакуличъ; decimo, Іевъ Сеньковичъ; uudecimo, Евтухъ Есковичъ; duodecimo, decimo tertio, Мартинъ Евцевичъ зъ сыномъ зъ Савкою; decimo ąuarto, Мелешко, Иванъ, Василь, Федоръ Тишевичи; decimo qvinto. Грыць,
Андрей, Мпхно Трухоновичи; decimo sexto, Михно, Кузьма Ивановичи; decimo septimo,
Мартинъ Олиферовичъ зъ сынами; decimo octavo, Василь Андріевичъ зъ сынами; decimo
попо, Олисій Тереховичъ; vigesimo, Давидъ Веремейковичъ; yigesimo primo, Михно Иліяшевичъ; yigesimo secundo, Климко, Левонъ Мартиновичи; vigesimo tertio, Грыць Мелешковичъ зъ Стасемъ; vigesimo quarto, Мартинъ Олифоровичъ зъ сыномъ Гарианомъ; vigesimo
ąuinto, Пецько Мановичъ, Иванъ Мартыновичъ; Yigesimo sesto, Фецко Олешковичъ, Пацутъ Косовичъ; yigesimo septimią, Осей и Теяшъ Малевичи полова волоки, Осей Еванчицъ
полова волоки; yigesimo octavo, Іюльтухъ Есковичъ, Трухонъ Костеневичъ. Въ хомъ сел
волокъ двадзесця осьмъ грунту среднего.

Повинность. Чиншу грошей дванатцеть, овса бочокъ два, а за овесь грошей десеть,
а за одвозъ грошей десеть, с на возь одынъ, або аа с но гроши тры, а за двозъ грошей два, за гусь, вуры, я | ц а грошей пулчетверта, на неводы грошеі два, за стацею
20
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грошей пултретя, осады грошей тридцеть, за толоки грошей дванатцеть, а за гвалтъ жита
бочка, або грошей десять; чинить всего зъ волоки гроши деветьдесять семь.
Лом ра, личба моршаныхъ для непоступенш границъ одъ Мотыкалъ. Одъ Мотикалъ
р зъ пять, должина шнуръ, пречина прутъ, чинитъ морговъ... (?) прутовъ... (?) р зъ сорокъ
деветь, должина шнуровъ педдесятъ три, пречина прутовъ шесть и пулъ, чинитъ морговъ
одинаццать, прутовъ чтырнадцать и пулъ; р зъ триццеть, должина шнуровъ педдесятъ,
пречина прутовъ семь, чинитъ морговъ одинаццеть, прутовъ дваццеть. Наддшковъ вс хъ
въ томъ сел для болотъ и м стъ никчемныхъ морговъ дваццеть пять, прутовъ дваццеть
и пулъ, зъ чого платити не повинни.
Граница. На всходъ слонца бокомъ подл границы Мутикальской земянъ пов ту
Каменецкаго: Офанаса Мутикальского и Матфеіовой Бейтышовой, на полудне концами до
болота Еозяго, на заходъ бокомъ одъ земель Раковгщкихъ, земянъ пов ту Берестейского '
Романовичовъ Соколовъ, на пулночь концами одъ заст нку того села и земель тыхъ же
Соколовъ и тежъ земель ихъ милости пана Евья Ходковича, пана Троцкого.
Заст нкгс. Въ концу волокъ того села межи земель Раковицкихъ Соколовъ у Косовщизны морговъ сорокъ шисть подлыхъ, приняли вси подданные того села; повинность зъ морга по гроши два; у боку волокъ того села одъ земель Мутыкальскихъ въ
Остров Елин
морговъ три серед., принявъ Сенько Вакуличъ; повинность зъ морга
по гроши три; въ концу тыхъ же волокъ одъ границы Теребунской им нья пана Гноенского есть у Козою Болота и с ножатей болотныхъ зъ багны и зъ зарослями неморгованыхъ, ижъ границъ певныхъ зъ паномъ Гноенскимъ одъ Теребуня н ту, то придано
вс мъ подданымъ того села на выпустъ, на дрова и на огороженье, о которое имъ вельми
трудно, будучи стисненымъ со всихъ сторонъ межы грунты шляхецкіе, чого уживати
маютъ подл стародавного держанья своего до успокоенья и скутачнаго постановенья у
границахъ, а зъ того ничого платити не повинни. Сумма доходовъ того села чинитъ зъ
волокъ двадцать восикъ по гроши деветьдесять симъ, копъ сорокъ пять, гроши шеснацеть зъ морговъ трохъ по гроши три, гроши деветь, зъ морговъ сорокъ шисть по гроши
два копъ тридцеть гроши, гроши тридцеть два. Сума всихъ доходовъ того села чинитъ
копъ сорокъ шисть, гроши педдесятъ симъ.
Наддавки ку волокамъ не еупольнымъ въ боку волокъ того села и млынаря Щитенскш пана Горностаевого у багна на Подбагт .

Село

Сычи.

Личба волокъ.'Морги, пруты. Primo, вси подданые того села морговъ три; secundo,
Ляско Іоцевичъ зъ Уляною морговъ три; tertio, Олисей Пацковичъ, морговъ три; ąuarto,
Панасъ Есковичъ—войтъ на войтовство морговъ три, вольна; ąuinto, Денисъ, Мацко Ласевичи морговъ три; sexto, ИванъЛось зъ сыньми Ермошемъ, Федькомъ, Гапономъ морговъ
три; septimo, Тарасъ, Еуць Миховичи, морговъ три; octavo, Сакъ Пашковичъ морговъ
три; попо, вси подданые того села морговъ три; decimo у undecimo, на церковь СветоДускую морговъ три и три воіышхъ; duodecimo, Артихъ Мицковичъ зъ СЫНОМ Луцемъ
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морговъ три; decimo tertio, тотъ же а Михалъ Сеньковичъ, морговъ три; decimo ąuarto,
Михайло. Сеньковичъ зъ сынами, морговъ три; decimo ąuinto, Савка, Артихъ, Олешко,
Андрей Грипевичи, морговъ три; decimo sexto, Стецъ Юсковичъ зъ сынами, морговъ три;
decimo septimo, Марко Андрушковичъ зъ сынами, морговъ три; decimo octavo, Ивашко
Пронцевичъ, зъ сынами, морговъ три; decimo nono, тотъ же Ивашко а Несторъ Ворбно. вичъ, морговъ три; vigesimo, Несторъ Вороновичъ зъ сынами, морговъ три; тамъ же наддавки для болота; vigesimo primo, Тарасъ, Луцъ Михунчичи, прутовъ петнацеть; vigesimo
secundo, Никонъ Зиховичъ, Мацъко Антуховичъ, прутовъ петнацеть; vigesimo tertio, Kyріянъ Пацковичъ, ЯцъКуетеневичъ, прутовъ петнацать; yigesimo ąuarto, Мелешко, Симонъ,
Лукьянъ Ликовичи, прутовъ петнацеть; Yigesimo ąuinto, Матей, Гарасймъ Иванцовичи;
vigesimo sexto, Гриць Мелешковичъ а Савка Петровичъ; yigesimo septimo, Гриць Киндеревичъ, Яцына Зогойновичъ; vigesimo octavo. Ленъ, Романъ Грицовичи; vigesimo nono,
Остапко Ивашковичъ зъ сынами; trigesimo, Мелешко, Симонъ Остаповичи, за р зою выгоновою; trigesimo primo, Пашко Жуковичъ, Михалъ Сеньковичъ; trigesimo secundo, Демидъ, Сенько Ханковичи; trigesimo tertio, Сенько Бурцовичъ, Сидко Бурцевичъ, Ивашко
Верешковичъ; trigesimo ąuarto. Мартинъ Курило, Гаврило Сеньковичъ, моргу полова,
Иванъ Лось моргу полова; trigesimo ąuinto. Ракъ Есковичъ, Митрошъ, Иванъ, Лажко
. Пашковичи; trigesimo sexto, Мартинъ, Курило, Гаврило Сеньковичи; trigesimo septimo.
Хилько Лохвпнович'ь, Костянъ а Яцына; trigesimo octavo, Хома Ганцовичъ зъ братаничи
Сидоромъ, Енчукомъ; trigesimo nono, Кузьма Толкачевичъ, Кузьма Ганцовичъ; ąuadragesimo, Антонъ Волосовичъ зъ д тьми Евхимовыми; ąuadragesimo primo, Андрей Волосовичъ,
Труць Верейковичъ зъ братьею; ąuadragesimo secundo, Пантюхъ Остаповичъ зъ Терхоцомъ;
ąuadragesimo tertio, тотъ же Пантюхъ a Іоско Тимотевичи; ąuadragesimo ąuarto, Ракъ,
Ояшъ Есковичи; ąuadragesimo ąuinto, Веремей Прихожій зъ Мишкомъ, Сенькомъ Пацуковичи а Ояшъ Есковичъ; ąuadragesimo sexto, Савка, Сенько Кащичи; ąuadragesimo septimo, Елтухъ Кащичъ, Онисько Гривничъ; ąuadragesimo octavo, Сацъ Селивоновичъ зъ
пасынкоыъ Иваномъ. Въ томъ сел волокъ сорокъ восимъ грунту середнего, то есть: на
войтовство волока одна, на церковь волокъ дви вольныхъ, на плат волокъ сорокъ пять.
Повинность: чиншу грошей дванадцеть, овса бочекъ дви, або за овесъ и одвозъ грошей
двадцеть, с на возъ одинъ, або за с но и одвозъ грошей пять, за гусь, куры, яйца грошей
пулчетверта, на неводы грошей два, за стацею грошей пултретя, за толоки грошей дванадцеть, а за гвалтъ жита бочку, або грошей десеть. Чинитъ всего зъ волоки грошей
деветьдесятъ симь. Лом ра. Жичба р зъ двое поли. Р зъ деветьдесятъ шесть въдолжъшнуровъ петьдесятъ пять, а поперекъ прутовъ шисть, чинитъ морговъ одинадцеть. Третее
поле въ концу двохъ ноль одъ наддавковъ двадцети моргованыхъ незуполныхъ, только морговъ восимь для границы Щитенской и р чки Раковицы и для того наддавки ку тымъ
волокамъ наданы: наддавковъ симь, шнуровъ тридцеть, прутовъ одинадцеть, морговъ одинадцеть; наддавковъ двадцеть, шнуровъ тридцеть два, прутовъ десеть и третья часть,
морговъ одинадцеть, наддавокъ одннъ въ концу тыхъ двадцети р зовъ моргованая одъ
р чки Равовицы, въ ней морговъ чтырнадцеть; наддавковъ всихъ въ томъ сел для бодотъ
и м стъ никчемныхъ морговъ пять, зъ чого олатити не повинни. Границы. На всходъ
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сіонца бокомъ одъ наддавковъ того села и болота багеа и земель им нья Теребуньского
пана Гноенского, на полудне два поли концами одъ заст нку того села и земель земянъ
Чижевскихъ, на заходъ бокомъ одъ земель Щитницкихъ пана Горностаевыхъ, на полночь
третее поле концами до р чки Раковицы. Заст нки въ полю садибномъ межи волоками
двадцать девятою и тридцатою дано на выгонъ и на дорогу до третяго поля въ р зу
лишнемъ тому всему селу морговъ одинадцать вольныхъ. Въ боку волокъ и при наддавкохъ того села при границы Щитницкой и Теребунской болота и заросли никчемныхъ
волока одна, морговъ чотырнадцеть: то дано на дрова и выпустъ вшему тому селу одъ
платы вольныхъ. Въ концу двохъ ноль того села по р чку Друдмщу, которая граничить
одъ земянъ Чижевскихъ, поля, с ножати и заросли морговъ петьдесятъ чотыры середнего,
приняли подданые того села. Повинность зъ моргу по гроши три. Въ томъ же заст нку
багна никчемного морговъ два, зъ чого платити неповинни. Сума доходовъ того села чинитъ
зъ волокъ сорокъ пять, по гроши деветьдесятъ симь, копъ симьдесятъ дви, гроши сорокъ
пять, зъ морговъ петьдесятъ чотыри, по гроши три, копъ дви, гроши сорокъ два. Сума
вс хъ доходовъ того села чинитъ копъ симьдесятъ пять, гроши двадцеть шесть. Села тогожъ
войтовства Сезовского, которые его корол. милость рачилъ зъ ласки своей господарской
оддати на в чность со всими платы и повинностями, такъ зъ волоками, яко и зъ моргами
заст нковыми дворанину его корол. милости пану Станиславу Трояновскому въ року прошломъ тысяча пятьсотъ шесдесятъ пятомъ.
My tedy król, do pomienioney suppliki łaskawie się skłoniwszy, zwyż wyrażone opisanie wsiow Niecholsty у Siczy z rewizyi Dmitra Sapiehy extraktem stronie potrzebuiącey
wydać у dla większey wagi pieczęć wielkiego xięstwa Litewskiego przycisnąć rozkazaliśmy.
Dan w Warszawie w kancellaryi naszey wielkiego xięstwa Litewskiego dnia iedynastego
miesiąca Czerwca, roku Pańskiego tysiąc siedmset ośmdziesiąt pierwszego, panowania naszego
siedmnastego roku. U tego excerptu, przy wyciśnioney na czerwoney massie mnieyszey wielkiego xięstwa Litewskiego pieczęci, podpis i. w. podkanclerzego у dalsza expressya temi wyrażaią się słowy: Joachim Chreptowicz—podkanclerzy wielkiego xięstwa Litewskiego, za
sprawą wielmożnego imści pana Joachima na Szczorsach, Ziembinie у Wisniewie hrabi Littawora Chreptowicza—podkanclerzego wielkiego xięstwa Litewskiego, sądowego Orszańskiego,
Żoslinskiego etc. starosty. Felix Szubert, metrykant Litewski mp.
Excerpt opisania wsiow Nicholstow у Siczy w starostwie Brzeskim z rewizyi przez
Dmitra Sapiehy w roku tysiąc pięćset sześćdziesiątym szóstym. Który to takowy excerpt
z metryki wielkiego xięstwa Litewskiego, w sposób przenosu ad acta podany, iest do xia,g
ziemskich woiewodstwa Brzeskiego przyięty у wpisany.
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1571 г., Мая 10 дня.
Изъ актовъ Виленскаго Капнтульнаго архива, состоящаго въ в денін Вилепской римско-католической
духовной Бонсисторіи.

10. Инвентарь Рудоминской пл баніи я костела.
Iwctntarz abo spisanie pliebaniiey, koscziola, rzeczi kosczielnych, dworca ku thei pliebaniiey nalieżącego у gruntów ku themu dworcu у pliebaniiey przislussaiączich

w Poru-

dominie dnia 10 Maiia, roku Rańskiego 1571.

Naprzód w plebanii w Porudominie.
Pliebaniia wkoło plothem chrosczianem ogrodzona, a wrotha stare s cziesnio, a forthki
dwie, tho iest forthka iedna przi ridni od karczmy starey, a druga miedzi sadi ku koscziolowi. Dom wielki, przed niem chłodnik; u sieni drzwi na zawiasach żeliaznych z wrzecziądzem у z zakliamką, u swietlicze drzwi na zawiasach żeliaznych s kolczem у z wrzecziądzem żeliaznem, okna 3, tho iest okna 2 z okienniczami na zawiasach żeliaznych,
a trzeczie okno bez okiennicze; błony we wssisthkich oknach 3 szklane stare у nie dobre;
stoi długi dębowy, stolik mały thakże dębowy z skrzinką, lawy przy sczianach 3, ławka
przed stoi prostha, piecz stary biały. Przeciwko thei swietlicze przez sień kownatha, przed
nią, przisioneczek, s przisionku miescze potrzebne, u niego krata drzewiana; u kownathi
drzwi na zawiasach żeliaznych z zamkiem wnętrznem у z wrzecziądzem, okna 2 z okienniczami na zawiasach żeliaznych у s kruczkami, lawy przi sczianach długie dwie, a trzecia
maliuczka. Swietleczka dlia kapłana, u sionki drzwiczki prosthe z wrzecziądzem; u swietleczki thakże drzwiczki prosthe bokowe; komórka prziecziwko swietliczki, u niey drzwiczki
prosthe.
Browar. U niego drzwi na zawiasach żeliaznych z wrzecziądzem; w niem kublow
piwnych 2, tho iesth ieden nowy niedawno kupiony za gr. 30, a drugi stari. Kocziel
piwny za niebossczika xiędza Domanowskiego za kop pięć kupiony,—powiadzial cziwon
dworny Matis, ze go Adam urzędnik niebossczika xiędza Hisspana doktora wziął, a then
zaś urzędnik powiadzial, zem go ia wziął, bom swoich kop lVa gr- od poprawienia thego
kotła dal.
JRidnia, u sionki drzwiczki prosthe z wrzecziądzem, u ridenki thakże drzwi z wrzecziądzem, okienka 4 zasawisthe, sthol dębowy, ławy przi sczianach 2, ławka przed stoi.
Żarty. Staienka mała podlie swierna, u niey drzwi prosthe z wrzecziądzem у s skobliem.
thei staimki switeiek, » niego drwiczki małe prosthe z wrzeczi|dzem. Swiren wielki,
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u niego drzwi na zawiasach żeliaznych z wrzecziądzem у s klothką starą. Łazienka w gumnie
maliuczka pod sadem. W gumnie odriny 2 s chrostu plieczione, wrotha u nich oboie
z wrzecziądzmi у s skobliami.
Zasiewek przi pliebanii na ogrodziech trzech у na ogródkach także trzech.
Jęczmieniu posiano becz. 3 na ogrodzie wielkiem miedzi pliebanią podlie poddanej
k. i. m. Mikuliney. Tham że posiano iarzicze becz. 1 2. Na them że ogrodzie posiano
owsa becz. 2. Powiadzial urzędnik s cziwonem, iż kassdą becz. owsa placzil po gr. 30.
l
W them że ogrodzie posiano pssenicze becz. U na poły s pothstaroscziem thutecznem Stanislawem Czaykowskiem. Grochu siewalnią posiano, za którą powiada urzędnik dal gr. 10.
Prosa poi rzeszotha posiano. Na drugiem ogrodzie podlie stodoły starey w thilie dworu
k. i. m. pssenicze posiano becz. 7a na poły spoddanem kroliewskiem z Janem Mikuliczem.
Thamże posiano trochę prosa.
Rzeczi ogrodne posiano na trzecziem ogrodzie w thilie pliebaniiey ku rzecze Rudominie: marchwie grząd 20, piotrusski grząd 4, czebulie grząd 5, maku s potrzebę, pasternaku grząd 12, czwikly grząd 5, a na drugiem miesczu czwikly szmath nie mały.
Wysafhkow: czebul 15, czwikly 7, piotrusski 7, kapusthi glow 4. W them że ogrodzie
na kapusthę, na rzepę ziemie iesth dostatek. W ogródkach małych 3 pod sadi: rosadi grządek 5,
maioranu grządek 3, salathi grządek 3, fiołków grządka 1, cząbru grządka 1, rzepy ranney
zagony 2 wielkie. Sadi 2 wyssniowe, miedzi ktoremi iest potrosse у jablony,—thakże
plothem chrosczianem ogrodzone.

Naczynia

dwornego.

Beczek piwnych wielkich 3, w nich po piączi uszathkow, beczka wodna 1, kublow
do kwassenia kapusthi 2. kublow do sipania zboża 3, koueweczki drzewiane 3, kufflik
drzewiany 1. Czeliadzi nimasz w pliebanii, ani w dworcu, iedno cziwon z żoną у z
dzieczmi, a żonka 1 Anna naymithka. Bydła, owiec, kliacz, świni, kurów, gęsi w pliebanii, ani w dworczu nimasz.

K a r c z m y . .
Karczma stara od dworu k. i. m. Wrotha u niey dwoie z wrzecziądzmi wielkiemi
zeliaznemi. Żłoby, drabiny; po iednei stronie świetlica, u niei drzwi na zawiasach żeliaznych z wrzecziądzem у s krukiem żeliaznem. okna 4 z okienniczami na zawiasach żeliaznych, w oknach krathi żeliazne, lawy około przi sczianach, stholy 2, lawy 2, piecz, komin
wielki murowany. Przeciwko ridnia, u niey drzwi na zawiasach żeliaznych z wrzecziądzem, okna 4,w nich po dwa haki żeliazne, lawy 2. W ssie piwnicznei drzwi na zawiesie
iedney z wrzecziądzem, a u piwnicze drzwi na zawiasach żeliaznych z wrzecziądzem.
Swirenek przi thei stodolie, и niego drzwiczki prosthe z wrzeczi§dzem, swietleczka s sięnka,,
u si§nki drzwiczki prosthe z wrzecziądzem, a u swietleezki drzwiczki na zawiasach żeliaznych, ławki przi sczianach. Drnga stodoła za koscziolem nowa, a niey wrotha dwoie
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prosthe s cziesnic, żłoby у drabiny po iedney stronie. Swietleczka, u niey drzwi prosthe,
piec prosthi, okna zasuwisthe. Kidnia przecziwko, u niey thakże drzwiczki prosthe, ławki
przi sczienie. Naczinia nimasz nic w thich karczmach., Powiadzial cziwon, ze the karczmy
za dobrich liath czinily kop 40, czasem у więczey. W they karczmie za koscziolem miesska
chłop na ymie Narel piwowar z żoną,, ktorem strawę oboymu у chłopu samemu mytho
dawano, iako go mozono zmowicz.

Ogrodniczi na ogrodach.
Jurgiel I Powinni do plebaniiey abo do dwora na każdi thydzień po dni trzi, s czem
Janel 1 im każą,, na robotę chodzicz.
Tham że, za plebaniią, za rzeczką Rudominą, chustowia na wygon у blotha nie mało.
A sianożęczi na wozów 6, tho iest dworney na woz(y) 2, a ogrodniczey na wozów 4.
Dziesięczina bywała thelko po dworze k. i. m. Rudominskiem, ktori iest na woiewodzthwo
"Wilienskie, alie iusz od dawnych czasów nie dawaią.
Koscziol. Babiniec przed niem. U koscziola drzwi na zawiasach żelaznych z wrzecziądzem у s klothką. Błon szklanych wielkich dobrich 4, a piątha blonka mała wzgorę nad
chórem, Ołtarzów 3, ciborium, chrzesnicza. U zakristiiey drzwi na zawiasach żeliaznych
z wrzecziądzem у s klothką.

Ubioru

kościelnego.

Ornath axamithu zielonego s krzizem zlotohlowowem cum toto aparatu. Ornath ferialny czerwoney kamchi cum totb aparatu. Ornath czarny adamasskowi s stolą stari
s krzizem czerwonem kamssanem, okrom albi, bo powiedzieli, ze iusz dawno iakiegos kapłana w thei albie schowano. Dalmatiki czerwone kamssane 2. Cappa czerwona kamssana;
druga cappa adamassku białego stara iusz zdrapana. Antependium białego adamassku stare
poszarpane; drugie antependium czerwoney kamchi. Komża stara dziurawa plothna thkaczkiego. Palna bialem szicziem na ołtarz. Szerzinka czerwonem szicziem. Ręcznik do ołtarza.
Kielich pozloczisthi mosiądzowy s pathiną. Corporal 1. Turibularz mosiądzowy stari powroskami uwiązany. ЩЪа sirięthego Piotra, alie s niei kosczi wyiętho у bawełną th§
dziurę гаШапо. Krziszmal s krzizmem. Lichtarze mosiądzowe 2, anpulki 2, szkathulki
do oplathkow 2. Zeliaza do oplathkow. Dzwonek przi oltharzu wielkiem zawiessony, drugi
na kosczielie, trzeczi maliuczki niezawiessony. Dzwony na dzwonniczi 2. Swiecza krczielna,
swiecz postawnikow 2. Chorągwie atlasu czerwonego 2.

Księgi

kosczielne.

Gradal, anthiphonarz, mszał, agenda—oprawione, psałterz podartbi nieoprawion.
Dworzecz Sskadenis polmilie od pliebaniiey, plothem chrosczianem około ogrodzony.
"W them dworczu ridnia z sionką, u sionki drzwiczki prosthe z wrzecziądzem; u ridniei
thakże drzwiczki prosthe, lawy, stolik. Swieren, u niego drzwi na zawiasach żeliazuych
z wrzecziądzem. Łazienka mała.
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G u m n o .
W niem odrina, u niey drzwi prosthe s cziesnicz. Jowia a ozioroda.
1. Przi them dworcu iest ziemie oromei na beczek 10, na ktorei posiano zitha beczek 6. A'cziwon z drugiem cziwonem k. i. m. Rudominskiem na thei że ziemi posiał
iarzicze beczka 1 za dozwolieniem urzędniczem.
2. Na drugiem miesczu polia oromego na beczek 8.
3. Na trzecziem miesczu polia oromego na beczek 10.
Tho miedzi ziemiami pana
4. Na czwarthem miesczu polia oromego na beczek 7.
Wietrzinskiego a pana woiSianozęczi w czielięthniku na woz 10. Na drugiem miesczu
tha Wileńskiego liezi.
w Wielkowscziznie na wozów 10. Na trzecziem miesczu
Kuhar na wozów 12.
Tham że w czwierc milie od thego dworca pod Horodzissczem miedzi ziemiami dwornemi polia oromego na beczek 20, a sianozęczi na wozów 30, która liezi bokiem od Poplawow pana Wilienskiego. W them dworcu Macziei cziwon miesska który w pliebanii
у thu dogliąda, a ma swego byd(ł)a kliacze 1, krów 2.

Sioło

J u u x и ni i.

We dwuch miliach od thego dworca.
Wolow.

Kliacz.

Krów.

Sczepan Junxewicz na slussbie
2
2
3
Thenże trzyma pustowsczizny г Pietralisski, aplaczi s niei gr. 6.
2
2
3.
Marczin brat iego na słussbie, thakże thez placzi s połowicze drugiei theyże pustowsczizny gr. 6. A tatarowie Mortuza a Okmieć wzięli mi na beczek 12 ziemie. Tham że
ku them chłopom pod Jarmolisskami w Liepinach zarośli borowizny iest na beczek 100,
ktorei połowicze za niebossczika Philipowicza, biskupa Kiiowskiego, pachiwano.
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Еоііотша Е. М. Дорохов!»;.
ВИЛЬНА.

1572 года.

1916 t.

Нвъ рукоппспаго отд ленія Виленской публичной Впбдіотекн. (Отд лъ ннвентарей).

11. Инвентарь Кретинской волости, составленный по случаю обм на этого королевскаго
им нія на ші ні Свнслочъ, принадлежавшее Ивану Ходасевичу.
Megesłr spisania włości imienia iego kroi. mści Kretinskiego, które za roskazaniem i
listy iego kroi. msczi podane iest iasnie wielmożnemu panu iego mści panu Janu Chodkiewiczu—grabi na Skłowie i Myszy, staroście Żmodzkiemu, marszałkowi ziemskiemu wielkiego księstwa Litewskiego, administratorowi i hetmanowi ziemie Ifflantskiey, staroście
Kowieńskiemu, dzierżawci Plotelskiemu i Telszewskiemu, wiecznym prawem zamiana za
imienie iego mści Swisłocz, które iego kroi. msczy puścić raczył, przez mie Siemiona
Woyne—ciwuna ziemie Źmudzkiey włości Uzwentskiey, rewizora iego kroi. msczi, dzierżawce
Polongowskiego у Gorzdowskiego, roku 1572, miesiąca Julya dnia 19.

Włos с Kretyńska.
WOITOWSTWO KRETYŃSKIE PIERWSZE.
SiołoEretynga.
Włok 85/24/9и/зо. Rozmierzonych włok ku płatowi 68 gruntu dobrego. Płacą, s każdey
włoki osiadłey po gr. 106; wnaddawkach włok 2/27/8'/e; wygonu z ulicą, włok 14/27/87«,
przyęthych zdawna włok 40, po powietrzu osadzonych w thym roku 72 włok 14, a
insze puste.
Włoki.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Janel Turkaitys
Paweł Kieturaitys •, • •. •
Maciey Giedraitys • • • • •
Herman Wencsławaitys . •
Pietrys Dargiełaitys • • • . . . .
Maciey Żeburaitys • •
Maciey Wiełaitys nowoprzyął w roku 72, po powietrzu
Baltuze Kalwełaitys
Januszys Kalwis nowoprzyął w roku 72, po powietrzu
Wiecław Dumbaraitys
Baltuze Andruszaitys
Sirgaitys Mikielis nowoprzyął w roku 72, po powietrzu
Piotr Tulkataitys

• •

• • •
21

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

• ."•• Й .'.iJ ІІН'іШі^іГ
"

:

'
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Włoki.

14. Stasius Jonikaitys
. .
\
15. Andrutys Sirgaitys •• . . . . . . . . .
1
16. Stanisław Kisinis
\
17. Petrutys Paszaitys
1
18. Stanisław Deyrus nowoprzyął w roku 72, po powietrzu
1
19. Stanisławaitys Łukasz
\
20. Grygus Liepinis nowoprzyął w roku 72, po powietrzu
1
21. Ławnielie Bałtromiey
\
22. Jonuszys Milzetaitys
1
23. Jakub Dargiełaitys
1
24. Jurionas Srugaitys
•
•
.
i
25. Woitkus Migdaitys •
•. .
i
26. Walentko Dargiełaitys
.
1
27. Grygielis Kliebarzdzis nowo przyął w roku 72, po powietrzu
1
28. Marcin Żalimaitys
1
29. Grygielis Gieraitys nowo przyął w roku 72, po powietrzu
1
30. Urban Mazaitys
1
31. Woitkus Czutelaitys
1
32. Jan Kiszynis nowo przyął w roku 72, po powietrzu
1
33. Jakubas Stanisławaitys
1
34. Jan Sliezius nowo przyął w roku 72, po powietrzu
1
35. 36, 37. Te włoki na dwór.
38. Skudaitys Lakszus nowoprzyął w roku 72, po powietrzu
1
39. Urban Kieturaitys
l
40. Bondycas Dowpułaitys
1
41. Szepas Milgiedaitys trzy części włoki, a czwarta częsc pusta
42. Jurgutys Nowosadaitys włoki г, a poł włoki pusta
43. Symonas Zyndaitys włoki 2, a połwłoki pusta.
44. Petrys Kurszys nowoprzyął w roku 72, po powietrzu
•. • 1 •
45. Mikołay Biskup
1
46—47. Puste.
48. Grygutys Wilkutaitys
1
49. Sirgaitys Morkus nowoprzyął w roku 72, po powietrzu . . . . . . . . .
l
50. Anuzys Siwaitys
- 1
51. Tomas Kisynaitys
••;
. . ; . . . . . . . .
1
52. Andrzey Rogaynis nowoprzyął w roku 72, po powietrzu • •
1
53. Pusta. • •
54. Jurgielis Mataitys
1
55. Pusta.
56. Marcin Gawdełaitys
1
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57.
58.
59.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Gastowt włoki 2, a połwłoki pusta.
Włoki.
Petkus Tumponaitys włoki 2, a połwłoki pusta.
60, 61, puste.
Piotr Kobiekłaitys
1
Jurionas Kobiekłaitys . . * . . . .
1
Kobieklis Januzys nowo przyął w roku 72, po powietrzu
1
Jonas Jakubaitys
1
Mikielis Juchnaitys
1
Lazar Juchnaitys
1
Pawlik Giedraitys
1#
Granica tego sioła: główna ściana od granice Pruskyey, boczna granica do sioła Kretynskyego Dopszaiciow, druga strona boczna do sioła Kretynskyego Pryszmonciow, końcowa
ściana przyliegła do sioła Kretynskyego Kurmayciow.

Sioło

Dopszaycie.

Włok 59/Ю/2 20 gruntu srzedniego, płacą s każdey włoky po gr. 97, rozoranych włok 40,
w naddawkach włok 1/2/24, sianożęci na płacie włok 3/3/53/5, lyasu włok 12/26/717/20,
wygonu z ulicą, włok 4/13/18, przyęthych włok 7l/z, a insze puste.
Włoki.

1. Jakub Dopszaitys włoki 7 2 , a połwłoki pusta.
2. Stukus . . . . • • •
1
3. Mackyey . . . •
1
4. Miksus Nawaszaitys
1
5. Petryk Garwis
1
6. Stancius Norwaiszaitys Va, a połwłoki pusta.
7. Joneli Dopszaitys włoki 7s, a połwłoki pusta.
8. Bartosz Dopszaitys włoki 2, a połwłoki pusta.
9. Jonikus Dopszaitys
1
10. Maciey Żurelis rezę, a 2 rezy puste.
11. Skudaitys Szeputys włoki Va, a pusta połwłoki.
12—40 .
Granica tego sioła: główna ściana od granicy Pruskiey, boczna ściana od sioła Kretyńskiego Klibiow, druga strona boczna do sioła Kretyńskiego Kretyngi, końcowa ściana
przyliegła do sioła Kretyńskiego Kurmayciow у Klibiow. "W tym sielie zaścianków nie masz.

Sioło

Pгz уs z ш

в с i e.

Włok 46/0/24 gruntu dobrego; płacą z każdey włoki osiadłey po gr. 106, przeoranych
włok 40, w naddawkach włok 1/15/14, wygonu z ulicą włok 4/15/10, przyętych zdawna
włok 30. Po powietrzu osadzonych w thym roku 72 włok 10.
Włoki.

1. Grygielis Lukaitys
2. Jurgutys Mikiełaitys

. . . .

1
1

-
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Włoki.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Jurgielis Skrowczaitys • •'
. . . . .
1
Pieciulis Andraitys
,
1
Mickus Pocaitys
• 1
Grycius Pocaitys'
1
Mikielis Komponaitys
1
Woluze Preszmontaitys .
. . . . . . . . .
1
Paweł Jacaitys nowo przyął w roku 72, po powietrzu
1
Kobieklis Macaitys
; •
1
Lukszus Preszmontaitys
>
1
Urban Pocaitys nowo przyął w roku 72, po powietrzu
1
Jonuszys Skrelis
1
"Walentynos Komponaitys
1
Jonikus Komponaitys
1
Jonikus Skrudelis
1
Skliwaitys Kątkus nowoprzyął w roku 72, po powietrzu
1
Mikaitys Pawlikos . . •
1
Maciuś Jucaitys nowo przyął w roku 72 } po powietrzu .
1
Maciuś Kierbszaitys
1
Janielis Kirkłaitys
1
Baltuze Łukaitys nowoprzyął w roku 72, po powietrzu
1
Komponaitys Walentynos . . %
1
Urban Pryszmontaitys . . ' . . '
1
Jan Mikiełaitys nowo przyął w roku 72, po powietrzu .
1
Stancelis Gardekaitys
1
Jan Woluzaitys nowoprzyął w roku 72, po powietrzu
1
Łuksa Pryszmontaitys
1
Lyberaitys Andrzey
•
1
Pacel Macaitys nowoprzyął w roku 72, po powietrzu
1
Milgiendaitys Gryk
1
Jasius Skilwaitys
1
Lyberaitys Jonas nowoprzyął w roku 72, po powietrzu
1
Wilkaitys Andrzey
1
Waicis Mindawgaitys
1
Paweł Mindawgaitys
1
Woluze Mindawgaitys
1
Grycius Pocaitys nowoprzyął w roku 72, po powietrzu
.
1
Jurgutys Pryszmontaitys
.
*
Symonos Łokaitys
1.
Granica tego sioła: główna ściana od granice Pruskiey, boczna granica do sioła Polongowskiego Wirksztynikow; droga strona boczna do sioła Kretyńskiego Kwtiedow, końcowa ściana przyliegła do granicy Pruskyey.

Sioło

166 Kwiecie.

Włok 44 gruntu srzedniego, płacą z każdey osiadley włoki pogr. 97, rozoranych włok 30,
w naddawkach włok 5/18/107a,- w ogrodziech włok 2/25/4, w ogrodach pospolitych 0/6/9 V*;
przyętych zdawna włok іб з. Po powietrzu osadzonych w thym roku 72 włok 6, a insze
puste.
Woki>
1. Maciel rezę 1, a dwie puste.
%
2. Rusin włoki /z, a połwłoki pusta.
3. Urban Kwieczaitys
. • * . - • . * . ;
1
4. Jan Kwieczaitys
. . . . . .
1
5. Jan Dytantys nowo przyął w roku 72, po powietrzu . . . . . . . . . .
1
6. Mikołaios Wiezaitys . 1
7. Beniszowa Dytaiciow
"•
1
8. Baczus Niezaitys
1
9. Tumpina z Baciem
1
10. Jonikus Wenczykaitys .
1
11. Urban Jonikaitys nowoprzyął w roku 72, po powietrzu
1
12. Bartkielis włoki г, а połwłoki pusta.
13. Kwieciow nowoprzyął w roku 72, po powietrzu
1
14. Kwieciaycia Woluzy
1
15. Maciey Ewtaitys
1
16. Łuk Moteiaitys nowoprzyął w roku 72, po powietrzu
1
17. Woiciech Tomaszaitys włoki '/2, a połwłoki pusta.
18. Pusta.
19. Pawlik Ewtaitys
1
20. Tomaszaitys Łukasz włoki Va, a połwłoki puste.
2.1. Swilikie włoki 4*, a połwłoki pusta.
22. Łukasz Tomaszaitys nowo przyał w roku 72, po powietrzu . . . . . . . .
*1
23. Paweł Jonikaitys
1
24. Jokuze Jonikaitys włoki 7a, a połwłoki pusta.
25. Petryk Ewtaitys nowoprzyął w г о к и 72, p 0 powietrzu < . . J . • • • • І
26. Jonas Alutys
1
27. Mizaitys Bałtuze
1
28. Pusta.
29. Jonikus Mezaitys
. . . # . . . . . „ .
1
301 Pusta.
Granica tego sioła: główna ściana od granice siół Połongowskich ШіашіеМт j Шdaiciow, boczna granica do sioła Kretyńskiego Anksdoki, druga strona; Ігошда jtezyfiegla
do sioła Przyszmonciow. Przy thymże sielie iest na iednynt miescu efrtiow 13; ptac% s
każdego ogroda po gr. %l2mU- Prey§tych ogrodów 11, ps^csh 2> i m f i t l ografto* imt
17, s których płacą s każdego ogroda po gr. 7/7i8.- Te ogrody gf
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WOITOWSTWO.

S i o 1 о К I i b j e. .
a

"Włok 32/27/4 /s gruntu srzedniego; płacą s każdey osiadłey włoki po gr. 97, przeoranych
włok 22, w naddawkach włok 2/10/12, wygonu włok 8/3/14, w drogach pospolitych włok
2
0/13/8 /з, przyętych włok 3, a insze puste.
Włoki.

1. Zabura, Romanaitys
1
2. Jan Romanaitys •
i
3. Pawłikus Klibaitys
. .
i
4 . - 2 2 The puste.
Granica tego sioła: główna ściana od ściany sioła Kretyńskiego Dopszakiow у Kretyngi,
boczna granica do sioła Kretyńskiego Kurmayciow, druga strona do lyasu.

Obrąb Uesny kroi. iego mosczi.
W tymże obręmbie sianozęnci, na ossobliwy płat rozdanych na dwudziestu i sześciu miescach,
opisanych niżey, yesth włok 9І7/% Płacą wszyscy iednako s każdego morgu po gr. 2 ? a
od prętu po gr. 7з.

Sioło

Kurmaicie.

Włok 72/15/23/3/5 gruntu dobrego: płacą, s każdey osiadłey włoki po gr. 106; rozoranych
włok 54, л naddawkach włok l/l 0/20%, wygonu włok 12/29/26% ulicy z drogami włok
1/б/іб 5 , w zaścianku morgów 28/28, przygtych włok 36; po powietrzu ossadzonych w
thym roku 72 włok 10, a insze puste.
Włoki..

1. Pawlik Zyguraitys poi rezy, a połtrzeciey rezy puste.
2. Bałtuszka
3.' Bałtuszkaitys Jonas
4. Mikołay Ruzgaitys
5 - 6 . Puste.
7. Mikuze Reminaitys . . . - . . • . . .
8, 9, 10, 1 1 . P u s t e . ' '
1 2 . Sakanis Pilipos włoki V2, a połwłoki pusta,
13. Waliugie Symonaitys włoki l/2, a połwłoki pusta.
14. Paweł Ławnik
15. Maciey Szyskielaicis . . . . • • . • . . .
16. Szyszko Pawlikaitys
• •
17. Birukaitys Sczeputys .
18. Maciey Kieziłaitys
19. Jonikus Mozynaitys nowoprzyajt w roku 72, po powietrzu •
20. Szymanaitys Andreyus

1
1
1
1

.
.

•

1
1
1
1
1
1
1
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Włolri.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

Grygielis Mazonaitys . . . . • . . . . . .
Stakanis nowo przyął w roku 72, po powietrzu
Mackus Giedgawdaitys • • . . .
. . . . .
Stanis Mockaitys . . . . .
. . . .
•. .
Markuzys Kieziłaitys
Siąwruk nowoprzyał w roku 72, po powietrzu

.

. . .

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Pawlikos Jurgielis włoki з, а polwłoki pusta.
Urban Kondrataitys
•
. . . . . . . . . . .
Matuze Żagaraitys
Grygulus Giedgawdaitys
Zabura Romanaitys nowoprzyał w roku 72, po powietrzu . . . . . . . . .
Witkus Kontekaitys
. .
Łukszutys Hanuzys
Balcius Bartszelaitys
Bartulis Kanaitys nowoprzyał w roku 72, po powietrzu
Moteius Tomaszaitys*
Stanis Mikszaitys nowoprzyał w roku 72, po powietrzu
Aleksze Pawlikaitys
Bartulis Pawlikaitys . . . :
. . . . . . . . . . . .

l
1
1
1
l
1
1
1
1
1
1
1

40.
41.
42.
43.
44.
45.

Mazur Lynkos nowoprzyał w roku 72, po powietrzu
Tomasz Dziutnaze . . . . . . . . ;
Pawlik Mikszaitys .
. . . . .
Pawlikaitys Jurgielis
. . ' . . . •
Pietryk Butkaitys
Markuzys Kiezgilaitys

1
1
1
1
1
1

. . . .
.' . . . . .
. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

4 6 . Symonas Pietraitys nowoprzyał w roku 72, po powietrzu
4 7 . Narwilos Kondrataitys .
48. Grygielis Jonelaitys
49.
50.
51.
52.
53.
54.

. . .
. . .

. .

l
1
1
I
1
1

1
1
1 „

Tenże nowoprzyał w roku 72, po powietrzu
1
Kasper Symonaitys
1
Grygieł Petraitys
1
Maciey Romanaitys
1
Tomasz Mateyaitys nowo przyął w roku 72, po powietrzu
• .
1
Jonicus Witkaitys
1.
Granica tego sioła: główna od ściany boyar Polongowskich SimMszktm, boczna granica
do sioła Kretynskyego Tubawsiow, druga strona boczna do liasu kroi. iego mosczy Pilssupy,
końcowa ściana przyliegła do sioła Kretynskyego sioła Kretyngi.
Przy thymże sielie na pierwszym miescu iest ogrodów 5, na drugim miescu yest ogrodów 54, na trzecim miescu yest ogrodów 5, płaca, s każdego ogroda po gr. 4, przyętych
ogrodów 42, a insze puste.

-

103 -

SiołoAoksztoki.
Włok 18/9/22 ц gruntu dobrego, płacą, z każdey osiądłey włoki pogr. 106, rozoranych
włok 16, wpaddawkach włok O/l 5/2 63/s% wygonu włok 2/25/18 Va, przyctych włok 16.
'.

.

Włoki.

1. Andrzey, woyt, Anksztakis
2. Jan Anksztakis

l
1

3. Stąsius Anksztakis
4. Mąrkus Anksztakis
5. Urban Ławnik Anksztakis

1
1
1

6.
7.
8.
9.
10.

Stanisław Anksztakis,
Andrzey Anksztakis
Mącięy Anksztakis
Stąsiqs Anksztakis
Mątusos Anksztakis

11.
12.
13.
14.

Urban
Jurgis
Grygus
Jonikis

Anksztakis
Anksztakis
Anksztakis
Anksztakis

r
.
• •
«V

, . . . . . • • ?
. . . . . . • • • .

15. Woit Anksztakis • . . . . , •
16. Petrus Anksztakis
. . , , , . . . . . . .

1
1
1
l
1
1
1
1
1
1
1.

Granicą tęgo sioła: główna ściana od granicy sioła Budayciow włości Polongowskyey,
boczna granica do boyar Sienkiązkow włości Polongowskyey, druga strona boczna do sioła
Kretyńskiego Kurmayciow. Zaścianku żądnego nie masz.

S i o ł o

T o b ą

wsie.

"Włok 40/8/62/5 gruntu dobrego; płacą- z każdey osiadley włoki po gr. 106; rozoranych
włok 30. w naddawkach włok 0/29/18, wygonu włok 9/3/18, w drogach pospolitych
włok 0/5/0%, przyętych włok zdawna 20; po powietrzu osadzonych w roku 72 włok 5,
•
'
•
a insze puste.
Włoki.

1. Sczeputys Tubawsąitys
2—3. Puste.
4. Wawruze Waluszaitys włoki V*, a połwłoki puste.
5. Grygielis Tubawsis
6. Kasper Pawiłaitys
7. Jakub Minkutaitys
8. Kawelis Pietkus nowo przyał w roku 72 po powietrzu
9. Bałtuze Łukaitys
10. Jakubos Grycaitys

1

• • • . . . .

1
1
1
1
1
I

-

169

WiokL

11. Grygaliiis Bieniuszaitys
1
12. Albrycht Mazutaitys
1
13. Tenże nowoprzyął w roku 72, po powietrzu . .
. .
1
14. Pawlikos Wowrynaitys
1
15. Tenże nowoprzyął w roku 72, po powietrzu
, .
i
16. Pusta.
17. Symonos Mazutaitys
1
18. Jasius Radaitys nowoprzyął w roku 72, po powietrzu
1
19. Wenckus Pawiłaitys
1
20. Woyciech Ławnik
.
i
21. Pietryk Boniuszaitys nowoprzyął w roku 72, po powietrzu
1
22. Petko Dworzanin
1
23. Stasius Tułowszaitys
1
24. Kasper Pieczulaitys •
1
25. Jankus Pieczułaitys
r
26. Woiciech Bieniuszaitys włoki x/2, a pusta połwłoka
1
27. Pietryk Bieniuszaitys z Janielem Jonuszaiciem
.
i
28. Pusta.
29. Jurgis włoki г, а połwłoki pusta.
30.. Pusta.
31—32
Granica tego sioła: główna ściana od sioła Polongowskiego Tarwidow, boczna ściana
do sioła Kretyńskiego Gientszay cioto, druga strona boczna do sioła* Kretyńskiego Kurmayciow, końcowa ściana przyliegła* do lasu Kretyńskiego- Skroblupis.

S i o t o 6 i e n t s z a i с i e.
Włok 37/23/а/з gruntu dobrego; będą winni płacić, gdy wolia wysiedzą, s każdey włoki
osiadley po groszy 106. Rozoranych włok 28, w naddawkach włok 0/6/213/5, wygonu
włok 9/6/8, w drogach pospolitych włok Ь/І0/4/5, przyęthych włok 13, a insze puste.
Włoki.

1. Paweł Kóntrymaitys włoki 72, a połwłoki pusta.
2. Tomasz Wawrynaitys . • • • . . . . ' .
3. Zadaitys Tomasz włoki 2, a połwłoki pusta.
4. Woluza Symonaitys włoki W, a połwłoki pusta.
5. Walenty Staniełaitys włoki 7 J , a połwłoki pusta.
6. Waymus rezę 1, a dwie puste.
7. Urban Bartnik
• •
8—9 Puste.

1

1
22

-
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10. Stanisław Otailys włoki '/2, a połwłoki pusta.
Włoki.
11. Piłipaitys Maciuś
. . .
1
12. Tenże włoki,Чг, а połwłoki pusta.
13. Koblikaitys
1
14. Kiewlieykis Bartłomiey włoki 2, a połwłoki pusta.
l
15. Waynaytys Alieksieis włoki U, a połwłoki pusta.
16. Liewkas Staniełaitys włoki 2, a połwłoki pusta.
17. Paweł Staniełaitys włoki 2, a połwłoki pusta.
18. Kunczaitys Jonas włoki V2, a połwłoki pusta.
19. Mikielis Pawlikaitys
1
20. Alieksieyus Gawdekłaitys włoki 2, a połwłoki pusta.
21—29. Te puste.
Granica tego sioła: główna ściana od sioła Tarwidow włości Połongowskiey, boczna
granica do boyar Kossutayciow włości Połongowskiey, druga strona boczna do sioła Kretynskyego Tubawsiow, końcowa ściana przylyegła do liasu Kretyńskiego Szuley. Zaścianku
żadnego niemasz.

WOITOWSTWO POMIENSKIE TRZECIE.
Sioło

R o b o l i e.

Włok 16/26/29 gruntu srzedniego; płacą z każdey włoki osiadley po gr. 97. Rozoranych
włok 15, w naddawkach włok 0/12/15, wygonu włok 1/14/14, przy§thych włok li 1 /*,
a insze puste.
Włoki.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Kuprelaitys włoki 2, a połwłoki pusta.
Jakub Maciernis
1
Tenże
1
Stanisław
1
Rubulis
1
Tenże
1
Jan Krawiec
•• 1
Mikołay Koyko
1
Woyciech Rubuł
•
1
Pilip Maciernis . . •
• • • *
Tomasz
•• 1
Ławnik Maciey
*
Pusta.
1
Andrzey Plomieykis
Pusta.
"
Granica tego sioła: główna ściana od gruntu panaAndrzeya OszmieniszM asz do rzeki
Minii, boczna granica do sioła Kretyńskiego ZadeyJcayciow, druga boczna granica do tegosz
sioła Zadeykaciow, końcowa ściana przyliegła do rzeki Minii.
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SiołoSzeszaicie.
Włok 32/21/20 2 gruntu srzedniego; płacą, z każdey włoki osiadłey po gr. 97. Rozoranych włok 20, w naddawkach włok 4/8/9, wygonu z ulicą włok 6/28/1072, ziem na
płacie włok l/l 5/1, przyęthych włok 4 у reza 1, pustych włok 15 у 2 rezy.
'

1—7.

Puste.

•

«r

•

•

•

-

.

.

Włoki.

.

.

8. Jurionas włoki Vs, a połwłoki pusta.
•
. .
9. Jakuzys Żagałaitys włoki 2, a połwłoki pusta.
10. Trumpaitys Pawilos rezę 1, a 2 rezy puste.
11. Wabalus Bendicas
.
1
12. Jonazys Żygaitys
1
13. Żygas Grycius
. .. . . . .
. . . . . ..... 1
14—20
To sioło acz w pomierzę pana Łaszkowskyego granicami założono, ąlie isz za grunty
pana Stolnikowe, do obrębu tego sioła zabrane, odmiany nie uczyniono, przeto w thych
włokach poddani nie uspokoyeni у wielie krzywdy zawsze od urzędników pana Stolnikowych
używayą. W granicy tego sioła iest ziem morgów 4/16 gruntu srzedniego; winno płacić
od każdego morgu fpo 3 gr., a od pręta po den. 1; te morgi pusto lieża... Na drugim
miescu teyże granice tego sioła iest ziem s sianożęcmi gruntu srzedniego włok l/lO/l5,
która pusto lieży.

Sioło

Żadeykaicie.

Włok 45/2/2/3 gruntu srzedniego; płacą, s każdey włoki osiadłey po gr. 97. Rozoranych
włok 32, w naddawkach włok 2/92/5, wygonu z ulicą. 0/10/23, w zaścianku ziem na płat
włok 1/9/18 2, przyęthych włok 20, a insze puste.
Włoki

1. Petrykaitys Bałtromiey
2. Mikołay Arungielaitys
3. Grygulus Petkutaitys
4. Pietryk Łozaitys
5. Eybartaitys Stanisław
6. Grygielis Kawnaitys
7. Łukasz Hermonaitys
8. Pusta.
9. Pirdicas Maciey
10. Jurime Kawnaycye
11 — 16. Puste
17. Alieksieius Pustaitys włoki
18. Pawłutys
19. Grygalus
20. Grycinos

. : . . . . . . .

•
. . . . . • • • —

1
1
1
I
1
1
.1
1
.1

2, a połwłoki puste.
1
1
l

Włoki.

•21. Jassayciow
1
22. Pusta.
2 3 . Pawlutys . .
l
24. Erazius Pawilaitys
i
;25./GrygaUus Słuśzka
i
26. Andrzey Pawiłaitys • . . . '
X
27. Tenże
. . . . . . . . . . . . . . ..,. . . . . . .
i
28. Jurgielis Pawiłaitys
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
29. Symon Preykurys
1
30. Matutys Symonaitys włoki 7г, а połwłoki pusta.
31. Grygalus. Symonaitys włoki Va, a,.połwłoki pusta.
32. Agnieszkaitys Walentynos rezę 1, a 2 puste.
.Przy. scienie czwartey sioła tego iest ziem włoka 1/9/18VU gruntu dobrego, która
.tzdemya ; porzezana , na 19 sztuk, w każdey sztuce po 2 morgi, a w .ostateczney, to yest
KWrdziewiętaastey..morgów ;,3/l8V2, to pusto lieży. Winno .płacić , z każdego : morga po
i 'groszy: 3/4, .a od, prętupo 12As.
Granica, tego, sioła: .główna, ściana od liasu. Kretyńskiego Szukis, ..boczna granica-do
a sioła Kretynskyego. ,Zadeykaiciow, • druga strona boczna do sioła Kretynskyego Rubuliow,
tlkoncami ściana,przyliegła ,asz,do; rzeki.Minii,
".

Sioło

O s t e у к i.

-Włok,51/18/10 gruntu srzedniego; płacą, s każdey włoki osiadłey po gr. 97. .Rozoranych
» włok,30,• w,naddawkach włok 1/18,-zyem na płacie włok 9/0/10,, wygonu włok ll/O/O,
.przyęthych włok 27, pustych 3.
Włoki.

• 1. Grycius Łukanaitys włoki 2, a połwłoki pusta.
2. Jurionas Plakstys
3. Mikołay Pietkutaitys
4. Jakiś Moteyaitys
5. Pieciulis Moteyaitys
6. Andrutys Osteykis
7. Jakub. Osteykis
8. Stancius Jurgiełaitys
9. Maciey Osteykaitys •
10. Tenże
11. Jankus Szakałas
12. Macyey Pawiłaitys z towarzyszmi swymi
13. Petruc Pawiłaitys
14. Jurgaitys Woyciech
15. Juszkaitys Łukasz

• .
,. .

,1
1
1
1
1
l
1
1
,1
1
1
1
1
,1

'

Włoki.

1 6 — 1 7 . P.us.te.
,
l
1 8 . P a w k s z t e ł a i t y s . . . . . . . • . . . • • • . • . • . • • . • • • • •. • • • • • • . - > • • •
1 9 . J . o n u t y s M o t e y a i t y s • • •. •.
. • • . . . . . . . . . . . • •<• • • • Л
20. Piotr Osteykaitys
. . . . . . • . . . • . , . . • . > • . • • • • • • • • • •.••••• Л
2,1. Macyey Szeputys
22. Robelis Wolutis

• • • • ••••'-• • • • • • ••
*
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; .
.ii

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Pusta.
Andrutys Osteykis
...•••••.•
.1
Audruszka Jonikaitys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • • • • 1
Urbanaitys Pawiłos .. . . • . . . . . . . . . . . . . , • • . . •. • • • • •••.••• .• A
Urban Pietroszaitys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • • • • • •• • . 1
Jan Juszkaitys . . . . • • • • • . • • ; • . • • •
• • • • • • 1
Wawryn Bubiele . . . . . . . . . . . . . . . . .
• • Л
1
Grycius Stonaitys
. . . . . .
. • •.«.• ••••
Granica, tego sioła: główna ściana od rzeki. Ssupij z liasu Kretyńskiego i Zadeykayciow asz do rzeki Minij, boczna granica do sioła Kretyńskiego Zadeykayciow, drnga strona
boczna do rzeki Minii, końcowa ściana także przyliegła. do rzeki Minii. ;Wigranicy sioła
tego za wygonem у w końcu rez trzeciego polya urobiono na ossobliwy ,,płat sctuk ,61;
dłużyua ich sznurów 13, czyni wkażdey sztuce.po.morg^/lO^ajiniędzy.thymi-wpósrzodku

- sztuka 1 ma prętów. 8, czyni, w .tey.sztuce^m^rgoWiS/ll. Przyętycli. sztuk 31,,pustych 30;
i!p

łacą s każdego morga ,po gr., 2,;a,vodpr§ta;,pc!,pie,niądzu ^/3. 0 Wigranicy ; tego sioła, w kpocu

rez pierwszego polya
te

nad rzeką Miniią, wymorgowano

ziem mórg. 4

gruntu, srzednĄego;

pusto, liezą. Na drugim miescu tamże nad rzeką. Minyią, mórg. 2/26, gruntu srzedniego,

płacą s. każdego, po gr. 3 z morgu,, a. od p r ę t u . d ę n . ^ l .
Obrąb liesmj .tey włości Kretynskyey uroczysczem Degimi, w którym;są pustow;Czyzny
Juszkuszki,.DoMoryszki,.£ukanis2ki.
.Tego. liasu yest włok 219/22/4. .^W.tym Uesie;siąnożęci
na ossobliwy. płat iego kroi. msęzi. rozdanych na 42 miescach,,.iest,.włok-13/4/4V2o.
Tych że sztuk iest przyęthych 38, a insze .pusto lieżą. Д и teyże tęsz włości ,,Kretyjiskyey
za listownym, roskazaniem kroi. iego jnsci.podałem iego .msczi ^апи,,^а,го8С1е ;z t włości
Połongowskiey włok pięćdziesiąt osiadłych, to.iest: .
.

S i o I o R и d a i с i e.
W którym gruntu dobrego włok 55/25/13 2." Płaca, z każdey włoki esiadłey-po gr. 106.
Rozoranych włok 50; w naddawkach włok 0/Г4/22/75; sianożęci-na płacie włok-0/4/4;-wygonu włok 5/6/16V5; w zaścianku-wygonu włok-5/8/16; osiadłych • na ten . czas włok
było 20, a spustoszałych włok 30.
_
1. Pietryk Źydaitys • .. • • • • • • • • • •. • . , . . • . • • • • • • • •
2. Hanuzys Pawiłaitys • •• • •- •- • •. •- •- •- •. •• • *• '• * '• * • '

3. Piotr Jurgaitys

.....

1

v * * ' •

•• • •. • •- «. • • .. «, •• •• . , • • . . . . • • • • •

Л

-
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"Włoki.

4. Elekno Szukaitys
. .
1
5. Jurgulis Pawiłaitys
.
1
6. Macyey Pryzginaitys
1
7: Stanisław Janaitys . .
1
8. Marcin Janaitys
1
9. Wołotko Moteyaitys
l
10. Staś Czyntaitys
• . . . .
i
11. Paweł Pietkaitys
.
i
12. Dorota Walentynowa
.
1
13. Szyputaitys Gurblis •
l
14. Tenże drugą,
1
15. Ginczys Miknaitys
i
16. Bieniuzys Pawiłaitys
1
17. Piotr Pawiłaitys
.
1
18. Jan Macaitys
•
1
19. Tenże
1
20. Piotr Giedwiłaitys
1
21 — 50. Puste.
Granica tego sioła przyliegla ku siołam włości Kretynskyey ze wszytkich stron. A isz
w thym sielie Budaiciach nie było na ten czas włok osiadłych pięćdziesiąt, przeto podałem iego mści drugie sioło włości Polongowskyey Kiowleyki, włok 30 osiadłych gruntu
srzedniego.
1. Piotr Balborzaitys
1
2. Jak Tołaytys
1
3. Petryk Balborzaitys .
1
4. Paweł Ignataitys
•
1
5. Maciey Kurpieykis
1
6. Kasper Mikołaitys . . - . . . «
1
7. Urban Andreyaitys
1
8. Petrutys Pawiłaitys
1
9. Peter Macaitys
1
10. Pietryk Kwietaitys
1
11. Bortkus Tarutaitys . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
1
12. Szeputys Gudaitys
•
1
13. Peterys Kiminaitys . • . • •
1
14. Symon Kiewlieykis
1
16. Rymko Kubilis
1
16. Jurgutys Andreyaitys
• 1
17. Symon Gudaitys
.
1
18. Paweł Sykitys
1

-
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Włoki.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Tenże
1
Peter Kiminaitys ; . . . • • « . .
1
Stancel Pawiłaitys . • •
1
Stancel Pawiłaitys
. . . . .
1
Kasper Milgietaitys .
•
1
Bolcius Kowal
. .
1
Janik Grygołaitys . • • •
•. . .
1
Tenże
1
Piotr Biernaitys ••
1
Węcko Symonaitys
1
Tenże . . • . • •
1
Andrzey Stanczaitys
1.
Granicy thego sioła przyliegły do sioła Rydayciow. Powinność tego sioła: z każdey
włoki po dwie kopie, gr. po 22.
Siemen Woyna ręką, swą.

1573 г., Января 16 дня.
рукописнаго отд денія Виденской публичной библиотеки. (Отд лъ ннвентарей).

11. Инвентарь им нія Бобра, составленный при подач его Витебскому воевод Станиславу Пацу.

R

g e s t r

podania miastha Bobra i wszysthkiei włosczi Bobrowskiei z liudzmi i wszeliakiemi
dochody i powinnościami z nich naliezączemi, za roskazaniem wielmożnego pana, pana Jana
Chodkowicza- grabie na Szkłowie i Myszy, stharosthy Zmodzkiego, marszałka nawyssego
wielkiego xięstwa Lithewskiego, administratora i hetmana ziemie Lifflianthskiei, starosthy
Rowienskiego. dzierżawcze Plothelskiego i Thelszowslriego w dzierżawę i ożywanie wielmożnemu panu, panu Stanisławowi Paczowi, woiewodzie Withebskiemu etc. przez mi§
Jerzego Jundziła, podkomorzego Wołkowyskiego, urzędnika Szkłowskiego, kthorym pomienione imiona w mocz iego mczi dnia 16 Januaria roku 1573 podał, tak iako samy w
sobie imiona Bobrowskie pożithki czynią, dostathecznie spisany.

M i a s t h o

Bóbr.

W nim mieszczanie wszysthczy nowo osziedli, kthorym wolia wyszła na dzień swie,thego Michała roku 1572, wszakże żadnego iescze plathu na nich nie brano, ani go sthanowiono. Kuzma Miencrak z ogrodem Burego, dym 1, plącz 1; Szczęsny Liach z ogrodem.
Burego, dym 1, plącz 1; Iwan Smorszczanin, Cłtoma Przichoży, dymy 2, plącz 1; Махіт
Borygowicz, dym 1, placza Vr, thegoż pliacza droga połowicza pustha. Timko Paszkowio;
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Szemieth' dymy 2,-plącz 1; Misźko 'Piętrowicz, Buczko dymy 2> plaez 1; -Mina- Iwan&wićz'
dym 1 1, placza г,- thegoźr placza* druga połowicza pustha; * Mosziei Kużnieczbriek - dym !••
placż I; 1 Abram Bielikowicz"dynr1; plącz 1; Iwan Lukomlianin, -Boi-ys'; Stepurinicz! dymy2, plącz 1; Ulas dym 1, plącz 1; Tiszko Pawłowicz dym 1, płaczki; Ancżutlia1 dym 1,:
plącz 1;-Juchno Szczarewicz-, Jarmak Kuzniecz, Chodor Giczula dymy 3,; plącz 1; Stepan
Huzień, Mikitha Czobotharz dymy 2, plącz 1; Semeu Chrolowicz, Koth- Jeskowizidymy 2,
plącz lj pliacz urzęndniczy; Hriczko Spikur/ Iwan Koskiewicz dymy 2, plącz 1; Piotr Iwanowicz dym 1, plącz 1; Nester Haiikowicz; Sańko-dymy 2, plącz 1; Lawrin -Iwanowicz;••
Iwan Sziekacz dymy 2, plącz 1; Jarmak Sudnik -dyin-1, plącz 1; Staś Skomoroch djrm 1,
plącz 1; Suietha Joskowicz dym 1, plącz -1;- Oszip Bary dym 1, plącz 1; Oszip Suieticz,
Hrin Lukomlianin dymy 2, plącz-1;- Supron Chudowiecz, Iwan-Skomorocli dymy 2, plącz1; AntuCh Ihnatowicz, Piotr Janowicz, Oladia dymy 3, plącz 1; Hriczko Chodowiecz; Oladia
dymów1 2, plącz 1; Miszko !Seliwon'owicz, Ulasow dom dymy 2,' plącz 1; Audiei dym 1,
plącz 1; Ulasow dom, dym-1,1 plącz 1; Jurko Stasziukowicz, Mosziei, Iwan Moskaliouek,
dymy 3, plącz 1; Parphen Lukomliauin, dym 1, plącz Va.
Na drugiei połowiczy dom Anczutiu, ktbóry on porzu;żił, przetho pusth został.

Za

rzeką

Bo b'r e m.

Fedko Kowal, Onikiei Hapowicz, dymy 2, plącz 1; Andrei Mosznicz, dym 1, plącz
1; Otroszko Poloczanin dym 1, plącz 1; Choina Papirinicz, Махіт Bury, dymy 2, plącz
1; -Piotr Mosznakowisz,- dymi, plącz 1; AkulaHaponowicz, dym 1, plącz 1; Hriczko Szyczinicz, dym 1, plącz 1; Anthon Koziniecz, dym 1, plącz 1; Choma Fedkowicz, dym 1,
plącz 1; Miszko Starzecz, dym 1, plącz 1; Bodak Kostinicz, dym 1, plącz 1; Mithko Szyczeniu
dym 1, plącz 1; Miron, dym 1, plącz 1; Isak Szyczinicz, dym 1, plącz 1; Stepan Panamarewicz, dym 1, plącz 1; Hridko Kuropathwa, dym 1, placza 2; Ihnatowa wdowa, dym
1; placza Hi.
Thamże w; mieszczę Bobrze- pustych -domów; w kthorych liudzie osziadacz mogą, 26.
Dom;gosczinny wiezdny ж miesczie> ze młynem na rzecze; Bobrze, w którym koł 2,.
i z mosthowym; zaprzedai6unaj rok" za -kópi 50.

Wiośez' kw Bobru przijsluchaiącza.

Sioło

Żabo br o wie.

Służba Czerniakbwie^ dymi 4,-wniey włótolO, mor; 11, pr. 10, grunt śzrzedni у podły.
Kuzma Opanasowicz.
czynszu płacą z włok 3, к temu dani
Makiei Hridkiewicz.
f
miodowey p»d 1.
Sńpron, syn-iegff.'
Ohei' Krtrczto;
# - thei' służbfe : wedłia powieśczi starCzowei < rozeteali • ku •
> drugim służbam miedzy, sie,
p

włolr5,

;

mórg. 11^ p r # ; 10,

płath' z nich'dawacz.

J

k«hdryc№ Щшщ^od-

killmnaśeiie Haft i Powinni
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Theiże służby pusthe włok 2. Służba Selichonowicz, dymów 3. W niej włok 6.
Kondrath Mathwieiowicz.
]
Jakim Bolasowicz.
plączą zwłok 2, mórg 15; dani miod o w e y
Iwan Moskalowicz.
J
?ud і г
Theiże służby Andrei Omilianowicz przyiał mórg. 15, ma począcz placzicz roku 73,
a pustych włok 3 zostaie.
Służba Szeweliowicz, dymów 4, w niej włok 3, mor. 25, prt. 24.
Chrol.
Hapon Ihnatowicz.
Iwan Dołhaczonek.
Anthon Owszianik.

|
I
j
j

płaczą z włok 2/15, dani miodowey
pud 1, bezmiana V*.

Theiże służby pusthe włok l/l 0/24. Służba Zubowicz, pustha, wniey włok 2, mor. 15.
Służba Borysowa, dymów 5, w niej włok 6, mor. 15, prt. 18.
Stepan Marczinowicz.
Nester Makarowicz.
płaczą z włok 4, dani miodowej
Szidor Ochrenowicz.
pud і эIwan Nałozka.
I
Bakun.
]
Theiże służby pusthe włok 2, mor. 15, prt. 18. Służba Hriczkowa, dymów 3, w
niej włok 6.
:
. '
Andrei Szidorowicz.
„ ., .
Łukian Przichozy.
,
,
Łukian, Porchaczow wnuk.

l
I
J

i

vi ,/ ч іи- л • • J
•
płaczą z włok 3/7/15, dani miodowej
J
* •
'
.
pud 1V2.
v

Theiże służby pusthe włok 2/22/15. Służba Onanina, dymów 1, w niej włok 3, mor.
18, prt. 12; starzecz Iwan Osipowicz placzi z włoki 1, dani miodowei pud Vi.
Theiże służby pusthe włok 2/18/12. [Służba Szepieczkowa, pustha, w niej włok 2f
mor. 16, prt. 24.
' ' .

Powinnoscz szMa Zabobmwia.
Plączą czynsz z włoki osiadłej po gr. 50, bierczego gr. 5, wieprzowszczyzny gr. 4,
klikowsżczyzny pieniędzy 14, popowsky gr. 1, żitha soliankę 1, owsa solankę 1, albo za
zytho i owies gr. 20, lnu po kolczu i dań miodową.

Sziolo

Sokoło wicze.

Służba Okowa, dymów 3, w niej włok 6.
Mathwiei Okowicz.
Protas Rakowicz.

]
\

Lewon Hriszkewicz.

J

placzi z włok 6, dani m i o t a » pud 3.
23

— 178

-

Służba Denisowicz, dymów 6, w niej włok 6.
Dimitr Malieiowicz.
Pankrath Koziel.
Mikitha Auchwierow.
Iwan Byczkowicz.

plączą, z włok 5/15, dani miodowey
2
pud. /з bezmiany.

Iwaszko Byczkowicz.
Ambros Auchwierowicz.
Theiże służby, czo Samoilo porzuczil pusthe, mor. 15.
Pmmnnoscz sziola Sokolowicz. Plączą, czynsz z włoki osiadłej pogr. 50, bierczego gr.
5, wieprzówszczyzny gr. 4, klikowszczyzny gr. 1/4, popowskij gr. 1, zitha soliankę 1,
owsa soliankę 1, albo za zytho i owies gr. 20, lnu po kolczu i dań miodową.

Sioło Patikowicze.
Służba Isaiowska, dymy 2, w niej włok 3, mor. 11, prt. 23. Аіехіеі Lewonowicz,
Iwaszko. Tha służba zdawna była pustha i chrostem zarosła, przyieli ią. na plączę pomienieni Оіехіеі а Iwaszko roku 72, maią. począcz placzicz roku 75.
Służba Starodubowszczyzna, dymy 2, w niej włok 2, mor. 16, prt. 21.
Wąski Klimiaticz.
)
. ,
placzi
z w ł o k i
1 / 2 1 / 4
Chodor Skok.
j
*
'
Theiże służby pusthe morgów 25, prt. 17. Służba Biendziaiowska, dym 1, w niej
włok 2. Prokop Szczerbina; tha służba była pustha, kthorei roku 72 Prokop Szczerbina
przyiął na placzie włókę 1, ma począcz plath dawacz roku 74; theiże służby pustha
włoka 1.
Służba Kuzmiszczowa pustha, w niej włok 2, mórg 24, prt. 13; pułsłuzby Lithwinowa, dym. 2, w niey morgów 27, prt. 6.
Ihnath Sudiłowicz.
}
Piotr Kondratowicz.
/
Placza- z m o r - 27> Pr' 6 '
' Pminnoscs ssiola Pankowicz: plączą, czynsz z włoki, po kopie, bierczego gr. 6, wieprzówszczyzny gr. 4, klikowego gr. 14, popowskij gr. 1, zitha solankę 1, owsa solankę 1, albo
za zytho i owies gr. 20, lnu po kolczu.

S i o I o 1 o n a s t e г o w i с z y.
Służba Wieliczkowszczyzna, dymy 2, w niej włok 3, mor. 17, prt. 10.
Starzecz Marko Bury.

Hriszko Iwanowicz.

}

P

laCZ

*

Z

w L

Theiże służby pusthe wł. 1/23/20. Służba Szieniuczina, dymów 3, w niej włok 3
mor. 21, prt. 15.
Iwan Konaszewicz.
płaczą z włok 3/2/2 7*.
CHodor Iwanowicz.
Ihnath Jakimowicz.

-
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Theiże służby pusthe mor. 18, prt. 177*. Służba Budnikowa, dymów 5, w niej włok
3, mórg 1.
Prokop Wasziliowicz.
Sachon Stepauowicz.
Michałko Postoikowicz.
płaczą, z wł. 3, mórg. 1.
Andrei Prokopowicz.
Iwan Nikiporowicz.
Służba Czichonowa, dymów 2, w niej włoka 1, mórg. 15.
Lohwin Hridkowicz.
Czichon Kuzminicz.
Theiże służby pustha włoka 1; pułsłużby Malkowszczyzna, dym 1, w .niej włok 2,
mórg 5. Wąsko Malkowicz; then Wąsko Malkowicz, roku 72 zapłacziwszy plath, połowicze
thei służby zdał; roku 73 ma placzicz plath z włoki 1/2/15; zostanie w pusczewł. L/2/15.
Ziemia na Orewie, dymów 2, w niej włoka 1.
Sachon Samoszkowicz.
>

Iwan Sziszka.

J

Płaczi*

z

mor

S°w

15

-

Powinnoścz sziola Monasterowiczow.
Płaczią czynsz z włoki po kopie, bierczego gr. 6, wieprzowszczyzny gr. 4, klikowego
gr. l/4, popowskij gr. 1, zitha solankę l,.owsa solankę 1, albo za zytho i owies gr. 20,
lnu po kolczu.
We wszystkiey włośczi Bobrowskiej rozbieraią poddani włoki pusthowskie, na kthoryeh
iakiekolwiek zboże ktho posieie. S thego wszysthkiego na iego mci pana z ogrodów trzeczy,
a s polia czwarthy snop wszeliakego zboża dacz powinien; sianożęczi społu kosza.. Z ziem.
barthnych pusthych miód wszythek na Jego mci pana biorą.
. .
Kthemu thez wszysthka włoscz Bobrowska za listem iego mci pana stharosthy. Zmoidz- kiego maią the wolnoścz, ze na jego mci pana bobrów gonicz we wszysthkich gonach Bobrowskich nie maią, iedno ie sami poddani. gonią. Ale iesth then obyczai, czo ugonią bobrów,
thedy tho z iego mcią panem obrachowawszy, czo na pusthoszy przydzie, dzielią. A osta-.
tek im podług szaczunku pieniędzymi splaczaią, i one bobry, czo ich iedno ugonią, splacziwszy ich częscz, na iego mczi pana biorą.
Za thymże Hsthem iego mczi pańskim wieprzów dawacz nie winni, ażby listh od iego
mczi pana dlia własnej potrzeby iego mczi na tho był wydań, w thenczas ie winni dacz.
Domu goscziuego, kthory z młynem i mosthowym iesth na arędzie, wyczyszczacz za thymże
Hsthem iego mczi.pańskim niewinni. Alie żłoby, drabiny i, czoby szię w nim odarło, naprawowacz i pobiiacz powinni.
Mosth, groblią, młyn na rzecze Bobrze oprawowacz i, gdzieby thego była potrzeba,
znowu budów acz powinni.
Robotny i podwod żadnych nie winni, iedno żytho i owies czynszowy i wszelakie
zboże s pustowszczyzn przychodzącze, czasu dzierżenia iego mai pana starosthy Zmoidzkiego,
gdy im roskazano, do Szkłowa wozili.
.
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< I na tho. ia pomieniony Jerzy Jundził, podkomorzy Wolkowyski, urzędnik Szkłowsky,
dal iego mczi wielmożnemu panu, panu Stanisławowi Paczowi, przy podawaniu iego mczi
imion Bobrowskich, then regestr, pod nwia. pieczęczią i s podpisem własnei ręki moiej. Dau
na Bobrze, dnia i roku wyżej pisanego. Jerzy Jundził, podkomorzy Wołkowyski, namiestnik
Szkłowski, ręka, własną.

1567 г. Марта 22 дня.
Ивь кннгъ Васпльковской

Магдебургіи ]\J> 9193. л. 98—101.

12. Инвентарь сель Мелешковъ, Б левичъ и Судряели, отданныхъ по приказанію короля
Сигизиунда Августа Григорію Хоткеввгау въ зам нъ взятыхъ у него зенель.

Oblata zamiana, па grunta miasta Wasilkown służącego.
Зъросказанья господара короля его милости Жигмонта Августа, Григорей Воловичъ—
ловчій его королевской милости великаго князства Литовского, староста Мельницкій, державца Мерецкій, Эйшискій, Довговскій и Переломскій, а Лавринъ Война—писаръ его королевской милости, державца Квасовскій и КрасницкШ, и Андрей Дыбовскій—дворянинъ
его королевской милости, зознаваемъ симъ листомъ нашимъ, што его королевская милость,'
господаръ нашъ милостивый донасъ, наменьшихъ слугъ своихъ, писати росказати рачилъ,
росказуючи намъ, ижъ быхмо на грунты его королевской милости селъ Болпенскихъ, дворца
Колодежепскаго, Мелешковх, Б левичъ и до седа Мстибоговскаго Супрасли, недалеко замку
пана Виленскаго, гетмана наивысшаго великаго князства Литовского, старосты, Городенского
я.Могилевскаго, панаТригорія Ходкевича, Городка, праве надъ ставомъ его милости Городенскимъ лежачихъ, а до села его милости пана Виленского, подъ м стомъ его королевской милости ВасильковсЕимъ прилеглого, прозываемого Подр чье Гусаковъ, зъ хали и
оные три селы его королевской милости Волпепскіе-Мелешки, въ которомъ есть людьми
ос лыхъ волокъ тринадцать, а въ заст нку поля оромого морговъ пятнадцать, а багна и
болота волокъ дв , морговъ пятнадцать и с ножати морговъ шестнадцать, и село Колодеженскоежъ Еодеетчи волокъ девять, а въ заст вку волокъ дв
и морговъ десеть, а въ
сел Мстибоговскомъ Супраслм Нтцоттажъ волокъ пятнадцать, то естъ, грунту оромого
волокъ тринадцать, а багна волокъ дв , его милости пану Виленскому подали. А село его
милости пана Виленскаго на ІІодр чью Гусаки, подъ м стомъ его королевской милости
Васильковсвимъ лежачое, къ рукамъ его королевской милости взяли и ку м сту Васвлькевсвоиу привернули, что все шир й въ лист его королевской милости, до насъ пасаиомъ,
н В ІВШЙХЪ листах* ©го мжвости господарсвжхъ, пажу Виіеновому натро эам ву даныхъ,
достаточне описано есть. А такъ мы, водлугъ листу и роовюанм ©го королеве»! милости,
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лежачое, объ хали и вым рили, которое въ вы зд границъ своихъ (такъ) се въ себ маетъ:
Почавши зъ одной стороны отъ р ки Супрасли, границею пановъ Веселовскихъ, цм нья
ихъ Б лостоцкого, займуючи тотъ обрубъ ставу и млынъ его милости, Собарникъ, на
р ц Супрасл , ажъ по ст ну, въ концу оныхъ волокъ загнаную, зоставуючи грунты паБОВЪ Веселовскихъ, им нья ихъ Б лостоцкого, по прав , а тою ст ною по концу того
обрубу Гусаковского ку ст н бочной волокъ села пана. Виленского Каракульского, Левковъ, держачи по правой руц грунты селъ пана Виленского Каракульскихъ, .а тою ст ною села Левковского бочною, зайиуючи другій ставокъ и млынокъ его милости пана
Виленского, Гребельку, ажъ до копцовъ на болот надъ р кою Супраслею, перв й отъ
грунту пана Виленского ку м сту Васильковскому положоныхъ; волокъ въ тыхъ границахъ выжей описанныхъ есть вым рено и выиорговано грунту его милости папа Виленского съ дв ма заст нками волокъ сорокъ три, морговъ четырнадцать, грунту [подлого, зъ
выпустами, с ножатей морговъ четырнадцать, грунту подлого съ выпустами добрыми, то
есть розганеныхъ волокъ тридцать шесть, на которыхъ есть людьми ос лыхъ: Миско Медевичъ—волока одна, пустыхъ непринятыхъ—волокъ дв , Васко Нагорный—волока одна,
Юрковая вдова—волока одна, Хильмонъ Прихожій—волока одна, Иванъ Гусаковичъ—волока одна, Юрій Бохлеевичъ—волока одна, Марко Петовичъ —волока одна, пустая волока одна, Грицъ Якимовичъ—волока, одна, Андрей Лопата—волока одна, Видъ Колесникъ—волока одна,, пустыхъ волокъ четыре, Яронимъ принялъ волоку одну, Андрей—
волока одна, Янъ Ляхъ—волока одна, Юрко Дятелъ — волока одна, Гринъ Лопата—
волока одна, пустая—волока одна, Рачко Лавникъ—волока одна, Павелъ , Пустошичъ—•
волока одна, Иванъ Дмитровичъ—волока одна, Матфей Яцкевичъ—волока одна, Ивашко
Зайкевичъ — волока одна, Семенъ Гусаковичъ — волока одна, Васко Мельникъ—волока
одна. А платить съ тыхъ волокъ на каждый годъ повинни по коп одной, грошей
тридцати; надъ то с вожати такъ прилеглые ЕОСИТИ И ВЪ сторожу чергою . ходита
повинни. Къ тому въ васт нкахъ заст нокъ одинъ отъ границы пановъ Веселовскихъ, поля
оромого със ножатьми морговъ тридцать, съ которыхъ платить Андрей Коваль копу одну,
грошей тридцать. А въ другомъ. м ст заст нокъ на Селищу Яцковскомъ, надъ р кою
Супраслею по с ножати, которые кошивано на дворъ Каракульсвій, поля и с ножатій
морговъ сорокъ два, платитъ съ того заст нку Ивашко Яцковичъ на каждый годъ коаъ
по дв , грошей сороку осьми. На иншомъ м стцу заст нокъ съ с ножатьми, съ древомъ
бортнымъ противко волокомъ. того села Гусакова поля крайнего, которое лежитъ отъ села
его милости пана. Виленского Левковки при заст нку м ста Васильковского, который
первей. его милость панъ Виленскій ку м сту Васильковскому поступить, с ножати еще
не вырубленныхъ волока одна, который еще никому не данъ есть. На иншомъ м стцу
заст новъ с н жать, которую вошивано на дворъ пана Выенсвого Каравульсвій, надъ
р крю Супраслею, волокъ четырн, морговъ два; а зъ млииавъ двохъ Собарника и Гребельки дв м ры на дворъ давати повинни, третяя на мелдаика праходитъ. E s тому въ.
томъ же обруб нредреіоіндаъ есть .оіерокъ oatio р ши Суврасди ветупныхъ шестнадцать,
; ia?ORft Дереююка—;тодя одна, аавдіа Одмутъ—«оня одаа, Тялмш*—тоня одна,.
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Р пище—тоня одна, Круглая—тоня одна, Олексина—тоней три, Устье—тоня одна, затока
Одмутъ Велика—тоня одна, у Плесковичъ озеро—тоней три; тамъ же притомъ наУстьи—тоня
одна, у Плесковичъ болота — тоней три, тамъ же (въ) устью тогожъ Плесковичъ болота—тоня
одна, у Лукажова и Юркова еза—тоня одна, у Седеня Петровича—тоня одна, у Дмитрева
Седеня—тоня одна, у Яцкова Седеня—тоня одна. Тое село его милости пана Виленского
Подр чье Гусаки зъ грунты оромыми, зъ людьми въ томъ сел ос лыми, и зъ ихъ повинностями, зъ заст нкн, болотами, с ножатьми и съ деревомъ въ томъ обруб бортнымъ, зъ
ихъ пщолами, зъ млыны, зъ ставки и съ озерцами, вышей описанными, водл воли иросказанья его королевской милости за позволеньемъ и поступленьемъ его милости пана Виленского?
ку столу его королевской милости и потомковъ его милости господарскахъ великихъ князей Литовскихъ, ку в чистому держанью есьмо взели и границами въ семъ лист нашемъ описанными ограничили, и ку держав
его королевской милости Васильковской
привернули; а потомъ справуючися водле тоежъ воли, науки и листовъ его королевской милости, у небытности старосты Волпенского, пана Лукаша Ленскаго, урядника его милости Волпенского Якуба Глуховского, а въ небытности старосты Мстибоговского пана'Матея Жалынского, урядника его милости Мстибоговскаго Бартоша Шибинского, особливыми листы его королевской милости въ томъ пана Ленского и до пана
Жалияского, .а въ небытности пана Ленскаго на Волп а пана Жалинского во Мегабай т писанными, обославши на часъ певный, то есть въ року нын шнимъ шестьдесятъ
семомъ, м сеца Марца двадцать второго дня съ подстаростимъ Мстибоговскимъ паномъ
Бартошомъ Шибинскимъ, а въ небытности подстаростего Волпенского Якуба Глуховскаго,
который самъ для хоробы своей быти не могучи, л сничого своего Коледеженского Войтеха
Балинского ку той справ выслалъ, до грунтовъ и селъ Волпенскихъ Мелешковъ и Б левичовъ, а Мстибоговского съ Супрасли зъ хали и ачъ грунты селъ помененыхъ сервей
зим
за росказаньемъ его королевской милости черезъ настъ были м рены, але хотячи
скутечною м рою широко т хъ селъ теперь л т , часу на то погодливаго, взяти зяову,
есьмо .и иные села Мелешки и Б левичи и Супраслю вым рити росказали. Въ которыхъ
вым рено: въ сел Волпенскомъ Мелешкахъ всего грунту волокъ шеснадцать, морговъ
шеснадцать, то есть, людьми ос лыхъ волокъ тринадцать, на которыхъ м шкаютъ: Мартинъ Бойдакъ—волока одна, Павлюкъ Лукашевичъ—волока одна, Ючи Гармановичъ—волока
одна, Остапко Мелешковичъ—волока одна, тотъ же Остапко—волока одна, Степанъ Мелешкевичъ—волока одна, тотъ же Степанъ—волока одна, Жукъ ІОсиповичъ—волока одна,
тотъ же—волока.одна,. Петрило Мелешковичъ—волока одна, тотъ же Петрило—волока
одна, Жукъ-<-волока одна. Зъ тыхъ волокъ тринадцати платити до скарбу его королевской
милости, обраховавши съ каждой волоки за вс повинности, по коп одной, грошей тридцати
семи, а багна ничейного ири томъ сел въ боку волокъ ихъ надъ ставомъ его милости пана
Вилевского волокъ дв , морговъ пятнадцать. Тамъ же въ боку волокъ ихъ отъ пущи
Волпенской, въ заст нку, земли оромой морговъ пятнадцать, a с ножати надъ р коюГладневтю, отъ грунту боярина Волпенского Страша и отъ пущи Волпенсвоі морговъ
шестнадцать, а въ сед В левичахъ есть вым рено волокъ четырнадцать, морговъ десять, то
есть людьми ос лыхъ волокъ дванадцать, на которыхъ м шкаютъ: Мартинъ Хаицевичъ—волока
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одна, Павелъ Гарманъ—волока одна, Павелъ Здановичъ—волока одна, Зданъ Матеевичъ—'
волока одна, Маргасъ Михновичъ—волока одна, Сенько Михновичъ—волока одна, Левонъ
Абрамовича—волока одна, Иванко Миничъ—волока одна, Ючи Вороничъ—волока одна,
Ханко Куветычъ—волока одна, Ледейко Чернючичъ—волока одна, Сенько Коваль—волока
одна. Зъ тыхъ волокъ дванадцати платитсе до скарбу его королевской милости, обраховавши за вс повинности, съ каждой волоки по коп одной, грошей шести, а въ заст нку отъ пущи Волпенской—волокъ дв , морговъ десеть. А въ сел Мстибоговскомт,
Супрасл вым рено волокъ пятнадцать, то есть, поляоромаго волокъ тринадцать, накоторыхъ
м шкаютъ: Балтромей Яцковпч/ь—волока одна, Зданъ Миколаевичъ—волока одна, Телешъ
Войтковичъ—волока одна, ЯмитъХотвичъ—волока одна, Ясь Матеевичъ—волока одна, Федко
Петрашевичъ волока одна, Стасько Богдеевичъ—волока одна, Михалъ Войткевичъ—волока одна,
ОрианъНацевичъ—волока одна, тотъже Орманъ—волока одна, Петръ Нацевичъ волока одна,
тотъже Петръ—волока одна, Мартишко Говеновичъ—волока одна, Касперъ Станкевичъ—волока одна. Зъ тыхъ волокъ тринадцати платити до скарбу его королевской милости, обраховавши за вс повинности, зъ каждой волоки по гроши осимдесятъ трехъ; а багна вътыхъ
же волокахъ ихъ ку ставу пана Виленского волокъ дв , а въ другомъ м стцу при.ст н
волокъ ихъ бочной и при надаткахъ ку волокомъ ихъ надданымъ ку р ц Супрасл , гд
подданые того села Супраскаго паствиска быдлу своему и с ножати свои за стародавна
мевали, вым рено (того) багна никчемного волокъ три, которые три волока того багна ничейного на выпустъ ку тому селу есмо придали и на то м сцо (у) конца волокъ того села Супраского заст нокъ, которые подданые того села въ пущи Мстибоговской въ концу
волокъ своихъ м ли, къ пущи Мстибоговской есьмо ограничили и на другомъ м сцу
простуючи границу в чистую тымъ селамъ вышей помененымъ, отъ пущи Волпенской отграничоно ку пущи Волпенской заст вокъ села Б левичъ врочищомъ Дубью, въ боку волокъ
ихъ поля оромого зъ л сомъ волокъ дв , морговъ десеть, а на то м сце-простуючи нечи
(?) границу придано есть его милости пана Виленского при волокахъ села Мелешковъ
Б левичъ, въ край бору Волпенского, волокъ дв , морговъ десять, и всего того грунту
въ трехъ селахъ вышей помененныхъ, яко есть каждое село достатечн й вышей описано,
вым рено и выморговано волокъ сорокъ пять, морговъ двадцать шесть, большей груиту
его королевской милости при селахъ верхъ писаныхъ надъ грунтъ его милости пана Виленского въ сел Гусакахъ, ку столу его королевской милости взяты волокъ дв , морговъ
дванадцать, которые дв волоки и морговъ дванадцать за ставки им ній и озерца, которые панъ Виленскій зъ обрубомъ Подр цкимъ его королевской милости пустилъ, его
милости пану Виленскому есьмо поступили, и съ таковымъ обычаеиъ, яко въ семъ лист
нашемъ описано, за волею, росказаньемъ и листы его королевской милости тую зам ну
есьмо скончили и границами певными ограничили. Которая се граница починаетъ отъ ставу
его милости пана Виленского, у багна выпустного села Супрасли, его милости пану Виленскому въ одм нъ даного, а оттоль 8ъ ставу въ верхъ берегомъ р ки Супрасли, черезъ
багио, ку озерку Оквищу, гд устала р ка Супрасля, а оттоль берегомъ р ки Супрасли,
просто адрезъ болото, утинаючи концовъ волокъ Супрасльсетхъ, подл пущи и заст нка,
ку пущи Мстибоговскоі воставленныхъ, зоставуючи села, его милости пану Виленскому
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въ отм нъ данные, Супраслю, Мелешки и Б левичи пол в , а пущу Мстибоговскую и
Волпенскую и заст нокъ Волпенскій Дубовы, который держали подданные села Б левичъ,
по правой сторон , ажъ до р ки Гладневки, внизъ тою р чкою Гладневкою, граничачн тоюжъ р чкою грунтъ боярина Волпенского Страша, до копцовъ и границъ первшпхъ, которые положены ву селу его милости пана Виленского, перв й отъ его королевской милости даному, Супрасльскому, поколь его милость до часу держать, и по той границы,
которая есть отъ р ки Супрасли до р ви Гладневки положена, концы есьмо значные
посыпали, и тые грунты въ семъ лист нашемъ достаточно описанные, за росказаньемъ
его королевской милости, зъ обычаемъ зам ны его милости пану Виленскому, малжонц ,
д темъ и потомкомъ его милости, ку в чистому держанью и вжываныо подали, которыхъ
селъ и грунтовъ въ семъ лист нашомъ описанныхъ его милость панъ Виленскій и потомки его милости, водлугъ листу его королевской милости его милости на то даныхъ и водл
сего заграниченья нашего, в чн держати иуживати маютъ. A в дже такъ, яко въ листехъ его королевской милости описано и доложоно есть, тымъ подданымъ его королевской
милости, которые въ селахъ, пану Виленскому поданныхъ, Мелешкахъ, Б левичахъ, м шкаютъ, если за короля его милости на иншій грунтъ его королевской милости пойти
похочутъ, тогды его милость панъ Виленскій вольныхъ, альбо который зъ нихъ пойти
всхочетъ зъ статкомъ и зъ маетностью, выпустити маетъ, и зас вокъ свой въ полю каждому такому подданному ку пожитку своему вольно взяти будетъ. Такимъ же способомъ
и поданные вси, которые въ сел Подр чью отъ его милости пана Виленского къ рукамъ
его королевской милости пришли, захованы быти маютъ. И на то есьмо его милости пану
Вилевскому дали сесь листъ нашъ зъ нашими печатьми. Писанъ въ Городку д та Божого
нароженья тысяча пятьсотъ шестьдесятъ семого, м сеца Марца двадцать второго дня.

Takowy zamian na grunta, miastu Wasylkowu służący, na żądanie mieszczan
Wasylkowa do akt przyęty i zapisany dnia 15-go miesiąca Maja 1772 roku.
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1576 г., Января 9 дня.
Иаъ кннгн Ерестскаго зеискаго суда за 1798—1799 г., Jfc 7410, днстъ 1555.

13. Инвентарь им нія Т лесницы въ воеводств Бр стскоиъ, составленный при продаж этого им нія Павлоиъ Кохановскюгь Лаврнну Войн .

Roku tysiąc siedmset dziewiędziesiąt dziewiątego, miesiąca Oktobra dwudziestego siódmego dnia podług starego greckiego kalendarza.
Na rokach sądowych ziemskich powiatu Brzeskiego Lit., przed nami Janem Piekarskim, Michałem Żittokem, sędziami у Rafałem Czyżem, pisarzem—urzędnikami sądowemi
ziemskiemi tegoż powiatu, stanowszy osobiście imć pan Ludwik Łyszczyński—regent ziem.
Brzeski, inwentarz maiętności delesnicy, przy sprzedaży tegoż folwarku, od pana Pawła
Kochanowskiego у małżonki onego i. panu Ławrynowi Woynie—podskarbiemu dwornemu
у pisarzowi w. x. Lit., oraz żonie iego uczynioney roku 1576, miesiąca January dziewiątego dnia sporządzony z susceptą kapturowych sądów woiewodstwa Brzeskiego świadczącą,
iż roku 1707, miesiąca Septembra 10 dnia do akt był podany, dla nieznaydowania się
onegoż w aktach iterum do obiaty w oryginale starym russkim podał, którego nastempne
brzmienie.
Инвентарь описанья и поданья всего им нья моего Павла Кохановского и малжонкн
моей пани Зохвыи Станиславовны Целесницкого въ им нью Целесницкомъ, которое им нье
зъ дворомъ, будованьемъ, сады, городы, навозы и зовсимъ навсе, яко и землями всякими
оремыми и неоремыми, на рожныхъ м стцахъ лежачими, зъ боры, л сы, гаи, зарослями,
с ножатьми, ставы, ставищамн, зъозеры, зъ берегомъ Бужнымъ и зо всякими пожитками,
тако и съ иоддаными всими, къ тому двору прислухаючими, и зъ ихъ всякими землями
и повинностями, яко кони, быдло все дворное и жито въ гумн , ведле низшего въ симъ
инвентарю описанья, въ сноп зложоное и на рокъ семьдесять шостыі напашняхъ дворвыхъ зас яное, въ которомъ им нью во всемъ, не оставуючи на себе самыхъ, ани на потомковъ и ни якихъ повинныхъ своихъ ничого, продали есмо то все его милости пану
Лаврину Воіа —подскарбему дворному и писару великого княжства Литовского, старост Пинскому, державцы Олитскому etc. и ее милости пани малжонц и потомкомъ
ихъ милости ва в чныи часы, ведле листу продажного, на то его милостямъ отъ вас*
даного, за певную и готовую сумму пенезей, за грошм копъ три тысячи, наличбу великого квязства Литовского, которое им нье все завели и въ держанье и въ моць есмо ихъ
мвіостямъ передъ вознымъ зъ ураду кгродсвого ВерестійсЕого, до то! стравы приданымъ,
Мартыаомъ Конашевичвмъ Товаревскимъ, въ рову отъ нароженья пана Хрістусового тнсаш виьсогь семьдесіть шестого, м сеаа Гевварі деватого ДНЕ подали.
24
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^в тлицъ три, а коморъ дв , въ которыхъ св тлицахъ всихъ печи поливание, а коиинъ
въ с няхъ одинъ глиняннй, до которого зъ св тлицъ двохъ, а съ комори одной коминки
малые глиняны три уведены, а двери вси на зав сахъ жел зныхъ и зъ защепками и зъ
замкомъ однымъ, въ одной св тлицы нутриеимъ; а оконечницы до зачинянья оконъ зъ двора
засовястыи; оболонъ во всихъ св тлицахъ и въ коыорахъ скленныхъ девять, столовъ во
всемъ томъ дому чотыры, лавъ шесть, лавокъ малыхъ пять. Другій доиъ надъ ставкоиъ,
изба чорная съ печью, а при тыиъ есть кухня и с ней; подле той избы и кухни свирникъ на подкл тку маломъ. Броваръ дылеванный, въ неиъ статку лотокъ одинъ, ковшъ
одинъ. Стайня дылеваная съ переворинами, іжодобами и драбинами. Тое все будованье
соломою пошито.
Гумно. Въ немъ клуня хворостомъ плетенная, обороговъ деветнадцать, которыхъ въ
чотырехъ оборогахъ жита копъ сто двадцать.
Обора. Хлевовъ зъ хворосту плетеныхъ болыпнхъ два а меншихъ три. Еони стадные:
св репъ болыпихъ три, жеребцовъ два. Быдла рогатого большого двадцать, а телятъ
зъ року десять, зъ которого быдла коровъ тельныхъ четырнадцать, а телицъ малыхъ дв .
Быковъ волашаныхъ два, а невалашаныхъ два, а малыхъ телятъ бычковъ девять, а телочка одна. Овцы. Овецъ всихъ дватцать одна, зъ которыхъ барановъ валашаныхъ пять,
а не валашаный одинъ, овечокъ петнадцать. Козы. Козъ три, а козловъ не валашаныхъ
два. Сети. Свиней всихъ четырнадцать, зъ которыхъ кнорозовъ два, свиней дванадцать,
а поросятъ малыхъ десять. Гуси. Гусей всихъ одинадцать, куръ шкачекъ ницъ. При томъ
же двор ставокъ зъ млыномъ зопсованымъ на р ц ; а гай немалый деревомъ рожнымъ
зароелый, тако и юный гай къ нему прилеглый.

Село

Дергло,

къ сему двору приналежачее, волокъ двадцать дв и огородникъ одинъ, которыхъ
волокъ початкомъ одъ Бороблина. Личба волокъ: Первая тлока, Жуковская неос лая,
которую зъ найму завжды с ютъ, тая волока въ пана Андрея въ застав ; вторая Іоцко
Олишковичъ зъ братьями дв ма, маютъ воды двое, клячъ дви, тая волока вольна; третяя
Трухонъ Олишковичъ а Грицъ, маютъ волы два и клячь, тая волока вольная; четверта
Вакунъ а Малошъ Вакуличи, маютъ волы двое, клячь дв , тая волока^ въ пана Андрея
въ застав ; пятая Ивашко Вакулпчъ на полъ волоц , тотъ маетъ вола одново, а полъ
волоки не ос лая, которую зъ найму робятъ, тая волока вольна; шостая Иванъ Савчикъ
зъ Радкомъ Вакуличомъ, въ тыхъ есть водокъ три, кляча одна, той волоки половица въ
застав въ пана Андрея, а половица вольна; сеиая Савлуковская зъ Еобаковщизною не
ос лая, той волоки половицу на рокъ семьдесять шостый Кузьма Красниковичъ, тотъ маетъ
вола и клячу, а другую полъ волоки зъ найму робятъ, тая волока вся вольна; осьмая
Василь а Марко Никитичи маютъ волы два, влячъ дви, тая волока вся въ пана Андрея
въ застав ; девятая Хведко зъ Мартыномъ Грабаромъ, тыи маютъ волы два, тая вся волока вольна; десятая Радво Микитичъ зъ Мартывоиъ, тыи маютъ волы два, а клячъ дв ,
тая волока вся въ паиа Андрея въ аастав ; одииадцатая Мицъ Олисееввчъ гь Иванов*
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Говенковичомъ, тьш маютъ вола одного, клячу одну, тая волока въ пана Андрея въ за-*
став ; дванатцата Артюхъ Сочивчицъ маетъ волн два, клячу одну, тая волока въ пана
Андрея въ застав ; тринадцата Петръ Курчевичъ и зъ сыномъ Маркомъ маютъ волы два}
клячъ дв , тая волока въ пана Андрея въ застав ; чотирнатцата Иванко Алексичъ, тот*
маетъ волы два; клячу одну, тая волока вольна; петнадцата Кондратъ Юцевнчъ и зъ
сынми, маютъ волы два, клячь одну, тая волока въ пана Андрея въ застав ; шестнатцата
Охримъ Шостаковичъ маетъ волы два, клячъ одну, тая волока въ пана Андрея въ застав ; семьнадцата Антоновская волока, не ос лая, тая въ пана Александра Лазуцкого
въ застав ; осмнатцата Радковская волока не ос лая, тая въ пана Александра въ застав ;
деветнатцата Иванъ Колошва на полъ волоц , маетъ волы два, клячу одну, а пулъ волоки
неоселая, тую зъ найму робятъ, тая волока вольна; дватцата Иванюта Верковичъ на полъ
волоц маетъ волы два, клячу одну; той пулъ волоки въпана Андрея възастав , а полъ
волоки зъ найму робятъ, которая есть вольная; дватцать перваХведоръ Кузьмичъ на пулъ
волоц , тотъ воловъ и клячи не маетъ, а пулъ волоки зъ найму робять, тая волока
вольна; дватцать втора, Верхомей Верковичъ на полъ волоц , маетъ волы два, тая пулъ
волоки есть вольная, а полъ волоки неоселую зъ найму робять, которая тежъ вольна.
Повинность тыхъ всихъ подданыхъ, яко ихъ есть вышей описано: чиншу зъ волоки
на рокъ по гроши дванатцатъ литовскихъ, овса бочокъ по дв , по гусяты одному, куръ
по двое, яецъ по десяти; службы на каждый тыденъ на ихъ страв по три дни, а четвертый толока на дворномъ хл б ; вижли (зъ) тыи толоки одно винни черезъ л то отъ светого
Юрья вешнего, ажъ до зименного светого Юрья служите, а черезъ зиму одно три дни
зъ д ла служатъ. При томъ же сел , овромъ тыхъ волокъ, есть особливе огородники
именемъ Малый Дизуновичъ, маетъ вола одного, тотъ есть вольный; а къ тому особливе
окромъ тыхъ волокъ есть земли на болоию, што на костелъ было надано, резы два неоселыхъ, а въ другомъ м сцу тоежъ земли подл пашни дворное р зъ одинъ, а въ третьемъ м сцу по недалеку двора пана Станислава р зъ одинъ, а церковной земли подд
Городорубя р зъ одинъ; а той земли, на которой особлив м шкаетъ на обчомъ и на Ля*
ховщизн Валентій Приступа, есть на трехъ м стахъ болыпъ волоки, тотъ маетъ волы
два и клячу, который есть въ застав въ пана Андрея; тамъ же на обчемъ при пашни
дворной есть земли на одно л то р зовъ два, который зъ найму робятъ, тый въ застав
въ пана Андрея; тамъ же пашни дворной лановъ два, тыи въ застав въ пана Андрея;
При тихъ же грунтехъ лежитъ р зовъ подданыхъ села Дерленокого на двохъ м стцахъ
поля оремого сорокъ чотыры, a особлив того коло двора пашни дворной на три поля
розм реный есть лановъ малыхъ три; тыи грунты вышей пом неныи вей, яко пашня дворная именья Ц мсницкою, такъ волоки и морги, огороды и заст нки сельскіи и земли ву
костелу и ку церкви принадлежачіи и грунты боярскій и сельскій лежатъ въ тыхъ границахъ нижей описаныхъ, то есть: Початкомъ идучи зо всходу сонца и Ц лесжщл жугомъ отъ самой р ки Буга черезъ озеро посполитоеЦ лесницкое Буонмще, бовомъ однымъ
лежитъ тая земля Ц лесницкая отъ полудня и отъ р зы земли небощика пана Бартоша
Войны, ажъ ву близу полю оремому до озера Поповского, въ той части продажной лежачого. А отъ того зась озера идучи па гору землями оремими лежитъ гранаца боком*

-

188 —

одвымъ отъ полудня и отъ земли пановъ Гарновскихъ, а потомъ при земляхъ небощика
пана Бартошовыхъ, тако и при земли пани Патковской—судиной Мельницкой, а оттоль
зась идетъ граница другимъ бокомъ отъ заходу солнца и отъ земли пани Патковской,
ажъ къ с ножатемъ села Болонецкого, а оттоль третимъ бокомъ лежатъ тыи грунты отъ
полночи отъ земли и гаевъ пани Патковской, ажъ до Литиковщизны, земли небощика пана
Бартоша Войны и до зворотовъ земль оремыхъ, тако и с ножатей Вороблиискихъ, лежачихъ
у гаты подл р чки Ц лешенки, ажъ ку озеру Климовскому и при поли Осин земли
подданыхъ пана Олександра Лазуцкого и пана Богдана Чижевского, а оттоль идучи
къ Бугу лугомъ идетъ тая граница при земляхъ, с ножатяхъ и заросляхъ Лозовскихъ
ажъ до самой р ки Бугу, до Отмуту, а отттоль зась четвертою стороною ку всходу солнца
идетъ граница черезъ озеро посполитое Ц лесницкое Бужище при грунц
л су пани
Польковской, ажъ до початку описанья першей петы къ землямъ и грунтамъ небощика
пана Бартоса Войны, въ которомъ земли продажной, идучи тою ст ною четвертою одъ
Отмуту до початковой петы, есть въ л с земли на часть небощика пана Бартоша Войны
р зъ одинъ, а пани Патковской другій, а къ тому есть болоня, лежачого отъ Горнова
и нар зей пани Патковской, на который дворецъ ей поселений, паши всимъ посполитымъ,
тако тежъ и озеръ не въ одномъ м сцу не мало есть посполитыхъ, а на другоиъ м ст
лежатъ тын грунты продажный, по недалеку Янова, урочищомъ на Обчомъ и Лаховщин ,
я ко пашня дворная, тако и тыи земли, на поторыхъ м шкаетъ Валентій Приступа и р зы
волокъ села Дерглетского, то есть у въ одномъ м стцу р зовъ довшихъ двадцать два,
а въ другомъ по недалеку тоежъ земли лежитъ р зовъ коротшихъ тогожъ села Дергленского ку зас ванью на другое л то и зъ с ножатьми дватцать два. Который вси грунты
лежатъ въ тыхъ м стцахъ нижей описаныхъ, початкомъ зо всходу солнца отъ боку р зу
земли небощика пана Бартошовы части села Болоненского, а зъ другой стороны концомъ
отъ полудня и отъ земли пановъ Триковичовъ грунтовъ Ц лесницкихъ, a третій бокомъ
лежатъ тыи грунты отъ заходу солнца и отъ земли его милости князя бискупихъ, волокъ
Яиовскихъ м стскихъ и земли села Верхол ского, ажъ до криницы, которая есть въ початку
р чки Обцей'. Тамъ-же подл той р чкн на другой сторон той межи есть земли оремой
грунту тогожъ Ц лесницкого волокъ на полътретьи, въ которуюся зъ м ста Яновского
упоромъ вступуютъ, але тогожъ Ц лесницы завжды боронятъ, на которой земли небощикъ
панъ Бартошъ Война жито с вбы Яновской въ року семьдесять третимъ на дворъ свой
Ц лесницкій пожалъ, а отъ той зась криницы и частью подл той р чки Обцей лежитъ
граница четвертою стороною отъ полночи ку всходу солнца отъ земль тежъ Верхол скихъ,
ажъ ку грунтомъ землямъ небощика пана Бартоша Войны Болоненскимъ до описанья першей
початковой петы тыхъ земль части вебощиковской Бартоша Войны; при млынку тежъ
дворномъ подл самого двора у въ одной халуп м шкаетъ м льникъ Яцко Олексичъ
а Гаврило зъ Бодтя, а другая халупа есть пустая барзо злая. Который вси грунты есть
завоасены черезъ подданыхъ Ц лесиицкихъ, тако людей Лозовскихъ и Вороблиискихъ. До
которыхъ всихъ грунтовъ, въ симъ реестр вышей описаныхъ, яко дворныхъ и ку костелу
и церкви належачихъ и людей тяглыхъ, тако и самыхъ подданыхъ вменя, въ чомъ ся на
тотъ часъ въ которомъ кольвекъ м сцу чого достаточне якимъ кольвекъ прозвисвомъ не-
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означило и не доложило и для невыведанья певного, яко часу зимнего, тако и якихъ
пожитковъ неданья, овшемъ певной а скутечной в домости грунтовъ не есть описано,
тогды въ томъ ку жадной переказ его милости пану подскарбему шкодити ни въ чемъ
не маетъ, ани можетъ, але и потомъ, што ся кольвекъ на которомъ м сту въ тихъ границахъ Ц лесницкихъ якіи грунты и повинности къ тому им нью належачіи оказати
и знайти якій пожитокъ гд можетъ, тогды то все при томъ же им нью при моцы. тако
и власности его милости пана подскарбего презъ жадныхъ причинъ зостати в чными часы
маетъ. На што все я Павелъ Кохановскій, а я Зохвія Станиславовна зъ Ц лесницы Кохановская дали есмо сесь инвентарь списанья и поданья въ держанье в чистое того им нья
нашего Ц лесницкого его милости пану подскарбему и потомкомъ ихъ милости подъ печатьми нашими и съ подписомъ руки мои власной Павла Кохановского. До которого инг
вентарю я возной урадовый Мартинъ Токаревскій, будучи притомъ завозенью и подаванью, печать свою приложилъ. Писанъ въ Ц лесницы, року и м сеца вышей описаного.
U takowego inwentarza originalnego podpis przy wycisnionych trzech herbownych
starym zwyczaiem pieczęci nastempny: Paweł Kochanowski ręką swoią (LS) (LS) (LS), a
poniżey tych trzech, to iest, aktorów Kochanowskich у woźnego herbownych z cyframi wycisnionych pieczęci, adnotacya z podpisami takowa: Roku tysiąc szestset pięćdziesiąt trzeciego, miesiąca Septembra pierwszego dnia. My przyiaciele z obopoliu na podpisach osoby
naszey wyrażone, ziachawszy się na różnice gruntów między imć panem Jerzym Młożewskim, a ichmość oycami dominikanami Brzeskiemi do tego pokładanego inwentarza podpisuiemy
się. Konstanty Bazyli Szuyski—miecznik woiewodstwa Brzeskiego, Franciszek Grochowski.
m p v Wiktorzyn Hornowski ręką swą, Kasper Hornowski mp., Stefan Zembocki, Kasper
Wierzbowski— ienerał w. B. Wreszcie na marynesie tego to inwentarza suscepta kapturów
woiewodztwa Brzeskiego w te słowa: Na kadencyi Septembrowey a. 1707, miesiąca Septembra 10 dnia stanowszy oczewisto u sądu imc xiądz Bernad Hornowski—subprzeor konwętu Brzeskiego, ten inwentarz do akt podał. Kazimierz Pociey—woiewoda Witebski, direktor kapturowy woiewodstwa Brzescianskiego; iest w xięgach.
Który to inwentarz originalny, starym ruskim pismem pisany, sądownie do akt podany,
iest w xięgi ziemskie powiatu Brzeskiego Litewskiego przyięty у со do słowa wpisany.
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1577 года.
Иаъ книги Дрогичинскаго вемскаго суда за 1577—1578 годы, J6 10093, л. 388—9.

14.

Инвентарь движимаго имущества, оставшагося по смерти Гаврінла Побикровскаго.

I ii u с п t а г і н ш

Pobikrowii.

Veniens prsonaliter ad juditium presens terrestre Drohicense actaąue praesentia nobilis Daniel Pobikrowski de Pobikrowi, reprodaxit inuentarium rerum mobilium post olim
nobilem Gabriellem Pobikrowski derelictorum, autenticum sigillisgue certis personis obsignatum, nec non manibns generosi Marciani—judicis castrensis Drohicensis et Erazmi Pobikrowskich subscriptum, petens illum actis praesentibus terrestribus Drohicensibus connotari
admitti, jndicium vero terrestre Drohicense illo viso et in nullo viciato atąue leso induci
admisit et mandavit, cuius series tale est:
Begestr rzeczy zostalych po nieboscziku Gabrielu Pobikrowskim. Naprzód w gumnie: brogow zytha oszmnasczie, item jarziny pospolithey brogow dsiessięc. W oborze: bidla rogatego 56, item wolow karmnych sziedm, item koni pocztowych cztery, item podieszczkow
dwanasczie srebczow, item kobil pietnasczie, item swiny dwadziesczia, item gęssy pięczdziesiąth. Item ristunek zlotha у srebra, saih. Naprzód: delia axamitna zieliona, petlicze zlothe,
kitayką podszytha; żupan axamitny czerwony podsithy zieliona kithaiką, petlicze zlothe,
item axamit czerwony, ktori byl pod delią wilczą; item jenoradek sary kithaiczany duplowi
s snurami srebrnemy; item kopieniak falendyssowy wielky podszythy; item żupan bronatny
zieliona kitaiką podsithy s kneblikami pozloczistemy; item skora lossia zieliona kithaiką,
podsitha, knebliki pozloczisthe; item delia czarna lissy dobremi podszitha; item żupan biały
wlosky bogaczie podsithy; item lanczuchow dwa, jeden wielky, w ktorem iesth stho złothych czerwonych, item w mnieysym lanczuchu zlothich czerwonych trzidziesczi, item kleynothow złothich cztery z drogiemi kamienmy, item przi thych kleynocziech czerwonych
dziesięcz zlothych we zloczie gotowych; łyżek srebrnych tuzyn; w sumie gothowych pieniędzi kop dwiesczie. W czinie: naprzód misz wielkich cztery czenowych; item pulmiskow
cztery, item pyątha przistawka; item talierzow thuzyn, item konew czynowa, druga miedziana, item panew piccz; item kotlow pywnych dwa, gorzalczanych dwa, item garczow
miedzianych cztery; item mosziedzowa miednicza.
Mistunek siodl у sprzęthu domowego. Naprzód: siodl cztery tureczkich, item jarczokow
dwa safianowych s pozlocziszthemi tebienkamy, item sorow dwa na cztery konie, item trzeczi
na trzy konie. Ristunek domowy i zbroia. Naprzód zbroya: panczerze, tarcze, drzewa, pik
cztery, czamrowych dwie, item dwie przecznych, item toporów białych dwa, item bindassow
dziewięcz; item klamrow cztery; item wozów skarbnych dwa, kowanych wielkich; item
trzeczi kothczi; item czwartha karetha waszaczek; item koła okowane. Wsistek sprzeth:
miodu kadłubów oszm, mieczów dwa, sablia iedna, konczerzow cztery, rusznicz cztery,
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które do копу bywały. К temu chusthy białe, poscziel, obrussy у innych rzeczi, których
szię tira pisacz przebaczilo. Czego dobrze wsisczy braczia świadomy, yako są thu у ріеczęczi swe przilożyly у rękami szię swemi podpisali. Dan у pisań w Pobikrowach, we wtorek po Przewodney niedzieli: liata Bożego 1577. Marcin Pobikrowski — sendzia groczki
Droh. ręką własną. Erazmus Pobikrowski ręką własną.

1578 г., Ноября 26 дня.
Изъ актовой книги Сдоннмскаго земскаго суда, за 1775 и 1776 г., JS 7747, д. 990

3.

15. Инвентарь седа Костенева, лежащаго въ Слонимскоиъ пов т .
Roku tysiąc siedmset siedmdziesiąt szóstego, miesiąca Oktobra trzydziestego pierwszego dnia..
Przed aktami ziemskiemi powiatu Słonimskiego comparendo personaliter w. imć paa
Franciszek Korczyc, rotmistr-regent grodzki Słonimski, widymus grodzki Słonimski regestru
opisania wsi Koscieniewa у zaścianków do niey należących, in rem et partem sui służący,
ad acta podał, którego tenor seąuitur talis:
Widymus z xiąg grodzkich powiatu Słonimskiego roku tysiąc siedmset siedmdziesiąt
wtorego, miesiąca Februaryi dwudziestego siódmego dnia. Na urzędzie i. k. mci grodzkim
Słonimskim przedemną Antonim Janem Kobylinskim-woyskim y. podstaroscim sądowym
powiatu Słonimskiego, od jasnie wielmożnego imci pana Ignacego Strawinskiego — podkoniusze^o wielkiego xięstwa Litewskiego, sądowego Słonimskiego starosty instalowanym, comparendo personaliter w. i. pan Stanisław Połubinski, łowczy powiatu Słonimskiego, regestr
opisania wsi Koscieniewa у zaścianków do niey należących, na rzecz w nim wyrażoną,
Błużący, ruskim pismem pisany, ad acta podał, którego tenor seąuitur talis:
Выжсанъе села Костенева и заст нковъ до того села притлежачихъ, зъ регестру
ревизоровъ короля его милости, то есть его милости князя Мальхера Гедройтя—бискупа
Жомойтского а пана Яна Палуского Довгида, маршалка его королевское милости, подкоморого Ошмеиского, державцу Немонойтского, зъ ревиаіи нхъ въ року тысеча пятьсотъ
семьдесять осмь, м сяш Ноября дватцать шестого дня учнненого, которое ся седоКостеневское такъ въ описанью своемъ маетъ.

Село

К о с т е н е в о.

Въ немъ волтъ трмтца«ь грунту доброю. Тое село в* рову тысеча пятьсот* семьдесять семымъ доживотнмш» нравомт» король его милость дати рачилъ"• пану Іванови
Одыщевичу: першіі Василь Добицвій, волока одна; друНі Антонъ Лавнивъ, волока одна;
т р и ! Федецъ Поаневач* $ъ снами .Мавсюком-ь, Гришммъ, волока одна; четвероый Михю
И»шовичъ, іолова, одіа; іатыі Яювъ Ивановичь аь сывшъ Иліею, воюва одна; шостыі
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Андрей Коханъ зъ сыеии, волока одна; семый Яковъ Ивановичъ, волока одна; осмый
Андрей Федесовичъ зъ сыномъ Кузьмою, волока одна; девятый Степанъ Олешковичъ а Савка
Ихнатовичъ, волока одна; десятый Зиновъ Ивановичъ а Куцъ Федосовичъ, волока одна;
одинадцатый Иванъ Федесовичъ, волока одна; дванатцатый Ивашко аГрицко Пилиповичи,
волока одна; тринатцатый Мартинъ Есковичъ, волока одна; чотырнатцатый Путянъ Серг евичъ, волоки пулъ, а въ пуст волоки пулъ; петнатцатый Кононъ Жукевичъ а Андрей
Кохановичъ, волока одна; шестнатцатый Андреи Стельмахъ, волока одна; семьнатцатый
Иванъ а Кузьма Подгниновичи, волока одна; осмьнатцатый Степанъ Чапля зъ сынмн
Андреемъ а Мартиномъ, волока одна; деветнатцатый Андрей Степановичъ, волока одна;
дватцатый Василь Добицкій, волока одна; дватцать первый Кузьма Подгайновичъ а Федецъ Сиротичъ, волока одна; дватцать другій Стефанъ Тыневичъ а Стефанъ Олешковичъ,
волока одна; дватцать третій Лавринъ Игнатовичъ волоки полъ, а въ пуст волоки полъ;
дватцать четвертый Гринчукъ Лебедевичъ, волока одна; дватцать пятый Быкъ Радковичъ,
волока одна; дватцать шестый Федецъ Гриневичъ, волока одна; дватцать семый Сидоръ
Лебедевичъ, волока одна; дватцать осмый Федецъ Жуковичъ, а Ивашко Яетрошевичъ, волока одна; дватцать девятый Гришко Лебедевичъ, волока одна; тритцатый Дорофей Гринцовичъ, волока одна. Повинность: чиншу гроши дватцать одинъ, овса бочокъ дв , альбо
гроши дватцать зъ одвозами, с на возъ одинъ, або гроши пять зъ одвозомъ, за гусь, куры,
яйца гроши три пулъ, за станцію гроши два полъ, за неводы гроши два, за сторожу
гроши дванатцать. Граница починаетсе одъ грунтовъ Одынцевичовыхъ, першая ст на
у дороги Великое, которая зъ Слонима до Озервицы иде, и одъ дву копцовъ, обаполъ тое
дороги всыпаныхъ и иде простымъ трибомъ ажъ до горы Мизевское, граничечи гай березовый Одынцовъ урочищомъ Войтовщизна и грунты тогожъ Одынцевича по левенъ а волоки того села бокомъ по прав ; одъ конца тое ст ны и горы Мвзевское другая ст на
иде простымъ трибомъ ажъ до ст ны волокъ села Чемеровичъ, граничечи грунты Веробовскіе, Р зановыи, Вовловскіе по л в , а волока того села всихътрехъ ноль концами по
праве; одъ конца тое ст ны третяя ст на иде простымъ трибомъ ажъ до р чви Волобринки
нижей млинища Соколовского, граничечи концы волокъ села Чемеровичъ по л в , а волоки
того села бокомъ по праве; одъ конца тое ст ны четвертая граница иде р чкою Волобринкою у верхъ ажъ до устья въ р чку Волобринку р чку Соколовку, тою р чкою Соколовкою также уверхъ, ажъ до заключенья при ст н бочной дву ноль того села; хая
граница д ли грунты Соколовскіе по л в , а волоки того села дву ноль концами по правенъ, зъ р чки Соколовки иде ст на заключившися вправо простымъ трибоиъ ажъ до
дороги великое, которою зъ Слонима до Озерницы здятъ, тое заключенье гранича грунты
Одынцовы по л в , а волоки того села двуполь боками по прав ; одъ конца того заключенья иде ст на таяжъ четвертая простымъ трибомъ дорогою Озерницкою ажъ до конца
тое ст ны, которая се зъ дочатву границъ того села писать почма, и дву копцовъ, обаполъ того гостинца усыпаныхъ, тая дорога великая гранича грунты Одынцовы пол в ,
а волоки того села третего поля концами по прав , ту се граница ВОДОЕОМЪ ТОГО села
замкнула. Пом ра двуполь вдолжъ до шестдесять семь шнуровъ, пооревъ по пять прутовъ,
третее поле вдоіжъ по сороіъ шіуровъ, попревъ по осмь щлъ прутовъ, засгівви в* ю в д у
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волокъ того села при пашни Соколовской въ заст нку поля оромого волокъ дв , морговъ
петнатцать грунту среднего, въ концу волокъ села Неклюдовскаго при границы Гришка
Перепечича въ заст нку волокъ дв , ыорговъ десеть грунту среднего, который заст нокъ
однымъ концомъ до границы Мелькіяновское, другимъ концомъ до грунтовъ пана Одынцовыхъ, бокомъ однымъ до грунтовъ того пана Одынца, другимъ бокомъ до дороги, которою
зъ Мелькіянъ до Шуляковъ здятъ. Тые заст вки обадва панъ Одынецъ доживотнимъ
правомъ держитъ. Третій заст нокъ на урочищу Бовдину, концомъ однимъ до р чки Костеневки, другимъ концомъ до ст ны Костеневское, бокомъ однимъ межи волокъ Чемеровскихъ, другимъ бокомъ до р чки Волобринки; въ томъ заст нку с ножатей морговъ
деветь грунту доброго, держатъ вси подданые того села и платять зъ морга по гроши
три. Которое сее выписанье зъ регестру ихъ милости пановъ ревизоровъ, вышей въ семь
лисаныо помененыхъ, за просьбою земенина господарского пов та Слонимского пана
Ивана Одынца, подъ печатью моею и съ подписомъ руки моее мене Ивана Медешка,
подкоморого Мозырского, подстаростего Слонимского, року теперь идучого тысеча пятъсотъ
деветдесятъ первого, м сеца Февраля четвертого дня дано есть ему самому пану Ивану
Одынцу. Писанъ въСлоним , року и дня помененого. U tego regestru podpis ręki wielmożnego imć pana podkomorzego Mozyrskiego, podstarosciego Słonimskiego przy wyciśnioney
na kustodyi pieczęci in eum tenorem: И. Мелешко, подкоііорій Мозырскій, подстароста
Слонимскій, вдасною рукою. Ad haec suscepta wielmożnego podkomorzego у concordancia
imć pana regenta in haec verba: roku tysiąc siedmset sześćdziesiąt trzeciego, miesiąca
Maia trzydziestego dnia, comparendo personaliter patron iegomość pan Mikołay Ozdzmski,
rotmistr powiatu Pińskiego ten dokument ad reąuisitionem jaśnie wielmożnych imciow panów Ogińskich—pisarzow polnych wielkiego xięstwa Litewskiego, na sądach podkomorskich
kommisarskich w Sokołowie in loco differentiarum ad acta podał. Stefan Slizień—podkomorzy Słonimski. Concordavi cum actis DydakLeopold. AntoniBroniec, komornik graniczny,
regent ziemski у podkomorski powiatu Słonimskiego.
Który to takowy regestr, za podaniem onego przez wyrażoną osobę do akt, iest doxiąg
grodzkich Słonimskich przyięty у wpisany, z których у ten widymus pod pieczęcią grodzką
Słonimską w roku teraznieyszym tysiąc siedmset siedmdziesiąt wtorym, miesiąca Marca
piątego dnia parti reąuirenti iest wydań. U tego widymusu pieczęci grodzkiey Słonimskiey
correcta у poniżey lecta in haec verba: correctum Franciszek Korczyc, rotmistr-regen t
grodzki powiatu Słonimskiego; lectum cum actis. Który to takowy widymus, za podaniem
onego przez wyż wyrażoną osobę do akt, iest do xiąg ziemskich Słonimskich przyięty
у wpisany.
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1579 г., Августа 20 дня.
Нзъ книги Брестскаго земскаго суда за 1580 г., Л& 734К, стр. 349—352.

16. Инвентарь ии нія Св тичовскаго въ во водств Берестейскомъ, составленный
по смерти Ивана Вагановскаго.
Л та Божьяго нароженья ^афп (1580), м сеца Іюля д (4) дня.
На рокахъ судовыхъ земскихъ, водле порадку статутового о светой Троицы, свят
римскомъ, припалыхъ, передъ нами врадвики судовыми земскими пов ту Верестейского
Адамомъ Патеемъ—судьею, Богданомъ Туминскимъ—подсудкомъ, постановившися очевисто
у суду маршалокъ господарскій панъ Александре Вагановскій, опов далъ и намъ судови
до рукъ далъ выписъ съ книгъ кгродскихъ староства Берестейского сознанья возного пов ту Берестейского Мартина Конашевича Токаревского, уписованья инвентару поданъя отъ
вего пана маршалка братьи его милости пану Григорью—войскому Берестейскому, а пану
Федору Вагановскимъ въ опеку двора и им иъя Светичовского небожчнка пана Ивана
Вагановского, и просилъ его милость панъ маршалокъ, абы тотъ выписъ съ книгъ кгродскихъ сознанья возвого до книгъ земскихъ уписанъ былъ. Мы, бачечи прозьбу пана маршалкову быть слушную, вел ли есьмо его до кпигъ уписать. Который же выписъ въ слов
до слова такъ ся въ соб маетъ.
Выписъ съ книгъ замку господарского староства Берестейского.
Л та Божего нароженья тисеча пятьсотъ секьдесятъ девятого, м сеца Декабря семого
дня. Передо мною Мальхеромъ Райскимъ—подстаростимъ Берестейскимъ, ставши на врад
возный пов ту Берестейского Мартинъ Конашевичъ Токаревскій, покладалъ инвентаръ за печатьми его и людей добрыхъ поданья отъ пана Александра Вагановского—маршалка его
королевское милости у вопеку двора и им нья Светичовского небожчика пана Ивана Вагановского—войского Каменицкого, братьи его пану Григорью--войскому пов ту Берестейского, а пану Федору Вагановскимъ, который же слово до слова до книгъ кгродскихъ
староства Берестейского есть уписанъ и такъ се въ соб маетъ.
Реестръ двора и им нъя Светичовского, небожчика пана Ивана Вагановского—войского Каменицкого, подаючи у въ опеку отъ мене Александра Вагановского—маршалка его
королевское милости, братьи моей пану Григорью—войскому Берестейскому, а пану Федору
Вагановскому ведле угоды, такъ и ведде декретовъ Бранскихъ, то есть, яко дворъ, такъ
и люде и иншіе пожитки въ семъ реестр есть.
То есть инвентарь списаний: папервей: домъ Светичовскій, домъ низкій великій, св тлицъ
въ немъ чотыри, коморъ три съ печьми, оболонъ скленвыхъ дванадцать. Тотъ домъ буря эломила,
в дь же кгонты и тартицы въ томъ же дому есть, a иншіе кгонты бура по полемъ разносила
и въ ставу вод потопила. Домъ старый на подкл т хъ, св тлицъ въ немъ дв , а третяя
въбову св тлочва, вже вельми небезпечный и вельми се вхилилъ. Домъ низкій, дв св тлочви,
а изба чорная и вл ть. Стайяя повалилася, пусто стоитъ. Пашни зас яво дявлоиъ жита
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пятьдесят ъ бочокъ; тое пашни жита ужато шестьдесят копъ, а на поди еще нежатого
будетъ сто и двадцать копъ личбы. Мы тое жито, яко на опекуна пристало взяти, алемъ
для того небралъ, ижъ то у гумв было пять стожковъ жита, то есть въ нихъ было по
двадцати копъ, а у въ иншомъ по полтретьядцать копъ злого и подгяилого и мышь рушила.
Которого яіита въ тыхъ стожкохъ было сто копъ, и хотя жъ надъ тую сто копъ звышаетъ,
я то все пущамъ сыновцомъ своимъ, которое тое жито паномъ сыновцомъ моииъ отдатн
маютъ. А особливе зоставилемъ въ гумн жита въ скирт копъ пятьдесятъ три, которое
въ року семьдесятъ осмомъ жатое, и тую скирту непривлащаючи соб на пожитокъ до рукъ
пановъ опекуновъ пущаиъ; маютъ тое жито продавши на оправованье дому, которого бура
вломила, обернута, а не схотятъ ли того жита на оправованье дому обернути, тогды
и тое жито сыновцомъ моимъ отдати маютъ. Цыншовъ зъ людей и поборовъ (на) короля его
милость, такъ тежъ и дякла въ теперешнемъ року семьдесятъ девятомъ небраломъ, то панове опекунове выбравши, тамъ то обернути маютъ, гд принадлежитъ. Млынъ и ставъ
на р к Полъв у Коморнжохъ дв кол , a третій фолюшъ; млынъ и ставъ подъдворомъ
и коло коренное.
Люде къ тому двору прислухаючіе Св тичовцы: Мартинъ Ганичъ, волоку, соха
и кляча; Карпъ Марковичъ, волоку, соха и кляча; Василь Шелестевичъ, волоку, соха
и кляча; Хацъ съ Куриломъ, волоку, сохъ дв и клячъ дв ; Пашко зъ Авд емъ, волоку,
сохъ дв и клячу; Ильяшъ съ Куцомъ Бородавчикъ, волоку, сохъ дв и клячу; Матей
Искричъ, волоку, соха и кляча; Евтухъ Пироговичъ—волоку, соха и кляча; Грицъ Гиричъ,
волоку, соха и кляча; Хотимъ зъ Трохимомъ Нестеровичемъ, волоку, сохъ дв , клячъ дв .
Люде, которые за мене Александра Вагановского ос ли и землю приняли: Федько
Безручко, подволоки приняіъ; Михно Савостеевичъ, подволоки принялъ; Евхимъ Пироговичъ, полъ волоки принялъ; Пронъ Юрковпчъ принялъ полъ волоки; Федько Шелестеевичъ
и зъ зятемъ своимъ Дегтяремъ полъ волоки принялъ, нижли Мартинъ Ганичъ его съ того
полуволока стискаетъ, менечи быти своими погноями, якъ онъ утекалъ; Оіесей Хицовъ
сынъ полъ волоки цринялъ; Макаръ Ганичъ, полъ волоки принялъ; Хроликъ Максимевичъ полъ волоки принялъ; Антонъ Хпцовъ сынъ, огородъ принялъ. Тые вси вжо повинна
цыншъдать, только Макаръ Ганичъ, Федько Шелестевичъ, Хроликъ Максимовичъ неповинни
еще дать, бо на тотъ рокъ пришлый приняли. Податокъ съ тыхъ всихъ вышей помененыхъ поддтыхъ, што повинни давати зъ ЕОЛОКИ ПО двадцати грошей, а по чотыри бочки
жита по боц овса и по возу с на. А при тодаъ инвентару были вознымъ врадовымъ
Мартинъ Конашевичъ Токаревскій, до которого печать свою приложила, а возный земскій
Б льскій Кгрекгоръ Погор льскій, а сторона панъ Стецко Волковицкій, а панъ Ярошъ
Черневскій и гот* инвентарь по достатку все списавши и до рукъ пановъ Вагановскихъ,
яко дворъ, такъ и люде Св тичовскіе, въ року семьдесятъ девятомъ, м сеца Августа двадцатого дня поданъ. Еоторогожъ инвентару, до книгъ кгродскихъ староства Верестейского
уписаного, сесь выписъ подъ печатью моею его милости пану Вагановскому ееть данъ.
Писаиъ у Верестьи. Въ того выпису при печати врадовой подписъ руки писарское тыми
словы: Юрій Бобровичъ-гписарь кгродсвій Берестейсвій.
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1580 т.і Февраля 16 дня.
И*ъ актовой книги Браславскаго зеискаго суда, JV& 15431, за 1752—1755 г., л. 23—в.

17. Инвентарь им нія Смолвы въ Браелавскомъ пов т , принадл жавшаго Якову
Келбовскому.
Akt ograniczenia Skuminowskiego w powiecie Brasławskim maiętności Srnołw, alias
Magunek, Gierkan у Berzenik.
Roku tysiąc siedmset piędziesiąt wtorego, miesiąca Nowembra dwodziestego wtorego dnia.
Pizedemną Antonim Ludwikiem Dusiatskim Rudominą, podkomorzym powiatu Brasławskiego, sądy moie sądzącym w Berzenikach praeviis innotescentiis za dekretem grockim
Brasławskim śub actu roku tysiąc siedemset piędziesiąt wtorego, miesiąca Januaryi siódmego
dnia, comparendo personaliter patron imć pan Symon Downarowicz—podczaszy Owrucki,
w produkcie swoim, a parte imć pana Józefa Szmygielskiego—kuniuszyca Inflantskiego,
dokument, alias ograniczenie Skuminowskie pokładał, prezentował у ad acta u sądu mego
podał, którego słowo w słowo wpisuiąc tenor sequitar estque talis.
Iiewizia wsi pana Jakuba Kielbowskiego Smohrięskich, za rozkazem i. k. mci przeze
mnie Teodora Skumina—podskarbiego dwornego wielkiego xięstwa Litewskiego, starosty
Brasławskiego rewidowanych, roku tysiąc pięćset osiemdziesiątego, Februanji dnia szesnastego. Wieś Smohvy, w ktorey gruntu strzedniego włok dwadzieścia pięć: Baltromiey Owdziewicz włok trzy, koni dziesięcioro, wołów osm; Misiul Piotrowicz włok dwie, koni pięć,
wołów sześć; Jaros Mosianisz włok dwie, koni dwoie, wołów cztery; Smikosz Mitranisz
włoka iedna, koń ieden; Stanisław Ułas włok dwie, kon ieden, woł ieden; Maciey Pawłowicz włok dwie, koń ieden; Stasiuk Urbanowicz, włoka iedńa, koni dwoie, wolow dwa;
Jasiol Bałtromieiewicz, włoka iedna, koni dwoie, wołów cztery; Łukasz Janowicz—woyt,
włoka iedna, koni piętnaście, wołów dwanaście; Urban Sparcinowicz, włok dwie, koni troie,
wołów cztery; Janel у Grygiel Juchnowicz, włoka iedna, koń ieden, wołów dwa; Kaspar
Januszkiewicz, włoka iedna, koni dwoie, wołów dwa; Mikołay Maculewicz, włoki dwie,
koń ieden, wołów cztery; Urban Janowicz, a Walety Błazaiewicz, włoka iedna, koni dwoie,
wołów dwa; Janell Androiewicz, włoki dwie, koni dwoie, wołów cztery. Powinność w tey
wsi Smół, według ustawy i. k. mci włoczney w. x. Lit. zwykłey, iako z gruntu strzeduiego, z ludzi osiadłych. W tey wsi karczma wolna od wszelkiey płaty, podaczki do skarbu
i. k. mci, z ktorey teraz płacą, panu Kiełbowskiemu, w każdy rok po sześć kop groszy.
Wieś Marczinowicze, w ktorey gruntu srzedniego włok siedm: Jan Stasianoz, włok
trzy, koni pięcioro, wołów sześć; Piotr Marcinowicz, włok dwie, koni ośmioro, wołów
sześć; Urban Isad, włoka iedna, woł ieden; Staś Romonowicz, włok dwie, koń Ы&Щ włoki
pustey pół. Powinność tey wsi Marcinowiczow, według ustawy i. k. mci w wielkiem się-
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stwie Litewskim zwykłey, iako z gruntu strzedniego, z ludzi osiadłych. Przy tey wsi zaścianków morgów dziesięć; ten zaścianek trzyma poddany w teyże wsi Janel Stasiewicz,
a Piotr Marcinowicz, z którego płacą na każdy rok z morgu po groszy trzy, iako z gruntu
strzedniego, czyni groszy trzydzieście.
#
Wieś Berzeniki, w ktorey gruntu strzedniego włok dziewięć. Jasiel Janowicz, a Jan
Matusewicz, włoka iedna, koni dwoie, wolow cztery; Woyciech Woysielewicz
f**"**'
koni dwoie, wołów dwa; Kasper Markulewicz, włoka iedna, koni troie, wołów dwa; Maskad
Maskowicz [włoka iedna, koni troie, wołów cztery; Gry gier Waskowicz pottorey -włoki,
koni sześcioro, wołów sześć; Adam Szczepanowie z bracią połtorey włoki, kom czworo
wołów cztery; Jurgi Jakubowicz z bratem, włoka iedna, koni dwoie, wołów dwa; Masioł
Romisowicz, włoka iedna, koni dwoie, wołów cztery. Powinność tey wsi Berzenickiey według
ustawy iego królewskiey mości zwłoczney w wielkim sięstwie Litewskim zwykłey, iako
г gruntu srzedniego, z ludzi osiadłych. Za ścianami tey wsi było trzynaście mw memierzonych ku tey wsi należących, miedzy gruntu Dawgiliszkimi, które niwy mianowicie są położone w przywileiu iego królewskiey mości, panu Kroczewskiemu - kuchmistrzowi danym,
iednak na ten czas asz poddani wsi Berzenickiey tych niw nie dzierżą, daiąc tego przyczynę,
iż iedne г tych niw ziemianin Magunski odioł, a drugie lasem zarosły у w pustce lezą.
Wieś Gierkiszki, w ktorey gruntu srzedniego włok dwanaście: Urban Jucimowicz
włoka iedna, koń ieden, wołów dwa; Bernat Madelewicz z pasierzbami włoka iedna,
koń ieden. wołów cztery; Jurgiel Urbanowicz, włoka iedna, koni dwoie; Maciel Bogdanowicz włoka iedna; Urban Balukowicz, włoka iedna, koń ieden, woły dwa; Bał romiey Urbano'wicz, włoka iedna, koń ieden, woł ieden; Gasiolis Jasowicz włoka iedna, kom dwoie
woł ieden; Maciey Stanisławowicz, włoka iedna, koń ieden, woł ieden; Maksad a Jasioł
włoka iedna- Janul Matusewicz z bratem swoim, włoka iedna. Powinność tey wsi Gierkiskiey
według ustawy iego kr. mści wielkiego xięstwa Litewskiego zwykłey, iako z gruntu szrzedвіе^о z ludzi osiadłych. W tey wsi włok spustoszałych iedynaście. Ku tym wsiom w zaścianku miedzy grunty podanych Dawgieliszkich była pustowczyzna imieniem
Judab^
która w przywileiu i k. mci panu kuchmistrzowi danym, iest pomiemona, a iz ta pustowczyzna u poddanego ze wsi Berzenickiey Grygiera Waskiewicza była w zastawie od zie-

S S a і Л . mścf Dowgiała w pięciu kopach groszy, za którą pustowczyzne^tome
onego Dowgiały, pieniądze odawszy temu Grygierowi, pustowczyzne te u mego wzięli Do
ych w^Iezior dziewięć: iezioro Kukaysz, w nim toni trzy; iezioro В*ш*
tom dwie;
Lro
Berstynis, toń iedna; iezioro Bestunis, toni dwie; iezioro Bottas, tom dwie; dwaimora
Kargum, toni trzy; iezioro ТгуЩт, toni pięć; iezioro Zkondrys, tom trzy; іешго 1ешЫ%
toń iedna. Ku tym wsiom, granica iest boru na budowanie у drwa godnego wdłu, na nule
« r . na mile; w tym boru niw cztery nowo przerobionych, . >edney ^
płacono rok
L
grosz; trzydzieścia, a ze trzech ni W iest z każdey po groszy 10. Granica tych
wd u boru, w tey granicy leżącego, w koło obrębem t a k l e ż y y poczyna Щ
Zułpicia 1 tym miejscem ściano udzielano końcu włok wsi i. к mci DunmnL
Wileńskiego, Buchowiaow у Gonsewiczow, .boku włok wsi Smołwiensbey
dń
Kurtlinie, «tego ruczaiut# scian% wbłoto,
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któremu nazwiska nie masz, od tego błota suchemi mieyscami przez błoto Karchlinie, a tu
się kończy granica z tymi poddanymi i. k. mci pomienionych wsi ciunstwa Wileńskiego.
Na tey granicy, kiedy pomiara była, usypano przez mierniki kopców dwadzieścia dwa, które
у teraz w całości. Ztąd poczęła się granica z poddanymi i. k. mci Dawgiałyskiemi wsi
Euszczynow у Rozdziekowiczow у idzie suchymi mieyscami starodawną, miedzą, do drogi,
idącey do wsi woiewodztwa Wileńskiego Magun, tą drogą w miedzę starodawną przez
siąnożęć w łuch, gdzie się skończyła granica z tymi wsiami Dawgiałyskimi pomienionymi,.
na ktorey granicy za pomiary włoczney usypano kopców sześć, które у do tych czas są
całe. Z tego łuhu poczęła się granica tych wsi Kiełbowskiego z poddanymi woiewodztwa
Wileńskiego wsi Magun у idzie ścianą, z pomiary włoczney, do ktorey przychodzą końcy
włok wsi Magunskiey, ostała, a z drugiey strony do teyże strony kończą się włoki poddanych pana Kiełbowskiego wsi Marcinowiczow y,Smołw у puszcza, przy włokach wsi iego
Smołwięskiey ostała, tą ścianą idzie prosto przez ruczay у błota, którego niemało, dzielone
granice z obu stron do drogi, idącey z Dryswiata do Sołoka, przez rzeczkę Karczune, na
tey scienie ieszcze za pomiary włoczuey usypano kopców trzydzieścia pięć; od tey rzeczki
Karczuny tąż drogą idącą z Dryswiata do Sołoka idzie granica, maiąca po lewie grunty
у bor pana Kiełbowskiego, a po prawie ziemian i. k. mci Jana Marcinowicza, Woyciecha
Chrzczonowicza a Hrehora Macieykowicza, z ktoremi tu się zkonczyła granica do kopca
pana czasnikowicza niedaleko ieziora Szwinty; na tey granicy, nad drogą pomieniono, za
pomiary włoczney wysypano kopców 12, które у na ten czas są w całości; od tego kopca
czasznikowiczowego idzie granica Kiełbowskiego z Czasznikowiczow suchym mieyscem nad
błotem Tarneru у nad drugim błotem, któremu nazwiska nie masz, у tu się zkonczyła
granica Kiełbowskiemu z imieniem Czesznikowiczem ziemskimi, na ktorey granicy zasypanych kopców sześć; ztąd idzie granica tych wsi Kiełbowskiego z imieniem Dukszczanskim
Rudominowym, które pan Stabrowski Rudominie przedał, od ieziora Dukszty do błota Berzwińskiego starą miedzą, ostawuiąc po prawie iezioro Rudominowe nazwane Berzono, od
tego błota idzie granica z ścianą założoną, końcu włokami wsi Kiełbowskiego wsi Gierkiszek, ztąd idzie granica nachiliwszy się na stronę starodawną miedzą suchimi mieyscami
у przez błota aż do rzeczki Nakuciszki, pod którą zkonczyła się granica z Rudominą, na
ktorey za pomiary włoczney usypano kopców trzydzieścia, у do tych czas są w całości;
ztąd idzie granica tymi wsiami Kiełbowskiego у kniaziem Kroszynskim, z rzeczką Nakuciską do ściany, przez mierniki i. k. mści założoney, у tą ścianą • wedle gruntu kniazia Kroszynskiego у ziemianina i. k. mci Bałtromieia Matyaszowicza у wedle gruntów poddanych
i. k. mci Dowgialiskich ścianą Berznikow, na ktorey granicy za czasu pomiary usypanokopcow sześć; ztąd idzie granica wsiami Kiełbowskiego z poddanymi i. k. mści Dowgialiszkimi sioła Berznikow, rzeczko Nakuciszką w iezioro Kiełbowskiego Berzackie, które póki
zalewa, poty dzieli granicę z tymi poddanymi i. k. mści Dawgiałyskimi, z tego ieziora
granica starodawną miedzą przez górę у miedzę у ruczay, do błota idący, z Berznikow
do wsi Kielbowskiego Gierkiszek, z tey drogi wydał się iakoby zaułek wedle błota, któremu nazwiska nie masz у wyszedł za się błotem starą miedzą nad tąż droizka, pomienioną do ściany bokowey wsi Gierkiszek; od tey drogi starodawną miedzi snchimi miey-
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scami błotami, ruczaiami do ruczaiu Zulupy, przez który ruczay idzie granica z poddanimi
i к mci Dawgiałyskimi wsi Be^zenikow, z któremi się tu zkonczyła granica; na tey ścierne
usypanych kopców sześć; od tego ruczaiu Zułupy idzie granica z poddanymi imienia Markowskiego wsi Kiełbow starodawną miedzą suchemi mieyscami aż w ruczay у błoto Zołupy
у srzodkiem tego błota aż do boku у końca włok poddanych i. k. mści ciunstwa Wileńskiego Biszwinskich wsi Buchowiczow; na tey scienie usypanych kopców cztery у tu się
zkonczył wszystek (?), a też włoki zaścianków, boru, lasów у wszystkich gruntów tych czterech wsi KiełbowskiegO, którego wszytkiego okrągu wkoło ta. granica., iako się pomienił
woytel у poddani tych wsi pana KiełbowskiegO powiadaią, iż iest daley piaciu mil, w którym
ograniczeniu nieczyich inszych gruntów niemasz. Ktorey granicy moiey ja Fiedor S k u m i n podskarbi dworny wielkiego xięstwa Litewskiego, starosta Brasławski,. dałem ten moy regestr panu Jakubowi Kiełbowskiemu z moią pieczęcią у z podpisem ręki у drugi taki,
słowo w słowo, dałem do skarbu i. k. mci z moią pieczęcią у z podpisaniem ręki mey
własney. U tego dokumentu podpis ręki samego aktora teini słowy: Fiedor Skumin—podskarbi dworny starosta Brasławski własną ręką.
Który ten napis regestru ograniczenia do xiąg moich ziemskich podkomorskich powiatu
Brasławskiego iest przyięty у wpisany.

1580 г., Апр ля 24 дня.
Инвентарь изъ книги, подъ № 11,310, за 1580 годъ, л. 2—29.

18. Инвентарь им нія Здятла, принадлежавшего князю Константину Острожскому.
Ииъвенътаръ именья Здетельского его милости княжати Еостанътына Острозского,
воеводы
• санье

Киевского, маршалъка

земъли Волынскоей, такожъ и доходов

съ повинностями подданный, того именья Здетельского

Анъдрею Ивановичу -

писару

подкоморому Новогродскому,

вшелякихъ спи-

на тотъ часъ,

его королевское милостп великого к в о т а
врадникъ его

кнежацъкой милости

яко мне

Литовского,

Здетелъскш панъ Лнъ

Змеевъскій 'тое именье Здете.іьское в-ь моцъ и пь держанье мое, за росказаньемъ его княжацкой милости,

подаіъ въ року теперг идуяоиъ пшена

пятьсот* осемдесятого, месет

Апреля двадцать четвертого дня, у неделю подалъ.

Двора Здетельского будовате и ртій въ тш* позосталыхъ списаны.
Напервей, уехавши у дворъ, по правой руде дрмо» малый, у к о т о р о е светлочка, въ
ней пета просты*, оболовн папериые старые,

у боку тое светлочъи

К

омор К а,

а про-

тившо другая, межи ними сенцы, двери двон па вавесахъ, а двои безъ аавесою, защепки
.и пробой у во вс хъ дверагь есть, лавы у светлочце есть.
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Подле того домъку пивъница новая добра, перегороженье въ ней, нашін пивничной
схованье, на самой пивницы шофа замчистая у дъверахъ одвыхъ только завесы и замки
два, у двоихъ дверахъ защепъки и пробой есть.
Домъ великий долгий при земли, у которомъ светлицъ две объ одныхъ сеняхъ нарозни, печи добрые поливание, оболоны у столовой светлицы шкляные, уси целы, а оконицы
уси на завесахъ, лехтаръ роговый на ланцугу завешоный, лавы около, помостъ дощеный
на земли, двери на завесахъ и защепки есть, столовъ въ ней тринадцать, лавокъ пять;
а у другой светлицы оболонъ нетъ, одно только лавы, а печъ добрый, двери на завесахъ'
и защепъки есть, такожъ и оконицы; засе ковъната, вь ней оболона шкляная новая целая, оконпца на завесахъ, съ ковънаты светлица, оболоны паперовые, печъ поливаный добрый, съ тое светлицы сень съ компномъ, изба нарозни противко, оболоны шкляные целые,
печъ поливаный добрый, двери и оконицы на завесахъ, помостъ у той светлицы на земли
дощенный новый и лавы есть, въ томъ дому цекглы есть зложоное не мало.
По другой сторон
домъ новый, въ немъ двери шестери на завесахъ и защепъки,
оконницы уси на завесахъ и защепъки есть, лавъ и печей нетъ, одно только потесъ на
верху у во всемъ томъ дому есть. Подле того дому домъ, у которомъ' светлицъ две объ
одной сени, комора есть зъ боку, печи простые, оболонъ нетъ, двери четвери на завесахъ
есть и защепка при нихъ; цыбули у светлицы противъной венковъ шастьдесятъ, столы
въ томъ дому два, лавъки две, оконницы у томъ дому уси на завесахъ и защепъки есть.
По третьей сторон домъ старый, въ немъ светлицъ две объ одной "сена, комора у
коньца светлицы, печи простые, двери и оконницы на зав сахъ и защепъки естъ съ пробоими, тамже столъ одинъ.
Подле того дому домъ новый, гридня, светлица, а зъ нее комора, межи ними сени;
окна у светлицы, у коморе и въ сеняхъ такожъ на завесахъ и защепъкн есть и у дверяхъ, у светлицы печъ простый добрый, у светлицы стоіъ- одинъ, у гридни столы два, у
сеняхъ столъ долгый одинъ, у коньцы гридни стаенька направъна, у дверахъ защепка
и пробой есть.
Подл

кухня,

коминъ простый, при ней светлочка,

печъ въ ней простый и подле

кухни кармникъ на вепры.
По четверътой стороне свиренъ великій, у которомъ двое схованье; при земли одно,
а другое на горе, двери на завесахъ, замъки два, въ томъ свирне кадокъ липовокъ пять,
корыто одно, слонины полтей три, сало одно, защепъки и пробой у дверахъ. У подклете
подъ тымъ свирномъ жита бочокъ одинадцать, овса бочокъ осемдесятъ четыри, ечменю
бочевъ шесть и полъ, а посеено бочокъ три и полъ, пшеницы бочокъ шесть, а посевной
бочокъ чотыри, ярицы бочокъ шестьаадцать и полъ, а посевной полъ бочъки, солоду
пшеничного бочокъ четыри, росходного бочокъ нолътрети, гречихи бочокъ три, замки два;
подле свиренъ другій, двери на зав сахъ, защепки и съ пробойми; домъ великій подле
воротъ о чотырохъ дахохъ на подклетахъ; до него' на гору по всходе ити в% вганокъ,
зъ кганъву до сеней на левой руце отъ воротъ светлица, печъ поливаный добры!, обо»
лоны шкляные, нижлн у трехъ по одной шибе выбито, a иншіе цели, двери и окна, я»
завесахъ и защепви есть, помостъ на земли дощеный, коминъ у севяхъ; столовъ у еввт-
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лицы семь, лавка съ поручьемъ одна, а безъ поручья одна, противко светлочъка, зъ нее
комора, печъ таиъ также поливаний целый и компнъ естъ, оболоны у светлицы и въ коморе шкляные, нижли у двохъ по пшбе выбито, a иншіе целы, двери и оконницы на
завесахъ и защепъки естъ; а въ тыле того дому пивничка, двери на завесахъ. А подъ тымъ
домомъ подклетовъ четыри, у которыхъ статъки тые есть: кадокъ до сыпанья збожя пять,
муки житное чистое бочокъ две, гороху бочокъ полтори, а посеено полъ бочки, семени
конопляного на насенье бочка троха неполная, ланцугъ железный великій до сажанья
вязневъ, кадочокъ липовокъ две, замки два привесистые, защепъки у троихъ дверахъ и
пробой есть.

Речи тые у дворе зосталые.
У пивницы бочокъ пивныхъ двадцать, оцтовыхъ зъ оцтомъ две, кадей капустныхъ
дванадцать, ушатковъ шесть, ведеръ две, дежъ хлебныхъ две, ночовки одни, корито для
с янья муки одно, кадокъ для соленья огурковъ три, оцту полторы бочки, коновокъ деревеныхъ две куфли два; замостъ около двора, две части дахомъ критые, .ворота уезъдные
добри, покрытые и мостъ передъ ними добрый. Вышедши ку ставови фортъкою—лазня,
противъ нее светлочка, далей броваръ: въ немъ кади для квашенья пива три, чопъ одинъ,
корытъ великихътри, при бровару светлочъка. Передъ дворомъ до места идучн стайня одна
немалая, ново збудованая, соломою покрытая, замчистая, у воротахъ защепъка и пробой,
а другая стайня такожъ великая заложена будовать, тамъже и домъ для челяди стаенъное,
у которомъ гридня направна, а светлица противко не направна, межи ними сени, ворота
до маштарни добрые, съ фортъкою, покрытые, фортъка на завесахъ железныхъ. Огороди три
передъ дворомъ окострожоны, у которыхъ есть цыбули посееной фунътовъ полъчетверта,
то есть: градъ двадцать пять, высадковое цыбули насажоно градъ петнадцать, высадковъ,
свекольныхъ насажено градъ четыри, капустныхъ градъ две, репныхъ зъ моръковью высадковъ градъ три, пастарнаку посеено загоны три, моркви посеено такожъ загоны три,
свеклы посеено загоновъ чотыри у двохъ местъцахъ, маку у двохъ местъцахъ посеено
не мало, росады насеено росадниковъ два, льну посеено лехъ дванадцать; четвертый огородъ идучи до дворца, въ немъ садъ за дворомъ, который увесь щепами яасажоный,
тежъ около кострогомъ окострожоный.

Фольварокъ

д в о р н и й.

Будованье въ немъ: домъ по правой стороне, у которомъ светлица, печь старая
оболонъ петь, двери на завесахъ, и защепки есть; противко гридня, въ ней столъ одинъ;
межи ними сени, по левой стороне гридня старая съ примномъ, затымъ хлевы зъ бервенья
рубленые два, клети две, увъ одной защепки; подле клетей сырница, защепка и пробой, у
сырницы стаенки две, соломою покритые. Гумъно того фольваръку; у томъ гумън жита
немолочоного у стодоле зложоного вопъ осьмнадцать, а на взъорехъ поля фольваръку Здетельевого посееі въ року семдесять девятомъ на рокъ теперепгаій осьмдесятыі бочокъ сто
тридцать две н подъ жата. Съ того ма быть дано швбааови Здетежьекому: жита копъ
пятьдесят* десвтшш, а на пшвталь убогишь въ гумна бочовъ осиь, што иа быть давало,
26
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яко плебанови, такъ и на шпиталь кождого року. Будованья у гумне фольваръку дворного:
клуня одна, въ ней ворота двои, у въ одныхъ защепъкн есть и замоЕъ, тамъ же подле воротъ
у концы тое клуни коморъка замчистая, у дверахъ защепъка, іовья одна, одрыни две, у
однойе защепъки и пробой есть. Гумъно и дворецъ около окострожоный, ворота гуменъные
и фольварковын обои покритые. У томъ фольваръку паробокъ дворный, на име Федоръ
Римутевичъ, невольный, который здавъна въ томъ фольварку быдло пасетъ одинъ.

Обора

того

фольваръку.

Въ ней коровъ съ теляти десеть, яловицъ две, подтелковъ четвертаковъ быковъ семь,
телушокъ чотыри, телятъ року семдесятъ девятого бычковъ шесть, телушокъ три, усего
быдла, окромъ телятъ тогорочъныхъ, поголовъя двадцать двое, овецъ зъ баранами одинадцать, ягнятъ трое, свиней старихъ семь, подсвинъковъ одинадцать, поросятъ одинадцать,
гусей тринадцать, то есть: на яйцахъ насажоныхъ пять, а на дворе осмь, каплуновъ шесть,
куръ поеполитыхъ шесть.

Фольваръкъ

Розвазскій.

Будованье въ немъ: у хавшн у дворъ по левой сторон домъ высокій на подклетехъ
старый, подле того дому свиренъ великій, подле того свирна доиъ новый при земли добрый,
въ немъ светлица немалая, при ней сень, напротивъко комора, двери на завесахъ, печь
у светлицы простая, стайня направъна, хлевы для быдла два, гриденка съ примномъ, а
на правой руце домокъ, въ немъ светлица, напротивко гридъня объ одной сени, у светлицы печь простая, столъ, зъ боку кухня старая; подле того домъку свирпы два, клетъка
одна не великая, сырница замчистая, пробой и защепки, замокъ одинъ у свирна есть. Тамъ
же у СЕирне замчистомъ овса бочокъ сорокъ, гречихи бочокъ деветь и полъ, гороху
бочокъ две, ярицы полъ бочки; а посеено тамъ при тоыъ фольварку ярицы бочокъ три,
семени конопляного сито одно. Тамъ же у томъ свирне жита полъ бочъки; ечменю полъ
бочки- при томъ фольваръку на взъорехъ тамошънихъ посеено жита въ року семдесятъ
девятомъ на рокъ теперешній осмьдесятый бочокъ сорокъ и пять; у въ огороде овощовомъ
посеено цибули фунтъ одинъ, то есть: градъ шесть, свеклы посеено загонъ одинъ, морквы
посеено загонъ одинъ, маку посеено загоновъ пять, высадковъ цыбульныхъ насажено града
. одна, капустныхъ града одна.

Дри томъ фольварку гумно.
Бодованье въ неиъ: влуни две, іовья одна, одринъ две,

плотъ около гумна и около

двора окострожоный и ворота одни покрытые.

Обора того фольварку.
Въ ней яловицъ четыри, подтелъковъ, быкъ четвертакъ одинъ, a другій быкъ третякъ, телушекъ третячекъ две, телятъ року семдесятъ девятого двое, овецъ старыхъ

дванадцать,

ягнятъ шестеро, свиней старыхъ три, поросятъ деветеро, гусей дванадцатеро, съ тыхъ насажено на яйцахъ три гуси; ваплувовъ тринадцать, куръ поеполитыхъ двадцать.
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Фо ль вар о къ

Куръпбшьскій.

Будованье въ немъ: уехавши у дворъ по правой руце одринка зъ бервенья рубленая,
подле нее гриденка съ примномъ; подле истобки тое, подъоднимъ дахомъ светлица, на
противъко гридня, въ боку сеней кухня, коморка, двери у гридни и у светлицы на завесахъ, защепки есть; подле гридни истобъка съ коморкою старая, сыръница, у дверей защепъви;
домокъ малый, въ немъ светлочки две объ одной сени, двери на завесахъ и защепки есть,
печи у въ обеюхъ старые, истобъка съ применьцомъ, подле нее свирны посполу стоятъ
три, у въ одного на дверахъ ланцугъ железный зъ защепками, двери на завесахъ у дворъ,
защепки и пробой есть; стайня направная, ворота дворъны покрыты, фортъка на завесахъ f
хлевы для быдла два. Гумно, въ немъ будованье: клуня одна, ювья одна, одринъ три зъ
вороты, лазня съ примномъ; у фольваръку тыи речи зостали: столы три, кади чотыри.
Збожья: ярицы бочокъ чотыри, пшеницы бочокътри, ечъменю бочокъ семь, овса бочокъ деветнадцать гречихи бочокъ две, гороху бочокъ полъторы, жита бочокъ одна, муки житное
бочка одна жита на поли при томъ фольваръку засееного въ року прошломъ семдесять девятомъ на рокъ теперешній осмьдесятый бочокъ тридцать чотыри; у въ огородехъ цыбули
посеено фунътъ одинъ, съ которого посеено градъ шесть и полъ, свеклы посеено загоны
два пастарнаку зъ морковью загоны два, маку лосеено загоны три.

Обора того фольварькуВъ ней быдла: коровъ съ теляты шесть, яловыхъ две, подтелковъ четвертаковъ десеть,
быковъ, а яловочокъ семь, усего быдла, окромъ.телятъ тогорочныхъ, поголовья двадцатеро
пятеро, овецъ старыхъ четырнадцать, баранъ одинъ, скопцовъ три, усихъ осмнадцать,
ягнятъ двое, свиней пятеро, поросятъ малыхъ пятеро, гусей десетер , съ тыхъ насаженыхъ на яйца четыри, каплуновъ десеть, куръ посполитыхъ шестнадцатеро. Тамъ же
у Курпеши у дворе пчелъ ульевъ тринадцать, а на селе у себровъ шесть ульевъ съ пчолами то есть: подданнаго его кор. милости у Микеля Римдзевича ульи два, у подданого
пана Петровичового улей одинъ, у сел Голевьевъскомъ Татарского подданого у Шимка
Торката ульевь три съ пчолами, у которыхъ сябровъ тые пчолы себреные здавна есть; приходи половица меду на дворъ его кор. мил., а половица другая на себра; а въ бору
Розвазскомъ бортей съ пчолами есть дванадцать, сумма пчолъ усихъ ульевъ л г (31).

М сто Здетела и повинности местъчанскіе.
Описанье: найперъвей ринокъ.

"

( )
(8)

Л а в ъ р и н ъ Филеховскій . . .
Кондратъ Шпаковскій . . . .

П р е в i ы.
и
(8)
и
(8)

Мисанъ Жидъ
и
И в а н в о в а я удова . . . . . . "
Венславъ Седейвовичъ . . . .
и

(8)
(8)
(8)

Януть Матысовичъ

и"

Дронты.

Піотръ Дойлида
Якубъ Веньцутичъ

А

4

Ганна Озаровна . . .

. .

Себестыянъ Солодкіі .

. . .

.

(8)

ві ( 1 2 )
ві ( 1 2 ) .
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Сумма прентовъ ринковыхъ гід (84), съ тыхъ повинен въ кождый рокъ платить съ
по грошу одному польскому, то есть, по осыіи пенезей, чинитъ гр. | з (67), пен. в (2).

ЕОЖДОГО

Улица Гольшанская, прейти уличные:
П р е н т н.

П р е и т ы.

Александеръ Ждановичъ . . . з"7„ (7 а)
Еохно Шпаковскій
за/в (77а)
(5)
Миколай Гридиковичъ .
(5)
Павлютичъ Марътинъ .
(5)
Піотръ Якубъцовичъ .
(5)
Михалъ Якубцовичъ .
(7)
3
Михъно Федоровичъ .
(7)
3
Данило Федоровичъ . .
(7)
3
Матей Каспоренко . .
(7)
3
Себестьянъ Самохвалъ .
Юрко Станиславовичъ .
Піотръ Осочникъ
Мартинъ Каспоренко .
Пашко Радивилковичъ •
Илья Симонцовичъ . .
Юрко Егелдичъ

H . (б7>)
П , (б /.)
П , (6 .)
1

ВІ

(12)
(10)
(10)

Алексей Ицыбичъ
. . . . . S
Матей Венцлавъковичъ • . . *
Михалъ, коваль дворный, вольный п

(9)
(9)
(13)

Гришъко Рудый
ді (П)
Тымошъ Быровичъ
ді (И)
Янъ Вертибесовичъ
Степанъ Климцовичъ . . . • I (10)
Василь Камотичъ
Г (Ю)
Семіонъ Коглякъ . . . . . . ді (11)
г*

Мартинъ Гледко
ді
Янъ Журъ
аі
Еуданъ Климцовичъ . . . • i
Матей Болотъникъ
ке
Янъ Горбачъ
п
Яселевичъ
Таврило Пилипцовичъ . . . . лс

(И)
(Н)
(10)
(25)
(13)
(35).

Другая полать тое улицы.
Андрей Седейковичъ
Федоръ Еоробъка .
Федоръ Гришковичъ
Жданъ Еоробъчичъ .
Иванко Еоробчичъ .
Иванъко Богдановнчъ
Гаяніокъ Шидовичъ
Абрамъ Боклажевичъ
Богданъ Коваль . •
Васюкъ Рисиковичъ .
Янъ Черънякъ . .
Мартинъ Подвойскій

Si
й
с
*
3
б
й
5
г
г
е
в

(И)
(8)
(5)
(9)
(7)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(5)
(2)

Улица
Остапъ Евътуховичъ . . . .
3
Л а в р н ъ Филеховъскій . . . &

Адамъ Ванакгеліовичъ
Данило Левоновичъ .
Еорень
Пашко Ванакгель .
Нарбутъ Коваль . .
Федоръ Еоробъка . .
Янъ Дробышъ • • •
Федоръ Тишуковичъ
Юрко Аршуличъ . .
Иванъ Козеліовичъ .
Ясюкъ Чоботаръ . .

S
г
А
А

(2)
(3)
(4)
(4)

П (7
ві

(12)

гі (13)

г (5)

3
Т
3

(7)
(3)
(7).

С о м е н а я.
(7)
(9)

Мартинъ Седейковичъ . . .

(4).

-
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Улица

Помарайка.
П р е н т ы.

П р е н т ы.

.
.
.
.
.

Себестьянъ Солодъкій .
Михалко Скренди . •
Беліокъ Коваль . . •
Себестьянъ Солодкій .
Радивовъ Кодикъ • •

.
.
.
.

.
.
.
.

. .

е
ё
е
Г
3

(б)
(5)
(5).
(10)
(7)

Янъ Муляръ, вольный . . • • 3
(7)
Василь Савичъ
' (Ю)
Піотръ Дойлида
"І • (Ю)
Василь Савичъ
еі (15).

У л и ц а Д в о р п а я.
Марътинъ Чоботаръ •
Федоръ Шабельникъ •
Щасный Саыохваловичъ
Таврило ДІвайка • • •
Иванъ Кошьтичъ . • •
Павелъ Ляхъ . . . •

ді

(1)
(И)

41 (11)
БІ (12)

3
А

(7)
(4)

Павлюкъ Каспоревко
Фурсъ Дмитровичъ .
Стасюкъ Свистунъ
Гришко Чоботаръ
Павелъ Каспоренко
Рафалъ Турвовичъ

БІ

ГІ

(5)
(12)
(12)
(10)
(5)
(13).

Другая полатъ тое улицы.

(з)

Даруша Васильцовъна •
Илья Койпашъ . • •
Петръ ІПимковичъ • •
Піотръ Дудъка • • •
Яеюкъ Бричъко • • •
Илья Васютичъ • • •
Никипоръ Харичъ • •

3
5
и
г

(4)"
(19)
(7)
(7)
(8)
(3)

Улица
Дыитръ Богдановичъ •
Лукъянъ Пилипъцовичъ
Таврило Пилипъцовичъ
Михно Мельникъ . • •
Явъ Немко
Сидорова убогая . . .

Семіонъ Шитичъ . . . . . . . еі (15)
(7)
Мартинъ Турко
3
(8)
Павелъ Гальшанъ
"
(і)
Денисъ Ячъко
*
Федюкъ Чернякъ . > . . .
• «і (15)
Павелъ Каспоренко
еі (15)
Витъвовичъ Иванъ
еі (15).

Дуботовъковъ.
(7)
(И)
и
(8)
и
(8)
д
(4)
д
(1)

3
ді

Матей Чернедъ . . .
Стась Юхнелевичъ . .
Федоръ Коробъка . . •
Дорошъ Манчуковичъ •
Федчикъ Коваль . • •
Михно Мельникъ . • •

г

(3)

5

(7)

ки (28)
€1 (15)
€1 (15)
еі

(15).

Подле двора урадничого за речкою.
Мииецъ Мельникъ . . .
. • ^1 ( 1 3 )
Якимъ Еивоваръ вольвыхъ . • л ( 3 0 )

Пашукъ
Семіовъ Елючнивъ

(24).
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Сумма прутовъ уличныхъ на предъместью усихъ есть деветьсотъ сорокъ чотыри и полъ,
лромежку которихъ есть вольныхъ н (50) то есть: коваліовыхъ гі (13), Яна муляра з (7)
пивоваровъ л (30), теды остае на платъ осмьсотъ деветдесятъ чотыри и полъ, съ которыхъ водле уставы давъное платять по полгрошику литовскому циншу, чого учини
копь з (7), гр. г (3) и иолъ; ку тому одъ моркговъ двохъ по гр. с (5) повннни платить,
который держатъ: Піотръ Дойлида моркгъ л (1), Иванъ ІПнлъ съ товарищами своими
моркгь л (1), того усего чини копъ з (7), гр. лз (37), пнз. в (2) и полъ. Тежъ мещане
держать ку месту даныхъ волокъ лв (32), межи которыми есть вольныхъ в (2), войтова
л (1), коваліова л (1), который на роботе дворной сидить, зостае на платъ л (30), съ которихъ водле давъного постановенья повинны платить съ кождое волоки цыншу по копи
одной, чого чини копъ л (30); тежъ мещане держать подъ местомъ огородовъ съ пашни
дворное вымероные, которихъ есть кз (27), повини зъ нихъ платить цыншу по грошей
3 (7), чого чини копъ в (2), гр. лз (37); напервей:
д
в
г

(1) Якубъ Веньцутичъ.
(2) Павелъ Каспоренъко.
(3) Таврило Швайка.

А ( 4 ) - е (5)
(6) Илья Васютичь.
s
(7) Федоръ Шабельникъ.
3
(8) Беліокъ Коваль.
и
&
(9) Матей Тупикъ.
Г (10) Рафалъ Турко.
«
ві
Ті

(11)
(12) Мартинъ Турко.
(13) Янъ Матысовичъ.

А'

(14) Василь Савичъ.

*'

(15) Семіонъ КЛЮЧНИКЪ,

SI

(16) Фурсъ Дмитровичъ.

Зі
йі

(17) Пашукъ Иванцовичъ.
(18)

•*• (19) Павелъ Гольшанъ.
к (20)
. . . . . . . . .
кд (21) Таврило Швайка.
кв ( 2 2 ) — к г (23)
к А ( 2 4 ) Федоръ Коробъка.
ке ( 2 5 )
. . . . . . . . .
KS

(26) Илья Васютичъ.

Тежъ мещане деръжать плацовъ старыхъ подъ местомъ KS ( 2 6 ) и полъ, съ воторыхъ
повинни платить цыншу по грошей е ( 5 ) , што чинить копъ в (2), г р . кв ( 2 2 ) и полъ.

«1

А'

(2) \ Таврило Швайка.

€|

(3) j

si

(14)
(15)
(16)

1

Зі

(17)

н'

(18)

(4)
{ Федоръ Шабельникь,
(5)
Рафалъ Турко.
(6)
(7)
\ Павелъ Гольшанъ.
(8)
(9)
Піотръ Дудъка.

00)

Гришко Чоботаръ.
Піотръ ІПимковичъ.

(И)

V
п

^

\ Илья Васютичъ.

(13) j

•*' ( 1 9 )

к

(20)

к А (21)

Никипоръ Харичъ.
Рафалъ Туръко а Иванъ Шитиві.
Радивонъ Корикъ.
Михалко Сврендій.
Демокъ Коваль.
Василь Савичъ.
Шотръ Дойлида.
Янъ Муляръ.

кв (22) ^

кг (23) 1
КА (24)
ке (25)
KS (26)

Иванъ Шитивъ.
Семіонъ Шитикъ.
Рафалъ Турю.

-
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Моркговъ на болоте подъ местомъ тыежъ мещане держать сеножатъныхъ л\е (45), съ
которыхъ, кгды незатонуть, повинна платить по гр. г (3), того чини копъ Б (2), гр. еі (15),
тежъ подъ местомъ есть огородовъ пять, который держать: Шотръ Симоновичъ огороды
в (2), Иванъ Витъкевичъ огороды в (2), Федюкъ Чернякъ огородъ А" (1). Сь тыхъ огородовъ тые мещане повинни платить цыншу съ кожъдого по гр. Г (10), чини грошей
н (50), а къ тону летомъ повинни съ кождого огорода толокъ
по четыри заслужить, чини съ тыхъ огородовъ готового плату гр. н. (50). Мыто и, што къ тому водлугъ стародавного обычаю належить, мещане тутошніе держать, на имя Таврило Шпайка,
а Федоръ Коробъка, за листомъ его кор. мил. за копъ деветдесятъ.
Тыежъ мещане, которые волоки держать, съ кождое повиньни летомъ толокъ шесть
заробить, а зъ дыму кождого, иле ихъ одно есть въ месте, одъ чого, окромъ войта, пивовара а муляра, жаденъ воленъ быть не ма, по четыри толоки цалыми днями заробить повиньни; водлугъ тежъ стародавного звычаю тыежъ мещане зъ листы и за иными потребами припадлыии ехать, але не далей, тылько за пять миль, гребли тутешніе местъскіе
направовать, на кгвалъты тежъ и въ облаву ездить.
Сумма плату пенежного и зъ мытомъ зъ места Здетель приходи копъ рлз (137), мз
(47), пнз. * (9) и полъ.
Мытники повинни съ пенезей мытныхъ на кождый рокъ водле стародавъного обычаю
и водле листовъ

его

кор. мил. плебанови Здетельскому давать

десеть коиъ грошей, а

протопопе Зветельскому отцу Маковьскому копъ пять, грошей тридцать, на шпиталъ убогимъ
копъ осьмъ, водле листу его княжацъкой милости.

Жюдій волосныхъ и повинъностей ихъ списапье.
ВОЙТОВОТВО

ОКОЛОДВОРЪНОЕ.

СелоЗасети.
Кгрунъту доброго волокъ л€ (35).
s

(6) Янъ войтъ, на,войтовъство вольна.

3

(7) Тотъ же войтъ зъ волоки даетъ копу

плате та полъ волоки.
(2) Гришко ПавловичъДовъдокимъ Джекевцчъ, бояринъ, за листомъ его кор.
мил. на илате тую полъ волоки

и
£

одну здавна.
(8) Піотрукъ Янковичъ на плате.
(9) Мартинъ Павловичу Стеианъ Олех-

Т

держитъ.
(3) Трохимъ Приступа на плате, Мисюкъ

Г
йі

д

Петрелевичъ.
(4) Прокопъ Оношковичъ, Иванъ Онош-

л

в

(1) Мисюкъ Приступа полъ волоки;
Ясукъ Чижиковичъ съ Покгиръ па

ковичъ.
І

(5) Юркгель ЯНЕОВИЧЪ, Андрувъ Мнцутичъ.

(10)
(11)

ві (12)
п (13)
ді (14)

новичъ.
Матей Адамовичъ.
Мартинъ Янковичъ, Иванъ Юркгелевичъ.
Миколай Стасевгчъ.
Славукъ Стасевичъ.
Яаукъ Матеевнчъ, Станювъ Приступа.
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ег (15) Томукъ Войтовичъ на плате.
s i (16) Юрукъ Ловровичъ, Матукъ Лов-

-

KS (26) Николай Онъдровичъ.

кз (27)
ки (28)
ровичъ.
к-о- (29)
Зі (17) Петрукъ Кибплда, Миколай Росл (30)
тевичъ.
лл
(31)
иі (18) Янукъ Ловровичъ, Шимъ Ловровичъ •
&\ (19) Марътинъ Янъковичъ, Петрукъ
лв (32)
Ждановичъ.
к (20) Масъ Богушевичъ.
кд (21) Юрукъ Неверовичъ, Лаврукъ Неверовичъ.
кв (22) Ясюкъ Рунча, Тереневая удова.
кг (23) ІШшко Дашковичъ, Адамъ Борътошевичъ.
кд (24) Станюкъ Бортошевичъ на плате,
ке (25) Матысъ Грыдъковичъ; Степанъ
Янушевичъ.

Мась Янькевичъ.
Игнатъ Юркгелевичъ на плате.
Стасюкъ Янъковичъ на плате.
Анъдрукъ Ростевичъ.
Богдель Миеевичъ, Станюкъ Приступа.
Масюкъ Михайловичъ, Щасный
Михайловичъ.
лг (33) Стась
Довъкгяловичъ,
Шимко
Монъвиловичъ.
лд (34) Степанъ Рымъкевичъ съ Покгиръ
на плате.
лс (35) Шимко Анъдрейковичъ, бояринъ,
sa листоыъ его кор. мил. на

бо-

ярстве, держитъ волоку ото всего
вольную.

При томъ же селе Засецкомъ застенокъ есть сеножатный надъ рекою Здетелкою обаполъ реки, которого есть волока целая съ полемъ и съ кустовьемъ; тотъ застенокъ тыежъ
Засетяне держатъ, съ которого водле листу его корол. милости при цыншу кождого року
платить по две копе грошей повпнни.
Повинность тою села Засецъкого, зъ волоки кождое тяглое цыншу въ рокъ по грошей
сороку осьми, дякла жита бочка одна, овса бочокъ р е , сена возъ оданъ. Поборъ: зъ волокъ десети—яловица одна, зъ волокъ пети баранъ одинъ, съ кождое волоки гусь одна,
куръ двое, яецъ двадцать; робота по два дни съ кождое волоки на каждымъ тыйдню заробити повинни, такъ лете, яко и зиме; толоки летомъ съ кождое волоки целыми днями
по шести дней заробить винъни, одъ чого жаденъ воленъ быть не ма, окромъ войта.
Подводы звыклые на кгвалты и въ облаву винни. А зъ волокъ цыншовыхъ съ кождое платить повинни по две копе грошей цыншу, къ тому поборъ—яловицы, бараны, гуси, кури,
яйца давать винни и по шести толокъ, также целыми днями заробить съ кождое волоки.
Въ томъ селе волокъ тяглыхъ двадцать четыри и полъ, съ которыхъ цыншу по
грошей ми (48), чинитъ копъ S\ (19), (гр.) лз (37).
Цыншовыхъ волокъ на осаде пенежной семь, зъ нихъ по копъ в (2), чини копъ ді (14).
Янко войтъ, на войтовство держитъ волоку одну вольную, съ тое никоторого податку
давати не повиненъ; а зъ другое волоки тотъ же Янко войтъ даетъ водле давъного постановенья копу одну. Шимко Андрейковичъ, бояринъ, вольная за листоиъ его королевское милости, на боярство. Евъдокимъ Дежковичъ, боярииъ, тежъ за листомъ его корол.
милости, полъ волоки держитъ, съ которое водле листу его королевское милости даетъ
грошей л (30).
Сумма плату пенежного съ того села копъ лз (37), грошей з (7). Жита давоньного бочокъ кд (24) и полъ, овса бочокъ м- - (49), сена возовъ кд (24) и полъ, гусей м

(31)

- 209 и полъ, куръ аг (63), яецъ копъ Г (10), л (30); яловицы, бараны, яво нижей буде написано. А еслибы за поборъ одъ подданныхъ пенезми одбирано, теды такъ маютъ платить:
за яловицу грошей шесть зъ волоки, а за барана съкождое волоки по дванадцати пенезей,
за гусь по два гроши польсвіе,

за двое куръ грошъ одинъ, за двадъцать

яецъ грошъ

одинъ, за возъ сена гроши четыри.

Село Ятъвезъ.
Кгрунту

доброго

(1) Сенюта Белюновичъ.
(2) Жданъ Станкевичъ, БолътрувъМаг
д
е
s

теевичъ.
(З) Болътрукъ Коржелевичъ, Якъшель
Станкевичъ.
(4) Черни Гавриловичу Якубъ Пенкуть.
(5) Гирукъ Нарушевичъ, Станко Петровичъ, Веньцко Петровичъ.
(6) Матьясъ Яньцовнчъ, Ясюкъ Приступа.

3

(7) Стецукъ
удова.

Даниловичъ;

Матеевая

и

(8) Стась ІПетько, Тумкелъ Шетько-

£

вичъ.
(9) Масюкъ Шетьковичъ, Васкевичъ
Адамъ, Войтехъ Бонелевичъ.

Т

(10) Матей Масювовичъ, Станько Пет-

лі
ві

ровичъ.
(11) Матей Петровичъ.
(12) ЯнъПукаса, КгойлиДемьяновичъ.

п

(13) Симонъ Домейковичъ, СтанюкъДо-

ді

мейковичъ.
(14) Болтрукъ, Якубъ Домейвовичіг,
Юрукъ Петрашковичъ.

еі

(15) Евъласъ Мелеховичъ,

волокь лд (31).

ЗІ

(16) Янель Бартошевичъ.
(17) Домейковая удова; Матей Стан-

ИІ

кевичъ.
(18) Масюкъ Евънелевичъ.

&і
к

(19) Марътипъ Хрищовичъ.
(20) Венцко Петровичъ.

Sl

кд (21) Болътромей Янутевичъ.
к в (22) Павлювъ Петрелевичъ.
кг (23) Мисель Мартиновичъ, Шимко Янелевичъ.
кд (24) Юдъко Шанътыровичъ, Масювовая удова.
ке (25) ПашъкоБудковичъ, Павлювъ Коржелевичъ.
iŚs (26) Тумашъ Шанътыровичъ.
кз (27) Янушъ Живковичъ, на цыншу.
кн (28) Собестюкъ Бобрелевичъ, Якубъ
Мазюковичъ.
к® (29) Адамъ Хрищовичъ.
л
да

колесникъ,

(30) Якубъ

Станиславовичъ,

Жданъ

Станиславовичъ.
(31) Юръій Жибортъ зъ Розважи, бояринъ, за листомъ его вор. мил.,
на боярство держать вольную волоку и моркгъ

въ томъ селе ку

той волоце.
на плате.
При томъ селе моръкговъ сеножатъныхъ на платъ А (30), а вольный ку водоце боярской одинъ;

съ кождого

повинни платить

въ рокъ цыныпу по гроши г (3), чини

грошей ч (90).
:
Повинность того села, то и Засетей. Въ томъ селе волокъ тямыхъ двадцать осмь,
по грошей ли (48), іиня копъ кв (22), грошей кд (24); цыншовыхъ две, съ которыхъ повинни платить по копъ в (2), чини ЕОПЪ д (4). Въ томъ сел волока вольпая одна за
27
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листомъ его кор. мнл. на боярство. Сума сътого села: плату пенежного чинить копъ из (27),
гр. нд (54), жита бочокъ к и (28), овса бочокъ нз (57), сена возовъ ки (28), гусей л (30),
кур'Ь £ (60), яецъ копъ i (Ю), яловицы, бараны ровно :;ъ иншими селы.

Село Хведевичн.
Кгрупту

а
в
г
А

доброго

волокъ и (8).

(1) Миколай Анъдрушковнчъ на цыншу.
(2) Янъ Войтъковичъ.
(3) Адамъ Войтъковичъ, Болтрукъ
Войтъковичъ.
(4) Ючи Мазелевнчъ; Шиико Ючевичъ.
(5) Юрій Клусовичъ, Якубъ Ловъцовичъ.

(6) Войтукъ Гридковичь, Янукъ МаЗЮКОВИЧЪ.

3
и

(7) Янувъ Доиейкевичъ.
(8) Петрукъ Митъкевичъ,
Стасевачъ.

Добрукъ

Повинность, яко у Засетяхъ н въЯтъвези вшеляка. Волокъ тяглыхъ 3 (7), зънихъ по
гр. л\и (48), чини копъ е (5)$s (36), цыншова волока одна, зъ нее копъ в (2). Сумма плату
пенежного копъ з (7), гр. лз (37), жита дякольного бочокъ 3 (7), овса бочокъ ді (14), сена
возовъ з (7), гусей и (8), куръ si (16), яецъ копъ в (2)1м (40), поборъ яловицы и бараны.

Село Наръбутовичи.
Кгрунту

середнего

( і ) Марътинъ Станкевичъ, Янукъ Тумашевичъ.

А
е

3
и

(2) Павлюкъ Станкевичъ.
(3) Масюкъ Станкевичъ.
(4) Щасный Велевичъ, Довъпаръ Новикъ.
(5) Павлюкъ Станькевичь, Павлюкъ
Вертибесовичъ.
(6) Петрулъ Гневошовичъ, Масюль
Станькевичъ.
(7) Петрукъ Юдковичъ.
(8) Матей, Навдюкъ Пел}-довичъ.
(9) Масюль Гневошовичъ,
Вертыбесовичъ.

волокъ к (20).
(11) Стась Рымковичъ, Венъцлавъ Гридковичъ.
ві (12) Мартинъ Юдьковичъ.
Ті (13) Юсюкъ Юдъковичъ.
(14) Якубъ Домонтовичъ.
Ді
€1
(15) Величъко Пелудовичъ, Мпкуть
Бортошевичъ.
(16)
Щасный Коревичъ.
(17)
(18) Янукъ Векга, удова Юркгелевая.
•^і (19) Лаврукъ

Павлюкъ

(10) Петрашъ Мицутичъ, МатысъНе-

к

Козаковичъ; удова Ма-

сюлеваа.
(20) Петруль Степановичъ, Матей, Масюкъ, ситникъ.

чаевичъ.
Повинность того села, уси на осаде пенежной седятъ. На кождый ровъ съ Еождое
волоки платятъ цыншу по две копе грошей, къ тому поборъ яловицы, зъ волокъ десетн
яловица одъна, зъ волокъ пети баранъ, зъ волоки гусь одна, куръ двое, яецъ двадцать,
одъ которого побору мысливъцы, которые мешкаютъ у томъ селе, за листомъ его корол.
милости, вольни. Летомъ съ кождое волоки повинни днями целыми заробить по шести толокъ. Съ того села чини плату готового копъ м (40), гусей иі (18), вуръ лз (36), яецъ
вопъ s (6)/і (40).
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Кгрунту середнего волокъ и (8).
е
s

(1) Степанъ Яцъковичъ.
(2) Юрій Матеевичъ.

д

в
7

(3) Станиславъ Мартиновичъ

(5) Юрій ІІетюковичъ.
(6) Тотъ же Юрій Пе- •
тюковичъ.
(7) Янукъ Гридковичъ.
(8) Юркгель Юеьчевичъ

на

Обедве тые
волоки на
цыншу.

3
цыншу.
и
(4) Николай Петровичъ
При томъ же селе застенокъ: тые Раклевичи держать, платятъ зъ него гр. м
(Щ.
Повинность того села волокъ тяглыхъ пять, зъ нихъ по грошей тридцати, чини копъ в (2),
гр. л (30); дякла, овса зъ волоки по две бочки, сева по возу одному, по гуси одной
зъ волоки,' куръ по двою, ясцъ двадцать; цыншовыхъ волокъ три, зъ нихъ цыншу по
две копе грошей, чини копъ шесть. Нижли Юрій Петюковичъ зъ воловъ двохъ, который
держитъ въ томъ сед на плате, зъ нихъ водле листу его княжацъкой милости, яко толокъ
служить, такъ никоторыхъ поборовъ давать не повиненъ. А съ третее волоки Станиславъ
Мартиновичъ толоки служить и поборъ давать повиненъ.
Сума плату пенежного съ того села чини копъ деветь, грошей Г (10),

овса бочокъ

десеть, сена возовъ пять, гусей шесть, вуръ дванадъцать, яецъ копъ в (2), яловицы, бараны,

такожъ толоки заровно зъ иншими селы виньни.

Село Норъчевичж.
Кгрунту
(1) Михайло Адамовичъ, Лаврин
мовичъ.
) Янъко
^ ' i Мазюкъ
(3) Янъко

подлого воловъ к (20).
Ада-

Венславовичи.

Войтковичъ,

(4) Якубовая удова, Каспоръ Радивиловичъ, Адрей Явубовичъ.
Болътромей

s

Венцковичъ.
(6) Стась Жакевичъ.

3

(7) Стась Янушевичъ, Уръбанъ Юрьевичъ.
(8) Бенславъ Хрищовичъ, Анъдрей Хри-

$.

ві

Болътромей

Янъковичъ.

(5) Венцъко Олехновичъ,

Г (10) Юрій и Матей Мицутнчи.
дг (11) Петрокъ Приступа, Марътинъ Ста-

Ті
ді
«с
si

нюковичъ.
(12) Жданъко Стасевичъ, Дукашъ Мити чъ.
(13) Стась Яневичъ, Себестьявъ.

(14) Янъ Виръбилъ.
(15) Юрій Сеньковичъ.
(16) Явубъ Гриделевичъ, Янко Дромовичъ.
(17) Петрокъ Яневичъ; Шимко Богметовичъ.
йі (18) Славикъ Станкевичъ.
(19) Жданъ Войтковичъ, Лаврувъ Станевичъ.

щовичъ.
(20) Янво
Дроиови чъ.
и
(9)
ІІашко Тумашевичъ.
I R \* ) « » " ^ г — ^ » ' » .
(9) Пашко
Тумашевичъ.
При томъ-же селе вастевов-ь, который держит-ь Янъ Вирбило, съ которого платитъ

въ рокъ по грошей л (30).
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При томъ же селе Юрій Сеньковичъ держитъ надъ рекою Молчадью два моркгн сеножатъные, съ которыхъ водле листу его княжацкой мил. повиненъ кождого року платить по грошей
с (5), чини грошей Г (10).
Довгшъность того села Лоръчевского: съ кождой волоки тяглое даютъ цыншу

по

грошей еі (15), дякла жадного не даютъ, сено и поборъ вшелякій, такъже роботу и толоки заровно зъ иншими, а зъ осадное волоки, где бы который приняти хотелъ на цыншу,
которыхъ теперь нетъ, по гр. п (80), приходить плату зъ Норъчевичъ копъ е (5), грошей
л (40), сена возовъ к (20), гусей к (20), куръ л\ (40), яецъ копъ s (6), м (40), яловицъ
в (2), бараны д~ (4),
Село неоселое надъ рекою Молчадью, кгрунту злого волокъ и (8), держатъ Норъчевичане,
ихъ Si (19), а одна пустая, зъ нихъ платы кождого року цыншу по грошей и (8), чини
копъ s (6), гр. и (8), роботы, ани толокъ зъ нихъ неповивни.

Село Пинчнчи.
Кгрунту
а
в
г
д
с
s

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

злого волокъ лі (11).

Антонъ Ивановичъ.
Тотъже Антопъ.
Куцъ Дежковичъ.
Матъфей Оношковичъ.
Иванъко Олехновичъ.
Кузма Ивановичъ.

3

(7) Федоръ Ивановичъ, Фодоръ Олехновичъ.
(8) Паръфенъ Приступа.
(9) Иванъ Рыболовъ.
(10) Евълашъ Рыболовъ.
(11) Иванъ Мельникъ.

Повинность того села: дякла, жадного побору, они роботы жадное невинни, тылько
цыншу съ кождое волоки по гр. л (30),

а летомъ по шести толокъ зъ волоки виноваты

есть, але рыболове плату не даютъ.
Приходи цыншу съ того села копъ Д (4), гр. л (30). У селе Савичахъ осталсе челов къ одинъ, на волоце седитъ, повинность бы его была, яко въ Нарбутовичахъ, але ижъ
на тесельстве посая;онъ, которого при дворе есть потреба,

теды ничого не даетъ,

одно

робитъ, што потреба.
У сельцы Карачевичахъ такожъ остали подданы и два—Нарейко,

Павлюкъ Дзовкго-

вичъ, обадва на одной волоце седять, съ которое службу тяглую служать; повинность ихъ
зъ волоки цыншу гр. л (30), овса бочки две, сена возъ а (1), гусь а (1), куръ в (2),
яецъ к (20).
Сумма войтовства Околодворъного волокъ усихъ рнв (152) принятыхъ, а въ пуст
лежитъ а (1), то есть, ВОЛОЕЪ ТЯГДЫХЪ nt (85) и полъ, цыншовыхъ %к (62) и полъ, вольныхъ А (4),

межи тыми естъ, што ноборъ даютъ рді (114) и полъ, пенезей приходить,

которые того року маютъ быть выбраны, грошей копъ сто тридцать осмь, грошей сорокъ
шесть;

жита дякольного бочокъ пятьдесятъ деветь

и полъ,

овса дякольного бочок* сто

тридцать одна, сена возовъ осмьдесягь пять и полъ, яловицъ одитадцать и пол-ь, барановъ
двадцать три, гусей сто четырнадъцать и полъ, куръ двесте двадцать деветь, яецъ вопъ
тридцатт. осмь, яецъ десеть.

-

213 -

ВОЙТОВСТВО ПОКГИРЪСКОЕ.
Село Покгири.
Егрунъту середънего волокъ м (40).
| Станко Талковичъ, f на плате та
^ І М и к о л а й Талковичъ. i полъ волоки.
I Станько Мазюковичъ
2

^ ' j Янель Борцевичъ.

\ на плате.
i

. . \ Янукъ Ючевичъ. СтанюкъЯновичъ.
т
{
„
'
иі (18)
4
' ) .
Петру къ.
^
1 Сганюкъ Гридкевичъ < на плате та
1

•О ! ( 1 9 ) {
;

I

} Станюкъ Юровичъ. } полъ волоки,
(3) Жданъ Трикевичъ, Павлюкъ Ромак (20) Бесъ Мазюковичъ, МатыкаЯкубъ.
новичъ.
ка (21) Якубъ Миткевичъ.
Шарътинъ Тумашевичъ,'
(4
[нацыншу.
іГв
(22) Олекса Римковичъ на плате,
> i ІПимко Тумашевичъ
(5) Матей Михайловичъ, Юрукъ Матей- к г (23) Матукъ Стулькгевичъ.
кд (24) Тумукъ Миткевичъ, Пашко Митковичъ.
кевичъ, Тумукъ Римковичъ на плате,
(6) Павлюкъ Белевичъ, Андреевичъ
ке (25) Станюкъ,Яцовичъ,Петюкъ Яцовичъ.
Масюкъ.
KS (26) Юрукъ Чижиковичъ, Михайло Бор(7) Ян\ть Пашкевичъ.
3
цевичъ, на плате.
(8) Лаврукъ Пашкевичъ, Юрукъ Шими
кз (27) Юрукъ Михайловичъ, Мась Сокевичъ.
леникъ на плате тая полъ волоки,
(9) Стасювъ Белевичъ, Стасюкъ Барук и (28) Петруль Милькевичъ.
товичъ.
к ^ (29) Войтешко Янушевичъ, Юрукъ Яну(10) Лаврель Бартошевичъ,Жданъ Бортшевичъ, на плате.
ковичъ.
л (30) Стасюкъ Адаловичъ, на плате,
л л (31) Лаврукъ Ясиловичъ, Петрукъ Еестутевичъ, на плате.
ві (12) Стась Богдановичъ, тотъжеСтась
Л8 (32) Янукъ Римкевичъ на плате,
на илате.
лг (33) Станько Бартошевичъ на плате,
п (13) Лаврукъ Стасевичъ.
лд (34) Романъ Юшевичъ, Петрукъ на плате,
ді (14) Юрій Миколаевичъ.
ле (35) Матей Олехновичъ.
а (15) Станько Бартошевичъ на цыншу, а
AS (36) Мась Солен и къ на плате,
полъ въ томъ рову осмдесятомъ прилз (37) Шимко Масевичъ на плате,
нялъ Матюсь Бильшовичъ на цыншу.
ли (38) Павлюкъ Контминовичъ, Петрашъ
si (16) Матюкъ Янутевичъ полъ тягла, а
Контминовичъ.
полъ пуста.
л-» (39) Лаврукъ Яновичъ, Янъ Стасевичъ.
Зі (17) Стась Кижа, Стасюкъ ІОшевичъ на
м (40) Юшъ Петиловичъ, Станюкъ Юдоплате, та полъ волоки.
вичъ.
При тоиъ же селе Покгирсвомъ Жданукъ а Янувъ маютъ застенокъ, e s которого
обадва платятъ грошеі ми ( 4 8 ) ; Мась Соіеникъ за листомъ его ЕНЯЖ. М Ы , держать
морЕговъ вымероныхъ С поля Т (10), съ воторихъ платить въ ровъ по гр. А (4), чини
гр. м (40); тотъ же Мась Соденнкъ особно держитъ волоку съ пашни дверное, ему вы-
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мероную, съ которое водле листу его кн. пил. въ ровъ даетъ по копъ две, а никоторые
повинъности зъ нее (ее) повиненъ давать, побору яловицъ, анн дякла, и одъ то.юкъ вольный. Тамъ же при еемъ Михайло Кречель—войтъ волостпый Покгирскій, такожъ за
листомъ его кн. мил. держитъ, волоку съ пашни дворпое вымероную, на войтонстве вольную; тамже подъ Покгирамп огородовъ тридцать одинъ, съ которыхъ естъ принятых?,
двадцать деветь, а пуетыхъ в (2), съ которыхъ кз (27) платятъ по гр. еі (15), а въдпухъ
по гр. и (8); а надто тые огородники зъ дыму кождого заробить винъни по тести толокъ
лете, чинитъ копъ з (7), гр. ке (25). Притыхъ же огородникахъ Михайло Кречель подъ
домомъ своимъ держитъ моркгъ л (1) сеноя:атный, съ которого платитъ гр. д (4). Селу
усему Покгирскому оддано на Дорошовщизне, почавши одъ Свидерского стены, одъ великое
дороги, у концы волокъ Покгирскихъ моркговъ польныхъ ЛА (40), на кождую волоку по
моркгу; съ тыхъ при цыншу повинни року кождого платить по гр. А (4), чого чини
копъ в (2),'гр. лд (40). Съ поль дворвнхъ Покгирскихъ и Стрелянсвихъ моркги на плате
постановълеиые: Санецъ Кулешевичъ держитъ моркговь аі ( U ) здавна, также платптъ
зъ нихъ по гр. Д (4), чого чини грошей л\д (44); Янукъ Масевичъ моркгопъ s (6) по
грошей кд (24), чого чини гр. кд (24); Шпмко Масевичъ моркговъ s (6) по гр. д ( 4 ) ,
чого чини гр. кд (24); Станко Талковичъ моркговъ s (6) по гр. д(4), чого чини гр. кд (24);
Шотръ Овсяникъ моркговъ € (5) по гр. А (4), чого чини гр. к (20); Янъ—войтъ Околодворный зъ Засетей моркговъ s (6) по гр. А (4), чого чини гр. кд (24); тотъже одъ
моркговъ севожатныхъ А (4) по гр. Д (4), чого чини гр. si (16); Янукъ Пашковичъ моркговъ е (5) по гр. Д, чого чини гр. к (20); Лаврукь Пашковичъ моркговъ Т (3) по гр.
д (4), чини гр. Бі (12); Жданъ Гаврилович*, Стрелый моркговъ сеножатныхъ Г (3) по
гр. А (4), чипи гр. ві (12); Михайло Кречель моркговъ е (5) по гр. Д (4), чини гр. к (20);
тотъ же Кречель подле границы Новгородовъское держитъ моркговъ сепожатъныхъ в (2)
по гр. Д (4), чини гр. и (8); Станко Барюшевичъ моркговъ ś (6) по гр. Д (4), чини
гр. кд (24); тотъже Станко при стене Свидеръского (-епожатныхъ моркговъ держатъ г (3)
по гр. Д (4), чини гр. ві (12); Миклашъ Довкутевичъ моркговъ сеножатныхъ г (3) по
гр: е (5), чини гр. еі (15); Лаврукъ Чижикъ съ товаришами своими держитъ моркговъ г (3)
поля дворного на Стреле по гр. Д (4), чини гр. ві (12); Санько Креглевичъ подъ огородниками межи кустовьемъ держитъ моркговъ сеножатъныхъ в (2) по гр. д (4), чини
гр. и (8); тамъ же подле огородниковъ Миклашъ Довкутевичъ, Иванъ Креглевичъ, а Ондреецъ держатъ моркговъ сеножатпыхъ г (3) по гр. д (4), чини гр. ві (12).
Сума моркговъ тыхъ польныхъ jjr (63), зъ нихъ по гр. Д (4) платятъ, чого чини
ЕОПЪ Д (4), грошей ві (12), а сеножатъныхъ морвговъ кд (21), зъ нихъ такожъ по гр. Д (4),
чого чини копа а (1), гр. кд (24).
Повинность того села Локгирского: зъ волоки кожное тяглое цыншу по гр. л (30),
жита не даютъ, тылько овса по две бочки, по возу сена, гусь л (1), куръ в (2), яецъ к (20).
Съ цывшовыхъ съ кождое въ рокъ по в (2) копе грошей, къ тому поборъ, а по шести
то локъ летомъ целыми днями заробить винни, одъ чого жаденъ воленъ быть не ма, овроиъ
Соленика, который сътое волоки, которую держитъ за листомъ его кияж. мил., я во побору,
такъ толокъ служить не повиненъ.
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Въ томъ селе волокъ тяглыхъ ка. (21) и полъ, зъ нихъ по гр. л (30), чини копъ Т (10),

тр. мс (45), цыншовыхъ волокъ Зі (17) и полъ. зъ нихъ нлатятъ по в (2) копе грошей,
а особливе Соленикъ копъ в (2).

^

^

Сума плату пенежного съ того села Покгирского чини копъ gs (66), гр.,ни (58),
овса бочокъ л г " ( 4 3 ) , с навозовъ кд (21) и полъ, яловицы д (4), барановъ и (8), гусей
л- - (39), куръ ои (78), яецъ копъ л (30); робота тежъ толоки заровъно зъ иншиии седы
повинви; на другій рокъ съ того платъ выбиранъ быть ма.
у

селе Покгцрскомъ полъ волоки

на цыншу,

Матей Бильшичъ

принялъ

съ тое маетъ платить осады копу л (1),

нижли въ тоыъ року п-мъ (80) неповиненъ еще того плату дать, бо еще неуяшва; тамъ
же въ томъ сел

полъ волоки пуста. Подъ тымъ селомъ фольварокъ его княж. мил. есть

пустый, у которомъ будованья естъ, домъ, въ немъ еветлицъ в (2), комора пустая, другій
домокъ,' светлицъ

в (2)

и комора ненаправна;

третій

домокъ.

въ немъ

гридня,

сень

и клетъка.

СелоСтрела.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

г

л
г*

€

(6)
3

й

Кгрунъту середънего воловъ л (30).
(9) Яс.юкъ Романовичъ, Сенько РомаМатмсъ Ревяка, Лаврукъ Ромагановичъ.
ковичъ.
V (10) Мисюкъ Ромааовичъ.
Янукъ Богдановичъ, Миклашъ
аі (11) Тумукъ Шимвовичъ.
Мартиноиичъ.
ві (12) Матей Масевичъ.
Янукъ Приступа.
гі (13) Михайло Шимковичъ, Каспоръ РеСтавюкъ, Шимукъ Богдановичи.
вяка.
Жданъ Мацъковичъ, Совостюкъ Руді (14) Виткель Яновичъ, Мартинъ Надиковичъ.
рутевнчъ.
Игнатъ Гавриловичъ, Сенюта Иг-

натовичъ.
(7) Матукъ Мисюковичъ.
(8) Мисъ Станькевичъ.

еі
si

(15) 1 К г Р И Е Г Ъ
( Приступове.
) Покгронди.
I
(16) Вогушъ Ревяка, Михайло Ревяка.

Другая полапгь того семь Стрелянского.
Зі (17) Болътрувъ Нарелевичъ.
йі (18) Мартинъ Стецъкевичъ, Пашко Овсяникъ, на плате тая полъ волоки.
£і (19) Янукъ Гавриловичъ, Сахоръ.
к (20) Павлюкъ Нарутевичъ на цыншу.
ка (21) Юрукъ Нарелевичъ, Павлюкъ Нарутевичъ.
кв

(22) Нарель Моньтвиловичъ.

кг (23) Мивлашъ Доввутевнчъ.
кд (24) Симоаъ Гаврилович*, Петрувъ Овеяв ИЕЪ, і а плате таа оадъ волоки.

ке (25) Са'нько Креглевичъ, на плате,
кз (26) Жданъ Гавриловичъ.
кз
ки

(27) Явубъ Гавриловичъ.
(28) Жданукъ

Янушевпчъ

Кукгейко,

' Ясюкъ Демъяновичъ.
к.0. (29) Петрувъ Ст&селевичъ.
А

(30) Павлювъ Венцковичъ, Якубъ Гавриловичъ, на плате тая иолъ волоки.

-

216

-

Тамъже въ томъ селе Стрелянскомъ зсмянинъ его княж. мил. панъ Свидерскій держитъ волокъ в (2) за датою его княж. мил., зъ нихъ жадное речи дать не повиненъ.
Тому селу усему придано моркговъ сеножатныхъ л (30) при Зблянской границы,
которыхъ, кгды имъ Зблянцы быдломъ не попасутъ, або потай покосивши травою не звезутъ, а вцале они сами тыи моркги покосивъши сено звезутъ, теды повинни будутъ при
цыншу кождого року съ тыхъ моркговъ съ кождого заплатити по гр. г (3). чого чина
копа д (1), гр. л (30), а два моркги Свидерскому оддано.
На томъ же полю Стреляньскомъ Петюкъ Раклевичъ, бояринъ, держитъ застенокъ
на служб боярской, на немъ домомъ своимъ седитъ, прозываемый Величковыцизна. На
тойже Величъковъщизне оддано Стреляномъ земъли моръкговъ осмь за то, же въ томъ селе
Стрелянскомъ деветь волокъ не сполна вымероны были, теды докладаючи имъ тыхъ волокъ. тую
осмъ моркговъ имъ придано и неповинни они съ тыхъ моркговъ никоторого плату давать.
Повинность того села, яко Покшръского. Тяглыхъ волокъ K S ( 2 6 ) И ПОЛЪ ІІО гр. л (30),
чини к о п ъ п (13), гр. еі (15), цыншов. волокъ три и полъ по копъ в (2), чини копъз(7).
Сума плату пенежного села того чини копъ кд (21) грошей лк (45). Овса дякольного бочокъ нг (53), сена возовъ KS (26) и полъ, гусей л" (30), куръ i (бО), яецъ копъ
Г (10) и к (20), яловицы, бараны заровно зъ иншими повинни.

Село

Литыца.

Кгрунъту подлого волокъ двадъцать одна.
л
в

(1) Пашко Войтковичъ,
(2) Матьфей
Креглевичъ,

Петрукъ

Митковичъ, ново принялъ.
Иванъ Креглевичъ, Марътинъ Нарейковичъ.
Анъдрей Сидоровичъ.
Лаврукъ Величъковичъ.
Богданъ Миткевичъ, Михайло Крегель, новонринялъ на цыншу.
Нарукъ Станькёвичъ, Петръ Потпнъ,

г

(3)

д"
е
s

(4)
(5)
(6)

3

(7)

и
£

на цыншу та полъ волоки,
(8) Войтехъ Микъшичъ на цыньшу.
(9) Петръ Потинъ на цыньшу.
Матей Потинъ. {
- • ПОТИНЪ I! на цыньшу.
Якубъ
При

томъ селе моркговъ

di

(11) Арътюхъ Янушевичъ.

^і

(12) Юрукъ Приступа, Климукъ, Степанъ, Янукъ.

гі

(13) Митко Монъковичъ, Петрукъ Миткевичъ.
Ді (14) Якубъ Михновичъ, Юрко.
«i (15) Веньславъ Лапеня.
si (16) Матей Потинъ на цыншу.
Зі (17) Матей Текунъ на цыншу.
иі (18) Матысъ Якубъ, Янушъ Шимко
Анъдреевичъ.
•^і (19) Каспоръ Ревяка на цыншу.
к (20) Михайло Крегель, | На плате таи
(21) Тотъже Михайло.) волоки обедве

сеножатъныхъ к (20) по гр. е (5).

Также при границы

Збляньской, который если они сами покосетъ и сено звозять безъ шкоды евоее, теды будутъ
повинни при цыншу по гр. € (5) заплатити, што учини копа Д ( і ) , гр. м (40).
Ловтіъностъ того села Литыцкоіо.

Зъ волоки тяглое цывшу по гр. h (15), дявла

жадного недаютъ, тылько ио возу сена и поборъ; а сь цввакяыхъ по грошей
цыншу, а но шести толокъ днями целыми лете заробеть виіъня и поборъ.

— 217 Въ томъ селе волокъ тяглыхъ аі ( Ц ) по гр. Ь (15), чини копъ в (2), гр. ме (45)
Цыншовыхъ волокъ £ (9) по гр. н (50), чини копъ з (7), гр. л (30); приходить пенезей
съ того села копъ аі (11), гр. не (55), сена возовъ аі (11), гусей и куръ ж (40), яецъ
копъ 3 (6), м (40).
Въ томъ селе новопринятая волока одна, то естъ, Михайло Ерегель полъ волоки на
цыншу, а Петрукъ Милькевичъ полъ волоки на службе тяглой. Съ тое волоки на другій
рокъ прибуде плату гр. лв (32) и полъ.

•

Село Олехновичи.
Кгрунъту
а

подлого волокъ ar (11).

(1) Терешко Ивановичъ на плате.

. ) Масюкъ Покгронди. {
6 л
тт
) на плате.
R
(2) Нарувъ Коржель, Жданъ Анъ' \ Стась Нетюкъ.
i
товичъ.
3
(7) Парфенъ Гончаръ.
(3) Масювъ, Юркгель Резановачи.
и
(8) Масюкъ Покгронди.
Ь
(4) Семенъ Петрашевичъ.
&
(9) Лаврукъ Гуничъ, Болтрукъ.
е
(5) Стасюкъ Грядкевичъ, Каспоръ МаГ (10) Стась Нетюкъ.
теевичъ.
аі (11) Волока въ пусте лежитъ.'
Тому селу придано морвговъ польныхъ 5і (16), съ которыхъ естъ принятыхъ и (8),
зъ нихъ по гр. г (3) гр. кд (24), а пустыхъ осмъ. Тыежъ Олехновцы держатъ моркговъ
сеноясатныхъ Г (10), зъ нихъ по гр. г (3), чини гр. л (30), моркгъ пустый а (1).
Повинность того села, яко у Литицы, волокъ тяглыхъ к (20) по гр. еі (15), чини копъ
и (2), цыншовыхъ в (2) по гр. н (50), чини копа л (1), гр. м (40). Приходи усихъ пенезей копъ д (4), гр. лд (34), сена возовъ к (20), гусей к (20), куръ si (16), яеп,ъ копъ
Г (3), к (20), яловицы, бараны заровно зъ иншими.
s

Село Судъники.
Егрунъту
а

подлого волокъ десеть.

(1) Иванъ Саньцовичъ Окула, насудъницстве^

в

(2) Жданъ Антоновичъ.

г

(3) Санецъ Еулешъ на цыншу.

д

(4) Жданъ Римъковичъ,
Дудка.

Гришко

I
s
3
и
&

(5) Арътюмъ Приступа, Лаврукъ Петьковичъ.
(6) Юрко Петьковичъ.
(7) Стась Нетюкъ, Петрукъ.
(8) Кунецъ Анътоновнчъ, Семенъ.
(9) Василь, Гринецъ Антоновичи.
Т(10) Санецъ Еулешъ на цыншу.

Потнъность того села, яко въ Литицы и въ Олехновичахъ, волокъ тяглыхъ з (7) же
гр. сі (15), чини вопа а (1), гр. мс (45f, цыншовыхъ волокъ в (2) по гр. н (50), вииа
копа а (1), гр. м (40), на судницъстве волона а (1), съ тое ничого не повинен*» одто
только начинье деревеюе до двора робить. Приходитъ пенезей готовнхъ съ того седа воп%
(3), гр, к€ (25), сена возовъ 3 (7), гусей з (7), кур* A і(14), яец-ь ЕОПЪВ (2), к (20),
яловицы, бараны 8аровно %ъ иншими селн.
28

- 218 Село Коритъница и Дубровка.
Волокъ Г (10) и полъ кгрунъту подлого.
гр. м, то естъ, съ того застенку,

а

(1) Стецута Василевичъ.

в

(2) Стецукъ Миньцовичъ, Хома Миньцовичъ.

на которомъ домомъ седить.
(6) Анъдрей Русакъ, полъ • волоки.
Марътинъ Янковичъ, Валюкъ Ма(3) Дмитръ Мвньцовичъ, Степанъ.
г
теевичъ.
(4) Якубъ Болтромеевичъ, Валюкъ Ма- 3
А
(7) Станюкъ Якубовичъ, Павлюкъ Новикъ.
теевичъ, Степукъ Матысовичъ.
и
(8) Яковъ Карповичъ.
(5) При томъ селе съ перевозу Везо(9) Трохимъ Карповичъ.
вецкого зъ волоки Матей Приступа
(10) Яковъ Карповичъ.
А особливе подъ рубежомъ Везовецкимъ Янукъ а Тишукъ застенокъ обадва держать,
зъ него даютъ гр. л\ (40), а Стецукъ Кгелда зъ моркговъ Т (3) сеножатныхъ по гр г (3).
Повгмъность тыхъ обеюхъ селъ. Платять съ кождое волоки цыншу по гр. м (40),
a бедве сіола споломъ кождого року повинни до двора его кн. мил. Здетельского три бочки
соли крупястое дать, летомъ толокъ s (6) съ кождое волоки заробить, тежъ повинни зъ
лесничимъ его кн. мил. Коритъницкимъ до пущи его кн. мил. Коритъницъкое, иле кроть
имъ лесничій укаже, ити и зъ нимъ посполу тое пущи боронить, бо самъ одинъ лесничій
пущи уборонить не може, кгдыжъ тамъ на самой границы Зблянской и Яворской.
Сума пенезей съ тыхъ селъ обеюхъ копъ з (7). гр. л ^ (49), а соли бочокъ Т (3).

Село Лавъный мостъ.
Кгрунъту подлого волокъ si (16).
•ь (э) Тотъже Микита.
(1) Михалъ Олисеевичъ.
Т (10) Федько Бубенъ.
(2) Марътинъ Прихожій.
fi (11) Тимохвей.
(3) Мартинъ Ходанъ.
ві ( 1 2 ) Лаврукъ Юрковичъ.
(4) Юрко Перевозникъ.
п ( 1 3 ) Матей Дума.
(5) Микель Стасевичъ.
Ді ( 1 4 ) Иванъ Кошка.
(6) Иванъ Ворошовичъ.
Ъ ( 1 5 ) Пашко Ванакгиръ.
(7) Кузьма Ворожъ.
sr (16) Степанъ Покладъ.
(8) Микита Вонокгиръ.
По'втъностъ того села, яко въ Пинчнчахъ, зъ волоки по гр. л (30), а толокъ летомъ
зъ волоки по s (6) дней винни; одъ волокъ й\ (16) приходить пенезей копъ и" (8).
Сума войтовъства Покгиръского: волокъ усихъ рда (140) и полъ, то есть, тяглыхъ
од (74), цыньшовыхъ s a ( 6 l ) и полъ, новоиринятыхъ д (1) и полъ, вольныхъ в (2), въ пусте
дежачихъ л (1) и полъ, межи тыми есть што поборъ даютъ рА (Ю4). Приходи пенезей
готовых*, которые того року маютъ быть выбраіш, копъ сто двадцать четыре, грошеі
кз (26), a вадругійроЕъ прибуде копа л (1), гр. 7в (32) и пол*; дякольного овса бочовъ
чз (97), сена возовъ од (74), яловицъ одъ тыхъ, которые повинни поборъ давать, приходи
десеть, •' волоки чотыри збываютъ, барановъ ка (21), гусей рА (104), куръ си (208), яецъ
яецъ
кошь АС (35), & (40).
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ВОЙТОВЪСТВО ОХОНОВЪОКОЕ.
Село Еунашевичи.
Кгрунту середънего волокъ л '30).

и
S
Г
аі
ві
гi
ді

(1) Василь Евълашевичъ, Иванецъ Евълашевичъ.
(2) Матъфей Клюкотневичъ, Лукъянъ
Зеньковичъ.
(3) Ярошъ.Лагачевичъ, Матфей Клюкотневичъ.
, ч ) Даннло ( Колесниковичи.
i) Дмитръ
(5) Гринецъ Смолодовичъ, Игнатъ Смолодовичъ.
(6) Прокопъ Лагачевичъ, Прокопъ Сезеневичъ.
! Михаль
(Т' • Степанъ. Абрагимовичи.
(8) Панасъ Смолодовичъ, Павелъ Панасовичъ.
(9) Яковъ Рудиковичъ.
(10) Минь Ворысовичъ, ИванъМиневичъ.
(11) Лукъянъ Борнсовичъ, Сергей Остейковичъ.
(12) Мишко Рисичъ, Матъфей Мишковичъ.
(13) Овула Смолодовичъ, Василь Овуличъ.
(14) Онисей Мякишовичъ, Гринецъ Ота-

еі

(15) Левонъ Дудуйко, Денисъ Левоновичъ.
si (16) Зенецъ Остаповичъ, Явовъ Остейковичъ.
Зі (17) Богданъ Сорочичъ.
иі (18) Анъдрей Сорочичъ, Степанъ Сорочичъ.
•&І (19) Даеило Рисичъ.
к (20) Ганецъ Рисичъ, Симонъ Текунъ.
ка (21) Ицукъ Сорочичъ.
кв (22) Иванецъ Шейти, Анъдрей Гиньцевичъ.
кг (23) Панасъ Клишевичъ, Гринь Клишевичъ.
кд (24) Наумъ Мацукевичъ, Гриеь Мацукевичъ.
ке (25) Жданъ Оношковичъ, ВасилейПрихожій.
KS (26) Левонъ Дудуйко, Василь Дудуйко.
кз (27) Степанъ Оношковичъ.
к и (28) Евъхимъ Мацукевичъ.
к> (29) Данило Скибичъ, Жданъ Остейковичъ.
л (30) Панасъ Евълашевичъ.

повичъ.
При томъ селе застенокъ надъ р кою Молчадью, который держить и домомъ седить
Федоръ Бейко, которого ачъ пещана, але предъсе волока есть, съ которого повиненъ піатить по гр. л (30).
Повинность тою села: зъ волоки по грошей семидесятъ цыншу въ рокъ платять,
роботы жадное, ани побору не повинни, окромъ толокъ летомъ съ кождое волоки по
шести дней целыми днями заробить винъни, а зиме по четыре возы дровъ у дворе положить; къ тому водлугъ давъного звычаю до пущи, до тесанья дерева и спущанья будуть
повинни на властъную потребу до двора его княжацкой милости, аби се тежъ въ пущи
шкода не деяла, онижъ 8Ъ иньшими селы своими Охоновъскимі при лесвичомъ перестерегать мають. Учини цыншу по грошей о (70), зъ волокъ л (30) копъ дс (36), гр. д (30).
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Тамъ же огородовъ л (30), съ которихъ принятыхъ кд (24), а въ року теперешънемъ п (80), принятыхъ в (2), въ пусте лежачихъ д (4), съ тыхъ кд (24) повинънн
платить цыншу въ рокъ съ кождого по грошей к (20) и кътому также n o ś (6) толокъ
кождый зъ огорода заробить, чини отъ огородовъ копъ три, гр. ві (12).
Сума плату денежного съ тото села копъ тридцать осмь, грошей сорокъ два.
На другій рокъ сътого платъ выбиранъ быть ма. Лавринъ Юдковичъ приеялъ въ року
теперепшемъ огородъ Степановъскій. Сенецъ Ходеневачъ огородъ Пуковскій.

Село Промшв а.
Егрунъту середнего волокъ кд (24).
а

(1) Гринецъ Лакасичъ, Тимошъ Ла-

в
г
А
С
S

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

касичъ.
Уласъ Пилиповичъ, Абрамъ.
Андрей Бобровичъ.
Ерома Евъсейковичъ.
Василей Еостень.
Федоръ, Данило Лисковичи, Занецъ
Пилиповичъ.

(7) Иванецъ Ганюковичъ, Данило Лискевичъ.
(8) Михалъ Хомичъ, Одисей Евъсейковичъ.
(9) Омельянъ Евъсейковичъ, Степанъ
Дискевичъ.
аі
iii

(10) Демидъ Анъдреевичъ.
(11) Тотъ же Демидъ.
(12) Прокопъ Отаповичъ, Панасъ Отаповичъ.

п (13) Федецъ Осташковичъ, Матфей Ганюковичъ.
Ді ( 1 4 ) Василь Репеховичъ.
еі (15) Васюта Репеховичъ.
si (16) Жданъ Оношковичъ.
31 (17) Васюта Ганюковичъ, Гринецъ Лакасичъ.
йі (18) Иванъ Яцуковичъ.
•^і ( 1 9 ) Иванъ Дедковичъ.
к (20) Демидъ Анъдреевичъ, подлая, на
копе грошей здавна тамъ держить.
ка (21) Олисей Евъсейковичъ, Сопронъ
Еоваль.
кв (22) Максимъ Хомичъ.
кг (23) Дорошъ Мякишевичъ.
кд (24) Петрашъ Яцуковичъ.

Довгтножъ тто села вшеляка, яко первъшого Еунашевичъ.
Сума плату пенежного копъ КЗ (27), грошей н (50).

Село Клишевичи.
Егрунъту середнего волоаъ Г (10).

а

(1) Грннъ Рудикъ, войтъ Охоновъскій,
на войтовстве вольная.

Bj

г

(2) Гостило Чешейво.
(3) Федоръ Орабовичъ, Ленецъ Ора-

s
3

и
•€

бовичъ.
А

(4) Степанъ Динкевичъ.

С

(5) Василь Дудввевичъ.

1

(6) Пацукъ Федевичъ.
(7) Стецъво Елишевичъ.
(8) Тишувъ Елишевичъ.
(9) Паеасъ Елишевичъ, Гринь Елншевичъ.
(10) Овула Елишевнчъ, Тімошъ В і и шевичъ.

-

-
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Повинность того села, яко первшихъ двохъ Промъшвы и Кунашевичъ.
Сума плату пенежного съ того села зъ волокъ & (9) копъ Т (10), грошей л (30).
Волока одна вольная на войтовъстве, съ которое не повиненъ цыншу платить. Охоновскіе
новики надъ рекою Промшвою подлого кгрунту волокъ г (3).
г
(3) Елииецъ Никипоровичъ.
(1) ł

а

. , } Яцукъ Старый.

Б

Повинность ихъ зъ волоки по грошей л (30) платять, а толокъ по й (6) летомъ
заробить винни. Тамъ же подъ домомъ своимъ Яцукъ Старій держить на Дубровце моркговъ
польныхъ подлыхъ деветь, съ которихъ повиненъ платить по гр. в (2), гр. иі (18). Тамъ же
подъ тымъ сельцомъ неподалеко нива Панева, на которой естъ вымерено моръкговъ к (20),
которіи держать подданные зъ села Промшвы человековъ шесть: Дорошъ, Макъсимъ, Жданъ,
Васюта, Предко, Ивашко, Дедъковичъ; съ тыхъ моръкговъ тые подданные мають на кожъдыи
рокъ по копе одной цыньшу платить. Тежъ на Лисицахъ естъ моръкговъ польныхъ ві (12),
которіе держать на плате Промшвяне, повинни зъ нихъ по гр. в (2), чини грошей кд(24),
то естъ: Демидъ Анъдреевичъ, Степанъ Лискевичъ. Тежъ подъ Дрочиловомъ у Жиринъкахъ
естъ моркговъ польныхъ •& (9) и полъ, которіи держить Омельянъ Ляхъ съ Промъшвы,
повиненъ зъ нихъ платитъ по гр. в (2), гр. <н (19). А особливе подъ нивою Паневою
естъ моркговъ польныхъ и (8), которіе держать подданные съ Промъшвы—Олисей Гринецъ
иЕстенъ, зъ нихъ повинни платить по гр. в (2), гр. й\ (16). А у Старинъкахъ естъ моркговъ сеножатныхъ д (4), а польныхъ г (3), который уси лавъникъ Кунашевъскій Евъхимъ
въ року теперешнемъ п (80) на цыньшу принялъ. съ которихъ буде повиненъ цыньшу платить зъ моркговъ польныхъ по гр. в (2), а зъ сеножатныхъ по гр. г (3), чого чини гр.
иі (18), але того року п (80) одъ моркговъ польныхъ не повиненъ дать, бо ихъ еще неуживалъ.
Сума плату пенежного съ того сельца чини копъ г (3), грошей и.©. (59).
Сума тыхъ усихъ моркговъ на розныхъ местцахъ польныхъ естъ | і (61) и полъ, а
сеножатъныхъ д (4). А ижъ въ тыхъ селахъ Охоновскихъ робять некоторые железо, теды
водлугъ давъного звычаю одъ кождыхъ меховъ платить маютъ у кождый рокъ кождый при
цыньшу по грошей л (30), которихъ естъ теперь и (8). Приходи одъ нихъ копъ Д (4).

Село Новоосаженое у новинахъ,
въ немъ волокъ сі (15) кгрунъту барзо подлого.
(1) Степанъ Оношковичъ, Игнатъ Кли-

s

(6) Сенько Бокачъ, Игвать Больдичъ.

в

шевичъ.
(2) Митько Отапъцовичъ, Прокопъ Ва-

3
И

(7) Василь БОЛЬДИЧЪ.
(8) Ивашко Дьяковичъ, Иваеъ Колесникъ.

у
д

левъчичъ.
(3) Адамъ Литвинъ, Иванъ Курда,
(4) Павелъ Пучокъ, Яковъ Елюкот-

4
Г

л

пеіііічъ.

€

] Лукъянъ
(5) J
к
') Федукъ.

[
Колесниковичн.
I

(9) Тимошъ Прихожій, Игнатъ.
(10) Иванецъ Новикъ, Яковъ Оношвовичъ.
аі (11) Никипоръ Качановичъ, Михалъ
Колеснивовичъ.
iii (12) Жданъ Качанъко.
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гі (іЗ) Анъдрей Балевчичъ, Федоръ Бобровичъ.

ді (14) Яковъ Тимошовичъ.
€і (15) Гаврило Яцуковичъ.

Повинъность того села Нового, яко на Устью, зъ волоки цыныпу въ рокъ платить
мають по грошей л (30); дякла, ани побору жадъного не винни давать.
Сума плату пенежного съ того села копъ з, гр. л (30). А ижъ въ томъ селе волоки
не сполна вымероны были и выгону для быдла немели, теды довладаючи тыхъ волокъ ихъ,
придано тому селу усему въ Новинахъ у трехъ местъцахъ болота, то естъ прозываемое
Евъсеево, а другое Яцуково, а третёе Микитинъ Станокъ, то все на выгонъ, с ь того они
никоторого плату давать не повинни.

Сел о

Устье.

Кгрунъту подлого волокъ гі (13).
и
(8) Нивипоръ Мельниковичъ.
(1) Юрко Перевознивъ.
•§• (9) Михаль Олисеевичъ.
(2) Степанъ Покладъ.
' (10) Федоръ Свиридовичъ.
(3) Матей Дума—лавникъ.
*• (11) Марътинъ Милькевичъ.
(4) Василь Матеевичъ.
ві (12) Федецъ Ючевичъ.
(5) Марътинъ Ходановичъ.
гі (13) Олиферъ Василькевпчъ.
(6) Федоръ Лукъяновичъ.
(7) Степанъ Свиридовичъ.
Тыежъ Устяне держатъ застеновъ усему селу приданий Повладовсвій, даютъ зъ него
при цыньшу кождого року по грошей л (30). Тамъже подъ селомъ тыежъ Устяне подъ
самымъ дворомъ держать моркговъ польныхъ аі (11), зъ нихъ по гр. А (4) платить винни,
грошей л\д (44).
Повинность того села: зъ волоки платять цыншу по гр. 5\ (30), а по шести толокъ;
дякла, ани побору жадного невинни давать.
Сума плату пенежного съ того села чини копъ з (7), мд (44). Тамъ же подъ тымъ
селомъ на устью у войтовстве Охоновскомъ естъ фольваревъ его княжацкой милости, у
которомъ то будованье остало, светлицы на противко себе стоятъ объ одной сени две.
Сума въ томъ войтовстве Охоновскоиъ волокъ съ тымъ застенкомъ, на которомъ Бейко
седитъ, усихъ естъ ЧФ (99), съ тыхъ на войтовство вольна а (1). Приходить пенезей,
которіе иаютъ быть того року выбраны копъ р (100), гр. £ (9). А на другій рокъ прибуде гр. кв (22).
а
в
г
д
е
s
3

Села

Фольваръковие.
Ходевичи Село.

Кгрунту середнего волокъ зі (17),
(4) Павлюкъ Давыдцовичъ, Иванъ
(1) Ніотръ Яселевичъ.
Яцуковичъ.
(2) Мацко Станевичъ, Тимошъ Сето(5) Степанъ Воробей, Евъеей Воробей.
ковичъ.
(6) Провопъ Покладовичъ, Олекъсей
(3) Мацко Станевичъ, Жданъ МацкоОстаповичъ.
во :ъ.

-
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(7) Иванъ Яцуковичъ, вольна на ти- f i
ді
вунъстве.
еі
(8) Остапъ Овдеевичъ.
, ч } Остапъ, Оверко, { _
9
.
'
М Сенюковичи.
si
') Степанъ.
i
(10) Иванецъ Гридюковичъ, Микута 31

3
и
,$,
Т

(13) \\ Петръ Дойлида, вольныхъ в (2)
(14) ) на дойлидстве.
(15) Гришко—пивоваръ, вольныхъ в (2)
на пивоварстве.

(16)
(17) Семенъ ключникъ дворный, вольна
на ключницство за листомъ его княж.

Маньчуковичъ.
&\ (11) Василь Маньчуковичъ, Мелехъ.
ві (12) ФилонъДьяконъ, вольна за листомъ

мил. и десеть моркговъ вольныхъ
держитъ.

его кн. мил.
Въ томъ селе волокъ тяглыхъ Т (10), вольныхъ волокъ з (7).
Повинъность того села: съ кождое волоки платятъ цыншу по грошей л (30), дякла,
овса по бочокъ S (2), сена возъ а (1), поборъ, робота заровно зъ иншими селы.
Сума плату пенежного еъ того села чини копъ пять, овса бочокъ к (20), сена возовъ
Г (10), гусей Г (10), куръ к (20), яецъ копъ г (3), к (20). Яловицы, бараны, яко села
иншіе.

Село Розважа.
Кгрунъту средного волокъ лз (37).

в

Т
А
.с
s
3

(1) Юрій Клюковичъ.
(2) Масюкъ Бортковичъ.
) Левонъ
Шустики.
j Демьянъ
(4) Петръ Кудловичъ, Петръ Шустикъ.
(5) Гришко Анъдреевичъ.

V Матей

j

Страховичи

j Мартинъ I
Мартинъ
Свибовичъ,
(7)
Рачъко.

)Адамъ

.

Пронюкъ

{ Венцутичи.

; Гришко , I
O) Янъ Петрашковичъ.
(10) Микъ Стецовнчъ.
dl

ві

п
Al
er

(U)

1

Ш и м К 0

) Станювъ
Янъ
Масюкъ

( Венцутичи.

I

(16) Петрукъ Станьковичъ, ЯнукъЖиб-

Зі
иі

ковичъ.
(17) Матей Жибковичъ.
(18) Олехно Яцковичъ, на плате.

*

°НДР0ВИЧИ-

) Матукъ

; Шимко
к (20) Ловръ Сеньковичъ, на плате,
кл (21) Мишко Шосковичъ.
кв (22) Стасюкъ Анъдрейковичъ, ЕскоДаниловичъ.
кг (23) Петрукъ Свибовичъ, Ясюкъ Мошничъ.
кд (24) Мась Турчинъ, Станюкъ Веньцуке

тичъ.
(25) Ленецъ Гостиловичъ, а тивунъ Розвазскій, приняли волоку пустую
Лобоцковьскую въ року теперешнемъ П (80) на плате.

Егилевичи.

(13) Стась Нарутевичъ.
(14) Петрукъ Месоедовичъ
(15) Яаъ Сорока.

si

Розважъ рускій.
KS (26) Михалко

Еобыльчичъ,

Исаиьцоппчъ.

Матюшко
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КЗ (27) Степанъ Ленъцовичъ, Левонъ Совоневичъ.
ки (28) Ленецъ Гостиловичъ, на бортницстве, тотъ не робитъ, але цынш ъ
платитъ.
(29) Левонъ Иваньцовичъ.
} Занюкъ
{{
(30)

1 Лукьянъ

д* (31) І

икъ

1

Еобильчпчи.

лв (32) Еско Даниловичъ, Дорошъ Ивановичъ.

-

лг (33) Ленецъ Кобылъка, Иванецъ Прихожій,
лд (34) Сенько Пупошичъ, Якимъ Пупошичъ.
лс (35) Трохимъ Пупошичъ, тивунъ, на
тивунстве вольная волока одъ плату.^s (36) Омельянъ Плеску нъ, Трохимъ Ковалевичъ.
лз

(37) Якимъ Корольковичъ, Масюкъ
Кгенюкъ на плате, та полъ волоки подлая на гр. л (30).

Тежъ Розважане зъ села Руского держатъ застенокъ подле стодолы, платятъ зъ него
цыншу по гр. к (20) кождого року. При томъ селе Розвазскомъ естъ моркговъ польныхъ к (201. съ кождого водле постановенья давного платятъ по гр. з (7), чини копъ в (2),
к (20). Тамъже огородовъ садпбныхъ естъ йі (18), съ кождого платятъ по грошей еі (15),
чого чини копъ д (4), л (30). А въ концы тыхъ огородовъ Юрій Адамовичъ держитъ
иоркговъ польныхъ к (2) и полъ, зъ нихъ платить по гр. е (5). гр. ві (12) и полъ.
Тымъ обеюмъ селамъ придано моркги сеножатъные въ Думъбле и въ Тисове, которыхъ
естъ к (20) и полъ, платятъ зъ нихъ по гр. 7 (3), того чини копа л (1) и полъ, а два
моркги пану въ Думбле оддано. Тые Розважане особливе держатъ съ поля дворного Розвазского вымероныхъ и на плате постановленныхъ моркговъ | г (63), съ которыхъ при
цыншу повинни платить по гр. f (3), чого чини копъ г 'Щ/& (9).
Повинность того села ттлыхъ, яко въ Ходевичахъ, цыншовые платятъ по гр. п (80)
п къ тому поборъ увесь.
Въ томъ селе волокъ тяпыхъ лв (32), а на плате в (2) и полъ, съ которыхъ платять водле давъного постановенья по гр. п (80), а съ полъ волоки, которая естъ подлейшая одъ иншихъ, Масюкъ Кгенюкъ нлатитъ гр. л (30), волока вольная на тивуна д (1) г
а ноЕопринятая одна.
Сума плату пенежного съ того села чини копъ лл (31), грошей кг (23). А на другій
рокъ съ тое волоки, которую Ленецъ а тивунъ Розвазскій приняли, платъ выбиранъ быть
аа, съ которое прибуде плату копа л (1), гр. и (8), овса дякольного бочокъ ад (64), с на
возовъ лв (32), гусей лс (35), куръ о (70), яецъ копъ аі (11)/л1 (40), барани, яловицы
ровно зъ иншими.

Сельцо неоселое на Корснику.
Кгрунъту середнего волокъ $• (9).
Люди зъ Розважи держатъ волокъ i (7), a дв
оддать рачилъ.
(1) Лукьяеъ Сидоровичъ.
(2) Петръ Кобылъва.

волоки его княа:. мил. ІШлярскому

(3) Давило ТИВИЕЪ.
(4) Ероша Лаввикъ.
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(6) Ленецъ Кобылка.
) СеньЕО
Пупошичи.
3
(7) Панасъ Мельникъ.
W/Иванъ.
Съ кождое платятъ по копе а (1), учини копъ 3 (7).

Село Куръпеши и Заполье.
Кгрунъту

середнего волокъ ді (14).

Заполье.
а
в
f
А
с

(1) Романъ Пашковичъ, Масюкъ Мицутичъ.
(2) ІОдко Юшовичъ, Станиславовая.
(3) Венцувъ Романовичу Жданъ Якубовичъ.
(4) МасьЮшковнчъ—тивунъКурпешскій. Петръ Юшковичъ.
(5) Стась Юхновичъ, Мась Станькевичъ.

R у р ъ п е ш и.
s
3

(6) Тумукъ Рпмъдевичъ, Янукъ Римъдевичъ.
(7) Адамъ Мацъковичъ.

.

| Ясюкъ Адамовичъ (
*• ' j Адамъ Мацковичъ. \ на плате.
) Жданъ Мацъковичъ i
• - ^ ' { Юркгель Сеньковичъ { на плате.
(10) Рачко, Бель Симоновичъ.
аі (11) Стась Наръковичъ. Масюкъ Мартиповичъ.
вг (12) Микель Римдевичъ, Мась Юшковичъ, на тивунстве вольная одъ
вшелякого податку.
?і (13) Янукъ Васьковичъ, Жданъ Рачъковичъ. '
ді (14) Павелъ Романовичъ, полъ волоки
ново принялъ на службе тяглой,
а полъ волоки пусто лежить.
н

Тамъ же подъ Курпешами одъ стены Засецкое Венславъ Хрищовичъ держитъ моркговъ
польныхъ осмь, зъ нихъ платитъ по гр. г (3), чини гр. кд (24). Тамъ же Мась Юшъковичъ.
а Венцко Романцовичъ держатъ огородъ, съ которого обадва посполу даютъ грошей еі (15).
Тамъ же Стась Марътинковичъ, а Романъ держатъ моркговъ польныхъ пять, зъ нихъ по
грошей пети, грошей кс (25).
Въ тыхъ обеюхъ селахъ волокъ тяглыхъ Г (10), цыншовыхъ в (2), новопринятая полъ,
на тивупстве вольная одна, а въ пусте лежи полъ.
Повинность тыхъ обеюхъ сіолъ, зъ волоки тяглое по гр. л (30), дякла овса по две
бочки, сена но возу а (1), по гуси а (1), к у Р ъ по в (2), яецъ но двадцати, а съ цыншовыхъ по в (2) копе и поборъ.
Сума плату пенежного, который ма быть того ровувыбранъ, копъ Г (10), гр. д (4),
овса бочокъ к (20), сена возовъ Г (10), гусей ві (12), куръ кд (24),' яецъ копъ д (4),
яловицы, бараны; робота, толоки заровно зъ инпшми селы винни. А на другій рокъ прибуде плату грошей еі (15).
Сума сіолъ фольваръковыхъ волокъ ое (75), то естъ тяглыхъ нв (52), цыньшовыхъ
йі (12), новопринятыхъ а (1) и полъ/ вольныхъ на тивунстъво Т (3), а за листы его
княж. мил. дьяконъ, дойлида, иивоваръ, ключникъ дворный держатъ s (6), а нолъ волоки
пусто лежитъ; съ тыхъ што поборъ даютъ нз (57).
29

-
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Цриходитъ пенезй готовыхъ съ тыхъ селъ фольваръковыхъ, которые маютъ быти того
року выбраны грошей копъ пятьдесатъ три, грошей двадцать семь, a надругій рокъ прибуде копа л (1), гр. ле (35). Дякольного овса бочокъ сто чотыри, сена возовъ пятьдесятъ
два, яловицъ пять и полъ, барановъ di (11), волоки в (2) збываютъ, гусей пятьдесятъ семь,
вуръ сто четырънадцать, яецъ копъ деветнадцать. Бояре, которые волоки пенежные держатъ: Петръ Молдуть у Карачевичахъ зъ волоки копу одну, Адамъ Молдуть зъ волоки
копу одну, Лаврукъ Молдуть зъ волоки койу одну, Томукъ Молдуть съ полъ волоки гр.
л (30), Матъяско Миклашевичъ съ полъ волоки копу одну, Ленартъ Жиборътъ зъ Розважи,
водле листу его княж. мил., зъ волоки грошей №• (40).
Сума плату одъ бояръ копъ е (5), Т (10). А еслибы которого року тые бояре на
послузе военной были, тогды того податъку неповинни бутутъ съ тыхъ волокъ давать въ
томъ року.

Су маріу

съ усею

реист'ру.

Пенезей готовыхъ, которые того року /лфп (1580) выбраны быть маютъ, чини копъ
пятьсотъ пятьдесятъ осмь, грошей сорокъ пять, пенезей деветь и полъ. А на другій рокъ
пришлый прибуде копъ г (3), гр. & (9) и полъ, чини пенезей усихъ копъ ф§л (561),
не (55), д (4) полъ. Жита дякольного бочокъ НФ (59) и полъ, овса дякольного бочокъ
тла (331), сена возовъ слі (211) и полъ, яловицъ ки (28), барановъ не (55), гусей сое (275)
и подъ, куръ фнд (551), яецъ копъ чв (92), н (50).
Бояре тутошъніе Здетельскіе путъные: Матъфей Гноиньскій, Евъхимъ Гноиньскій,
Адаиъ Молдуть, Юръко Жиборътъ, Мордасъ Жибортъ, Матъяско Миклашевичъ.
Повииъностъ тыхъ бояръ: зъ листы и зъ иными потребами ездить маютъ.
Земяне, бояре паньцеръные, татарове Здетельскіе, тые ВСЕ маютъ быти подъ присудомъ
его милости пана Андрея—писара его княж. мил.; нижли што се дотыче послуги земъское
военъное зъ иміонъ ихъ, теды то княжа его милость на себе оставит;! рачилъ и зъ иншими повинъностями.
Съ тымъ всимъ, яко се ту въ томъ реистре написано, я Анъдрей —писарь его королевское милости Великого Енязства Литовского, тое именье его княжацъкой милости
Здетельское, черезъ служебника его милости дана Яна Змеевского поданое, до рукъ моихъ
ку уживанью моему взялемъ, который реистръ водлугъ обычаю звыклого противный далеаъ
пану Яну Змеевъскому—служебникови его княжацкой милости, подъ печатью моею и съ
подписомъ руки моее властъное. Писанъ и поданъ року ^аф (1500) осмдесятого, м сяца
Апр ля к (24) четвертого дня у нед лю. Андрей, его королевское милости писаръ.
(М. П.)
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1581 г., Генваря 16 дня.
Изъ актовой книги Гродненскаго земскаго суда за 1581—1582 г., № 6788, л. 384—91.

19. Инвентарь им нія Русоты, составленный по смерти влад льца онаго Лаврина Войны
при передач его оп кунамъ.
Реестръ именья Русоцкого небожчика пана Лаврина Войны—подскарбего земского,
Великого Князства Литовского, съ чимъ у въ опеку взято.
^афпл (1581) года, ыесеца Іюня £ (5) дня, у понеделокъ.
Передъ нами врадниками судовыми земскими повету Городенского Григорьемъ Афанасовичомъ Мосальскимъ—судьею, Грыгорьемъ Зиновьевичомъ Дельницкимъ—подсудкомъ,
а Андреемъ Котовичомъ—писаромъ, постановившися очевисто служебникъ небожчика пана
Лаврина Войны—подскарбего земского и писара Великого Князства Литовского, панъ Богданъ Годкинскій, именемъ пановъ опекуновъ оповедалъ и покладалъ реестръ списанья
именья Русоцкого, также гумна, оборы, быдла, збожя, и иншихъ усякихъ речей, яко
о томъ всемъ на томъ реестре ширей есть написано и доложоно, и просилъ тотъ Богданъ
Годкинскій, абы тотъ реестръ до книгъ земскихъ уписанъ былъ, который слово въ слово
такъ ся въ собе маетъ.
Року отъ нароженья Сына Божого тысеча пятьсотъ осмдесятъ першого, месеца Генвара шестьнадцатото дня.
Реестръ списанья.гшенъя Русоіского, такъ тежъ гумна, оборы, быдла, збожья и иншихъ
усякихъ речей ку тому именью Русоцкому належачихъ, которые за спольвымъ зезволеньеиъ
вельможныхъ пановъ, его милости пана Миколая Монвида Дорогостайского—воеводы Полоцкого,
старосты Волковыского и Лепельского, державцы Шерошовского, пана Войны Матфеевича
Грычыны—кашталяна Мстиславского, подкоморего Пинского, пана Григорья Войны—войского Городенского, судьи земского Волковыского, пана Еаспора Клодинского—старосты
Блонского и Волкиницкого, пана Сокола Войны—старосты Отского и Переломского, а пана
Егабріеля Войны—секретара короля его милости, пановъ опекуновъ по зешломъ его милости пану Лаврину Войне—-подскарбимъ земскимъ и писарю Великого Енязства Литовского,
зосталыхъ, черезъ мене возного повету Городенского, зъ ураду на то приданого, Лукаша
Ейсымонта, а при мне на тотъ часъ была сторона, люди добрые, земяне господарскіе
повету Городенского, панъ-Василей Мордасовичъ—коморнивъ земскій ГороденскШ, а панъ
Янъ Свирсвій, которое именье Русоту все отъ мала и до велика по достатку описавши,
такъ, яко ту нижей, а меновите у томъ реестре описано, то усе поаано есть въ опеку
вельможному паву его милости пану Семену Войи —старост Поморскому, Поюнкговскому и Кгорвдовскому, тивуну Ужвенсвому и земдв Жомойтской, то есть: Надервей деде»
Русота Андрушовскій.
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Будованье того двора: уеждаючи у дворъ ворота въ одномъ местцу двое съ форткою,
гвоздемъ железнымъ презъ кустодіе белого железа збиваные, зъ верху драницами побиты,
одны ворота у дворъ, a другіе до оборы. Отъ тыхъ воротъ уеждаючн у дворъ, по левой
руце дылеванье межи столпы зъ двухъ сторонъ ажъ до гумна; уехавши у дворъ, по левой
руце ДОМОЕЪ малый при земли, драницами побитый; светлочка дверы на пятце, въ нихъ
крукъ съ пробоями, печъ новый, каминокъ у дверей, лавы вколо, оконъ три, столъ липовый одинъ, а комора съ тое светлочки одна для схованья, дверы на пятце, въ нихъ пробой,
защепка; противко тое светлочки пекаренка невеликая, въ ней дверы, печъ и лава одна,
оконъ тры; промежку тое светлочки сень, зъ нее коморка потребная, зъ сеней дверы на
пятце. На другомъ раде отъ того домку, зрубъ новый, всего въ одномъ местцу зрубовъ
шесть, а семый на коморку потребную, каждый зрубъ у вышко по пленицъ одинадцать;
подле того дому оба зрубы бервенья скобленого лежитъ сорокъ, а претесовъ тры. На
третьемъ раде на горе домъ великій на подклетехъ, тыломъ до гумна, усходъ того дому
драницами побитый, кганокъ рубленый; въ него лавы, оконъ две, зъ кганку сень, въ нихъ
дверы съ трыма завесы, въ тыхъ сеняхъ лавы тры, оконъ две, столъ великій одинъ; съ
тыхъ сеней по левой стороне светлица, до нее дверы зъ однымъ завесомъ, защепка съ
пробоями, лавы вколо, оконъ тры, оконницы на завесахъ, у въ одное оконницы кручокъ
одинъ, съ тое светлочки коморка потребная, дверы на завесахъ, защепка съ пробоями;
вапр тивку тое светлицы светлица другая, въ сеняхъ тое светлицы коминъ муроваеый, до
светлицы дверы на завесахъ, кручокъ съ пробоемъ, у светлицы лавы вколо, печъ белый
нростый, столъ одинъ, оконъ тры, оболоны скляные тры, въ тыхъ оконъ оконницъ две;
зъ сеней того дому коморка потребная, въ ней дверы на завесахъ, подъ тымъ домомъ
подклеты три, у двохъ подклетахъ защепки съ пробоями а у третемъ середнемъ только
скобель одинъ у въ ушаку, драницъ зложоно копъ двадцать две. По недалеку того дому
стайня рубленая, соломою пошывано, драбины и жолобовъ тры; на четвертой стороне броваръ ненакрытый, котелъ у броваре новый пивный, кадей две, корыто одно, также подле
бровара лазня зъ сенцами, накрыта драницами, хлевовъ рубленыхъ два, што быдло до нихъ
загоняютъ; пекарня великая, где рикуня живетъ, покрытая, лавы въ ней, передъ нею
кухня непокрытая, сень передъ гриднею, зъ сеней грыдненыхъ комора и зрубъ одинъ на
кухню. У гумне клуня зъ замкомъ,, зъ двоими вороты, замчиста, рубленая, евня; у гумне
сена возовъ сорокъ, у подклете речей стравныхъ—мяса полтей деветь, вумпей осьмь,
салъ & (9), схабовъ пять, у гумне жита стыртъ пять: першая, въ ней копъ пятьдесятъ
семь, другая въ ней копъ пятьдесятъ, третяя, въ ней копъ шестьдесятъ, четвертая, въ ней
ЕОПЪ пятьдесятъ семь, пятая, въ ней копъ пятьдесятъ чотыры, ячменю обороговъ два, вопъ
пятьдесятъ одна, овса третина оброга, копъ семнадцать. У хлеве быдла рогатого: коровъ
дойныхъ кі (12), яловыхъ г (3), быковъ 6 (9), телицъ и (8), телятъ л тошнихъ аі (11),
овецъ кв (22), барановъ в (2), козъ г (3) старыхъ, козелъ д (1), возенятъ г (3), свиней
дворныхъ Г (10), великихъ подсвинвовъ ві (12), поросятъ з (7), павъ в (2) старыхъ, молодыхъ € (5), гусей Г (ю), курицъ и (8), вуръ а (1). Огороднихъ речей у подыете:
вавустн вадей полторы солоное, кадка у тры ушатки, ботвинья шш> кадв, свеыш вадьл (1),
репы бочка одва, петрушки корецъ одинъ, конопель тертыхъ повесоиъ м (40). У дворцн
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Пуцковскомъ жита (копъ) мг (43), сноповъ два, ячменя копъ бв (72), пшеницы конь
шесть, овса копъ кд (24).
Люде двора Русоцкого. Люди до того двора прислухаючіе въ служб и повинностяхъ.
Напродъ:

СелоТужевичи.
Першій Стась зъ Бохтюкомъ волока одна, другій Трохимъ съ Костюкомъ волока одна,
третій Василь Сколышъ зъ сынми, тры чверти волоки, а одна чверть у пусте; четвертин
Павлюкъ Лопенка зъ братомъ полъ волоки одну; тые вси службы служать зъ волоки по недели.
Повинность тыэсъ подданыхъ: съ кождое волоки за міодъ отъ пчолъ по грошэй тридцати данный, жита дякольного по бочце одной. Въ томъ же селе Вакула полъ волоки одну,
Ленко зъ Якубоиъ полъ волоки одну, Курьянъ зъ сябрами полъ волоки одну, Сидковая
удова полъ волоки л (1); тые вси служатъ съ полъ волоки по два дни, а подачки житное
не даютъ. Въ томъ же селе которые цыншъ платятъ голый зъ волоки порублю, а дякла,
службы веповинни: Козей зъ Михаломъ волока а (1), Станиславъ Еуранчичъ съ потужникомъ волока а (1), Павлюкъ зъ Матейкомъ Лопинки полъволоки д (1), Стась Станчыкевичъ съ потужникомъ волока д (1), Полуянецъ полъволоки а (1), Сколышъ чверть волоки а (1); въ томъ же селе волоку держить бояринъ Каспоръ службу боярскую служить.
Въ томъ селе всихъ волокъ деветъ и полъ; въ томъ же селе Тужевичъ корчму держитъ
Михалко на плате, повиненъ панщизны дать копъ тры.

С е л о О ж а.
Въ томъ селе люди: Китликъ зъ братомъ волока одна, тые службу служатъ по цалой
недели а подачки ниякое неповинни, ЯнульРачковичъ полъ волоки л (1), Солочанинъ Гршгь
полъ волоки л (1), и тыежъ на тойже повинности, яко и верхніе; въ томъ селе, которые
службу служатъ тымъ же обычаемъ, яко и вышніе, а подачки даютъ грошей сі (15) зъ
волоки одное и полъ бочки жита, а полъ бочки овса; Милоста на полуволку. Въ томъ же
селе людей, которые цыншъ платятъ, Гришко Солочанинъ волока, съ тое дастъ грошей сто.

СелоОлишки.
Въ томъ селе Совостянъ полъволоки А (1), съ того службу служитъ за чверть д (1),
а медовыхъ грошей з (7), шанекъ жита, а за чверть цыншъ платитъ к (20) грошей, а
волока новоприняті на той же повинности, то естъ полъ волоки маетъ службу служить и
грошей с\ (15) дать, полъ бочки жита и полъ бочки овса, а съ полъ волоки цыншу маетъ
дать грошей сорокъ. Въ томъ же селе огородовъ два, одинъ у пуст*, a другій принятый,
съ которого служатъ по два дни.

Село

Путрыпгви.

Въ которомъ волокъ пять, то есть зъ воюкь трохъ на Веретеі на цыншу, которых*
цыншу голого пдатятъ зъ воюки по две вопе, a чв рть одва на сіужбе, а волоша боярская, которую держатъ Юрко Кочерга. Въ томъ же селе огородники Гришво зъ Мартиномі.,
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огородъ одинъ, Гарасимъ огородъ одпнъ, Гришакъ огородъ одинъ, Олехно огородъ одинъ j
Ганецъ огородъ a ( і ) , Совонъ огородъ а (1), Павлюкъ огородъ одинъ, Зань огородъ одинъу.
Наумъ огородъ одинъ, Степанецъ огородъ одинъ, Василецъ. огородъ одинъ, огородокъ
новопринятый на рокъ гТ i (81); съ тыхъ огородовъ повинность службы нов (2) дни. Въ томъ
же селе корчма, съ которое платятъ оренды на кождый годъ по шести копъ грошей. Огородники подле двора Русоцкого: Матуль огородъ а (1), Стасько огородъ одинъ, Марко огородъ а (1), Богушъ огородъ а (1), Юзефъ огородъ а (1), Авдей огородъ одинъ, съ тыхъ
огородовъ повинность службы подвадпи; въ томъ же селе Копышко огородъ а (1) держить г
съ которого слз'жбы не служитъ, только цыншъ голый платитъ на рокъ по грошей сорокъ
пять. Въ томъ же селе огородъ на тивунство держитъ Ларушко, Петрунъ огородъ а (1),
Авкгуштынъ огородъ одинъ, тые потребу дворную служатъ и зъ листы ходятъ; у Корчику.
волокъ шесть, все впусте.
Дворъ Беняшовскій, въ которомъ мешканья жадного нетъ, одно люде того двора, которые привернены до двора Русоцкого.

Село

Н а о ж ы.

Якубъ зъ Янчыкомъ волока одна, Павлюкъ зъ Янкомъ волока одна; съ тыхъ двухъ,
волокъ повинность службы зъ волоки по недели на премяну, а подачки не даютъ; въ томъ.
же селе полъ волоки на цыншу держитъ Мартпнъ, платитъ зъ нее грошей н (50), тотъже
Мартинъ корчму держигь на трохъ копахъ грошей. Въ тоиъ же селе огородники: Валентей*
огородъ а (1), Михей огородъ а (1), Яковъ зъМатейкомъ огородъ одинъ, Матейко зъ Маземъ
огородъ а (1), Максимъ полъ огорода а (1), а полъ огорода въ пусте, съ тыхъ огородовъ повинность службы по в (2) дни; въ томъ же селе полъ волоки на цыншу держитъ Матейко Кгумбичъ, платитъ цыншу голыхъ копу грошей, Шимко Коваль полъ волоки на цыншу, голыхъ
длатитъ копу грошей а (1); тогожъ двора тры чверти волоки принялъ ново въ року
дфп (1580) Матуль Вешничъ на цыншу и маетъ дать въ року па (81) грошей о (70). На
Зарыцы земли полъ волоки, прозываемой Павловщпна, держатъ князя Пиховского подданые, который платятъ грошей м (40) ажъ на третій рокъ; корчма въ Городне, подле
двора, держитъ Москвитинъ меньшій, платитъ у кождый годъ аренды копъ чотыры. То
чынитъ волокъ усихъ ла (31), а огородниковъ ки (28).
Статекъ дворный: напродъ котелъ, за копу грошей купленый, бочокъ пивныхъ съ
полъ бочками ві (12), мисъ деревянныхъ с (5), талеровъ 3 (7), ложокъ ві (12), ведеръдва,
ушатки два, ночовокъ тры, решотъ в (2), сито одно, дежа до хлеба а (1), корыто для
соленья мяса, скуръ яловичыхъ две, рочныхъ телячихъ пять, баранихъ е (5) скуръ.
Дворецъ Путковскій; того дворца будованье: Напервей до двора ворота, отъ воротъ
лазня зъ сеньми ненакрыта, недалеко отъ лазни свирновъ чотыры, светлочка на подклете
д (1), подъ нею пивница, въ той^ светлочке печъ поливаный, коминъ мурованый, овонъ
чотыры, оболонъ скляныхъ чотыры, оконницы засовистые, двери на пятце; подле тое
светлочки домъ другій, гридня великая, передъ ею сень, съ тое сени светлица,
у ней дверы на завееахъ, зъ светлицы комора, зъ сеней воморва для жорновъ. То есть
гумно: у гумне клуня, у концы клуни евня старая, гл вовъ рубленыжъ i (5) для схо-
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ванья збожья и сена, одрвша старая, што быдло загоняютъ, стаенка у тры стены; подле
стайни броваръ у тры стене, озница, што солодъ початъ и сушатъ, а противъ озницн
истобка, огородники два. Передъ вороты корчма на гостыыцу пуста; у дворе пчолъ г (3)
у ельницы; тые пчолы и все збоже до Русоты выпровадивши, тотъ дворецъ Путковскій
лустый подано Богдану Готкинскому на выхованье его. Волы у подданыхъ Русоцкихъ
розданы на выплатъ ценою: на име Китлику Олекшу данъ волъ у копе грошей, Андрейцу
Китлику далъ вола за полъ сема десятка, Соволю далъ вола за грошей о (70), Павлючку
далъ вола за полъ п (80) грошей, Гришуну далъ вола за копу д (1) грошей, Васильцу
далъ вола за б (70) грошей, Николаю Решотнику далъ вола за копу д (1) грошей,
Тальвошевн дано вола за коае одну грошей, Наумъ узялъ вола за копе одну грошей.
Которого свядецтва моего, штоиъ у тымъ именью вид лъ ц што мне возному поведано, хто
што виненъ, все аодостатку списавши и того списанья моего далъ есми его милости пану
GesieHy Войне —старосте Поморскому, яко опекунови того именья, сесь реестръ за печатью
и подаисомъ руки моее властное; писмомъ польскимъ, до которого и панове верху помененые, которые на тотъ часъ при мне были, панъ Василей Мордосовичъ, а панъ Янъ
Свирскій печати свои приложити рачили. Писанъ на Русоте. У того реестру печати приложоныхъ. Т (3) и подпись руки одна тыми словы: Lukarz (sic) Eyzimont woźny własną,
rzeką (sic). Который реестъ, за прозьбою Богдана Годкішского, есть до кннгъземскихъуписанъ.

1581 г., Іюня 22 дня.
Изъ кннгн Главнаго Литовекаго Трибунала за 1728 годъ, М 81, л. 107—110.

20. Инвентарь выморочная посд Гаштольдовъ им нія Трабъ, въ Опшянскомъ пов т .
Roku tysiąc siedmsetnego dwudziestego ósmego, mieś. Apryla dwudziestego wtorego dnia.
Przed nami sędziami, na trybunał główny wielkiego xięstwa Litewskiego z woiewodstw,
ziem у powiatów na rok teraznieyszy, wyż na dacie pisany, obranymi, comparens personaliter u sądu patron imść pan Rafał Jelenski opowiadał, praesentował у ten dokument ad
acta podał, na rzecz w nim niżey wyrażoną wielmożnemu imsci panu Stefanowi Radzimiuskiemu Frąckiewiczowi у samey wielmożuey ieymsci pani Krystynie z Judyckich Frąckiewiczowey, Trabskim у Jakunskim starostom, małżąkom, dany, służący у należący, który
podaiąc ad acta prosił nas sądu, ażeby pomieniony dokument, z ruskiey eryngi na polską
przetłumaczony, ze wszystką w nim inserowaną rzeczą był do xiąg gł. trybunału wielkiego
xięstwa Litewskiego spraw wieczystych przyjęty у wpisany; iakoż my sąd, ony przyiowszy,
w xięgi wieczyste trybunalskie wpisać rozkazaliśmy, a wpibuiąc de verbo ad verbum %
ruską eryngą seąuitur teuor talis.
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Видимусъ зъ кннгъ справъ в чистыхъ пов ту Ошмянского.
Л та одъ нароженья Сына Божого тысяча шестьсотъ пядесятъ осьмого, м сяча Мая
двадцатого осьмого дня. На урад
господарскимъ гродскомъ Ошменскомъ передъ нами
Александромъ Корейвою, Войц хомъ Савичомъ Заблоцкимъ—судьями, обраными згодне одъ
ихъ милостой пановъ обывателевъ пов ту Опшянского, постановившнсе очевисто его милость панъ Янъ Матв й Кемписты—подстарости Трабскій, опов далъ и ку актыкованыо
подалъ выписъ съ книгъ скарбовыхъ великого князства Литовского, служачій и належачій
до староства Трабского, его милости пану Соболевскому—старост Трабскому, на речь
въ немъ нижей (выражоную), которого просилъ, абы мы до книгъ принели и вписали;
якожъ мы судьи тотъ выписъ оглядавши и читаного передъ собою вычитавши и видечн
речь быть слушную и съ правомъ посполитымъ згодную, вел ли есьми прнняти и у книги
уписати; который, у книги слово до слова вписуючи, такъ се въ соб маетъ:
"Wypis z regestru popisania maiętnosci zamkowey, dworów po śmierci paniey Albrychtowey Mastynowiczowey Gasztoltowey paniey Zophiey Wieczorskiey, na króla imsci spadłych, przez nieboszczyka pana Jana Szymkiewicza Młockowicza w roku tysiąc pięć set
piędziesiątym, a za wiadomością у rozkazaniem wielmożnego imsci pana Hlebowicza, na
Dąbrownie kasztelana Mińskiego, podskarbiego ziemskiego у pisarza wielkiego xięstwa Litewskiego, wielmożnemu imsci panu Ostaphiemu Wołowiczowi, panu Wileńskiemu, kanclerzowi wielkiego xięstwa Litewskiego, staroście Brzeskiemu у Kobrynskiemu, na żądanie
imci dla niektórych potrzeb z skarbu króla imci ziemskiego wielkiego xięstwa Litewskiego
w roku tysięc pięćset osmdziesiąt pierwszym, miesiąca Junii dwudziestego wtorego dnia w
Wilnie pod pieczęcią imsci pana Mińskiego, wyżey pisanego, s podpisem własney ręki moiey
wydany.
Naprząd: boiarze у szlachta Trabska, które so w te słowa opisanemi.
Iwan Kołyczow maiętność ma w wysłudze na nieboszczyku imsci panu Olbrychcie
Gasztoltu—woiewodzie Wileńskiemu, dworzec na imię Holszanij, iuż od czterdziestu lat,
który dworzec przyszedł panu Gasztoltowi w działu od xiążąt Holszanskich: paszni do
niego dworney na wszystkie lat trzy na beczek sto dwadzieścia, sianożęci na każde lato
na wozów sto dwadzieścia, lasu wszystkiego na drwa у w chrost na beczek dwadzieścia;
ludzi na on czas gdy oycu imsc pan Gasztolt ten dworzec dał był, służeb cztery, a teraz
powiadaią służb tylko trzy, a potym poddani iego, których się nie wypisuię; do służby
konia stawi iednego. Drugi Konstanty Jurewicz Bryndza, oyca iego wysługa na imię
Krybszki, ziemie do niey na wszystkie lat trzy oromey na beczek sto dwadzieścia, sianożęci na wozów szesdziesiąt, gaiow na beczek dwie, lasu na drwa у со chrostem zarosło na
beczek trzydzieści; listu do niego nie ukazał у sam na popisie nie był, bo służy panu
Piotrowi Kiszce, także poddanych, którzy są, nie wypisuię; konia do woyny stawi. Trzeci
Hryn Siemienowicz maiętność nadano od nieboszczyka pana Gasztolta—woiewody Wileńskiego, odmiano za maiętność iego wieczysto, którą pan Gasztolt wzioł do Gieranon, nazwano Eyntup, a ta maiętność nazwana Eryhmszcsijsna. Ziemi wszystkiey dworney na
beczek sto dwadzieścia trzy, sianożęci na wozów szesdziesiąt, do puszczy Trabskiey ustemp
ma; poddanych iego nie wypisuię; do woyny konia stawi. Czwarty Fiedor Lostowski, kto-

гепга pan dozwolił poiąć boiarkę swoię у dał maiętność małżąka ieypierwszego na imię
Iwana Zahumencza, nazwaną Romanowszczyznę, przecie iego przykupioney ziemi у iego samego; w tey Romanowszczyznie .tey wszystkiey ziemi oromey na wszystkie lata trzy na
beczek dwadzieścia, sianożęci nawozów piędziesiąt, z przykupnem iego gaiow drwa у z
chrostami na beczek sześć. Ludzi iego poddanych nie mianuię. Do woyny konie stawi.
Piąty Piotr Januszkiewicz Matuszewicz maiętność ma pod sobo oyczyznę, nazwaną Holowczy, paszni wszystkiey oromey na wszystkie lat trzy na beczek sześć, sianożęci na wozów
piędziesiąt, lasu na drwa zgodnego у z chrostem na beczek dwadzieścia. Poddanych nie
wyrażam. Ten Matusiewicz konia do woyny stawi. Szósty Mikołay a Szyni Kozynski, maiętność Bialowseczyzna, wysługa rodzica, gruntu pod nimi roboczego у z lasami na beczek
trzydzieści. Kożdy z nich osobliwie mieszka swoim domem, także sianożęci maią na wozów
dwadzieścia у daley; poddanych u nich niemało, których nie wypisuię; do woyny konia stawiTeż boiarowie Szynki opowiadali przede mno, że karczmę ich własną w Trąbach, nazywaiąca,
(się) Ochna Szafrana, pani Gasztoltowa odieła u nich bezwinnie od pięciu lat, iakoż у kopio
z listu pana Gasztolta na te karczmę ukazywali, że to ichmosciów, zaczyni ia onym te
karczmy niesmiałem przywracać do woli Hospodarskiey. Siódmy Trecko Miszkowicz, maiętność u tego oyczysta, nazywaiąca BoboryszU, gruntu swego dwornego na wszystkie lat trzy
ma na beczek sześć, sianożęci na wozów dwadzieścia, lasu z chrostami na drwa zgodnemi
na beczek dwadzieścia, poddanych iego nie wiele; do woyny konia iednego zdawna stanowi.
Ósmy Iwan Kosciewicz, maiętność iego oyczysta, nazywaiąca Krsyczowszczyzna, gruntu dwornego na wszystkie lat trzy na beczek dziesięć, sianożęci na wozów dwadzieścia, lasu rożnego z chrostami у na drwa zgodnymi na beczek piętnaście, ogrodnika iednego ma; do
woyny zdawna konia stawił. Dziewiąty Jan Jełmużna, był u pana Gasztołta kuchmistrzem,
a potym za pozwoleniem pana Gasztołtowym poioł za małżąkę dziewkę boiarską, Jakuba
Rosława córkę, у wzioł po niey maiętność Rosławszczyznę, a dziad żony iego Stanisław
Lawrynowicz Rosół; gruntu u nich wszystkiego oromego na wszystkie lat trzy na beczek
sześć sianożęci na wozów czterdzieści, lasu na beczek kilka, ludzie ich bardzo zubożałe;
a oba dwa konia do woyny stawią. Dziesiąty Ostafiey Rudkowicz, Jacek, Andrzey Paszkiewiczy Stanisław Iwanowicz, Piotr у Andrzey Waskowiczy, Macko, Stanisław, Wąsko у
Kuzmia Andruszkiewiczy Buyki, dziesięć domów dielnych; pod wszystkiemi onymi gruntu
oromego na beczek dziesięć, sianożęci na wozów trzydziescie, poddanych onych nie.wypisuię
się; ci wszyscy konia iednego do woyny stawią у z listami panskiemi ieżdżą; a drudzy
powiadali, że у z urzędniczemi listami ci Buy ко wie iezdywali, lecz o szlachectwo nikt nic
im nie mówił: iako urzędnik, tak boiarze у ludzie zeznawali, że ich za szlachtę pan
Gasztołt mienił у miał. Jedynasty Lawryn Pawlikowicz, a bratankowie iego Andrzey Jankowicz, Hryszko Woyciechowicz, Mikołay Stakowicz, Stanisław Jurcewicz, dziad ich Pia.tr
(sic) Michayłowicz, Paweł у Kasper Bochdanowiczy, Michał Lawrynowicz, Jan, Jerzy, Kasper,
Ławryn Czyczynowiczy, a stryi ich Stanisław Macieiewicz; ci wszyscy boiarowie z iednego
domu ydo, nazwiskiem Eygirdoidczy у iedną maiętność tę pod sobą maią, nazywaiacą,
Eygirdowszczymą; gruntu u nich wszystkiego oromego na beczek dwadzieścia, sianożęci na
wozów dwadzieścia, puszczy swey na rożnych mieyscach maią tylko na drwa zgodna; u
30
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tychże Eygirdowiczow Mikołay Wąskowicz kupli ma gruntu oromego na beczek sześć, sianożęci na wozów dziesięć, lasu zarośli na beczek dwie; ludzi poddanych iak nie maią cale у
tych się nie wypisuie. Ci wszyscy boiarowie Eygirdowiczowie iednego konia stawią do woyny;
powiadaią na. nich, że byli putne ludzie, tego na nich nikt dowodzić nie chciał, a oni ze
wszystkiego. sprawić sie chcieli у bracią swoią szlachtę stanowić chcieli; iakoż nie moy to
sąd będzie, to na woli hospodarskiey. Boiarze Rodziewicze, którzy do obrony z maiętnoscią
swoią przykazali się panu Gasztołtowi—woiewodzie Wileńskiemu, Paweł, Piotr a Mikołay
Szymanowicz, Bochdan Maliszewicz, Jan Piotrowicz, Plesiuk Michnowicz; każdy z onych domem swoim mieszka; grunt ziemi Bodzielewszczyzna oyczysty pod niemi wszytkiemi ieden. Ci
wszyscy boiarowie powinni na woyne koni dwóch popisanych zbroyno stanowić, także na gwałt
dwa konie stawić. Nieboszczyk panGasztołt chował ich у obserwował w wolnosciach szlacheckich
dla tego, że się sami z gruntami swoiemi dobrowolnie panu Gasztołtowi poddali się, iakoż powiadano, że byli chłopami prostemi, konowody Oszmianskiemi; tego na nich przedemuo nie
dowodził nikt, a oni mienią się szlachto bydź у na woli siedzić hospodarskiey. Trzynasty Fiedor
Wołyniec, maiętność wysłużył u pana Olbrachta Gasztolta—• woiewody Wileńskiego, iuż od lat
trzydziestu, nazywaiąco się maiętność Chodkowszczyzna, takoż listu danego od pana Gasztolta
nie presentował. Czternasty Andrzey Śzemienowicz, Maciey у Epimach Bochdauowiczy, Walko
Andrzeiewicz, Nikifor Siemielkiewiczy, Iwaszko, Wąsko, Sienko Sawiczy, Ułaz a Marcin.
Kondratowiczy; kożdy z nich osobliwym domem mieszka, maiętuość u nich oyczysta Siemienowszczyzna, gruntu oromego na wszytkie trzy lata na beczek dziesięć, sianożęci na wozów dwadzieścia, lasu zarosley na beczek pięć; ci wszyscy boiarowie Siemionkowiczy у Wołyniec konia stawią iednego. Szesnasty Fiedzko Iwanowicz mieszczanin, maiętność u niego
z wjrsługi od pana Gasztołta—woiewody Wileńskiego, nazywająca się Dobkowlca; gruntu
wszytkiego oromego na beczek sześć, sianożęci na wozów dziesięć. Siedmnasty Michał a Harasim Bludowiczy, maiętnostka ich oyczysta, nazywaiąca się Budowszczyzna, gruntu w nich
wszytkiego oromego ma beczek pięć, sianożęci na wozów kilkanaście, a przykupionego gruntu
ich na beczek sześć; do służby woięney konia iednego. Osimnasty Opanas, Paszkowiczy,
Szymukowiczy у Hrynko Arciemowicz, Cimofiey Hrydckowicz; maiętność ich oyczyzna nazywaiąca się Cimoszhowszczyzna; ziemi gruntu u nich wszytkiego oromego na beczek dziesięć,
sianożęci na wozów dwadzieścia, poddanych ich nie wyraża się; konia do woyuy ieduego stawią.
Ci boiarze mienią się szlachtą być, a drudzy powiadaią, że у z listami iezdżą у na gwałty
w łowy у na tłoke chodzywali у inne powinności, iako słudzy putne, pełnili, a przewodzić
tego nie chcieli. Dziewiętnasty Zuraki Iwaszko Stepanowicz, maiętność u niego oyczysta
Stej)anmvszczyzna; gruntu wszytkiego oromego na beczek kilkanaście, sianożęci na wozów
piętnaście, pod lasem rożnego gruntu będącego na solanek dziesięć, poddanych należących
nie mianuie się; na woynę konia stawi. Dwudziesty Huryn Iwanowicz Buyko, gruntu onemu
połowę dał nieboszczyk pan Gasztolt—woie woda Wileński, nazwany Szwaklewszczyzna, na co
у list od dzisieyszego dnia Soboty za tydzień ma ukazać; gruntu u niego oromego na
beczek kilka, sianożęci na wozów siedm, pod lasem gruntu będącego ua beczek dziewięć;
a gdy у tydzień expirował, listu danego nie prezentował; konia zdawna stawi. Powiadali,
za Gasztolta ci wszysczy koaia iednego stawili. Ambroźey Burta ma gruntu ziemi u wy-
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słudze od pana Gasztolta—woiewody Wileńskiego, nazwany Dzieniewszczyzne ,y na tymże
sam siedzi, na со у list dany pana Gasztoltow prezentował, w którym opisuie, iż ma z tego
gruntu koniem służyć, iako insi bracia iego Eygirdowicze; gruntu oromegó wszytkiego.n
beczek sto dwadzieścia, sianożęci na wozów kilkadziesiąt, ubóstwo wielkie,. nie tylko teraz
nie może konia stawić, ale у sam nie ma czyin się wyżywić, bo mieszka miedzy włością,
cudzą у ma wielkie ukrzywdzenie od nich у sam chory, za tym nie może konia stanowić.
Stefan, Sienko a Zdań Huczniczy, Iwan Rodzko a Jermak Opanasowiczy, Sidor Boharadowicz; kondycya ich oyczysta, nazwana Huczniczy, gruntu wszytkiego oromego maią na
beczek ośm, sianożęci na wozów iedynaście, albo mniey. Ci boiarze wszyscy sługiwali, z listy
iezdzywali, iakoż у zubożeli у ziemi gruntów swoich mało co maią, tedy maią dawać
w rok po kopie Litewskiey pieniędzy, a serebszczyzny nie daią у z listy urzędniczemy nie
iezdżo, co to wszyscy boiarze у insi urzędnicy у przystawowie zeznali. Bratu Iwana Opanasowicza Kondrata pani dała niwę gruntu na beczek trzy, a gdy ten brat iego zmarł
у list przy nim tam zginoł, a tak ia niwkę gruntu tego dawałem na pułbeczki pszenicy
ludziom różnym, nikt się tego podiąć nie chciał, ia widząc że niechce nikt przyimować,
dałem temu Iwanowi wszytek grunt, z tychże ieden Stefan przykupił gruntu ziemi u boiar
Trabskich Hryszki у Michała Bochdanowiczow Seymontow. nazywaiący Dupliszki; tey ziemi
gruntu oromey na beczek pułdziesiąty, sianożęci na wozów siedm, chrostem zarosło na
beczek pułczwarty. Boiarowie putni mil dwie ode dworu Marcyan Mickiewicz, Hryn Ostapowicz, Borys, Andrzey Bochdauowicz, Andruszko Jenkówicz, Owsiey Iwanowicz, Ihnatec
у Chocim Onopreiewiczy, Wieromiey Alexiewicz, Sienko Andruszkowicz, dymów ośm, służba;
ziemi gruntu u ich oromego na beczek sześć, sianożęci na wozów dziesięć, lasu nie maią;
powinność ich z listem pańskim у urzędniczym iezdzić, do służby woienney konia stawią,
latem na tłokę z sierzpem у broną, kożdego wtorku powinni chodzić, a innych podatków
żadnych nie powinni pełnić. Wieremiey Mackowicz, Bochdan у Marcin Chodźkowiczy, Kuzma
Miszkowicz, Stefan Omelanowicz, Fiedor Trohymowicz Corty, dymów sześć, służba; ziemi
u nich oromey na beczek sześć, sianożęci na wozów dwadzieścia, lasem у pod chrostem
zaległego gruntu na beczek kilkadziesiąt; takowa powinność u nich: z listem pańskim
у urzędniczym iezdzić, do woyny konia stawić, na tłokę kożdego tygodnia we wtorek
z broną у z sierzpem do żniwa powinni chodzić, a inszych podaczek у powinności nie
będą pełnili. Óstapowiczy pułtory mile ode dworu Olszanskiego: Piotr, Bochdan у Wąsko
Ostapowiczy, a Iwan Husakowicz, dymów sześć, służba; ziemi u nich wszytkiey oromey na
beczek dwanaście, sianożęci na wozów dwadzieścia, pod lasem zaległego na beczek sześć; powinność ich takowa: do woyny konia stawić,' z listy panskiemi у urzędniczemi iezdzić, na gwałt
w łowy iachać powinny, a innych służb nie służą у podaczek nie daią. Biesiscze, mila od
Trąb. Arciuch Biesiscze z połowy ziemi gruntu swego, a z drugiey połowy ziemi pułsłużby
brata iego Iwanowa, która na ten czas w pustce leżała, wzioł u mnie na służbę putney
Matwiey Sierhiewicz dymów dwa, służba; tey ziemi oromey na beczek siedm, sianoięei na
wozów dwadzieścia pięć, pod chrostem у lasem nie mało. Ci boiarze putni powinni z listami
pańskimi у urzęduiczemi iezdzić у insze powinności wszelkie pełnić, iako у drudzy boiarowie putni; у Mylniki boiarze mila ode dwora: Stefan Bochdanowićz, Maesmk Mylnikowicz
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dymów dwa, ziemi wszytkiey u nich oromey na beczek pięć, sianożęci na wozów siedmnaście, lasu nie. mało у chrostu, takowa powinność ich, iak у drugich: straż strzegiwali,
z listem iezdzić, na tłokę z broną, у sierzpem żąć dnia wtorkowego w każdym tygodniu,
у sierebszczyznę daią, iako insi boiarze putni. Nakotoivicze mila od Trąb: Hryszko у lilia
Iwanowiczy z dziećmi,. ziacmi, (sic) dymów sześć, służba; ziemi u nich wszytkiey oromey na
beczek sześć, sianożęci. na wozów dwadzieścia, powinność onych takowa: z listem iezdzić,
w gumnie roboty pilnować, na tłokę latem z sierzpem у z broną, kożdego tygodnia л е
wtorek chodzić maią. Ambrożey, Pawluk, Czesiuk Mikołaiewiczy. a Mitia Prymicz, dymów,
trzy, służba; ziemi u nich oromey wszystkiey na beczek sześć, sianożęci na wozów trzydzieści. Tych ia osadziłem na podacie, hospodarskiey służby żadney nie powinni pełnić.
Puszcza Trabska, do dworu TrabsMego należąca, w takowym zostaie ograniczeniu, przeze mnie z pany sąsiady okolicznemi ogranicona у kopcami, ciosami, graniczami bez trudności ni od kogo z sąsiadów zawarta. Naprzód początek tey puszczy po słońcu idąc do
szłużb Magienieckich, do Trąb należących, aż do ruczaia, Jodythi nazwanego, do końca gruntów
xiążąt Holszanskich, należących do Czeniukowszczyzny, do ruczaiu Jodytki, strzodkiem mimo
pana grunt aż do Gasta, gdzie kopiec wsypali, który wyszedł Gaszty s puszczy Jachimowskiey z rzeczki Woynichi, a idąc gościńcem wielkim do Wi'sznietva z sioła Eygirdowiczow,
tyka się gruntu xiążąt Holszanskich, puszczy Jaćhimowskiey, koncern у bokiem do Pustelnika, aż do drugiego Gastu, który wyszedł z puszczy Bochdanowa; tym gościńcem idąc
daley przez Gaszt w poprzek oney, aż do mchu Klimowego у do rzeki Klimy, która zaraz
z tego mchu Klimowego. zawziowszy poszła aż do sianożęci, która na dwór Trabski koszywali za pana Gasztołta; na te sianożęci wypadła rzeczka Łastuia, kędy у kleyna stare
odnowiliśmy; a to rzeczko Łastuią idąc po wodzie w doł aż do rzeczki Bochcinki, Bochcinko y, Zostaią rzeczkami wdoł idąc do rzeki Berezyny, która przypada pod Okólny hor,
łączący się z Berezyną rzeką; a idąc Berezyną w gurze wody, z ktorey rzeki wypada
rzeczka Trzescienica, w koło Okólnego boru Trabskiego; z tąd idąc aż do rzeki, nazwaney
Cichey, w koło[Luchow. Czarnych у Luchami czarnemi wpada aż do rzeki nazwaney Lepieny,
a rzeko schodząc Lepienia aż do rzeki Маіог еу wdoł tą, rzeką aż do gury Malowey, gdzie
kopiec iest wsypany narożny, у gruntami Baksztami у sianożęciami graniczący, za pana
Gasztołta; od tego kopca rogowego aż do brodu Ławskiego, na teyże rzecze Berezynie
będącego, z Ławskiego brodu gruntem nie rowem po iedney stronie grunta Baksztow, to
iest po lewey, a po prawey do dwora Trąb idzie aż do sioła Liedziewicz drogą do kopca
rogowego od Liedziewicz sioła Bakszt aż do gruntów wydzielonych do tychże Trąb Wołyńskiego, idąc tedy od pierwszego kopca aż do drugiego uroczyszczem; nazwanego pod
Gumbizną, rogowego kopca, Trabsko sianożęcią, graniczącą z "Wołynskiemi gruntami, aż do
Popielnickich gruntów, do Dowgwiszek należących, do tych nowin gruntów idąc do Kniazowego kopca Dowgiliskiego; od tego kopca przyszedłszy do Mirmielowskich szłużb, które zo-,
staią przy gruntach Tokarzynskich, z tamtego rogu у kopca aż do drogi, która idzie z
Towarzyszek, do Szczuczego boru, do Trąb należącego, a idąc do Szczuczego boru do lasu
na robotę zgodnego, nazwanego Buklowego, у przy którym lesie Buklowym iest kopiec uczyniony rogowy od gruntów Tokarzyszkich, z. tego kopca ydąc prosto aż do broda Girdu-

szek. pod siołem Girduskim, idąc po wodzie do rzeczki Prudzca, który wychodzi z pod
Tokarzyszek; a idąc z wodo to rzeczko Prudcem, pominowszy po lewey stronie grunt Girduszki, aż prosto do rzeczki Czernicy pod Wolosoio boloto, idąc to rzeczką Czernicą u
wierzch wody w końcu gruntów Girduskich aż do Dyrwinskiey dorożki małey, pieszym
chodzącym ludziom, z tamtąd dąley aż do gruntów Eygirdowiczow, po lewey ręce grunta
Eygirdowiczow, po prawey hospodarskie Trabskie; ztamtąd aż do gruntów Magienieckich
у do gruntów Szekalaskich, idąc od rzeki Czernicy aż do kopca Szekalasskiego pod wrotami nie daleko wsypanego do gruntu Naruszow po prawey ręce trzech służb Trabskich,
a po lewey Eygirdowiczow, z tamtąd idąc do Sokolego roysta, gdzie rogowy kopiec urobiliśmy, koniec służb tychże Naruszow aż do drugiego kopca, który od dwornego pola Trabskiego usypany. Tamże przy tychże gruntach zamienny grunt Eygirdowiczowey dany, dworne pole od Trąb zamianą przy służbach gruntu Nereykowskiego, z tamtąd idąc ieden bok
Nereykowski, drugi Eygirdowiczow do Wolkiń Szekalow gruntu у kopca w Olkiniach do
ruczaiu Rymu, do tego kopca idąc po koniec służb gruntów Kuydowskich, a to granicą
Wielką Kuydowską przy gruntach Eygirdowiczow, aż do gruntów Krycznickich, powróciwszy
nazad od gruntów Krycznickich aż do służb Kuydowskich Trabskich, przy boku idąc Kuydowskim, aż do ruczaia Dunaia, pod siołem Krycznickim, ten Dunay przeszedłszy aż do
gruntów Trabskich, pod Krzycznikami będących, ztamtąd powracaiąc do gruntów sioła
Iwankow Trabskiego, po prawey stronie grunta Trabskie у po lewey także, gdzie przeszedłszy koniec szłużb sioła Iwankow Sawiczanskie grunta; zkąt idąc ścianą prosto aż
do gruntów Dorożok у Miclialowskicli, przyszedszy bokiem do sznurów szłużb ltvankowskich
aż do rzeki Dunaia, do ktorey rzeczki przyszedszy po prawey stronie Trabskie, po lewey
Molodeckiego do Dorożek teyże rzeczki Dunaiu; tymże Dunaiem rzeczko aż do gruntów
Dawgiciskich, po prawey stronie grunt Kislych Trabski, po lewey stronie do tych Dorożek
przyszedszy, znowu do gruntu Dawgiciskiego, po prawey ręce grunt Kislych, po lewey
D oivgiciszki, z tamtąd idąc do gruntów szłużb Morgowickich Trabskich, które graniczą z
lasem у granicą Jachimowską xiążąt Holszanskich у rożnych, aż do rzeki teyże Czernicy,
przeszedszy rzekę Czernice do Dóbowickich gruntów, z tamtąd koniec służb Morgowickich
aż do gościńca dawnego, który gościniec idzie z sioła Eygirdowiczow do Wiszniowa przez
grunt у las Bindzyszki, aż do Gastu у Ganow gruntów, zkąt swoy początek granica pierwsza
wzięła, у kopce są namienione у uczynione. A ten grunt w tych puszczach wolny, dawny
z wieków na Trąby należący, a niskim nie spoiny; w których puszczach wolno zwierza
wszelakiego busieciami strzelać, w rzekach ryby łowić, iakoż strzelców i leśniczych, rybaków ustanowiłem у tymże leśniczym, strzelcom у rybakom tey puszczy od chłusownikow
у nachodcow, cudzych ludzi, także hultaiow, upadywaiacych pilnować pod srogim karaniem
у wino na, dwór Trabski, tak na samego hospodara у na iego urzędniki dworne, Trąbami
zawiaduiące, rozkazałem. Koło tey zaś puszczy, kgdy może luizie osadzać, dla lepszego
dozoru oney, ludzie osadzać pozwoliłem; у tea wypis pod pieczęcią imsci pana Mińskiego,
podskarbiego ziemskiego, а г podpisem ręki mey Toomasza <Rakowieckiego imsei paiu Wileńskiemu, iako iest wprząd dostateczne opisano, wydałem. Daa iest., У того выпасу при
пячати его милости пана подскарбего подпись руки тимв словы: Thoaiasi M&kowieeki—
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Tranonik Wileński, pisarz skarbowy króla imci ręką własną. Который жъ то выписъ зъ регестру книгъ скарбовыхъ, за поданьемъ оного черезъ особу верху мененую, есть до книгъ
принять и уписанъ, зъ которыхъ и сесь видимусъ подъ печатью урадовою и зъ подписомъ руки писарской его милости пану Томашу Дорскому, державцы Трабскому, есть
выданъ. Pisań ut supra, w Oszmianie. U tego dokumentu podpis ręki pisarskiey, przy pieczęci grodzkiey Oszmianskiey, temi się wyraża słowy: Władysław Hromyka—grodzki Oszmianski pisarz. Który to takowy dokument z ruskey aryngi na polską przetłumaczony, przez
wyż wyrażonego patrona iest do akt xiąg głównych trybunalnych wielkiego xięstwa Litewskiego spraw wieczystych przyięty у wpisany. (Собственноручныя подписи): Michał Kazimierz xiąże Radziwiłł, kommisarz i marszałek trybunału wielkiego xięstwa Litewskiego.
Michał Aloizi Sawicki, pisarz ziemski Wileński. •

1581 г., Сентября 29 дня.
Изъ книги Россіенснаго земскаго суда за 1581 г., № 14578, л. 278—291.

21. Инвентарь им нія Куршанъ въЖоыойтской земл , принадлежавшаго Юрію Зеноввгау.

Выпиеъ съ книгъ справъ суду земского Жомойтского.
Году отъ нароженья Сына Божего ^афпа (1581), м сеца Октебра Т (10) дня. На рокахъ земскихъ судовыхъ водлугъ статуту по светомъ Михал , свята римского осенного,
на завтре, въ Росейняхъ передъ нами Еазимеромъ Яновичоиъ Орвидомъ—.судьею, Криштофомъ Яновичомъ Б левича—подсудкомъ, врядники господарскими земскими Жомойтскими,
лостановившисе обличив возный госнодарскій земли Жомойтской, волости Тельшовской, на
имя^Миколай Петровичъ, до книгъ земскихъ созналъ тыми словы: ижъ онъ, будучи зъ уряду
кгродского Жомойтского приданымъ вряднику его милости пана Юрья Зеновича, каш-ifaляна Смоленского, старосты Дисенского, пану Андрею Яновичу Киселю Куршанскому на
поданье въ моцъ и въ держанье данье того им нья Куршаискою, лежачого въ земли Жомойтской, волости Бержанское, которое им нье его милость панъ Смоленскій записалъ со
вс мъ на все, яко се тое им нье Куршеты въ соб , въ пожиткахъ и вжиткахъ маетъ, малжонц своей ей милости паней Ганн Служчанц , вряднику ей милости паней Смоленской?
пану Станиславу Андреевичу Бартковскому Еуршансвому; а такъ мн возному, звышъ
описаному и помененому, бывши тамъ, въ томъ им нью Куршанскомъ, за приданьемъ врядовымъ въ рову теперешнемъ /йфпл (1581), м сеца Сентябра к ^ (29) дня, а при мн на
тотъ часъ были сторона задаыхъ людей земявъ господарскихъ з©ии Жомоітекоі панъ
Жиколай Станиславовича Ктруздь, панъ Янъ Балтромееичъ Воівятовичъ, шшъ Мартини
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Яновичъ Дунайскій, тотъ врядникъ его милости пана Смоленского Куршанскій, панъ Андрей
Яновичъ Кисель, подалъ въ моцъ и въ держанье.при мн вознымъ и сторон людей добрыхъ тое им нье Куршаны со всимъ на все, лежачое въ земли Жомойтской, вряднику
ланей Смоленской—старостиной Дисенской, ей милости паней Ганны Служчанки, пану Станиславу Бартковскому Куршанскому; якожъ списавши вси люд того им нья Еуршанского,
м стечка и волостій, до него нрислухаючихъ, . и всихъ кгруатовъ, реестръ того им нья
Куршанского подъ печатью своею и съ подписомъ руки своее и подъ печатью мне возного
и стороны людей зацныхъ, звышъ описаныхъ, пану Станиславу Бартковскому, вряднику
ей милости паней Смоленской Куршанскому далъ, который реестръ слово до слова такъ се
въ соб иаетъ:
.
'
Реестръ списанья гш нья Еуршанского, такъ м стечка, яко и всихъ подданыхъ, до
того иы нья Куршанского належачихъ, и всякихъ кгрунтовъ того им нья, лежачого у земли
Жомойтской. волости Бержанской, которое им аье Куршаны его милость панъ Юрій Зеновичъ, кашталянъ Смоленскій. староста Дисенскій, записалъ, въ моцъ и въ держанье подалъ паней малжонц своей ей милости пааей Ганн Служчанц , со всимъ на все, такъ,
яко се тое им нье Куршаны самы въ себ , въ ножиткахъ маютъ, которое тое им иье
Куршаны черезъ мене Андрея Яновча Киселя, на тотъ часъ врядника будучого Куршанского отъ его милости пана Юрья Зеновича, кашталяна Смоленского, старосты Дисенского, пана моего милостивого, заиисаньемъ его милости пана моего въ року теперешнемъ
тисеча пятъсотъ осмьдесятъ первого, м сеца Сентябра дватцать девятого дня есть въ моцъ
и въ держанье подано вряднику ей милости паней кашталяновой Смоленской, старостиной
Дасенской ей милости паней Равны Служчанки, пану Станиславу Андреевичу Бартковскоау
Куршанскому. А при томъ подаваныо былъ при мв возный господарскій земли Жомойтское, волости Тельшовское, панъ Миколай Петровичъ, зъ уряду кгродского Жомойтского
приданый, и сторона зацныхъ людей, яко земянъ го^подарскихъ земли Жомойтской, яко
панъ Миколай Станиславовичъ Кгруздь, панъ-Янъ Балтромеевичъ Войнятовичъ, панъ Мартинъ Яновичъ Дунайскій; которого того подаванья им нья Куршанского я Андрей Кисель
тотъ реесгръ списавши и ижъ бы то было в домо, што ей милость пани Смоленска, панн
Ганна Служчанка, въ держанье того им нья Куршанъ вошла и до рукъ своихъ черезъ
врядника своего Куршанского пана Станислава Бартвовского взяла, подъ печатью моею и
съ подписомъ руки моей властвой и подъ печатью возного господарского звышъ помененого
u людей зацныхъ звышъ описаныхъ даломъ.
:

М
Елщи

с т о К у р ш а н ы .

рынковые. Съ пшхъ платятъ по гроши чотыри.

Станеилавъ Стацкелевичъ, съ пляцу одного; Воітехъ Яаовичъ, катехиста, съ пляцу
одного; Матей Шавіисъ, съ пляцу одного; виуст гтляць один*; Щефаыъ Ясовичъ, съ пляцу
одного; Стасъ Яноввчъ Ровгоітясь а Чепуцъ Стасойтвсь, сь иляцу одного; Стае* Нлрбутоітисъ, съ пляцу одшого; Лувішъ Бернатоітнсъ, съ пляцу одного; Лаври* Явовичъ Іваш•кись, съ вдвцу одмосв; Янь Шведойтас*, съ пляцу одюг#; Нетрашъ Швелоітие* и І е і р ъ

— 240 Авкгутойтисъ, съ пляцу одного; Мацъ Шовлисъ а Матей Янкайтисъ, съ пляцу одного;
Юрко Ясовачъ, съ пляцу одного, погор лъ въ году пд (81), Егедиинъ Янелойтисъ, съ пляцу
одного, погор лъ въ году па (81); Есюлисъ Петрилойтисъ а Палюлисъ Мартннойтисъ, съ
пляцу одного, погор лъ въ году па (81); Щефанъ Ясовйчъ. войтъ, съ пляцу одного, погор лъ въ году па (81).
Плщы уличные. Съ тыхъ платятъ по грошей три. Янугако Кгривелайтисъа Юрко,
съ пляцу одного; Мацъ Петрайтисъ а Бартошъ Бенюшойтисъ, съ плацу одного; Петрашъ
Риикайтисъ а Ясъ Бубисъ, съ пляцу одного; Чепутисъ Кгедутойтисъ а Стась Слежойтисъ
съ пляцу одного; Лелько Пукшлайтисъ, съ пляцу одного; Стась Матеевичъ Нарвойшисъ?
съ пляцу одного; Янушисъ Бенюшойтисъ а Михалъ Пацойтисъ, съ пляцу одного; Кгайлюсъ
Бенюшойтнсъ а Нарко Данюшойтисъ, съ пляцу одного; Михалъ Якайтисъ, съ пляцу одного;
Миколай Ясовичъ а Нарко ПІовдойтисъ, съ пляцу одного, погор лъ въ году па (81); Адамъ
Барцайтисъ, съ пляцу одного, погор лъ въ году па (81); Мартинъ Янушойтисъ, съ пляцу
одного, погор лъ въ году пл (81); Матей Рамкайтисъ а Амбросъ Станайтисъ, съ пляцу одного;
Миколай Кгайкисъ, съ пляцу одного; спустошалъ нляцъ одинъ за вымертьемъ въ тоиъ
году пд (81); Волынецъ Матеевичъ, съ пляцу одного; Лукашъ Кгринойтисъ а Урбанъ
Болондисъ, съ пляцу одного; Павелъ Печюлойтисъ, съ пляцу одного; Янутисъ Мартинойтисъ, съ пляцу одного; Стасъ Лижайтисъ, съ пляцу одного; Кгрикгалъ Мицайтисъ, съ пляцу
одного; Петрикъ Кодоса, съ пляцу одного; Кгрикгелъ Павилайтисъ а Янъ Петкайтисъ, съ
пляцу одного; Матей Шавлисъ, съ пляцу одного; Бартошъ Юшкойтисъ, съ пляцу одного
Якубъ Бернатойтисъ, съ пляцу одного, погор лъ въ году гід (81); Юркгель Якубойтисъ, съ
пляцу одного, погор лъ въ году ііа(81); Римъ Твирбутойтись, съ пляцу одного; ЯнъШадувисъ,
съ пляцу одного; Балтрушъ Янкайтисъ, съ пляцу одного; Юрко Ясовичъ, съ пляцу однго;
погор лъ въ году гіа (81); Юхно Стасойтисъ, принялъ пляцъ въ году о- - (79), повиненъ
платить въ году пв (82); Станюіъ Янайтисъ, съ пляцу одного, погор лъ въ году пд (81)>
Стасъ Пацайтисъ, принялъ пляцъ въ году . ' . . , повиненъ платить въ году nr (83).
При тымъ м ст Куршанскомъ волокъ польныхъ лд (34), съ каждое волоки платятъ
по копъ дв , грошей сорока; Янъ а Петрашъ Швелойте, волока а (1); Кгедминъ Янелойтисъ, Ясъ Янайтисъ, Чепуць, волока л (1); Нарко Янайтисъ аКгедмонъ, Стасъ Лижайтисъ,
волока а (1); Станиславъ Стацкелевичъ, воюкъ дв ; Янушисъ Бенюшойтисъ а Нарко Данюшойтисъ, волока одна; Матей Енкайтисъ а МацъШовлисъ, волока одна; Адамъ Барцайтисъ
а Палюлисъ Мартинайтисъ, волока одна; Нарко Сковдойгисъ а Янушко Кгривелойтисъ, волока
одна; Стасъ Лижайтисъ, Ленартъ Стасайтисъ а Зиианисъ, волока одна; Матей Шавлисъ,
волока одна; Лелько а Станисъ Пукшлойте, а Чепутисъ Стасойтисъ, волока одиа; Есюлисъ
Петрилойтиеъ а Нумшисъ, волока одна; Петрашъ Римкантисъ, Матей Петрайтисъ зъ двухъ
частей волоки, а третья часть той волоки впуст ; Янутисъ Мартинойтисъ а Стасъ Нарбутойтнсъ, волока одна; Стасъ Слежойтисъ, Петръ Авкгутойтисъ съ Подвойскимъ, волока
одна; Щефанъ Ясовичъ, волока одна; Янъ Пет&ойтисъ, Явъ Швелайтнсъ а Матей Римкайтисъ, волока одна; Стасъ Рокгойшисъ а ЛавринъИвашкисъ, волока одна; Печюль Петраітнсъ, Стасъ Пацайтасъ еъ трехъ части волоки, а чварта часть влоки впуст ; Бартошъ Іевюшойтиеь, Мижалъ Пацайтисъ, Мадъ Явайіис*, воіока одна; Шшцъ Петрайтисть,
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Амбросъ Станайтисъ а Урмелисъ, влока; Вартошъ Юшкайтисъ, Павелъ Ромейвойтисъ, Михалъ Янайтисъ, волока одна; Стасъ Лнжайтисъ а Егедминъ а Балтромей Швелойтисъ,. волока
одна; Мацукелисъ Кгрикголъ а Петрикъ Товвайтисъ, волока одна; Лавринъ Ивашкисъ а
Маць Кгедминайтисъ, волока одна; Ясъ Стасайтисъ, Петрикъ Кодоса а Якубъ Бернатойтисъ, волока одна; Урбанъ Болондайтисъ, влоки полъ; а полъ влоки впуст ; а на войтовство
вольна волока одна; На катехисте Войтеха вольна волока одна; на урядника вольна волока
одна; Лукашъ Бернатойтисъ, Печюль Петрайтисъ, Станюсъ Янайтисъ, влоки пять части, а
шоста часть впуст ; впуст влока одна; Миколай Палеписъ, волока новопринята, маетъ
платить въ году пв (82).
.

3а ст

нки

м сткге

ту и.

:
Янъ а Петрашъ Швелойте заст нку зъ моркговъ иГ (18) грошей о (70). Кгедминъ
Янелайтисъ, Янушъ Бенюшойтисъ заст нку зъ моркговъ к (20) грошей §е (65). Щефанъ
Ясовичъ заст нку грошей п (80).
'. Р зы м спгкіе саиожатные, которые суть въ Покгержделяхъ влокъ ді (14),. а въ
другимъ м стцу влокъ di ( Ц ) ? съ тыхъ платятъ по грошей десети. Чепутисъ Кгедутойтисъ, зъ р зы одной; Лелько Пукшлайтисъ, зъ р зы одной; Кгедминъ Янелайхисъ,, зъ
р зъ трохъ; Янъ Швелойтисъ, зъ р зъ двухъ; Кгрицъ Юрвгайтисъ, дойлида, зъ р зы
одной; Петрашъ Швелойтисъ, зъ р зы одной; Стасъ Ложайтисъ, зъ р зы одной; Стасъ
Рокгойшисъ, зъ р зы одной; Есюлисъ Петрилайтисъ, зъ р зы одной; Матей Шавлисъ, зъ
р зы одной; Матей Янкайтисъ, зъ р зы одной; Стасъ Нарбутойтисъ, зъ р зы одной; Якубъ
Бернотайтисъ, зъ р зъ двохъ; Лукашъ Бернотайтисъ, зъ р зы одной; Павелъ Мартиновичъ, пирожникъ, зъ р зы одной; Кгрикгалюсъ Павилойтисъ, зъ р зы одной; Михалъ
Пацайтисъ, зъ р зы одной; Янъ Петкайтисъ, зъ р зы одной; Мацъ Петрайтисъ, зъ р зы
одной; Юркгелисъ Якубойтисъ, зъ р зы одной; Бартошъ Юшкойтисъ, Кгрикголъ Мацайтисъ, зъ р зъ двухъ; Янъ Янкайтисъ, зъ р зы одной; Стасъ Кгишкелойтисъ, 8ъ р зъ
трохъ; Щефанъ Ясовичъ, зъ р зъ трохъ; Адамъ Барцайтисъ, зъ р зы одной; Станюсъ
Юдрисъ Жоврило, зъ р зъ в (2); Кгайлюсъ Бенюшойтнсъ а Нарко Янайтисъ, зъ р зъ
двухъ; Юрко а Чепъ Ясайце Нумше, зъ р зъ двухъ; Чепутжсъ Стасайтисъ, зъ різы од-ной; Бартошъ Бенюшойтисъ, зъ р зы одной; Амбросъ Станайтисъ, зъ р зи одной.
Огороды м стке моркгове. Съ тыхъ платятъ по грошей пяти.
Станиславъ Стацкеіевичъ, зъ моркговъ з (7); Леіыо Пувшлайтисъ, зъ морвгу л (1);
Янъ Швелайтиеь, зъ моркговъ в (2); Лавринъ Ивашво, зь морвгу л (1); Янутисъ.Маіітинойтисъ, з морвгу л (1); Кгайдюсъ Венюшойтісъ, зъ морвгу л (1); Петрашъ Швелойтисъ, зъ моркгу л (1); Кгрицъ дойлида, зъ морвгу а (1); Нарко Даіюшойтисъ, зъ моркгу
л (1); Юрво Ясойтисъ, зъ морвгу a (і); Янъ Петвоітисъ, аь морвгу д (1); Жельво а
Станисъ Пукшлойте, зъ морвгу а (1); Мацъ Мивутойтисъ а Матей Янвайтісъ, зъ морвгу
а (1); Петрашъ Римкаітисъ, з-ь морвгу а (1); Матей Шавіисъ, зъ морвгу а (1); Стасъ
Лижайтисъ, зъ моркгу а (1); Палюлисъ Маретвойтисъ, « моркгу а (1); Щефаиъ Ясовичъ, 8% морвгу а (1); Ясъ Бубисъ, т> морігу д (1); Яіушісъ Бенюшоітме», аъ моргова
г (3); Кгедминъ ЯнеюйтЕеъ, въ морігу а (1); Есюль Петриоітиеь a Іепуцъ
31
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Войтехъ Яновичъ, катехиста, зъ моркгу не даетъ ничего.
Окюроды прутовые. Съ тыхъ платятъ по гроши три.
- /1оч
Нарво Сковдойтисъ, съ прутовъ ві (12); Есюлисъ Петрилойтисъ, съ прутовъ ві (12);
Янель Андреяйтисъ а Нарко Данюшойтисъ, съ прутовъ..; Щефанъ Ясовичъ, съ прутовъ ми (48);
Матей Шавлисъ, съ прутовъ кд (24); Бартошъ ЮрЕОЙтисъ, съ прутовъ в. (12); Матей
Петрайтисъ а"Матей Жутисъ, съ прутовъ ві (12); Юркгель Якубойтисъ, съ прутовъ
Іі (12); Матей Янкайтисъ а Мацъ Шавлисъ, съ прутовъ кд(24); Янушко Кгривелойтисъ
съ прутовъ ві (12); Миколай Петройтисъ а Амбросъ, съ лрутовъ ві. (12); Стасъ Рокгойшисъ, съ прутовъ в. (12); Мацъ Петрайтисъ а Урбанъ Болондайтисъ, съ прутовъ дванадцати; Матей Римкайтисъ а Янъ Зимакосъ, съ прутовъ кд (24); Адамъ Барцайтисъ а
Егрикголъ Мицойтисъ, съ прутовъ І?Д (24); Петривъ Товтвайтисъ, съ прутовъ в. (12);
Кгригалъ Мицайтисъ, съ прутовъ в. (12); Юрко Ясойтисъ, съ прутовъ в. (12); Стасъ
Нарбутойтисъ, съ прутовъ кд (24); Дукашъ Кгринойтисъ а Бартошъ Бенюшойтисъ, съ
прутовъ Іі (12); Янелисъ Зимакосъ, съ прутовъ в. (12); Стапиславъ Стацкелевичъ, съ
прутовъ в. (12); Іукапіь Бернатойтисъ, съ прутовъ ві (12); Михалъ Пацайтисъ, съ
прутовъ ві (12); Петръ Авкгутойтисъ, съ прутовъ ві (12).

ВОЙТОВОТВО ВЕРЖАНСКОЕ.
Войтъ Павелъ Печулойтисъ.

Село
ВОЛОЕЪ

Б е р ж а н ы .

кг (23); съ каждое волока платятъ по копъ три, грошей десеть.

Егрйцъ Матеяйтисъ, волова одна; ВОЙТЕО Матеяйтисъ, волока одва; Явъ Кипшойтисъ волока одна; Янъ Дульба, волока одна; Янушасъ Талюшойтисъ, волока одна; Ьернатъ Павилойтисъ, влока одна; Ш ш о Талюшойтисъ, влока одна; Падъ Янайтисъ, влока
шва- МаЕуть Павилойтисъ Бислисъ, влова одна; Еесутисъ Пацайтисъ, влока одна; Матеи
І лбайтисъ а Янель Шилейкисъ, влока одна; .Егрйцъ а Андрей Буткайте, влока одна;
Бернатъ Павилойтисъ а Егрйцъ Матеяйтисъ, влока одна; Янко Матеяйтисъ, влока одна;
Юхно Еуйсойтисъ а Якутисъ Еипшойтиеъ, вдова одна; Барцусъ Юркгайтисъ, влова одна;
Егрипъ Мартинойтисъ, влови одной полъ; Стульбисъ Явубойтисъ, волова одна; Егриць
Янайтисъ, влова одна; Янелисъ Мончайтисъ, влока одна; Ясъ Ревсвоитисъ, Войтко Матеяйтисъ, влова одна; Барцусъ Будрайтисъ, Янъ Стульбайтисъ, влова одна, Ченутисъ
Еишпойтисъ, Гайдувъ Еуйсойтисъ, влока одна; а полъ влови впуст .
При тниъ сел моркги саиожшные, платятъ одъ иорвгу по гроши пять, а съ прута
П

° Т а ъ ^ Г ш о і т и с ъ , зъ моркговъ в (2), нрентовъ KS (26); Стульбисъ Явубойтисъ зь
шр,гу i (1); Бернатъ Павилойтис, съ прентовъ і. (12); Андрей Бутвойтисъ
» « W
4 (1)- Явъ Мсшайтиеъ, аъ иорЕгу I (І); Пацъ Янайтисъ, «ъ моркгу 4 (1), Кеоутвст,
Пацаатисі, гъ морковь s (6), прентовъ е. (15); Яіушисъ Талюшойтисъ, въморвгу (D,
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Ясъ Мартпнойтпсъ а Кгрнцъ Матеяйтисъ, зъ моркгу а (1); Янъ Дульба, зъ моркгу л (1),
прентовъ s (6); Шимко Талюшойтисъ, зъ моркгу а (1), прентовъ кд (24); Я с ъ Рексвойтиеъ, съ прентовъ к (20); Янъ Шнлейкойтисъ а Матей Дульбайтисъ, зъ моркгу а (1),
прентовъ śi (16); Кгрпцъ Янайтисъ, зъ моркгу а (1); Войтко Матеяйтисъ, зъ моркгу s (6),
прентовъ а (1); тенъ же Войтко а Ясъ Рексвойтисъ, зъ моркговъ в (2), прентовъ KS (26);
Барцусъ Юркгайтисъ, зъ моркговъ г (3), прентовъ ді (14); Кгрицъ Матеяйтисъ, зъ моркгу
а (1); Кгрицъ Мартинойтисъ зъ Войтехомъ, зъ моркгу л (1); Бартошъ Будрунъ а Янъ
Стульбпсъ, зъ моркгу а (1); Чепутисъ Бартошойтисъ, зъ моркгу а (1); Якутисъ Кипшойтисъ, зъ моркговъ в (2), прентовъ йі (18).

Село Пятница.
Влокъ к (20); съ каждое влоки платятъ по копъ дв , грошей сороку.
Петрикъ Янайтисъ, влокъ дв ; Петрикъ Юркгайтисъ а Матей Петрайтисъ, влокъ
дв ; Юркгель Сурмвнайтисъ, влока одна; Матей Янкайтисъ, Томашъ Петрайтисъ, влока
одна; Чепанъ Мпкутайтисъ, влока одна; Юркгелисъ Микутайтисъ, влока одна; Микуцъ
Рименкайтисъ, влока одна; Матей Петрайтисъ, влокъ дв ; Томашъ Петрайтисъ, влока
одна; Стасъ Лукашайтис.ъ, влока одна; Павелъ Печюлойтисъ, влока одна; Якубъ Янушойтисъ, влока одна; Андрей Янушойтисъ, влока одна; Лукашъ Кесутойтисъ, влока одна; Павелъ Печюлойтисъ, зъ двухъ частей влоки, а третея часть пуста; на войтовство вольна
влока а (1); впуст влока д (1). • .
При тымъ сел моркги, за которые платятъ грошей <5и (78).
При тымъ же сел заст нокъ пустый, который зовутъ Егарбечишки.

Село

Кгумильтяны.

Влокъ Г (10); съ каждой влоки по копъ дв , грошей сороку.
Павелъ Пацайтисъ, влока одна; Миколай Юркгойтисъ, влока одна;
тисъ, влока одна; Чепутисъ Янайтисъ,

Стасъ Юркгай-

влока одна; Петрутисъ Сенкайтисъ, влока одна;

Лукашъ Петрайтисъ, Урбанъ Нарвилойтисъ, влока одна; Юшко Радвилойтисъ, влока одна;
Янелисъ. Буткайтисъ, влока одва; Петрутисъ Юркгайтисъ, Янъ Буткайтисъ, Лукашъ Петрайтисъ, влоки одной полъ; Стасъ Юркгайтисъ, Юрко Наркайтисъ, влоки одной пять части,
а полъ влоки и шоста часть впуст .
.
.
• • •.
При томъ сел влокъ с пожатныхъ ś (6); платятъ по грошей л (30).
Павелъ Пацайтисъ, влока одна; Стасъ Юркгайтисъ, влока одна; Петрутисъ Сенкайтисъ, влока одна; Чепутисъ Янкайтисъ, влока одна; Лукашъ Петрайтисъ, Урбанъ Нарвилойтисъ, влока одна; Янъ Буткайтисъ, а Шимко Юркгайтисъ, влока одна.
' При томъ сел

моркговъ ка (21); платятъ зъ моркгу по гроши д (4), а съ прута

по пенези г (3).
Павелъ Пацайгисъ зъ моркговъ в і ( і 2 ) , прентовъ к (20); Стасъ Юркгайтисъ, зъ моркговъ У (3); Кгрицъ Матеяйтисъ, зъ Бержанъ, зъ моркговъ s (6).
При тымъ сел заст нокъ Новый:
Лукашъ Петройтисъ, Чеоутисъ Янайтисъ платятъ зъ него грошеі А (30).

Село
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зылы.

Влокъ s (6); съ каждей влоки по копъ дв , грошей тридцати.
Юрій Янайтиеь, влока одна; Янель Павилайтисъ, влока одна;- Станко Тиркшлайтисъ,
Юрій Янайтисъ, влока одна; Войтехъ Кгедминойтисъ, а Бартошъ, влоки полъ, а полъ
вдови впуст ; Юркгель Милашайтисъ, влоки полъ, а полъ влоки впуст ; влока здавна
ввуст .

Село Ш а л ъ п и р т е .
Влокъ s (6); съ каждей влоки платятъ по копъ дв , грошей сороку.
Добейко Войшвилайтисъ, влока одна; Амбросъ Петрайтисъ, влока одна; Печюль ПІилъпиртисъ, влова одна; Янушко Войшвилайтисъ, а Янушко Нарбутойтисъ, влока одна; Довко
ВоЙшвнлойтисъ, влока одна; Янушко Войшвилойтисъ, влока одна.
При

тимъ сел моркговъ и (8); платятъ грошей si (16); въ другимъ и стцу мор-

кгов-в А (30), платятъ грошей л (30.

С е л о

Вен.та.

• Волокъ г (3); съ каждой волоки платятъ по копъ дв , грошей двацяти.
Римко Янушойтисъ, влока одна; Павелъ Сурминойтисъ, влокъ дв ; тенъ же Павелъ,
а Римко, зъ моркговъ к (20) грошей п (80) платятъ.

ВОЙТОВСТВО УРКОВЯНСКОЕ.
Село

Урковяны.

Волокъ ке (25); съ каждей влоки платятъ по копъ три, грошей десети.
Станиславъ а Касперъ Ясовичи, волока одна; Валтро а Еасперъ Ясовичи, волока одна;
Тоиашъ Пикчувойтисъ а Петръ Янойтисъ, волока одна; Печюль Станайтисъ а Янъ Юшвойтисъ в локаодна; Станюсъ Якгелойтисъ а Егрицъ Сибитойтисъ, волока одна; ЦІимко Стаиайтиеъ а Янштель Довкгедойтись, волока одна; Кгрвцъ Юшойтисъ, волока одна; Стасіолйсъ Юшойтисъ, волока одна; Янъ Лукашайтисъ, Егрицъ Юшойтисъ, волока одна; Михалъ
Нарейшойтисъ, а Балтромей Ясойтисъ, волока одна; Стависъ а Юхно Наркойте, волока
одна; Петрашъ Петрикойтисъ а Станиславъ Яеойтистц волока одна; Кгрикгуцъ Яцайтисъ,
а- Кгрикгутъ Огасайтисъ, влоки одной двухъ частей; Яцисъ Павилойтнсъ, волока одна;
Балтромей Стасайтисъ, волока одна; Кгрикгалюсъ а Мвхадъ Іарейшоіте, волока одна; Станисъ Наркайтисъ а Янъ Юшкойтнсъ, волока одна; Янъ Лукашойтисъ а Кгрицъ Юшойтисъ,
ввлока одна; . Кгрицъ Куйсойтисъ, волока одна; Урбанъ Стасойтнсъ, волока одна; Янко
Лукашойтасъ, волока одна; Юркгутнсъ, а Яаелъ Шудойте, волока одна; Лютвусъ РІКШОЙтис* а Чепутисъ Егедшговдойтисъ, волока одна, а третяя часть волоки впуст ; Томашъ
Егедкговдойтнсъ, а Кгрюгоръ Нарешойтисъ, волока одна; Яаъ Лукашайтисъ, а Юрв^У"
тисъ Шудойтисъ, волока одна.
При т ы « сел воювъ сшозтмнихь si (16), ш&шгь з і и п во грошві ж (40).
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Ж а к е п и н е.

Влокъ si (16); съ каждей влоки платятъ по копъ три. грошей десеть.
Янъ

Минбутойтнсъ, волока одна; ІІетрашъ Петрайтисъ, волока одна; Римко Янайтисъ

волока одна; Нарвилъ Рупшойтисъ, волока одна; Стирбель Янайтисъ, волока одна; Юркгисъ
Янайтисъ, волока одна; Микасъ Петрайтисъ, Чепъ Яцайтисъ, волока одна; Енько Д и а н ТИ

съ, волока одна; Юркгисъ Наркайтисъ а Петръ Павилойтисъ, водой одной п о л ; Кгаи-

люсъ Тальвойшойтисъ, Ясъ Матеяйтисъ, влоки одной полъ; Павелъ Ругшойтисъ, а Касперъ,
влока одна- Мончусъ Петрайтисъ, Балтромей а Шимко Талюшойте, волока одна; Ьудрусъ
Янкайтисъ а Матей Мажутойтисъ, волоки одной полъ; Павелъ Мижайтисъ, волоки одной
полъ, а волокъ д (4) впуст .

Село

В у т к о й т е.

Волокъ Ді ( U ) ; съ кождей влоки платятъ по копъ дв . грошей сороку.
Шимко Нарвойшойтисъ, волока одна; тотъ же Шимко а Бакшисъ ЧГутейкасъ, волока'
одна- Олекши Яновичъ, волокъ дв ; Войтехъ Нарвойшойтисъ, волока одна; Юхно Нарвойшойтисъ

волокъ дв ; Петръ Чутейкисъ. волока одна; Витко Янайтисъ, волока одна; Стасъ

Б драйтисъ, Печюль Милашайтисъ, волока одна; Шимко а Войтехъ Нарвойшойте, а Матей
Кгинчисъ, волока одна; Матей Кгинчисъ, покгоралъ въ году прошломъп (80), волока одна;
Павелъ Янкайтисъ, зъ двухъ частей волоки, а третья часть здавна внуст ^ Юхно а Воитехъ Нарвойшойте, зъ волоки а (1), моркговъ Йі (18) зарослей, грошей а (60); Шимко
Нарвойшойтисъ, зъ моркгу л ( і ) , прентовъ и (8), грошей s (6).
^
При тымъ сел волокъ с ножатныхъ Г (10), платятъ зъ нихъ по грошей ле (55).
Тамъже при тымъ сел моркговъ кг (23), платятъ зъ моркгу кождого по грошей д^(4).
Войтехъ Нарвойшойтисъ, зъ моркговъ в (2); Юхно Нарвойшойтисъ, зъ моркговъ в (2);
Шимко Нарвойшойтисъ, зъ моркговъ в (2); Олекши Яновичъ, зъ моркговъ в (2); тотъ же
Олекши, зъ моркгу S (1); Павелъ Ячкайтисъ, зъ моркговъ в (2); Матей Кгинчисъ, погор лъ въ году И (80), зъ моркговъ в (2) не платитъ; Петръ Чутейкисъ зъ моркговъ
в'(2)- Витко Янайтисъ. зъ моркговъ в (2); Стасъ Будрайтисъ, зъ моркговъ в (2); Миланусъ
Янайтисъ, зъ моркговъ в (2); Рудакъ Матеяйтисъ Кгинчисъ, зъ моркгокъ в (2).

Село

Ширине.

Влокъ ві (12); съ каждой влоки платятъ по копъ три, грошей i (10).
Бернатъ Довкгедойтисъ, волока одна; Будрусъ Еавписъ, волока одна; Самво Лелвайтисъ вояова одна; Ставко Петрайтисъ, волока одна; Мая* І а ц а і т і с ъ

волока одна; Стасъ

Суткайтисъ, волока одна; Явуш«о Романайтисъ, волока одш; Павелъ Симкаітисъ, Римкосъ
Стан.йтисъ, волока одва; Пвтрудь ПоЕеса, Павелъ К г р м о і я е » , волока одм; Чепут.съ С ю шітисъ
(81)

Еасоеръ ПетраЯтксъ, волока одна; Ставко Ю к м Ш е ь , ногор лъ въ м » году п .

водом одна; Штръ Вутміис-ц

съ третье! и с м ВОЛОІІ, a дв ч и п впустЬ.
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Волокъ и (8), съ кождое волоки платятъ по копъ дв , грошей двацяти.
Янелнсъ Юдейвойтисъ, волокъ дв ; Кгрицусъ Кгайлайтисъ, волока одна; Кгрицъ Витжайтисъ, волоки одной дв части, а третяя часть впуст ; Будрусъ Юдейкойтисъ, волока
одна; Томашъ Юркгайтисъ, волока одна; Янъ Нарвидойтисъ, волока одна; Касперъ Петрайтисъ, волока одна.
Которыжъ я то возный Миколай Петровичъ, будучи при томъ подаваныо того им нья
Куршанского, лежачого въ земли Жомойтской, волости Бержанское, до того рееетру, который панъ Андрей Кисель далъ вряднику ей милости паней: Смоленской пану Станиславу
Бартковскому подъ печатью своею и съ подписомъ руки своее письмомъ польскимъ и
подъ печатью людей зацныхъ звышъ описаныхъ, печать свою приложиломъ. Писанъ у
Куріпан хъ, л та отъ нароженья Сына Божего тисеча пятьсотъ осмьдесятъ первого, м сеца Сентябра двацеть девятого дня. Вь того реестру печати всц ц лы, а подписъ руки
тыми словы: Andrzey Yanowicz Kisiel ręką swą własną podpisał. Которогожъ того очевистого сознанья на вряд земскимъ Жомойтскішъ возного господарского Миколая Петровича и уписованья до книгъ того реестру поданья им нья Куршанского черезъ тогожъ
возного господарского вряднику паней кашталяновой Смоленскей ей милости паней Ганны
Служчанки пану Станиславу Бартковскому Куршанскому и сесь выписъ съ книгъ земскихъ Жомойтскихъ ей милости паней Юрьіовей Зеновичовей паней Ганн
Служчанц .
подъ печатьми нашими есть данъ. Писанъ у Росейняхъ.

1581г., Декабря 1-го дня.
Ивъ актовой книги Россіенскаго эемскаго суда, за 1595 годъ, К> 14599, л. 464—478.

22. Инвентарь ии нія Титовянъ, лежащаго въ Вилькомирскомъ пов т .
Году отъ нарожепья Сына Божого тисеча пятьсотъ деветьдесятъ пятого, м сеца
Генвара двадцатого дня.
На рокохъ земскихъ судовыхъ, водлугъ статуту на завтрей по свят трехъ королей
припалыхъ и сужоныхъ, передъ нами Себестіяномъ Себестіяновичомъ Кестортомъ, тивуномъ короля его милости Ойракгольскииъ—судьею, а Петромъ Адамковичоиъ—подсудкомъ,
врядниви земскими земли Жомойтское, на року праву за позвы земскими Жомоітсвнми
припаломъ, за жадобою его милости пана Даніеля Львовича, стольника иов ту Вилкомирского, по пана Яна Кгружевсвого о инвентарь им аья Титовянского, который въ него
при прав пани Ганвы Сап жанки, кгдн ему им нье Титовянское заставила, люди, села
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,о всякою повинностью подданы** своих* в„ дервнье его подай, хоте,и его .ид
і е Г Г в с д о к ъ судовый опекать, а вди от* пана Яна Киевского за ш ш .
, Г » у с W инвентарь «ылъ « ш р .
на ии нье Титовянское, 5а „«аганвемъ
Z 2 L u * l тоть инвентарь подданный вписуючи до книг*, слово от* слова
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" У е д а л о ynwentarz imenia Oitowianskiego iaśnie wielmożnego pana a pana MiŁołaia Sieniawskiego-casztaliana Camienskiego, hetmana coronego polnego * « « * £ .
* L > to ymienie od yego msci zastawnym obyczaiem urodzonemu panu Yauu Gruzew
Sm„-nam«nLwiSzaw.ienskiemu, puszczono у z rozkazania iego msci przez mie sługę
kroTa yego msci Stanisława Wolskiego na tym ynwentarzu spisawszy, w trzymanie у w
moc „rodzonemu panu Tann Gruzewskiemu iest podano у zawiedziono dnia 1 Decembra,
w piątek, anno Domini 1581.
To iest naorzod dwór z budowanim.
Dwór Od zachodu słońca wiachawszy, wrota stare, zamczyste. Po prawey ręce dom
wielki na ziemi, świetlica drzewa ciosanego, w niey okien 5 szklianych ze wszytkim na
Г wiesac" у okienice, drzwi na zawiesach z wreciądzem i kliamk, zeliazmm, stoi długx
7ZZ
w niey ław podlie ściany 3, ławek 2, służba do picia, piec pohewany, przy mm
IZZk
mały z świetlice komora, drwi na zawiesach z zamkiem wnętrznym, w komorę
окГа2 Płóciennych, okiennice na zawiesach; s komory komórka, drwi na zawiesach zehaznvch Przeciwko tey świetlicy swietliczka, w niei okien 2 płóciennych, ław przy ścianie 2,
drzwi na zawiesach z zamkiem starym у zasczepka, piec poliewany stary z gwurtHah
tomora s kominem murowanym, drwi na zawiesach; s komory komórka, drwi na zawiesach Miedzi tymi świetlicami sień, drwi na zawiesach z zamkiem, połapu mmasz, weieni
ZL
murowany ławka; u drwi z sieni komórka, drwi na zawiesach; przed tymi sienmi
£ 2 sTary - W e k dim stary, poboi deskami starymi, czieczie, kapie. Za tym domem
b owar г Д п у , kryty dranic, star,, w nim koryto piwne, czop i stągiew u drwi zasczepka- przećhvko grydzienka z zasczepką. Podlie browaru wrota ku miasteczku zam! 1
stare Z drugą stronę wrót po prawey ręce łaźnia, w niei drw! na zawiesacb,
oł
v
p
S ie L i ł f P-eciwko swietliczka; drwi na zawiesach, piecek niedobry. Sienka
B

Г У / і Г

drwi 'proste у komórka z boku, wszitko stare

p o b . * * ^ £

rymi kominek murowany. Kuchnia, w niey komin, okien prostych 4, drwi na zawiesach,

na kuchni schowanie, drwi proste;

? & E ^ , ™ ^

^

^

e

^

stary. Za kuchnią dom nad stawem, w nim przy ścierne ław 4 piec
^ ^ ' ^ J
bez błon okiennice proste, drwi proste. Przeciwko dom, w mm 3 okna proste^ bez błon,
okennee' £ £ T « L od stawu iedna wypadła, beze. drwi; miedzi mmi sień bez połapu,
be e drwi, z oknami. Na wierchu świetlica, wszitkiego nimasz, u mey przed sienią siebe e drwi^wszitek ten dom zgniły, poboi na nim opadły, niczemu sie me zgodn
'

.

.-

ІеУ P i e C

n

2

j

: ..„„*„

d r W ! Pr Ste>

Zatm
4 wszitko
« « "stare,
• poboi
' " star,, zgniły.
" '
beze drwi,

nkna nrostfi:

Ш

nrzeciwko sienka

°
"sięЛ od ТІ
, d dom
Obróciwszy
połndma na zachoJdom
na podkli tach, świetlica w niey przy scienie ław 8 proste P " * prosty, bmmek prosty
o zw nazawiesach s kl mk,, okien 4, błon szklianych 3, otaemc* «dna na zaw.esach, a S

-
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proste. Na przeciwko świetlica druga, w niey przy scienie ław 4, drwi proste, piec prosty,
okien 2 bez błon, okiennica prosta 1; przeciwko swietlicam sień, drwi proste, komin murowany, dwie części połapem położone. S tey mnieyszey świetlice sienka, do niey drwi na
zawiesach, okno bez błony, okiennica na zawieskach, kominek murowany; komórka, drwi
4
proste, s tey sienki swietliczka pokoina, w niey przy scieniech ław 4,. piecek poliewany,
okien szklianych 4, okiennice na zawiesach, drwi na zawiesach, zasczepka u nich; przed
tym domem ganek wysoki, a pod nim podkliety, 2 drwi proste, u iednych zamek stary,
a u drugich zasczepki, a w sredzinie pod sienią nimasz nic, iedno kłoda. Wszitek dom
gątą pobit iuz staro, ciecze. Za tym domem wrotka pobite do ogroda. Idąnc ku zachodu
słońca swiren wielki s przykomorkiem, pierwsze drwi na zawiesach z zasczepkami, drugie
drwi proste, wszitek dranicami kryt, gozdzmi drzewianymi pobiiany. Podlie niegoż swirenek
rąbiony s przyklietkiem, drwi oboie proste, zamek stary, deskami kryt po prostu. Dom
wielki na podklietach 2, z yzby sień miedzi nimi, nic nienaprawno, s podkliety trzyma
pod nimi, drwi proste, u iednych zasczepki, wszitek sam dom dranicami kryty, gozdzmi
zeliaznimi pobiiany. Pogrzeb rąbiony z zasczepkami, wszitek słomą, kryt. Staienka rąbiona,
słomą kryta. Dom u wrót urzędniczy, świetlica, w niey drwi na zawiesach, okien cztyry
bez błon, okiennic na zawiesach 2, a proste 2, piec prosty, ław 4; s tey świetlicy komora,
drwi na zawiesach, zasczepka. Przeciwko piekarnia, drwi proste, okien prostych 4, miedzy
nimi sień bezpołapu, w nich drwi proste; w sieniach kuchenka deskami zagrodzona, drwiczki
proste, s tey kuchenki druga kuchnia, połowica kryta deskami, okno proste; w sieniach
komin prosty; wszytek dom dranicami kryty, drzewianymi gozdzmi pobiiany staro. Stayniau wrót zła, pochylona, słomą kryta. Za wroty oznica stara.

Statek

dworny

d r z e w i a n y.

Srod dwora gruszek 3, sczepione 2, trzecia prosta; lipa wielka. Ganeczek drzewiany
stary. Ten dwór wszitek wkoło prostym płotem opliecion całym drzewem, wkoło у ostrożek
na nim uczyniony s choiny, a od stawu s południa płota nimasz za sadem. Przy dworze
gumno. Stodoła po litewsku rąbiona z drzewa w zapior, ma dwoie wrota, trzecią częsc
przykryta słomą, w niey niemasz nic zasieków, ani powiązania grebestem nimasz nic;
u iednich wrót wreciądz; komórka u tei że stodoły napliewy zrąbiona. Osiec stara, słomą
kryta, kliec stara opadła, wszitko złe; zardow starych 12. Ogród owosczowy przy gumnie
nad stawem ogrodzony.
'Sady. Sad na południe wysniowy, sad na północy, za domem urzędniczym, w którym
yablonowy, gruszkowy у wysniowi w ogrodzeniu sad; na poliu wiśniowy s przyiazdu nie
ogrodzony.

Dworce ku temu dworowi nalieżący, nazwy skiem Gyrbowo.
' Wszedszy wrota po prawey ręce grydnia, w aiey piec nie dobry, okien prostych 3,
drwi proste; przed nią sień, drwi proste; wszitek ten dom słomą kryty, stary, ciecze.
Od gridni ydąc po prawey stronie swiren niezły, u niego drwi proste, zasczepka у wreciądz 1, dranicami starymi pobiiany, ciecze; pod nim podkliet, u nim zasieków 4, drwi
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proste, zasczepka у wreciądz; przed swirnem ganeczek nie przykryty. Podlie niegoż klieć
stara rąbiona, beze drwi, dranicami starymi kryta, opadła.
. ,
Obora. Chliew nowy rąbiony, u niego drwi zamczyste, słomą kryty staro, opada
wszistek; ten dworec ogrodzony, płot stary w kołach, nikt w nim nie mieszka, pusto, bydła
uiemasz nic.
Gumno. Stodoła nowa, słomą kryta, u niey drwi zamczystych 2. u iednych zasczepka
у wrzeciądz, bez przyworyn, po prawey stronie wszedszy do tey stodoły komórek zrąbionych na pliewy 2. Zardow nowych 17, a starych 8; wszitko gumno płotem ogrodzono
wkolie nowym.

Pasznia dworna przy dworcu we trzy polia uczyniona.
Żyta posianego w tym roku we dwu mieyscach dwornych b(eczek) wedlie. powieści
iego mości pana Wolskiego beczek 917«; żyta w gołym ziarnie podano beczek 5, jęczmieniu
w ziarnie podano beczek 10, owsa w ziarnie podano beczek 50; siana styrtę 1.

Sianosęci

d w or ne por os mi.

Czeladź пгег оіпа, którzy domami swymi siedzą pod dworem:
Łukasz Macieiewicz у z synmi dwiema małymi—niewolni, robi dni 4 na tydzień; żona
yego wolna 1, robi dni 3 na tydzień; Czepuć Parszeliaitis z synmi trzyma małymi niewolny, robi dni 4 na tydzień; żona yego niewolna robi tesz dni 4 na tydzień; Grygiel
Zegłaitys, sam niewolny, uciekł temu rok, robi dni 4 na tydzień.
Powinność ych do dwora pieszo chodzić na robotę, którym, yż ziemie maią, mieszieczyni nie daią.
Stawy. Staw pod dworem na wschód słońca, u niego spust zrąbiono staro; drugi staw
pod borem wielki, spust ша г drzewa rąbiony; sadzawka nie mała pod miasteczkiem miedzy
stawy na teyże rzeczce; staw na Łopiszy, spust z drzewa rąbiony, który przerwał; na tym
że stawie młyn nowo zbudowany o iednym kolie, w nim kamienie, zeliaza wedlie potrzeby,
gdy go naprawią, może być z niego pożytek у dworną potrzebą.
Jeziora dworne, l) Jezioro pod Kurszami, nazwyskiem Cii. 2) Jezioro, nazwyskiem
Apusza. 3) Jezioro, nazwyskiem Gawsztyn Wielkie. 4) Jeziorko w poliu, nazwyskiem Zerhowo. 5) Jezioro, nazwyskiem Brydwoit. 6) Jeziorko za kościołem, nazwyskiem Warto.
7) Jeziorko, nazwyskiem Citowa.
Puscza Poczyna sie koncern od rzeki Bryzowy,

a schodzi sie sciauą

Lidowianską,

która iest wedlie znaków swych z starodawna w pewnym ograniczeniu. Jest w niey meco
drzewa bartnego, alie puste.
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M i a s t e c z k o

Citowiany.

Ma włok 12 gruntu.

В i n eŁ
12. Stasiul Woit, piwo 1, gorzałka 1.
Kasper Woitowicz, piwo 1.
13. Mileiko Ubogi, piwo 1.
Woiciech Yacaitis, piwo 1, gorzałka 1.
14.' Petrel Mazaitis, piwo 1, gorzałka 1.
15. Jasiel Petkaitis, piwo 1.
16. Juchuo Siraitis, piwo 1, gorzałka 1.
Staś syn iego, mytnik, piwo 1.
17. Andrzey Szylowk, piwo 1.
18. Staś Dawxsaitis, piwo 1.
19. Maciei Piworaitis, piwo i.
20. Masiuta, piwo 1.
21. Jaswil Sabaraitis, piwo 1.
22. Jurgiel, piwo 1.
23. Jurgiel Gaiłaitis, piwo 1.

1. Martisz Potkaitis, piwo 1, gorzałka . 1 .
Czepuć Martiszaitis, piwo 1, gorz. 1.
2. Jan Statawsis, piwo 1, gorzałka 1.
3. Mis Szablis, podwoiski, piwo 1, gorzałka 1.
4. Czeputis Kowal, piwo 1.
5. Gedmin Mankaitis, piwo 1, gorz. 1.
6. Walienty Alieksaitis, piwo 1.
Paliul brat iego.
7. Iwanko, piwo 1, gorzałka 1.
8. Jurgi Maciekaitis, piwo 1, gorz. 1.
9. Mateius Zynaitis, piwo 1, gorzałka 1.
10. Jaxelowa wdowa, piwo 1.
Petrel Naruszaitis.
11. Czepuć Gaidaitis, piwo 1, gorzałka 1.
Ulica
1.
2.
3.
4.

od

8 z aw li

an.

Janel Nowosied.
I 5- Janowa wdowa, piwo 1.
6. Petryk Jurgaitis, piwo 1, gorzałka 1.
Janwil Jankaicis, piwo 1.
Dom pusty.
Gryg Szaboraitis, piwo 1, gorzałka 1.
Andrzey Wilieyko, piwo 1.
Powinność: z tych karczem na rok płacą każny od piwa po groszy 40, od gorzałki

po groszy 10.
W tym że miasteczku targowego na rok arędą, za nie daie miesczanin kop

Włoki mieścicie, ciż miesczanie łrzymaią.
Włoki.

Włoki. |
G r i g Szaberaitis
A n d r z e y Wilieyko
Y a n o w a wdowa

'

3

. . . . . . .

Martisz Petkaitis

Yan Statawsis
Czeputis Kowal
Gedmin Mankaitis
Walienty Alieksaitis
Yurgis Maciukait

7«
Уз
Vs
з
7J

Macis Zynaitis
Yasieliowa
Czepuć Gaiłaitis
Stasiul, woit
Mileiko Więckait
Woiciech Nowosied
Petrel Mazait
Juchuo Straitis
Stasiu! Mytnik

V.
V.
V.

72
Vi
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Włoki.

Andrzey Szylawk
.
з
Staś Da\vxaitis
7з
Maciey Piworaitis
•
з
Yasiul Szaberaitis
Vs
Powinność: z tych włok s każney włoki

Włoki.

Yurgiel Zygreł .
Łukasz Szwiec .
Yurgiel Grygalait

V»
V.
V.

płaca, po groszy 50.

Morgi polne, cis miesczanie trzymaią.
Morgi.

Morgi.

Yanel Nowosied
Yanwil Jankaitis
Gryg Szabaraitis
Yauowa wdowa
Petrik Yurgaitis
Martis Petkaitis

1
1
. 2łA
1 2
1
1

Yan Statawsis .
Paliul Aliexaitis
Ywanko
•. .
Petrel Naruszaitis
Yasiel Petkaitis . . . . . . . . .

1
1
1
1
1 .

Z tych morgów płacą s każnego po gr. 6.

M a l e mórg
Gryg Szabaraitis

. . . . . . .

Yanowa wdowa
Z tych morgów płacą

i.

Masiuta

1
1

z każnego po gr. 3;

Czepuć Kowal s pliacu gr. 2,

1.
Masiuta

z ogroda groszy 10.
Sianożęci. które ciż miesczanie na płacie trzymaią: Macis Zynaitis płaci gr. 7, Stasiul woit płaci gr. 35, Stasiul Mytnik płaci gr.

Powinność

tego

30.

tii i a s t e с z Je a.

"Wsziscy miesczanie, którzy włoki maią, powinni robić tłok 12 pieszo do żniwa abo
siana o swym chlebie, albo za to s każney włoki na rok po gr. 12. A którzy włok nie
maią, s każnego domu powinni yść tłok 6 także pieszo o swym chliebie, abo za nie gr. 6.
Ciż, który włoki maią, powinni iachac z listem za mil 6, a którzy włok ni maią, powinni
za mil 3.
Też wsziscy miesczanie powinni s każnego domu groblie u stawów zastawować, przerwy
у około spustów oprawować, także około młyna у do przypadłych wod gwałtem do ratunku
bieżeć, gdyby do tego potrzeba była ilie kroć, pod wina, gr. 12.
Tesz powinni w łowy, Ше potrzeba ukaże, przy urzędniku у tłoki do żccia za chliebem dwornym. Czyni gołego płatu kop 39/ 5 4/3.
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Włość.
Podani

k u dworu
Sioło

n a li e ż ą с e.

Karsze.

Włok 22 gruntu srzedniego.
Włoki.

Włoki |

Tenże, płaci gr. 6, mor
Petkus
Paweł Yundutaitis
1
Bartkus Kurszisz, pliebanskie
Tenże, płaci gr. 6, mor.
1
Wileiko Potraitis, pliebanskie
Jakub Skietwil Yurgaitis . . • • • •
1
Pac Paginaitis . .• . .. . >
Narusz Bruszaitis a Stanko Naraitis
Ytem.Pac, płaci gr. 30 . .
Czeputis Piworaitis
Mikuć Teurlaitis ... • •
Ydem z Jankiem Maciewiczem, płaci
Gricus Kurszisz
groszy 35
Tenże Gric, płaci gr. 6, mórg
Ydem
z sianożęci Werbimi, płaci
V.
Ydem Gryc, płaci gr. 30 .
groszy 35.
V.
Yurgis Yotaitis
V. Juchno Mikielaitis za połowicę drugą
Stankus Stasaitis
Werbimy, płaci groszy 35.
Tenże, płaci gr. 6, mor. . .
V.
Staś Kurszisz
Bezy nieosiadle, ktorze trzymaią na płacie bez powinności rożni poddani.

Miesczan
Groszy. |

Janowa wdowa. rez. płaci . . . .
Petrik, rez, płaci . . . . • . .
Czepuć Gaiłaitis, rez, płaci . . .

30
30
30

I
1
1
1
1

V.

i e.
Groszy.

.
Wilieiko, plieb. rez, płaci
Tomasz Gawsczaitis z Jurguciem, rez,
płacą
• .
Gryg Skaliszaitis, rez, płaci • • •
Stanko Dawxaitis. rez, płaci . • •

30
30
30
40.

Janełaitis.
Marcin Skietpin, rez,-płaci . • . • 3 0
Bartkus Kurszisz plieb. rez, płaci . . 30
Zaścianek Budep. Poddany paniey Mianowskiey w zaścianku; płaci groszy 40
Powinność sioła: z włoki każney osiadłey ciahłey cynszu gr. 25; nuodu miednice /.
albo za nie gr. 17, żyta beczka 1, albo zanie gr. 12, owsa beczka 1, albo za me gr. 10,
siana woz 1, albo za nie gr. 3, serebsczyzny gr. 15, staciiey gr. 2 /,, niewodu gr. 2, za
lien gr. 12, gęs 1, kurów 2, yaiec 20, abo gr. 4.
Roboty na każny tydzień s każney włoki dni 3, s czym mu każą przez rok. Gw*l
tow 3 na rok liecie o swym chliebie, s czym mu każą. Podwoda s powozem, gdzie ukaz §)
wielka у mała straż czerhą, do niewodu czerhą za dzień wszitko tłoki na dwór o straw.e
dworney, ylie potrzeba ukaże.
Czyni gołego płatu kop 18/56n/as, żyta beczek 7"/«, owsa beczek 7 /«.

Sioło

253 Pogawsztyn.

Włok 15 gruntu dobrego.
Włoki.1
Czep Nowotny .
Stanisław Rybolow, od roboty
Narwil Yankaitis
Woiciech у Jucliuo Mikielaicie
Stankus Giedminaitis
. . .
Stanko doilid. wolna
Narwil Mankaitis

V.

1
1
1
1
1
1
1

wol.
. .
. .
••

Yurgi Dawxaitis

Włoki.

1
1
Grygalis Skoluszaitis .
Urban Yanuszaitis
. . . . . . . 1
Stanko Dawczaitis
• 1
1
Шііеукаісіе bracia
Ciż bracia nieosiadła, płacą kop 2/30. 1

Staś Zyłaitis na dani, płaci kop 2/40.

Czepus Bruzaitis

.

1.

Szmiry tiesne. które ciż poddani trzymała., s nich płacą po groszy 5.
Szuury.

Sznury.

. 1
Yurgi Dawxaitis
Czep Nowotny .. • •
Staś Zyłaitis
• •. 1
Stanisław Rybołow .
. 1
Grygal Skoliszaitis
Narwil Yankaitis . .
. 1
Urban Yanuszaitis
Woyciech z Juchnem
.
1
Stanko Dawszaitis . . • . . . .
Staukus Giedminaitis
Milieikaicie bracia
2
Stanko doilid • . .<
Czep Bruzaitis
1Narwil Mankaitis
Powinność tego sioła. Wszisci liudzie ciahli s każney włoki osiadłey powinni czynszu
gr. 25, miodu 7з miednice, abo za nie gr. 17. żyta b. abo za nie gr. 12, ^owsa b. abo
zaii. gr. 10, siana woz abo zan. gr. 5, serebsczyzny gr. 15. staciey gr. 2% niewodu
gr. 2, ża Hen gr. 12, gęs 1, kurów 2, yaiec 20. abo za to gr. 4. A ynsze powinności,
yako у inszy poddani.
Czyni gołego płatu kop 22/8/7 V», żyta b. II 1 /», owsa b. 117».

S i o I o Z.e r b y.
Włok 15 gruntu dobrego.
Włoki.

Sznuraitis z Petrukiem у Mikuciem
Wilieyko Gailaitis

1
1
1
1
1
1

Petrul Jucaitis
Staś a Mikolai Marmontaitis . • •

1

Tomasz Jurgaitis a Martin Kiszkilait
Pikcius z Baltruszem

. . . . . . . .

.Stanel Jawnaitis z Janem siodlarzem
Micius Stanaitis z Macieiein • • • •

Grigiel Nowosied, dannik, płaci groszy 82/5
Jurgi Dwołaitis

1

Stos Dwołaitis z Jakubaiciem, z J u r gielem
J a s Rymkaitis z Jasiuliem . . . .
Jurgielis Giedszaitis s Tomaszem .
Piotr ciwun, wol
. .
Paweł Rolnaitis
Macis Rymkaitis • • . . . . . .
Janel Stanaitis, dannik, płaci groszy
82/5 . . •
Stanko Jurgaitis
. .

Włoki.

1
1

V»
V»
1.
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Bezy folwarkowe, które trzymaią ciż podani na płacie.
Kezy.

Stanko Jurgaitis . .
M i k o ł a y Nowosied
Yanelis z M a r c i n ó w .
P a c Naszlaitis . . .
Wilieiko zaścianku
Sznury liesne p r z y

. . . .

Groszy.

Eezy.

Groszy.

2
1

12 S t a n k o Naszlaitis
1
30
35 Janielaitis Kielmienski . . . .
1
30
. . . .
з 15 Kusztenaitis . . . . . . . .
1
36
. . . .
1
30 Yambrozey
; . . 4 kop. 2.
Zerbowskiego p ł a c i g r . 1 6 .
Z e r b o w i e , płacą z nich po g r . 5 .
Sznury.

Tomasz Jurgaitis

1

Pikcius Miezaitis z Baltruszem . .
Staniul Jawnaitis z Janem siodlarzem
Micius Stanaitis z Macieiem . . .
Sznuraitis z Petrelieiem у Mikuciem
Wilieiko Gailaitis

1
1
2
2
1

Staś a Mikołay Narmontaitis . . .

1

Petrul Wicaitis

1

. . . . . . . .

Sznury.

Grygiel Nowosied
. . . . . .
Yurgi Dwałaitis . . •• . . . .
Staś Dwałaitis у Staś Jakubaitis
Jas Rymkaitis z Jaswiliem . • .
Jurgielis Gietszaitis s Tomaszem
Paweł Bałnait . . . . . • .
Macis Rymkaitis . . • . .
j Yanel Stanaitis, nowosied

. .

%

1
1
2
1
72
.

72

Powinność tego sioła. Z włoki ciahłey osiadłey powinni cynszu gr. 25, miodu з
częsc miednice abo zan. gr. 17, żyta b. 1 abo zanie gr. 12, owsa b. abo za nie gr. 10,
siana woz 1 abo zan. gr. 5, serebsczyzny gr. 15, staciiey gr. 2 2, niewodu gr. 2, za
lien gr. 12, gęs 1, kurów 2, yaiec 20, abo za to gr. 4.
Robota na tydzień z włoki na tydzień po 3 dni, a ynsze powinności,
poddani ciabli.
Czyni płatu gołego kop 27/2б7г, żyta b. 13. owsa b. 13.

Sioło

yako у inszy

P o w i g a I i e.

Włok 20 gruntu średniego.
Włoki.

1

Włoki.

V»
Stanko Giedaic
72
Czepuć Giedaic
72
Janel
72
Matwiey
777*
V»
Jas
Gawriłaitis, wol
Bartłomiey Woskait
72
Kryszton nadani, płaci gr. 77 7a •
Anton Boiarel
Piotr Bogdanaitis na dani, płaci
Matys Mikolaiaytis na płacie rez gr. 20
gr. 777« •
Piotr Bogdanaitis . . .
rez 2 gr. 15.
Powinność tego sioła. Z każney ciahłey włoki: cynszu po gr. 20, miodu 7s częsc
miednice, abo za nie gr. 17, żyta b. 1, abo za nie gr. 12, owsa b. 1, abo za nie gr.
10, siana woz 1, abo zan. gr. 3, serebsczyzny gr. 15, stacieygr. 2 2, niewodu gr. 2. za
lien gr. 12, gęs 1, kurów 2, yaiec 20, abo gr. 4; ynsze powinności, iako ynszy poddani.
Czyni gołego płatu kop 10/43, żyta b. 4, owsa b. 4.
Petros Yudekaitis
Szymulis Petraitis na dani, płaci gr.
777»
Sterbaitis Marcin na dani, płaci gr.
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S i o ł o

S z u s z w а.

Włok 4 gruntu średniego.

В а п п г с у.

Włoki.

Włoki.

Mikołay Czechmacz
2. .
Juchno Symonaitis . . . • • • •
2
Powinność: s każney włoki danney płatu boiari pieniędzmi gr. 110, owsa po b. gr.
2, tłoki po gr. 12, gęs, kur 2, yaiec 20, abo gr. 4, z listy iezdzić, gdzie ukażą.
Czyni płatu gołego kop 8/24, owsa b. 8.
Ciż trzymaią zaścianek wolny przy paszni dworney.

S i o ł o

K u s z w a .

Włok 6 gruntu średniego.

В o i a r e
Matys Mikołaiewicz

d а п п г с у.

l7i

| Staś Kolpakowicz

. . . . . . .

1 2

Powinność ich: płacą z włoki 1 2 po kop 3/52/5, z listy iezdzą, gdzie każą.
Czyni płatu gołego kop

ll/37/ l /a.

S i o ł o

K o w a l i e.

Włok 10 gruntu średniego.

В a n n i с у.
Jas Woitkaitis .
Jurgis Szemkaitis

2
1 l/t
•

• o —

1

Marcin Kwetkaitis
Jurgis Petkaitis Stasiem Yucayciem
-

1
2.

Powinność tych Koivaliow; s każney włoki pieniędzmi płacą po gr. 104; robią do
dworu z zieliaza dwornego wedlie potrzeby; w podwody, gdzie ukażą, tłok liecie 12 o
swym chliebie.
Czyni płatu gotowego kop I l / l 6 .

S i o ł o

P o d u b i s i a .

Włok 12 gruntu średniego.
Jan Yucaitis
Grigutis у Petkus

Minko Yakubaitis
Yakub z Urbanem
Jundutis у Piotr . . . . • • •
Stanis Gricaitis

•

Juchno Mikutaitis
Jurkiel Bitkaitis

1

t

Petkus Yurgiełaitis

1

S t a n i u l Ambrosaitis • • • • . .
7s
Minko J a k u b a i t i s na płacie sznurów 2 , płaci
groszy 4 0 .

1
7«

Bezy

7s

liesne

na

1

/%

płacie.

Petkus Yurgiełaitis, Juchno Mozeikaitis, rez 1, płaci gr. 12; Minkus z bratem rez 1,
pł.gr. 12; Jakub z Grycaiciem, iez 1, płaci gr. 12; Yundutis z Gryguciem, rez l , p ł . g r . 12.
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Powinność tego sioła: s każney włoki ciahłey osadney płacą: cynszu po gr. 20, miodu
7, miednice, abo gr. 17, żyta b. 1, abo gr, 12, owsa b. 1, abo gr. 10, siana woz, abo
gr. 5. serebsczyzny gr. 15, staciieygr. 2'/а, niewodu gr. 2, tłok 12, abo gr. 12, za
lien groszy 12, gęs 1, kurów 2, yaiec 20, abo groszy 4, a ynsze powinności, iako ynszy
poddani.
Czyni płatu gołego kop Ю/бб/З'/з, żyta b. 7 7«, owsa b, 7*/з.

SiołoHocarg.ie.
Włok 7 gruntu średniego.

J) u n n i с у.
Jurgis Yasaitis 1 włoka. Stroze liesni puscze strzegą 1, płacą po gr. 30, Narel mielnik 1 wolny, Yurgis Jasaitis zaścianek sianożętny gr. 16.
Powinność: z włoki dani pieniędzmi za wszytko: pieniędzmi kop 1/55/5, za miód, gęsi,
kury, iayca gr. 17, w podwodę, yako ynszy.
: Zaścianek Wicaiciszki: w swoim obręmbie siedzi Woiciech у Piotr, płaci s niego kop 2
i w podwody, gdzie każą, tłok 12, s czym każą.
Zaścianek ziemi oromey pod Szidtowem. Ten trzyma Macis Tubelis, miesczanin Szydłowski, płaci z niego na rok gr. 30.
Zaścianek nad Łopiszą sianożętny. Ten przyiął.
Zaścianek sianożętny na Lidowianach. Ten trzyma poddany Jakubów Rukoiza, płaci
groszy 25.
Czyni gołego płatu kop 5/53 з.
>
Też wsziscy poddani przy oddawaniu cynszow powinni z każuey włoki na księdza
dac po gr. 2. A birczemu spisnego po gr. 1/2; chrenu za dziewkami, gdy poddany za
cudzego dziewkę wyda, powinien dac gr. 60, a gdy za swego poddanego gr. 12.
Miesczanie chrenu dać nie powinni, tylko na księdza s każney włoki powinni dać
po gr. 4 na rok.
^
Suma wszytkiego gołego płatu ze wszytkich poddanych z miasteczkiem kop 167/20/3 "/^,
к temu żyta b. 43 2 / 3 , owsa b. 51 2 / s . К temu gaie, bory. liasy, sianożęci poroznu, ziemie
dworney paszni wszytkiego gruntu tego ymienia. yako sie to ymienie samo w sobie ma, a
od yego mości pana mego przes mie służebnika yego mości Stanisława Wolskiego urodzonemu panu Janu Grużewskiemu iest podano w spokoine trzymanie у zawiedzione, którego
to podania у spisania swego pod moią pieczęcią у s podpisem ręki swey, teu ynwentar
urodzonemn panu Grużewskiemu dałem, a od yego mości takowy że przeciwny ynwentar
jego mości panu swemu wziąłem. Pisań w Citowianach, roku у dnia wyszey opisanego.
у того ипвевтару печать щжтионена одна, а поди псы рувь тыми слови: Stanisław Wolski
rękam szwam własnam. Krystoph Salomonowicz, woźny włoscy Krozkiey, ręką własną. Piotrz
Yurewicz, woźny włości Krozkiey, rękąswą. Который жь тотъ инвентарь звышъ меиованый
есть до книгъ земскихъ Жомойтс.кихт, уписанъ.
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1582 г., Мая 12 дня.
И8ъ книги Ковенскаго земскаго суда за 1581—1588 г., ?6 13755, л. 373 (об.)—383.

23. Инвентарь движимаго и н движлмаго имущества, оставшагося по смерти Андрея
Бобровницкаго въ им ніи Ж йменахъ, въ Жомойтской зеил .

Д та отъ нароженья Сына Божего ^дфпв (1582), м сеца Іюн'я п (13) дня.
(На рокохъ судовыхъ земскихъ, о Светой Троицы римского свята судовне отправованыхъ, передъ нами врядникамн земскими пов ту Ковенского Юрьемъ Радошинскимъ—
судьею, Григорьемъ Бейнартомъ—подсудкомъ а Михаломъ Суморокомъ—писаромъ), постановившися обличив шляхетный панъ Петръ Еотковскій, врядникъ Кейданскій, чинилъ опов данье именемъ своимъ и именемъ его милости пана Яна Миколаевича Визкгирда, судьи
земского Упитского, тыми словы: ижъ дей въ году теперешнемъ тисеча пятьсотъ осьмдесятъ вторимъ, м сеца Мая одинадцатого дня, у пятницу, годное памети его милость
панъ Андрей Бобровницкій—войскій Ковенскій, тесть мой, не зоставивши по соб тестаменту и не назначивши недорослымъ д темъ своимъ и маетности своей никого опекунами, зъ сего св та смертью зышолъ. А такъ его милость панъ судья Упитскій, яко рожоный дядко д ткамъ его милости пана войского по матц ихъ, а я, яко зять, маючи за
собою рожоную дочку небожчика пана войского, взяли есмо у опеку свою, яко прирожоные опекунове, д ти немаючіе л тъ небожчика пана Бобровницкого, им нья и всю маетность по немъ зосталую, а беручи тую маетность въ опеку свою, списали есьмо все отъ
мала до велика передъ вознымъ Еовенскимъ, зъ уряду кгродского Ковенского приданымъ,
передъ Юрьемъ Миколаевичомъ, и передъ людьми зацными; якожъ и тотъ возныі ГОрШ
Миколаевичъ созналъ, ижъ дей въ году теперешнемъ осмьдесятъ второмъ, м сеца Мая
дванадцатаго дня, за посланьемъ мене отъ вряду кгродского Ковенского, былъ есьмя при
списованью всей маетности небожчика пана Андрея Бобровницкого, войского Ковенского,
до которого дей есьми списанья реестру при нечатехъ иныхъ людеЁ зацннхъ печать свою
приложилъ и руку подписалЪ, которого сниеанья письмоаъ польскимъ реестръ панъ Петръ
Котковскіі положивши передъ нами, просвяъ, абы былъ до КНИРЬ земскихъ уписанъ. А
такъ мы, оаого реестру огледавши и читаючи выслухавши, вел ли есьмо до книгъ уписатн
и слово отъ слова такъ се въ соб маетъ:
Roku tysiąc pięcseth osmeaesiąth wtorego, mieciąca Мауа Йпіа dwanasfeego, ja Jury
M&ołayowicż, woźny powiatu Kowieńskiego, mayąc przydanie z urzędu grodskiego Ж«wienskiego у stronę Imdzi zacnych, to yesth lego rnczi p»na Jana Wydrę, chorążego Kowieńskiego, a pana Krysztofa Barthłomieyowicża Łiewona—-sfdzica UpithsMego, a rfemyan
hespodarskich Ambrożego Pittrowicza Blawzdia, a Hrfszka Piotrowicza, ka okazaniu у
praepisanyu stathku у wsalyakiey mayęthnosci, pzostaley po nieboszczyka jego mczi p n u
33

Andrzeyu Bobrowniczkim, woyskim Kowieńskim, w imieniu jego mczi Zeymienskim, budodowania dwornego, tak rzeczy lyeżących, yako у ruchomych, to yesth: srzebra, złota, koni,
bydła у wszelyakiego sprzętu domowego у lyudzi.
Najprzód dwór. Wrota; podlie nich po prawey ręce forthka z antabem na zawiesach
z klyamką, u wroth у u forthki skoblye z zaszczepkami у z zamkami prosthymi, na wrotach kownathka malyowana, ma okien sześć z błonami szklyanymi z okiennicami, lawy;
sluzebka, stołek, drwi z zamkiem wnęthrznym pobielyanym z antabem; około niey ganek,
z ganku drwi na wschód na zawiesach z skoblyami z zasczepkami, kryta gontami. U wroth
po lyewey ręce dom porządny, ma w sobie yzbe byalą z okny cztyrma, z błonami szklianymi, z okiennicami na zawiesach, z skoblyami, z zaszczepkami, komórkę у szafę z drwiami
na zawiesach z skoblyami, lawy, piec, drwi na zawiasach z skoblyami; przeciwko yzba
czarna czelyadna z dwoyma żarnami; sień, w niey okno z okiennicą na zawyassach. z skoblyami, komorza zapierzona; do ogrodu drwi, drugie na dwór z skoblyami z zasczepkami;
przed sienią ganek zapierzony deszczkami, z lawami, na nim kownathka porządna malyowana z gankiem, ma w sobie lawy, szafę, okien cztyrzy z błonami szklyanymi, z okiennicami na zawiasach, z skoblyami, z zasczepkami, piecek poliwany s kominem wnętrznym,
z drwiczkami zelyaznymi, drwi na zawiasach malyowane z zamkiem wnętrznym pobielianym у z antabem; kownata pobita gontami, a dom słomą okrythy. Podlye tego domu
yzdebka z przysienkiem, ma okien trzy, stołek, lawy, piecek byaly, drwi u sieni у u
yzby na zawiesach z skoblyami. Podlie tego domku dom, yzdebka z gankiem na podkliecie malyowana, ma okien trzy z błonami szklyanymi bez okiennic, stołek niemiecky, lawy,
piec, drwi na zawiasach z zamkiem wnętrznym, z ganku na trzepy krata przybita pasmi
zielyaznymi, u podkleta drwi na zawiesach z skoblyami; ten dom pobity desczkami ciosanymi. Podlye tego domku dom wielky, ma yzb byalych dwie, miedzy nimi syen, w końcu
komora, (z) sieni wschód na gurze z drwiami na zawiasach, z skoblyami, zasczepkami,
okna z błonami szklyanymi, z okiennicami na zawiesach, z stoły у z lawami porządny,
ten dom kryty deszczkami. Powalasz, w którym sprzęth szath у ynych rzeczy ruchomych
niebozczykowskich, z drwiami na zawiesach, z zamkiem wnętrznym, z skoblyami, z zaszepką;
łańcuch przewlyeczony przez drwi, ma okno yedne s kratą. Przed powaluszem ganek s
trzepami, z drwiami na zawiasach, z zamkiem wnętrznym, z skoblyami, z zaszczepkami;
pod powałuszem podklyeth, w który sprzęth rysztunku у ynnych rzeczy ruchomych niebozczykowskich, ma drwi na zawiasach z skoblyami, z zasczepkami, z zamkiem wnętrznym,
pobity gontami. Podlye powalusza dom, ma w sobie yzbę byalą porządną, kortynami obitą,
stoły, lawy, piec poliwany, sluzba, okien cztyrzy z błonami szklyanymi, z okiennicami na
zawiasach z zasczepkami, drwi na zawiasach s klyamką, s proboyami, z zasczepką, sień
s komorą zadylyowaną, do nich drwi z zasczepkami, a w sieni drwi na zawiasach z zamkiem wnętrznym z antabem, przed nią ganek, ławy, stół, trzepy; ten dom kryty gontami.
Pod tym domem piwnica, u niey drwi na zawiasach z zamkiem wnętrznym, z antabem, z
proboyami dwiema, z skoblyem, na trzepach krata przybita pasami zelyaznymi z dwiema
proboyami, z zasczepką. Podle tego domu syrnik z trzepami, drwi z dwiema skoblyami,
z zasczepką. Podlye syrnika swirzen s podkletem, u podkłyeta drwi na zawiasach z dwiema
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skoblyami, z zasczepką у z klodką, a osobno; krata przybita pasami zelyaznymi; na podklyecie u swirna drwi takież na zawiasach z proboyami dwiema у z skoblyem;, przed nim
ganek z kratą przybitą pasami zelyaznymi у trzepy. Podle tego swirna mnieyszy swirzen,
ma drwi na zawiasach z dwiema skoblyami, z zasczepką; przed nim ganek z drwiami na
zawiasach, z dwiema skoblyami, z zasczepką, z zamkiem, z s trzepami. W tylye tych swirnow sad, w tylye sadu domek, to yesth yzdebka byala z sienią, naprzecziwko ozdownia,
vf yzbie okien trzy, piec z kominem, lawy, drwi na.zawiasach z cztyrma skoblyami, z
iedną zasczepką; w sieniach koryto dembowe dlya moczenia słodów, drwi z dwiema skoblyami, z zasczepką; ten domek kryty lubiem у tarcicami. Od tego domku ydąc nazad do
dworu po lyewey ręce laznia z browarnią, w łaźni wanna, w browarni koryto dębowe
dlya wody, kubły dwa do piwa, drugie dwa do miodu; podlye tey lazni gridnia czarna z
sienią nową, w niey kubły trzy do solyenia ogurkow у kapusty; kublow wielkich siedm?
drwi s skoblyami z zasczepkami, kryta tarcicami. Od tey gridni wszedszy przez wrota w
dwór po lyewey ręce kuchnia z gankiem, w kuchni lawy, stół, szafa dlya chowania statków kuchennych, w niey drwi na zawiasach z dwiema proboyami, z zasczepką,. tak też у
w kuchni drwi na zawiasach z skoblyami cztyrma, z zasczepkami dwiema, kryta dranicami. Podlye kuchni klyec przy ziemi, kryta tarcicami, u niey drwi z dwiema skoblyami, z
zasczepką. Podlye kleci dom, to yesth yzba biała z boczną komorą, yzba czarna przeciwko,
sień miedzy nimi; w izbie okien trzy z okiennicami, z błonami szklanymi, lawy, stołek, w.
komorze okien dwa. z okiennicami, drwi z dwiema skoblyami z zasczepką, u yzby drwi na
zawiasach ze cztyrma skoblyami, z dwiema zasczepkami; w piekarni okna trzy, stoi, lawy,
drwi z zasczepkami; przed sienią ganeczek, ten dom kryty dranicami. Za tym domem w
tyle staynia kryta słomą. W końcu tego domu druga staynia zewszystkim kryta słomą;
przed nią studnia kryta gontami; w końcu tey stayni klec na słupach, w niey okno yedno
z okiennicą, drwi na zawiasach у zamek wnętrzny z antabem; przed nią ganek wszystek
zapierony tarcicami; w nim okien cztyrzy na zawyasach małych z skoblyami, z zasczepkami tarcicami- podlye tey klyeci wozownia kryta tarcicami. Podlye wozowni staynia wielka
ze wszythkim kryta słomą.
Gumno; w nim podlye wroth od Lękiesy rzeki gridnia s przymnem nakryta słomą,
ozierodow przepłotow pięcdziesiąth, miedzy przepłotami nad Lękiesą rzeką odryna, słomą
kryta у słomą napchana; w końcu odryny ku polyowi osieci dwie przeciw siebie, miedzy
nimi tok, dwoye wrota do niego, nakryta słomą; po koniec tych osieci klyethka słomą
nakryta, gdzie miekiny sypią; posrzod gumna tok wielki z zasiekami, do niego dwoye wrota
z skoblyami, z zasczepkami, słomą nakryta; u wroth drugich ode dworu iythniki dwa— yeden
nakryty słomą, a drugi lubiem z dranicami.
Zboża w styrtach: żyta styrth : siedm, owsa styrth pięć, grochu polczwarty styrty. Do
gumna wrota ode dworu у forthka s klyamką, zelyazną; przed wroty gumiennymi przy
boku gumna staynia z chrostu upleciona, słomą kryta.
Dworzec. Wrota do niego s tarcic, nakryte gontami; skoro we wrota wszedszy po lyewey ręce yzba biała z oknami cztyrma, drwi s skoblyami, z zasczepkami; przeciwko yzba
czarna z oknami dwiema, z drwiami; sien miedzy nimi,~-ten dom kryty słomą. Po tey
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wrota wszysthkie s tarcic. W tych oborach bydła rogatego у nierogatego: wołów oromych
cztyrzy a piąty nieoromy, cztyrzylyetnich krów doynych osm, a jałowych dwie, cieliczek
trzylyethnich dwie, a takrocznych cztyrzy, piąty byczek; byków trzyliethnich siedm, a tegolyethnich trzy, a ialoszki cztyrzy; owiec starych trzynaście, baran cztyrnasty, owieczek
tegolyethnich pięć, baranków takież pięć; koz starych trzy, a kozioł czwarty; kózek takroczuych trzy, a tego lyethnich cztyrzy, piąty koziołek; świni starych pięć, takrocznych
siedm, a pięć wieprzykow tegolyethnich, świnek zimnych sześcioro, a dwa wieprzyki nie
wałaszone. Idąc ku wrotam z dworca po lyewey ręce klyeci dwie s podklyetami, z drwiami, z skoblyami, z zasczepkami, kryte dranicami. W boku tych klyeci równo ze wroty
dworcowymi Jtuznia, w niey naczynia kowalskiego, to yesth: klyesczy troye, młoty dwa,
durszłiak yeden, uczynek yeden, szparag yeden, gwozdzienica, co szynalye robią, yedna, a
druga, co ufnale robią, nakowalnia zelyazna, szrub slyusarski yeden s klyuczem, piłek płaskich śzesc, syodma okrągła, klyesczyki, co łańcuchy robią, rydle, co zelyaza kręcą, gwinta
yedna, co szruby robi, karakulka yedna, obcuch yeden, noż, co rogi obrzynayą koński, piła
co rog piłuyą, liktamarz, co hufhale zanituyą, myechi dwa z skokami у skoblyami, toczydło
z kamienia małe; drwi do kuźni s proboyami, z zasczepką, kryta lubiem .z dranicami.
Młyn na stawie, w nim koł cztyrzy, żarna dwoye,—dranicami nowymi kryty; żelyaza do
niego przynalyeżące, to yesth: młoty dwa do kowania żarn, wrzeciona dwa; pułprice dwie.
Co sie nalyazło w osobney skrynce w kości: Pierwszy łańcuch gładki, kółko w kółko,
w którym ogniwek polsiodmy kopy у trzy ogniwa; drugi łańcuch granowity, kołków siedm
kop у dziewięć; trzeci lancużek mały, w nim beczułek siedm, który waży złotych dwadzieścia у dwa; czwarty łańcuch pancerowaty, pas srzebrny pozłocisty z szmalcem rożnym
у manelye dwa tąż robotą srzebrne pozłociste, knaflye trzy srzebrne pozłociste. Co sie
nalyazło w powałuszu wierzcłmym w sskatulye, która była pod pieczęcią niebozczykowską:
naprzód szuflyadka z piersciony: pierwszy pierścień dyjamenth ostrzy, drugi pierścień z rabinem у trzeci pierścień z rubinem gładką robotą, czwarty pierścionek malyuchny s turkusem, pyąty pierścień s kalcydanem rytym; szósty pierścień z gamaynem, siódmy pierścień
mosiądzowy ze szkłem, ósmy perłowy; twarz złota Zygmunta krolya, na ktorey napisano
rok tysiąc pięcseth trzydziestego trzeciego, na kitayce czarney zawieszona; żabiniec oprawny srzebrem, serce srzebrem oprawne bursztynowe, kamieni proste dwa, yeden lazurowy,
drugi jakoby burnathny; korali cztyrzy; krzyżyk bursztynowy у beczełka bursztynowa-й;
sierduszko bursztynowe srzebrem oprawne pozłociste, pieczęć srzebrna pozłocista zapieczętowana pod dwiema pieczęciami, którą zas odłożono zapieczętowawszy pod pieez§oi% woźnego; myeszek czyrwony zamszowy, w którym tysiąc czyrwonych złotych yesth.
Skrzynia. W tey skrzynce w przyskrynku karteczka, nft ktorey napisano, yt w tey
skrynce polczwarta sta kop, jakoż tak iest, s których pieniędzy wydało sie na pogrzab
niebozczykowski kop osmdziesiąth panu Kotkowskiema.
Srebro. Kubków barwianych srzebrnych białych dwanaście, kubków pozłoisistfA wielkich, dwa; kubek byaiy yeden, a drugi wienthszy zginął; konewki dwie miestey pozłociste;
łyżek trzy tuziny, łyżeczka mała, solyeniczka mała у łyżeczka w niey takie muła, czarki

trzy srzebrne na denkach pozłociste, rogi też oprawne srzębrem; nożow srzebrem oprawnych dwanaście, nożow z mosiądzem dwanaście, kubki dwa pozłociste miescy od Ąnuscj,
dwa zas kubki pozłociste miescy z nakrywkami, koneweczka dziecięca malyuska mie,scy
pozłocista, widełki srzebrne troye, a troye żelyazne, kubeczki dwa miescy pozłociste, kredęncy żelyazne dwa; szabel pod srzebrem yednakich szesc, a ynszey roboty dwie, szablya,
yedna pozłocista, kord pod srzebrem pozłocisty у z paski.
Szaty pańskie. Szubka pańska adamaszkowa czarna, przodki sobolmi podszyta, a zad
kunami* szubka krothka athlasowa czarna, aksamitem bramowana, kunami podszytha; sayąвік aksamithny bruszkami lisimi podszythy; suknia faylyudyszowa yszpanska długa niepodj
szyta- szubka faylyudyszu czarnego, krothka, kunami podszytha; sukienka krothka mepod.
szyta'czarnego sukna prostego-thę dziecięciu dano; kołpak oksamithny sobolmi podszyty;
futra białkowego polbłamu bruszkowego, kożuszki bielkowe dwa-co u dzieci, rękawice dwoyę;
yedne łabędzie, a drugie baranie; rękawic zamszowych czarnych para yedna; rękawic panieńskich dzianych para yedna, a drugie paniey starey oddano; kaptur yeden, iszpanska szatą
adamaszkowa czarna s pethlicami, (na ciało włożono); kamizelya adamaszkowa czarna, z guzikami,
barchanem byalym podszyta; sukienka atlasowa czyrwona, koleth aksamitny z obercuchem,
kabath atlasu czarnego rzezany, kapa sukna czarnego z bramem, u niey trzy punthaly złote;
płascz sukna czarnego, atłasem obłożony, sukenka sukna szarego, aksamitem obłożona, u
nieyhaftek srzebrnych pozłocistych par dzyesyec, zupica z aksamithnym kolnyerzem zamszowa,
kabath adamaszku goździkowego у obercuch do niego; ubranie sukna czarnego, aksamitem
bramowane; flyudry sukna czarnego, aksamitem bramowane; kabath zamszowy, giermak
zielyony z 'stroką у z sznurami;kamizelya atlasowa wyothcha czarna; ubranie pańskie sukna
czarnego- plascz, (s tego Dawidkom żupanik urobiono); suknia pańska bayki czarney długa,
druga krothka suknia baykowa wiothcha; raytarka baykowa wyothcha, płascz baykowy kb
tavka obłożony- sukienka czeska czarna z guzikami; sayanik sukna czarnego, około brzegów
aksamitem obłożony; flyudry sukienne czarne bez aksamitu; kabath у flyudry cyndertowe,
aksamithem bramowane; szkarpethki troye baranie, murawskie szare płócienne, kamizelą
baykowa czarna lisami podszyta, a druga płócienna niepodszyta; flyudry у kabath cwiiiehowe czarne aksamitem bramowane; ubranie yedno zamszowe z obercuchem, trochę z
aksamitem ' a bez aksamitu dwoye; kabathy cwilichowe trzy: dwa z rękawami, a trzeci bez
rękawów czwarty kabath barchanowy czarny, piąthy kabath pstry, szósty kabath adamaszkowy; ubrań cwilichowych starych troye, czwarte nowe; kabatów barchanowych byalychp^,
szósty nowy.
,
.
Sukymhi d$kcinne niemieckie adamaszku cielistego: plasczyk, kabath, plyudry,
czarna aksamitem bramowana; sukienka adamaszku goździkowego bramowana; sukienka <щг г
sukna; żupanik adamaszkowy stary; kabaczik goździkowy У plyudry; МшШ #fo*
m m
mithny zaponka, feretow trzydzyesci у yeden, drugi birzeth г farethkami małymi; b
dwa aksamitłme proste, czapka kitayczana, czapka yedoa yadwabw, Ы&> ркрір
yedwabna Bothy paoskye z aksamitem; czapka jedwabna wysoka, kitayk| p t e y t » ; fi»§i»
.wysoka niepodszyta pUsniana; kaptur niepodbity; giermak uterfmowy czarny, Ш Ш mir
ytv giermak zas uterfmowy у zupan z guzikami, adamaszkiem штут Л М а п е ;
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mak żałobny smuszkami podszythy; Miśkowi dano: szupka pstra lisy podszyta, boty płócienne
lisy podszyte. Barwa niemiecka: płaszczów niemieckich cztyrzy, kabatów płóciennych pięć
z rękawicami; plyuder czarnych sukiennych siedmiory, alye siódme plyudry у z panczochami, fałdy sukna czarnego do zbroye, drugie fałdy kitayki zielyoney złotogłowem bramowane; sukna dwa szmaty czarnego, bramowane aksamitem do ogonów, a trzeci szmath
kitayczany zlotoglowem bramowany; paski sześcioro staroświeckie do szabel; flyudry dwoye
płócienne, kamizelie cztyrzy siermiężne, bramowane suknem czyrwonym у byalym; czapek
barwianych niemyeckich pięć у binth do nich cztyrzy; czapek ynszych za the mnieyszych
niemieckich pięć, iedwabnych czapek niemieckich kitayką podszytych dwie; kapturów sześć
zayęcmi podszytych; wachlyarz pierza białego oprawny złotem do tarcze; strusiego pierza
wachlyarzow pięć, a poyedynkowych piór strusich ośm, dziewiąthe pstrzę; proporców niemieckich siedm; (harasu czyrwonego у byalego); proporców husarskich harasu czyrwonego
у byalego siedm. Usarska barwa: zupanow karazyy zielyony yeden; giermakow białych kirównych, kołpaków czarnych lisami podszythych ośm; (niebożczyk oddal sługom у bratanku);
czuh zielyonych trzy; delya blękitłma yedna; deliya czarna z guzami wielkimi, (oddano
chłopcowi). Zupie zamszowych pod pancerze siedm, a yne niebożczyk rozdał miedzy sługi.
Nasoicek na pancerze czyrwonego sukna prostego stroką zoltą trzynaście. Nastołki na
konie trzy wielkie, czwarta mała na siedlye, wezgłowie bękartu zielyonego dwa. thrzeci
adamaszku zielyonego; wezgłowie dwie bękartu prostego pstrzego, trzeci zielyony sukienny
stary; wezgłowie adamaszku goździkowego. Materace małe dwa, trzeci wielki sukna czyrwonego; wezgłowie skurzane wielkie; wezgłowie sukna czarnego samodziału, sukna ziełyonego faylyudyszowego w postawie za pieczęcią pańską; sztuka aksamitu czarnego za pieczęcią pańską; sukna czyrwonego faylyudyszu postaw za pieczęcią pańską; sukna murawskiego byalego postaw cały, (ten rozdał sługom w zasłużonym niebożczyk); sukna karazyy
byałey szesnaście łokci za znakiem; sukna Myszynskiego szarego postaw poczęty—(niebożczyk rozdał dziecyom na suknie); sukna żółtego za pieczęcią pańską; sukna ciemno-zielyonego za pieczęcią niebozczykowską; sukna do ścian zielyonego prostego sztuk cztyrzy, yedna
yesth, a yne na żałobę ufarbowano. Saijdakow yedynascie ze wszytkim, kordów prostych
osm, kordzik malyuczki yeden, szabel prostych pięć, a trzy powiedział, że sługom niebożczyk dal; szpad pańskich długich trzy, mieczyk yeden, puynaly trzy, szabelyek małych
dwoye, (dzieciom oddano); puklyerz szturniak у szefelin, rucznica hubczasta o cztyrzęch rurkach; trąby dwie, yedna z monsztukiem, druga bez monsztuka—miedziane, obroży cztyrzy.
Szath bialogUwskićh: szubka adamaszku szarego, kunami podszytha; liethnik muchayarowy goździkowy, bielkami podszythy; szata aksamitu gładkiego czarnego; szatha athlasu
czarnego (z) cztynna bramami aksamithnymi; szatha czarnego aksamitu gładkiego; suknia czyrwonego sukna z bramami aksamithnymi czarnemi; gzatha kitayki czarney z bramami aksamithnymi; szatha adamaszku szarego z bramami złotogłowymi; szata czarna sukienna
z bramami aksamithnymi; szata athlasu czyrwonego zlotoglowem bramowana; rękawa dwoye
aksamitu czarnego, yedne siekane, a drugie nie; bufiki dwoye aksamithne siekane; kształciki
dwa muchayarowe, trzeci adamaszkowy, goździkowego adamaszku, zlotoglowem bramowane;
rgkawa muchayaru goździkowego, bielkami podbite; sayaniczek malyenki dziecinny ada-
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maszku czyrwonego; czapka żeńska stara aksamitu czarnego; lisów szesc, niedokunkow. pięć,
ryś yeden. Szkałulky stare dwie toscze; muchayaru szmath zielyono zoltego. Skrynia zlotha
z kwiatami malyowanymi, zapieczętowana dwiema pieczęciami niebozczykowskimi, w ktorey
chusth byalych, bramek у ynnych rzeczy: bramki perłowe trzy, czwarta thkanka panieńska;
bramka srzebrna yedna, aksamithne czarne trzy, yedna prosta bez pereł; tkanki; trzy
prosthe bez pereł; czepce cztyrzy złote, a dwa yedwabne; koszulyek perłowych dwie, a złotych pięć; bryżykow perłowych sprotych dwoye, treperelle yedne trzęsione; rękaw.a dwoye
toczone zlotem lisztwami, trzecie gładkie po yedney liszthwie zlotey, czwarte toczone wyszywane ze złotem; pasy cztyrzy kowane, piąthy wenecki tkany srzebrnym zęgłem; bryżyki
złote troye, kołnierzy złote dwa, forbotek perłowych . niewielye, zawirie złote yedno bez
naczolka; zawycie wyszywane czarnym szyciem czwore; manelle yedne srzebne pozłociste;
koszul męskich ze złotem dwie, trzecia ze srzebrem, chustek ze zlotem trzy; chomli kitayczane dwie; Urecik aksamithny czarny, rękawa czarne rzezane, aksamithne; sznurek na sie
z czarnymi perłami; nagłówek yeden perłowy z farethkami, drugi na zlotey tafcie byaly
у trzeci także na zlotey tafcie biały; forboty złote, koszulyek siedm wyszywanych
у z rękawami; rękawa toczone wyszywane troye, czwarthe toczone nie wyszywane, piąte
rękawa wyszywane gładkie; koszulki trzy bielyą szythe z rękawami; marsczony gurgiel yeden .plocienuy, drugi rąbkowy, koszulka bielyą szyta, do niey rękawa krothkye
trafione; rękawa trafyone troye bez koszulyek; liszthwy do fartuchów cztyrzy yedwabiem wyszywane, piąthy bielyą yescze niedoszythy; fartuch z wyszywaną liszthwą na
rząbky; koszul sypialnych czarnym szyciem trzy, a czyrwonym dwye; czepki dwa czarnym
szyciem; koszulki białe proste trzy; bramka biała yedna; ciasnoch cztyrzy; czechel yeden
czarnym szyciem, a * drugi biały; fartuchi trzy; tuwalnia bielyą szyta, koszulya woyenna
wyszywana czarnym szyciem. Tyliesmy naliezli w tey skrzyni.—Obrusów sztuczka pod pieczęcią; płótna srzedniego też kilkanaście łokci, płothna zasie szmath pod pieczęcią; obrusów postawek, plothna grubego tkackiego postaw, obrusów paczesnik postaw na serwethy
połpięta łokcia nie krayane, serweth gotowych dwadziescya у dwie, postaw płothna nie
bielyonego cienkiego, a drugi grubego plothna; postaw płothna pakulnego nie bielyony poczęty, obrusów postawek nye bielyony; obrusów pakulnych postaw nie bielyony; plothna
pakulnego szmath poczęthy; plothna postawiec malyenki, płothna też drugi postawek niewielki;—ręczników paczesnych sztuczka nie bielyona; plothna paczesnego dwa szmathy.
Pierzyna wierzchnia у spodnia; pierzyna druga spodnia; poduszek dwanaście; pierzyn cztyrzy
grubych. Zegarze cztyrzy, kobierców solhockich cztyrzy, a litewskich dwa, kobierzec czarny
yeden, opon szesc. Krobia 2 księgami niemieckimi, wachlarz pierza żorawiego, ogonów rożnych lisich, niedźwiedzich, kunich kroby dwie; opony: na kolypkę yedna, na skarbny woz
yedna, sukna czyrwonego żałobne sthare na skarbny woz dwie, kołdra stara kitayki czyrwoney, koszul niebożczykowskich dziesięć. Skrzynia czarna, w nye niemasz nic.
W dolnym powaluszu przy ziemi zbroya blyachowa yedna ze wszysthkim, to yesth:
rękawice, nakolyanka у gacę, rękawa troye, do niey kilyof у buława; rękawice.pancerowate. Pancerzów yedynascie, szyszaków dzyiesięć, przyłbic sześć, myeczykow szesc, tarczy
dziewięć; toków na drzewca yedenaście, siekierek pięć, siekierek drabskich pięć, hąrkabu-
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zdw krothkich dwadzieścia, prochownie rzemiennych siedm, rucznic długich z zamkami у
g kością trzy, prochownie kościanych у s kłyuczami siedm, rucznic drabskich pięć, prochownie do drabskich rucznic cztyrzy у kalitek do nich sukiennych cztyrzy, mieczyków
drabskich sześć, knotów do drabskich rucznic cztyrzy,- osczepow dziewięthnascie, siodeł
niemieckich dziesięć, yedynasthe blyachowe, dwanaste aksamithne; siodło paniey yedno,
siodło dziecinne yedno, siodeł tureckich dwanaście, jarczakow yedennascie, jarczak pański
fiowy ze wszythkim; uzd krygowych trzynaście, uzda blyachowa yedna z monsztukiem;
popiersien у pochwy do niey, nagłówek Ыаскг z wędzidłem sukna zielyonego, szkorn
niemieckich par dziesięć, a do tych botów ostróg niemieckich par osm, husarskich ostróg
par siedm, bothow kozackich par
Maskarza, panna у zameczek przy nich у lisica zielyona; szor czyrwony ze wszythkim, uzd wozniczych na cztyrzy cugi, szor lancużny stary,
namióthy woyenne dwa ze wszythkim, staynia płócienna, kreptuchy dwa, taystry trzynaście,
zupanow skuranych jedynascie.
,
Ctjna. Mis wielkich cztyrzy, mis za te mnieyszych osm, półmisków osm, przystawek
ćiedmnascie, talyerow wielkich tuzinów cztyrzy, a malyuskich siedm talerzeczek osobliwie,
нгупаі cynowy jeden, konwi wielkich nosathych tuteyszych dwie, a z Dyrwian przywieziono
trzy, konewk sztofow trzy, kwarth dwie; łyżek cynowych tuzinów dwa, naliwka у miednica
cynowa, kwarteczka malyuska dziecięcia, lichtarze cynowe dwa, puzdro yedno wielkie, w
nim flyasz cztyrzy, 'drugie puzdro, w nim takież flyasz cztyrzy, trzecie puzdro mnieysze,
w nim flyasz pięć у flyasza yedna bez puzdra, połflyaszeczki dwa.
Miedź. Zawiesy dwa do kothlow, kothlow wielkich trzy, to yesth piwne dwa, trzeci
gorzałczany, a osobno yeden u praczki; z Dyrwian kothlow małych dwa, kothlow srzednich
dwa, po nich zas mnieyszych trzy, po tych yescze mnieyszych dwa, do picia kocioł, paniewka wielka yedna, kielni pięć, ban dwie, ban za te mnieyszych dwie, garnców trzy,
czwarty mały, patelni у skowroda, durszlyak у warząchwi dwie, roznow zelyaznych trzy,
czarek poliwanych dwie, czarek miedzianych szesc, kubków miedzianych dwa; puzdro miedziane, w nim mis trzy, półmisków trzy, przystawek trzy, talyerzek dwanaście, łyżek dwanaście lichtarz, nożyczki, kubków pięć. Wanna miedziana do szklenie, konwi myedzianych
trzy, łochanki mosiądzowie trzy у s t§, co u dziewek, у naliwka yedna, mozdzerze dwa—
yeden wielki, drugi mnieyszy у s tłakaczmi, lichtarzow mosiądzowych dziesięć—pięć nowych, a pięć starych, lichtarzow zelyaznych cztyrzy; chomąta cztyrzy, s tych yeden z nabiodrkami; poł słrary czarney wyprawney, trzewików połszosty pary, botów prostych dwanaście, trzynasta para sulyatek, skurek ciełyęcych wyprawnyeh osm; skur wyprawnyeh
syromiethnych sześć, juchtowych skiir czyrwonych dziesięć, skur na boty wyprawnych połtrzecia, bęben szwanearski (sic), skur baranich wyprawnych na kożuchy o&mdziesi%th; łańcuch jeden woiowy, zelyaza szyn dwanaseie, heblyew thrzy, dłoto yedno, piecek zelya»y
pod nogi, sumy dwoye wielkie.
W obom: kolybka yedna, kareta yedna, koczczy yeden, koczczy drugi o trzech kołteh, sfearbnyeh wozów Шщ, was%zek yeden, picny woz yeden.
Вгяутіуща у ІШку. Napraiod rrzywilyey jego kroł. mm Ztjgmąta Augmta na увйе-
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trzema pieczęciami łaciński na Zeymienskie ymienie, to yesth na poddane Akmianskie
Kiezgala, Czwarty listh ze cztyrma pieczęciami łaciński Mikolaya Talwoyszowicza. Piąthy
listh pod pieczęcmi cztyrma łaciński nieyakiego kniazika na Zeymy. Prosty listh łaciński
pod cztyrma pieczęciami tegosz kniazika na Zeymy. Listh na pargaminie Anny Andrzeyowny
Falkowny zeznanya woyewodstwa Trockiego na Nieciecze. Wypis z xiąg jego mosczi pana
Radziwiła na Nieciecze. Listh Anny Andrzeyowny Falkowny na Nieciecze przedażny. Listh
łaciński pod dwiema pieczęciami Falczewskiego na Nieciecza. Listh Falczewskiego ruski
przedażny na Nieciecza. Listh Maruszy Falkowny przedażny na Nieciecza. Fastykul listów
łacińskich rożnych na ymienie Andńankl Listh na Nieciecza przedarzny na papierzu (sic).
Fastykul listów łacińskich na ymienye Andryyanskie, także у ynsze listeczki rożne. Fastykuł listów rożnych s panem Pawłem Siesickim. Fastykuł listów kupczych u Sczefana Bogdanowicza w polyu Piadziewskich. Listhy cztyry boijar, co niebozczykowi podali. Listhy
Walyęthyna Jurgyewicza Zebrow. Listy Józefa у Lawryna Szmarowiczow. Listy Barthlomieya,
co ziemię у dom" przedał. Sprawa Macieya Januszkiewicza o brata. Listy przedazne Marka
Macieyowicza. Listy Lawryna a Józefa przedazne na dom у na ziemię. Fastykuł listów zatworzonych paua Iladziwila, marszałka nadwornego. Fastykuł listów na" srebsczyzne. Listy
boyar Swietogałow, co ymienie przedali pod Kiezami. Fastykul listów królewskich у xiążęcia
Kmiyandskiego. Sprawa Yflyandska у listh króla jego mczy. Fastykul listów o niektóre krzywdy.
Listy na lyudzye Akmianskie. Listy na dom Wileński. Fastykul listów od iego mosczi pana
Ostafya. Sprawa ymienia Dirwianskiego s Pietukoyciem o zabicie poddanego. Sprawa ze Żmoydzi
dlya Wilkaycia у Stanka. Sprawa dlya Marcina Iraszkowicza. Listh dwora Zemielianskiego,—
przytym listh Fiedora mierczego. Listh Fiedora mierczego na odmianę. Listh Szymkowicza
Błowzdziczn o głowsczyzne. Listh na Zeymielyany, co sie działo przed panem Wolmienskim.
Listhy Lyudmily dlya Szymkowicza. Listy Stanisława Dowkonta. Drugie listhy pana Jana
Gradowskyego odmorgowauia włok у listh mierniczy. Sprawa dlya Stanka Mythkaycia.
Sprawa z Stanisławem Szymkiewiczem o gwalth. Listhy na Andryyanki, co niebozczykowi
pierwsza żona zapisała, także też у zeznania urzędowe. Fastykul listów jego mczi pana
Mikolaya Talwoysza na wszelyakie długi у na sioło Birżenianskie; kwithy wszeliakye o
srzebsczyzne sioła Birżenianskiego. Listh Sebesthyana Połominskiego, urzędnika iego mczi
pana Talwoysza. Listh na wieś Widzgowo pana Hazinkowe у listh paniey Yundzilowey
na lyudzie przedane. Fastykul na lyudzie Akmianskie. Listh Jana Sieklickiego na pięć
złotych. Przywilye na woyskie Kowyeuskie. Listy na urzędnika Kieydanskiego pana Piothra
Szukszte o lyudzie. List na kop pięcdziesyąth iego mczi pana Zawiszy. Listh Borysa Siemieuowicza na lyudzie. Listh pana Stanisława Skaszewskiego na kop dwieście у listek
urzędnika yego Łukasza. Listh na dom Krożsky. Listh Stanisława Macieyowicza Gudewiczft na zyemyę Kamiską. Fastykul, w którym listh Piotrowicza у Tomasza Borthkiewicza
Słuty, mianowane na ziemyę- Fastykulek kwitów sierzebsezyzoych ymienia Zeyminskiego.
Listh'iego mczi pana Zawiszy na kop dziewięcdziesifth. List woumwt
co. ręczyli poddanego Kwithy srzebsczyzne Niecieckie. Fastykulek listów ssathworzystych rożnych у kwiteczkow rożnych. Listh pana Wiekowiczow na kop diriescte. Fastykui listów roinych zatworEfstych у reyestrz, co paniey Wiekowiczowey daao parforth pana Krzysztofow. Ee-
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gestrz co dal panu Krzysztofowi, gdy go odprawowal z domu. Listy oprawne żenię swey
pana Mikołaya Wiekowicza. Sprawa pana Faltynowa. Go lyudzi w Okmianach: Przystaw—
sluzba Daniuna, sluzba Jeramina, służba Stasia Jusiewicza, sluzba Pawiłowiczow, sluzba
Yunelya Tawkuna, sluzba Kniczy Stanyulya Michayly, sluzba Jana Leśniczego, sluzba
Miksztos Zosowtowicz, sluzba Buby, sluzba Mazeyka Maczulis, sluzba Urban Kowal,
sluzba Piotra Yurgiewicza^sluzba Griga Yankuna, sluzba Yurgia Sargowicza, sluzba Kiekszta
Mosteykowicza, sluzba Urban Wilkielis, sluzba Danik Urban.
Kaiminy. Janelis mielnik sluzba, Andrzeya Ciwuna sluzba, Starego ciwuna sluzba,
Misia Kanczelya sluzba.
Miesczan Zeymienskich: Jan Zaliekis-karczemnik. Andrzey Kanczylis-karczemmk.
Jusy Czylkis, Urban Czelkis, Andrzey Czobotarz, dom pusty yeden. Przede wrothy zagrodnicy: Maciey tkacz, Maciey Borys, Jan Zmoydzin, pastuch. We dworze czeliadzi: praczka
Dyyakowa, Anna rykuniya zmoydzinka, Makutha przykazna, Poloniya przy dzieciach. У
того инвентару печатей притисненыхъ пять. Писаный тотъ инвентаръ польским* письмомъ,
а подписъ рукъ писмомъ польскииъ тыми словн: Jury Mikolayowicz-wozny Kowieński,
ręką własną podpisał. Dawid Bobrownicki, własną swą ręką podpisał. А по уписанью
того опов данья и сего инвентара до книгъ земских* Ковенсвихъ, за жеданьеиъ пана
Петра Котковского, вряднива Кейдонского, и выписъ съ книгъ подъ нашими печатью
есть выданъ.

1583 г., Февраля 18 дня.
Из* актовой книги Россіенскаго земскаго суда за 1583 годъ, М 14580, лист* 179-182.

24. Инвентарь им нія Овновянъ, лежащаго въ земл Жонойтской.
Л та отъ нароженья Сына Божего тисеча пятьсотъ осмьдесятъ третьего, к сеца Овтебра деветьнаддатого дня.
На рокохъ судовыхъ земскихъ, о светомъ Михал -свята римского водлугъ порадку
статутового приналыхъ и судовне отправоваючихъ, передъ нами Казимероиъ Яновичоиъ
Орвидоиъ-судьею, Криштофомъ Яновичомъ В-Ьлевнча—подсудком*, врядниками іземсмми
зеили Жомойтское, постановившися очевисто служебнивъ его милости пана Станислава Нарушевича, кашталяна Мстиславского, тивуна Виленского, панъ Войтехъ Светорецкій, оиов далъ и покладалъ и оказывал* именемъ его милости пана Станислава Нарушевича, вашталяна Мстиславского, тнвуиа Виленского, старосты Р зыцкого и Люцынсвого, пана своего,
ку записанью до книг-ь веискихъ земли Жомойтское реестръ иавентаръ списааья им нья
Овнованского, лежачого в* веки Жомойтекой, которое еі милости небощіца пави Яаовая
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Комаевская, иаршалковая господарская, старостиная Ковенская, пани Кристина Яновна
Гл бовича дочкамъ своимъ, ей милости паней Станиславовой Нарушевичевой, кашталяновой
Мстиславской, тивуновой Виленской, панн Гальшц a панн Ганн Яновнамъ Комаевскимъ
по живот своемъ на в чность записала, щимъ его милость панъ Мстиславскій тое им нье
Овновянское по живот ей милости небощицы пани Комаевское, тещи своее, передъ возБЫМЪ и стороною тое им нье, люди и всю маетность на реестр
списавши, въ опеку,
въ моцъ и въ держанье свое, яко опекунъ, взялъ, яко о томъ ширей а достатечней въ
томъ реестр описано есть и просилъ насъ панъ Войтехъ Светор цкій именемъ его милости пана Мстиславского, пана своего, жебы тое опов данье его и тотъ реестръ инвентаръ снисанья того им нья Овноіншского до книгъ земскихъ земли Жомойтское внесенъ,
•внисанъ, и на то его милости пану Мстиславскому, пану его, выписъ съ книгъ данъ бнлъ.
А такъ мы врядъ, того опов данья пана Войтеха Светор цкого, именемъ его милости пана
Мстиславского вчиненого, выслухавши и того реестру передъ нами покладаного огледавшн
и его вычитавши, дали есьмо тотъ реестръ до каигъ зеискихъ Жомойтскихъ увести и вписати который отъ слова до слова такъ се въ соб маетъ.
Реестръ описанья им нъя Овновянского, лежачого въ земли Жомойтской, которое ей
милость пани Яновая Комаевская, маршалковая господарская, старостиная Ковенская, пани
Кристина Яновна Гл бовича дочкамъ своимъ, ей милости пани Станиславовой Нарушеви• човой, кашталяновой Мстиславской, тивуновой Виленской, панн Галыпц a панн Ганн
Яновнамъ Комаевскимъ по живот своемъ на в чностъ записала, щимъ его милость панъ
Станиславь Нарушевичъ, кашталянъ Мстиславскій, тивунъ Виленскій, по смерти ей милости пани Комаевской, тещи своее, въ опеку, въ моцъ и въ держанье свое передо мною
вознымъ земли Жомойтское зь уряду кгродского Жомойтского на то приданымъ, Яномъ Томашевичомъ, а передъ нами, стороною, Петромъ Васкевичомъ а Миколаемъ Васкевичомъ,
земяны господарскими земли Жомойтское списавши, взялъ, року водлугь нового календаря
тисеча пятъсотъ осъмдесятъ третего, м сяца Февраля осмъшдцатого дня.
Будованъе дверное: то есть домъ ведикій, въ немъ изба съ коморою, с нь зъ кганкоиъ,
двери и оконницы у пети оконъ на зав сахъ, въ изб печь старая, у комори ст на зъ
одное стороны згннла, оболонъ н тъ; другій домъ. въ немъ св тлицъ дв противь себе
черезъ с нь, въ обудвухъ св тлицахъ комори; въ одной св тлицы двери и оконницы на
зав сахъ, печь старая; у другой помосту верхнего, дверей, оконницъ и печа н тъ, и третій
домокъ невеликій, св тлочка съ коморою, е нь, противъ спижарня, все згнило; пекарня (съ)
с нею згнила, безъ верху, и кухня; зъ тое вухни въ боку коморка надвгнила, безъ верху;
свирновъ чотири, стайни дв рубленые, одна надкгнила, непокрита, лажня надъ р кою,
за дворомъ. Столовъ три.
Дворецъ: въ немъ пекарня, противъ с вь згнила, комор* млечна зъ с вею и х і в-ь
рубленый, при немъ вежа съ примномъ и гумно, въ неаъ одрина рублена, осець,
одринн две, х . . . *) Обора: волов-ь ореммхъ десеть, коровъ дойныхъ шесть, жлошх% чотнри, нодтелвовъ пять, яловачовъ третел твихъ три, целятъ довсквх% пять,
*) Въ иодлівгаіі

иропускъ.
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овецъ одинадцать, баранъ одинъ, козъ трое, свиней старыхъ шестеро, вепрь одинъ, поросятъ одынацеть, гусей четверо, ПОДЪ ЗДЕОВЪ робочихъ дворныхъ чотыри, жеребя донское;
збожья молочоного ярицы бочокъ десеть, пшеницы бочокъ три, ечменя бочокъ двадцать,
овса бочокъ сорокъ пять, гречихи бочокъ дванадцеть, збожья немолочоного и жита стирты
дв , въ одной стирц копъ осмьдесятъ, у другой копъ пятьдесятъ шесть, въ одрин жата
заложоного копъ сто и чотыри; пашни дворной волокъ три, на пашни дворной жита данного съ подданыхь пос еного бочокъ тридцать три. Паробки, которые на моркгахъ седятъ:
Янушиеъ Петрашовичь, Станюлисъ Петрашевичъ, Станкусъ Янушелевичъ, Стасукъ Юхновичъ, Крикгъ Мартиновичъ,—кождый зъ нихъ держитъ моркговъ по дванадцати. Повинность ихъ до двора на службу ходити, на кождый тыдень зии и л т по пети дней, пашню дворную волми и клячами дворными пахати о своемъ хл б , а жены ихъ водле давного звычаю маютъ служити до двора. Лодданые того двора.

Село

Товтьминайте.

Волокъ тридцеть и шнуры два оселыхъ, впуст

шнуръ.

Янъ Авкгутайтисъ, войтъ, держитъ влокъ дв , одна на войтовство вольна, а зъ другое
платитъ; Кае перъ Коваль, волока; Андрей Котляръ зъ Балтромеемъ Мажукайтемъ, волока;
Чепанъ Медкгинайтисъ, волока; Янъ Алсайтисъ съ потужниками, волока; Матей Пивоваръ съ
потужникомъ, волока; Станюль Мосткайтисъ зъ братомъ Яномъ, волока; Андрей Петрайтисъ
зъ Миколаемъ Драбовичомъ, шнуры два; Станиславъ Яцсайтисъ съ потужниками, волока;
Юхно Егрицсайтисъ съ потужниками, волока; Юркгелисъ Матсайтисъ, волока; Вайтшусъ
Митшайтисъ зъ братомъ Яномъ, волока; Кгедзюсъ Явтькайтисъ съ потужниками, волока;
Ютшелисъ Жадминайтисъ зъ братомъ Яномъ, волока; Стасюсъ Дакайтисъ, волока; Бернатасъ
Нарушайтисъ зъ братомъ Петромъ, волокъ дв ; Балтромей Петкайтисъ зъ спотужниками,
волока; Станиславъ Цейсакайтисъ, волока; Янъ Юркгайтисъ, волока; Яцсюсъ Дымайтисъ,
волокъ дв ; Павелъ Рымкайтисъ, волока; Мартинъ Кгерминайтисъ зъ братомъ Отанкемъ,
волока* Кгрицъ Нарушайтисъ, волока; Петкусъ Авкгутайтисъ, волока; Миколай Пиктанайтисъ
съ потужникомъ, волока; Лавцюсъ Минкилайтисъ съ потужникомъ, волока; Микна Пиктанайтисъ зъ братомъ Станкемъ, волока; Урбанъ и Валентынъ Пиктанайтисъ, волока. Въ
томъ сед на роботу до двору волокъ чотыри.
Повинность того села: съ кождое волоки по дв коп грошей платити, жита бочка,
або гроши двадцать, овса бочка, або гроши десеть; гусь, або гроши два; куровъ двое, або
пенязей шестнадцать; яецъ двацеть, або пенязи чотыри; стацій съ коздой волоки по грошей двухъ.
Тоежъ село держитъ при сед Шинайтевъ с вожатей волокъ три, повинни платити
поіт ры копи и грошей три. Волоки л сние съ которых* нлатятъ: Янъ Авкгустайтисъ,
войтъ, волокъ дв держитъ, одна на войтовство вольна, а зъ другое платитъ гроше! двадцать; Еасперъ Еоваль, волока, гроши двадцать; Петръ Аввгуіайтисъ, волокъ дв , гр©иш
еорокъ; Миколай Пивтанаітисъ, волова, гроши двадцать; Балтроией Еоткайтю*, водою,
гроши двадцеть; Іавцюсъ Минкилайтисъ зъ Гандреемъ Монвитвидайтемъ, воюва, грошн
двадцеть; Павелъ Римкайтисъ, волока, гроши двадцеть; Мартиіь Шцюмбхй& въ Мвко-
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лаемъ Драбайтемъ, волока, грош* дееетьі Яцусъ Дымайтисъ, волока, гроши " « " " « " г
Янъ Олсайтисъ зъ Мартиномъ Кгедвилайтемъ, волока, гроши петнадцать; Станисъ^гедминайтисъ, волока, гроши петвадцеть; Матей Митшайтисъ зъ Еарвиломъ Авкгутаицемъ,
волока, гроши десеть; Юркгелисъ Митшайтисъ, волока, гроши двадцеть; Янасъ МитшаиТ И съ зъ братомъ Войцемъ, волока, гроши двадцеть; Станисъ Минкайтисъ зъ братом* Я н о и ,
водока, гроши двадцеть; Стасюсъ Дакайтисъ, волокъ дв , зъ одное платитъ грошей дваддеть, а зъ другое гроши осмь; Бернатасъ Нарушайтисъ зъ братомъ Петромъ, волокъ три,
съкождой По гроши двадцеть; Щепанъ Микгайнайтисъ,' волока, гроши десеть; ЮцусъЖадминайтисъ зъ Яномъ Мицкайтемъ, волока, гроши двадцеть; Юхно Кгрицаитисъ, волока
гроши двацеть;1Янъ Юркгайтисъ, волока, гроши двадцеть; Станюсъ Станкаитисъ, волока,
гроши двадцать, а въ пуст волокъ дв .

Село

Кипкгиры.

Волокъ оселыхъ десегь, a впуст одна.
Петръ Мажайтисъ, волоки полторы; Урбанъ Нарвилайтисъ зъ братомъ Войткеыъ, волоки
полторы- Петръ Нарвилайтисъ, волока; Стасюлисъ Нарвилайтисъ, волока; Еасперъ Нарвилай и Г' волока; Ясасъ Юшкайтисъ зъ братомъ Давриномъ, волока; Тамашусъ Вуткаитисъ
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волока; Петрыкасъ Станаитисъ, волока; Чеианасъ Павлович с*

пот жникомъ, волока; въ томъ сел на роботу дворную волока одна.
У
Доеинпшь шг: зъ волоки ио дв кои гроши, жита бочка овса бочка гу^ь кур*
двое яецъ двацеть, стацій зъ волоки по гроши двухъ. Волоки л сные, съ которыхъ плаПехрикъ Нарвилайтисъ, волока, гроши двадцеть; Еасперъ Нарвилайтисъ, волока,
Т
гроши двацеть; Стасюлисъ Нарвилайтисъ, волока, гроши петнадцать; Петрикасъ Опшштисъ, волока, гроши двадцеть.
сел заст ночекъ л сный, съ которого все село платятъ гроши петнадп
т о м ъ ж е
иРть- тогожъ села моркговъ с ножатныхъ петнадцеть: Петръ Мажайтисъ держитъ моркгъ
один'ъ- Урбаиъ Нарвилайтисъ, моркгъ одинъ; Кгрицусъ Нарушайтисъ зъ села Товминайтевъ,
мопкги три- зъ тыхъ пети моркговъ повинни платити съ кождого по гроши трохъ. Яцусъ
Домайтисъ зъ тогожъ села Товшнайтевъ держитъ моркговъ десеть подлыхъ, повиненъ платити гроши петнадцеть.

Седо

Мкжайтевъ.

Воюкъ деветь и шнуры два оселыхъ, a впуст шнуръ.
Стасюсъ Нарушайтисъ, волока; Чепутисъ Вылейкайтисъ, волока; Юркгель Яновичъ с*
. i m o J U
волока и шнуръ; Блажей Андрушайтисъ зъ Миколаемъ Якубаіцемъ, воложа; Щепуль Юцайтисъ (зъ) Щепулемъ Шцайтемъ, волока; Юркгель Войнейкисъ,
шнуры два; Павелъ Можейкайтисъ, волока; Стасюкъ Можейкайхисъ, шнуръ; Янъ Дружай__
„„ЙТЯРТ; съ
сь потужниками,
ш г жиикями водик».
Rrtjosa. ^
Вътомъсел на роботу ^двортг
•гась, водока; Юдусъ
Можутайтисъ
у« всшда шлъ. Швтность тъ: зъ ВОЛОКЕ по дв кои гроши, жита бочка, овса бочка,
Н
гуСЬ, вдъ двое, ящъ двадце», a стацій ш> гроші двухъ. Волоки л сные, съ ко^орыж*
шжшшъ: Юркгель ШйшШшшсъ съ потуиікоыъ, вою», гроші радцеіь чошри;
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гроши двадцать; Амброжей Миколаевичъ еъ потужникомъ, волока, гроши двадцеть; Щепуль
Юцайтисъ съ потужникомъ, волока, гроши двадцетъ; Юркгель Яновичъ съ пасынкомъ,
волока, гроши двадцеть чотыри; Щепулисъ Вилейкисъ, волока, гроши тридцеть одинъ;
Стасюкъ Нарушайтисъ, волока, гроши тридцеть одинъ; Янъ Дружайтисъ, волока, гроши
двадцать чотыри; Юцусъ Можутайтисъ, волока, гроши двадцеть. При томъ сел с ножати
я л су волока одна, моркговъ десеть, прутовъ петнадцеть, тое держитъ Янъ Авкгутайтисъ,
войтъ села Товтминайтевъ на плат , повиненъ платити гроши сорокъ.

Село

Кгумнлта.

Волокъ десеть и шнуръ оселыхъ, а два шнуры впуст .
Павелъ Нарвилайтисъ, волока; Войткусъ Кгрицайтисъ, волока; Янелисъ Вайшнерайтисъ, волока; Матей Н мецъ съ потужникомъ, волока; Лавринъ Бенюшайтисъ, волока;
Ясасъ Бенюшайтисъ, волока; Петрикасъ Янушайтисъ, волока; Стацюсъ Пацайтисъ зъ братоиъ Лукашомъ, волока; Кгрикгасъ Петрайтисъ съ потужникомь, волока; Якубасъ Атсадасъ,
волоки полъ; Янелисъ Вайшнарайтисъ съ потужникомъ, волоки полъ; Якубасъ Лукашайтисъ, шнуръ. Въ томъ сел на роботу дворную волокъ три и полъ; при томъ сел с ножати моркговъ одинъ, прутовъ десеть, держитъ Войткусъ Кгрицайтисъ; повиненъ платити
гроши чотыри.
Довшностъ тою села: зъ волоки по дв коп гроши, жита бочка, овса бочка, гусь,
куръ двое, яецъ двадцеть, стацій гроши по два. Волоки л сные, съ которыхъ платятъ:
Павелъ Нарвилайтисъ, волока, гроши петнадцеть; Войткусъ Кгрицайтисъ, волока, моркговъ
шесть, гроши петнадцеть; Ясасъ Бенушайтисъ, волока, гроши двадцеть чотыри; Лавринъ
Бенушайтисъ, волоки полъ, гроши дванадцеть; Лукашъ Ноцайтисъ зъбратомъ, волока, гроши
одинадцать; Яеелисъ Вайшнорайтисъ, волока, гроши двадцеть чотыри; Якубасъ Іикутайтисъ,
зъ Егрикгомъ Петрайтемъ, волока, гроши десеть; Матей Н мецъ съ потужникомъ, волока
и моркговъ двадцеть, платитъ гроши тридцать одинъ; Кгрицусъ Нарушайтисъ зъ села
Войтового, волокъ дв : зъ одное платитъ гроши петнадцеть, а зъ другое гроши десеть;
впуст подъ волоки.

Село Перкунайтевъ.
Волокъ чотыри и шнуръ оселыхъ.
Янъ а Ясисъ Первунайтисъ, волока; Томашъ Станкайтисъ съ потужникомъ Балтромеемъ Драбайтемъ, волока; Кгрицюсъ^ Станевичъ съ потужниками, волока; Кгрицъ Нарушайтисъ зъ села Войтового, волока; Матей Бабила, шнуръ, съ которого ллатагь гроши
соровъ. Въ тоиъ сел на роботу дворную волока.
Невинность им: зъ волоки по дв воп гроши, жита бочка, овса бочка, гусь, вуръ
двое, яецъ двадцеть, стаціі гроши по два. Волоки л свые, съ которых* шатяте: Янъ и
Ясъ Первунайтисъ, волока, гроши петващать; Валтромеі Драбайтисъ, волока, грояи десеть;
Вгридюсъ НарушаВтисъ, зъ сеіа Войтового, волоіа, гроши иетж&дцеть.

Седо
Надъ
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Т о в с е л я н ы .

озеромъ волокъ чотыри

Матей ПІикелянисъ, волока;

оселыхъ.

Андрей Минейкисъ съ потужникомъ,

волока; Станисъ

Б драйтисъ, волока; Матей Добріяновичъ, волока.
Повинность ш :
зъ волока по дв коп гроша платити, а иншое ни якое новинности не маютъ.

СелоВойчайцовъ.
Волокъ дв : одва осела, а другая впуст .
Балтрутисъ Вайчайтисъ

зъ Андреемъ

Мистеклайтеиъ, волока, съ которое платятъ

копу грошей, овса бочку, гусь, кура. Боярннъ королевскій Щимкусъ Матеевичъ держитъ
поля на пягь бочокъ с енья на плат , платитъ гроши двадцеть. Тые, которые на роботу
дворную ходятъ, волокъ десеть: въ сел
.рахъ волока, въ сел

Минайтевъ

Товтыминайтевъ волокъ чотыри, въ сел

полъ волоки, въ сел

Кгуминты волокъ три

Кипкгии полъ,

въ сел Перкунайтяхъ волока.
Повинности гш: съ кождой волоки по гроши тридцеть, гусь, або гроши два, куровъ
двое або пенезей шестнадцеть, яецъ двадцеть, або пенезей чотыри, а а ц і й по гроши двухъ,
а на роботу до двора на кождый тыдень л т и зим по пети дней, съ чимъ имъ роскажутъ,
опречь оранья и бронованья, того не повинни; въ подводы повинни здити и на сторожу
до двора чергою. Повинность всихъ подданыхъ села Товтминайтевъ, седа Капкгиры, села
Минайтевъ, села Кгуммты, села Перкунайтевъ, то есть, на кождый годъ пашню дворную
съ поля спратати, с ножати дворные покосити и до двора звозити, яко збоже, такъ и с но.
А по списанью того всего реестру, который его милость панъ Станиславъ Нарушевичъ,
кашталянъ Мстиславскій, тивунъ Виленскій соб взялъ, я возный Янъ Томашевичъ и мы
-сторона: я Петръ Васковичъ, а я Миколай Васковіічъ, земяне господарскіе земли Жомоитское,
которые есмо при томъ списанью и взятью его милости пана Мстиславского того им нья
Оввовянского въ опеку и въ держанье были, печати свои до сего реестру приложили есмо.
Писанъ Овновянахъ. У того реестру печати приложеныхъ три и подпнсъ руки возного польскимъ письмом тыми словы: Jan Tomaszewicz, woźny ziemi Zmoydzkiey, włośczi Weszwianskiey ręka własną А при вписанью того реестру до книгъ зеискихъ возный земли Жомоитское
Янъ Томашевичъ и двашляхтичи: Петръ Васковичъ а Миколай Васковичъ, земяне господарскіе,
передъ нами у суду очевисто сознали то, ижъ седей тая вся справа, вышеймененая, такъ
точила Я К о въ томъ реестр списанья им нья Овновянского, вишей помененомъ, есть описано,
м они дей при списываныо того им нья Овновянского были и печати свои до того реестру
приложила; которое опов данье naua Войтеха Светор цкого и тотъ реестръ списанья
Овновянского, также и тое очевистое сознанье возного и стороны до книгъ земскихъ Жомойтскихъ есть записаао, съ воторыхъ и сесь вы гасъ его милость панъ МстиславшІ шдъ
-печатьми нашими судейскими соб взядъ. Писанъ въ Росейняхъ.
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1583 г., Іюля 19 дня.
Ивъ ЕИИГИ Ковенскаго земскаго суда за 1583—4: г., ?6 13756, л. 39—41.

25. Реестръ или инвентарь им нія Пештовянъ, въ Ковенскомъ пов т .
Л та отъ нароженья Сына Божого ^фпг (1583), м сеца Октября семого дня.
Постановившися очевисто зівмянинъ госпОдарскіп цов ту Ковенского панъ Гаврило Ивановичъ Винко, учинилъ опов данье, ижъ онъ по смерти брата своего рожоного небожчика
пана Григорья Винка, который им нье ихъ отчизное, прозываемое Пештувяны, лежачое въ
пов т Ковенскомъ, по зейстью смертью съ того св та отца небожчика пана Ивана Винка
и брата его старшого Миколая Ивановича Винка, яко брать старшій, со всею маетностью
и речми рухомыми, отъ мала ажъ до велика, въ моцы u въ опец своей м лъ и держалъ,
и имъ справовалъ до смерти своее, по которого дей онъ смерти, ма'ючи при соб возного,
зъ уряду земского Кввенского приданого, Войтеха Петровича и при немъ сторону людей
добрыхъ беручи тотъ дворъ и им нье отчизное Пештувяны со всею маетностью отъ мала
ажъ до велика въ моцъ и въ опеку свою до л тъ молодшого брата своего, взялъ и всякую
маетность отца своего, въ томъ им нью будучую, на реистръ списалъ, который помененый
возный Войтехъ Петровичъ передъ нами положилъ, сознаваючи, ижъ дей то все, што се
въ томъ реистр поменило, передо мною вознымъ и при сторон людей добрыхъ панъ Гаврило Винко въ им нью своемъ Пештувянскомъ списалъ и просилъ, абы тотъ реистръ и
сознанье возного до книгъ земскихъ Ковенскихъ уписано било. А такъ мы того сознанья
возного и реиетру читаючи выслухавши, вел ли есмо до книгъ земскихъ Ковенскнхъ уписати, который реистръ съ початку до конца отъ слова до слова такъ ся въ соб маетъ.
Року отъ нароженья Сына Божьего тнсеча пятьсотъ осмьдесятъ третьего, м сеца
Іюля деветнадцатого дня. Описанье двора им нъя Пештувянского, въ пов т Ковенскомъ
лежачою, со всимъ будованьемъ дворньшъ и гуменнымъ, статкомъ домовымъ, зъ быдломъ
рогатымъ и нерогатымъ, стадомъ свирепьимъ, зъ чедедыо дворною, зъ людьми тяглыми,
привилеи, листы купчіе, закупчіе, листы на долги грошовые, серебра, цыны, м ди, жел за,
збожья голого молочоного и немолочоного, на поли жита зас еного, земянъ господарскихъ
иов ту Ковенского пановъ Гаврила а Василья Ивановичовъ Винковъ, отчизныхъ, зосгалое
по смерти братьи старшое ихъ небожчиковъ пана Миколая, Григорья Винковъ, которые
тая братья ихъ панъ Миколай по смерти отца ихъ и своего тое им нье Пештувяіы держалъ и имъ справовалъ до смерти своее, а по смерти его того пана Миколая пая» Григорей тоежъ им нье Пештувяны и тавъ же со всимъ держалъ и имъ справовалъ до смерти
своее, а по смерти его того пана Григорья передъ нами Яномъ Станиславовной* Айт-'
миномъ, земениномъ пов ту Троцкого, а мною Захарьяшомъ Федоровичомъ, Явубом* Григорьевичомъ, земяны пов ту Ковенсюго, а Войтехомъ Петровичомъ, вознымъ пов ту Ковеи-
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ского зосталый братъ по смерти отца своего пана Ивана Винка и братьи, пановъ Миколая а Григорья, панъ Таврило Винко, братъ ихъ рожоный, зуполные л та маючи, беручи
въ опеку свою тотъ дворъ, им нье свое отчизное верху помененое Пештувяны со всимъ
тымъ, якъ се у верху поменило, и брата своего молодшого, пана Василья Ивановича Винва,
такъ тежъ и статокъ. речи рухомые, зосталы по смерти небожчика Григорья Винка, брата
ихъ рожоного, то все передъ нами показавши и на сесь реистръ меновите списали. То
есть, найпервей: Дворъ, св тлицы со всимъ чотыри съ печми, зъ оболонками старыми шкляными, избъ чорныхъ съ примнами дв , свирновъ три, кл токъ челядныхъ три, пивница
каменная мурованая завалила се, стайня одна великая, другая малая, лазня зъ броваромъ,
озница зъ истопкою. Серебро: ложокъ тузины два малыхъ и великихъ посполитого збиранья,
кубокъ одинъ невеликій, поесъ серебреный позлотистый на оксамит чорномъ, пуколь на немъ
петнадцать и зъ анкглемъ, пугвицъ серебреныхъ позлотистыхъ кручоныхъ дротованыхъ
осмь, пугвицъ серебреныхъ дутыхъ позлотистыхъ пять, пугвицъ малыхъ позлотистыхъ
двадцать. Цына: мисъ велнкихъ осмь, полумисковъ чотыри, прнставокъ чотыри, тарелокъ
двадцать, коновокъ три, квартъ три. М дь. Котелъ пивный одпнъ, кухонныхъ котловъ
два малыхъ котелковъ два, триноговъ два, баня, м ру медницы, лихтарики два мосендзовыхъ, медница одна.. Скрыня жел зомъ окованая великая, скрыни дв , скрыня четвертая
зъ листами купчими u закупчими, съ привилеями, на долги листы: одинъ листъ небожчика
пана Остафея Горностая—воеводича Новгородского, на сто сорокъ копъ грошей; другій
листъ гогожъ небожчика пана Оотафья Горностая на двадцать золотыхъ черленыхъ; третій
листъ пана Горностая на двадцать копъ грошей; листъ пана Илкговского пана Андреевъ
но сто копъ грошей. Жел за: ланцуги великихъ два, рожонъ жел зный одинъ, оборона
жел зная. Стада: свирепъ дв , жеребятъ трое, коровъ четырнадцать, воловъ чотыри, быкъ
стадникъ одинъ, телятъ пятеро, овецъ тридцать, свиней посполитыхъ тридцать, гусей двадцать, куровъ тридцать. Гумно, евья и посадъ рубленый, одринъ съ хворосту плетеныхъ
дв ; жита копъ двадцать, у свирн овса бочокъ тридцать, ечменю бочокъ двадцать, пшеницы бочокъ дванадцать, гречихи бочокъ петнадцать, ярицы бочокъ десеть, жита бочокъ
двадцать, въ полю зас еного бочокъ шестьдесятъ. Людей тяглыхъ служобъ деветь, на име
Михалъ зъ Якелемъ служба, Валюсъ съ Петромъ служба, Томко съ Кудюнцомъ служба,
Ромейковичъ зъ Матомъ служба, Микутевичъ служба, Янъ Нарейко служба зъ братьею
своею; Шимкель зъ Рогажевичомъ служба. Огородникъ Иванецъ одинъ, войтъ Мельникъ
другій, Станиславъ третій огородникъ. Челеди дворное: Шимко—пастухъ, Ганка—жона
его, Альжбета, братъ Альжбетинъ Миколай, Марыница зъ дочкою Малавьею и зъ сыном1»
Федоромъ, Гапица зъ сыномъ Лавриномъ а дочкою Мариною, которыхъ менили, ижъ небожчикъ отецъ ихъ вольными учинилъ.
Церковь зъ дерева зъ образами, у которой церкви келихъ и помыт и лотка цынованая, ризы полотняные, съ книгами палежачимщ тателіи серебромь оправлено ж уи зм.
Речей военныхъ: зброй пять, шишаковъ семь, кончеровъ чотыри, зарукавей пять панцеровыхъ до зброи, мултанъ одинъ, панцеръ одинъ, рядъ гусарскій, на ременыо блэнкитномъ
серебромъ оправлевыі, позлотистый; с делъ гусарскихъ иять, ерчаки два з.іаианвжъ. Конь,
почтовый тисавый лысый дрыкгантъ, валахъ дропятыі, кляча ііл евиваа б лоюпытая,
35
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. здокъ пл снивый, жеребцовъ гн дыхъ лысыхъ б локопытыхъ два. Шатъ: делія чирвоная
фалюндышовая, лисы подшитая, другая дшія чирвоная файлюндышовая, жупанъ адаиашку
жолтого, дылія бурнатная файлюндышовая, делія б лая каразыевая, лисы подшита, жупанъ
початый робити китайчаный китайки мененое, жупанъ ческій, полкопенья ческое тогожъ
сукна ческого, убранье файлюндышовое чирвоное, сыкгнетъ золотый, въ котороиъ можетъ
быть семь золотыхъ черленыхъ. Москвы челеди: Ивашки два, жонка Марина. И на то
есмо приложили до того реистру мы, верху помененые, печати свои и руки свои при печатехъ подписали. Писанъ у Пештувянахъ. У того реистру печатей притисненыхъ чотыри
и подписъ рукъ тыхъ же печатниковъ тыми словы: Захарья Федоровича Ja Woyciech
Pietrowicz woźny własną ręką podpisał. А по уписанью того опов данья и сознанья возного, такъ и того реистру до книгъ земскихъ Ковенскихъ, за жеданьемъ пана Гаврила
Винка и выписъ съ книгъ подъ нашими печатьми есть ему данъ.

1583 года.
Нзъ актовой книги Россіенскаго зеискаго суда за 1789 г., J6 14796, лнстъ 9.

26. Инвентарь села Дойяевъ въ Ретовской волости, даннаго кухмистровой вел. кн. Литовскаго Дорот Миткевичъ въ зам нъ за село Юдойни.
Akt regestru. Roku tysiąc siedmset osmdziesiąt dziewiątego, miesiąca Januarij trzydziestego dnia.
Na rokach ziem. Rosien. x—wa Żmoydzkiego, wedle ostatecznego prawa roku tysiąc
siedmsetnego osmdziesiąt szóstym nastałego, na dniu pierwszym Oktobra reassumowanych,
przed nami Benediktem "Wołłowiczem—prezyduiącym, Ignacim Silwestrowiczem—sędziami,
Ignacym Micewiczem—pisarzem, urzędnikami ziem. X. Żmoyd., w zwykłym sądów, mieyscu
w mieście i. k. m. Rosieyne zasiadayącemi, stanowszy obecnie u sądu patron w. i. p.
Adam Narkiewicz—porucznik p. X. Żmoydzkiego, regestr spisania sioła Doyniow ruskim
charakterem pisany ad akta podał, postąuam prosił nas urzędu, aby rzeczony regestr był
w xięgi ziem. X. Żmoydskiego zapisany, iako my urząd ony przyiowszy w też xięgi ziem.
X. Ż. wpisać zaleciliśmy, ktoren następnie pisze się.
Регестръ списапья села Дойневъ, подаючи за росказаньемъ его королевской милости
въ одм н на в чность ее милости паней Ставиелавовой Шеметовой, кухмистровой великого князства Литовского, тивуновой Поюрской, ее милости паней Дорот ПІимововн
Миткевича, за село Юдоіни, у волости Ретовской, (у) которомъ сел волокъ ос лыхъ деветь,
а пуетыхъ одивадцать. Напродъ то есть: Петръ Грицайтисъ, лавнивъ того сеіа, держнтъ
волоку одну* мвинность его за вся приходы показал* то за листоиъ ревизорсшимъ, ижъ
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неповинен* дать, одно зъ тое волоки свое грошей деветьдесятъ самъ, съ тыхъ причин , ижъ
тамъ у него слуги, а сами урядницы завше ставаютъ, для того одного одъ кошенья, такъ и
отъ стражи вызволено было. Станисъ Пасекайтисъ, жона Барбара, его сыновъ два, волоку
цалую держитъ подъ собою; Станисъ Рымкайтисъ, жона Дорота, дочка одна, маетъ ноль
волоки. Потужникъ его Бакутисъ Станайтисъ, жона Люца, маетъ сына Матыея а дочку
Малгорату, держитъ подъ собою пулъ волоки; Ясасъ ДОВНОЙТИСЪ, жона Гевдрута, держитъ
пулъ волоки, маетъ сыновъ двохъ; братъ его Юргисъ Дойнойтисъ, жона его его Ганна,
держптъ пулъ волоки, маетъ сыновъ двохъ; Баюлисъ Дудайтисъ, жона Ганна, держитъ
пулъ волоки, маетъ сына и дочку; Янъ Буткайтисъ, жона Дорота, дочка Альжбета, а зять
его Янъ, держитъ подъ собою (зъ) зятемъ пулъ волоки; Петръ Ройнановичъ, вдовецъ, маетъ
волоку, на той же волоц сынъ его Чепутисъ Петрайтисъ, жона его Мал горета, маетъ
дочку; 'мартинъ Довгеляйтисъ, жона его Петруша, держитъ волоку цалую, маетъ дочку,
на то'е волочц зъ нимъ м шкаетъ зять его Микутисъ Нарвошойтисъ, жона его Касюта,
маетъ дочку; Николай ІОхнайтисъ, жона Елена, держитъ пулъ волоки, а другая пулъ
волоки пустая; Станисъ Венегайтисъ, жона Малгората, держитъ пулъ волоки, маетъ сына
одного Урбуйта:, Юргисъ Судкайтисъ, жона Алюля, маетъ сына, держитъ пулъ волоки;
Григасъ Мартынайтисъ, жона Бакута, сынъ Флоріанъ, держитъ подъ собою пулъ волоки,
а другая половина пуста. Тотъ регестръ есть данъ черезъ мене Вацлава Мальхеровича
ЦІемета—подкоморого земского, державци Скирстымонского, Росеньского, року тысяча пятьсотъ осмьдесятъ третимъ. Повинность того села господарского: зъ волоки чинсу гроши
дванадцать, ос дного гроши тридцать, за гуси, куры, яйца гроши пултретя, за стацію
гроши пултретя, за неводы гроши два, за тлоки гроши дванадцать, за дв бочки овса зъ
одвозомъ гроши двадцать, за возъ с на зъ одвозомъ гроши пять, за гвалты жита бочка
або гроши десеть литовскпхъ, а къ тому повинни на стражи изти и с но косити. U tego
rejestru podpis przy pieczęci taki: Wacław Szemioth mp. Który to regestr iest w xi§gi
ziemskie X. Żmoydskiego zapisany.

1584 г., Мая 14 дня.
Из-ь книги Ковенскаго земскаго суда за 1583-1584 годы, Jfc 13756, л. 392 (об.)-394.

27. Инвентарь им нія Орлова, в% Ков нскомъ пов т , проданаго

едорот, Кунаевитет,

Евстафію Воловичу.
Л та отъ нароженья сына Божьего тнсеча пятьсотъ

осмьдесятъ четвертого,

м сеца

Іюня иетнадцатого дня.
Постановившися очевисто служебникъ его милости пана Остафья Воловича, пана Виленсвого, вацлера ВелиЕого князства Литовского, старосты Берестейского и Вобринского,
Венцлав-ь Юрьевичъ Венцковичъ,

чинилъ оаов данье именемъ его милости

пана своего,
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ижъ дей панъ Якубъ Федоровичъ Кунцовичъ, будучи посланый отъ отца своего пана Федора
Еунцовича для поданья им нья ихъ Орлова, отъ нихъ же самихъ на в чность проданого пану его милости, рану Остафью Воловичу, пану Виленскому, канцлеру великого
князства. Литовского, старост Берестейскоиу и Кобринскому, объ халъ онъ дей вси кгрунты
оного им нья, зъ стороною людьми добрыми и зъ вознымъ пов товымъ Яномъ Матьясовичомъ, яко границы, такъ и дворъ, люди, земли и вси пожитки того им нья на инвентарь списавши, тотъ инвентаръ подъ печатью своею, съ подписомъ руки своее, и подъ
печатьми людей добрыхъ его милости пану Вилеискому далъ и на вряд кгродскомъ Ковенскомъ ку записанью до книгъ созналъ и записати далъ, съ которыхъ книгъ кгродскихъ
Ковенскихъ и выпись его милость панъ Виленскій одержавши, черезъ слугу своего Венцлава Венцковича до кеигъ зд шнихъ земскихъ Ковенскихъ, переаосячи, записати далъ
и передъ нами на вряд у суду покладалъ и просилъ, абы тотъ выписъ до книгъ земскихъ былъ уписанъ, который мы огледавши и читаючи его выслухавши, вел ли есмо до
книгъ земскихъ уписати и съ початку до конца отъ слова до слова такъ ся въ соб
маетъ: Выписъ съ книгъ врядовыхъ замку господарского Ковенскто. Л та Божьего нароженья
тисеча пятьсотъ осмьдесятъ четвертого, м сеца Мая семнадцатого дня. На вряд господарскомъ передо мною Ольбрихтомъ Радивиломъ, княжатемъ на Олыц и Несвижу, маршалкомъ дворнымъ великого князства Литовского, старостою Ковенскимъ, постановившися
очевисто панъ Якубъ Федоровичъ Еунцовичъ, самъ добровольне вызаалъ именемъ отца
своего пана Федора Кунцовича, хоружого пов ту Городенсвого, и самъ отъ себе, альбо зъ
особы своее, што будучи ему посланному отъ помененого отца его пана Федора Кунцовича для поданья им нья ихъ Орловы, отъ нихъ же самихъ на в чность проданого его
милости ясне вельможному пану его милости пану Остафью Воловичу, пану Виленскоиу,
канцлеру великого князства Литовского, старост Берестейскому и Кобринскому, объ хавши онъ вси кгрунты оного им нья зъ стороною людьми добрыми и зъ.вознымъ пов товымъ Яномъ Матыясовичомъ и яко границы, такъ и дворъ, люди, земли и вси пожитки
того им нья на инвентарь списавши, запечатовавши и рукою своею подписавши и зъ печатьми шляхты людей добрыхъ, черезъ возного пов тового Яна Матыясовича до книгъ
кгродскихъ Ковенскихъ тотъ инвентарь записати далъ, который отъ слова до слова такъ
се въ соб маетъ:
Inwentarz ymienia pana Fiedora Кипсомісга, chorążego Grodzieńskiego, w poliu w
Orlowskim lieżącego, w powiecie Kowieńskim przy rzece Wieliy, nad rzeczką. Salą, które
jako sie w sobye ma, s poddanymi у ze wszystkimi grunty у pożytkami do tego ymienia
nalieżącemi podany у postąpiony według listu przedaynego wieczystego jego mczi jasnie
wielmożnemu panu Ostafyowi "Wołowiczowi—panu Wileńskiemu, kanclerzowi w. x. Lit., do
ymienia jego mczi Lopienskigo, przez ręce mnie Jakuba Kuncewicza, syna pana chorążego
Grodzieńskiego, za zlieceuiem у posłaniem pana oyca mego у też z osoby mnie samego w
roku teraz ydącym tysiąc pigcseth osmdziesiąth czwartego, dnia cztyrnastego Maya.
Naprzód budowanie dworne. Dwór wszystek w koło chrostem ogrodzony yuż stary,
tylko u wroth z obu stron wroth tynem dębowym stoy§cym ogrodzony; do dworu wrota
proste, niczym nie kryte, stare. Wjachawszy w dwór po liewey stronie światełka slom%
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krita, oszarpana, do uiey drwi proste na zawiasach z zasczepką, ław przy ścianach dwie,
okien z błonami szklyanymi dwie ziemi, w których szyb tylko dwadzieścia pięć, okienice
na zawiasach z zasczepkami, piec kachli prostych; przeciw tey swiatelce yzdebeczka mała
dlya chowania warywa, w niey piec kafli prostych, do niey drwi proste, okno yedno z
zasuwką; w tey yzdebce beczek piwnych starych cztyrzy, kubły kapustne dwa, kadka do
solyenia ogurkow yedna. Po drugiey stronye dworu piekarnia, wewnątrz yuż podparta,
gontami kiedyś kryta, w niey law dwie. Przeciw tey.piekarni sień у swiethlica bez pieca
у law, do tey świetlice drwi na zawiaskach у do piekarni; w tey piekarni żarna. Przeciw
wrotam wjachawszy w dwór budowanie: swiethlica gontami у dranicami kryta, w niey
okien dwie у z okiennicami na zawiaskach у z zasczepkami, w których błon szklianych
dwie bez szyb cztyrzech, a trzecie okno bez błony, tylko z okiennicą, lawy przy ścianach
dwie, piec kachli prostych у s kominkiem, do niey drwi na zawiesach; w tey że yzbie
stoi sosnowy napoi rozsczepiony; s tey yzby komora, do niey drwi na zawiesach z zasczepką;
w tey komorze okno yedno z okiennicą у z błoną szklianą; s tey komory komórka potrzebna zla. drwi do niey proste bez zawias z zasczepką; przeciw tey yzbie sień, do nich
drwi proste bez zawieś; tamże naprzeciw swiethlica yuż nadgniła, bez drwi, błon у pieca,
tylko okiennice na zawieskach trzy. Swirnow dwa, ye(de)n na podkliecie z gankiem, do
podkliatu drwi na zawiesach z zamkiem wnętrznym, w nim zasieków trzy; do tego swirna
wschód ganek przed nim, do niego drwi na zawiesach z zainkyein wnętrznym у z zasczepką;
wierz(ch) gontami kryty; drugi swiren na słupach gontamiż kryty, przed nim ganek zły;
drzwi do tego swirna na zawiasach z zasczepką. Podlie tego swirna komórka potrzebna,
yuz pokrycie opadło. Tamże we dworze obory stare zgniłe, słomą kryte dwoye; przy tych
że oborach staynia na konie słomą kryta, stara. Gumno przeciw dworowi chrostem ogrodzone, do niego wrota proste; w tym gumnie klunia z jowią, do kluni u wroth zasczepką.
Odryn drzewianych słomą krytych dwie, a trzecia chrosciana. Ozieroda przepłotow trzynaście. Podlie tegoż gumna łazienka prosta, słomą kryta у z sieuką. Tam że podlie dworu
ogród owosczowy, w nim zasiano marchwie zagonek, borakow drugi. Sad podlie dworu, w nim
drzewa jabłoni pięć, grusz dwie, sczepow takrocznych, co sie przyęly, dziesięć albo dwanaście.
Obora: krów starych ryżych dwie, yedna z cielięciem tegorocznym, a druga bez cielięcia; cielica lonska ryża yedna, cieląth tegorocznych bez krów dwoye, owca yedna z
jagnięciem, świni wszytkich dziesięć—starych sześć, a prosiąth takrocznych czworo, gęsi
czworo, gąsiąth przy nich osmnascie, kaczek dwoye, kaczor trzeci, kur pięcioro. Zboża w
simrnie: pszenice beczki cztyrzy, ięczmienia beczki poltrzeci,* owsa beczek dwadzieścia, gryki
beczki pultory, grochu beczki poltory, jarzyce beczki poltory; żyta na paszni dworney zasianego beczek trzydzieści У trzy.
Poddani tego imienia, których służby polsiodmy: Jan Kubil, służba zupełna, woły
yedne, kliacz dwoye; Jan Gricun, służba cała, woły yedne, kliacz dwoye; Boa Jakabowiez,
służba, woły yedne, kliacz dwoye. Andrzey Yanowicz s Pawłem bratem, służba cala, woły
yedne, klyacz dwoye; Lawryn Stasionis, służba cala, woły yedne, kliacza yedna; Liewon.
Mikitowicz, sluzba, woły yedne, klyacza yedna; Jan Jesonis, służby poi; jedney służby chałupa wcałye, s ktorey niedawno poddany uciekł, żyto yesth zasiane.
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, • ' Poicinnosc tych poddanych: Na służbę do dworu powinni yść liecie, gdy robota paszenna nastanie, w tydzień z sluzby po dni cztyrzy, to yest dwa dni po dwu, a drugie:
dwa dni po yednemu s czym roskażą, a t a k mayą robić aż do yesieni, póki żyto zasieyą.
A w zimie także po cztyrzy dni yedno po yednemu, a yż liecie dwa dni po dwa chodzą,
na robotę, za to ym dawano każdemu na służbę po kopie żyta, a na wszystkich w podział
na krupy yęczmienia beczkę yedne у sadło wieprzowe yedno, dawano soli polbeczki. Ynszey
powinności żadney niepowinni pełnie, okrom sierzebsczyzny, która by za uchwałą, seymową.
kiedy przypadła.
Granica tego ymienia: Pierwsza ściana boczna poczyna sie od rzeky Wieliy, gdzie
yaz Kowieński, ydzie na gurę rzeką Salą, z yedney strony przylyegłe grunty poddanychkrola jego mezi sioła Czuyniow у boyar Szunia Burniow; a ku końcowi tey granice grunty
przyliegle końcami włoki poddanych Pliebaniskich, a koncern drugim do gruntów boyarkrola i. mezi Worlowcow i do gruntów Sebestyana Radwilowicza, do drugiey granice boczney
przyliegle grunty poddanych króla iego mezi sioła Antlantanow aż do samey Wieligi, a
drugim koncern do Wieliy rzeki. W tym obrębie dwór у poddany, pasznia dworna у poddanych, z iednego wymorgowalo sie w tym obrębie gruntu dobrego polia gołego potrosze
у sianożęci włok osm. A co sie godzi na przeróbek zarośli wloką yedna. Tamże niedalieko
w polmilyu od dworu włok sianożęthnych z zarośli w yednym obrębie włok szesc, morgów
dwadzieścia siedm, z iedney strony s przyyazdu przylyegle włok poddanych pliebanskich,
a z drugiey strony przyliegle grunty boyar króla iego mezi Badzikowksow, końcem yednym do gruntów Sebestyana Radziwilowicza od Worlowa sioła, a drugim koncern go gruntów pana Gradowskiego. Na trzecim iniescu w półtora mil od dworu yesth lyasu potrosze
na budowanie godnego włok cztyrzy, sumieżnego z boyary króla iego mezi Ozewiczami w
pewnych granicach, z iedney strony bokiem przyliegla granica poddanych pliebanskich,
koncern yednym do lyasu albo granice boyar YbiansMch, drugim bokiem przyliegla ściana
włok liesnych sioła Worlowa, a koncern drugim do boku włok liesnych poddanych króla
iego mezi sioła AntUantanow. Jakoż dlya liepszey wiary у pewności ja wyszey mianowany
Jakub Kuncewicz, ymieniem pana oyca swego у z osoby mey wlasney, pieczęcią moią tenynwentarz zapieczętowałem у ręką sie własną na to podpisał у przy tym woźny powiatu
Kowieńskiego pan Jan Matyyasowicz у к temu lyudzie stronni, szliachta togoż powiatu Kowieńskiego, pan Jakub Tomaszewicz Skirmonth, a pan Sebestyyan Szembel, którzy przy
tym byli у tego są dobrze świadomi pieczęci też swoye do tego regiestru przyłożyli. Pisań
w Orlowie, Jaku(b) Kuncewicz ręką własną. А по уписаныо до книгъ того инвентару
сесь выписъ съ ЕНИГЪ его милости пану ВиленсЕому подъ печатью моею кгродскою Ковенскою есть выданъ. Шсанъ у Ковн . У того выпису кгродского Еовенсвого печать одна,
притиснена, а подписъ руки тыми словы: Миколаі Кульвенскій, кгродскій КовенскіЙ писаръ. А по уписаныо того выпису кгродского Ковенского до книгъ земекихъ Ковеіскихъ
и выпасъ съ книгъ его милости пану Виленскому подъ нашили печатьми есть выданъ.
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Изъ актовой книги Ковенскаго зеискаго суда, за 1583—4 г., }& 1375G, л. 253—4.

28. Инвентарь им нія Нибровъ въ Ковенскомъ пов т , проданнаго Вартошемъ Конарскнмъ
князю Щастному Ярославовичу Головчннскому.
Тысеча пятьсоть восемълесятъ четвертаго, м сяпа Іюня первого дня.
Постановившися обличне земянинъ господарскій пов ту Ковенского панъ Бартопгь
Конарскій. посполъ аъ малжонкою своею панею Александрою Белясовною и при нихъ возный
.пов ту Ковенского Войтехъ Петровичу положивши передъ нами инвентарь, альбо рэестръ
списаний подданыхъ села, лежачого въ пов т Косенекомъ, прозываемого Яибръ, которое
-сею и съ тыыи поддаными, въ тымъ реестр описаными, тотъ панъ Бартошъ Конарскій
•и зъ машонкою своею его милости князю Щаспому Ярославовичу Головчинскому—дер-жавцы Любошанскому, на в чность продавши, черезъ того возного Войтеха Петровича
въ моцъ и въдержанье подали и поступили. Который инвентаръ, альбо рееетръ, во всемъ
устнымъ сознаньемъ ихъ згодный, отъ слова до слова и съ початку до конца такъ се
з ъ
въ
въ собе
соое маетъ:
маетъ:
. , , • г Лп
т
Inwentarz mianowicie spisany у podanie poddanych włok osiadłych sioła Nurów, lieżących w powiecie Kowieńskim, ode mnie Bartosza Kouarskiego z małżąką moyą Alyexandrą,
Pieliasowną na wieczność przedanych iego mczi xiążęciu Sczęsnemu Jarosławowiczu Hołowczynskiemu—dzierżawcy Lyuboszańskiemu, za pewną summę pieniędzy, za piętnaście set
kop groszy Litewskich w roku teraznieyszym 1584. miesiąca Maya 28 dnia.
Naprzód: Bonis Jakubowicz a Bolyus Mielyewicz, włoka 1; Romieyko Somiłowicz, Januszko a Piotr Nieczowiczy, Andrusz Oliechnowicz, włok 2; Bonis, Gryg, Tomasz a Mondeyko Jankowiczy, włoka 1; Moknis Narowicz, Aliecłmo a Marcin Pawłowiczy Michał
a Jakub Moczewiczy, włoka 1; Paweł Dawgintowicz z synmi trzema, włoki poi; Jusia Jurgiewicz z pasynkiem Stasiem Janowiczem. włoki poł; Macko Mikowicz, włoki pot; Pyetryk
Dziawkowicz włoki poł; Bolczus Bohdanowicz. Pietryk Dziawkowicz, Boris, Gng, Tomasz
Jankowiczy,'włoka 1; Jakub Jocewicz, włoki poł; Jury Rymkowici z bratem Pawłem Moczuliem włoki poł; Bolyus, Stanis Abkowiczy, włoka 1; Narusz Jackowicz, włoki poł;
Jakub a Rakoyza Stankiewiczy włoki poł; Stefan NieczowicZ; włoki poł; Bolczus Bohdanowicz włoki poł; Andrey Juryewicz z bracią Piotrunem a Yakom, włoka 1; Jas Naruszewicz a Mis włoki poł; Jury Rymkowicz z bratem Pawłem a Maczoliem włoki poł;
Bolczus Bohdanowicz, woyth, włoka 1; Janis Naruszewicz в pasyukiem Misiem Stwmławowiczem włoki poł; Marcin Nareykowicz s pasyukiem Szymem Więckowiczem, włoki poł;
Juchno Dsiawgowkz włoki poł; Stanis Stasiewicz, włoki poł; SZylyus Bolkowicz, włob
poł; Stanis Piotrowicz s pasynkami Jakubem, Jurgiem, Janem, Bohdanem Macieyowiczy,
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włoki poł; Piotr Nomiewicz a Bonis Macieyowicz, włoki poł; Jenko Atkowicz ziemie nie
ma, siedzi domkiem na ulicy, nie służy, ani płaci nic.
Powinność tego sioła: Z każdey włoki po kop 2 bez dziesięciu groszy, owsa solyanek
trzy, po solyance żyta, po wozu siana.
Przy tym sielie zaścianki dwa: płacą z nich kop 3/20, Y na tom ja naprzód rzeczony
Bartosz Konarski у іа Alyexandra Pielyasowna, małżonka wprzód rzeczonego Bartosza
Konarskiego, iego mczi xiążęciu Szczęsnemu Jarosławowiczu Hołowczynskiemu daliśmy ten
nasz inwentarz z naszymi pieczęcmi у pod pieczęcią woźnego Kowieńskiego pana Woyciecha
Piotrowicza, który na ten czas z nami przi podawaniu od nas xiązęciu Szczęsnemu tego
sioła Nibrow przybył у tego iest świadom. Pisań w Nibrach. У того реестру печати притисненые тры, писаны польскимъ письмомъ, a подііисъ руки возного польскимъ письмомъ
тыми словы: Woyciech Piotrowicz woźny, ręką swą podpisał. А по уписаныо того реестру
и очевистого сознанья до книгъ земскихъ Ковенскихъ за жаданьемъ его милости ЕНЯЗЯ
Щасного Ярославовича Головчішского и выписъ съ книгъ подъ нашими печатьми естъ его
милости выданъ.

1584 г., Октября 17 дня.
Изъ актовой КНИГИ Ковенскаго земскаго суда за 1583—84 года, № 13756, л. 557 (об.)—8.

29. Инвентарь имущества, оставшагося по смерти Матвея Григорьевича.
Л та отъ нароженья Сына Божего тисеча пятьсотъ осмьдесятъ четвертого, м сеца
Октября Зі (17) дня.
Постановившися обличне земянка господарская пов ту Ковенского Матеевая Григорьевича Альжбета Николаевна, опов дала то, ижъ дей мужъ ее Матей Григорьевич*, тестаменту не чинивши и опекуна не оставивши, зъ сего св та смертью зышолъ, a д ти зъ
нею набытые и имен йце, над ти его по немъ належачое, зоставилъ, которымъ д темъ и
им нейцу просила, абы она-жъ сама опекункою зъ уряду была придана. Мы, бачечи въ
томъ прозьбу ее быть слушную, тую опеку есьмо ей до л тъ д тинныгь дали, а на списанье веяное маетности въ томъ им нейцу и на поданье ей въ опеку того всего придали
есьмо возного пов ту Еовенского Юрья Войтеховича, который тамъ бывши и все отъ мала
до велика списавши, реестръ свой передъ нами положилъ, который есьмо вел ли до книгъ
эемскихъ уписатн и отъ слова до слова такъ се въ соб маетъ.
Реестръ списаны статковъ дому иебожчика Матея а Петра Григорьевичовъ, што есть
подано въ опеку до.л тъ д тей Матея того небожчика жон его Альжбет Миволаеви .
Дому того будованъя: напервей св тлица трехъ сажовъ, соломою накрита, у ев тдячн
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невелика съ примномъ, соломою крыта; кл тка старая, соломою накрыта; одрина съ плоту
плетена* соломою крыта, лазня старая подл воротъ. Л у гумн осеть съ токомъ, плотомъ
плетена, озеродовъ семь аереплотомъ, a въ тыхъ озеродахъ збожья овса преплотъ зъ ечменемъ, гречихи преплотъ, гороху, такъ всего збожья. Быдла: волъ одинъ рыжій, коровы
дв —одна полова, а другая рыжа, свиней трое: дв свиньи) третій вепръ, курицы три.
Певезей, што небожчиковского длугу менила, плативши чотыри копы нев стц своей Петровой, чотыри копы. Юрій Войтеховичъ—-возный рукою властною подписалъ. А по уписавью
того реестру и сознанья возного до книгъ земскихъ Ковенскихъ, Матеевая Григорьевича
Альжбета Миколаевна и выписъ съ книгъ подъ нашими печатьми соб взяла.

1585 г., Января 30 дня.
книги главнаго Лптовскаго трибунала sa 1677 год*, J6 17, лнстъ 537.

30. Инвентарь им нія Кр вна въ земл Жомойтской, принадлежавшего Виленскону биекулу, кардиналу Юрію Радивилу.
Л та отъ нароженья Сына Божого тйсеча шёстьсотъ семьдесятъ семого, м оеца Іюла
тридцать первого дня.
Передъ нами судьями головными, на трибуналъ у великомъ князств Литовскому
зъ воеводствъ, земль и пов товъ на рокъ теперешній тйсеча шёстьсотъ семьдесятъ семый
обраными, постановившисе очевисто панъ Свентославъ Мрочекъ, опов далъ, покладалъ
и до актъ книгъ головныхъ трибунальныхъ справъ в чистыхъ подалъ инвентарь на речь
въ немъ мененую, вельможному его милости пану Петру Рудомин Дусяцкому—старост
Стародубовскому, подвоеводему Виленскому належачій, просечи, абы тотъ инвентарь былъ
до книгъ принятъ, актикованъ и уписанъ, который уписуючи у книги слово до слова такъ
се въ соб маетъ:
Inwentars у regestr dworu naszego oyczystego Kremenskieyo ypoddanyck do tego dworu
zdawna należących, przez nas Jerzego z zmiłowania Bożego s. r. kościoła cardinała Ka~
dziwiła, biskupa Wileńskiego, хіесіа na Olyce у Nieswiżu, locum tenenta kroi. imci w ziemi
Inflanskiey, a panu Janowi Macieiowiozowi Rodominie przy podawaniu tegoż dwora у włości
Krewienskiey dnia trzydziestego January roku Pańskiego tysiąc pięćset ośmdziesiąt pia/tego dany.
Napreod dwór KrewiensM ze wszytkiini łomem у budowaniem do niego па1еі|суЛ,
gumaem, oborą, pasznią у ogrodami, iako się w sobie ma.
Granice tego imienia Kre^iensMiego у sieł, do niego naleśfcyeh, wsiytkie щ
У kopetnii ograniciune.
36
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Ogrodnicy dwora Krewieńsk iego.
Pierwszy Stanulis Protkunas z synem Stasiulem, drugi Paweł Jurginis z synem Szymkiem, trzeci Jurek Janusanis z synem Piotrem, czwarty Szymas Jurganis, piąty Stasiałis
Mateiunas, szósta Maryna Pacewiczowa wdowa, siódmy Stasis Gaylunas z synami Stanisławem, Pawłem у Jasiulem, ósmy Narut Maseykauis z synami Sczepanem, Mutalem.
Powinności ich piesze do dworu robić po trzy dni w tydzień, a kiedy potrzeba powinien wynisc za chlebem dwornym; czynszu żadnego nie daią.
Na folwark dworny wkoło dwora wymierzono zdawna włok piętnaście, z których teraz
zarabiaią na dwór włoki trzy, a ogrodnikom przydano włókę iedną, na osadę zostawiono
włok iedynascie.
Pierszy Stasiulis Janusanis у Janelis Maszelanis, włoka iedna; drugi Mikołay Mikienos у Jan Rymdziunas z synem Piotrem, włoka iedna; trzeci Staś Moselanis z synem Urbanem у Naruczys ogrodnik, puł włoki; Stasis Gaylunas z synami Stanisławem у Macieiem
у Paweł Jurgowicz, puł włoki; czwarty Kasper Bołtkunas у Jurgis Maselonis, puł włoki;
pustey puł włoki; te włoki w puscie Heżą.

Jeziora

d otego

dwora

należące.

Weseiele małe pierwsze; drugie Weseiele więtsze; trzecie, Kielesieńs czterma milmy
więtsze, pięcia milmi mnieysze; szóste Obły dwie; siódmy Sorty, iezioro wielkie, którego
połowica do Dusiat należy, a połowica do Krewien, a mianowicie: od Horodoysia w końcu
sioła Gepianskiego za Pletnicami słaremi, a od Piętnie odnogi trzy, to iest: piersza Kom• pes Okro, drugie Berzupie Kopes, trzecia Waleies Kompes aż do końca tego ieziora. Puszcza
Sorginczis na ostrowie.

Włość
dwora KremensUego, woytowstwo Piotra Michnama.

S i o ł o

N o w o s i a d y .

W nim włok czternaście gruntu srzedniego.
Pierszy Kasper Jananis z synami Urbanem у Pawłem, puł włoki, pustey puł włoki;
drugi Jucimo Kuranis z zienciami Stanisławem у Gawenem у synem Macieiem, włoka
iedna; trzeci Mikołay Mikienes z synem Urbanem, włoka iedna; czwarty Matulis Mikienas
z synami Stanisławem у Mikołaiem у Ławrynem Maranowie, włoka iedna; piąty Jnrko
Doylida z synami Urbanem у Matulem, włoka iedna; szósty Maciey Uszkuris z pasynkami Janem у Pawłem pał włoki; Jurgis Pacsienos z synem Symonem у pasynkiem
Macieiem, pał włoki; siódmy Stanelis Maisielonis z synem Szczepanem у Pawłem, puł
włoki; Szczepan Janulanis, puł włoki; ósmy Paweł Stanulanis z synami Janem у
МшсМет у Mikołay Mikienos, puł włoki, pustey ptił włoki; dziewiąty Mttełis у Urban
Stasitmas, puł włoki; Jurko Pacionos doyiida, puł włoki; Mikołay Jurgayais puł
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włoki; dziesiąty Kasper Jananis z bratankiem Stanisławem, puł włoki; iedynasty Casper Jananis puł włoki; Kasper Nietyxanis z synami Baltromieiem у Stasiulem, puł
włoki; Casper Nietyxanis, puł włoki; dwunasty Ławryn Nietyxanis z synami Janem
у Symonem, puł włoki; Szczepan Jananis z synami Janem, Marcinem, Symonem у Tomaszem, puł włoki; trzynasty Grygolis Mateiunas z bracią Piotrem у Marcynem, puł włoki;
Stephan Jurganis z synami Tomaszem у Matysem, trzecina; czternasty Bohuszko Strunnis
z synem Janem trzecina, pusta trzecina.
Summa włok osiadłych dwanaście, puł włoki у trzecina, pusta włoka iedna у puł
trzeciny.
Powinność tego sioła na końcu regestra iest opisana, wszytkim siołom iednaka.
Zaścianki tego sioła: Pierwszy zaścianek z przewozu nad ieziorem Sortis gruntu
srzedniego morgi dwa, drugi zaścianek tamże w drugim mieyscu Ostrowek na ieziorze Sortis
gruntu srzedniego prętów szesc, trzeci nad rzeką Krewną w boku pierwszego pola tegoż
sioła pola oranego, sianożęci у lasu potrosze, gruntu srzedniego morgów szestnascie, prętów
dwadziescie osm.

Sioło

O s t r o w o.

w nim włok czternaście gruntu dobrego.
Włoki: Pierwszy Jan Janusani s z synami Grygierem, Jakubem, Bałtromieiem włoka
iedna; drugi Stasis Michnonis z synami Mikołaiem у Macieiem włoka iedna; trzeci Matelis Mikienos z synami Grzegorzem, Adamem у Pawłem włoka iedna; czwarty Stanisław
Rymkonas puł włoki, Stasiulis Matelonis puł włoki; Meyłus Stemionis z zięciem Grzegorzem włoka iedna; szósty Jauelis Stankunas z synami Urbanem у Pawłem puł włoki,
Karazis Stankunas puł włoki; siódmy Gawenas Stanisnis z synami Jurgiem, Szczepanem,
Janem у Macieiem puł włoki. Bartłomiej- Kowal z synem Adamem puł włoki; ósmy Matelis Mikienos z bratem Balulem włoka iedna; dziewiąty Bartłomiey у Paweł Macieiewicze
у syn Bartlomieiow Mikołay, włoka, Helena wdowa z synem Frąckiem puł włoki; dziesiąty
Bartłomiey kowal puł włoki; iedynasty Piotr Janusanis z synami Narkiem, Stanąłem у
Macieiem włoka iedua, Matelis Meylonos z synami Macieiem у Ławrynem puł włoki; dwunasty Janelis Meilonas z synem' Macieiem puł włoki; trzynasty Maciey Btanulanis z bracią,
Ambrożym, Macieiem у Matisem puł włoki; czternasty Bartłomiey Michnonis z synem
Grygiem у Marcinem włoka iedna.
Summa włok osiadłych szternascie.
Zaścianki: pierwszy zaścianek w końcu trzeciego pola nad ieziorem Sortis, .ziemie
przerobioney gruntu srzedniego prętów dziesięć; drugi zaścianek przy scienie boczney od
ieziora Sortów у rzeki OMry gruntu dobrego morgów sześć у prętów dwanaście; trzeci
zaścianek przy scienie poboczney od rzeki Ołdry sianożęci у lasu gruntu podłego morgów
siedm. prętów piętnaście. Te wszystkie trzy zaścianki Bartłomiey Kowal trzyma; powinien
z tego płacie groszy dwadzieścia dwa, pieniędzy pięć; czwarty zaścianek nad ieziorem Sortem rezy dwunastey w pierwszym polu gruntu dobrego morgów szesc, prętów dwadzieścia
trzy; ten nadano wszytkiemu sioła dla złych mieysc.
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W nim włok trzynaście gruntu dobrego.
Pierwszy Piotr Narkunas z bratem Grygierem у synem Stanisławem, puł włoki, Mikołay Jaksianis z synem Pawłem у Jakub Bernatowicz puł włoki; drugi Matis Janonis z
synami Jakubem у Pawłem, Augustynem włoka iedna, trzeci Piotr Nacsionas z synami
Stanisławem у Woyciechem puł włoki, Matis Nacsionas у Mikołay zięć puł włoki, czwarty
Matis Jananis włoka iedna, piąty Piotr Michnanis woyt z synami Stasiukem, Matulem у
"Walentym włoka iedna, szósty Pacz Michnanis z synami Szczepanem, Krzysztophem у
Stanisławem włoka iedna, siódmy Janelis Mimalanis z synami Lawrynem у Stanisławem
puł włoki, Szczepan Stankunas z pasynkiem Grzegorzem puł włoki, ósmy Mikołay, Jakub
у Mikołay Jananie puł włoki, Sczepan Matelonis puł włoki, dziewiąty Juchno Uszkuris z
pasynkiem Janelem у Gawenem puł włoki, dziesiąty Paweł Niemoiunas z synami Stanisławem у Szczepanem włoka iedna, Paweł Janonis z synem Woyciechem puł włoki, iedynasty
Bernat Janonis z Uszkurem Mikołaiem у synem Macieiem puł włoki, dwanasty Urban
Michnionis włoka iedna, Jakaś Janonis puł włoki, trzynasty Paweł Niemoiuuas puł włoki.
Summa włok osiadłych trzynaście.
.
Zaścianki: pierwszy zaścianek nad rzeką Berzupią gruntu dobrego morgów szesc; drugi
zaścianek za rzeką Krewną, miedzy ieziorem Sortem przy scieuie poboczney, gruntu dobrego
morgów osm. Niepodaleko tego sioła iest ziemia boiar putnych Floryaua, Woyciecha у
Jakuba Mackiewiczow Janowicza, która dla nieprzyległosci do sioła którego Krewienekiego
nie iest we włoki pomierzona, ale w swoich obrębiech, iako sama w sobie wymorgowana.
Naprzód w tym mieyscu są mieysca miedzy ziemią iedney strony ludzi Obelskich sioła
Buniewicz, a drugiey strony miedzy ziemią Bogdaniską wymorgowano morgów cztyrdziescie
ieden gruntu srzeduiego; w drugim mieyscu nad ieziorem Obelskim Gisse, morgów siedmdziesiąt trzy gruntu srzedniego, licząc we włókę po morgów trzydziestu trzy, czyni włok
trzy, prętów piętnaście.
Z tey ziemie służbę boiarskę putną służą.

Sioło

Petraszuiiy.

W nim włok iedyuascie gruntu srzedniego.
Włoki: piersza Catrina Stasiowa z synami Stasiulem, Janem у Piotrem puł włoki,
Piotr Michnionis woyt puł włoki, Bartłomiey Januskanis z synami Macieiem, Lawrynem
у Jędrzeiem puł włoki; wtóry Matelis Stankunas pał włoki, Stonkos Gawenanis z synami
Stanisławem у Maciejem puł włoki; trzeci Stanulis Michnonis z synami Walentym у Lawrynem puł włoki; czwarty Jurgis Pietraszunas puł włoki, Piotr Michnionis z synem Macieiem puł włoki; piąty Jurgis Petraszunas puł włoki, Mikołay Petraszunas z synami Lawrynem, Bałtromieiem у Grzegorzem puł włoki; szósty Jasis Piotraszunas z synami Stanisławem
у Pawłem puł włoku Te włoki w puscie leżą. Summa włok osiadłych szesc, pustych pięć.

-

285

-

Zaścianki: pierszy zaścianek miedzy borem Krewienskim a sianożęciami dwornemi, ku
rzecze Oldrze, gruntu srzedniego morgów pięć, prętów dwadziescie; drugi zaścianek przy
boku ściany у w końcu pola tego sioła у przy boku włok sioła Mostowa nad rzeką Oldrą
pola у sianożęci gruntu podłego morgów cztyry, prętów dwadzieścia trzy у puł.

Sioln

Hostowo.

W nim włok dwadzieścia iedna gruntu przedniego.
Pierszy Maciey Bohdanowicz z synami Woyciechem у Macieiem włoka iedna, drugi
Lawryn Naczianis z bratem Balulem włoka iedna, trzeci Paweł Nacianis z synami Ławrynem Piotrem у Stanisławem włoka iedna, czwarty tenże Paweł włoka iedna, piąty Staniulis Nacziannis z synami Janem, Grycziem у Szczepanem włoka iedna, szósty Juchno Rymkonis z svuami Macieiem у Janem puł włoki, Staś Jananis z synem Mikołaiem puł włoki,
siódmy Paweł Uszkuris z synami Stauisławem у Szczepanem puł włoki, Jakub Jauanis z
pasynkiem Mikołaiem puł włoki, ósmy Jędrzey Meylonis puł włoki, Paweł Gawennanis z
synem Błażeiem puł włoki, dziewiąty Stasis Nemownis z bratem Pawłem у Macieiem włoka
iedna. dziewiąty Matulis Jananis z synem Stanisławem puł włoki, Janelis Janonis z synami' Grygorzem у Janem puł włoki, iedynasty Bartosz Jakubanis z synami Stauisławem,
Jerzem, Stankiem у Pawłem włoka iedna, dwunasty Staniulis Rymauis puł włoki, Bołtaszko Rymanis z synem Casprem puł włoki, trzynasty Piotr Jananis z synem Pawłem
puł włoki, Mikołay Jananis puł włoki, cztyrnasty Casper Jakubonis puł włoki, Stasis Mikołaiuuas' z synem Macieiem puł włoki, piętnasty Stanulis Naczianis włoka iedna, szestnasty Matys Jananis włoka iedna.
Summa włok osiadłych szesnaście, pustych pięć.
Zaścianki tego sioła: pierszy zaścianek tego sioła przy scienie koncowey od granic
ziem ludzi Jurenskich pola gruutu sriedniego morgów cztyry, prętów dziesięć; drugi przy
scienie boczuey od ziem ludzi UszpoJskkh sioło Miesiunow pola, sianożęci, lasu gruntu podłego, morgów osm; trzeci przy tey że scienie poboczney pola у lasu od siauożęci dwornych gruntu podłego morgów osmuascie, prętów pięć; czwarty przy scieuie pierszey konгпг р \- nrzv moście na rzecie Oldrze po koniec włok przyborze gruntu srzedniego morgow dziesięć; piąty na Pogorzelisku borowym koncern do sioła Oldry pola na nowinach,
gruntu dobrego morgów dziesięć, prętów czternaście.

Sioło

S k a r d z i o w o .

W nim włok czternaście gruntu dobrego.
(Szósty) Janusi Meydynowicz z synami Grygierem у Mikołaiem, Pawłem puł włoki, siódmy
Staś Macieionas z synami Macieiem, Pawłem у Grygierem puł włoki, ósmy Staś Jaskanis
z synami Grzegorzem, Jakubem, Piotrem у Macieiem włoka iedna, Stanulis Woyczams
z synem Stanulem puł włoki, dziewiąty Gryc Mozanis г synem Stanisławem puł wfoki,
dziesiąty Szczepan Matelis у Stauulis Rymkonowie, Matelowi synowie Jan у Casper, btanukw Grygier włoka iedna, iedynasty Urban Gawennis z synami Macieiem у Jurgiem
włoka iedna.
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Summa włok osiadłych pifć, pustych dziewięć.
Zaścianki tego sioła: pierszy zaścianek przy tym sielie, w boku włok drugiego pola,
przy granicy ziem pana Macieia Pacewskiego gruntu podłego, zarosłego у błota morgów
trzydziescie.

Sioło

0 I d r o.

W nim włok dwadziescie gruntu podłego.
Jan Gawenonis z synami Macieiem, Jerzym, Michałem, Marcinem у Jakubem włoka
iedna, iedynasty tenże Pawenonis włoka iedna, dwunasty Grygas Mikołaiunas z synem Stanisławem, puł włoki, pustey pul włoki, trzynasty Janulis Moielouis z synem Macieiem włoka
iedna, Junis Bartosiunas z synem Stanisławeni trzecina, czternasty Mikołay Jananis z synami Urbanem у Ławrynem trzecina, Maciey Jasanis z synem Janem trzecina, piętnasty
Casper Rymonis z bracią, Stanisławeni у Janem puł włoki, Mozelis Terwidanis z zięciem
Janusikiem у synem tego Tomaszem puł włoki, szesnasty Stasis Mosielonis z synami Janem у Bartłomieiem włoka iedna, Grygas Stanuliś puł włoki, siedmnasty Bolulis Juszknonis z synem Jędrzeiem puł włoki, Stasis, Maciey у Jakub Romani у Urban, syn Stasiów
puł włoki, osmnasty Maciey Mikołaiewicz puł włoki, Grygas Lawrynanis puł włoki.
Summa włok osiadłych dziewięć, pustych iedyuascie.
Zaścianki tego sioła: pierszy zaścianek w końcu włok pierszego pola, nad rzeką, Oldrą
wedle sianożęci Siumaiewskich, lasu у sianożęci gruntu sriedniego morgów trz}'dziescie,
prętów szestna<cie; drugi zaścianek w koniec włok srzedniego у trzeciego pola, nad rzeką
Oldry, od sianożęci ludzi Uszpolskich sioła Mieziunow, sennożęci porosłe у lasu gruntu
srzedniego morgów cztyrdziescie, prętów osmnascie; trzeci zaścianek przy scienie poboczney
trzeciego pola tegoż sioła, a od rubiezu ziem Uszpolskich ludzi у przy scienie poboczney
sioła Skarddewa, lasu, sianożęci у pola potrosze gruntu srzedniego morgów cztyry.

W0YT0WSTW0 ŁAWRYNA MACIEIEWICZA.
Sioło

Przewozowo.

W nim włok dwadzieścia trzy gruntu przedniego.
Jurgis Juchnanis z synami Stanisławem, Grzegorzem, Bałtromieiem, Macieiem у Walentym puł włoki, puste puł włoki, drugi Jakub Jauowicz z synem Pawłem włoka iedna,
trzeci Janusis Jananis z synami Casprem, Bałtromieiem puł włoki, puste puł włoki,
czwarty Jurgis Leylauis puł włoki, Paweł Rumieykowicz z synem Stanisławeni puł włoki;
piąty Janusis у Matys Jananie z synami Szczepanem, Janem у Piotrem włoka iedna,
szósty Jan Stanenis z synami Thomaszem у Jerzym włoka iedna, siódmy Bołcius у Matis
Jananie z synami Macieiem у Mikołaiem włoka iedna, ósmy Jatulis Macieiunas у Stanulis
Stociunas z synami Casprem, Macieiem у Indrzeiem włoka iedna, dziewiąty Jurgis у Matelis Gawienowie puł włoki, Stasiulis, Jan у Paweł Janusowiczy puł włoki, dziesiąty
£awryn Mackonis puł włoki, Jetulis Naisiunis у Maciey Gawenowicz z synem Szczepanem
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puł włoki, iedynasty Jurgis у Mikołay Januszmi у syn Jurgiow Mikołay у Kuranis z
Szczepanem włoka iedna, dwunasty Janulis Gawenanis z synem Pawłem puł włoki, Maciey
Janusanis z synem Urbanem puł włoki, trzynasty Paweł Mikołaiunas z synem Bartłomieiem у Macieiem puł włoki, Janus Gaylunas z synem Marcinem puł włoki, czternasty Maciey Stepanonis z synem Janem puł włoki, Rym Gryciewicz z synem Stanisławem puł
włoki, piętnasty Jurgis Jodkanis z pasynkiem Marcynem puł włoki, Walenty Jurganis z
synem Stanisławem puł włoki, szestnasty Woyciech Jananis z szwagrem swoim Marcinem
włoka iedna, siedmnasty Jurgis Juchnowicz włoka iedna, Rymas Macieionis puł włoki,
osmnasty Jurgis Jananis z pasynkiem Marcinem puł włoki, Bolesius Rymanis z pasynkiem
Marcinem puł włoki, dziewiętnasty Gawenas Jakauis z pasynkiem Matysem puł włoki,
dwadziesty Mikołay Jankonis z bratem Piotrem у z synem Matysem puł włoki, Rymas
Gryciunas puł włoki, dwadziesty pierwszy Gawenas Jakonis puł włoki, Marcin Jakonis
puł włoki, dwudziesty wtóry Bohdan Petkunas z synami Casprem у Thomaszem у Jandrzeiem włoka iedna, dwudziesta trzecia pusta włoka.
Summa włok osiadłych dwadzieścia iedna, pustych dwie.
Zaścianki tego sioła: pierszy zaścianek przy boku trzeciego pola nad ieziorem Sortis
gruntu srzedniego morgów siedm, prętów dziesięć; drugi zaścianek ostrów przy końcu włok
tego sioła pola srzedniego miedzy stawem у ieziorem gruntu srzedniego morgów piętnaście;
trzeci zaścianek miedzy ieziorem Sortem Berzu sieło, gruntu podłego morgów szesc; czwarty
w końcu pola srzedniego nad ieziorkiem Mielinie morgów pięć gruntu podłego.

Sioło

К r e w n. o.

W nim włok dwadziescie cztyry gruntu podłego.
Pierszy Ławryn Stananis z szwagrem Stanisławem puł włoki, pustey puł włoki, drugi
Matulis у Jańelis Stankonowie, Matulow syn Jan włoka iedna, trzeci Januszko Petranis
z synem Symonem puł włoki, pustey puł włoki, czwarty Jurgis Mateiunas włoka iedna,
piąty Januszko, Maciey у Mikołay Stasiuny, Januszkowi synowie Woyciech у Ambroży
puł włoki, Stasius Godanis puł włoki, szósty Marcin, Jozeph у Grygier Stanulanie włoka
iedna, siódmy Ławryn Macieiewicz, woyt, włoka iedna, ósmy tenże woyt za listem i. k.
m. włoka iedna, dziewiąty Maciey Ryndziewicz włoka iedna, dziesiąty Maciey Janusenis
z pasynkami Janem у Stanisławem włoka iedna, iedynasty Staniulis z synami Marcinem
у Urbanem puł włoki, puste puł włoki, Jan Rymdziunas z synami Jerzym, Macieiem,
Stanisławem, Piotrem, Symonem у Stasiuliem puł włoki, dwunasty Stasiulis Milasiunas
puł włoki, trzynasty Mikołay Jawgiłanis z synem Piotrem puł włoki, Jurgis Juchnanis
z synami Stasiulem у Macieiem puł włoki, czternasty Jan Bielunas z synem Marcinem
puł włoki, pustey puł włoki, piętnasty Stefan у Maciey Bielunas z synami Grygierem у
Jasiulem włoka iedna, szestnasty Stepban Pietranis у Stanis Pietranie z synami Adamem
у Stasiulem puł włoki.
Summa włok osiadłych trzynaście у pał, pustych dziesięć у puł.
Zaścianki tego sioła: pierszy zaścianek tego sioła pierwszego у srzedniego pola przy
rabieżu Obelskim sioła ВыіеуШ lasu, błott у ziemie prierobioney potrosze, gruntu srze&»
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niego morgów siedmdziesiąt; drugi zaścianek przy bókii trzeciego pola wedle rubieżu ziem
Obelsfeich sioła boiar Kupiss у w koniec rezy dwudziestey pierszey gruntu srzedniego
mórg iedeu, prętów dwanaście; trzeci przy boku rez pola pierszego sioła Krewnow у przy
sianożęci dworney od rzeki Krewny pola przerobionego у potrosze sianożęci gruntu dobrego
morgów dwanaście, prętów szestnascie; czwarty zaścianek w koniec tego zaścianku miedzy
dwornemi lasy у sianożęci gruntu dobrego morgów osmnascie.

S i o I о К i* <> s с z » и с z e.
W nim włok siedmuascie gruntu przedniego.
Pierszy Staniulis Juchnanis z pasynkiein Stanisławein у Mikołaiem włoka iedna,
drugi Stanulis Ruzianis z synem Stasiulem у Mikołaiem włoka iedna, trzeci Ławryn Macieiewicz z synami Mikołaiem у Janem włoka iedna, czwarty Mikołay у Jakub Jananie
z synem Januskiem włoka iedna, piąty Ławryn Macieiewicz włoka iedna, szósty Piotr
Rymams z pasynkami Marcynem у Stanisławem włoka iedna, Jacko Juchnowis puł włoki,
pustey puł włoki, ósmy Stasis Piotranis z zięciami Jerzym у Pawłem włoka iedna, dziewiąty Szryus Piotranis z synem Bartłomieiem włoka iedna, dziesiąty Piotr Stringienis
włoka iedna, iedynasty Janusis Rymams z bratem Macieiem włoka iedna, dwunasty Juchno
Pietranis z synami Stasiulem у Janem puł włoki, puste puł włoki, trzynasty Jan Uszkur
z pasynkiem Woyciechem włoka iedna, czternasty Szryus Narucinnis włoka iedna.
Summa włok osiadłych trzynaście, pustych cztyry.
Zaścianki tego sioła: siódma reza lysznia przy stronie poboczney pola trzeciego w końcu
włok sioła Obelskiego SzyleyM gruntu dobrego morgów czternaście; drugi przy boku trzeciego у w końcu włok przedniego pola ziemie oraney, sianożęci, lasu potrosze gruntu srzedniego morgów iedynascie.

SiołoKielezioro.
W nim włok siedmnascie gruntu dobrego.
Pierwszy Marcin Jurganis z synami Pawłem, Jozephem у Stanisławem włoka iedna,
drugi Juchno Ławrynanis z bracią Juchnem, Matelem у Szymkiem у synem Macieiem
włoka iedna, trzeci Tomasz Macieionis z bracią Piotrem у Stanisławem, Tomaszowi synowie
Jan, Gry gier у Ławryn włoka iedna, czwarty Mikołay Joczianis z bracią Stanulem y.
Stasiem, z synami iego Pawłem у Urbanem włoka iedna, piąty Jan Mateionis puł włoki,
Stanis Mateionis puł włoki z synem Urbanem, szósty Staniulis Martinionis z synami Grzegorzem у Urbanem puł włoki, Jakub Martinionis puł włoki, siódmy Jurgis Andrusanis
z synami Stanisławem у Mikołaiem włoka iedna, ósmy Butkus Stanianis z synami JafeuЬею, Szymkiem, Piotrem у Marcinem włoka iedna, dziewiąty Paweł Jananis z synem Stanisławem puł włoki, Mikołay Gawenonis z swagrem Stanisławem pał włoki, dziesiąty Janis Jawidanis z synem Jerzym włoka iedna, iedynasty Jurgis Gaygielonis z syoafflti Jakubem у Piotrem pał włoki, Mikoiay Gaygielonis z zifdem Stanisławem у г synami iego
Jtfeabem у Janem p i ł wM», dwunasty Szczepai Miłasiaois s pasynkami Piotrem у Sta-
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:
niulis Berniunas puł włoki, czternasty Weykus Gyłanis z zięciem Januszkiem puł włoki,
Jurgis Undusanis puł włoki, piętnasty Stryus Macianis z synem Jakubem у bracią Szczepanem у Piotrem puł włoki, Jan Weykonas puł włoki, szesnasty Staniulis Jurganis z
synami Szczepanem у Urbanem włoka iedna, siedymnasty , Matis Szereykanis z synami
Janem, Stanisławem у Bernatem włoka iedna.
.,-..-•.
Summa włok osiadłych siedmnascie.
Zaścianki tego sioła: pierszy w końce włok trzeciego pola у od rubieżu ludzi Obolskich у tez boiar Giedrockich pola, sianożęci у lasu potrosze morgów siedm; drugi przy boku
włok pola trzeciego у w końcu włok sioła Wesciepola (sianożęci) у lasu potrosze gruntu
srzedniego morgów osm, prętów pięć.

S i o I о К o w " a I e.
W nim włok czternaście gruntu dobrego.
Pierszy Janos Jananis z synami Marcinem у Adamem puł włoki, Szryus Joczanis
puł włoki, drugi Stanisław Terwidanis z synem Janem у z pasynkiem Juchnem włoka
iedna, Janaszko Terwidauis z synem Walentym włoka iedna, Staniulis Wigieyłanis puł
włoki, czwarta Małgorzata Narbutowa z synem Pawłem puł włoki, Bartłomiey Mateiunas
z synem Urbanem puł włoki, piąty Januszko Mateiunas puł włoki, Mozutis Łaurynonis
z pasynkiem Stanisławem puł włoki, szósty Ławrynonis z pasynkiem Szargiem puł włoki,
siódmy Jurgis Mazeionis z synem Szymkiem у Stanisławem włoka iedna, ósmy Janos Jenononis z synem Marcinem puł włoki, Stanis Terwidanis z synem Janem puł włoki;
dziewiąty Juchno Jananis z synem Jurgiem puł włoki, Maciey Jurganis z synem Pawłem
puł włoki, dziesiąty Maciey Gierkauis z synami Pawłem у Matelem puł włoki, Juchno
Jananis puł włoki, iedynasty Szczepan Gaylunas puł włoki, Stasiulis Stananis z synem
Matulem puł włoki, dwunasty Staninlis Uszkuris z pasynkiem Marcinem puł włoki, puste
puł włoki, trzynasty Maciey Łayłanis z bratankami Szymkiem у Stasiulem włoka iedna,
czternasty Stanis Terwidanis włoka iedna.
Summa włok osiadłych trzynaście у puł, pustey puł włoki.
Zaścianki tego sioła: pierszy reza liszna w srzednim polu ostateczna grunta dobrego
morgów iedynascie; drugi, reza lisznia w trzecim polu piersza nad stawkiem n młynka
gruntu srzedniego morgów iedynascie.

S i o ł o U z b a I e.
W tym siele włok pięć gruntu podłego.
К temu dwie rezie lisnie, w" których test morgów dwadzieścia siedm, to iest: piersza
reza lisznia w srzednim polo gruMepedtego morgów trzynaście, prętów piętnaście; druga
reza łisoia w trzecia pota gruntu srzedniego morgów trzynaście, prętów szestnaseie. Te
włoki у z temi szairami trzyma zemianka paoiei Ann* MSehałowska.
Pmmność ttfck wmythmh siół Kremienskich: płaca, ostiy z każdey włoki esMłey «&
wszytko teof^lłt. dwie, lyte &««*§ iedi|, owsa beczek -Aefe, podmod do rota* tray, sfe#
.47
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koleią po cztyry do dwora, na pasznią dworną trzy dni do roku z czym roskażą chodzie
powinni, siano swemi dniami przętnąc.
Dworzec

B o g d a n i s k i .

Budowanie tego dworca z domami, z swirnami, gumnem, oborą, pasznią у ogrodami,
iako się w sobie ma ten dworzec у z siołami, do niego należącemi, w swym ograniczeniu iest.

W i o s e ł
Sioło

e g o

d w o r c a .

Bogdaniszki.

W nim włok dwadzieścia iedna gruntu srzedniego.
Pierwszy Bartłomiey, boyarzyn z synem Fłorianem, włoka iedna; drugi tenże Bartłomiey
z synem, włoka iedna, tenże na służbie boiarskiey putney; Mikołay Obsoldis z synem Stanisławem ewierc, Jurgis Bołwatalis z synem Szaprinem ewierc; trzeci Jurgis nowo przychoży
z synem Andreiem, ewierc włoki, pusta ewierc; czwarty Stasis Birutis z bratem Macieiem
puł włoki, puste puł włoki; Mikołay Piianiec; piąty z synem Stanisławem у wnukiem
Macieiem, ewierc włoki, puste ewierc trzeciny; szósta pusta iedna włoka; siódmy Maciey
Miłwelis z synami "Walentynem у Bartłomieiem у potużnik Gawienis Liliucanis, włoka
iedna; ósmy Maciey Wierbel z synami Walentynem, Stanisławem у Janem, puł włoki, Paweł Plewikis puł włoki, Sergus Mateiunas z synem Woyciechem puł włoki; dziewiąty Jurgis Jagminowicz z synemi Piotrem у Jędrzeiem, puł włoki, Paweł Jagminowicz z synem
Tomaszem puł włoki; iedynasty Maciey Priegiel z synami Casprem Mikołaiem, puł włoki,
Piotr Rymowicz z synem Macieiem puł włoki, Jurgis Butkunas z synami Walentym,
Krzysztophem у towarzyszem swoim Stanisławem puł włoki; dwunasty Wodeyko Pust z
towarzyszem Stanisławem Biskupem у synem iego Janem puł włoki; trzynasty Gilstet
Giemielowicz z synami Hrehorym у Piotrem ewierc trzeciny, pusta ewierc; czternasty Bałtromiey Oplatel z bratem Pawłem puł włoki, puste puł włoki; piętnasty Piotr Ebuyczewicz z synem Bartłomieiem у bratem Szczepanem у synem iego Jozephem wloką iedna;
szestnasty Grygielis Staskunil z bracią Bartłomieiem, Stanisławem, Jozephem у Mikołaiem
włoka iedna, Staniul Dabkuniel z synem Herasmem у bratem Stanisławem у synem iego
Michałem puł włoki; siedmnasty puste puł włoki; osmnasty Jan Meszkieła z synem Jozephem ewierc włoki, pustey ewierc trzeciny; dziewiętnasty Juchno Zwierblis z synami
Walentynem у Bernatem puł włoki, puste puł włoki.
Summa włok osiadłych czternaście, pustych szesc.

S i o ł o

P o k r e w n i e.

W tym siele dwie włoki gruntu podłego.
Pierszy Mikiel Pokrewnis z synami Macieiem, Casprem у Stanisławem puł włoki, Jurgis Pokrewnis z synem Bartłomieiem у pasynkiem Piotrem puł włoki, drugi Staniul Pawłowicz puł włoki, Stanisław Jaoaszkowicz zpasynkami Stephanem, Marcinem у Stasiulem puł
włoki. Przy tych włokach zaścianek у sianożęc, którą na dwór koszą na trzydzieści wozów.

— 291 Sioło

Dylowe.

W nim włok siedmnascie gruntu przedniego.
Pierszy Jakub Dylis z synami Woyciecbem у Bokukiem włoka iedna; drugi Jan Mielewicz z zięciem Bartłomieiem z synami iego Makiem, Janem у s pasynkiem Bolulem
włoka iedna; trzeci Januszko ławnik, włoka iedna, Stanisław Macinel cwierc włoki, Urban
cwierc włoki; czwarty Mikołay Wileiel cwierc włoki, Mikołay Glina cwierc włoki, Piotr
у Janel Minisowie cwierc włoki, pustey '.wierć trzeciny; szósty Paweł Kosakowski, boiarską służy, włoka iedna; siódmy tenże Kosakowski włoka iedna; ósmy Stanisław Szepszel
z synem cwierc włoki, pustey cwierc trzeciny.
Powinność tych siół: płacą trzy włoki po złot. trzydziestu, sijta beczkę iedną, owsa
beczkę iedną, gęs iedną, kurę iedną. iaiec dziesięć, na robotę pięć dni w tydzień, a lecie
trzy dni po dwa, kiedy plewidło nastanie, a dwa dni po iednemu człowieku.
Summa włok osiadłych у pustych.
Dworzec

Michał

o iv s z czy

zna.

Budowanie tego dworca z domami, swirnami, gumnami, oborą, pasznią у ogrodami,
iako się w sobie ma ten dworzec у z siołami, do niego należącemi, w swym ograniczeniu iest.

W t os с t e g o
Sioło

dworca.

В i r z n p i 8.

W nim włok dwanaście gruntu srzedniego, z których na folwark Michałowski odłączono
włok trzy, a poddanym włok dziewięć zostawiono, puste puł włoki.
Pierwszy Mikołay Naczianis nowo zaszedł z synem Szczepanem у Paweł Janams z
pasynkiem Pawłem i Gryganiem puł włoki, drugi Maciey, Jakub, Bartłomiey, Lawryn,
Mikołay Rukiani bracia, a synowie ich Paweł Macieiewicz, Andrzey Jakubowicz, Urban
у Krzysztoph Bartłomieiewiczowie, włoka iedna; trzeci ciz Rukamowie na osadzie włoka
iedna; czwarty Szryus Jaununas z pasynkami Staniulem у Mikołaiem puł włoki, puste
puł włoki; piąty Ławryn, Andrzey, Stasiulis у Walenty Damian bracia, włoka iedna, Jakub Mosielanis у syn iego Casper, puł włoki, puste puł włoki; siódmy Balulis Janaszkanis nowo zaszedł, Staszkus Dernunus, puł włoki, pustey puł włoki; ósmy Petras Pawłanis
у Jusius Grygalunas puł włoki, Casper Waleykis у Marcin Janams puł włoki, Jan Komanowicz z synami Macieiem, Krysztophem у Stasiulem puł włoki; dziewiąty Jan Mikołaiunas z synami Stasiulem, Andrzeiem, Szczepanem у Matusem, Grygalis Mikołaiunas z
synem Mikołaiem puł włoki.
Summa włok osiadłych siedm, pustych dwie.
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S i ó ł о В i, е с с z у к i.
W nim włok dwie, puł trzeciny.
Pierszy Paweł у Jan Rymowiczy, Staniul у Seriutis Honczanowie włoka iedna, pusta
iedna, puł trzeciny.

S i o ł o O n d а и с z y.
W nim włok pięć у puł morgowanych.
Jarosz Purpes z synami Macieiem у Mikołaiem włoka iedna; Stasiulis. у Stanisław
Rymkunowie, puł włoki; drugi Stanis Podaxa z synami małemi Grygiem, Ławrynem, Walentym у Mikołaiem у Anna Mikowa, puł włoki.
Powinność tych wszijtkich poddanych: płacą trzy włoki po gr. trzydziestu, żyta beczkę
iedną, owsa beczkę iedną, robota po trzy dni w tydzień.
Pustowcsyzna Gawenaniza w końcu włok sioła Pietraszeiva miedzy ziemiami Obelskiemi
pola, sianożęci у lasu potrosze gruntu podłego morgów czterdziescie ieden, prętów piętnaście,
trzyma Jan Romanowicz; ma płacić z niego kopę iedną, służyć trzy dni. Są też dwie siele,
z dawna do tego dworu Krewienskiego należące: pierwsze Weseiele, drugie Luksbjn, które
w tych leciech przeszłych roskazalismy przyłączyć do dwora Dusiackiego na mieysce sioła
Podusiat, któreśmy do dwu żywotów dali służebnikowi naszemu Fiodorowi Turczynowi, a
gdy się'to dożywocie skończy, tedy sioło Dusiaty do dwora Dusiackiego, a te dwie siele
Krewienskie, wzwysz pomianione, "Weseiele у Luksztyny z poddanemi ich do dworu
Krewienskiego maią być przywrócone.
Ten inwentarz у regestr dwora Krewienskiego, dla więtszego utwierdzenia, daliśmy
panu Janowi Manciewiczowi Rudominie, ktorysmy ręką naszą podpisali у pieczęć naszą do
niego przycisnąć rozkazali. Dat w Wilnie dnia trzydziestego Stycznia, roku Pańskiego tysiąc
pięć set osmdziesiąt piątego. У того инвеитара при печати подпись руки тыми еловы:
Jerzy cardinał Radziwiłł, biskup Wileński. Который тотъ иавеятаръ, за подавьеиъ оного
до автъ черезъ особу верху поменеяую, есть до ЕНИГЪ ГОДОВНЫ. Ь три.бунальныхъ справь
в чистыхъ принята, актикованъ и уписанъ.
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1585 года.
Изъ книги главнаго Лнтовскаго трибунала за 1730 годъ, JS 83, л. 7G7-7O.

81. Инвентарь им нія Медникъ, принадлежавшая Вил нской іезуитской коллегіи.
Roku tvsiąc siedmsetnego trzydziestego, miesiąca Julii ósmego duia.
Przed nami sędziami głównymi, na trybunał w wielkim «ęstwie Litewskim z woiewodztw, ziem v powiatów na rok teraznieyszy wyż na dacie pisany obranymi, comparendo
personaliter w trybunale głównym wielkiego xięstwa Litewskiego patron imc pan Jan
Woyna regestr alias inwentarz na majętność Miedniki w Kamiennym Łohu, m rem w Bogu
wielebnych ichmość xiędzów jezuitów collegium akademii Wileńskiej- służący у należący,
opowiadał у do akt podał, który podaiąc prosił nas sądu, ażeby ze wszystką w mm inserowaną rzeczą był do xiąg głównych trybunalnych spraw wieczystych przyięty у wpisany,
iakoż my sąd* ony przyiowesy wpisać w xi ę gi verbum de yerbo rozkazali, cuius tenor
seąuitur estąue talis:
Beaestr albo spisanie gruntów, włości, dochodów у powinności poddanych ипіепга о. o.
iezuUow collegium, WileńsUego Mednik, w Kamiennym Łohu, w powiecie WUeńsbm lezącego, teras w roku idącym tysiąc pięćset ośmdziesiąt piątiJm-

S i o ł o

K a m i e n n y fc o li.

W tem siele włok szesnaście.
Andrzey Krainski osadua włoka iedna; Jan Bogdanowicz, na woytostwo, wolna włoka
iedna- Maciey у Urban Passowiczy, osadney włoki puł; tenże Urban у Масіеу ciahłey
włoki puł" Woyciel Doylida z bratem, osadney włoki puł; tenże Doylida z bratem ciahłey
włoki Duł' Jan Juszowicz, ciahłey włoki puł; Adam Piotrowicz, osadney włoki puł; Jurel
Inelewicz ciahłey włoki puł; Baniel z zięciem, ciahłey włoki puł; Lenard Okmca, ciahłey
w o k l u ł tenże Okinca, osadney włoki puł; Woyciul Hukowicz z bratem, ciahłey włoki
puł Paweł Woron, osadney włoki puł; Maciey Woytelewicz z bratanicem ciahłey włoki
pał! Bałtromiey Konowalowicz, osadney włoki puł; Maciey Jassiawicz, ciahłey włoki puł;
Anirzey Duda z pasynkami, ciahłey włoki puł; Szczepan PyscikowicZ aahłey włoki puł;
KlimPyscikowicz, ciahłey włoki puł; Stanisław Grudzielis, ciahłey włokipuł; romkoGayll
ciahłey włoki pul' Piotr Andmiewicz г bracią, osalna włoka iedna; tenże Piotr

f i ^ ^ ^ t a t e

Paweł Boiarcuk, ciahłey w «

ciahłey włoki puł; Symiel D-towta.}

«ł; Walenty Słomow^

P

ciahłey włoki puł; Stwisław Niekrewicz, ei

п1іса tych « l * ЫЩШ koncern у Ьокіеш ШешЫщ
™ . ^
ddeniskich imienia pana Żarskiego, drugim коосеш ku włokom Biemasysta,
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gim ku paszni dworney. W tym siele przyiętych у osadnych włok pięć, ciahłych włok
dziesięć, wolnych włoka iedna.
Powinność włok osadnych: Powinni osadnego z włoki osadney pieniędzy dawać po kop
cztyry, stacyey z włoki po groszy cztyry, do collegium odwieść drew suchych wozy dwa;
tłok lecie po iednemu z czym każą, dni dwanaście; tłok po dwu na dwornym chlebie
dni ośm; a do siana kosić po iednemu dni trzy; gwałtu lecie po dwu z czym każą, dni
dwa; żyto, owies, kury, gęsi, jayca у inne podaczki; straż z każdey włoki tak, iako у
ciahłey, powinni dawać na każdy rok.
Powinność włok ciahłych: Czynszu z włoki ciahłey po groszy dwudziestu; stacie za
jałowice po groszy cztyry; niewodowego po groszy dwa; dziakła żyta po beczce iedney,
owsa po beczce iedney, kurów po dwie, gęsi po iedney, jaiec po dwudziestu; służbę od
świętego Jerzego aż do świętego Marcina robią na dziele z czym każą dni trzy, a zimie
także z czym każą dni dwa; tłok lecie na dwornym chlebie dni ośm, siana kosie dni trzy,
albo gwałtu z czym każą dni dwa.
Zaścianki, tego sioła: Zaścianek uroczyszczem Andreykiszki mórg, przyiął Paweł Woron,
za sznur z Hukowiczem płacą groszy cztyrdzieście; zaścianek uroczyszczem Skrudaliszki,
mórg, trzyma woyt Bogdanowicz, płaci groszy dwadzieścia cztyry; zaścianek uroczyszczem
na Dołhoy Niwie, mórg, płacił z niego Kroniski groszy osm, teraz pustuie; zaścianek
uroczyszczem Wysokie Niwki, te pustuią, płacywano z tego po groszy ośm; Brzeznik pod
Siermukszniem, płaci Hukowicz groszy cztyry; zaścianek Brzesnik na Borciowym Prudzie
płaci Jendrzey Duda z niego groszy trzy; zaścianek uroczyszczem Gobiny, płaci z niego
woyt Bohdanowicz groszy ośm. Trebuski, ten trzyma Szczesniel z Bieniau, płaci z tego
groszy cztyry.

Siołu

Bieuiany.

W tem siele włok dziesięć.
Jakub Jakubowicz—ławnik, ciahła włoka iedna; tenże ławnik osadną włókę iednę;
ławnik Łukaszewicz z bratem, ciahła włoka iedna; Szczesniel Szymkowicz, ciahłey włoki
puł; Błażel Szymkowicz, ciahłey włoki puł; Maciey Makuta z Urbanem Paśnikiem, ciahłey
włoki puł; Stanisław Czerniewicz, ciahłey włoki puł; Stanisław Daszko, ciahłey włoki puł;
Matel Ubogi z synem, ciahłey włoki puł; Marcin Bulin, ciahła włoka iedna; Szymko Zagała, ciahłey włoki puł; Jan Zahałowicz, ciahłey włoki puł; Hryń Bortkowicz, ciahłey
włoki puł; Grynius Siewrunowicz, ciahłey włoki puł; Stanisław Połtorak, ciahłey włoki
puł; Jan Grynkowicz, ciahłey włoki puł.
Granica. Te włoki nie są zupełne, że gruntów sąsiedzkich ziemian króla iego mci zaięto (we) włoki na morgów kilkanaście, wszakże iuż teraz przydano poddanym, że spełna te
włoki. W tym siele włok osiadłych iedna, ciahłych dziewięć.
Powinność: z włok osadnych у ciahłych toż, со» у w Kamiennym Łohu, nadtoietzeze
z tych dwuch siół, z Kamiennego Łohu у z Bienian powinni dawać do dworu za dwornym chlebem (że ta była voluntas patris visitatoris) stróżów dwa; siano z Рікеі ш zwieść
zimie powinni.
.
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Zaścianki: Zaścianek uroczyszczem Kopliszki, mórg, płaci z niego Jakub ławnik groszy
ośm; zaścianek uroczyszczem Bruszyszki,. trzyma Łukaszewicz, płaci z tego groszy ośm;
zaściauek Ławruszyski sianożętny, używa Bulis, płaci kopę iednę; w Powodzie у Otołoydzi, tych dwuch zaścianków sioło to samo Bienianskie używa, płaci groszy piętnaście;
sianożętnych morgów dwadzieścia pięć, te morgi sianożętue obiedwie sielie Kamienny Łoh
у Bieniany spoinie trzymaią у płacą z każdego morga po prószy trzy. W Kamiennym
Łohu za stodołą у za granicą zaścianek sianożęci na woz ieden dzierżał ziemianin króla
imści Piotr Powassyrys, ten odięto.

S i o ł o N e r e c k ł e albo Komu u i u 11 y.
W tym siele włok dziesięć.
Tomko Misiewicz, woyt, nowoprzyiął osadną włókę iedną; tenże woyt z pasynkami
osadną włókę iedną; Piotr Tomkowicz, osadna włoka iedna; Więcław Szymkowicz z bracią,
osadna włoka iedna; Stasiuk Janowicz z pasynkami, osadna włoka iedna; Jan Tomkowicz
z synami, osadua włoka iedna; Jurgiel z bracią, osadna włoka iedna; Jakub Żinuydzin
z bracią ' osadna włoka iedna; Bałtromiey Szymkowicz, osadney .włoki puł treyna. Nieprzyiętych włok sześcina; Wencław Symkowicz, treyna; Jurgiel Żmuydzin, te puste, ale
naymuiąc treyna Stasiul Janowicz у płacą z tego treyna.
Granica. W tym siele włok przyiętych osadnych dziewięć, puł treyna; nieprzyiętych
włok sześcina.
Powinność: Powinni z każdey włoki osadnego na ten czas, lako z gruntu podłego,
płacić po kop dwie, kapłunow z włoki po dwa.
Zaścianki: zaścianek uroczyszczem Ceryskie, Czerekalnis; niwy zarosłey około morgów
dwunastu, na ten rok maią dać groszy eztyrnaście; iuszych lat dla podłości gruntu pusto
leżą; zaścianek uroczyszczem Dauksne, niwy zarosło morgów trzy, teraz trzymaią poddani;
zaścianek Jakowyski lasu morgów trzy, mieli dać owsa beczek dwie; zaścianek Tarasokolnis, którego nie wiedzą granicy, ale byli w używaniu czasu Ławskiego urzędnika
w Kamiennym Łohu; tamże sianożętny mórg ieden, którego oni nie powiadaią, ale pytać go/
S i O ł 0 P i к С i O D y.
W tym sie(le) wymorgowano na trzech mieyscach gruntu przedniego włok dwie,
piętnaście.
,
Grug Banielowicz z bratem Stasielem osadna włoka iedna; Bałtromiey Banielowicz z
bratem Szczasnielem osadna włoka iedna.
Granica Grunt na którym siedliska swe maią, ogrody owoszczowe, pola, niwy, sianożęci, lasy,'zarośli, przeróbki, uroczyszczem Pikciuny; tego gruntu wymorgowano włókę
iednę, morgów dwadzieścia sześć, prętów piętnaście. Jednym koncern leżą przy boka « ecianku sioła Bieygierdow, bokiem iednym przy granicy Trekowiezow, koncern drug.m przy
granicy Zaręby, drugim bokiem przy ziemi panów Białozorow, ziemian króla imsci. Omnt
pola, zarosłego gaiem brzozowym, co może być у teraz godnym do wyrobienia ш wszystkich atyrech stron miedzy gruntem Zarębow podle drogi, która idzie do sioła Kieypun, do
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Miednik uroczyszczem, gruntu dobrego morgów piętnaście. Na trzecim mieyscu ze wszystskich;
stron miedzy gruntem Zaremby sianożęci (z) zarosła, mórg ieden у lasu morgów dwa uroczyszczem..
Powinność. Do tego czasu nie mieli pewney powinności, ani ustawy, dla tego, ż e
poddani byli zubożeni у to sioło było spustoszało, teraz płacą tylko z włok dwóch po
kop dwie у insze powinności niektóre, zwłaszcza w koszeniu siana.

Sioło

H y s ł o w c z y s k i e .

Л thym siele wymorgowano w obrębie gruntu przedniego włok cztyry, morgów dwadzieścia.
Tego gruntu używa Marcin Bogdanowicz.
Granica. Jednym koncern, bokiem iednym у końcem drugim leży miedzy gruntami
pana Kahozy у Turów, drugim bokiem przy drodze Czereniskiey у ziemi Hutorczyney od
Łohazow, Niemieryskich.
Powinność: powinności do tego czasu pewney nie było, że grunt był pusty, a niedawno przyięty, osadzony, płacono z niego pierwiey po kop dwie, teraz po kop trzy.

Sioło'Koskowicze

bojarskie.

W tym siele włok siedm.
Powinność: płacili do tego czasu tylko z włok pięciu, z włoki po kop dwie, a z
włok dwóch nic nie dawali, mieniąc żeby nie było więcey gruntu nad włok pięć. W przywileiu królewskim у fundacyi biskupskiey napisano iest włok siedm; tego gruntu trzeba
spróbować у granicę opisać у samych osobami spisać, jako kto wiele gruntu dzierży у
płaci, bo maią niektórzy у grunty kupne; Żytel Bogdanowicz powinien też za tłokę groszy
dwadzieścia cztyry. Powinni też trzy boiarze na gwałt у z listy iezdzić у z xiężą. Jest
też tam zaścianków nie mało, z niektórych у powinni podobno płacić, a zwłaszcza u Żytela Bogdanowicza.
Karczmy w tey włoszi cztyry. Pod siołem w Kamiennym Lohu na gościńcu stodoła,
z którey arendy daia, kop osmnaście; w Komoniunach, z którey arendy daie woyt Tomko
kop dwie, groszy trzydzieści; w Noskowiczach, z tey woyt daie kop dwie; w Pikciunach,
z tey daie Grug kop dwie, według umowy albo arendy nigdy ieszcze nie płacili, którą
na pierwszy rok arendował był у z poborem czopowym za kop cztyry.
Ziemia Boczkiska. Ten grunt na ten czas nie przyięty, którego iest lasu, gaiow у роtrosie sianożęci, do przerobienia godnego włok dwie, morgów piętnaście, prętów dwadzieścia.
Granica: iednym koncern przyległ ten grunt ku gruntu pana Matysa Juriewicza, iednym bokiem ku puszczy pana woiewody Potockiego у do drogi Czereniskiey, która idzie
do Miednik, drugim koncern ku gaiom Turowym, bokiem drugim ku gruntom Hutorczynym.
U tego regestru, alias inwentarza przy pieczęci podpis ręki temi słowy: Jakub Wyhowski
геЬ$ własną. Który to regestr opisania gruntów za podaniem onego przez osobę w wierzei»
mianowana, do akt, iest do xi§g głównych Trybunału W. X. Lit. spraw wieczystych ray
у wpisany.
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1585 г., Ьоня 9 дня.

*
Ивъ актовой книги Россіенскаго земскаго суда за 1597 г., J6 11607, л. 94—105.

32. Инвентарь Плотельской державы, составленный при передач
ному писарю Войтеху Стабровскому.

ея Литовскому подь^

Году отъ нароженья Сына Боясого тысеча пятьсотъ деветьдесятъ семого, м-ца Іюня
шостого дня.
На рокохъ земскихъ судовыхъ, водлугъ статуту припалыхъ, на завтрее по Светой Троицы
судовне отправуючихъ, передъ нами Себестіаномъ Себестіановичемъ Кейстортомъ—тивуномъ
его королевское милости Ойракгольскимъ—судьею, Петромъ Адамковичомъ—подсудкомъ, а
Миколаемъ Бурбою—писаромъ, врядники. господарскими земскими Жомойтскими, постановившисе очевисто служебникъ его милости пана Петра Стабровского, старосты Трейданского и Скуинского, панъ Криштофъ Томашевскій, опов далъ и покладалъ инвентарь списанья замку, двора, м стечка и волости державы Плотельское, поданья иувезанья, черезъ
дворанина его королевской милости пана Езофа Яновича Козицкого небожчику отцу своему
его милости пану Войтеху Стабровскому даный, и жедалъ насъ враду панъ Стабровскій
черезъ того служебника своего пана Криштофа, абыхыо тотъ инвентарь до книгъ земсЕихъ
вписати вел ли, которыйжъ тотъ инвентаръ, за прозьбою того служебника пана Стабровского вписуючи до книгъ, слово отъ слова такъ се въ соб маетъ.
Реестръ альбо инвентаръ сжсанъя и поданья замку, двора, м стечна и волости ею
королевское милости Плотельское черезъ мене Езофа Яновича Козицкого, дворянина его
королевское милости, въ державу его милости пану Войтеху Стабровскому, писарю его королевское милости польному великого князства Литовского, тивуну Вешвянскому, за одложеньемъ сумы пенезей десети тисечей копъ грошей литовскихъ отъ его милости пана Стабровского съ позволенья его королевской милости пану Якубу Лешневскому, подчашому
Львовскому, року теперешнего тисеча пятьсотъ осмъдесятъ пятого, м сеца Іюня девятого дня.
ДапервеИ, замоЕЪ Пдотельсвій на остров межи osepa Плотельекого, зъ дерева збудованый, але вжо вельми старый: ст ны погнили и вывалилисе, безъ покрытая, и вежи се
на долъ похилии и погнили, жаднымъ споеобомъ направленъ быть не мозкетъ и ни на што
доброго вжо тотъ замокъ се не згодитъ, якожъ великая часть того замку господарсшг.о
розобрано, одно м стде, альбо отакъ ледве есть, гд§ городы были.
Дворь. Напервеі, вшодші (въ) двор* зъ м сте«» по лііой руц домъ деревемыі прі
шит, иъ немъ с нн; зъ с ней св тлица, въ ней печъ зъ простыхъ черепиц* и при неі
коминъ зъ пины л ііеіый; в^ той св тіиірг оюіъ зъ оболоаы ШЕЛІІЫМИ паіь, м е
м сщы въ тыи. обоіоіах* Шібш иовыбіваін, ври ст іажъ лавы веж, столъ жевеавші
33
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дубовый; напротивъ тое с в тлицы другая св тлица и въ ней оконъ три зъ оболони шкляными, печъ съ простыхъ черепицъ, лавы при ст нахъ вен, столы короткіе два и *екгли
два; съ тое св тлицы удолжъ комора, въ ней оконъ два, въ одномъ окн оболона шкляная, аде м стцы шибы повыпадали, лавъ при ст нахъ дв ; съ тое коморы коморка потребная- при томъ же дому зъ с ней сЕ тлочка малая зъ с нцами и съ коморкою; въ той
св тлоц печь съ простыхъ черепицъ, лавы п р и с т нахъ, столикъ невеликій, оконъ зъ
оболоны шкляными въ той св тлоц
и въ коморц чотыри; съ тое коморы коморка потребная, а двери у томъвсемъ дому такъ въ с няхъ, въ св тлицахъ и въ коморкахъ на
зав сахъ зъ защепками жел зными; при томъ дому кганокъ зъ дощокъ нервный, але вжо
старый; тотъ домъ весь драницами покрытый. Неподалеку того дому пивница въ земли зъ
дерева будована, але вжо вельми старая и покритье опало. Подле тое пивницы домъ малый при земли зъ с ньии; зъ с ней св тлица, въ ней печь съ простыхъ черепицъ, оконъ
малыхъ зъ оболоны шкляными чотыри, при ст нахъ лавы чотыри; противъ тое св тлицы
другая св тлочка малая, въ ней печь также съ простыхъ черепицъ, оконъ зъ оболоны
шкляными два, лавы при ст нахъ три; съ тое св тлочки коморка малая, а въ томъ всемъ
дому двери на зав сахъ зъ защепками жел зными, при томъ дому кганокъ невеликій зъ
дощокъ переный; тотъ домъ и кганокъ вееъ драницами покрытый. Свиренъ новый съ
присвиренкомъ, драницами покрытый, въ немъ двери зъ замкомъ прив систымъ, защепкою
н съпробоемъ. Два свирны высокіе посполу, але подъ одныиъ покл тъ згнилъ и обалилъ
се, a другій свиренъ безъ покрытья. Кухня новая съ одного зъ кганкомъ, въ той кухни
коминъ зъ глины лепленый; съ тое кухни коморка малая для хованья речей кухенныхъ;
двери у той кухни на зав сахъ зъ защепвою и съ пробои; тая кухня вся и кганокъ драницами покрыта. Св тлица малая зъ с ньми, въ ней печь съ простыхъ черепицъ; напротивъ тое св тлочки пекарня, тотъ домокъ весь драницами покрытый. Стайня старая у воротъ,
соломою покрыта, другая стаенка малая старая, драницами покрыта. За св тлочкою и за
пекарнею хл вы два старые рубленые, на нихъ покритье соломою вжо опало и покрытья
вжо нового потребуютъ. Лазня надъ озеромъ зъ с нцами драницами покрыта, вжо стара.
Ворота дворные драницами покрытые, але вжо стары; тотъ дворъ весь жердми огороженый.
Напротивъ того двора на пагорку надъ озеромъ былъ костелъ, але се весь розвалялъ и
дерево погнило, только знакъ; въ плебаніи тежъ хоромы опали и безъ каплана вакуютъ.
' Пагтя. На пашню до того двора Плотельского есть волокъ шесть, моркговъ чотыри,
пруты два, нижли его милости пану Стабровсвому тые волоки безъ жадное с вбы збожа
суть поданы. Островы межи озера Плотельского, которыхъ на дворъ уживаютъ и пашутъ:
первшій островъ противъ острову Урникайтевъ моркговъ три, прутовъ два; другій островъ
при ст н отъ земли боярина его королевское милости Яна Еуровского моркговъ п (13),
прутовъ еі (15). Озеры до того двора належачіе, то есть: озеро Плотели, Сійки, Ловмы,
Бержоры, Жеды, Ешно, млынъ и ставокъ на р ц Бержои объ одноиъ кол .

М стечко Плотели.
Тое м стечко одною улнцою есть засажоно надъ озерокъ. Первшая сторона м стечва,
.того,

дуіи зъ двора его королевское милости до Кгиатиіншовъ но правой руц .

л

в
г
А
€
S

3
И

Т
ДІ

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

299
(12) Мартинъ Подвойскій.
гі (13) Лукашъ Жилинскій.
Ді (14) Кгурклайтисъ Валентый.
Ći (15) Филипъ Дойлида зъ Матушемъ Кавнелайтемъ.
Sl (16) Михалъ Еравютайтисъ зъ МихаВІ

]

{ Тые три пляцы въ дворъ заняты.

!
Езофъ Матеевичъ.
Амбросъ Шнарайтисъ.
Томашъ Пивоварайтиеъ, а Павелъ

Левишъ.
(7) Матей Якшисъ, а Микелъ слесарь.
(8) Матужисъ зъ сыномъ Маркомъ.
(9) Андрей Реяйтисъ, а Кгрикгуть Лукашайтисъ.
(10) Станиславъ Свирчевскій зъ Валентиномъ Рудайтемъ.
( И ) Филипъ Кетурнокгайтисъ.

з"і (17)
ИІ (18)
£i (19)
к (20)
кд (21)

ломъ Лукашайтемъ.
Валентый Кравютайтисъ.
Томашъ Сяврукайтисъ.
Кгрикгуть Кушпикайтисъ,
Важъ Михнайтисъ пулъ пляцу и
полъ пляцу пусто.
Войтехъ Лейшко зъ Яномъ Матутайтемъ.

Другая сторона по мъвой руц :
а

в
г
А

е

(1)
Тые два пляцы въ дворъ заняты.
(2)
(3) Михалъ Семеновичъ.
(4) Томашъ Валентинайтисъ зъ Мартиномъ Кгурклайтемъ.
(5) Собокъ возница зъ Матутемъ Вален-

ві (12) Янушъ Выбрайтисъ зъ Валентнномъ Севрукомъ.
Ті (13) Юркгуть Выбрайтисъ.
ді ( l 4 ) Миколай Якубовичъ, войтъ..
еі (15) Лавринъ Выбрайтисъ.
śi (16) Щепуть Павлушайтисъ зъЮркомъ

тинайтемъ.
Юркгуть Кгендрутайтисъ, а Гришко ПустельниЕъ.
Миколай чоботарь,
Павелъ Настайтисъ.
Станиславъ Лапковскій съ Петрнкомъ.
Витко Петрайтисъ зъ Кгригутемъ

Явзкгабайтемъ.
Сгасъ Кемза зъ Юркгутемъ Кравютайтемъ.
, .
Войтехъ Шупокисъ.
Микуть Маштайтисъ.
Амбросъ Егричайтисъ зъ Лаврутемъ Емдрайтемъ.
Андреюсъ Балтикайтись зъ Венцкомъ.

й

(6)

3

(7)
(8)
(9)

й

Г (Ю)
ДІ

Рояйтемъ.
Щепуть
Бенюшайтисъ.
(И)

Зі

(17)

иі (18)
£ і (19)
к (20)
к а (21)

пляцою новотройныхя д (4).
а
в

(1) Пашво Бенюшайтисъ.
(2) Томашъ Паврукъ.

(3) Валевтыі Рудаітисъ.
(4) Тота асе Валентый Рудаііие*.

При томъ же м стечву на пяті м стцахъ, гд передъ тыиъ огороды польаые была,
а теперь м стсЕіе, гумна васааоны, розм роно на ттупъ m (52), держат* тые штуки
тнежъ м щаже жа плат .
. . .
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Волоки

м

с т с к г е:

Въ томъ м стечку есть воловъ пятьдесятъ дв .
Волоки.

д
в

( I ) Езофъ Матеевичъ
. . . .
(2) Втора Собокъ возница а Ми-

г
(3)
А
(4)
е
(5)
s
(6)
3
(7)
и
(8)
&
(9)
Т (10)

1

тучъ Валентинайтисъ . . .
Щепуть Бейнюшайтисъ . •
Станислав* Кёмза
. . . .
Валентый Еемзайтисъ . . .
Валентина Рудайтисъ • . •
Михалъ Дукашайтисъ
. .
Валентый Кравютайтисъ . •
Петръ Бадтикайтисъ . • •
Матулисъ Кашлайтисъ а Фи-

липъ дойлида . . . .' . •
лі (11) Важъ Михнайтиеъ зъ Матеві
гі
ді
а
si
31

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

емъ Якщемъ
•
Миколай Якубовичъ, войтъ,
на войтовство вольна . • •
Щепуть Бенюшайтисъ . .
Тотъ же Щепуть Бенюшайтисъ
Тотъ же Щепуть Бенюшайтисъ 1
Янелисъ Щепайтисъ . . .
1
Павелъ Левишъзъ Войтехомъ
ПІушжемъ

йі
Фі
к
ка

(18)
(19)
(20)
(21)

.

Миколай Якубовичъ, войтъ .
Тотъ же Миколай войтъ • •
Филипъ Кетурнокгайтисъ .
Мартинъ Кгурклайтисъ а То-

мапп. Валентипайтисъ . •
кв (22) Марко Матузайтисъ зъ Микг
кд
кс
KS

(23)
(24)
(25)
(26)

кутеиъ
Валентый Севрукайтисъ
Мнхалъ Сеиеновичъ •
Лаврннъ Выбрійтисъ .
ЕгриЕгуть Яввкайтнсъ

. .
. •
••
зъ

Волоки.

КЗ
ки
к^
л
ла
лв
лг
лд
л£
AS

(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)

Валентинъ Рудайтисъ . . .
Кгрикгутъ Купикайтисъ . .
Юрко Савзкгайлайтисъ . .
Лукашъ Жилинскій . . . .
Томашъ Сяврукайтисъ . .
Пашко Беникайтисъ . . .
Криштофъ Пашкайтисъ . .
Лавринъ Емдрайтисъ . . .
Андрей Рояйтисъ j . . . .
Матужисъ Кривопуско зъ

1
1
1
1
1
1
I
1
1

Кгрикгутемъ Шалтайтемъ .
лз (37) Валентинъ Кгурклайтисъ
ли (38) Станиславъ Свирчевскій • .
л ^ (39) Мартинъ Подвойскій . . .
л*

V.

a дв трети впуст
(40) Каспоръ Сеситайтисъ а Кгри-

кгуть Рояйтнсъ
. . . . .
л\л (41) Миколай Чоботарь а Егрикгуть Кгернутайтисъ . . .
л^в (42) Вецко Томашайтисъ • . .
^ г (43) Юркгисъ Выбрайтисъ . . .
л\Д (44) Павелъ Наштайтисъ зъ Юр-

1
1
1

кгутемъ Томашайтеиъ . . 1
лк (45) Станиславъ Лавринайтисъ съ
ЛІБ (46)
•«3 (47)
«и (48)
л\^(49)

Филипомъ
• 1
Аибросъ Мояанайтисъ • . 1
Янутисъ Выбрайтисъ . . . 1
Янукъ Можанайтисъ . . . 1
Войтехъ Дешко и Счепанъ
Павлюшайтисъ

н

• . . . .

(50) Михалъ Бравютайтисъ

. .

на (51) Петръ а Андрей Балтиваіте
ив (52) Миколай Явубовнчъ, воітъ

1
1
1
1.

Юзефоиъ
Островъ межн озера протнвъ и сту Плотедьевдму иоркговъ два, прутовъ кн (28), держать на пдат м счане ІІлоіельсвіе Іукашъ Жнлннскій a Валентыі Рудаіівеъ.

301 . 'корчмы. Корчомъ медовыхъ того року пе (85), въ томъ м стечку корчомъ пивных ъ
двадцать пять, корчомъ гор лочныхъ дванадцать. Моркговъ на плат чотыри.

ВОЙТОВСТВОСТИРБАЙТСКОЕ
Станислава Бенюшайтя войта.

Село

И л к г и , альбо К г р и г а й т е .
Волокъ KS ( 2 6 ) .
Волоки.

пуста
(1). . . .
( 2 ) Мартинъ Мажутайтисъ новопринялъ
.
( 3 ) Тотъ же Мартинъ з ъ Е р о н и момъ Счепонайтемъ . . .
( 4 ) Павелъ Петрикайтисъ . . .
( 5 ) Войтехъ Жимитисъ . . . .
( 6 ) Тотъ ж е Войтехъ
(7) Мартинъ Кгрикгалайтисъ а
Юркгель Щепанайтисъ . .

в
г
д
с
ś
3

1
1
1
1
1
1

и
(8) Сельвестръ Счепанайтисъ
.
&
(9) Мартинъ Кгедутайтисъ . .
Т (10) .
пуста
ді (11) Вавро Муляръ
ві (12) Сельвестръ Счепанайтисъ новопринялъ
п (13) Янушъ Резкгайтисъ . . . .
ді (14) Шимуть Муралайтисъ
. .
сі (15)—KS (26)
пусты

1
1
1
1
1
1
1
12.

1

Село
. - • • • • •

Волоки.

Р и м а й т е.

В о л о к ъ иі ( 1 8 ) .

' Тое селе зовсимъ. не в дати за якимъ правомъ держитъ панъ Веселовскій Валентый,
вгдыжъ увезанья въ тое село и въ шесть волокъ Жварблайтевъ его милости пану Стабровскому не поступилъ и мн Козицкому увезанья боронилъ.

Село

С т и р б а й т е ,
Волокъ н (50).

I
в
f
д
с
s
з

(1) . . . . . • • • • п У с т а 1
( 2 ) Каспоръ Дилбайтисъ . . .
1
( 3 ) Петръ Висвинтайтисъ . . .
1
п
с т а
1
(4)
У
( 5 ) Щефанъ Свривделайтисъ з ъ
. братоиъ
(&) Памюв-ь a Б р р и і г у » Задва- I
найте . . . . • • • * *
^
(7) Н » воіта в о і и л . • • • • • 1

и
(8) На войта вольна
1
&
(9) Войтехъ Станиславовичъ . . 1
Т (10) Тотъ же Войтехъ зъ сыномъ
Томашемъ
1
лі (11) Еаспоръ Мартинайтисъ, лаввивъ
. . . . . « • . • !
ві (12) Бгрвйрудь Бенюшаітась . • 1
Гі (13) Дикюусъ .Кетусъ.зъ Маіу. теиъ .братомъ
1
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Волоки.
ді (14) Матюсъ Судмонтайтисъ

.

1

еі

(15) Матей Кгринчайтисъ •

,

1

si

(16)

пуста

зг (17) Павелъ Матеяйтисъ
а

.

ФІ ( 1 9 ) Валентый Станиславайтисъ .

V.

полъ волоки впуст .

йі (18) Павелъ Бенгошайтисъ .

V*

а полъ волоки впуст .

1

. ,

Вояоки.

. .

к (20) Янелисъ Станкайтисъ . . .
кл (21) Станиславъ ПІепутайтисъ а
Миколай Якайтисъ . . . .

1

кв ( 2 2 ) — K S (26)

5.

пусты

1

Другая полать тогожъ села.
кз (27) Щепанъ Скринделайтисъ новопринялъ

ле (35) Петрутисъ Манкайтисъ, ново
иринялъ

1

AS (36) Матей Кгрішшайтисъ, ново

к и (28) Кгрикгутисъ Балсайтисъ но• вопринялъ

принялъ .

1

к- - (29) Матутисъ Лавринайтисъ .

V.

.

лз (37) Войтехъ Станиславайтисъ, ново принялъ .

а- полъ волоки впуст .
л

(30) ..

пуста

1

лл (31) Матей Вил чайтисъ а Матюсъ
- Судмонтайтисъ

1

ново принялъ •

1

Криншайтисъ

ново

принялъ

ли (38) Тотъ же Войтехъ

1
. . . .

1

л\ (40) Лавринъ Станиславайтисъ .

1

л\а (41) Тотъ же Лавринъ

. . . .

1

пуста

1

^

в

(42)

.

1

пусты

4

л^ (48) Юркгисъ Микшайтисъ, ново

1

ЛАГ (43) Валенчюсъ Венюшайтисъ .
1

лд (34) Михалъ Станиславайтисъ ново принялъ

1

.

л-О- (39) Михалъ Станиславайтисъ

лв (32) Матей Кетайтисъ зъ сыномъ
лг (33) Матей

.

Щ, (44)—мз (47)

. . . .

и

1

принялъ

— (49)—н—(50) . . . .
пусты 2.
есть земли обрубы два: въ одномъ волокъ Г (10), въ другомъ волокъ

а полъ волоки впуст .
При тоиъ сел

семь, бояръ его королевское милости волости Плотельское Егуделевъ, которы се выламавали
съ послушенства уряду* Плотельского,
королевское милости

але ижъ на то они жадного права,

не показали, тогдымъ я ихъ подалъ

ни листу его

въ послушенство его милости

пану писару польному великого князства Литовского, яко державцы Плотельскому.

ВОЙТОВСТВО РЕКЕЦКОЕ
Кгривгаля Станкайтя, войта.

Село

Жабнтье.

Волокъ сорокъ дв .
л
к
г

. •. 1
(1) Андрей Рудайтисъ . • •
(2) Навелъ Рудайтис», ново иринялъ • • . • ! . ; • . . . 1
(3) Матюсъ Забитиеъ . . , j - # J . . 1

.

1

(5) Щ пугь Кгрикгаіаітисъ, ио• во -црішялъ

1

(4) Юртюсъ Забитайтисъ .

.

(6) Матеі KepnattfHCS a ¥ўбшшъ

-
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Волоки.

3

Довкгвилайтисъ, ново привяли
. . . . • • • • •
(7) Юртюсъ Забитайтисъ, ново

и

принялъ
(8) Миколай Кгрикгайтисъ, ново
принялъ
а полъ волоки впуст

• .

ке (25) Жикгмантусъ
Удерайтисъ,
ново принялъ . . . . . .
KS (26) Тотъ же ново принялъ . .

1

кз (27)
пуста
ки (28) Станиславъ Томашайтисъ 'а
Мажуть Ложайтисъ, нова .
к- - (29) Янъ

.

нялъ
(10) Венцко Милайтисъ, Шимутъ
Милашайтисъ, Лавринъ Юркгайтисъ, нова
(11) Петръ Милашайтисъ, а Мат ть Дарквилайтисъ, нова .
(12) Станко Станкайтисъ, Каспоръ Дибурайтйсъ, ново приняли
(13)—А" (14) . . . . .
пусты
(15) ПІішутисъ Забитайтисъ . .
(16) Каспоръ Керпайтисъ . . .

Г

аі
ві

и
er
si

к
ка
кв
кг
«А

лв (32) Павелъ Удерайтисъ
. . . .
лг (33) Щепуть Кгерснакгайтисъ а
Павелъ Микутайтисъ . . .
лд (34) 'Каспоръ Керпайтисъ, ново
принялъ
ле (35) Микутисъ Юркгайтпсъ . .
а полъ волоки впуст .

1
О

1
1
1

п
зг (17)
Уста
йі (18) Вецко Милайтисъ, ново при-

•е-і

Жеймайтисъ,- Андрей

Рудейтисъ, ново приняли .
л (30) Якгутисъ Удерайтисъ, ново
приналъ
а полъ волоки впуст .
лд (31) Тотъ же Якгуть Удерайтпсъ,
а полъ волоки впуст .

(9) Урбанъ Дибурись, ново при-

£

1
1
1

AS (36) Якгутисъ Юркгайтисъ зъ
братомъ Шилавомъ
. . .

нялъ
••
(19) Янъ Павилайтисъ, ново пранялъ
•• 1
(20) Петръ Юркгайтисъ, ново
принялъ
1
(21) Балтутисъ Мажутайтисъ
. 1
(22) Тотъ же новопринялъ . . 1
(23) Микутисъ Юркгайтисъ зъ
братоыъ ново ириняли . . 1
1
(24)

Седо

1
1

лз (37) Станиславъ Тоиашайтисъ .
ли (38) Янъ Жеймайтисъ зъ братоиъ
Якутемъ
• .
л-©. (39) Лавринъ Юркгайтисъ зъ братомъ Мажкутемъ
. . . .
лі (40) Олехно Монвидайтисъ, ново
принялъ
MA (41) ЛукашъУдерайтисъ аЯвуть
Жеймайтисъ, ново приняли .
№ (42) Янувъ Забитисъ

1
1
1
1
1.

К г а й л а й т е .
Волокъ ли (38).

в
г
А

(1) Щефагь-Марти найтись . .
(2) Шимуть Милакгайтисъ а

1

Якубъ Олехнайтисъ
•• .
(3) Олехно Монтвидайтисъ . .
.
(4) Янелисъ Кгружайтисъ

1
1

3

1

и

€
S

(5) Каспоръ Юранайтисъ . .

.

(6) Стантюсъ Станкайтісъ, Станиславъ Милкайтисъ • • • 1
(7) Валютисъ Даркгвилайтисъ . 1
(8) Щаеный Ложайтисъ
. . . 1

-
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Волоки.
-е-

(9) Ивгнатъ Жибурисъ зъсыномъ

Т

(10) Станиславъ Мишкайтисъ а
. . Миколай Кулелисъ
. . .
(11) Щепуть Ложисъ
.

аі
ві
гі
д"і
сі
ś"i
...V

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

Павелъ ІПиманайтисъ
. •
Стасюсъ Милайтисъ . . .
Андрей Жибурайтасъ . . .
Мартинъ Дыбурисъ
. • •
Кгрикгутисъ Станкайтисъ,
войтъ, на войтовство вольна

Зі

(17) Петръ Кгайлайтисъ

łfi

(18) Янъ Щепайтисъ

. . .

КД

1
1

ке

1
1
1
1

KS

1

л

1
1

•<м (19) Балтюсъ Дибурайтисъ
Олехномъ
к

1

(20) Матюсъ Шатейкисъ

зъ
1

. . .

1

КЗ
ки

лл
лв
АГ

(24:) М и к о л а й П е т р а й т и е ъ , а М а т у т и с ъ Ювикгайтисъ . . .
( 2 5 ) К г р и т ю с ъ Милайтисъ, А н . дрей Дыбурайтисъ . . . .
( 2 6 ) У р б а н ъ Дыбурисъ . . . .
(27) Матей-Станкайтисъ
. . .
(28) Мартинъ Даркшайтисъ . .
( 2 9 ) Л у к а ш ъ Дибурисъ . . . . .
(30) Томашъ • Милошайтисъ ' а
Януть Цыкганайтисъ . . .
(31) Матюсъ Шатейкайтисъ
а
• В е н ц к о Милайтисъ . . . .
( 3 2 ) Б а л т ю с ъ Лукожемисъ . . .
( 3 3 ) Стантюсъ Станкайтисъ
а
Янелыхъ Кгричайтисъ
. .

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

лд ( 3 4 ) Станиславъ М и л а й т и с ъ • . 1
Л€ ( 3 5 ) - Ш и м к о Дибурисъ
. . . .
1
кв (22) Венцко Милайтисъ а Б а л J\S ( 3 6 ) П а в е л ъ Б у д р а й т и с ъ
ново
тутисъ Дибурайтисъ . . .
1
принялъ . . . . . . . . .
1
лз
(
3
7
)
Т
о
т
ъ
ж
е
з
ъ
б
р
а
т
о
и
ъ
.
.
.
1
кг (23) Павелъ Икгнатайтисъ а Мали ( 3 8 ) Е г р и к г у т ь Станкайтисъ . . 1 .
тутисъ Даркгвилайтисъ . . 1
Заст нокъ у выгон тою села розм ронъ н а ш т у к ъ ли ( 3 8 ) , у кождой ш т у ц п о
моркговъ г (3), прутовъ KS (26), держатъ тыежъ подданые т о г о ж ъ села К г а й л а й ц к о г о н а
плат .
кл ( 2 1 ) Якутисъ Олехнайтисъ

.

• 1

Село

С к а в д а й т е .
Волокъ иі (18).

Д

s

(1) Крикгалюсъ Бенюшайтисъ . 1
(2) Станнславъ Бенюшайтисъ зъ
братоиъ Матеемъ . . . • 1
(3) Щепуть Будрайтисъ, ново
1
принялъ
2
(4)—€ (5)
пусты
(6) Петрасъ Кгайлайтисъ, ново
принялъ . .
.а по.іъ волоки воуст
(7)—-6(9)

. ••
пусты

(10) Петръ Мицкайтисъ а Янъ
Чючелайтисъ, ново принялъ. 1
(11) Петръ Шиианайтисъ, ново
принялъ
а треть впуст

• •
. . . . . .

ВІ (12)—зі (17)
пусты
(18) Петръ Счепанайтисъ, ново
принялъ
а подъ ВОЛОЕИ впуст

/•
U
6

V.
V..

-
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Счепутя Микутайтя,

С е л о

войта.

И ж б о р ы.

Воловъ лв (32).
Волоки.

л
в
г
А
€
s
3

Валтромей Касперайтисъ .
Кгривгуть-Юрвгайтисъ . .
Матюсъ Дирштайтисъ . . .
Балтюсъ Виткайтисъ . . .
Томашъ Лойвайтисъ . . .
Щепуть Мивутайтисъ, войтъ,
на войтовство вольна . . .
(7) Тотъ же Щепуть Микутайтясь, на войтовсто вольна .

и
(8)
£
(9)
Т (10)
лі (11)
кі

1
1

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

1
1

1
. . . . • • • • • пуста 1
Якубъ а Щепуть Микшайте . 1
Велайтисъ Якубъ
. . . . 1
Павлювъ Прейчуръ . . . . 1

(12) Балтромей Касперайтисъ, но-

во принялъ .
Ті (13) Войтво Мидкайтисъ зъ Юрьяномъ Мицвайтемъ . . . .
Ді (1.4) Кгривгутисъ Юнайтисъ, Андрутисъ Станчелайтисъ . .
сі (15) Петюлисъ Касперайтисъ . .
śi (16)|Томашъ Ловайтисъ, новоприн.
Зі (17) Щепуть Микутайтисъ, ново
принялъ
Въ границы того села Имборского
подданымъ на плат роздано:
Въ первшомъ м стцу есть штукъ
въ третемъ м стцу моркговъ ли (38);
м стцу штукъ иі (18); въ шостомъ м

1
1
1

"

"

Водой.

иі (18) Николай Юнайтисъ, ново
принялъ . . . . . . . .
\ (19) Кгрикгуть Юнайтисъ а Ур'
банъ Станчелайтисъ, нова .
к (20) Балтюсъ Виткайтисъ, ново
принялъ
к а (21) Кгрикгель Лукашайтисъ
.
кв (22) Кгрикгалюсъ Юнайтисъ зъ
Урбаномъ Станкайтемъ . •
кг (23) Кгритюсъ Юрвгайтисъ, ново
принялъ . . •
кд (24) Янелисъ Касперайтисъ . •
ке (25) Янелисъ Диркшайтисъ . .
KS (26) Лавринъ Миколайтисъ, коваль,
Андрутисъ Юнайтисъ, нова .
кз (27) Янъ Бучайтисъ, кал ва . .
к и (28) Кгритюсъ Тоыашайтисъ . .
кф (29) Лавринъ Михалайтисъ, Кгритюсъ Юнайтисъ
л (30) Урбанъ Станчелайтисъ
а
Стась Миколаяйтисъ . . .
лл (31) Кгедвиласъ Мившасъ а Щепуть Томашайтисъ . . . .

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.

въ пети м стцахъесть розм роно эемли и тымъ же
si (16); въ другомъ м стцу есть штукъ si (16);
въ четвертомъ м стцу штувъ ки (28); въ пятомъ
стцу с ножати зоставенн на дворную потребу.

Село

Б о р з д и.

Волокъ ді (14).
(1) Урбавъ Шимкайтисъ,
принялъ
(2) Тотъ же Урб&нъ . .

ново

1
1

г
д
с

1
1
1

(3) Миколай Шиміайтисъ
(4) Jtteff* Даркгайтисъ
(5). Микутиеъ

39

-
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s

( б ) Петръ

Брузайтисъ,

ново

принялъ
3
н
£
7

ar (11) Бружасъ
1

( 7 ) П е т р а с ъ Деркгайтнсъ, ново
прннялъ . . . . . . . .

1

( 8 ) Щ е п у т ь Ромейкайтнсъ, ново
цринялъ
. .

1

(9) Тотъ же Щепуть

1

. . . .

( 1 0 ) Щепуть Бружайтисъ

. . .

Даркгужайтисъ

.

ві (12) Янушасъ Дырмекайтисъ, ново
принялъ
п

(13) Андруть Петрайтисъ аЮркгуть Внзяйтисъ, ново приняли
. .

Волока.
1
1

1

А> (14) Томашъ Моцнейкайтисъ, ново
принялъ
1

1

Въ границы села того есть л су волокъ лл (31), морковъ ві (12) пустыхъ.

Село

Блавзкгалы.
Волокъ

*

(1)—в (2)

г
д

(3) Андреюсъ Левчайтисъ, ново
принялъ . . . . . . . .
(4) Кгрикгалюсъ Михнайтисъ .

1
1

е

(5) Янъ Повилойтисъ, лавникъ .

1

s
3
н
&
Г

пусты

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Крыпайтисъ
Янъ Звинклайтисъ . . . •
Миколай Можутайтисъ • .
Мартинъ Моншайтисъ . •
Балтюсъ Пиктужайтисъ, а
Кгрикгасъ Миколайтисъ . .
ді (11) Юркгисъ Бумбулайтисъ . .
а полъ волоки впуст .
ві (12) Дукашъ Шиманайтисъ, а

іі

(20).

2

Валентый
Ń (13)
А' (14)

1
1
1
1

€'
si
Зі

(15)
(16)
(17)

иі (18)
1
*

Кгрикгалайтисъ,

нова
Павелъ Юркгайтисъ . . .
Шимко Милайтисъ а Вадютъ Ямдайтисъ, нова . .
Матей Звинклайтисъ . . .
Андреюсъ Левчайтисъ
. .
Балтромей Жвирблайтисъ а
Петрикъ Нармувтысъ, ново .
Янъ а Михалъ Павилайте,

нова
•^' (19) Янъ Повилайтисъ . . . .
к (20) Кгрикгалюсъ Миколайтисъ .
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1.

Въ границы того села земли на особливомъ плат есть штувъ л\г (43), которыхъ
оустыхъ з (7). Въ границы тогожъ села есть л су волокъ кв (22), моркговъ аі ( Ц ) .

Село

Настраны.
Волокъ л в (32).

д

(1) Матей Шатейкайтисъ а Балтруть Петрашайтисъ

в
г
А

. . • 1

(2) Михалъ Юркгайтисъ а Мнкуть Бурдайтисъ
1
(3) Паведъ а Щепутъ Мидайте 1
(4) Матеюсъ Вотавгайтасъ . . 1

€
§
3
и

(5) Матеюсъ Екглинайтисъ . .
(6) Войтехъ Андрушкайтисъ а
Янъ Шеткайтисъ . . . .
(7) Янъ Станшайтисъ зъ братомъ
Егривгалемъ
(8) Кгрнкгаль Нарвилайтисъ

1
1
1

• 1
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•е- (9) Матей Стапкайтисъ
.
i (10) Паведъ ІІетрайтисъ зъ Матеемъ Ёкглинайтемъ . . .
аі (11) Балтромей Припайтисъ зъ
Стасемъ Данушайтемъ
. .
ві (12) Микуть Савзкгайлайтисъ а
Матей Шеткайтисъ . . . .
гі

Волоки.
1

Лавринъ Кгрикгайтисъ .. • 1
к в (22) Миколай Ваврайтисъ
зъ

(13) Матей Екглинайтисъ а Петръ
Кгаврайтисъ, ново принялъ .

Аі (14) Урбанъ

Миткайтисъ,

кг (23)
кд (24)

ново
кс (25)

принялъ
€і (15) Кгрикгаль Нарвилайтисъ, ново принялъ - . • . . . .
si

i?s (26)
к'з (27)
к и (28)
к-а- (29)

(16) Петрашъ Двилисъ, ново принялъ

5і (17)

Волокж.
(20) Микуть Савзкяйлайтисъ, съ
Томашомъ
Михайлайтемъ,
нова
1
кд (21) Мартинъ Лавринайтисъ
а.
к

БалтюсъЯкутайтисъзъКгрикгутемъ

л (30)
ла (31)

йі (18) КгрикгальНарвилайтисъ,ново
нринялъ
•. .
•& (19) Вавро Романайтисъ .

. .

Яномъ Можайтемъ . . . . •
Балтромей Нарвилайтисъ .
Матеюсъ Будрайтисъ
зъ
Яномъ Станшайтемъ . . .
БалтъЯвутайтисъ, ново принялъ
Микутисъ Будрайтисъ
. .
Вавро Романайтисъ
. . .
Микуть а Матей Будрайте .
Симонъ Милайтисъ, ново
принялъ
Павлюкъ Микутайтисъ . .
Урбанъ Маткайтисъ зъ Во-

лодкомъ
лв (32) Петрашъ Двилисъ

.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

. 1
• . . . 1.

Въ границы села того есть на особливой плат штукъ лв (32), на другомъ м стцу
есть штукъ si (16), которыхъ на плат принятыхъ осмь; въ границы тогожъ села л су
волокъ кс (25), моркговъ §і (17), прутъ Г ( ю ) .

Село
(1) Петръ Микутайтисъ

. .

К о л у п я н ы.
Волокъ

к (20).

.

(8) Кгрикгель Вискинтайтисъ а
Валютъ Ванделятъ, нова • •
(9) Петрасъ Бурдайтисъ . . .
Т (10) Микашасъ Вежайтисъ . . .
(11) Явубь Вежайтисъ • . . .
ві (12) Щепуть Томашайтисъ . . .
(13) Януть Томашайтисъ . . .
(14) Кгрикгалюсъ Висвинтайтисъ,
Стась Бенюшайтисъ . . .
(15) Павелъ Егешайтисъ . . .
si ( 1 6 ) Валенчюсъ Кивтримаігисг,
ново принялъ

(2) Войтехъ Нарвилайтисъ, лавникъ, нова
(3) Нарвилъ Мацайтисъ . . •
(4) Урбанъ Милшайтисъ, ново
принялъ

(5) Миколай Симонайтисъ, ново
принялъ
•.
(6) Юркгиеъ Кинтримайтиеъ, ново принялъ
(7) Тотъ же Юркгисъ Еинтримайтисъ

и

1
1

1
1
1
1
i
1
1
1
l

-
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Водокн.

S\ (19) Стась Бенюшайтисъ, Алек(17) Кгрикгаль: Вискинтайтисъ а
шый Повилайтисъ? нова . . 1
1
Павелъ Печайтисъ
к (20) Микелъ Юркгайтисъ, нова . 1.
йі (18) Януть Томашайтисъ, нова . 1
Въ границы села того земли на особливомъ плат есть штукъ еі (15), которыхъ пустнхъ г (3), на другомъ м стцу надъ р кою Солонтою моркговъ А* (4); въ границы тогожъ
села есть л су волокъ і?£ (29), моркговъ г (3), прутовъ и (8); тамъ же с ножати моркговъ h (11).
Зі

Село

Войнютайте.
Волокъ •£ (9).

(6) Каспоръ Балтромеяйтисъ . 1
Мацко Кгермонайтисъ . . 1
(7) Петрашъ Дукшайтисъ . . . 1
Кгрицусъ Павлайтисъ • . 1
(8) Щепуть Рудайтисъ зъ ЕрмаТотъ же Кгрицусъ, нова . . 1
номъ
1
Кгрикгайлюсъ Ямлайтисъ • 1
(9) Янкусъ Балтромеяйтисъ, каТотъ же зъ Микелемъ Дов1.
л ка • .
кинтайтемъ, нова
г
Въ томъ войтовств обрубъ л сній врочищомъ Декгиля. въ которомъ воловъ І (63),
нор. Т (10) л су; другій обрубъ тамъ же врочищомъ Декгиля, въ томъ обруб л су воДОЕЪ ог (73), мор. в (2), прутовъ кд (24).
л
к
г
А
€

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ВОЙТОВСТВО БОВРУНКГЯНСКОЕ, або-КЕПУРАНСКОЕ
Станислава Григорьевича, войта.

Село

Ж в и р б л а й т е .

Въ неиъ волокъ к (20), съ которыхъ волокъ s (6) панъ Веселовскій не в дати за якимъ
правомъ держитъ.
д

в
f

(1) Матей Янкайтисъ . . . . 1
(2) Кгрикруть Вежелисъ, нова . 1
(3) Матей Явникайтисъ а Павелъ Лукашайтисъ . . . . 1
(4) Лукшусъ Деркштайтисъ . . 1
(5) Кгрикгалюсъ Биренисъ . . 1
(6) Яникъ Деркштайтисъ • • •1
(7) Станнславъ Деркштайтисъ,
або
або Пацайтнсъ,
ц н с ъ , лавиикъ .
При томъ сел

й
&

(8) Павелъ Янкайтисъ . . . .
(9) Тотъ же зъ Балтромеемъ Кажделайтемъ, нова

Г

. . . . .

(10) Кгрикгаль Бартошайтисъ

.

1
1

ві

. 1
(12) Кгрикгалюсъ Вартошайтисъ 1

п

(13)—А"І (14)

4і (11) Явушасъ Кгрйкгалайтисъ

заст нокъ штувъ к (20), въ каждой штуц

тов* Ь (15), зъ ннхъ пустшм, А (4), а на шат

śi (16).

пусты

2.

по моркговъ в (2), пру-

-

Село
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Б о б р у н к г я н ы .
Волокъ л\к (42).
Волокк.

Волоки.
•4

(1)—в (2)

г

пусты

2

(3) Кгридкусъ
а полъ волоки впуст .
(4) Марко Срутайтисъ . . . .
а полъ волоки впуст .
(5) Мнхалъ Кгричайтисъ . . .

д
е

г

V.

s
Г

( 6 ) — * (9)
пусты
(10) Касиоръ Юркгайтисъ . . .
а треть впуст .
ді (11) Николай Кушлайтисъ . . .
ві (12)г Кгрикгель Скрияделайтисъ .
п (13) Амбросъ Кертутайтисъ, ново
• принялъ
дГ (14) Филішъ Юркгайтисъ

• .

сі

(15) Филипъ, ново принялъ

si
к

(16)—еі (19)
(20) Матей Тодвитъ,

. .

пусты
ново при-

1
4
2/
/S

1
1
1
1
1
4

. нялъ
кд (21) Тотъ же Тодвитъ
а треть впуст .

кд (24) Валентый Левчайтиеь
a дв трети впуст .
iść (25) Счепутъ Левчайтисъ
а треть впуст .
KS (26) Петрашъ Юркайтисъ
a дв трети впуст .
КЗ (27) . . . '

. • .

к и (28) Кгрикгуть Завитысъ
a дв трети впуст .
к- - (29) Шатко Богданайтисъ
а полъ волоки впуст
л (30) Томашъ Станайтисъ
м (31) Андрей Станайтисъ

. .

.

V

.

.

. .

.

V.

пуста
.

Vi

. . .
.
. . .
. . . .

V.
V.

а полъ волоки впуст .

1
2

/з

п ста
. вв (22)
У
1
кг (23) Стась Левчайтнсъ . . . . 7з
a дв трети впуст .

Село

лв (32) Станиславъ Петрашайтисъ зъ
Авкгуштыномъ
а полъ волоки вяуст .
лг (33) .
пуста
лд (34) Станиславъ Михалайтисъ .
ле (35)—л-О- (39)
пусты
м (40) Станиславъ Левчайтисъ, ново
принялъ
ли (41)—І В (42)
пусты

V.
i
i
5
1
о

У р н н к и.

Волокъ Г (10).
а
ś
3
й

пусты
(1)—с (5)
(6) Якубъ Паковскій
(7) Тотъ же Якубъ • •
(8) Юркгуть Юп,айтисъ
Въ заст нку того села земли

а (1), прутовъ Г (10) впуст .

a дв

5
1
1

трети впуст .

(9) Станиславъ Можонайтисъ

V.

а полъ волоки впуст .

а

въ клин

(10) МатутисБ Юрчайтисъ • •
при третьей ст е

волока одна,

1.
а моркгъ

-
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Село

-

Резкги.

Волокъ -6 (9).
Волоки.

(1)—А (4)
пусты 4
(5) Беникъ Юнайтлсъ, новоприн. 1
(6) Юрьянъ Янкайтисъ . . . .
1

ВОІОЕН.

(7) Кгрикгутисъ Юркгайтисъ . 1,
(8) Счепуть Шпакгайтвсъ . . 1
(9)
пуста 1.

Село Альшг, або Планщи.
Волокъ KS (26).
(1) Валентый а Стасъ Балчайте
•о (9) Павелъ Матеяйтисъ . . .
V.
ново приняли
a дв трети впуст .
(2) Тотъ же Валентый съ Павi (10) Валентин* а Стасъ Балчайте
лоиъ Якайтемъ, ново приД' ( l i ) Юркгисъ Бимбайтисъ а Урняли
банъ Страпайтисъ
. . . . 1
(3) Юркгисъ Бимбайтисъ, Маві (12) Павелъ Юркгайтисъ . . . i
тей Мойшелайтисъ, Миколай
п (13) Янъ а Матей Мейжелайте . i
Юркгайтисъ нова
. . . .
А' (14) Миколай Юркгайтисъ . . . i
(4) Янъ а Матей Мойшелайте,
еі (15) Войтехъ Моркгиль . . . .
7..
ново приняли
1
a дв трети впуст .
(5) Матеюсъ Янайтисъ . . . . 1
si (16) Кгрикгуть
Станелайтисъ,
с
(6) Кгрикгуть Станелайтисъ
1
Матей Янайтисъ . . нова 1
s
(7)
Лукашъ
Матеяйтисъ
.
.
.
Зі (17)—кс (25)
пусты 9
3
а полъ волоки впуст .
KS (26) Валентый а Стась Балчайте,
(8) Валентый Балчайтисъ . .
ново приняли
1.
V.
a дв трети впуст .
Заст нокъ надъ озеромъ, который держитъ Кгрикгуть Станкайтисъ на плат , на
другомъ м стцу вод.іе выгону лоркговъ к (20), держатъ Юркгисъ Бнмбайтисъ а Балчъ
Контрымайтисъ на плат ; на третьемъ м стцу въ затоц озерной моркговъ кс (25), держитъ Юркгисъ Скринделайтиг.ъ на плат . Заст нокъ при первшой ст н въ клин , которого есть волокъ д (4)/к (20)/Іі (15); того заст нку дв волоки держатъ и тамъ же
домами седятъ Нарвилъ Виткайтисъ а Щепуть Скирутайтисъ на плат , a дв волоки,
моркговъ к (20), прутовъ а (15) пустуютъ.

Село
ВОЛОЕЪ HS

(56). Тое село на дв

( Л - е і (15)
пусты
(16) Станислав* Вилкинтайтисъ

ново принял*

Кепураны.
части есть роіш роно. Въ первшой части:
15
а полъ волоки впуст .
(17) Юрвгель Вискинтайтис* а*
братьею
1

- 311 Волоки.

"iii (18) Юркгисъ Вискинтайтисъ ново принялъ
а полъ волоки пуст .
<м (19) Андрутисъ Якубайтисъ ново
принялъ
к (20) Амбросъ Литвинъ, кал ка,
a дв трети впуст .

Vi

ка (21) Юрьянъ Шимкайтисъ въ братоиъ Кгрикгутеиъ . . . .
a дв трети впуст
кв (22) Юркгель Юшкайтисъ, Юрьянъ Шимвайтисъ зъ Кгрикгутемъ

з

Волокж.

кг (23) Станиславъ Григорьевичъ,
войтъ, на войтовство вольна 1
пусты 2
КД (24) i—кс (25)
KS (26) Шымонъ Балтромеяйтисъ а
2/
Юркгуть Счепутайтисъ . .
а треть впуст .
пуста
КЗ (27)
ки (28) Юркгисъ Щепутайтисъ а
Балтруть Кгрикгайтисъ ново
а полъ волоки впуст .
К'©' (29) Юркгель Шакайтисъ . . .
л (30) Шимко Андреяйтисъ ново,
а полъ волоки впуст .

Другая часть того села, волокъ KS (26).

в
f

л
€

(1) Янутисъ Юркгайтисъ • . .
а полъ волоки впуст .
(2) Балтромей Виткайтисъ . .

Vi
1

(3) Станиславъ
Грегорьевичъ,
войтъ, на войтовство вольна

1
1

(4) . . . • • • • • • пуста
(5) Юркгелисъ Юшкайтисъ, ново
принялъ
(6) Андрутисъ Якубайтисъ, лавникъ
(7) Щепанъ а Андрей Якубайте
ново приняли
(8) Павелъ Бисвупишкисъ а Миколай Счепутайтисъ . . .
а полъ волоки впуст .
(9) Якубь Станкайтисъ . . .
а полъ волоки впуст .
(10) Каспоръ Якшайтисъ

ві

а треть впуст .
(11) Кгрикгалюсъ Навилайтпсъ .
(12)
пуста

п

(13) Яникъ Мпкутаітисъ

Іі

a дв трети впуст .
(14) Юркгиеъ Еолвись а Егри-

. •

1
1

V.
V.
V,
1
1
•

'

1

(16) Микшисъ Юркгенайтисъ а
Янъ Балтромеяйтисъ . . .
1
f
(17)
Войтко
Боровикайтисъ
.
.
31
a дв трети впуст .
ИІ (18) Валюнчюсъ Щепутайтисъ • 1
•&І
(19) Кгрикгалъ а МиколайЯвайте 1
к (20) Юркгисъ Кальвисъ . . . .
7.
a дв трети впуст .
КД (21) Кгрикгаль Янайтисъ . . .
'
a дв трети впуст .
кв (22) Витко Боровикайтисъ . . ,
SI

1

. • .

кгуть Юхнайтисъ . . . .
a дв трети впуст .
61 (15) Петръ Рачайтисъ а Урбанъ
Бернатайтисъ

V.

кг (23) Миколай Янайтнсъ . . . .
a дв трети впуст .
КД (24) Юркгисъ Еальвнсъ . . .
a дв трети впуст .
Kg (25) Юркгисъ Петрикайтисъ . ,
a дв трети впуст .
КЗ (26) Тотъ же Юркгнсъ Петрикайтисъ
a дв трети впуст .

.
з

V.
«

-
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Въ границы того села на первшомъ м стцу есть штукъ л\ (40), которыхъ пустыхъ
3 (7), а на плат лг (3 3), на другомъ м стцу штукъ Т (10), на третьемъ м стцу мор.
кд (24), прутовъ si (16), на четвертомъ м стцу при ст н третьей вэлокъ г (3), мор.
кд (24), прутовъ дванадцать, на пятомъ м стцу моркговъ и (8), прут, в (2).
Повинность тыосъ селъ вышей менованыхь, окромъ волокъ вольныхъ, новыхъ и м сткихъ. Яко войтове, и подданые тое волости Плотельское передо мною постановенье небожчика его милости пана Лна Лешневского, старосты Городельского, показывали, же
такъ за держанья его милости въ кождый рокъ плачивали, то есть: съ кождое волоки
ос лое зъ стародавнее цыншу по три копы грошей литовскихъ, зъ волоки новое, а неос лое, пустое, по коп грошей, або яко можетъ быть постановено, збожья, стацій зъ
волоки стародавнее ос лое жита по кетвиртайни, а по другой кетвиртайны овса м ры
торговое Плотельское, а съ трохъ волокъ пшеницы кетвиртайня, ечменю кетвиртайня, за
сторожу, которую окупуютъ, ижбы на сторожу до двора не ходили, по грошей семнадцать, дровъ до двора по возовъ десети, дровъ будетъ ли того потреба зънову будоватн
и старое будованье оправовати и городити; с ножати дворные надъ р кою Солонтою войтовство Ренецкое, а другое Имборское покосити и до двора звести повинни. И пыталомъ
тыхъ подданыхъ Плотельскпхъ, естли бы м ли якое постановенье ревизорское, альбо чые
иншое, тогды они надъ то постаповенье пана Лешневского жадного иншого у себе м ти
не казали. И на то я впродъ менеяый Езофъ Козицкій для в домости до скарбу его королевское милости великого князства Литовского даломъ сесь инвентаръ подъ печатью,
моею и съ подписомъ власное руки моее письмомъ польскимъ. У того инвентару печать
одна притиснена, а подпись руки письмомъ польскимъ тыми словы: Józef Janowicz Kozicki ręką swą. Которыйжъ тотъ инвеятаръ звышмененый есть до книгъ земскихъ Жомойтскихъ уписанъ.

1585 года.
-Изъ рукопяснаго отд денія Внденской публичной библіотеви. (Отд лъ инвентарей).

33. Инвентарь им нія Раклиш къ, въ Лндскомъ пов т , принадлежащаго Ивану
Гл бовичу.
Begestr pomiary włóczmy y thesz posthanoweuia płathow у ynszych powinnosczy
wszeliakych na poddanych imienia Bdkliskiego, w powieczie Lidzkiem lieżącego, iasnie wielmożnego pana, iego mezi pana Jana Hliebowicza, na Dubrownię pana Trockiego,. podskarbiego ziemskiego w. x. Litewskiego, starosty Upithskiego etc, w roku teras jd§cim 158,5
dniow miesiącza Maia zaczętey, a skonczoney ynszych dniey у miesicczy w tnym ze roku
85, przes mie Sthanisława Jarmużewskiego, służebnika iego mezi, przy mierniku Chwie-
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dorze Rzepiechowskyem, z roskazania у poruczenia iego mczi uczyniony у spisany; wedłngktórego pomiary у postanowienia od święta świętego Marczina, niedawno mynęłego, na
rok pszyszły 1586 poczęły pełnycz poddany wszysthkie powinnosczy у robothy.

Wymierzanie paszniey dworney.
Paszny dworney we wszystkich trzech poliach; w iednym ograniczeniu, oba poł rzeky
Sólczy у nieczo zaymuiącz sczianą s kraynego polia rzeky Solcsysscza, grunthu srzedniego
na pachanie godnego wymierzono po włok 4, włók 12. A osobliwie w thymże ograniczeniu naydzie sie sianożęczy, liasow, chrostow у borowyzny włok Н/іЗ/О.
Summa wszystkych gruntów w thym ograniczeniu czyny włok 23/13/0.
Granica tey paśmy. Poczyna sie naprzecziwko stawku, na thęn czas pana Tomasza
Rudominy у małżonky iego paniey Połoniey Zarzeckiey, od rzeky Solc/ey ze wschodu słoncza
asz w graniczę у sczianę sioła Kowaliow strzelczow k. i. m. na południe. A w tey graniczę, albo scziauy strzeleckiey, dzielącz iedną, sczianą. trzecie polie Salskie sioła Bomołomczow do scziany boczney sioła Stawidanczow na zachód słońca. A od scziany, albo graniczę głowney Stawidanskiey miiaiącz dom Jerzego Borowskiego, a zaymuiąc wszystek dom
Stanisława Pilewicza, ziemienina kroi. iego mczi powiatu Lidzkiego, na połnoczy przes rzekę
Solczą do kopca narożnego, który iest przecziwko domów ziemian wyżey pomienionych
Borowskiego у Pilewycza у thes nieco Łuszczyka. A s tego kopca narożnego, dzieliąc у
granicząc iedną sczianą dwoie polie skrayne у srzednie, w rzekę Solczą, a trzeczie rzeką
Solczą asz do tego miescza у narożnyka do wschodu słońca, zamykaiąc ych у zawierzaiącz
kwadrath, skąd sie wzięło.

Próba dlużyny у szyrsyny teyże paszniey.
Dłużyna pierwszego połia od scziany sioła Strzelieczkiego Kowaliow у od osocznikow
Rudniczkych, sioła kroi. iego mczi Roszcziunczow, sznurów 39, a w poprzek sznurów 24.
W thym pierwszym poliu grunthu pospolitego czyny włok 10/10, tho iest: oromego grunthu
włok 4/0, a sianożęczy z schrostamy у gaymy włok 6/12. Dłużyna srzedniego polia
sznurów 46, a wpoprzek sznurów 14/5. W thym srzednym poliu grunthu pospolithego
czyny włok 7/12/10, to iesth: oromego włok 4/0, a siauożęczy z schrostamy, gaymy у
borowysraamy włok 3, morgów 12/10. Dłużyna skraynego trzeczkgo polia ku siołu kr. i.
mczi Wilkonskiemu sznurów 46, a wpoprzek sznurów ll/O. W thym trzeczim poliu skrayuym grunthu pospołithego czyny włok 5/18/20, to iest: oromego grunthu włok 4/0, a sianożgczy г schrostamy у liasy włoka 1/18/20.
.
Summa tego wszysthkiego gruntu paszieonego, wyzey mianowyczie pomienionego у w
granicach opisanego, czyny włok 23/13/0; s którego gruntu w srzednym polra tey to
paszniey nad rzeką Sołezą, wymierzono pliae aa dwór у folwark, na który у г ogrodamy
rachuifcz у kładąc zaifło sie gruntu mordów 7/13 Vi. Wszakoz щ to mmcm mkdzy
ieziana połia skraynego pasieanego z iedn§ stronę od wąehodu słońca, a z iragiey
40
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miedzy sczianą boczną sioła Wilkanskiego s południa, s trzeczią stronę miedzi sczianą także
boczną Popiską od zachodu słońca, a ś czwartą stronę za rzeką Solczą miedzy sczianą
główną sioła Kalietowiczow w iednym ograniczeniu na połnoci wymorgowano у gruntu
pospolitego z zaroslią, zaymuiąc у siedliscza Borowskiego у Lusczykowe, włok 2 у sianożęczi oba poł rzeki Solczy morgów 14/0, a to у s temi sanożęczmi rachuiąc, których sie
na dwuch miescach w thym przyczynku pasziennym od Marczina Bienkiewycza, boiarziua
kroi. iego mczi powiathu Lidskiego zai§to, morgów 2/28/9.
Summa wszystkiego gruntu w thym dwoygu ograniczeniu, wyiąwszy to, co sie wzięło
%
na pliac dworny, czinij włok 25/29/16 U.
Miedzi ktoremi wszystkiemy gruntami pasziennemi у ynszemi, yako sczianami są obłożone у zagraniczone, na rożnych miescach nayduie sie sianożęczi samych, to iesth:
Na 1 miesczu oba poł rzeku Solczysscza, począwszy od scziany boczuey sioła Roscziuncow osocznikow kroi. iego mczi Rudnickych у od drugiey scziany także boczney sioła
Kowaliow strzeleckiego iednim końcem, a drugim końcem az do rzeky Solczy do uroczyszcza
Sontoki, wymorgowano sianorzęci włok 1/2/15. JVa 2 miesczu nad Solczą rzeką, poczinaiąc
od uroczisscza Sątok, aż pod domamy starey sadziby Kalitowyczow ku gaczy starey ych
że sioła, wymorgowano sianorzęczi morgów 3/0. Na 5 miesczu, zacząwszy od gumien starych Kalitowskych, oba poł teyże rzeky Solczy, wymorgowano sianożęci morgów 6/0. Na 4
miesczu, tamże za domamy thychze Kalitowyczow oba poł rzeky Solczy, do mostu,
ktorey mosth iest na rzece Solczy pod Nahumkowszczyzną., gdzie teras dwór Raklisky, wymorgowano sianożęczi morgów 13/0. Na 5 miesczu od sadziby Nahumkowskiey obapoł
rzeky Solczy pierwszym końcem, a drugim końcem aż do scziany boczney sioła Popiskiego,
siauożęci dobrey wymorgowano włoka 1/23/10. Na 6 miesczu, od jelnika poczynaiąc Luszsczikowskiego pierwszym koncern, a drugim koncern aż pod gay olszowy Rakliski sianożęczy poczęsczy z zaroszlią wymorgowano włok l/l2/lO. Na 7 miesczu, poczynaiącz iednym koncern od scziany głowney Wilkanskiey po tamthey stronie gaiu olszowego ku
rezom Salskim, a kończąc ych drugim końcem po wrota starego dworca Rakliskiego у po
sadzawkę, sianożęczi у zaroslij wymorgowano włok l/ll/O. Na 8 miesczu, począwszy od
grobelki około ogroda przesz oliesznik, a kończąc do sczian bocznych sieła Roscziunczow
osocznickiego у Kowalow sioła strzelieczkiego, to iest do tego miescza, zkąd sie the sianożęnczi, które są właszny dworney, poczęli morgowacz, wymorgowano sianożęczi wszytkich
włoka 1/16/15.
Summa tych wszytkich sianożęczi, które są w pasny dworney Rakliskiey, czyni włok
7/26/20.
Zabranie gruntu у sianożęczi osocznika k. i. m. sioła Rosciunczow Stasia Pilewycza
w pasnią skrainego polia przy scienie boczney pasienney, nad rzeką Solczyszczem od
wschodu słoncza założoney, morgów З/2/О, tho iesth: sianożęczi prętów 20, a gruntu oromego podłego piaskowatego morgów 2/12.

Za tho yemu odmiana oddana у ukazana gruntem у sianoźęczmi iego mczi pana
Trockiego. Na 1 miesczu ш rzeką Solczą, uroezyszczem u Szuntokach, grunta sianoźftnego,
od Borowskiego у Pylewicza, zyemian bywszych powiatu Lidzkiego, nabytego zamyan%

- 315 —
у kupnym, dalio mórg l/7/O. A na 2 miesczu tamże za ścianą boczną pasienną od wschodu
słoncza za rzeką Solczyszczem w Turgkliskach. gruntu podłego, takowego, yakowy sie tesz
u niego wzioł, morgów 2.
Summa tliego dania czynij wszytkiego mórg. З/7/О.

S i o ł о В D t r i ш а и с z y.
W nim gruntu srzedniego włok 12.
Thego sioła sadziba w srzednym 'poliu przy rzece РоЫагпирсге. Które włoki przyięły
na powinnosczy. 1) Aliekszy Butrimaniecz, włoka 1, wołów 2, kliacz 2; 2) Sthanisław
Butrinmniecz, włoka 1, na woijtowstwo woln.; Щ Urban Suczkowycz, włoka 1, wołów 0,
klacz 0: 4) Aliekszy Praczkowycz włoka 1, wołów 2, kliacz 1; 5) Andrey Łukaszewycz.
włoka 1, wołów 2, kliacz 1; 6) Misius Kurowycz, włoka 1, wołów 1, kliacz 0; 7) Andrey
Piewycz, włoka 1, wołów 2, kliacz 0; 8) Atguszthyn Prackowycl włoka 1, wołów 2,
kliacza 1; 9) Urban Praczkowycz włoka 1, rwołow 2, kliacza 1; 10) Marczin Piliunas
przyął włoki 2, wołów O, kliacz 0; a włoki 2 pusta; 11—12 pusta.
Poiwnnoscs s tego sioła, iako z włok osiadłych, czynszu gołego groszy 28; żyta czystego
beczka Wilienska iedna, a tę posiacz у zabronowacz na paszny dworney swego dnia; owsa dobrego
takąż beczkę iedną; gęś iednę; kapłuny dwa; iaiec 20, albo grosz za iaica; za stacyą wszystkę,
to iesth, za jałowicze у barany z każdey włoki po groszy szescziu; к temu robota na
thydzien dny trzy z włoki; tłok według ustawy k. i. m. dwanasczio, po dwa z włoki; na
gwałty dworny trzykrocz przes rok wszysczi z dimu; to iesth: do orania pareniuy dzień
ieden z wołmy abo s końmy, do sprzątania siana dzień ieden, do żyta zęczia albo zboża
dzień ieden. Wszakos staw, ogień у sąsiad, to nad tho gwałth osobliwy, czego Boże ubroń.
Podwoda coleyą iedną nie daliey, iedno do Szeslawia, do Onikszth у do £ęthup, to iestb
za mil 20, alie tha rzadka tak dalieko, yeno raz w rok, alie do Wilna, ile razów trzeba.
Straż od roku do roku coleyą do dworu; do pliewydła żonky przes rok raz będą powinny
z każdey włoky, a nie więcey; a na robothę powinny będą przychodzycz у stanowycz sie
na mieszczu naznaczonym, jako słoncze wschodzy; a schodzycz z robothy skoro po zachodzie słoncza; a robothę ma zakazacz woyth, abo urzędnik; a któryby za zakazaniem
takowym na robothę nie wyszedł, tedy za takowe nieposłuszeństwo ma robicz za ieden
dzień dwa dny, nieschodząc z dwora; a za drugy dzień dny cztery, także z dwora nieschodząc; a iesliby wszystkie trzy dny nie wyszedł, abo na szescziu niedzieliach dopusczyłby
sie tego, zwłaszcza lieczie po razu na thydzien, tedy za to cały thydzien w okowach ma
robicz we dworze, a po tego dniu urzędnikowy barana ma dacz; a gdzieby у pothym był
uporny, tedy chłosta u dyby; a wszakże iesliby dla choroby nie mógł wyniscz na robotę,
takowy ma ozuaymiez urzędnikowy albo woytowy przez sąsiada człowieka dobrego, a
urzędnik ma do niego zjachacz у ogliądacz go у zrozumiawszy ąłuszną przyczynę, nie ma
go żadną wyną s thych namienionych karacz. Alie jeśliby za yaką inszą przyczioą tey
robothy zbyez chciał, tedy ma za sie posłacz kogo innego na tnę robothę p«i th§ wyn§
"wyżey opisaną. A żaden się od robothy nie ma odkupowacz; a gdzie by to шф, było prze-
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Triedziono, : złodzieyską, wyną ma bydz karan. Odpoczynku thym,' którzy z bydłem robią,
przed obiadem godzina iedna, w południe godzina, od wieczora godzina; a którzy piesso
robią, tym odpoczynku w the czasy iedno po poł godziny; a to tylko czasu letniego na
wielkym dniu.
•
Granica tego sioła poczyna sie od wschodu słońca ku południu od scziany głowney
strzelieczkiey trzeciego skraynego polia ych sioła aż do gruntów ziemian k. iego mczi panów Jundziłow młodych, pana Hawriłowycza у pana Narkuskiego, dworzanina k. i. mczi,
na południe, a s tego naroznyka, zaiowszy nieco gruntów thychże wyżey pomienionych
ziemian k. i. m., aż pod siołko ych spoinę EykstansŚe na zachód słońca, a od tego węgła
ż naroznyka graniczy sie sczianą w bok scziany srzedniego polia; a potym za sczianą
iedną srzedniego у skraynego polia, копстату aż do grunt#w imienia Woszkielowskiego; a
s tego naroznyka kończy sie az do scziany głowney strzelieckiey ku pułnoczy. A tą
sczianą strzeliecką zabopolną ku wschodu słoncza do tegoż miescza, skąd sie granica zaczęła, zamykaiącz obrąb у ograniczenie temu siołu Botrimanskiemu.

Próba dłużyny yszyrzyny.
Dłużyna pierwszego у srzedniego polia rezom 19 po sznurów 38, a poprzek thym
że obiema dwum poliom po prętów 8, czyni na każdą rezę po morgów 10/4, a rezom
piączi dłużyny po sznurów 34, czyny po morgów 9/2, którym rezom piączi naddawek
dano w konczu włok skraynego polia przy sczienie tilney po morgów l/2. Dłużmy trzecziemu poliu skraynemu po sznurów 29, a poprzek po prętów 9, cziny na każdą rezę
po morgów 8/21.*Themu poliu naddawek przydano w konczu włok pierwszego у srzedniego
polia za sczianą tilną na każdą rezę po mórg 1/13.
Zabranie gruntów i. m. pana Marczina Palieckiego, marszałka kroi. iego mczi, starostny
Eyszyskiego. od imienia iego mczi Hornostaiskiego sioła Macziunczow, w pomiarę włok sioła
Butrimanskiego i. m. pana Trockiego w rezy srzedniego у skraynego polia w roku 1585,
miesiącza Nowębra. Na 1 mieysczu w konczu włok srzedniego polia przy sczienie głowney
Botrymanskiey nywę grunthn podłego uroczyszcza Degiesi у przy ziemiach pana Rodominowych
тоге 1/5/1 Na 2 mieysczu tamże podlie teyże nywy także w konczu włok tegosz polia srzedniego
nywę mllowatą gruntu podłego uroczyszcza Degiesi prętów 16/0. Na 3 mieysczu tamże
w thym poliu srzednym polia oromego, sianożęczi у z zaroslią przy sczienie głowney uroczyszcza Degiesy, morgów 4/24/9 V«. Na 4 mieysczu tamże w thym poliu srzednym niwę
gnmthu srzedniego uroczyszcza Wyduczieies, w niey prętów 25/5. Na 5 miesczu w skraynym poHu sianożęczi zaroszlią uroczyszcza w Szulneliach, morgów 3/5. Na 6 miesczu tamże
w thym poliu skraynim nywy у z sianożęczią uroczyszczem Wyduczieies, morgów 1/28/0.
Na 7 miesczu tamże podlie teyże sianożęczy w tym że poliu skraynim sianożęczi uroczyszczem Wyduczieies, morgów 2/6/0. Na 8 mksczu miedzy drogami, które drogi yd% do
Ńarkaszyszek у do sioła «Macziunczow, nywa zaktowatha gnrathtt srzedniego uroczyszcza
tarpultrumis, mórg l/O.
•
Samma tego wszystkiego zabrania grantu pospolitego
Mórg. 25720/54*.

. , . » „ •
елтч
w
od sioła Maezionezow c^yny
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Za • tlio odmiana oddana у uczyniona iego mczi papu marszałkowy grunthamy iego
mczi pana [Trockiego, od sioła Butrimanskiego po pomierzę pozostałemy, temuż siołu
Macziunskiemu z wyż pomienionema w thyrnże roku 85 dnia 9 Decembra. Na 1 mięsem
w skraynym роЦд sioła Macziunczow iego mczi pana marszałka imienia Hornostaiskiego
miedzy sezianą główną у boczną na rogu niwę grunthu.srzedniego, uroczyszczem Mirkikłas
у podlie droga idzie do Narkuszyszek, morgów 10/18/0. Na 2 miesczu podlie seziauy
boczney sioła Macziunczow poczyna sie nywa grunthu srzedniego, od gruntów panów
Jundziłow młodych, końcem kończy sie asz do' drugiey,/która droga idzie do Narkuszyszek, uroczyszczem Bliudzina, morgów 2/21/5'/a- Na 3 miesczu tamże za thąz drogą,
która droga idzie od sioła Eyksztanskiego do Narkusziszek, miedzy gruntamy sioła Macziuuskiego niwa gruntu srzedniego uroczyszczem Mirkikłas, morgów 2/22/17*. Na 4 miesczu
tamże podlie theyże uywy miedzy thymysz gruntamy sioła Macziunczow nywky dwie,
iedna podlie drugiey uroczyszcza Sargokalnos grunthu srzedniego, prętów 29/0. Na o
miesczu tamże w kończu Mirkiikłfj^: niwa zakłowata uroczyszczem Kudros grunthu srzedniego, w niey morgów 1/5/5.
Summa oddania gruuthamy iego mczi pana Tropiiego sioła Butrimanskiego czyny
morgów 18/6/2.
Więczey sie nad zabranie oddało morgów 2/15/б3/< s they przyczyny, iż sie wzięło
• do kilku morgów siauożęczi iego mczi рада Marszałkowych, a gołymi sie grunthy za nm
oddało.
Zabranie gruntów ziemian k. i. mczi pana Gabrielia Narkuskiego, dworzanina k. i.
mczi. pana Jakuba Hawriłowycza у panów Jundziłow inłodych, sioła ych mczi spornego
Eyksztanskiego, w pomiarę włok sioła Butrimanskiego iego mczi paua Trockiego, w rezy
polia srzedniego у skraynego przy sezienie thylney у przy sezienie boczney, które seziauy
założone są od siołka ych mczi Eyksztanskiego w roku panskiem 1585, dniow mcza Nowembra.
A naprzód: poddanego pana Narkuskiego, dworzanina kr. iego mczi zabrano: Na 1
miesczu przy szezienie boczney sioła Butrymauskiego polia skraynego w rezach niwa gruuthu srzedniego у z sianożęczią uroczyszczem Bałoś morgów 1/15/5. Na 2 miesczu tamże
w thyin poliu skraynym sioła Butrimanskiego niwa z zaroslią uroczyszczem Kłones, morgów l/8. Na 3 miesczu tamże w thym poliu skraynym sioła Butrimanskiego niwa grunthu
srzeduiego uroczyszczem Kłones, morgów 0/16/0. Na 4 miesczu tamże w thym poliu skraynym w kończu włok podlie seziany głowney niwa grunthu srzedniego uroczyszczem Trakines, morgów 1/15. Na 5 miesczu tamże w thym poliu skraynym nywa grunthu podłego
uroczyszczem Szylines, prętów 23/0. Na 6 miesczu tamże w tym poliu skraynym niwa
gruuthu srzedniego uroczyszczem Trakines, morgów 2/15. Na 7 miesczu tamże w kończu
włok sioła Butrimanskiego polia srzedniego przy sezienie głowney niwa gruntlm srzedniego
uroczyszczem Trakines, prętów 26/2 */,. Na в mięsem w srzednim poliu za siołem у za
rzeczką Poblaznupką przy sezienie strzelieckiey głowney, uroczyszczem w BaJcsdacfi, sianot§czi у zaroslią, morgów 2/6 7a.
Summa zabrania poddanego pana Narkuskiego grunthu pospolitego czyny mórg: 11/5/2 7;s.
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Zabranie gruntu poddanego pana Jakuba Наг гпогоусга tegoż sioła EyJcsztansMego.

Nal

-miesczu przy sczienie thylney у przy sczienie boczney sioła Butrimanskiego polia skraynego w rezach nywa grunthu srzedniego у poczeszczy sianożęczy uroczyszczem Balos morgów 1/15/5. Na 2 miesczu tamże, w thym poliu skraynym sioła Butriman^kjego niwa grunthu srzedniego uroeif szczem Кіотеэ^ morgów 1/8. Na 3 miesczu tamże w tym poliu skraynym sioła Butrimanskiego niwa grunthu srzedniego uroczyszczem Kłones, morgów l/б/О.
Na 4 miesczu tamże w tym poliu skraynym w kończu włok przy sczienie główney niwa
grunthu srzedniego uroczyszczem*frakines, prętów 23/0. Na 5 miesczu tamże w kończą
włok polia skraynego niwa grunthu srzedniego uroczyszczem Trakines, prętów 20/0. Na 6
miesczu tamże w konczu włok polia skraynego pustowszczyzna uroczyszjftm Szylines,
niwa żakłowata uroczyszczem także у z zahułkiem SzylinesIgTuothu podłegffthorgow 3/5.
•Na 7 miesczu tamże przy theyże sczienie głowney w konczu włok tegosz polia skraynego
niwa grunthu srzedniego uroczyszczem Trakines, mórg 1/22/5. Na 8 miesczu w poliu
srzednym w konczu włok scziany głowney niwa grunthu' srzedniego uroczyszczem Szylines
prętów 26/7<. Na 9 miesczu w srzednim poliu za siołem у za rzeczką Pobłaznupką w
konczu scziany thilney у przy sczienie głowney Strzelieckiey sianożęczy uroczyszczem w
Baksztach у zaroszlią, morgów 2/6 Va.
Summa zabrania poddanego pana Hawryłowyczowego grunthu pospolithego cziny morgów 13/12/5 7*.
Zabranie gruntu poddanego panów Jundziłow młodych thegoz sioła EyTcsztanskiego. Na 1
miesczu przy sczienie tilney у przy sczienie boczney sioła Butrimanskiego polia skraynego w
rezach niwa grunthu srzedniego у poczęszczi sianożęczi uroczyszczem Balos, morgów 1/15/5.
Na 2 miesczu tamże w thym poliu skraynym sioła Butrimanskiego niwa grunthu srzedniego
uroczyszczem Duobines, prętów 7/4. Na 3 miesczu tamże w thym poliu skraynym sianożętka zarosła chrostem uroczysczem Klones mórg 1/3. Na 4 miesczu tamże w thym
poliu skraynym niwa zarosła uroczyszczem Klones morgów 2/16/0. Na 5 miesczu tamże
w tliym poliu skraynym w konczu włok przy sczienie głowney niwka uroczyszczem Trakines prętów 5/5. Na 6 miesczu tamże w thym poliu skraynym w konczu włok scziany
głowney niwa uroczyszczem Trakines prętów 8/0. Na 7 miesczu tamże w thym poliu
skraynym w konczu włok przy sczienie głowney niwa grunthu srzedniego uroczyszczem
Trakines prętów 3/0. Na 8 miesczu tamże w thym poliu skraynym w końcu włok przy
sczienie głowney niwa grunthu podłego uroczyszczem Szylines, mórg 1/18. Na 9 miesczu
tamże w thym poliu srzednym za sczianą srzedniego polia tusz niwa uroczyszczein Szylines grunthu podłego prętów 22/5. Na 10 miesczu tamże w thym poliu srzednym w koncza włok przy sczienie głowney niwa grunthu srzedniego uroczyszczem Szylines prętów
ll/O. Na U miesczu tamże w thym poliu srzednym za siołem у za rzeczką Pobłaznupką,
w konczu scziany tylney od grunthow Iwaszkiewyczowych у przy sczienie głowney strzelieczkiey sianożęczi zarośli uroczyszczem w Baksztach morgów 2/6/5.
Summa zabrania .poddanego panów Jundziłow młodych grunthn pospolitego czyny
morgów 10/26/4.
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Summa zabrania wszystkiego grunthu ych mczi wyżey pisanych panów sioła ych
3
Eyksztanskiego czyny włok l/5/l4/l /<.
Za tho ych mczi z ieduego wszystkiem razem oddana odmiana gruntami iego mczi
pana Trockiego od sioła Butrimanskiego, do sioła Eyksztanskiego ych mczi przyległymy.
Na 1 miesczu pod domamy sioła ych mczi Eyksztauskiego podlie scziany boczney polia
skraynego sioła Butrimanskiego у podlie scziany tylney przy gruncziech у mienia iego mczi
pana Narkuskiego Woszkieliowskiego sianożęczi uroczyszczem Paburnaweydziey na dwu
miesczach, morgów З/8/О. Na 2 miesczu tamże pod thymże siołkiem ych mczi Eyksztauskiein, począwszy od płotu uliczi ych, podlie drogy, która idzie do Narkuszyszek, у podlie
scziany boczney skraynego polia nywa grunthu srzedniego у z sianożęczią uroczyszczem
JEgunis morgów 4/4/6. Na 3 miesczu tamże za tąż drogą, siołka Eyksztanskiego, która
idzie do Narkoszyszek, niwa grunthu srzedniego uroczyszczem Sargokalnos morgów 4/ll/5,
Na 4 miesczu tamże za tąż drogą siołka Eyksztanskiego, która droga idzie do Narkuszyszek, niwa grunthu srzeduiego konczem ku Kudry у zakłem, uroczyszczem Sargo kaluos,
morgów 8/19/5. Na 5 miesczu w tę stronę drogi podlie scziany boczney skraynego polia
asz do scziany głowney konczem nywa podługowata uroczyszczem Akmeninga, morgów
З/іО/О. Na 6 miesczu tamże pod gumnamy tegoż siołka Eyksztanskiego nywa у z sianożęczią grunthu srzedniego od siołka Pobłażnupskiego grunthu uroczyszczem Welnagulcziey
morgów З/15/О. Na 7 miesczu w konczu scziany boczney у głowney na rogu sioła Pobłażnupskiego niedaleko domów sioła Eyksztanskiego uroczyszczem niwa grunthu srzedniego
Mołyczka, nywa podługowata, morgów 2/25/0. Na 8 miesczu tamże w konczu włok sioła
Pobłażnupskiego polia srzedniego za sczianą główną Pobłaznupską niwa grunthu srzedniego
uroczyszczem Mołyszka morgów З/15/о. Na 9 miesczu tamże podlie teyże scziauy głowney
siołka Pobłażnupskiego nywa grunthu srzedniego podlie drugiey Eyszyskiey uroczyszczem
Kłonenos morgów 2/1 O/O.
Summa oddania za grunth ych mczy gruntamy iego mczy pana Trockiego od sioła
Butrimauskiego у od sioła Pobłażnupskiego, do sioła Eyksztanskiego ych mczy przyliegłymi
у zrzęcznymy, czyny włok 1/5/26/6.
Wieczey sie oddało prętów 14/4 2. Czego sie ustąpiło wiecznymy czaszi w używanie ych mcziom wzgliędem zgody у dobrey przyazny sąsiedzkiey.
Zabranie gruntów iego mczi pana Gabriela Narkuskiego, dworzanina kroi. iego mczy
ymienia iego Woszkieliowskiego we włoki sioła Butrimanskiego pierwszego у srzeduiego
polia iego mczi pana Trockiego. Na 1 miesczu w konczu scziany tilney scziana srzedniego
polia zaszła, począwszy od rzeczky Pobłaznupki, w konczu rezach zabrało sie liasu dobrego
sianożęczi uroczyszczem w Baksztach, morgów З/24/З. Na 2 miesczu tamże w thymże poliu srzednym miedzy sianożęczmy iego mczi pana Trockiego, konczem az do scziany tilney
Butrimanskiey, sianożęcz uroczyszczem Pabędratnedds, albo Uboiach, prętów 19/8.
Summa zabrania wszystkiego grunthu pospolitego do włok sioła Butrimanskiego czyny
Jtnorgow 4/I4/I.
Oddam za tho odmiaua gruntamy iego mczi pana Trockiego od sioła Butrimunskiego
panu Narkuskiemu, dworzaninowy k. i. ш., do ymienia Woszkieliowskiego przyleglim у
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zrzęcznym. Na 1 miesczu za sczianą, tilna, sioła Butrimanskiego, bokiem do scziany główney Strzelieckiey w konczu they niwy Kuliow, a drugim koncern podlie grunthu ymienia
pana Narkuskiego uroczyszczem Szlimnas morgów 4/16/9 2.
Więcey oddano nad zabranie prętów 2/8 г, bo tak rowney rzeczy nie było, na czo
zaściankiem opisowacz.
Zabranie gruntów iego mczi pana Tomasza Rudomini—rothmistrza króla iego mczi
у małzonky iego pany Połoniey Iwanowey Zarzeckiey, od ymienia Solecznickiego pomiarą włoczną we włoki sioła Butrimanskiego, w pierwsze у srzednie polie iego mczi pana
Trockiego. Na 1 miesczu w konczu włok sioła Butrimanskiego przy sczienie głowney Butrimanskiey zabrano w końcu włok polia pierwszego у srzedniego od sioła Drudowskiego,
miedzy grunthamy panów Jundziłow młodych, pana Narkuskiego, dworzanina kroi. iego
mczi у pana Palieckiego—marszałka kr. iego mczy, sioła Macziunczow na trzech miesczach grunthu oromego srzedniego у podłego у po częszczi sianożęci у zaroslią uroczyszczem Paliepies у Noreykiszkes, morgów 10Д6/3 /2.
Za to sie odmiana uczyniła panu Rudoininie у paniey małżonce iego gruntami Trumpanskiemi z iednego przy inszey odmienię, która iesth oddana za grunthy ychże Solecznickie, w pasznią, dworną, Rakliską. zabrane. Zabrało się gruntu pospolitego koniuchm kroi.
iego mczy Szarkowyczow do sioła Butrimanskiego w polie srzednie у skrayne według opisania reiestra pomiarnego nieboszczyka pana Stanisława Eayskiego, po rożnych miesczach
włok 3/4/29 Vi.
Za tho grunthami iego mczi pana Trockiego tegoż sioła Butrimanskiego do włok
sioła Kowaliow strzelców kr. iego mczy, którzy nie mieli włok zupełnych w końcu włok
swych polia sadzibnego у skraynego, oddano po rożnych miesczach włok 2/0/0. A nad tho
do dzierżawy Eyszyskiey iego mczi pana Marczina Paleckiego—marszałka kroi. iego mczi,
oddało sie po rożnych miesczach tez grunthamy Butrimanskiemy iego mczi pana Trockiego, wypełniaiąc zupełną, odmianę.
Naprzód: na 1 miesczu, podlie drogy, która droga ydzie z sioła Eyksstancow do sioła
Macziuncow, iednym koncern podlie Apidemiow sioła Macziuncow, a drugim koncern aż do
scziany głowney tegoż sioła Maczinnskiego, polia oromego grunthu srzedniego uroczyszczem
Mirkiklas morgów 17/27. Na 2 miesczu, tamże, w końcu włok polia skraynego sioła Macziuncow niwa grunthu srzedniego zakłowata uroczyszczem Rękawa, mórg. 1/23/5. Na 3
miesczu. tam że, przeciwko polia sadzibnego, miedzi gruntami sioła Macziuncow niwa gruntu
srzedniego uroczyszczem Takiues morgów 4/8/0. Na 4 miesczu, tamże, podlie teyże niwy,
przeciwko sadziby sioła Macziuncow, niwa grunthu srzedniego zakłowata uroczyszczem Takines mórg 1/0. Na 5 miesczu, w klinie, podlie drogi, która idzie do Narkuszyszek,
miedzi grunthami sioła Macziuncow, niwa gruntu srzedniego zakłowata uroczyszczem Takines pręt. 17/0. Na 6 miesczu, tamże, miedzi drogami temisz zwysz poinienionemi у miedzi
grunthami tegosz sioła Macziuncow, niwa gruntu srzedniego У poczęszczi sianożęczi z zaroslią morgów 7/27/8 2. Ла 7 miesczu, tamże, miedzy temysz drogami, które drogi Щ
do Narkusziszek у do sioła Macziuncow у miedzy gruuthami tegosz sioła Maczianskiego^
niw» gruuthu srzedniego uzoczyszczem Ylga morgów. 3/29/0.
.
'
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Summa oddanego grunthu do dzierżawy Eyszyskiey czyny włok l/7/12/з г.
Zasczianki thego sioła Butrimanskiego, które po oddaniu odmian na naddawki do rez
niezupełnj^ch pozostały za sczianą tylną skraynego у srzedniego polia miedzy gruntami
imienia Woskieliowskiego pana Narkuskiego. Na 1 miesczu, za scijaną tilną, miedzy grunthami imienia Woskieliowskiego iego mczi pana Narkuskiego, niwa grunthu srzedniego
у z zaroslią у poczenscy szanożęczy uroczyszczem w Baksztach Spokawkies, mórg. б/20/О.
Na 2 miesczu, tamże za tąż sczyaną, tilną sioła B.utrimanskiego srzedniego polia sianożęczy
у z zaroslią, uroczyszczem Geyscziunas Berzys, morgów l/l4/0. Na 3 miesczu, tamże za
tąż sczianą, tilną., bokiem do scziany głowney strzelieckiey, niwa grunthu srzedniego uroczyszczem Ukuliach, mórg. 6/19/8. Na 4 miesczu, tamże, podlie scziany głowney strzeliec1
kiey konczem, a drugim konczem podlie scziany rezow Pobłaznupskich, która sczianą zało
żona od grunthow imienia Woskieliowskiego, niwa grunthu srzedniego zakłowata uroczyszczem Slininas, morgów 2/25/8/0.
Summa thego wszytkiego grunthu czyni morgów 17/19/6.
Który wszytek grunth przydano w nadawky themu siołu, yako sie wyżey opisało у
pomieniło przy opiszaniu dłużyny у szyrzyny wszytkich trzech poi.

Sioło

P o b ł a z u u p i e .

W nim gruntu dobrego włok 6.
Tego sioła sadziba w srzednim poliu nad rzeczką Pobłaznupką.
Te włoki przyieli na powinnosczi: 1) Jazelis Daszkowycz z Janelein Gaiżunem włoka 1,
woł 1 у kliacza 1; 2) Januk Mikuczionis włoka 1, woły 2, kliacza 1; 3) Czepas Laurinonis włoki 2, a V* włoki Macziey Bogdononis, woły 2, kliacza 1; 4) Staś Daukszonis
włoka 1, woły 2, kliacza 1; 5) Bartłomiey Grygowycz włoka 1, woły 2, kliaczy 2; 6)
Macziuk a Waliuk Grigowicze włoka 1, woły 2, kliacza 1.
Powinność. S tego sioła, iako z włok cziahłych, czynszu gołego groszy 28. Żyta
czystego beczka Wilienska iedna, a tę posiacz у zabronowacz na paszny dworney swego
dnia. Owsa dobrego takąż beczka iedua, gęś iednę; kapłuny dwa; iaiec 20, albo grosz za
iaicza; za stacyą wszystkę, to iesth: za jałowice у barany z skażdey włoki po groszy 6;
к temu robota na tydzień dny trzy z włoki; tłok według ustawy k. i. m. dwanasczie, po
dwa z włoki; . na gwałt dworny trzykrocz przez rok wszysczi z dymu, to iesth: do orania pareniny dzień ieden z wołmy, abo s końmy, do sprzątania siana dzień ieden; do żyta
żęczia albo zboża dzień ieden; wszakosz staw, ogień у sąsiad, to nad to gwałt osobliwy,
czego Boże ubroń. Podwoda coleyą iedna nie1 daliey, iedno do Szesławia, do Onikszt у do
Łęntup, to iest za mil 20, alie у ta rzadko tak dalieka у ieno raz w rok; alie do Wilna
ylie razów trzeba; straż od roku do roku eoleyą, do dworu; d© pliewidła żonky przez rok
raz będą powinny z skażdey włoki j a niewięczey; a na robothę powinny przyehodzycz у
stan©wicz sie na miesczu naznaczonym, yako słoneze wschodiy, a sćhodzycz ш robothy
skoro po zachodzie słoncza; a robothę malakaiacz woyth, abo urzędnik; a który by m
zakazaniem takowym na robothę nie wyszedł, tedy za takowe nieposłuszeastwo m& robyets
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za ieden dzień dwa dny nie schodząc z dwora, a za drugy dzień dny cztery, także z
dwora nie schodząc; a iesliby wszystkie trzy dny nie wyszedł, abo na szescziu niedzieliach
dopuszczył by sie tego, zwłascza lieczie po razu na thydzien, tedy za tho cały thydzien
w okowach ma robycz we dworze; a po tegodniu urzędnikowy barana ma dacz; a gdzie
by У pothyin był uporny, tedy chłosta u dyby. A wszakże jeśliby dlia choroby nie mógł
wyniscz na robothę, takowy ma oznaymycz urzędnikowy albo woytowy przez sąsiada, człowieka dobrego; a urzędnik ma do niego ziachacz у ogliądacz go у zrozumiawszy słuszną
przyczynę nie ma go żadną wyną s tych naniienionych karacz. Alie iesliby za iaką ynszą
przyczyną they robotny zbycz chciał, tedy ma za sie posłacz kogo innego na thę robothę
pod thą wyną, wyżey opisaną. A żaden sie od robotny niema odkupowacz, a gdzie by to
nań było przewiedziono, złodzieyską wyną ma bydz karan.
Odpoczynku thym, którzy z bydłem robią, przed obiadem godzina iedna, w południu
godzina, od wieczora godzina; a którzy pieszo robią, thym odpoczynku w the czasy iedno
po półgodziny; a to tylko czasu letniego na wielkim dniu.
Granica tego sioła: poczyna sie od wschodu słońca ku południu od scziany nowey,
która scziana założona od gruntów ymienia Woszkieliowskiego, także też у ku gruntom
ziemian kroi. iego mczy pana Hawryłowycza у panów Jundziłow młodych; a drugim bokiem poczina się od naroznyka na zachód słońca te dwie polie asz przez rzeczkę Pobłaznupkę do sianożęczi Mieluczewyczowych, a s tego narożnika az do scziany tilney sioła
Bomotowycz ku połnoczy; a od tey scziany tilney ku wschodowy słońca, skąd sie granica
zaczęła tym dwiema poliom zamykaiąc obrąb; a trzeciego polia poczyna sie granica od
boku pierwszego polia asz do narożnyka scziany boczney sioła Romotowyczow, a kończy
sie pierwszimy koncamy od południa ku połnoczy do scziany głowney sioła strzelczow k.
i. m. A drugim bokiem ku wschodu słońca tą sczianą głowuą strzelieczką asz do zaścianków sioła Butrimanskiego у przy gruncie ymienia Woszkieliowskiego, asz do thego kopca
narożnego, skąd sie granica zaczęła temu poliu, zamykaiąc kwadrath swoy.

Proba

dłużiny

у

szirżyny.

Dłużyna pierwszego polia tym rezom szescziu, którym sie grunth zabrał od dworca
iego mczi pana Gabriela Narkuskiego, dworzanina kroi. iego mczy Woszkieliowskiego, po
sznurów 37/5, a poprzek po prętów 5, czyny na każdą rezę po morgów 6/7 Vs. Temusz
poliu pierwszemu przydano naddawek do thych szescziu rezow za sczianą boczną sioła Romotowycz у w konczu thychże rezow polia skraynego у przy boku polia srzedniego wymorgowano do każdey rezy po morgów 3/22 Va, czyni morgów 221/*.
Dłużyna srzedniego polia po sznurów 15, a w poprzek po sznur. 1, czyny mórg. 5.
Naddawek themuż polyu srzedniemu w konczu thych że rezow srzedniego polia sadzibnych
у przy sianożęcziach pana Mieliechowycza morgów 4/18. S thych przydano do każdey
rezy po prętów 23/0. К temu temusz poliu srzedniemu naddawek przydano za sczianą
boczną sioła Romotowycz у za główną do każdey rezy po morgów 4/7, czyni w każdy
rez morgów IO/O.
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Dłużyna trzeciego polia od Mieliechowycza po sznurów 20, a w poprzek po prętów
16, czyny morgów 10/20 na każdą rezę spełna.
Zabranie gruntów ziemian kr. iego mczy panów Jundziłow młodych odsiołka ych mczy
Eyksztauskiego we włoki sioła Pobłaznupskiego w polie skrayne iego mczi pana Trockiego.
Na 1 miesczu w konczu włok sioła Pobłaznupskiego polia skraynego przy sczieuie głowney у przy sczienie boczney na rogu, która scziana założona od grunthow thychze ziemian
zwysz pomienionych, niwa grunthu srzedniego uroczyszczem Piliunamedzis, prętów 14/8.
Na 2 miesczu tamże w thym poliu skraynym sioła Pobłaznupskiego w konczn włok przy
theyze sczienie boczney у głowney na rogu niwa grunthu srzedniego uroczyszczem Piliunamedzis
prętów 12/0. Na 3 miesczu tamże w thym poliu skraynym w konczu włok polia skraynego
przy sczienie głowney niwa grunthu srzedniego у za gaiem uroczyszczem Piliunamedzis,
morgów 4/23/0. Na 4 miesczu tamże w tym poliu skraynym sioła Pobłaznupskiego za
gaiem przy drodze, która droga idzie do pana Palockiego niwa grunthu srzedniego uroczyszczem Powysznis. morgów О/24/б.
Summa zabrania grunthu pospolitego czyny mórg б/14/З.
Oddana za to odmiana gruntami iego mczi pana Trockiego od sioła Butrimanskiego
panom Jundziłom młodym do sioła Eyksztanskiego ym przylieglim у zręcznym. Na 1
miesczu w konczu włok sioła Pobłaznupskiego podlie scziany głowney na rogu niwa grunthu
srzedniego uroczyszczem Klonenosgaly, morgów 4/13/5. Na 2 miesczu podlie scziany boczney sioła Butrimanskiego polia skraynego oba poł drogi, która droga idzie do Narkusziszek od tego siołka Eyksztanskiego niwa grunthu srzedniego uroczyszczem Sargokalnos,
morgów 2/2/5.
Summa oddania gruntem iego mczi pana Trockiego panom Jundziłom młodym do
tegosz sioła Eyksztanskiego czyny mórg 6/16/O.
Zabranie gruntów ziemianina k. i. m . pana Jakuba Hawriłowycza od siołka Eyksztanskiego we włoki sioła Pobłaznupskiego polia skraynego iego mczi pana Trockiego. Na 1
miesczu w konczu włok sioła Pobłaznupskiego polia skraynego przy sczienie głowney у
przy sczienie boczney na rogu, która scziana założona od gruntów thychze ziemian zwyz
pomienionych niwa gruntu srzedniego uroczyszczem Piliunamedzis, morgów і/б/0. Na 2
miesczu tamże w tim poliu skraynym podlie theyze scziany boczney w konczu włok niwa
grunthu srzedniego uroczyszczem Piliunamedzis, morgów l/7/0. Na 3 miesczu tamże w
thych włokach polia skraynego sioła Pobłaznupskiego niwa grunthu srzedniego uroczyszczem w Powiszniach, prętów 12/0.
Summa zabrania grunthu Jakuba Hawriłowycza czyny morgów 2/25/0.
Oddana za tho odmiana gruntami iego mczi pana Trockiego od sioła Butrimanskiego
у Pobłaznupskiego panu Jakubowy Hawriłowyczowi do sioła Eyksztanskiego iemu przyliegłym
у zręcznym. Na 1 mięsem tamże miedzy drogamy, które drogy idą s Pobłaznupia у od
Butrimanczow do Narkoszyszek у do sioła Macziunczow, oba poł drogy niwa grunthu
srzedniego uroczyszczem Sargo kalnos, morgów 2/26/0.
Summa oddania grunta państwu Jakubowi Hawriłowyczowy czyny mórg 2/25/0.
•
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Zabranie gruntów ziemianki kroi. i. mczi wdowy paniey Jadwigy Podtrzebkowny Bohuszowey w włoki sioła Pobłaznupskiego polia skraynego iego mczi pana Trockiego. Na 1
miesczu w końcu włok sioła Pobłaznupskiego w thym poliu skraynym przy sczienie bocz. ney miedzy gruntami thychze ziemian k. i. m. zwysz pomienionych niwa gruntu srzedniego
uroczyszczem Pilunasmedsis, prętów ІЗ/О. Na 2 miesczu tamże w thyeh włokach sioła
Pobłaznupskiego polia skraynego miedzy thymysz gruntamy thychze ziemian zwysz pomienionych niwa grunthu srzedniego uroczyszczem w Powiszniach, prętów 12/0.
Summa zabrania grunthu pany Bohuszowey czyny morgów О/25/О.
Oddana za tho odmiana gruntami iego mczi pana Trockiego od sioła Butrimanskiego
paniey Jadwidze Podtrzebkowey Bohuszowey, wdowie ziemiancze kroi. i. mczi. Na 1 miesczu,
miedzy drogamy, które drogy idą z Butrimancow do sioła Mocziunczow у do Narkuszyszek, nywa grunthu srzedniego uroczyszczem Sargokalnos, prętów 25/Ó.
Zabranie gruntów od ymienia Woszkieliowskiego iego mczi pana Gabrielia Narkuskiego,
dworzanina kroi. iego mczi, we włoki sioła Pobłaznupskiego iego mczi pana Trockiego.
Na 1 miesczu podlie scziany boczney sioła Romotowskiego, która scziana założona od
gruntów ymienia Woszkieliowskiego, a koncern asz do scziany głowney sioła strzelców k.
i. mczi, nywy gruntu oromego у poczęsczi sanozęczi, uroczysczem... morgów 20/24/4. Na 2
miesczu w koncziu włok polia srzedniego sioła Pobłaznupskiego przy sczienie boczney
srzedniego polia niwa gruntu srzedniego uroczyszczem Kawkokalnos, morgów l/2/O.
Summa zabrania grunthu pospolitego do włok sioła Pobłaznupskiego czyni morgów
21/26/24.
Oddana za tho odmiana gruntami iego mczi pana Trockiego panu Narkuskiemu—dworzaninowy kroi. iego mczi iemu przylieglim у zręcznym pod siołkiem Woszkieliowskym.
Na 1 miesczu, pod siołkiem pana Narkuskiego uroczyszczem Woskieliowskym, miedzy włokami tegoż siolka Woszkieliowskiego, niwy grunthu dobrego uroczyszczem Naukssczanskiey
morgów 22/11. Na 2 miesczu we włokach sioła Pobłaznupskiego przy sczienie boczney
polia srzedniego, niwa gruntu srzedniego uroczyszczem Pakaukakalnis, mórg l/b.
Summa oddania grunthu panu Narkuskiemu do siołka Woskieliowskiego

czyny mor-

gów 23/16/0.
Wyenczey sie oddaie na thym miesczu l/l9/6 s tey przyczyny, ysz sie nie mogło
oddacz przy sielie Butrymanskiem za grunt zabrany do sioła Romathowiczow wymiaro
włoczną, yako sie przy sielie Romathowskiem opiszało у pomieniło, mórg. l / l l , thedy sie
thu oddaie then zlyszek. Tamże, przy tim sielie w końcu włok Pobłaznupskych przy sczienie
boczney nad rzeczką Pobłaznupką przeciwko poddanemu pana Narkuskiego ymienia Woszkieliowskiego śanożęczi morgów 2/4. Z nich powinnośczi gr. 8/0, ktho yę przymie.

S i o ł o

II o i n o t 11 w i с z y.

W nim włok g r ^ t u dobrego 27. Tego sioła sadziba w srzednim poliu nad rzeczką

RmwH-

Te włoki przyjęli na powinnnosczy:
1 _ 9 ) . . . (9 ув.); 10) Jerelis Lenartonig, włoki 1, w&iy 2, kłiaeza 1; И ) J » s
a Piotr Tomkowyeze, włoka 1, wpły 2, kliacza 1; 12) Maeziak Шшноіш włoki 7s,
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a włoki •% woł 1, kliacza 1; 13) Jurelis Woytulewycz, włoka 1, woły 2, kliacza 1;
1.4) Misius Woytuliewycz, włoka 1, woły 2, kliacza 1; 15) Urban a Piotr Żudzewicze, włoka 1, woły 2, kliacza 1; 16—17) . . .
(2 ув.); 18) Ambrozey Mikolaiunas, włoki % a włoki V« Stasius Żiudzionis, woły 2 у kliacza 1; 19) Macziey
Grigowycz, włoka 1, woły 2, kliacz 2; 20) Waliuk Grigowycz z bratem Balcziukiem,
włoka 1, woły 2, kliacz 1; 21) Grigielis Jurgienis, włoka 1, woły 2, kliacza 1; 22) Misius Węckonis z sinmy, włoka 1, woł O, kliacza 1; 23) Paweł Szymkiewycz, włoki %
l
a włoki 7 2 Łukasz Biliewycz, woł, klaczą 1; 24) Macziey Piotrowicz, włoki U, a włoki г
Stasiuk Liutelionis, woł, kliacza 1; 25) Jan Budronis z sinmy, włoka 1, woł 1, kliacza 1;
26) Beniuk Gauczuliewycz, włoka 1, woł 1, kliacza 1; 27) nieprzyęta.
Powinność tego sioła, iako z włok cziahłyćh: czinszu gołego groszy 28; żyta czystego
beczka "Wileńska iedna, a te posiacz у zabronowacz na paszny dworney swego dnia; owsa
dobrego takąż beczkę ieduę, gęs iednę; kapłuny dwa; iaiec 20, albo grosz za iaica; za
staczyą wszystkę, to iesth: za iałowice у barany z każdey włoki po gr. 6. К temu robota
na tydzień dny trzy z włoki; tłok według ustawy kr. iego mczi dwanaście, po dwa z włoki;
na gwalth dworny trzykrocz przez rok wszisczi z dymu, to iesth: do orania pareniny
dzień ieden z wołmy abo s konmy; do sprzątania siana dzień ieden; do żyta żęcia, albo
zboża dzień ieden; wszakosz staw, ogień у sąsiad, to nadto gwałt osobliwy, czego Boże bron;
podwoda coleyą iedna niedaliey, ieno do Szessławia, do Onikszt у do Łętup, to iesth za mil 20,
alie у ta rzadka tak dalieka у ieno raz w rok, alie do Wilna, ile razów potrzeba; straż
od roku do roku coleyą do dworu; do pliewidła żonky przez rok raz będą powinny z kazdey
włoki a nie więczey. A na robothę powinny będą przychodzicz у stanowicz sie na miesczu
naznaczonym, iako słonce wschodzy, a schodzycz skoro po zachodzie słońca; a robothę ma
zakazacz woith, albo urzędnik. A któryby za zakazaniem takowym na robothę nie wyszedł,
tedy za takowe nieposłuszeństwo ma robycz za ieden dzień dwa dni, nie schodząc z dwora;
a za drugy dzień dny cztery, także z dwora nieschodząc; a ieśliby wszystkie thrzy dni nie
wyszedł, abo na szescziu niedzieliach dopuscził by sie tego, zwłaszcza Heczie, po razu na
tydzień tedy za to cały tydzień w okowach ma robycz we dworze, a po tegodniu urzędnikowy barana ma dacz. A gdzieby у po thym był uporny, tedy chłosta u dyby. A wszak
że ieśliby dlia choroby nie mógł wyniscz na robotę, takowy ma oznaymicz urzędnikowy,
albo woytowi przez sąsiada, człowieka dobrego; a urzędnik ma do niego ziachaez у ogliądacz go у zrozumiawszy słuszną przyczynę, nie ma żadną winą z thych uamienionnych
karacz. Alie ieśliby za iaką inszą przycziną tey robotny zbydz cheział, tedy ma zasie posłacz kogo ynnego na tę robotę pod thą wyną wyżey opisaną; a żaden sie od robothy n »
ma odkupowacz; a gdzieby to nań było przewiedziono, złodzieyską winą ma bydź karan.
Odpoczinku thym, którzy z bydłem robią, przed obiadem godzina iedna, w połudaie godzina,
od wieczora godzina; a którzy pieszo robią, thym odpocztaku w te czaszi iedno p§ p©*~
godziny, a to tylko czasu lietniego na wielkim dniu.
Granica tego sioła poczyna sie konczami poi dwu odseiiany głowney stedcow króla
iego mezi, bokiem od połioczi, asz w grunthy sioła Pobłaznupia, та południe sczian%
boczną fał gruntom Mielieehowycia, a s południa scziani główną na zasioi słone» aż Ł%
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•scziany głowney sioła Poroscziow Borcziow k. i. m. Przełomskych, a s tego miescza od"
kopca, narożnego sczianą drugą boczną do końca włok Stawidanskich, napołnoczi, a s końca
włok Stawidanskich sczianą drugą, główną, asz do ściany strzelieckiey na wschód słońca
zamykaiąc obrąb, skąd sie poczęło.
• P r ó b a

d lu ż i n y

у

s z i r z i n y .

Blużina pierwszego polia skraynego od scziany boczney sioła Pobłaznupskiego po sznurów 40, a w poprzek po prętów 8 у łokczia %, cziny w kazdey rezie po morgów 10/21
u
у łokczi 5 /23. Dtużina drugiego polia rezow 13 po sznurów 40, a poprzek po prętów 7,
cziny w kazdey rezie po morgów 9/10/0.
.
'
Thegosz polia drugiego rezow 11, ktorim dłużina po sznurów 38, a poprzek po prętów 8, czyny w kazdey rezie po morgów lO/4/O; do tegosz polia wtorego, ysz nie dostawało rezow 3, tedy wymorgowano miedzy grunthami Mieliechowyczowemy w konczu włok
thych że rezow za ścianą tilną rezow 3, czyny w kazdey rezie po morgów 10/4; a trzeciego polia skraynego Salskiego rezy morgowane po roznu; wszakoz dano na każdą rezę
spełna po morgów lO/O*.
Zabranie ziem iego mczi pana Marczina Paleckiego—marszałka k. i. m. w pomiarę
włok sioła Bomotowtjczow. Na 1 miesczu, gdzie to sioło sadzibą posadzono, ziemi Iizezowki
gruntu podłego morgów ІЗ/9/О. Na 2 miesczu, tamże, podlie theyże niwy grunthu oromego na dwu miesczach nad rzeczką Bzezowką ypoczęszczi sianożęczi mórg. 11/2/0. Na3
miescsu, w trzeczim poliu theyże ziemie Kzezowskiey, gruntu srzedniego mórg l/O. Na 4
miesczu, niepodalieko thych że ziem przy sczienie boczney tegoż grunthu Rzezowskiego,
grunthu podłego morgów б/іі г.
Summa grunthu oromego у sianozętnego iego mczi pana Paleckiego czyny morgów 31/22 72.
Do czego przyłożywszy od boiarzyna iego mczi pana Paleckiego Piotra Narkowycza
zaiętego sanozętnego we włoki sioła Romotowyczowego wsrzednie polie gruntu srzedniego
prętów 12/2, a od drugiego boiarzina iego mczi pana marszałkowego Andrzeia Jarszica
też gruntu sanozętnego w też włoki skraynego polia wziętego we dwóch miesczach mórg.
1/22/3.
Czyny wszystkiego gruntu pospolitego morgów 33/27/0, to iesth, grunthu oromego
morgów 20/20 2, a sianozętnego morgów ІЗ/6 2.
Oddanie za the grunthy iego mczi panu marszałkowy ziemiamy у sianozęczmy iego
mczi pana Trockiego, które są za ścianą boczną sioła Romotowskiego ku domu Jarszicowemu, iego mczi przylieglimy.
Zabranie gruntów osocznika k. i. mczi sioła Boscziuncow Pawła Łukaszewycza we włoki
sioła Romotowyczow w polie srzednie' sadzibne. Na 1 miesczu, przy grtmcziech % iedney
strony Sporczikowych, a z drugiey strony miedzy grtmthami iego mczi pana Trockiego,
niwy grunthu srzedniego morgów 4/15.
Oddana odmiana temusz osocznikowy kr. i, m. Pawłn Łikaszewyczu gruntami iego
mczi pana Trockiego. Na 1 mięsem, za sezianf boczn§ pasny dworney Baklyskiey,..za."
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rzeką Solczyszczem od wschodu słońca założoną, gruntu sianozętnego od pana Thomasza
Rudominy zamyaną wziętego, mórg 1/23/9.
Zabranie gruntów pana Andrzeia Mieliecfiowycza Bychowca we włoki sioła Romotowyczow srzedniego polia sadzibnego. Na 1 miesczu, sanozęcz nad rzeczką Rzezowką, morgów 2/24 г. Na 2 miesczu, nad tąż rzeczką Rzezowką, w thym że poliu sanozęczi zarosłey prętów 14/0. Na 3 miesczu, tamże w thym poliu sanozęczi prętów 12 2. Na 4
miesczu, za sczianą tilną w skraynim poliu niwy grunthu srzedniego prętów 15/0.
Summa zabrania tego grunthu czyny morgów 4/6.
Odmiana za to iemu uczyniona gruntami iego mczi pana Trockiego iemu zręcznimy
у przyliegłymy we srzodku grunthu iego. Na 1 miesczu sianożęczi Borczinslciey za sczianą
główną Romotowską morgów 1/7 2. Na 2 miesczu nad rzeczką Pobłażnupką sianożętka
prętów И г. Na 3 miesczu tamże nad tąż rzeczką Pobłażnupką sianożętka prętów 15/0.
Na 4 miesczu tamże nad tąż rzeczką Pobłażnupką sionożętka prętów 7. Na 5 miesczu
tamże nad tąż rzeczką Pobłażnupką sianożętka prętów 25 V2. Na 6 miesczu, nywa BortJcowska grunthu srzedniego prętów 24. Na 7 miesczu nywa grunthu srzedniego uroczyszczem Moyneliszky, prętów 18.
Summa oddania gruntem iego mczi pana Trockiego panu Mieliechowyczowy, czyny
morgów 4/I з гWięczey sie iemu oddało, anysz sie zabrało, prętów 12 2, dlia tego, iż sie u niego
wszystko sanożęczmy prawie dobrimi zabrało, a podlieyszymi sie oddało.
Zabranie gruntów od imienia WoszkieliowsMego iego mczi pana Gabrielia Narkuskiego
dworzanina k. i. mczi we włoki sioła Bomotowskiego w polie skrayne Solskie. Na 1 miesczu
przy sczienie boczuey sioła Romotowskiego polia skraynego w Salach niwa grunthu srzedniego prętów 17/5. Na 2 miesczu tamże w thym poliu skraynym Salskim niwa grunthu
srzedniego morgów l/26/O.
Summa zabrania grunthu iego mczi pana Narkuskiego od ymienia Woszkieliowskiego
uczyny morgów 2/13 7*.
Oddana za to odmiana gruntami iego mczi pana Trockiego od sioła Butrimańskiego
pana Narkuskiemu, do ymienia Woszkieliowskiego przylieglim. Na 1 miesczu za sczianą
tilną srzedniego polia miedzy gruutamy ymienia pana Narkuskiego Woszkieliowskiego nywa
У z sianożęczią у poczęsczi zarosły morgów 1/2 7*. A iż sie nie spełna oddała ta odmiana
za ten grunth, wzięthi do włok sioła Romotowskiego, zostaie winno dodacz mórg l / l l .
Tedy sie oddała za ten grunth odmiana przysielie Potóżnupskim z iednegoy te mórg l / l l .

Sioło

И a w i (1 а и с i.

W nim grunthu srzedniego włok 25.
Tego sioła sadziba w srzednim poliu nad rzeczką Krak§.
The włoki przyięli na powinnosczi: 1) Sczepan Nicunas, włoka 1, woły 2, kliacza 1;
2) Piotr Lawrinowycz, włoka 1, woły 2, kliacza 1; 8) Jakub a Walis Macziewycze, włoka
1, woły 2, kliacza 1; 4) Petras Czaieiis, a Waliuk Janowycze, włoka 1, woły 2, kim-
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cza 1;; 5) Jurko Maczieiewycz a Witas Palionis włoka* 1, woły 2, kliacza 1; 6) Matuk
a Jasiuk Andreiewycze, włoka 1, woły 2, kliacza 1; 7) Stasiuk Jononis, a Beniuk Pucze-'
wycz, włoka 1, wołfy 2, kliacza 1; 8) Andreius Mikssaiczis a Narko Joswilonis, włoka 1,
woły 2, kliacza 0; 9) Jas a Tamulis Mikołaiewycz, włoka 1, woły 2, kliacza 1; 10) Jan
Weliwowicz a Węeław, włoka 1, woły 2, kliacza 1; 11) Matuk a Grigiel Petrukowycze^
włoka. 1,. woły 2, kliacza 1; 12) Matul a Grygiel Petrukowycze, włoka. 1, woły 2, kliacza 1; 13) Piotr Lawrinowycz, włoka 1, woły 2, kliacza 1; 14) Paweł a Grigiel Nowily, włoka 1, wołów O, kliacz 1; 15) Jasis a Tamul Mikolaiewycze, włoka 1, wołów 2,
kliacza 1; 16) Jusuk Mikucziewycz a Stasiuk, włoka 1, woły 2, kliacza 1; 17) Jan Weliwowycz z Węcławem^ włoka iedna, woły 2, kliacza 1; 18) Czepanos Micunas,> włoka I,,
woły 2, kliacza' 1; 19)' Andrey Micunas, włoka 1, woły 2, kliacza 1; 20) Czaiel a Piotr
Janowycze, włoka 1, woły 2, kliacza 1; 21) pusta; 22) Stasiuk Jononis a Macziey
Daukssunas, włoka 1, woły 2, kliacza 1; 23) Jakub a Walis Maczieiewycze, włoka Г,..
woły 2, kliacza 1; 24) Witas: Palionis, włoki 1fi, a lU pusta; 25) pusta.
Poicinność tego sioła, jako z włok cziahłich: czynszu gołego grosz 28; żyta czystego beczka.
Wileńska iedna', a tę posiacz у zabronowacz na paszny dworney swego dnia; owsa dobrego
takosz beczkę iednę, gęs iednę, kapłuny 2, iaiec 20 albo grosz za iaicza, za stacyą
wszistką, to iesth: za jałowicę у barany z skazdey włoki po gr. 6; к temu robota na<
thydzien dny trzy z włoki,, tłok według ustawy kroi. iego mczi dwanasczie, po dwa z
włoky; na gwałth dworny trzykrocz przes rok wszysczi z dimu, to iesth: do orania pareniny dzień ieden z wołmy abo s końmy; do sprzątania siana dzień ieden; do żyta zęczia
albo zboża dzień ieden; wszakosz staw, ogień у sąsiad, to nad to gwałth osobliwy, czego
Boże ubron; podwoda coleyą iedna nie daliey, iedno do Szesławia, do Onikszth у do Lętup,
to : iest, za шіі 20, alie у ta rzadka tak dalieka у ieno raz w rok, alie do Wilna, ylie
razów trzeba; straż od roku do roka coleyą do dworu; do pliewidła żonki przez rok raz
będą. powinny z skażdey włoki, a nie więczey; a na robothę powinny będą przychodzicz
у stawicz sie na miesczu naznaczonym, iako słoncze wschodzy, a schodzicz z robothy
skoro- po zachodzie słońca; a robothę ma zakazacz woyth albo urzędnik. A który by za
zakazaniem takowym na robothę nie wyszedł, tedy za takowe nieposłuszeństwo ma> robycz
za ieden dzień dwa dny, nie schodząc z dwora; a za drugi dzień dny cztery, także z dwora
niesehodząc. A iesliby wszystkie trzy dny nie wyszedł, albo na szescziu niedzielach dopuscził by sie tego, zwłaszcza łeczie, po raztt na tydzień, tedy za to cały tydzień w okowach ma: robycz. we dworze; a po tego* dniu ufzędnikowy barana ma dacz; a gdzieby у
pothym był uporny, tedy chłosta u dyby. A wszakże iesliby dlia choroby nie mógł wyniszcz na robothę, takowy ma oznaimicz arzfdnikowy' albo woythowy przes sąsiada człowieka dobrego; a urzędnik ma do niego ziachacz у ogliądacz go у zrozumiawszy słuszną
przyczynę, niema go żadną winą s tych namieniónych karacz; alie iesliby za iaką mszą
przyczyną tey robothy zbycz chciał, tedy Ш І т sfe ройаеи kogo inszeg© na thę rofothę
ped t | win% wyźey оріаай|і A żaden sie oi robothy Ш& ш odkupwacz; *gdziiby to
przewfeizfeno^ dodmepką ЩЩ mtv by4z karan. O#oczinlre tbijttf- kwtzy z- roW|;
d4
>
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którzy pieszo robią,, thym odpoczinku w te czasy iedno po puł godziny; a to tylko czasu
letniego na wielkim dniu.
Granica tego sioła poczyna sie od scziany głowney paszienney z naroznyka od
wschodu; a ydzie sczianą główną sioła Momotowycs, asz w bok sioła Romotowyczow skraynego polia na południe, a z boku tey scziany Romotowskiey aż do gruntów ziemian Naukunczow sczianą boczną skraynego polia na zachód słońca do narożnika, a s tego naroznyka scziana. tilną, dzieliącz grunth ziemian k. i. m. Naukuncow na pułnoci, asz do scziany
boczney sioła WUkancow, a tą sczianą boczną Wilkanską idzie asz w naroznyk paszny
dworney do wschodu słońca, to iest do tego miescza, gdzie sie zaczęła, wypełniaiąc у zamykaiąc kwadrath.

Próba

d tuziny

у

szyrziny.

Dłuzina połtoru poliam pierwszym od domu Jursze, boiarzina pana Paleckiego, dana
po sznurów 43, a.poprzek po prętów 7 у po łokcziu iednem, czyny w każdą rezę po morgów 10/6 у łokczi б г.
Błuhina drugich połtoru poi w osobliwey próbie dana po sznurów 38, a poprzek po
prętów 8, czyny w każdą rezę po morgów 10/4.
Tamże przy thym sielie od Jurszy został zaścianek przy sczienie skraynego poliaj у
przy skrayney pierwszey rezie w ograniczeniu grunthu srzedniego morgów 3/0. Kto przyimie, powinien będzie płacicz z morga po grosz 3.
Zabranie gruntu у liasow z bagniskiem boiar iego mczi pana Andrzeya Jurszyca у
Piotra Narkowicza we włoki sioła Stawidancoio w polie skrayne iego mczi pana Trockieo-o.

SiołoWilkanczy.
W nim gruntu srzedniego włok 9.
Te włoki przyięli na powinności.
Sadziba tego sioła w srzednim poliu nad rzeczką Kraka.
1) Mateius Węckunas, włoka 1, woły 2, kliacza 1; 2) Misius Szeikutis a brath iego
Jurelis, włoka 1, woły 2, kliacza 1; 3) Miselis Daukszelionis a Stasiuk Wilkiel włoka 1,
woł 1, kliacz 0; 4) Janelis Zalgienis z synmy włoka 1, woły 2, kliacz O/O; 5) Kaszelis
Waisztautonis a Bartos Jokubonis, włoka 1, woł 1, kliacza 1; 6) Paweł Daukszonis
włoka 1, woł 1 у kliacza 1; 7) Węcław Oliuczewycz s Klowice, włoki Vi; 8)—9)
(2 ув.).
Pmmnność s tego sioła, jako z włok cziahłych: czynszu gołego groszy 20 z włoki;
żyta czystego beczka Wileńska iedna, a tę posiacz у zabronowacz na paszny dworney
swego dnia; owsa dobrego takosz beczkę iednę, gęs iednę, kapłuny 2, iaiec 20 albo grosz
za iaicza; za stacyą wszystkę, to iesth: za jałowice у barany z skażdey włoki po gr. 6,
к temu robotha na thydzien doy trzy z włoki; tłok według ustawy k. i, m , iwanasczie
po dwa z włoki; na gwałth dworny trzy krocz przez rok wszisczy z dimu, to iesth: do
orania pareniny dzień ieden z wołmy abo 2 ковшу; do sprzątania siana diien; do żyt»
42
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żęczia albo zboża dzień ieden; wszakosz staw, ogień у sąsiad to nad to gwałth osobliwy,,
czego Boże ubroń; podwoda coleyą iedna nie daliey, iedno, do Szesławia, do Onikszt у do
Lętup, to iest za mil 20, alie у ta rzadka tak dalieka у ieno raz w rok, alie do Wilna
ilie razów trzeba; straż od roku do roku coleyą, do dwora; do pliewidła żonki przez rok
raz będą, powinny z skażdey włoki, a nie więcey. A na robothę powinny będą przychodzicz
у stanowicz sie na miesczu naznaczonym,. iako słonce wschodzy, a schodzicz z roboth skoro
po zachodzie słońca. A robothę ma zakazacz woyth albo urzędnik. A któryby za zakazaniem takowym na robothę nie wyszedł, tedy za takowe nieposłuszeństwo ma robycz za
ieden dzień dwa dny, nie schodząc z dworu; a za drugi dzień dny cztery, także z dwora
nie schodząc. A iesliby wszystkie trzy dny nie wyszedł, albo na szescziu niedzieliach dopuscził by sie tego, zwłaszcza lieczie, po razu na tydzień, tedy za to cały tydzień w okowach ma robicz we dworze; a po tegodniu urzędnikowy barana ma dacz. A gdzieby у
pothym był uporny, tedy chłosta u dyby. A wszakże, jeśliby dlia choroby nie mógł wyniscz na robothę, takowy ma oznaymycz urzędnikowy albo woytowy przez sąsiada, człowieka dobrego; a urzędnik ma do niego ziachacz у ogliądacz go у zrozumiawszy słuszną
przyczynę, nie ma go żadną wyną s thych pomienionych karacz. Alie iesliby za iaką
inszą przyczyną tey robothy zbydz chciał, tedy ma za sie posłacz kogo innego na tę robotę pod tą wyną wyżey opisaną. A żaden sie od robothy nie ma odkupowacz; a gdzieby
to nań było przewiedziono, złodzieyską winą ma bydz karan. Odpoczinku thym,. którzy z
bydłem robią, przed obiadem godzina iedna, w południe godzina, od wieczora godzina;
a którzy pieszo robią, thym odpoczynku w te czasi iedno po poł godziny; a to thylko
czasu lietniego na wielkim dniu.
Granica tego sioła: poczyna sie niepodalieko gumna Boroivskiego od scziany boczuey
paszienney ze wschodu słońca. A ydzie tąż sczianą paszienną ku południu do scziany
boczney Stawidanskiey polia skraynego sadzibnego. A s tego miescza sczianą boczną Stawidanską na zachód słońca ku gruntom boiarzow Naukunczow, a od gruntów boiarz Naukunczow aż w bok scziany sioła Popiskiego na połnoczi, a od tey scziany sioła Popyskiego
na połnoczi aż mimo dom Łussczyka у Borowskiego na wschód słońca do scziany boczney
paszienney, skąd sie wzięło, zamykaiąc kwadrath.

Próba

diuziny

у

szirziny.

Tego sioła rezy we wszystkich trzech poliach po osobnu są wymorgowane, s tey przyczyny, yż pod iedną próbą nie mogli bydz przeganiane у wystawione dlia gruntów ziemian
Naukunczow przyliegłych у dlia scziany dworney paszienney boczney. Wszakosz w każdy
rez dano spełna dwiema poliom po morgów 10/0. A skraynemu poliu od do(mu) Łuszczikowego, ysz nie wyszły po morgów 10 spełna, tilko po morgów 9. Przeto przy skraynim
poliu za sczianą boczną, a z drugiey strony miedzy sczianą Stawydonską w klinie przydano naddawek przy dwudziestym piątym rezie polia skraynego Stawidonskiego po niorgow 1/3 Vi. Cziny w każdą reze po morgów Ю/з з.
Zabranie gruntu ziemianina k. i. m. powiatu Lidzkiego paaa Marczina Bienkiewycza
we włoki sioła Wiłkanskiego w polie skrayne morgów 1/25.
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Oddana за to odmiana gruntami iego mczi pana Trockiego jemu przyliegłymi у zręcznymi. Na 1 miescsu przy sielie Wilkanskim w poliu skraynym za sczianą główną Wilkanską oddano liasu у zarosły uroczyszczem w. Wołkach у poczęsczi sanożęczi morgów l/25.
Summa oddania czyni także, iako у zabrania.

Sioło

Popiszky.

W nim grunthu podłego włok 12.

Sadziba tego sioła w srzednim poliu.
Te włoki przyięli na powinnosczy: i ) Staś Misiewycz, włoka 1, woły 2 у kliacza 1;
2) Andrul Misiewycz, włoka 1, woły 2, kliacza 1; 3) Aliucz Mikucziewycz, włoka 1,
woły 2, kliaczy 2; 4) Tomko Mikucziewycz, włoka 1, woły 2, kliacz 2; 5) pusta; 6)
Bołcziuk Pusewaszkis, włoka 1, woły 2, kliacza 1; 7 — 1 2 , . . . (6 ув.).

Powinność tego sioła, iako z włok cziahłych: żyta czistegd beczka iedna miary Wileńskiey, a t§ posiacz, zabronowacz na paszny dworney swego dnia; gęs 1, kapłunow 2, jaiec 20 albo grosz za nie, a czynszu pieniężnego żadnego; к temu owsa dziakielnego; także
stacyey pieniężney, za iałowice у barany dlia podłosczi gruntu, yako ynszy poddany nie
będą powinny dawacz. Alie robotna na thydzień dny trzy powinna, iako zynszych poddanych włosczi llakliskiey; tłok według ustawy k. i. m. dwanasczie po dwa z włoki; na
gwałt dworny trzy krocz przes rok wszisczi z dimu po dwa z włoki; do orania pareniny
dzień ieden z wołmy, abo s końmy; do sprzątania siana dzień ieden; do żyta żęcia, albo
zboża dzień ieden; wszakoż staw, ogień у sąsiad, to nadto gwałth osobliwy, czego Boże
ubroń; podwoda coleyą iedna nie daliey, iedno do Szesławia, do Onikszth у do Lęntup, to
iesth za mil 20; alie у ta rzadka, tak dalieka, у ieno raz w rok, alie do Wilna, ile razów
trzeba; straż od roku coleyą we dworu; do pliewidła żonky przes rok raz będą powinny
z każdey włoki, a nie więcey. A na robotę powinny będą przychodzicz у stanowicz sie na
miesczu naznaczonym, iako słonce wschodzi, a schodzicz z robothy skoro po zachodzie
słońca. A robotę ma zakazacz woyth, albo urzędnik. A ktoby za zakazaniem takowym na
robotę nie wyszedł, tedy za takowe nieposłuszeństwo ma robicz za ieden dzień dwa dny,
nie schodząc z dwora; a za drtigy dzień dny cztery, także z dworu nieschodząc. A ieśliby
wszystkie trzy duy nie wyszedł, albo na szescziu niedzieliach dopuscziłby sie tego, zwłaszcza
lieczie po razu na tydzień, tedy za to cały tydzień w okowach ma robicz we dworze; a
po thegodniu urzęduikowy barana ma dacz. A gdzieby у pothym był uporny, tedy chłosta
u dyby. A wszakże ieśliby dlia choroby nie mógł wyniscz na robotę, takowy ma oznaymicz urzędnikowy, albo woytowy przez sąsiada, człowieka dobrego; urzędnik ma do niego
ziachacz у ogliądacz go у zrozumiawszy słuszną przyczinę, nie ma go żadną winą s thych
uamienionych karacz. Alie ieśliby za iaką ynszą przyczinę tey robothy zbydź chciał, tedy.
za sie ma posłacz kogo innego na tę robotę pod tą winą wyżey opisaną. A żaden sie od
roboty nie ma odkupowacz. A gdzieby to nań było przewiedzione, złodzieyskf wina, ma
bycz karan. Odpoczinku thym, którzy z bydłem robią przed obiadem godzina iedna, w południe godzina, a wieczór godzina; a którzy pieszo robif, thym odpoczinku w te czaszi iedno
po półgodziny; a to thylko czasu lietniego, na wielkim dniu.
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Granica poczina sie od połnoci у od puszczy k. i. m. Budnickiey, a idzie bokiem
przez rzekę; Solczą na wschód słońca, aż 'do gruntów boiarzina Naukunskiego Marczłna
Bienkiewycza, a od gruntów tego boiarzyna sczianą główną idzie na zachód słońca grunthow iego mczi Borowych у do gruntów boiarz Naukuncow. A s tego miescza od ńarożnyka na połnoczi do puszczy k. i. mczi Rudnickiey przes rzekę Solczą do kopca narożnego;
a od tego kopca ku wschodu słońca, po kray pusczey k. i. m. Rudnickiey, drugą sczianą
tilną aż do thego miescza у kopca narożnego, skąd sie wzięła у w próbę przywiodła, zamykaiąc kwadrath.

Próba

dłużiny

у

szyrziny.

Tego sioła rezy wszystkych trzech poi dlia ziemian Naukuncow у dlia pusczy kroliewskiey trudno było pod iedną próbą wystawycz. Wszakże przedsie dano w każdy rez
spełna po morgów 11. A sadziba iego w srzednim poliu, iako sie wyżey opisało.
Zabranie sanozęczi ziemian k. i. m. powiatu Lidzkiego panów Naukuncow obapoł
rzeki Solczy w pomiarę włoczną do włok sioła Popiskiego polia skraynego у w przyczynek paszienny roku 1585, czerwca 15 dnia, to iesth: Pana Lienarta Juszkiewicza, na 1
miesczu zabrało sie w przyczynek paszienny nad rzeką Solczą, podlie sanozęczi Misliwczowyczow z obu stron у przy sanozęcziach Marcina Bienkiewycza, koncern asz do rzeki
Solczy, sanozęczi dobrey prętów 17/3. U pana Stanisława у pana Matisa Łukaszewiczow,
a pana.Pawła Mączkowskiego: na 2 mieysczu, tamże, nad tąsz rzeką Solczą s tę stronę
od Łuszczyka у miedzy sanozęczmi ziemian kr. i. m. panów Mickiewyczow zabrało sie
sanozęczi asz do rzeki Solczą mórg l/2/O: na 3 mieysczu, tamże, nad tąsz rzeką Solczą
u thychże panów Łukaszewyczow przy grunczie iego mczi pana Trockiego, a bokiem do sanozęczi pana Nowickiego sianozęcz asz do rzeki Solczi morgów 6/4/8. Summa
zabrania ych "sanozęczy czyny morgów 7/6/8. U panów Mickiewyczow zabrało sie sianozęczi ych spolnych, to iest u pana Maczieia Hrehora у ' Jana Mickiewyczow: na 4
mieysczu, tamże nad tąż rzeką Solczą iednym bokiem przy sanozęczi pana Nowickiego,
a drugim bokiem także pod'ie sanozęczi iego mczi pana Trockiego, a koncern asz do rzeky
Solczy sanozęczi w Zatoce mórg І/22 2. Na 5 miesczu, tamże podlie theyże sanozęczi
w konczu nad rzeką Solczą samego iednego pana Maczieia Mickiewycza sianozętka prętów З/О.
Na 6 miesczu, tamże za rzeką Solczą tegosz pana Maczieia Mickiewycza przy sanozęczi
pana Erazmusowycza у Hermana sanozęcz napoł srzednia mórg 1/9/5. Na 7 miesczu, tamże
nad rzeką Solczą koncern od gruntów iego mczi pana Trockiego samego iednego pana Hrehora Mickiewycza sanozęczi mórg 1/22 2. Na 8 miesczu tegosz pana Hrehora Mickiewycza
za rzeką Solczą miedzi górami, gdzie groblia ma bydź sypana, sanozęczi mórg l/O. U p»aa
Jadania Woźnego: na 9 miesczu, tamże, nad thąsz rzeką Sołczą, podlie sanozęczi pana
Hrehora .Mickiewycza у przi granice iego mczi pana Troekiego, a z drugiey strony sanozfczi Hermanowey, bokiem liezi sanozęcz asz do samey rzeki Sołczy, morgów 2/2S. Na 10
wkmu, tamże; дай щ% rzeką Soieza. tegosz pana Jaduma, Woźnego, bokiem podlie theyie
втщеп pana Нгййгж fficfeiewyeza, a drugim bokiem tattź» po«ie greatwf ie§e п ш і
pana Trockiego sanozęcz nad sam», rzeką So!ez§ morgów %№%
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Summa zabrania sanozęczi pana Jadama Woźnego czyny morgów 5/22 2. U paniey
wdowy Hermanowey: na 11 mięsem, tamże nad tąsz rzeką Solczą s tę stronę rzeky od
gruntów iego mezi pana Trockiego sanozętka, prętów 4/8. Na 12 miesczu, zarzeka Solczą,
podlie sanozęczi pana Maczieia Chacewycza sanozętka teyże wdowy Hermanowey napoły
srzednia, kępiasta mórg l/l5. U pana Maczieia Chacuthy: na 13 miesczu, za rzeką, Solczą,
podlie sanozęczi iego mezi pana Trockiego, a z drugiey strony tey wdowy Hermanowey
sanozęczi na poły srzedniey, kępiastey mórg. 3/10. U pana Sebestiana Erazmusowycza:
na 14 miesesu, za rzeką Solczą zabrało sie sanozęczi miedzi sanozęczmi iego mezi pana
Trockiego z obu stron morgów 2/7 2. Na 15 miesczu, tamże za rzeką Solczą u tegosz
pana Jadama Erazmusowycza zabrało sie sanozęczi nad rzeką Solczą miedzi grunthami iego
mezi pana Trockiego morgów 2/27/0. Summa zabrania sianożęczi pana Erazmuszowycza,
czyny mórg. 5/4/5.
Summa zabrania sianożęczi u ziemian kr. iego mezi Naukunskich wszystkych obu poł
rzeki Solczi w włoki sioła Popiskiego, w polie skrayne у w przyczinek paszienny, wszystkiego czyny mórg. 29/18/4.
Zasczianki przy tim sielie, które zostały za rzeką Solczą. Na 1 mięsem, tamże, za
rzeką Solczą w końcu sanozęczi Złoczyszek у podlie droszki, która droga graniczy od
puszczy k. i. m. Rudnickiey iednym koncern asz do drogy gośczinca Eyszyskiego, która
droga idzie z Eyszyszek do Rudnik, a drugim końcem od seziany boczney polia srzedniego boru у zaroslią grunthu podłego wymorgowano włoka І/З/І6 2. Na 2 miesczu,
tamże przy tim sielie zasezianek za sezianą główną sioła Popiskiego od puszezi kr. i. m.
Rudnickiey uroczyszczem Jodupa zaroszłych poczęsezi sanozęczi у gruntu podłego piaskowatego morgów IO/12. Tamże niepodalieku z yedne stronę myedzy rzeką Solczą od
wschodu słońca, z drugą stronę od grobliey у Młynicze od południa, s trzecyą stronę od
Kunczow włok skrayuego polia sioła Popiskiego od zachodu słońca, a s czwartą stronę od
zagraniczenya od zyemian Naukunskich s połnoczy wymierzano na potrzebę młynarzowe
sianożęczi pospolitey morgów 3/l5/0.

Sioło

Kalitowiczy.

W nim grunthu podłego włok 8, a gruntu sadzibnego у sanozętnego morgów 22/6.
Teg® sioła sadziba wyrzezana nad rzeką Solczą przy skraynim poliu na zasezianku
pasżiennym.
Te włoki przyięli na powinnoscz boiarską yribołowską. 1) Janas Petrukonis, włokal,
ribołow; 2) Stasiulis Kalitonis, włoka 1, ribołow; 3) Tamnlis Kalitonis, włoka 1, ribołow;
4—6) . . . (3 ув.); Anton Kulik, włoka 1 na boiarstwo; 8) pusta.
Powinność z włok thego sioia: a naprzód boiarowk, którzy ssą у na pothem sczasem
bydz mogf, nie may§ у nie będą powinni żadnego czynsze pieniężnego, także dzyafeła
zjtnegt у owsianego, gęsi, kapłonów, iaiec у zadnef inssiey staczyey płaezie" у dawacz,
|ako inszy fwWany tey ze wołoscy Rakliskiey $щ powinni dawacz; oprócz tego, ze z
listy, gdzie tylko potrzeba ukaże, a pzesa itifiaika roskaziio bfdzie, o swym р о к и у
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Łoscye, krom wszeliakiego spłoszenstwa albo szwowolienstwa pod karnoscyą. у wyną nizey
mianowyczye opiszaną iezdzycz będą powinny. A ribaczy wszysczy tegosz polia Kalitowskiego tychże wszytkich powinnosczy wprzód mianowiczye opiszanych у myanowanych także
nie będą, powinni pełnicz, jedno za the powinnoscy mayą у będą, powinny siatkamy у
podwłokiem swoyem ustawiczuye ryby łowicz, tam gdzie tylko ym roskazano przesz urzędnika bendzye, tho yesth: w rzecze Solczy, Solczyszczu, w stawiech у szadzawkaeh, w
ktorey mierze ony przeczywko urzędnikowy żadnego spłoszenstwa nie mayą у nie będą
powinny czynicz, pod karnosczyą у wyną, nizey mianowiczye opiszaną. Czysz pomienieny
boiarowie у rybołowie nie będą, powinny od tego czaszu chodzie na robotę, yako ynszy
poddany czyachły powinny chodzicz, tylko za zakazaniem у oznaczenyem urzędniczem albo
woytowem, na tłok 12 według ustawy k. i. m. z skazdey włoky po dwa człowieka; na
gwałth dworny trzy krocz przez rok wszysczy z dymu będą powinny wychodzicz, a mianowicye: do orania pareniny dzyen yeden z wołmi albo s końmi, do sprzątania siana dzyen
yeden, do żyta żęcya albo zboża dzyen yeden; wszakosz staw, ogień у sąsiad, to nad to
gwałth osobliwy, czego Boże ubroń; podwoda ribołowa coleyą niedaliey, yedno do Wilna
yelie razów bendzie, a nawyenczey z rybami, ukazowała potrzeba. Alie na tho tłoki у
gwałthy tym że sposobem у pod tąz karnosczyą, jako у ynszy poddany tuteszny Kakliszczy
wychodzicz, albo wysyłacz mayą у stanowicz sie na miesczu naznaczonym, jako słończe
wschodzy, a schodzycz z roboty po zachodzye słoncza. A kthoryby z nych na te włoky
у gwałty nie wyszedł, albo nie wyachał, za zakazaniem urzęduiczem у woythowskym, tedy
za takowe nieposłuszeństwo mayą odrabyacz podług ustawy czyachłych ludzy, tho yesth:
za yeden dzyen dwa dny, nieschodzącz z dworu; a gdzieby tak uporny był, żeby thych
dwóch dny nie chciał odrabiacz, tedy w okowach bendzye powinien thydzien we dworze
robicz; a odrobiwszy ten thydzieu, bendzie powinien dacz urzędnikowy za wyne barana.
A yesliby у na potym dopusczył sie takowegosz swawolienstwa, tedy ma bydz karan chłostą
u dyby. A przedsie dni wszystkie tym ze sposobem, yako sie trochę wyzey opiszało у
pomieniło, z dworu nie schodzącz odrobicz. A od takowych tłok у gwałtów żadeu s
tych boiar у ribołowow у od wszytkich inszych powinnosczy swych, zwysz mienowycye
opisanych, nie ma sie odkupowac. A gdzieby to na którego z uych słusznie prze wiedzione
było, tedy złodzieyską winą ma bycz karan. Odpoczinku tym, którzy z bydłem tłoki odrabiayą, przed obiadem godzyna yedna, w południu godzina, od wieczora godzina; a którzy
pieszo robyą, tym odpoczinku w te czaszy yedno po poł godziny у to tylko czasu letniego,
na wielkim dniu. Wszakosz yesliby yaki rzemiesnik skąd sie przybawicz miał, tedy tamże
miedzy nymy ma siedzyecz у powinnoscy takiey używacz, yakową ua nyem zastanowyą.
Data w Raklyszkach dnia, roku, yako wyzey na przodku iest opisano.
Granica tego sioła: poezina sie od pusczy k. i. mczy Rudnickiey Pogirow od pułnoci,
a idzie asz w sezianę główną paszny dworney Rakliskiey ku południu. A tą sezianą główną,
od kopca narożnego ydzie na zachód słoncza do seziany boczney sioła Popyskiego. A od
tego naroznyka tąz sezianą sioła Popyskiego asz do puszczy k. i. m.J do kopca narożnego
na połnoezi. A od tego kopca po kray puszczy k. i. m. Rudnickiey ku wstkoin słońca
•do kopca narożnego, skąd sie wzięła, zamykaiąc obrąb.
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Tego sioła rezy we wszystkich trzech poliach po osobnie są, morgowane, yż dlia puszczy
k. i. m. pod iedną próbą nie mogli bydz wystawione; wszakosz przedsie w każdy rez
spełna dana po morgów 11. A sadziba w zasczianku pasziennym przy skraynim poliu nad
rzeką Solczą у przy rzece Bridupie, jako sie wyzey pomieniło.
Zaścianki w Girach w puszczy k. i. m. Rudnickiey za sczianą główną sioła Kalietowycz zarośli у sanożęczi wymorgowano morgów 27/0. Które morgi rozdano w naddawek
siołu Stawidanskiemu przez thę przyczinę, isz sianożęczi w swych włokach nie mieli; a
naprzód: 1) Matuk a Grygiel Petrukowycz, mórg 1; 2) Piotr Lawrinowycz a Matuk Dzielina, mórg 1; 3) Matuk a Jasiuk Andryiewycze, mórg 1; 4) Jaś a Tamul Mikołayewycze,
mórg 1; 5) Stasiuk a Jusuk Mikucziewycze, mórg 1; 6) Jan a Wecław Mikołaiowycze,
mórg 1; 7) Sczepau Micunas, mórg 1; 8) Jakub a Walis Mikucziewycze, mórg 1; 9)
Ezaias a Piotr Janowicze, mórg 1; 10) Jurko Macziewycz a Witas Palionis, mórg 1;
11) Stasiuk Jononis a Beniul Paczewycze, mórg 1; 12) Andreias Mikszaiczis, a Narko
Joswilonis. mórg 1; 13—27) . . . (15 мор.).
Tamże w Girach za tąz sczianą główną sioła Kalitowyczow w teyże pusczy k. i. m.
wymorgowano zarosły у poczęsczy sanożęczi morgów 30/0, s których temuż siołu Stawidanskiemu przydano w naddawek morgów 6 sanożęczi: 1) Jakub a Waliuk Pukianci,
mórg 1; 2) Ezaiel Wierczielkowycz z bratem, mórg 1; 3) Stasiuk Janonis a Beniul Puczewycz, mórg 1; 4—5) . . . (2 морга); 6) Jan Weliwowycz z Węcławem, mórg 1; 7) Jas
a Tamulis Mikołaiewycze mórg 1; 8) Matuk a Grygiel Petrikowycze, mórg 1; 9—30) . . •
(22 мор.).
Tamże w pusczy kr. i. m. Rudnickiey nad rzeką Wiszinczą sanożęczi у zarosły wymorgowano morgów 5/29/6. A naprzód: Na 1 miesczu nad rzeką Wyszincą, gdzie Trumpaniec Macelis kosziwał. sanożęczi mórg. l/l7/0. Na 2 miesczu tamże nad tąz rzeką
Wyszincą, gdzie Pukiauiec kosziwał, sanożęczi oba (poł) rzeky Wyszinczy prętow 20. Na 3
miesczu tamże nad tąż rzeką Wyszinczą sanożęczi prętow 6/0. Na 4 miesczu w boru k.
i. m. Rudnickym, gdzie Kulik kosziwał, sanożęczi mórg l/8. Na 5 miesczu tamże nad
tąż rzeką Wyszinczą sanożęczi Łusczikowskiey mórg. 1/6. Na 6 miesczu nad tąż rzeką
Wyszinczą za mostem, gdzie Pukianiecz kosziwał, sanożęczi na trzech miesczach morgów
l/2/б. Tamże przy tnyni sielie Kalitowskim za rzeczką Bridupką za sczianą boczną sioła
Kalitowskiego zostało gruntu wolnego wymorgowanego uroczyszczem Wuzukólniacs morgów
32/6/4. Tamże nieprawie dalieko thego miescza w pusczy у w ostępie pana Thomasza
Rudominy yest sanozęcz uroczyszczem Wchodzyku. kthorey wymierzono morgów 3 podłych»
the natenczasz yeszcze nieprzyente leżą.
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1585 г., Августа 28 дня.
Изъ книги Брестсваго земскаго суда за 1586 г., Л 7351, стр. 112—6.

34. Инвентарь нм нія Кознрадъ, въ Брестскомъ во водств , принадлежавшего Воговитинамъ Шумберскимъ.
Л та Божьего нароженья улфпЗ (1586), м сеца Генваря йі (18) дня.
На рокохъ судовыхъ земскихъ, водле порадву статутового о трехъ Корол хъ, свят
римскомъ, припалыхъ и судовне отправованыхъ, передъ нами врадники судовыми земскими воеводства Берестейского Адамомъ Патеемъ, судьею, а Богданомъ Туминсвимъ,
подсудкомъ, Федоромъ Патеемъ, писаромъ, ставши очевисто у суду панъ Мальхеръ Каменскій, именемъ и за моцъю отъ ихъ милости пана Яна и пана Вацлава Боговитиновъ
Шумбарскпхъ, опов далъ и намъ урадови до рукъ подалъ инвентарь списанья подданыхъ зъ кгрунтами им нья Еозирадского, въ которомъ часть ровная пану Миколаю
Михайловичу Боговитнну Щумбарскому межи подданими и всими кгрунтами отъ братьи
его стрыечное—пана Яна и пана Вацлава Боговитиновъ пришла и спала есть, которую
панъ Миколай той же братьи своей пану Яну и пану * Вацлаву, водлугъ особливого
листу своего на то имъ даного, поступилъ и в чне продалъ, яко ширей и меновите
въ томъ инвентару докладаетъ, и просилъ панъ Каменскій, абы для л пшое моцы до
книгъ земскихъ уписанъ и выписъ помененымъ паномъ Боговитиномъ подъ печатьми нашими данъ былъ. Ми, вид чи речь быть слушную, вел ли есмо его до книгъ уписать и
въ слов до слова такъ се въ соб маетъ. Л та отъ нароженья Сына Божого тисеча
пятьсотъ осмьдесятъ пятого, м сяца Августа двадцать третьего дня. Зъ слушного д лу
и постановенья своего ихъ милость панове, то есть его. милость панъ Миколай Михайловичъ и его милость панъ Янъ и панъ Вацлавъ Панфиловичи Боговитинове Шумбарскіе,
зъ стороны им нья своего властного отчизного, въ пов т Берестейскомъ лежачого, Козирадъ, пом ркованье такъ въ кгрунт хъ людьми ос лыхъ, яко и въ земляхъ, на пашню
дворную приналежачихъ, въ бояр хъ и люд хъ тяглыхъ, цыншовыхъ и на воли ос лыхъ,
въ двор самомъ Козирадскомъ, въ пашняхъ дворныхъ, въ збожю, въ гумн зложонымъ
и на поли еще будучимъ, на части ровные межи собою учинивши, передо мною Яномъ
Гуриновичомъ Токаревскимъ—вознымъ пов ту Берестейского, и передъ стороною людьми
добрыми, слугами ее милости пани Стефановое Шумское, пани Настазіи Сенютянки зъ
Ляховецъ, паномъ Шиманомъ Шепетовскимъ и паномъ Андреемъ Мишковскимъ, учтивыми
шляхтичами, его милость панъ Миколай Михайловичъ Боговитинъ Шумбарскіі часть людей
своихъ, такъ въ бояр хъ, яко людей тяглыхъ, цыншовыхъ и на воли ос лыхъ и въ самомъ
двор Козирадскомъ, въ пашни дворней, въ збожью, въ гумн зложонымъ и на поди будучимъ, што однокольвекъ на его самого въ томъ им нью Козирадскомъ правомъ в чнымъ
приходило и спадывало,—все отъ мала до велика, то есть, менованое ае менованому, а по-

-

337 -

мененое непоиененому ничого не зашкоживаючи, ничого на себе самого, жону, д ти, потомки и вси близкіе кревные и ііовиноватые свое не зоставуючн и в чными часы со всего
ся вырекаючи, его милости пану Яну и пану Вацлаву Боговнтиномъ Шумбарскииъ, водле
листу своего оеобливе на то даного, взливаючи всякіе права такъ в чные, яко и дочесные
на ихъ милости самыхъ и потомковъ ихъ милости, подадъ и поступилъ и реестръ списанья
всего им нья ихъ милости Козирадского при печати мене возного ихъ милостямъ давши
и свою печать приложить и руку подписать рачилъ.. То есть меновите.

Село

Б о з и р а д н .

Трохимъ Ковалевичъ, полъ волоки; Андрей Васильченя, иолъ волоки; Грицъ Третьякъ.
вдока; Иванъ Коваль, полъ волоки; Василь Бобдаръ, полъ волоки; Михно Васильченя,
оолъ волоки; Хведько Сонько, полъ волоки; Хведько Строй, четвертина; Омельянецъ
Васильченя, четвертина; Мицко Строй, пивоваръ, полъ влоки; Пилишь Греченикъ, полъ
влови; Гацъ Купичъ, полъ влоки; Ласько Юцевичъ, волока; Романъ Купа, полъ ВЛОЕИ;
Лецъ Купа, полъ влоки; Устинъ Еупа, полъ волоки; Хведько ІНвецъ, полъ волоки;
Науцъ Приступа, полъ влоки; Кузьма Грицевичъ, полъ влчки; Кузьма Харитоновичъ,
четвертина; Харитонъ Винникъ, четвертина; Гарасимъ Гурковичъ, полъ влоки; Логвннъ
Горковичъ, полъ влоки; Мойса Новикъ, полъ влоки; Тимошъ Горковичъ, полъ влоки;
Сидоръ Горковичъ, иолъ влоки; Васько Горковичъ, полъ влоки; Данило Жукъ, .полъ
влоки; Тимошъ Греченикъ, четвертинъ три; Грицъ Тимошевичъ, четвертина; Иванъ
Еремичъ, полъ влоки; Васько Гречениковичъ, полъ влокн; Степанъ Еремичъ, полъ влоки;
Хведько Науцевичъ, полъ БЛОКИ; Гацъ Максимовичу полъ влоки; Мартинъ Возница, полъ
влоки; Яцко Купличъ, влока; Хведько Вильня, полъ влоки; Юсько Ходаковичъ, полъ ВЛОЕИ;
Конахъ Новикъ, иолъ влоки; Вакула Ходаковичъ, иолъ влоки; Илько Науцевичъ, полъ
влоки; Сенько Кочерга, четвертина; Васько Гацевичъ, четвертина; Хведько Солодушка,
полъ влоки; Дорошъ Жукъ, полъ влоки; Васько Юсковичъ, четвертина; Андрей попъ,
волока; Максимъ дьякомъ, волока.
Въ томъ сел

волокъ ос лыхъ двадцать пять

и четвертина,

а пустыхъ

неос лыхъ

влокъ чотыри.

СелоВиховичи.
Калихъ Костеневичъ, влока; Юхно Богачевичъ, четвертииа; Жданъ Богачевичъ, адтвертина; Зень Папоротка, влока; Хведько Богачъ, полъ ВЛОЕИ; Матфей Богачъ, полъ ВЛОЕИ;
Вовдя вдова, полъ влоки; Стройко. зять Богачовъ, полъ влоки; Ошюко Еоетеневичъ, влока;
Андрей Ханецъ, влока; Пашко Матейковичъ, влока; Воітк« Янвдаичъ, влова; Васько
Мовивъ, полъ влоки.
Вь томъ сел воювъ ое лыхъ деветь, а пустшх-ь вол«въ шесть.
г

Село

Воля.

Волохъ Новикъ, четвертина; Якимъ Мохначъ, полъ влоки; Андрей Олексичъ, подъ
илоки ; Снопченя, полъ ВЛОЕИ; Василь Мохначъ, 0олъ влови; Петръ Андруховичъ, полъ
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Процъ Иванковнчъ, полъ БЛОКИ; Олихверъ Овдеевнчъ, полъ влоки; Романъ Овдеевнчъ, полъ влоки; Остапко Новикъ, четвертина; Хведько Зубъ, полъ влоки; Овтухъ Андруховичъ, полъ влови; Огапа вдова, четвертина; Оиельянъ Боранъ, полъ влокн; Грицъ
Коверковичъ, полъ влоки; Пашко Горачка, четвертина.
Въ томъ сел волокъ ос лыхъ семь, а пустыхъ одинадцать.

С е л о Е о i а р н о.
Омельянъ Еурьяновичъ, полъ влокн; Еарпъ Хонченя, полъ влоки; Антонъ Червякъ,
полъ влоки; Пецъ Червякъ, полъ влоки; Хведько Хволибовичъ, полъ влоки; Данило Хонченя, полъ влоки; Васько Лазецкій, полъ влоки; Степанъ Заецъ, полъ влоки; Гацъ Жолнеровичъ, полъ влоки; Васько Масальскій, полъ влоки; Хведько Хвалибовичъ, полъ влоки;
Пецъ Галевичъ, полъ влоки; Трохимъ Жолнеръ, полъ влоки; Иванъ Шастало, полъ влоки;
Михайло Коршевичъ, полъ влоки; Петръ Моля, полъ влоки; Германъ Червякъ, полъ
влоки; Таца вдова, полъ влоки; Василь Андруховичъ, полъ влоки; Калихъ Гоневичъ, полъ
влоки; Пашко Хвалибоженя, полъ влоки; Перхуцъ Ганевичъ, полъ влоки; Стецъ Жолнеръ
полъ влоки.
Въ томъ сел

волокъ ос лнхъ одиеадцать, полъ влоки, а пустыхъ полъ влоки.

С е л о З а к а л и н к и .
Боярове: Павелъ Янковичъ, влока; Матысъ Янковичъ, влока; Матко Лисовичъ, влока;
Шуганъ Новикъ, полъ влоки; Совонъ, полъ влоки; Васюкъ Семеновичъ, полъ влоки; Яяко
Якубовичъ, полъ влоки; Стась Медв дь, полъ влоки; Васько Лнпинскій, полъ влоки; Стась
Янковичъ, полъ влоки; Степанъ Прихожій, полъ влоки; Янко Врадникъ, влока.
Въ томъ сел волокъ ос лыхъ на боярств м шкаючихъ осмь. Въ томъ во всемъ
им нью Еозирадскомъ межи ихъ милостями панн Боговитинами на дв части люди ос лые, рознявши на его милости пана Яна и пана Вацлава Боговитиновъ ІПумбарскихъ
волокъ ос лыхъ двадцать пять, а на его милости пана Миколая Михайловича Боговитина
Шумбарского самого волокъ двадцать пять, а пустыхъ волокъ пану Яну и пану Вацлаву
одинадцать и четвертина, а пану Миколаю самому одному одинадцать, четвертина; сумою
влокъ ос лыхъ петьдесятъ, пустыхъ двадцать дв , полъ влоки. А што ся дотычетъ земли
на пашню дворную, тая есть шаховницами, безъ волокъ м рочныхъ, якожъ его милость
панъ . Миколай Михаиловичъ Боговитинъ Шумбарскій передо мною вознымъ и перед ъ
стороною людьми добрыми, вышей поменеными, его милости пану Яну и паиу Вацлаву
Боговитиномъ Шумбарскимъ, братьи своей, всю половицу того им нья своего отчизного
Козирадского части своей в чными часы у в чное держанье поступуючн подалъ и поступилъ. Въ томъ инвентару при печат хъ подписъ руки тыми словы: Mikołay Bohowitbm
Szumbarski ręką swa,. Которогожъ того инвентару до книгъ земскнхъ уписаного и выписъ
съ книгъ его милости пану Яну и пану Вацлаву Боговитиномъ подъ печатьми нашими
данъ есть. Писанъ у Берестью.
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1586 г., Августа 16 дня.
Нзъ актовой книги Слоетмскаго зеискаго суда за 1586 г., № 7690, д. 5—10.

35. Акть разд ла между Ядвигою Соколовской и Стабровекиии въ ни ніи Деревной,
въ Слонннекоиъ пов т , составленный подкоморі къ Слонннскннъ по распоряжений
главного Литовскаго трибунала.
Л та отъ нароженья Сына Божого тисеча пятьсоть осмьдееятъ шостого м сеца Августа
шестнадцатого дня.
Реестръ учиненый списанья людей, кгрунтовъ всякихъ им нья Деревенского, въ пов т Слонимскомъ лежачого, яко есть отъ мене Григорья Тризны—подкоморого пов ту
Слонимского, въ которомъ им нью пана Станислава Соколовского помененомъ Деревенскомъ три части того ии нья малжонц того пана Станислава Соколовского панн Ядвиз
Яновн Ковальского отд лено и подано водлугъ присуду суду головного Трибунальского,
им нье на то отъ ихъ милости на выд ленье тыхъ трехъ частей высланого, сътого им нья
Деревенского, яко было пану Петру Стабровскому, старост Трейданскому и маджонц его
пани Федор Санкгушковн , кнежн Ковельской, яко было первей сего черезъ дворенина короля его милости пана Семена Ивановича, хоружича Новгородского за презыскп, на
пану Станиславу Соколовскому всказаные, отправа на томъ им нью его усемъ Деревенскомъ пану Петру Стаброискому и малжонц его уд лена была, то яко отъ того им нья
три части пани Станис лавовой Соколовской ОТДЕЛИВШИ ей подалъ и щимъ подавши сей
реестръ, яко есть значне ыеновите нижей каждую р чь о томъ поменивши, списалъ, также
што и пану Петру Стабровскому и малжонц его панн Федор . Санкгушковн на часть
имъ четвертую палежитъ оставилъ, то есть: люди меновите паней Соколовской, на три
части належачіе въ томъ им нью, отъ мене ей выд леные и поданые, такъ имены названы суть.
На первей: подъ дворомъ Деревенскимъ: Жданукъ пасынокъ Васюковъ, полслужбы, въ
кождой нед ли служитъ по три дни, а иншое повинности ни якое не полнить.
Бъ сел Кашчичахъ: Юрукъ Петровичъ, полслужбы, въ кождой нед ли служатъ по
три дни, а иншое повинности ни якое не повиненъ.
Подъ дворомъ Деревенскимъ: Янъ пасынокъ Васюковъ, полслужбы, въ кождой нед лн
служитъ три дни, а иншое повинности ни якое не полнить.
Въ сел
Шехов : Юрко Чорнокъ, полслужбы, въ кождой нед ли служитъ по три
дни, а иншое повинности ни якое не полнить.
Подъ дворомъ Деревеиспшъ: Андрей Пацевичъ, полелужбы, въ кождой нед ли служить
по три дни, а иншое повинности ни якое не иолшггь.
Въ сел
Вишов : Васюкъ а Санецъ Лукашевичи, полслужбы, въ каждой нед ли слузватъ по три дни, а интое повинности ни якое не поднята.
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Тые вен люди помененые седятъ на земли; зъ нихъ олужобъ три, то пани Станиславовой Соколовской ей на три части належачіе; а пану Стабровскому и малжонц его на
четвертую часть служба одна, то есть, меновите:
Въ сел Ледижахъ: Иванъ Яновичъ а Матей Лотвинъ, полслужбы,
д ли служатъ три.дни, а иншое повинности ни якое не полнятъ.
Въ томъ семь Лединкахъ: Лукашъ Кгромбаловичъ,
служить по три дни, a иніпое повинности не полнить.

полслужбы,

въ кождой не-

въ кождой нед ли

Тые люди вси помененые седятъ на земляхъ, зъ нихъ служба одна, то пану Стабровскому и малжонц его на четвертую часть належачіе зоставилъ. Ку тому тежъ люди
заставные отъ пана Балцера Соколовского, хоружого пов ту Слонимского, служобъ людей полторы, съ тыхъ людей выд лилъ ей милости на три части пани Соколовской чолов ка наймя Полуяна Петровича зъ д тыш его, полслужбы, служатъ въ кождой нед ли
по три дни. а иншое повинности ни якое не полнятъ.
Въ сел Левчгічахъ: Андрей Мартиновичъ, полслужбы, служить въ каждой нед ли
по три дни, а иншое повинности ни якое не полнитъ, а на четвертую часть пану Стабровскому и малжонц его • чолов къ третій въ сел Кашчичахъ наймя Мартинъ Левоновичъ, полслужбы, служить въ кождой нед ли по три дни, а иншое повинности ниякое не
цолнитъ; того чолов ка пану Стабровскому и малжонц его зоставилъ, а ижъ тые люди
въ кождой нед ли по три дни роботу служатъ, а повинности большей ниякое не чинятъ,
въ чомъ пани Соколовской на тыхъ двухъ чолов кахъ трохъ частей ей сполна не доходитц а пану Стабровскому и малжонц его большей збываетъ, тогды тотъ чолов къ Мартинъ Левоновичъ повиненъ будетъ пану Стабровскому три нед ли служити по два дни
у нед ли, а пани Соколовской въ тыхъ трохъ нед ляхъ по одному дню, а на четвертой
нед ли вси три дни пану Стабровскому и малжонц его служити маетъ и тымъ способомъ завжды служити будетъ.
Люди заставные въ'сел
Высоту:
отъ пана Матыса Хотылевского служобъ дв ;
тымъ обычаемъ отд ливши на чотыри части тые люде пани Соколовской, на три часта
ее подалъ службы полторы, меновите: Лукаша Санцовича, Сидора Зиновича, Матфея
Пашкевича, Игната Ляховича, Уласа Мартиновича, а на сторону пана Стабровского и
ыалжонки его полслужбы людей' Тимофея а Онцыпора Санцовичовъ Буяковичовъ зоставилъ, а вгрунты вси до того двора Деревенского належачіе пана Станислава Соколовскаго,
на которыхъ пану Стабровскому и малжонц
его черезъ дворенина помененого отправа имъ уд лена была, въ гомъ также три части им нья того на пани Станиславовую
Соколовскую отд ляючи ей подалъ.
Еайпервей:
за тымъ дворомъ Деревенскимъ земли погною на трохъ и стцахъ, съ
того три части черезъ волочнива пом рою отм ривши и отд ливши, пан Станжлавовой
Соколовской подалъ, а на пава Петра Стабровского и малжонку его ровную часть1 четвертую имъ належачую въ томъ же вгрунт
отогналъ сохою, за межою зоставилъ; къ
тому еще навозу противъ улицы дворное на двохъ м стщахъ также, съ того кгрунту три
части черезъ волочника пом рою отм рнвши и отд ливши, паней Станиславовой Соколов-

свой подадъ, а на пана Стабровского и малжонку его ровную часть четвертую, имъ на-:
лежачую, въ томъ же кгрунт отогнавши сохою, за межою зоставилъ.
На первомъ м стцу поле простое подъ дворомъ урочнщомъ Пещтица, съ того три
части черезъ волочнйка пом рою отм ривши и отд ливши, паней Станиславовой Соколовской подалъ, а на пана Петра Стабровского и малжонку его ровную часть четвертую,имъ валежачую, въ томъ же кгрунт отогнавши сохою, за межою зоставидъ.
На другомъ м стцу поле подъ Кашчичами кгрунту простого; съ того три части
черезъ волочнйка пом рою отм ривши и отд ливши, паней Ставиславовой Соколовской
подалъ, а на пана Стабровского и малжонку его ровную часть четвертую, имъ належачую, въ томъ же кгрунт отогнавши сохою, за межою тою зоставилъ.
На третемъ м стцу поли простомъ урочищомъ на Семировщии , съ того три часта
черезъ волочнйка пом рою отм ривши и отд ливши, пани Станиславовой Соколовской подалъ и на пана Стабровского и малжонку его также ровную часть четвертую, имъ належачую, въ томъ же кгрунт отогнавши сохою за межою тою зоставилъ.
Четвертое поле подъ Кромболомъ Татарское, съ того также три части черезъ волочнйка пом рою отм ривпш и отд лившц, пани Станиславовой Соколовской подалъ, а на
пана Стабровсвого и малжонку его ровную часть четвертую, имъ належачую, въ томъ же
кгрунт отогнавши сохою, за межою тою зоставилъ.
Пятое поле подъ огородомъ Кромбаловымъ Муртузинское; съ того три части черезъ
волочнйка пом рою отм ривши и отд ливши, паней Станиславовой Соколовской подалъ, а
на пана Стабровского и малжонку его ровную часть четвертую, имъ належачую, въ томъ
же кгрупт отогнавши сохою за межою тою зоставилъ.
Шостое поле за гаемъ Высокимг; съ того три части черезъ волочнйка пом рою отм ривгаи u отд ливши, паней Станиславо вой Соколовской подалъ, а на пана Стабровского
и малжонку его ровную часть четвертую, имъ належачую, въ томъ же кгрунт отогнавши
сохою, за межою тою зоставили ег.ьми.
Семое поле на старомъ поли у гая Березового; съ того также три части черезъ волочнйка пом рою отм ривши и отд ливши, пани Ставиславовой Соколовской подалъ, а на
пана Стабровского и малжонку его ровную часть четвертую, имъ належачую, въ томъ же
кгрунт отогнавши сохою, за межою тою зоставили есьми.
Осьмое поле тамъ же на Старомъ поли; съ того три части черезъ волочнйка пом рою отм ривши и отделивши, пани Стан u г лавовой Соколовской подалъ, а на пана Стабровского и малжонку его ровную часть четвертую, имъ належачую, въ томъ же кгрунт
отогнавши сохою, за межою тою зоставили есьми.
Девятое поле на Старомъ поли ку Буидевому гаю; съ того также три части черезъ
волочнйка пом рою отм ривши и отд ливши, пани Станиславовой Соколовской подалъ, а на
пана Стабровского и пани малжонку его ровную часть четвертую, имъ належачую, въ
тоиъ же кгрунт отогнавши сохою, за межою тою зоставилъ.
Десятое поле врочііщом Волеваткау старее ноше; съ того т р і чаем черезъ- волочвяка п«м рою ВОЛ0ЧНОЮ отм ривши и отд&швши, панн Ставиславовой Соколовской подал*,,

-

342 -

а на пана Стабровского и малжонку его ровную часть четвертую,
томъ же кгрунт отогнавши сохою, за межою тою зоставилъ.

имъ належачую,

въ

Одинадцатое поле, врочищомъ Нива Летраневская; съ того также три части черезъ
волочника пом рою отм ривши и отд ливши паней Станиславовой Соколовской подалъ, а
на пана Стабровского и малжонку его ровную часть четвертую, имъ належачую, въ томъ
же кгрунт отогнавши сохою за межою тою зоставилъ.
Дванадцатая нива у Лищжова Луга; съ того три части черезъ волочника пом рою
отм ривши и отд ливши, паней Станиславовой Соколовской подалъ, а на пана Стабровского и малжонку его ровную часть четвертую, имъ належачую, въ томъ же кгрунт
отогнавши сохою, за межою тою зоставили есьми.
Тринадцатая нива Летковская; въ той нив три части черезъ волочника пом рою
оти ривши и отд ливши, паней Станиславовой Соколовской подалъ, а на пана Стабровского и малжонку его ровную часть четвертую, имъ належачую, въ томъ же кгрунт
отогнавши" сохою за межою тою зоставилъ.
.
Въ чотырнадцатомъ м стиу с ножапіь подъ Кашчичи; съ тое с ножати три части
черезъ волочеика пом рою отм ривши и отд ливши, пани Станиславовой Соколовской подалъ, а на пана Стабровского u малжонку его ровную часть четвертую, имъ належачую,
въ той же с ножати отогнавши сохою, за межою тою зоставилъ.
На пятиадцатомъ м стцу с иожатъ подъ Маковищемъ; съ тое с ножати также
три части черезъ волочеика пом рою оти ривши и отд ливши, паней Станиславовой Соколовской подалъ, а на пана Стабровского и малжонку его ровную часть четвертую, ииъ
належачую, въ той же с ножати при боку с ножатей подданого пана хоружого зоставилъ.
На гиестнадцатомъ м стцу тамъ же подъ Маковищемъ другая с ножать; съ тое
с ножати три части черезъ волочника пом рою отм ривши и отд ливши, пани Станиславовой Соколовской подалъ, а на пана Стабровского и пани малжонку его ровную часть
четвертую, имъ належачую, копчиками трима межу назначилъ и то при нихъ зоставилъ.
На семнадцатомъ м стщ с ножать у М хов ; съ тое с ножати также три части
черезъ волочника пом рою отм ривши и отд ливши, паней Станиславовой Соколовской
подалъ, а на пана Стабровского и малжонку его ровную часть четвертую, имъ належачую,
въ той с ножати зоставилъ.
На осмьнадцатомъ м стщ с ножать тамъ же у М хов ; съ тое с ножати три
части черезъ волочника пом рою отм ривши и отд ливши, пани Станиславовой Соколовской подалъ, а на пана Стабровского и малжонку его ровную часть четвертую, имъ належачую, въ той с ножати зоставилъ.
На деветнадцатомъ м стцу тамъ же у М хов
с ножать; съ тое с ножати три
части черезъ волочника пом рою отм ривши и отд ливши, пани Отаниолавовой Соколовской подалъ, а на пана Стабровского и малжонку его ровную часть четвертую, ииъ належачую, въ той с ножати зоставилъ.
три

На двадцатом* м стцу нша Летриловская аодл
р ки Черничное; съ тое нивы
части черезъ волочника пом рою отм ривши и отд лввпш, панн Стаииславовой Со-
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коловской подалъ, а на пана Стабровского и малжонву его ровную часть четвертую, имъ
належачую, въ томъ же кгрунт отогнавши сохою, за межою тою зоставилъ.
На двадцать первомъ м стцу нива у Черничномъ Петриловская, назвискомъ ГаврыАОвская; сътое нивы три части, черезъ волочника пом рою отм ривши и отд ливши, пани
Станиславовой Соколовской подалъ, а на пана Стабровского и малжонку его ровную часть
четвертую, имъ належачую, въ томъ же кгрунт отогнавши сохою, за межою тою зоставилъ.
На двадцать второмъ м стщ нива пустовская Юштвщина; съ того поля три части
черезъ волочника пом рою отм рииши и отд ливши, паней Станиславовой Соколовской
подалъ, а на пана Стабровского и малжонку его ровную часть четвертую, имъ въ томъ
кгрунт належачую, за дорогою Лядинскою зъ дубровою зоставилъ.
.
На двадцать третемъ м стцу нива Петриловская, подл дороги Стойдеревское,
урочищомъ у Приворотъя, и при ней дуброва годная на пашню; съ того поля и дубровы три части черезъ волочника пом рою отм ривши и отд ливши, паней Станиславовой
Соколовской подалъ, а на пана Стабровского и малжонку его ровную часть четвертую, имъ
належачую, въ томъ кгрунт отогнавши сохою, за межою тою зоставилъ. А особливе въ
шю березовомъ Семировскомъ и въ с ножатц въ немъ три части черезъ волочника пом рою отм ривши и отд ливши, паней Соколовской подалъ, а на пана Стабровского и малжонку его ровную часть четвертую, имъ належачую, въ томъ гаю зоставилъ, поченши отъ
дороги Деревенское, которая идетъ черезъ тотъ гай до Еромбала, натесы положивши и знаки
починилъ, концомъ до ноль робочихъ, бокомъ къ с ножатц , межи частей гаевъ въ томъ
же гаю Семировскомъ пановъ Ооколовскихъ. А въ гаю хвоевомъ и березовымъ за р кою
Деревною, съ того гая также три части черезъ волочника пом рою отм ривши и о б ливши, паней Соколовской подалъ, а пану Стабровскому и малжонц его ровную часть
четвертую, имъ належачую зоставилъ, почавши съ поля тогожъ пана Стабровского, концомъ
къ дороз Мацелевской, по дорогу Еленскую, натесы и знаки певные под лати росказалъ.
Также и въ бору Лисичницкомъ и Пешченицкомъ; съ того также три части черезъ волочника иом рою отм ривши и отд ливши, пани Станиславовой Соколовской подалъ, а пану
Стабровскому и малжонц его ровную часть четвертую, имъ належачую зоставилъ, почонши
отъ дороги выгону села Еашчицкоіо пановъ Соколовекихъ, которая идетъ до дворца, то
отъ тое дороги поперекъ бору Пешчаницы, не доходечи на другую сторону бору, до дороги другое, которая идетъ зъ двора Деревенского ку Іединамъ, аде хилечисе накосъ
бору ку полю Волеватц , то тамъ знаки и натесы значне оттесать росказалъ. Также
и боръ Сергеевскіщ въ томъ также три части въ бору черезъ волочника пом рою отмеривши и отд ливши, пани Станиславовой Соколовской подалъ, а на пана Стабровского
и малжонку его ровную часть четвертую, имъ належачую, зоставилъ, почавши поперев*
того бору отъ дороги МоАчадское къ дороз Б льской, бовомъ однимъ къ дороз
Емитой,
знаки и натесы певные положилъ.
А въ двор , самомъ въ будованью того двора, меаовите тавъ есьми натри части пани
Соколовской выд лилъ. То есть, найтрв й: въ томъ двор Деревенскомъ домъ драницами
побитый, св тлица малеваиая съ коморою, зъ боку с нь съ кухонкою и зъ св тлочкою
малою, у св тлицахъ new поляваные старые. Того дожу съ тымъ всииъ половица ей;

также противъ того дому св тлица зъ с ньми и зъ кганвомъ ей и къ тому спижарвя съ
пивницою и свирва подл
кухни, драницами побитого, половица, стайни половица.
У< дворцы хл въ и другого половица; гумно рубленое и одрыны дв къ нему, то тые
хоромы пани Отаниславовой Соколовской на три части ей належачіе отд ливши подалъ
есьми. А пану Стабровскому и пани малжонц его въ томъ же двор хоромъ четвертую
часть имъ оставилъ, то есть: половица кухни зъ св тлочкою, лазня, противъ св тлица
за вороты, побита драницами, пивница у двор
подле саду старая, на дворцы хл ва
половица, у гумн одрына рубленая, то имъ зоставилъ. Такъ тежъ пляцъ дворный и гуменный, садъ, студня, огородъ овощовый, выиусты, телятникъ, гай ольховый подъ дворомъ, въ ставахъ двухъ, въ сажавкахъ двухъ и въ млын , въ томъ всемъ пани
Станиславовая Соколовская три части м ти маетъ, а панъ Стабровскій, малжонка его четвертую часть спольне межы паны Соколовскими, паны отчичами того им нья. Якожъ то
докончивши и отправивши заруки, отъ трибуналу вынесеные, на сторону противную есть
положоны, абы нихто болыпъ ни во што сторон укривжоной уступу и переказы д лати
въ томъ подъ заруками тыми не малыми пе см ли.
При которой той всей справ
на початку и докончанью служебннкъ пана Петра
Стабровского и малжонки его Петръ Непрескій и Станиславъ Тупикъ былъ и в домость
они о томъ всемъ узявши, ни въ чомъ на тотъ часъ противни отъ пана своего и отъ
жанее, также и сами отъ себе не бьіли. Што я Григорей Тризна—подкоморій пов ту Слонимского, справуючися въ той справ водлугъ науки и листу,- за ознайменьемъ одъ суду
головного Трибунальского, той пани Станиславовой Ядвиз Яновн Ковальской въ именью
вышей помененомъ Деревенскомъ на часть малжонка ее три части ей належачіе. за сказаньемъ суду головного трибунальского. во всякихъ кгрунтахъ тыхъ людей и пожиткахъ
отделивши, въ моцъ и въ держанье спокойное есьми подалъ; для чого и сей реестръ мой
подъ печатью своею и съ подписомъ руки моее, паней Станиславовой Соколовской Ядвиз
Яновн Ковальской далъ. При той справ были возные два господарскіе пов ту Слонимского: Гаврило Михайловичъ а Карпъ Овуличъ и инныхъ шляхтичовъ не мало, людей
добрыхъ, земянъ господарскихъ пов ту Слонимского: панъ Петръ Григорьевичъ зъ Бусези,
а панъ Александро Стецкевичъ, панъ Павелъ Минцовичъ зъ Высоцка, панъ Иванъ Степановичъ, которые панове зъ вышъ помененые при печати моей печати свое къ сему
реестру приложили и руки свое, которые ум ютъ писать, подписали. Писанъ у Деревной.
Я Григорій Тризна—подкоморій пов ту Слонимского, ознаймую тымъ моимъ листомъ,
ижъ я л та отъ нароженья Сына Боже го тисеча пятьсотъ осмьдесятъ шостого, м сеца
Августа шестнадцатого дня, за ознайменьемъ черезъ листъ, писаный до мене отъ ихъ
милости пановъ судей головныхъ Трибунальскахъ у великомъ КНЯ;ІЬСТВ ІИТОВСКОМЪ, ЗЪ
воеводстаъ и пов товъ на сей годъ осиьдесятъ шостый на Трибуналъ обраныхъ, на часъ
у Трибунал назначоный отправуючи у Новагородву, писать ихъ милость до мене рачили,
ижъ въ томъ року теперь идучомъ тисеча пдаьсріъ осьмдесятъ, шостомъ позвала была передъ судъ ихъ милоета головный трибунальскій> до Ндеагородка пани Стависларовая Соколовская, Ядвига Яновна Ковальсвого, пана Петра Стабровского, старосту Трейдадажич»,
в мадашвку его пани^ Федору СаавгушЕовнуг— внежну Ковельсвую, о тошъ, и»ъ што она
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за презыски свое, отъ суду головного Трибувальского въсказаные на части пана Станислава • Соколовского четвертой, въ им ныо Деревенскомъ, лежачомъ въ пов т Слонимскомъ,
одержавши на то дворанина, посланого отъ его королевское милости пана Семена Ивановича, -хоружича Новгородского, отправу въ презыскахъ въ суы грошей на той части .
четвертой чинечи и при той части на трохъ частяхъ того им нья, отъ малжонка ее пана
Станислава Соколовского ей описаныхъ, также отправу имъ уд лалъ и подалъ, съ тыхъ
причинъ ихъ милость судъ головный Трибунальскій, ознаймивши мн о томъ, пжъ той
преречоной паней Станиславовой Соколовской тые три части, ей отъ малжонка ее описание, вольные м ть присудили и мн росказали, абыхъ я, вы хавши зъ м стца враду
своего подкоморского, въ томъ им нью Деревенскомъ тые три части пани Станиславовой
Соколовской належачіе, ей отд лилъ и подалъ, а пану Стабровскому и маджонц
его
четвертую часть оставилъ. Якожъ я року, м сеца и дня вышей написаного, на часъ и
день певный отъ суду головного Трибунальского мн назначоный и зложояый, маючи
при соб двухъ возныхъ и шляхту тутошнего пов ту ос лыхъ, прі хавши до того двора
Деревенского зъ листомъ отъ суду головного Трибунальского до части тое, гд .ся ртправа
на чомъ пану Стабровскому и малжонц его черезъ дворенина вышей помененого ознаймуючи, для чогомъ и за чимъ и по што прі халъ, еслибы хто отъ пана Стабровского и
малжонки его въ томъ двор
будучи того чинити поступилъ, або бороннлъ, тамъ же
озвался быть слугою пана Стабровского и малжонки его неякій Петръ Непрецкій и при
немъ Станиславъ Туппкъ, который се менилъ быть урадникомъ у томъ двор Деревенскомъ отъ пана Стабровского и малжонки его, листъ тотъ отъ судей головныхъ Трибунальскихъ, до пана Стабровского и малжонки его писаный, прочитавши и его слухавши, ,
листу также и копей зъ него брать не хот ли, пов даючи, ижъ дей у насъ тая в домость
и таковый же листъ съ книгъ есть, а панъ дей нашъ и пани, хотяжъ дей того въ спокойномъ держанью до сего часу суть, однакъ же противо тому противни быти не хочутъ
и вольно дей вашей милости, яко посланому отъ суду головного, водлугъ ураду своего
досыть чинить. Якожъ я потому заразъ съ тымижъ возными и шляхтою, хавшн до людей
и на кгрунты всякіе того им нья Деревенского, на чомъ отправа пану Стабровскому и
малжонц его черезъ дворенина уд лена была, списавши всихъ людей меновите, имени
служобъ чотыри и съ тыхъ чотырохъ служобъ отд іилъ есьми людей пани Соколовской
служобъ три, яко ей на части три належатъ, меновите: подъ дворомъ Деревенскимъ,
Жданука пасынка Васюкова, полслужбы, въ сельцы Еошчичахъ Юрута Детровича полслужбы, подъ дворомъ Деревенскимъ Янукъ дасынокъ Васюковъ, полслужбы, въ сел
Длехов
Юрко Чорнокъ, полслужбы, подъ дворомъ Деревенсвнмъ Андрей Дадевичъ,
полслужбы, въ сед Вишов Васюкъ а Санедъ Лукашевичи, полслужбы; такъ тежъ на
часть четвертую оставуючн пану Стабровскому и маіжона его милости служба одна,
меновите, въ сед Лединкахъ наймя Иванъ Яновичъ а Матей Лотвинъ, полслужбы, Лукашъ Кромбадовичъ, полслужбы, ку тому тежъ люди аастававе отъ пана Балцера Соколовсюго—хоружого пов ту Слонимского, служобъ полторы; съ тыхъ людей выд лнломъ
на трш части пани Соколовской Долуяна Детровича з ъ д тьми его, полслужбн, Андрей
Мартиновичъ, полслужбы, а на четвертую частъ пана Стабровского и малжонву его съ
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тыхъ же людей заставныхъ зоставилемъ члов ка третего въ сел Кашчичахъ Мартина
Левоновича, полслужбы. А ижъ тые люди въ кождой нед ли по три дни роботу служатъ,
а повинности большей ниякое не чинятъ, въ чомъ пани Соколовской на тыхъ двохъ чолов кахъ трохъ частей ее сполна не доходитъ, а пану Стабровскому и малжонц его
большей збываетъ, тогды тотъ чолов къ Мартинъ Левоновичъ повиненъ будетъ пану Стабровскому u малжонц его милости три нед ли служить по два дни у нед ли, ,а пани
Соколовской по одному дню, а на четвертой нед ли вси три дни сполна пану Стабровскому и малжонц его служити маетъ, и тымъ способомъ завжды служить будетъ повиненъ. А люди заставные въ сел Высоцку отъ пана Матыса Хотылевского, службы дв ,
тымъ же обычаемъ отд ливши на чотыри части, тые люди пани Соколовской на три части
ее подаломъ служобъ полторы, меновите: Лукаша Санцовича, Сидора Зиновича, Матф я
Пашковича, Игната Ляховича, Уласа Мартиновича подаломъ, а на сторону пану Стабровскому и малжонц его полслужбы, Тимоф я а Онцыпора Санцовичовъ Буяковичовъ зоставиломъ; а што се дотычетъ чолов ка Маколая Кромбала а Бартоша Станиславовича, такъ
тежъ Ерасюка а Войтеха Позняковъ, тыхъ панъ Валеріянъ Соколовскін съ части своее
быть менуючи, соб пришлую боронилъ. А кгрунты вси до того двора Деревенского належачіе, на которыхъ пану Стабровскому и малжонц его отправа черезъ дворенина помененого стала, то есть, за дворомъ земли погною на трохъ м стцахъ, также навозу противъ улицы дворное на двохъ м стцахъ: на первомъ м стцу поле простое подъ дворомъ,
урочищомъ Пешчаница, другое поле подъ Кашчичами кгрунту простого, третее иоле
простое, урочищомъ на Семировщин , четвертое поле подъ Кромбаломъ Татарское, пятое
поле подъ огородомъ Кромбаловымъ - Мортузинское, шостое поле за гаемъ Высокимъ, семое
поле на Старомъ поли у гая Березового, осьиое поле тамъ же на старомъ поли, девятое
поле на старомъ поли, десятое поле врочищомъ Волеватка старое поле, одинадцатое поле
врочищомъ Петраневская нива, дванадцатая нива у Пищикова луга, тринадцатая нива
Петковская, -на чотырнадцатомъ м стцу с ножать подъ Кашчичи, н а пятьнадцатомъ м стцу
с ножать подъ Маковищемъ, на шестьнадцатомъ м стцу тамъ же подъ Маковищемъ
другая с ножать, на семнадцатомъ м стцу с ножать у М хов , на осьмнадцатомъ
м стцу с ножатъ тамъ же у М хов / на деветнадцатомъ м стцу тамъ же у М хов
с ножать,
на двадцатомъ м стцу нива Петриловская подле дороги Черничное, на
двадцать первомъ м стцу нива у Черничномъ Петриловская, назвискомъ Гавриловская,
ва двадцать второмъ м стцу нива Петриловская подле дороги Стойдеревское, урочищомъ
у Приворотя и при ней дуброва годная на пашню, а особливе у гаю березовомъ
Семировскомъ и у с ножати въ немъ, также въ гаю подъ дворомъ Деревенскимъ
хвоевомъ и березовомъ за р кою Деревною и въ бору хвойнику, называемомъ Лисичнику и Пешчаницы и въ бору Сергеевскомъ, то тые вси нивы, поля, кгрунты помененые, зас еные и незас еные, также гаи и боры, л сы помененые, ставы, сажовви и млынъ,
селище дворное, садъ, выпуски, огороды, огороды овощовые, студня и пляцъ гуменный,
гай ольховый и съ пастовники, такъ тежъ хоромы дворяне у во што кольвекъ и яко пану
Стабровскому и малжонц его черезъ дворенина короля его милости отправа вд лана была
и што подаво было, въ томъ всемъ я три части пани Станиславовой Соколовской подалъ,
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отъ суду головного Трибунальского ей присужоные, черезъ м рника пом рою волочною ровно
отд ливши, пани Станиславовой Соколовской подалъ, а пану Стабровскому и малжонц
его также у во всемъ томъ четвертую- часть, казавшп сохою отогнать, и за межою имъ
оставилъ. А въ л сахъ, борахъ, гаехъ сок рами натесы и знаки натесавши, под лати
росказалъ, положивши знаки певные на часть пану Стабровскому и малжонц его належачую зоставилъ. А въ двор самомъ въ будованью самомъ того двора меновите такъ
есьми на три части пани Соколовской выд лилъ, то есть: на перве въ томъ двор Деревенскомъ домъ драницами побитый, св тлица малеваная съ коморою, зъ боку с нь съ кухонкою и зъ св тлочкою малою, у св тлицахъ печи поливание, старые, то того дому съ
ТБШЪ всимъ половица ей, также противъ того дому св тлица съ с ньми, зъ кганкомъ ей
и къ тому спижарня, съ пивницою и свирна подле кухни драницами побитого половица,
стайни половица, у дворцы хл въ и другого половица, гумно рубленое и одрины дв
къ нему то тые хоромы пани Станиславовой Соколовской, на три части ее належачіе, отд ливши подалъ. А пану Стабровскому и малжонц его въ томъ же двор хоромъ четвертую часть пмъ оставилъ, то есть: половица кухни зъ св тлочкою, лазня противъ св тлицы за вороты побита драницами, пивница у двор подле саду старая на дворцы, хл ва
половицу, у гумн одрыну рубленую, то имъ зоставилъ, яко есть также меновите и на реестр
кождая речь водлугъ надежности и потребы, люди, кгрунгы всякіе шире по достатку есть
написано, чого стороны в домы и певни быть маютъ. Якожъ то докончивши и отправивши
заруки отъ Трибунала вынесение, на сторону противную есть положены, абы надъ то болыпъ
ни вошто сторон укрывжоной уступу и переказы д лати вътомъ подъ заруками тыми не
малыми не см ли. При которой той въсей справ на початку и докончанію служебникъ пана
Петра Стабровского и малжонки его Петръ Непредскій и Станиславъ Тупикъ были и в домость
они о томъ всемъ узявши, ни въ чомъ на тотъ часъ противни отъ пана своего и отъ панее также исаии отъ себе не были. ПІто я Грнгорей Тризна—подкоморій пов ту Слонимского справуючисе въ той справ водлугъ науки и листу за ознайменьемъ отъ суду головного Трубунальского, той пани Станислаіювой Соколовской, паней Ядвиз Яновн Ковальского въ им нью вышей помененомъ Деревенскомъ на части малжонка ее въ им ныо
Деревенскомъ три части ей належачіе, за всказомъ суду головного Трибунальсвого, во
всихъ кгрунтехъ, людехъ и пожиткохъ отд ливши, въ моцъ и въ держанье спокойное ей
есьми подалъ. Для чого и сей листъ мой выд льчій якожъ зъ ураду своего подкоморского
подъ печатью своею и съ подписомъ руки своее пани Станиславовой Соколовской далъ.
При той справ были возные господарскіе пов ту Слонимского Гаврило Михайловичъ а
Карпъ Окуличъ и при томъ не мало шляхты людей добрыхъ пов ту Слонимского, земянъ
господарскихъ: панъ Петръ Григорьевичъ зъ Бусежи, а панъ Александеръ Стецкевичъ,
панъ Яавелъ Минцевичъ зъ Высоцка, а панъ Иванъ Стешшовичъ. Писанъ у Деревней,
л та по нароженъю Сына Божего тисеча пятьсотъ осьмдесятъ шестого, м сеца Августа
шестнадцатого дня. Тая справа до книгъ моихъ подкоморскихъ есть вписана.

- 348 1589 г.. Февраля 15 дня.
Изъ книги Упитскаго земскаго суда за 1590—4 г., №15235, л. 77.

36: Инвентарь им нія Виржъ, въ Упитскомъ пов т , принадлежавшего Лопатинскииъ.
Году ^аф (1500) деветьдесятого, м сеца Генвера £і (19) дня.
На рокахъ судовыхъ земскихъ, по свят римскомъ- по трохъ Королехъ на завтр е
водлугъ статуту припалыхъ и судовне отправованнхъ, передо мною Станиславомъ Яновичомъ Вялозоромъ—судьею, а Юрьемъ Балтромеевичомъ Блусемъ—присяглымъ, на ы стцу
его милости пана Яна Жикгимонтовича—подсудка земского Упитского будучимъ, на тыхъ
рокохъ отъ всихъ становъ обраными и засажоными врадники земскими Упитскими;—ставши
очевисто передъ дами на врядъ земенинъ господарскій пов ту Упитского панъ ЯнъЯкубовичъ Дятковскій, восполъ зъ малжонкою своею нанею Галеною Григорьевною Лопатинсковною, опов дали и усты своими явне вызнали, што которое им нье называемое Биржи,
лежачое въ пов т Упитскомъ, м лъ въ опец у себе его милость панъ Миколай Лопатинскій, писарь земскій Упитскій, по смерти небощика брата своего пана Григорья.Іопатинского, и подданые до того им нья Бирженского приналежачіе; а такъ его милость панъ
Лопатинскій, писарь земскій Упитскій, выдавши дочку старшую въ станъ светый: малженскій небощика брата своего пана Григорья Лопатинского, учинивши личбу достаточную
зъ опекунства своего, тымъ братанкомъ своимъ тое им нье Бирженское и подданые старшой братанц своей и зятю своему пану Яну Дятковскому подалъ, поступилъ и завелъ,
на што панъ Янъ Дятковскій и малжонка его пани Галена Григорьевна Лопатинского,
што до рукъ своихъ отъ его милости пана Лопатинского взяли и, реестръ спасавши, съ
подписомъ руки своей и подъ печатьми своими и подъ печатью возного пов ту Упитского
Станислава Андреевича пану Миколаю Лопатинскому дали и на вряд его признавши
и зъ рукъ своихъ положивши, просили, абы былъ до книгъ вписанъ, который вгды билъ
читан* съ початку до конца и слово до слова такъ се въ соб маетъ.
Рвестрь списанья им нъя Биржеискою небощика пана Григорья Лопатияского, брата
моего; которое я, въ опец своей державши, подалъ и поступилъ есми братанкомъ моимъ,
то есть, паней Яновой Дятковской, паней Гален , панн Ганн , паин Марин Григорьевномъ- ЛЬпатинскимъ, яЕо будованье дворное и пашни дворние, такие поддавыхъ и аожитковъ зъ нихъ належатахъ, въ году теперешнемъ по нароженью Сына Божьего т и с « «
пятьсот* осмьдесятъ девятомъ, м^сеца Февраля петнадцатого дня, которое то им нье Вйрйеаское панв Яаовая Дятковская держачи, маетъ пожитки вшелявіе сестраиъ ввоям*
нанн Ганй* a паия Иарин
Григорьввномъ давать и личбу чинить; То есть> Б0ованье: св тлица великая зъ с ньми, другая св мочка зъ с нью, наиротивко градня великая; напротивъ с ней свирны два: одинъ на подкл тахъ, a другій безъ подкл та, стайня,
гуино съ клоньмн, одринн дв великіе, зъ хворосту плетеные, озеродъ преплотов* двадцать два; па пашни дворной жита зас еного боток-ь пятьдесятъ
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С е л о К и р к у ч я н ы.
Въ нішъ волокъ шесть, ос лыхъ волокъ полпеты.
Повинность ихъ зъ волоки дать цыншу по грошей тридцати, жыта по бочц одной,
льну по полъ ста; на роботу повинни ходить на кождый тыйдень по нети дней.
Стецуны дв службы людей, которые есми осадилъ на пустовщизнахъ двухъ: на одной,
што небощикъ братъ мой одъ пана Войтеха Спаского одм ною м лъ, а.на другой, што
купилъ у паней Ядвиги Васневича; зъ одное службы повинни давать цыншу по полторы копы
грошей, ечменю бочку, льну полъ ста, а зъ другое на службу ходятъ на кождый тыдень по
нети дней, цыншу повинни будутъ давати по грошей тридцати, жита бочку, льну полъ ста.

Село

Денюны.

Въ нимъ волокъ всего петнадцать, ижъ есть кгрунтъ подлый, зо всего того села
постановилъ есми зъ ними недавно: маютъ давать цыншу копъ чотыри грошей, жита бочокъ чотыри,.л ьну дв ст , а на роботу повинни ходить на кождый тыдень два роботники зо всего того села.
Селко Яашлянцы дв службы людей, съ которыхъ даютъ цыншу по грошей тридцати,
жита по бочц , льну по полъ сту, а на роботу на кождый тыдень съ тыхъ двухъ служобъ повинни> ходить по нети дни; подъ ними кгрунту подлого волокъ чотыри.

С е л о К г о д з и.
Въ немъ волокъ пять, а пустыхъ кгрунтовъ сподьныхъ зъ ее милостью панею Матеевою Рокицкою въ л сехъ, въ болотехъ волокъ десеть, съ которыхъ пяти волокъ недавно постановилъ есми зъ ними, ижъ маютъ давати цыншу дв копе грошей, по бочц
жита альбо ечменю, льну по полъ ста, на роботу повинни л томъ ходить одно чотыри
нед ли.

Сеяо

Лопішвн.

Въ которомъ пов даютъ здавна было волокъ десеть; съ того одм ною дано пану
Войтеху Спаскому часть кгрунту, потомъ недавно казаломъ пом рить знову, не вым роно
большъ только шесть волокъ, съ которыхъ полъ петы волоки ос лыхъ, а полторы впуст ;
съ тыхъ ос лыхъ постановидъ есми, ижъ маютъ давать цыншу по дв копе грошей, жита
по бочц альбо ечменю, льну по полъ ста, на роботу л томъ дни тотыри повинни ходить.
При томъ- сел есть зает нокъ тогожъ кгрунту Лтитскто; таковую справу даютъ, ижъ
давно есть вадаші ot-ь его шалтш uam-.Яяь Вдавгирда, судья тшерещнего зецского
ВыенсЕОго* боярину его малости Петру Есивдвачу.

Село

оирн.

В* ним'ь вода» осжь, яаст нщ штош одаа,—зо всего платать з% ІОЖОІЪ семя;
теперь есьми я р ю з* ним» поеташя»: « и » й " > зъ вшиад ад д ^ воп грошей.
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жита по бочц , льну по сту. При которомъ им нью при поданью листы на тое ии нье
належачіе до рукъ братанокъ моихъ паней Яновое Дятковское, паней Гален , панн Ганн
a панн Марин
Григорьевноііъ Лопатияскииъ отдалъ есми, то есть: листъ купчій отъ
его милости пана Яна Визкгнрда, судьи теперешнего земикого Виленского, и сознанье
его милости на тую продажу на врад кгродскомъ Упитскоыъ; листгь его королевское
милости и листъ его милости князя Ивана Крошинского. державцы Упитского и его милости пана Войтеха Девялтовского, подкоморого Ковенского, ревизора его королевское
милости, одинъ подъ об ма печатьми спольне отъ ихъ милости даный, на отм ну засело
Топры, за кгрунты и подданые небощика брата моего, пана Григорья Лоиатинского; листъ
паней Едвпги Васневича продажный на землю пустовскую; тоежъ паней Ядвиги листъ
на сознанье до враду, квитъ пана Войтеха Спаского на одм ну, что учинилъ зъ небощикомъ братомъ моимъ на землю свою Римовіцизну, а небощикъ братъ мой панъ Григорей Лодатинскій далъ кгрунтомъ своимъ оди ну въ Жопишкахъ. И на то я Янъ Дятковскій а я Галена Григорьевна Лопатинсковна, малжонка пана Дятковского, дали есьмо
тотъ реестръ списанья всего отъ мала до велика им нья и двора Бирженского его милости пану Мпколаю Лопатинскому, писарю земскому Упитскому, подъ нашими властными
печатьми и подъ печатью возного господарского пов ту Упитского пана Станислава Андреевича. Писанъ у Биржахъ, году нароженья Сына Божьего тисеча пятьсотъ осмьдесятъ
девятого, м сеца Февраля петнадцатого дня. Въ того реестру печати три приложоные и .
подписъ руки пана Дятковского письмомъ польскимъ тыми словы: Jan Dziatkowski ręką,
własną. Станиславъ Андреевичъ—возный пов ту Упитского, властною рукою подписалъ.
Которыйжъ тотъ реестръ за жаданьемъ тыхъ особъ, верху шшененыхъ, до книгъ земскихъ
записано.

1589 г., Апр ля 24 дня.
Шъ руконнснаго отд ленія Виленской публичкой бнб.тіотекн. (Отд дъ нивентарей).

37. Опись им нія Вал нтиновскаго Ярославовича, Ошмянского пов та, составленная
при продаж его Ярош мъ Валентинович мъ Ярославовичеиъ Бальц ру В селовскому.

Реестръ списанья им нья земежна господарского пов ту Ошменского Яроша Валентиновича Ярославьвича отчизное и матки его Гаины Тоиасоввы Селивестровны, прозываемого
Валентыновского Ярославовича, у сел Ромашковъ, въ пов т Ошменскоиъ лежачого, черезъ
мене возного пов ту Ошменского Миколая Волтроиеевича Ромашка и при сторон двухъ
шляхтичовъ—земян-ь господарсвихъ иов ту Ошменского, пану Николаю Станиславовичу
Кодю, а пану Петру Яновичу Мишковичу, Kdfopoe им іейцо тотъ Ярош* и таа Ганва
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Селивестровна продали и на в чность спустили земенину господарскому пов ту Опшенского,
подстаростему Волковыскому, пану Бальцеру Веселовскоиу и малжонц его паней Альжбет Щасновн Абрамовичовн , д теиъ и потоикомъ ихъ милости, и тую продажу свою
передо мною вознымъ и передъ стороною вышей мененою водлугъ листу своего продажнаго въ моцъ и въ держанье и уживанье со всими пожитками, широкостями тое им нейцо,
яко зъ будованьемъ дворныиъ и зо всякими кгрунтами, яко водлугъ даты листу продажного первей того черезъ листъ свой подали были, а теперь черезъ иене возного и сторону
вышей мепеную року и дня нижей написанного подали, завели въ року теперешнемъ отъ
нароженья Сына Божего тисеча пятьсотъ осмьдесятъ девятомъ, м сеца Апр ля двадцать
• четвертого дня, а то есть напервей меновите будованье: гридня съ примномъ, кл ти дв ,
лазня съ примномъ, гумно рубленое, хл въ рубленый; селишчо, огородъ овошчовый, навозы
противъ того дому его Валентыновского менилъ бочокъ на чотыри с вбы житное въ границахъ и въ межахъ, лежитъ бокомъ однимъ при нив Щепановской пана Веселовского,
а другимъ бокомъ при дороз , которая дорога идетъ изъ села Ромашковъ до с ножатей
ихъ Ромашковъ подъ Клевицы, концомъ однимъ до дороги, которая идетъ изъ села Наркевичовъ до Кгровжишокъ логомъ за горою его Валентыновскою, а другимъ концомъ до
улицъ себреныхъ села Ромашковъ. А на другомъ м ецы нивка врочишчомъ боками об ма
межи кгрунту Ромашковъ, концомъ также однымъ при кгрунт
Миколая Ромашка, а
другимъ концомъ при кгрунт пани Витепское, бывшое Лосенское, на полъ бочки. А на
третьемъ м сцы нива на бочку, прозываемая Соломеная, бокомъ однымъ при нив Ромашковъ Соломеной, а другимъ бокомъ при нив подданого пана Веселовского Масюльковой нонцомъ однымъ къ дороз , которая идетъ изъ села Ромашковъ до Клевицы, села
Наркевичъ, а другпмъ концомъ до стешки, которою ходетъ отъ Ромашковъ до Чижелевъ.
А на четвертомъ м сцы нивки дв на бочку, бокомъ одныиъ при нив Миколая Ромашка,
а другимъ бокомъ и концомъ однымъ межи кгрунту Щепана Ромашка, другимъ концомъ
до стешки, што до Чижелевъ ходетъ изъ села Ромашковъ, прозываемые подъ Вишенькою.
На пятомъ м сцы нивка подъ плотомъ Воителя Чижеля, подданого пани Витепское бывшое бокомъ однимъ лежитъ и концомъ однимъ при нив Чижелевой, а бокомъ другимъ
при нив Миколая Ромашка, а концомъ при дороз , которая идетъ изъ села Чижелевъ
до Щепановичъ—тое нивки на с вальню. Шостая нивка на полъ бочки за селомъ Чижелевъ, концомъ однимъ при нив Щепановской,—Король тую пашетъ, а другимъ концомъ
до заросника Миколая и Щепана Ромашковъ, а бокомъ однымъ при нив Сункгойловой
новины, а другимъ бокомъ при нив Кошчиной Мартиновской. А семая нива л съ заросникъ при кгрунт Ляховскимъ однимъ бокомъ, а другимъ бокомъ и концами об ма къ
себреному л су, на с вальню. На осмомъ м сцы нивка, прозываемая у Стиртоветехъ
на бочку, бокомъ однымъ и концами об ма при кгрунт Миколая Ромашка, возного, а
другимъ бокомъ при нивахъ Чижелевыхъ. На девятомъ м сцы нива и зъ заросникомъ,
прозываемая Волуноветисъ иа чотыри бочки, бокомъ однымъ при еив Миколая Болтромеевича Ромашка, а другимъ бокомъ при дороз , которая идетъ дорога отъ Чижелевъ у
Иванцовъ логъ, а концомъ однымъ при осиннику себреномъ Миколая и Щепана Ромаш«овъ а другимъ концоиъ до дороги, которая вдеть отъ Роиашковъ до села Наркевичъ
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•Клевицы. На дееятомъ м сцы нива, прозываемая Клоновети на полторы бочки, бокомъ
однымъ при нив :Миколая Ромашка и концомъ однымъ, а другимъ-бокомъ при новин
пана Веселовского, а концомъ однымъ при дороз , которая идетъ .отъ Ромашковъ до
'Клевицы. На одинадцатомъ м сцы нива, прозываемая въ Крижохъ на дв бочки простого
поля а на дв л су, при той же нив , бокомъ однымъ при нив Миколаевой Ромашка,
а другимъ бокомъ при л с Шумборовскомъ, концомъ однымъ при дороз , которая идетъ
отъ Ромашковъ до Клевицы, а другимъ концомъ до л су Лосевского къ гаемъ. На двонадцатомъ м сцы нива, прозываемая Подъ Тишковичъ л сомъ, на бочку, бокомъ однымъ
при нив Щепановой Ромашка, а другимъ бокомъ при кгрунт пана Веселовского, концомъ однымъ при дороз , которая идетъ зъ села Ромашковъ до Клевицы, а другимъ
концомъ къ кгаю Ромашковъ. На тринадцатомъ м сцы нива у Жвиркгждыяхъ нива на
полъ бочки, бокомъ однымъ при нив Кошчиной, а другимъ бокомъ при л с Миколая
и Щепана Ромашковъ, концомъ однымъ при нив Щепана Ромашка, а другимъ концомъ
и къ Кощиному кгрунту. На чотырнадцатомъ м сцу у Жвиркгждіяхъ великая нива на
бочку, бокомъ однимъ при кгрунт Кошчиномъ, а другимъ бокомъ при соснегу Миколая
и Щепана Ромашковъ, концомъ однымъ къ дороз великой Клевицкой и зъ соснегомъ;
того соснегу на бочку восполокъ съ тою нивою съ одного, а другимъ концомъ къ Иванцовому логу. А къ тому совожать, прозываемая въ Олехнишкахъ, бокомъ однымъ при
соножати пани Витепское бывшое, а другимъ бокомъ и къ Витепское жъ с ножати, Чернель подданый Кгровженскій коситъ, концомъ однымъ къ дороз , которая дорога идетъ
изъ Клевицы пани Витепское бывшое до села Наркевичъ, а другимъ концомъ къ соножати Чижелевой подданого пани Витебское бывшое, а теперешнее пани Смоленское, пани
Нарушевичовое, пани Альжбеты Еомаевсковны, а въ л сохъ себреныхъ, гд на часть его
приходитъ, тамъ, гд кольвекъ есть и передъ тымъ бывало зъ ихъ сум сниками. И на
томъ я возный Миколай Ромашко далъ сесь мой реестръ списавши того им нейца Валентыновского Ерославовича съ печатью своею и съ подписомъ руки своее и подъ печатьми тыхъ двухъ шляхтичовъ верху мененыхъ, которые при мн
на тотъ часъ были,
до книгъ кгродскихъ Ошменскихъ далъ, a другій таковый, слово въ слово списавши,
далъ пану Веселовскому подъ печатьюжъ своею и тыхъ двухъ шляхтичовъ. Писанъ у
ии ньицы Валентыновскомъ Ерославовича въ сел Ромашковъ року ^ а ф п ^ (1589), м сеца
Апр ля двадцать четвертого дня. Миколай Ромашко, возный цов ту Ошменского, вдасною
рукою подписалъ.
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1589 г., Іюня 30 дня.
Изъ актовой книги Россіенскаго зеискаго суда за 1589 годъ, М 14589, лнстъ 105 на обор, ж 106.

38. Инвентарь земли и крестьян*, над ленных-ь Попгушвенскому евангелическому сбор;
. Софіей Пошушвенской.
Году отъ нароженья Сына Божего тисеча пятьсотъ осмьдесятъ девятого, м сеца Іюня
тридцатого дня.
На рокахъ вемсвгага судовыхъ, водлугъ статуту на завтрей по светои Троицы, свята
римского, припалыхъ и судовне отправоватн початыхъ, передъ нами Еазимироиъ Яновичомъ Орвидомъ—судьею. а Криштофомъ Яновичоиъ Б левича — подсудкомъ, врядники
господарскими земскими Жомойтекими, постановившися обличив маршалковая его королевское милости, тивунова Ретовска, ее милость пани Зофія Шимановна Миткевича Пошушвенска опов дала и покладала инвентаръ фундованья, застановенья и наданья людій, кгрунтовъ н'а домъ и костелъ Божій им еья ее милости Пошушвенского, который инвентаръ
сюво въ слово такъ ся въ соб маетъ:
Inwentarz fundowania, a zastanowienia у nadania liudzi у gruntów na dom, у kościół
Boży imienia PosmmienśMego, a odłączenia у podania teraznieyszego do rąk ministra,
na ten czas tu w tym koscielie będącego, xiędza Jana Trzeciaka, ode mnie Markowey
Wnuczkowey, marszałkowey iego kroi. mści, ciwunowey Retowskiey, Zophiey Szymonowny
Mitkiewicza ' Poszuszwienskiey, w roku teraznieyszym 1589, miesiąca Kwietnia szóstego
dnia, to iest:
Naipiermetj gruntu pospolitego za ręką Szuszwą kaznodzieiowy na paszmą, com na
wieczność kupiła od powinnego mego pana Kaspra Lawrynowicza Mitkiewycza, na którym
to «ruńcie iest postawiona у zbudowana plebania dlia mieszkania kaznodzieiom, wymienyło sie włok pięć przezwiskiem Bogdaniszki; tamże za rzeką Szuszwą podlie tego gruntu
Bogdaniszkiego siołko uroczyszczem Kosciuszkowiczy, w którym iest wymieronego gruntu
włok cztery, na których cy oyczyczowie siedzą: 1) Gryc Kościuszko ma na dan przyiętich
włok VU, a poł włoki wpuście leży V.; 2) Jakub Mionun у ten na płacie ma pod sobą
włoky V»' a dru"ą tey poł włoki używa na dani poddanny staroscyn V»; 3) Marczyn,
Bołtruć Spundziukoiczie ciahła włoka 1; a na drugiey stronie rzeky Szuszwy wedlia samego kościoła placu na stodołę do plebanii wymierzonego • у od gruntu dworowey paszy
odłączonego morgi dwa, na który ma kaznodziei* sobie stodołą budować у szynk piwny
miodowy У gorzałczany miewaiąc, na swoy pożytek obracać; k temu w sielie Wędreibach
wymierzonych у odłączonych włok osm, na których cy oyczycowie siedzą, to iest: 1 Andrzey Szniukszt, ten używa na dani włok 3, 2) Staś Sznukszt, pod nim danny włoka 1;
3) Narys, у ten na dani ma pod sobą włoky V,, a drugą tey poł włoky tesz na dam
45
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ma mieszczanin Grinkcszky 2; 4) Kasiul Goikunoytie na płaczie ma włoki 2, a drugą,
tey poł włoky tenże na służbie ciahłey 7*; 5) Jurgis Gaikun z bracią, swą trzyma na
dany włok 2.
Powinność tych poddanych obudwu siół: s każdey włoky daniey powinni czynszu
po dwie kopie groszy, owsa po betce iedney, po gęsi iedneyj po kuru iednemu у po dziesięciu iaiec; na robotę wszelaką, s czym onym rozkazano będzie, lieczie, począwszy od
, wielkiey nocy, asz do wszech Świętych w każdym tidniu po iednym dniu z włoky osiadłey
po iednemu człowieku chodzyc maią; a z włok ciahłych powinni czynszu s każdey włoki
po trzydziestu groszy, żyta po betce, owsa po betce, po gęsy iedney, po kuru iednemu у
po dżiesiący iaiec; na robotę wszelaką w każdym trzy dniu liecie po cztery dnij, a zymie
po trzy dny; na tłoki tesz z obu siół powinni będą, tak iako у drudzy poddani Poszuszwenscy są powinni zdawna. Nadto powinni będą wszyscy poddany moi Poszuswienscy kaznodziey
koliędy po groszu iednemu z włoki. Przydany tesz iest kaznodzieiowy do plebany dla
roboty domowey parobek na imię Bałtrusz у z żoną Hanelią у druga żonka na imię
Zadziuła z synem iey Marcinem. Bydła tesz dano mu woły orome dwa, krowy cztery,
owiec sześcioro, świni troie. К temu zboża na wychowanie dano mu s polia żyta kop dwadzieścia pięć, pszenice kop pięć, jęczmienia kop pięć, jarzyce kop trzy, owsa kop dwadzieścia, griki beczek dwie, grochu połtory beczky. A osobliwie na nasienie dano temusz kaznodziey kxiędzu Janowi Trzeciakowy żyta kop dziewiętnaście, pszenicy beczkę iedną, jęczmieniu beczky dwie, jarzyce beczky dwie, owsa beczek siedm, griki beczki dwie, grochu szarego poł beczky, a białego grochu dwa przetaki. A przytym zastanowieniu у sprawowaniu tego inwentarza byli liudzie zacni jego msc pan Woiciech Biliewicz—staroście Żmoydzky,
ciwen jego kroi. mści Szowdowsky, jego msc pan Sebastian Sebastiauowicz Kąstortt—woyski
ziemi Żmodskiey, a pan Jan Stanisławowicz Wnuczek у pan Jarosz Mikołaiewicz Stankiewicz Biliewicza; który za oczewistą ustną prośbą moią przy pieczenczy moiey do tego inwentarza mego ode mnie kaznodziey Poszuswiauskiemu, kxiędzu Janowy Trzeciakowy danego,
tesz pieczęczy swe przycisnąć у własnemi rękami podpisać raczyli. Pisań w Poszuswiu, roku
у dnia, iako sie wyszey pomieniło. У того инвентару печатей, цритиененыхъ пять, а иодиаси рукъ письмомъ нольскішъ тыми слоны: Za ustnym prosieniem jei moścy paney marszałkowey przy pieczenczy swey rękem swą podpisał Woiciech Biliewycz; za ustnym uproszeniem jey moścy paniey marszałkowey przy pieczęci swey ręką swą podpisał Sebestiau
Sebestianówycz Kieistor—woiski ziemi Żmodzskiey; za ustnym prosieniem jei moścy paniey
marszałkowey przy pieczęci swey ręką swą podpisał Jan Wnuczko ręką własną; za ustnym prosieniem jei moscy pauiey marszałkowey przy pieczęci swey ręką swą podpisał
Jarosz Stankiewicz Bieliewicz ręką swą. Которыйжъ инвентарь есть до книгъ земекихъ
Жомойтскихъ вписанъ.
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1590 г., Января 25 дня.
Изъ рукописна™ отд денія Внленской публичной бнбліотеки. (Отд лъ ннвентарей).

39. Инвентарь селъ Гатова и Новаго Двора въ Минскомъ пов т , принадлежащих*
Кричовскимъ старостичамъ Кршптофу и Александру Николаевичам* Служкамъ.

Року тисеча пятьсогь деветьдесятого, м сяца Генваря двадцать пятого дня.
Реестръ, альбо инвентарь описанья дворовъ его милости пана Николая, пана Криштофа, пана Александра Миколаевичовъ пановъ Служковъ—старостичовъ
Кричовскихъ,
меновите Гатова и Нового Двора, лежачихъ въ пов т Женскомъ, то есть: напервей будованья дворного, челеди невольное, быдла рогатого великого и малого, къ тому збожя
всякого въ поляхъ зас яного, въ гумнахъ зложоного, въ кл тяхъ зеыпаного, также маетъности рухомое и всякого спрату домового, бояръ и подданнхъ отчизныхъ и похожихъ и
иншихъ вшелякнхъ до тыхъ дворовъ приналежвостей, черезъ мене Федора Петровича
Стрежа, возного пов ту Женского и шляхты людей добрыхъ, которая на тотъ часъ при
мн была, которые и печати свои до сего реестру, альбо инвентару при печати моей приложивши, которые писатн вм ли, руки свои подаисати рачили. Которые тые менованые
дворы зо всею маетностью, до тыхъ дворовъ належачою и въ семъ шівентару ниікей меновите оішсаною, по смерти небожщицы пани бабки своее, ей милости пани Ивановое
Служчпное, старостиное Любецкое, панц Богданы Лозчанки, его милость панъ Николай
Служка, старостичъ Кричовекій, въ небытности братьи своее молодшое, яко властную отчизну свою, на ихъ милость правомъ прирожонымъ приналежачую, въ моцъ, въ держанье
и ужиианье свое, черезъ мене возного вышей менованого и черезъ шляхту людей добрыхъ,
взяти рачилъ.
То есть: напервей будованье у двор Гатов : Домъ великій на подкл техъ, св тлица
великая столовая, въ той св тлицы оконъ пять, оболонъ шкляныхъ въ тыхъ окнахь съ фортками
пять, до тыхъ оконъ оконницы вси на зав сехъ; въ той же ев тлицы лавъ три, служба, што пить
наливаютъ, пецъ поливаный новый, столовъ три великихъ, а два столики малыхъ, одинъ подле
службы, другій подле печи, до тыхъ столовъ лавки двое; двери на зав сахъ, въ тыхъ дверахъ
пробои, защепка и крукъ знутра, што св тлицу защепаютъ на пробой, коминъ въ с няхъ,
што св тлицу топятъ. Отъ тое св тлицы с ни великіе, съ тыхъ с ней коморка потребная, двери въ той коморц простые съ пробоями u зъ защепками; еъ тыхъ же с ней
всходъ на пышки, до тыхъ вышокъ двери, у дверахъ пробой, защепки; подъ всходомъ
коморка малая, въ той коморц двери съ про(бо)аии и зь защепками; съ тыхъ же с ней
великихъ комора, въ той комор двери съ пробоями и зь защепками, съ тое коморы
другая коморка въ боку, въ той воморц двери съ пробоями и зъ защепками, въ тыхъ
же с няхъ коминъ, съ которого св тлицу топятъ; въ той св тлацы дверь на зав сахъ, у
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дверей пробои, защепки и крукъ, што св тлицу защепаютъ, лавъ три, оконъ въ той св тлицы чотыри, до тыхъ оконъ оконницы на зав сахъ, въ тыхъ же окнахъ оболонъ шклявыхъ чотыри, печь поливанныхъ кафли новыхъ. Подъ тымъ домоиъ св тлица, въ той
св тлицы лавъ три, печь простая, двери съ пробоями и зъ защепками; напротивко тое
св тлицы с нцы, въ тыхъ с пяхъ пробои, защепки; подъ с ньми великими с ни, въ тыхъ
с няхъ коминъ, на которомъ огонь кладутъ для св тла, двери, у дверахъ пробои и защепки; подъ св тлицою столового подкл тъ, въ которомъ хл бъ ховаютъ, пиво ставляютъ
и иншіе речи стравные; въ томъ подкл т двери, пробои и защепки и замокъ.
Другій домъ невеликій, въ томъ дому св тлицы дв съ коморою, напротивко с ни,
зъ с пей коморка потребная; въ томъ домку окна вси и оболоны шкляные невеликіе добрые, до тыхъ оконъ оконницы на зав сахъ, двери вси, въ которыхъ пробои, защепки
все въ цалости зостало.
Третій домъ, гд
простая, у вокнахъ дв

ткачи м шкаютъ;

св тлица

оболоны шкляныхъ старыхъ.

зъ с ньми,
a

тыхъ оконъ на зав сахъ, двери у св тлицы и у с няхъ,

дв

въ той св тлицы

паперовыхъ,

печь

оконницы до

у дверяхъ пробои, защепки въ

цалости, давы дв .
Четвертый домъ, гд челедь м шкаетъ; въ томъ дому св тлица съ коморою, въ комор и въ св тлицы двери съ пробоями и защепками, печь простая, лавъ въ той св тлицы дв , оконъ чотыри; до тыхъ оконъ оконницы на зав сахъ, у вокнахъ чотыри оболоны шкленыхъ старыхъ; с ни, у с ней двери, напротивко гридня, въ которой челядь
м шкаетъ; гридня зъ с ньми для возницъ и для прачокъ; кухня низко при земли; съ
кухни изба чорная; изба немалая, гд ховати вариво. Стайня великая, покрыта драницами;
стаенька малая подл тое стайни; свиренъ на схованье речей скарбныхъ; въ того свирна
двери съ пробоями и зъ защепками и замокъ; свиренъ спижарный, въ того свирна двери,
пробои и защепки и замокъ; свирны два на зсыпанье пашни, въ тыхъ свирнехъ двери,
пробои, защепки и замки: кл тка невеликая, гд ховаютъ муки; въ той кл тц пробои,
защепки и замки; пекарня невеликая зъ с ньми, въ с няхъ пробой и защепки; на двор
защница, въ пивницы двери двои, пробои, защепки и замокъ; у двора ворота великіе
гные съ форткою; подл кухни двои ворота здные великіе. Броваръ зъ вороты, у воротехъ пробой, защепки и замокъ; у бровар котелъ великій въ чотыри ушатки; другій
котелъ и вушатокъ для паренья хи лю на медъ; чоаъ Ееликій, старый, другій чопъ невеликій, кадей и квасники два, корыта пивные два; кадей варивныхъ всихъ осмь, бочка
одна на соленье капусты; кл тей малыхъ для розного схованья чотыри, въ кождой кл ти
двери съ цробоями и зъ защепками и зъ замками. Огородъ за дворомъ овощовый, достатЕОМЪ зас яный.
То есть дворецъ, въ которомъ рикунъя съ челедъю м шкаетъ. Напродъ: изба великая зъ с ньми, изба малая зъ с ныш, въ которой м шкаетъ рикунья; кл тка невеликая
для молочного, сырниаа зъ дверьми, въ которой пробой, защепка и замокъ.
Подле того дворца обора, въ которой быдло. Напродъ: хл вовъ чотыри, соломою крытыхъ; воловъ оремых-ь два, коровъ три, быковъ третяковъ шесть; подтелвовъ чотыри, то-
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двое, овецъ осмеро, коз* семеро, свиней великих*

четырнадцать,

а

малыхъ десятеро; куровъ калакуцкихъ пятеро,. простых* куровъ трое.
Тое есть гумно; въ іумн
напродъ: одрина, гд молотят*,, противко осеть; одринъ
дв для збожа,—тое все будованье соломою покрыто. Въ гумн збожа: яриц* пшеницы
въ стырт копъ шестьдесятъ, ярицы копъ • двадцать, жита три коп ; збожа молочоного:
жита бочокъ пять, ечменю оемь бочокъ. Въ гумн кляча робочая одна.
То есть речи рухомые, которые се при ей милости пебощтщ пани бабц , такъ
же гроши готовые, золото, серебро; напродъ: грошей готовых* копъ сто, чирвоныхъ золотыхъ сорокъ, лыжекъ сребрныхъ * і ( 1 9 ) , кварта сребрна одна, кубковъ сребрныхъ два,
третій малый кубочокъ, лыжекъ малыхъ сребрныхъ три.
Дотомъ таты;

напродъ: смукавица мухояровая,

лисами подшита, шубка

чорнцго

сукна простого лисами подшита, кожушок* старый енбирковый одинъ, мятликъ мухояро- •
вый

ПОДШИТЫЙ

почеревесинами бобровыми чорный; гааука фурстатова стара, индорачки

два: один* мухояровый, a другій фурстатовый,
кроликами подшита, шапки дв
То есть постелъне речи;

старые обадва;

однорадка чорная, шубка

мухояровых* подшитыхъ.
напродъ:

подушокъ

великих*

пуховыхъ дв ,

а мнейша

третья, перинка пуховая верхняя одна, споднихъ перинок* дв , колдро мухояровое одно,
узголовье два старые чорнымъ полуксамитом* криты, узголовьевъ скураныхъ чорныхъ чотыри, коцы чорные старые два, коберцовъ чорныхъ простыхъ три.
Которые хусты для потребы небощицы при ей милости были; напродъ: кошуль
долгихъ петнасте, рантушковъ тринадцать, фартушковъ пять, затычокъ три, ботухъ одинъ,
пологи два: одинъ новый, a другій старый, простпнь постельных* новыхъ дв , а старых*
дв , наволочки в (2) на подушки, на перинки наволочокъ дв , заложекъ мухояровых*
дв лисами подшитыхъ, а третья тежъ лисья, але не покрита.
То есть хусты столовые; напродъ: обрусовъ петнадцать, серветъ четырнадцать, ручниковъ простыхъ семь, товаленъ три.
Цыш

столовая; напродъ:

гузинъ талеров* великих*,

другій тузинъ талеровъ сред-

них* третій тузинъ малыхъ талеровъ, приставочекъ малыхъ пять, наливка зъ мисою цынованая одна,

лихтаръ цынованый одинъ,

лихтаръ мусядзовый

веливій одинъ,

малыхъ

лихтаровъ два, медницъ мосядзовыхъ три.
Цыпа пивничиа, такъ тежъ копии м дяные;
великих*,

средня коневь цынова одна,

кгарцовыхъ

напродъ: коновей цынованыхъ
коновокъ цынованыхъ дв ,

три

коновка

пласка цынована одна, коновка у полкгарца одна, кварточка не великая одна, рострухановъ цынованыхъ пять, фляша великая одна цыновая, кгарцовыхъ
: дв , пулгарцовыхъ фляшекъ цыновыхъ чотыри,
фляшіи
ЕОТЛОВЪ

дв

малые пласвіе

пивничныхъ

Меду зостало

фляшка

округлая

фляшекъ

пулкгарцовая

зъ ольстеркомъ, фляшка одна малая цынова,

м дяных* три, средних*

котелков* три, седмый

въ пивницы бочка одна во три ушатви,

в* полтретья ушатка, леечка б лого желяза одна,

цыновых*

кварта а (1),

вотелевъ малый.

пива пшеничнаго

еидова великая одна,

одна,

зост&ла бочка
а другая малая

яадовві, б лого меду липца зостало с* пулігарца в* пивннцн; ванна м дяна.
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Цына кухенна, также и м дяне начинье; напродъ: мисъ великихъ цыновыхъ шесть,
среднихъ мисъ цыновыхъ чотыри, полиисковъ великихъ чотыри, полмисковъ среднихъ семь,
а котловъ ровныхъ три, котелковъ мн йшихъ два, паневъ велька одна для варенья рыбъ,
а другая мала, кельни ровныхъ дв , малая келенка одна, mozdczer мосядзовый еденъ,
и біецъ жел зный одинъ, с качъ старый одинъ и вельми лихій, жел зныхъ сковородъ дв ,
рожновъ жел знымъ два.
Броварне начинье; напродъ: котелъ великій м дный пивный, другій котелъ гор лчаный,
третій котелъ, што хм ль паратъ на медъ, чопъ еденъ великій, a другій малый, квасниковъ малыхъ медовыхъ два, квасники два гор лчаные, квасникъ еденъ пивный, корытъ три.
Челедь дворная: Аннуша Качка, которая челедью справуетъ; Пологея зъ дочкою Оленицою и зъ Дарьею; Марфа московка, Марушка, Оксиница московка, Мариница Гиревна, которая до Но(во)го Двора оддана.
Паробки: Моисей, сыновъ въ него два Васко а Ивашко, пивоварецъ Гаврило.
А то есть бояре до Гатова належачіе: Напервей въ сел Михоновичахъ: Ортемъ.
а Узорка (?) братья рожоная; иовинность ихъ конемъ служим, а толоки въ кождой нед ли по два дни жата и орати; земля подъ ними не -м реная; Васко а Дешко и Федько
Санковичи, братья; повинность ихъ конемъ служите, а толоки въ кождой нед ли по два
дни жати и орати за хл бомъ панскимъ.
Бояре въ сел Гатов : Андрей Загайскій, повинность его конемъ служитиг земли
подъ нимъ волока, с ножати моркгъ одинъ; Андрей Протасовичъ Трубачъ, повинность
его конемъ служити, земли подъ нимъ волока, с ножати моркгъ одинъ; Федоровая Попковича вдова, повинность ее конемъ служить, на толоку и въ сторожу до скарбу ходити
такъ, яко и Михоновцы, земли подъ ней волокъ в (2), моркговъ два; Федоръ Копоть,
повинность его конемъ служить, волока подъ пимъ одна, с ножати моркгъ одинъ; Яковъ
Москалевичъ. повинность его конемъ служить, волока одна, a с ножати моркгъ одинъ;.
Гришко зять Михалевъ, повинность его конеиъ служить, волока подъ нимъ одна, с ножати моркгъ одинъ, до скарбу на сторожу и толоку повиненъ ходим; Карпъ Старый
маетъ подъ собою волоку того Карпа, ижъ ей милости служилъ и съ жоною своею, ажъ
до старости тую волоку дала имъ ей милость ажъ до живота ихъ, не чинечи имъ ни
которое повинности съ тое волоки; Хома Олекс евичъ—бояринъ, который стадо зав даетъ,
маетъ подъ собою полъ волоки, a с ножати полъ моркга; а на другомъ полуволочку чоботарь, повинность его обувъ на дворъ робити, а во жниво на толоку ходить шесть
толокъ.
ІІодданые села Гатовского; напродъ: Иванъ Лависовичъ а Окула Боровичонокъ; у
Ивана сынъ одинъ Андрей, подъ нимъ волока, с ножати моркгъ одинъ, етатву въ- нихъ
волы два, коней два; отчичи: Иванъ Боровивъ а Онцыпоръ, братья; снновъ въ Боровика:
Зенько, Яковъ, Михалко, Федько, отчичи, статку въ нихъ воловъ три, волока & (1), е ножати моркгъ A ( І ) ; ЯКОВЪ Гриневичъ, сыновъ въ него два: Гаврило а Васко, отчичи,
волока одна; статку въ него волъ одинъ, кляча одна; Корней Ожеевичъ, сывовт» въ него
три: Васко Козелъ въ Минску кравецство робитъ, Андрей, Яавринъ, отіичи, волок» одна,,
с ножати моркгъ; статку волы два, кляча одна; Андрей Гриневичъ, Ивам. Еорнеевичъ,,
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•сынъ Андрей у Гриневича одинъ, волока одна, с ножати моркгъ одивъ; статку волы два»
коней двое; Нестеръ Федковичъ, сыновъ въ него чотыри: Гришко, Михалко, Степанецъ,
Иванецъ, отчичп; волока одна, с ножати моркгъ одивъ, статку въ него ничого н ту; у
Тришка быкъ одинъ; Опанасъ Федковичъ, сынъ у него одинъ Супронъ, отчичи; волока
одна, с ножати моркгъ одинъ, статку волы два.
Повинность того села Гатова: въ кождой нед ли по чотыри дни пригону, а три
дни толоки, на жниво за хл бомъ паньскимъ, до того зъ волоки по гуси одной, по курицы одной, по десети яецъ, надъ то ни которое повинности н ту.
СеЛО МочуЛИЩа до Гатова-жъ, служба одна.
Лц къ тивунъ, въ него сыновъ немашъ, статку волы два, коней двое, отчичъ, а братъ
-зъ нимъ Гарасимъ, статку волы два; Троецкій Романовичъ, сынъ въ него Андрей, отчичъ,
статку волы два, клячъ двое; Иванъ Романовичъ одинъ, статку въ него волы в (2), кляча
одна, отчичъ; Илья зять Охремовъ, одннъ, статку въ него волы два, кляча л (1), отчичъ;
Тласъ, зять Охремовъ, сыны въ него два: Михалъ а Бурый, отчичи, статку волы два,
коней двое, земля нем роная, сами вс отчичи; повинность ихъ— служить пригону два
дни третій день толоки за хл бомъ панскимъ, до того даютъ по гусяти зъ дыму.

Село Зазерье, службы дв .
•Напродъ: Карпъ Осиповичъ, сынъ въ него Серг й, отчичи, статку волы два, кляча одна;
Илья Кариовичъ, сыны въ него три: Данило, Иванъ, Степанъ, отчичи, статку волы два,
клячъ двое; ТишкоВоляй, сынъ въ него одинъ Андрей, отчичи; статку одинъ волъ; Лавринъ
Воляй, сыновъ н тъ, статку волъ одинъ; Иванъ Воляй, сыновъ н ту, отчичъ, статку волъ
одинъ; Ходоръ Зубаровичъ, сыыовъ въ него в (2); Хилимонъ, Павелъ, отчичи, статку
волы в (2), кляча л (1); Антонъ Зубаровичъ, сынъ въ него Миколаецъ, статку волы два,
кляча Т\ (1); Левопъ Мацковичъ, сыновъ иъ него три: Отрошко, Ивашко, Ивасечко, отчичи,
статку волы в (2), кляча л (1); Андрей Мацковичъ, скновъ н ту, отчичъ, статку волъ
одинъ.
Повинность ихъ на службу въ кождой нед ли съ коньми по два чолов ки; подачки
никоторое н ту.

Село Ботчкчи, служобъ семь.
Напродъ: Есво Серг евичъ, сыновъ въ него чотыри: Федько, Пилишь, Михалъ, Герасимъ,
отчичи, статку въ него волъ одинъ, кляча одна; Степанъ, Илья, Ивашко, Степанъ Мацуковичи, братья, отчичи, статку волъ одинъ; Иванъ Шипуля, отчичъ, сыновъ н ту, статку
волъ одииъ; Иванъ Андрейковичъ, сыновъ въ него два: Микита а Остапко, отчичи, статку
въ него Еовей двое, волъ одинъ; Назаръ Степанович*, сннъ въ него одинъ Куша, отчичп,
статву волъ одинъ; Мелько зъ братьею Олевс еиъ, Гришкоиъ, отчичн, статву въ него
два воли, клять двое; Оснпъ Митьковичъ, сынъ въ него одинъ Купра, отчнчи, статку
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волъ одинъ, кляча а (1); Ходько Осиповичъ, самъ одинъ, статку въ него волъ одинъ,
кляча одна; Мартюкъ Окуличъ, шнъ въ него одинъ Олисей, статку въ него воловъ в (2),
кляча а (1); Мишко Антоновичъ, сыновъ въ него два: Федько, Ивашко, отчичи, статку
воловъ одинъ, кляча одна; Якимъ Ольпиковичъ, сыновъ въ него два: Пнлипъ а Еско, отчичи, статку волъ одинъ; Мелько Гмыза, сынъ одинъ, отчичи, статку волы два, кляча л (1).
Въ томъ же сел дв службы пустыхъ, служба Бородковская одна, а другая служба
Перезрековская.
Въ томъ же сел Ботчицкомъ Макаревичъ отнялъ одну службу Заневскую, а другую
Ильинскую.

Село Моторово, служобъ три.
Лапродъ: Остапко, сынъ въ него одинъ Гришко, отчичи, статку въ нето волы в (2); Климъ
зъ братьею Радивономъ, Харитономъ, Павломъ, отчичи, статку въ нихъ волы три, клячъ
двое; Наумъ Остапковичъ, сыновъ въ него два: Андрей, Ивашко, отчичи, статку въ него
волъ одинъ; Лукьянъ Литвичъ, сынъ въ него одинъ Иванъ, отчичи, статку въ нихъ воіъ а (1),
кляча а (1); Якимъ Литвичъ, сыновъ въ него два: Захарья а Харитонъ, отчичи, статку
въ нихъ волъ одинъ, кляча одна; Федько Литвичъ, сынъ въ него одинъ ^Захарья, отчичи,
статку волъ а (1); Гаврило Старецъ, чолов къ заставный, сынъ въ него одинъ Тимошъ,
статку волы два, кляча одна; Иванъ братъ его, чолов къ зоставный, сынъ въ него одинъ
Иванъ, статку волы два, кони два; Охремъ чолов къ зоставный, сынъ въ него одинъ
Остапко, статку въ него волъ одинъ, кляча одна; Каленикъ Остапковичъ, сынъ въ него
одинъ Демидъ, отчичъ, статку въ него волъ одинъ, кляча одна.

Въ сел

Дукорце, служба одна.

Напродъ: Макаръ, сынъ въ него одинъ Степанъ, отчичи, воловъ сохъ в (2), коней д (4);
Радюкъ, сыны въ него два: Павелъ, Еско, отчичи, статку воловъ в (2), кляча а (1); Моисей,
сынъ въ него одинъ Иванъ, отчичи, статку воловъ в (2), кляча а (1).
Повинность села Воччицкого, Моторовского и на Дукорце, еъ тое одное службы
служатъ поденно, дани даютъ меду каменей дванадцать, овса бочокъ дванадцать, грошей готовыхъ копъ дв , льну по вагу зъ службы, по курицы одной, по десети яецъ,
далей большъ жадное повинности чинить не повинни.
Въ сел Боччичахъ гоны бобровые р кою Волмою и р кою Смовстью водле стародавного обычаю, которыхъ гоновъ добре в доии подданые Бочицкіе.
А то есть Новый дворъ. Шпродъ: будованье дворное, домъ на подкд т , невиивій;
подъ тымъ домомъ св тлицы дв , въ тыхъ св тлицахъ двери, окна, лави и печи простыхъ кафли, a третій оодкл тъ подъ коморою, въ которомъ спратъ домовый; на подкл техъ въ тыхъ ев тлицахъ, у св тлици отъ пекарни двери простые, въ тыхъ дверяхъ
пробой, защепки и крукъ, што знутри св тлицу затворають; у св тлицы лавн дв , третея
малая, оконъ три, у вокнахъ двухъ оболоны швление безъ фортокъ, овоінщы три на
вав сахъ, пецъ кафлей простыхъ, коминъ до того неца простый, с ни д% вганкомъ, ъ
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с няхъ двери, у дверяхъ пробой и защепки зъ обудвухъ сторонъ; въ тыхъ же с няхъ
коморка потребная, въ той коморц двери, у дверяхъ пробой и защепки; противко съ
тыхъ с ней св тлица другая, въ той св тлицы двери, у дверяхъ пробой и защепки зъ
обудвухъ сторонъ, оконъ дв , увъокнахъ оболоны шкленые. дв зуполные, лава одна великая, а чотыри малыхъ. въ той св тлицы печь кафлей поливаныхъ стара, при печи
коминокъ; съ тое св тлицы комора, въ той комор двери простые съ пробоями и зъ защепками зъ обудвухъ сторонъ, окны дв , оконницы на зав сахъ съ круками; съ тое коморы коморка потребная, въ тое коморки двери простые, въ тыхъ дверахъ пробой и защепка, лавы дв великихъ, а третья малая; кганокъ, всходки до него два, на кі-анку
лавъ три.
Другій домъ на земли низко збудованый зъ кганкомъ; въ томъ дом св тлицы дв
и комора, до кганву всходъ, на кганку лавъ шесть, зъ кганку* с ни, въ с няхъ двери
простые, у дверахъ пробой и защепки; св тлица столовая, въ той св тлицы двери на
зав сахъ, у дверахъ крукъ съ пробоями, въ той же св тлицы столы два, до тыхъ столовъ
лавка одна, оконъ чотыри, у вокнахъ оболонъ чотыри шкленыхъ, лавъ три, а четвертая
лава гд служба, пецъ поливаный, при тымъ коминъ, до того въ с няхъ коморка потребная, до тое коморки двери, въ тыхъ дверахъ пробой и защепки; съ тыхъ же с ней всходъ
на вышки, въ тыхъ вышкахъ двери, у дверахъ пробой и защепки. Напротивку другая
св тлица, въ той св тлицы двери на зав сахъ, въ тыхъ дверахъ пробой и защепки и крукъ,
на пробояхъ окны дв , въ тыхъ окнахъ оболонъ дв шкляныхъ, до тыхъ оконъ дв оконницы на зав сахъ; въ той же св тлицы лавъ чотыри, пецъ поливаный, коминекъ малый
гд лучиною св тятъ; съ тоежъ св тдицы комора, въ той комор двери, у дверахъ защепки и пробой, въ той же комор окно одно трема шинами перебито; столокъ обитый
ремнемъ для сед нья, въ той комор лавъ дв .
Отъ того дому вышедши по л вой сторон спижарета,
спижарни двери простые, пробой, защепка и замокъ.

гд

хл бъ ховаютъ, въ той

Подл тое спижарни свиреиъ скарбный, до него всходъ одинъ; вътого свирна двери
простые, въ тыхъ дверахъ пробои два, ланцухъ, защепка, пробой и замковъ два; свирепъ
спижарный зъ месными речьми, въ того свирна двери простые, пробой, защепка и замокъ;
кухня зъ кганкомъ, съ кухни изба чорная, въ кухни двери простые съ пробоями и зъ
защепками; свирны два для зсыпанья збожя, въ тыхъ свирнахъ двери простые, пробой,
защепки и замки два въ тыхъ свирнахъ; свиреиъ подл воротъ, въ которомъ розныхъ
речей спратъ, въ того свирна двери простые, защепки, пробой и замокъ; стайня великая
на кони, надъ стайнею кганочокъ, съ которого кганку спратъ для речей стаенныхъ; на
стайни на кганку двери и на вышки двери, въ тыхъ дверахъ защепки и пробой; смаенка
невеликая подл стайни великое; отъ тое стайни дв кл тт на пашню, въ тыхъ кл ткахъ двери простые, пробой, защепки и замки; отъ тыхъ кл токъ по п р в кл тка невеликая для схованья мукъ, въ тое кл тки двери простые, пробой, защепки и замокъ;
гридня великая зъ с ньми, цодд того пещщ
зъ с цьмщ ме,жи дому великого и низкого
свдреяъ великій, въ того свирна двери простые, пробой, защепки и замокъ; межи свирн$,
и вухни нл ттка малая, въ которой ховаютъ рета стаенные; въ той же кл тц
46
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великое праве доброе. Броваръ, противко бровару изба черная для ставенья варива; въ
томъ бровару котелъ великій въ чотыри ушатки, другій котелъ для паренья хм лю у вушатокъ; судовъ броварныхъ: чопъ старый великій, чопъ малый, кадей броварныхъ петнадцать, квасникъ великій одинъ; въ томъ же бровар котелъ другій у вушатокъ, двери,
защепки, пробой и замокъ; св тлочка малая зъ с ньми для квашенья меду; въ той же
св тлиц оцту бочки дв , въ той св тлочц двери въ с няхъ, у дверахъ обоихъ пробои,
защепки и замки; пивница, до пивницы двое двери, въ тыхъ дверахъ пробой, защепки
и замокъ одннъ; у дворъ ворота великіе у зные съ форткою, фортка невеликая надворецъ.
У дворцы будованья; напродъ:'изба великая челядная, зъ с ньми, въ которой статокъ
ховаютъ; истобка малая, гд рикунья м шкаетъ, безъ с ней; истобка для молочного, невеликая; кл тка, гд рикунья речи свои ховаетъ; сырница зъ дверьми, пробой, защепки
и замокъ въ томъ же дворцы.
А то есть речи,' которые у свирн скарбномъ; напродъ: у скрини б лой полотна
десеть поставовъ тонкихъ и ровныхъ, а шесть поставовъ обрусовъ; у другой скрини б лой замчистой обрусовъ тонкихъ и ровныхъ поставовъ петнадцать, вътойже скрини серветъ тузинъ и ручниковъ штука; у третьей скрыни б лой замчистой обрусовъ штука;
у четвертой скрини чорной замчистой обрусовъ грубыхъ штукъ три; у пятой скрини
чорной замчистой наметокъ тонкихъ штукъ чотыри, цвилиху штукъ полтрети, мухояру
бурнатного штучка; у шостой скрини б лой велькей замчистой запонъ три, запоневъ малыхъ што межи окнами забиваютъ, пять, полавочники два; у семой скрини б лой замчистой туваленъ семь, ручниковъ семь; скрипка чирвона замчиста, въ ней н ту ничого;
скриночка зеленая замчистая, въ ней н ту ничого; скриночка б лая неокованая замчистая,
въ ней нимашъ ничого; судаковъ чирвоныхъ замчистыхъ два; шкатула чорная замчистая,
золотомъ яабіяна; скрипка б лая замчистая; шкатулокъ чорныхъ малыхъ замчистыхъ дв ;
скрипка' б лая неокованая замчиста; скрипка б лая яеокованая замчиста; скрипка б лая
неокованая замчистая; скрипка чирвона замчиста порожнея; скриночка б лая замчистая;
скрипка б лая замчистая; скриночка зеленая замчистая; у короби приставочекъ цынованыхъ
дв , чарокъ цыновыхъ пять, лихтарь мосязовый; кробокъ семъ, лукошокъ два — усе порожніе* млыпекъ жел зный, што перецъ мелютъ; замковъ жел зныхъ внутрныхъ два; наливка
цынова; шклянокъ венацкихъ три, одна злотиста; келишковъ шкленыхъ два; коней дв цынованые; баня м дяная одна; гаковницъ дв ; ощеповъ чотыри; п шпи дв ; коса одна; серповъ шесть; зав съ до дверей дв ; с керъ дв ; мотыка една; копскіе жел за одны; скуръ
конскихъ дв ; волны рунъ деветнадцать; ножпицъ, што овца стригутъ, четверы; панова
ы дяная.
Вътоиъ же двор

быдла рогатого; напродъ: воловъ старыхъ осмь, коровъ три, телицъ

три, бычковъ третяковъ чотыри; тогорочнихъ телятъ двое; овецъ десятеро; свиней старыхъ
и молодыхъ четырнадцать; куровъ шестеро; гусей четырнадцать; клячъ дв ; зребятъ четверо; два возники старые вороные.
Гумно за р кою Свжлочью; въ гумн
прдтивко осеть;
стаіия

одрины дв

будованъе; папродъ:

на с но, соломою крыты;

на возы соломою крыта.

Въ гумн

стайня

жита стырта,

рдрина молотенвая, нана волы соіоиою крыта;

въ которой

копъ петьдесятъ;
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ечменю копъ шестьдесятъ; пшеницы копъ ж (45); жита зас яного бочокъ HS (56); ярицы
намолочоное бочокъ шесть, гречихи бочокъ пять.
То есть, паробки двора Зоводворского: Гришко зъ жоною, сыновъ въ него два: Васко
а Радко, дочокъ три; третій паробокъ Иванецъ зъ жоною, сыновъ въ него два: Васко,
Федько, а дочки R (2); Васко Хромый ткачъ, жона зъ нимъ невольная Марья. Передъ
дворомъ лазня б лая, противко лазни св тлица. и с ни передъ лазнею; млынъ на р ц
Свислочи со всякимъ начиньемъ.
То есть бояре; напродъ: Иванъ Сенницкій, порожній, земля подъ нимъ не м реная;
повинность его шляхецкая—конемъ служить; Захарья Попковичъ; повинность его шляхецкая—конемъ служити; земля подъ нимъ нем реная; Дешко Адамовичъ, Олешко Адазіовичъ, Макаръ Адамовичъ; повинность ихъ шляхецкая, земля подъ ними не м реная;
Янъ Микдашевичъ, повинность его шляхецкая—конемъ служить; волокъ подъ нимъ дв
и къ тому заст нокъ нем реный, с ножагей моркговъ чотыри; Купра Хомичъ, повинность
его шляхецкая—конемъ служить; волокъ подъ нимъ дв ,: с ножатей подъ нимъ моркгв
два* Иванъ Столяръ. повинность его шляхецкая—конемъ служити, волокъ подъ нимъ дв ,
с ножатей моркги два; Малхеръ Вуецкій, повинность его шляхецкая—конемъ служить;
волока подъ нимъ одна, с ножатей моркгъ одинъ; Янъ Карзюкъ, повинность его шляхецкая —конемъ служить; волока подъ нимъ одна, с ножати моркгъ одинъ; Станиелавъ Кнезикъ* повинность его шляхецкая—конемъ служить; волока подъ нимъ одна, с ножати моркгъ
одинъ; Опанасъ a Алекс й Чорномазовичи, повинность ихъ шляхецкая—конемъ служити,
земля подъ ними нем реная.
Л то есть подданые. Напродъ село Литвичъ: Мартинъ, Каспоръ Лукашевичи, земли
подъ ними волока одна, с ножати моркгъ одинъ; сыновъ у нихъ три: Мат й, Серг й,
Гарасимъ, отчичи; статку въ нихъ по клячи, а по волу одному; Онупрей, чолов къ прихожей, волока подъ ннмъ одна, с ножати моркгъ одинъ; сыновъ пять: Ярмакъ, Моисей,
Игнагь, Борисъ; статку кляча л (1); Остапъ а Прокопъ Андросовичи, волока подъ ними
одна, с ножати моркгъ одинъ; сыновъ у Прокопа два, меновите: Антонъ, Лукьянъ, отчичи статку въ нихъ кляча одна, волъ одинъ, а другого брата кляча, а волъ одинъ;
Борисъ Саньковичъ, волока подъ нимъ одна, сьшъ въ него одинъ, меновите Стефанъ,
отчичи, статку въ него кляча одна и волъ одинъ; с ножати морвгъ одинъ; Прокопъ Севрукъ, волока подъ нимъ одна, с ножати моркгъ одинъ, сыновъ въ него пять, меновите:
Семенъ, Таврило, Федько, Тимошъ, Василь, отчичи; статку въ него волы два, кляча одна;
Митько Федковичъ Бабичъ, волока нодъ нимъ одна, с ножати моркгъ одинъ; сыны въ него
три, меновите: Гришко, Еарпъ, Федько, отчичи; статку въ него кляча одна, быкъ одинъ;
Шимко Войшнелевичъ а Стасюкъ Харитоновичъ, волока подъ ними одна, с ножати моркгъ
одинъ, сыновъ въ нихъ чотыри: Данило, Кузма, Лука а Тишко, отчичи; статку въ ншхъ
кляча одна, волы н (2).
Другое село за р кою
волока

водъ

нимъ одна,

Стслочью
с ножати

отъ гумна
моркгъ

тайского: Иевъ Попковичъ, тивунъ,

одиаъ;

повинности

жадное,

кром

вуіства, не чинить; сынъ въ него одинъ Иванъ, отчичи, статву въ него вляча

тнодна.

-

364 —

волн в (2); Иванецъ Волковичъ, волока подъ ними одна, с ножатн моркгъ л (1),
отчичъ, статку въ него волъ а кляча| Андрей Дашковичх, а Гринь сынъ его, волока подъ ними одна, с ножатей моркгъ одинъ; у Гришка сына два: Семенъ, Васко,
отчйчи, статву въ него клячъ двое, волы два; Иванъ Даниловичъ, волока одна, с ножатей моркгъ одинъ, сыновъ въ него два: Моисей а Никипоръ, отчйчи, статку въ
него клячъ двое, волы два; Гринь, чолов къ прихожій, а Иванъ Лойко, волока одна, с ножати моркгъ одинъ; у Лойки сынъ одинъ Еско, отчйчи, статку въ нихъ у Гриня волъ
одинъ; Федько Тарасовичъ полъ волоки, а полъ волоки пастухъ, с ножати моркгъ одинъ;
сынъ въ него одинъ Bacso, a другій Михалко, отчйчи, кляча въ него одна, волы два;
Санюкъ Бобковичъ, волока одна, с ножати моркгъ одинъ, сыновъ въ него чотыри: Совостей, Кузиа, Федво, Степанъ, Радко, отчйчи, статку въ него волъ одинъ; Макаръ Игнатовичъ, волока одна, с ножати моркгъ одинъ, браты при неиъ два: Дукашъ а Семенъ,
отчйчи; статку въ нихъ волъ одинъ, а кляча одна; Ярмакъ, чолов въ прихожій, волока
одна, с ножатей моркгъ одинъ; пасынки въ него два: Романъ, Кондратъ, отчйчи; статву
въ него волы два, кляча одна.
'СеЛО ДуНИЧИ, службы дв .
Яковъ Мойсовичъ, сыновъ въ него чотыри: Уласъ, Никипоръ, Матфей, Андрей, Кузма,
отчйчи, статку въ него волы два, клячъ двое; Дешко Мойсовичъ, сыновъ въ него два:
Семенъ а Силка, отчйчи; статву въ него волы два, клячъ двое; Анцыпоръ Дуничъ, сыновъ
въ него три: Омельянъ, Гарасимъ, Гаврило, отчйчи; статку волъ а кляча; Федько Долгій,
чолов къ прихожій, статву въ него волы в (2), клячъ в (2).
Въ Еоледичахъ, служба одна, чолов къ прихожій Павелъ; статку въ него волы два,
кляча одна.
На который сесь инвентарь, альбо реестръ я Федоръ Петровичъ Стрежъ, маючи при
соб стороною людей добрыхъ шляхтичовъ трохъ, списавши по достатку дворы обадва
и всю маетность, вышей меновите описаную, такжо бояръ и подданыхъ и вси ихъ повинности, сесь реестръ съ печатью моею и съ печатьми шляхецкими его милости пану МиЕолаю Служц , Старостину Еричовскому, далъ ее ми. Писанъ року, м сяца и дня, на дат
вышей описаного. (М. П.). Stefan Piotrowski własną ręką swą podpisał. Stanisław Wierchowsky ręką własną podpisał. Иванъ Федоровичъ властною рукою.
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1590 г., Іюня 27 дня.
Изъ актовой книги главнаго Лнтовскаго трибунала за 1756 годъ, № 120, лисгь 47-52.

40. Инвентарь им нія Титовянъ, въ Минскомъ пов т .
Roku tysiąc siedmset płędziesiąt szóstego, miesiąca Nowembra piątego dnia.
Przed nami sędziami, na Trybunał główny w wielkim Xięstwie Litewskim z woiewodstw, ziem у powiatów, w roku teraznieyszym tysiąc siedmset piędziesiąt szóstym obranymi, comparendo personaliter u sądu patron imc pan Kazimierz Wolski, skarbnik Nowogrodzki opowiadał, prezentował regestr inwętarza wołosty Tytowskiey przy kopii, ad presens
po polsku przetłumaczoney, ad acta podał, od w. i. p. Mikołaja Mikołajewicza Kiszki,
starosty Dorogickoho na rzecz w nim wyrażoną w. im. kniaziu Jarosławowiczu Holowczynskomu, dzierżawcy Luboszanskomu, dany, ad presens in rem et partem w. i. p. Michała
Janiszewskiego, łowczego Owruckiego, służący у należący, który podając do akt prosił
nas sądu, ażeby pomieniony inwentarz ze wszystko w nim wyrażoną rzeczą był do xiąg
Trybunału głównego wiel. X. Litowskiego spraw wieczystych przyięty у wpisany; jakoż
my sąd ony przyiowszy w xięgi de verbo ad verbum wpisać pozwolili, którego thenor
seąuitur estąue talis. .
Регестръ инвентарь, одъ мене Миколая Миколаевича Кишки, на Техановцу, старосты
Дорогицкого, описанья границъ, грунтовъ, подданыхъ отчичовъ, зъ давнихъ часовъ на
им нью волосты Титовскои, въ пов т Минскомъ лежачой, м шкаючихъ, черезъ служебничка моего Крипітофа Медзиборского, которое тое им нье волости Титовское зо веимъ
на все я Миколай Кишка продалъ и на в чность пустилъ и заразъ черезъ того служебника моего Криштофа Медзиборского передъ возныаъ пов ту Минского Василемъ Михалевичемъ и передъ двума шляхтичами Беняшеиъ Волкомъ а Касперомъ Вндеровсшшъ въ
в чное и спокойное уживанье его милости князю Щасному Ярославовичу Головчинскоиу,
на Головчин , державци Любошанскому, самому, д темъ и потомвомъ и на иотомъ будучимъ щадкомъ его, въ року теперь йдучемъ пяшьстъ девешьдесятот, м сещ Іюпя
двадцать семою дня, въ моцъ и въ держанье подалъ и поступи», к fо Шь мевовете
подданые тое волости Титовскои: на первей: служба, Маркович* ымовь пять; ЯЕОВЪ Ьвиыль дымъ, маетъ сыновъ два; Семенъ Якововита, утогоСемева сыны два, Евласъ и Антонъ Семеновичи, другій сывъ Отрохимъ, у того Отрохима еннн два, Таврило и Гавдеі
Отрохимовиад; другШ дыиъШтКо Елениничъ, маете сыны даа, Федоръ а Еажешжь М«*ьковичи; Василь самъ одиіъ; Аотонъ Навлввичъ, жа«тъ сниа одного Пилита; Павел* Жум.,
маетъ шнн чотырт, Овсеі а Терешво, Мелшо, 1вш»о Іавіовічі. СлушОа Ж<мят&, «ъж&
Шмовъшшь: нершій ишшрь, штп сывовъ два, о»нъ В р « * ь . друтій й а і м и » ; Друг»
Жшош ВуШ, тт. шво ь чотйрі, Штт, Тат,
Іушши t M«ifa; tpsńu д н « .
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Тимофей Купріановичъ, маетъ зятя на име Якова; четвертый дымъ Микута Балакировичъ
маегъ сына Оксюту; пятый дымъ Остапко Балакировичъ, маетъ сына одного Ивана. Служба
Жидовичъ, дымы три^ первшій Лукьянъ Жидовичъ, маетъ сына Серг я ; другій дымъ Павлюкъ Жидовичъ, маетъ сыновъ три, Якима, Мартына и Олифера; третій дымъ Ходько
маетъ сына Михала. Служба Хроловска, дымовъ пять: первшій Радукъ Оладка, маетъ
сына одного Клима; другій дымъ Созонъ, маетъ сыны три, Микита, Микула, Юрко; третій дымъ Мартинъ Жидовичъ, маетъ сыны два, Назоръ и Иванъ; четвертый дымъ Косцюкъ;
пятый дымъ Пахомъ, маетъ сыны три, Марка, Пахома и Юрка, Служба Илинская, дымовъ
чотыри: первшій Алексей Жидовичъ, маетъ сыновъ пять Якимъ, Михалъ, Петръ, Евхимъ
и Макаръ; другій дымъ Семенъ Жел знякъ, маегъ сына Стефана; третій дымъ Фабіянъ,
маетъ сына Терешка; четвертый дымъ Андрей Маркачъ, маетъ сына Огея. Служба Мышкевичъ дымовъ четыри: первшій Андрей Губичъ, маетъ сыны два, Максимъ и Сава; другій
дымъ Яковъ Короваевецъ, маетъ сыновъ чотыри, Евхима, Охрема, Михала, Давида; третій
дымъ Жиновъ, маетъ сыновъ два Прокопъ и Федоръ; чевертый дымъ Степанъ Колачевичъ
маетъ сына одного Еска. Служба Корогодовска, дымовъ семь: первшій Гринъ Кислый; другій
Яцукъ; третій Метко; четвертый Антипъ, маетъ сына Іова и зятя Федька; пятый дымъ
Хома, маетъ сыны два, Омельянъ и Яванъ; шостый дымъ Василь Баба, одного маетъ
сына Гаврила; семый дымъ Иванъ Федичъ, маетъ сына Макара. Служба Малоедовска, дымовъ пять: первшіа Опонасъ Цирка; другій дымъ Мартинъ Скриль; третій Хроль, сына
маетъ Гриня; четвертый-дымъ Самуйло, маетъ сыны два. Якимъ и Василь; пятый дымъ
Балакировичъ,-маетъ сыны два, Есюкъ и Гришка. Служба Бетковская, дымовъ пять: первшій дымъ Бетко, маетъ зятя Саву, у Савы сынъ Ёско; другій Федько, маетъ сыны три,
Огей, Ходько и Евхимъ; третій дымъ Андрей Гончаръ, маетъ сына Онупрея; четвертый '
дымъ Симонъ Бетковичъ, маетъ сыны два, Остапко и Парфенъ; пятый дымъ. Остапко
Никрій, маетъ сына одного Евхима. Служба Седковская, дымовъ пять: первшій Остапко
Цаневичъ, маетъ сына Сидора, у того Сидора сыны два, Миронъ и Иванъ, зять ОстапЕОВЪ Яковъ Очкаевичъ; другій дымъ Солуянъ Седковичъ, маетъ двухъ зятевъ, Федько и
Сава; третій дымъ Евхимъ; четвертый Мартинъ Лебедевичъ; пятый Петръ Лебедевичъ.
Служба Еоледрічъ, дымовъ чотыри: первшій Марко Рысъ, маетъ сыновъ два, Ничипоръ и
Евхимъ; другій дымъ Оносъ, маетъ сыновъ два, Жезвонъ и Евстатъ; третій дымъ Корней
Дуброва, маетъ сыны два, Офрошъ и Ермолъ; четвертый дымъ Пилинъ, сыны три Евсей,
№гъ Евсей маетъ сына своего Артюха, двумъ назвиска Селивонъ и Андрей. Служба Го$оеет, дымовъ пять: первшій Гринъ ІПостуневичъ, маетъ сыны три, Меллисъ, Юрко и
Дукъянь; другій дымъ Федко Лисичъ, маетъ сына Карпа, братья его Лисичовъ два, Федько
л Иванъ, и третій Ивашко; третій дымъ Онисимъ, маетъ сына Пахома, Мартинъ брать
его маетъ сыны два Аатонъ и Раргвонъ; четвертый дымъ Андрей Осташевичъ; пятый
дымъ Онисвмъ Осташевичъ, маетъ сына Пилипа; служба Вормчичъ, дымовъ пять: первшій
Аятонъ Плевака, маетъ сыны два, Ходько и Климъ; другій.дымъ Осиаъ Чечво,. маетъ
« Я Ш І чотыри, Оеифа-гь, Игната, Ярошъ и Гринъ; третій дымъ Карпъ; четвертый дымъ
Сіасюкъ Вушш, маетъ сыяы два, Астапа и Ааевс я; пятый дымъ Олисеі, мдега сыяа
.©двого Радівова. Сщркб® &тшштст,
дымот тесты первшій дымъ Бурво, *^маегь сынк
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два, Гапонъ и Сидоръ; другій Еремій Очковъ; третій Андрей Очкосовичъ, маетъ сыны:
три, Стефанъ и Огей, Максимъ; четвертый дымъ Шапковалъ, маетъ сыны два, Андрей и
Игнатъ и внукъ его Сошко; пятый Ваоиль ПІепель, маегъ сына Максима, тотъ Максимъ
маетъ сына одного Окула; шостый дымъ Опонасъ Щербина, маетъ сына Янукъ. Служба
Наборовска, дымовъ семь: Яковъ Лаптевичъ, маетъ сыновъ чотыри, Антонъ, Василь, Евхимъ
и Тимошъ Кацюкъ; другій дьшъ Остапъ; третій дымъ Степанъ, Жуковъ зять, маетъ при
соб Дюльяпа Жижковича; четвертый дымъ Михалъ, Жуковъ зять, маетъ сын* Прокопа;
пятый дымъ Устинъ Медв девичъ, маетъ сыны два, Семенъ и Олишко; шостый Мартинъ
Медв девнчъ, маетъ сыны два, Ходько и Игнатъ; гемый дымъ Есько Медв девичъ, маетъ
сына одного Гриня. GMJM6U Возовская, дьшовъ семь: Марко Жидовичъ, маетъ сыновъ чотыры, Антипъ, Есько, Андрей. Горд й; другій дымъ Юшко Жолнеровичъ, маетъ сыновъ
три, Берунъ, Тимошъ и Окуло:, третій дымъ Бурко Возевичъ, маетъ сыновъ два, Панкратъ
и Мат й; четвертый дымъ Полуянъ Голубковичъ, маетъ сыновъ два, Онишко и Федоръ;
пятый Мокота; шостый дымъ Прокопъ Строкъ, сыны три Климъ, Сенюкъ. Филонъ; семый
дымъ Микита Строковичъ. Служба Морошевичъ, дымовъ чотыри: первшій Нехведъ Рошко,
сынъ Давидъ, у того Давида сынъ Оксюта; другій дымъ Игнатъ Юрко, сыны два Миронъ
и Иванъ: третій дымъ Гренъ Карповичъ, маетъ сыны два • Иванъ и Сидоръ; четвертый
дымъ Мелько. Служба Чурыловска дымовъ осмъ: Иванъ Крукъ, тотъ Крукъ маетъ сына
одного Ониска; другій дымъ Охремъ Зырко. маетъ сыновъ два, Сопронъ и Иванъ; третій
дымъ Климъ Рокосичъ. маетъ сыны два, Кондратъ и Дедько; четвертый дымъ Зенонъ Малевичъ маетъ сыны два, Амбросъ, Антонъ; пятый дымъ Іаврннъ Малевичу маетъ сыны
два Денисъ и Логута; шостый дымъ Пузына Серг евичъ; семый дымъ Андрей Серг евичъ,
маетъ сыны два, Гаранъ и Ярошъ; осмый дымъ Микита Радкевичъ, маетъ сыновъ два,
Никонъ и Остапво. Служба Свиридковичъ дымовъ осмь: першій Бурдунъ, маетъ сына одного Ципріана; другій дымъ Оеипъ Довгушичъ; третій дымъ Павелъ Олексичъ, маетъ сыновъ два, Радивонъ и Федоръ; четвертый дымъ Андрей Горбочевичъ, маетъ сыновъ три
Отрохимъ, и Антипъ, Василь; пятый дымъ Горбачевъ, маетъ сына Турина; шостыі дымъ
Антонъ Довгушичъ, маетъ сына Федька, маетъ сына Цыпріана; семый дымъ Іавринъ
Козювичъ маетъ сына Федора; осмый дымъ Часный Поповичъ, маетъ сына Болтромея.
Служба Еоскевичъ, маетъ дымот пять: первшій Осипъ Несуновичъ, маетъ сына Гаврила;
другій дымъ Титъ Несуновичъ, маетъ сына Гаврила; третій дымъ Назаръ Тетинка, маетъ
сыновъ двухъ Пилипа а Дениса; четвертый дымъ Андрей Бабичъ, маетъ сыны три: Прокопъ, Сидоръ, Федько; пятый дымъ Пуняшевичъ, Иванъ, Сенько два сыны; • птъ руссмт,
земли подъ пимъ служба ^ьлая, тртвъ, звопъ, клепадло; озеро спольне съ павемъ Шолухою Осово; ВЪ пущи Титовской земли боярское служба ц лая.

Граница того им нья Титовянскою, < которой вшлте группы Іитвскгв
Нтродъ дошнаетьсе граница

лежаш.

одъ грунту Вакштанского села Короваева, межи уротшща

Р денского, межи острова межаого, такъ ждетъ межи б о ю ш м«мо оаера, шшишшое
тотовое лежитъ въ пущи Титовской, спольве съпанем* Федоремъ Шолухою,
Кшчовсммъ,

шъ

ху оиъ ку дороз

на град
гостинцу,

боровой,

вапротивЕО Осовы,

Осе»,

стрм*и»мъ

съ тоеі грады ид«% г р ш ц а

который идетг ш Мшжс^ до Твтвн,

ш Кушща;

одъ тве

дороги и назвиска Купища идетъ граница лугомъ и болотомъ, зъ одной стороны одъ
грунту пана Федора Шолухи, другииъ бокемъ одъ пущи Титовской ажъ въ р чку Ушанку,
a р чкою Ушанкою въ р ку Птичъ и Птичею р кою ажъ до Дуба одраного; одъ того
одраного Дуба до пустища Жуцкого; одъ того пустища межи Липска и Рапцова у Возериской. у Долгого мосту, одъ того мосту идетъ граница на врочищо ко Боровому; одъ
того Борового на урочищу у Линши; одъ Линши идетъ граница межи урочища Бакштанского Лисшчиска а межи Сомина, ажъ въ р ку Солоницу; съ тое р ки Солоницы вышла
граница грунтомъ въ коло Вырос ка, межи Борового, одтуль прешла на урочищо межи
Хотешово a С дчо; одъ того С дча идетъ граница болотомъ межи назвиска Лебедева
Чаторсця, одтуль идетъ однимъ бокоиъ при грунт Титовскомъ Корабовицы, другимъ бокомъ -черезъ грунты Бакштанскіе Янково, одъ того тымъ же болотомъ межи Высокого
иДрычина, одъ того тымъ же болотомъ межи назвиска Б лого, у Копаного; одъ того тымъ
же болотемъ межи Титовской Соколыш и Бакштанского Сырос ка; одтуль зась до тогожъ
м йсца и петы, до границы Бакштанской, одкуль се початокъ тое границы почалъ писать.
А што се дотычетъ о тотъ грунтъ, которого небощикъ панъ Миколай Сологубъ одъ
Титвы права прозыскалъ, тою границею знаками одъ Титовскаго грунту есть заложены,
нижли на той границы копцовъ н тъ. Которое сее списанье и поданье им нья моего вижей менованое волости Титовское черезъ служебника моего пана Криштофа Медзиборского,
привозномъ исторон я Миколай Кишка на Ц хановцу, староста Дорогицкій, далъесмиего
милости князю Щасному Ярославовичу Головчинскому, на Головчин , державцы Любошанскому.
подъ моею печатью и съ подписомъ власное руки моее, также подъ печатью и съ подписомъ
руки того служебника моего пана Криштофа Медзиборского, а ку тому просили мы о приложенье печатей возного иов ту Менского Василя Михайловича и стороны двухъ шляхтичевъ
пана Беняша Волка и пана Каспра Михоровского, передъ которыми тотъ служебникъ мой
за росказаньемъ моимъ тое им нье волости Титву его милости князю Щасному Головчинскому завелъ, ихъ милость на просьбу мою (то) учинили, печати свои до сего моего инвентара приложили и которые писать ум ли и руки свои подписали. Дисанъ въ Титв
л та отъ нароженъя Сына Божего тисеча пятьсотъ деветьдесятого, м сеца Іюня двадцать
семою дня.
U tego inwentarza, po rusku pisanego, ad praesens po polsku przetłumaczonego, podpisy rąk aktora przy pieczęciach pięciu, tudziesz pod pieczęciami konnotacye dwie z podpisami
rąk wyrazaią się temy słowy: Ten inwentarz podania imienia Titwowskiego Mikołay Kiszka ręko
mą podpisuję. Ja Krysztof Miedziborski za roskazaniem i. pana swego jego mości pana Mikołaja
Kiszki, starosty Dorogickiego, to imienie przez woznogo zawiódł у podał iego miłosti knaziu Gołowczynskiemu, przy szlachcie ludzi dobrich, pieczęcią, swoją przyłożył у ręką podpisuje; BieBiasz Wołk, będąc wzięty strony do woźnego, gdzie imienie Citwe imci xięcu Holowczynskienm podawano, do tego inwentarza pieczęć swą przyłożywszy, ręką własną popisałem; Kasper Wichorewski przy pieczęci swey ręko swą podpisałem się. A adhaec suscepta ziemska woiew©dstwa Miaskiego temi wyrażą się słowy: Року тисеча пятьсотъ деветдасятого, м сеца Ноября тридцатого дня на рокахъ земскихъ, по светой Тройц
судовне отяравоіаныжъ, отевисто ствмъ у суду Сіефанъ Гл бовъ писарь. Który to takowy
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inwentar maiętnosci Citwy, za podaniem onego przez wyż wyrażonego patrona, sciliceti.
pana Kazimierza Wolskiego—skarbnika Nowogrodskiego, przy kopij onego, do akt, iest do
xiąg trybunału głównego W. X. Lit. spraw wieczystych przyięty у wpisany.

1590 г., Сентября 14 дня.
Изъ актовой книги Минскаго гродскаго суда яа 1765—67 г., Л 11802, л. 77—80.

41. Инвентарь им нія Касыни, лежащаго въ Минскомъ пов т , составленный при подань
его князю Богдану Ивановичу и акен его Ев Ооломерецкимъ.
Eoku tysiąc siedmset szesdziesiąt piątego, miesiąca Februaryi szesnastego dnia.
Na urzędzie i. k. mści grodzkim Mińskim przede mną Józefem Prószy nskim—podstaroscim grodzkim Mińskim, od i. w. i. pana Ignacego z Rogala Iwanowskiego, sądowego
woiewodztwa, Mińskiego starosty installowanym, comparendo personaliter' imść pan Franciszek Niemczynowicz, plenipotent i. w. i. pani Zawiszyney—starosciney
Starodubowskiey,
opowiadał, prezentował у do akt podał extrakt ziemski Miński inwentarza maiętnosci Kasynia przy kopij, z ruskiego po polsku wytłumaczony, in rem et partem i. w. ieymsci pani
Elżbiecie Zawiszyney—starosciney Starodubowskiey у potomstwu ieymsci służący у należący, którego tenor seąuitur talis:
Выписъ съ книгъ справь в чистыхъ земскихъ воеводства Минского. Л та отъ нароженья Сына Божого тысеча пятьсотъ деветьдесятъ первого, м сеца Іюня чотырнадца-.
того дня. На рокахъ судовыхъ земскихъ Менскихъ, въ року теперь идучомъ по нароженыо Сына Божого тысяча пятьсотъ деветьдесятъ первомъ о Светой Тройци, свята римского, прппалыхъ и на заутріе по свят Светое Троицы порадкомъ статутовымъ судовне
одправуючихъ, передъ нами Мартыномъ Володковичомъ—судьею земскихъ, городничимъ и
мостовничимъ Минскимъ, Грегоріемъ Вязевичемъ—подсудкомъ, а Стефанемъ Гладкимъ—
писаромъ, урядниками судовыми земскими воеводства Минского. Присылалъ до насъ ураду
вельможный панъ его милость князь Богданъ Ивановичъ Соломерецкій—староста Кричевскій и Оличыцкій, служебника своего пана Станислава Керичевского, переносечи до книгъ
в чистыхъ земскихъ воеводства Менского войстья въ держанье купли свое(е) черезъ возного пов ту Менского Оианаса Манчака им вья Касыни, въ пов т Менскомъ лежачогр
а поданья отъ пана едора Шаулы—подсудка земского воеводства Полоцкого, который
тую продажу свою, им нье Касыню, его милости князю Богдану Соломерецкому черазь
того возного Опанаеа Манчава въ держанье в чное подалъ и границы грунтовъ им яья
Касыни завелъ, который возный до книгъ гродскихъ Менскихъ в чистыхъ въ рову недавно прешлнмъ тысяча пятьсотъ деветьдесятомъ, м сеца Сеятебря осимнащатого ДНЕ СОзвалъ. Которыхъ книгъ в чистыхъ гродскихъ Менскихъ сознанья возного его милости
47
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князю Богдану Соломерецкому выписъ за печатію врадовою и съ подписаньеиъ руки писарское есть выданъ; и просилъ его милость князь Богданъ Соломерецкій черезъ того
служебника своего пана Станислава Керичевского насъ ураду, абы тотъ выписъ съ книгь
гродскихъ войстья въ держенье купли его милости им нья Кассыни до книгъ справъ в чистыхъ земскихъ воеводства Менского перенесений и записаный былъ. Мы урадъ, того
выпису войстья въ держанье продажи пана едора Шаулы им нья Кассыни завоженья
грунту границъ и поданья до держанья в чного его милости князю Богдану Соломерецкому огледавши и читаного по достатку выслухавши, до книгъ справъ в чистыхъ земскихъ переносечи, вписати вел ли, который выписъ слово до слова вписуючи съ початку
до конца такъ се въ соб маетъ.
Выписъ съ книгъ городскихъ замку господарского Менского, року по нароженыо
Сына Божого тысяча пятьсотъ деветьдесятого, м сеца Сентебря осмьнацатого дня. На
урад господарскомъ гродскимъ въ замку Менскомъ передо мною Василемъ Воронецкнмъ,
будучи мн
на тотъ часъ зоставленому на м сцу урадовомъ въ замку его королевское
милости Менскомъ отъ пана Яна Терашкевича—подстаростего Менского, ставши очевисто
возный пов ту Менского Опанасъ Манчакъ сознанье свое на письм подъ печатью и съ
подписемъ руки свое(е) письмомъ рускимъ, подъ печатьми стороны двухъ шляхтичовъ и съ
подписью руки Криштофа Можневского по руску, ку занисанью до книгъ гродскихъ Менскихъ подалъ, писаное тыми словы:
Я Опанасъ Манчакъ—возный господарскій пов ту Менского, сознаваю то тымъ моимъ
сознаньемъ на письм за печатію моею съ подписомъ руки моее власное письмомъ русекииъ и за печатьми шляхецкими ку записанью до книгъ гродскихъ Минскихъ даный,
ижъ року теперь идучого по нароженыо Сына Божего тысяча пятьсотъ деветьдесятого,
м сеца Сентебра чотырнацатого дня бралъ мене возного пов тового его милость панъ едоръ Богдановичъ Мацковичъ Шаула — подсудокъ земскій воеводства Полоцкого, на поданье им нья своего отчизного, называемого Еасини, въ пов т Менскомъ лежачого, на
в чность поданого вельможному пану его милости князю Богдану Ивановичу Соломерецкому—старост Кричевскому и малжонц его милости, ей милости княгини Ев Борколабовж —старосцанц Дисенской, княгини Богдановой Ивановича Соломерецкой—Старостиной
Кричовской, до в чного держаяья его милости и гды я возный року и дня выжей писаного въ им нью Касыни въ двор его милости пана едора Шаулы—подсудка земского
Полоцкого, маючи при соб сторону людей добрыхъ шляхтичовъ двухъ, пана Криштофа
Можневского а пана Андрея Лазаревича, былъ тамъ же, передо мною вознымъ и стороною
шляхтою вышей мененою тое им нье Касынь его милость
едоръ Шаула—подсудокъ
земскій ПОЛОЦЕІЙ, водле продажи своее, съ будованьемъ двориымъ, зо всими грунтами нашна дворное, съ огородами овочовыми, съ садовыми, съ бояры панцерными и путными, съ
людьми тяглыми, отчизными и прихожими, съ ихъ землями и повинностями, и съ землями пустовскими и зо всимъ на все, якое тое им нье Кассынь само въ соб , въ границахъ, межахъ, въ обыход хъ и въ пожиткахъ своихъ съ давныхъ час"овъ м ло и теперь
маетъ, его милости князю Богдану Соломерецкому и малясонц его милости до в чного
держанья и въ спокойное ужаванье ихъ иилостіомъ подалъ и завелъ. Которого того ио-
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данья и заведенья им нья Касыни ихъ милостіомъ до в чного держанья и спокойное ужаванье его милость панъ едоръ Шаула—подсудокъ земскій Подоцкій, регестръ списавши
будованья дворного, им нья, подданныхъ, также границы и урочища всихъ грунтовъ Кассынскихъ, меновите поменивши, за печатью своею и съ подписомъ руки свое письмомъ
русскимъ, за печатью моею мене возного и съ подписемъ руки мое, за печатью шляхты выжей менованое и съ нодписомъ руки, который писать ум лъ, его милости князю Богдану
Соломерецкому, старость Кричовскому, и малжонц его милости далъ. По которомъ лоданыо его милость князь Богданъ Соломерецкій—староста Еричевскій и малжонка его
милости тое ии нье Каеынь до в чного держанья и спокойное уживанье свое водл купли
свое одъ его милости пана едора Шаулы—подсудка земского Полоцкого, узявши, просили ихъ милости мене возного. абымъ тое сознанье свое до книгъ урадовыхъ гродскихт»
Минскихъ донеглъ и при сознанью своемъ регестръ поданья того им нья Касыня одъ его
милости папа едора Шаулы—подсудка земского Полоцкого его милости князю Богдану
Соломорецкому и малжонц его милости до книгъ гродскихъ Менскихъ вписати далъ,
которое тое сознанье мое на письм , за печатею моею и съ подписемъ руки мое власное
и за печатею шляхты вышей менованое и съ подписомъ руки, который писати ум лъ,
ку записанью до книгъ гродскихъ Менскихъ его милости князю Богдану Соломерецкому—старости Кричовскому и малжонц его милости далъ. Писанъ въ Касыни, року и
дня выжей писаного. У того сознанья возного на письм , яко се вышей поменило, ку
записанью до книгъ дано(го), печатей три, а подписы рукъ письмомъ русскимъ тыми словы
подписаны: Апанасъ Манчакъ—возный господарскій пов ту Минского, при печати своей
руку свою власною подписалъ; Криштофъ Можневскій, при печати своей руку свою власною
подписалъ. При которымъ томъ сознанью выжей писаномъ тотъ же возный Опанасъ Мончакъ регестръ списанья им нья двора Касинского, людей и грунтовъ, ку тому двору Касинн
въ границахъ своихъ приналежачихъ, передо мною Василемъ Воронецкимъ на урад
покладалъ и ку записанью до книгъ гродскихъ тотъ регестръ далъ, который слово въ
слово такъ се въ соб маетъ:
Регестръ отъ мене едора Богдановича Шаулы—подсудка земского воеводства Полоцкого, поданья им нья моего отчизного, называемого Касыни, въ пов т Минскомъ лежачого, до в чного держанья водл продажи мое вельможному пану его милости князю
Богдану Ивановичу Соломерецкому—старост Кричовскому и малжонц его милости княгини ей милости Ев Боркалабовн , старостянц Дисенской, княгини Богдановой Ивановича Соломерецкой—Старостиной Кричовской, року теперь идучого, отъ нароженья Сына
Божого тысеча пятьсотъ деветьдесятого, м сеца Сентебра чотырнацатого дня.
На первгьй будованье двориое, то есть меновите: св тлица съ коморою и с ныш,
другая св тлица съ коморою, съ с ньми, противъ изба, св тлица старая, противъ комора
и с нь, челядня съ с ньми; свиренъ, кл ть на столпохъ, кд тейчотыры драницами крытые, стайвя соломою крытая, стайня другая старая, подл стайни три ст ны обора, пуня
рубленая, пов ть, хд вцы рублевые два, гумно рубленое, ос ть, пуни дв , озерода, брощп рубленый, а иередъ двороиъ церковь руская, сполечаая съ панемъ Александров» Ми-

ховичомь, братанкомъ моимъ стрыечньгаъ. А лтди до тто им нья моего Масыни, шх%
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милостямъ на в чность проданого, меновите (тые суть), въ сел Еовшов : первый Мартынъ
Зарневичъ съ жоною, у него сыны три: Макарецъ жонатый, д тей въ него сынъ Янка, дочка
Марушка а Яська; другій сынъ Зарневичовъ Мартыновъ Гришко; третій сынъ Василецъ, служба; другій Стефанъ Лычикъ съ жоною, сынъ Родзюкъ полслужбы, прихожій; третій Яковецъ
съ жоною, прихожій, не зас д лый, полслужбы; четвертый бояринъ Лукашъ Ювашко, шляхтичъ не зас лый, подъ нимъ служба, конемъ служитъ, гд пошлютъ. Въ другимъ сел Кушлев , пятый Андрей Лубасный, сынъ въ него Гришко съ жоною, сынъ Макара, полслужбы;
шостый Парфенецъ Зарневичъ съ жоною, полслужбы; семый Степанъ Бычко, прихожій,
съ жоною, сынъ въ него Олешко жонатый, a другій сынъ въ него Онисько, нолслужбы.
Въ третьемъ сел Касыни осьмый Алекс й Яиушковичъ съ жоною, сыны три Петрокъ,
другій Васько, третій Онисько. дочка Марушка, полслужбы, то одчизный; девятый Янъ
Вышинскій, бояринъ, шляхтичъ, подъ нимъ полслужбы, конемъ служитъ, гд послати, не
зас д лый, зб гій, отчизный же; десятый Микула Лобошевичъ съ жоною и съ сыномъ Яськомъ и съ дочкою Настасіею, отчизный, втекъ такъ годъ и теперь въ Менску; одинацатый
Отрохимецъ съ жоною, съ сынемъ Андреемъ, съ дочкою Марушкою, тые осемь пошло
прочь на Русь. А граница Еасынстя одъ грунтовъ пана Макаревича Видогошкихъ, найперв й: почавши одъ Ковшова, съ подъ кургановъ Ковшовскихъ могилъ, черезъ дорогу,
которая идетъ отъ Ковшова до Касыни, межою у логъ, черезъ л сы, подъ Прудище пана
Макаревича, у болото, краемъ того болота къ Чорному ручаю, а Чорный ручай перешедши, черезъ с ножать пана Макаревичову у дороз , которая дорога идетъ до р кн
Вячи, до пруда пана Макаревича, а не доходечи пруда Макаревича, долгою дорогою ку
урочищу Драмну, сосна Гор лая, одъ тое сосны у Марачковъ у логъ, до р ки Вячи, одъ
р ки Вячи логомъ и дубровою до болота Пожежина, одъ болота Пожежина межою, которая д литъ грунты Соломерецкіе по л вей сторон , а грунты Касынскіе лежатъ по правей
сторон , ажъ до грунтовъ Ковшовскихъ, по першое петы, неподалеко Кургановъ, то весь
ободъ земли Касынское, а межи грунтами Ковшовскими особливе земли Касынское межи
грунты и грунты Ковшовскими съ трохъ сторонъ, а съ четвертое стороны концомъ до
грунтовъ пана Макаревича села его Дойновы на трицать бочокъ с вбы житное. А въ
тыхъ менованыхъ гранацахъ грунты Касынскіе, яко мое отчизные вс , водле продажи мое
до в чнаго держанья его милости князю Богдану Соломерецкому и малжонц его милости,
одъ мене едора Шаулы поданые, такъ и грунты пана Александра Меховича сполечне,
што онъ держитъ съ тою половицою, его милости князю Соломерецкому и малжонц ей
милости одъ мене продажною, ровно по половицы во всемъ, въ грунтахъ дворныхъ, церковныхъ, боярскихъ, мужицкихъ, пашныхъ и непашныхъ, въ пущи, въ борахъ, въ гаехъ,
л сахъ, с ножатехъ, болотахъ, дерев бортномъ и во всихъ уходахъ и пожиткахъ заровно.
И на то я едоръ Шаула его милости князю Богдану Соломерецкому-— старост КричовСЕОиу и малжонц его милости, далъ тотъ мой регестръ поданья им нья моего Касыни,
т пов т МенсЕомъ лежачого, одъ мене ихъ мостіомъ на вечность продажного, до в чного держанья его милости за печатью моею и съ подписеяъ руки мое вдасное письмоиъ
русскими А при том-ь подавью былъ возныі пов ту Меясвого Опавасъ МшшШшъ и два
пняжтита стороною, панъ Криштофъ Можвевсвій н панъ Андрей Лазаровичт», который при
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ііечати моей до того регестру печати свое приложили и руками своеии, который зънихъ
писати уи лъ, подписали. Писаеъ въ Касыни, року и дня выжей писаного. У того регестру печатей притисніоныхъ чотыры, а подписы рукъ письмомъ русскимъ подписаны
суть тыми словы:
едоръ Богдановичъ Мацковича Шаула—подсудокъ воеводства Полоцкого власною рукою; Опанасъ Манчакъ—возный господарскій пов ту Женского, при печати своей рукою своею, власною подписалъ. Которое тое очевисте сознанье возного
и регестръ помененый до книгъ гродскихъ Менскихъ есть записано, зъ которого записанья и сей выписъ зъ книгъ подъ печатію пана Яна Петрашкевича—подстаростего, вельмежнодіу пану его милости князю Богдану Ивановичу Соломерецкому и малжонц его
милости есть выданъ. Пнсанъ въ Менску. У того выпису печать притиснена одна пана
Яна ІІетрашкевича—подстаростего Минского, а подпись руки письмомъ рускимъ подписана тыми словы: Стефанъ Достоевскій—писаръ гродскій Менскій. Которое тое перенесенье войстя въ держенье им нья Касини, купли его милости князя Богдана Соломерецкого, сознанье возного Апанаса Манчака, подано въ моцъ и держанье его милости князю
Соломерецкому и малжонц его милости до книгъ земскихъ в чистыхъ воеводства Менского для намети есть записано, зъ которого записанья и сей выписъ зъ книгъ в чистыхъ
земскихъ воеводства Менского его милости князю Богдану Соломерецкому и малжонц
его милости за печатьми нашими урадовыми u зъ подписані.емъ рукъ нашихъ есть выданъ.
Писанъ въ Менску. U tego extraktu inwentarza podpisy rąk urzędników ziemskich po
rusku exprymowane, temi wyrażaią się słowy: Мартинъ Володковичъ—судья земскій Менскій рукою власною; Стефанъ Гладкій—писаръ. Skoryhowat Stefan Tensowicki. Ktoren to
takowy extrakt inwentarza, przy kopii polskiemi literami wytłumaczonej-, iest do akt grodzkich woiewodztwa Mińskiego przyjęty у wpisany.

1590 г., Ноября 2 дня.
Изъ книги Минскаго гродекаго суда за 1784 г., № 11811, стр. 451—7.

42. Инвентарь нк нія Крайска, принадлежавшего Ядвнг

Носнловской.

Roku tysiąc siedmset osmdziesiąt czwartego, miesąca Julij trzydziestego dnia.
Na urzędzie i. k. m. grodzkim w-a Mińskiego stanowszy osobiście w. i. pan Konstanty Stanski—rotmistrzewicz Smoleński, inwentarz Krayski, od W. Bronca, podstolego
Wileńskiego, w komportacyi wedle nakazu dekretu kommissyinego granicznego, w roku teraźniejszym tysiąc siedmset osmdziesiąt czwartym, Iunii dwudziestego piątego dnia nastałefo, w kancellaryi grodzkiey woiewodstwa Mińskiego złożony, za dozwoleni wzmiankowanym dekretem kommunikacyą, z instancyi w. i. pana Stanisława Jeśnmna — regenta ziem.
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woiewodstwa Mińskiego podał, który in autentico ruskim skoropisem pisany. od słowa do
słowa ma wyraz następny:
Регестръ списанія двора им нія Крайского, въ пов т Менскомъ лежачого, мене Ядвиг
Носиловское, воеводянки Витебское, части моее отчизное, которую есми зъ ровного д л
в чистого правомъ прирожонымъ отъ сестръ своихъ выд леное м ла и спокойне, яко
власность свою отчизвую, его милости пану Юрію Носиловскому, воевод Витебскому, отцу
своему, также и тую часть, которая се ин въ Крайску за часть мою отчизную зъ ровного жъ д лу, противъ им нія Носиловского, отъ сестры моей, паней Счасное Носиловское—воеводянви Витебское, кнегини Юрьевое Збараское м ною достала, также купли
и прикупли, которыежъ кольвекъ суть водлугъ листовъ до тогожъ им нія моего Крайского,
такъ, якожъ я сдавна держала иуживала. Которое тое им ніе Крайскъ: на первей дворъ
зъ будованьемъ дворнымъ, съ пашнею дворною, зъ гумномъ и зъ збожемъ вшелякимъ,
зас яннымъ и не зас яннымъ, съ фольваркомъ и съ быдломъ всякимъ въ томъ фольварку
дворномъ, съ садами, зъ огороды овочовыми, зъ ставы, зъ млыны, также зъ бояры и
ихъ кгрунты, зъ м щаны у м стечку Крайску, на часть мою приналежачими, зъ ихъ
грунтами и ихъ повинностями, зъ поддаными, зъ людьми тяглыми и зъ ихъ службами и
податками и зъ ихъ грунтами, также и зъ огородниками и челядію дворною, зъ боры,
л сы, дубровами, зъ зарослями, зъ пущою, зъ ловы зв риными и зъ гоны бобровыми, зъ
с ножатьми и зъ болоты и зо вшелякими грунты и пожитки, якожъ кольвекъ назвати се
могутъ, такъ яко се тое им ніе мое Крайскъ мн
достало и здавна въ границахъ,
обиход хъ своихъ и во всякихъ пожиткахъ м ло и теперь маетъ, меновите усе спасавши, я Ядвига Носиловская, воеводянка Витебская, зъ ласки своей и зъ милости материнское сыну своему милому его милости пану Яну Остику—в чнымъ правомъ водлугъ
порядку права посполитого у статуту черезъ возного пов ту Женского, пана Дмитра
Андреевича Пожариского, при шляхт тогожъ пов ту Минского до рукъ пана Остиковыхъ подала въ моцъ, въ держанье и в чное уживанье его милости поступила, року отъ
нароженья Сына Божого тысеча пятьсотъ деветьдесятого, м сеца Ноября второго дня. и
вжо отъ нын шняго дня я сама, ани черезъ кого зъ блискихъ и повинныхъ моихъ и
когожъ кольвекъ въ тое им ніе звышмененое Крайскъ и ни въ которую часть и ни у во
что вступати се, и ни въ чемъ переказы ему, сыну моему, пану Яну Остыку чинити не
маю и моцы м ти не буду в чными часы; але сынъ мой его милость панъ Янъ Ъстыкъ,
держачи тое им ніе Крайское, воленъ будетъ отдати, продати, зам нити, даровати, на
костелъ записати и заставити, и тымъ водлугъ воли своей, яко власностію своею шафовати. А тоть реестръ такъ се въ соб маетъ:
Напервей дворъ того им нія Крайского зо всимъ будованьемъ дворнымъ и гумномъ,
збожемъ у немъ молочонымъ и не молочонымъ, зъ фольварвомъ дворнымъ, зъ быдломъ и
зъ статкомъ вшелякииъ въ немъ, чого особливый реестръ такъ въ гумн збожья, яко у
фольварку быдла и всякого статку и иншого спрату домового списавши, подъ печ&тію
моею сыну моему пану Яну Остыку отдаламъ. До того двора сады овощовые, огороды
овощовые, поля оромые зас янные и незас янные, зъ ставы, зъ ставищами и зъ млыаомъ,
также яовины, проробви, заросли, с ножати и болота на м стахъ роашыхъ.

Бояре панцерные: первшій Мнколай Селезневичъ съ братьею своею, шляхтычи; другій
Петръ Янолевичъ зъ Яномъ Козакомъ, шляхтычи; третій Янъ Еозариновичъ, шляхтичъ;
чвартый Гапонъ Лаботъ и сынъ его Яковъ; піонтый Левонъ Лаботъ; шостый Григоръ
Петрашко; седмый Матей Петрашко; осмый Семенъ Маткевичъ, шляхтичъ утчтивый; дзевіонтый Павелъ Денязь зъ Мат еемъ Иеняземъ; дзесіонтый Федоръ Вяжевичъ; едынастын
Павелъ Столяръ, вольный; двунаотый Янъ Гроховскій, шляхтичъ утчтивый.
У местечку Ерайску м гцапе на часть его милости: первый Ваколей Олешковичъ, войтъ,
дымъ одинъ; вторій Романъ Котелениновичъ, дымъ одинъ; третій Ясювъ Судниковичъ, дымъ
одинъ; четвертый Якубъ Гласко, дымъ одинъ; пятый Василь Потаповичъ, дымъ одинъ; шостый
Миколай Лебеть, дымъ одинъ; семый Мартинъ Лоневичъ, дымъ одинъ; осмый Лукіянъ Коротковичъ, дымъ одинъ; девятый Павелъ Чернобай, дымъ одинъ; десятый Матей Лоневичъ, дымъ
одинъ; одинадцатый Левонъ Королевичъ, дымъ одинъ; дв надцатый Яковъ Король, дымъ одинъ;
тринадцатый Парфенъ Королевичъ, дымъ одинъ; четырнадцатый Явовъ Олешковичъ, дымъ
Одинъ; пятнадцатый Кирило Шаповалъ, дымъ одинъ; шеснадцатый Сидоръ Кравецъ, дымъ
одинъ; семнадцатый Петръ Рогатинка, дымъ одинъ; осьмнадцатый Степанъ Гончаръ,
дымъ одинъ; деветнадцатый Павелъ Коваль, дымъ одинъ; двадцатый аВасиль Коваленокъ, дымъ одинъ; двадцать первый Федоръ Решетнивъ, дымъ одинъ; двадцать второй
Мартинъ Озарковичъ, дымъ одинъ. Стодола у м стечву Крайсву; гщжовъ сум стная
ML£>.
и попъ.
Повинность тыхъ м щанъ: у подводы

толоки, на жниво.
даютъ
.

Зъ огорода, которые на нихъ сидятъ, а корчемне маютъ, тые доходу

по грошей дв надцать;

корчмы маютъ,

здити, зъ листы ходити, нагвалтъ и у ловы,

а врадниву

писчого

по пенезей

отъ котла горелчоного по грошей тридцать;

дванадцеть;

а которые

отъ пива по гроши . .

.

. . отъ меду по грошей

Людитлглые.

Село

Г р и н . е в и ч и.

Первый Яковъ Олтуховичъ съ тремя братеяниками, зъ Симоноиъ и Карпомъ и Яцкомъ, служба зуполпая, дымъ одинъ; второй Мишко Опанасовичъ съ дв ма сынами и съ
Зенкою и съ Мойсеемъ, дымъ одинъ; третій Максимъ Оианасовичъ съ братомъ Карнеемъ,
дымъ одинъ- четвертый Ермакъ а Прокопъ, дымъ одинъ; пятый Павелъ Секуновичъ зъ
сыномъ Тимошкомт.. дымъ одинъ; шостый Васгокъ Секуновичъ, дымъ одинъ; сеиый Микула
Секуновичъ, дымъ одинъ; осмый Бартломей Секуновичъ Жарноклевъ, дымъ одинъ; девятый
Самуйло Секуновичъ, дымъ одинъ; десятый Семенъ Олтуховичъ, дымъ одинъ; одинадцатый
Олесей Клеицевичъ зъ сыномъ Родкомъ, дымъ одинъ; двенадцатый Левонъ Клепцевичъ,
дымъ одинъ; тринадцатый Таврило Багаръ н съ дв ма сынамн Федоромъ а Конономъ,
дымъ одинъ; четырнадцатый Епимахъ Хветковичъ съ братомъ Лохвиноиъ, дымъ одинъ;
пятнадцатый Тарасъ Ушаковичъ, дымъ одинъ; шеснадцатыі Іевонъ Клепцевичъ, дыиъ
одинъ- семнадцатый Родко Пасывковичъ съ Трохииомъ а зъСтепаномъ МИШЕОВИЧИ, ДЫМЪ
одинъ.
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С е л о Л о т у ш к и.
Первый Иванъ Лотушка съ петьма сынами—дымъ одинъ; второй Ермакъ Лотушка
зъ , . сынами . . . Андреемъ, дымъ одинъ; третій Антонъ Ермаковичъ Лотушка, дымъ одинъ;
четвертый Рыхликъ Лотушко, дымъ одинъ; пятый Омельянъ Іотушчичъ, дымъ оданъ.

Село

Бубны.

Первый Андрей Бубенъ зъ прыймою Ивашкомъ, дымъ одинъ; вторый Мартынъ Мартыновичъ Бубенъ зъ дв ма сынами Конономъ . , . дымъ одинъ; третій Мотко Бубновичъ,
дымъ одинъ; четвертый Яцко Бубновичъ, дымъ одинъ; пятый Нагумъ Степановичъ Шыйчицъ, дымъ одинъ; первый Ольхымъ Конопляникъ зъ сыномъ Никитою, дымъ одинъ; вторый Андрей Бубенъ зъ дв ма братанниками, дымъ одинъ; третій Олисей Плесунъ зъ сыномъ Григорьемъ, дымъ одпнъ; четвертый Андрей Плесунъ зъ братаничомъ Даниломъ,
дымъ одинъ; пятый Федоръ Лепешка зъ четырма сынами, дымъ одивъ; шостый стельмахъ
Гришко Лепешчицъ, дымъ одинъ; семый Иванъ Лыга зъ дв ма сынами, дымъ одинъ; осмый
Мартынъ Купель зъ сынами, дымъ одинъ; девятый Ермола Потяжичъ, дымъ одинъ; десятый Хилимонъ Лизуновичъ, дымъ одинъ; одинадцатый Грышко Лизуновичъ, дымъ одинъ;
дванадцатый Сидоръ Еребюка, дымъ одинъ; тринадцатый Хведей Арасцевичъ, дымъ одинъ;
четырнадцатый Василь Арисцевичъ, дымъ одинъ; пятнадцатый Илько Лозаровичъ, дымъ
одинъ; шестнадцатый Гришко Лошакъ, дымъ одинъ; семнадцатый Матвей Лосякъ, дымъ
одинъ; осмьнадцатый Гришво Матюкъ, дымъ одинъ; девятнадцатый Ермакъ Русаковичъ,
отчичъ, дымъ одинъ; двадцатый Степанъ Олис евичъ Плесуновичъ, дымъ одинъ.
Яоседенцы. Первый Павлюкъ Рояшчъ, дымъ одинъ; вторый .Мартынъ Рожичъ, дымъ
одинъ; третій Гришко Волынецъ зъ сыномъ Андреемъ, дымы два; мелникъ Игнатъ Клочко
зъ сынами, дымъ одинъ.
Челядь двойная. Первый Станиславъ Кулешъ чоботаръ, которого вольнымъ учинила,
окромъ д тей Каспера и Томка, дымъ одинъ; вторый Яковъ Мосароцъ, которого вольнымъ
учинила окромъ д тей, Паулюка . . . дымъ одинъ; третій Денисъ Королевичъ мешкаетъ на
огород , дымъ одинъ; четвертый Янукъ Рабушка, дымъ одинъ; пятый Агренья зъ Хведвомъ сыномъ, пастухомъ, дымъ одинъ.
Скоморохове. Первый Каспоръ Скоморохъ, Д Ь Ш ъ о д и н ъ ; в т о р ы й М а т е й Скоморохъ, дымъ
одинъ; третій Мартынъ Скоморохъ, дымъ одинъ; четвертый Яковъ Поповичъ на огород сидитъ,
дымъ одинъ. Л граница того им нія Крайского, то есть, гд пущи и л сы и въ нихъ ловы вояві .
и иншые пожитки суть, ведлугъ стародавныхъ знаковъ певныхъ, сполная зъ Сушковомъ, почавши отъ Сутовъ, гд р чва Рента у р ву Двиносу упала, а отъ того м ста р чкою Рентою'. .
шъ до Б лое Завопи, а отъ В лое Завони, идучи пущею ажъ у ручай, называемый
Межуикъ, а отъ Межуика у болото, называемое
нюшчево, ажъ у Стрый-рубежъ, а.
отъ того Стрый-рубежа идетъ тымъ ручаемъ до новины потданого моего, на имя Федора
Лепешки, а по другой сторон пущи граница починается отъ тыхъ же Сутокъ, гд р « а

Ректа упала

у р ку Двиносу; оттуль

р ки Белый,

гд
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Двиноса зъ р кою Белею сходытъ, а

Двиносою

отъ устья

ажъ

д

Белею р кою

унизъ, ажъ до р чки Еобылянкщ а тамъ починается пуща спульная Харковская
никами моими .

.

. Тою р кою Белею унизъ ажъ до перевозу Мхового,

Мхового унизъ р кою Белею идучн

сутокъ
идучи

зъ участ-

а отъ перевозу

до Высокого берегу. А такъ я Ядвига Юрьевна Но-

силовская, при постуііованыо того им яія Крайского з,о всимъ, яко се тутъ поменило вышей
и чого если бы не доложоно, або не поменено, на то есьми и сесь реестръ до рукъ сыну
моему пану Яну Остику отдала подъ печатью моею и подъ печатью того возного, который
тое им ніе отъ мене, водлугъ сего регестру, его милости пану Яну Остику

заводилъ и

подалъ, Дмнтра Андреевича Пожариского, и подъ печатьми шляхты, людей добрыхъ, которые
при томъ были

и зъ подішеодгь рувъ-ихъ, которые писати ум ли, пана Протаса Стани-

славовича Чарноруцкого а пана Войтеха Каменьского. Писанъ у Ерайсву року

отъ на-

роженья Сына Божого тысеча иятьсотъ деветьдесятого, м сеца" Ноебра второго дня. U tego
inwentarza Krayskiego,
pieczętarzow,

przy czterech pieczęciach

a na drugiej*

stronicy

suscepta

na kustodyi,

aktykacyi

onego

podpisy ich mość
у

pod niey

panów

podpis w.

podstarosciego w te słowa (L. S.) (L, S.) (L. S.) (L. S.): За очевистою прозьбою ей милости пани Ядвиги Носиловской печать приложилъ

и рукою власною подписалъ Протасъ

Станиславович?, Чорноруцкій. Za oezewistą prozbą iey mości paniey Jadwigi Nosiłowskiey,
woiewodzianki Witebskiey, ia Woyciech Kamieński przy pieczęci swey ręką swą podpisał.
Року деветьдесятого,

м сеца Ноебра пятого дня, тотъ инвентаръ былъ покладанъ черезъ

возного Менского Дмитра Пожариского передо мною Яномъ Петрашкевичомъ—подстаростимъ Менскимъ. Янъ Петрашкевичъ—подстаростій Минскій. Który to inwentarz, za podaniem onego

przez wyż wyrażoną osobę

wodstwa Mińskiego

przyięty

do akt,

iest

w xięgi grodzkie wieczyste woie-

у wpisany.

1591 г., Мая 19 дня.
Изъ актовой книги Нидкомнрскаго яемекаго суда за 1781—82 г., Jfe 14211, л. 413.

43. Инвентарь им нія Келмъ, въ Жмудской в мл , Крожской волости, принадлежавшаго
Богдану Ивановичу Солом рвцкому.
Roku tysiąc siedmset osmdziesiąt

pierwszego,

miesiąca Oktobra dwudziestego

czwar-

tego dnia.
Na rokach święto Michalskich ziemskich powiatu Wiłkomirskiego przed nami Ignacym
Komarem, na ten czas przezyduiącym, Dominikiem Micewiczem, sędziami, Sewerianem Siesickim pisarzem, urzędnikami ziemskiemi powiatu Wiłkomirskiego, stawai§e osobisto а ваДи
patron wielmożny ішб pan Felii Wroblewski, r o t a . powiatu WilJkom., inwentarz maiętnosei
48
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Kiełm, w xięstwie Żmudskim leżącey, od imc pana Bohdana Iwanowicza Sołomierzyckiego —
dzierżawcy Krzyczewskiego у Ołuczyckiego, wielmożnemu imc panu Janowi Grużewskieinu—
namiesnikowi Szawlenskiemu dany, służący, opowiadał, prezentował у iuditialiter do akt
podał, który podaiąc prosił nas sądu, ażeby pomieniony inwentarz ze wszelką w nim wyrażoną rzeczą był do akt xiąg ziemskich powiatu "Wiłkomirskiego przyięty у wpisany, jakoż
my sąd ony przyiow (sic), w też xięgi ziemskie powiatu Wiłkomirskiego słowo do słowa
wpisać zaleciliśmy, który tak się w sobie ma:
Regestr, albo inwentarz podania imienia Kielmienskiego. leżącego w ziemi Żmudzkiey,
w г оШсі Kroskiey, divora, ze wszystkim budowaniem, z pasznią, z czeladzią niewoluą.
у z parobkami dwornymi, z miasteczkiem, z miaszczany, z kościołem, plebanią, ze wszystkim kościelnym podawaniem, z boiary pancerznymi у putnymi, z folwarkami, z sioły, z włościami, ze wszystkimi poddanymi у z ich służbami у powinnościami, z gruntami wszelakimi,
z lasy, gaiamy, jezerami. rzekami, rzeczyszczami, stawami, młynami, owo ze wszystkim na
wszystko, ze wszelakimi pożytkami, do tego imienia Kielmenskiego przynależącymi, które to
imienie Kiełmy z tym wszystkim, iako się zdawna samo w sobie ma, ode mnie Bohdaua
Sołomierzeckiego Iwanowiczn. dzierżawcy Krzyczewskiego у Ołuczyckiego, wiecznym prawem
imc panu Janowi Grużewskiemu,. namiesnikowi Szawlenskiemu, iest przedano, iako szyrzey
to na zapisie moim przedażnym imci obwarowano, a na tym inwętarzu' moim mianowicie
opisano у do rąk imc panu Grużewskiemu przez służebnika moiego Woyciecha Kukła to'
imienie iest zawiedziono у podano, dnia dziewiętnastego Maja roku od narodzenia Syna Bożego tysiąc pięćset dziewiędziesiąt pierwszego.
Naprzód dwór; przyieżdziaiąc od miasta wrota, nad wrotami budowanie, swietliczka
z komoro, z sienką i z gankiem, drwi troie na zawiasach żelaznych у skoblami: podispody
podklety dwa; w iednego drwi na zawiasach у piec prosty, to budowanie dranicami kryte,
ale się iuż wszystko oblata у pogniło, staro. Wszedszy w dwór po prawey stronie kuchnia
z gankiem stara, z kuchni komora, w kuchni komin zły, drzwi dwoie na zawiasach; ta
kuchnia z gankiem dranicami kryta iuż dziurawa. Dom wielki niski z sienmi у komorą,
z niey komórka, drzwi na zawiasach dwoie w świetlicy, błon szklanych trzy, a w komorze
czwarta błona; piec podlewany; ten dom dranicami kryty we trzy wierzchy, wszystko złe.
Staienka nie wielka, słomą kryta, stayiiia wielka, dwie części dranicami kryta, a trzecia
część słomą. Wrota podle tey stayni obwaliły się; piekarnia z sienią starą słomo pokryta,
chlew drzewiany na bydło większy, a drugi mnieyszy; kletka na podklecie stara, słomą
pokryta, zrąb nowy na staynią nie dorobiony у nienakryty, izba czarna z sienią; naprzeciwko świetlica, w niey piec prostych kaflow; ta świetlica dranicami kryta, a sień z czarną,
izbą słomą kryta, sad w tyle tego domu ogrodzony chrostem; swieren dla sypania zboża
rozwalony, zły; wrota do gumna proste. Dom wielki na podklatach z gankiem, w świetlicy
wielkiey ławy, stół ieden. piec polewany zły, błon cztery iuż podtłuczone; na przeciwka
komora г kominkiem mnrowanym złym; w boku do sadu świetlica pokoyna, w niey piec
polewany zły, błon szklanych cztery potłuczone, drzwi na zawiasach z zamkiem wnętrenym;
komórkę dwie małe; pod tym domem s§ podklety trzy; ten dom wszystek iaż pognił,
dranicami staro pokryty. Sad w tyle tego domu ogrodzony chrostem. Dom niski zły, stary,
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mietlica naprzeciwka sobie, dwie piece у kominy potłuczone, przed sienią ganek; ten dom
dranicami kryty; pawałusz z gankim na słupach dranicami kryty, ale iuż stary oblata nc;
kec L a bardzo, iedna strona dranicami kryta; dom niski, w nim świetlic dwie; w mch
piece proste złe, z sieni komórka, przed sienią ganek ieden, świetlica z sienią dranicami
J y t a , a druga słomą. Browar stary z grydnią bez wierzchu у połapu, klec na podklecie
stara dranicami kryta; swiunik posrzod dwora na słupach dranicą kryty. Ten dwór wszystek ogrodzony płotem złym zchrostu. Gumno przytym dworze ogrodzone chrostem w mm
iawia iedna na młócenie zboża, druga iawia do suszenia słodu mała; wieży dwie stare dla
składania zboża; trzecia wieża z chrostu upleciona, klatka do sypania plew słomą кгуЦ;
ozrodła dwoie wielkie wrota do pola obalone. Dworzec ogrodzony chrostem. Paszma
dworna- na niey żyta posianego według powieści ciwuna dwornego beczek czternasc*;
sknożeći dworne w Dairaniech na wozów sto dwadzieścia, w Garey łące na wozów puttaг Г Г na Wilbianie у na Zwierzyńcu nawozów pułtrzecia sta; za porobkami nadKrosanka.
tmd ІМхіаті obapoł rzeki na wozów ośmdziesiąt; łożysko na staw przed wroty dwornymi
mzerwane Czeladź dworna niewolna, domami siedzą: pierwsza Dorota Petrulowa z synmi
ПгЬяпРш ' v z drugim synem żonatym Marcinem, żona iego Elżbieta wolna, a syn lego
S z l u l i s ' drugi Stanulis; Alexiejaytis z żoną Anką z synmi trzema, Andrzejem, Gryguciem
v Wacławem- trzeci Mikołay Mikutaytis z żoną Kasiuką, z synmi Piotrem, Augustynem
v Zonuka- czwarty Mikołay Petrutaytis z żoną Gientrutą, synowie Lawryn, Łukasz, a
d z S Gendruta у Alemira; piąty Grygieł Szwendun, żona ***»>**?
Zoputa у sya
мТсГе szósty Stosiutis Latwis, żona Miluhna, syn Narko: siódmy Mikołay Stulnus, żona
Zofii córka Łuca; ósmy Jurgutis Melnikoytis, żona Zoputa, córki Hanna у Kcsiuta; dziewiąty' Ławryn Melnikaytis żona Zaputa, syny Marcin у Yonutis, córka Giendruta; dziesiąta
Yodwiga Stauiulowua w dworze z dziećmi, syn у dziewka.
Kościół przed miastem od dwora drewiauy, stary, potrebuie naprawy у poboju. Srebro
w kościelie- pierwsza kielich śrebny у patyuka pozłociste, druga kieliszek у patynka srebrne;
trucia nus/ka srebna na opłatki; czwarta komże białe trzy; piąta ornat złotogłowow у
alba- l o s t a ornaty adamaszkowe trzy, to iest, biały, czerwony у czarny; siódma ornaty
Ltre trzy" ósma gradał pargainiuowy ieden, a pisany ieden; dziewiąta antyfonarz, mszałB Л е г Г dzwonków maluśkich trzy, lichtarzow mosiądzowych cztery; dzwonica stara, w mey
fzw now trzy, ieden większy, drugi mnieyszy, trzeci шпіеу«у... czwarty na kościele.
PMmnia nrzed kościołem drewniana obleciała у spustoszona. Paszma plebańska przy
miasteczku Poddani plebańscy na służbach; pierwszy Staś Narkayttris, służba iedna; drugi
T r l i s
w Woygowie służba iedna; tamże w Woygowie służeb cztery puste; za
Budroytis? służba iedna; w siele Gowryłoyciach Ondrzey Romonaytis, służba
^ G ^ ^ W ^ t l ^ S u t k ^ służba iedna; Jas Witkaytys tamże, służba iedna;
tamże służeb sześć puste; w Siłach służeb dwie puste.

M i a s t o

Kleimy.

Rynek Jadąc od kościoła po lewey stronie: pierwszy Jędrzey Dudka; drugi Maciey
Kubeł; trzeci Tomasz Зші щЫкі; czwarty Czepuc; piąta Dorota Jędrzejowa; szuety Jaa
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Gieczolois; siódmy Staś Bitołoyć; ósmy Walenty Kotlarz; dziewiąty Jurgis Grypkielaytis;
dziesiąty Jas Karaś; iedynasty Bartlomiey Karaś; dwunasty Mikołay Szymuc; trzynasty
Szymuc Kwiczaytis. Ci wszyscy pogorzeli anno dziewięćdziesiąt pierwszego, dnia iedynastego Maia.
Ulica Nowa od rynku po lewie: pierwszy Piotr Kubeł pogorzał; drugi Walenty Janowicz pogorzał; trzeci Ławryn Botkonosowicz pogorzał; czwarty Janes Pokrywnicki; piąty
Piotr Stubryk.
Druga strona tey ulicy ku rynku: pierwsza Marta wdowa; drugi Paweł Janowicz;
trzeci Łukasz Lupiszkis; czwarty Piotr Pużaytis; piąty Janes Pokrzywnicki, pogorzał; szósty
Jan Metryk, pogorzał. W rynku po tey że stronie czternasty Paweł Blezenaic, pogorzał
placów trzy; piętnasty Ławryn Prytarz; szesnasty Jędrzey Dutka; siedmnasty Jan Lelis,
pogorzał; osmnasty Jan Koininaic; dziewiętnasty Urban Gawrayć; dwudziesty Jan Kryłub;
dwudziesty pierwszy Zolstak. W końcu rynku pierwszy Piotr Sznakzdziel; drugi Grygul
Janowicz; trzeci Łukasz Bartlomiejewicz; czwarty kowal; piąty Grysałaytis. Druga strona
rynku, pierwszy Maciey Lucikaić; drugi Walul Batinaić; trzeci Grygal Worwol; czwarty
Grigiel Koszkid; piąty Szawlis; szósty Mikutayc; siódmy Marcin Pieczełaic; ósmy Staś Podwoyski; dziewiąty Rymuc; dziesiąty Ławryn Muxalzyc; iedynasty Mikołay Grawzic; dwunasty Ławryn Czobotarz; trzynasty Paweł Ionaic; czternasta Stasiowa Andruszyszka; piętnasty Jan Gałayc; szesnasty Kasper Bartlomieiowicz; siedmnasty Woyswił Plebański.
Targowe w tym miasteczku zwykłe.
Dworzec Podubiski Jaroszewski nowouczyniony pusty, na gurże nie daleko Dubisy, do
którego była pasznia równa sianożaci у gaie, co pan Miloszewski założył. Dworzec Podubiski Andryaszowsky miedzy rzekami Dubisą у Krożanką, który do dwora Kielmienskiego
należy, spustoszały, do którego dworca pasznia, iako się sama ma zdawna, z ogrody owoszczowymi, sianożacmi, gaymi, zaroślami, po obu stronie rzek do tego dworca należącymi,
wedle dawnego zwyczaju w całości iest. Poddani osiedli do tego dworca: Kasper Szymkowicz Jaucaitis, służba; Stankus z żoną, z dziećmi, poł służby; Jurgialis z żoną, z dziećmi,
poł służby; Czapuć Anarkol у Czaputolis z żonami, z dziećmi, służba; Petryk Burbaytis
z żoną z dziećmi, poi służby; Woyciech Burbaytys z żoną, dziećmi, poł służby; Stasius
Prenikaytis z żoną, z dziećmi, poł służby; Jasiowa wdowa z dziećmi, poł służby; Jasiul
Kasporowicz, poł służby. Dworzec Pogrzyżewski pusty nad Grzyżewą. Pasznia do tego
dworca, ogrody owoszczowe, nawozy pola po roznu, sianożacie, gaie у zarośli, iako się sam
w sobie ma zdawna, w całości. Poddani do tego dworca: Ławryn Rudel z żoną Magda,,
synów trzy, dwa maia, żony у dzieci dwoie.

Sioła które do dwora Kielmienskiego należące:
Sioło Zarstaycie, włok cztery. Pierwsza Maciey Giedwiłaytis z żoną, z dziećmi, trzecia
częsc włoki; Bartłomiey Giedwilaytys, z żoną z dziećmi, trzecia część włoki; Aczap Giedwiłaytys
z żoną, z dziećmi, trzecia część włoki; druga Mikołay Jonaytys z żoną z dziećmi, poł włoki;
Jakub Jonaytys z żoną z dziećmi, poł włoki; trzecia włoka Jaconius Januszaytys z żoną,
z dzfeeei, pał włoki; Szymon Andrzeiaytys z żon§, z dziećmi, puł włoki; czwtrta włoka
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Woyciech Giedwilaytys, z żoną z dziećmi, trzecia część włoki; Mikołay Janułaytys z żoną,
z dziećmi, trzecia część włoki; Jownius Januszaytys z żoną, z dziećmi, trzecia część włoki.
Sioło Pogawstijn, włok siedm. Pierwsza włoka Jurgutis Stankaytys z żoną z dziećmi,
puł włoki; Aniuta Janowa wdowa z. synami czteroma puł włoki; druga włoka Paweł Miłoszaytys z żoną, z dziećmi, iedna; trzecia włoka Bernart Siergiłaytys z żoną a dziećmi, puł
włoki; Aczap Siergiłaytys z żoną, z dziećmi, puł włoki; czwarta, piąta, szósta у siódma
puste. Las Pogawstynski włok . . .
Sioło Bartkaycie. włok siedm. Pierwsza włoka Paweł Wilkaytys z żoną, z dziećmi, puł
włoki; Maciey Januszaytys z żoną, z dziećmi, puł włoki; druga włoka Walentyn Walentynaytys z żoną, z dziećmi, iedna; trzecia włoka Stasius Pataytys z żoną, z dziećmi, puł włoki;
Urban- Pataytys, z żoną z dziećmi, puł włoki; czwarta włoka Urban Stasiaytys z żoną,
z dziećmi, puł włoki; tenże szóstą częsc włoki, trzecia częsc włoki pusta; piąta włoka
Tomasz Pukis nowosiad puł włoki, pusta puł włoki; szósta włoka Palus Jakubaytys z żoną,
z dziećmi iedna; siódma włoka Piotr Barkaytys z żoną z dziećmi iedna. Przytym siele morgów dwanaście ciż poddani na wygon trzymają у płacą.
Sioło Gierdziagoła. Pierwsza włoka Janos Kumpaytys, z żoną z dziećmi, puł włoki; Janutys
Kumpaytys z żoną, z dziećmi, puł włoki; druga włoka; trzecia włoka Piotr Kuszlekaytys z żoną,
z dziećmi, puł włoki; Stanis Jakubaytys, z żoną z dziećmi, puł włoki; czwarta włoka Jonas
Kuszłekaytys z żoną z dziećmi, puł włoki; Stankus Kuszłekaytys z żoną, z dziećmi, puł
włoki; piąta włoka Woytekus Baltukaytys z żoną, z dziećmi, puł włoki, Staniulis Bałtukaytys z żoną, z dziećmi, puł włoki; szósta włoka Szymkus Martynaytys z żoną, z dziećmi, puł
włoki, Januszys Rupszaytys z żoną, z dziećmi, puł włoki; siódma włoka Petrulis Jonaytys
z żoną, z dziećmi, trzecia częsc włoki; Czaputys Rodowkatys, z żoną z dziećmi, trzecia część
włoki- Jurgutys Jonaytys z Stankiem bratem, żony, dzieci, trzecia część włoki; ósma włoka
Matieus Petraytys z żoną, z dziećmi, puł włoki; Stasiulis Wiłkaytis z żoną, z dziećmi, puł
włoki; dziewiąta włoka Mikołay Jonaytys z żoną, z dziećmi, puł włoki; Paweł Preykurys z
żoną, z dziećmi, puł włoki; dziesiąta włoka Andrzey Mozonaytys z żoną, z dziećmi, puł
włoki- Mikołay Jonaytys, puł włoki; tamże włoka iedna Kreywiszki trzyma na dani Jan
Minolgis boiarzyn.
Sido Dicci, włok trzy. Pierwsza włoka Węcław Jotaytys z żoną, z dziećmi, puł włoki;
Jurgis Praykurys z żoną, z dziećmi, puł włoki; druga włoka Andrzey Jankaytys z żoną,
z dziećmi, trzecia część włoki; Janikos Jankaytys z żoną, z dziećmi, trzecia część włoki,
a Martynos Junkaytys z żoną, z dziećmi, trzecia część włoki; trzecia za Kurtowianami pusta;
służba po Kowszynie morgów osmnascie, prętów piętnaście. Tamże siaaożęci morgów dwa
sznur ieden. miedzy grunty pana Cieszkowskiego у pana Towtwida iest służba pusta, nazywaioma Ogordmh włok dwie у sianożaci, gaje dworne Kielmienskie, także zapusty różna.
Sioło Hawylaycie, włok pię^. Pierwsza włoka Marcin Jonaytys z żoną, z dziećmi, p«ł
włoki; Piotr Wileykaytys z żoną, z dziećmi, puł włoki; druga włoka tenże iedna; trzecia
włoka Stasius Jonaytys z żoną г dziećmi, puł włoki; Bernart Jonaytys, puł włoki; czwarta
włoka Bartuszys Gawryłaytys z żoną z dziećmi, iodia; pi«ta włoka Paweł Jarkaytys, trzecich części włoki dwie; Ambros Towczaytys z toną, i dziećmi, trzeć» część włoki; ku temni
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imeniu Kielmienskiemu włoka trzyma na płacie Mikołay Szawduwis Mazonaytys, a za miastem Kielmami osobliwie włoka iedna, nazywaioma Siergieliszki, te trzyma Piotr Siergieliszkis, ciwun dworny.
Sioło Pokrożoncie, włok iedynascie. Pierwsza włoka Urbanas Juszkaytys z żoną, z dziećmi,
puł włoki; Stankus Dymgałaytys żona у dzieci, puł włoki; druga włoka Janikus Stasiułatys
z żoną z dziećmi, puł włoki; Stasiulis Stasiułaytys z żoną, z dziećmi, puł włoki; trzecia włoka
Grygutys Bartkaytys z żoną z dziećmi, puł włoki, Stanisław Bartkaytys z żoną z dziećmi, puł
włoki; czwarta włoka Czapulis Tromżentys z żoną, z dziećmi, puł włoki; Jasius Tromżentkis
z żoną, z dziecini/puł włoki; piąta włoka Janos Eykintaytys z żoną, z dziećmi, puł włoki, Matulis
Eykintaytys z żoną z dziećmi, puł włoki; szósta włoka Paweł Stanaytys z żoną z dziećmi,
puł włoki; siódma włoka Urban Węckaytys z żoną, z dziećmi, puł włoki; Grygal Manwitaytys z żoną z dziećmi, puł włoki; ósma włoka Czaputys Ląkiszkis z żoną, z dziećmi, puł
włoki; Jankus Manwiłaytys z żoną, z dziećmi, puł włoki; dziewiąta włoka Stanis Manwitaytys żona, dzieci, puł włoki; Węclius Manwiłaytys żona, dzieci, puł włoki; dziesiąta włoka
Grygurys Praykurys żona, dzieci, puł włoki; Stasius Mateiaytys żona, dzieci puł włoki;
iedynasta włoka Misiulis Stankaytys żona, dzieci, puł włoki, Jesiuł Czeputaytys, puł włoki.
Przytym siele po rożnych mieyscach morgi sianożatne, cisz poddani na płacie trzymają.
Gay podle tego sioła do dwora należący.
Sioło Symutatjcie, włok iedynascie. Pierwszą włoka Augustyn Symutaytys z żoną,
z dziećmi; druga włoka tenże iedna; trzecia włoka Jakub Symutaytys z żoną, z dziećmi,
iedna włoka; czwarta Walentyn Tomaszaytys z żoną, z dziećmi, iedna; piąta włoka Czapel
Jucknaytys z żoną, z dziećmi, puł włoki; Janikus Jankaytys z żoną, z dziećmi, puł włoki;
szósta włoka Jurgiel Piktunaytys, żona, dzieci, puł włoki; Janulis Pietroszaytys, żona,
dzieci, puł włoki; siódma włoka Szymkus Szetkaytys, żona, dzieci, iedna włoka; ósma Petrok
Androszaytys, żona, dzieci, puł włoki; Janix Androszaytys, żona, dzieci, puł włoki; dziewiąta
włoka tenże Janix, puł włoki; Giedmuin Naruszaytys, żona, dzieci, puł włoki; dziesiąta
włoka Barłtuszys Mateiaytys, żona, dzieci, puł włoki; item z bratem Ambrosem, puł
włoki; iedynasta włoka Mis Narwitaytys, żona, dzieci, puł włoki; Janel Narwitaytys, żona,
dzieci, puł włoki; przy tym siele leśnych włok pięć. Poddani z tegoż sioła na płacie
trzymaią iedna, mianowicie Jauix Androszaytys iedna, Jurgiel Piktonaytys iedno, Jakub
Symotaytys iedno, Awgustyn Mikałaiaytys iedno, Janolis Petroszaytys iedno. Tamże zaścianek, trzyma go na płacie Macis z Janem Narwitaycie, a drugą połowicę tegoż zaścianku
trzyma Galentin Tomaszaytys z Szymkiem Szatkayczem; przy tym że siele włoki puł
Brzmi szki trzyma Janel Jakubaytys z żoną у trzema synami, to iest Tomasz, Paweł у
Jan z żonami, z dziećmi.
Sioło Koniuchy, włok dziesięć. Pierwsza włoka Janel Rymgotaytys żona, dzieci, puł
włoki; Andrzey Skaliszus żona, dzieci, ćwierć włoki; druga włoka Jakub Czapaytys, żona,
dzieci, puł włoki; trzecia włoka Staniulis Montaytys, żona, dzieci, puł włoki; puste puł
włoki; czwarta włoka pusta; piąta włoka Piotr Dawnoraytsys, żona, dzieci, puł włoki; Staukus Kipszaytys żona, dzieci, puł włoki; szósta włoka Bartłomiey Endraytys, żona, dzieci,
puł włoki; Michał Nowosiad, żona, dzieci, puł włoki; siódma włoka Łukasz Janoszaytys,
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żona, dzieci, puł włoki; Adam Skoliszaytys, żona, dzieci, pul włoki; ósma włoka pusta;
dziewiąta włoka Stasius Pławszys nowosiad, żoua, dzieci, puł włoki, puste puł włoki,
dziesiąta włoka pusta.
.
Sioło Kibutaycie, w nim włok trzy. Pierwsza włoka Martinas Kibutaytys, żona, dzieci,
puł włoki; druga włoka Petroszus Kibutaytys, żona, dzieci, puł włoki; Misiulis Giedłaytys,
żona dzieci, puł włoki; trzecia włoka Bartłomiey Miłoszaytys, z żoną, z dziećmi, trzecia
część włoki; Macis Miłoszaytys, żona, dzieci, trzecia część włoki; Rymkus Stanaytys, żona,
dzieci, trzecia część włoki; przy tym siele leśnych'włok dwie.
Sioło Eytminaycie. w nim włok cztery у trzecina. Pierwsza włoka Bartłomiey Tomaszartys z żoną, z dziećmi, iedna; druga włoka Walinczus Suxstaytys, żona, dzieci, puł
włoki Piotr Eytminaytys, żona, dzieci, puł włoki: trzecia włoka Mikutys Bartkaytys, żona,
dzieci puł włoki tamże, puł włoki; czwarta włoka Urban Eytminaytys, żona, dzieci,
iedna' W końcu włok tego sioła rez ieden, trzyma go na płacie Grygal Jocaytys z sioła
Możułayciow przy tym siele leśnych włok siedm: Bortłomiey Tomaszaytys, włoka iedna;
Piotr Eytminaytys* włoka iedna у puł; Mikutus Bartkaytys, puł włoki; Walinczus Suxtayt5S

' Toło 'ішйіоусге, w nim włok pięć у prętów dziewięć. Pierwsza włoka Grygutys
Jocaytys z żoną. z dziećmi, włoka iedna, prętom pięć; druga włoka Stanisław Jonaytys żona,
a eci edna; trzecia włoka Piotr Jonaytys, żona, dzieci, puł włoki prętów dwa; Marcm
j Z C ż n a , dzieci, czwierc włoki, Andzey Jonaytys, żona, dzieci puł włok, czwarta
S Z t o p J u r g a y t y s , żona, dzieci, włoka iedna, prętieden; piąta włoka Amros Mikpłaytys
z żoną, z dziećmi, puł włoki, Jasiulis Mikołaytys, z żoną z dziećmi puł włoki.
Sioło Snimtaycie, włoka iedna. Jedna Josiulis Jonaytys, żona, dzieci, puł włoki, Miżona. dzieci, puł włoki.

smrZZl,

włok «tery

Pierwsza włoka у drąga Narwiłos Jakubaytys, żona,

есі dwie włoki: trzecia włoka Mikotay Monstwiłaytys, żona, dzieci, ledoa; czwarta « o k a
S
Monstwiiaytys żona, dzieci, iedna; przy tym siele leśnych włok piec ci* poddam
S y r a y t y s
'
druga w ^ A ^ o s S y r a y t y s , * - . dzieci, iedna; t r z e c i a ^ Jas S y r a y t y ^ n , ц
ta*
iedna; czwarta włoka pasta; przy tym siele leśnych włok dwie c.z poddam na płacie

trZJm

s « o Вушхгісіе,

w nim włok dwie. Herwsza Szymkns Pawiłaytys żona, dzieci, puł

włoki, tamże puł włoki; druga włoka posta iedna.
„ k a g z l T t v s żona
Sioh Ustawienie,
włok cztery. Pierwsza włoka Bernat Lukaszaytys, żona,
iedna drusa włoTa retrulis Jasiaytys żon», dzieci pał włoki; Janos Stasu^ytys żona,
ntł włok tr™ a w [ o t r M s t u t i s Beniuszaytys, żona, dzieci, puł włoki; tamie, puł
ć l r t l włoka l i i n t Maszaytys żona, dzieci, puł włoki, a Piotr Jasiaytys żona,
P
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iedna; druga włoka pusta.
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dzieci
dzieci,
dziec,
włoki;
dzieci,

Macaytys г żon», z dziećmi, włoka

— 384 Sioło Suwortowo, włok pięć. Pierwsza Urban Januszaytys, żona, dzieci, puł włoki; Woyciech Januszaytys, żona, dzieci, puł włoki; druga włoka Staś Gałaytysj żoua, dzieci, puł
włoki; Stanis Jurgaytys, żona, dzieci, puł włoki; trzecia włoka Janol Petraytys, żona, dzieci,
puł włoki, puste puł włoki; czwarta włoka Jurgis Jankaytys żona, dzieci, puł włoki, a
Paweł Jautmatkis, żona, dzieci, puł włoki; piąta włoka Grygał Januszaytys, żona, dzieci,
puł włoki, puste puł włoki.
Sioło Pawłupie, włok dwie. Więc pierwsza włoka Jasiulis Stanaytys, żona, dzieci,
iedna; druga włoka Janik Rymkaytys, żona, dzieci, iedna; trzecia włoka Czaputys Wiłeykaytys, żona, dzieci, puł włoki; Bartłomiey Szymonaytys, żona, dzieci, puł włoki; czwarta
włoka Bartłusz Jakubaytys, żona, dzieci iedna; piąta włoka Kasper Micaytys, żona, dzieci,
puł włoki; Maciey Jankaytys, żona, dzieci, puł włoki; szósta włoka Bartłomiey Stasiaytys,
żona, dzieci, puł włoki; Walus Stasiaytys, żona, dzieci, puł włoki; siódma włoka Ja tusz
Naruszaytys, żona, dzieci, puł włoki; Bartłusz Jakubaytys, żona, dzieci, puł włoki; osma^
włoka Czaputis Beniuszaytys, żona, dzieci, puł włoki, Giedzius Beniuszaytys, żona, dzieci,
puł włoki; dziewiąta włoka Piotr Mixtałaytys, żona, dzieci, iedna; przy tym siele rez ieden
wszystko sioło na płacie trzyma.
Sioło Pawstniki, włoka iedna. Czaputys Giedwiłaytys, żona, dzieci, część trzecia włoki;
Michał Stanaytys, żona, dzieci, część trzecia włoki; Piotr Stanaytys, żona, dzieci część
trzecia włoki.
Sioło Prekury, włok iedynascie. Pierwsza włoka Janik Eytminaytys, żona, dzieci, puł
włoki; Zaputa wdowa z synem Bartłuszem, puł włoki; druga włoka Stanisław Janikaytys,
żona, dzieci, trzecia część włoki, dwie trzecich części; trzecia włoka Paweł Kazdela, żona,
dzieci, puł włoki, tamże puł włoki; czwarta włoka Narkus Eytminaytys, żona, dzieci, trzecia
cześć włoki; Szymkus Eytminaytys żona, dzieci, trzecia część włoki, Mikołay Etminaytys,
żona, dzieci, trzecia część włoki; piąta włoka Ławryn Łukaszaytys, żona, dzieci, puł włoki,
tam że puł włoki; szósta włoka Narkus, Szymkus, Mikołay Etminaycie, włoki część i trzecich
dwie; tamże część trzecia iedna; siódma włoka Jas Preykurys, żona, dzieci, puł włoki; Staś
Juciaytys żona, dzieci, trzecia część włoki, tamże szósta część włoki; ósma włoka Janusz
Budraytys, żona, dzieci, trzecia część włoki, Jas Preykurys, żona, dzieci, trzecia część
włoki, tamże trzecia część włoki; dziewiąta włoka Marcin Mixełaytys, żona, dzieci, puł
włoki, Juszko Mikarnaytys, żona, dzieci, puł włoki; dziesiąta włoka Janelis Mikayłys,
żona, dzieci, puł włoki, tamże puł włoki; iedynasta włoka Narkus Etmynaytys, żona,
dzieci, trzecia część włoki; tamże trzecich części dwie; przy tym siele zaścianek ciż poddani na płacie trzymają.; tamże zaścianek Lukoy pusty.
Sioło Kolesniki, włok cztery. Pierwsza włoka Czaputys Jankaytys, żona, dzieci, puł
włoki; Walulis Jankaytys, żona, dzieci, puł włoki; druga włoka Paweł Stanaytys, żona,
dzieci, iedna; trzecia włoka Jakubel Stanaytys, żona, dzieci, puł włoki, tamże puł włoki;
czwarta włoka pasta iedna.
Sioło Woskidiszki, włoka iedna. Bernatos Stanaytys, żona, dzieci, czwierć włoki iedna;
Ławryn Petraytys, żona, dzieci, czwierć włoki iedna, Janutys Petraytys, żona, dzieci, czwierć
włoki iedna; Jurgutys Stanaytys, żona, dzieci, czwierć włoki iedna, Skilwaycie włoka iedna;
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Jan Skilwaytys, żona, dzieci, czwierć włoki iedna; Stanisław Skiłwaytys, żona, dzieci; czwierć
włoki iedna; Sebestyan Skiłwaytys, żona dzieci, czwierć włoki iedna; Waluhs Skiłwaytys,
żona, dzieci, czwierć włoki iedna.
Sioło Zurakmjcie. Jan Szymkaytys Zorakuytys. żona, dzieci, puł włoki.

Sioło Manieylde, włok trzy. Pierwsza włoka Januszys Tawrokis, żona, dzieci, czwierć
włoki iedna, Bartłomiey Czapaytys, żona, dzieci, czwierć włoki iedna; Marcin Jaeaytys, żona,
dzieci puł włoki- druga włoka Tomasz Każdełaytyjś, żona, dzieci iedna; trzecia włoka Szymkus Dawnoraytys,' żona, dzieci, puł włoki; Łukasz Jasiełaytys, żona, dzieci, puł włoki.
Sioło Puszkaraycie. w nim włok trzy. Pierwsza włoka Jasiulis Puszkaraytys, żona,
dzieci czwierć" włoki iedna; Matieius Puszkaraytys, żona, dzieci, czwierć włoki iedna;
Piotr'Puszkaraytys, żona, dzieci, puł włoki; druga włoka Jauutys Jonaytys, żona, dzieci,
puł włoki; tamże, pnł włoki; trzecia włoka pusta.
Sioło Butkaycie, Marze. Pierwsza Jurgiel Butko, żona, dzieci, włoka iedna; druga
Ytem "włoka iedna; trzecia Walenty Butko, żona, dzieci, włoka iedna; czwarta ytem włoka
iedna- piąta Urban Jurgicłaytys, żona, dzieci, włoka iedna; szósta ytem włoka iedna;
siódma Mikołay Moddeuis żona, dzieci, włoki trzecia część iedna; Jauel Trumpaytys, żona,
dzieci' włoki trzecia cześć iedna; Jnrgutys Jamiszaytys, żona, dzieci, włoki trzecia część
iedna-'ósma włoka Mikołay Moldenis ziuszymi sąsiady. Janelem Jurgiem, trzech włoki części
dwie' a Walenty Butko włoki trzecia cześć iedna. trochę daley od tego sioła Jakub
Jarwoynis boiarzyn włoki pułtory.
Sioło Silany, nazywające Skórze, włok pięć. Pierwsza Bartłemiey Stanmlaythys, żona,
dzieci puł włoki; Jakub Pataytys, żona, dzieci, puł włoki; druga Matejns Wiruszaytys, żona,
dzieci' puł włoki; Jnrgis Wiruszaytys, żona, dzieci puł włoki; trzecia Pacus Skoczys
z żona z dziećmi włoka iedna; czwarta Jurgiel Mikułaytys żona, dzieci, puł włoki; Czapos
Dawmondis żona, dzieci, puł włoki; piąta Mikutys Piotraytys żona, dzieci, włoka iedna;
szósta, te włoka poddanym tego sioła na wygon bydłu przydano.
'l)wor*ec Gierdziagolski spustoszały, który do dworu Kielmienskiego należy, do którego pasznia równa dworna у sianożaci na pustocinach, a poddani w porządku wsi nalioiarże którzy do imienia Kielmienskiego należą: pierwszy Malcher Matysowicz. połowica na ziemi Tarnowskiego, przezywajoma Jakowiszkie, nad rzeczką Ławkupis, pod Kielmami włok pułtory, koń ieden; drugi Marcin Kożyrnik nad Dubisą, włok osm kon ieden;
trzeci Mikołay Jargowski, włok cztery, koń ieden; czwarty Tomasz Jastrzebsky w Koci„iszkach, włok sześć, koń ieden; piąty Mcffinski, włok pięć, koń ieden; szósty Misko Jarwoynia, włok dwie, na posyłce; siódma ziemiaAleriejowska włok... pusta. Ci wszyscy boiarże powinni woyiic służyć у we wszystkim posłuszni być ku imieniu у dworowi Kieł..
.
„.„, (Т(І7ІО kolwipk Tin4vłani beda, także ua prawo za poddanymi
mienskiemu przy раше swym, guzit коі іек posyiaui u^m,
r
r
iezdzic у od urzędnika pana ich, gdzie posyłani będą.
Wołość Dohikinska, leżąca u wołości Wientszych Dyrwian, do tegoż imienia Kielmienskiego przynależąca.
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Sioło Smientupie, włok trzydzieścia .cztery. Pierwsza puł włoki puste, Stanisław. Sabłowski woyt, żona, dzieci, puł włoki; druga Bartłomiey Kibaytys, żona, dzieci, trzecia
część włoki; tamże włoki trzecich części dwie; trzecia Stanisław Sabłowski—woyt, żona,
dzieci, włoka iedna; czwarta Maciey Jurgaytys, żona, dzieci, puł włoki, Petrol Treybelis,
żona, dzieci, puł włoki; piąta Paweł Stusaytys, żona, dzieci, włoki trzecich części dwie,
tamże włoki trzecia część iedna; szósta Marcin Stasiaytys, żona, dzieci puł włoki, Stanisław
Sabłowski, woyt, puł włoki; siódma Stanisław Sabłowski, woyt, żona. dzieci włoka iedna,
Maciey Januszaytys, żona, dzieci trzecia część włoki. Pac Januszaytys, żona, dzieci, trzecia część włoki; Jurgis Januszaytys, żona, dzieci trzecia część włoki; dziewiąta Bartłomiey
Pipiraytys, żona, dzieci, włoka iedna; dziesiąta Stanisław Januszaytys, żona, dzieci, puł
włoki, a Stanisław Katynaytys, żona, dzieci, puł włoki; iedynasta Jan Bur ba, żona, dzieci,
włoki trzecich części dwie, tamże trzecia część włoki iedna; dwunasta Roman Pipiraytys,
żona, dzieci, puł włoki, Marcin Nowosiad, żona, dzieci włoki szósta część iedna, tamże włoki
trzecia część iedna; trzynasta Bartosz Rawczys, żona, dzieci, puł włoki, Bernat Kiburaytys,
żona, dzieci, czwierć włoki, Piotr Kiburaytys, żona, dzieci czwierć włoki; czternasta Jas
Jaehnaytys, żona, dzieci, trzecia część włoki. Piotr Jachnaytys, żona, dzieci, trzecia cześć
włoki iedna. tamże trzecia część włoki iedna; piętnasta Mostoft Melgidaytys, żona, dzieci,
trzy czwierci włoki, Radwił Proykurys, czwierć włoki iedua; szesnasta Jakub Jonaytys,
żona. dzieci, włoka iedna; siedmnasty Stasiul Moteiaytys, żona dzieci, włoka iedna; osmnasta
tenże puł włoka; Maciey Jonaytys, żona, dzieci, puł włoki; dziewiętnasta Raslis Tomaszaytys, żona. dzieci, puł włoki. Węcław Tomaszaytys, żona, dzieci, puł włoki; dwudziesta
Staś Preykurys, żona, dzieci, puł włoki; Paweł Gałguntaytys, czwierć włoki, żona,
dzieci, Januszko Gałkuntaytys, żona, dzieci, czwierć włoki; dwudziesta pierwsza Maciey
Jonaytys, żona, dzieci, włoka iedna; dwudziestadruga Piotrasz Minaytys, żona, dzieci,
włoka iedna; dwudziesta trzecia Marcin Minaytys, żona, dzieci, włoka iedna; dwudziesta
czwarta Bernat Minaytys, żona, dzieci, puł włoki, Raslis Tomaszaytys, żona, puł włoki;
dwudziesta piąta Petko Raczys, żona, dzieci, szósta część włoki, tamże trzecia część
włoki у pułwłoku puste; dwudziesta szósta Janko Grycaytys, żona, dzieci, włoka iedna;
dwudziesta siódma Mać Wisminaytys, żona, dzieci, puł włoki, tamże puł włoki; dwudziesta ósma Jurgis Proykurys, żona, dzieci, trzecia część włoki, Paweł Jurgaytys, żona,
dzieci, trzecia część włoki, Zigieyko Jurgaytys, żona, dzieci, trzecia część włoki;
dwudziesta dziewiąta Staś Jurgaytys, żona, dzieci, włoka iedna; trzydziesta Jan
Piktuyrys, żona, dzieci, trzecia część włoki, tamże włoki trzecich części dwie; trzydziesta pierwsza Paweł Rudikaytys, żona, dzieci, szósta część włoki, Mikuć, żona, dzieci,
trzecia część włoki, tamże puł włoki puste; trzydziesta druga Marcin Wisminaytys,
żona, dzieci, szósta część włoki, Żygieyko Jurgaytys, żona, dzieci, szósta część włoki,
tamże włoki części trzecich dwie puste; trzydziesta trzecia Żygieyko Jurgaytys. żona,
dzieci, trzecia część włoki, tamże włoki trzedch części dwie puste; trzydziesta czwarta
w końcu rez srednych przy tym że siele nad rzeką Dobikinią zaścianek, który Stanisławowi Sabłowskiemu wolno bez płaty używać, dane na woytowstwo. Temu siołu zostawiono
błota na wygon у ua drwa włok trzy, morgów dziesięć; przy tym że siele zaścianek sia-
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nożatny w skravnym polu nad rzeką Dobikinią na wozów dwanaście siana, pusty, tam że
nad rzeką Dobikinią zaścianek sianożatni na morgów trzydziescia pusty, podle boku włok
te*o siaua obrub leśny włok dziesięć; w tym zaścianku domem siedzi Juryan Paskaytys,
Zwłokach dwuch, Pac Grycaytys puł domem siedzi; obrub lasu włok piętnaście, raoraOw czternaście, w tym obrubie domami siedzą Mazonayczcie, Petko, Borsuk, Jan Gieczayczie, tamże obrębu lasu, bagna włok dwadzieścia iedna, morgów szesnaście, takoż
obrembu lasu włok trzy. morgów dwadzieścia.
.
.
,,
Sioło Witaycie. włok dziesięć. Pierwsza Mikołay Buczaytys, żona. dzieci, trzecia częsc
włoki tamże włoki'części trzecich dwie; druga włoka pusta; trzecia Stauis Stauaytys, żona,
dzieci' trzecia część włoki, tamże włoki części trzecich dwie; czwarta Mikołay Witaytys, żona,
dzieci' szósta cześć włoki, Balcho Witaytys, żona, dzieci, szósta część włoki, tamże włoki części
tr/eciĆh dwie- piąta Mikołay Wytaytys, żona, dzieci, szósta część włoki; item szósta częsc
włoki- Balcho Wytaytys, żona. dzieci, trzecia część włoki, Andrzey Praykurys, żona, dzieci,
trzecia część włoki; szósta włoka у siódma puste; ósma włoka Staś Buczaytys, żona, dzieci,
trzecia cześć włoki, Wilchelm Jodauaytys, żona, dzieci, trzecia część włoki, pusta trzecia
cześć włoki- dziewiąta Andrzey Praykurys, żona, dzieci, puł włoki, tamże puł włoki;
dziesiąta Woyciecl. Stanaytys, żona, dzieci, trzecia część włoki, tamże włoki trzecich części
dwie 4v «ranicy tego sioła iest lasy, błota, bagna w końcu włok wszystkich włoki trzy
puste podle boku tego sioła obrubu leśnych włok dziesięć: pierwsza Balcho Witaytys iedua;
dru-a Czap Witaytys domem siedzi iedua; trzecia Andrzey Praykur iedna; czwarta, piąta
Kidul dwie; za granicą tego obrembu w końcu włok nad rzeką Dubikinią rezow cztery,
obrub lasu włok siedm.
"
. , , . . , Sioło Gulbiny, włok piętnaście. Pierwsza części trzecich dwie; Woyciech Mozeykaytys,
żona dzieci, trzecia część włoki, druga części trzecich dwie; Woyciech Mozeykaytys, żona,
dzieci trzecia część włoki; trzecia, części trzecich dwie, Marcin Motaytys, żona, dzieci,
trzecia część włoki; czwarta, piąta, puste; szósta, trzecich części dwie, Roman Piotraytys,
żona dzieci trzecia część włoki; siódma Giedsius Narwilaytys, żona, dzieci, części trzecich'dwie trzecia część włoki; tamże ósma Staś Witaytys, żona, dzieci, trzecia część włoki
dwie trzecich części włoki; tamże, dziewiąta Macis Duda, żona, dzieci, trzecia częsc włoki;
tamże trzecich części dwie; dziesiąta Piotrasz Martynaytys, żona dzieci, trzecia częsc włoki;
tamże włoki czefci trzeciech dwie; iedyaasta Marcin Motaytys, żona, dzieci, trzecia część
włoki; S t r a s z Motaytys, żona, dzieci, dwie trzecich części włoki; dwunasta Janel Witaytyś czwierć włoki; tamże trzy czwierci włoki; trzynasta Czapons Andreiaytys, żona
dzieci, dwie trzecich części włoki; tamże, trzecia część włoki; czternasta włoka; piętnasta,
Woyciech Mozeykaytys, żona, dzieci, puł włoki, Macis Szymkaytys, żona, dzieci, puł włoki.
W granicy tego sioła naddawku wolne przydano włok trzy w końcu pierwszego у wtorego
pola tegoż siała.
.
.
Sioło Konteykaycie, włok dwadzieścia. Pierwsza, druga, trzecia Staś Pikiełaytys, żona
dzieci puł włoki, Tomasz Poszakarnaytys, żona, dzieci czwarta część włoki, tamże czwarta
część włoki; czwarta Balcz Jakientys, żona, dzieci, iedna; piąta Petruć Pikiełaytys, żona,
dzieci puł włoki, Paweł Pikiełaytys, żoua, dzieci, puł włoki; szósta Jan Pocaytys, żona,
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'dzieci, puł włoki; Jurko Petkaytys, żona dzieci, puł włoki; siódma Juchno Galmiuaytys,
żona, dzieci, puł włoki; Jurgiel Galminaytys, żona, dzieci, puł włoki; ósma Katkenas,
żona, dzieci, puł włoki; Staczko Petraszanas, żona, dzieci, puł włoki; dziewiąta Jakuciowa wdowa z dziećmi, czwarta część włoki; Jurguć Balczaytys, żona, dzieci, puł włoki,
tamże czwarta część włoki; dziesiąta Stanisław Balczaytys. żona, dzieci, puł włoki;
Jacub Giegdalaytis, żona, dzieci, puł włoki; iedyuasta Piotrasz Pawiłaytys, żona,
dzieci, trzy czwierci włoki, tamże czwierć włoki; dwunasta Mać llymkaytys, żona, dzieci
iedna; trzynasta Staniul Butkaytys, żona, dzieci czwierć włoki; Mać Rymkaytys, żona,
dzieci, trzy czwierci włoki; czternasta Marcin Petkaytys, żona, dzieci, puł włoki; tamże
puł włoki; piętnasta Bartosz Petkaytys, żona, dzieci, puł włoki, Mikuć Petkaytys, żona,
dzieci, puł włoki; szesnasta, Paweł Mikołaytys, żona, dzieci iedna; siedmnasta, Jurgis Petroszaytys, żona, dzieci, puł włoki; Statko Petroszaytys, żona, dzieci, puł włoki; osmnasta
Maciey Petroszaytys, żona, dzieci, czwierć włoki iedna; Juchno Galminaytys. żona, dzieci,
puł włoki; tamże czwierć włoki iedna; dziewiętnasta włoka Janko Petroszaytys, żona,
dzieci, puł włoki, Awguć Pietroszaytys, żona, dzieci, puł włoki; dwudziesta włoka Radwił
. Pietroszaytys, żona, dzieci, trzy czwartych części włoki; Jurko Kadwiłaytys, żona, dzieci,
czwarta część włoki. Przy tym siele w końcu rez wszystkich trzech poi obrembu, lasu у
sianożaczych włok, iezioro Plinksze u wołoszci Telszowskiey leżące, z lasy nad ieziorem; to
do imienia Kielmienskiego z wieczystych czasów należy, z połowem ryb na dwór Kielmienski у inszemu nikomu ni żadnemu szlachcicowi niewolno w nim łowić, ani żadnego wstępu
ni iakim obyczaiem czynić; .przytym też poddanych z tego imieuia rożnymi czasy zbiegłych,
gdzie kolwiek są, daię moć imci panu Grużewskiemu wiecznością prawa mego ku temu
imieniu dochodzić, iako własnych swych pozyskować, ku temu wszystkie grunty tego imieuia
Kielmienskiego dworne у sielskie, przyięte у puste, orome у odłogiem leżące, lasy, bory,
gaie, zarośli, błota, wygony, sianożaci, rzeki, rzeczki, stawy, stawiska, sadzawki, ieziora
у wszelkie insze pożytki tego imienia, iakim kolwiek nazwiskiem mogą być pomienione
у wynalezione, od wiela do mała, ze wszystkim, iako się to imienie Kielmy samo w sobie
ma, imć panu Janowi Grużewskiemu w trzymanie у wieczyste używanie odemnie iest podano
у zawiedziono, na co ja Bochdan Iwanowicz Sołomierzecki dałem imć panu Janowi Grużewskiemu ten moy reiestr, abo iuwentarz, pod moią pieczęcią z podpisem własney ręki mey.
Pisań w dworze Kielmienskim roku od narodzenia Syna Bożego tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt pierwszego, miesiąca Maja dziewiętnastego dnia. U tego inwentarza, czyli regestru,
w szarą skurę oprawnego, że pieczęć у podpis z racyi zbutwiłości papieru przez dawność nie są znaczne, przeto się niewymieniają. Który to takowy inwentarz, czyli regestr, za
podaniem do akt przez wyż wyrażonego patrona, iest do xi§g ziemskich powiatu Wilkomirskiego spraw wieczystych przyięty у wpisany.
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1591 г., Августа 13 дня.
акховь Ииленскаго каиахульнаго архива, сос Т оя Щ аго « в*де„іи Виленско* римско-католическо*
духовной консисторш.
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Инвентарь им нія Чещевич, нлн Чещ влянъ, принадлежавшая Гродненскоиу Борисо-Гл бскому монастырю.

Выпис, зъ кнпгъ справ, кгродскихъ замку господарского Городенского.
Д та Божого нарожденія тысяча пятьсот, девятьдесятъ первого, ыисяца Аугуста тринадцатого дня.
Гоиоденспнм,,
Іороденси
Г Г т

го

С Е О І І Ъ

к г р о д с м и ъ

п е р е д 0

м н о ю

Яномъ

Клюковским,,

старостою

постановивши* очевисто п а н , Петр, Прусиповскіи, дворанипъ его коропашъ милостивый панъ, рачидъ
го
в с в а я
ЫНЛОСТЬ;

лист: с о . г о с п о ж и ниса ТЬ о иоданье двох, монастырей Городенского
"авскаго его милости иану Богдану Годкинскому, подстолеиу Городенскому, и тоть
З л о с т и госиодарскій до книг, кгродзких, дал, уписать, который слово в.слово

Гунт1

Гй!БожіеІО милостію король Польски, вели»» князь Іитовскш, Рус-

ргій Ж мойдскій, МазовецкіГ, Инфляндскій и королевства Шведскаго наиолижшш
Т
король. Дворянину напхоиу урожо-ому Пиру Прусиновскому. Ознаиm
есьии за чоломбитье.ъ иодстолего нашего Городенского, уро«оного

Г і Г г о і к Г к о г о и за «лецрньв» его од, н которых, панов, ра,ь нашихь, бачечи
f

1
на т ' н ь духовный годного, дали еско ему два монастыри: один, архпмандрит^ п о е н с к о е церковь святых, мученик, Бориса и Гл ба, а друг» У Браславьш церство Городе*сьое ц р
^
^
^ ^
^
^ ^
^ ладьІИ
ц т е п е р ь
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т а м
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с ъ
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^
^
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^
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у ж и в а н ь
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его, и листои
монастырев,
тебе,
о б у д в у х ъ
^
^
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n p B E a 3 y e № j
а б ы
^ ^ ^
^
^
^
С е м е н ъ
з а

д м р н о ю >

^
да

в с и м и

д 0

ж и в о т а

людьми, привалежпостями, збо-

оГаГмь
пол/х, засвяныі, № огороды « * . . « - и
Н
Г в с Г м І Я Ш церковными ему Годкинском зараз, подал, и в;ь хо его увеГконенн П с ь ньКраков , л та Божого нарожденья тысеча пятьсот деветьдесят,
„алъ конечно. Писан ь
притиснена и подписъ руки его
пеового, мнсяца Іуня пятого дня. * того листу иеч*"
г
ft
і
!
.
о
й
миюсти
есть
подписана
тнни
словн:
Sigismundus
гех.
теж, и п^о д а в^»
к
королевск
милости е ь «ОД
^
^ ^ Гак,
Я р о ш ъ
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его королевской милости, маючи при соб возного (еверала) его королевской милости и зъ.
стороною двохъ шлахтнчовъ, монастырь Городенскій сватыхъ мучениковъ Бориса и Гл ба
зъ именьемъ Чещевичами, зъ подаными того им нья Чещавлянского н зо всими кгрунты,
до того им нья належачими, въ моцъ, въ держанье его милости пану Богдану Годкинскому подалъ и того поданья им нья Чещевлявского реестръ написавши при устномъ
сознанью своемъ панъ Прусиновскій до книгъ упнсуючи слово въ сдово такъ се въ соб
маетъ:
За росказаньемъ его королевской милости пана, а пана моего милостиваго, я Петръ
Прусиновскій, дворанинъ его королевской милости подалемъ им нье монастыра Городенского сватыхъ мучениковъ Бориса и Гл ба Чещевлянское его милости пану Богданови
Годкинскому, подстолему его кор. милости пов ту Городенского, взявши зъ моцы и держанья вельможного пана Демитра Халецкого, подскарбего земского великого князтва
Литовского e t c , e t c , e t c , отъ слугя его милости пана Миколая Милевского, который то
отъ пана своего его милости пана подскарбего по смерти небощцка пана Селена Волловича въ зав цыванью своемъ м лъ, а такъ, маючи при соб енерала его королевской
милости пана Томаша Юрьевича Тидика и при ненъ двохъ пияхтичевъ стороною—пана
Амброжея Войтеховича Эйсмонта и аана Иллію Сиркутевича, тое им нье Чещевлянское,
лежачое въ пов т Городенскомъ, съ поддаными того им нья д дичными, въ пм нін монастырскомъ на розныхъ мейсцахъ и селахъ мешкаючихъ, въ сей регестръ меновите зписавши, въ моцъ и держанье и доживотное уживанье его милости пану Богдану Годкинскому подалъ въ року теперешнимъ 1591, мисяца Аугуста 12 дня.
То есть дворъ, прозываемый Чещевичи надъ Русотою, миля отъ Городна. Тотъ фольварокъ спустошоный и воротъ у него немашъ, въ которомъ св тлица старая, при ней
с ни старого гнилого дерева, въ стовпы ледаяко закидано и зверху не покрыто и опало;
въ той св тлицы печь простыхъ кахлей, коминка неиашъ, столъ и лавки, двери одни..
На другомъ м йсцу изба старая, противко ее кл тченка старая, а въ тылу хл вокъ хворостомъ цригороженый; тая изба съ тоею с нью и кл точкою лядаяко покрыто, уже ся
не на што не згодитъ. На третьемъ м йсцу свиронекъ, альбо шпихлерикъ старый, згнилый, зверху соломою ледаяко покрытый. На четвертомъ м йсцу въ тыл того свиронка
стайня злая, ошарпаная, а прк ней хл вокъ трист нный, до стайни нриставленый, зверху
соломою ледаяко крытый. Гумно, въ немъ одрйна одна.
Лодданые въ томъ же сел
Лукіянъ

Гацковичъ,

Чещевичахъ вельми зъубожоные и знищоные, па име:

службы четверть;

Янушъ Глинскій, службы четверть;

тоежъ

службы пустая четверть; Якимъ Хицовичъ, четверть; Гришко, четверть; Савка Максимовичъ четверть;

тоей же службы пустая четверть одна;

четверть; Овдей зъ Басарабовичъ, четверть, a дв

Трохимъ

Жеребецъ

зъ сынами,

пустыхъ четверти; Нетрукъ Чашка, чет-

верть; Окула братъ его, четверть; Андрей Севедченя, четверть; Гришко Станкевичъ, четверть;

Иваеъ Туръ,

четверть,

а три пустыхъ четверти;

Туръ, треть одна, а треть пустая;

Будковая

Семеномъ и Богданомъ Будковичи,

полъ службы;

Хавронъ Чацкевичъ,

Трохимъ

зъ мужемъ своимъ Савицкимъ и зъ сыны
Гришко Скобличъ, четверть;

Степанъ.

391 Бурей и Ясен Васковичъ, четверть; Алекс й Ртделевичъ, полъ службы; Прокопъ Щербиникъ зъ сыномъ, полъ службы.
У тыхъ в(с)ихъ людей, который держатъ ло четверти,
полъ бочки, овса полъ бочки,

маютъ давать до двора жита

п тухъ, яецъ 70, льну пов смовъ пять

и службу ыаютъ

служить черезъ нед лю по три дни. А зъ паъ службы жита бочка, овса бочка, курей
двое

яецъ 20, льну, иов смовъ 10 и гроши. Ю; а службу ыаютъ служить три дни черезъ

нед лю. Толоки у жнива зъ четверти на кокдсй нед ли по дню, а зъ полъ службы по
два дни на хлиб

дворнымъ. А зъ третины маютъ службу служить

по три дни черезъ

нед лю, а у жнива толоки день.
За р кою Русотою урочище Щербиннчче
ченно

которые держитъ Парфенъ Чашка.

грошей копъ дв . а

гоетазп дв

службы

въ своимъ ограни-

Одна слу:бі на чиншу, зъ котороей платить

зъ другоей службу служить, «wy жита,

бочку овса, куръ двое,

яецъ 20, льну пов сиовь 10 и 30 грошей.
NB. Dukt. Кгрунты, Чещовлянскіе въ такомъ іоемъ давноиъ лежать ограниченью:
Почавши одъ нивы Парфенья Чашка, идучи просто г заходу слонца о межу его милости
пана Григорія Іозефа Котовича, ловчего великого язства Литовского, который теперь
держитъ Русому Кунцеви^овскую, л сомъ черезъ іы до дороги зъ Малыщииа ку Запит
u кгрунты Малыщинскіе, и оттуль дорогоісіросто до конца на полночь идучи,
а отъ того копца просто вл во ку заходу черезъ южъ самую дорогу на гору и за гору
до нивъ Лапепскихь до копца, соснами значным на границы будучими, а оттуль на
полночь черезъ дорожку, до Лапепекъ идучоЕО зъ ргщы, а оттуль до дороги зъ Малыщина на заходъ; потомъ ту южъ дорогу опустивш всомъ на гору- одну, а другую вышшую ку заход слонца, въ прав
л съ Чегаев Щ а въ л вой руц
Грандицкт,
просто до каыеня Великого, подъ третью горою сачого, а отъ того каменя л сомъ черезъ гору на долъ, а доломъ до гостинца, или ;ги битой, зъ Лапенекъ до Гооюи идучой ло правой сторони дороги л съ Чещавлянс а по л вой Грандицкій до полъ горы,
Шимковщина названой, а оттуль на гору серело просто идучи ку Зарицы,
его кор.
сти въ л вой руц кгрунтъ Еграндицкій ісь, а въ правой Чещевлянскій до вес к о е межи, при кгрунтахъ Зарицкихъ учине, а тою межею идучи ку полночи до
"дороги, зъ' Городна идучей, и черезъ тую ж-рогу просто на гору межею, а.потоиъ
і сомъ. соснами значенными до копца, а от на заходъ до села Еукулевъ, гд при
дороз ' зъ Кукулевъ до Гожи идучей, стоитъіа граничная, а отъ тоей сосны ку полунощи до великаго каменя Еукулеваго. Въ тже м йсцу одъ кгрунтовъ почавши Зарнцкой границы ажъ до сего м йсца панъ Дирскій, зъ ласки его королевское миаости, Зарицу держачи, принялъ соб л су шнсвого много, яко граница показуетъ,
о который правомъ доходить надлежитъ. (огожъ каменя Еукулевого на востокъ
слонца черезъ дорогу Гожую л сомъ на Kpi соснами значенными до копца, въ рогу
Помести волоки будучаго, гд по правой :л съ Чещевіянскій, а по л вой его милости пава Григорья Котовича, ловчого вел веязства Литовского; одъ тогожъ копца
межею ку полудню до нивовъ плебански^,
противъ волоки, Будзковщина званое,
«удучихъ а по'нихъ нивки до самое» с ноіДО другоей волоки належачіе, приходятъ,
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- ~о ™ гоей половшей волоц званоей отъ луга первшаго. за селомъ Чещевипри тоей же др^і« с "
• »Чещевлянами будучаго, три нівки, однимъ оокомъ, которые отъ давя ишихъ
_ , п т , п к его милости пана Григорья Котовича, a дв людемъ его милости
п
ПОЛОвЪ ОДНа че.іиси

j

Тальвоша зъ с ножатпо прсгивъ нихъ нро.іаные, другнмъ бокомъ о межу
, . . „ „ лвошіа Чещевлянпкого, 2>/доба званного, и противъ тоей же межи пдучи
ПРОСТУЮ ПОЛетьа. д о и у ^

,

и я

чя

"л

,

гг

i

оіъ подъ кгр нтомъ оіомымъ плеоанства 1 ороаенского есть нарожныи

ЧвреЗЪ бОЛОТО Hd ааді/д

a отъ того конца каменьми. ку юстоку слопца подъ тымъ же кгрунтомъ плебанскимъ ложенными, до каменніго брусу на дороз , зъ Чещевлянъ до Гожн пдучей, въ
чого гд по л вой іуц кгрун ъ илебанства Городенского, а по правой боггешевтяпского; одътаго жъ каменного бруку просто на постокъ слонца до
т гомъ вротпвъ села Гещевлянъ будучого. а оттуль идетъ граница черезъ
'
Т-ножати и заросли бозшые, каменьми и концами значениа, д лячи кгрупты
Чещевтянскіе и Плебаняе, до сосны, которая близъ дворца его милости нана
А ама Тальвоша, каштеляна Жмовкого, старосты Радуньского, на границы Чещевлян" ТТ ^аиской и его милости шпы Тальвошовской стоитъ; а одъ тоей сосны знаки
'
до р ки Русоты u чезъ туюжъ р ку просто па Могилы, д лячи кгрунты
кіе u его милости пана .львоша. А одъ тыхъ могялъ тые обое службы или
•о чшые тенерь держитъ Щіенъ Чашка, нодданый Чещевлянскій, зъ с ножатею
,o„.,nnm
кгрунтовдо дворца пана Тальвоша належачихъ, каменьмп и
о т ъ
до нихъ налелкічию,
"
'
на рогахъ будучимн отд ные; между зась четвертьмн людей Чещевлянскихъ
ивки чужо-панскіе въ тьш йсцехъ: За погноеыи дв нивки зъ горою и лужлюдей Плебанскихъ; при іъ же пять нивъ Чещевлянскихъ клипомъ до нихъ
пші т я т
по семъ нюдна Михайлова, поддапого его милости пана КоОТЪ ДОрОГи ПрИлі»Аяі»}

ча а при ней три нивки зъ юмъ людей Тальвошовскихъ. Тутъ же н до Таугур•оей Русоты нива зъ лугомъ но д-у, ДО л са зъ Чещевлянъ идучею. По семъ три
верти Чещевлянскіе, противъ ниілинокъ до нолъ лужка до тоей же Таухурщтны,
тыхъ трехъ четвертей другая а въ концы луга до тоей же Таугурскоей Русоты1
xi
гомъ м йсцу въ поповскей в три ниикп вышей меиеіпле. На третьемъ м йсцу,
Бодзковщина званомъ, дв нивки пороз , до Зарицы зъ Чещевлянъ идучей, людей
Кптовича а по право(й) руцроги, ннвкн Плебанскіе, вышей мененые; у другомъ селу Гл бовцахъ, за болотомъмка Зохновнчъ, держитъ службы дв .
Г о Бассара&ы, за Н мномъ, волости Персту некоей, за кгрунтомъ села Лойво-іокъ три людьми ос лыхъ:

ъ

Яновнчъ,

волоки четвертей дв ; Яковъ

Ва-

сил°ьевичъ, четвертей дв ; Іеонъ Мгьвичъ, четвертей дв .
Тые люде зостаютъ на чиншу, ятъ по дв копы грошей и дорогу иовишш слу•ить за иридатки, въ року 1562 з^ры волочное одм ною даные кгрунту середнего,
почавши зъ конца одъ ст ны бочноб къ з е М л и Лойновичъ отъ кгрунту небощика пана
Григорья Волловича, старосты Слон г о , и -земли Андрея Свирковского и вебощици
паней Павловой Волловичовой, кот( : ы е вси кгруеты, яко небощика пана старосты
Г
имского и небощнва пана Андр(ірковского и навей Павловой Волловичовой на
Л0Н
часъ его милость панъ Янъ К;кій, староста Городенскій держитъ, а одтуль

вдолжъ подл ст ны человноей волокъ села Іойковшъ зъ одноей стороны, a подл
и копцовъ границы старой п. п. Волловичовъ зъ другое стороны, концом* ку землян*
и межи поповъ Вольским, тавожъ кгрунту хворостом* зарослого и поля оромого моргов*
двадцать осмь, которых* тежъ при томъ сел Бассарабахъ его милости пану Годвині-вому
въ держанье и уживанье заведши подаломъ. Ку томужъ им нью монастырскому у Городн
водъ "самымъ монастыромъ огородниковъ двадцать, то есть, надъ Н иномъ на берегу за
ровомъ: 1) Нетрув* півец*. На другоиъ м йсцу на гор , подл саду зъ приходу одъ замку,
вам. самою дорогою: 2) Костювъ зъ сыномъ своим* Васпльемъ—рыбаки. 3) Тамже далей
за садомъ па гор Хведьковая вдова зъ сыномъ евоимъ u зятемъ Давидомъ—огородники. 4) Въ
ров надъ р кою Городтцею, почавши одъН мна ку двору его кор. мил., Городницею ажъ
до великого каменя за с.туднею стародавнею монастырскою порядкомътакъ седятъ одинъ подл
другого: ІІаулюкъ Безручко. Мартннъ Стрихаръ, Онисько Хведьковичъ, Мартинъ Аудецъ,
Стась Стефанович*, Андрей Сольникъ, Антоній Влохъ, огородникъ. Петручкова вдова,
Юрко, або Михалъ Каыенскій. Иванъ Гаионовичъ, Томко Васковичъ, Иванъ Смушка, Янь
Олишевскій. Сеяьво Котелъ, Матей Пашковичъ, Макаръ,-тотъ иешкаетъ вь самомъ вут
надъ студнею обрубленною стародавнею монастырскою, которая на кгрунт монастырском*
есть который кгрунтъ лежит*,' яко се вышей поменило, почавши одъ р ви Н мна, ровомъ надъ р кою Городницею. Минувши студню, або криницу-студня обрубленная, впредь
вмененная, которая на вгрунт монастырскомъ есть, до великого каменя на берегу р ки
Городницы, рогомъ отъ того каменя одъ р ки Городницн почавши, на гору граница идетъ
на ллитницу пана Щасного Бурбн, м щаниня Городенского, д лячп кгрунты мовастырскіе одъ кгрунтовъ Сухоселъскихь и отъ выгону ихъ, который - по край тоей границы
Сухого села ажъ до р ви Н ииа мимо монастырь и церковь мурованую идетъ.
На другомъ м йсцу тогожъ кгрунту монастырского за тымъ выгономъ Сухого села,
почавши концомъ одъ ст пы тыльноей обрубу Городницы и пашни дворное, другим* концомъ до р ки Н мна водл выгону помененнаго села Сухой долины, альбо Городницы,
другим* бокомъ подл моргов* огородшщкихъ, которые на тотъ часъ Антоній Декрипъ,
Волохъ, держит*. Въ тыхъ менованыхъ границах* той другой штуки кгрунту опнс.уе на
выпис ' ревнзорскомъ зъ регестру пом ры молочное моргов* осмнадцать, .што я пану Годкинскому вавелъ и иодалъ. Къ тому тежъ пншіе кгрунты, яко: дубровы, заросли, гаи,
лозы с ножати, здавна вутому монастыру належачіе, и зо всиип тыми поддаными, вышей
помененнми огородниками, в* ихъ повинностями, службами, зъ платы грошовыми, зъ
дякіами житными, овсяными и ленными, гусьми, вурми, одъ тыхъ подданыхъ приходячпми,
зъ уходами, деревом* бортиымъ, с ножатьми у пущахъ короля его милости Ерынских:,,
на Соколц и у пущи Церстунской надъ р кою Анною, яко здавна сами къ соб были
и яко ихъ небощивъ паи* Семен* Волловичъ до живота своего держал* и вживал*, тое
я все водлугъ листу его кор. милости, до мене о томъ писаного, папу Богдану Годвинскому подстолему Городенсвому. а теперешнему намененому архимандриту
Брасшскому
и Городенскому тотъ поменеиый монастырь, на которомъ около церкви мурованоей святыхъ мученимвъ Борта и Гл ба у Городн будоинья никоторого не магаъ, только
тые поманые зъ вгруптами ихъ, яко вышей номенило, тавъ тежъ зъ пашнею u с но50
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жатьми дворными и пустовщинами и зо вс иъ на всемъ въ держенье и въ доживотное
уживанье подалъ есмь. И на то я, Петръ Прусиновскій, дворанинъ его корол. милости,
подалъ есмь его милости пану Богдану Годкинскому сей регестръ зъ печатію моею, до
которого и панъ Томашъ Тидикъ, енералъ его кор. милости, такъ тежъ и тая сторона,
панъ Амброжей Войтеховичъ Ейсмонтъ и панъ Илля Сиркутевичъ, зечяне его кор. мил.
пов ту Городенского, при томъ подаванью будучіе, печати свои поприкладали къ сему
реестру. Писанъ въ Городн . Которое устное и очевистое сознаніе пана Петра Прусировского, дворанина его кор. милости, такъ тежъ и п. Томаша Тидика,- енерала его кор.
милости, и зъ тымъ регестромъ до книгъ уписано есть. А по уписанью и сей выписъ зъ
книгъ пану Годкинскому, намененному Архимандриту Браславскому и Городенскому, за
печатіею моея урадовости (выданъ). Рукою своею (L. S.). Стефанъ Пашковскій—гродзкій
писарь, коррикговалъ зъ книгами.

Къ этой копіи инвентаря приложенъ актъ поздн йшаго разграниченія монастырскаго
нм нія съ сос дними владельцами, сл дующаго содержанія:
W roku 1723, miesiąca Nowembra trzynastego dnia. było rozgraniczenie w Czaszczaivlałiach wielmożnego

imc xiędza Suchodolskiego,

proboszcza

Grodzieńskiego,

z wielmożnym

imc xiędzem Jozafatem Jachimowiczem, opatem Grodzieńskim, o grunta tameczne,

którego

niedoskonałego rozgraniczenia te są puukta:
1-mo. Od granicy Czeszczewlan wprzód między imc xiężą spoluy dukt. a od angułu
у kopca starego, a teraz kamieumi ponowionego, w łużku na polu przeciw wsi Gsaszczawlan zaczowszy, a wprawie у w tyle grunt oromy Czeszczewlauski
zostawuiąc,
wlewie
Rosoty Proborskiey miedzą, po lewo naprość ku wschodowi słońca, rozgraniczaiąc pomieniene grunty przez drogę Czeszczawlauską od karczmy po sznurach trzech, prętach trzech,
pręcikach sześciu, kopiec na wzgurku teraz nowo iest ułożony, z wzgurka na łąkę у prośc
łąki po sznurach dwu, prętach trzech, pręcikach ośmiu kopiec nowy kamieńmi łożony teraz iest; daley łąką ku chrostom у pod samym brzegiem chrostow po sznurach dwuch,
prętach trzech, pręcikach dwóch kopiec kamienny, rozdzielaiący łąki Proborskie Rosockie
wlewie od łąk Czeszczewlanskich wprawie,
teraz sypany iest. Ztąd prostym duktem
chrostami po sznurach dwuch, prętach piąciu, pręcikach dziewiąciu kopiec nowy iest у
od tego daley po sznurach dwuch. prętach cztyrech, pręcikach sześciu kopiec uowy iest.
Na tym dukcie do kamienia we dwa sznury, prętów pięć. pręcików cztyry, chrostami ku
Busocie Talwoszowskiey miarkuiąc, dukt trzebiono у tym duktem aż do kawała pola oromey polanki nad brzegiem do kamienia wielkiego, teraz za kopiec odkopawszy uznanego,
przyszli.
2-do. Do pretensyi w. imć xiędza infułata, roszczone у respektem niby Czeszczewlanskich zaroslow, sianożęci, na wygon do Rusoty Talwoszowskiey niegdy
awulsowaney
у duktem wyż wyrażonym bez dokumentów ua piśmie, tylko za wyż protestacya, multoties
probowaney, ktorey pretensyi pod wygonem, zaroślami у ogrodem przy sadzie oromy ni
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morgów iedynaście, prętów siedm wynosi; za te tak umówionym sposobem wiecznie w. imć
xiądz infułat kontentował się, yż za ten wygon у zarosle у ogród kopcami у duktem tak
okopowanyin: zaczowszy od kopca przed ieneralnym srzodukiącym po sznurze iednym, pręcie iednym, pręcikach dwuch, teraz na anguł wszytkim trzem strouam, wlewo w. imć
xiędzu proborszczowi, prawo wiel. imci xigdzu infułatowi, śrzodkiem rog imci panu Tyminskiemu assumcndo. na polance oromey ze szkłem, żużelem z kamieni usypanego prosto na
Jałowski wygon, miarkuiąc załomanie wprawo po sznurze iednym, prętach czterech, pręcikach ośmiu* kopiec teii kamień duży ze dwoma przy nim znaydziony, ze szkłem, żużelem, kamieńmi ponowiono. Daley duktem po nad drogą, przez drogę po sznurze iednym,
prętach czterech, pręcikach ośmiu kopiec znowu z wielą lnałemi kamieńmi znaydziony
ze szkłem, żużlem у wiecey kamieńmi ponowiony. Ztąd lepiey wprawo na wygon miarkuiąc Jałowski -trybą chrostową przez znaki kamienne na wygon teraznieyszy imc pana
Tyininskiego. w sznurów pięć zupełnych, a na przegali kopiec nowo ułożony iest—szkło,
żużel у kamienie. Daley miarkuiąc na kopiec w rowczynie do kopca bliżey narożnego na
drodze ze dworu Talwoszowskiego do Grodna idącey, po sznurach piąciu, prętach sześciu,
pręcikach ośmiu, teraz pro angulo ze szkłem, żużelem, z kamieni usypanego у od łąk
a wygonu primo na Czaszczyney gruncie poddanego Czeszczewlanskiego, daley ku wygonowi
Jałowskiemu przez kopiec w rowczynie od łąk у gruntów Mankowskich imć pana Tyininskiego pro distinctione auguli położony, iest; od tego na drodze Grodzieńskiej- angułu załomaniem wlewo na bród Stary w rzece Busode у na wierzby w płocie Czaszczyney,
miarkuiąc po sznurach piąciu, prętach siedmiu., pręcikach piąciu kopiec nad samym brzegiem brodu ze szkłem, żużelem nowo z kamieni ułożony iest; a dale za bród rzeki Rusoty
żadnych kopców nie kładąc, tak iako ex ante grunta у szachownice w miedzach byli conservantur. Y za to w. imć xiądz infułat na odmianę Ьепе оіе zezwolił, którą rzecz wyż
umówionym sposobem imć wetuiąc sianożęci morgów dziesięć na uroczyszczu Hryhorowszczyznie rzetelnie sznurem mierniczym odmierzono у przez dukt okołoczuy tak okopcowano: sianożęć Hryhorowszczyzna koncern iednym wpiera do sianożęci Chomickiey poddanych w. imć xiędza infułata Kaplickich, iednym bokiem od sianożęci Proborskiey poddanych
Kaplickkh, drugim bokiem do siauożęci służebney Bazyla Adamowicza, poddanego imć pana
Tyminskiego, ku polu oromemu na gurze ciąguiącym, czwartym bokiem po wzrowiu z Rusoty do Grodna o pole drugie orome opieraiącym się, iest na wieczne czasy dobrom Czeszczewlanskim do cerkwi Kołożanskiey Grodzienskky w odmianę dana у piąciu kopcami
narożnemi przez insze znaki kamienne iest okopcowano. Do tego klinek oronry, z polanki
na imć pana Tyminskiego od ieneralnego kopca przypadający, a teraz kopcem augulowym odcięty, w sposób dostarczenia odmiany iest dodany. Na czym w. imć xiądz infułat
Grodzieński, absąue ulla alteriori salva do dworu, gruntów, wypustu na wygon, zaroslow у
pod budynkami uiieysc zabudowanych imć pana Tyminskiego, iako na sianożętney odmienię libere kontent został, wzruszać odmiany sam, ani successores iego po temuż praeteusyey tey uie będ%, sub vadio iufra espresso, to iest, piec set talerow bitych zaręki.
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1591 г., Августа 18 дня.
Жзъ актовой книги главнаго Литовскаго трибунала за 1685 годъ, ЛЬ 25, лнстъ 835—8(58.

45. Инвентарь ни нія Вишнева въ ОПШЯНСЕОМЪ пов т , проданнаго В ганскими Дыбовскому.
Л та отъ нароженья Сына Божого тисеча шестьсотъ осиьдесягь пятого, м сеца Іюля
четвертого дня.
•
Передъ нами судьями головными, на трибуналъ у Великомъ князств Литовскомъ
аъ воеводствъ, земль и пов товъ на рокъ теперешній тисеча шестьсотъ осмьдесятъ пятый
обраныии, постановившисе очевисто у суду панъ Янъ Родевичъ, онов далъ, нокладалъ
и ку актикованью нодалъ инвентарь ноданья двора Вишневского, одъ ихъ милости пановъ
Б кганскихъ его милости пану Дыбовскому даный, а теперь его милости пану Стефану
Сулистровскому, подкомороиу Венденскому служачій и яалежачій, просечи насъ суду, абы
тотъ инвентарь былъ до книгъ головныхъ трибунальныхъ справь в чистыхъ уписанъ, ко-,
г
торый уписугочи слово до слова такъ се въ соб маетъ.
Инвентарь поданья двора, подданихъ одчичовъ и всего им нья Вишневского зо всимъ
на все, яко се здавна въ соб , въ пожиткахъ, границахъ u широкостяхъ своихъ маетъ,
черезъ мене Яроша Б кганского u насъ сыновъ его милости папа Яроша Б кганского:
Станислава, Вацлава и Криштофа Ярошевичовъ Б кганекихъ и черезъ двухъ возныхъ
иов ту Ошменского —Василья Зинкевича Неверовича а Станислава Вивиловича u сторону
шляхты, людей зацныхъ, земянъ господарскихъ іюв ту Ошменского—пана Федора Піотровича Нечая, а пана Бенедикта Григорьевича Девиницкого, на в чность его милости пану
Валентому Юрьевичу Дыбовскому, земенину господарскому пов ту Ошменского, въ моцъ,
въ спокойное держенье и уживанье.
Лапервей дворъ Виишевскій зо всимъ будованьемъ дворнимъ подано, то есть: село
Вишневъ: Церковь старая и (<;ъ) звономъ, корщма одна (sic), подъ тою корчмою волока
одна; на другой волоц Данко Бушко, въ него сыновъ два, на име Андрей, Данило Данковичь, а въ того Андрея Данковича сыновъ два, на име Семенъ а Иванъ; на третьей
волоц
Ивашко Бокишъ а Марко Онихъ Яновнчъ, у того Бокиша сыновъ три, на име
Сцепааъ, Павлюкъ а Федоръ; у Марка сынъ одинъ, на име Василь; на четвертой волоц
Гришко Тихновичъ, у того Гришка сыновъ три, на име Иванъ, Давидъ а Пилипъ,
а пудъ тое волоки впуст лежитъ; на пятой волощ Мартинъ а Василь Омельяновичъ,
у Мартина сыновъ два, на име Андрей а Иванъ; Васи.ія сынъ одинъ Иванъ; шостан
волока виует ; па семой волщ
Степанъ Разовичъ и Стенанъ Максимовичь; у Степана
Разовича сыновъ два, на име МиколаЁ а Яско, а у Степана Максимовича сыновъ два,
на име Борисъ а Омельянъ; тотъ же Омельянъ маетъ сына одного Федора; на осьмой волоц
Хома Козавъ; тотъ Козакъ маетъ сына одного на име Федора, а иолъ тое волока
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пусто «жить; девятая волока ввуст лежитъ; десятая волока внуст лежитъ; на одинадітопволоцгь
Давило Давковичъ, а при нимъ к шкаютъ братья его,, на име Петръ а
Борисъ Давковичи. На той же волоц Исаій Ходотовичъ, у того Исая сывовъ два, на
име Исай а Иванъ; па дванадцатой волоц ' Гришко Максимовичъ а Яско Лукашевичъ,
а у Гришка сыновъ два, найме Кузьма а Василь, а у Яска Лукашевича сынъодинъ, на
име Миколай; на тринадцатой волоц Павелъ Корвеевичъ, въ него сыновъ три, на име
Андрей Пет анхъ, а Юрко, а вулъ тое волоки виуст лежитъ; па четырнадцатой волоц Мартинъ Гл бовичъ, а Петько Михвичъ; У Мартина сынъ одинъ, ва име Амброі е й а у того Амброжея сывъ одинъ, ва име Стенанъ; а у Петька Махвича сынъ одинъ,
на име Ермакъ, а у Ермака, сывовъ два, найме Семенъ, а Василь; петпадщтая волока
на шеснадцатой волоц Артемъ Лешко а Матвей Шичкадъ; у Артема сынъ
"' та име Ермакъ, а Матвея Шичкала сыновъ три, на име Мартинъ, Антонъ, а ФеЯ ьи'чъ У С е - в я Кривопуска сывовъ два, на име Стеианъ а Юрко; у Ш и ш сынъ
оинъ на име Пилипъ, а у Тихона, сыновъ два, на име Кововъ; у того Конова сыны
Z
:, име Игнатъ а Малафей; .другому сыну Тихонову имя Васько; на осмънадщтои
волоці Федько а Омельявъ Махновнчи; у Федька сынъ одивъ, ва име Яковъ, а насывокъ
Го-жъ на име Матвей; у того Матвея сыновъ два, на име Гаврило а Гарасимъ; притон*
же Федьку братанокъего м шкаетъ Демешко Кудковичъ; у Омельяна братанокъ его вм сто
Гакъ Девоновичъ; у того Сака сывъ Стеиавъ; на деветпадцатои шот
Хома а

мГсимъ г і Г в Г ч ;

і і н ь я Оришковая, вдова; у Хомы сывовъ три, именемъ Матфеи,

Михаіко- у Максима сывовъ два, на име Иванъ аВасиль, а у вдовы сыновъ три,
2і Павеіъ Науиъ, а Есифъ; па двадцатой волоц , Матфей Хомичъ а Федоръ 11аГасовичъ у" Матфея енвовь чотыри,. на име одивъ Петрокъ, у того Петра сывовъ два,
2
« ъ Аварей а Стеаанъ, другіі сынъ Наумъ, третій Иванъ, а четвертый Яковъ; у
Ф допа Павасовича сывовъ два, на име Матфей а Оаанасъ; на девать
первой волоц
I Г о Михвовичъ, Павелъ Туровичъ, Радко-примака, нрихожій; у Фалька сывъ одинъ,
! а име Гришко; у Павла Туровича сывы два, Иванъ а Есифъ; па двадцать второй во-

и

: ; : Я . і о в Г х о І в и ч ъ , у него сывовъ три, на име Ничииоръ, у того Ничинора сывовъ
лт АОЙ д Яска другій сынъ Васько, третій сынъ Ивашко.

ГгЬбовича и СІиншхъ, а третий. боко»ъ до груиу

Го „, Просты КреИенецВи™, і - w

и «У «М»Т - а ° В » М " " Г " !

І 1 «рупт l a „ о г о І Ы ^

. грунту пава А„„а Росаого

р

^
, / л т яжг, ю стья п се тіе р ва зходятъ.
то есть: Свирепою и Спешною ажь до усгья, ідь
г

"Г
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Село Левоновичи. На первой волоц Севостіанъ Левоновичъ, у него сыновъ три, на'
нме Матей, у того Матея сынъ-одинъ, на име Валилъ (sic), другій сынъ Мартннъ, третій.
Яско; на другой волоц Тонко и Стасько Левоновичъ; у Томка сынъ одинъ, на име
Сымонъ, у Стаська сынъ одинъ, на име Матисъ; на третей волоц , Балтромей Левоновичъ, у него сыновъ три, на име Урбанъ, Матисъ, Миколай; у Матиса сынъ одинъ, на
име Стасько; на четвертой волоц Сымонъ Новякъ, Андрей Примакъ, у Сымона сынъ
одинъ, на име Тимко, у Андрея сынъ одинъ, на име Микита;'ма пятой волоц . Лавринъ
Печуръ а Марко Якимовичъ; у Лаврина сыновъ два, на име Янко a Ясісо; у. Марка
сынъ одинъ, на име Лукашъ.
Село Свойктнъ. На первой волоц Матей Хорошевичъ, сыновъ у него чотыри, на
име Паволъ, Стасько, Валентій а Миколай; у Павла сыновъ два, на име Матей а Гришко;
у Стаска сынъ одинъ, на име Паволъ; у Валентея сыиовъ два, на име Иванъ а Яско;
па второй во.гоц Миколай Рацкевичъ, у него сыновъ три, на име Урбанъ, Степанъ а
Стаско; у Урбана сыновъ три, на иие Миколай, Степанъ, Лукашъ; у Степана сыновъ.
два, на име Андрей а Павелъ; у Стаска сынъ одинъ, на цме Михалко; на третей волоц
Павелъ Соболь, сыновъ у него пять, на име Лавринъ, Матей, Сымонъ, Миколай,
а Петрикъ; у Лаврина сынъ одинъ, на име Иванъ, у Матвея сынъ одинъ, на име
Юрко; на четвертой волоц Блажко Вороничъ а Павелъ Соболь; у Блажка. сыновъ два,,
на име Марко а Матей; на пятой волоц
Миколай Михагако зъ братомъ Каспромъ; у
Миколая сыновъ три, на име Стаско, Исай а Криштопъ; на тестой волоц . Каспоръ
Костровъ а Стаско Ступенко; у Каспора сыновъ чотыри, на име Яско, Сымонъ, Лукашъ
а Якубъ; у Ступенка сыновъ три, на име Якубъ, Петрикъ а Матей; на. семой волоц .
Яско Гребенъ зъ братью своего, на име Олекс й, Савостьянъ, Стасько; у Яска сынъ
одинъ, на име Степанъ; у Олекс я сынъ одинъ, на име Якубъ; у Совостіяна сынонъ
два, на име Миколай а Степанъ; на осьмой волоц
Степанъ Косый, Петръ. а Стаско
Насевичъ; у Петра сынъ одинъ, на име Павелъ; у Стаска сыновъ два, на име Шиико
а Матей.
Граница села Левоновичъ и села Свойкгинь за одною кграницою, почавши концемъ
одъ грунту пана Будылова села Вигаланского, а бокомъ гкрунту каноницкому села ЛЬланского и ку гкрунтомъ пана Роского села Дубровлянского и прилехло (sic) къ р ц
Дн пру. Отъ Дн пра ажъ ку гкрунту пана Кишчиному Михницкому, концемъ другимъ
прилегло ажъ до р ки Тушчи.
Седо Демьяновичи. На первой волоц
Сидоръ Денисовичу у того Сидора сынъ
одинъ Левонъ; на втарой волоц Митко самъ одинъ; на третьей волои Олекс й зъ сынами, сыновъ у него три, на име Федоръ; у того Федора сынъ одинъ, на име Малофей
a другій сынъ Олекс евъ Ояиско, третій Миколай; на четвертой волоц Борись Болотникъ, Апанасъ Болотникъ; у Бориса сыновъ два, на име АвдеІ а Озаръ; на пятой во*
лоц
Омедьянъ Васлилевичъ; у того Омельява сыновъ чотырохъ, на име Дмитръ, Ходоръ}
Еондратъ а Гаврило; на тестой волоц Матфей Даиисовичъ а Иванъ Примака; у того
Ивана Примаки пасынковъ двохъ, на име Паволъ а Явимъ Мартиновичи; на семой во-

— 399 інанья- у него сыновъ двох*, ва име Устий*, у того Устава сын* «ииъ, на нме
дагЩ сын* Онаньин* Иван*, а половнпа той во.»» внусА лежи,*; ш оа»т
'Гаврило Яковлевич*; У того Гаврвла сынов* трох*, ва име Овавья, Семен* а
Яки,,*- ш дстшй «шит Иваи* Орел*; у того Ивана сынов* трох*, на в.,е Филип*
Со„„ тіан* Андрей; «а »есшоі «шт. Андрей Ражій а Нагум* Ермаковой; у Андрея
Tu Z Р ,
»а - в Авдей. Федько а О »
Андреевичи;, «а « і ш * - «««•*ОванаГфедьков,,,*; у того Ананаса сип* один*, на име Федько, а половица тое волоки
т С

Гыш«.

Ш „ер,ш » « »

Демьян* а Олаеей Давидовичи; у Д н и » «•

Z
Л а н ь а Фе р*; «.«««рой «шт.
нов* два, Ивань a ІКІЯ№ '
'

^ .

^ ^

В»лнл*, Ананас* Оюьяповичи; у Ананаса
„
„ . « и чошъ М и к т ю ч г у вс
ШЕОВЪ

. ,.„

, ь от» « . | « и д !
к о ? н а
о д ц в і > ] я а а д е Н и т е п о р г . д р у г И СЫЕЪ д е .
Z ' ' В sГа С еп Г; « , » . » — 4 «»^<« — , -У-Ь лежит,; » Лсы

СНЕЪ

меша Кузьм we

£ Г " о ' 1 *
„
"

ХодаІО

, в ч » ; У Остана сывовъ чотыро^, на и»е

й нрГн, а Павел, Остановв.и; на то. же волоц

Борис, Роже»,

Гго т'рохъ на ,ше Михалко, Иванъ а Оиельян* Ворисовичове; ,аиъ « пол*
\гЪ
е-т
„ У с » ва волоц Лаврннъ Гуле, зъ е п ю Д п в и ю а

^:ГХ:::Г

» . - Иван, а М арк„; у Хрола « „
в-ь сем* инвевтару

почетные, власные отчачи

Птшт села демьят^.
но,ала се одъ грунту папа Абрамовича села 0(
ит
к о Г п Х а боком* идет* иодл „рунту вана Станислава Техановецкого п нава
К і т о ф а Хмоновича села * , » « о М н водл* г.рунту вана МлевскоРО села Тара? _
а Г в р и ш л о ковпеи* другим* у ріку Я о „ » и ,0 путчи Ж о р . 0 » ^ ; а до
Z
нуш-а с^ша
Чурлшпсая ш миль дв аж*. И на то я. Ярош* В кгапскШ в
Г с ы п о в е вава Ярош. В кганского, Станислав*. Веислав* а Кришгоф* Ярошевич.
В к анТіе дали п ну Валеитому Юрьевичу Дыбовскоиу сес* пан,* М » « « « г » « » « ь я
е «0.0 во,* нашими печатьми и с* подпнсом* р у « наших*, в во,* печатьи и
Невяровича а Станислава Виввловича и стороны сляхты (sic) « . «
госнодарских*
у Ошменского, пана Федора Шотровича Не,ая, а пана Бенедикта Григорьевича Д И випицкого Писан* уВишнев , л та от* нарожевья Сына Божого тисеча пятьсот* деветье т * вервог
м «ца Августа осмиаддатого дня. У того иввентар» ври печатям на
„ Т п р и неных* подпнс* ру»* тими словы-. Stanisław B i e g a n i r ę k« swa. ten regesto
» L s a ł spisania т podania imienia Wiszniowa, iako dwora tak у ludn. Wacław B.eganЛ, ™
sw Z re e t r podpisał spisania у poddanych imienia Wiszniowa, iako d » r a
tok у 1 « Г к y s z 5 Bieganski r ? k , sw* ten regestr podpisał sp,sania у podan,a mneЫа Wiszntewa iako dwora" tak lndzi. Валилеа Зевковвч* Неверов,,*, вовный Опшенск.й
ma Wiszmewa, lara awora,
пана Яроша Б кгавского я Федор*
PYtmo іиасиою. За устной прозьоою его инлочи
. , „ , , . . , . Q.
Шотрович* Не„ аи до того регестру печать сою приложил* и руку свою подписал*. За
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устною прозьбою его милости пана Яроша Б ганского я Бенедиктъ Григорьевич Девевнцкій до сего регестру печать свою приложилъ и руку иодписалъ. Боторыйжъ тотъ
листъ инвентарь за поданьемъ оного черезъ особу верху помененую до актъ, есть до
ЕНИГЪ головныхъ трибунальвыхъ справъ в чистыхъ уписанъ.

1591 г., Октября 13 дня.
Ивъ книги Дрогичинскаго вемскаго суда за 1591 г., № 10114, л. 821.

46. Инвентарь нм нія Возникн и другихъ селъ въ Дрогичинскомъ пов т , составленный при
н р дач этнхъ им ній во влад ні супрутовъ Пети.

Іп епіагіит Wozniki, capiianeatus Drohiciensis.
Ad iudicium et acta praesentia terrestria Drohiciensia veniens personaliter generosus
Melchior Koszthro—vice capitaneus Drohiciensis, nomine magnifici Nicolai Kiszka—capitauei
Drohiciensis, reproduxit inventarium bonornm suorum hereditorum Wozniki aliorumąue ad
ea pertinentium, infra inventario contentorum, petens ab juditio praesenti hocidem іп епtarium suscipi et in acta praesentia terrestria D rohiciensia induci demandari. Cui admissum
est. Cujus ąuidem inventarii. series est et seąuitur talis.
Inwentarz у spiszanie rzeczy podania pana Mikołaia Kiszki—sztharoszthy Drohiczkiego,
przesz pana Sthanisława Męzenszkiego, Sthanisława Olędzkiego, z roszkazania iego msczi pana
sztharosthy iego mczi panu Pethemu у jei mczi paniei Pethowei. Działoszie dnia trzynaszthego
Octobra roku Bożego thisziącz pięczszeth dziewiędziesziąth pierszego, przy woźnych Maczieiu
Szikorszkiem, Jendrzeyhu Pezielu z Osthromieczyna Mieluiczkich a Stliauisławie Lipieuskiem,
Drohiczkiem, woźnych ziemszkich, odbierał od iei mczi paniei Pethowei у iego mczi pana
Pethego pan Mikolai Szthrzezowszki у pan Barczel Thornali, Woicziech Trzaszkowszki—woźny.
Naprzód Wozniki. Вг ог Wozniki odylowany, budowanie o dwu wierzchach, w kthorem
iżdbeth czthery, szieniow trzy, komora iedna, sz tharczicz. W szieni przy niei komórka potrzebna. W them gmachu drzwiow dwoienaśczie. Naprzód idącz w szien drzwi na zawiaszach
żelaznych, dobrze opatrzone, zszkoblem, z szklamirku, okien trzy, okienicze drzewiaue, sz thei
szieni drzwi jedne do szthołowei izdby na zielaznych zawiaszach; w thei izbie okien s szklanych w drzewo trzy, szyb sztluczonych w nich piecz, sthoł lipowy, ławi około, piecz polewany, okienicz u okien krom zawiasz. Sz thei yzdby w boku szienka, w nei okno szklane
w drzewo iedno, drzwi z yzdby na zawiaszach zielaznych, s thei szionki yzdba pokoiowa,
a w nij okien szklannych czthery, sthoł lipowy, ławy około,. piecz zielony polewany, drzwy
na zawiaszach. Item w theiże szienczy trzeczie drzwi zchanthabą do drugiei szieni thylnei,
w thei szieni komora sz tharczicz, drzwi prosthe besz zawiesz; z niei komórka potrzebua,
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drzwi besz zawiess; item s thei szienki trzeczia szienka, okno iedno szklano w drzewo;
z nii yzdba na pulnoczy, drzwi prosthe besz zawiesz zchauthabą, ławii około, okien szkląnich dwie piecz polewany: czwartha izdba s theiże szienki przecziw sthołowei izdbie, drzwi
pzosthe szienki małei, w niei okien trzy szklanych, sztoł ieden szosznowy długi, ławy
około piecz polewani, w thych izdbach do ziemi pokładka s tharczicz. W them gmachu
kominów murowanych czthery, dwa niedomurowane. Item s thei szieni drzwi do szienki
besz zawiesz, okienicz u thego gmachu dwanasczie, besz zawiesz dziesziecz, a zawieszamy
żielaznemi dwie- pobicze draniczami po czthery szary. Przecziw themu domowi kuchnia
wzrabiana nowa, belki czthery, niepokrytha; u niei drzwi prosthe, pokłada z dylów; w mj
szthoł ieden lipowy, dzrzewa około kuchni oszmdziesziąth trzy. Item na podwórzu przed
kuchnią drabina; item przecziwko thei kuchni sthainia wielka, draniczami nowo pobitha, po
czthery «żary w niei ława lipowa, sthoł thes ieden lipowy długi, w niei przywor dwadziescza iedna nowo zrobionych; w nij żłoby у drabiny wszithki, a pod żłobami zagrody
z dylów Item na podwurzu chłodnik o dwu szochach niepokrythy, w niem ławy trzy
s tharczicz oblisthwowane. Item w themże dworze piwnicza, do niei kratha, a drzwi z zawiaszem Na wierzchu szpiżarnia, drzwi besz zawiaszow z wrzecziądzem. Item przed szpizarnia.
Izona szłomą. pokrytha; item dwór wszythek dilami odyłowany, thilko podle sthaini do
o-roda chrostem, wrotha dwoie, yedne sz wortha. ku młynowi wielkie, drugie do folwarku
z°wforthą nakrythe draniczami; w them dilowaniu dylów kop oszm i dwa dyli, szłupow
dziewiethdziesiąth trzy. Item przythem dworze folwark, w them folwarku naprzód dom
draniczami pobithy, w thim jedna izdba biała, w niei okien dwie sszklanych w drzewo,
ławy około, sthoł lipowy, saphy dwie, piecz poliwany, komin gliniany, drzwi na zawiaszach
s thei izdby komora, w niei drzwi proste, w ny okno jedno, łosz dwie, ława iedna, komórka potrzebna, drzwi proste; w thei szieni druga szwiethlicza przecziwko, w niei okien
sczklanych dwie,'trzeczego połowa, ławy koło sczian, sthoł wielki prosthy, piecz poliwany;
drzwi na zawiasach żielaznych, szafa do misz, drzwi w szieni besz zawiasz. Na górze szko,
baranich nie wyprawnych trzydziesczi iedna, iałowiczych trzy; na wierzch domu drabina
chmielu na górze może bycz beczek piecz, Podle chłodniczek draniczami pobithy, ław w niem
dwie sthoł jeden; w tbyle domu thego piwnicza na wierzchu szwiernia; u w szwierniu
thym sthołow dwa, ławek czthery, a s thych dwie małych, okien sczklanych pothłuczonych
trzy Czo do dwora Drohiezkiego: pułkorecz do mierzania, kadłubków dwa, wełny beczka,
ramow iei oszmdzisziąth, dach szłomy pokrythy. Item niedaleko thego domu szpiżarnia nath Щ szpizarnia, schowanie у wszchod do thei szpizarni, dach pokrythy szłomą,
drzwi besz zawiaszow; w thei szpizarni thok wielki ieden, nmieiszych czthery, korytho iedno
wielkie, kłoda wielka iedna, drzwi wielkie z zawiaszami wielkiemi żielaznemi; podle the
szpizarni ogródek z laszczek opleczioni, item szerniki dwa, pod iednem komórka, drzwi
prosthe ze szkoblem, na wierzchu drzwi вжкоЫею, w ney kith konopi tharthich dwanasczie,
w kużdei kiaie p garsczi trzydziesczi, kitha lnu iidi». Шш drugi sernik, pod nim piwniczka na obu pobicsde drwinami. Za tb«mi szernikwai иора, czo w ny krowy doią, У piekarnia' do czebttb; u szopy, u f i e b m i drzwi besz »wiw»w, w szieni żłoby, drabmy dla
koni drzewa prosezow kilka dziesziątb. Item m thonia czieszi albo drewa do budowania
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nagothowanego trzydziesczi czthery/ thok ieden szosznowy, ul prozny ieden. Item kurnik
pokrythy szłoma, item w them folwarku dom czeladny, w niem szwiethlicza, w thei szwiethliczy okien dwie, błon dwie niedobre, w u szwiethliczy ław trzy, u sczian ławka iedua,
piecz biały kaflowy, s thei swiethliczi komora, drzwi besz zawiaszow, ławki dwie u scziauy,
drzwi besz zawiaszow, sapha dla szchowania misz; s thei szwiethliczy szien, w thyi szieui
law dwie, okienko iedno małe, sthoł prosty, komin dla robienia ieszcz, s thei szieni piekarnia, w ny ławy u sczian, sthoł wielki prosty, piecz, komin gliniany, szapha dla garczow,
okien z okienniczami czthery, drzwi u piekarni i szieni besz zawiaszow; nad piekarnią schowanie у drzwi у weschod, przed szienią drabka, na izbie drabina, pokryczie draniczami sthare iusz.
Item w them fohvarku ogrodzenie, poczewszy od dylowania dwornego do szopy, gdzie
krowy doią, a od szopy asz do szwiethlicze, czo przecziw piekarniei ogrodzono żerdziamy,
a zasz począwszii od piekarniei as do obory odylowano dylami; w them ploczie dylów
cztherydziesczi osm. szłupow sziedm. Item w them folwarku sthaieka nie wielka zamczystha,
w niei przewory, żłobami, z drabinami, pokrytha szłomą, w niei ławy, kthore jego moscz
pan stharostha weźmie do zamku Drohiczkiego, bo szą do thego domu, czo na zamku
Drohiczkiem. Item obora: począwszy od piekarniei chlewkow dwa, a trzeczi między niemi
przegrodzony chlew wielki dla szwini, w niem korytho wielkie; dla bydła obory dwie wielkie, the wszythkie obori szłomą pokrythe, pred themi oborami odylowano dylami dla
bydła, gdzie bidłu iescz daią. Naprzód krów doinych sescz, iałowich czthery, item jałowicz trzelethnich szesz, thakrocznych trzy; item byk sthadny jeden, byków czthorolethnich dzieszięcz, czieląth pięczioro, wołów karanych dwa; item owiecz stharych cztherydziesczi, młodych z baranki trzydziesczi i czthery, baran jeden; szwini stharych oszmioro
sthadnych, wieprz jeden, wieprzków rocznich dwa, świnek dwulethnych dwie, prosziąth
lathoszich dzieszięczioro, kurów dwadziesczioro, item jendynszkich sziedmioro, item gęszi
cztherydziesczi dziewięcz, item kaczek czterynasczie. S thego folwarku wrotha s forthą do
Loszicz pobithe draniczami, od domu do wrod przeszło dylowanie dylów szescz, szłupow
dwa. Folwark, nań wisziano żytha beczek szesczdziesziąth. Gumno, w them gumnie sthodoła
wielka, szłomą okrytha, w ny thokow trzy i lada szieczkowa zielazem; item spiżarnia
nowa okrytha szłomą, item szopa przesz wszythko gumno dla zboża, szłomą okrytha, item
wrotha do thei szopy, wrotha czwory, a piąthe w pole; w niei przegroda dylami. Po koniecz thy szopy sthainia żłobami, drabinami, pokrytha szłomą, drzwi prosthe; item w
themże gumnie szopka dla wolow, żłób ieden у drabina, item kurnik słomą okrythy, item
doł odylowany na warzywo szłomą okrythy, item od wrót, począwszy od obory ku pasthownikowi othiniono gumno thynem dębowem, a począwszy odthynu asz do psziarni odylowano, kthorych dylów sziethmdziesziąth, szłupow dwanasczie, item brogow iu summa trzydziesczi trzy, ieden nienakrythy besz brozyn, sthertha żytha, w niei kop osmdzieszi§th
iedna, brogow źytha dwanasczie, w iednom bregu kop pul sziodma dziesziąthka, w drugim
piędziesziąth czthery, w trzeczim piędziesziąth, puł piąthy, w czwarthem pięczdziesziąth
czthery, w piąthem cztherydziesczie piecz, w szosthem cztherdziesczi i pułthory, w sziodmim
trzydziesczi szescz, w oszmem trzydziesczi piecz, w dziewi§them cztherydziesczi, w dziesząthem cztheridziesczi, w iedenasthem trzydziesczi, w dwanasthem cztherydziesczi oszm, citra
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vel ultra W sthodolie stho trzydziesczi sziedm citra vel ultra. Jęczmienia brogow trzy у
poddenek summa iego stho sziedmdziesziąth we trzech, w poddenku zasz szescz citra vel
ultra Item przeniczi brogow pułthora, summa sziethmdziesziath kop; item owsza meczały
Ъгое może bycz ze cztherydziesczi kop citra vel ultra, item gryki pułthora broga, kop
sziethmdziesziath iedna. item sziana asz brogow osm, ale włożył by w piecz; item konopi
piecz item w Pathkowiczach żytha kop cztherystha cztherdziesczi trzy, item grochu
k 0 P
w Woznihach brog, kop trzynasczi. Karczma za dworem, w thei karczmie szwiethlicza w
thei szwiethliczy okien czthery, błony sczkłane у okienicze, piecz prosthi biały, ławy
około у u piecza, sthołow dwa prosthych, ławek dwie, drzwi у w komory i u szwiethhczi bes zawiasz; w thei karczmie piekarnia, w ny ławy dwie, piecz, okien trzy у okiemcza szapha Podle piekarny komora besz zawiaszow, podle sthaienka mała, drzwi besz
zawiaszow w szieni żłoby dwa, drabiny dwie. Item szad wielki ogrodziony thynem, a miescziami chrosthem- item pasthownik chrosthem oplecziony; item ogród nad sthawem chrosthem oplecziony, thamże у drugi ogród opleciony. Browar nad sthawem podle młyna, w
nim kadzi dwie* dobre, thok ieden, korytho iedno; item młyn ze wszythkiemi potrzebamy,
kthorych ieno do młyna potrzeba, у żielazem opatrzony, yako zwyczai. Młynarz Grzesz.
s thoporem winien do budowania.

Kmiecsle do folwarku Woznicskiego wsi należączych.
Naprzód WozniU. Zagrodniczy czynszu nie daią, a około dwora, ogrodów, poszłuszensthwo z listhem na milę. Pierwszy Andrzei Chorbaczyk, drugi Jenko, trzeczy Chwiediak Chochlik czwarthyOleszkoChochwik, piąthy Iwan, szosthii Mathei Chochwik, sziodmy
Chwiedko pasthucha. Czi wszisczi na zagrodzie mieskaią, Item młyn Thmzy, iedno koło ze
wszemi narządami i żielazne poprawne. Młynarze Piotr i Szobiech, winni do dwora do
U

™Szioło Ławy, włok dziewięcz osiadłych, dziesziątha pustha, płaczącz włoki po groszy
oszmdziesziąth, kur dwoie, gęsz iedna,1 iaiecz po trzydziesczi, żytha ziarnowego po beczcze,
wszakże robotna czthery dni na thydzien, poniedziałek, wthorek, czwarthek, piąthek sza.
niekthorv iniastho robothy na czynszu z regestru: Znacz Czołkuniecz. Pod wmthem Ihurem SzLdem hmiecze Ławsczy, czo ktho ma. Czołkuniecz z Brodeniem z Deniszem puł
włoki maia Thymos Chlusz z Iwanem Pieczonka, puł włoki; Thymoss Pasczemem z Oleszkiem Karubinkiem P«ł włoki; woith Thura włókę, then thyle czynsz daie, ale nicz nie
robi Jołthuch Puszenia s Thecziem brathem, puł włoki; Iwan Baszko, puł włoki; Daczema
Woronka z Chwosthem, puł włoki; Suprona s Pochorytkiem, puł włoki; Baran sz Karpiem,
ш\ włoki; Paszycha wdowa z Paszeniem Iwanem, puł włoki; item Onuszka Kasika z
L t h e m Chwiedkiem, puł włoki; Panasz Sthaszema Ъшгіщ wolny me daie nicz s puł
włoki- item Demian Szkusz, puł włoki; item Królik Iwan s Karuthmik Timoszem, puł
włoki' itemOksiuta Czygosz, besz zagonu pnł włoki; item Szmorkiela sz czwarczizny; item
Sthroćza Holowczyna przyiął z Wołoszem Szmierkołem czwarczinę; item Chricz Thurko,
poł włoki.

. — 404 Sioło Ghothycz, szescz włok, thakże powinni у daią szkładaiącz się, yako у z Ław,
czinsz, iaicza, kury, gęszy, żytho ziarnowe z włoki beczka.
(Biełko Iwan z Miszkiem bratancem puł włoki trzymaią, Andrzey Mochnicia z drugim poł włoki; item Sieha Dutko sz Kinbutem, puł włoki; item Horba z Klusikiem, puł
włoki; item Kasiuta Kosianiena z Stymosem, poł włoki; item Bielcio Nazamli z łanem
Libutą, poł włoki; item Chwiedior Kraczenia у z Szowonem, poł włoki; item Mniszko
Brotuła z Kroczem у Stasioniem, poł włoki; item połowa iedna niedaie nic; item kowal
Popowicz z Kunaczem bratem, ci nie robią, nic, tylko po szesc zł. poi. daią.
Szioło Zienie. Boiary puthni z listy biegaią у ta powinność z nich iest. Audoszczek
Ołówka włókę ma, daie czynszu zł. dwadzieścia cztery, dani miodowey zł. trzy, ale zapłacił iusz na ten rok, bo czas minął, to daley nic niewinien. Panasz z Jasienia włókę
ma, czynszu nidaie, tylko miodowe zł. trzy, daley nic. Chwielczenia Kuryan, poł włoki,
daie groszy siedemdziesiąt у poł czwarta czynszu, daley nic. Oniszko brat iego z Borysem,
poł włoki, złoty trzy, daley nic. Koniat Ważypus, poł włoki, złoty trzy, daley nic. Chrycz
Stasienia z Iwanem Grabarem, poł włoki, daią groszy siedemdziesiąt poł czwarta, ci
wszyscy spoinie zaś trzymaią poł włoki у składaią się na litewskie złotych dwa, groszy
szesc, robot, ani danin inszych niewinni.

Tu zas woyiowsłwo Sielunska przypiska.
DziethncsMe szioło włoki ma puł szósty; tey wsi powinność, z połwłoczka daią po
złotych dwa, groszy osimnascie polskich, owsa dwie beczce, kura iedna, gęs iedna z
włoki у iaiec z poł włoki po piętnaście, żyta ziarnowego z puł włoki, robota z włoki
trzy dni, wtorek, srzoda, piątek.
Tu zaś, kto co trzyma: Daszko Gowinowicz z brathem Domianem, poł włoki; Niszko
Ignatowicz z Porczinieniem Kontanem, poł włoki; Steczkowicz Miszka z bratem Minczem,
Omianem у Skierkom, poł włoki, złotych dwa, gr. osmnascie; Paszczynienia Ostesza sam,
poł włoki; Tymoszkiewicz Dymian у Philip, ci dwa z poł włoki; Kunat Guntarowicz z bratem Petruliem na poł włoczku; "Wołkowicz Kuryan у Waszel у Kunach, ci z poł włoki;
Grysz Steszkowicz z synami Andreiem, Matysem, czy z poł włoki; Ignawoticz Komelian у
z Trochimem у z Jackiem, ci trzy z poł włoki; Cizow Szawko у z Miszkiem Przytupkiem,
oba z poł włoki; Wołoszko sam z poł włoki.
Szioło Boża Wola, włok dziewięć, robota też w tym szele, daią z włoki po groszy sto,
kur dwoie, gęs iedna, iaiec trzydzieści, żyta ziarnowego beczkę z włoki, robota takoż z
włoki trzy dni, wtorek, srzoda, piątek.
Porządek chłopów: Kuczma z Andreiem Philipowicz, poł włoki; Matyi Hreszkowicz,
poł włoki sami trzymaią; Poszko Ondryszowicz у z Audreiem Tymoszowicz, oba z poł
włoki; Kuryan Wołkowicz Zywla sam, Wowrysowicz, puł włoki, Honnszko Howinowiez
z Wadryszeniem Steczkiem oba poł włoki; woyt z Sunczeniem oba poł włoki, nierobi
dnia, czynszu daie kop polskich dwie; woyt nic nierobi, Gmitr Prypionkowicz z włoki
złoty polskich dwanaście, nierobi daley nic, ani daie; Klima Puchowicas poł włoki; sam
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Klim z woytem Hanczem «ołoka; « y t z tego połwłoczka woytu.c, tylko gr.
d " V a t Ostruszeuia, p d «toki, daie groszy piędziesiąi, tenże z drugiego p
Ляів złotych cz ery item miodowey dani za puł szanka groszy czterdzieści piec;
C »
P^ptkoticz
z W p e » . Chryezenien, oba po» włoki; Kucz z Chrustem a brafem ola poł włoki, z Ohustem drugie poi włoki; tenże Chustim ze charczmy złotych
Z
nic nierobi- item Zozula sam poi włoki; Hondraiewicz Kucz у z Jutom
Radow.cz
у z A » t o ° r Óstrucbowicz włoka, tenże Anton Ostruchowicz z poi „tak. złoty dwa,
nierobi nic- tenże Anton z Androcem Ołowienko.
i i o o Z m » t a * > , włok szesc. W tey wsi zkażdey włoki po sto groszy czynszu, kur
dwoieges і ! Г
с trzydzieści, żyta żarnowego beczka, robota z „ M d orać, kos.c у
n l Z d f n a mil kilka tylko. Л lo ШеЫе. Wisciko Iwan sam poł włok,; rtem Przystupka
W a l o z s " e « m P„ł włoki; item Chwiedko Pietuszczenia у z Wawryszem p d „tata;
Pietruchawdl«
synem Jociem, puł włoki; item Wnczko Kosacz, poł włok,; ,tem Jenp
rXwicz
poi włoki, czyuszn daie kop dwie, dnia nieskaczył; ,tem Szupka z

MatyfeTTo

wS

Нет Szawka у z Iwanem у z Jaczem, po, włoki; item Jaros, poł

włoki Ttem Sthepha, Kotr z Przystupka, poł włoki; item Chrycz Połaczmk, poł włok,,
laie g r o " szesdziesi»t у do barci powinien, daley nic, do robotny wmm po «dnemu z
™Ш%ТміеЫгЫ,
włok czthery, z włokiei kaźdei czynszu groszy stho? kur dwoie, gęsz
iedna tóecz trzydziLzczi, żytha żarnowego po beczcze, trzy dni robothy po jednemu z włokb
ИоТ; Waszkowicz z Iwanem, poł włoki; item Miszko Przystupka, puł włokr, й е т Omszko
O toczenia, puł włoki; item Sidor Ostapczenia, puł włoki; item Charython puł włoki;
^ M a t h y s z , puł włoki; item Duthnik Kondratb, puł włoki. Tha oszm kmiecziow zupełne
the czthery włok trzymaią i z nich powinnoscz czynią.
Sioło Szielawonki, włok czthery; z włoki każdey kur dwoie, gęsz ledna, laiecz trzydziesczi żytha żarnowego pobeczę, czynsz, iako tho niżei; thak: Chrycz Polazmk, sz trzeІ п у groszy № * № , Zakraitkoicz Walko i kowal Miszko у Chundrei л dwie trzecz.
niP broszy stho; Nahum z Worobieiem Maczkiem, sz trzecziny groszy pięczdziesziąth item
^'
foiiszieiem lh włoki, Chwiedko Arthimowicz i Kurian Przypiczkowicz i Mathus
Г 1
włokie, nierobią, czynszu daią złothich trzynasczie, wiency nicz niedaią, a
tho listh wolny; item Szpak у « Sinicz, у z Jackom Thymoszwiczom

z Г и ; Г с Г groszy stho у roboty; item woith z Worobieiem Maczkiem miodowego

zUcb dwa polszkich; item Szpak s ^ S ^ T Z S

Z Z^Z<L

włoki idaczei, miodowego złothych dwa polszkich; item Jaczko Schołszniaczema z Wicziem
z
hakże mMowego kopa iedna; item Sidor z Oliczeiom na trzeczmniku czynszu złothy
Lden r d o w e g o .zoszy cztherydziesczi pigcz, robotha iako r a c h u j z włoki у powmnoscz' K r z y 3 i e t y włok zacziąglych puł sziodmy, powinnoscz г włoki każdei po groszy

SS^L

^

iaiecztrzydziesczi, żarnowego ż ytha beczka, ouodowe

новымъ
^ъТнигу^вм сто кстл вшаг
подлинника. Я. Г.

. в роятно, XVIII стод тія, на полудист , ко-
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nic od wszythkich. W regestrze niżei iesth, ktho co daie. Robotha z włoki czthery dni:
poniedziałek, wthorek, czwarthek, piąthek у insze dni wolne. A tlio kmieczie. Czornak
na czwarczizne z włoki; item Jocz na czwarcziznie; item Oliekzania .Taczko na czwarcziznie у czi na czwarcziznie, drudzi iako Lecz Olieksania, Paczko Chrynienia, Lecz Hryuiena,
Waczko Cziothczenia, Mączko Zucko, Druch Mikołaienia, Kuryło Chryniow, Jasczenia
Szczęszny, Chwiedko Burta, Thimosz Leczion, Chricz Strupczenia, Samuiło Cholaczenia,
Thiraosz Jachołczenia, wdowa Chiolczenia, Jaczko Onaczewicz ku powinnosczi у miodowego
złothy ieden; Chwiedko Sztrupczenia, к themu złothy у miodowego ieden; Chryn Połasznik
у miodowego złothy ieden daie, i sz puł wołoki powinnoscz; Mączko Połaznik sz czwarczizną powinnoscz, miodowego złothy ieden; Zorawlicza wdowa sz czwarczizni у ktemu złothy
ieden miodowego; Szymon Mikołaienia trzy czwarczizni włoki. W them siele trzy szanki
miodowego, daią złothych dziewięcz; woith wie, iako szię szkładaią, bo nie wszythky szie
opiszali. W thych Krzywosznietlimch włok pułthory boiarszkie Kozarowe: Szienko у Andrei
wolny od wszelakiei dani, powinnosczi, listh maią, thylko daią dziesigcz kop,—Item Ichnath Maczków z Maczkiem Chryniowem, sz puł włoki nie daią nicz, wedle powinnosczi у
inszich, ani robią, thilko złothich oszm polszkich daią. Krawcze włoka stharei miary
wolna, na niei sziedzą boiarowe Norzensczy, wolni od wszego, thylko na woinę konia sthawiaią, a gdy sz panem iachacz, do sthołu pańskiego iescz; Chacz woith nakazuie them
sziołem. Bzięczioly z włoki sziedmdziesiąth trzy grosze, iaiecz trzydziesczi, kur dwoie, g§sz
iedna, żytha ziarnowego beczka, robotha z włoki czthery dni: poniedziałek, wthorek, czwarthek, piąthek, insze dni wolne; Oszip Lesznik na czwarcziznie, Koziarkucz trzy czwarczyzny,
Borysz z Chlebem, puł włoki, Klim s Szidrem, puł włoki; Szawka sz Chomą, puł włoki;
Makar czwarczizne, Weremei czwarczizne, Oniszko czwarczizne, Ilko czwarczizne, Lewko
Konon puł włoki, Iwan Koziar, puł włoki; Oliszey, puł włoki; czi wszythczi szkładaią
szię wedle zwyczaiu na dań. Gzuchleby włok oszm, czynszu z włoki daią groszy sziethmdziesziąth trzy, iaiecz trzydziesczi, kur dwoie, gęsz iedna, żytha żarnowego beczkę, robotha
z włoki czthery dni: poniedziałek, wthorek, czwarthek, piąthek, insze dni wolne.
Thu zasz, czo ktho ma, s czego powinnoscz szkłada. Szawka s czwarczizny, Zan s
czwarczizni, Chwiedko s czwarczizny; Oksiutha s czwarczizny; Szienko Szthensczenia i z
Łukałem, czi trzei wlokę bieron czwarczizny, Jagusthyn Jaczko s czwarczizny; Iwan Pethlo
s czwarczizny; Masziei Przysthupa s czwarczizny; Oleszkowa wdowa trzy czwarczizny; Jaczkowicz parobki, puł włoki; Szienko Bieluszenia s czwarcziny; Andrei Loszacz, Oniszko
włókę, Ichnath, puł włoki; Pilathnik trzy czwiarczizny włoki, Woszczaniecz trzy czwarczizni włoki; Hiendrei Pristhupa trzy czwarczizni; Thurkaczenina, puł włoki; Chrycz Kusznienia trzy czwarczizny; podathek dawszy, dni odrobiwszy, wolni.
Nieszki, włok dwie, trzecia boiarszka; s thych dwu włok czynszu po groszy sziethmdziesziąth trzech, kur dwoie, gęsz iedna, iaiecz trzydziesczi, żytha żarnowego beczka, robotha czthery dni: poniedziałek, wthorek, czwarthek, piąthek, insze dni wolne; Stheczko z
drugiem Stheczkiem i Kuzmą włókę maią; Brandisz z Mikitha, włókę. Trzecia wtoha, Wołosz Chryczenia z Andreiem boiarowie pnthni, zlisthy biegacz, od inszego wolni у od powinnosczi wolny. W theyże wszi młyn dobrze opatrzony. Mhjmrz Waszko, powinnoscz iego
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nasczi. Żytha brogow pułczwartha, w iednem kop trzydziesczi, w drugiein trzydziesczi,
л trzecziem dwadziesczia, w czwarthem cztherynasczie, citra vel ultra; gryki kop szesnasczie,
grochu kop dwie, owsza trzydziesczi kop citra vel ultra, konopi kopa iedna, lnu pułthory
kopy; naszenia puł miary lnianego, konopi puł beczki, proszą puł miary, żytha wysziano
beczek dwadziesczia szescz. W them dworze ogrody: pierszy ogród za piekarnią, ogrodzony
od sthawku dylami, a od dwora thynem, drugi ogród za sthaiuią у szad rożnych owoczow,
ogrodzony żerdziami, od błotha chrostem, pastewnik ogrodzony.
Kmiecze Chothycze do thego folwarku należą: Marek dworny, Mithko, trzeczi Holenk,
Chricz, Miszko, Iwan Kumienia, Chwiedko Kumienia, Sthecz Mielanczyk, Jaczko Nahumienie, item Onaczko Nahumienie, Misz Poliko, Chwiediak, item Iwaszko. Powinnoscz thych
Choticzam: do chmielów s czwarczizny groszy dwadziesczia pułthory, a z włoki kur dwoie,
gęsz iedna, iaiecz trzydzesczi, zytha beczka żarnowego, robotha cztheri dni w thydzien po
iednemu.
Inwentarz у popiszanie dworu Chuszlewa, obory, gumna у inszych rzeczy przez pana
Sthanisława Męczeńskiego, od iego msczij pana stharosthy Drohiczkiego. jego mczi pana
Mikołaia Kiszki, przy podaniu jei mczi paniei Annie, małżonce jego mczi pana Pethego,
thegosz dwora Huszlewa у wszythkich przynależnosczi, odbierał pan Barczel Thornali,
z roszkazania jego mczi pana Pethego, dnia pięthnasthego Octobra anno Domini milesimo
quingentesimo nonagesimo primo, przy woznieh thychże, czo i w Woznikach byli.
Naprzód gmach pod cztheroma -wierzchami, nowy, jescze niedoprawni, wspod spiżarnie,
u jednei drzwi na zawiaszach, szkobl у z wrzecziądzem, drugi besz zawiasz z wrzecziądzem;
pod thym domym piwnicze, drzwi dwoie na zawiaszach, oboie zielaznych у wrzecziądze
sz kłódką, krathą u szye piwnicznei z wrzecziądzem; nad thą szyą, szopa szłomą poszitha, drabina wielka na thym domie; item drugi dom pobithy, izdby dwie białe ochędozne, drzwi w thym
domu throie na zawiaszach у z hantabami, czwarthew szieui, piąthe do komory potrzebny
besz zawiasz; w thyle iednei izdby komora, błon sczklanych w thym domu wszythkich sziedm, puł
błony szthłuczone, okienicz sziedm, piecze polewane, w szieni komin murowani, wszchod na gorę,
drzwi besz zawiasz, na górze komory dwie z dranicz. Trzecie budowanie pobitho draniczami,
biały dom, z niego komora, komórka, w thym domu piecz kaflowy biały, błon szczklanych
dwie besz dwu szyp; piekarnia, podle iei komórka. W thym domu drzwi wszythkich siedm
besz zawiasz o trzech szkobli żelazne у wrzecziądze, sapha i lozi, w szieni szafa; w thyle
thego domu szernik na szlupach pokrythy szłomą, drzwi szkobl, z wrzecziądzem i kłódka.
Item po koniecz piekarniei szernik i pod nim piwnicza, drzwi dwoie z wrzecziędzami, szkoblem; drugi dom pobithi draniczami nowy, szien biała, izba, piecz kaflowy prosthy, czarna
izba o dwu pieczach; w swiethlicze okno jedno szklane, okienicz trzy, drzwi troie. Czwarthe
budowanie pobithe, iszdobka biała mała, szienka sz komórką у czarna izbedka, a drzwi
troie prosthe; podle niei psiarnia, łaźnia, drzwi prosthe, szwiernek mały, drzwi z wrzecziądzem;
kuchnia, drzwi prosthe, pobitha draniczami, szwieren drugi na pogrodkach, drzwi z wrzecziądziem besz zawiasz, szkoble i kłódka, drzewem szłożony, podle niego szopka J sthaime
dwie, w nich żłobi, drabiny, drzwi prosthe.
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Sthathki i szprząd domowy: sthołow. dzieszięcz, zedlow dwa, ławy w domach wszythkich okrom nowego, żarna iedno, stbągwi dwie, czebrow trzy, konew drzewiana jedna,
kadzi dwie, nieczki throie. korytho iedno, wiader dwie. Browar, wnimthok, korytho,-thokow na zboża trzynaście. Obora: chlewkow małych sziedm i ze drzewiami, obory dla sthama
bydła dwie; w thei oborze krów doinych czthery, czeląth pięczioro, jałowych szescz, sthadnikow byków dwa, byczków thakrocznych piecz, jałoczek trzy, byk trzylethni jeden, szkora
iałowicza iedna, owiecz dwanasczie, baran jeden, szwini stharych iedenasczie, prosz.ąth
dzieszeczioro, rocznych czworo, geszi trzydziesczi, -kokoszy dwie, kurcząth dwoie, wełny
dwadziesczia szescz run. Gumno: naprzód sthodoła wielka, wroth troie, czwarthe w pole,
sopa na szłomę, podle ny izdebka i szienka, drzwi besz zawiasz; w tei wielkiei sthodole
spichlerz do chowania zboża, w nim korzecz okowany, łopath wieialnych dwie. Gumno
dobrze odylowaue i wyszoko, tho gumno zmłoczono, bo nimasz w nim zboża, thylko żytha
kop kilkadziesziąth, a ieczmienia thakże brogow wszythkich piethnasczie, niedobrze naprawne trzy sziana brogow sziedm. Druga sthodoła, powalił szię wierzch, w ny wthył
bro-ow owsźa puł broga, kop trzydziesczi citra vel ultra; kadłuby dwa, korzecz .okowany.
Dwór odylowany prawie dobrze у wrotha. Pszczół dwoie, próżnych ulow sziedm.
Kmieczie Huszkwszkie SzawU: woithoszthwo Huszlow włok dwanasczie. Begestr chłow
dwa Oniszko Okonina z Dziendzikiem na puł włoczku; Marko Kalisz, Chrycz
m
Dziendziczenię na pał włoczku; piąthy Marczin; szoszthy Paazek kowal na puł włóczka;
sziodmi Szawka, puł włoki; oszmy Thymosz Mosczenie; dztewi|thy Szerzeń puł w ł * i ;
dziesziathy Hryn; jedeoasthy Szidor; dwanasthii Tryk Thymasz na włocze; trzynasthy
Оіеха Burkasz; cztherynasthi Chryc, puł włoki; pięthnasthy Mathowicz Masziei; sze^naszthy Miszko Humienik; oszmnasthy Jan Korczmith, Andrzey Pietrsaic; dzmwiethnasthy Chwiedak; dwudziesthy Bolbik; dwudziesthy ieden Mathwi Chwiedryk; dwudaesthy
wthory Goch Szlenko; dwudziesthy trzeczi Оіеха Eulessieaic; dwudziesthy czwarthy Waszfco
Olesczenie; dwudziesthy piąthy Sczepan Chwidiak na włecze; dwu4zfesthy S Z 9 8 thy Sawta
Łoneczenie; dwudziesthy siódmy Chrycz, puł włoki; dwudziesthy ośmy Paszko О
dwudziesthy dziewiąthy Miczko, puł włoki; trzydziesthy Antaei Pieniok;
^ f
d l Mro^o p«ł włoki; trzydziesthy wthory Oniszko Buezke, puł w №
^
trzeczi Duidak Klim, puł włoki; trzydziesthy czwarthy Paszko; trzydziesthy piąthy Cziapia
Chwiedko.
Zagrodnicń: l) Waszko, 2) Chryczicha, 3) Deszko, 4) Troczik, 5) Chwiediak Thiwon,
6) Thimosz 7) Ichuath, 8) Szitewon Dudka, 9) Andrucho, 10) Kaliethmkou* Undreu
Wołka sdoto, włok sziedm: 1) Waszko Łaczkowicz, 2) Anthon, puł włoki; 3) Suproo,
4) z Michałem puł włoki, 5) Sthepan Buczenie, puł włoki, 6) Korin Chrycz 7) Omszko,
nał włbki 8) Wien, 9) Holeska, 10) Kiszlien, 11) Niedelka K t o , 12) Jaczko Szewczyk,
U ) Konećzko puł ;łoki; U ) Chacz Martinienie szam, puł włoki, 15 Olesa Martinime
poł włoki, 16) Sthromiei Chwiedko, puł włoki, 17) Міесгко Iwan, puł włoki, 18) Michał •
K a r a a l i e , 19) Undrei, puł włoki, 19) Hren Mączko, 19) Iwan, puł włoki; 20) Тгошк
Iwan, puł włoki, 21) Chwaliei.
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Ssioło Androsze, włok trzy: 1) Julka Karaczenie, puł włoki; 2) Hrycz Szoiczenie, 3)
Iwan Miedczenia z włoki, 4) Chomieuia Paszko, puł włoki,,5) Guntha, 6) brath iego puł
włoki, 7) Iwan, 8) Arthim Kosthinienia, puł włoki, 9) Hrycz Kosczenienia, 10) wdowa
Arthimicha, jpiątha boiarszka.
Woithowstivo Pietrucsia Połiidsienia Liivki, włok szescznasczie: 1) Jarmocz, 2) Kaszian,
3) Arthim, 4) Sthepan Piskolenia, 5) Hacz Anthimowicz, 6) Lecz Paskalenie, 7) Michnio
Midiornia, 8) Klim Dzienczik, 9) Łukian Szymonienia, 10) Poczniko, 11) Oliczko Thoczenia, 12) Czuszenia Wołosz, 13) Iwan Jarmoszenia.
Juniowicze szioło, sescz włok: 1) Iwan Piana, 2) Kurian Przypieczynia,, 3) Iwan
Noszenia, 4) Stheczko Habaczenia, 5) Iwan Szkubida, 6) Thymosz Iwasczenia, 7) Borysz,
8) Oszip, 9) Hriczkownia, 10) Choma Chwaliei, 11) Piotrach Połudzien, 12)Marczin Dolniczenia.
Мііеікі, włok szescz: 1) Halunka, 2) Szypielenia, 3) Jagusthyn kowal, 4) Szerapin
kowal, 5) Nahum woith Przypiczkowicz, puł włoki; theu dla woithowsthwa tylko czynszu
daie groszy cztherydziesczi i więczei nicz, iako Ławszki woith.
Meszany, włok puł piąthy. Czi Pophowszkich pułthori: 1) Kunach Sczepienia, Waszko
Kamienczyk z Worobiei, 4) Sthepan, 5) Makar, 6) Waszko Kusznierz. 7) Iwłasz Zechowicz, 8) Chwiedko Zaięczyk. A tho szą chłopi do Hisłowa, s thych siół należączy, kthorych powinnoscz, poddaistwo, podathek szerzei iesth opiszano według inwentarza, kthory
piszał pan Sthanisław Olędzki, gdy podawał jego mczi panu Pothemu, dnia oszmnasthego
Szierzpnia, anno millesimo ąuingentesimo nonagesimo. Z włoki daią po bethcze żytha żarnowego, nic pieniądzmi, czynsze, kury, gęszi, jaicza, owiesz у miodową dan, juxta іп епtarium praedictum anni millesimi ąuingentesimi nonagesimi, per D. Stanislaum Olędzki
scriptum. Sthaniszław Męzenszki thom szpiszował na roszkazaniejego mczi pana stharosthy
Drohiczkiego у oddał iei mczi paniei Pethowei у jego mczi panu Pethemu. Przythem bili
woznowie: Albertus Trzaszkowczki , Mathis Szikorszki, Andrzei Kopcziel z Osthromieczyna,
stharostha Lipiaszki. Die ąuindecima Octobris anno millesimo ąuingentesimo nonagesimo
primo. Item Albertus Trzaszkowszki—generał, byłem przythem wszythkiem у według thego
inwentarza wiozaliszmi, chłopom poszluszenszthwo nakazyliszmi, obory, zboża etc. oddaliśmy.
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1591 г., Декабря 25 дня.
Изъ рукописная охд ленія Виленской публичной библіотеки. (Отд лъ инвентаре*).

47. Инвентарь нм нія Тяпина, въ воеводств Полоцкомъ, принадлежавшаго Николаю
Слуэкк .
Инвентарь им»ьнья Тятшсного, списаний черезъ мене Павла Любощшского,/ за
.оскаГньемъ его «лостч. пана моего пана Николая Служки-старостича Кричевского,
и пожитками, до того
бо
зе в ш и т к и м и к г р у н т а м и

r r ™ J T « ^ . « o " » - » * - b e Тяпинское здавна само въ соб* маетъ, черезъ
пГого воево.ггва Полоцкого на име Себестыяна Бартошевича и передъ шляхтою, людьми
Г
чемянми господарскиии тогожъ воеводства Полоцкого, на име нередъ наномъ

С ° Т Г авоГСвичомъ Иваном, Львом, Рагозою etc, его милости нану Юры, Наркер«
«тавою на три годы по соб идучіе, водлугъ обличу его милости нана моего, нану
Напкешч н а т о е „м нье Тяпинское даного, въ моцъ и въ держанье подалемъ, року
Теперешнего тисеча пятьсоидеввгьдесятъ первого, м сеца Декабра двадцатого (?) дня надень
ТСПЖЬРГО нароженья.

•

Иаті
дворъ: ворота крытые драницами, но правой руц вшодвъши въ дворъ кл ть
на н о и і т , драницами крыта, съ дверьми, съ пробоями и зъ запшшками, замкомъ;
ыоница" старая, пекарня старая, св тлица нанротивъ пекарни зъ дверп простыми безъ
чГв совъ зъ окнами трема малыми безъ зав совъ, окончины, кл ть старая ниская солокпы'та- нодле тое кл ти на подруб новая драницами крытая зъ дверьми безъ зав только зъ зашчепками; кл ть ниская, подле тоежь зрубъ на св тлицу новый безъ
Т ' и безъоконъ, накрыта соломою, лазня съ с нцами, верьхъ не накрытый, ижба чор1
сташя немалая с ньми, крыта драницами, стайня немалая, драницами крыта зъ воная старая
О В О Щ ового, другая фортка до садку, въ коР
ротми п р о о » » , №
/
нсчолъ шестеронасте; обора
ес ть;
БЪ
о м ъ д в о р
у льевъ

ХЛ ВЪ р у б л е н ы й на свинье, дворъ висло з

^2^:2:^

_

огоооікояъ- зо вь новый поставлепаі на избу чорную.

а ,о Н ща« О № «сиоро, козъ четверо, свиней . « « . на нлодъ четверо,
і Г х ъ н а кор»ленье четверо, иодсвинковъ аятеро, гусей пятеро, к,р„въ двое-

Гс

z

» ~ J 1 1 ь шерсть» г„*, и й «есяты» літо», кляча шерстью вороная
,.' Г ч е т ш ш » і то

Г ^

Гум»«

;:«;Гнуня

напервеВ ворота безъ накрыты;

вшодпш у «орота до

«. — . »«•»-«»««••• « - ^ г

ь, одрина нова рублевая для «лоценья в б о « , .рыта соломой,, нодле тое осел,
е « , переплотовг но обу»ву сторонам се-на,цать; гумно огорож.но ноло.ац.
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новымъ заметомъ. Збоже поданое пану Юръю Еаркевичу: жита зас яного бочокъ двадцать
дв , жита не молочоного копъ двадцать, пшеницы бочокъ три, ярицы подлое немолочоное
копъ двадцать, ечменю копъ петнадцать, овса копъ десеть, гороху бочокъ дв , гречихи
бочокъ три, конопель полъ бочки, варива кади дв : одна капусты, а другая батвинья;
пива ушатковъ чотыри, моду ушатокъ одинъ; соломы ярное на кармленье статку зъ двадцать, с на стирта на заболотьи, ставъ зорваный подъ дворомъ, при тоиъ став илннъ
старый ненакрытый; въ середин жорновые камени два, до того млына жел зо; веретено,
сопли два, парплица, обручи два, упустъ старый.
Хомековъ дымовъ три;

Бояре Тяпинскге:
конемъ служить

Сеыонъ, Гаврило, Кузма Хомеки, повинны

и повинна платить копъ три грошей' литовскихъ.

три: Трухонъ, Стасюкъ, Лукашъ; ти повинни конемъ служить
шей литовскихъ;

Кононовичовъ дымовъ

и платить копъ дв

гро-

Санко Овферовичъ, тотъ ново се побудовалъ, а вшисцы бояре повинна

въ рокъ служить дорокгъ три.
Весь Моковска: Михалко Красиловичъ, дымъ, повиневъ дать копу грошей литовскихъ,
меду пр сного пуды два, a третій липцу, на роботу повиненъ толокъ шеснадцать ходить,
подводу разъ

въ рокъ

зъ листемъ, зайца; Антонъ Путра,

дымъ; повинность:

служить

тлокъ "шеснадцать, платить цыншу грошей сорокъ, подводу разъ въ рокъ, зайца; Илейко
Стрыховичъ,

дымъ, повиненъ служить толокъ шеснадцать

и платить чиншу грошей со-

рокъ, подводу разъ въ рокъ, зайца.
Соло Пристои:
шей литовскихъ,

Іукьянъ Брода, дымовъ два; повинность ихъ платить копъ дв

подводу разъ въ рокъ;

гро-

Гаврило Пристойскій, дымъ, повиненъ платить

копъ дв грошей литовскихъ, подводу разъ въ рокъ.
Соло Тяпшское:
Дукьянъ Стрыжовъ, дымъ, повиненъ служить толокъ шеснадцать,
цыншу платить грошей сорокъ, меду пр сного пултора пуда, подводу разъ въ рокъ,
зайца; Хялимонъ Мицковичъ повиненъ платить грошей тридцать, служить толокъ шеснадцать, подвода разъ въ рокъ, зайца; Яковъ Корага, повиненъ платить грошей сорокъ, а
служить толокъ шеснадцать, подводу разъ въ рокъ, зайца; Андрей Крицкій, повиненъ
платить грошей тридцать, а служить толокъ шеснадцать, подводу разъ въ рокъ, зайца;
Никипоръ Казечонковъ, дымы два, зъ братомъ повинни платить грошей сорокъ, а служить толокъ шеснадцать, подводу разъ въ рокъ, зайца; Яковъ Гончаръ, тотъ на слобод
с дитъ, на пришлое л то повиненъ будетъ платить полкопы грошей литовскихъ и служить толокъ шеснадцать, подводу разъ въ рокъ, зайца; Иванъ Прибытокъ зъ Ильею,
дымовъ два, повинни платить грошей сорокъ, а служить толокъ шеснадцать, подводу разъ
въ рокъ, зайца; Урбанъ, дымъ, повиненъ платить грошей двадцать, а служить толокъ
шеснадцагъ, подвода разъ въ рокъ, зайца; Максимъ Чорный, Дьшъ, повиненъ платить
грошей тридцать, а служить толокъ шеснадцать, подводу разъ въ рокъ, зайца; Явовъ
Купрыяновичъ, повиненъ платить грошеі тридцать, а служить толокъ шеснадцать, подводу разъ въ рокъ, зайца; Гапонъ зъ братьею Еоидратовичи, повинни платить грошей
осмьдесятъ, подводу разъ въ ровъ, а служить толокъ шеснадцать, зайца; Гришко зъ
деревни, повиненъ платить грошей соровъ, а служить толокъ шесвадцать, подводу разъ
въ рокъ, зайца; Гаврило Ерасидо, повивевъ платать гроше! тридцать, а елуяшть толок*
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шеснадцать, подводу раз, в , рок,, зайца; Иввнъ Сагайдак,, дым,, повинен, платить
Грош й ХР«ца», . О Т толок, шестнадцать, подводу pas, * , рок,, зайца. Д М н и *
мают, усю зиму по два дни ходить а по третьему
к Грые ПО..НН. на роботу ходить,
дню мають пойти од, Юрья светого вешнего аж, до осенного: напрод, Гарасим, ОвсюГ и ч Г служба, повинен, ходить по два дня . « , a л ти по три; Курыян, Козека
с ужба повинен, ходить зам два дни, a л т по три; Прокоиь Климатнч, повинен,
ходить на роботу зим два дни, a л т по три; Мартпн, Володко, служба, повинен,
ходить зим два дни, a л т по три; Антон, Огородник, день еден, повинен, ходить.
Якож, при том, поданыо водлуг, сего реестру возным, господарским, воеводства Полоцкого Себестыян, Вартошевич был, и шляхта звыш, помененая, который возныи при
печати моей и печать свою приложил, и тые шляхта, которые печать н ли, пан, ОтаЯнпкичъ а пан, Лев, Рагоза на тот, час, печати при соб не м ли, руку свою

"

п Г ь Г » Р У С ^ ™ ™ « . П,са а , у 1

Ю

-

Л г а у

NaAiewic. * - »

*

Лев, Рагоза рукою власною.
(М сто трех, печатей).

1592 г., Іюля 22 дня.
Изъ актовой кннгн Россіенскаго зеискаго суда за 1592 г., № 14595, л. 135.

48. Инвентарь им ній С лянъ и Пошиль, л жащихъ въ з мл

Жомойтской.

Году от, нарожепья Сына Божого тисеча пятьсот, деветьдесят, второго, м сеца

t :
свята
Гд 1

рГГзе^их,

судовых,, водлуг, статуту на завхрее по светом,

Михал,

щшпалых, и сужоных,, перед, нами Казимером, Яновичом, Орвидом,а Криштофои, Яновичем, Б левоча-подсудком,, врядники господарскимн §ем-

РИМСКОГО

Ги жіоітскимі, п о с т — з _

господами

«^Г^Гшш^

Мартинович, В кович,, онов дал, и покладал, реестр, списанья людей им нья Шшиль
^ ( С е л я н с к о г о ) и Пшмьского, даный земенину господарскому земли Жомоихскои пану
7 ^ ^ — ^
Умястовскону продажи его на в чноСть, яко то ширей речь сама
меновое в , « к ъ ре с р описана есть, и его утвержаючи на вси пришлые часы проc L абн хоть реестр, его до книг, земских, при устном, сознанью его вписан, былъ.
Юхо'рнй, Егды б ы » чихань и перед, нами покладан,, шиш словы написан,: Реестр*

сішіш

люЫ т имшью Селтшмг и Ношильскомг, од, мене Яна Мархиновма В -

к о м і подданыхъ его милоехи пану Яну Умясховсвому даный, под, моею властною пеГ х ш и съ подчисомъ руЕЕ власхной моей, так, тежъ под, печахьми и съ поднисомъ
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рукъ людей добрыхъ, имены ихъ властными нижей описаными, меновите отчичовъ властвыхъ, до тыхъ им нь прислухаючихъ и тамъ на тееъ часъ домами м шкаючихъ, такъ
тежъ и тыхъ очицовъ зб глыхъ за розными часы зъ кгрунтовъ тыхъ им ней верху описаеыхъ, даный его милости пану Яну Умястовскому году тысяча пятьсотъ деветьдесятъ
второго, м сегш Іюля двадцать второго дня. На нервен, челеди дворное отчицовъ им нья
Селянского: Станисъ Явнейкайтисъ а жона его Едвига Матеевеа, сынъ его Якубъ а Касперъ, а дочка Дасюда, а жона того Явуба Макгрета Петрулеваа; Петруль Сташковичъ,
жона его Дорота, сыеъ его Янъ, дочки дв —Алзюта a Полонія, которые тые повиннн
кождого дня на роботу ходить. Двора Селянского поддапыхъ тяглыхъ, до тогожъ им нья
Селянского прислухаючихъ, Юрій Скалейшайтисъ, а жоиа его Макгрета, д ти его Стасюль, Петруть, Балтруть, Андрулисъ. Чеаъ Мартинайтисъ, жона его Македа, сынъ его
Амбросъ; Яковъ Мартинайтисъ; Станиславъ Яникайтисъ, жопа его Дуда, д ти его Балтрутъ, Шимко, Валюлисъ, Адамъ, Андрей, а шостыи нехрщоный. Въ Потырельнехъ Станиславъ Якутайтисъ, жпва его Макгда, а сынъ его Кгрикгутисъ; Януть Явутайтисъ, жона
его Дорота, сынъ его Щефанъ, a другій нехрщоный; Амбросъ Шимкайтисъ, жона его
Якгнешка. Што на дани суть того жъ двора Селянского прислухаючіе: Бартошъ Юшкайтисъ, жона его Каца, сынъ его Петръ a Войт хъ, третій Миеюль; Кгрикгуть Бартшайтисъ, жона Дорота, сынъ его Войт хъ; Матой Сяпрукайтие-ъ, жона Зофея, сынъ его
Юркгуть, Явубъ, Еронимъ, Крпштофъ, Балтромей; Адамъ Сянрукайтисъ, жона его Макгрета; Павелъ Пястакисъ (зъ) жопою, зъ д тьми своими. А до им нья Пошильского подданыхъ прислухаючихъ отчидовъ: Станиславъ Нарвилайтисъ, службы дв части, жона его
Макгрета; Андрей Стриковскій, службы третья часть, (зъ) жоною и зъ д тьми; Кгайлюсъ
Барсюкайтисъ полслужбы, жопа его Макгрета, сынъ его Ясюль при нимъ мешка и зъ
жоною своею; Павелъ Кгайлайтисъ, полслужбы, жона его Луца; Нарко Кгрицайтисъ, полслужбы, жона его Луца; Томулисъ Мацайтисъ, полслужбы, жона его Ягнешка; Бернатъ
Нарвошайтисъ, полслужбы, жона его Меркгуша, сынъ его Петруль; Бружъ Петрикайтисъ,
полслужбы, жона его Ганута, д ти его Кгрикгуть, Янко, Войт хъ, Ендрейко, пятый нехрщоный; Балтрушко Рамонайтисъ, четверта часть службы, жона его Ягнешка, сынъ его
Андрулисъ съ жоною своею при нимъ мешка; Якубъ Янайтисъ, службы четверта часть,
жона его Запута, д ти его Адамъ а Кгригутисъ; Юрій Кудайтисъ, служба, жона его Запута, д ти его Чепъ, Ясюлъ, Янутисъ; Матей Судайтисъ, служба, жона его Катрина,
д ти его Кгрикгуть, Мартинъ, Венцко; Касперъ Яскутисъ. Списанье подданыхь отчицовъ
зб глыхъ зъ кгрунтовъ до им нья Селянского прислухаючихъ: Бенюлисъ паробокъ дворный отчичъ; Янель Мацайтисъ (зъ) жоною своею, сыны два: Маколай и Балтромей; Амброжей Юркгонайтись, который понялъ отчичку и прочь пошолъ, который сына отчица
Янутя a дв дочки отчички (зъ) собою выпроводилъ; Юркгель Бурбисъ (зъ) жоною, сыновъ
два: Матей а Янъ; Бутько Кюрнайтисъ (зъ) жоною, сынъ Мнсюлисъ а Якубъ. Зъ им нья
Пошильского подданыхъ отчицовъ того им нья прочь поутекалыхъ: Иетрикъ Юхнайтисъ
(зъ) жоеою, сыномъ евоииъ и ДОЧЕОЮ; Марко Кгедрайтисъ (зъ) жоною, сынъ Миколай а
Андрей, дочки дв . А на то я Янъ Мартиновичъ В ковичъ верху помевеный дал* ееьив
тотъ мой реестръ его милости пану Яну Умястовскому иодъ моею властвою печатью в
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съ подписей властной руки моей, такъ те»* подъ печатыш людей добрых* пріятелеи
моихъ земян* господарских* земли Жомойтское пана Миколая Петровича Довкгяла а
Яна Стефановича, которые за очевистою нрозьбою моею нри нечатп моей печати свои
приижиіи и р у о ш і своими подписали. Писанъ въ Селянах*, году, и сеца, дня и часу
звышъ поменепого. У того реестру печатей притисненыхъ три, а подписи р у ю « н и словы:
Jan Marczinowycz Wiekowycz własną ręką podpisał. Proszony pieczętarz tego rejestru
Mikołay Dowgialo ręką swą. Proszony pieczętarz Jan Ste&nowycz przy pieczęci swey ręką
własną podpisał. Который же тотъ реестръ звышъ мененый есть до книгъ земскихъ
писанъ.

1592 г., Августа 20 дня.
Изъ актовой книги Мннскаго грод. суда за 1592 г., Л* 11766, л. 851-52.

49. Инвентарь ии$нія Германишекъ, лежащего въ Минском* пов т .

Рок
ЛШ (1592), м сеца Декабря в (2) дня.
На рочкохъ теперешнихъ судовыхъ кгродскихъ Меньскихъ, въ семъ року верху писаномъ м сеца Декабря второго дня припалю* и порядкомъ статутов™* того м сеца суловне' отправованыхъ, передо мною Андреем* Миколаевичомъ Сіантшчонъ-старостою
Меньскимъ. постановившисе очевисто у суду земенинъ господарей» пов ту Меньского панъ
Войтехъ Романовичъ, давши реестръ пану Миколаю Гл бовичу Есьману списанья ш нь
« ппоповъ Германишского, Каспоровсвого, Чемеричинского, Жокгренского, самъ его очеU T O передо мною, старостою, привналъ и до книгъ его уписати дал*, который реестръ,
пис ючи до книгъ, слово въ слово такъ се въ соб маеть: Реестръ списапья им пья и
ИТгеюмапишсшо.
Каспоровшю и другого им нъя Чемеричгшского, Жокгреишго, об /в хъ поспТіу лежачгш ег повгытъ Меньспомг, падь ршою Висучоп Еаспороешщ съ
Гмъ Г
Войтеху Романовичу, отъ его милости пана Миколая Есьмана черезъ возного
" « ;
п
- е с п напервей: Вудованье въ томъ им нью двор* Германишскомъ:
й
ца веГкая зъ с ньми, у нее оконъ чотыри, зъ оконницами, двери, » в в , печь пои ' ая съ коминомъ, а зъ боку аомора; и съ тое коморы коморка и въ томъ дому на
о Г с х о в а н ь е На другом* м стцы св тлица зъ с ньми и зъ кганкомъ, у нее нечь но-

tZTlL

2L

чотыри з Ъ оконницами, изъ с ней коморка потребная; недалеко

е св тлицы свиренъ; на т р е т ь е » м стци св телка съ аоморою, у ней «конъ три ъ
оконницами, лавы, печь простая; напротив* гридня на вариво; въ середин с ни, шъ
оконоиціши,
,
„ а . я 1 й К 0 т ы х ъ св тлочокъ кухня зъ кганкомъ, въ середин
с ней Еоморка потребная; недалеко тыхъ св т л о ч о к ъ ^
,
„nnnnnn„ft
\ Г Г т е р т о м ъ м стцы СВ ТЛОЧЕИ малые дв противъ себе, печи у нихъ шшваные
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и зъ лавами, а межи ними с нь, зъ с ней коморка потребная и зъ кганкомъ; недалеко
тое св тлочки, подл воротъ, пуня на с но. По другой сторон воротъ стайня на кони,
а межи стайни и св тлицы кл ти чотыри посполъ; на дворцы гридня на челядь, у ней
лавы и печь, зъ с ньми; хл вовъ великихъ зъ малыми хл вцами пять; пуня на солому.
Тутъ же подл хл вовъ у гуын гумно рубленое зъ двоима вороты, осеть зъ с ньми,
пуня у гумн
на с но, лазня съ примномъ. И ку тому подданыхъ заставныхъ до того
двора: Янъ Волчокъ зъ сынами—служба. Федюкъ Антонцовичъ зъ сынами, отчичъ, который по два дни на нед ли ходитъ. А въ им ныо Чемеричинскомъ, Жокгрееьскомъ: Матей Стр лецъ зъ сынами, отчичъ; Павлюкъ Стасюковнчъ зъ сынами, отчичъ; Михалъ
Гвоздь зъ сынами, отчичъ; Стасюкъ Маштырка, отчичъ; Совостюкъ Маштырчичъ, отчичъ,—
дымовъ пять. Тые вси служатъ на кождой нед ли по два дни, а бояринъ Григорей Чемерица шляхтичъ вольный и зъ хоромами своими. И на томъ я, Войтехъ Романовичъ,
при лист своемъ противномъ, взявши отъ его милости пана Миколая Есьмана реестръ
подъ печатью его милости и съ подписомъ руки, такъ тежъ подъ печатьми и съ подписами рукъ людей добрыхъ, съ чимъ есыш тые им нья взялъ и съ чимъ зась его милости
поступити маю, далъ его милости пану Миколаю Есьиану сесь мой противный реестръ
зъ моею печатью и съ подписомъ руки моее, и ку тому за устного и очевистою прозьбою
моею печати приложити и руки подписати свои рачили до сего моего реестру люди зацвые, ихъ милость панъ Юрій Павловичъ Романовичъ, брат* мой рожоный, панъ Давидъ
Гл бовичъ Есьманъ, панъ Юрій Григорьевичъ Куль, а панъ Вацлавъ Капащевсвій. Писанъ у Германишскахъ л та отъ нароженья Сына Божою тисеча пятьсотъ деветьдеснтъ второю, м сеца Августа двадцатого дня. У того реестру печатей притисвеныхъ
пять, а подписъ рукъ письмомъ польскимъ и рускимъ подписанъ тымн еловы: Войтехъ
Романовичъ рукою власною; Юрій Романовичъ рукою власною; Давидъ Есьманъ власною
рукою подписалъ; Юрій Куль рукою власною. Wacław Kapasczewski ręką własną. Который реестръ вышей писаный очевисто признаный за прозьбою пана Войтеха Романовича
есть до книгъ кгродскихъ Меньскихъ записано.
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1592 года.
Изъ рукопнснаго

отд ленія Виленской публичной бнбліотекн. (Отд дъ ннвентарей).

50 Инвентарь им нія Колачковцы (въ Галнцкой земл ), составлены* при передач*, его
въ арендное содержаніе Высоцкому въ 1592 году.

(Inwentarz)
żytków

w Kolaczlcowczack у we wsiach do nich nalieżączych

dwie niedzieli,
м л

wybierania czynsow у dani zbożem, albo pieniędzy za nię у inszych popocząwszy

po ś. Janie^Krzcicidu

w roku 1591 asz do trzech Krolow

w roku 1592,

we

tho iest

iako sie od pana Zaporskiego Kolaczkowcze odięly, po wysczie arendy lego, a dotąu

l t Г kiedy sie panu Wysoczkiemu w arędę podały, kiedy у Kropiszcz, który tesz bił od
pana Kuczkowskiego

od Jana świętego odyął sie

у odtąd pożytki brały sie

asz tesz do

trzech Krolow.

Kołaczkowce.

Miasto Rołaczkowcze, stare.
Flor.
Dynisz z Ratusza małego oddał czynszu 3
Walenty, woyth, wolny.
Kalin
' '
Pakosz
• •
Łuczka Popowicz
Andryczowie, Pułkaczowi szynowie .
Paweł Kalowicz, prze ubóstwo

2
2
2
2

••

Brudny *)
' *
Malinowski, pustki
Malikowa, wdowa, zubożała.
Liesko oddał
. . . • • • • • '
Rzepczyaa, prze ubóstwo
. • • • 1/1
2
Michałko
. ••
5
Jaczko Babicz
1/10
Matwiey, zięcz Babiczow, ubóstwo .
2
Iwan Dobraszewicz
2
2
Iwasko Głuskowicz
•) Въ подлинники вырваво.

Flor.
2
Onysko Jurykowicz . •
Paweł Krawiecz
« 2
Iwanko Jurykowicz . . . . . . . 2
Timko Kalewicz . . . . . . • • 2
2
Stasz Czysczak
Sienko Wankowicz
Siema, ten zubożał.
Twardochleb, zubożał.
Zelesko, na Tatarinowskim .

. •• 2

Misieczko
Karpiecz . . . ' • • • • • •
Kisielicz, gdzie syn Karpczow ucziekł.
Misz Ci . . . owicz, prze ubóstwo.
*\
A
A.
Sobczio
. . . . . • • • • •
Woytek Bednarz, na robocie.dworney,
у odrobił wszitko.
*) Въ подлинннк

вырвано м вто.

2
2

1/10
2
2

-
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Flory.

Flory.

Kupczicha, wdowa, prze ubóstwo, gr. 12
Biełka, wdowa, gr
• • 12
Sawka w Bednarzowym, gr. 12, prze
ubóstwo nie dał.
Wasilicz
3/6
Wataman Dżurowski, czo upopa dom
kupił, nie dał nic, abowiem pop

to opłacza, a szam sie nazatyłku
zbudował.
Jaczko pop, isz sie dziesieczina z
niego wzięła, dał . . . . . .
Symko
Proczvk Wichtowicz

2
2
2

i a s t o Ко ł ą c z k o w cze, n o w e .
Janko Pałyska
Morasko Wasiuta
Iwan Czarę wicz
Artysz Moruskowicz
Petrasz Uzryiwawicz
Mikita
Kupczyk
Sieman Litwiuiecz, zubożał.
Misko Krawczenis
Łuczka Sarachman

2
2
2
2
5
2
2
2
2

P o d s a d k o w i e

Misz Kuśnierz, isz nie siedział na
urocze, robił drugim
Andrey Borakow
Gronicza
Charko
Jeremij
Filip Dulasowicz .
Iwanko Szewczyk, puste.
Iwan Kiełbaszą, puste.
Ihnat Głuskowicz

2
2
2
2
2
2

2

o b u m i a s t .

Czi po gr. 12 winni dawaez.
Groszy.

Groszy.

Hrycz Hanin
Wołoszyn
Hrudzisty, pustki.
Jeremko
Wouton, pustki.
Liesz, pustki.
Daniło, pustki.
Tymko, dziesiętnik.
Iwan Łucziczin

12
Jakub Pasiecznik, wolny.
12
Karp Onuczkowicz
12
Susko
12
12
Martusz, pustki.
Оіеха Poczycz, pustki.
Skibczyna, wdowa
12
Fedoricz Jurikowicz
12
Kurilicz
12
12
Namaida, leśny wolny.
Młyny Kotaczkowskie 2; płaczą z obu fl. 220, do tego liski 2, albo fl. 3/6, to iest
ieden miesczanie trzymaią, a drugi Balinczanie, czo na poły rozdzieliwszy przydzie z iednego młyna na rok fl. 136/18; wziąłem od miesczan z młyna fl. 60.
Gorzałka, browary у słodownia z ratuszem. S tego daią na rok areDdy fl. 70. To
trzymał Jonasz, żyd z Uszczia, nie dał nicz.
Jarmark Kołaczkowski. Wziąłem tego roku z jarmarku fl. 330. Spasane. Walenty,
woit, za fl. 26. Thego spasznego dawał sprawę, isz oddał panu Zawadzie fl. 12, który
tam mieszkał od x—a iego mczy, iam nicz nie wziął.
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Jatki trzy, s każdey na rok daią fl. 2 у łoiu bezmien. S tych jatek Karpiecz z Łuczką
dali fl 2. Misa nie dał nicz у rzezi nie bił.
Oczkowego od świni, ze wszytkich wszi dostało sie przesz woita Kołaczkowskiego florynow7/l5. Oczkowego od pszczół, biorączgr. 1 od ula, gdy zbywało nad dziesiątek, wziąłem
gr 9. Pszczół dziesiczinmjch wziąłem uljow 9.
Świni у wieprzów dziesiezinnych wziąłem od Waszila Michałkowicza z Dmitrem świnię 1. Paweł Krawicz, okupuiącz świnię, dał mi gr. 16.
Summa pieniędzy s tego miasta fl. 506, gr/ 15.
(Собственноручная подпись) And. Mireczki poborca.

Chonickowczesioło.
W tym siele płaczą z dwórziszcza flor. 3, chmielu maczę 1, albo groszy 12, kur 2,
iaiecz 12 albo groszy 2 7«; m to Оіеха Clilistuuowicz dał fl. 6; Łukasz za kury у za
chmiel flor 3/8, isz dał chmielu poł maczę; Wasil fl. 3/12; Iwan Szowka fl. 3/14 winien;
Marczin Chysczuk fl. 3/14; Obertynski fl. 3/14; Wańko zubożawszy umarł; Fedor Rudko,
fl 3/14- Olexicha fl. 5. spuszała;. Jeremiy Podsadek gr. 12; woit Podsadek gr. 12.
Summa pieniędzy Hor. 24/6; pszczół dziesieczinnych ulow 3; świni у wieprzów dziesieczinnych 0; oczkowego z Chomikowiecz; wziąłem gr. 9.
And. Mireczki, poborca.

В a I i u с z e

s i ó ł » .

Czi ludzie w Balinczach rozno na czinszu siedzącz, nie iednako płaczą z dworzijszem,
winni niektórzy dawacz żita maczę, albo gr. 45, pszenicze maczę, albo fl. 2, jęczmienia
maczę, albo fl. l/6, owsa maczę, albo gr. 24, chmielu maczę, albo gr. 12, kur 2, jaieczl2,
albo «т. 2; na których zasz dań więczsza, czi zbożem nie daią nicz у nie robią. Łoian
odda^mi flor. 8, a ieszcze winien flor. 1; Ghwedecz fl. 2; tenże za zboże dał fl. 4/24
maczę 1; Mazur, prze ubóstwo, fl. 2, do tego nicz; Wasil Michaiłow, spustosało;
0 W sa
Stefan Juzenieczki fl. 2; tenże dał za zboże fl. 5/6 у owsa maczę 1; Czerewcziclm, zubożała- Juzenieczki fl. 4; tenże na dań zbożmy fl. 2/24, owsza maczę 1; Petrasz Karpacz,
fl 8- Panko puste; Petrasz Michałkow fl. 8; Kaliniecz. fl. 4; thenże za zboże tt. o/b,
owsz'i maczeY Stefan Michałkow łlor. 2: tenże za zboże dał flor. 5/6, owsa macze 1;
Kliniko Sokołów flor. 5, zboża nie daie; . Оіеха Knzmicmc flor. 4
przes ubóstwo
zboża nie dał; Luka Łastowka, dla «bóstwa, flor. 2; Iwanko Serpicz flor. 2, ubóstwo
zboża nicz; llomanicha umarła, spustoszało to; Czarnysz zubożał; Magda wdowa dla ubóstwa, fl. 2; Iwanko Pctrasow fl. 7; Mączko tt. 7; Danczycha fl. 2; to zapłaciła za zboże
fl 5/6 owsza maczę 1; bucz stary, pustki; Ileczko fl. 6, zboża medał; Gzylralka fl. 5,
zboża nie dał; Licsz Maximow fl. 9; Marcyan, prze ubóstwo fl. 2; Łohin, prze ubóstwo
fl 2« Łuczyk Maximow fl. 4; tenże za, zboże fl. б/в, owsza maczcl; Omelyau tł. 5; Ihnat
.luzeńieczki tt. 2, ubóstwo; pop, pustki; Malik obieszon. ubóstwo beł. Podsadkowie me daią mc.
' Buczaczni sioło, tamże przy Balinczach z jednego . • . Ihnat Sirowicz fl. 3; Jarosz,
wataman wolny; Micz, pustki; Alexander Zawodny, pustki; Ileczko, ubóstwo; Liewko
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у Draitr, niedawno osiedli, nie winni byli.

Za trawy pustych dworyscz przy watamanie

flor. 2 zostały.
Młyn w Balinczach, flor. 136/18. Wżyąłem s tego młyna flor. 59/14; od Jakowcza
jałowiczę w czinszu we dwóch złotych wzyąłem, który oszaczowano za flor. З/б, na ktorey
jałowiczy iest tam zamlin flor. l/6. zyego częsczi gromada ukazali. Ten młyn na rok 1592
naiąłem gromadzie za fl. 116, upuscziwszy pierwszego.
Oczkowego od psczoł dostało sie od simn, oczkowego wzyąłem gr. 1.
Summa pieniędzy s tego sioła flor. 194/23, 203/29.
Psczoł dńesieczinnych ulow 15; zatayonych psczoł ulow 8; świni у wieprzów dziesieczinnych 8; na zgonie z laszm dostał sie z Zablotowa wieprz 1; z Borseczowa na zgonie
dostał sie wieprz 1.
Andr. Mireczki, poborcza.

O r e l i e c z

m i a s t e c z k o .

Czi ludzie płaczą na rok s dworzyszćza czynszu po gr. 12, owsza macz .2, chmielu
maczę 1, kur 2, iaiecz 12. Za to wszytko daią pieniędzmi, kożdy z nich flor. 2/14.
Wasil, woyt, wolny; Lazor Duszenka, spustoszało; Borysz Wasczenie fl. 2/14; Michailik,
flor. 2/14; Stefan Popowicz fl. 2/14; Łuczka Panczenicz fl. 2/14; Martyniecz Panczenicz
flor. 2/14; Steczko Pellus, pustki; Steczko Boiko fl. 2/14; Ihnat Niedźwiedź, pustki; Оіеха
Ułanicz fl. 2/14; dziesiatnik gr. 16.
Podsadkowie nicz nie daią. Młyn w Orelczu naznaczono na gromadę у na Wołczkowcza,
płaczą z niego na rok fl. 90 i liskę, albo za nie gr. 48. S tego młyna wzyąłem ratę
iednę fl. 45. Na rok 1592 miałem młyn upuscziwszy wedle roskazauia x—a iego mczy
za flor. 70. Za trawy pustych dworyscz wziołem fl. l/6.
Psczoł dziesieczinnych s tego sioła ulow 6; oczkowego od psczoł dostało sie 0; od
świni dziesieczinnych dostało sie oczkowego do rąk moich groszy 4; ostatek w tey sumie
sprzodku, czo woit Kołacz wybierał.
Suma pieniędzy flor. 64/7.
Andr. Miereczki, poborca.

Woloezkowcze

sioło.

Czi ludzie winni dawacz na rok zdworyszcza czynszu fl. 3/6, owsa maczę 1, chmielu
macz 2, kur 2, jaiecz 12; za to wszytko daią pieniędzmi po fl. 4/26.
Г lor.

F i o r.

Mikita Ihnatowicz, pustki dwór.
Demasz, wataman, wolny.
Jurik Wolczeniec s poł dwór., pustki.
Iwan Kuzmicz
4/26
4/26
Wasz
Оіеха Rozyczeniec . . .
4 / 2 6
4/26 I Abramiecz
Sawka
4
I h n a t Dumicz
/26
Małik Filipicz . . . . . . . . 4/26
Icłmat Łazurowicz . . . . . - •
Selnźycka z Iwanem
.4/26
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Flor.

4/26

Hrin Romanowicz
Popadya, wdowa .
Andrzey Fedorycz
Iwan Onyskow .

Flor.

Malik Romanowicz z Chwedorem Lit-

. . . 4/26
winem
••
. . . 4/26
Paus . . . .
. . .
4/26
Danisz Woronicz - . • • • • • *
. . 4/26
Wasil Motrycz, gdzie Samuiło . . .4/2b
'nic. Psczol dnesiecmnycb wybrało sie ulow 7; zatajonych
omowego pieniadzmi wziąłem gr. 9; swmi у wieców dzwsiesielie na uroczysku/ które zowią Skowiatyncze nakoszono
, . ....

i

;

„„V.

Suma pieniędzy s tego sioła flor. 81.

Popielniki

у

^rc-7xrłbiph st,Vrt 64:.

p o b o r c a

.

S m u k o w sioła.

na rok cinszu
po fl. i У chmielu maczę, albo gr. 12.
cinszu po
tych siołach płacz,
1/12 i Wasil Malewicz
hi
chmiel
1/12 .
Dmitr stary, to
Seman Kowańko . .
1/12
Fedor Filipenie . . cnmiei
• •
15
Samuiło Kowańczycz ubóstwo, gr.
Androsz Prokopow, puste
1/12
Dmitr Macewicz
1/12
1/12
Matiasz .' . • •
Wasil Markowicz • • • •
puste.
Kuzma Symczenie
1/12
Jakimiecz Markowicz . . .
1/12
Bratko Symczenie . • • •
1/12
Karp
' '
1/12
Kirisz Nikora
Оіеха, zubożał.
1/12
Hryn Misiów
1/12
Griga . •
1/12
Jaczko
lhnat Alexandrowicz, puste
1/12
Andrey Kuryow . . • • •
Оіеха Pryian, zubożał.
1/12
Fedor Wanieua
Iwan Skinder, puste.
Wasil Ułaiko, puste.
Iwan Juczkowicz, puste.
1/12
Łaskow Romanowicz
1/12
Ł a w e r
Ilko, Iwankow syn . . .
1/12
Malik, Hołowczin zięcz .
Seman, puste.
1
Petrasz Michailiczenie . Andrzey Chymczyn
. 1
Andrey Miczycz, puste.
Iwan Pindzyk
1/12
Seman Skołodrycz • • •
Iwanasz, wataman, wolny.
1/12
Stefan Manuilczeuie • Ostapiecz podsadek dawał ..gr. 15,
1/12
Iwauiecz Natalczenie • •
przyłączył sie do Malika na dwo1/12
lhnat, Tryzubow zięcz •
riszcze, nie winien dacz dani; drudzy
1/12
Piotr, Malow syn . • •
podsadkowie wszisczy nicz nie daią.
1/12
seman Malewicz
,. Z młyna wzyąłem fl. 30, a na
Młyn. s którego p l a c * «. 70 у liekę, albo gr.
flor. . , . • • '
*ч „„„cciłem Hor. 10 areudowa
)
rok
*) Въ подлипиик

вырваао.
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•

Psczelney dziesiecziny ulow 7; zataionych pszczół ulow 6; oczkowego wzyąłem gr. 27,.
świni dziesieczinnych wzyąłem 3. Suma flor. 69/24. • • •
Audr. Miereczki, poborca.

C b l f e b - i c z y n

sioło.

Onysko, wataman, wolny; Iwan Gawriłowicz, flor. 4; Mikita, puste; Jeremczycha
у Manko fl. 4, prze ubóstwo; Ławer Słotułko fl. 5/15; Ihnat Fedorowicz fl. 5/15; Maхітіспа, puste; Onysko Spytkowicz, zubożał, fl. 1/18; Sawa flor. 2/22'Д.
Za kury wzyąłem od nich gr. 11. Czi ludzie płaczą cziuszu z dworyscza po flor. 2,
pszenicze maczę, albo fl. 2, chmielu macz 2, kur 2, jaiecz 12. Za to wszitko, krom kur
i iaiecZj po fl. 5/15 płaczą dworyscza, a isz poubożeli, rozno siedzą у opłaczaią czinsze,
wedle umowy у postanowienia zdawna z nimi.
Podsadkowie nie daią nicz. Młyn narzuczony na gromadę, płaczą na rok flor. 80.
Wziołem z młyna flor. 28, a na rok 1592 wedle roskazania хіесіа iego mości za fl. 70
arendowałech im, upuscziwszy fl. 10 у liskę.
Dziesięciny psczelney ulow 3; zataionych z osobna ulow 5; oczkowego gr. winni 16;
świni dziesiecinnyćh 3; siana uczyniono styrtę 1. Suma flor. 51/21.
Audr. Miereczki, poborca.

T r o i c z a

sioło.

Czi ludzie daią czynszu za rok po fl. 1, chmielu maczę 1, kur 2, jaiecz 12, uczyni
za wszytko flor. 1/14.
Jurik Filipowicz fl. 1/14; Pańko Briukowicz fl. l/l4; Dołżanka, puste; Hrin Klimowicz fl. 1/14; Nikifor fl. 1/14; Wasil Hawriłkow. ubóstwo fl. 3/18; Kuriczek fl. l/l4;
Tymochwiey fl. 1/2 у chmielu maczę 1; Fedor Turul fl. 1/2, chmielu maczę 1; Juruch
Warczenie fl. 1/2, chmielu maczę 1; Michaiło Lubsowicz fl. 1/2, chmielu maczę 1; Fedor
Bończenie flor. 1/2, chmielu maczę 1; Fohauczeuie, puste; Pauczycha flor. l/2, chmielu
maczę 1; Mikita Semaniow fl. l/2, chmielu maczę 1; Chwiedor, Kriżyn, zięcz, puste; Mełanka Kuzicha flor. 1/2, chmielu maczę 1; Andrei Popowicz. puste; Czuriłko, wataman,
wolny; Lazur Lubszicz fl. 1. winni za kury gr. 2 у chmielu maczę 1.
Podsadkowie nie-daią nicz. Sad iest wkoło czerkwie przy tym sielie, s którego, gdy
dobrze zrodzi, płaczą gromada flor. 10, czasem więczey; terasz, • iż zle rodził, wziąłem
z niego fl. 7; siana w tym siele uczyniono styrte, 1.
Dziesiecziny psczeluei ulow 4; oczkoivego winni, krom watamana, gr. 23; świni dostało
sie 3. Suma flor. 27/20.
Audr. Miereczki, poborca.

Z ał u сz e

sioło.

Czi ludzie podworysni winni dawacz do roku czynszu flor. 2, chmielu macz 2, albo
gr. 24, kur 2, iaiecz 12, ucziui za wszytko flor. 2/26.
Klim, wataman, wolny; Semau Dumo wieliki flor. 2/26; Wasil fl.- 3/26; Artym,
flor. 2/26; Onusko fl. 2/26; Kost fl. 2/26; Wasil Kobyłakowicz fl. 2/26; Michailicha

flor
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0/26; Michaiło Jankuliniecz flor." 2/26; Iwan Bieliey flor. 2/26; Olesa Maximowicz

flor.' І-ш

urocze ten winien beł dacz jescze fl. 5, ale sie dan z mego brała у aren darz

zakazał, aby nie dawał więczey. Pop flor. 2.
Podsadkowie płaczą z domu po gr. 12, po potmaem

chmielu, albo za me gr. 6, ко-

kosz у iaiecz 12.
m.
Ihnat Kuzmicz groszy 19; Onofrey groszy 19; Onysz, pustki; Jurko groszy 19,
,.
„.,
. K w i t ОТ0Ч/ 1Q- Teremii groszy 19; Chomik u . Ш .
1 Q
Mikita Policz groszy 19; JVOSUK Огоьгу i y , jeieuuj „
j
,
- Dziesięciny .sczelnei s tey wsi «łow 10; zataionycb psczol ulow ^
J
^
^
l
groszy 12; świni dziecinnych
2; efcna na pustych dworysczach stogów 2. Summa
flor. 38/3.

P r z er ow
Takimże sposobem czynsz płaczą, yako

s i o ł o .

у Załuczanie у podsadkowie, także iednaka

powinnosczy.

Flor.

Flor.
O

Pop
Wasil Borysowicz
Mielnik
. . . .
Sieman
. . . .
Dmitr
Iwancze . . . .
Mikitasowicz
. .
Mikita F u k . . .
Daniło
. . . .
Kowal, ubóstwo .
Iwan Łuczicz . .
Wasil Dudkowicz

5
5
2/26
2/26
2/26
2/26
2/26
2/26
o
2/26
2/26

Chwedor Magoriczka
J u r i k Gubarowicz
Audruszko

. •

•

Dań
Jaków
. . . .
Markulecz . . .
Semańko .
Graduł
. . .
Iwan Greblicz .
Sawka . . . .
Jewka . . . .
Dziesięciny ршеіпеу

2/26
2/26
2/26
2/26
2/26
2/26
2/26
2/26
2/26
2/26
4

Podsadkowie.
Iwan Gołman gr.
Iwan Tereburka gr.
Jakimiecz gr
Hawrysz gr.

19
. . . . . . 19
19
19

Abram, pustki.
Nastia, wdowa, gr
Uliyana gr
Fedor Dudka gr
Maryika gr

19
19
19
19

Michailicha, pustki.
Махіпі gr

19

Iwauczuł, pustki.
Kuzma
Chwedor chromy
Steczko gr.
Andreiko

1/7
1/7
•. .

Mikita Mielnik
,
Skałka, dziesiątnik, wolny.
Stefan Telefa, winien . . . . . ,
Młyn flor. 60 у liska, albo gr. 48
Wziąłem ś tego młyna flor. 30

19
1/7
1/7
1

ulow 2; zataionych psczoł ulow 5; oczkowego groszy 14 wzyałem;

świni у wieprzów dmesiecinnych 2. Suma flor. 114/ . • •

-
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S o p o w s i o ł o.
Czi

ludzie płaczą na rok s" czałego dworyscza, isz drwa wożą do bań, po siedmi złot.
Flor.

Iwan Wasilkowicz s czałego dworyscza . . . .
.

7
Chwedor Wielki s czałego . . . . 7
i Andrei Woityk s pułdworyscza . . 3/15
7
Iwaniecz, syn Jurczow
7
Wasil Fustułowicz
7
Łuczycz Pontycz
3/15
Paweł Barannik
Charmuszycz, pustki.
Iwau Mielnikowicz
Liesko, zięcz proskurniczyn

7
. . . . 7
3/15
Wąsko Falko
Kowalicha
. . . . . . . . . . 7
3/15
Michaiło Bendzei
7
Chwedor Koslak
7
Truszyk
W a s z , J u r c z o w z i ę c z . . . . . • 3/15

Bania

Flor.
JaczKO Maximczy s czałego dwora
flor. 2; ten na posłudze iest, dla
tego mniei płaczi.
Jaków Jakimiczow
Sawa Liewiczow
Dworzyszcze iedno puste.
Chwedor Batulewicz • . . . . ;
Liesz, Onuskow zięcz
Iwan Weryżycz
Kurilo Kurik
Jauko Lach
Marczicha
Michaiło Kopiczow
lwach, dyak, na popowskhn
Hawryczicha
Оііеха, wataman, wolny.

. •
• .

7
7
7
7
7
3/15
7
7
7
2
7

solna.

Przy tey wszi iest banya solna, przy ktorey szą trzy czereuy, czo na dwór na nich
soi robyą; do yednego czereua dodawali drew Kuidańczanie,
a do dwóch chowano drywowozy za pieniądze dworskie, ktorem płaczono na rok iednemu flor. 20, drugiemu 11. 22
у strawę, iako szerzey iest o tym w inwentarzu. The czereny czyniły kożdy s nich na
tydzień flor. 2/27, abowiem wydawano z iednego soli tołp tysięczy 36 у drugich takiesz;
którą soi przedawano tysiącz po gr. 2; przestoianki dla złey drogi, prze niepogody, to
iest gdy czeren stał, próżno nierobiono na nim у takiesz dla świąt, wytrączano im niedziel
kilka w roku. A isz po morowi złe lata padły, czereny opustoszały, drw . . . z dwora
nie chowano. Ludzie tesz wymarli . • • Kuidanczanie zwłaszcza nie podużali drew dodacz
na czeren, isz ich nie wiele zostało, przeto terasz wożą drew, ile mogą, który czeren dla
małosczi drew czyni na tydzień gr. 50. Na drugi, czo drywowozowie wozicz mieli, przymuszono znowu, iako у zdawna bywało, aby dodali drew Sopowiame, a czinszu im umieszono za to; ten czeren czyni na tydzień fl. 2/27, bo z niego wychodzi soli tołp. tysięczi 36.
Trzeczi, isz drywowoza niemasz, naimuią iako mogącz, dayą z niego na tydzień po fl. 1.
The'trzy czereny uczynicz, iako sie z nich poczęło bracz, anno die 7 Julii asz do trzech
Królów in a°. 92, iako sie Wysoczkiemu podobało, to iest, za 26 niedziel, z yednego
biorącz na tydzień po flor. 2/27, uczyni flor. 75/25; z drugiego, biorącz po gr. 50, uczyni
flor. 43/10; z trzeczego, biorącz po flor. 1, uczyni flor. 26.

— 42$-•
Sumą z tych trzech przydzie flor. 145/5.
to wziąłem pieniądzmi od Оіеху, watamana, flor. 125/27; do Usczya odesłały sołf^
N a
połbeczkow 10 у tołp tysieczy 36 za fl. 8/27. Potym odesłał do Usczya tysieczy 56 ш*г
fl 4/20 Przestoianki tydzień wytrącziłem fl. 5/201
'
Czerenow ludzkich 5. S kożdego daią na. rok, które szamisz poddani trzimaia; у ш*<
inch robią, za wiadomością watamanową po fl. 16, to iest przy iednym oknie, przy dworskich czerenach trzech, szą ludzkie dwa.
1) Sawa dzierży dwie, z niego fl. 16; 2) wataman,, z niegoi fli 1:6; n^Bołszowie
-okno drugie, tam dwa czereny; 3) Kluczowczy flor. 16; 4) Hawryszfl. 16; ш Яетг<*
пог сге okno trzecie, czeren ieden, drugi .-spustosz* 5) Marczicha fl. 16; wziąłem s tych
Diaczi czerenow za połroka fl. 24; zostaią winni tey raty s. tego półrocza 11. 16.
Mhm v karczma flor. 115 у liszek 2; albo flor. З/б, wziąłem' s tego.młyna s karczmy
flor. 22, to iest od świętego Bartłomieia, iako arendy idą, asz do trzech Krolow w roku
92 zostaie winien flor.
' Dziesięciny s psczol dostało sie ulow 15; zataionycli pscsol ulow (?), oczkowego wzyąłem
gr. 0; winni oczkowego gr. 57; świni dziesiecinnych 3, do tego oczkowego wzyąłem gr. 8;
siana 'przy tym siele uczyniono stogów 12.
Siunma fl. 330/5.

L u с z a

s i o i o.

W tym siele powinni placzicz do roku, czo na połdworyszczacb siedzą, po fl. 3.
Mikita watamau, wolny.

I Roman
R o m a n Baliutewicz
J u r k o Kucz- .
Pawlik Bebenko . . . « . . . ' •
Iwan Litwin
. . . . . • ••
K u ź n i a y- J a k i m • B a l i n t o w i e z o w i e
T o m a , J a r e m c z o w szyn . . .
J e r e m i j . •. . . • • • • •
Żuk
. . . . . . . . . .
Kost Otanczow
. . . - • • •
Onofry C z w i t k o w i c z
M i k o ł a y , F e d o r c z y n - zięcz . •
I h n a t Semkowicz-. . . • • •
Zostali winni gromada
. . .

3
3
3
3
3
3
Griga
3
Artim . . • • • • • •
3
Chwedor Łytko • • • •
3
Piotr Zagnit
3
Kost Ułayczycz . • • •
3
Manuiło •
3
Anton Ułayczycz • • •
3
Andruszko watamanowicz
w niey cmenow 5, dworsb ieden,- na który
• Bania
Bania solna
solna przy
przy tey
tey wszi; $щ w mey czerenow o, ™ « « — . - ™
d
dodaią drew; ten czyni na kożdy tydzien fł. 2/27, в ktorega przydzie » ten
m в tego
g czerena fl.. 53/15.
/
żenią mego fl. 75/25; wziąłem
Przy teyze bani U
Wasil Połupanowicz dał
Iwan Połupan . . . •
Jakimiecz, ubóstwo . .
Roman Migoczicz . •
Iwan Draginicz . • .

3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
1/10

пГ4
s których płaczą na rok po fl. 16,, ucini fl. 64; * * t e » e tych ***** Hor
d Młk%
Ш ш кгздш
63/12.' Zostaią winni s czereaow wszytkich z a wi«domosd|Młk%,
czynszu podworyznego, ft. 12.
54
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Karczma у młyn. Z młyna płaczą na rok fl. 20 у kunicz dwie albo fl. 2; s karczилу w polu przy młynie fl. 18 у kunicz dwie albo fl. 2; wzyąłem s karczmy у z młyna
fl. 17/25.
Dziesiecziny psczelney dostało sie ulow 11; załaionych dostało sie ulow 2; oczkowego
winni gr. 9; świni dziesieczinych wzyąłem 2.
Summa fl. 208/2.

R u i d a n c z e

sioło.

Czi beli powinni dawacz po fl. 6 czinszu, aby drew nie wozili na czeren Sopowski, ale
isz wożą, ile mogą, przeto według dawnego zwyczaiu ypowinnosczi daią terasz pogr. 48.
. Michailicha, wdowa, prze ubóstwo, gr. 24; Iwoniecz Liexicz fl. 1/18; Jurko Stoiczycz
fl. 1/18; Dań Siemionczycz fl. 1/18; Seman Tomicz fl. 1/18; Semion Tytycz fl. 1/18;
Jurczycha, wdowa, gr .24; pustek tam siła: iedni po morowi nieosiedli, drudzy zesli precz.
Dziesiecziny psczelney ulow 6; zataionych psczoł ulow 7; oczkowego winni gr. 27.
Summa fl. 9/18.

P o (I fi a i с z у к i s i o ł o.
W tym siele powinni płaczicz czynszu s czałego dworyszcza po fl. 6, okrom kur у
iaiecz.
Flor.

Flor.

Hawrylecz Stepanowicz
3
Pop oddal . . *
2
Andrzey Kwoczka
3
Seman Seworoszenicz
3
Semańko Koluczowicz
4
Daniło
3
Łuczka Nestorowicz . . . . . . .
3
Daniło, Koluczow zięcz
4
Stefan Nestorowicz . . . . . . . .
3
Iwan Sliz у Seman Luczcinszin; czi
Hrihor Mołożenie
3
isz niedawno osziedli у ubóstwo,
Semanko
3
telko złotych 4 z dworiscza winni
Iwan Mołożenie
3
beli dacz, od których wzyąłem
Marko Axamitowicz
3
wołu, iaki mieli, szaczunkiem у
Michaiło Petrikowicz
3
doscz błahy, we trzech złotych,
do tego wziąłem pieniędzmi od
Iszaj
3
Kostyk
3
nich gr. 30.
Ihnat, zięcz Fedorow, dał . . . .
3
Fedor
3
Seman Petrików . . . . . . . .
3
Sawka . . . . . . . . . . . .
3
Ułaszin Nestorowicz . . . . . . . .
3
Liesz Mielnikowicz •
4
Iwan Nestorowicz
3
Mikita, Chwedczy syn . . • . . .. 3
Оіеха Haiduk
. 3
Awdziey z Iwaskiem
4
Kuzma
5
Luka Masiowicz
3
Seman
Balaczko
3
Jurko Grabowieczki
3
Оіеха Nestorowicz
3
Za kury у iaicza Petrika wataman oddał mi gr. 28.
Karczma у mtyn fl. 42 у liske albo gr. 48; wziąłem z młyna od woita Kołaczkowskiego fl. 15, s karczmy zostaie karczmarz winien fl. 12; na to pan Zachariasz wziął gr. 6.
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Dziesiecziny psczelney ulow 18, zataionych psczoł ulow 1, oczkowego winni gr. 20.
Dziesięciny świni wzyąłem wieprzów 8, oczkowego od świni wzyąłem gr. 2 1 . Summa
Andr
ireczki
115/19
* M
poborcza.

P r o k m o s n a

sioło.

W tym siele płaczą z dworyszcza czinszu po flor. 3, przeńicze maczę albo flor. 2;
jęczmienia maczę albo fl. 1/6; proszą maczę 1 albo gr. 40; chmielu maczę 1 albo gr.
12, kur 2, iaiecz 12 abo gr. 2.
Pop oddał fl. 2; Iwasz, puste; Kurilecz za wszytko flor. 8 у owsza maczę 1; beman Sidorowicz za wszytko fl. 8/24; Iwasko Kurilczow fl. 8, owsza maczę l ; Ustyan,
Kurilczowszin, na urocze, flor. 8;- Stefa, puste; Jakowiecz, ubóstwo, za wszytko winien;
Łucz Urbanowicz dał flor. 2, zboże winien, isz ubóstwo; Trifiecz, puste; Martiniecz Urbanowicz flor. 3, zboża winni, ubóstwo; Seniecz fl. 8, owsa maczę 1; Chwedor, Łuczein
zięcz, na urocze, fl. 8; Ułaszyn Sidorowicz, ubóstwo, flor. 2; Łucz, ^yataman, wolny.
'podsadkowie nie daią nicz; dziesiecziny psczelney ulow 16; zataionycli psczoł ulow 2;.
oczkowego, od tego gr. winni 15; swinney dziesięciny wieprzów 7; oczkowego od świni wzyąłem gr. 20. Suma flor. 58/16.
Andr. Mireczki poborcza. ;

W l a d y c z y n

s i o ł o .

Czi ludzie tęz powinnoscz winni, iako у Prokmosnianie.
Kondrat Chuchnowicz, na urocze, flor. 10; Jeremij. Liewanin syn, puste; Mikita fl. 3,
owsza maczę; tenże za przeniczę у insze rzeczy flor. 5/; Skoropadycha, ubóstwo, flor. 4;
Hriczko Litwin, ubóstwo, fl. 2; Hlewania, na urocze flor. 10.
Dziesięciny psczelney ulow 10; oczkowego winni gr. 11; od świni oczkowego wzyąłem
gr. 12. Summa fl. 34/12.
Andr. Mireczki poborcza.

Rossochaciecz miasteczko.
Winni dawacz czynszu do roku flor. 2, kur 2, jaiecz 12; Grzesko, puste; Kornya,
winien, Ilko Koziemaka, ubóstwo, fl. 1; Iwaniecz Sidorowicz fl. 2/2; Juzko Filowicz fl.
2/2; Makar, winien. Hauriło fl. 2; Seman Dynisowicz ucziekł, Seman Martinow fl. 2/2;
Timko Dynisowicz fl. 2/2; Petrasz fl. 2/2; Jaczicha, puste; Оіеха, fl. 2/2; Martin Sidorowicz fl. 2/2; Boiko, puste, у Mikita.
Podsadkow 7, czi za kury у jaicza po gr. 2 płaczą i winni, nie dali nicz.
Młyn, który zowią pod Dsiurkowem: płaczono s tego młyna na rok fl. 30 у liskg.
Terasz postąpił był z niego płaczicz Łuczyk, wataman, po czterdziesczi złotych, przecz
liski. Ten młyn przyłączyłem do WinogradzMego у wespół go opłaczacz winni w jedney
sumie czi, czo "Winogradzki trzymaj.
Dziesięciny psczelney ulow 10; zataionych ulow 10; oczkowego winni gr. 9; swinm
dziesięciny dostało sie 2; oczkowego od mini wzyąłem gr. 2. Summa fl. 17/19.
And. Mirecztó pob.
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W i n o g г a d ш i a s t o.
Gzi płaczą ż dworyszcza czynszu po gr. 12, owsza macz 2, kur 2, jaiecz 12. To
jieniędzmi wszytko opłaczaią; daią za to, krom kur, po fl. 2.
Flor. |

'

Flor.

Chwedor Jemczewicz
2
x. jego m. do Komarna chodził
Lwasfco Kimikowicz, puste.
za naimem, przeto te dwa złote
Zacharko Matei
2
wytrącziły sie mu; nie dał nicz.
Iwasko Czirka, ubóstwo.
Stepan Soczewicz
•
Jakowiecz Spak; tam niedawno iny
Martyii Lienkowicz, zubożał. ,
2
osiadł, puste było.
Pop . . . .
Kusiurka, у tam niedawni iny osiadł
Woitek, rzeźnik . . . . • • . • . 2
na pustym.
Jeremko, ucziekł,
Daniło Dudka
2
Onysko Bfidnarzowicz . . . • • .
2
Hrinczewicz
2
Harasimko, ubóstwo . . . . • • l/l 2
Kuz Bednarzowicz, na urocze . . . 1 0
Оіеха, dziesiętnik, na posłudze, gr. 24
Michałko Groaiowicz . . . . . .
2
Makar Hubarowicz
2
Mikita Płankowicz . . . . . . .
2
Filip Makarowicz
2
Andrzei Szumkowicz
2
Masiutka
• 2
Lazko
2
Оіеха Dubiey
2
Kuzma
Duinien,
Seń
Mielnikow,
Roman, na urocze, 8, 60, w iem sie
puste, i Izajr, woyt, wolny.
dań psczelna, wzięto.
Mączko. Ten za wołowcza z wołmi
Podsadkome nie daią nicz.
Młyn WinogradzJci fl. 240 i liskę; s tego młyna dawano pierwey fl. 240 za dobrych lat, isz beto kamieni 4 у stępy, to iest był drugi pod dworczem młyn, dwa kamieni
w nim beło; do tego była słodownia у browar. Then młynek pod dworczem, isz zdawna
spustoszał у znaków nie masz, gdzie był, takiesz browara, ani słodownie nie maią, zniszczało;
to w mor у ieszcze dawniey byli ludzie barzo obciążeni tym, przeto, za pozwoleniem jego
?> m., upiseziłech im na tym młynie fl. 50, arendowawszy go im za fl. 190; do tego
przyłączyłem im młyn Rossochaczki pod Dzurkowym, s którego był post%pił Łuczyk, wataman, fl. 40. Zrąb na słodownia pozwoliłech im wzjącz z dwora Kołaczkowskiego, który
to młyn у s tym tam Rossochaczkim trzimaią terasz Łuczyk, wataman Prokmosnianski,
Tymko Dyaigowicz z Rosoehaezca, Kurileez у Kuz Bednarzowicz za pewną sumę pieniędzy
fl» 230.
Wziątem s tego młyna od Łuezyka» wafee»aa, fl. 30; wziąłem z młyna od Tymka
IMaisawieza fl. 25; wiifłem z młyna od Кшуа fl» 28; wziątem s tegosz n*łyna od Kurilcza fl. 27.
Trawy pmtyśh ігшуш,
isz ich віе kupowany kazałem pokosiez na folwark.
Trawy фі\дгапкщ » które, by wato przet l ^ , gdf ieh kapowano у niebywała taka
sarpauia» ototo nich» fl. 36, które isz terasz sobie przywłaszcza pan Potoczki do Cmr-

_. 429 -łowcza у Tyskowiecz, nie mogły sie przedacz у beło doszycz kłopotu około nich, broriiącz
tego biyało sie-chłopy s tamtey strony, koszy im łamano у brano у rozmaite przykroscżi
grzbiet chłopów pana Potoczkiego uczuł, przecie ukradkiem kosili trawy, za które iednak
wziąłem od Grodzę s Tyskowiecz fl. 3; wziąłem od Woicziecha s Tyskowicz fl. l/20;
wziąłem potym od Tyskowian fl. 2.
Dziesięciny psczeln&y wzięło sie z Winograda ulow 15; zataionych psczoł ulow 2;
oczkowego wzyąłem gr. 9, a winni gr. 8; świni dziesiecinnych 5; oczkowego wzyąłem gr.
11. Summa fl. 169/16.
And. Mireczki poborcza.

Folwark Winogrddźki. Obora.
Od pana Zaporskiego odebrałem bydła pospolitego: krów doinych 21; jałowicz 4;
buhaie młode 2; buchaik roczniak 1; woł stary 1; jałówek rocznych 11; wolikow rocznych 13; czieląt a. 91, 21; świni pospolitych s młodymi podswinki 27; prosiąt małych 15;
gęszi starych 15; gąsiąt 25; kur 16; psczoł w pasiecze starych у z roiami ulow 212.
Bydło, czo skąd przybyło do. folwarku za dzierżenia mego.
S Kropieczkiey włosczi od Kozubcza winy złodzieiskiey, czo beł konie pokradł, wołów młodzików 2, od tegosz jałowiecza 1; s Kropcza od Jurika Ucznina w pieniądzach
arendy młynskiey we czterech złotych wołek błahy 1; s Kropieczkiey włosczi s Sienki od
Sienią z młyna w dziewiączi złotych wziąłem woły 2; s Podhaiczyk od Iwana Sliza у
Semana Łuczcina we trzech złotych czynszu wzyąłem wołek 1; wołów z Wołoch z dzierżawy
Soczawskiey, czo beło wzięto Steczowi z Usczya 10, gdy iezdził s panem Zawadą na stronę
jej mczi paniey podczasziney dzisieiszey kupowacz dla pogrzebu jej m. paniey woiewodziney Podolskiey nieboszczki, zagrabiłem za tę 10, czo Steczowi wzięto w Wołoszech, wołów 14; woł s Troyczy w winie od Panka 1; cieląt a. 92 pan Zacharyasz, w czynszu
wziąwszy, s Kołaczy oddał byka 1 у jałowiczę; od Jakowcza z Baliniecz w czynszu jałowicza 1•
Boschod wszytkiego bydła. Wołochom do Usczya pauu Jeremiyowi, panu Draganowi, panu
Pocharnikowi у mszim za roskazaniem x. jego m. dałem wołów 8, jałowicz 2; panu Wysoczkiemu,
arendarzowi Kołaczkowskiemu, przesz pana Zeliska, dzierżawcze iego tamesnego, oddałem: krów
doinych s czielęty 18, jałowicz 2; buliay 1, jałówek a. 91 10, byczków 9; panu Łastaiskiemu oddałem do rąk na prowadzenie do Litwy xięznie jej mci na kuchnią у do folwarków: wołów starych 5, wołów młodzików 12; wołów wołoskich grabieżnych 9, krów
z jałowiczami 19, byczków a. 90 4; jałówka 1; czieląt a. 92 6; buhay tegosz bydła zginął, gdy do Kropcza prowadzono ie; wolikow trzechletnich zdechły 2; sobie w dom na
żywnoscz kazałem zabicz 1 s tych ze trzechlet(nich). Woiow wołoskich grabieżnych ukradziono 4; woł s tych że wołoski grabieżny zdechł 1. Jałowiczę w dom na żywnoscz kazałem zabicz 1.
Nabiał. Dworniczka oddała masła garnezy 7, sera oddała kop 5, z ossobna oddała
panu Zawadzie na drogę sera p6ł kopy; to wszytko przesz pana Zawadę posttłeffl xęcia
jego mczi do Polski у z ynymi rzeczami. W dota na żywnoscz wzy%łem od niey mtótft'
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odesłałem xęciu jego mczi у z drugimi masły kupnymi przy winyech do Komarna sługą
swym Korzeniowskim. Gziele od pierwiastki zdechło zarasz po odbieraniu obory od pana
Żaporskiego, nie mógł bycz nabiał od tey krowy, panu Zaporskiemu przedemną oddała
iusz beła dworniczka masła garnczy 7 у sera kop 6 od tych krów.
Nabiał a. 92. Wzyąłem od dworniczki masła garnczy 6, sera kop 6.
Boschod nabiału. Oddałem panu Łastaiskiemu na prowadzenie do xiężny jej m. przy
bydle do Litwy masła garnczy 4, sera kop 4/10; w dom na żywnoscz wysło masła garnczy
2, sera kop 1/50.
Słoniny. Z dziesiecziny swinney z imienia Kołaczkowskiego у z dworskich świń у z dziesiecziny Kropieczkiey po poddanych, tudziesz od ludzi postronnych z żeru, czo sie do laszow
naymowali, odesłałem do хіесіа iego mości przesz poddane KropieczMe у Scienczany do Komorna, słoniny połczi 156; sadeł przy tym 30; die 17 Marti przesz Czechowskiego, sługę
pana Zawiszynego, za roskazaniem хіесіа iego mości, odesłałech do Komorna połczi 174,
sadeł 29; Wołochom w Uscziu połczi ]8 у wieprza 1; na czeladź folwarkową połczi 6;
w dom na żywnoscz sobie połczi wysło у czom s sobą w drogę wziął połczi 10; puskarzom
w Uscziu połczi 2.
Krojpiecz. Branie pieniędzy s Kropcza do rąk moich od pana Łastaiskiego у przesz
mię samego od poddanych. Naprzód wzyąłem od pana Łastaiskiego, czom posłał xięciu
iego mości przesz Achmecia, tatarzyna, fl. 60; na wino do Wołoch od pana Łastaiskiego
Йог. 50; do Halicza, iadącz na roki od pana Łastaiskiego, flor. 8; od Kalina s Kropcza
winy za błony wzyąłem flor. 2/15; od pana Łastaiskiego, czom haidukom dał, flor. 2/12;
od Marka z Budżinia wzyąłem flor. 4/13; potym od tegosz Marka wzyąłem flor. l/lO;
Kłopotowski, swiecz, oddał czynszu flor. 2; Hawrysz oddał mi czynszu flor. 2.
Z młyna, który od Panny Maryi Wniebowzięcia narzucził się beł na trzech poddanych
z browarem у słodownią, także s szynkiem likowi Abramowiczu, Miśkowi Kotowiczu у Jurikowi Uchuinemu zafl. 150;. wziąłem od tych trzech z młyna fl. 30; wzyąłem potym od Ilka
Abramowicza flor. 10; wziąłem od Jurika Uchnina flor. 5/15 у wołu we czterech złotych;
Misiek s swey częsczi Kotowicz kupił był na wiosnę dla owiecz dworskich siana za fl. 3/10
u Zaleskiego, wieczey nie wzięło sie od niego.
Z młyna Sczienieczkiego. Za rok od Panny Mariy takiesz miało bycz flor. 100; wziąłem
na to od Lieszia, watamana, flor. 12/25; wzyąłem od Horoskowicza flor. 13; wzyąłem od
Sienią flor 1; do tego od Sienią woliki dwa nędzne u dziewięczi złotych, został ieszcze
winien flor, 3/10.
Myto Kropieczkki Tho my to Kropieczkie brałem do rąk moich począwszy a. die 23 Maij, asz
ad diem 2 Augusti, którego wzyąłem za then czas krzepko, przemyczy broniącz, у od thych czo
na Niznyow sli, a myto do Kropcza przynosili fl. . . . Które to myto ukazał mi beł x. i.
m. у dał na wyżywienie strawne, dothąd, pokiby szię, beło s pola zbóż nie zyfło у folwarczech nie zamogło na żywnoscz; abowiem pustki wszędy beły po arendarzach у stawiło
szie wszytko to, żywnoscz wszelaką kupui§cz, od chleba począwszy у s czelidzią folwar-
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kową, y gdym iusz w Kolaczkowczach częscziey mieszkał, thedy pan Łastaiski s thych że
pieniędzy żył у trawił. Owo nie zostało nicz przy mnie tego, у niewszytkom to wziął,
telko mi pokazał, strawiłem, wydałem, czom przyiącz musział w thęz sumę do rąk
moich.
Thoż myto Kropieczkie, ktoregom sie ya iusz potym ani tykał, ani brał nicz do rąk
swych, pan Łastaiski do rąk swoich wybierał у z onego liczbę czynicz powinien a. die
2 Augusti asz ad diem 2 Februaryi anni 92, którego wzyął у wybrał do swych rąk, o czym
wiem у wedlie regestrow iego, flor. •. . .

Regesir wydawania'pieniędzy na potrzeby i. x. m. w Kotaczkoicczacli у w Kropczu
у czo sie dawało iego x. m. samemu.
Naprsod, Zeromskiemu, pisarzowi Kołomiskiemu, od wyięczia relatii s ksiąg Kołomieiskich czo sie od pana Potoczkiego protestowano o popsowanie zbóż na gruncziech Kołaczkowskich pod Czartowczem, które grunty on sobie przywłaszczał, dałem flor. 2/6. -Ser
Wołoski Sopowski wataman kupił dla x. i. m. za flor. 1/6, serów 8 Wołoskich dla
x. i. m. kupił wataman Sopowski po rożnych pieniądzach po groszy 40, po grzywnie
у po talaru, s których sie dały dwa panu pisarzowi Haliczkiemu; dał za te sery fl. 10;
pstrągów 50 x. i. m. za gr. 10; pułbeczkow 15 na miody dziesieczinne у do Kropcza
wataman Sopowski kupił po gr. 4, za to flor. 2; na prawo flor. 2, gr. 6; na sery у pstrągi
к flor. 11, gr. 16; na beczki do miodu flor. 2; xiążęezyu iego m. oddałem w Komornye,
na czo iest kwit s pieniędzy, czom wzyął z jarmarku, flor. 300; Klimowi, watamanowi
z Załucza, czo siedzyał na mycie przesz jarmark, za pracza, flor. 3; za roskazaniem iego
mości iezdziłem do Komorna w ten czas, gdym oddał pieniądze, 24 Oktobris, strawiłem fl. 4,
Masła faszek 8 x-u i. m. kupiłem za jarmarkowe pieniądze po czerwonimu złotymu, uczyni
za to flor. 14/28. Serów Wołoskich Łuczanie kupili x. i. m. 13 za flor. 11/25. Pstrągów 30
у <rłowacziczkę Łuczanie za groszy 11. Xiązęcziu iego mci die 18 9-bris za pisaniem
własney ręki iego x. mci do mnie przesz Achmeczya tatarzyna, na czo kwitu nie masz,
posłałem flor. 600. W Haliczu, 13 Maij będącz na ąuerellach dla spraw s. panem Zaporskim za wskazaniem iego x. m., strawiłem flor. l/lO. Summa głównych flor. 9/10.
23 Maij Korzeniowskiemu, słudze swemu, na strawę do Trebowle dla extractow s ksiąg
powołanya złodziei, za roskazaniem iego x. m. na Zaporskiego, dałem flor. 0/20; w Haliczu
23 Junij na ąuerellach będącz s strony pana Zaporskiego, strawiłem flor. 3; w Haliczu
panu Michałowskiemu, prokuratorowi, na wyięczie s ksiąg sprawy z panem Zaporskim
у controwersii inszych flor. l/l5; w Haliczu die ead., szukaiącz w xięgach powołania
złodziei na pana Zaporskiego, za wskazaniem iego x. m.. podpiskowi gr. 15; 24 Maij, na
panu Zaporskim szukaiącz w xiegach Kołomeiskich powołania złodziei, dałem na strawę panu
Łastaiskiemu do Kołomei gr. 20; na świątki iezdziłem do Sniałyna, za roskazaniem iego
x. m. s Steczem, mieszczaninem Usczeczkim, dla kupienia wołów na kuchnią, mieskaia.cz
tam dni kilka, strawiłem flor. 5/6; woźnym, czom słał po miasteczkach na targi у po
jarmarkach opowiadaiącz, pr0emyt§, aby myta nikt nie omieyał niezwiklymi gosczinczy,
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raki у sliże dla iej mci p. woiewodzianki gr. 3; za powrozy do promu gr. 4; za piątna
na woły у na owcze gr. 6; pasiecznikowi Kropieczkiemn na myto iego gr. 16; w Haliczu
die 4 Julij, wedle roskazania iego x. m., s strony odbierania Kołaczkowskiey arendy od
pana Zaporskiego, iakim by kstałtem odebracz, ustrzegaiącz trudnosczi prawnych, będącz
u pana pisarza, strawiłem tam gr. 8; w Haliczu die ead., isz mie wody zasły, przewozów
dałem na trzech miesczach gr. 18; w Haliczu die eadem, od wyięczia s ksiąg intercisii
s panem Zaporskim, dałem panu pisarzowi flor. 1/6, podpiski gr.. 15, uczyni flor. 1/21;
7 Julii Kołaczkowcze odbieraiącz od pana Zaporskiego beło kilka przyaczyoł s strony x-a
i. m., pan Jakub Choczimirski, pan Paweł Tureczki, panów Zywaczowskich trzey, woźnych
dwa, kupiłem jałowiecze za źlor. 2, piwa beczek 2 flor. 3/6, za miód flor. 1/18, za chleb
gr. 25, uczini flor. 7/19; z Kołaczkowiecz isz niechcział pusczicz dobrowolnie pan Zaporski,
iusz we dwie niedzieli po wysczu arendy, broniącz sie intercisą, isz sie beł x. i. m. obowiązał pod tysiączem złotych, isz, pusczicz nie miał, iesli by był skody iakie popadł, a
pokazał, isz przed przyiaęioły, na to wysadzonymi, ze nicz nie pokazał, ani mógł, czo by
był przyjaciel uznawał, z obu stron odjęły sie mu у za razem uczyniwszy nan protestatyą,
odesłałem do ksiąg Haliczkich przesz dwóch panów Zywaczowskich у woźnych dwu, którym
dałem s Kołaczkowiecz na strawę у na wpisanie do ksyąg, takiesz czo woźnym gr. 15 dało
sie, dałem flor. 2/25; do Halicza Wasilowskiemu słudze swemu, w sprawie iego x. m.,
na strawę gr. 8; 15 Julii haidukom z Usczya, czo beli przy jei mczi p. woiewodzancze,
gdy sli do Kołaczkowiecz dla psowania żboz panu Potoczkiemu w Kropczu, za miód, piwo
у chleb, flor. 1/18; w Jazłowczu za faskę gozdzi gontowych na poprawę domów w Kropczu
у do Kołaczkowicz flor. 3; 23 July Wasilowskiemu, słudze swemu do x. i. m. z listy do
Sendomirza o sprawach s pany Potoczkiemi daiącz znacz, dałem flor. 3, isz go x. i. m.
zabawił przy sobie niedziel kilka, niewystrawował sie tym, pan Chamiecz dał mu czerwony
złoty poziczanym obyczaiem, czom wroczicz musiał, uczini flor. 4/26; do Halicza na querelle 4 Augusta Korzeniowskiemu, słudze swoiemu, na strawę, gr. 12; 7 Augusta do x.
i. m. z listy do Sendomierza Chwiedkowi w sprawie s pany Potoczkimi fl. 3; 14 Augusta
pod roki Haliczkie, będącz w Uscziu, za pisaniem iego mości pana podkomorzego Kamienieckiego, strawiłem gr. 8; pasiecznikowi Kropieczkiemu na myto groszy 15; w Haliczu
16 7-br. na ąuerellach dałem w.pisnego panu piszarzowi od pozwów 41 na panu Zaporskim
gr. 41; pamiętnego, isz go beło zdano od każdego pozwu po gr. 5, tego uczini fl. 7, strawiłem na ten czas w Haliczu fl. 2; 30 Fbr. w Haliczu na drugich ąuerellach s p. Zaporskim, poszjłaiącz sługę Korzeniowskiego po pozwy, na strawę gr. 15; woźnemu s Tumierza s tymi pozwy do Lubelskiey ziemie, aby ich położył nań w Czerniecinie, na strawę
fl. 2; na tych że ąuerellach wpisnego p. pisarzowi gr. 41; na tych ze rospisuiącz rok
na zgodę sądowi gr. 20; na thych ze strawiłem w Haliczu fl. 2; do Halicza słałem
Korzeniow, sług§ swego, na ąuerelle w sprawie s p. Zaporąkim, strawił gr. 28; thenże
sługa шоу na thea czasz od wyięczia s ksziąg extractow doźywoezja хіесіа jego mczi s
księżna, jej mcią у od wyięczifi intercisj s ksiąg у relaty, na p. Zaporskiego uezinioney,
autentice wszytko у od podpisów panu podstarosciemu dał fl. 4/10; głowamcz dwie De-
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muśz, wataman, kupił dla x. j . m. za gr. 26; die 2 lObry w Haliczu, będącz u pana
pisarza naradzicz sie s strony pana Zaporskiego, у s tym, czom dał od protestatyi na
pana Strzemeskiego o zgon swiny, czo z laszow gwałtownie rozegnał s szkodą wielką x. j .
ra., strawiłem fl. 2/8; л Haliczu die 9 lObris na ąuerellach u sądu od regestru, od pozwów 41 po gr., dałem od minut ziskowych 41 po gr. 5, których p. Zaporski odprzysiągł
od dekretów po przisiędze od dwu zysków po fl. 1 у od inych s tym, czom strawił za
dwa dni fl. 5/15, uczini flor. 25/2; w Haliczu die ead. za controwersie у membramy
grodzkie у ziemskie fl. 1/19; 11 lObris na p. Zaporskim dwa pozwy do Lubelskiey ziemie
słałem o zakład s pozwamy, woźnemu na strawę fl. 2; p. Strzemeski do Baryszy poimał
poddanych dwu Kropieczkich na własnym grunczie Kropieczkim zwaśniwszy sie, słałem ich
zastawacz w więzienyu у świnie zgonne, czo z lasów x. jego ni. wzjął, dałem woźnym
gr. 15; 28 Nowembr. xiądz pleban Usczieczki z iną xiężą w Kołaczkowczach sinod iakisz
mieli, 'za. ryby dla nich dałem gr. 20; głowaczicz trzy Demasz kupił dla x. jego m. za
fl. 3/17; 16 10-bris głowaczicz 5 Demasz kupił za fl. l/2; 20 lObris panu Stoieńskiemu,
pisarzowi Haliczkiemu, za roskazaniem jego x. m. jurgieltu iego dorocznego talerow dałem
100, uczini fl. 120; w Haliczu w poniedziałek przed Narodzeniem pańskim na ąuerellach
strawiłem fl. l/23; w Kołomiei na jarmarku kupiłem dla woznicz x. j . m. kożuchów 20
po fl. 1/15, uczyni fl. 30; w Kołomiei koczów na konie x. jego m. 12 po fl. l/22, uczini
fl. 20/24; głowaczicz 5 dla x. jego m. wataman Łuczanski kupił za fl. 2; głowaczicz
od Iwonasza, watamana. 3 za gr. 26; pstrągów у głowaczicz, czom sam oddał w Komarnie
x. jego m. 13 od Iwonasza za fl. 1; ser wołoski od Iwonasza gr. 27; serów 4 Iwonasz
wataman oddał ieden.za fl. 1, drugi za gr. 15, trzeczi za gr. 21, czwarty za gr. 21,
uczini 11. 2/27; serów 3 od Iwonasza 6 9brs. iedeu za fl. 1, a dwa za gr. 40, uczini fl.
2/10; pstrągów oddał Iwonasz za gr. 12; serów 4 od Iwonasza 21 9brs. za fl. 3/6; głowaczicz 51 od Iwonasza za fl. 2/19; głowaczicz die 15 10-bris od Iuowasza 7, za dwie
fl. 1, za dwie gr. 15, za trzy gr. 21, uczini fl. 2/6; pstrągów małych oddałem x. jego
m. 350 w Komarnie za fl. 3/4; pstrągów x. jego m. przesz Zawadę posłałem 130 za fl.
2;' pstrągów przesz Sażewskiego x. jego m. 90 za gr. 24; do Wołoch poszjłałem po wina
y' dla inszych rzeczy x. jego m. Stecza z Usczia, Kliina watamana z Załucza у Wasilcza
s Kołaczkowicz: kupili wina beczek 7, kożda beczka za 18 talerow, a w kozdy taler gr.
36, furmanom, czo do Sniatjna przywieźli, dali od beczki kożdei po 4 talery, od wystawienia s piwnicze у на woz po gr. 6, tamże myta po gr. 6; na drugim miesczu myta po
gr. 6, w Botusanach po gr. 6, w Czarnowczach od beczki kożdei po czirwonemu złotemu
у z osobna tamże po groszy 9, strawili flor. 4, czo ich prowadzono przesz Bukowinę, dali
groszy 12, odmieniająca talery za monetę, dali flor. 2/2; za łoy do zacierania groszy 3,
uczini za kożdą beczkę wina flor. (?), a za wszitko wino summą uczini flor. 226/24; koczów 16 na konie x. jego m. tamże kupiono po fl. l/24, myta od nich dano fl. 1, uczini
flor. 29/24.
Czeladzi folwarkowey w Kolaczkowiczach. Dwornikowi Wtnogradzkiemu dałem tl. 4;
pastuchowi dałem fl. l; swiuiarzowi Kuzmie na myto gr. 15; panu Drogomiczowi załęły sie
świnie z laszow na żyrze, m swą wolą pasł у tak musiało bycz, ze sie oddały do grodu
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Kołomieyskiego, slącz у przy nich woźnego у sługę, kostuie to gr. 15; Zaleskiemu s
Kropcza do Sandomirza do x. jego m. z listy dałech na strawę fl. 2.
A° 1592. Die 20 Januarj w Haliczu na ąuerellach będącz s strony sprawy j . p. Zaporskim strawiłem fl. 2; 26 Januarj za jarząbki dla x. jego m. fl. 1; w Haliczu nazajutrz
po Gromniczach na ąuerellach, które niedosły, у s tym, czom beł iusz dał panu pisarzowi
wpisnego do regestrow gr. 41, strawiłem fl. 4; xiążęcziu jego m. do słuzynki pokoiowey
w Uscziu przesz ręczę Trzecieskiego, pacholjcza jego x. m., tych szie, miedzy które odemnie mjały bycz dane panu Starżynskiemu, oddałem, na czo iest kwit, fl. 300, a czo sie
dało die 4 February panu Zacharyaszowi za liski od arendarzow młyńskich za listem
jego x. m., dałem fl. 18; masła woyth Kołaczkowski kupił fasek 12 po rożnych pieniędzabh dla x. jego m., wydał za nie fl. 23/6; masła woyth Winogradzki kupił faszek 21
po rożnych pieniędzach, które wszytkie do Komarna x. jego m. odesłałem, wydał za nyę
fl. 42; panu Wygnanskiemu mjało sie dacz stho złotych wedle listu x. jego m,, któremu
oddałem w Komarnie fl. 60, a u pana Bogusławskiego odkazałech mu fl. 14, które dosły
go, tego uczini fl. 74; Korzeniowskiemu, słudze swemu, przy winiech do Komarna у iuszych leguminach, to iest, słoniny, masła у droby świnie dałem na strawę fl. 4; wstępną
środę iezdziłem do Komarna za roskazaniem jego хіесіа m. maiącz iechacz do Polski z
jego x. m., gdy miał bycz zyazd s pany opiekuny, strawiłem w drodze fl. 6; xiążęcziu
jego m. na then czas w Komarnie die 17 Febr. oddałem na pokój pieniędzy z workiem,
na czo iest kwit, fl. 307; za wskazaniem jego x. m. dla koni na owiesz, które w Komarnie posłałem Jaroskowi przesz Czechowskiego pana Zawiszynego, tamże zarasz na odprawę włoszka, fl. 30; to die 6 Martij; die 6 Martij Czechowskiemu, słudze pana Zawiszynemu, za roskazaniem jego x. m. na strawę do Krasznika na prowadzenie rzeczy, czo
z Usczya у drugich s Komarna, dałem fl. 4; die 16 Martij w Haliczu na ąuerellach będącz strawiłem fl. 4; tegosz czaszu po extractij dożywoczja księżny jej mczi s ksiązecziem jego mcią do Lwowa wyprawiłem pana Bobrowniczkiego, na strawę у wyięczie s
ksiąg dałem fl. 6, a isz strawił więczey у od szukanja tego w księgach, więcz у od wyięczia dał s ksiąg, gdy przyiechał wrocziłem mu fl. 4; Sazewskiemu przy miodziech
przasznych do Kraśnika na strawę z Usczya, którego był wzjął pułbeczek 27 dałem flor.
З/іО. Do książęcia jego m. słałem Chweidka Bukaia s Kołaczkowiecz do Kraśnika, daiącz
znacz o buntowanju sie panów Potoczkich na grunty хіесіа jego mci, aby despect iaki
wyrządzili, na strawę dałech mu fl. 4; Sobka mieszczanina s Kołaczkowiecz słałem do
Mielcza na pogrzeb jey mci paniei woiew. Podolskiei s kleiuoty, które były u xiędza Kołomeiskiego w zastawie od хіесіа jego m., to iest dwoie noszenie s kamieńmi у talerzow
srebrnych złoczistych 13, dałech na strawę fl. 3; Chweidka Bukaja s Kołaczkowiecz do
Kraśnika znowu posyłałech do хіесіа jego m. za przestrogą jego ni. pana Lauczkorońskiego,
daiącz znacz o paniech Potoczkich у pomoczy potrzebuiącz, isz bili umyślili zboża Winogradzkie wytłoczycz у Winograd rozmiotacz, na strawę dałech mu fl. 4; 12 Martij panu
Bobrowniczkiemu na sprawy do Halicza na ąuerelle, we dwie niedzieli po Wielkiey noczy
przypadłych, у na odprawienie woźnego s pozwy do Cerniecina dałech fl. 4.
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1592 г., Ноября 29 дня.
Изъ актовой книги Минского вемскаго суда за 1592 г., № 11766, л. 906-913.

51. Инвентарь им нія Могильной, Минскаго пов та, оставшагося по смерти Витебской
воеводины.

Описавіе иниентару двора Моі-олеоьсвого, прииесеного до ураду черезъ возного пои ту Меньского Василья Григорьевича, року ^фчв, м сеца Декабра й дня.
На рочкохъ гродскихъ Меньскихъ, въ року теперь идучомъ, вышей писаномъ. м сяца Декабра первого дня припалыхъ и водлугъ порадку статутового судовне отправованыхъ передо иною Андреемъ Миколаевичомъ Станкевачомъ, старостою Меньскимъ,
ставши'обличив возннй пов ту Меньского Василей Григорьевичу првзыадъ тымъ способомъ ижъ дей (въ) року теперь идучомъ тисеча пятьсотъ деветьдесятъ второмъ, м сяца
Ноябра двадцать девятого дня черезъ него, возного, взято есть до владзы ведьможныхъ
пановъ и опекуновъ его милости ясневельможного пана пана Криштофа Радивиіа, кнена Биржахъ и Дубанкахъ, воеводы Виленского e t c , а его милости пана Яна Паца,
Ж ати
тивуна Виленского, старосты Каменецкого, им нье Могиленское зъ дворомъ, м стомъ,
фольварки и зъ селы, ку тому им нью належачими, и зо всякою маетностью рухомою и
so всимъ на все отъ мала и до велика, што се одно кольвекъ зостало по смерти славное
памети небожчицы пани воеводиное Витебское, а съ чимъ тое им нье Могиленьское и
фольварки до него належачіе до уладзц ихъ милости пановъ опекуновъ узято, есть все
меновпте и по достатку передъ нимъ, вознымъ, на инвентаръ списано, который тотъ инвентаръ онъ, возный, подъ печатью своею и съ подписомъ руки своее, подъ печатьми и
съ подписомъ рукъ людей зяцныхъ се зд
на урадъ принесши и передо мною его положивши цросилъ, абы до книгъ кгродскихъ Меньскихъ для л пшое певности уписанъ былъ,
которого инвентару я староста (ог)ледавши и оного вычитавши, до книгъ кгродскихъ
Ме(нскихъ) уцисати есми его далъ, который слово у слово такъ (се въ соб маетъ): Инвентарь описанья им нья Мотленстю
(в)ладзы намъ опекуномъ въ року
тепер . . . деветьдесятъ второмъ, м ояца Ноябра . . . . Ериштофу Радявилу, кнежати
на Биржахъ, зъ Дубипекъ, воевод Виленскому и гетману найвышшому великого князства
Литовского, a мн Яну Пацу, тивупу Виленскому и старост
Еаменецкому, будованье,
речей рухомыхъ, оборъ, гумевъ, м ста, селъ до того им нья належачихъ, что все нижей
меновите въ томъ инвентару описано и доложоно есть.
[Іапродъ дворъ Могшемскій.
нихъ

затычка

жел зо,

жел зная,

што одно

клямка

При немъ ворота великіе у зные,
зъ заподнею,

до тыхъ воротъ иалежитъ;

побитая, при ней двери на зав сахъ,

рукоести

на тыхъ же

заиокъ, защепка,

дв ,

зъ форткою,

кольцо

воротахъ

одно и

при
все

салька вгонтахи

пробои два и влямва зъ запад-
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нею есть, оконъ пять, въ которыхъ оболонъ шкляныхъ пять, окенницъ пять; тыми вороты
увошодши у дворъ по прав доиъ низкій, драницами критый, св тлицъ напротивъ себе
дв ; увошодши до с ней по прав ' св тлица, при ней дверь на зав сахъ, при нихъ
крукъ, клямка и заподня есть: въ.ст нахъ оболонъ шкляныхъ три, безъ нилшихъ фортокъ,
а при тыхъ окнахъ окенницы на зав сахъ; въ той св тлицы печь поливаный, лавъ при
ст нахъ дв ; съ тое св тлицы комора въ бокъ, при ней дверь на зав сахъ, защепка, пробой, оболонъ шкляныхъ дв ; при одной у двохъ форткахъ шкла н тъ, а въ другой оболон шибъ шкла трохъ н тъ; лавъ при ст вахъ дв ; съ тое коморы дверь до коморки
потребное, пробойчики при нихъ два. Напротивъ тое св тлицы другая св тлица, при ней
двери на зав сахъ, пробой, защепка и кламка зъ западнею, окопъ три, въ нихъ оболонъ
шкляныхъ три, окенницы на зав сахъ, печь поливаный, лавъ при ст нахъ три; межи тыми
св тлицами с нь, въ ней коминовъ къ гор выведеныхъ два мурованыхъ, при с няхъ дверь
на зав сахъ, крукъ одинъ, пробой одинъ; при томъ дому кганокъ драницами критый, въ
немъ лавъ три. Отъ того дому цдучи домъ великій на подкл тахъ, драницами крытый;
вшодши въ с нъ по прав св тлица, при ней дверь на зав сахъ, замокъ нутреный, клямка,
крукъ. пробоа два, въ ст нахъ оконъ чотыри, оболопъ шкляпыхъ чотыри, у двохъ фортокъ нижнихъ н тъ; при тыхъ же оболонахъ прутовъ зел зныхъ осьми н тъ, при пнхъ
окенницы на зав сахъ; въ той изб . . . ст иахъ чотыри, зедлевъ два, печь поливаный;
съ тое св т. . . . въ бокъ, при ней двери на зав сахъ, замокъ нутреный . . . . въ
ней оболонъ шкляныхъ дв ; столъ одинъ; съ тое коморы двери до коморки потребное на
зав сахъ, при нихъ пробои три, клямка зъ западнею и зъ защепкою; съ коморки двери
до коморы въ бокъ на зав сахъ, при нихъ клямка, пробои чотыри, защеяки дв ; въ той
комор оболонъ шкляныхъ дв ; съ тое коморы двери на зав сахъ до св тлицы уиокоиное,
при нихъ замокъ нутреный, клямка, западня, пробой и защепка; въ той св тлицы печь
поливаный, оболонъ шкляныхъ три, океницы зъ гачками на зав сахъ, а съ тое св тлочки
дверь на зав сахъ до избы великое столовое, при нихъ замокъ нутреный, клямка и западня; въ той изб дв ст ны сукномъ чорнымъ обиты, оболонъ шкляныхъ пять, въ той
изб столовъ пять, зедлевъ чотыри, лихтарь зав систый мосендзовый, лавъ при ст нахъ
чотырп, печь поливаный. До тое избы двери на зав сахъ, при нихъ замовъ путреный,
клямка и защепка. Межи тыми избами с нь, при нихъ кганокъ, при которомъ двери двои
на зав сахъ съ пробоями, съ кляиками и защепками, коминовъ мурованыхъ кгор выведеныхъ два. Отъ того дому идучи пивница новая мурованая, при ней дверь на зав сахъ,
замокъ нутреный, кгратка на зав еахъ, при ней зммокъ и защепка; на той нивницы
кганокъ кгонтами побитый; за тою пивницою свиронъ скарбный на столпыо, при немъ
дверь на зав сахъ, замокъ нутреный, другій простый, ланцугъ; при тыхъ же дверяхъ
пробои три, кольцо одно; около него кганокъ; а въ томъ свирн речи рухомые, то есть
напродъ скриня штуввартова, въ которой речи костельне: келихъ сребрены» злотистый
съ патынею, орнатъ талегу жолтого зо всимъ, стула злотоглавова одна, антепандіа злотокглову бурнатного одна; стула одна и альба злотокглавова, орнатъ аксамиту ратого зеленого одинъ старый, орнатъ адамашву б лого старый, орнатъ двуличный зеленый едвабный, орнатъ ползлотокглавовый чирвоный, орнатъ едамашковыи бурватный, гафтованыі,
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стуіа едамашку б лого, антепандія едамашку чирвоного, антйпандія едамашку шарого,
к
ка на ко.стелъ злотистая, коберцовъ б лыхъ простыхъ шесть . . • опонъ зеленыхъ
осмь' картин* скураныхъ до обитья чотыри, матарацъ отласу чирвоного одинъ, ыатарацъ.
аіамашву . . • одішъ.с дло ексашіту чорного влоске.а до него радъ ексаииту . . . сребромъ
оправный, другій радъ мое - ". . леръ чорный одинъ, штурл . . . кордъ сребромъ оправный зіотистнв, при которомъ ножи два тежъ оправные, коновъ сребреная, у которой
можетъ быть гривенъ сребра двадцать, д о ж е » сребреныхъ осьмнадцать; скрипя а въ ней
книгъ розныхъ десеть; шкатулъ пять зъ листы. Подъ тымъ свирномъ пивница, при ней
двери двои, защенокъ дв , пробой чотырн, замокъ одинъ. Отъ того свирна идучн свирновъ три поснолу на столпью, двери зъ защепками, съ пробоями и зъ замками. У пер-,
шомъ свирн меду пр сного кадокъ семь, въ которыхъ медницъ {въ подлинник
пропускъ).
М дь- котловъ великихъ пивныхъ три, котловъ кухонныхъ шесть, пановей великихъ три,
панов'ъ машхъ три, баня великая одна, а малых* дв , бритванъ а нетелня одна, друшлякъ одпнъ, банька одна, горщокъ одиаъ, триногъ моеендзовый одинъ, обложины зъ вилками рожновъ два, рожонковъ малыхъ для печенья рыбъ три, дзвоновъ малыхъ три, прилбицъ' двадцать дв . бляхъ збройныхъ деветьнадцать, кіевъ пять, ручницъ семь. Дыма:
иисъ великихъ двадцать семь, полумисковъ двадцать одинъ, наливокъ зъ медницами дв
пыновыхъ
талерей цыновыхъ дванасте новыхъ, а старыхъ осмьнасте, коновокъ чотыри,
Лляшъ дв . Пивница старая, при ней двери двои, замокъ, защепка и пробой; за тою
пивницою изба чорная, въ ней лавъ дв , при двер хъ пробой и защепка. Дань надъ
вороты; св тлица одна, до нее двери на зав сахъ, влямка и западня; въ той св тлицы
оконъ зъ оболонами шкляными чотыри, окенницы на зав сахъ зъ гачками, ,столъ одинъ,
,авъ при ст нахъ три, зедель одинъ, печь поливаний; при той св тлицы с нь; съ тыхъ
с ней комора въ бокъ, при ней двери на зав сахъ, защепка и пробои два, а третш великій- съ тыхъ же с ней коморка потребная, двери, при нихъ крукъ одинъ, пробои два;
до с ней двери на зав сахъ, при нихъ защепка, (про)бои два; предъ с ньми кганокъ;
подъ тымъ же домомъ подкл товъ, напротивъ себе два, при нихъ дверь безъ зав съ, зашепГЫ пробои при обудвухъ, замокъ одинъ; межи ними ворота . . при нихъ затычка
ж!л зиая и пробой одинъ; за тымъ . . . низкій, св тлочка и пекарня нанротивъ себе
к и и в а , западня, защепки. . . лавъ при ст нахъ три, печь простни, до
П рн
пекарни двери на зав сахъ, пробои два, крукъ одинъ, столы два; межи ними с нь; при
ихъ
ве ь на зав сахъ съ пробоями и зъ ачками; отъ того дому и д у - кухня на
этолпью, при ней двери на зав сахъ, заиокъ нутреный; въ той кухни оконъ три; дв
окенницы на зав сахъ; съ тое кухни св тлица въ бокъ, при ней двери на зав сахъ,
пробой одинъ, печь простый, лавъ три, оконъ три, океннща на зав сахъ одна; съ тое
св тлицы двери до коморки въ тылъ на зав сахъ, при нихъ защепка; въ той кухни ковъ глини лепеный, a другій коминъ з ъ св т » ц н муроваиыи, передъ кухнею кгам и н ъ
нокъ- одъ кухни т е » идучи ку «оротамъ великимъ дворнымъ домъ дранпцаии крытый,
св тіидъ напротивъ себе дв ; увошодшн въ с ни по прав св тлица, при неі дверь на
зав сахъ, клямва. защепка и зъ пробоями; въ тоі св т и ц и обоюнъ шияннхъ чотыри,
дв ц лые, при одно! фортки н тъ зо всимъ, столъ одинъ, лавъ чотнри, зедель одинъ,
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печь поливаный; съ тое св тлицы комора въ бокъ, при ней двери на зав сахъ, клямка
зъ западнею, пробои два, крукъ одннъ; въ комор оболонъ шкляныхъ дв , у водной оболон шибъ шкла н тъ пети, а въ другой половицы оболовъ н тъ, окенницы на зав сакъ,
лавъ при ст нахъ три; съ тое коморы дверь до коморки потребное на зав сахъ, пробои
два, крукъ одинъ; противъ тое св тлицы другая св тлица, при ней двери на зав сахъ,
клямка и западня, пробои два, крукъ одинъ, оболонъ шкляныхъ чотыри ііобитыхъ, при
нихъ окенницы на зав сахъ; съ тое св тлицы комора въ бокъ, при той комор двери на
зав сахъ, защепка, пробои два, у вокнахъ оболонъ шкляныхъ дв , у которыхъ фортокъ
двохъ н тъ совсимъ, окенницы на зав сахъ; съ тое коморы двери до коморки потребное
на зав сахъ, межи тыми св тлицами с нь, въ ней лавъ при ст нахъ три, зъ нихъ коморка потребная . . . двери на зав сахъ, при с няхъ двери на зав сахъ... (зъ замкомъ)
нутренымъ, при нихъ кганокъ, въ немъ • • . коминовъ мурованыхъ . . . жорны одны
u начинье млынарское все до него яалежачое есть; лазня и зъ с ньми надъ сажолкою,
при дверехъ защепка и пробой есть, стайня драницами крытая, при ней защепка, пробои
два; въ той стайни коней цукгъ пошосный вороныхъ кони шесть, цукгъ карыхъ коней
лысыхъ шесть; напротивъ тое стайни домъ драницами крытый, св тлица, напротивъ ее
пзба чорная, межи ними с нь, при изб защепка и пробой.
Дворецъ. Въ немъ будованье: напродъ ворота крытые; увошодши у дворецъ по л в
изба чорная, напротивъ ее кл ть, межи ними с нь, сырница одна, хл вовъ для быдла
рубленыхъ два, малыхъ три и до нихъ курники рубленые. Въ томъ же дворцы одрина
рубленая для с на, при нихъ защепки, пробои и замокъ есть. Стадо свирепье: клячъ
стадныхъ шесть, третячковъ и лонщаковъ осмь; быдло рогатое и нерогатое, то есть напродъ коровъ дойныхъ шесть, древицъ три, яловица одна, быкъ четвертакъ одинъ, быковъ третяковъ чотыри, телятъ сегол тнихъ шестеро. Гуси: гусей старыхъ дванадцать,
молодыхъ одинадцать. Кури: каплуновъ старыхъ шестнадцать, а молодыхъ двадцать семь,
к рицъ старыхъ осмь, н мецкихъ курей трое. Павы: иавъ самецъ одинъ, самица одна,
молодыхъ самцовъ три. Гумно. Могиленское, въ немъ будованье: ворота до того гумна
крытые; увошодши у гумно обозня, при ней защепка, пробой и замокъ есть, за обознею
свиренъ старый, токъ, гд збожье молотятъ, соломою критый, при немъ воротъ двои, при
одныхъ воротахъ защепка, пробой и замокъ есть. Въ томъ гумн збожья вшелякого вжатого па рокъ теперешній деветьдесятъ вторый, то есть напродъ жита въ стыртахъ пяти
копъ дв ст деветьдесятъ семь, пшеницы вжатое у гумн копъ тридцать осмь, ярицы въ
стыртахъ пяти копъ дв ст семьдесятъ пять, ечменю въ стыртахъ копъ сто чотыри, гороху копъ у гумн двадцать . • .
И села до того им нья належачіе, то есть напродъ.
М сто. Рынокъ: Ганусъ войтъ, волока, пляцу прутовъ осмь; Лукашъ Скоржикъ волока,
пляцу прутовъ осмь; Степанъ Менчукъ, пляцу прутовъ осмь; Ульяна Батвиновая, полъ
волоки, пляцу прутовъ осмь; Матфей Заньковичъ, волока, пляцу прутовъ осмь; Миско
Швляровичъ, пляцу прутовъ осмь; Гришво Вутковичъ пляцу прутовъ осмь; Марко Савичъ, полъ волоки, пляцу прутовъ осмь; Овдотья вдова пляцу прутовъ чотыри; Самуйло
жидъ, волока, нляцу прутовъ чотыри; Павелъ Шульга волока, пляцу прутовъ чотыри; стодола,
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доить гостинный, съ которое даютъ аренды копъ грошей десеть; Сеныво, пляцу прутовъ
чотыри; Янъ Барверъ, волока пляцу прутовъ осмь; Павеіъ Столбуновичъ, волока, пляцу
прутовъ осмь; Андрей Одерейко, волока, пляцу прутовъ осмь; Каспоръ Шкляръ, волока,
пляцу прутовъ осмь; Сопко Подл скій, заст нки два, тые на боярской держитъ, а особливо пляцу прутовъ осиь; Еасюта, волока, пляцу прутовъ осмь; Остапко Іуцевичъ, полъ
пляцу прутовъ "осмь; Янушко. Головачъ, волока пляцу прутовъ осмь; Марина Михновая,
полъ пляцу, прутовъ осмь; Сенько Олихверовичъ, волока, пляцу прутовъ осмь; Павлюкъ
Момотко пляцу, прутовъ осмь; Войтехъ Столбуновичъ, волока, пляцу прутовъ осмь.
Доми уличные: улица до Лесвижа. Иванъ попъ, волокъ дв , пляцу прутовъ осмь;
Адамъ Громыка волока и заст нокъ, пляцъ прутовъ осмь; Васько Поповичъ, пляцу прутовъ осмь; Гринь Костевичъ волока, пляцу прутовъ осмь; Василь Овдеевичъ полъ пляца
прутовъ осмь; Юрко Крипановичъ, полъ пляцу прутовъ осмь; Лавринъ Скожикъ, полъ
пляцу прутовъ осаь.
Улица другая до Іунш.
Николай Галецъ волока, пляцу прутовъ осмь; Семеняко
П.пейковичъ, пляцу прутовъ осмь; Аршуля Савича полъ пляцу прутовъ осмь; Микита
колесникъ, пляцу прутовъ осмь; Максимъ Костевичъ, полъ пляцу прутовъ осмь; Павлюкъ
колесникъ.' полъ пляцу прутовъ осмь; Лавринъ Шугайло, пляцу прутовъ осмь; Остапко
к тяпкъ полъ влоки, ііляцу прутовъ осмь; Мартинъ Подвойскій, пляцу прутовъ осмь.
"
Улица третяя . . . Стахно Крипановичъ, полъ пляцу прутовъ чотыри; Ярошъ . . .
чивъ, полъ пляцу прутовъ чотыри; Коленикъ Макар(овичъ), пляцу прутовъ двадцать; Федоръ'кузьмичъ, полъ пляцу прутовъ двадцать чотыри; Гринь Кузьмичъ, полъ пляцу . . .
Павлюкъ гончаръ, пляцу . . • тей Зубейловичъ пляцу • • • Демидъ Пилейковичъ, пляцу
прутовъ двенадцать; Марина Іожечниковая, пляцу прутовъ дванадцать; Добрина Бутковичъ, пляцу прутовъ двадцать чотыри; Сенюкъ Костевичъ, полъ пляцу прутовъ двадцать
чотыри;' Василь Колесникъ, полъ пляцу прутовъ двадцать чотыри; Васько слесарь, тотъ
на слесарств , пляцу прутовъ двадцать чотыри; Матфей Шептунъ волока, пляцу прутовъ
двадцать чотыри; Иванъ шаиовалъ волока, пляцу прутовъ двадцать чотыри; Федысо Костевичъ, пляцу прутовъ двадцать чотыри.
Повинность: маготъ платити съ кождое волоки о светомъ Мартин
а съ нрутовъ селидбныхъ съ кождого по осьмаку,
локъ три служатъ, а калщизны отъ меду, пива

по сороку грошей,

а зъ уличныхъ по пяти' пенезей, то-

и гор лки маютъ платити- по дв

коп

грошей.
гтт
Сего Костеиш Минюкъ и зъ братьею, волока одна; Иванъ а Матюкъ ПІунди, волока
одна- Павлюкъ и Федор* Гуторовичи, волока одна; Андрей К р и в ц е в ю , волока одна; Василь
а Гр'нвецъ Бродичи, волоки полъ; Борисъ Бредичъ, Василь ПІулдевнчъ, волоки полъ; Левонъ
Степанъ Гутковичъ волоки полъ; Креглевичъ, волоки полъ; Игнатъ Ереглевичъ, волоки полъ;
Андрей Ошійковичъ, волоки полъ; Ашінасъ Ошійковичъ, волоки полъ; Дмитръ Уласовичъ,
воюш полг; ФедорЧ Суровцовичъ, волоки полъ; Лукашъ К у р ы о в я » , волош аолъ; Матей Куриловичъ волоки .юлъ; Андрей Крнвцевічъ, волоки полъ; Тимошъ Лущикъ, волом полъ;
Дмитръ Каразиновичъ, волоки полъ; Степанъ Мылитичъ, волоки полъ; Климъ Кулешъ,
волоки полъ; Андрей Б-Ьіьцовічг, волоки полъ; Асипъ МиЕОлаевичъ, волоки полъ; Иванъ
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Третякъ, волоки подъ; Федоръ Шедевпчъ, волоки полъ; Андрей Шедь, волоки полъ; Кузма
Б льцовичъ, волоки полъ; Иванъ Савичъ, волоки полъ; Ваеиль ІПундевичъ, волоки полъ;
Давидъ Шундевичъ, волоки полъ; Иванъ Кривцевичъ, волоки полъ; Малей Кривцевпчъ, волоки
полъ; Федюкъ Крупа, волоки полъ; Микита Сопцевичъ, волоки полъ; Антонъ Крагель, волока
одна; Миколай Сопцевичъ, волоки полъ; Гринецъ Миколаевичъ, волоки полъ; Максимъ
Горбачъ, волоки полъ; Прохоръ Горбачевичъ, волоки полъ; . . . Пещанипъ, волоки полъ;
Степанъ Крупичъ, волоки полъ; . . . Пещанинъ, волоки полъ; Трохнлъ Щигиръ, волоки
полъ; Да . . . волоки полъ; Артомъ Казаринъ, волоки полъ; . . • волокъ дв на боярской.
Повинность того села: маютъ платить съ кождое волоки за циншъ и за иншіе повинности въ кождый годъ о светомъ Мартин по петидесятъ грошей, жита бочку одну,
овса бочки дв ; с на возъ одинъ, гусь одну, куровъ двое, яецъ двадцать, а три дни на
нед ли служить, съ чимъ укажутъ; с но кгвалтоиъ покосить маютъ и попратать у своемъ
войтовств ; у подводы, гд потреба, сторожа колеею, а которые люди осадные межи ними
есть, тые на роботу не повинни, одно маютъ платити зъ волоки по дв коп грошей,
толокъ дванадцать, a с но покосить и попратать.
Село Яршевичи. Андрей Судникъ, волоки полъ; Иванъ Андреевичъ, волоки полъ;
Степанъ бортникъ, волоки полъ; Троско Мисковичъ, волоки полъ; Микита Судникъ, волоки полъ; Борисъ Судникъ, волоки полъ; Иванъ Пукачъ, волоки полъ; Матфей Новикъ,
волока одна; Лукьянъ Волосовичъ, волока одна; Степанъ Даниловичъ, волоки полъ; Новикъ Крупникъ, волоки полъ; Тишко Лычикъ, волоки полъ; Гришко Волосовичъ, волоки
полъ; Кузма Даниловичъ, волоки полъ; Мартинъ Губа, волоки полъ; Кузма Даниловичъ,
волоки полъ; Гришко Горошко, волока одна; Аникей Даниловичъ, волоки полъ.
Повинность того села: маютъ платить съ кождое волоки за циншъ и за пншіе повинности въ кождый годъ о светомъ Мартин по петидесятъ грошей, жита бочку
одну, овса бочки дв , с на возъ одинъ, гусь одну, куровъ двое, яецъ двадцать, а три
дни на нед ли съ чимъ укажутъ; с но кгвалтомъ покосить и попратать у своемъ войтовств ; у подводы, гд потреба, сторожа колеею, а которые люди осадные межи ними
суть, тые на роботу не повинни, одно платити маютъ съ кождое волоки о светомъ Мартин по дв . коп грошей, толокъ дванадцать, a с но покосить и попратать.
Село Ж . . . евичи, Иванъ Шабанъ, волока одна . . • ка одна; Федоръ Супроновичъ, волока одна; Федоръ Шабанъ, волоки полъ; Тимошъ Бобка, волоки полъ; Нестеръ
Б лоусъ, воюки полъ; Хома Новикъ, волоки полъ.
Повинность того села: . . . зъ волоки по грошей пятьдесятъ, жита бочку одну, овса
бочки дв , с на возъ одиеъ, гусь одну, вуровъ двое, яецъ двадцать, а три дни служить
маютъ на нед ли, съ чимъ укажутъ, с но кгвалтомъ покосить и попратать у своемъ войтовств ; у подводы, гд потреба, сторожа колеею; а которые люди осадные межи ними
есть, тые на роботу не иовинни, одно маютъ платити зъ волоки о светомъ Мартин по
дв коп грошей, толокъ дванадцать, a с но покосить и попратать.
Село Михалевичм, Панко Федоровичу волока одна; Радко Федоровичу волока одна;
Федько Губа, волока одна; Мартинъ Федоровича», волоки полъ; Сенько тивунъ, волоки

- 4 4 1 полъ, на тивунств ; Хома бортникъ, волока одна; Янушко Новикъ, волоки полъ; Андрей
Хомичъ, волоки лолъ; Дешко Ожожичъ, волоки полъ; Игнатъ Ожожичъ, волоки полъ.
Повинность:. съ кождое волоки повинни платить въ. кождый годъ по полкопы грошей,
жита бочку одну, овса бочки дв , с на возъ одинъ, гусь одну, куровъ двое, яецъ двадцать, а три дни на нед ли служить съ чимъ укажутъ; с но кгвалтомъ покосить, и полратать у своемъ войтовств ; . у подводы гд укажутъ, а сторожа дворная колеею; а которые люди осадные суть межи ними, тые на роботу не повинни, одно маютъ платити
зъ волоки по дв коп грошей, толокъ дванадцатЦ a с но покосить и попратать.
Село Манъковгічи.

Нестеръ зъ зятемъ,

волока одна; Федько, Ивашко Хари, волока

одна.
Село Свереново. Иванъ дойлида, волока одна; Василь Любцевпчъ, волока одна; Антонъ Бортникъ, волока одна; Кондратъ Демидовичъ, волоки полъ; Степанъ Ермановичъ,
волоки полъ; Якииъ Давидовичу волоки полъ; Федоръ Русакъ, волока одна; тотъ же
Руссакъ, волоки полъ; Карней Прихожій, волоки полъ; Сидоръ Болайко, волоки полъ;
Давило Овд евичъ, волоки полъ; Евга, вдова, волоки полъ; Мартинъ Короликъ, волоки
полъ; Прокопъ Козакъ, волоки полъ; Хилимонъ Емельяновичъ, волоки полъ; Яковъ Игнатовичъ, волоки полъ; Степанъ . . • тковичъ, волоки полъ; Федько Самсоновичъ, волоки
полъ; Яковъ Самсоновнчъ, волоки полъ.
Повинность того села: съ кождое волоки повинни платить по грошей пятьдесятъ,
жита бочку одну, овса бочки дв , с на возъ одинъ, гусь одну, куровъ двое, яецъ двадцать; а три дни служить съ чимъ укажутъ; с но кгвалтомъ покосить и попратать у
своемъ войтовств ; у подводы гд потреба, сторожу чергою; а которые люди осадные
межи ними суть, тые на роботу не повинни, одно маютъ платить зъ волоки по дв коп
грошей, толокъ дванадцать, a с но покосить и попратать.
Село . . . Янъ Дуплищо, волока одна; Каспоръ, волоки полъ; Андрей Яковлевичъ,
волоки полъ; Ерманъ Яковлевичъ, волоки полъ; Яковъ Русакъ, волока одна; Максимъ Русакъ, волока,, тотъ на тивунств ; Антонъ Амевецъ, волока одна; Дмитръ Еожичъ, волока
одна; Лавринъ мельникъ, волоки полъ; Тимошъ Лебедь, волоки полъ; Стецко Д дковичъ,
волоки полъ; Иванъ Д дковичъ, волоки полъ; Мартюкъ Миничъ, волоки полъ; Трохимъ
Миничъ, волоки полъ; Данюкъ Миничъ, волоки полъ; Матнжъ Стырникъ, волоки полъ;
Томко Возница, волоки дв ; Андронъ, волоки полъ.
Повинность того села: съ кождое волоки повинни платить по грошей пятидесятъ,
жита бочку одну, овса бочки дв , с на возъ одинъ, гусь одну, куровъ двое, яецъ двадцать, а три дни служить съ чимъ укажутъ, с но кгвалтомъ покосить и попратать у
своемъ войтовств , у подводы гд потреба, сторожу чергою; а которые люда осадные
межи ними суть, тые на роботу не повинни, одно платити маютъ зъ волоки по дв коп
грошей, толокъ дванадцать, a с но покосить и попратать. Станель Заблоцкій, воловъ дв ;
Иванъ Козаринъ, волока одна; Яцукъ Козаринъ, волока одиа; Павелъ Варанъ, волока
одна; Станель повиненъ до скарбу грошей копъ пять давать у кождый годъ, а тые не
повинни ничого давать, то есть Казаріни, бо на дворъ усе, што потреба, повинен ЕОвать; в дь же Станель маетъ до того и толоки с і уагать.
56
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Село Головачи, Стась Головачъ, дымъ одинъ; Миколай Головачъ, дыиъ одинъ; Андрей
дымъ одинъ; Лавринъ, дыиъ одивъ; Якубъ, дыиъ одинъ; Янукъ, дыиъ одинъ; Юрій, дыиъ
ОДИНЪ; ВЪ тоиъ сел волоки пять, съ которыхъ повинни давать грошей . . .
Село Могиленское. Яковъ иытникъ, волока; Луцъ Верижичъ, волока одна; Мартинъ
Крипанъ, волока одна; Мартинъ Верижичъ, волока одна; Валентый Воло . . . Андрей,
подвойсвій, волоки полъ; Зань . . . волока одна; Занько . . • Павлюкъ, волока одна;
Адамъ Репошъ, волока одна; Алекс й, колесникъ, волоки полъ; Матей колеснивъ, волоки полъ.
Повинность ихъ: съ кождое волоки по двадцати грошей платить и толоки служить
и на неводъ, кедыжъ кольвекъ укажутъ, ходить маютъ.
Село Андруши. Янукъ Богдановичъ, волока одна; Миколай Богдановичъ, волока одна;
Павлюкъ Гущикъ, волока одна; Миколай Ягнешичъ, волока одна; Лешко Клыжъ, волока
одна; Миколай Миволазъ, волока одна; Сидоръ Клыжъ, волока одна.
Повинность Андрушовцовъ: тое усе полнити маютъ, яко и Костешовцы; а которые
на осад , тые маютъ по дв коп зъ влоки дать. и толоки служить.
Огородники двора Могиленского. Гришко огородникъ на огород м шкаетъ. Дворецъ
Семеновичи. Обора, въ ней быдла вшелякого, то есть напродъ воловъ кориныхъ три, воловъ оремыхъ два, коровъ дойныхъ одинадцать, яловица одна, телицъ четвертаковъ шесть,
телица третячка одна; быковъ неуковъ петаковъ два, быковъ третяковъ два хорошаныхъ,
быкъ еще нехорошаный одинъ; быковъ лоньскихъ пять, телицъ лонскихъ пять, телятъ
сего^і тнихъ бычковъ шесть, а теличокъ пять. Свине алендарске: вепровъ третяковъ шесть,
свиньи дв ; конорозъ одинъ, поросятъ сегол тнихъ тринадцать. Гуси: гусей старыхъ и
зъ гусаками дванадцать, амолодыхъ. тридцать. Куры инд йскіе: куръ самецъ одинъ, курицъ старыхъ дв , курча сегорочнее одно; куры простые: каплуновъ старыхъ семь, п туховъ п вновъ чотыри, курицъ старыхъ четырнадцать, а приплодку отъ нихъ въ сеиъ
же року деветьдесятъ второмъ курчатъ молодыхъ усихъ сорокъ. Гумно Семеновское, и въ
немъ збожа вшелякого: жита въ двохъ стиртахъ копъ его, ярицы въ двохъ стиртахъ
копъ сто, пшеницы у въ одной стирт копъ пятьдесятъ, ечмемю у трохъ стиртахъ копъ
сто пять, овса у водной стирт копъ сорокъ, гречихи у гумн . . . оемь, гороху у
гумн копъ оемь. Млынъ на р ц . . • а въ немъ все начинье есть до одного •
А села до того дворца Семеновскаго належачіе, то есть напродъ.
Село Бродовское. Василь, Лукьянъ, Гришко а Матфей Пашошки, служба одна;
Андрей Аиелько, служба одна; Петръ Безушко, службы полъ; Федюкъ, Иванъ а Конкратъ
Крупники, служба одна; Михалъ Бурдуновичъ, службы полъ; Федоръ а Ецукъ Андрейцовичи, службы полъ; Федоръ Андрацовичъ, службы подъ; Борисъ Бушмакъ бортникъ,
службы полъ; Павлюкъ Мижуличъ, службы полъ.
Село Замостъе. Андрей Кречко, службы полъ; Алиферъ Клыжъ, службы полъ; Гришко
Клыжъ, службы полъ; Микпта а Гринецъ Куревичи, службы полъ; Михайло Котко. слузвбы
полъ; Микита Зеновъ а Иванъ Воробьи, служба одна; Санювъ Козаринъ, коваль, служба
одна; Лавринъ Денисовичу службы полъ; Гриаъ Терешко, службы полъ.
Село Быковичи: Андрей Рожко, службы полъ; Федьво Смужка, службы пол*; Игната
Тнношевичъ, службы полъ; Левонъ Тивошевичъ, служба одна; Яцувъ, бортвиюьі служба
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полъ; Павлюкъ Радковичъ, службы полъ; Остапко, колееннкъ, служба одна; Гаврило Мартиновичъ и зъ-сябромъ части службы три.
Село Носки. Яцукъ Стрижка, службы чверть; Василь Носко, службы полъ; Андрей
Носко, службы полъ; Алисей а Михно Носки, службы полъ; Сидоръ Носко, службы полъ
а Трохииъ,

службы'полъ;

Стасюкъ, литвинъ, службы чверть;

Зеновъ, службы чверть;

Алекс й Носко, служба чверть.
Село Сисуны. -Федоръ

Солопъ, служба одна; Санюкъ а Харко Гомжичи.

службы

полторы; Дорошъ ІПабанъ, служба одна.
Село

подъ Десочною

надъ Л мномъ.

Яроцкій бояринъ,

волокъ дв

на боярской;

Мелько Радюковичъ, службы полъ; Наумъ Король, службы чверть.
Повинность тыхъ всихъ селъ Семеновскихъ: съ кождое службы альбо волоки, которые на куницы, повинни давать по дв

коп

грошей и на пригонъ повинни ходить, съ

чимъ укажутъ; а тые, которые на тягли с дятъ, по грошей двадцать чотыри зъ службы
платить маютъ, по дв

бочки овса, по двою куровъ,

по двадцати яецъ, по сту и льну,

служити маютъ по шести денъ у кождой нед ли.
(Фолъ)варокъ, называемый Святое. Обора, въ немъ быд(ла) (вшеля)кого, то есть напродъ воловъ оромыхъ шесть, коровъ дойныхъ. . • три, телицъ четвертаковъ чотыри,
третякъ быкъ . . . ковъ быковъ чотыри, телица третячка одна, . . • два, телицъ лоньскихъ чотыри, сегол тнихъ телятъ . . . и теличокъ десеть. Свинье: свиней старыхъ двое
. .свинокътри, кнорозовъ два. Гуси: гусей . . . сегол тнихъ семь . . . сегол тнихъ пять. Утки: селезень одинъ, утокъ старыхъ чотыри, a сегол тнихъ утокъ и зъ селезнями четырнадцать. Куры простые: курицъ старыхъ осмь, каплуновъ МОЛОДЕЖЬ ОСМЬ,
курчатъ сегол тнихъ сорокъ. Гумно: въ немъ збожья вшелякого вжатого въ року деветьдееятъ второмъ жита усего стыртъ семь, а колько у которой стирт кошь жита, в домости н тъ; пшеницы копъ тринадцать, ярицы копъ пятьдесятъ деветь и сноповъ тридцать,
ечменю копъ пятьдесятъ и одна, овса у двохъ стиртахъ копъ сто пятьдесятъ осмь н
сноповъ тридцать, гречихи копъ тридцать семь, гороху копъ пять, маку полъ бочки,
цыбули в нковъ двадцать.
Жворецъ
ановскій. Обора того дворца: коровъ дойныхъ три, быковъ лонщаковъ
три теіятъ сегол тяихъ двое. Овцы: овецъ старыхъ и молодыхъ зъ баранками деветнадцать- свинье- свиней старыхъ чотырнадцать, подсвинковъ пять, поросятъ сегол тнихъ
одинадцать жоровъ одинъ, п павы: павъ самецъ старый одинъ, самицъ дв , а молодыхъ
сегол тнихъ трое; гуси: гусей старыхъ четверо, а молодыхъ двадцать; куры инд йскіе:
к ровъ инд йскихъ молодыхъ двое; куры простые: каплуновъ старыхъ двадцать чотыри,
капіуновъ молодыхъ тринадцать, п туховъ п вновъ два, курицъ старыхъ осмь, молодыхъ
рчатъ сегол тнихъ осмь. Гумно того дворца Ивановского, въ немъ збожья вшелякого
К
ужатого на рокъ деветьдесятъ вторый: жита копъ двадцать семь, ярицы копъ двадцать
шесть ечмеею копъ петнадцать, овса копъ тридцать, гречихи копъ двадцать, гороху копъ
мять Люди того двора Ивановского: Багвинья, дымъ одинъ; Мархинъ Гршпшшчъ дымъ
одинъ- Николай Гаврилович, дымъ одинъ; Лаврин* Дробншевичъ, дымъ одинъ; Случедымъ одинъ; Петруть Случоновичъ, дымъ одинъ; Мархинъ и Войтек, дьш* одинъ;
Н о ш «
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Андрей Богдюковичъ, дымъ одинъ; Миколай Богдюковичъ, дымъ одинъ; Есюкъ Жежковичъ,
дымъ одинъ; подъ Кданскою, службы полторы; Кдансній, дымъ одинъ; едоръ, дымъ одинъ;
Ващило, дымъ одинъ; Григорко, дымъ одинъ.
Повинности ихъ: съ кождое сохи по грошей двадцати платить.
Фольварокъ (назыв)аемый Гвоздовщиш. Обора того дворца: воловъ оре(мыхъ) (ос)мь,
коровъ дойныхъ деветь, дровица одна; быковъ неуковъ . . . хорошаныхъ и не хорошавыхъ одинъ, телицъ лонщаковъ . . . лонщакъ одинъ, телятъ сегол тнихъ осмеро; овца
. . . десеть . . . овецъ молодыхъ и зъ баранами осмь; козъ старыхь . . . ; гуси: гусакъ
одинъ, гусей чотыри, гусей . . . куры: кагі(луновъ) старыхъ чотыри, п туховъ п вновъ
два, курицъ старыхъ деветь, а молодыхъ сегорочныхъ одинадцать. Гумно того дворца:
збожъя въ немъ вшелякого вжатого на рокъ деветь десятъ вторый, то есть напродъ жита
копъ у стирт сорокъ деветь, ярицы копъ у стирт пятьдесятъ три, пшеницы копъ у
стирт сорокъ шесть; ечменю копъ усего семьдесятъ, овса копъ сто, гороху копъ семнадцать, гречихи копъ шестнадцать. .
Которое тое ревидованье им нья Могиленского речей рухомыхъ, въ скарб позосталыхъ, и всихъ фольварковъ, м ста, селъ до него належачихъ, въ томъ ішвентару вышей
помененыхъ, оборъ, гуменъ, яко и всего, што одно кольвекъ зостало по смерти ее
милости пани воеводиное Витебское, черезъ мене Василья Григорьевича, .возного пов ту
Менского, есть списано и тотъ инвентаръ вельможные панове ихъ милость панове панъ
Криштофъ Радивилъ, княже на Биржахъ, зъ Дубинокъ, воевода Виленскій и гетманъ
наивишшій великого князтва Литовского, а его милость панъ Янъ Пацъ, тивунъ Виленскш
и староста Каменецвій, за печатью моею мене возного и съ подписомъ руки моее и за
печатьми ихъ милости земянъ господарскихъ его милости пана Федора Богуша, войского
Новгородского, его милости пана Криштофа Коса, а его милости пана Михаила Корсака,
при моей печати возновской, ихъ милость печати свои приложивши u руки властные
подписать рачили. Который тотъ инвентаръ ихъ милость особы вышей менованые соб
узять рачили. Писанъ у Могильной, року, м сеца и дня вышей писаного. У того инвентару печатей притисненыхъ чотыри и подпасъ рукъ письмомъ рускимъ три, а четвертая
польскимъ; рускимъ письмомъ въ тые слова подписано: Василей Григорьевичу возный пов ту Менского, руку властную подписалъ; Федоръ Богушъ, войскій Ноиогородскій, рукою
властною; Krzysztof Kos ręka, swą,; Михайло Дмитровичъ Корсакъ властною рукою. Которое жъ тое сознанье возного Василья Григорьевича и тотъ инвентарь черезъ (мене) Василья Григорьевича, се зд на врадъ принесеный, до (книгъ) Меньскихъ заиисано есть.
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1592 года.
Изъ актовой КНИГИ Минскаго гродскаго суда аа 1592 г.,

11766, л. 658-661.

52. Инвентарь им нія Засулья, въ Минскомъ пов т .
Року Лфчв, (1592), м сеца Октебра Т (3) дня.
На 'рочкохъ судовыхъ кгродскихъ, въ семъ року верху писаномъ, м сеца Овтебра
первого дня припалыхъ ипорядкомъ статутовымъ въ томъ м сецу судовне отправованыхъ,
пепедъ нами врядникамп судовыми кгродскими, на справы урядовые высажоными отъ его
миюсти иана Дмитра Скумина Тигаковича, маршалка господарского, старосты Меньского,
пп'сара староствъ и волостей украйныхъ рускихъ, ЯномъПетрашкевичокъ-подстароатимъ,
Сымапомъ Матеевнчомъ-судьею, а Петромъ Явойшомъ Трусовицкимъ-писаромъ, постаиовившпсе очевпсто у суду князь Аликечъ Бекгимовечъ Улан*, татаринъ господарскш, покіадалъ и очевисто•и добровольпе прпзналъ реестръ списанья им нья Засульского и сеіъ
къ нему приналёжачпхъ, якъ много воловъ ос лыхъ u кгрунту на пашню дворную, его
князю Ярошу Жижемскому, справцы староства Мозырского, и малжонц его миМ И 1 ост И
лости отъ Аликеча дааый и письмомъ польскимъ написаный, до кннгъ тотъ реестръ уписати далъ, который реестръ, уписуючи до книгъ, слово отъ слова т а » се въ соб маетъ

Btiesir spisania imienia ZasulsUego i siół ku niemu przynależących, іак wiele iest
włok osiadłych, tak tesz у dwornei paszniei gruntu.
' .
v
Naprzód siało Jaczne. W nim włok osiadłych trzydzieści у z miechaczami: Kaspar
Kiecienski Adamko Romanowicz, dymy dwa, włoka iedna; Jędrzei Zahawalicz z srabrem
swvm Mikołaiem Kołaczem, dymów dwa, włoka iedna; Marcin a Jęndrzei Wzreiwowiczy,
dvmow dwa włoka iedna; Iwan Zahawalicz, a drugi Ułas Pisczaka, dymów dwa, włoka
Ы п г Dziemid Zaczynicz, dym ieden, włoka iedna; Ciereszko a Iwan Rzgoiewiczy z smb* £ r a
Sierhieiewiczem, dymów trzy, włoka iedna; Otrochim Streliec a Gchon
I n d r z e u e syn Cichonow, dymy trzy, włoka iedna; Kondrat Bobkowicz, dym ieden, włoka
t d n a ^ndr, i a Ciszuk Zaicewiczy, dymów dwa, włoka iedoa; Pawliuk Zubkiew.cz dym
n! t o k
edna; Zienon Bobko, dym ieden, włoka iedna; Maksim Bobko dym Мш,
włoka iedna- Iwan Mickiewicz a Iwaszko Jacukowicz, dymy dwa, włoka «dna; Andrzei
Г Danilo Czortkiewiczy, Dorosz Romanewicz, dymów trzy, włoka iedna-, Banisz Mickiewicz,

о Х - y n e t S t e m , dymów dwa, włoka iedna; Oni8em Mickiewicz brat

« w ,

dym ieden, włoka iedna; Łukian a Owsiei Sierhieiewiczy, dymów dwa, włoka ledirn^П*Jewiec Kołotowczycz, dym ieden, pot włoki; Ambroży Bierwieoski а Ш
* h-J*
L
draow trzy włoka iedoa, Onikiei a fcawryn Zttbtaewiczy, Łukasz Kowirtie-

S ^ S Ł^ ^SSUU, , włoka
w iedna,,dymów
y

W

H ^ k o Ostapkowicz, d y . ieieu;

Olieksiei Pieczony, dym ieflen; Olieksiei, Damło, Iwan,
dymów tny, włoka iedna; Januszko Honczarowicz, dym iedeo, włoka

-
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Powinności tych poddanych: s każdei włoki osiadłei maią dać po groszy pięćdziesiąt,
po Ъессе żyta, po becce owsa, po wozu siana, po iednei gęsi, po dwoigu kurów, po dwadzieścia iaiec, lnu po dziesziątką; roboty w każdei niedzieli po dniu przez wszytek rok,
a liecie thłoki po iednemu dniu, póki żniwa. W tym że sielie, który siedzą, na osadzie,
Wielienciei a Oliechno Łukaszewiczy, dymów dwa, włoka iedna; Maciei Miechacz, a drugi
Maciei Jacukowicz, dymów dwa, włoka iedna; Pieczony, dym ieden, ma pod sobą połwłoki;
Fiedor Sawczyc a Olenciei, siabr iego, dymów dwa, poł włoki; Hryszko Żydowczycz, Jaków
Dziermiel a Jędrzej Czartkowicz, dymów trzy, włoka iedna.
Powinności tych poddanych: w każdy rok z włoki maią dać po kop dwie, liecie po
dwanaście dni tłoki zarobić i do "Wilna drogę iednę przez rok.
Siołko Miechaczy. W nim włok dwie, a dymów sześć, na imię Pietrok, Jurgi, Stanisław, Piotr Januszkiewiczy Miechaczy, pod nimi włoka iedna; Butrym, Maciei Pawłowiczy
Miechaczy, włoka iedna.
Powinność tego stołka: w każdy rok z włoki maią dać po kop dwie i liecie po dwanaście dni tłoki zarobić, a do Wilna drogę iednę przez rok.
Sioło Zasulie. Naprzód boiarse: Romaszko Bohuszewicz, dym ieden, włoka iedna;
Bohdan Olieszkiewicz, dym ieden, włoka iedna; Oliei Olieszkiewicz, dym ieden, włoka iedna;
Diasz Bohdanowicz, dym ieden, włoka iedna. Do tego cztyrdziesci groszy zaścianku płaci
Chasień Iliaszowicz, dym ieden, poł włoki; Bohusz Siinowicz, dym ieden, włoka iedna;
Matys Janowicz, dym ieden, włoka iedna; Kondrat Wołyniec, dym ieden, poł włoki; Moiszetowa z synmi Olieiem a Bohdanem, dym ieden, włoka iedna; Stanisław Pietrowicz, dym
ieden, włoka iedna. Boiar włok dziesięć; powinność ich: z listy iezdzić a na woinę.
W tym że sielie liudzie kuniczni, którzy na osadzie siedzą: Pietruk Czobotarz,
dym ieden, włoka iedna; Iwan Sienkiewicz, dym ieden, włoka iedna; Wasil Sienkiewicz,
dym ieden, włoka iedna; Maciei Strokowicz, dym ieden, włoka iedna; Prociuk Połoduszycz,
Czybik a Iwaszko Iwanowicz, dymów dwa, włoka iedna. Powinność tych poddanych: w każdym roku maią dać po groszy trzydzieści, po beczce żyta, po dwa dni robić na każdei
niedzieli, s czym roskażą, a liecie każdy z nich po dwanaście dni tłoki.
W tym że sielie ludzie na osadzie: Sienko Soboliewicz, dym ieden; u tego są w domu
pczoły napoły i borci napoły, siedzi na włóce iednei; Pawluk Iwaszewicz, u tego pczoły
w domu napoły, włoka iedna. Powinność tych poddanych: maią dać w każdy rok z włoki
groszy po kop dwie, a liecie po dwanaście dni tłoki, do Wilna raz w rok iezdzić.
W tym że siele Zasuliu ludzie ciahłe za rzeką: Iwan Soboliewicz, dym ieden, poł
włoki; Ostapko Soboliewicz, dym ieden, poł włoki; Maksim Cimasz Pęchomowiczi, dymów
dwa, włoka iedna; Marko a Iwan Chwalieiewiczy, dymów dwa, włoka iedna; Marcin Jencieliewicz, dym ieden, siedzi na pół włóce; Iwan Michnowicz a Michałko Jurkowicz, dymów dwa,
włoka iedna; Hriszko a Iwaszko Macieiewiczy, dymów dwa, włoka iedna; Jaków Niescier Borysowiczy, dymów dwa, włoka iedna; Pawliuk Jachnesczycza, Mikita Czerniekiewicz, dymów dwa,
włoka iedna. Powinność tych poddanych: liecie i zimie powinni iść na robotę po cztyrzy dni
s końmi z wołmi, s czym roskaż§, a liecie, skoro sie żniwa poczną, po dwa dni na każdei
niedzieli, tłoki, póki spoliazyidf, a w iesieni powinni p o ! 2 g r . , po beczce żyta, po kurycy,
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po dziesiąci iaiec, po dziesziątku lnu. Ci wszyscy poddani wszytkie barci napoły opatrywać
powinni.
,
W tymże sielie Zasuliu ogrodnik ieden na imię Michał, którzy iest iako podwoiski, ziemie ma pod sobą beczek na trzy; wdów dwie: iedna Maryna Jurgieliowa (z) synem
Stanisławem, a druga Róża Łukaszowa, maią pod sobą. ziemie beczek na sześć.
;
Л tymże sielie przy dworze młynarz na imię Trochim, ten ma ziemie pod sobą beczek
na trzy i sianożęci, a z młyna na niego przychodzi trzecia miara. Pod mułłą, popem tatarskim, włok dwie, a dwornei paszniei z zascienkami' włok dziesięć.
Granica tego imienia opisana. Począwszy od sioła Jacznego, granica pewna s panią
Słuszczyną rzeczka Jaczna; od tei rzeczki idzie błoto Dzikie, które granicy s tąż panią Słuszczyną
i sKuczkunem s panem Kosem i s panem Pacem, które błoto przyszło aż do gościńca, którym
ieżdzą z Rnbieżewicz do Słucka, tenże gościniec graniczy s panem woiewodą Wileńskim
aż do rzeki Wołki, Wołka granica s tymże panem woiewodą Wileńskim; a ta rzeka Wołka
upada w rzekę Sulie w dobrei poł mili; od młyna Suła rzeka graniczy s panem Niemirzą
i z Otmutem i z Zmaitem aż za sioło Miechaczy; od Miechaczow granicca pewna od sioła
Siemierczycz pana woiewody Trockiego i od sioła Tulianki pana Odalskiego, co iemu dał
pan woiewodą Trocki, która granica wpada w rzekę Jaczną, a młyn w Zasuliu na rzece
Liwiei, która idzie przez Zasulie; a w tę rzeką Liwiei wpadaią dwie rzeczki małe, iedna
Olchowka, a druga Osinowka, około ktorei sianożęci iest ich mil na połtory, aż do samego
młyna Zasulskiego, i za młyn aż do rzeki Suły i około Suły rzeki iest sianożęci alie nie
wszędy mieiscami; na tei że rzece Liwiei iest most, nad którym mostem była i stodoła
kniazia Alikieczowa, na co ma i przywilei, także i na branie myta od tego mostu.
У того реестру печать применена одна, а подписъ руки тыми словы: Оликечъ Бекгимовичъ руку свою подписало,. Который рееетръ князь Аликечъ Бевгимовичъ признаний, до
книгъ кгродскихъ Меньскихъ есть уписанъ и выписъ выданъ съ тей справы.

1592 г., Мая 9 дня.
Иаъ актовой книги Виденскаго земскаго суда за 1785 г., № 4221, стр. 2393.

53. Инвентарь им шя Кены, Вшююжаго иов та, принадлежащего Ярошу Вистщкоку..
Roku tysiącznego siedmset osmdziesiąt piątego, miesiąca Junii piętnastego dnia.
Przed aktami ziemskiemi woiewodztwa Wileńskiego stanąwszy osobiście w. imć pan
Maciey Abramowicz, major woysk wielkiego xięstwa Otewskiego, kommissarz wielmożnych panien bernardynek Wileńskich, przy kościele świętego Michała rezydui|c*ych.
Inwentarz ffrmic dóbr, Kiena zwanych, ruskim charakterem pisany, у przy kopii poi skiey podał do akt, a nayprzod inwentarz, iak sam w sobie iest, w xi§gi ziemskie woie-

i Wileńskiego spraw, wieczystych, z niegoż samego wpisuiąc słowo do słowa, tak sig
w sobie maiący.
Року отъ нароженья Сына Божого тысеча пятьсотъ девятьдесятъ второго, м сеца Мая
девятого дня.
Инвентарь всей границы им нича моего, прозываемого Кены Шоповичъ, лежачихъ
въ пов т Виленскомъ, для в домости мн самому и тому, кому мое им ниче достанется,
на потомные в ки в дати хотечи, в даючи, что всегды въ сус дств мусятъ быти вархолы и втаргненья съ которой кольвевъ стороны за границу, про то я Ярошъ Бистыцкій, земянинъ его королевское милости пов ту Виленского, постерегаючи того, чтобы не
было въ сус дств , оиисую. Наперодъ такъ ся въ соб маетъ граница: Псчавши отъ
Сунтокъ, гд Косина ж Вена р ки сходятся, певными знаками надъ Кеною р кою, идучи
межи грунтами Допискими а моими Еенсвими; потомъ отъ тоей р ки Кены логомъ, гд
по соснахъ суть знаки, ажъ до дороги великой съ Вильна на Русь; на той пакъ дорог
дубовъ стародавныхъ знаками граничными пять; отъ" туль поступивши границею, тамъ
знаки по дубохъ и соснахъ; дал й идучи копецъ села Вербушекъ на дороз съ Койстеровъ села Ракантиского; отъ туль дорогой идучи, которой съ одной стороны грунтъ господарсвій, а съ друдой мой Кенскій, знаками до урочища, прозываемого Садунишки,
далей знаками поступивши до урочища, названного Жуболисг; дал й идучи знаками граничными до урочища, названого Зв ринецъ; оттуль пакъ соснами, елинами, березами значными до урочища, прозываемого Довойшелисъ, на початку того урочища, на горц сосна
значная и инного дерева повно значного; оттуля поступивши, приходитъ дорога съ Койстеровъ, идучая до Сунтокъ; той идучи дорогой знаками граничными до копца по л вой
руц надъ болоткомъ; дал й поступивши знаками граничными, на дорогу Крыжовую, которая идетъ съ двора моего Кенского до Лавришокъ; на той дороз яма Зв ринная въ
Вилахъ стоитъ; презъ тую дорогу, просто знаками граничными, дорожкою вельми старою;
оттуля въ пету, тамъ копцовъ три, заразъ одинъ ведле другого неподалеку стоятъ; оттуль
тойже дорожкою, л сомъ, знаками граничными, гд вжо названное урочище Еарвайшоболисъ
починается, увойшовши въ темный л съ липовый, единый и инного дерева повно. Дал й
поступивши, знаками на розныхъ деревахъ, копецъ усыпанный по л вой руц ; оттуля знаками граничными, тымъ же л сомъ темнымъ другій копецъ, по той же руц ; оттуля павъ
дей знаками граничными на болото тогожъ урочища Нарвайшаболисъ, тамъ на рогу того
болота, много вельми значного дерева; дал й простымъ трибомъ идучи, камень немалый
пограничный лежитъ; недалеко отъ того камня, просто другій пограничный камень; противъ тыхъ камени, на рогу болота дерева вшелявого значного повно на межи граничной стоитъ; дал й поступивши стежкою старов чною, копецъ усыпаный въ тей пет стоитъ; другій
копецъ, неподалеку того, граничный усыпаный стоитъ; затымъ пакъ вл в багниско Лавариское, прозываемое Ройстъ; оттуля дей певными знаками тойже стежкою на дорожку,
которая съ Коістеровъ до Сунтокъ идетъ. тамъ логчина невеликая, у которой знаки по
дершахъ пограничные суть; оттуля вь пету на дорогу, которая идетъ съ стодолъ ЕевСБВЖЬ до Жаваршшкъ, тамъ сосна звачная ведьан немалая, въ которой антецессорове
мое мшили быть, что сковорода уіожона есть; оттум пак* тою дорогою што съ стодолъ
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идетъ на той дороз знаковъ граничныхъ вельми много по об юхъ сторонахъ той дороги;
тутъ починается боръ Сунтоцкій; дал й идучи тымъ же боромъ въ вилы двухъ дорогъ-одаа
съ стодолы Кенской моей, тая въ праве зостала, а л во до Сунтокъ; у тыхъ вилахъ дороги
дерево сосновое вельми значное; оттуля той дорожкою знаками граничными презъ с ножатку
невеликую, ажъ до самыхъ Сунтоковъ, гд Кена и Вилент р ки сходятся; тамъ на берегу тыхъ р къ зъ обудвухъ сторонъ знаки суть граничные, тамъ кончится граница зъ
грунтами господарскими Лаварискими и Ракантышскими; пере хавши Кену р ку, тамъ,
гд се сходятъ зъ Вильною *), надъ тоюжъ р кою Кеною с ножать возъ на двадцать,
прозываемая Новое Доры, межи грунтами уставника земенина господарского; тамъ же
грунтъ зарослый, ' д су на будованье палатей и двора гожого, ажъ до границы л совъ
Косинскпхъ; межи тымижъ зарослями с ножатка малая Кривая; тамъ же за Сунтоками,
за р ісою Вильною, подъ иущею Лаварискою, с ножатка Полулеевская, возы на два. Тые
вс границы, межи, обыходы здавна, ничого не прикладаючи чужихъ грунтовъ, але такъ,
яко здавна антецессорове мои спокойне, безъ жадного нарушенья держали и уживали,"
заживши съ собою людей, земянъ господарскихъ пов ту Виленского, сус довъ своихъ, той
границы добре в домыхъ, паыа Станислава Абрамовича, пана Павла Яновича Пашкевича,
пана Матыса Михаловского и возного пов ту Виленского Шимона Станиславовича, тыхъ,
яво в домыхъ границъ, упросилъ есми о приложенье печатей и о подписъ рукъ до сего
моего инвентара грунтовъ, при которомъ обыход старцовъ рожныхъ с лъ: меновите зъ
Покосины, на имя Матвей Юряйкисъ, зъ Косины, на име Янъ Ровкшинайтель, зъ моихъ
сельцовъ вс подданые на томъ обыход были, и зъ тыми обчими людьми. Писанъ въ
Кенахъ, року и дня выжъ мененого.
. . . .
• U tego inwentarza drugie pul arkusza w składzie w szerz rozpaałe у cztery pieczątki
małe przez kustodyą ua jakieysci massie czyli wosku wycisnioue. Z iedney strony tych
pieczątek у pod niemi ku dołowi papier wy tlał, czyli od molów zjedziony, a przeto pierwszy
podpis ledwie ieszcze w całości zostaie, a drugi podpis wielu liter w sobie nie ma; у tak
się te podpisy wyrażaia.: Jarosz Wistycki, ręką własną (locus ąuatuor sigillorum). Matys
Michałowski, iako wiadomy granicy, ręką własną podpisał; Станиславъ Абрамовичу рукою
власною подпш:алъ} яко в домый границъ; Paweł Janowicz Paszkiewicz, iako wiadomy granicy rpka swa własne podpisał. A na drugiey stronie tegoż półarkusza konnotacya z podpisami dwoma po polsku pisana, takowa: Czasu wyiazdu naszego, a. millesimo sexcentesimo
L a e e s i m o ąuinto, die decima sexta Junii, za odkładem to ograniczenie przed nami pokładano у według tego ograniczenia dukt prowadzono. Hilaryusz Mintowt Czyż, Podkomorzy
Wileński, kommissarz i. k. mci własną renką. Paweł Danilewicz, фш
z.emski Wileńską
kommissarz i. k. mci mp. A na zatyłku intytulacya dawna, po polsku pisana w te słowa:
Inwentarz gruntów у granicy Kienskięy, P r z e Z imć pana Jarosza Wistyckiego sporządzony
auno millesimo ąuigentesimo nonagesimo secundo, miesiąca Maia dnia dziewiątego. Ograniczenie, które pan Wiscicki obwieściwszy sąsiad okolicznych opisał у granicę odnowił. Po
wpisaniu tego inwentarza, kopija przy nim podana do akt, w też x i ę g i ziemskie Wileńskie
•) Вь приложенной въ этому инвентарю коиіи m

ptea названа Вижтою.
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słowo do słowa wpisana, tak się w sobie maiąca *).—Нос documentum ex rutheno idiomate
ego transtuli, cujus fidem facio. ііпае, die decima sexta Junii, anno Domini millesimo septingentesimo trigesimo octavo. P. Theophilus Jętkiewicz—o. d. B. M.**) concionator ordinarius
Vilnens. ad aedes ss. Trinitatis mp. Które te dokumenta—inwentarz granic maiętności Kieny,
po rusku pisany, у kopija onegoż polska, oczywisto przez wyż pomienionego w. imć pana
Macieja Abramowicza—majora woysk wielkiego xięstwa Litewskiego, kommisarza dóbr vrw.
pp. bernardynek "Wileńskich, przy kościele ś. Michała rezydujących, do akt podane, są
w sięgi ziemskie woiewodztwa Wileńskiego spraw wieczystych zapisane.

1593 года.
Из» рукоииснаго отд ленія Внленской публичной бнбліотекн. (Отд лъ ннвентарен).
54. Инвентарь нк нія Подгородив, составленный при подач
Слонковскому.

его Внукомъ Подгородинскшгь

Begestr poddanych cziachlich w Podhorodnei i ive Gorodnei, które podał pan Wnuk
Podrodinszki panu Szlonkowszkiemu do dzierżenia, a pan Szlonkowski iego mości panu
woiewodzie Witepszkiemu.
Naprzód, Waszko roby dny 4, czinszu dawa gr. 2; Zdań roby dni 4, czinszu dawa
gr. 2, miodu raczke 1; Kucz robi dni 4, czinszu dawa gr. 2; Iliasz robi dni 4, czinszu
dawa gr. 2; Dzieszka robi dni 4, czinszu dawa gr. 2; Pochlodicz robi dni 4, czinszu dawa
gr. 2, miodu raczek 2lU', Przichod robi dni 3, a izem go nowo oszadzil, niedawal mi nicz;
Mielniczka robi pieszo dni 4, a czinszu dawa gr. 2; Szin jei precz poszedł, zabiwszi chłopa;
Jaczkowa robi dni 4. czinszu dawa gr. 2, masz iei umarł; Maliszka robi dni 4, czinszu
nie daie, miodu raczek 2; Pron robi dni 2, czinszu nie daie, miodu raczek 2.
Zagrodniczi w Podhorodnei: Klubka Zidek robi dni 3, czinszu dwa gr. 4; Szepiel Iticz
robi dni 3, czinszu dawa gr. 1; Haraszimek robi dni 2, czinszu dawa gr. 1; Szwiecz robi
dni 3 czinszu dawa gr. 1; drugi Haraszimek robi dni 2; Danilo robi dni 2; Mokreiko
robi dni 2; Stanek robi dni 2; Woitek robi dni 2, który terasz u mnie bidlo paszie; Maruszka robi dni 2; Chwedkowa robi dzień 1, masz iei rabial dny 3, alie, że go nie masz,
szama dzień 1 robi; Pochorszki, ten nicz nie robi. zloti dawa, czinszu abo robot, złota dwa
czynszu, abo robot we dworze przygląda, ktori u mnie terasz iest urzędnikiem. Czi wczisczi
stroza powinny po iednemu na nocz, krom Przichoda, który ia odkupował, dawał gr. 13.
Jakub Slonkowszky.

*) Сд дующая за скит, коиія буквально сходна о. вшнепркведешшмъ янвентаремъ, почему я не печатается зд сь, а приводятся туть дшяь стояідія яодъ нею сдідующія подписи, начиная со МОВ : „ИОС ООcumentum...
*•) То есть: ordinfa ćUri Basflii M*pii.
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1593 г., Іюня 17 дня.
Изъ актовой КНИГИ Уиитскаго аеискаго суда ва 1590—94 г., ?6 15235, д. 562—3.

55. Инвентарь ви нія Малунъ, въ Упитскокъ пов т , н движимаго имущества, оставшихся по смерти Тнмо ея Т терина и принятыхъ въ опеку Иванохъ Д в таою.
Году ±афчг (1593), м сеца Іюня S\ (19) дня.
На рокохъ судовыхъ земскихъ по светой Троицы свята римского на завтрее припалыхъ и судовне отправованыхъ, передъ нами Яномъ Жикгимонтовичомъ—судьею, Флоріянвмъ Бейнартомъ—подсудкомъ, врадники земскими Упитскими, постановившисе очевисто
возный пов ту Упитского Криштофъ Матеевичъ, положивши квитъ подъ печатью своею и
съ подписомъ руки своей и подъ печатьми двухъ шляхтичовъ u съ подаисомъ руки, очевисто призналъ, который тотъ квитъ слово въ слово такъ се въ соб маетъ.
Году по нароженью Сына Божого тисеча пятъсотъ деветъдесять третьему м сеца
Іюня семнадцатого дня. Я Криштофъ Матеевичъ, возный господарскій пов ту Упитского,
будучи приданымъ одъ враду земского пов ту Уаитского, за жеданьемъ и прозьбою его милости пана Яна Д вочки, опекуна тэстаментомъ назначоного д тямъ и маетностямъ, такъ
лежачимъ, яко и рухомымъ, небощика славное памети его милости пана Тимофея Тетерина,
тогды его милость панъ Янъ Д вочка, беручи на себе опеку д тки и маетности, такъ лежачіе,
яко и рухомые, въ им нью небощика его милости пана Тимофея Тетерина, называемого
Малунского, лежачого въ пов т Уііитскомъ, достаточне уси доходы съ подданыхъ приходячіе, збожье на пашняхъ зас еное въ им нью Малунскомъ и въ дворцы Борклянскомг,
такъ тежъ быдло рогатое и нерогатое, цыну, м дзь, золото, серебро и весь спратъ домовый, передо мною вознымъ и стороною дв ма шляхтичами, сус ды околичными небощика
пана Тимофея Тетерина, то есть, наномъ Сэбэстыяномъ Яновичомъ Хм левскимъ, старостою Посвольскимъ, и паномъ Щаствымъ Самеоновекимъ вси доходы, платы и речи такъ
лежачіе, якъ и рухомые, достаточне спасавши, въ опеку свою д ти и маетность небощика
пава Тимофея Тетерина до рукъ своихъ взялъ, которой маетности такъ много есть:

Напередь им нъе Мйлунское.
Въ томъ двор будованья: напередъ домъ великій, въ нимъ св тлицъ три, коморъ
три; въ тыхъ св тлицахъ печи старые три. Другій домъ на воротахъ, св тлица одна,
печъ старый; подъ вороты воморы дв ; стайни дв , вл тей старыхъ пять, изба одна,
лазня, броваръ старый; домъ новый, въ нимъ св тлицъ дв новыхъ, коморъ дв , печн
дв новые, кухня одна, шпихлеръ новый одвнъ.
Сховаиъе въ томъ двор Малуньскомъ маетности, зложоное у скрыни; пріввлей, даиый на в чность на им нье Малунсвое и на давіивв, въ пов т Мошрсвомъ лежачіе,

-452одъ славной памети небощика короля Жикгиионта Августа, подъ датою року тисеча пятьсот* шестьдесят* осьмого, м сецаМая двадцатого дня, у которого привилью подпись руки
господарское и подпись канцлера Литовского его милости пана Миколая Радивила и подпись руки Матея Савицкого—писаря его королевское милости и листы увяжчіе до того
им нья приналежачіе, тежъ листы продажные на им нье Ушу, лежачое у пов т Менскомъ которое им нье купилъ на в чность д ткаиъ своимъ небощикъ панъ Тимофей Тетерин* у его милости пана Станислава Выдры-хоружича пов ту Ковенского, и у малжонки его милости пани Барбары Юрьевны Годовнянки; якожъ тую продажу сознали на
врад кгродскомъ Вилкомирскомъ въ року тисеча пятьсот* осмдесятъ девятом*, м сеца
Декабра четвертого дня и перенос* с* того враду Вилкомирского до книг* земских* пов ту Менского есть вписан* на рокох* трикрольскихъ в* году деветьдесятомъ, так* тежъ
листы увяжчіе и иншіе справы до того им нья належачіе. Тежъ листы продажные на
село Мртляны, лежачое у пов т Упитскомъ, которое село купил* на в чность у его .
милости нана Урбана Десницкого, подсудка Городенского, и у малжонви его милости пана,
Авдотьи Ивановны Концевичовны, в* року тисеча пятьсот* деветьдесят* первого, м сеца
Генвара девятого дня; тую продажу свою (созна)ли на врад земском* Городенском* и
перенос* до суду земского Упитского есть учиненъ, в* року деветьдесят* втором* на
рокохъ Михаловскихъ, лист* увязчій и иные твердости, до того села належачіе. Тежъ
іисгь заставный на им нье Свядосы, прозываемое Олотами, которое им нье завел* и заставил* в* певной сум пенезей в* тисечи и в* петисотъ копах* грошей литовских* его
милость панъ Даніель Михайлович* Львовичъ-стольникъ земскій Вилкомирскій, и панв
малжонка его милости; тую заставу свою в* году теперешнем* тисеча пятьсоть деветьдесятъ третьем* и на врад кгродскомъ Вилкомирскомъ на рочкохъ м сеца Марца при добровольном* лист сознали, так* тежъ инвентарь и лист* увящіі на тое им нье Свядосы,
подъ датою тогожъ року на себе дали. Привилей на войтовство Римкунское, Балунское,
Вешеканское и на иншіе села розных* войтовствъ волости Упитское, даный отъ его
королевское милости потомку небощика пана Тимофея Тетерина; квиты поборцовъ Упитсвихъ отъ даванья серебщинъ и иншихъ повинностей с* того им нья Малунского, принаіежачихъ до скарбу его королевской милости, его милость панъ Янъ Д вочка до рукъ
своихъ взял* и въ тую свриню заховалъ. А што се тычет* золота, серебра, то есть, меновите полмисковъ сэрэбрэвыхъ шесть, талеров* серэбреныхъ дванадцать, коновокъ серебреных* дв , одна великая, а другая малая, чарок* серебреных* великих* дв , малых*
чарок* сэребрэныхъ три, кубковъ сэрэбрэныхъ три, рострухан* сэрэбреный одинъ, лыжокъ сэрэбрэных* дванадцать, зоставныхъ одъ пана Млечка в* осьми копахъ, лыжокъ
малыхъ сэрэбрэаыхъ дваеадцать, ланцухов* золотых* три, которые в « а т ъ чирвоными золотыми сто семьдесят* чотыри, которые ланцухи в* застав во сту въ тридцати жопа^
литовских* у пана Даніеля Михайловича Львовича-стольника земского Вилком
ш што и лист* пана Даніеля Львовича на то есть даныі; шабель серебром*
швлотистых* старосв цЕмхь с* камееьии дв , a т р т і я шабля зъ брацарми, серебраt
ммо; Ш ъ гуеирскіі одиъ «рброиъ опрвнні s* водшми ш узденицою шрібрание, щ
І Щ В І Х * дм м щмвжъ ю м о ш і в » , зъ уздамі, es поиан И и с* шншрсіми,
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дакъ козацкій сэрэбромъ оправный. Строны шатъ небощика его милости пана Тимофея
Тетерина, тогды его милость панъ Ц вочка, зъ росказанья устного пана Тетерннового,
слугамъ роздалъ; на што и квиты отъ нихъ побралъ.
Спратъ домовый, до кухни приналежачій, то есть: мисъ цыношхъ старихъ великихъ
и малыхъ осмь, кгарцовъ желязныхъ старыхъ малыхъ и великихъ пять, котловъ старыхъ
два-одинъ великій, другій малый, пановокъ старыхъ малыхъ и великихъ шесть, талеров
цыновыхъ малыхъ и великихъ семнадцать, котелъ великій старый пивный одинъ.
Збожа въ кл ти зсыпаного: овса бочокъ десеть, ечменю бочокъ десеть, жита немолочоного въ стырт зложоного копъ тридцать. На пашни: жита пос еного бочовъ петьдесятъ, ечменю бочокъ пять, овса бочокъ шестьдесятъ, (гречихи) бочокъ семь, пшеницы
бочокъ пять, гороху бочка одна, льняного нас нья пос ено бочка одна.
Быдло рогатое и нерогатое у двор Малунскомъ. Еаперодъ коровъ дойныхъ пять,
яловицъ чотыри, волы два, свиней старыхъ и молодыхъ двадцать шесть; коней возниковъ
вороныхъ шесть, половыхъ чотыри; ступаковъ два—одинъ вороный a другій малый рыжій;
подъ здковъ осмь. Которые кони назначилъ небощикъ его милость панъ Тимофей Тетеринъ слугамъ своимъ роздать его милости пану Яну Д (вочц ) въ нагороду службъ ихъ.

У дворцы Воркляткомъ.
Наперодъ будованъе дворное. Избы дв чорные, кл тей три прожныхъ; въ гумн осеци
дв , оборы дв . Быдла розного въ томъ дворцы Борклянскомъ, то есть меновите: коровъ
дойныхъ одинадцать, телятъ сегорочныхъ семь, овецъ старыхъ петнадцать. свиней старыхъ
десеть.
На пашни жита пос еного у дворцы Борклянскомъ бочокъ нетьдесятъ, пшеницы
бочокъ три, ечменю бочокъ три, гречихи бочокъ пять, овса бочокъ семьдесятъ.

гороху

бочка одна.

Дожитии, приходмчге опт подданыхъ, до тыхъ им нь приналежачіе.
Еаперодъ въ сел Борклянахъ, въ сел Болушкахъ, въ сел Малунахъ, въ сел Станкетчахъ, въ сел Менахъ—тжокъ ос лыхъ въ тыхъ сед хъ тридцать. Потмтсшь шыхъ
поддтыхъ: дыншу съ кождое волоки по коп грошей, жита по бочц и овса; на роботу
на тыдень по чотыри дни; въ сел Криклянахъ волокъ ое лыхъ петнадцать, съ кождое
волоки платятъ по три копы грошей латовскихъ, за вшэлякую повинность. У войтовств
Вешежапскомъ воловъ ос лыхъ пятьдесят чотыри, у войтовстт Римкушкомъ, Болыншт и въ иншихъ сел хъ розныхъ войтовствъ, ВОДОЕЪ ос лыхъ семьдесятъ шесть, а волоки пустые л сные, с ножатные, меновите а достаточне описаны и доложоны суть на
лист хъ заводчихъ. Повинность а тыхъ волокъ: цыншу съ вождое волоки по КОЕЪ дв ,
льну нолъ ста, по бочц жита и овса; подводы до Рікги альбо до Вильна; «а ро шу
часу л тнего жннва и с вбы повинни ходить; л сныхъ «евезеі по грошей двавадцати зъ
волоки. Которые тые речи вси выше помененнне, мвновие а достаточне списавши, его
милость пата Яиъ Д вочва. тто одно кольвекъ было о » моа до велика ьъ ш ныо Малуасиш, и въ дворан Ворыівском-ь, передо мною воотнмъ и стороною людьми задними,
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сус ды околичными небощика славвой памети его милости пана Тимофея Тетерина, тые
речи въ опеку и въ схованье свое взялъ. И на то есьми далъ сесь мой реестръ подъ
моею властною печатью и съ подписомъ руки моей, такъ тежъ подъ печатьми пріятель
небощика его милости пана Тимофея Тетерина, на тотъ часъ при мн будучихъ, и съ
подписомъ рукъ ихъ его милости пану Д вочц . Лисанъ году теперешнемъ тисеча пятьсотъ деветъдесятъ третьего, м сеца Іюня семнадцатого дня. У того квиту печатей
сполна притисненыхъ три и подписъ рукъ тыми словы: Krysztof Macieiewicz—woźny
Upithski ręką swą. Pieczętarz Sczęsny Samsonowski ręką swą własną. Которое тое сознанье
возного есть до книгъ справъ гемскихъ пов ту Упитского записаво.

1593 г., Октября 21 дня.
Ивъ актовой книги Слоннмскаго вемскаго суда за 1775—6 годы, Л 7747, л. D54—7.

56. Реестръ или инвентарь им ніа Соколова, леясащаго въ Слонимскомъ пов т , составленный при продаж и подач его Иваноиъ Одьшцоиъ Яну Жарновскоиу.
Koku tysiąc siedmset siedmdziesiąt szóstego, miesiąca Oktobra trzydziestego pierwszego
dnia.
Przed aktami ziemskiemi powiatu Słonimskiego stanowszy oczewiscie i. pan Franciszek Kerczyc—rotmistr у regent grodzki powiatu Słonimskiego, extrakt intromisyinego
kwitu et in simul regestru alias inwentarza folwarku Sokołowa cum attinentjis, w powiecie Słonimskim sytuowanego, przy prawie wieczysto przedażnym od pana Iwana Odynca im.
panu Janowi Żarnowskiemu, przez ienerala i. k. m. Stanisława Kotowicza, in asistentia nobilitatis sporządzonych у im. panu Janowi Żarnowskiemu wydanych, na urzędzie i. k. m.
grodzkim Słonimskim. w roku tysiąc pięćset dziewiędziesiąt trzecim, miesiąca Oktobra dwudziestego ósmego dnia zeznanych, adpraesens pro re sui służących, przy oryginale samego
inwentarza, ad acta podał, którego tenor seąuitur talis. Выпись зъ книгъ кгродзкихъ замку
господарского Слонимского. Л та отъ нароженья Сына Божого тысеча пятьсотъ деветьдесять
третего, м сепа Октобра двадцать осмого дня. На врад его королевское милости замку
Слонимского передо мною Иваномъ Мелешкомъ—подкоморимъ Мозырскимъ, подстаростимъ
Слонимскимъ, ставши очевисто возный генерадъ пов ту Слонимского Станиславъ Котовичъ, при квит евоимъ, подъ печатью и съ подписомъ руки его, и аодъ печатьми двухъ
шляхтыцовъ и зъ подписемъ рукъ ихъ до кеигъ даномъ, созналъ тыми словы: Я Станислав* Котовичъ—генералъ возвый пов ту Слонимского, сознаваю тымъ моимъ ввитомъ, ижъ
въ року тысеча пятьсотъ деведесятъ третет, м сеца Октобра двадцать семто дня,
ири мн возноиъ и при сторон людехъ добрыхъ, шляхт , на тотъ часъ при мн будучи»,
дану Кгабріелю Славут а пану Станиславу Яаовичу.. его милость паіъ Ивав* Одынеп>
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черезъ служебника своего пана Стефана Гошевского завелъ и до в чного держанья и
уживанья подалъ им нье Соколове, въ пов т Слонимскомъ лежачое, его иилостн пану
Яну Жарновсіому, которое ему панъ Одынецъ в чностью продалъ, а мяновите: дворъ, зъ
его всякииъ будованьемъ, зъ огороды овощовыми, погнояии, съ полями пашными и зъ
с ножатьми дворными, зъ быдломъ рогатымъ и нерогатымъ, зо всякимъ господарствомъ и
зъ статки домовыми, зъ гумномъ и збожемъ, вънемъ зложенымъ, молочонымъ и немолочонымъ, и въ поли зас енымъ, зъ людьми тяглыми отчизеыми, зъ бояры и зъ ихъ домами и
всякими маентностями и зъ землями, на которыхъ с дятъ и тежъ которыхъ уживаютъ, зъ
стодолою, на гостинцу Волковыскомъ збудованою, згола все огуломъ, такъ, яко самъ
панъ Одынецъ на себе держалъ и уживалъ, пререченому пану Жарновскому подалъ, яко
то ширей а достатечней и меновите на регестр або инвентару подано, описано и доложено есть и на томъ далъ тотъ мой квитъ подъ моею печатью и подписью руки моее
власное, подъ печатьми и подписью рукъ стороны шляхты, при мн возномъ на тотъ часъ
Зудучое, ку записанью до книгь кгродскихъ Слонимскихъ. Писанъ въ Соколов , року, м - сеца и 'дня высшей писаного. Въ того квиту печатей притисненыхъ три, а подписи рукъ *
тыми словы: Станиславъ Котовичъ—генералъ и возный пов ту Слонимского, рука власная;
я Кгабріель Славута, рукою власною подписалъ; Станиславъ Яновичъ рука власная. А тотъ
регестръ або инвентарь признанья тогожъ генерала возного пов ту Слонимского подъ печатью и зъ подписомъ руки его и подъ печатями стороны двухъ шляхтыцовъ и зъ подписомъ рукъ ихъ въ тые слова писаный.
Регестръ або инвентарь поданья отъ его милости пана Ивана Одынца, земенина его
королевское милости пов ту Слонимского, двора и всего им нья его милости отчизною
Соколовского, пущеного и проданого в чно его милости пану Яну Жарновскому, то
есть, яко самъ дворъ зо всимъ будованьемъ, зъ огороды овощовыми, погноями, зъ
пашнями, с ножатьми дворными, зъ оборою, зъ быдломъ рогатымъ и нерогатымъ въ
ней зъ гумномъ и вшелякимъ збожемъ, въ томъ гумн
зложонымъ, молочонымъ
и немолочонымъ, въ поли зас янымъ и зо всими живностями и статками або начиньемъ,
въ томъ двор на тотъ часъ будучими, зъ поддаными того двора отчизными, зъ ихъ
будованьемъ. зъ землями всякими оремыми и неоремыии, по тоиужъ зъ маентностями и повинностями ихъ, што меновите нижей въ семъ инвентарю при мн возномъ
генерал Станислав Котовичу и при сторон люд хъ шляхт
пану Кгабріелю Славут
а пану Станиславу Яновичу, одъ его милости пана Ивана Одынца черезъ слугу его милости пана Стефана Гошевского его милости пану Яну Жарновскому поданого, описано
и доложено есть, въ року теперешнымъ тысеча пятьсотъ деведесять третего, м сеца Октябра двадцать семого дня. Напередъ будовапъе того двора Соколовского: У хавпш у дворъ
по д вой руц домокъ старый, противъ себ св тицъ дв зъ коморами, зъ с ньии при
земли, драницами побитый; у с няхъ двери на зав сахъ, зъ защепкою, съ пробоемъ; у
св тлици малой двери на зав сахъ, защепка и пробой есть; печь въ ней поливания, яавн
зъ тое св тдицы комора, двери въ не! на зав сахъ, защепка и пробой есть; на
Дв
противку тое св тлицы другая св тлица, въ ней двери на зав сахъ, защепка и пробой
€сть и, той св тлвцы лав* три, печт, простнй, оковницн на зав сахъ. Щотт, тог»
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ботвиномъ одна кадь, зъ свеклою одна кадь, бочокъ пивныхъ чотыри, ушатковъ три, селедевокъ бочокъ три, кубелцовъ два, одинъ зъ макомъ, цыбули в нковъ двадцать чотыри;
подле пивняцы сырница, въ ней двери, защепка и пробой есть. Домокъ новый, въ немъ
св тлица, а напротивку пекарня, тотъ домокъ на земли стоитъ, драницами побитый и
зъ с ньми, зъ св тлицы комора, въ той св тлицы двери на зав сахъ, въ ней столовъ два
лавъ три, печь поливаная, оболонъ дв паперныхъ, у комор двери на зав сахъ, защепка,
пробой есть, лава одна, въ с няхъ двери на зав сахъ, у пекарни тежъ двери на зав сахъ, въ ней лавъ дв , столъ одинъ, свирновъ два,'третій малый. Стайня соломою крытая, стаенка тежъ малая, зъ бервеня рублена, соломою крыта; лазня, соломою крытая,
колодезь, пов ть зъ бервеня рубленая, соломою крытая. Меду пресного горшковъ два,
пчолъ ульевъ деветь, а порожвыхъ ульевъ чотырнатцать; набелу масла горшковъ пять,
сыровъ копъ дв , волны рунъ сорокъ дв . Обора двора тою: хл вовъ три, зъ бервеня рубленыхъ. Быдла въ ней коровъ осимь дойныхъ, яловицъ дв , быковъ петаковъ волошенныхъ
три. а бычковъ л тошнихъ неволошанныхъ шесть, телицъ л тошнихъ пять, телятъ сегорочныхъ деветеро, овецъ усихъ старыхъ и молодыхъ сорокъ двое, козъ старыхъ шесть,
козенятъ пятеро, козловъ три, свиней старыхъ зъ вепрами дватцать пять, поросятъ дват- .
цатеро, гусей старыхъ и молодыхъ осмеронадцатеро, коплуновъ три, куръ старыхъ и молодыхъ сорокъ. Гумно того двора Соколовского: гуменъ зъ бервеня рубленыхъ дв , одрына зъ бервеня рубленая зъ с номъ, евья рубленая покрыта соломою, озеродъ, въ немъ
торпинъ десеть, жердемъ васованыхъ; стырта жита, въ ней копъ петьдесять, горохъ въ
стошку копъ деветь, въ гумн
жита теперь копъ шесть, на нас нье змолотили жита
копъ петьдесять чотыри, вымолочоного зъ того бочокъ сорокъ три и пос ено на рокъ
деветьдесять четвертый, ечменю въ гумн
копъ деветьдесять, грики копъ въ гуин
петьдесять, овса у гумн
копъ деветьдесять; стодола на кгрунт того двора стоитъ
ва гостинцу Волковыскомъ, потребуючая опатренья л пшого. Жита старого сыпного
розданого межи людей, яко то на регестр
особномъ подано, бочокъ дватцать семь.
А то люди отчизные того двора Соколовского, его МИЛОСТИ пану Жарновскому, зъ
ихъ домами, зъ землями и аіаентностями всякими поданые, которыхъ подданыхъ есть
домовъ четырнадцать, а бояринъ одинъ; имени ихъ: первшій Матей Романовичъ зъ братомъ Якубомъ, съ пасынкомъ Сидоромъ и зъ сыномъ Андреемъ, въ него воловъ три; другій Иванъ Тыиошевичъ, въ него сынъ Таврило, воловъ два; третій Игнатъ Микуличъ, зъ
братомъ Петромъ и сынъ въ него Есько, воловъ два, кляча одна; четвертый Юръ Гринецъ, прихожій, въ него сыновъ два Евхимъ, Пархвень; пятый Федоръ Новиковичъ зъ
братомъ Иваномъ, въ него волъ одинъ; шостый Артюхъ Зайковичъ, прихожій, въ него
сынъ Иссай; семый Грншко Лебедь, бояринъ, чолов къ вольный, зо всею маеитностыо
своею никоторого чиншу не платить ш роботъ не повиненъ, только на справы зъ листомъ
вдигъ; осыші Явовъ Ерыкъ зъ пасынЕомъ Евхимомъ, воловъ два, кляча одна; девятый
Сидоръ Зайковичъ, въ него сыновъ два Зданъ, Ермола, волъ одинъ; десятый Иванъ Величвовичъ, у него енот, Яцко; одивадцатыі Иванъ Говчаревічъ, воловъ два, кляча одна;
дванатцатыі П е т р а » , у него сыновъ два Андрей, йвавъ, воловъ два; трив*тцатый Тара-
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симъ, въ него сынъ Кондрата, воловъ два; чотырнатцатый Петрукъ Ольховникъ, воловъ
два; петнадцатый Степанъ Петровичу въ него сынъ Зданъ, пасынокъ Степанъ, воловъ
два. кляча одна. Тые подданые ничого больше не повинни, только роботу. Якожъ до тогорегестру инвентару поданья того им нья Соколова пану Жарновскому я возный генералъ
печать мою приложилъ и руку мою подписалъ, также тежъ и сторона при мн будучая
печати приложили и руки свои подписали. Писанъ въ Соколов . У того регестру инвентару печатей прптисненыхъ три, а подписи руки тыми словы: Стааиславъ Котовичъ—генералъ возный пов ту Слонимского, рука власная; я Кгабріель Славута рукою власною подписал*; Станиелавъ Яновичъ рука власная. Которое сознанье генерала возного пов ту
Слонимского, за просьбою служебника его милости пана Одынцова, пана Стефана Гощевского до книхъ кгродскихъ Слонимскихъ записано есть. Съ чого и сесь выписъ подъ моею
печатью его милости пану Яну Жарновскому выданъ. Pisań w Słonimie. U tego extraktu
przy pieczęci, na kustodyi wycisnioney, podpis wielmożnego jego mości pana pisarza у роniżey konotacyia seąuenti tenore: Станиславъ Миколаевичъ—кгродзкій писарь, въ книгахъ
корыгованый. Który to takowy extrakt, za podaniem onego przez wyż wyrażoną, osobę do
act iest do xiąg ziemskich Słonimskich przyięty у wpisany.

1593 г., Ноября 27 дня.
Нзъ актовой книги Россіенскаго земскаго суда за 1597 г., 7& 14,607 л. 348—51.

57. Инвентарь с лъ Р к це, Скавдайце, Имборъ и Колушшъ, составленный нри п редач ихъ Войтехомъ Стабровскижъ жен своей Марин Зар цковн .
Году отъ нароженья Сына Божего тисеча пятьсотъ деветьдесятъ семого, м ееца Іюня
двадцать третяго дня.
На рокохъ земскихъ судовыхъ, на завтре по свят Светое Троицы свята римского
припалыхъ и сужоныхъ, нередъ нами Себестіаномъ Себестіановичемъ Кестортомъ—тивуномъ
короля его милости Ойракгольскимъ—судьею, Петромъ Адамковичомъ—подсудкомъ а Миколаемъ Бурбою—писаромъ, врадники господарскими земскими Жомойтскими, постановившисе очевисто ей милость пани Войтеховая Стабровска пани Марина Зеновна Зар цковна,
опов дивши покладала инвентаръ списанья селъ, кгрунтовъ и подданыхъ у волости Плотельской лежачихъ, соб отъ небощика паиа малжонка своего его милости пана Войтеха
Стабровского, писара польного великого князства Литовского, на села и на подданые въ
томъ инвентар описание даный, яко о томъ всемъ ширей въ немъ каждая речь описана
и доложона есть и просила ей милость пани Стабровска, ижъ бы тотъ инвентаръ для
часу пришлого до книгъ земсвихъ Жомойтскихъ актикованъ i вписанъ бижъ, который
слово отъ слова съ початку до конца письмомъ польсвимъ тыми словы наиисанъ.
Inwentarz spisania siol, ^łoh, gruntów, podanych, płatków у inssyeh potmnoscy ich,
odemnie Woiciecha Stabrowskicgo, pisarza polnego wielkiego xięstwa Litewskiego, dzier58
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żawcy Plotelskiego, paniei małząnce moiei paniei Marynie Zięnownie Zarzeckownie w roku
tysiąc mcset dziewięćdziesiąt trzecym, miesiąca Nowembra dwudziestego siódmego dnia,
którym ia w dzierżawie moiei we włoscy Płotelskiei małząnce mei wzwysz pomieniąnei w
sumie pieniędzy, tho iest we trzech tysięcy kop litewskich zastawił у zawiódł у w dzierżanie podał do roku oddania tey summy pieniędzy wedluk listu mego zastawnego, według
którego inwentarz platow dorocznych у wszytkich powinnoscy niżey opisany, które oua
s tych siół у poddanych sobie wybierać ma. Naprzód:

W W O I T O W S T W I E B E K I ЕС К IM.
SiołoZabicie,
w ktorem włok czterydziescy dwie.
Pierwsza Andrzei Rudaitis a Paweł Budraitis, włoka, kop dwie; wtóra Paweł Rudaitis a Urban Daguintis, włoka stara, kop trzy; trzecia Maciei Zabitis, osziadła włoka, kop
dwie- czfarta Jurcius Zabitis z bratem Urbanem, stara włoka, kop trzy; piąta Sepas
Grygielaitis, osziadła włoka, kop dwie; szósta Urban Zabitis a Urban .Daguintis, nowa
włoka kopa iedna; siódma Jurcius a Urban Zabitaicie, nowa włoka, kopa ledna; ósma
Jurcius Zabitis. nowa pułwłoki, groszy trzydziesczy, a pułwłoki puste; dziewiąta włoka
pusta-', dziesiąta włoka pusta; iedenasta włoka pusta; dwunasta włoka pusta; trzynasta
Symus Zabitis a Jurgus Bartosaitis nowa włoka, kopa iedna; czterynasta Symus Zabitaitis ławnik, stara włoka, kop trzy; piętnasta Wiecko Bębelaitis a Stanczi Symonaitis, stara
włoka, kop trzy; szestnasta tenże Wiecko Bębelaitis dwa rezy nowe, groszy czterydziescy,
trzeć włoki puste; siedmnasta Benik Petrytaitis, puł włoki nowe osziadłe, groszy trzydziescy
a pułwłoki pusta; osmnasta Stanisław Czarkaitis a Andrzei Preikius, osiadła nowa włoka,
kop dwie; dziewiętnasta Piotr Jurgaitis, włoka nowa osiadła, kopa iedna; dwudziesta Bołtruc Zabitaitis, włoka stara, kop trzy; dwudziesta pierwsza tenże Bołtruc, włoka nowa,
kopa iedna; Siemion Jurgaitis, włoka iedna, kopa iedna; dwodziesta wtóra Jamk a Maciuś Zabitaitis, dwa rezy nowe, groszy czterydzieszcy, a trzeć włoki pusto; dwudziesta
trzecia Mikołai Walencaitis, pułwłoki stare, kopa iedna, groszy trzydzieszcy; Paweł U deraitis pułwłoki nowe, groszy trzydziescy; dwudziesta czwarta Mikołai Walencaitis włoka
nowa kopa iedna; dwudziesta piąta Paweł a Bołtucis Uderaicie, włoka nowa, kopa iedna;
dwadziesta szósta Grygutis Zabitaitis, włoka nowa, kopa iedna; dwudziesta siódma Jan
Ziemaitis a Paweł Rudaitis, włoka nowa, kopa iedna; dwudziesta ósma Walencius a Jagutis Uderaicie, włoka nowa, kopa iedna; dwudziesta dziewiąta Walencius a Jagutis
Uderaicie, włoka stara, kop trzy; trzydziesta Paweł a Walencius Uderaicie, włoka stara,
kop trzy; trzydziesta pierwsza Scepuc Kiersnogaitis puł włoki stare, kopa iedna, grosz*
trzydzieszcy, a puł włoki puste; trzydziesta wtóra Wiecko Bąbitaitis a Andrzei Symonaitis włoka nowa, kopa iedna; trzydziesta trzecia Mikuc Jurgaitis, włoka osiadła nowa,
kop dwie; trzydziesta czwarta Jurgutis Jurgaitis z bratem Sziemionem, włoka stara, kop
trzy trzydziesta piąta Paweł Gasaitis, włoka stara, kop trzy; trzydziesta szósta im Litmaitis z bratem Jakuciem osiadła włoka, kop dwie; trzydziesta siódma Michał Siemionai-
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tis a Brust Macaitis, osiadła włoka, kop dwie; trzydziesta ósma Urban Zabitis a Maciei,
włoka nowa,-kopa iedna; trzydziesta dziewica Łukasz Uderaitis a Jurgutis Thomasaitis
włoka nowa kopa iedna czterydziesta Urban a Walentin Zabitaicie, włoka stara kop
trzy czterydziesU pierwsza Paweł Szynderis a Symuc Zabitaitis dwa rezy, groszy czterydzieszcy a trzeć włoki puste; czterydziesta wtóra włoka pusta; a osobliwie s tych wszystkich włok starych, iako у nowych powinni płacić pisczego po pieczy groszy у po dwa
pieniądza, a za strażą, od każdei włoki starei po groszy dwudziestu czterech, okrom ławników Przy tymże sziele sztuk pułosmy, s których czy, którzy trzymała, płaczą po groszy
dziesziący a od stuki sianożęczy groszy iedennaszcie. Tamże w Gonikłach sziedzy sadzybą
Maciusz Zabitis, pod ktorem morgów wymierzanych cztery, s których płacy groszy dwadzieścia cztery.

Sioło

Rekiecie.

W nim włok trzydziescy osm.
W tem siele na woyta wolnych włok dwie. Pierwsza Szczepan Martinaytis, włoka
stara kop trzy druga Symutis Malogaytis a Szczepan Martinaytis, włoka stara, kop trzy;
trzecia Maciuś Olechnaytis a Szczepan Stankaytis, włoka stara, kop trzy; czwarta Janel
a Mikołay Grigaycie, włoka stara, kop trzy; piąta Kasper Juranaytis z bratem Mikiem,
włoka stara, kop trzy; szósta Stancius Stankaytis a Stanisław Miłaytis włoka stara, kop
trzy siódma Wałuć Dargwiłaytis, włoka stara, kop trzy; ósma Kasper Juryanaitis a Stanisław Czepaytis, włoka stara, kop trzy; dziewiąta Bałtruć Diburaytis a Maciey Kierpaytis z włoki kop dwie; dziesiąta Mikołay Kukelis a Woyciech Karpaytis, włoka stara, kop
trzy tenże od sadziby w Gonikłach groszy sześć; jedenasta Jakutis Łozaytis z bratem
Urbanem, włoka stara, kop trzy; dwunasta Paweł Symonaytis, włoka stara, kop trzy;
trzynasta Sepas Miłaytis s synem Stasiem, włoka stara, kop trzy; tenże Sepas od sadziby
Gonikłach groszy trzy; czternasta Andrzey Ziburaytis, włoka stara, kop trzy; piętnasta
w
Piotr Diburaytis ławnik, włoka stara, kop trzy; szesnasta Grigal Szuć na woytowstwo,
wloką wolna; siedmnasta Griguć Petraytis, włoka stara, kop trzy; tenże od sadziby w
to
Gonikłach. groszy dziesięć; osmnasta Jan Czepaytis, włoka stara,
P^;^f^
Bałtucis Diburaytis a Szczepan Stankaytis, włoka stara, kop trzy; dwudziesta Gngał bzuc
na woytowstwo, włoka wolna; dwudziesta pierwsza Sepas Budraytis a b m a Budraytis,
włoka stara, kop trzy; tenże od sadziby w Gonikłach, groszy sześć; dwudziesta wtóra Mikołay Budraytis z bratem Piotrem, włoka stara, kop trzy; dwudziesta trzecia Szymko
Diburis, włoka stara, kop trzy; dwudziesta czwarta Stanisław Miłaytis, włoka stara, kop
trzy; dwudziesta piąta Janelis Grigaitis a Stanczus Stankaytis, włoka stara, kop trzy;
dwudziesta szósta Marko Skorutaytis z wdową, włoka stara, kop trzy; dwudziesta siódma
Maciuś Petrykaytis a Wiecko Miłaytis, włoka stara, kop trzy; dwudziesta ósma Tomas
Mikłaszaytis, włoka stara, kop trzy; dwudziesta dziewiąta Kasper Diburaytis z Marcinem
Stenisławayciem, włoka stara, kop trzy; trzydziesta Marcin Dirkstaytis a Gnguć woyt,
włoka stara, kop trzy; trzydziesta pierwsza Maciey Kurpaytis s synem Woyciechem, włoka
stara, kop trzy; trzydziesta wtóra Urban Diburis, włoka stara, kop trzy; trzydziesta trze-
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_ Andrzey Diburaytis z Grisą Mitayciem, włoka stara, kop trzy; trzydziesta czwarta
Maciuś Sawnikaytis a Michał Petrikaytis, włoka stara, kop trzy; trzydziesta piąta Paweł
Ignataytis a Matuc Dargwiłaytis, włoka stara, kop trzy; trzydziesta szósta Wiecko Mikołaiaytis a Bałtud Diburis, włoka stara, kop trzy; trzydziesta siódma Woyciech Sierutaytis,
włoka stara, kop trzy; trzydziesta ósma Maciuś Satełkaytis, włoka stara, kop trzy; Jan
Sepaytis od sadziby, groszy osm, a piszczego ze wszytkich tych włok starych, iako у
nowych s każdey włoki powinni płacić po groszy piąciu у pieniędzy dwa, a za strażą od
każdey włoki starey po groszy dwudziestu cztery.

сіа

Sioło

Skawdaycie.

"W nim włok osmnascie.
Pierwsza Grigalis Bieniuszaytis, włoka stara, kop trzy; druga Stanisław Beniuszaytis
a Urban Petraytis, włoka stara, kop trzy; trzecia Stanisław a Grigal Bieniuszaycie a
Paweł Budraytis, włoka nowa, kopa iedna; czwarta Urban Petraytis, Stanisław Miłaytis
у Stanisław Breszytis, włoka nowa, kopa iedna; piąta Jakob Pułkokis a Jan Katelaytis, włoka nowa, kopa iedna; szósta Piotr Semonaytis, włoka nowa, kopa iedna; siódma
Jan Katelaytis a Jakob Pułkokis a Więcko Mikołaytis, nowa włoka, kopa iedna; ósma
Urban Diburis. włoka nowa, kopa iedna; dziewiąta Sepas Mikołaytis z synem a Stanisław
Stankaytys a Sepas Budraytis, włoka nowa, kopa iedna; dziesiąta Bałtromiey Krypaytis
a Maciey Budraytis, włoka nowa, kopa iedna; iedenasta Szymko Diburis, Piotrasz Gauro
a Jan Mikitaytis, a Maciey Eglenis, włoka nowa, kopa iedna; dwunasta Mikołay Budraytis, a Piotr Budraytis, a Marko Skerutaytis z Zophią wdową, włoka nowa, kopa iedna;
trzynasta Staś Miłaytis a Griguć Gayłaytis, włoka nowa, kopa iedna; czternasta Bołtruć
Diburis a Jauguć Łozaytis a Maciey Bieniuszaytis, włoka nowa, kopa iedna; piętnasta Mikołay Budraytis a Paweł Symonaytis a Maciey Stankaytis, włoka nowa, kopa iedna;
szesnasta, włoka pusta; siedmnasta, włoka pusta; osmnasta Stanisław Bieniuszaytis, rez
nowy, groszy dwadzieścia, a dwa rezy puste. A sztuk przy tych włokach pustych, s których 'płacą ci, którzy trzymaią, po groszy dziesiąci; przy temże siele zaścianek, którego
wymierzono włoka iedna, morgów sześć, prętów dziesięć, ten przyiął Griguć Srutaytis
woyt Rekecki, z którego płacić powinien będzie; a piszczego s tych wszytkich włok, tak
starych iako у nowych s każdey włoki powinni płacić po groszy pięciu pieniędzy dwa.
Ktemu'stacie ze wszytkich tych siół s każdey włoki starey, okrom ławników, to iest żyta
po kietwirtuyni, a owsa po kietwirtuyni, a pszenice, jęczmienia ze trzech włok kietwirtayn
у po kuru, a za strażą s każdey włoki starey po groszy dwudziestu czterech.

W WOYTOWSTWIE IMBORSKIM.
Sioło

I III li o r y.

W nim włok trzydziescia dwie.
Pierwsza Piotr a Andrzey Stanielaycie, włoka nowa, kopa iedna, groszy trzydzieści
siedm; wtóra Czepuc Mikuteytis dwie trzeci włoki aowey, kopa iedna, groszy dwa, pie-
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niedzy cztery; trzecia Mikołay Janaytis a Jakob Mixaytis, włoka nowa, kopa iedna, groszy
trzydzieści siedm, a wpuście trzeć włoki; czwarta Piotr Stauaytis a Gnguc Jankaytis,
włoka nowa, kopa iedna, groszy trzydzieści siedm; piała Paweł Gecaytis, bomrzyu Gmtiliski włoka; szósta Grigal Łukaszaytis puł włoki stare, kopa iedna, groszy trzydz.esci; Jurcus
Barftaytis. P d włoki uowe groszy czterdzieści osm, pieniędzy pięć; siódma Gnguc JonayHs 1 Scepuć Wylekaytis, włoka nowa, kopa iedna, groszy trzydzieści siedm; ósma Gnguc
JuAytis puł włoki" nowe, groszy czterdzieści osm, pieniędzy pięć, a poł włoki wpuście;

S ' G r i g u l Wasilaytk włoka stara, kop trzy; dziesiąta Jane.

****."**£•
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- 462 Sioło

Kołuuiany.

W nim włok dwadzieścia.
Pierwsza Janulis Armonaytis, włoka stara, kop trzy; wtóra Woyciech a Marko Шгл ііаусіе, włoka nowa, kopa iedna; trzecia tenże Woyciech z bratem Narwiłaycie, włoka
stara, kop trzy; czwarta Urban Mistaytis a Urban Tomaszaytis, włoka nowa, kopa iedna;
piąta Mikołay Symonaytis a Zophia wdowa, włoka nowa, kopa iedna; szósta Stephan Jurgaytis, poł włoki nowe, groszy trzydzieści, a poł włoki puste; siódma "Walenty a Szczepuc
Jurgaycie, włoka stara, kop trzy; ósma Woyciech Budraytis a Grigal Wiskontaytis, włoka
nowa, kopa iedna; dziewiąta Piotr Budraytis, włoka stara, kop trzy; dziesiąta Міха Wiezaytis, włoka stara, kop trzy; iedenasta Piotr Jurgaytis a Jas Jakubaytis, włoka starar
kop trzy; dwunasta Seputis Tomaszaytis, włoka stara, kop trzy; trzynasta Jan a Urban
Thomaszaycie, włoka stara, kop trzy; czternasta Grigalus Wiskontaytis a Staś Bieniuszaytis, włoka stara, kop trzy; piętnasta Paweł Gecaytis, włoka stara, kop trzy; szesnasta'
Walenty Kuntrynaytis a Piotr Jurgaytis, włoka nowa, kopa iedna; siedmnasta Paweł Gecaytis z synem Оіехет, włoka nowa. kopa iedna; osmnasta Jan a Scepuc Thomaszaycie..
włoka nowa, kopa iedna; dziewiętnasta Staś Bieniusaytis a Оіехі Pawiłaitis, włoka nowa,
kopa iedna; dwudziesta Piotr Budraitis, puł włoki nowe, groszy trzydziescy; Grygal Jugelaitis puł włoki. Przy tym siele Gonikły, w których Gonikłach Woiciechowi Narwidaiciu
ławnikowi wymierzono morgów trzy, s których płacyć powinien po groszy pientnastu. W
granici tegoż sioła na osobliwem płacie w iednym mieszcu sztuk piętnaście, które tenże
ławnik dzierży у ma z nich płacie s każdei sztuki po groszy ośmiu; na drugim mieszcu
nad rzeką Sałantą sztuk dwadzieszcia cztery, iedne dłussze, drugie krótsze, z których
płaczą czy, którzy trzymaią od dlusszych po groszy trzy, a od krótszych po groszy dwa;
tamże nad rzeką Minią у Solantą morgów trzy, które dzierży Woiciech Narwilaicis ławnik, s których płaci po groszy trzy. W granici tegoż sioła zaścianek, którego wymierzono
włok trzy. morgów dwadzieścia cztery, które dzierży Ambros Jurgaitis, s którego ma płacić na każdy rok po kop trzy, groszy trzydziescy. Thamże przy tym zaścianku morgów
wymierzonych dwadzieścia siedm, prętów dziesięć, s których płacą czy, którzy trzymaią po
groszy trzy; a drugi zaścianek za tymże pierwszym, którego wymierzono włok dwie, morgów osm, a ten trzyma Sepuc Sangałatis z bratem, s którego ma płacie, począć w roku
dziewięćdziesiąt piątym; a pisczego s tych wszystkich włok tak starych, iako у nowych s
każdei włoki powinni płacić po groszy piąci у po pieniędzy dwa, a za strażą s każdei
włoki starei po groszy dwadzieścia cztery, okrom ławników, tak tesz stacie ze wszystkich
siół wysz pomicniąnych powinni dawać wedłuk dawnego zwyczaiu, tho iest, s każdei włoki
starei po kietwiertaini żyta, po kietwiertaini owsa, a psenice, jęcmienia ze trzech włok
po kietwiertaini у do tego po kuru. Ktemu ma małżonka moia pani Maryna Zięnowna
Zarzeckowna ze wszelakiemi gruntami, z lasy, z bory, z gai, zaściankami, s puszczami,
sianożęcmi, z drzewem bartnym, z wygonami, z nadawkami, z ieziorami, z dawnych
s
do tych siół w tym inwentarzu opisanych, przynależącemi, у ze wszelakiemi іакіт
czasów
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kolwiek imieniem у wynaidzięniem luckiem nazwanemi pożytkami, nic na siebie ia sam,
.an
a I m k o w m o i c b , ani na kogo inszego nie zostawaj ani иітша, dnerzec у
spokoinie używać ma, asz do oddania tei snmy pieniędzy trzech tysięcy kop gr. hdzby
^Ttewskiei za te szioła w tym
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n , podpisałem Bałtromie,
« i с zwozny włosczy Małych l)yn,iau.. Jm-gi Janowicz pieczetarz г Л swa własna
p o d p T a ł t e o p L ; » тот, „нвенхар* звыш, »е а ен В І І еа прозоо» ее нило О Т есть »о
книгъ земский. зм.ш Жоаойтской упцеаиг.

1594

года.

отд ленія

58.

(Отд лъ и».е.та|,е»).

Инвентарь нм шя О«ояян%, принадлежащего потокканъ К нявя Андрея Оангушковита.

ЬшепШ-г ітпш Smdnian potomków slawuey pamięci nieboszczyka kniazia Andrzeia
Sanguzkowicza Ko.eisk.ego, dwór, folwarki, miasto, poddane, boiarze, ze wszytk.em. przy.
I m i do te-o ymienia у pożytki w nim, spisany w roku ierazmeysaym 1694.
Naprzód, с о . а І г г у opiel, iasnie wielmożny pan Jego msc pan Andrzey Sap.ena,
budowanie w nim, także у сегШ

пШе

**,

іТ*«Ш,Іш *«* Spasa, а Лги9а crfe, • гупЫ, ^ f Z ^ Z l
г, - amraty arkkwmjmi, iest wszytko, wedhg spisania jenerała powiatu Witeb
Juria HwryłowiczaZacharczynskiego, a przy „iem dwuch woźnych, a przes mch
dó ri^urzedu grodzkiego Orszanskiego w roku przesztem tys„ C K c s e t tae-

:;uttrzle,,X;

M

a i a dwudziestego wtorego dnia. Nadauia służycieion, «rkwie

i. Spasa nie daieko miasta Smolnian iest wieś, w niey cześć osiadłych a ,usze puste est
;,ok
16. Folwark, obora У gumno yest według pierwszego sp,sania bydła na « « . ,
co trochę było dano sprawę, ze wyzdychało, у teraz nic т е ш а , , Łahedz. przy sta™ SmolDianskim w sielcu w zawiedaniu Prudników tameyszych Jeska a Daemida .est starjch у
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młodych 8. Crescencya zboża wszelakiego w roku teraznieyszem 1594: żyta, s posiania
b. 50, nażęto kop. 200; jarzyce s posiania b. 16, nażęto kop 80; pszeniec, s posianiasolanek 7, nażęto kop 37; jęczmienia, s posiania solanek 4, nażęto kop 22; owsa, s posiania solanek 50, nażęto kop 100; gryki, s posiania solanek 5, nażęto kop 14. Na rok
przyszły 95 żyta posiano beczek piędziesiąt. A polnego zboża: żyta kop 46, jarzyce kop 21,
przenice kop poł 3, jęczmienia kop 6, owsa kop 17, gryki kop 20. Siana za folwarkiem
nad stawem styrta . . . ; druga styrta pod siołem Spaskim; trzecia styrta pod • • • Zamościem; czwarta styrta pod siołem Suczłowieżami; piąta styrta polnego siana s pustowszczyn woz dwadzieścia у kilka. Stawy 3 у młyny 3: yeden pode dworem, o iednym kole;
drugi Solecky o iednym kole; trzeci Hanyszewsky o dwu kolech, tak wpusty, iako młynice
у narzędy w młynicach stare, popsowało się, naprawy potrzebuią, a pożytek s tych
młynów żyd Abram aręduie, przy inszey arędzie, co niżey iest opisano.

M i a s t o

Snio

l n i a n y ,

włok 40, a płacow pod nimi 39.
Nikipor Furs, pod nim włoka 1 i plac 1, płaci gr. 60; Iwan Kokowka, pod nim
włoka 1, plac 1, płaci gr. 60; Matwiey Dziełko, pod nim włoka 1 i plac 1, płaci gr. 60;
Cit Hluszko, pod nim włoka 1 i plac 1, płaci gr. 60; Nikon Proskurnia, pod nim włoka 1
i plac 1, płaci gr. 60; Radzko Zytki. pod nim włoka 1, plac 1, płaci gr. 60; Somosko
krawiec, pod nim włoka 1, plac 1, płaci gr. 60; Borys Dubko, pod nim włok poł 2 i plac
1, płaci gr. 84; Onacko, pod nim włoka 1 i plac 1, płaci gr. 60; Onanka, pod nim
włoka 1 i plac 1, płaci gr. 60; Ciszko Chockowicz, pod nim włoka 1 i plac 1, płaci
gr. 60; Izak Kołacznik, pod nim włoka 1 i plac 1, płaci groszy 60; Siemion krawiec,
pod nim włoka 1 i plac 1, płaci gr. 60; Piotrek Kołacznik, pod nim włoka 1 i plac 1,
płaci gr. 60; Jurko Sachnowicz. pod nim włoka 1 i plac 1, płaci groszy 60; Micko Kozemiaczonek, pod nim włoka 1 i plac 1, płaci gr. 60; Opanas Cimoszkowicz, pod nim
włoka 1 i plac 1, płaci gr. 60; Kurian Szorszun, pod nim włoka 1 i plac 1, płaci gr.
60; Sierhiey Kutko, pod nim włoka 1 i plac 1, płaci groszy 60; Abram żyd, pod nim
włoka 1, plac 1, płaci groszy 48; tenże żyd na aręde włoka 1 i płacy 2, bes płatu wolne;
Lewon Hromko, pod nim włoka 1, plac 1, płaci gr. 60; Matwiey Sazonowicz Mscisławiec
pod nim włoka 1 i plac 1, płaci gr. 60; Cierech Torasowicz, pod nim włoka 1 i plac 1,
płaci gr. 60; Hawryło Ponczonek, pod nim włoka 1 i plac 1, płaci gr. 60; Cieczera, pod
nim włoka 1 i plac 1, płaci gr. 60; Kot a Nikipor kowale, pod nimi włoka 1 i plac 1,
na kowalstwie, wolna; Zacharia Proskurnicz, pod nim włoka 1 i plac 1, płaci groszy 60;
Jermol pop, pod nim włoki 2 i płaetj 3, bez płatu, wolne; Iwan Biełochwost, pod nim
włoka 1 i plac 1, płaci gr, 60; Anton Rachunok, pod nim włoka 1 i plac 1, płaci gr.
60; Dziemid Chockowiec, pod nim włoka 1 i plac 1, płaci gr. 60; Konan Isakowicz, pod
nim włoka 1, płaci groszy 48; Miszko kowal, pod nim włoka 1 i plac 1, na kowalstwte
wolna; Siemion Dudokowicz, pod nim włoka 1 i plac 1, płaci gr. 60; Owtuszko Lacien,
pod nim włoka 1 i plac 1, płaci gr. 60; Hryszko Chockowicz, pod nim włoka 1 i płac 1 r
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płaci gr. 60; Fiedor Zankowicz, pod nim włok poł 2, plac 1, bez płatu, wolne, na woytowstwie.

i

i.

v

i *

Powinność s tych pomienionych włok 40 i przy nich placów 39, wolnych bez płatu
włok 6 7- a placów 8, to iest mianowicie: pop Jermoł włók dwie г płacy trzy, na kowalow włok dwie i płacy dwa, u żyda na arędi włoka iedna i płacy dwa, woyth miescky
włok połtory i plac ieden; płacą zwłok 337= s kożdey włoki po gr. 48 a s placów 31
s każdego płaca po gr. 12, sumą czyni kop 33; do tego powinni iezdzic, chodzie z listem
za kilka mil.
•
, . - , • , *
Mieszczanie, Morzy bez wiol siedzą na placach: Stanisław Balwierz, plac 1 wolny;
Owsianik, plac 1, płaci groszy 12; Iwan, plac 1. płaci groszy 12; pustych płacy 3
na gumna mieszczanom rozdane: Siemion Trubacz, plac 1, płaci groszy 12; Awram zyd,
a od niego Andrzey Kupec, plac 1, płaci groszy 12; Awram żyd, a od mego Siemum
Uzwarzec plac 1, płaci groszy 12; Faszczewsky, płacy 2, wolne na bomrzstwie; Taras
Czobotarz, plac 1, płaci groszy 12; Lewon Brazkun, plac 1, płaci groszy 12; Ancip
Sachonowicz, placu 4,, pład groszy 6; Omielan Lodzen, plac 1, płaci gr. 12; Iwan Siedzielnik, plac 1, płaci gr. 12; Wasiuk plac 1, płaci gr. 12; Oneszko placl, I ^ g r . 1 ;
Sierhiev Szynkar, plac 1, płaci gr. 12; Sawka Szabelmk, płac 1, płaci gr. 12; Anfiłath
Czobotarz, plac 1, płaci gr. 12; Olechno Piotrowicz, plac 1, płaci gr 12; Ardemowa
wdowa, plac 1, płaci groszy 12; Sawka Myły, placu % pład gr. 6; Lewon, brat iego,
phcu lh Płaci gr. 6; Paweł Czaban, placl, na kncharstwie wolny; Wąsko Niercz, placl,
rtad Jr" io- -Onnprzey Owsieiewicz, plac 1, płaci gr. 12; Dawyd Jakowlewicz, plac 1,
płaci *r 8-'jesko Moskal, plac 1, płaci gr. 12; Owchim Kokowka, placl, płaci gr. 12;
Kono^Kowkan, plac 1, płaci gr. 12; Iwanko dziesiętnik, plac 1 у zaścianek na podwoystwie wolny Iwan Bułoch, plac 1, у ten na podwoystwie wolny; Ohapid, plac 1, płaci
«r 1 " Waśko Siemżenkowicz, placl, у zaścianek płaci gr. 24; Borys mielnik w zaścianku,
plac 1,' na młynarstwie wolny; Mayko żyd, plac 7,, bez płata wolny; dyakon, płacy o,

^ ^ T ^ ^ o n y c h

płaco, 39, bezPłatuwolnyehl372, to iest mówicie:

Balwierz plac ieden, wpuście płacy trzy, Faszczewski płacy dwa, Kucharz plac ieden, na
młynarstwie płac 1, na podwoyskich płacy dwa, didkm
poł płaca- zapłacono s placów 2 4 7 , ,

to.iest

cerkiewny płacy tmj

ze 23V. s kożdego

po gr

12,

Mayko zyd,
a ze d ^ u

el
o' g f 8, г drugiego z zaściankiem gr. 24. Suma czyni kop 5/2 Cisz mieszczanie,
co z ogrodów pł аса, powinni wiecie do dwora, do ogrodów, do plewidła chodzie, a k u t e m u ,
iako oni, tak у mieszczanie, którzy (z) włok płacą, na gwałt, w łowy, do stawów у wiecie
na zniw^ na tłoke raz, abo dwa, za strawą dworną chodzić powinni. Aręde Abram Szainicz żyd, to iest karczmy У myto wmieście Smolnianskim у po wsiam tego у ш ш М „ianskiego. także targowe, wazcze, podużne, mimoiezdne, redowe i powodne у wszytko myt ,
według starodawnego obyaaiu, nic nie wymuiac. Do tego młyny: ieden pode dworem di ugi
iT
i
*
• *
<5iniickv stodoło Pr?vchabski У stodole Hanyszowskf s składem
Honyszowsky, trzeci młyn Ьіеііску, sioaoic rrzycnaus».^ J
J
*
wielkonocnym od wszytkich ichmość panów opiekunów listem ychmosć «jdował od Gromnic w roku 94 na trzy lata, a on arędarz daie sprawę, y » płacić aręde роеці w roku 9 3 ,
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od dnia 16 miesiąca Maia na rok ieden kop 250. Torgowe

od mięsa, od chleba, od

soli у od ynszych drobnych rzeczy zdawna połowica arędarzowi, a drugą połowicą na dwór
biorą *).

Włość,

bojarze

у p o d d a n i.

Sioło Zastawie, włok 40. Chrol Odziereykowicz z bracią, włoki 2, płaci kop 2/24;
Micko Szownia, włoka 1, płaci gr. 72; Sciepan Makarenkow s pasynkiem, włoki 2, płaci
kop 2/24; Dziemid Kozemiaka, włoki 2, płaci kop 2/24; Sionko Malarenok, włoka 1,
płaci gr, 72; Kuzma Cupieka, włoka I, płaci gr. 72; Parficn Ohrapun, włoka 1, płaci,
gr. 72; Maksim Chrapun, włoka 1, płaci gr, 72; Chocian Houczar, włoka 1, płaci gr. 72;
Makar Kozak, honczar, włoka 1, płaci gr. 72; Sawa Obuchowicz, włoka 1, płaci gr. 72;
Janko Zakała, włoki 2, płaci kop 2/24; Mikita lmmiennik, włoka 1, na gumiennistwie
wolna; Jarmol pop, włoka 1, na popa wolna; Paweł Czaban, kucharz, włoka 1, na kucharstwo wolna; pustych włoki 3.
Powinność: okrom trzech włok wolnych у drugich trzech włok pustych, z włok 16
s każdey włoki w tydzień kożdy trzy dni służyć nagwalth, na straż у w podwody, a osobliwie do młócenia do gumna porządkiem zwykłym powinni, do tego z włoki solankę, żyta,
dwie solanki owsa, siana woz, kokoszy dwie, jaiec 10, lnu dziesiątek, a cyuszu s tych
włok 16, s każdey po gr. 72, czyni kop 19/12. Żyta solanek 16, owsa solanek 32, siana
woz 16,'kurów 32. lnu dziesiąthkow 16, jaiec kop 2/40.
Bojarze w Ujm że siele: Jan Szczerba, pod nim włok 6; Jan Ciulpia, podium włok 5;
Siemion Miertwiec, pod nim włok 6; Dzierczyna wdowa, pod nią włoka 1.
Powinność tych boiarz pomienionych: służyć konno у zbroyno у do posyłek, na gwałt,
w łowy у do stawów powinni; ku temu s tych trzech domów owsa daią solanek 3, siana woz 3.
•Sioło Zamosze. włok 25. Iwan Zienkowiec, włoki 2, płaci kop 2/24; Taras Ławrowiec włoki 2, płaci kop 2/24; Pronia Ławrowiec, włok 2, płaci kop 2/24; Otroszko Ciruszka włok 2. płaci kop 2/24; Michałko Ławreniec, włoka 1, płaci gr. 72; Pawluk
Żyłko.'włóka 1, Płaci gr. 72; Ostaszko Iiedzko, włoki 3, płaci kop 3 у na posyłce; Wąsko
Piotrowicz, włoka 1, płaci gr. 72; pustych włok 11.
»,',,„ t m
Powinność okrom pustych włok 11, s których przyiął czobotarz włoka I na tizy
lata na słobodzie. z osiadłych włok 14 służbę ciahłą pełnią, iako wyszcy napisano we ws.
Zastawiu, v dziakło także dawaią, a cynszu z włok 11 s kożdey po gr. 72, a z włok 4
s każdey ; 0 kopie, czyni kop 16/12; żyta solanek 14, owsa solanek 28, siana woz 14,
iaiec kop . . . . lnu dziesiąthkow 14, kurów 28.
Sioło Spaskie, włok 30. Daszko Budnik, włoki 2, płaci kop 4 у na posyłce; Łukian
Sukowacik, włoka 1, płaci gr. 72 у na posyłce; Awram żyd, włok 4 wolne za listem
стать

сд лаво другикъ, тоже современный,, ночериояъ сл дующсс щ.им чаи.с:

za rok powinien arędy kop 260

Na the

і-„М,іпі KowelskieY

" ^ Х Т ^ ^
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iakosz pokazał list pod datą roku 1591,. Apryla 8 dnia, u którego

у pana starosty Boiarze: Micko Botwinie,*,

^ ^ о

pład kop С у na posyłce; Andrzey Kuziuta, włok 5, płac, kop 6 у na posyłce, Marko
a Dziemieszko. włok G, płac* kop 6 у na posyłce; pustych.włok 6.
Powinnoś
okrom pustych włok 6, wolnych u żyda Abrama włok 4, z włok osiad
1
°
4 7 l k siedmnastu, s każdey po kopie, zwłok dwu kop cztyry, a zwłoki
'siedmdziesiąt dwa, czyni kop 22/12; na posyłki iezdzić powinni, także na
- v na staw. a wiccey nic.
Боі«> -е. Daszko Sielichonowicz, włok 6; Siehchon Daszkowłok 6- Fiedzko Krawcewicz, włok 6; Nikipor Miszkowicz,

:;ik

ж и ,

W>wrvłn S/arszawicki, włok 6; Fiedor Maksimowicz, włok (i.
Р о , * „ 1 І ci w szey pomienione Warze ynakszey nie pełni,, ale zdawna ц osad z e n i ^ Г * We woieLey У z listami iezdzić powinni, ла gwałt, w łowy у do stawów; do
e
, ot e g , dy,nn owsa solanka, siana woz, czyni owsa solanek 10 s.ana woz 10
W ty Je side poMamjd, dMych:
Hrycko Pleszko, włoka 1, plac, gr. 72; Lokuwłoka 1 Płaci т . 72; Marcin, Tatarzy», włoka 1, płaa gr. 72; Sasm Szapka,
P W kop 2/24Г zaSci'anek widki, który „żywa boiarzyn Daszko Sie.ichonowicz

- „ t S ТцЛшЫяЛ
! s i

«*<* * ^«zbe pełnia у dziaklo także dawai» iako wyszey

Zastawi,, a cynszu z włok 5 s każdey pogr. 72, a 7. zascanku Daszko
ni b p 7/10; żyta solanek 5. owsa solanek 10, kokoszy 10, jaiec 5, lnu

^ 21

11 5. vi, te m ż e siele na zaściankach dwa hoiarzyny, które „i.ey

płaci в Г 7 2 ; DooniaPilipowicz, wł. 1, płaci gr. 72; Chocko Siewlewicz, rt » . * * ' £ • £
д Х е У Sn hodol, wł. 1. płaci gr. 72; Cimoszko Huryn, wł 1, płac, gr. 72; Sawka Huryn
• „hc kop 3/36; Sciepan Wołk, wł. 2, płaci kop 2/24; Danilo Dz,enko»,cz wł. 2,
?
' , 'kon '24 Iwan Dzienkowicz, włoka 1. płaci gr. 72; Hryszko Szylochwost włoka 1,
pac, kop -/24 j ™
„ w,ok2
Jesko Prudnik, włok 2, płac, kop 4;
łaci k o p 2 / 2 4 i

ZZ
ZZ

4 4.
4. A Marze dzierż,
dzierż, P
Połnohoki,
. ГГ і , płaci 4
o ł n o h , włok 6,, ppłaca
Ohd
Pkurnionek włok
włok 3,
3
bZTks
^ c y nżywai,
Proskurnionek
bZTks ^y
y * k 4,, płac, kop 4; Ohodor

kop 4 bmarze J 1 J
п
ц а p o s y f t e y m g w a l t i l a k o
y n s z y
kop
J 1
i 4k bmarze
(
ot,
wł кJ
Р
п
ц а p o s y f t e y m g w a l t i l a k o
y n s z y
piać, kop (,. ot, wł к
Р
. 3 j s . M aw o z 8.
w s a solank
«Tk
2.
ch M . pełni, у dziaklo tatóe dawai,, iako wyszey napisano
we „ri Zastawin a cynszn z włok 17, s kożdey po groszy 72, z włok 4 po kop 2,
I z w s l y ршіепіо/уші boiarzskimi czyni kop 42/24. Te włoki poddane у b n t »

JS

ri

mość kniaz Kowelsky « U r t
h 709/20

u pana Etfkows-e«o c,„

rt роМа л

eriy d0 o d d

którą pomiemoną sumę jego msc pan sta-

£ S • --^'" ^ ^
«biacych,

a do Sm „,nia n p o w i - ć реіша

r
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czesli dwa, maią pod sobą włok 7 na ciesielstwie; żyd АЪгаш włoki 3 bez płatu wolnych,
tesz za listem yey m. kniehini Kowelskiey; boiarzyn Jurko Chwoszczowsky włok 6 ua
służbie boiarskiey konno zbroyno у na posyłce; Mayko żyd, włok 2 bez^ płatu wolne, za
2
listem yey mści kniehini Kowelskiey. Pustych w tym siele Sielcu włok 7 /3Sioło Litewskie. Boiarze. Siemon Zornosiek służby 2, płaci kop 4; Owsiey Iwanowicz,
służby 2, płaci kop 6; Janko Bóbr, służby 2, płaci kop 4; Masiuki, służby 2, płacą
kop 4; Ihnat Jesipowicz, służba 1, płaci kop 6; Owchim Krawcowicz, służba 1, płaci
kop 6; Opanas Masztalerz, służby 7s, płaci kop 2; Gawryło Bóbr. służby 7 2 , płaci kop 4;
Fiedzko Ciechonowiec, służba 1, płaci kop 4.. Te pomienioue boiarze sam nieboszczyk vego
mść kniazKowelsky zastawił w sumie pieniędzy w kopach 400 panu Fiedorowi Boreyszy.
Sioło końca Litewskiego. Poddani w nim kuniczniki у ciahli porożnu, iako zdawna na
służbach.
Kuniczniki: Chodor Pecihorec, pod nim służba 1, płaci kop 6; Jesiuk Zubowicz pod
nim służba 1, płaci kop 1; Choma Krawcewicz, pod nim służba 1. płaci kop 2/30; Opanas Hutorowicz, pod nim służba 1, płaci kop 2; Audrzey Parczeu przyiął ua dwu kopach
Zamszynską służbę 1 na trzy lata słobody; Griszko Dzieinidzionek przyiął na dwu kopach
Puszkowsczyne, służba iedna na dwie lecie; Dziemid Bobrouek, pod nim służby 7з, płaci
groszy 60; Maksim Makaronek, pod nim- służby 2. płaci kop 6; Sielichou Kornilowicz,
pod nim służba 1. płaci kop 4; Staś Szeciernik. pod nim służba 1, płaci kop 3; Audrzey
Lohun, pod nim służba 1, płaci kop 2; Wąsko Szybieka, pod nim służba 1, płaci kop G;
Owsiey Pilipowicz. pod nim służby 7i, płaci groszy 60; Omielan Szupieuia, pod nim
służba 1. płaci kop 6; Floryan Zamaczay, pod nim służba 1, na mularstwie у na ganczarstwie, wolna; Syczko Makaronek, pod nim służba 1, płaci kop 3; Sicko Usowiec. pod
nim służby % płaci kop l/ЗО; Kowszarz, pod nim służba 1, płaci kop 2; Karp Tatarzyn,
pod nim służba 1, płaci kop 3; Kiryk, boiarzyn Klewcowską dzierży służby % płaci gr. 30;
tenże Noskowską służbę 1, płaci kop l/ЗО. W puscie Komlowszczyzua służba 1. Powinność
z tych pomienionych służb 20: na mularstwie służba 1 wolna; na słobodzie służby 2;
w puscie służba 1, a płacą, to iest: ze trzech s kożdey po kop 6, s służeb sześciu s kożdey
po kop 3, z służeb piąci s kożdey po kop 2, z służby ieduey kop 4, z służeb połtory
s kożdey po kopie 1, czyni kop 52. A do tego s tych służeb pomienionych chodzą z listem
za kilka mil у na gwalth do siana, do stawu, w łowy, a więcey nic nie powinni.
Ciahli: iermak Skraha. służba 1, płaci gr. 72; Mikita Burdyka, dużba 1, płaci
gr.72; Matwiey Chociesz, służba 1, płaci gr. 72; Marko. Zubronek, służby % płaci gr. 60;
Iwaszko Ozanowicz, służba 1, płaci gr. 72; Dmitrz Zamszonek, służba 1, płaci gr. 72;
IwaaBarowik, służby 2/3, płaci groszy 48; Larko Otroszkowicz, służby Чг, płaci gr. 65;
Iwan Zubiec, służba 1, płaci groszy 72; Kondrad Zamszonek, służba 1, płaci groszy 72;
Andrzey Otroszkowicz, służba 1, płaci kop 2; Koleno Zornosiek, służba 1, płaci gr. 72;
Pawluk Mochawko, służba 1, płaci gr. 60; Jesko Owsianikowicz, służba 1, płaci gr. 72;
Iwan Moysiey, służby 7., płaci groszy 30; Chodor Kolesnik, służba 1, płaci kop 2; bciepan Mulaszkowicz, służby 7«, płaci groszy 30; pusta służby Vi; Kunkowcy, włok 4, płacą
kop 4/48.
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ysz ten folwark Szapki zostawił

a przed tym żadney przekazy nie czynić, który taki list

w kopach 50

na pięć lat,

i przed iego mscią panem sta-

rosta w tymże roku 90, Juny 28 dnia przyznany. Folwark Jurcoio: zasiewa się żyta beczek
kilkanaście, poddanych 5, a szósta pustosz, a boiarzyn ieden.
Powinność ycli do roboty tego folwarku, a płacą kop 5; ten folwark dzierży pan Bohdan
Krupicki za listem jey mci kniehini Kowelskiey, który pokazował pod ieduą pieczencią
m-ca Octobra 18 dnia . . . w którym pisze . . . służył lat kilkanaście u w Chworosczy Ъс . . . maiętnosci iego od pani Liwickiey szkodował . . . Folwark Jurcow dał
do . ". - syna kuiazia . . . do tego folwarku należących poddanych zostawaiących . . .
ymienia od nieboszczyka pana Sołtana pan Szem . . . pan Przyłuski sześć służeb w kopach stu . . . Horski wieczność na te poddane przy folwarku wyszey pomienionym . . .
nieboszczyk kniaz Kowelski kupił u Sołtana za kop . . . mianowanych zostawnikow miał
okupić . . - d a ł nieboszyk na te wieczność kop sto, a w pięciu set kopach . . . folwark
swoy Czudno zastawił, co teraz dzierży żona nieboszczyka Sołtana, który ten folwark ma
paszuią dworną, w grunciech iest szyroki, osiadłych służeb więcey dziesięciu, z nich gotowych gr. kop 14, miodu pudów 17, jezioro iest iedno wielkie, a małych jeziorek kilka,
lasu ie&st szyrokosc wielka у zwierz w nim pospolity, lasu budnego iest po części, iakosz
pani Sołtanowa na kożdy rok wyrabia popiołu po łasztow . . . Daią tesz sprawę, isz
za dzierżenia teraz pani Sołtanowey, sąsiedzi grunty tego folwarku zachodzą, a ona nie
broni. Folwark niedaleko Wilna Łozinki, tylko ogrodników 4, który then folwark jego
mość pan starosta Orszansky na rok 95 arędował na rok za złotych 60, czyni kop 24.
Kamienica Wilni, którą tesz iego mość pan starosta gospodarzowi tameyszemu aręduie na
rok ten kop 30 . . . Smolianskich . . • kóp 101, pszenice kop 39*/« . . • gryki kop 34
. zastawnych u pana Puzika . • • P- starosty у okrom . . . z wołości, co teraz do
dworu . . . czyni kop lit. 190/39 . . . Wilnie i za folwarczik pod Wilnem . . . arendowac raczy, czyni kop 54 . . . Abrain z Smolnian za myto, za karczmy . . . za rok
powinien płacić kop 250 . . . od poczęcia arędy iego dwie . . . spełnią się w roku 95.
w miesiącu Maiu, on iedno za ieden rok wypłacił bez gr. 3 1 . Gonów bobrowych tego roku
złowili bobrów rudych 2; poddani według dawnego zwyczaiu powinni ze dworu soi brać
w pieniądzach, a s tych pieniędzy abo ynszych raz w rok powinni przyiąc na włoke, a kto
na służbie, tedy na służbę kozdą po gr. 8, a zato w iesieui pieńki abo konopi pud na
dwór oddaią.
Dlurji nieboszczyka A. KowelsJdego: Tałaszkowi, a teraz pan Boreysza dzierży wieś
w kopach 400; u pana Somoroka wieś w kopach 300; p. Łatkowsky miał wieś, którą
iego mość pan starosta Orszansky swemi pieniędzmi okupił w kopach 709/20; p. Sołtanowa
wdowa folwark Czuduo dzierży w kopach 500; u pana Szebeki służba pnstowska sianożęcmi
у kopach 15, • co teraz niewiem iakim sposobem dzierży pan Stabrowsky; iego mość pan
canclerz, długi płacąc nieboszczykowskie у na potrzeby rożne, wydać raczył kop Ht. 900,
takiem sposobem kniahini Kowelskiey kop 500, pana Łoznickiego kop 300, a że iest prawo
niebosczikowskie dobre, na okupienie wsi folwarku Jnrcowskiego przydzie płacić p. . . •
kop 300, p. Przyłuskiemu kop 100, panu Horskiemu kop 100. Folwarki Sraolnianskie . . .
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Нпгко Suriakowicz, dym; Fiedzko Zacharynicz, dym;

Onisko Suriakowicz, dym; Olchim

Arciemowicz, dym; Sanko Cimoszkowicz, dym.
Powinność s tych dymów 12, służą, z dymu w kożdy tydzień 2 dni, cynszu ogułem
płacą' kop 4/15, a za podwody kop 2; sumą czyni kop 6/15, a miodu dani daią pudów 18. %
"słóboda nad rzeką Niereszą: poczęli siedlić sie w tem roku 94, pobudowali sie dymów 4.
Tamże karczma dworna, którą na rok przyszły 95 Anania Samstonionek arędował za kop 2.
Młyn na rzece Niereszy, zrobiony teraz za dzierżenia jego mości pana podkomorzego o dwuch
kołach, żyd Abram arędował na rok za kop 15, czyni kop 15
Budowanie . . . według . . • crescencye czter . . . żyta s posiania . . . a takroczniego . . . iarzyce s posiania . . . pszenice s posiania . . . Jęczmienia s posiania beczek 2 . . . owsa s posiania beczek 13 . . . gryki s posiania beczek 4 . . . siana
na sianożęciach dwornych nakoszywano na lato plus minus woz na 40, na rok przyszły 95
posiano żyta b. 24. Przy tym folwarku ogrodników 5, nie płacą, iedno służbą do folwarku
у na posyłku z listem za kilka mil.
Poddani Pmjchabskie po rożnu na służbach siedzą: Iwan Zaiec, służba 1, płaci kop 1;
Pilip Chodanowicz, służba 1, płaci kop 1; Janko Isakowicz z Macieiem, służba 1, płaci
kop 1; Ancip Achremowicz, służba 1, płaci kop 1; Mikita Byk, służba 1, płaci kop 1;
Рал іеі Dziahil, służba 1, płaci kop 1; Chrol Prazura, służba 1, płaci kop 1; Onikiey,
służby 7 2 , płaci gr. 30; Omielan Sielezien, służby %• płaci gr. 30; Kulik Iwan, służba 1.
płaci kop 1. . . .
Powinność 2 tych służeb . . . służba 1, na ciwunstwie służby 7s, a służeb 16 służyć . . .powinni, tak, iako w Piłkowiczach z służeb pełnią, a cynszu z służb 13 s kożdey
po kopie, s służeb 3 s kożdey po gr. 65, czyni kop 16/15; s tych szesnastu służeb żyta
b. 16, owsa b. 16, siana woz 16, lnu dziesiątków 16, wieprzów na karmienie 3.
Folwark Ololcy. Budowanie we dworze, w oborze у w gumnie iest w całości, według
dawnego spisania. W oborze bydła nie masz.
Crescencya zboża w roku teraznieyszym 1594: żyta s posiania b. 22 nażęto kop 100;
jarzyce s posiania b. 11 nażęto kop 50; przenice s posiania b. 4 nażęto kop 50; jęczmienia s posiania becz. 5 nażęto kop 70. • . . owsa . . . gryki . . . siana . . . ale
na rok. . . •
Poddani Oboleckie: Jermak z bracią, Kuzminska służba 1, płaci kop . . . ; Janko
z bracią Lonowska, służba 1, płaci kop . . . ; Krywy z bracią, Macukowska, ^ służba 1,
płaci kop . . . ; Mikołay Pierepiecza, Kuznickowska służba 1, płaci . . . ; StasiukMiłacnia, Hryniewską służbę 1, płaci kop . . . ; Daniło Małaszko, Bielikowska służba 1,
płaci kop 2; Arciem Małaszko, Oluchowska służba 1, płaci kop 7«; Ambros, Małaszkowey
służby 1, płaci kop 3; Bohdan, Kaziulina służba 1, płaci kop '/«; Maksim, Pienciukowa
służba 1, płaci kop 2; tenże pustą służbę 1, płaci kop 1/40; Ostapko, Szupienina służba 1,
płaci kop 2; Isak, Koniuszkowa służba 1, płaci kop 2; Suchowarzyna słuiba 1, płaci
kop 2; Kupreykowa służba 1, płaci kop 2; Czobotarzowa służba 1, płaci kop 2; Hawrylowa służba 1, płaci kop 2; Dzimitrowska służba 1, płaci kop 1/40; Burynkowska służba 1,
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, 40; Pieciuk Zaszyna, służba 1, płaci kop 1/.0; Iwanko Haszachawic, służba 1

służba .' . . płaci kop 2/35 у miodu pudów
Ш

У

n i f d T r c i e m Kozłów płaci gr. 30 у miodu pud 1; Jesko Masiukow.cz, ptaci
T ° , , Ы P a i; A m J y S ł u c h a , płaci groszy 30 у miodu pud 1- Sawa
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. . M a r c i n . . • Drienis . . . Iwan Iwaszkow.cz . . .
_ _ Q z a r i y c z j n k a i płac. g r o s z y 15. K u z m a Spica|

Z
V '«i
amsou płaci gr. 20; Jesko WnnU, płaci gr. 30 у miód» pud 1, Lewou
Kobec Płaci gr. 15 у nńodu pud 1; Łukasz płaci gr. 30 у m.odu pudy 2; Iwan Moskal,
Г ;
30 у miodu pudy 2; Fekuuia płaci gr. 20 у nuodu pud 1
Po«»»ośc- słnżyć powinni według dawuey zwykłości, a cynszu co płac,, czyni kop 17/10.
ЮапіроГиш miodu pudów 27 . . . . poddanych 2 . . . pod «im ziemia mew.elka;
Wa"ley Wilkowsky, pod nim obręb ziemi wielki, ale mu zachodź! pan btabrowsky, ,aZ
У zabrał służbę Niedzwiedkowe, Brunki у Syrokwaszyno, trzech rtuzeb po е ц п ;
Tz d r » I v strony zachodzi pan Jerzy Zienowicz у pan Reuft, który W,lkowsky ma pod
soln 13 poddanych; Woyciech Gorszewsky na zaścianku, a poddanych pod mm Ц Jerzy
ky, mieui, V°t*™ * • » * С2'УГУ. РО»»У С І 1 m a " • а У ш і е І 1 і а ^ ł o k b l l z D a S t a >
ouiey mci kniebiui Kowielskiey po śmierci nieboszczyka kniazia. HrehoryRe.au,
nim służby 2, ale szyrokość wielka; Jnrko Wierczanin na Cznwałowszczyzmo

b v d ł a n i e wiele k t ó r e . . . w g u m n a c h zboża tegosz folwar . . . k o p 1 7 0 , o w * . • •

Z .TJrfu
miodu danuego pudów . . . żyta dziakolnego b. 50, owsa dz,akolC o h 5 t - І ^ Ы « « . w » 60, g«si dziakoluych 34, kurów 108, wieprow ł ; ta
driesilkówSO • . (Po^ność): podanni według dawnego zwyczam powmm ze dwora
s br * w P eni,dzach а s tych pieniadzy raz w rok powinni przy.ac ш wlokę, a kto
L Ш і ч , L y na kożd* słuzhe po gr. 8, a za to « iesiem pnd p.enk. na dwór oddać,
którą, pienkę drożey przedaią.
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1594 года.
Изъ рукописная отд ленія Виленской публичной бнбліотекя. (Отд*.« нн.ентарей).

59. Инвентарь им нія Жолтаннчъ, данный княгинею Софьею нвъ Мельца Слуцкою Петру
Островскому.
Inwentarz folwarku Zoltanieckiego i spisanie liudzi wszytkich i powinności ich tak,
iako sa od oświeeoney paniei paniey Zophiey z Mielca xięzny Sluckiey przez ręce pana
KrzysztophaSzypowskiego-służebnika xiężny yey mci: oddani panu Piotrowi Ostrowskiemu,
także i budowania, bydła w oborach, sprzętów domowych, in anno Domini 1594 od świętego
Jana, za róśkażaniem xiężny i. mczy.
Wieś

Z o ł t a n с z e,

która sie na troie dzieli.
Zagaie: Winar, Turczyn, Dach, Jurko, Biełohus, Worosko, Hrycko Sawłuk, Knidzitowic, Lewko, Prokop, Hursak, Niestorowic, Klimko, Hołowko, Byczko, Łucz Olexa, wozn>
Woytówicz. Tysko, Kot woytem (liber), Dinis, Kohutko, tatarzyn, Iwanko Siemacko, Podkowa, Kosciuk, Kostaczyk. Taras Kocz, Sień Sowczyn. Ci wszyscy lednako czynsz płacą
pieńiądzmi po gr. 1ŚV,? psaniczę po puł m. 4, owsa po pul m. 4, przendze po łokci 3,
кПГ

^Zagrodnkzy: Jasko kowal. Protas, Pozny. Chima, Sidor, Litwiniec gaiowin (Uber.),
Chudzier gaiowin (Uber.), Bułatowa. Ci wszyscy iednako pieniędzmi po gr. 6.
7odsielie: Swisczyk karczmarz, (ten daie . karczmy gr. 11), Koznbowe, pusthe(ło l u
kamień) Dolomunth, Sień Stasizny, Pasko Duknic, Misko Wołk, Proskurnik, bowa, luЖ
)
,
Brodznina. pop, (ten daie zczerkwie gr. 12), Adam karczmarz (to. to

lZTvi^zrnigr.U),

Chwed woitem, Piskliwy, Mu.ieiowie, Matwiszynskie (puste),

S^rSyrTUczysfynskie (M>). * ~ (i*),

l^tjT

Liuter Basłowe (pasta), Czaban, Kunasz, Sasczyna, iwan, Zuk, Pitr Pankow, Pitr

S ^ H f t Grad beko MHd.
czynsz ^щ
P

^^««^•«"

pieniędzmi po gr. 14 V„ owsa po puł m. Ъ%

цЩ»

po łokc, 3,

° h i Z ^ ! y : Ozunik, Pacherko, Dzid, Gieika, Pierzuczka, Choma, Mbyk
W
ft
Kaliczka, Stepao, Dmitr, Gemior, Misko netnik, (ten daie od » J a m i e n *««)•
^.
wal Paweł Niedźwiedź, Twarko, Niedzwiedzik, Hryczyk, ŁwUycAi, Derda, Audryko «wiew,
Ołeśko, Małbroda, Jakubów», Andyko kowal. Ci wezysey płac« po gr. 6.

- 475 =Zastawie: Lawryk, Macz, Km, Misko, Jusko, Luczką, pniaka,
HHbko Paszko, Barthosz, Dorosz, Kroi, Damna, Thymko, Koscmk,
n U o T p l y k Jako, Walko, Каіедік, Pilip, Dorosz kpwal, №
^ г
J a ^ f Ci ^zyscy iednako płac, czynsz pieniędzmi po gr. Д4, owsa po poł m. 3, przędze
po łokcy 3, kaplunow po 1, jaiecz po 3.
W i e ś

di

R l o d z i n i e e z .

Czos/ak Iwanicha, Lewko, Paszko, Piotr Iwachow, Daszko, Ostapko, Wozowy, Petrjk,
"
k
Kozllk, Omielian, Trnzyk, Krobecrfca, Harasimicba, » k , Jacko Walko

І к czmy to gr. " )

Wa9k0

'

SteCZ

'

Ык

Ы к 0

'

M k ( кС2тУ

M ą y

(

У

gr y
^
^ o ??

6)

^

t cerkwi daie gr. 2). Ci wszyscy iednako płacą czynsz pieniędzmi po gr. 21, pszenice
t T u ł T 2 owsa po puł m. 4, przędze po łokci 3, kur po 2, jaiecz po 12.
; W » W Onaczko, Hawryło, Leczyk, Knsznierz, Pawliczycha, Karaczan gaiowm
(wolie^
Śzostak pasieczmkiem (wolien), Noszko gaiowin (Uber), Sw^cz, fHekwa,
Czarnoby Ordynka, Sawuc, Onisko, Miczyk, Jakim, Karpa. Ci wszyscy lednako płacą
" t n i ę d z m i po g , 6. Ci wszyscy w liecie w Zołtancacb у w Klodziencach .pawwm
robić na każdy dzień od południa.
W i e ś W o 1 i a.
S karczmy (daie gr. 9), Macko (lom połkamienia), Kuryto, Daniło Petryk, Rypak,
Tym „B Z woithem(liber), Stepan, JaSko, Kazma, Lewko, Procyk, Kuaass, Charko. C, «zyscy
iednako płacą cynsz pieniędzmi po gr. 1/6, kur po 2, jaiecz po 6
Za"r2ii
Zagrodnik Kozuliuk, ten daie po gr. 24. Ci lufae л, tey . »
dani ż a L y nie daia, ieno po groszy 1/16, kur po 2, ja,ec po 6, a rob.cz wmm do rota
o L K r o t Ź ^ i

4 3 , bnhaiow 3 , jałowicz mnieyszych 1 0 , młodzików T,

jałówek 2 lat. 5, swin pospolitych 32, gęsi 29, km- 20.
Pamka. W pasiecze ullow pczol SO. Osiewek tot. był ad anm 94: zytha kłód 83/3,
nszente И Л 5, jęczmienia kłód 19, „w6a kłód 90/4, tatarki kłód 29/4, grochu kłód 3/2
зіешіГа intanego kłód 5, konopnego kłód 1. Wedle thego, gdy tho . * b » w • » > *
Г а Ostrowskiego obiac będzie raczyła, taki шіе«ек ma Ъуі przezeń „dtoy, agdaeby
і о р Г е м " ™ " zapłacono, także y.on gdzie by шшеу « V « . » » . « * « -И»», РО«nien bendzie albo zbożem dołożycz, albo pieniędzmi zaplaracz.
Л А м Ь : Dom wielki, g^nki ,dwa na wschodziecb, u » Л Л г « na ząw1Wach
z zamki i , kliuczami, *•** swteffica wielka, . niey komnata , komórka
» *
z zamki, w swtethlicy у u кошаіу . k t a m i w ^ t o drwi na zawwch,
etotow 5, służba, piec A U w , Hohtar, A w ł y «a.hMCta, Jawy w koło *
z

0

Ш

МО*, w drzewo, p r L 4 t O ) l * , « » wieto, . 8 ^ » « « ; * w ^
.
wrzedądz i akobl, błona.сЛ, • ^У M sieni kat»,«k«, w .шеу bło W ^afc,
^
•3 komin ^иготму, teeyrtoJo, lichtarz; zetoy, s mey komnata, dmi W zawiasach
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i zamek s kliuczem, s tey komnaty komórka potrzebna, drwi na zawiasach z wrzeciądzem
i skoblem, przed pokoiem xięż. j . m. sionka, wniey błony całe у almarie, zamków wnętrznych cztyry, kliucz ieden, pokoi j . mczi świetlica, w niey błony całe, piec zielony, stół 1,
z błony i z służbą, ława s poręczeni iedna, zamek s tymże kliuczem, co do izby, błony
całe, komin murowany, komórka potrzebna, drwi na zawiesach z wrzeciądzem i skoblem,
pod wielkim domem komór 3. Domek u wroth, w nim świetlica, błony całe, piec zielony,
ławy wkoło, stołów dwa, zedel 1; s niey komnata, drwi na zawiasach z wrzeciądzem i sklobłem, błona cała; s niey komórka potrzebna, drwi na zawiasach, u sionki drwi na zawiasach у z zamkiem bez klucza, na they świetlicy skarbnica s przysionkiem, drwi dwoie
na zawiasach, zamki i skliuczami, okna cztery, w czwartym oknie błony niemasz, na ganku
drwi na zawiesach; przed tą skarbnicą łaźnia, u niey drwi na zawiesach z zamkiem i s kliuczem, błony, piec zielony, sień przed łaźnią, drwi dwoie na zawiasach, u iednych zamek
s kliuczem, u drugich wrzeciądz skoblem, błona cała iedna, wanien dwie; przed łaźnią
świetlica, u niey drwi na zawiasach z zamkiem i s kliuczem, piec zielony, komin murowany, błony całe, ławy wkoł, stół ieden; ,s niey kownatha, drwi na zawiasach, z wrzeciądzem i skoblem, błona 1; s niey komórka potrzebna, drwi na zawiasach z wrzeciądzem
i skoblem. Dom za łaźnią, świetlica; drwi na zawiasach, piec zielony, komin murowany,
s niey komnata, drwi na zawiasach, s niey komórka potrzebna, drwi na zawiasach, sień
przed świetlicą, drwi dwoie s prostymi wrzeciądzy i skoblem, przed izbą piekarnia, drwi
proste, stół \, długi, ławy wkoło; kuchnia nowo zbudowana, s tey kuchni yzbeczka, drwi
na zawiasach, s niey kownata, tamże w tey kownacie komór dwie. Dom czeladny, ten przestawiono ku folwarkowy, stainia nowa wielka, wroth dwoie z wrzeciądzami у skoblami,
żłoby у drabiny; s tey stayni dwa przyboki staienne, drwi dwoi, zamek drewniany; przy
tey że staini piwnica nowa, mastarnia, drwi na zawiasach, stół ieden, ław dwie przy scienie,
sień, drwi dwoie proste, komór dwie, w iedney drwi proste, w drugiey niemasz; staienka
urzędnicza, drwi z zamkiem drewnianym z wrzeciądzem у skoblem; browar, drwi proszte
z wrzeciądzem у skoblem, kadzi dwie, przykadek 1, srotwas 1, kocioł ieden, nalewek dwie,
ceber ieden; spiżarnia, u niey drwi proste z wrzeciądzem, skoblem у s kłotką, sasieki dwa,
kadłubów cztyry, beczka do sypania 1, słomianek wielkich 3, małych słomianek4, fascze
pułmachowe 2 nowe, pułmiarek okowany wymierzony Lwowski, drugi prosty; druga spiżarnia nowo zbudowana podle teyże. Folwark: swietlicza, drwi na zawiesach z wrzeciądzem
i skoblem, błony całe w drzewo, stół 1, ławy wkoło, zedel 1, piec biały, komin murowany;
s niey komora na zawiasach z zamkiem i s kliuczem, błona cała 1, s niey druga komora,
drwi proste z wrzeciądzem i skoblem, s tey pierwszey komory komórka potrzebna, drwi na
zawiesach z wrzeciądzem i skobłem, sień, u niey drzwi dwoie proste, piekarnia, drzwi
proste, stół 1 długi, ław 2 przy scienie, s niey komora, drzwi na zawiasach z wrzeciądzem, z skoblem, ław 2; domek nowo zbudowany przed izdepką, sionka izdepka, s tey
izdepki kownatha, drzwi na zawiasach z zamkiem i s kliuczem, s tey kownathi komórka
potrzebna; piwniczka przed folwarkiem dla nabiału, na niey symik; slodownia nad sadzawką ze wszytkim. Naczynie folwarkowe: Beczek kapustnych 16, dzieża 1, faowi 2,
konwi wodnych 6, na mleko 1, taierzow 7, skopcow 4, maslica 1, misek glinianych 5,

л
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i
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korrfh 3 niecek 6, cebrzyk 1, szaphlik 1, sito 1, rożen 1, poliwalnica 1,

•ГаГТ, i n Ł ' b e « c n nowy* «, starych II, кЫек S, topór!, s*;der
To wszytko budowanie zwłaszcza dom wielki potrzebnie poprawy, a osobliwie
, 1 bez omieszkania. Krzysztoph Szipowski, ręką własną, Piotr Ostrowsky

ręką swoę.
(Дв

печати, вытисвутыя на бумаг ).

1594 г., Января 13 дня.
Изь акхово« книги Виленскаго гродскаго суда за 1593-94 г., » «1Я, л. 93-94 0 , . кн.).

60. Инвентарь села Виндюнъ, принадлежащаго къ нм нш Медникам, въ Виленско**
пов т .
Божого нарожеяья тисеча нятьсотъ девет«есятъ четвертого,

гісеца

Геявара

" " " 7 Г вТадГёГкоролевсЕое милости вгродсЕоиъ воеводства Венского, передо иною
«
ТЮ»«».Гю
Зеяови,оиъ-нам стяи МИ ъ Вилеясмъ, ставши очевпсто возпыи
МИК0Л
' ю " с 2 я н ъ Домн=и»овн,ь, „у 3аяи,аяьЮ до кяиг* кгродскихъ B u o c o »

Івентаръ подъ печатью своею и подъ иечатьми трохъ шляхтичовъ иодааья деГ „Ашхъ въ сел его мплости пана Андрея Техановецкого съ Техапоща,
„,« МеГницного, назшаеионъ Виядюяахъ, прнналежа,оиг до ии яья его ИИЛОСТЕ

Г

яГого Г а Г г П ъ яов т* ВилепсКоиъ, черезъ ,радяи„а его Я,с,6а Юд.ев.,а его

Медийного лежачого

Г
" , " въ
! пев»»
—
Дисенско^у,

ю л в в о г о

су»
у

K M S K T B a

ЛяІОВСЕОГО

,

старост

пенезен, то есть,
громей лпто.сихъ,
^ у двухъ^ сотъ
^ ^ ^«ояахъ
да
о і д м ь „ , о е с у и н пе-

30

Г " " ! » меновая , которого того пявеятару я намістн^ъ Вилеясгій огледавши я
незей вышей меновавое,
„ и „ я т и КОтопый слово у слово такъ се
чнтаного выслухавши, щиъ есьми его до шигъ уписати, который
У
въ соб

маетъ:

„,*._„

в ъ

се

л

его милости пана

Инвентаръ ^
^
^
,
^
^
^
^
^
^
— ™
ВиНДк,нЮ,
с ъ Т е х а н О в
Андрея Техановецкого
^ п Д е н е ш ь лежачого, черезъ урадшта его
нья
его
т
и
Меде^д
о
н в
В^ен
^
^
^
^ ^
^
а м

„ялости тогожъ ш нья М е 7 Г Г о т Г и К о В И Ч Г и при сторон трохъ шляхтичовъ, у вевозного пов ту Виленсаого Яна Доииниковича ш ^

ст I «Loro

старост* Д » - » Т ,

^

^

Ш и м к о в и

,у,

его нилост» паеУ Д , М И У

п р и

М-»-
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чови за суму пенёзей, позычоную у его милости преречоному пану Андреевы Техановецвому отъ его милости пана скарбного двухъ сотъ копъ грошей Литовских* въ року телерешнемх пятьсотъ деветьдесятъ четвертомъ, дня третегонадцать м сеца Генвара.
Напродъ въ томъ сел Видюнскахъ поступленыхъ волокъ десеть, то есть: Шимель а
Матей Илкгатевичи—волока одна, у нихъ воловъ шесть, кони трое; Янъ Кулисъ съ потужниками своими Янелемъ а Кгринелемъ—-волока одна, и у нихъ воловъ три, коней
не мають; Павелъ Быкъ съ потужннками своими Лукашомъ Кулевичомъ—волока одна.
у нихъ воловъ чотыри, коней трое; Юрій Трибовичъ зъ Якубомъ Кобузню, дойлиду, волока одна, у нихъ волъ одинъ, коней не мають; Шимель Барткелевичъ зъ Яномъ Ивашкевичомъ, волока одна, у нихъ воловъ два, коней двое; Ленартъ Андрушкевичъ зъ Матысомъ Барткелевичомъ, волока одна, у нихъ воловъ три, коней двое; Андрюль Быковичъ
съ потужникомъ Бартулемъ Закгаровичомъ, волока одна, у нихъ воловъ два, конь одинъ;
Якубъ Волейковичъ зъ Андреемъ Кгруштовичомъ, волока одна, у нихъ волъ одинъ, коней
не машъ; Петрель Зейбовичъ съ потужникомъ Томелемъ Ивашкевичомъ, волока одна, у
нихъ волъ одинъ, коней немашъ; Гринъ Дуплиаовичъ съ потужникомъ своимъ Миколаемъ
Платовичомъ, волока одна, у нихъ воловъ пять, коней не мають.
Повинность тыхъ волокъ: то есть, на кождый день, почавши одъ вторку, ажъ до
пятницы, до заходу слопца, съ кождой волоки по дни чотыри робить повинни, съ чимъ
роскажуть; сами поддани, такъ л т , яко и зим , а жонки ихъ л тнего дня, поки съ
поля збоже зберуть, на кождый тыдень тежъ повинни робить по дни три; а особливе
дыншу съ кождой волоки по грошей двадцать платить; а къ тому жита бочка одна, овса
бочка одна, гусь одна, куровъ двое, яецъ двадцать. Который сесь инвентаръ даломъ подъ
печатью моею и подъ печатьми стороны при мн будучое, вышей имены помененыхъ, его
милости пану Лукашу Мамоничу—скарбному его королевское милости великого князьства
Литовского, старост Дисенскому. Писанъ у Медникахъ, року, м сеца и дня вышей описаного, третьегонадцать м сеца Генвара. У того инвентару печатей притисненыхъ чотыри
и подписъ руки тыми словы: Щасный Шимковичъ, властная рука. Которое тое признанье
возного и тотъ инвентаръ до книгъ кгродскихъ Виленскихъ есть вписанъ.

-
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1594 г., Апр ля 16 дня.
Шъ актовой книги

Россіенскаго зешжаго суда ва 1772 г., № Ш74, л. S33.

««іигія Лндовянъ, въ Жомойтской з жл , составленный прн нродаж era
въ
61. Инвентарь - ^ ^ ^
Ходкеви™**
Вой*еху Бакинскому.
ВЫ» tysiąc siedmset. siedymd.iesi.t .torego, №
dnia.

. . . .

M i i dwudziestego pierwszego

-„„twa Żmuydzkieeo, repartycyi Rosienskiey,

Na urzędzie jeg<, kroi mc, z.emstarn * £ £ ? £ L k t a ^

przede шщ Antonim Matw,dem В . а Ь ш г е т - р » z «

„bapoł rzeki Dubisy, dwora dworca у т
И
*
^
„ydła rogatego, kościoła, р Ы ш ц n n a s t e c z k a » - «
„U.

do tego imienia m * » ; ł * . У « ^

«

^

^

™ *

^

lś

^

У
1ц(ігі

•

ciahłych y

imienia

^

da„

przJnal(J

morgów, od
^

; leśniczy,

c
,
w wrota od СШтап, po lewey rП

^

Al. Ида*, Л Й Ф

« t T " С ^ Х ^ ,
orzemn ziem.

^uydzkies», eom-

^

morka potrzebna, w s.em drży. proste, ,v sw.eu j
wszystek domek dranicam. pokryty. P,ekarma stara z s ^ * ;
z p ostemi drzwiami, tomże przed ma p.™ warz« » P - «

swiaflica,
w uiey
^
Л

dranicam

т

$

ф

i staremi pokryta,
o d d w o r c l
drabto

sure wrota, u tych wrót stayma sUra * « * ™ £ ш 2
^ « b k a , йоЬу у drawrota stare-, dmga stóieka nowa mała •, to». « ™ У ^
^s t o b l e m y я .
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okien pięć z błonami sklanemi, w niey szyb potłuczonych cztery, okienic na zawiasach
trzy, a czwarta zła, prosta, ław przy ścianach cztery, stołów sosnowych rosłupanych dwa,
drwi na zawiasach у zaszczehkami у z proboiami; naprzeciwko druga swiatlica nie wielka,
w niey piec polewany stary, okien trzy, z okinicami na zawiasach, błon szklannych trzy,
szyba iedna wybita, ław przy ścianach pięć, drzwi na zawiasach (z) zaszczebkami у s proboiami, z tey swiatlicę komora, w niey okien dwie, z okienicami na zawiasach, błon
szklanych dwie, drzwi na zawiasach s proboiem у z haczkiem, między temi świetlicami
sień deskami położona, w ktorey kominy dwa murowane, przed piecami stare, ław przy
ścianach dwie, drzwi dwoie na zawiasach; w. boku komory komórka potrzebna, w niey drzwi
na zawiasach z proboiem у z haczkiem, w boku sień, swietełka stara, pogniła, pochiliła się,
pieca, ław, stołów, błon, okien, nic niemasz—pusta, dzwi z zawiasami obalili się; z tey
swiatlicę komora у z niey potrzebna komórka, wszystko pogniło, niczemu się niegodzi.
Przy domie przed sienią, stary ganek; ten wszystek dom gontami kryty, staro, obleciał,
domek stary obleciały, w świetlicy okienic, błon, pieca, drzwi niemasz, ani w sieni у w komorze dzwi, ani błon niemasz, wszystek dom zgnił, nie na co się nie godzi, okrom dwie
okienic na zawiasach. Piwnica słomą kryta, w niey drzwi proste (z) zaszczebką у z proboiami, na tey piwnicy komórka ze drzwiami prostemi, (s) skoblem у zaszczebką; domek,
gdzie urzędnik mieszkał, w ktorey świetlica z piecem prostym, okien trzy, błon potłuczonych szklanych trzy, ław przy ścianach cztery, stół nie dobry, drzwi na zawiasach zaszczebką; z tey swiatlicę komora, dzwi na zawiasach z wrzeciądzem, okno z błoną sklaną
potłuczoną, ław przy scienie dwie, z tey komory komórka potrzebna, drzwi proste, naprzeciwko druga swiatlica, ław, pieca niemasz, okien trzy z okienicami, iedno na zawiasach, drzwi zepsowane, z tey swiatlicę komórka, drzwi proste, z niey komórka potrzebna,
drzwi na zawiasach z rękowiescią, drugie drzwi proste z sieni w bok do komory, ten dom
dranicami kryty. Zatym domkiem kuchenka stara, dranicami staremi pokryta, a podle
kuchenki zrąb ogniły, stary, bez pokrycia. Ten dwór wszystek, z ogrodami owoszczowemi
у sadem, ostrogiem ogrodzony, obala się. Dworzec, w nim hrydnia z sienią, naprzeciwko
światełka do mleczna, kleć stara z zaszczebką, syrnik z zaszczebką, wieża, chlewów dwa.
Przy tym dworcu łaźnia z sienką. Gumno у budowanie w nim: jawgi dwie do szuszenia
zboża, stodoła do młócenia z zasiekami, w ktorey wrota dwoie, w iednych wrzeciądz z zaszczebką у kłotką do zamykania, odryna z chrostu pleciona nakryta, w niey wrota dwie
z koblami у zaszczebkami, odryna stara z chrostu pleciona nakryta, stara, odryna rąbiona
stara z wrotami, osierody, z tych niewiele. Co wszystko gumno płotem chrostanym ogrodzone obala się. Obora: wołownie, wolow cztyry, krów doynych pięć, byczek trzecim rokiem
ieden, cielic we dwuleciech dwie, byczki roczne dwa, cieląt tegorocznych pięcioro, owiec
starych dziesięć, jagniąt troie, kozy stare dwie, gęsi szesnaście. Naczynie dworne: kubłów
do złożenia kapusty siedm starych, kubłów w browarze piwnych starych dwa, koryto,
kocioł piwny ieden у uszy do niego, beczka do mierzenia zboża, kubeł do chowania mfki,
beczka piwna iedna, wanna do moczenia zboża. Zboia w mmmie w ziarnie zsypancgo: pszenice niecadney beczek pułtorey, jarzyć© beczek cztyry, jęczmienia niecudnego beczek dwie,
grochu czarnego beczek trzy, owsa beczek piętnaście, gryki beczka iedna, żyt» beczka
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iedua. Grunty pasznie dworney na rożnych mieyscach niemierzone у niemorgowane.
Pierwsze pole podle dwora za stayniami у za swirnami, na którym żyta posianego na rok
dziewiędziesiąt czwarty beczek dwornych piędziesiąt; drugie pole nad rzeka Zapiszą, trzecie
pole podle włok sioła Żolpiow, czwarte pole przed parobkami, piąte pole na wygoniech przy
końcu włok mieyskich, szóste pole nad rzeką Dubisą, pod górą po obapol drogi iadąc do
mostu Bidowianskiego, siódme pole nazwane w boru Apidemes Kontowtyszkie. Ząki у sianożęcie, które się na dwór koszą, na różnych mieyscach nie mierzone у nie morgowane, a
mianowicie nad rzeką Dubisą, poczowszy od miasteczka Lidowianskiego, aż do dworca Kerzniszek, po obapol rzeki Dubisy. Pierwsza łąka nad Dubisą, pod samem dworem, nazwana
Ragies. druga łąka pod siołem Skiruciow nazwana Mudies, trzecia łąka nazwana Bullawes
łnnka, czwarta łąka nazwana Kiekiariszkie, piąta łąka nazwana Jasudyszkie, szósta łąka
Karklkza, siódma łąka pod siołem BuUowianami, nazwana Bulławiami łąnka, ósma łąka
nad rzeką Zapiszą, dziewiąta łąka nazwana Wages.

Miasteczko

Lidowianskie.

Pierwsza strona ku DuUsie, placów z domami iedynascie, w każdym placu po prętów
trzydziescie: Petkus Jucaytis z domem swym puł płaca, żona jego Barbara, syny ich
Piotr, Mikołay, Czeputis, Tomasz; Paweł Petraytis, z domem swym puł płaca, żona jego;
Jakub Fedorowicz, z domem swym puł płaca, żona jego Zofia; Staś Szymkaytis, z domem
swym puł płaca, żona jego; plac jeden z domem, w którym na ten czas mieszka kaznodzieja Lidowianski; Ambros Januszaytis z domem swym puł płaca, żona jego Anna; Jakutis Woytekaytis z domem swym puł płaca, żona jego Jadwiga; Augustyn Thomaszaytis
z domem swym plac ieden, żona jego Zofia, syny ich Matutis, Łukasz; Micaytis z domem
swym puł płaca, żona jego Jadwiga; Matis, Stanaytis Petraytia z domem swym poł płaca;
Szymko, Jankaytis Wezaycia z domem swym poł płaca, żona jego Zofia, dzieci ich syny:
Marcin, Staś, Thomasz, Jurgutis, Stanaytis, Wiludis z domem swym poł płaca, żona jego
Jagniszka, syny ich Wacław, Andrzey; Piotr Jankaytis, woyt, z domem swym plac ieden,
żona jego Jagniszka; Grygutis Michnaytis z domem swym plac ieden, żona iego Jasiuta,
syny ich Walulis, Krzysztof, Baniulis, Kasper; Staś Stanaytis Greytis z domem swym plac
ieden, żona jego Katryna. syny ich Mikołay, Marcin; tenże Staś Greytis plac ieden. Druga
strona miasteczka od gumien mieyskich placów z domami iedydascie: Staś Pawiłaytis z domem swym plac ieden, żona jego Dorotha, syny ich Krzysztow, Mikołay, Bałtromiey
у Walenty; tenże Staś ieden plac; Łukasz Arbanaytis z domem swym plac ieden, żona
jego Barbara; Andrulis Micaytis z domem swym poł płaca, żona jego Maryna; Macis Martynkaytis Loyzentis z domem swym poł płaca, żona jego Anna, syny ich Piotr, Stanisław,
Michał; Janelis Martinaytis z domem swym plac ieden, żona jego Jadwiga, syny ich Stanisław, Jan; Juchna Jasaytis z domem swym, plac ieden, żona jego Jagnieszka, syny ich
Bałtromiey, Jan, Adam, Szymas; Walulis Martynaytis z domem swym plac ieden, żona
jego Anna; Grygutis Stankaytis z domem swym plac ieden, żona jego Małgorzato; Marcin
Szymkaytis z domem swym plac ieden, żona jego; Thomasz Maleraytis Jurgzeatis z domem
swym plac ieden, żona iego Anna, syny ich Adam, Jorgis; Stanaytis Pikaycia z domem
61
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swym plac ieden, żoua jego Barbara, syny ich Thomasz a Walulis. Trzecia strona miasteczka nad rzeką Dratwinią, placów z domami osm; plac pusty ieden, który trzyma Piotr
Jankaytis. woyt, na płacie; plac na plebanią, ieden; Mikołay Micaytis. siodłarz, z domem
swym plac ieden, żona jego Lucya, syny ich Urban, Jan; Mikielis Szymkaytis z domem
swym plac ieden, żona jego Anna, syny ich Jan a pasierzb iego Ławryn Jankaytis; Matutis
Petraytis Drobaycia z domem swym plac ieden, żona jego Anna, syn ich Jan; Maciey
Jakaytis z domem swym plac ieden, żona jego Anna, Staś Urbanaytis Murza z domem
swym poł płaca, żona jego Małgorzata; Jurgutis Jakaytis z domem swym poł płaca, żona
jego Anna, syny ich Grygutis, Szymko; Stanis Petraytis z domem swym plac ieden, żona
jego Maryna, syny ich Maciey, Jurgutis, Ambros. W tyle drugiey strony miasteczka placów
giimiennych dziewięć; w końcu tych placów gumiennych zaścianek mały, który trzyma Augustyn Thomaszaytis. Tamże przeciwko tych dziewięci placów gumienych, przez uliczkę, po
drugiey stronie droszki, placów gumieuych sześć. Przytym miasteczku kościół nowo pobudowany у ogród przy nim pod górą prętów czterdzieście pięć.
Włoki mieyskie: na pierwszym mieyscu w polu Ławkuciecli włok dziewięć: Jurgutis Stanaytis, poł włoki; Walulis Martynaytis, czwarta część • włoki; Augustin Tomaszaytis, czwarta część włoki; Maciey Jakaytis, włoka iedna; Szymko Wezaytis, poł
włoki; Ambros Januszaytis, czwarta część włoki; Jakutis Woytiekaytis, czwarta część
włoki; Maciey Stanaytis, poł włoki; Łukasz Micaytis, poł włoki; Petrutis Jankaytis,
puł włoki; Grygutis Mnichnaytis, puł włoki; Mikołay Micaytis, puł włoki; Stanius Pietraytis, puł włoki; Mikołay Szymkaytis, włoka iedna; Martinas Szymkaytis, trzecia
część włoki; Jurgutis Jakaytis, trzecia część włoki; Matulis Drobaytis, trzecia cęść
włoki; Stasius Szymkaytis, trzecia część włoki; Paweł Petraytis, trzecia część włoki;
Petko Micaytis, trzecia część włoki; przy boku tych włok, w końcu placów inieyskich,
zaścianek; w nim morgów dziesięć; przy drugim boku tychże włok mieyskirh podle
ściany Slńrucioiv zaścianek drugi nad rzeką Dratwiną. w nim morgów pięć, na drugim
mieyscu w polu Zolpiach w końcu paszni dworney włok mieyskich sześć у trzecia
część włoki: Walulis Partinaytis, włoka iedna; Łukasz Micaytis poł; Janelis Martinaytis,
poł włoki; Staś Greytis, dwie trzeci włoki; Macellis Lolzentis, trzecia część włoki; Grygutis Mnichaytis, poł włoki; Grygutis Stankaytis, poł włoki; Juchno Jasaytis, włoka iedna;
Jurgutis Pikaytis, trzecia część włoki; Staś Urbasaytis, Murza, trzezia część włoki; Staś
Pawilaytis, trzecia cześć włoki; tenże Staś, trzecia część włoki. Przytym miasteczku samych
włok, albo sztuk osm, cisz mieszczanie trzymaią po rożney cenie.

WŁOŚĆ

LIDOWIANSKA.

Sioło

Skirucie.

Włok dwanaście:
Janusis Jakubaytis Skirułaytis, poł włoki, żona iego Anna; Janutis Grygałaytis, poł
włoki, żona jego Giętruta, syn ich Stanisław; Grygutis Stanaytis, włoka iedna, żona iego
Anna; Ławryn Urbanaytis, poł włoki, żona iego Magdalena, pusta poł włoki; Szymkus
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Jurgiełaytis włoka iedna, żona iego Anna; Paweł Jonaytis Skirułaytis, włoka iedna, żona
iego Zofia syn ich Ławryn, a s pierwszą żoną iego Pawła Skirułaycia synów dwa, Jan
a Macicy; pusta włoka iedna; Jakub Thomaszaytis, poł włoki, żona jego Dorotha: puste
poł włoki; Petrutis Jonaytis Skirułaytis, poł włoki, żona iego Anna, syny ich Michał
a Maciey; puste puł włoki-, pusta włoka iedna; Jakub Mikaytis Preykszys z pasynkann
swemi Stanisławem a Ławrynem Andrzeiaycami Prusami włoka iedna, żona Jakuba Giędruta Stanisław a Ławryn, żon ieszcze nie maią; pusta włoka iedna; pusta włoka ledua. Przy
tym śiele Skiruciach w Trusdach włok leśnych/dwadzieścia, przezywaiomych uroczyszczem
Korsmszki, które leżą końcami iednemi do rzeki Dubisy, drugiemi końcami do rzeczki
nazwanej Kuszlaupis у do rzeczki Inkopas, który dzielą grunty tych włok leśnych
z gruntami rożnych ziemian króla imci Łotewskich, bokiem iednym podle włok sioła bkiruciow, a drugim bokiem podle gruntu włok sioła Korzniszek.

SiołoKorzniszki.
Włok dziewięć:
Stanisław Micaytis, włoka iedna, żona iego Dorotha, syny ich Mikołay, Piotr; tenże
włoka iedna; Juras Bruzaytis, włoka iedna, żona iego Zofia, syny ich Mikołay, Szymon;
Staś Micaytis, włoka iedna, tenże Staś włoka iedna; Grygutis Bruzaytis, poł włoki, żona
ie-o Ja-nieszka, syn ich Marcin; Grycus, poł włoki, żona iego; Stanisław Micaytis, włoka
iedua; tenże Micaytis, włoka iedna; Juchno Łabutaytis Eydynikas, włoka iedna, żona iego
Alzbieta, syn ich Janutis.

Sioło

Bułłowiaiiy.

"Włok dwadzieścia:

'

Ławryn Waytekaytis, włoka iedna, żona iego Małgorzata; Maciey Jankaytis, włoka
iedna żona iego Magda, syny ich Stanisław, Woyciech, Szyrnko, Bałtromiey; Juchno Mąkaytis włoka iedna, żona iego Kasiuta, syny ich Jurgis, Paweł; Anna Juriowa Macieiewiczowa,
wdowa, włoka iedna, syn iey Matutis Jurgiełaytis; Stanisław Juchnaytis, kowal, włoka
iedna,' żona iego Zofia; Stanisław Waytekaytis, włoka iedna, żona iego Anna, syny ich
Piotr'a Mikołay; Maciey Naruszaytis Gieynaytis, włoka iedna, żona iego Lucia, syny ich
Woyciech Stefan, Bałtromiey a Jakub; J a s a s Bukontaytis, włoka iedna, żona iego Anna,
syn ich Jan- Maciey Bukątaytis, włoka iedna. żona iego Zofia, syn ich Walenty; żona
Walentego Helena, syny ich Jan, Jury; Szudas Bulwitaytis, włoka iedna, żona iego Dorotha syny ich Andrzey a Urban, żona Andrzeia Szudaycia Alzbieta; żona Urbana Szudaycia Magdalena; Thomasz Junaytis Tataraytis, włoka iedna, żona iego Zofia, syny ich
Andrzey, Bałtromiey, Sarafm, Szymon; Czapas Petraytis Szynlowkayt1S, włoka iedna, żona
iego Anna, syny ich Andrzey, Urban a Jan; żona Andrzeia Czepaycia Smutka; żona Urbana
Czepaycia Anna, syn ich Mikołay, żona Jana Gzepaycia Lucia, syn ich Jan; Staś Mateiaytis Ludzius, puł włoki, żona iego Małgorzata, syny ich Piotr, Jakub, Walenty a Jerzy;
Łukas Bruzaytis, poł włoki, żona iego Zofia; Urban Micaytis, włoka iedoa, żona i e g o
Lucia syn ich Mikołay a Jan; Urban Mikutaytis Pudaycis, włoka iedna, żona iego Jakuła,
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syny ich Marcin, Banis, Stanisław, Baltrutis; Jan Szymkaytis, kowal, włoka iedna, żona
iego Dorotha, syny ich Jan a Mikołay; żona Jana Zofia, syn ich Jakub; Janulis Czepaytis Szyłaukaytis, dwie części włoki, żona iego Luca. syn ich Jasiulis; Paweł Janaytis, trzecia
część włoki, żona iego Jadwiga, syn ich Misiulis; Piotr Januszaytis Nasztaytis, puł włoki,
żona iego Katryna, syn ich Baltromiey; Stanisław Beniuszaytis Nasztaytis, poł włoki, żona
iego Piotrusa, syny ich Stefan у Jerzy; Czeputis Matieiaytis Kikuris, włoka iedna, żona
iego Katryna, syny ich Andrzey у Piotr; Audrzey Krupszys (z) zięciem swoim Szymuciem
Jonikayciem, poł włoki, żona Krupsza Smółka, syn tego Krupsza pierwszey żony iego
Stanisław, żona iego Dosiula; Marcin Arbanaytis Pudaiaytis, poł włoki, żona iego Anula.
W granicy tego sioła przy scienie boczney od sioła Ławhogola włoka leśna iedna, na
drugim mieyscu przy tym że siele ВоШгсгапасЬ w końcu włok polnych, idąc do puszczy
Citowianskiey, włok leśnych у sianożentnych dziesięć, nazwanych uroczyszczem Eygaliszkie;
tamże w końcu tych włok leśnych zaścianek sianozętny klinem leży, nazwany uroczyszczem
Pomilszty, włok trzy; pod tym zaściankiem drugi zaścianek mały sianozętnj', nazwany urocyszczem Pomilstek morgów trzy; tamże zaścianek sianozętny, nazwany Żolpiny, pod samą,
puszczą, Citowianską, morgów iedynascie; w każdym po morgu iednym у po dziesięci prętów. Przy tym siele Bułłowianach obrąb leśny uroczyszczem Dydcia gire, w tym obrębie
włok, które leżą bokiem iednym podle ściany boczney tego sioła Bułłowiau, drugim bokiem
podle rzeki, nazwaney uroczyszczem Eagiu Upis, która leży pod dworem Lidowianskim,
kacami iednemi do rzeki Dubisy, a drugiemi kacami do włok sioła Korzniszek Małych
sioła Palapiszoiv, sioła Baltkarciow у do paszni dworney.

S i o ł o

K o r z n i s z k i

m a ł e .

Włok trzy у iedua trzeci.
Maciey Macaytis, włoka iedna, żona iego Lucia, syn ich Gryguc; Stanisław a Szymko
Micayeie, włoka iedna, żona Stanisława Zofia, syn ich Bałtroiniey, Szymko żony ieszczo
niema; Marcin Juchuaytis, włoka iedna, żona iego Zofia, syn ich Jakub, pusta trzecia
część włoki.

Sioło

P a 1 a |) i s z e.

Włok piętnaście:
Woyciech Rymkaytis Szynłowkaytis, poł włoki, żona iego Zofia, syny ich Kasper,
Baniulis, Jurgutis; Marcin Rymkaytis, poł włoki, żona iego Katryna, syny ich Kasper
a Urban; Jurgis Jakubaytis Cizaytis, trzecia część włoki, żona iego Gieduza; Kasper Jakubaytis Cizaytis, trzecia część włoki, żona iego Małgorzata, syny ich Grygutis, Mikołay
a Maciey; Andrzey Jakubaytis Cizaytis, trzecia część włoki, żona iego Małgorzata, syny
ich Mikołay, Walenty a Szciepan; Jan Petraytis Budraytis, poł włoki, żona iego Małgorzata, syny ich Jakub, Mikołay, Jorgutis, Thomasz; Janel Jasiutaytis Wilkielis, poł włoki,
żona iego Maryna, syn ich Mikołay; Petrukas Micaytis, włoka iedna, żona iego Demąta,
syny Jasiulis, Walinczas, Jan у Stanisław; Jasiulis oddzielił się od oyca у wyszedł na
iaeza, włókę; żona Walinczowa Jadwiga, syny ich Ławryn, Ambroży, żona Jana Małgorzata,
syn ich Andrzey, żona Stanisława Petrikaycia Gftruta; Kasitis Stanaytis, рей: włoki, żona
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ie-o Alzbieta, syn ich Mikołay; Maciey Mikutaytis, poł włoki, żony ieszcze niema; Czapas
Powilaytis Petraycia, poł włoki, żona iego Jarintia, syny ich Marcin, Gryguhs, Piotr; Piktius Pekiłaytis Petraytis, poł włoki, żona iego Szczęsna; Maciey Nazaytis Stabok, włoka
iedna żona iego Dorotha, syny ich Jurgutis a Stasins, żona Jurgucia Makata, syny ich
Janutis a Ambroży, żona Stasiowa Januta; Janel Cizaytis, poł włoki, żona iego Zaputa,
nv ich Stanisław, a Czaputis; Bakas Powiłaytis, poł włoki, żona iego Katryna, eyny ich
SV
Juras a Jan; Janusis Pawiłaytis, poł włoki, żona iego Jadwiga, syny ich Ławryn a Thomasz- Jurgutis Paytaytis, poł włoki, żona iego Dorotha, syny ich Urban, Mikołay; Stamsław'Macaytis, dwie części włoki, żona iego Alzbieta, syn ich Jurgis; Petraytis Grycaytis
Mełusis trzecia część włoki, żona iego Anna; Jesiulis Petrikaytis, włoka iedna, żona lego
Jadwiga svny ich Woyciech, Baniul, Thomasz; Stanisław Matieiaytis Mażaytis, dwie części
włoki °'żona ie-o Zaputa, syny ich Kasper, Jan a Ambros; Szymko Motieiaytis Mażaytis,
trzecia część włoki, żona iego Alzbieta, syn ich Andrzey; Janelowa Juchnayciowa Anna,
Andruszkaycia wdowa, dwie części włoki, syny iey Mikołay, Jurak, Urban, żona Mikołaі т я Barbara syn ich Stanisław; Urbau Jurgiełaytis, trzecia część włoki, żona iego;
Urban Matieiaytis Miraytis, poł włoki, żona iego Jadwiga, syny ich Woyciech, Stanisław,
Jurgutis. Matutis; Jakub Jauaytis, poł włoki, żona iego; Petraytis Januszaytis Szudaytis,
włoka iedna, żona iego Zofia, sjny ich Andrzey, Maciey, Jerzy.

S i o ł o W i c z a y c i e .
Włok ośm:
Janutis Kułdzwikaytis, poł włoki, żona iego Kataryna, syny ich Maciey a Krystow;
Petrutis Mociejaytis Szudykaytis, poł włoki, żona iego Anela; Bauis Stanmłaytis, włoka
iedna żona ie-o Alzbieta; Czapas Staniułaytis, włoka iedna. żona iego Barbara; Walęty
Janaytis poł włoki, żona iego Jagaieszka, syny ich Jan, Alexij, Bałtromiey; Stasius Stonavtis Eydynt poł włoki, żona iego Helena, syny ich Jan, Piotr, Jakub, Jan wtóry у Stefan bliźnięta- Jan Gayłaytis Szankis, świec, włoka iedna, żona iego llluna, syn ich Jurgutis;
Paweł Stanaytis Płaksztis, włoka iedna, żona iego Gędruta, syny ich Marcin, Maciey, Gry,u Janutis Stanaytis, poł włoki, żona iego Alzbieta, syn ich Walety; Lawrynas-Jouaytis,
*po'włoki żona iego Anna, syny ich Szymon, Łukasz, Baniul; Matis Szymkaytis, włoka
edna żona iego Gętmta, syny ich Jan, Walety a Adam. Przy tym siele _ f t ,
na
Ш ym domami swemi posiedlili się, у drugi zaścianek w końcu sioła tego podle drogi
ktor idzie z miasteczka Lidowianskiego do Szydła.
Te zaścianki trzymai, w nadawkach
1
podłości gruntu- W boku włok tego sioła у włóce nadawkow bor, który leży koncern

ШшТк

fany CRowiLskiey, a drugim koncern sioła Zolpiow bokiem iednym do gron-

ow^Szydłowskich, a drągiem bokiem, iako się wyżey pomieniło przy boku włok tego
sioła у w końcu nadawkow. Przy tym siele Wyczayciech, scienie МеШоткьеу, pustowszczyznj
„roczyszczem nazwane Uzzezdrze, Nitkiesiu у % * * ,
tore lezą miedzi grun ami
(hvie,
Cbwianskiemi v Szydłowskiemi; nad nek», nazwań, Zpdra Wielka г one stronę rzeczki od
t Z w a , pomwszy od Brodu po obapol drogi, która idzie z miasteczka Lidowumskieg»
do Szydłowa, aż do rzeaki Maietj Zyndry, niemierzone у memorgowane.

S i o ł o

486 Bałkarcir.-

Włok ośm:
Stanisław Janowicz Milaszewicz—boiarzyn, włoka iedna, żona iego G§druta, syny ich
Adam, Marcin. Stefan; Krzysztof Mikołaiewicz—boiarzyn, włoka iedna, żona iego; Urban
Janaytis Waydałaytis, włoka iedna, żona iego Małgorzata, syn ich Jurgutis; Jan Minełaytis
Bałtkarcis, włoka iedna, żona iego Jadwiga, syn ich Grygutis; pusta włoka iedna; pusta włoka
iedna; pusta włoka iedua; pusta włoka iedna. Wygon przed tym siołem spoiny siołem Wiczayciow, włoka iedna. Przy tym siele zaścianek nad rzeką Rybą, przezywaiomy uroczyszczem
TJzzdylus, który leży bokiem iednym podle ściany koucowey włok sioła Zołpiow, drugim
bokiem podle włok tego sioła Bałkarciow, kacem iednym do Staimzcza Bybus. drogim
kacem do gruntów poddanych Szydłowskich, włok cztery.

S i o ł o

Z o I [i i e.

Włok piętnaście:
Maciey Jakubaytis Buczus, poł włoki, żona iego Anna. syny ich Jurgutis a Woyciech;
Jakub Miniołaytis, poł włoki, żona iego; Janelis Staszkaytis, włoka iedna, żona iego Helena, syn ich Walenty; żona tego Walentego Katryna; tenże, włoka iedna; Stasius Matiejaytis, włoka iedna, żona iego Helena, syny ich Stanisław, Kasper; tenże włoka iedna;
Czapas Bakutaytis, włoka iedna, żona iego Lucia, syn ich Piotr; Walulis a Szymko
Bakutaycie, włoka iedna, żona Walula Bakutaycia Anna, syny ich Jan у Stanisław,
a S?ymko Bakutaytis żony ieszcze niema; Thomasz Stanaytis Pikaycia, włoka iedna,.
żona iego Zofia, syny ich Jan, Jakub, Stefan; tenże włoka iedna; Stanisław Staszkaytis,
włoka iedna, żona iego Barbara, syny ich Paweł a Juzas; tenże włoka iedna; Mikołay
Paytaytis, włoka iedna, żona iego Dorotha, syny ich Marcin, Stefan; Pieczas Paytaytis,
włoki puł; żona iego Maryua, syny ich Jan Grygutis; Jakub Fiedorowicz, (z) miasteczka,
poł włoki; Paweł Stanaytis Wilmątaytis (z) zięciem swym Jurguciem, włoka iedna, żona
Pawła Stanaycia Mostwida, żona Jurguciowa Lucia; Marcin Jurgaytis, (z) zięciem swym
Jurguciem, włoka iedna; Marcin Jurgutis Wilmontaytis, włoka iedna, żona iego Maryna, syuy ich Mikołay, Maciey. W kacu włok tego sioła nad rzeką Dubissą. w obrębie przezywannym Gieldziudrojpstas włok leśnych siedm; przy tymże siele Żolpiach,
przy skraynym polu, w kacu włok tego sioła, w klinie między rzeką Dubissa. у rzeką
Lapiszą, sianożęc morgów trzy. Przy tymże siele Żolpiach na drugim mieyscu zaścianek,
przezywaiomy Sudmątlawkach, na trzy beczki siania, który leży między gruntami poddanych
Szydłowskich sioła Juszkayciow.

S i o ł o

S z у и a I o u к i.

Włoki dwadzieścia trzy:
Jakutis Kuldikaytis, poł włoki, żona iego; Andrzey Stanaytis, poł włoki, żona iego
Helena, syuy ich Grycios, Micius, Ambros; Jakub Pocaytis, pół włoki, żona iego Doroths r
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syn ich Jan; Urban Janaytis, poł (włoki), żona iego Kasiuta; Jakub Jurgaytis, poł włok,, żona
iego'Małgorzata, syny ich Szymek a Andrzoy; Staś Jurgaytis, poł włoki, żona iego Dorotha, syny ich Łukasz,. Walulis a Maciey; Janikas Giedczszaytis. poł włoki, żona iego
Anna' syn ich Stanisław; Staś Dewotaytis, poł włoki, żona iego Giędruta; Martinas Jasaytis', dwie części włoki, żona iego Zofia; Urbig Grycaytis Gierwaytis, trzecia część włoki,
żona iego Lucia; Czaps Stanisławaytis, poł włoki, żona iego Jadwiga; Marcin Stanisławaytis, puł włoki, żona iego Alzhieta; Mikołay Bernotaytis, poł włoki, żona iego Alzbieta,
syny ich Kasper, Adam, Szymko у Woyciech; .Juszko Naruszaytis, czwarta część włoki,
żona іе<ч> Magda, syn tey Magdy pierwszego męża Paweł; Bauiul Petrykaytis, czwarta
część włoki żona iego Helena; Paweł, Jury, Szymko Urbanaycia Pacaycia, włoka iedna,
żony ies/.cze' nie maią; Grygalus Jankaytis, poł włoki, żona iego Alzbieta, syn ich Ambroży,
żona tego Ambrożeia Jadwiga; Czapas Juchnaytis, poł włoki, żona iego Helena; Grycius
1
Gierwis" poł włoki, żona iego Zofia, syny ich Urban, Antoni; tenże Urban oddzielił się
od nie-o у wyszedł' na insza włókę; Ławryn Bernotaytis poł włoki, żona iego Dorotha;
Tutas °Bernotaytis. poł włoki, ieszcze nie żonaty; Jesiulis, poł włoki, żona iego; Jauutis
Adreiaytis, czwarta część włoki, żona iego Makuta; Maciey a Urban Grygałaycie Juzaycia,
czwarta część włoki; Mikołay Jocaytis, poł włoki, żona iego Anna, syn Jurguć; Jan, Krzysztow Piotr Macieiewiczy Petraycie. poł włoki, żon ieszcze uiemaią; przy których ich
matka mieszka Magdalena Janowna, z którą się ożenił Jaronim Jonaytis; Czapas Jurgaytis,
poł włoki, żona iego Uliana, syny ich Kasper, Bałtromiey; Paweł Grygutis Szymkaytis,
trzecia część włoki, żony ieszcze niema; Urbig Szymkaytis, trzecia część włoki, żona iego
Dorotha, syny ich Adam у Piotr; Staś Grycaytis, trzecia część włoki, żona iego Anna,
syn pierwszey żony iego Woyciech; Mikołay Powiłaytis, poł włoki, żona iego Katarzyna,
syny ich Bałtromiey a Woyciech; Jan Jakaytis, poł włoki, żona iego Katryna, syn ich
Jakub żona tego Jakuba Alzbieta, syn ich Adam; Jan Petrykaytis Pawlisztys, włoka iedua,
żona iego Jagnieszka. syny ich Krzystow, Mikołay, Walenty, Paweł; Kasper Jonaytis,
włoka Tedna. żona iego Ełuta, dzieci tego Kaspra syn iego Grygalus pierwszey żony; Staś
Ambrożaytis, włoka iedna, żona iego Jagnieszka, dzieci z tey Jagnieszki z pierwszym mężem
iey Marcin 'a Andrzey Stasiewiczy Janaycie; Paweł Dewotaytis, poł włoki, żona iego Magda,
syny ich Bałtromiey. Piotr a Stanisław; Grygas Poszkaytis, poł włoki," żona iego Anna,
syn ich Stanisław; Jnrgis Petraytis, łaWnik, włoka iedna, żona iego Anna, syny ich Mikołay Łukasz- Misius Jakubaytis, dwie części włoki, żona iego Giędruta, syny ich Bernat,
Takub Paweł' Stefan; Bartłomiey Jankaytis a Woyczys Stasaytis, trzecia część włoki, żona
Bałtromieia Jaiikaycia Jagnieszka, żona Woyczowa; Walulis, Awnutis Jakubaycia Juchnayda,
poł włoki, żona Walulowa Jagnieszka; Stanisław Naruszaytis, szósta częsc włoki; Maran
Jakubaytis, szósta część włoki; Paweł Staszaytis Mingintaytis z matką swoią Magreta.
Andrzeiowna, szósta część włoki; Jurgis Petraytis, ławnik, włoka iedna. Wygon prze tym
siołem nazwany Pełkie. Do tego sioła Szynałowkow włoki leśne: na pierwszym mteyscu
w końcu włoka tego sioła Szynaławkow, w obrębie, prwywaiowym РсреШ małe, włok
oromych у sianożętuych siedui У trzecia część włoki; na drugim mieyscu, przy tym ze
Biele Szynaławkach, w obrębie, pnezywaiomym uroczyszczem Sudmątłwki,
włok iesnyek
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dziewięć; na trzecim mieyscu przy tym że siele Szyuaławkach, w obrębie, przezywaiomym
uroczyszczem Katehvicze, włok leśnych siedmnaście; na czwartym mieyscu, przy tym że siele
Szynaławkach, w obrębie przezywaiomym uroczyszczem Jodlawki, włok leśnych dwadzieścia
iedna; na piątym mieyscu, przy tym że siele Szynaławkach, w obrębie przezywaiomym
uroczyszczem Girduszii.
Girduszy, włok leśnych siedm.

Sioło

£ i w к o s i ł y.
Włok szesnaście:

Jurgutis Thomaszaytis Gieynaytis, włoka iedna, żona iego Anna, syn ich Jan; Grygalus Jankaytis, włoka iedna, żona iego Zofia, syn ich Kasper; Mikołay Petroszaytis, poł
włoki, syn iego Bałtruszych; Stanisław Bałtruszych oddzielił się od oyca у wyszedł na
inszą włókę, żona Stanisława Mikołaiaycia Maryna; Grygalus Mikołaiaytis Juszkaycia, poł
włoki, żony ieszcze niema. Bałtruszych Mikołaiaytis Petroszaycia poł włoki, żona iego
Katryna, syn ich Piotr; Matutis Jacaytis, czwarta część włoki, żona iego Dorotha; Grygutis Jakubaytis, czwarta część włoki, żona iego Magda; Thomasz Szaukaytis, poł włoki,
żona iego Zofia, syn ich Jan; Woyciech Stankus a Stanisław Jakutaycia Mankaycia, poł
włoki, żona Woyciechowa Giętruta, Stankus у Stanisław żon ieszcze niemaią; Jakutis Mankaytis, szósta część włoki, żona iego Małgorzata, syny ich wyżey mianowani, Woyciech,
Stdnkus a Stanisław; Węckus Jasaytis, szósta część włoki, żona iego Anna; Maciey Rymdaytis Kawplescz, dwie części włoki, żona iego Dorotha. syn ich Piotr, żona tego Piotra
Dosiula, syny ich Andrzey, Marcin; Janutis Wiluwaytis, trzecia część włoki, żona iego
Anna, syny ich Stefan a Stanisław; Thoraasz Szankaytis, trzecia część włoki; Januszys
Miłoszaytis, ławnik, trzecia część włoki; Jurgutis Mikutaytis, trzecia część włoki, żona iego
Zofia, syny ich Stanisław, Bartłomiey, Jakub; Andrzey Stauaytis, trzecia część włoki,
ieszcze nie żonaty; Mikołay Petroszaytis, trzecia część włoki, żona у dzieci wyżey pomienieni; Kasper Andruszkaytis, poł włoki, żona iego Zofia, syn ich Jan; Marcin, poł włoki,
żona iego Barbara; Mikutis Miniutaytis, dwie części włoki, żona iego Wilula, syny ich
Urban a Jan, żona Urbanowa Anna, syny ich Grygutis, Woyciech a Andrzey; Mikołay
Petroszaytis Giedkątis, trzecia część włoki, żona iego Anna, syn ich Marcin; Januszys
Miłoszaytis, Ławruk, poł włoki, żona iego Anna, syn ich Woyciech; Jurgis Miłoszaytis,
poł włoki, żona iego Dorotha, syn ich Grygas a Stanisław; Jakub Tomaszaytis, włoka
iedna, żona iego Magda, syny ich Bartłomiey, Jan a Jurgutis; Mikołay Stanaytis, włoka
iedna, żona iego Juliana, syny ich Maciey, Stanisław, Jan; Woyciech Janaytis, poł włoki,
syny iego Szymusz, Jan, Jurgutis, żona Szymowa Sofia; Petukas Janaytis, poł wł., żona iego
Alzbieta, syn ich Urban; Stanisław Mikalaiaytis Bernotaytis, trzecia część włoki, żona
iego Szczęsna; Marcin Bikałaiaytis Bernotaytis, trzecia część włoki, żona iego Alzbieta;
Thomasz Micaytis, trzecia eyęść włoki, żona iego Agnieszka, szyny ich Maciey, Ławryi»;
Bałtromiey Petroszaytis, żona iego Gfdruta; Petrayfcis Petroszaytis, czwarta część włoki,
żona iego Helena, syn ich Andrulis; Andrzeiowa Jaszktyeiewa Magreta, wdowa, (z) synem swoim
Pawłem Aairzeiaytiem, czwarta część włoki.
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S i o ł o S z a p e t y .
Włok dwadzieścia ośm:
Czeputis Moteiaytis, włoka iedna, żona iego Zofia, syny ich Bartłomiey a Jan; Grygalus Mokeiaytis, dwie części włoki, żona iego Jadwiga; Matutis Macaytis, trzecia część
włoki, żona iego Magdelena, syn tey Magdaleny z pierwszym mężem iey Wojciech Mociejaytis; Bernart Petkaytis, dwie części włoki, żona iego Jadwiga, syny ich Mikołay, Walety,
Stanisław; Stauiulis Mazeykaytis, trzecia część, włoki, żona iego Maryna, syny ich Ławryn,
Stanisław у Piotr; Ławryn oddzielił się od ojca; Wojciech Motieiaytis, poł włoki, żona
iego Anna; Paweł Mikołaiaytis poł włoki, żona iego Anna; Wojciech Pietkaytis, dwie
części włoki, żona iego Katryna, syn ich Gryguc; Maciej Wilnowiec, trzecia część włoki,
żona iego Giędruta, syn ich Piotr; Mikołay Petkaytis, woyt, włoka iedna, żona iego Magdalena/ syny ich Bałtromiey, Jan, Macien, Marek, Stanisław; ten że Mikołay Petkaytis,
włoka'iedna; Mikołay Andrzeiaytis, włoka iedna, syny iego Szymon a Jan, żona Szymana;
Czeputis Petraytis, garbarz, włoka iedna. żona iego Anna, syn ich Mikołay; Augustyn
a Jan Czepaycia Andrzeiaycia, poł włoki, żona Augustyna Anna, syn ich Krzystof; Piotr
Andrzeiaytis, poł włoki, żona iego Małgorzata, syny ich Urban, Jan a Wojciech; Dawgmtas Mąwiłaytis, poł włoki, żona iego Alzbieta, syn ich Micius, oddzielony; Bałtromiey
Grycnytis. poł włoki, żona iego Jadwiga, syn iey Stasiulis; Micius Dawgintaytis ManwiЬ сіа poł włoki, żona iego Magda, syn ich Jan; Urban Jakubaytis Mączaytis, trzecia
c/eść włoki, żona iego Gędruta, syn ich Walety; Marcin Mikaytis, szósta część włoki;
Jesiulis Micaytis, poł włoki, żona iego Helena, syny ich Wojciech a Stanisław; Czeputis
Doczkaytis, poł włoki, żona iego Jadwiga, syn ich Gryguć a Jakub; Wileyko Jakubaytis,
poł włoki żona iegoDorotha, synowie Wileyka z pierwszą żoną Jesiulis, Jurgulis, Janutis;
Jasiulis Wileykaytis . . . poł włoki, żona iego Zofia, syn ich Bałtromiey, Walulis, Augustis Maculis; Mikołay Petraytis, poł włoki, żoua iego Gędruta, syny ich Szymon, Stasiulis;
a pierwszej 'żony tego Mikołaia Petraycia synowie: Janikas у Paweł; Janikas Mikołaiaytis,
poł włoki żona iego Jagnieszka, syny ich Adam, Thomasz, Szymon у Maciej; Stanisław
ThomaszaYtis trzecia część włoki, żona iego' Małgorzata; Juchno Giegowdaytis, trzecia
część włoki żona iego Elżbieta, syny ich Szymon a Misiul; Wojciech Preykaytis, trzecia
cześć włoki żona iego Helena; Grygutis Naruszaytis, trzecia część włoki, żona iego Jadw t a syn ich Marcin; Matutis Matieiaytis, trzecia część włoki, żona iego Jędruta, syn
ich Augustyn- Grygalus Janutis, trzecia część włoki, żona iego Luca, synowie z pierwszym
mężem tey Lucy Walulis, Ławryn Bałtromieyewiczy; Wojciech Jankaytis poł włoki, żona
iego Dorotha, synv ich Ławryn, a pierwszego męża tey Dorothy syn ledeu Maciej; J u r ;
gutis Norkaytis, "czwarta część włoki, żona iego Zofia; Urban Janełaytis, czwarta częse
włoki, żona; Jurgis Grymkaytis, trzecia część włoki, żona iego Gędruta, syn ich Andrzej
Walety Rymkaytis, trzecia część włoki, żona iego Katryna; Urban Rymkaytis, trzeć» część
włoki, żona iego Luca; Ławryn Bartkaytis Preykaytis, poł włoki, żona iego Jagmeszka,
syn ich Walety, a s pierwszym mężem tey Jagnieszki synów dwa: Andrzey у Kasper
Jurgaycie Walętynaycie; Bałtromiey, Urban, Matutis a Stanisław Wałeotynaycie Dowgie62
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uayćie. poł włoki, żona Bałtromieja Walentynaycia Katryna, drudzy ieszcze nie żonaci;
ten że Bałtromiey Walętynaytis z bracią swoią, trzecia część włoki; Ławryn Bortkaytis
Preykuris, trzecia część włoki; Mikołay Doczkaytis, trzecia część włoki, żona iego Barbara,
syn "ich Hrehory; Jurgielis Mikołaiaytis, trzecia część włoki, żona iego Magda, syny ich
Maciey у Hrehory; Czeputis Januszaytis, trzecia część włoki, żona iego Zofia, syny ich
Łukasz, Janutis у Andrzey; Jasas Benuszaytis, trzecia część włoki, żona iego Dorotha,
syny ich Mikołay, Andrzey у Ławryn; Ambros Giedminaytis, poł włoki, żona iego Katryna
syn ich Stanisław; Janelis Martinaytis, czwarta cześć włoki, żona iego Anna, syny ich
Woyciech Grygutis, Maciey, Mikołay у Marcin; Giedminas Waybutaytis, czwarta część
włoki; żona iego Jadwiga, syn ich Mikołay; Mikutis Szyrmaytis, trzecia część włoki, żona
iego Katryna; Andrasius Szyrmaytis, trzecia część włoki, żona iego Anna; Maciey Makaytis,
trzecia część włoki, żona iego Miłochna, syny ich Matutis, Thomasz у Marek; Staś Noruszaytis. poł włoki, żona iego Katryna, syny ich Bernat, Gryguc, Urban; Sebestiau Noruszaytis,' poł włoki, żona iego Barbara, syny ich Mikołay, Bałtromiey; Thomasz Rymkaytis,
poł włoki, żona iego Zofia, syn ich Maciey, Walety; Stanisław Janaytis, poł włoki, żona
iego Katryna. dzieci tey Katryny z pierszym mężem Grygutis у Maciey Mikołaiaycie Powilaycie, żona Grygucia Mikołaiaycia Giędruta, syn ich Woyciech; Szymas Stasiułaytis Giedgówdaytis. trzecia część włoki, żona iego Giędruta; Woyciech Stasiułaytis Giedgawdaytis,
trzecia część włoki, żona iego Polonia, syny ich Augustyn, Mikołay; Michał Stasiułaytis
Giedgawdaytis, trzecia część włoki, żony ieszcze niema; Janikas Giedgawdaytis, poł włoki,
żona iego Katryna, syny ich Maciey, Szymas, Janulis, Bałtromiey, żona Macieja Jamkaycia
Zofia; Jasas Norwiłaytis. czwarta część włoki, żona iego Luca, syn ich Thomasz; Woyciech
Jonaytis, czwarta część włoki, żona iego Anna. W granicy tego sioła przydatkow ku podłym
włokom, na stuki rozdzielonych włoki dwie. Przy tym siele Szepety włoki leśne: na pierwszym mieyscu, w obrębie, przezywaiomym uroczyszczem Połaivdy, włoki leśnych cztery;
na drugim mieyscu, za rzeką Dubissą, w obrębie, przezywaiomym uroczyszczem РореШ,
włok leśnych dwadzieścia; na trzecim mieyscu, w kacu tych włok Popełkow, w obrębie,
przezywaiomym uroczyszczem PomUsty, włok leśnych dwadzieścia.

SioloGiedgałayeie.
Włok dwadziescie sześć:
Macieius Jauuszaytis, poł włoki, żona iego Helena, syn ich Maciey; Czaputis Jouaytis, poł włoki, żona iego Dorotha, syny tey Dorothy г pierwszym mężem Czaputis a Kasper Jonełaycie; Jakob Dobkaytis, włoka iedna, żona iego Magreta, syn ich Jan; Andrzey
Moczoitys. włoka iedna, żona iego Anna, syny ich Stefan, Czaputis; Staś Minmwaytis,
włoka iedna, żona iego Dorotha, syny ich Grygalus, Marcin, Urban a Mikołay, żona Grygala Mogreta, syn ich Jurguc; Andrzey Janutis Dziugaytis, poł włoki, żona iego Kattyna,
syn ich Jan; Bałtromiey Mikolaytis, poł włoki, żona iego Helen», syny ich Janutis, Jurgntis a Mikołay; Marcin Mikołaiaytis, poł włoki; Narko Janumytis, poł włoki, żona iego
Kasiuta syn ich Michał; Grygutis Motieiaytis, poł włoki, żona iego Magda; Marcin Januszaytis г Petruciem Pacayciem, poł włoki, żona Marcina Janimaycia Jadwiga,
zom
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Petrucia Pacaycia Zofia, syn ich Аіеху; Andrzey Thomaszaytis, włoka iedna, żona iego
Jadwi-a syny ich Stanisław, Jurguc у Adam; Ambros Petkaytis, trzecia część włoki, żona
ie»o Dorotha; Stanisław Jokaytis, trzecia część włoki, żona iego Gędruta, syn ich Grygutis;
Petukas Mikołaiaytis, trzecia część włoki, żona iego Helena, syn ich Piotr, Ławryn, Nurko
a Czeputis; Jakaś Dawgiedaytis, poł włoki, żona iego Anna, • syny ich Kasper, Grygutis,
Węcław у Marcin; Marcin Mikołaiaytis, poł włoki, żona iego Jadwiga, syny ich Bałtromiey, Andrzey, Stanisław, Kasper a Jurgis; Malulis Janaytis, trzecia część włoki; Paweł
Janaytis, trzecia część włoki; Kasper Jakaytis,. trzecia część włoki, żona iego Helena, syny
ich Walul a Jurguć; Woyciech a Łukasz Dobkaycie, poł włoki, żona Woyciecha Dorotha,
syn ich Stanisław, żona" Łukasza Dobkaycia Alzbieta, syny ich Gryguc a Jan; Bernat
Matieiaytis poł włoki, żona iego Zofia; Woyciech Giedminaytis, poł włoki, żona iego Anna,
syny ich Maciey, Grygulis, Marek у Staniul; Woyciech Powiłaytis, czwarta część włoki,
żona iego Barbara; Grycius Petraytis, czwarta część włoki, żona iego Helena, syny ich
Marcin ° Audrzey a Szymek; Matutis Martinaytis. poł włoki, żona iego Anna, syny ich
Łukasz' Woyciech, Bałtromiey, Stanisław; Ławriu Stanaytis, poł włoki, żona iego Anna.
syn ich Piotr; Czaputis Jouaytis. włoka iedna, żona iego Zofia, syny ich Urban, Grygalus
у Jan- Petrutis Thomaszaytis. włoka iedna, żona iego Zofia; Grygalus Macaytis, poł włoki,
żona iego Dorotha; Janutis Thomaszaytis, poł włoki; Staś Dobkaytis, włoka iedna, żona
ie^o Małgorzata, syuy ich Maciey, Marcin a Thomasz; Czeputis Motiejaytis, włoka iedna,
żona iego Magda, syn ich Grygalus; Łukasz Dobkaytis, poł włoki, żona iego Elżbieta, syuy ich
Jan, G°rygalus; Woyciech Dobkaytis, puł włoki, żona iego Dorotha; Staś Dobkaytis, włoka
iedńa, żona. dzieci wyżey się mianowali; Staś Miniulaytis. włoka iedna, żona iego Dorotha. syny
ich Grygalus, Maciey, Urban a Mikołay; Matulis Martinaytis, poł włoki, żona iego Anna, syny
ich Łukasz, Woyciech, Bałtromiey, Stanisław; Ławryn Stanaytis, poł włoki, żona iego Anna,
syn ich Piotr; Stanisław Jouaytis, włoka iedna, żona iego Helena, syny ich Walety, Jerzy;
Paweł Janaytis, włoka iedna, żona iego Eluta, syny ich Szczefau, Piotr, Stanisław, Bałtromiey,
Mikołay; Matutis Jonaytis, włoka iedna, żona iego Polonia, syny ich Szymon, Andrzey
у Thomasz. Przy tym siele w kacu włok nad rzeką Dubissą, podle dworca Poborykow
gruntu sianozętnego morgów szesnaście, prętów siedm; tamże daley nad rzeką, Dubissą, podle
ściany włok sioła Giedgałayciow у podle gruutow Kielmieyskich, sianożęci morgów sześć;
tamże w kacu włok tego sioła Giedgałayciow podle ściany boczney, która dzieli grunty
sioła 'szapety z gruntami sioła Giedgałayciow, sianożętka, nazwana Nadbrasta; tamże nad
Dubissą dwie sianożęci у uiwa oroma na dwie beczki siania, dzierży Czeputis Petraytis;
tamże nad Dubissą. śanożęci iest nie mało, które dane temu siołu Giedgałayciam przydatka
za sianożęci, które odeszły poddanym Kielmienskim; tamże przy kacu tych włok od sioła
Кашетпіког morgów pięć sianożętnych, dzierżą Matutis, Paweł a Stanisław Janaycie,
morgów cztery, a Staś Miuiuraytis mórg ieden.
Czeladź dworna imienia LidowhmJciego, która mieszka osobliwie domami swemi na
gruncie Lidowianskim, podle dworu: Jan Macieiewicz Wilmątaytis, żona iego Dorotha, syny
ich Urban, Piotr, Kasper a Woyciech; Jakub Mikutaytis, żona iego Kasiuta; Jakub Powiłaytis Sielawa, żona iego Małgorzata; Jan Mikutaytis, żona iego Elżbieta, syn ich Kasper.
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A ta czelać dworna trzyma gruntu, na którym domami swemi siedzą, morgów osm; na
drugim mieyscu pod siołem Połapiszem, podle pasni dworney ma morgów sześć; na trzecim mieyscu pod siołem Połapiszym morgów sześć, a sianożęci tamże morgów sześć; za
dworem nad Dubissą morgów trzynaście. Który ten inwentarz imienia Lidowianskiego ia
Alexande.r Hodkiewicz—hrabia na Szkłowie у Myszy, z By chowa, wyżey mianowany, dałem
iegomość panu Woyciechowi Radziminskiemu ziemi Żmoydzkiey, pod pieczęcią, moią у z podpiszem ręki własney pismem polskim, pod pieczęciami у s podpisami rąk ludzi zacznych,
uśnie, oczewisto odemnie uproszonych ich mościow pana Sebestiana Sebestianowicza Kięstorta—сі ипа króla imości w ziemi Żmoydzkiey Eyragolskiego, pana Macieja Grotowskiego
a pana Floryana Bousza. Pisań w Lidowianach, roku od narodzenia Syna Bożego tysiąc
pięćset dziewiędziesiąt czwartego, miesiąca Kwietnia szesnastego dnia. U tego inwętarza
przy wyciśniętych czterech na czarwoney massie pieczęci trzech już odpadłych у przeciągniętym zielonym iedwabiu, podpisy rąk samego Alexandra, iako też ich mościow panów
pieczętarżow tymi wyrażaią się słowy: Alexander Chodtkiewicz—hrabia, Sebestyan Sebestyanowicz Kęstor, ciwuu k. imci Oyragolski, Maciey Grotowski ręką własną, Floryan
Bousz, pieczętarz. ręką swą podpisałem. Który to takowy inwętarz, za podaniem onego
przez wysz wyrażoną osobę do akt, iest do ksiąk (sic) xięstwa Żmoydzkiego spraw wieczystych
przyięty, wpisany.

1594 г., Мая 21 дня.
Изъ актовой книги Минскаго земскаго суда за 1774—5 годы, № 12031, л. 277—81.

62. Инвентарь им нія Житина, въ Минском, пов т , составленный при пер дач
Волчкшъ Жомойтскому каштеляну Нарушевичу.

его

Roku tysiąc siedmset siedmdziesiąt czwartego, miesiąca Oktobra dwudziestego pierwszego dnia.
Na rokach ziemskich swięto-Michalskich woiewodstwa Mińskiego, przed nami Matheuszem Wańkowiczem, protunc prezydentem, Felicyanem Proszynskim- sędziami, Antonim
Swiątorżeckim—pisarzem, urzędnikami ziemskiemi woiewodstwa Mińskiego, comparens personaliter u sądu patron wiel. i. pan Jan Suszycki, komornik woiewodstwa Miuskiego, extrakt intromisyi podał ad acta, który wpisując do xiąg ziemskich woiewodstwa Mińskiego,
de verbo ad verbum temi wyraża się słowy: Выпись зъ книпь сіірапь немскихъ восподства Менского, л та отъ нароженія Сына Божого тысеча пятьсотъ депетьдесятого четвертого, м сеца Іюня осьмого дня.
На рокахь судовыхъ земскнхъ Менскихъ, на зауі-реі по светоі Троицы свят» римского припалыхъ и порадкомъ статутовымъ судовне одиравованныхъ, оер^д'ь нами урад-
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никами судовыми земскими Менскими Григорьемъ Макаровичомъ-судьею, Григорьев
Вяжевичомъ-подсудком*, а Стефаноиъ Гладкимъ-писаремъ, постановившисе очевисто у
суду умоцованый его милости пана Ероша Волчка врадникъ его Житинскій, панъ Андрей Германовичъ, • оказавшій передъ нами моцъ одъ пана Яроша Волчка, ему даную,
ведлугъ права справленную, на шданье пм нья Житина вельможному пану Мнволвю
Нарушевичу, каштеляну Замойскому, старост Ушпольскому, Пенянскому u Купискому, на
в чность проданого за сумму пенезей за дванадцать сотъ u пятьдесятъ копъ грошей 1итевскихъ зовсимъ навсе огуломъ ведлугъ листу оппсу его милости пана Яроша Волчка,
на тую продажу того пм нья Житина дапого, и пов дилъ, ижъ дей ведле листу его милости пана Яроша Волчка, пана моего, и за моцою тою его милости зунолною мн на
то *аною, тое им нье его малости Житігао, дворъ зъ людьми, и кгрунты и зо всимъ на
•все"'его'мтости пану Замойскому, врадчику его милости Житинскому, пану Зуему (?)
Кгрима
списавши на регестр подалъ есми. За тымъ заразомъ того року, м сеца и дня,
ставши 'очевисто возный пов ту Женского Павелъ Семенович* Сенницкій, положивши
передъ нами квитъ u инвентарь поданья того им нья Житина его милости пану Микоіаю Нар шевичу, подъ печатью своею и подъ печатьми сторонными, который квитъ и
инвентаръ самъ очевисто призналъ и до книгъ судовыхъ земскихъ Менскихъ уписати
-іаіъ который квктъ тавъ се въ соб маетъ: Я Павелъ Сенницкій—возный пов ту Менского, сознаваю сим* моішъ квитом* до книгъ господарскихъ земскихъ Менскихъ, ижъ
въ року теперешнымъ тысечъ нятьсотнымъ деведесятымъ четвертомъ, м сеца Мая двадцать семого дня, будучи мн возному взятому до справы вельможного пана Николая
Нарушевича, каштеляна Жомойского, старосты Упшольского, Пенянского и Купиского,
а маючп я ' п р и соб сторону людей добрыхъ трехъ шляхтичовъ, у Великомъ князств
Литовском* оселыхъ, пана Амброжея Яновича, пана Кузьму Ратомского а пана Ериштофа
Сушмовского, гд жъ тогожъ дня звыжъ писаного въ року тепереіпномъ деведесять четвертого, м сеца Мая двадцагь семого дня, передо мною вознымъ и передъ стороною
іюдьмн' добрыми звыжъ помененпыми враднивъ его милости пана Яроша Волочка Житинскій панъ Андрей Германовичъ, за модою зуполною ведлугъ права справленною, ему пану
Германовичу о;ъ его милости пана Яроша Волочка, пана его, па то датою, им вье его
милости пана Яроша Волочка Житинское, въ пов т
Менскимъ лежачое, его милости
пану Замойскому на в чность проданое, то есть дворъ Житннскій со всимъ збудованьемъ
дворнымъ и гуменнымъ, зъ быдломъ рогатымъ и нерогатымъ, збожемъ зас енымъ въ полю,
так* жатом*, яко u яриною, зъ огороди овоцошми, зъ погноямн, зъ грунты паишьши
пашни дворное, съ с ножатьми мурожными и болотными, зъ илынаии, съ сажовками, зъ
земяны зъ бояры, зъ поддаными, зъ огородниками отчизными и прихожими, зъ их* грунтами нашньши и' непашными, так* тежъ зъ с ножатьми ихъ мурожными и болотными,
и зо'всши ихъ повинностями и службами, кутому двору належачими, зъ пустовщизнаш,
зъ борами, л сами, зъ гаи, зъ зарослями, зъ иущою, зъ деревомъ бортным*, зъ г о ш бобровыми, з * лови зв ринши и пташими и во в с и » тымъ, яко се тое им нье Житинсвое само въ соб , въ границам, въ обвхедеп, широкостяхъ и въ пожитках* своихъ зъ
давіыхъ часов* м ю и теперь маетъ, на регестръ списавши, передо мною возныкъ а
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лередъ стороною людьми добрыми его милости пану Миколаю Нарушевичу—каштеляну
Замойскому, до рукъ служебника врадника его милости Житинского Езюка Кгрымзы подалъ, завелъ и на в чность поступилъ и подданыиъ всимъ того двора Житинского именеиъ
его милости пана Яроша Волчка, пана своего, розказалъ, аби вжо одъ сего часу его милости пана Замойского, яко пана своего, во всемъ послушны были и всякіе повинности
его милости полнили, а затымъ тотъ врадникъ его милости пана Волчковъ панъ Андрей
Германовичъ зъ того двора Житинского самъ добровольне одъ халъ. При чемъ всемъ я
возный, зъ стороною людми добрыми, былъ есми и того свядомя моего даю до книгъ господарскихъ земскихъ Менскихъ сесь квитъ сознанья моего, зъ моею печатью и съ подписомъ руки моее и подъ печатми нановъ стороны людей добрыхъ зъвыжъ написаныхъ.
Писанъ въ Житин , року, м сеца и дня звыжъ писаного. У того квиту печатей притисненыхъ чотыри, а подписъ рукъ въ тые слова: Павелъ Семеновичъ рукою власною.
При томъ квит инвентаръ поданья того двора Житинского, который списуючи въ книги
такъ се въ соб маетъ.
Л та одъ нароженъя Сына Божого тысеча пятьсотъ девядесятого четвертого, м ~
сеца Мая двадцать семою дня.
Инвентаръ спгісанья двора Житинского, въ пов т
Менскомъ лежачого, который
дворъ им нье Житинское зо всимъ, яко дворъ Житинскій зъ будованьеігь дворнымъ и
гуменнымъ, зъ быдломъ рогатымъ и нерогатымъ, збожемъ зас енымъ на полю, такъ житомъ, яко и яримъ збожемъ, зъ огороды овощовыми, зъ погноями, зъ грунты пашни
дворное и с ножатьми мурожными и болотными, зъ млынами, зъ сажавками, зъ земяны,
зъ бояры, зъ поддаными, зъ огородниками отчизными и прихожими, зъ ихъ грунтами пашными и непашными, такъ тежъ зъ с ножатьми мурожными, болотными и зо всими ихъ
повинностями u службами, ку тому двору належачими, зъ пустовщизнами, зъ борами,
л сы, гаи, зарослями, зъ пущою, зъ деревомъ бортнымъ, зъ гони бобровыми и зв ринными и пташими, и зо всимъ тымъ, яко се тое им нье Житинское само въ соб , въ границахъ, обыход хъ, въ широкостяхъ и въ пожиткахъ своихъ зъ давнихъ часовъ м ло
и теперь маетъ, его милость панъ Ярошъ Волчокъ, водле листу своего в чистого продажного, вельможному пану его милости Миколаю Нарушевичу—каштеляну Жомойскому (sic),
старост Ушпольскому, Пенянскому и Еупискому, черезъ мене служебника своего Андрея
Германовича у моцъ и у держанье спокойное, в чистое, за зуполною модою его милости пана
моего мн данною, черезъ возного пов ту Менского Павла Сенницкого и сторону людей
добрыхъ трохъ шляхтичовъ, пана Амброжого Яновича, а пана Кузьму Ратомского, пана
Кристофа Сулимовского, земянъ господарскихъ, въ великомъ князтв Литовскомъ ос лыхъ,
подалъ, завелъ и поступилъ. Найпервей, будованя двора Житинского гуменного и што
въ немъ есть, меновите: Вошедши въ дворъ, по л вой руц гридня, зъ с нью, a св тлица малая, напротивъ дал й идучи отъ того дому св тлица зъ с ньею, въ тыл тое
св тлицы свирны два на подкл т хъ, a третій свиреневъ малый при земли, подле тыхъ
свирвовъ гридея зъ с нью; по другой сторов увошедши у ворота стаенъ дв , въ концу
тыхъ стаенъ хі въ на быдло. Будованъе гуменное: осеть до сушеня збожья, при которой
«сети душ до молоіенья збожа, тамъ же у гумн одрввъ дв . При томь же гумн ого-

-

495 —

родъ овоіпчоиын. Пашня того двора: першое иоле, названное Забродьо, яштоиъ вас енное,
на' рокъ теразнейшій деведдесять четвертый,

другое иоле,

названое Заглубовецъ,

ярамъ

збожемъ зас яное, третье поле, названое Дубровка, паревина въроку теперешней* деведдесять четвертымъ.
Подданые до того им нья належачіе. Найпервей въ сел
Погор ломъ; въ немъ
служебъ шесть, то есть, оселыхъ четыры и дв трети, а пустнхъ одна u одна треть.
Сгужбы. Першая служба Селивонтъ Якововичъ зъ жоною, сыновъ у него чотыры; Беремен
зъ жоною, у пего сыновъ три Селивопъ, Савъ, Радивонъ; Андрей зъ жоною, сынъ у него
Авдрей Гришво зъ жоною, сынъ у него Степавъ, Павелъ зъ жоною; другая служба ОсильЯкововичъ зъ жоною, сыновъ у пего три, Олиферъ зъ жоною, Исай, Курай; Иванъ Биронъ
въ жоною. сыновъ у пего чотыры Гринко зъ жоною, Маваръ Махлазаръ, Михалъ КислоБИЧЪ зъ жоною; третья служба Павелъ Снитчицъ зъ жоною, сыновъ у пего два, Ходоръ
зъ жоною, Иванъ, Семенъ Котелъ зъ жоною, сынъ у него одинъ Давидъ; четвертая:
служба Иванъ Сусловичъ зъ жоною, подъ ннмъ полъ службы, а другую пулъ службы
принялъ Селивонъ Якововичъ, дв трети службы Гаурило Лысовичъ зъ жоною, сынъ
у него одчнъ Семенъ, Онисъ Лысовичъ зъ жоною, сыновъ у него три Оксюта, Кузьма,
Иванъ. Въ сел Вязовницы, въ немъ служебъ дв , то есть оселыхъ полторы, а полъ
службы пуста: першая служба Андрей Оухішоввчъ зъ жоною, сыновъ у него пять, Андронъ зъ жоною, Павелъ, Андрей, Тимохъ, Иванъ; Отрохимъ Оухимовичъ зъ жоною, сыновъ у него чотыры. Савоетей зъ жоною, Серг й, Маргитанъ, Тпцукъ, Охремъ Андреевичъ
зъ жоною, сыновъ у него три, Миронъ, Терешко, Омельянъ пулъ службы, Курей Ивановичъ зъ жоною, сыновъ у него три Сыко, Махіелъ, Іеусей. Въ сел Серемовичахъ, въ
немъ сіужбъ дв : першая служба Халішонъ Тимоф евичъ зъ жопою, сыновъ у него три
Карпъ, Оникей, Юрко; Давидъ Супроновичъ зъ жоною, сыновъ у него три Семенъ зъ
жоною' Мехъедъ, Евсей; другая служба Стенанъ Быковичъ зъ жоною, сыновъ у него
два
Тышко зъ жоною, сыновъ у него два Хомка, Иденичъ, Савоетей зъ жоною, сынъ
у него одинъ Олеігсей, Лашко Быковичъ зъ жоиою, у него сыновъ два. Ермагъ зъ жоною,
а Васпль Андрей Быковичъ зъ жоною, сыновъ у него два Степанъ а Патанъ. Въ сед
Иовоселкахъ службы три, то есть оселыхъ три четверти и одна треть, а пустыхъ служба одна, дв трети и одна чверть. Григако Степановичъ зъ жоною, сыновъ
у него одинъ; Михалъ съ женою, сыновъ у него три, Овсей, Василь, Яковъ, подъ нимъ
одна треть службы; Семенъ Ешковичь гъ жопою, у него сыновъ чотыры Антонъ, Хведоръ,
Артюхъ, Василь. Мелешко Есковичъ зъ жоною, сынъ одинъ Захарія, Игнатъ Есковить
зъ жоною, сыновъ у него два Роыанъ a ІІетръ; Олиферъ Якововичъ зъ жоною, сыновъ
у него три, Тыхъ зъ жоною, Окулъ а Юрко, подъ тыми три четверти службы. Въ сел
Холвы служебъ дв , то есть осела одна, а другая пуста; першая служба Гришко Вошчичъ зъ жоною, сыновъ у него шесть, Отрохимъ зъ жовою, Гринко, Андрей, Олекеей,
Сайко, Сава, Семенъ Вошчичъ зъ жоною, у него сыновъ три, Санко зъ жоною, у него
сынъ Осипъ, Петръ, Подвей, Иваиъ Вошчвчъ зъ жоною; при тоиъ же сел sopwa, до
которое корчмы чверти службы боярское; тамъ же эагородшгеъ Омельявъ Вихтарович

зъ жоною, у него сывъ одіаъ Ивааъ зъ жоною и въ еыномъ Ор пшомъ. Въ сел За*
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остро вью, служба одна, Гришко Лысеевичъ зъ жоною, сыновъ у него чотыри Иванъ,
Карпъ, Марко, Павелъ. Въ сел Кобузевичахъ, подъ бояриномъ полъ службы, Сидоръ
Купричъ зъ жоною, сыновъ у него чотыри Филонъ а Гринко зъ жоною, Михалъ, Олышко.
Село названое Слобода Еаменицка, въ которымъ домовъ чотырнатцать: Хома Мышковичъ зъ жоною, Леонъ Мышковичъ зъ жоною, у него сынъ одинъ Иванъ Ивановачъ
зъ женою, Гришко Трухоновичъ съ жоною, сыновъ у него два Опрошко а Степанъ, Карпъ
Трухоновичъ зъ жоною, сынъ у него одинъ Яковъ, Опонахъ Хомичъ1 ( зъ жоною, сынъ
у него одинъ Иванъ; Харытонъ Хомичъ зъ жоною, сынъ у него одинъ Иванъ; Малашко
Хомичъ зъ жоною, сыновъ у него два Иванъ a Куріанъ; Иванъ Козловичъ зъ жоною,
"при немъ братъ Тышко, Макаръ Демоховичъ зъ жоною, у него сыновъ три, Зенонъ,
Иванъ а Павелъ; Ерошъ Семеновичъ зъ жоною, сыновъ у него два Марко a Артіемъ;
Аудакиыъ Гриневичъ зъ жоною, сыновъ два Иванъ аПилипъ; ЕрмакъКредичъ зъжоною,
у него сыновъ три, Купріанъ, Ониско, Оникипоръ; Ходоръ Серг евичъ зъ жоною. При
томъ же им нью Житинскомъ гоны бобровые: почавши одъ села Каменичъ волости Свислоцкое, на р ц Прнтерп , однимъ берегомъ до рубежа Островского, одъ рубежа Островского на той же р тц , однимъ берегомъ до р ки Березины, a р кою Березиною почавши
одъ устья Прицерпи, об ма берегома ажъ до Астасковое луки, а одъ Стасковое луки
однимъ берегомъ подъ замокъ Свислочъ, гд р ка Свислочъ впадаетъ въ р ку Березину,
a р кою Свислочью почавши одъ самого замку однимъ берегомъ до р ки Житішки, а
Житинкою также однимъ берегомъ подъ самый дворъ Житинъ до тогожъ им ньяЖитинского. Пуща въ пов т Оршанскимъ, за Березиною, въ певныхъ границахъ, почавши
у гору р ки Березины зъ озера Мигова, лугомъ пошла до р ки Хочени, а Хоченею
идетъ уверхъ до болота, названого Можнихи, а зъ того болота до кургана, который
граничить зъ Боратпчами, а одъ того Кургану до болота, названого Сычова, зъ того
болота лугомъ до р ки Несеты, а зъ Несеты суходоломъ до Траямъ, а зъ Трояму до
Великого лугу, Великимъ лугомъ до Стаи, а зъ Стаи до Товмового мосту, одъТовмового
мосту суходоломъ до лугу Нучичъ, а одъ Нучичъ до рогу Бачевицкого, а одъ рогу Бачевицкого суходолемъ до р чки Хм льней, а зъ тоей р чки Хм льней до горки, одъ
горки лугомъ опять пришла до р ки Березины, противо Остасковое луки, долиною
у Вербы. До которого инвентару, черезъ мене Андрея Германовича вельможному пану
его милости пану Миколаю Нарушевичу—каштеляну Замойскому, старост Ушпольскому.
Пенянскому и Купискому давого, я звыжъ помененый Андрей Германовичъ нечать сиою
приложилъ есми, а при моей печати возный звышъ помененый Павелъ Сенницкій и сторона люди добрые шляхта вышей писаная панъ Амброжій 'Яновичъ, панъ Кузьма Ратомскій, а панъ Криштовъ Сулимовскій печати свое приложивши и руки подписали. Писанъ
въ Житин , року и м сяца, дня, вышей помененого. У того инвентара печатей притысненыхъ пять, а подпись рукъ теми словы: Павелъ Семеновичъ, во8ный пов ту Менового;
рукою власною, АмброжіЙ Яновичъ r§k% sw§, Krysztof Sulimowski ręką własną. Которое
очевистое зознанье того умоцованого его милости пана Яроша Волчка, такъ иввитъвозжого и инвентаръ для иамети до внигъ в чиетыхъ земсвихъ Менскихъ ваписава есть,

^ъ которых* и сесь вынисъ подъ вечатьми нашими пану Миколаю Нарушевоту— каште-
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выданъ. Писан* у Менску. U tego extraktu intromisyi, przy wy-

Г
ZZ- с дья зеш-кій воеводства Минского; «орригговалъ Александеръ Егосевскш.
Макаровичъ—судья земскш
д
ТОТЪ ВЫПИСЬ
і в а т п а т о г о ДРУГОГО,
шестьсотъ тритцать пятого, м сеца Іювія дватцатого др}ш ,
Рп1МГ т н , Р Ч а
Тпоз^ Гь сГлдвилъ до актикованя поыадалъ. Вриштовъ Ходкевпчъ-каштелян*

^
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^
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woiewodztwa Mińskiego przyiety
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wpisany.

1594 г., Іюня 24 дня.
И З Ъ

рукописная отд ленія Внленской публичной библіотекн. (Отд д * инвентарей).

63. Инвентарь фольварка Должанскаго.
h r t , A t a r t . D t a * * ° i wsy do niego » wszitkiemi p d d b > k a c z y c h
i powinnosczyami poddanych. Anno domini 159 ąaarto, 24 Jnnii oddany.
Tftó Шщіе. Syemion kowal, Jaczczya wdowa, K - Mylytycz, Hrycz Synkamncz,
J „ s y p " n o w . syn, Demion Senńonow syn, Fedko Fomiowte, Sydor Sen,yon„wKZ, Iwan
S v n t e I « n Sdórow, KnryJo Petri syn, Hrycz Sienkowicz, Ostap Iwaskow, Les RoГ 1 ° №
Wo№. toemko Anrogasowia, Hawrylo Anrogasowicz,
шеі basowycz,
Konon Przewoźnik, Tymko Hanyczowycz, Kurylo Syemkow, pop.
Щ mv- KoMy z dworyszcza daie czynszn po gr. 15, owsa po mac 4,
k
. ^ - « P» 1 2 ; » » * M t o Z y d * ń ° d i p O ł U t a i a ' "
dziesięcziny podług zwyczaiu у podwody.
Podsadkmie- Jaczko Harasymowicz, Łukijan Kosteczkow, Jork» Ma owany, Kuzma
I w i c t ! X t o n . Czy .adney dany nie daia. tylko na posłudze dworsbey.
ты»™ w a s i l Matyowicz, Łucz Domiczkowicz, Mateas Hriniowicz, Andrey Semykot a s ZeryTemtn ^ U ~ ^asowicz, Matwiey Hribowicz, Fedor Naliesnik Michaiło
• ^ к Т ш ш о ш ^
Andrey Kyyecz, Jakym Buhaiowicz, Iwan Pawłowicz Les
Drub/cz H 'ycz Stary Махут Demczykowicz, Łucz Dmitrowicz, Hrycz Huk, Les HałasoDrubycz, Hrycz btary, m з
Matwiev Buhay, Chomycz, Marko Andreykowicz,
wicz, Iwanko Demeczkowicz, Syen biekaez, Mątwie* cuu<*j,
.
Ihna Wataman, №
Czy powynnij, iako Dołzanie, czynsu po gr 15, «
«
^
chmielu po mac 1, kur po 2, iaiecz po 12, dziesiętny wszehakje у robota na kazdy
dzień od południa; podwody zwykłe odprawowacz, kiedy trzeba, wynny.

lilii
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Podsadkowie: Prócz, Dmitr Guziowicz, Jusio, Ilko Pawłowicz, Dmitrofan, Ilko Radowicz, Proczyk Hypiel, Jaczko, Iwan Dudka, Wasiel Bobicz, Sypiczycha, Iwanczycha. Czy
nie daią nycz, tylko posługę dworską powinni odprawo wacz.
Bosnyow. Wasiel Hołowaczowicz, pop, Iwasko Lepko, Zbicz Dreczow, Łasko Pyskarowicz, Jusio Demczykowicz, Stecz Demczykowicz, Wanko Wołosowicz, Pytr Kotowicz,
Onton Dryczow, Andrey Demczykowicz, Jocz Kotowycz, Semon Harasymowicz, JaczkoWasieliowicz, Paweł Hryczowicz, Iwanko Demkowicz, Andrusko Syiowicz, Staś Syiowicz, Iwanko
Kolsykowicz, Les Hołoblycz, Kuryło Dubey, Dynis Masiewicz, iPawoł Masiewicz, Ihnat
Bukatycz, lwach Boltykowicz, Hryczko Myskowicz, Iwanko Bukatycz, Proczyk Kolsykowicz,
-Char Masyiowicz, Łucz Hołowaczczyn, Iwasko Zayacz, Оіеха, Matwieyko Paska, Sawka
Popowicz, Iwanczyk Syiowicz, Andrey Dryczow, Fedor Kotowicz, Wasiel Bukaticz, Martin
Hołowaczowicz, Fedor Bałotyczow, Wasiel Chylymonow, Kuryło Kunasowicz, Lewko Hołowaczowicz; Ilias kowal złoti 1 daie, daliey nicz niepowynien.
Powynnosczy, yako у w Dołhem.
Podsadkowie: Fedor Stankowicz, Jaczko Kołpakowicz, Symko, Łoma, Iwanko Lasków,
Char Romaczenis, Feydka Droniowna, Dycfma Proskurniczyna, Holena, Wasil Powroznik.
Czy nie daią. nycz, tylko na posłudze dworskiey.
Z młynów 2, s słodownie у s browaru, s karczmy Dołżanskiey, s karczmy у w Hubarach arendą- płaczą, na rok złot. 130.
Osiewek. Posyano owsa mac dziewieczdziesyąt у sescz, żyta iarego mac trzydziesczy
у piecz, przenicze mac dwadziesczia у cztery, jęczmienia mac dwadziesczia у dziewięcz,
hreczky mac dwadziesczia у yedna, prosa pułmaczka, siemienia konopnego pułmaczki.
Pasieka w JRosniowie. Oddano w niey pniow pszczół dwadziesczia у osmyory.
Obora DoUanskiego folwarku. Krów у czielięty dwadziesczia у piecz, buhaiew dwa;
in genere ozymczat, tak jałówek, iako byczków czterdziesczy у yedno, swyny pospolitych
sesczioronascie, kur pospolitych trzydziesczy pięczioro, gęsy starych z młodeiny trzydziesczy.
Budowanie. Izba czarna, s niey komora, sień; w syeni komór dwie; na piewniczy
komora, na niey sernik. W gumnie stodoła, w niey komór dwie na dole, a trzecya na
górze dla schowania zboża. Tho wszytko verificowałem Jakub Ozięmbłowski.
(M. П.).

(M. П.).
Joskowycz, Krzysztof Szypowski ręka, sw%.
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1594 г., Августа 23 дня.
Ивъ актовой книги Шавельскаго земскаго суда ва 1788 г., * 14974, л. 407-14.

64 Инвентарь им нія Дубянъ, въ Жоиойтскоиъ княжеств , Ужвенской волостн, состав64> И
! ! ! ! ! ? І Г ^ „ , а ж этого им нія Гальпшой К йетортовою Ивану Рудомин .
Roku tysiąc siedmset osmdziesiąt szóstego, miesiąca Marca szóstego dnia
Na rokLh popielcowych ziemskich xi«stwa Żmudzkiego, repartycyi Szawelskiey przed
nami Ignacym Szuksztą-prezyduiącym, pułkownikiem powiatowym, B a r t ł o m i e j MirsfamZ ^ T u L w d d m . Janem Iwanowiczem, sędziami, Ludwikiem Piłsudsknn-pisarzem
putownikiem powiatowym, urzędnikami ziemskiemi sięstwa Zmudzbego, na zwykłym
adow mlyscu w mieście i. k. m. Szawlach zasiadaiącemi, comparendo personahter u sądu
pat on w i P. Kaietan Jagmin-porucznik powiatu siestwa Zmudzfaego, kopią mwentarza
nadobra ШЫапу, w xięstwie żmudzkim, w powiecie Berżanskim leżące przy samym ory" L l e PO rusku p sanym, na rzecz we strzedzinie wyrażoną, ad acta podał a podląc prosrf
n C t z e d u ażebv takowy inwentarz był do * g « k i c h xi ęS twa Zmudzbego wpsaoy,
i i i ^ my - ą d - у przyiowszy, w x i ę g i co do słowa wpisać zalecihsmy, w następnym
S

P

° S " ^ ; списашя имгьнья Дубянсиш, лвжаіоро вь зенли Жомоатс.ой, у волост.
Ужвенской, проданого Юностью пану Яву Андреевичу Рудоиин , водлугь листовъ на
т ю иродажъ одъ .еве Семеновое ВоГшиное, каштеляновое Мстиславское, Гальшки Себеетіааован Веістортовни, и гъшшъ вси.ь, я «о се н » е а по достатку описало, пану Яну
Рудомин одъ мене даного, году одъ нарожевья Сняа Божего тысеча пятьсот деветъдесять четвертого, м сеца Августа двацать третего дня, зо всяк.шъ будовавьеиъ и грунтами

ЙЪ поддааыии, зь челадью, пустовщизнами и быдломъ.
'Найпервей, будованье двора Дубянсиого. Доаъ великій деревеный на поды тахъ, св тіица стоповая въ ней печь поливаний, оболонь шынннхъ великихъ новыхъ пять; съ тое
св тіицы З ъ боку св тличка, въ ней печь поливаный, оболонъ ШЕЛЯНЫХЪ НОВЫХЪ дв ;
зъ тое св тдочш потребная коиораа, передъ тою сгіыицою с вн, » « в
с ней поморКа потребная; противно св тлицы с-толовое другая св тлида, въ вей печь поливавая,
оболоеъ шоаныхъ чешрн; въ т ы » св тлицахъ в е т в и столовъ дубовыхъ д о л и » гетеры, а въ боевой св т л щ столъ роботы с т о л я р е ^ одннъ, зъ скрынею замчнетою;
передъ с еьми того дому г а н и два, вызіиій и низшій, подъ тыиъ домомъ подкл ты два,
зъ на-швьемъ домовые," аодъ одншъ подо томъ анвница мурованая. Тотъ домъ увесь
крытый драницами, побивавый гвозьдемъ жел знымъ, аамчисшй, зъ защепками, двери,
оща на вав сахъ желязвихъ. Другій домъ, на дод св тлица одна, зъ св т л ц в Еомора,
въ св тлицы иечь простая, оболона ш о ш а я одча, столъ одгаъ, мъъ три, двери на заві-
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сахъ я окно на зав сахъ желязныхъ; с ни, зъ с ней пекарня, въ ней ночь проста, св тлочка для м шканья рыкуни и для млечного, зъ замкомъ и защепками жел зными, печь
малый, простый. Свирновъ побитыхъ драницами три, зъ замками и защепками желязными:
передъ однымъ свирномъ ганокъ драницами обитый въ гвоздземъ желязнымъ. Дворецъ
гридня для челяди; въ гридни столъ простый, жоряы одни; противко дворца лазня зъ
с ньми. Обора для быдла, другая вежа для быдла, сырница, двери на зав сахъ зъ защепками жел зными, зъ замкомъ зав систымъ. Гумно: въ нимъ будовавье, ос ть; передъ
ос тью токъ прикрытый соломою, одрина для с на; у въ одрин с на полъ одрины; другая
одрина для складаня збожа, хворостомъ плетеная; переплетовъ у въ озерод деветнадцать,
лляцъ гуменный плотомъ огорожоный.
Обора двора Дубянского. Воловъ оромыхъ дванадцеть, коровъ еднадцеть, бычковъ
двул тнихъ чотыри, теличка двол тияя одна, теличокъ такрочпыхъ пять, телятъ сегол тнихъ два, барановъ три, овецъ старыхъ и молодыхъ двацеть осьмъ, козлы три, коза одна,
свиней всихъ шеснатцеть, клячь стадныхъ дв , робочая кляча одна, жеребье такрочное
одно, мулъ гн дый одинъ, гусей усихъ сорокъ, утокъ десять, куровъ калакуцкихъ два,
куровъ и курицъ простыхъ девять, каплуновъ чотыри.
Огородъ овощовый. Цыбули грядъ тринадцеть, капусты грядъ трпдцеть шесть, огурковъ грядъ пять, пастернаку грядъ пять. Другій огородъ увесь зас енный р пою, третій
шродъ зас янъ макомъ, коноплями и горохомъ, четвертый огородъ зас янъ ечменемъ, бочокъ
дв , который ужо пожали и до озереда зложоно; збожья на поляхъ зас яное въ року деветьдесятъ третимъ на рокъ деветьдесятъ четвертый ведлугъ регестру ей милости пани
Мстиславское: жита бочекъ тридцать осьмь, пшеницы бочекъ дв , ечменя бочекъ чтери,
пулъ и цвертка, ярицы бочекъ шесть, овса бочекъ двадцеть осьмь, гречишки бочекъ семь,
гороху бочка одна, полъ и чвертка.
Вачинье и спратъ домовый. Челядь дворная. Селко паробковъ домы два: въ первшомъ
подворьи паробокъ именемъ Банюлисъ Енайтисъ, жона его Ядвига, сестра его самого
рожоная Алюля Енайтевна; въ другомъ подворьи паробокъ именемъ Бартломей, жона его
Анна, сынъ Михалъ; пастушокъ дворный Микутисъ одинъ. Повинность тыхъ паробковъ,
ихъ самихъ и жонъ ихъ до двора служить на каждую нед лю по дни пети до всякое
роботы дворное, день соботный воленъ.
Доля, належачые ку двору Дубянскому на пашню дворпую: первшое поле великое
Подубинье, которое пришло краемъ до озера Дубинъ, въ которое озеро вольный встемпъ
рыбъ ловенья необчому; другое поле Посилъпе, третее поле Шрвойши, четвертое поле
Варнишки. Навози около двора збожемъ зас енные. С ножати дворней: первшая сяножать
великая, прозываемая Пжелишки, которое с ножати конецъ починается одъ гумна двора
Дубянского, а кончитсе въ границы грунтовъ и сяножатей пани Станиславовое Шеметовое,
кухмистровое его королевское милосги, и до грунтовъ пана Станислава Бортковиад, ажъ
до гаю Великого дворного; другіе сяножати, прозываемые Ейздбы, межи грунтами ванн
Станиславовое Шеметовое, зъ другое стороны пава Станислава Борткевича, аъ третее стороны пана Яна Вольского; третее сяножети, прозываемые Лайкгт, при грунт жъ зеиянъ
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«го королевское милости земли Жомойтской пана Яна Вольского, въ другое ™ Р
^
Станиславовое, к хмистровое, и пана Яна Шемета, надъ р кою; четвертее сяножатн
надГр кою Веиш
прозыв'аемые Шили, подле села пана Гружевского
« Р о з ™
nLLne;
при сяножатехъ пана Яна Гружевского и при другой р ц Вари,
держат,
на чиншу м щане мястечка Ужееншкою: Гридь Станайтисъ, Амброзъ Коваль. Ста*

палежаі* «у Ьеору Дубяпш.у, засыпаный на р д , ^ « - - - ^ ^ і д Т Г р х '
похжавнхъ пана Станислава Бортковича селка его, прозываемого Шлямы, кондомъ верх
ным при грунтехъ пана Козаковича, прозываемого Посилпи, до которого ставу уступу
нихто не маетъ. Сажает незапята при двор Дубянскомъ, ку тому озеръ дв , прозываемые Покееы, *о кторыхъ уступъ вольный до ловеиья рыбъ и до иншихъ уступъ вед»
1
купныхъ. Лустоещиэни з Ъ грунтами и сяножатьми, 3 0 всякими приналежностями,
ко орое H L « . « ДО двору Дубянъ, прозываемые: первша пустовщизна ЯкжииШ, котоГ ю держать на чиншу подданый пана Ява Говтвида на име Валисъ Медгаитисх; п стовГ з п а которую прозывают* Бушкгткщ держитъ па чиншу подданый тогожь папа ГовГвида Янъ Медгайтисъ; пустовщизна, прозываемая Катрипишкщ которая дана паробкомъ
.вовнымъ на прис вокъ Банюлю и Бартломею; пустовщизеа надъ р чкою Убелисъ прозываемая Ратишт, держитъ на чиншу пана Станислава Козаковпча Станкусъ ДабкаиГ ъ зъ иншими братьями своими; пустовщизна въ Дзерчагол , прозываемая Полнагижи,
которая лежитъ межи грунтами земянъ господарскихъ земли Жомойтской въ границахъ
стародавныхъ за певными рубежами подле пановъ Бирятовъ, подле Сусшо недалеко пана
Половиды и не подмену подданого его милости пана Яна Шемета, им нья Гроегеншго
V бана Т тя держитъ на чиншу Стефанъ Бутайтисъ; пустовщизна Жгшгелигакщ которую
держатъ подданые панскіе села Мптайтееъ: Петру» зъ братомъ Якобомъ Мпкутайтове,
повинпи одъ тего на роботу ходить до двору Дубянского, зъ чимъ розкажутъ. Тамъ же,
неподаіеку тое пустовщизны подле дороги великое Шавлянское и неподалеку стодолы
пана Вольского, поле лежитъ одлогомъ, прозываемое Катмитки. До тыхъ пустовщизнъ
с ножати тамъ 'же надъ р кою прозываемую Болота, зарослого юзою на хворостъ; при
томъ" же болот и заросли подъ дворомъ пана Яна Вольского выгонъ, пустовщизнъ чотири им пья Дубянского, которые прилеглыи до им нья Овновянскоіо, прозываемые урочишемъ Едырмишкщ Кемпишки, Ащтытпщ Снуктики, которыхъ здавна уживали поддГые Оеноеяпте, плачечи зъ нихъ чипшъ, за держанья ей милости папи Мстиславское
по копъ шести гроши литовских*, а потымъ за держанья пана Ява Рудомины по копъ
гроши литовскичъ десети п вживаючи ихъ зъ ихъ всякими приналежностями, селищами,
грунты'ороини, с ножатьми, выгонами и влоками л сными, который платъ доходилъ зъ
т ы » усих» помепеныхъ грунговъ до рукъ ей милости пани Мстиславское за держанья
ей милости тыхъ сихъ грунтовъ при пм нью Дубянскомъ.
.Грунты Стумбршкіе, налеотчіе до им нъя Дубянсшо, которые лежатъ зо всякемн
привалеяностяни своеии, грунты оромыми, пашпши, въ с н о ж а ^ и зарослями въ обруб , въ граивцахъ старод.ваыхъ и за певвм.-рубвкаі», межы грунтами гіщав* м сте«а Ушентского его корол. «илости и ш н грунтами пана Яна Гру«вского яи ш
его Жельевншго, межи волок* села его ДетеШпощ « « о р и * груйтой пашу» и с -

ножати уживаютъ, плачечи зъ нихъ чиншъ, м ідане мястечка Ужвентского, на име: Янелисъ Барждайтнсъ, Матей Андреяйтисъ, Амбросъ Шендрайтиеъ.
Село Микутайте, ос лыхъ подданыхъ, непохожихъ, отчицовъ службы дв ; на «ерешой служб м шкаетъ Петруль Микутайтисъ, жона его Ядвига, сыновъ шесть, первшій
сывъ Павелъ, Михалъ, Амбдожій, Томашъ, Юргисъ, Венцко Микутайтеве, дочка одна именемъ Гентруда; на другой служб м шкаетъ Мисюлисъ Микутайтисъ, жона Малгорета,
сыновъ три Войт хъ, ПІимкусъ, Станиславъ Мисюлевичи Микутайтове, дочка одна
Альжбета.
Повинность тыхъ подданыхъ: до двора на службу ходить на каждую нед лю по четыри дни зъ чииъ дворъ потребовать будегъ, зо всякими службами и за своямъ хл бомь.
Село Подзагори, село Гайдусъ, лежачое въ земли Жомойтской, прозываемое врочищемъ Гойда, то есть, зъ грунтами ііхъ, которыхъ пашутъ и уживаютъ волокъ дв , въ.
границахъ и межахъ, здавна належачихъ, которыхъ подданыхъ имена: первшій Микъ
Мацковичъ, жона его Люца, сынове его Андрей, Гайсюлисъ. Гирдзюсъ, дочки его Досюля,
Юліана, Зопута, Гануля. Быдло того подданого: коровъ чотыри, бычокъ одинъ, телятъ
чворо, клячи дв , жеребецъ одинъ, овецъ дв , свиней чотири, гусей семьнадцать, пчолъ
улей одинъ; другій подданый на име Юргель Мацковичъ, жона его Барбара, сынове
Петруль, Гришкулиоъ, Петрыла, Адамукъ, дочка Магруля. Быдло: корова одна, бычокъ
одинъ, кляча одна, овецъ чворо, свиней три, козъ три, гусей девять; третьему подданому
имя Бернюшъ Бартковичъ, жона его Гентруда, сынове его Якубъ, Томашъ, Августинъ,
дочки Гентруда, Альжбета, Галюля. Быдло его: корова одна, теля одно, конь одинъ, кляча
одна, жеребецъ одинъ; овецъ чворо, козъ шесть, свиней десеть; четвертый Павелъ Бартковичъ, жона Запія, сынове его Стасюлисъ, Миколай, дочки его Катерина, Мургута;
быдло: корова одна, бычокъ одинъ, кляча одна, овецъ три, козъ четыри, свиней шесть,
гусей три, пчолъ одинадцать.
Повинность тыосъ подданыхъ: платъ зъ грунтовъ, которыхъ уживаютъ, копъ шесть.
Листы и права, належачое на им нье Дубянское. Первшій листъ на продажу ии нья
Дубянского за копъ семьсотъ року сорокъ первого, м сеца Іюля первого дня оть пана
Венцлава Б левича паней Ган Шимковн
и ихъ потомкомъ; другій выписъ сознанья
того листу на урад передъ Станиславомъ Граевскимъ въ року сорокъ другомъ, м сеца
Мая петнадцатого дня; третій листъ Миколая Сыревича выраженья близкости, о которую
былъ позванъ; четвертый продажа одъ тогожъ Венцлава Юшкевича Б левича той же паней
Ган Шимковн
на озера Покевы и Дубаны въ року сорокъ, м сеца Августа осьмого
дня за копъ сто петьдясятъ; пятый листъ одъ пани Петрашовое Магдалены Рудковны
продажа за копъ сто семьдесятъ пять и на озера Покева два и иншее озера въ року
сорокъ, м сеца Декабря четвертого дня; шостый листъ отъ Барбары Павловны Петровны*
продажа на службу людей за копъ осемь, въ року сорокъ третииъ, и сяца Іюня двадцатого дня; семый листъ Станислава Петкевича иану Юрью Мартивовичу Б левичу, продажа
подданого на име Матея за копъ шесть, дата'индикта чатырнадцатого, м сяца Апреля
десятого дня; осьмый листъ на тогожъ подданого, той же Станиславъ Петвевиіъ взялъ.
копъ дв ; девятый одм на за морговъ двадцать шесть и прутъ одинъ Станислава Пет-
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руша и еще на морговъ двадцать одинъ, прутъ одинъ, прозываемые Гумбритт; десятый
листъ на заставу его милости пану Себестіану Кейсторту отъ малжонки его на сумму
копъ . . .даный подъ датою року петьдесятъ девятымъ, м сеца Сентября четвертого
дня- листъ на заставу его милости пану Себестіану Еейсторту отъ малжонки его даный на
суму копъ . . • подъ датою року петьдесятъ девятымъ, м сеца . . . *); одинадцатый сознанье тогожъ листу на урад
въ року шестьдесятымъ, м сяца Енваря двадцать пятого
дня; тринадцатой застава пану Себеетіану Кейсторту отъ малжонки его пани Ганни на
суму копъ
. въ року шестьдесят четвертымъ, м сеца Декабра двадцать другого дня;
четернастый листъ на заставу его милости пану Войн отъ пановъ братій Себестіановичовъ на суму копъ • • • року семьдесят пятого, м сеца Августа другого дня; петнадцатей листъ на в чность трохъ частей братнихъ пану Войн и самой панеи, подъ датою
року семьдесятъ семымъ, м сеца Октябра шестнадцатого дня; шоснадцатой выреченья заставы и в чности тыхъ трохъ частей отъ пана Войны самого на сумму копъ деветьсотъ
сорокъ три въ року деветьдесятъ первомъ, м сеца Октября двадцать третего дня; семьнацатый
на врад тогожъ листу сознанье въ року деветьдесятъ первомъ, м сеца Октября двадцать
пятого дня; осьмнастей лпстъ влянье права трохъ частей тогожъ им нья Дубянского отъ
пана Петра Себестіановича на в чность ей милости пани Мстиславской въ року деветьдесятъ первомъ, м сеца Октября двадцать третего дня зъ Овновянскими грунтами; деветнацатый выписъ зъ книгъ земскихъ сознанья тогожъ влянья права; ditto (sic) листъ пани
судиное пани Орвидовое продажа въ року деветьдесятъ первомъ, м сяца Октября двадцать третего дня, части ее; ditto сознанье на урад и выписъ зъ книгъ; двадцатой листъ
лани Сыревичовое на часть ее подъ датою року деветьдесятъ другомъ, м сеца Іюля двадцать девятего; ditto выписъ сознанья на урад тогожъ листу; двадцатый первый листъ
на подданыхъ дв влоки Загорскихъ одъ пана Петра Себестіановича и выписъ зъ книгъ
сознанья на врад ; двадцатый другій листъ его милости пану Мстиславскому даный отъ
пана Петра Себестіановича на Дубяны.
Листы другіе въ справахъ поточныхъ: первшій листъ выписъ зъ книгъ о невыданье
подданого Дубянского зъ Шавкянъ подъ датою року семьдесятого, м сяца Ноября первого
дня- другій позовъ на службу людей на суму осьмъ копъ грошій въ року семьдесятъ
первомъ, Априля деветнадцотого дня; третій позовъ о тоежъ року пятьдесятого, м сяца
Іюля шостого дня; четвертый о тоежъ; пятый о тоежъ; шостой выписъ о выправ на
боярина Станислава Миколаевича; семой отправчій листъ въ той же справ ; осьмой на
туюжъ копъ осьмъ первшомъ. И на то я Алыпка Себестіановна Кейстортовна—каштелановая Мстиславская, Семеновая Войниная, дала есьми его милости пану Яну Андреевичу
Родомин тотъ мой инвентаръ, по достатку водлугъ продажи своее списавши, подъ моею
власною печатью и зъ подписомъ руки моее письмомъ польскимъ и подъ печатью маджонка моего его милости пана Семена Войны и зъ подписомъ руки его милости и подъ
печатью такожъ каштеляна Мстиславского, и зъ подписомъ руки его возиого земли Жомойтсвое, волости Меньших* Дырвят Лаврина Петровича. Писанъ въ Дубянахъ, году и

*) Числа не показаны.
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м сяца вдашей,: оцисаного. U tego, inwentarza podpisy tak samey aktorki, iako też pieczęr
tarza у woźnego i. k. mści . . . na sposzytym dwoarkuszowym papierze, przecięgniątym
iedwabiem czerwonym, a dla starożytności rozszedłym, przy wyciśnionych trzech, pieczęciach
teyżę samey aktorki у pieczętarza na czerwoney massie, a woźnego i. k. mści na zieloney,
odpadłych у struchlałych, na awtentyku tey kopii byłych, temi wyrażaią się słowy: L. S.
L. S. L. S. Halszka Sebestyanowa Kieystortowna Siemianowa Woynina — kasztelanowa
Mscisławska, ręką swą. За устного прозьбою матки моее папи Гальшки Себестіановны
Семенъ Войно—каштелянъ Мстиславскш печать свою ііриложилъ и руку подішсалъ. Лавринъ Петровичу возный земли Жмудской, włości Małych Dyrwian ręką własną. Który to
takowy inwentarz, za podaniem onego przez wyż wyrażonego patrona ad acta, iest do xiąg:
ziemskich xięstwa Żmudzkiego wpisany.

1594 г., Сентября 15 дня.
Изъ актовой книги главнаго Литовсваго Трибунала за 1762—63 г., № 131, л. 785—88.

65. Инвентарь им нія Старинокъ и Д кснянъ, составленный при пер дач

этого им нія

Николаю Еацу.
Roku tysiąc siedmset sześćdziesiąt trzeciego, miesiąca Marca siódmego dnia.
Przed nami sędziami, na trybunał główny w wielkim xięstwie Litewskim z woiewodztw,
ziem у powiatów w roku immediate przeszłym tysiąc siedmsetnym sześćdziesiątym wtorym
obranymi, comparendo personaliter w trybunalie głównym wielkiego xięstwa Litewskiego
patron imść pan Jan Jezierski—rotmistrz Oszmiański, inwentarz podania dworu Starzynskiego iegomości panu Mikołaiowi Pacowi—podkomorzemu Brzeskiemu у ieymości pani
Zofii Sapieżance—podkomorzyney Brzeskiey, w roku tysiąc siedmsetnym sześćdziesiątym,
Nowembra dwudziestego ósmego dnia ad acta podany; a że w one nie wprowadzony, iterum
ad acta podał, który de verbo ad verbum rescribendo seąuitur estque talis:
Boku Pańskiego tysiąc pięćset dziewiędziesiąt czwartego, miesiąca Septembra piętnastego
dnia. Inwentarz spisanie dworu mego Starzynskiego у Deksinianskiego, ze czym podano imsci
panu Mikołaiowi Pacowi—podkomorzemu Brzeskiemu у ieymości paniey matucłme mey,,
paniey Zophiey Sapieżance Mikołaiowey Pacowey—podkomorzyney Brzeskiey et cetera.
Naprzód dwór budowanie w Starynkach. Przyieżdżaiąc od Raduszkowicz, wrota stare,
dranicami kryte, dziurawe, podle wrót sad wisznowy, po lewey stronie wiachawszy w dwór
izba czarna z sienią, w niey stół, ławy dwie, żarna; przeciwko piekarni izdebka biała,,
w niey piec stary, prosty, okna trzy, stół ieden, prosty, ławek dwie. A ten dom pokryty
dranicami. Zaś przeciwko dom stary wielki, izdeb dwie; wchodząc w ganek stary drzwi
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sienne na zawiasach zamczyste; po prawey stronie wszedszy izba stara, wniey piec stary,
ławv tr/y okien cztyry, okienice na zawiasach z zaszczepkami, u czwartego okiemce me
masz у zawiasy. Przeciwko zaś izba, wniey piec stary, okienic cztyry, ławy cz-tyry okienice dwie z zaszczepkami, a u dwoi niemasz, osobno bez zawiasów. U tych izdeb drzwi
na zawiesach z zaszczepkami, w sieni komora, drzwi na zawiesach z zaszczepią; a ten dom
dranicami pokryty, dziurawy у koniec słomą nakryty. Od Mińska przyiezdzaiąc wrota stare,
m-oste nie pokryte: wiechawszy w dwór, po lewey stronie swiren słomą nakryty, ze drzwiami
wcale-' w tymże swirnie zasieków cztyry, ganek przed nim stary. Podle tego swirna zas
swiren słomą nakryty, ze drzwiami wcale; za tymi swirnami staynia słomą nakryta, żłoby
w uiey v drabiny wcale; podle stayni chlew, co owce zamykaią, zrębowy, ze drzwiami,
słomą nakryty podle zas chlew co bydło chowaią, słomą nakryty; podle zas chlew zrębowy, słomą nakryty; zaś u wrót od Raduszkowicz, po prawey ręce wiachawszy, piekarnia
z sienią у z komorą, słomą-nakryta, kuchnia stara zrębowa nie pokryta. Gumna tego
dworu" budowanie naprzód: wrota nie pokryte stare, wszedszy odryna stara, z chrostu pleciona ' ze drzwiami, słomą nakryta; podle odryny tey stodoła dla młócenia у złożenia
ciona ze drzwiami, słomą nakryta; podle o y y
y
'
W
ik
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ł
akryta;
zboża' zrębowa, ze wrotami. s W
nakryta; przeciwko niepodaleku iowia, słomą nakryta;
w «nimnie ozieroda torpow piętnaście. A ten dwór у gumno płotem у chrostem wkoło
odrodzone- niedaleko za dworem sadzawka iedua, druga spustoszała. Naczynie domowe
dworne Starzynskie: kubłów, co kapustę kładą małych у wielkich dziesięć, wiader dwa,
dzierzki dwie, czop piwny ieden. Obora tego dworu StarzynsUego: krów doynych siedm,
iałowa krowa iedna, wołów oromych trzy, byk stadnik ieden, cielica trzecioletnia iedna;
a tego drobnego bydła rogatego sześć; owiec starych у młodych dwadzieście siedyni, swm
małych у wielldch siedmnaście; gęsi starych у młodych dwadzieścia dwie, kokoszy starych
siedmnaście, a kurcząt dwadzieście sześć, kurów dwa.
Boiarze tego dworu StarzynsUego: Piotr Mleczkowicz, włoka iedna; Woyciech Mleczkowicz, puł włoki; Andrzey Mleczkowicz, puł włoki; Jurko Staniewicz, dwie części włoki;
Łukasz Buczecz, trzy części włoki; a powinność ich z listy iezdzić, a inszey powinności
Ш е

^PolZni ciachłe tego dworu Starzynskiego: Wasil Chomicz, puł włoki iedna; Janiel
Mikołaiowicz, puł włoki iedna; Jurko Mysczycz, puł włoki iedna; Joniel Bonielewicz, puł
włoki iedna- Ambrożey Deynianin, puł włoki iedna; Stanisław Mikielowicz, puł włoki
iedna; Maciey Jurgielewicz, puł włoki iedna; Pauluk Małakowicz, puł włoki iedna; Масюу
Gubowicz, puł włoki iedna; Mikolay Gubowicz, puł włoki iedna; Jurgiel Stawczycz, puł
włoki iedna; Jurko Bineczycz, puł włoki iedna. Powinność ich: z puł włoki po dwa dni
służyć, a powinności nie płacą żaduey, na tłokę w tydniu po dwa dni za chlebem pańskim
chodzić. Zasianie zboża wszelakiego na dworney paszni Starzyuskiey: żyta na polu zasianego beczek dwadzieścia sześć, iarycze posianey beczek pięć, przemce posianey beczka iedna
у puł beczki, ięczmienia posianego beczek dwie, grochu posianego beczek dwie, bobu posianego beczki czwierć iedua, owsa posianego beczek piętnaście, gnki posianey solanka iedna.
Rzeczy strawne: słoniny połcia pułtora iedna, sadło wieprzowe iedue, soli beczka na dłoń me
pełna, żołądek napchany sadła, kumpiow cztyry, masła garnecz ieden, serów dziewiętnaste.
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Podanie y spisanie dworu у poddanych imienia Deksnianskiego et cetera. Naprzód dom
stary zły na podkletach, dranice pognite; izby dwie bez pieców, ławy dwie, stoi iedna,
bez kominów, ganek zły ze wschodem; zaś druga izba pod inszem przykryciem bez pieca,
komora z sienią ze drzwiami; a ten dom stary dranicami nakryto, dziurawy, okienica
z zawiasami iedna. Przy tym zaś folwarczek pod gaiem brzozowym, wieżdżaiąc wrota nie
pokryte, stare, wiachawszy po prawey stronie u wrót izba biała bez pieca, ławy dwie,
drzwi na zawiesach z zasczepkami, przeciwko piekarnia z sienią, у z komorą, w piekarni
stół ieden nie mały, druhi stołek nie wielki, w niey żarna; a ten dom słomą nakryty.
Za piekarnią kuchnia, słomą nakryta ze drzwiami, za kuchnią staynia, żłoby у drabiny
wcale, słomą nakryta: za staynią swierny dwa, ieden słomą nakryty, a drugi dranicami;
w iednym zasczepki są, a w drugim nie masz, z kłódkami zamkniono; zaś stayenka nie
wielka, słomą nakryta, naprzeciwko piekarnia dla złożenia naczynia, słomą nakryta, zaś
też piekarnia; w niey piec у ławy wcale . . . *) pod iednem dachem słomą nakryta;
przeciwko sernica, a chlewów dla bydła robionych trzy, słomą nakrytych. Gumno, wrota
gumienne proste, po lewey stronie wszedszy iowia słomą nakryta, zaś podle stodoła dla
młócenia у dla złożenia zboża, słomą nakryta, drzwi z kłódką zamknione; za tą odryna
z chrostu pleciona, słomą nakryta, ze drzwiami. Ozieroda toprow dwanaście. A wkoło dworu
у gumna płotem chrzoscianym ogrodzono. Posianie zboża JDekscinianskiego: na paszni dworney
żyta posiano beczek dwadzieście dwie, iarzycze beczek pięć, pszenice beczka iedna, ięczmienia beczek cztyry, - owsa beczek szesnaście, grochu beczka iedna, griki beczka iedna
у puł beczki, konopi siewnia iedna, lnu dwie lechy, maku у cebule puł funta. Obora:
krów doynych dwie, wołów oromych cztyry, cielic na cztyry lato dwie, byczków trzyletnich
trzy, a takroczny ieden . . . owiec starych у młodych dwadzieście pięć, swin małych
у wielkich dziesięć, gęsi starych у młodych dwadzieście trzy, kokoszy starych dziewięć,
kurów starych dwa, kurcząt młodych szesnaście; masła pułgarca, syrow cztyry.
Poddane ciahłe dworu Deksnianskiego: Jakub Cierech, włoka iedna; Mikołay Sewel,
puł włoki; Walenty Cierech, włoki czwierć iedna; Janusz Cierechowicz, czwierć iedna
włoki. Sczesny Hzirubowicz, puł włoki iedna; Thomasz Andrzeycowicz, puł włoki iedua;
Ambrożey Kataryn, puł włoki iedna; Procuk Szymbowicz, puł włoki iedna; Bartłomiey
Andrzeycowicz, czwierć włoki iedna; Januk Andrzeycowicz, czwierć włoki iedna; Sczesny
Miłaczewicz, puł włoki iedna; Urban Kataryn, puł włoki iedna; Siemienowa wdowa, puł
włoki iedna; Stanisław Zwoycewicz. włoka iedna. Powinność z kożdey włoki po pięciu . . .
a inszey powinności nic nie czynią • • • Pisań w Brześciu dziesiątego dnia Oktobra,
roku . . . U tego inwentarza przy wycisnionych na kustodyi trzech pieczęciach podpisy
rąk tak samego aktora, iako też imci pana pieczętarza esprimuntur his verbis: Jan Hayko,
ręką swą własną. Ustnie proszony pieczętarz A. o. o. Koscio. ręką własną. Ad haec suscepta dawnieyszego podania tego inwentarza do akt trybunału głównego wielkiego xięstwa
Litewskiego seąuenti thenore pisana: Koku tysiąc siedmsetnego sześćdziesiątego, miesiąca
Nowembra dwudziestego ósmego dnia. Comparendo persoualiter w trybunale głównym wiel*) Въ подлшшик пропуски.
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Mego xiestwa Litewskiego patron w. imść pan Jan Łastowski-rotmistrz Oszmianski, ten
i wentS

ad acta poda. " u tey suscepty

podpis ręki i. w ^ i c e - m a r s z a a

ryWu

głównego wielkiego zięrtwa Litewskiego tali methodo: Ignacy Strawinski-woy*ki Starodu
boTk

Pisarz g z o d i Słonimski,

Litewskiego
^ I d o

ісе-marszałek trybunału głównego wielkiego xięstwa

Który to takowy inwentarz, za podaniem onego przez wyz

!kt,

iest do xi,g

wyrażonego

pa-

trybunału głównego wielkiego xi§stwa Litewskiego spraw wie-

czystych przyięty у wpisany.

1594 г., Сентября 25 дня.
Изъ актовой книги Минскаго грод. суда, за 1594 г., ^ 11768, л. 8Ó3-5.

Инвентарь ии нія В лицы, лежащаго въ Минскомъ во водств .

66

Рок Д4>чд (1594), м геца Октебря первого дня.
На іючкох* теперешних* судошхъ кгродсмхъ Меиьскихъ, въ семь року верху писаном*

м сеца Октебря прииалыхъ

и порадкомъ статутовыиъ

судовне

отправованыхъ,

Г р е ^ ' н а м и враднякани судовыми ксродскима Меньспші, охь его милости пана Андрея
Николаевича Станкевича-старосты Меньского на справы судовые высажоными, Симономъ
Матеевичомъ-цодсгаростимъ,

П е т р о в Явойшомь

Стрижкою-нисаромъ. постановившис

Трусовицкимъ-судьею

а Г Р игоре М Ъ

очевнсто У суду возный воеводства Меньского Бар-

тошъ Балтромеевичъ Малоченянскій, пооадалъ иавентаръ списанья части им нья
Геліяша Войшнара. называемого Б лицкого,
инвентарь помененый возный признавши,

писать

и подъ нечатьми шляхецкиии

» п

РОКУ

Меньскомг лежачего, который

под* печатью и съ подписомъ руки дворенина

его королевской милости пана Павла Волка,
п ки своее

у воеводств

пана

такъ тежъ

подъ печатью

и съ подписомъ рукъ ихъ,

и сь подписомг
которые зъ нихъ

к

ввписанью до книгъ кгродскихъ Меньскихъ подалъ, писаный ТЫЛЕ СЛОНЫ:

пшена

пятьсотъ девети десять четвертого, м сеца Сентебра двадцать пятого

аня. Инвентарь описанья части гшгьнья пат Гемяша Войшнара, пшмваемого Бгьлицкого,
вг воеводств
векъбыло

Меискомь лежачого, которую тую часть того ин нья Б лицкого, што коль-

вольного, неваведеного,

панъ Павелъ Волкъ,

дворанинъ его королевское, ми-

лости, за декретом* депутацкимъ трнбунадьсЕннъ « »• листом* его королевской з л о с т и
увезалъ,

въ моцъ и въ д ржанье подалъ пану Лукашу Мамоничу-скарбному

Кшиьства Литовского,
Войшнару скааааое.

старост

Дисенскому,

за часть сумы оепезей,

яко на аоюмку небожчива Силона Войшеара

о чомъ ширей а достаточен на тыхъ девретехъ

и лист

Великого

на нежь Гелшшу
за решту бобровую,

его королевской милости опи-

сано и доложоно есть. Будаеанье дварное. У іавши у двор* умцою вротивко воротъ ве-
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ликихъ св тлица зъ с ньми; у тое св тлици оконъ три . зъ оболонами шкляными, ужо
старыми, зъ оконницами на зав сахъ; у той св тлици столъ столярское роботы, ужо
старый, зыдель, ложко, лавы, печь простая, старая, напротивъ тое св тлицы у синяхъ
столъ долгій простое работы, съ тыхъ с ней коиорка потребная; шацунокъ положоно за
то все копъ пять. Подле веливихъ воротъ по правой руц у хавши у дворъ, одрины дв
для быдла, загнилые, подле тыхъ одринъ кл тка для свиней, згнилая, шацунокъ положоно
копу одну. Тамъ же подле тыхъ одринъ свиренъ на подкл т зъ стовбою новшій, шацунокъ за то положоный копа одна; тамъ же по правой руц лазня зъ прилазникомъ.
подле тое лазни броварчикъ неприкритый; тамъ же подле лазни дв пекарни съ с ньми,
то все згнило. За тымн пекарнями кл тка, соломою крытая; подле тоежъ кл ткп нстобка
для варива, зі-нплая; подле тоежъ истобки свиренокъ, на подкл т сырница лихая, за то
шацункомъ положоно грошей копъ дв . По л вой руц
у дворъ у хавши за великою
стайнею стаенка на коней шесть, за то шацунокъ иоложоно грошей тридцать. Будованъе
гуменное. Гумно для молоченья збожа зъ загородами, ос ть згнилая, за то гаацунокъ
положоно копъ шесть. Озеродъ, въ немъ переплетовъ шесть, шацунокъ за то положоно
грошей осьмнадцать. Начинъе домовое: чопы два ппвныхъ, кождый шацовано по грошей
петнадцать, чинитъ всего сумою грошей тридцать; кади на вариво годныхъ семь, за тые
вси шацунокъ положоно грошей двадцать чогырц; барилокъ три, бочокъ три, барилка по
грошей два, а бочка по грошей три, того всего чинитъ грошей пятнатцать; кади
дв на сыпаные збожья, шацунокъ за об дв грошей чотыри, иншихъ кадей салянокъ
ни на што не годныхъ дванадцать, за тые вси шацунокъ грошей ві (12); ушатки чотыри,
лихіе, шацунокъ положоно за кождый по полгроша, чинитъ всего грошей два; корнта
три, шацунокъ положоно за кождое по грошей два, чинитъ всего грошей шесть; ночовки трои, шацунокъ положоно за кождые по грошу, чинитъ грошей три; лукъ зламаный, сита три лихихъ, скрыня корельная, лихая; коробка зъ листами, нев домо зъ
явими; косы лихіе, дв до с на, а до с чки косы лихіе тежъ дв . Быдло: овецъ старыхъ девятеро, каждая по петнадцати грошей, чинитъ всего сумою кояъ дв , грошей петнадцать, ягнетъ шестеро, кождая по шести грошей, чинитъ всего грошей тридцать шесть;
гусей шестенадцать, кождая но три гроши, чинитъ всего сумою сорокъ осьмь грошей;
куровъ осьмеро, п тухъ девятый, за кождую курицу по грошей три, а за п туха грошей
два, чинитъ всего грошей двадцать шесть; вепровъ три некормныхъ, шацунокъ положоно
за Еождого по тридцати грошей, чинитъ всего сумою копа одна, грошей тридцать, кноровъ одинъ, шацунокъ положоно грошей сорокъ. Збоже: ечменю вопъ тридцать, весь
потравленъ и погнилъ, съ тыхъ причинъ дв коп то за одну копу шацовано, якобы
ЕОПЪ петнадцать, за то все чинитъ сумою копъ дв , грошей тридцать три, цы жатое и
не жатое, было бы копъ двадцать, клали за копъ десеть, шацунокъ положоно за то все
копъ три, гроше! двадцать; конопель нежатыхъ може быть подкопы, шацунокъ положоно
грошей десеть; капусты еще не с чоное копъ дв , копа по три гроши, чинитъ грошей
шесть; с на возовъ шесть, кождый возъ по ОСЬИИ грошей, чинитъ всего грошеі соровъ
осьмь, пшеницы жатое а нежатое могло бы быть вопъ пять, вся погнила и потравлена,
с$ тыхъ причинъ тую вши» пять положили за вот» дв , чиіитъ за то грошей соровъ,
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гречихи копъ три, кождая копа по осьми грошей, чинитъ грошей двадцать чотвр.г, овса
гречихи вииі> ч> ,

л

„

пхг пт

гппгаей CODOK,.

Пашня

моркговъ осьмнадцать, прутъ одинъ, а погною *
„..„_, ппутпйт. еі ("15) чинитъ того всего водлугъ статуту конь шуи*
, ^
десеть, пр товъ е> U&J. '
O w o * * * * йюрныв: с ножатей моркговъ чотыртридцать один,, пенезеи шесть и
,
«
^
к о п ъ д в а н а д а т Ь }
п е н е з е й
шZ
и 1
I
ныи,

« п а " . , Дубровским! Ставищо пустое, пожстку в Ъ пего жадного п т Ъ , которого
Г д бровскШ маеть половицу. А и р * . . поддапие: Костя Попович,, боярин, нугі ! яиГкгрунху волока одна, моркговъ десеть, прутовъ одинадцать; повинность
КГ
НТ
А
подъ нимъ РУ У
' J
копъ тридцать грошей. Подданые
ч и н и т ъ

I™ t
в П

l

оГ^сеть. В. то» же сой П » ц » « пусМ,ЩизнН ио„олоИ о » ,

с Г у т у ,и=итъ .опъ пять; того всого ва тоМъ инвентару списаного ч.витъ су-

водлугъ статуау чиии

BCK.UJS1J,

^

nurt"

"

прнрчей тип И на то есть даныи тотъ

"

—

—••

--

Павла Волка, такъ тежъ подъ печатью возного Бартоша
о и подъ печатыга стороны людей добрыхъ, шляхты, земянъ
«ЛРШІІСІВ» Менс'кого и съ подписомъ рукъ ихъ, которые писать ум ди, пана Протаса,

ZlZ^TZloH^

а пана Адама Козловского. Писанъ у Б лицы, году тисеча

п
с ^ Г д — я т ъ четве^ого, м.сеца Сентебра двадцатого дня. У того и = У ,атей притисненыхъ пять, а подписи рукъ ш — ъ рускимъ тыми словы
*™™™Ч£
Павель Волкъ властною рукою; я Бартошъ Балтромеевичъ Маіопеяянсш. при печати
^воей и руку иодписалъ; Протасъ Чорноруцкій властную руку подписал,, Дмитръ Чор
норуцкій рукою власною. Который помеаеный инвентаръ до книг, кгродских,
есть уписанъ.
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1595 года.
Ивъ актовой книги Минскаго гродскаго суда за 1595—6 гг.,

Л& 11770, л. 182—7.

67. Инвентарь им нія Декснянъ, въ во водств Минскоиъ л жащаго, составленный ори
ввод во влад ніе этимъ им ні мъ князя едора Григорьевича Друцкаго-Горскаго.

Року ^аф'чс (1595), м сеца Августа первого дня.
На врад
господарскомъ кгродскоиъ въ замку Меньскомъ передо мною Сымономъ
Матеевичомъ—подстаростимъ Менекимъ, ставши возный воеводства Женского Амброжей
Суринтъ. при квит своемъ очевисто созналъ и квитъ того сознанья своего подъ печатью
своею и подъ печатьми сторонними ку записаныо до книгъ кгродскихъ Менскихъ подалъ,
писаный тыми словы:
д—Амброжей Суринтъ возный воеводства и пов ту Женского, сознаваю симъ моимъ
квитомъ, ижъ въ року теперь идучомъ отъ нароженья Сына Божого тнсеча пятьсотъ дедеветьдесятъ . . . *) быломъ взятымъ одъ его милости князя Федора Григорьевича Друцкого Горского на войстье въ держанье и взятье въ посесыю им нья u двора Депсняньского, въ пов т Женьскомъ лежачого, яко въ будованье дворное и гуменное и во всю
пашню дворную, такъ тежъ съ бояры зъ ихъ кгрунты и зо всими селми, людьми поддаными ос лыми, тяглыми и осадными, и во вси пожитки, до того вышей менованого ии нья
(на)лежачіе, которое тое им нье Дексняны его милость князь Жихайло Жихайловичъ Вишневецкій, то есть, часть свою и брата своего рожоного, его милости князя Юрья Михайловича Вишневецкого, материстое, правомъ прпрожонымъ, зъ д лу ровного отъ сестръ ихъ
милостей рожоныхъ: кнежны Марины Михайловны Випшевецкое, кнегини Федоровое Друцкое Горское и ей милости кнежны Зофеи Михайловны Вишневецкое, пани Остафьяновое
Тишкевичовое, секретаровое его королевское милости, маючи въ держаныо и въ спокойномъ уживанью своемъ, продадъ и на в чность пустилъ за певную суму пенезей, за дв
тисечи копъ грошей литовскихъ его милости князю Федору Друцкому Горскому, о чомъ
ширей вси обовязки его милости князя Михаила . . . (добров)ольномъ запис в чи . . •
Декснянъ на часть ихъ милости княземъ Виш(невецкимъ) . . . достала . . . Федору
Григорьевичу Друцкому Горскому даномъ описа(но) . . . , а на часть ихъ милости, то есть
князю Федору . . . Еняземъ Вишневецкимъ и малжонц его милости, кнегин (Ма)рин
Михайловн Вишневецкой, такъ же и пану Остафьяну Тишкевичу Логойскому, секретарови
его королевское милости, и малжонц его милости, кнежн Зофеи Михайловн Вишневецкой, сестрамъ рожонымъ ихъ, отъ тогожъ менованого звышъ им нья Декснянъ достадосе,
дворец* Гранищій
и села ку нему належачіе, водле инвентару достаточне списано, ино
*) М ста, обозначение в-ь этомъ документ точками, въ иодлинник истл ли и выкрошились.
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£ £
м сеца . дня датою п > писаною, а иаючи при соб сторону <»»• * £ ™ ^
« т ™ » »
Шляхт,„ов*: пана Ява Шздервю . пава Кгурского, его мвлость князь
« т » В.швеведкій тую часть свою в ората своего рожоног» его миости „ н Юр я
Ш п г і
Вишпеведкого в , помененом, и„*нью двор
* Г ш ™ я Г ™ " £ £
лиет добровольного заиису «•«• в чистого ,. при том, лнст водле в в в е н т а р е в e ,
его „лости К „яз„ Федору Григорьевичу Горсшшу давого, вг ».цъ, я_ держ.нье о ель
в чно u нвколв « Ц Т » завел,, нодал-ь и посупилъ, ю . " "
"
" ™ ^

^
^
а Д«ск»„с К »,о, «
»
«рГою « ^ » » Фольварка™, оо.ри, волость» в селн, от, И ьмв осажоннд т м и ..аетностью вхъ, до того двора вривалежачою, КоторНе отчичи, бояре в
' с а » , д т» . - . того двора . . . . валежачик*. всв «еновнте ниже „иисавы
теперешнемъ тисеча пятьсотъ деветьдесятъ . . .
М « і **-«-*
«
В * « » » дарг воротами великий в * н ™ , но
н„а„ой сторовЬ ,.иъ иодл воротъ, соломою кришв, въ немъ св тлицъ дв против» сов
Z
вь.и с , коморок, д»ерв на n h f f i зъ защепка». Другій домъ по тоі. же сторон
П » « , ДРапида- критй, » =е М Ъ св тлицъ Дв , комора и с вв ; у - тлиц, в у
к мо Н две Р . па зав сахъ зъ защеикамв. По то. же сторон пивпида, соломою крыта,
Г Г в и в ^ а свпренок,, .рапидами крвтыи; во,« того о ть для зшпованьа збожя,
» о і Г Г а я - трет* до.оа, малый, соломою критый, по л вой сторов вь хавжи „
,в Г
вГвем» с тлидъ нротиво собе дв в , с вью; четвертый * » соломою крытый,
т « к а съ Гморою, зъ с иьми, навротиво векарня. Межи тыми домами кл ть для речи
с т р а Г ы х Г в Г т с і же двор стайни дв , соломою крытые. Въ тыл двору, на*ъ стаГ - н я з , « t o » , напротив» світлида, дравидами крита; там, же, « ^ с т а в о »

Г

строженъ,
ворота
р ,
р
ддо него
млыномъ, зъ другой стороны сажавки дв .
7г
шимяигкмп' Въ тпчъ іворду будованья, пекарня для челяди
5
Дворецъ того двора Декснянскою. аъ тоиъ ABU^MJ J «
?
г
ппГіп„
Г
. . . . . . кл токъ яія челяди три; тамъ же въ томъ дворц
другая изба чореая для статку, кдьтокъ для чеаад
>
„ .
*
„» ofiona іля быіла и дв шоп фороетеные.
ыола в
шопа форостеная для свиней, ооора для оыдлл
А
Т Г
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дворцу: воловъ оремыхъ пять, быковъ бугаюзъ чотыри, бычковъ подростовъ пять, коровъ одинадцать, подтелковъ семь, телятъ четверо, овецъ тридцать три, скопцовъ барановъ чотыри, барановъ три, свиней всихъ сорокъ и двое, гусей одиннадцать, утокъ дванадцать, куровъ простыхъ двадцатеро. Гумно: будованье оъ томъ гумн : напервей клуня
для молодбы великая съ присторонками, ворота у ней двое, осеть литовская низкая съ
прис нкомъ, пунь рубленыхъ дв для хо . . . и по стор . . . меновите жита въ стыртахъ . . . десятъ дв , жита въ клуни . . . зложоного копъ деветьдесятъ чотыри,
(пше)ницы въ стырт копъ тридцать пять, въ клуни въ сторон конъ чотырнадцать, ярицы въ стыртахъ двухъ копъ петьдесятъ осмь, ечменю въ стыртахъ двухъ копъ шестьдесятъ пять, овса въ двухъ стыртахъ копъ сто двадцать, гречихи въ стнрт коп ъ тридцать
три, гороху стоговъ два, с на въ двухъ пуняхъ по ноловицы пуни.

Село

Задворье.

Служба Рондевская: Амброжей Косило, у него сыновъ два: Па вел ъ, Яиукъ, волы
два, клячъ дв ; Юрко Шиыковичъ, коваль, сыновъ пять; Янукъ, Петрокъ, Стасюкъ, Матей, Михайло; у того статку волы два, клячъ дв . Служба Щербачовичъ: Макаръ Щербачовичъ, сынъ одинъ Онтонъ, волы три, коней трое; Иванъ Щербачовичъ, при немъ братаничъ Совостей. Служба Косиловъ: Матей Юрковичъ, при немъ братьи три: Янукъ,
Миколай, Петрокъ; у Петрока сынъ Стасюкъ; воловъ чотыри, коней четверо; Потрокъ
Еосиловичъ, сыновъ два; Миколай, -Матей; при немъ братьи два, на томъ же хл б , въ
одноиъ дыму; Юрко Косиловичъ, у него сынъ Стасюкъ, a другій братъ ихъ Павлюкъ
Косиловичъ, у того сынъ Андрей, воловъ два, коней трое; Бартломей Касило, сыновъ два;
Миколай, Матей; волъ одинъ, кляча одна; Счасный Ткачъ, сынъ одинъ Миколай, волъ
одинъ, кляча одна. Служба Иванкевичъ: Степанъ Брикса, при немъ пріимичъ Матей,
волъ одинъ, коней двое; Иванъ Яковцевичъ. сыновъ два: Дмитрокъ, Яішмъ, воловъ два,
кляча одна; Федоръ Яковцевичъ, сынъ одинъ Иванъ, волъ одинъ. Служба Янцевгічъ: Стасюкъ Шимковичъ, сынъ одинъ Мартинъ, волъ одннъ, кляча одна; Матей Левонъ Шимковичъ, волы два, клячъ двое; Павлюкъ Янцевичъ, волъ одішъ, кляча одна; Стасюкъ
Янцевичъ, волъ одинъ, кляча одна. Служба Янушевская: Нарушъ Янушевнчъ, пивоваръ,
сыновъ три: Павелъ, Стасюкъ, Гришко волы два, кляча одна; Томко Янушовпчъ, волъ
одинъ; Тоико Лавринъ Нарушовичъ, волъ одинъ, коней двое. Служба: Марко ткачъ, сыновъ три: Миколай, ПІимко, Мартинъ. Служба Црудниковская: Матей, Степанъ, Мартинъ
Тумашевичи, подъ тыми половица, а другую половицу держитъ Петръ Косило на куницы.

Село

П о в я з ы н ь .

Служба Королева. Юркгель Король, сыновъ три, Илья, Балтромей, Янукъ, волы два,
коней двое; Сидоръ Король, сыновъ два, Петръ, Матей; Стась Король, сыновъ три, Матей,
Михалъ, Андрей, волъ одниъ. Служба Устино ская. Андрей Устиновичъ, сынъ одинъ,
Матей; Ясво Устииовичъ, сыновъ три, Янко, Миколай, Юрко; ІОрковая Веребьевая удова.
сыновъ два, Матей, Стенанъ; Ееюкъ Устиновичъ, сыновъ два, Юрко, Матей, волы два,
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к,яча одна. Служба Коврижит(стя). Семенъ Коврига . . . Епимахъ . . . Служба
Шплашееичг .
. сынов, два, Григоръ, Адамъ . , . одна; Юрко Миклашевичъ, сынъ
одинъ, Мико(лай) . . . два, Станиславу Янъ, волы чотыри, коней шестеро.

СелоВазкгело.
Служба Вазкгелова. Петръ Григорьевичъ, нри немъ братъ Янъ, воловъ чотыри, коней
девятеро Тонко Вазкгеловичъ, сыновъ три, Матей, Миколай, Яско, воловъ чотыри коней
о Гро Андрей Лдуновичъ, сыновъ два, Миколай. Стась; братаничъ его ирц немъ Шимко
ъчотыри, коней шестеро. Служба Петрович, Андрей Петрович, волъ одинъ, коней
01
д е С т а с і ъ Пекаровичъ, сынопъ чотыри, to», Петръ, Миколай, Якубъ волы два,
Гяч'а о'на- Матей Пекаровичъ, сыновъ два: Янъ, Миколай, кляча одна. Служба боярская.
вГГромей Мартиновичъ, сынъ одинъ Яско, и Р и немъ братаничъ Матей, воловъ чотыри,
коней п е р о ; Мартинъ Ангелевичъ, сыновъ два: Иванъ, Якубецъ, волы два, кляча одна;
БаГром й Ангелевичъ. волы три, коней четверо. Служба Тресшошг. Войтехъ Тресинога,
!ынъ одинъ Михалъ, волы два. кляча одна; Янукъ Тресинога, сыновъ два: Ьалтромеи,
К р і т Т , волы два, кляча одна; СтаСЮкъ Троено», сыновъ два: Амброжей, Мартинъ;
Мартюшъ Тросинога, сыновъ два: Станиславъ, Янукъ, волы два, кляча одна.

Село

р у д н и к и .

Служба Ханцевичъ. Овдей Мишковичъ, сынъ одинъ Стенанъ, при немъ братьи два:
Федоръ Олекс й, у того сынъ одинъ Иванъ, волы два, кляча одна; Петрокъ Ханцевичъ,
сынъ одинъ Стасько, волы два, клячъ двое; Давыдъ Ханцевичъ, сынъ одинъ Артемъ, волы
два клячъ двое. Служба Я . . . шоеичъ: Яванъ Васильевичу сыновъ два: Янъ, Станиславъ волъ одинъ, кляча одна; Пилииъ Супроновичъ, сынъ одинъ Счасный, при немъ
шуриновъ два: Михалъ, Андрей Апанасовичи, волъ одинъ, кляча одна.

Село

Г р и ч е н я т а .

Слижба Мишиковичъ. Мартинъ Мишуковичъ, сыновъ два: Алекс й, Прокопъ, волъ
одинъ; Овсей Ивановичу сыновъ два: Макаръ, Степан,; Ананько Мишукович, сыновъ
чотыри- Федоръ, Григоръ, Отрожко, Хома, волы два; Андреевая вдова, сыновъ два. Ма
Г ш Т Антон,. О сеевая вдова, сынъ одинъ Иванъ. Служба Семепоеичг: Федоръ Семеноичъ l t
два' Федоръ, Григоръ, волы Два, ояча одна; Супронъ Семеновичу волы два,
к 7 ч ; дна 0 М е1 Ъ Семоновичъ,сынъ 0 динъДштру В Ъ , волы два, клячъ дв ; Марко РадюK I L сынъ одинъ Кузма, волы два, коней двое; Иванъ Радкжовичъ, сыновъ два: Андрей,
Артимъ, волы два, кляча одна; Пшшпъ Радюковичъ, сыновъ три: Василь, Кузьма, Андрей.
Дворецъ, прозываемый Шуменевщина. Въ томъ дворцу . . . сь коморою, с ни, зъ
с ней . . . (соломо)«> критый, пивница . . . кл ть, т м ъ же кл тка малая . . . еоломош критая, проваръ, зъ проваромъ истобка, швж зъ с4яып. Вътомъ же дворцу ш а
форостеная для быдла. Гумио шгожь деорца: клунь фороешшхъ дв для молодьби, шопь
форостеныхъ дв для сяна, осеть литовская низЕая. Подл того дворца село, вршнваемое
Шутпели. Служба Нттша:
Стасювъ Тўшшттвшч% снновъ три: Гршшо, Мартжк,
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Пилишь, волы два, кляча одна; Матей Гринюковичъ, сыаовъ два: Совостей, Павлюкъ, волн
два, кляча одна; Петръ Еуцевичъ, сынъ одинъ Микодай, волъ одинъ; Янукъ Федюковичъ,
сыновъ три: Балтрукъ, Гришко, Мартюшъ, волъ одинъ, кляча одна; Миколай Федюковичъ,
сыновъ два: Матфей, Иванъ, волъ одинъ, кляча одна- Служба Занкевичъ: Андрей Васильевичъ, сынъ одинъ Иванъ; Мартинъ, Иванъ Васильевичи, кляча одна; Костюкъ Гринцевичъ, кляча одна; Стасюкъ Буката, сыновъ два: Янукъ, Ленартъ; Артемъ Васильевичъ,
кляча одна.

Седо

Мужилы.

Служба Мужшовъ: Лавринъ Мужило, сыновъ три: Адамъ, Стасюкъ, Янукъ; статку
волы два, клача одна; Мартинель Мужиловичъ, сыновъ три: Петръ, Андрей, Янукъ, волы
чотыри, коней пятеро; Левонтей Мужило, сыновъ чотыри: Гришко, Янко, Войтехъ, Стасюкъ, при немъ м шкаетъ зять Амброжей Млечковичъ, воловъ три, коней трое; Янукъ
Мужило, сынъ одинъ Урбанъ, волы два, коней двое; Томко Мужиловичъ, сынъ одинъ
Юрко, волъ одинъ, кляча одна; Матей Мужиловичъ, сыновъ два: Миколай, Петръ; Якубъ
Мужиловичъ, сынъ одинъ Андрей, волъ одинъ, кляча одна. Служба Егумбелева: Петръ
Кгомбелевичъ, сыновъ три: Янукъ, Стасько, Балтроией, волы чотыри, клячъ дв ; Шимукъ
Кгумбелевичъ, сыновъ два: Гришко, Левонтей; Степанъ Супроновичъ, при немъ шуринъ
Павлюкъ, волы два, кляча одна.

С е л о В о л о т к и.
Служба Плаксичъ: Янукъ Плакса, сынъ одинъ Петрокъ, волы два, кляча одна; Стасюкъ . . . волъ одинъ, кляча одна . . • (Якштелевичъ), сынъ одинъ Щасный, волъ
одинъ, кляча одна; Якубъ Шаксичъ, сынъ одинъ Гришко, волъ одинъ, кляча одна; Войтехъ, Матисъ, Михайло Рокгиничи, волъ одинъ, кляча одна; Матей Рокгиня, сынъ одинъ
Петръ, при немъ братъ его Стасюкъ Рокгиня, сыновъ два: Матей, Янукъ, волы два,
коней двое. Служба Іукъяновичи: Якубъ Пузикевичъ, сыновъ два: Янукъ, Павлюкъ; Стасюкъ Пузикевичъ, сыновъ два: Янукъ, Павелъ, волъ одинъ, кляча одна; Мартинъ Пузикевичъ, сыновъ два: Еаспоръ, Миколай, волъ одинъ, кляча одна; Миколай Чумодановъ, сынъ
одинъ Станиславъ, волы два, кля(ча) одна; Ленартъ Чумодановъ, сыновъ два: Павлюкъ,
Андрей, волы два, клячъ дв ; Лавринъ Лукьяновичъ, сынъ одинъ Войтехъ, волъ одинъ,
кляча одна; Мартинъ Степуковичъ, сыновъ пять: Петруть, Гришко, Балтроией, Амброжей,
Матей, кляча одна; Стасюкъ Якштедевичъ, сыновъ чотыри: Миколай, Мартинъ, Шимко,
Совостей, волъ одинъ, кляча одна.

Село

С о б о л е в и ч и .

Служба боярская: Моисей Дармоіеевичъ? сыновъ два: Тишко, Иванъ, волы два, кляча
одна. Служба Ноздриновъ: Пархимъ Ноздриновъ, сынъ одинъ Олекс й, при немъ у водной:
изб братьи два; Иванъ Ноздрина, сыновъ два: Гришко, Левошъ; третій братъ ихь Степанъ Ноздриеа, сынъ одинъ Мартянъ, воды два, коней трое; Еремей Ноздрина, сыновъ
два: Иванъ, Филипъ, волъ одинъ, ішгаа одна; Осипъ Ноздрина, сыновъ шесть: Васвдь,
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С е л о И у т н и к и.
Служба Пацевичъ: Матей Локштутевичъ, сынъ одинъ Юрко, при немъ брать его
•Верна», воловъ три, клячъ двое; Сымонъ Локштутевичъ, ш н ъ одинъ Николаи,
u m
двое- Счасный Локшт тевичъ, сыновъ два: Яиукъ, Матей. Служба Снеарцовъ: Матей Товруновичъ, сынъ одинъ Андрей, волъ одинъ, кляча одна; Янукъ Скварцевичъ, при немъ
братаничовъ его два: Адамъ, Юрко, волъ одинъ; Янукъ ІПимковичъ волъ одинъ, кляча
о а- Левонтей Скварцевичъ, сыяовъ три: Янукъ, Матей, Мартинъ; Степанъ Скурцевичъ,
ш н ъ одинъ, Счасный; В о й т е » Колтко, сыновъ два: Янукъ, Адамъ, волы двд, кляча одна.
Служба Омелъяиовщииа. Юрко Март.еов.чъ . . • сыновъ два: Андреи, Щасный
Пукиничъ, сыновъ три: Степанъ, Балтромей . . . волъ одинъ, клячъ двое, Левонъ Лок
штойтевичъ. сынъ одинъ Петръ, конь одинъ. Служба Елъмашевччг. Станиславъ Плечке
вичъ Войтехъ КОДТЕО. СЫНОВЪ два: Янукъ, Адамъ, волы два, кляча одна. Служба Тутшевичъ- Ш^онъТумашевичъ, сыновъ шесть: Лукашъ, Балтромей, Войтехъ, Степанъ, Япу-

Г о Т с Г н и с л а в ъ , волы два, кляча одна; Шугалей Войтехъ, сыны два: Николай, Стасюкъ,
% Г Г ^ Границкій. Въ томъ дворцу будованья: пекарня, кл ти дв , певница, стайня;
*

г мпі

челяди

клуня для молодьбы,
Въ гумн

осеть литовская, пуня форостеная. Тамъ же кл тка для

зостало збожа: околоту житного копъ сорокъ, ечменю копъ осмь, гре-

чихи копъ петьдесятъ пять. Въ дворцы статку:

свиней чотырнадцать, гусей три, куровъ

девятеро. При тымъ дворцу ставъ занятый и млынъ направныи.

Село

Г р а н и ч ь

Служба Лазуковтъ. Миколай Сапунъ, сыновъ два: Матей, Мартинъ, волъ одинъ,
кшча одна- Мартинъ Лозуковичъ, сынъ одинъ Юрко, волы два, коней трое; Шимукъ Ла" 1 ,
олы два, коней двое. Служба Шкяровъ: Мартияъ Шкяръ, сынъ одинъ КриГ о ф ъ вош два, коней двое; Петръ Шкяръ, сыновъ два: Юрко, Станиславъ, волы два,
Гонь одинъ Служба Гуртоеа:
Наумъ Гуринъ, сыновъ два: Палуянъ а Федоръ, вол Н
тыри коней дв!е; Васько Гуринъ, сыновъ три: Михалко, Матфей, Иванъ, волы два клачъ
д * Гр ш к о Г у р и U сынъ одинъ Васько, волы два, клячъ двое. Служба Ш^оег:
Янувъ
Ш.ко
сынозъ два: Миколай, Павелъ, волы два, *ляча одна; Стас.къ Шечко,
^ »
иасынокъ Гришко, волы два, кляча одна; Урбанъ Млечко, сыновъ три: Войтехъ, Мартинъ
Павлкжъ, волъ одинъ. Служба Мишутичк
Янукъ Мишута, сынъ одинъ Адамъ, кляча
одна; Амброжей Мишута, сынъ одинъ Войтехъ, кляча одна; Войтюль Мишутевичъ, сыновъ
два: Миколай а Григако; Станиславъ Мигаутевичъ, волъ одинъ, кляча одна; Янутовая Мишутичъ вдова, сыновъ два: Каспоръ, Павлкжъ, волъ одинъ. Служба Пуэемтчь: Стасюкъ
Пузелевичъ, сыновъ два: Адамъ а Войтехъ, при немъ братьи два: Павдкжъ, ^ н и с л ^ >
волы чотыри, коней двое. Служба Цартотш:
Степанъ ЦариЕовичъ, шиовъ два. Михайло, Счасный, кляча одна; Василь Цариковмчъ . . • кляча одна; Ивашко . . . в и н
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два* Федко Цариковичъ . • . одинъ. Служба Мишаиовичъ: • • • Давелъ Мишановичъ,
сыновъ два, Миколай, Янувъ, волы два, кляча одна; Счасный Мншановичъ, сынъ одинъ
Адамъ, волъ одинъ, кляча одна; Богушъ Суринта, сынъ одинъ Стаеько, клячъ двое. Служба
Сядуновичъ: Васько С дуновичъ, при немъ братьи чотыри: Васько, Данило, Иванъ, Игнатъ, волы два, кляча одна; Федоръ Пожига, при неиъ братъ его Игнатъ, волы два, кляча
одна. Служба Еодевичъ боярская: Адамъ Кодевйчъ, сыновъ чотыри: Шиико. Матей, Лавринъ, Янъ, волы два, кляча одна; Амброжей Кодевйчъ, сыновъ три: Есифъ, Янукъ, Стаеько,
волы два, коней ^вое; Петръ Павлюковичъ, сыновъ два: Андрей, Стаеько, волы два, кляча
одна; Петръ Миколаевичъ, при немъ братъ Андрей, воловъ два, клячъ двое; Левонъ Кодеевичъ, сыновъ два: Адамъ, Еаспоръ, волъ одинъ, кляча одна. Служба Билъдюковъ: Андрей
Зайцовичъ, кляча одна; Хома Бильдюковичъ, сынъ одинъ Григоръ, при немъ отчимъ его
Яковъ; въ то(мъ) же дыму братъ его Иванъ, волы два, коней двое; Василь Бильдюковичъ,
сыновъ два: Петрокъ, Таврило. Служба Пожиговъ. Иванъ Пожига, сынъ одинъ Иванъ,
волъ одинъ, клячъ двое; Алекс й Ольшаникъ, сынъ одинъ Ваеиль, волъ одинъ. Служба
Билъдюковъ: Супронъ Бильдюковичъ, сыновъ два: Семенъ, Моисей; Супронъ Зайцовичъ,
сынъ одинъ Семенъ, воловъ два, клячъ двое; Юхно Бильдюковичъ, сыновъ два: Захарья, Павлюкъ, волъ одинъ, кляча одна. Еолъ службы Тиндиковщины: Андрей Мишутка, сынъ
одинъ Петръ, волъ одинъ. Поль службы Билъдюковъ, а половица пустое. Матюкъ Шуста,
сынъ одинъ Миколай, у того сыновъ: Гришко, Андрей, кляча одна. Служба Дымокуровъ боярская: Матей Дымокуръ, при немъ братъ его Бернатъ Дымокуръ, волы чотыри, конь одинъ.

СедоК.орговъ.
Служба Якимовичъ: Старецъ Васько Самуйловичъ, сыновъ два: Оникей, Ивашко,
волы два, коней двое; Понюта Якубовичъ, сыновъ три: Кононъ, Иванъ, Федько, волы
два, клячъ двое; Иванъ Гринчуковичъ, сыновъ два: Овсей, Гришко, кляча одна; Семенъ
Теволько, кляча одна; Гаионъ а Демидъ Тишковичи, волъ одинъ; Федоръ Понютовичъ,
кляча одна. Служба Литовская: Шиманъ Петюковичъ коваль, сыновъ два: Андрей, Алекс й, коней двое; Юда Пронковичъ, кляча одна; Гришко Страховичъ, сыновъ два; Есько,
а Пилипъ, кляча одна; Яцукъ Нероновичъ, сыновъ два: Ермоло а Дукьянъ, клячъ
двое . . . Матфей Мадковичъ, сынъ . . • Федько Пронковичъ, сынъ одинъ . . . одинъ
Василь, кляча одна; Иванъ Тарасовичъ, кляча одна. Служба Раковичъ: Таврило Раковичъ,
сынъ одинъ Микита, клячъ двое; Семенъ Зеновцевичъ, клячъ двое; Мишко Нероновичъ,
сыновъ три: Павлюкь, Степанъ, Петрокъ, клачъ двое; Лукашъ Раковичъ, кляча одна; Тимошко Семеновичъ, сыновъ два: Матфей, Моисей, кляча одна; Федоръ Матфеевичъ, сынъ
одинъ Кононъ, кляча одна; Иванъ Матфеевичъ, кляча одна. Служба Амкс етчъ: Левонъ
Гавриловичу сыновъ два: Костюкъ, Сава, воловъ два, кляча одна; Карпъ Левоновичъ,
волы два, кляча одна; Овдей Гавриловичъ, сывовъ два: Иванъ, Захарья, волы два, влячъ
дв ; Левонъ Ярмоновичъ, сынъ одинъ Пилипъ, віяча одна. Служба Еоў&нянская: Кононъ Гринцевичъ, сынъ одивъ Матфей, влячъ трое; Овуда Моисеевичу вляча одва; Федоръ Богдановичъ, сынъ одиаъ Гришко, ыяча одна; Омедьянъ Гриацевичъ, сыновъ три,
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К зьма Андрей
Служба Мозкотчь:
1Ь.
Илья,
Кузьма,
Андреи, кляч,
кляч дв
д ;, Степан, Мацелевич,, кляча Оодна.
н а н ь я
М о з к о в и ч Ъ )
с ы н ъ
Ларукъ Ананичъ, сыновъ два. Шекс-ви, шанаі/ь,
*
,
р-.ивонъ
Пг птЧш
VJ
..
тіо««а. Апопичт,. сыновъ два: Лукьянъ, і^адивонъ,

ви г шновГ™^ Ф^ор , Іовъ, Яцук*, кляч* пятеро. Ó w * % « «
вичъ, шновъ три. щедор ,

, « « , «лаовъ два: №
одна, Ааритоаъ
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в
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МаксиМ
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КЛ

,тепанъ

Р -*;Х;ГГ;

Нестер* Х„-

ъ Веревеевиъ, синовъ два: Ва-

™ ^Веремеевичъ,

сынъ одинь Ивашко, кляча

Оповасъ, Грпшко, воловъдва, пляча одва;

в н" оя-Двое; Са«. Ракови,,, я » одиВЪ

с » , од ИВ , 0 « . ояча одна; Яарук, Корвляча

Село

одяа
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Гостиловичи.

а Васильевич*: Старедъ ФедЬКо Яки.овичъ, сыновъ чотыри: Максимъ, У«инъ,
шатъ вояы два, коней трое; Гришао Яшковичъ, при немъ пршмичъ Іукьянъ,
коней ' д е. Слжба Меолееичг: Якимъ Синичичъ, сын, один, Василь волн
Г ч ' а одна- д і к о Якимовач,, сын, один, Василь, кляча одна. Служба Гринцедва, кляча одна, дешк
_ сыновъ два:
« « Хавько Турбач,, шновъ два: М-Шко Я д ^ - • « »
'
^
^
Ш В О Е Ь

rr
A такъ я возныи
н
. F
К Р ПРКИМЪ пии всемъ томъ описанью бу« , n u t ТТячіевнею а паномъ Андреем, К г у Р с к и м ъ » UVU ^KSk*
паномъ Я н о м , Иавдернкш
*t>
тое стороны шляхты ку з а П Р ч а т ь М и
„ р О № иниентар, п о д , печатью моею и п о д , печатьми іое " « f
Я П
дучи, сесъ инвеніарь
А
rr^r-яит. ПОК м сеца и дня звышъ писакгродскихъ М е н с к и х , даю. Н и с а н , року, м ь ^ д . *
п и г я я ш
лп к н и г ъ
писаныо до к н и г , ^ А
Котопое очевистое сознанье возного,
нпго V того инвентару печатей притисненыхъ три. й-оторое очев
н о ю . у т о ю инвеыілр^
„„ЯРКОГО І О КНИГЪ в чистыхъ кгродскихъ
также и инвентарь списанья двора им нья Декснянского до
Менскихъ есть записано.
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1595 г., Января 6 дня.
ІІ8ъ актовой книги Врестскаго вемскаго суда за 1595 г., ?6 7354, стр. 70—74.

68. Инвентарь им нія Мрочковъ Софіи Хлудинской, составленный при отдач
им нія въ арендное влад ыіе Войт ху Завистовскому.

этого

Л та Божого' нароженья фаф'чс (1595), м сяца Генваря ві (12) дня.
На рокохъ судовыхъ земсвихъ, одъ дня трехъ королей свята римского припалыхъ и
судовне отправованыхъ, передъ нами врадниками земскими воеводства Берестейского Федоромъ Патеемъ—судьею а Богданомъ Туминскимъ—подсудкомъ и Львомъ Патеемъ—писаромъ, ставши очевисто у суду земянка воеводства Берестейского пани Зоф я Яновна
Пенского—Мартиновая Хлудинская, при устномъ сознанью своемъ, покладала листъ аренды
своее подъ печатью и съ подписомъ руки евоее, также подъ печатыш и съ подписомъ
рукъ людей добрыхъ, которымъ арендовала часть им нья своего Мрочковъ у Патрикахъ,
лежачого у воеводств Верестейскомъ, земенину воеводства Берестейского пану Войтеху
Завистовскому и малжонц его паней Зоф и Яновн Витунской, на три годы по соб
идучихъ, за певную суму пенезей, въ томъ лист меновите описаную, яко о томъ ширей
листъ помененый въ соб обмавяетъ, просечи, абы до книгъ урадовыхъ уписанъ былъ.
Мы врадъ приняли есмо его ку запасу до книгъ, который листъ въ слов до слова такъ
се въ соб маетъ: Я Зоф я Яновна Пенского Мартиновая Хлудинского, земянка воеводства Берестейского, чиню явно и вызнаваю сама на себе симъ моимъ арендовымъ листомъ,
кому будетъ потреба того в дати, альбо чтучи его слышати, ижъ арендовала есми земенину воеводства Берестейского пану Войтеху Завистовскому и малжонц
его милости
паней Зофеи Яновн Витунского все им нье свое, въ пов т Берестейскоиъ лежачое, врочищомъ прозываемое въ Мрочкахъ Патрики, то есть, кгрунтъ съ приселеньемъ дворнымъ,
а аеновите: будованья дворного, св тлица зъ с ньми, пекарня, противъ св тлицы комора,
зъ с ней кл ти дв , клуня одна, с нникъ, подл хл вовъ пчолъ въ уленицахъ двое, а
порожнихъ ульковъ дванадцать, кадей пивныхъ дв , а капустныхъ кадокъ дв , ступы
дв , жорны въ пекарни одны, столовъ два, a третій малый, возокъ простый одинъ, сокира одна; вгрунтовъ вшелякихъ погноевыхъ и простыхъ, огородовъ овощовыхъ, с ножатей поплавныхъ и болотныхъ, гаевъ и зарослей вшелякихъ зъ деревомъ бортнымъ и дв
сосны зъ бортьми, въ став и въ млын , въ р кахъ и въ р чкахъ, въ сад , въ гумн
и въ збожью, што есмн на полю во им ныо своемъ звышъ мененомъ житомъ зас яла, то
есть, на врочищохъ, меновите: на першомъ м стцу полоса у гостинца Берестейского обмежъ князя Александра Жижемского, на другомъ м стцу на Перовичахъ, на третьемъ
зі стцу на Новинц межи Березенами, а на четвертомъ м стцу въ навоз подл двора
зае яного жита полтрети м рки; на которыхъ тыхъ поляхъ помененыхъ всего жита вы-
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с яла есми десеть бочокъ безъ одное М Р Е И . Ку тому подданыхъ своихъ зо всими кгрунтами ихъ оремыми и неоремыми, службою и зо всею повинностью их* то есть, меновите
подданые: Романъ, Томило Ивашковича, Гридь Приступа а Якубъ Босаковичъ; а ижъ
тые подданые мои не розд лены, тогды тые подданые вси чотыри въ каждомъ тыдню слути маютъ чотыри дни за своимъ хл бомъ, а толоку два дни за панскимъ хл бомъ отъ
ЖИ
мала и до велика, зо всимъ на всимъ, яко ся въ соб оная вся часть им нья моего въ МрочкахъПатрикъ, отъ малжонка моего пана Мартина Хлудинского мн на в чность записана*
н выд леная, маегь. А ку тому быдла коровъ шесть, волъ оромый одинъ, телятъ л тнихъ
четверо, конь одинъ, который копь стоитъ осмьдесятъ грошей литовскихъ, гусей одинадцатеро: а збожья молочоного овса дв бочки, ячменю бочка одна. То есми арендовала и
съ тымъ всимъ тое им нье свое за разомъ подала и поступила есми пану Завистовскому,
малжонц его милости паней Зофей, на три роки по соб идучіе, почавши отъ дня и даты
въ семъ арендовымъ лист моемъ нижей писаное, то есть, одъ трехъ королевъ свята римского въ року тысеча пятьсотъ деветьдесятъ пятомъ ажъ до таковогожъ свята римского трехъ
королей въ року прійдучомъ тисеча пять(сотъ) деветьдесятъ осмомъ, за тридцать коиъ грошей
литовскихъ. Якожъ с ъ т ы х ъ тридцати копь, грошей я Зофея Хлудинская за разомъ до
р къ своихъ взяла есми отъ пана Войтека Завистовского, отъ малжонки его милости, тое
аренды першую рату десеть копъ грошей литовскихъ, а другую рату десеть копъ литовскихъ
маютъ они мн до рукъ моихъ отдати о трехъ короляхъ свят римскомъ въ року тысеча
пятьсотъ деветьдесятъ шостомъ, а третюю остатную рату десеть копъ грошей литовскихъ
до в къ мн они отдати маютъ въ томъ же двор , въ дому моемъ, при выдержанью тое
аренды о тречъ корол хъ, свят римскомъ, въ року тысеча пятьсотъ деветьдесятъ осьмомъ.
Маетъ панъ Войтехъ Завистовскій и малжонка его милости пани Зофея Витунского тое
им нье мое все въ Мрочкахъ Патрики черезъ тые три роки въ моцы своей держачи,
ксякихъ пожитковъ соб
тамъ ведлугъ подобанья своего иривлащатн и того всего уживати яко свою властность; только я Зофея съ того всего для выхованья и мешканья соб
вставила есми св телку у воротъ, свиронъ съ подкл томъ, огородъ овощовый за пекарнею гай за броваромъ, въ которомъ гаю с ножать и паша вольная пану Завистовскому;
вольно тежъ ихъ милости въ томъ гаю на потребу до гумна и до возовъ вырубати дерева съ потребу, до тогожъ двора для поправенья бороговъ альбо хл вовъ. А што се дотычетъ послуги господарское военное и посполитого рушенья, тогды я Зофея съ того
им нья моего звышъ мененое аренды сама своимъ властнымъ гроиіомъ, коштомъ и накладомъ всю тую повинность полпити маю, а ихъ милость одъ того всего заступую и вольными чиню. А въ тояъ держанью ихъ милости я Зофея Хлудинская сама черезъ себе и
близкихъ кревныхъ, повиноватыхъ своихъ, жадное переказы, шкоды п трудности не маю
задавати, а естли быхъ я Зофея и хтош, кольвевъ иный зъ блискихъ кревныхъ и повиноватыхъ моихъ, альбо зъ людей обчихъ, нарушаючи сесъ мой арендовный листъ, м ли
бы се въ тое им нье альбо въ якую жъ кольвекъ часть тое аренды иоее чимъ ли кольвевъ уступовати и впоминати, а пану Завистовскому и малжонц его милости якую шкоду
и трудность задавати, тогды я Зофея и каждый таковы! упорный маю и маютъ перв й
вшыи въ право вступивши пану Завистовшшу и малжонц
его милости такуюжъ

• . -

520 - .

суму заруки тридцать копъ грошей литовскихъ заплатити, ку тому вен шкоды и
наклады добре нагородити, кромъ жадного доводу и т лесное присеги, только одно
на голое реченье слова ихъ милости; а по заплаченью заруки и по нагороженью шкодъ,
предсе сесъ мой арендовый лиетъ у кождого права и суду при зуполной моцы зостатн
и захованъ быти маетъ до выдержанья тое аренды. О которое нарушенье и невыполненье
сего арендового листу моего, о заруку, шкоды, также о вшелякое укривженье съ противного сему заппсови вольно будетъ имъ мене позвать на рокъ завитый до которого
вольвекъ права и суду, на который ровь хотечи, будь до суду земского Берестейекого,
або до суду кгродского и до суду Головного Трибунальского, позвы мн очевисто даючи,
альбо заочне на им нью моемъ въ Мрочкахъ Патрикъ покладаючи черезъ одного возного,
хоча и безъ стороны, будь тыйднемъ, альбо хотя и однымъ днемъ передъ роками альбо
рочками, а я на томъ року, яко на завитомъ, за першымъ позвомъ не черезъ умоцованого
своего, але сама особою своею передъ тымъ врадомъ, до которого быхъ была позвана,
стати маю, не вымовляючисе хоробою облол:ною, иншими большими справами и жадными
причинами правными, позву и року не буречи, ани апелюючи, такъ тежъ и до суду вышшого не отзывающее, о злый переводъ права суду и стороны не позываючи, згола всихъ
оборонъ правныхъ заживать не маю, але на ономъ року за позвомъ стати, а ставши въ
жадное мовенье не вдавати правное, одно декрету у права судового слухати, а по декрет
тую заруку и шкоды заплатити маю и повинна буду; а по заплаченью зарукъ и шкодъ
предсе во всемъ водлугъ сего арендового аисту моего пана Завистовского и малжонку его
милости врядъ каждый заховать маетъ. Якожъ по выдержанью тое аренды панъ Завистовскій и: малжонка его милости въ року тысеча пятьсотъ деветьдесятъ осмомъ о трехъ корол хъ римскомъ свят маютъ и повинни будетъ мн
Зофеи Хлудинской всю часть мою
им нья моего въ Мрочкахъ Патрикъ съ тымъ всимъ, яко се вышей поменило, будованье
дворное, быдло и жито десеть бочокъ безъ м рки, на тыхъ поляхъ и врочищахъ помененыхъ зас яного, такъ тежъ и молочоного овса дв бочки, ячменю бочку одну отдати
и добровольне кромъ жадного окупу мн иустити маютъ, съ тымъ всимъ, съ чимъ я имъ
теперь подала, такъ тежъ для быдла стравы въ тотъ же часъ мн въ томъ двор моемъ
8оставити маютъ: с на возовъ пять, соломы ржаное борогъ ц лый и соломы яровницы возовъ
чотыри; а за того коня, которого есми теперь ииъ зъ быдломъ подала, маютъ ми они
готовыми гропши, то есть, осмьдесятъ грошей литовскихъ заплати(ти) при отданью остатней
раты и при выдержанью тое аренды о трехъ корол хъ римскомъ свят въ року деветьдесатъ осмомъ. Которые тые чотыри подданые мои, имены звышъ мененые, въ каждый рокъ
циншу давати маютъ пану Завистовскому и малжонц его милости каждый зъ нихъ по
чотыри гроши литовскихъ, а по гусяти одному. И на то-мъ я Зофея Хлудинского дала
пану Завистовскому и малжонц его милости сесъ мой арендовый лиетъ подъ моею печатью
и съ подписомъ властное руки моее, а для лепшое певности и твердости сее аренды моее
просила есии очевисто о придожеиье печатей и о подписи рукъ ихъ милости пановъ земянъ воеводства Верестейсвого пана Люринца Кгацкого, пана Яна Жембоцкого, пана
Олбрахта Витунского и пана Кондрата Савицвого; которые ихъ милость гонове на провьбу

мою то вчжннти рачили, печати свое приложивши и руки свое властные подписали ву сему
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моему арендовому добровольне даному листу.

-

Писанъ въ Мрочкахъ,

л та Божого наро-

женья тысеча пятьсотъ деветьдесятъ пятого, м сяца Гёявара шосхого дня.
арендового при печатехъ подпись рукъ , ш
Chludzinska.

У того листу

словн: Zophieia Pęska ręką swą, Marcmowa

Pieczętarz proszony pieczęcz swoię przyłożył у rękę swoię podpisał do tego

wyznanego arendownego listu Lurens Gacki,

ręką własną.

Pieczętarz proszony Jan Zem-

Ъоскі ręką swą. Печатарь устне прошоный Кондратъ Савицкій рукою власною
prozbą

paniey

Zophiey

Chludzinskiey

pieczęć

swą przyłożył у rękę podpiął

Za ustną
Albrycht

Witunski.

1595 г., Января 17 дня.
Изъ актовой книги Россіеискаго земскаго суда за 1595 г., М> Ш Щ л. 468-9.
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Инвентарь ии нія Лихтянъ, въ з мл Жомойтской, составленный при нродаж
Войтехомъ Радиминскимъ Ивану Камп .

его

Году отъ нароженья Сына Божого тысеча пятьсотъ деветьдесятъ пятого, м сеца Генваря двадцатого дня. На ровохъ земскихъ судовыхъ, водлугъ статуту на^ завтрее по
свят трехъ королей припалыхъ и сужовыхг, передъ нами Себестьяномъ Себестьяновнчомъ Кестортомъ-тивуномъ короля его милости Ойракгольскимъ, судьею, а Петром
Адамвовичомъ—подсудному
врадники земскими земли Жомойтск Й, постановившие очевисто его милость панъ Ввйтехъ Мартиновичъ Радиминскій—подкоморій земли Жомойтской,
опов далъ и покладалъ инвентарь снисанья н поданья им нья на в чность продавого,
названого Лштшы,
земенину госиодарскому великого князства Литовского, пов ту Городенского, его милости пану Яну Сіщпіішовичу Камп даный, яко то ширей речь въ
т о т инвентар описана есть, и его утвержаючи, признаваючи, положивши зъ рукъ своихъ, просилъ,

ижъ бы до котгъ земскихъ вписанъ былъ,

который инвентарь

слово въ

слово такъ се въ собе маетъ:
Инвентарь спгісанья и поданья им нья моего на в чносш продтого, тзваного Жихтяны, лежачего вг земли Жомойтскай,
ного Бетыкгола,

которое

подл

« иетка бискупсва Жшаітского, назван-

я Войтехъ Р а д В « и н с в і н - и а д « ш о Р а

а е н и Жошйтское,

шну

Яну Сцыніянович Камп
на в чность продаяич и въ т о » им ныо мененоыъ бо«|Ш,
„«««at.tvi. и
и паробковъ
гсаппйтіи. меншшіс
меновите и
имени списавши,, зо вегаи налюди и села и всихъ подданыхъ
П.ХТпродажного,
Tfiw»t«!»wArn та » Й
пЬвиооть въд держанье
подаломъ и поступилежностями, водлугъ листу
ввчвонь
і»
ш полю Ятгучшахъ м шкаЛ О мъ, а меновЕте наперв й бояре и данники, въ Прачетча^,

ючіе: Юсъ Я н о в и ъ Прачевиш, служба боярею конемъ, жова его В м р ш а ,
сынъ одинъ Янъ; тотъ же Юсъ Прачевичъ, служба на дани;
его Матея, который до Тендакголы,

Д*«

ихъ.

держитъ земдю брата сво-

вольно его будетъ о д ы ш ш т ;

О штжш ь Б м т р о -
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меевичъ Прачевича, служба боярска конемъ, жона его Кгендрута; д ти ихъ сынъ одинъ
Захаріяшъ; Петръ Павловичъ съ пасынкомъ своимъ Венцлавомъ Балтромеевичомъ Прачевича, служба на дани; жона Петра Павловича Альжбета, д ти не маютъ, а Венцлавъ
жоны еще не маетъ; Валентин Ворткевичъ Прачевича, служба на дани, жона его Альжбета,
д тей ихъ сынъ одинъ Войтехъ, а жона того Войтеха; Филипъ Дашкевичъ, служба боярска конемъ, жона его Ульяна, д ти ихъ сыновъ три: Андрей, Якубъ а Лнъ; Амбросъ
Борткевичъ Прачевича, служба на дани, жона его Еатрина, д тей ихъ сыны два: Язофъ
а Блажей; Павелъ Борткевичъ Прачевича, служба на дани, жона его Кгендрута. Въ
полю Кгедвидахъ: Яронимъ Миколаевичъ Викневича, служба боярская конемъ, жона его
Зофія; тотъ же Еронилгь Викневичъ, полъ служба на дани, который держитъ половицу
земли стрыя своего небожчика Мися Викневича; Мартинъ а Марокъ Томашевичи, иолторы
службы на дани, люде ачъ прихожіе, лечъ давность земскую зас д ли, которые о дятъ
на земли небощика Яна Викневича и на половицы аеили небощика Мися Викневича,
которой другу 10 половицу земли держигъ на дани Яронимъ Миколаевичъ звышъ.менованый; жона Мартина Малкгорета, жона Маркова Зофія.—Люди тяглые, а меновиге, наперодъ въ Янайтяхъ на Полукню: Лукашъ а Марекъ Хведовичи Янайте, служба тяглая
одна, зъ волми, съ клячою; жона Лукашова Едвига, д тей ихъ сыны два: Кгрикгутисъ
а Матутисъ; жона Маркова Малкгорета, д тей первшой жоны сыны три: Мисъ, Андрей,
Касперъ; Мацюлисъ а Вразюлисъ Хведовичи Янаите, служба тяглая одна, зъ волми, съ
клячою; жона Мацюлева Макгдалена; Бразюлисъ жоны не маетъ; Стась Юркгайтисъ а
Андрей Пуйшисъ, служба тяглая одна, зъ волми, съ клячою; жона Стасева Дорота, д ти
ихъ сыны два: Петрутисъ а Кгрикгутисъ, жона Андрея Пуйша Ганна, д ти ихъ сынъ
одинъ Томашъ; Юсасъ а Матей Якубайте, служба тяглая одна, зъ волми, съ клячою;
жона Юса Кгендрута, д ти ихъ сынъ одинъ Мисъ, жона Матея Кгендрута, д ти ихъ —
сынъ одинъ Микутисъ.—Въ Купстяхъ: Щефанъ а Станиславъ Яновичи Утурайте, служба
тяглая одна, зъ волми, съ клячою; жона Щефанова Ягнешка, д ти ихъ—сынъ одинъ Павелъ; жона Стасева Ядзюла; д ти ихъ—сынъ одинъ Юрьи, а при нихъ есть братъ ихъ
природный Микутисъ Янайтисъ Утурайтисъ; Венцлавъ Микайтисъ, а Матулисъ Матея йтисъ, служба тяглая зъ волми, съ клячою; жона Венцлава . . . *) д ти ихъ сыны два:
Кгрикгутисъ а Матутисъ; жона Матулева Яса.—Въ Ларкгелишкахъ: Петръ Кгрицайтисъ
а Урбанъ Наркгелайтисъ, служба тяглая одна, зъ волми, съ клячою; жона Петрова Катрина, д тей ихъ—сынъ одинъ Кгрикгутисъ; жона Урбанова Зофія, д тей ихъ сыны чотыри: Мацюлисъ, Стасюсъ, Юсасъ а Юркгисъ; Томашъ а Валюлисъ Кгрицайте, служба
тяглая одна зъ волми, съ клячою, жона Томашова Луца, д тей ихъ сынъ одинъ Матутнсъ;
жона Валюлева Альжбета.—Въ Юртрокіахъ: Миколай Косайтисъ и Лукашъ Ясайтисъ,
служба тяглая одна зъ волми, съ клячою, жона Миколаева Галена, д тей ихъ сыны три:
Матей, Бразюлисъ, Стасъ; жона Бразюлева Зофія, Стасъ жоны не маетъ, а Матей одд ливсе отъ братей, который принялъ землю на ІОражншкахъ; жона Лукашова Катрина,
д тей сыны два, Шииасъ и Матутисъ; Юрій Ясайтисъ, братъ рожоный Лувашовъ вышолъ;

*) Въ нодлннаик пропуск*.

Янъ Слекинъ а Юркгисъ Кгакасъ, служба тяглая одна, зъ волми, съ клячою; жона Янова
умерла, д тей его сыны два, Банолисъ а Урбанъ; жона Кгакова Ганна, д тей ихъ сыны
три: Щефанъ, Марекъ а Миколай; Якубъ Наткайтисъ зъ сынші своими дв ма: Павломъ
а Матутемъ, служба тяглая одна; жона Павла Едвига, д тей ихъ сынъ одинъ Балтромей,
жона Матутева Ягнешка, д тей ихъ сыны два: Марекъ а Мартинъ. За гаемъ въ Сковидахъ- Матей Пашкайтисъ а Мачулисъ Нелайкисъ, служба тяглая одна, зъ волми, съ
клячою: жопа Матеева Барбара, сыновъ Матеевыхъ первшой жоны его Стасъ, Банисъ,
Кгрнвгъ; жона Нелайкева Луца; при томъ Нелайкю есть Юркгисъ Якубайтиеъ, отчичъ
властный им нья Лихтянского; Павелъ а Адамъ Якайте, служба цяглая одна, зъ волми,
съ клячою; жона Павлова Барбара, д ти ихъ сыновъ два, Кгрикгутисъ а Есюлисъ; жона
Адамова Занюля; при томъ Адам
есть Микасъ Якубайтисъ, отчичъ властный им нья
Лихтянского, которого взялъ соб
за с ы н а . - В ъ Вондяхъ: Юркгисъ Наркгелайтисъ,
служба цяглая одна, зъ волми, съ клячою; жона того Юрья Ганна, д тей ихъ сыновъ
чотыріг Войтехъ. Микасъ. Криштофъ, Япутисъ; жона Войтехова Едвига; Валюлисъ Миколаяйтисъ, служба одна, на дани; жона его Кгендрута, д ти ихъ, сынъ одинъ Миколай;
при немъ м шкаетъ братъ жоны его Еронимъ Ясайтисъ Кгринайтисъ, отчичъ им нья
Лахтянского- Якубъ братъ Еронимовъ вышолъ прочь.-Въ полю Юражиштхъ:
Матей
Миколаяйтисъ Косайтя а Микутисъ Янкайтисъ, служба тяглая одна, зъ волми, съ клячою;
жона Матеева Галена. д ти ихъ сынъ одинъ ЮрШ; жона Микутева Малкгорета, д тей
ихъ сыны чотыри зъ двухъ жонъ^ съ первшой жоны Шымасъ, Петръ, Томашъ, а зъ
другой Матей. Тамъже пустовщизны дв на дв службы людей.-Въ Жемтол : Амбросъ
а Янель Войчайте, служба цяглая одна, зъ волми, съ клячою; жона Амбросова Дорота;
д тей ихъ сыны три: Юрій, Давринъ, Чепутисъ; Янелисъ Войчайтисъ вышолъ прочь.
Есюлисъ ІПимкайтисъ, полъ службы цяглая, жона его Ганна, д тей ихъ сыны два: Янъ
а Криштофъ. Тамъ же въ полю Жемитольскомъ пустовщизны дв , прозываемыхъ Быховщизна. На Ясновщіш
паробки, альбо огородники, до того им нья Лихтянского прислухаючіе: Янель Прибышъ зъ жоною своею Луцою, д тей ихъ дочка одна Ганна; Курило
Москвитинъ зъ жоною своею Матруною, д тей ихъ дочка одна; Матей Егрицевичъ зъ
жоною своею Катриною, д тей ихъ сыны два: Матулисъ а Кгрикгутисъ; жона Кгривгутева Едвига; д тей ихъ дочки дв : Кгендрута а Едвига, а Матулисъ есть вышей описаний на сіужб зъ Микайтемъ въ Купстяхъ.-Который тотъ инвентарь я Войтехъ Радиминскій-подкоморій земли Жомойтское, далъ есми его милости пану Яну Сцыпіяновичу
Камп
подъ моею печатью и съ подписомъ руки моей властной письмомъ польсшмъ,
нодъ печатьми и съ подписана рукъ людей зацныхъ, отъ мене устне, очевисто упрошоныхъ, земянъ господарскихъ земли Жомойтское, его милости пана Яна Павловича Кгружевского, его милости князя Фридриха Михайловича Масальского а его милости пана
Казимера Петровича Стырпела. Еисанъ въ Лихтянахъ году отъ нароженья Сына Божого
тысеча пятьсотъ деветьдесятъ пятого, м сеца Генвара семнадцатого дня. У того инвентару печатей притисненыхъ чотыри, а подписи рукъ тыми сдовы: WoycziechRadzinunskipodkomory ziemie Zmodzkiey ręką swą własną. Yan Grużewski własną ręką swą podpisał. Fridrich Masalski ustnie proszony pieczętarz ręką własną podpisał. Казимеръ Петро-
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вичъ приложивши за прозьбою печать свою рукою властною подписалъ есми. Которыйжъ
тотъ инвентарь звышъ помененый,. за прозбою его милости пана Войтеха Родиминского,
подкоморого земли Жомоитское, есть до книгъ земскихъ уписанъ.

1595 г., Января 30 дня.
Изъ актовой книги Россіенскаго земскаго суда за 1595 г.,

14599, д. 803-5.

70. Инвентарь им нія Крожъ, въ вемл Жомойтской, составленный при продаже его
Иваномъ Шеметомъ Николаю Ивановичу.
Году отъ нароженья Сына Божого тисеча пятьсотъ

деветьдесятъ

пятого,

м сеца

Февраля первого дня.
На рокахъ судовыхъ земскихъ, водлугъ статуту назавтрей по свят трохъ Королей
припалыхъ и судовне отправованыхъ, передъ нами Себеетыяномъ Себестыяновичеиъ
Кестортомъ, тивуномъ его королевское милости Ойракгольскимъ-судьею, а Петромъ
Адамковичомъ, подсудкомъ—врядники господарскими земскими земли Жомоитское, постановившисе очевисто земенинъ господарскій земли Жомоитское, его милость панъ Янъ
•Малхеровичъ Шеметъ, кашталяновичъ Жомойтскій, староста Ботоцкій, опов далъ и покладалъ и самъ устне добровольно вызналъ инвентарь, альбо реестръ надежный списанья
м щанъ, селъ и кгрунтовъ, людей тяглыхъ, челеди дворной им пья своего Крожского и
до него належачого дворца Явнишского, въ земли Жомойтской лежачого, водлугъ листу
своего в чистого земенину господарскому земли Жомоитское пану Миколаю Ивановичу
даного, въ которомъ томъ реестр его речь и вси слова меновите описано и доложоно
есть —и тотъ реестръ свой утвержаючи на вси потомные часы, жедалъ насъ, абыхмо
до книгъ земскихъ вписати вед ли, который, кгды былъ читанъ и передъ нами покладанъ,
(отъ) слова до слова, съ початку до конца, тыми словы писанъ.
Инвентарь альбо реестръ описанья м щанъ, селъ, кірунтовъ, людей тяглыхъ и челеди дворной гш нья моего Крожского и до него належачого дворца Ятишского, въ земда
ЖОМОЙТСЕОЙ лежачого,
штомъ я Янъ продалъ и на в чность есми пустилъ земенину
господарскому земли Жомоитское пану Миколаю Ивановичу, а меновите:
Иапервей м щане м ста Мрооюского: . . . *) Моствиловичъ, крамшкъ, зъ жоною и
зъ д тьми . . . Еожомява зъ жоною и зъ д тьми; Лувашъ Довжнайгисъ, зь жоною и
зъ д тьми; Стась Гайдукъ, зъ жоною и зъ д тьми; Мартинъ Кубилюсъ, зъ жоною и зъ
д тыш; Себестыянъ Свляръ, зъ жоною и зъ д тьми; Юрій Стасайтисъ, зъ жоною и зъ
д тьми; Лукаоть Стасаітис-ь, зъ жоною и зъ д тыш; Стасъ Ленартовичъ, зъ жоною и зъ
*) Мста,обозначенішя ш топ іокумеагЬ точкам, ш» чодаввняк кстд дк к
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д тыпг Иихалъ Юхновичъ, войтъ, зъ жоною и зъ д тши; Григорій Стасайтисъ, зъ жоuZ
зъ д ть.и; То.ашъ Нарушайте, зъ жоною и зъ д хьни; ІПимулисъ Крикгалайтисъ, зъ жопою и зъ д тькн; Сханиславъ Иихайловичъ, зъ жоною и зъ д хьми; Ганна
Николаева Кгайделова, вдова, зъ д хьми; ПЬппо Кишкодайхисъ, зъ жоною и зъ д тьми
Паве» Точиловскій. кганчаръ, зъ жоною и зъ д тьми; Стась чоботаръ, зъ жоною и зь
д тьми'- Чепуть Люпшисъ, зъ жоною п зъ д тьми; Барбара Якубовна, зъ
Т и Г у ч а и х і ъ , зъ жоною и зъ д хьми; Кгрикгухисъ Бояричъ, зъ жоною и зъ д хьми,
Палюлисъ Учайхисъ, зъ жоною и зъ д тьии; Дороха Андреева, вдова, зъ д хьми; Мисъ
Г ,
зъ жон^о и зъ д хьми; Амбросъ Схасайхисъ, зъ жоною и зъ дъ-хвии; to
зь жоною и зъ д хьми; Юркгель Данишно, зъ жоною и зъ д хьми; Вои^ Г Р Н Й Т U зъ жоною и з ъ д хьми; Махей Дрекгнисъ, зъ жоною и зъ д хьми;
Косхан инъ Ивановичъ, зъ жоною и З ъ д хьми; Альжбеха Сханиславовна Дудян.а, зъ
дГи
Ленархъ Пехкайхисъ, зъ жоною и зъ д хьни; . . . зъ жоною и зъ д хьми;
„ « о н о ю и з ъ д хьми;. . . Медв дскій, кганчаръ, зъ жоною и зъ д хьии;
' ' " хкачъ, зъ жоною и зъ д хьми; . . . Чунигсъ, зъ жоною и зъ д хьми.
' ' Село Нворжово. влокъ одинаддать и два засх нки. (Подданые) хого села: Пехръ
Падайхис,. зъ жоною и зъ д хьми . . . зъ жоною и зъ д хьми
. . Павоаахисъ к , я Т ъ жоною и зъ д хьми . . . Павилайхнсъ, зъ жоною и зъ д хьми . . . Михалаихи ъ' зъ жовою и зъ д хьми; Давринъ Мадайхисъ, зъ жоною и зъ д хьми; Михалъ Мадайх'Исъ » жоною и зъ д хьми; Павелъ Ясайхисъ, зъ жоною и зъ д хьми; Пехръ Ясан™ Г * ь «оною и зъ д іьми . - . Вендайхпсъ, данникъ, зъ жоною и зъ д хьми; Лавпинъ Шалулайхисъ, зъ женою и зъ д хьми.
Село Бумбуіе волокъ чохырн. Якубъ Рамейко, зъ жоною и зъ д хьмя; Сханиславъ
Бунбуле, зъ «оною и зъ Д ТЬУН; Николай Бумбуле, зъ жоною и зъ д тьян; Валенхынъ
^ ^ Ш ^ Ъ о ^ Л т ^
аъ жоною и зъ д хьми; Яникъ Войхкайхисъ,
д хьми. А въ сел Битынахг: Ясасъ Янайтисъ, зъ жоною и зъ д хьма
^
жоною и зъ д хьми. Тых* д-ухъ брахьи маехъ нанъ Николаи зъ

і ъ І сыномъ Сханаславомъ, зъ жоною изъд хьми; Янухь
и зъ д хьми. А въ дворцу Янишшмь жона Малкгореха н дочка ее Ба Р (ба Р а). Гусей
осмь, волы два.
_
..пт
тт
я
С
Шпопе.
въ
нимъ
волокъ
и
зъ
засх
нками
хри:
Пехръ
Е
і
т
^ъ
жоною
Село Шпопе. въ нимъ
І
и зъ д хьми; Якубъ Нариангнсъ, зъ жоною и зъ д хьми; Іепухисъ Можелайтисъ зъ жоною и зъ д ты»; Ясасъ Можелайхисъ, зъ жовою и зъ д гыш; Андрухнсъ въ б р м о »
Урбаномъ Можелайте, зъ жоною и зъ д тыш; Васиоръ Мартиваітисъ, зъ жонаю
и зъ д ьми; Мчволай Щйкайтисъ, З ъ сус домъ Кгрикгалеиъ Пуй^емъ, гъ жонаш
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и зъ д тьми; Якубъ Енкайтисъ, зъ сус домъ Миколаемъ Будрайтемъ, зъ жонами
и зъ д тыіи; Ясасъ съ братомъ Миколаемъ Римкайте, зъ жонами и зъ д тьми;
Мартинъ Римкайтисъ. зъ сус доыъ Валентыномъ Мисайтемъ, зъ жонами и зъ д тьмп;
Кгрицусъ Шудайтисъ, (зъ) Юркгутемъ. зъ жонами и зъ д тьми; Кгрикгалюсъ зъ
братомъ Станелемъ, зъ жонами и зъ д тьми; Андрей Новосядъ, зъ сус домъ Стаеемъ
Мартинайтемъ, зъ жонами п зъ д тьми . -. . зъ сус домъ Юркгутемъ Микантемъ,
зъ жонами и зъ д тьми . . . зъ сус домъ Миколаемъ Енкайтемъ, зъ жонами и зъ
д тьми. При тымъ волокъ неос лыхъ десеть и полъ, и ку тому заст нки, до того
села належачіе. Якожъ я Япъ Шеметъ тотъ мой реестръ инвентаръ пану Николаю
Ивановичу далъ есми подъ моею печатью и съ подписомъ руки моей u подъ иечатьми и съ подписомъ рукъ людей добрыхъ, отъ мене очевпсто упрошоныхъ, земянъ господарскихъ земли Жомойтское, пана Станислава Станиславовича Росенского,
пана Яна Станиславовича Мартинковича, (пана Яна Шимоновпча) Бяльского, а пана Яна
Станиславовича Увой(ня). Писанъ въ Росейняхъ году отъ нароженья Сына Божого тисеча
пятьсотъ деветьдесятъ пятого, м сеца Генваря тридцатого дня. У того инвентару, або реестру печатей притисненыхъ пять, а подписи рукъ тыми словы: Jan Szemeth ręką swą
własną. Pieczietarz oczewisto uproszony Stanisław Rosiensky ręką swą podpisał. Печетарь
очевисто упрошоный Янъ Мартинковичъ и рукою подписалъ. Печетарь того инвентару
устне упрошоный и рукою своею подписалъ Янъ ПІимоновичъ Бяльскій. Печатаръ того
инвентару устне упрошоный и рукою подписалъ . . . Еоторыйжъ тотъ инвентарь звышъ
менованый есть до книгъ земскихъ земли Жомойтское уписанъ.

1595 г., Января 17 дня.
Изъ актовой книги Упнтскаго земскаго суда, за 1594—5 г., Л 15192, л. «48—51.

71. Инвентарь седа Кемянъ, въ Упитскомъ нов т , составленный при подач
Оск рк .

его Петру

Году по нароженыо Сына Божого тысеча пятьсотъ деветьдесять пятого, м сяца Сентебра четырнадцатого дня.
' На вряд господарскомъ кгродскомъ Упитскомъ передо мною Станиславомъ Давидовичомъ, подстаростимъ Упытскимъ, будучимъ отъ его милости пана его милости пана Юрья
Волменского—старосты Упитского, державцы Кревского, постановившисе очевисто дворпиинъ
его королевское милости панъ Янъ Д вочка и при вимъ два возные господарскіе пов ту
Упитсвого Крнштофт» Матеевичъ а Лавринъ Миволаевичъ, положивши реестръ подъ печатьмн своими, съ подписана рукъ своихъ и подъ иечатыш, съ ПОДПНСАМИ рукъ сторона
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очевисто сознали, который рееетръ слово въ слово до книгъ вписуючи, такъ се въ соб
маетъ:
Рееетръ описанья въ году теперешнемъ тисеча пятъеотъ деветъдесятъ пятомъ, м сеца
Сеитебра дванадцатого дня черезъ мене Яна Д вочку—дворееиеа его королевское милости,
подданыхъ усихъ села Кеймянского и повинностей вшелякихъ, што они водлугъ уставы
отъ его королевское милости повинни были давать съ кождое волоки оселое по копъ дв ,
кгроши оемь, по дв бочки овса, льну по три десятки, подводы одинъ разъ до Вильна,
a другій разъ до Риги на кождый годъ повинни здить. Которое село Кемяны я, за листовнымъ нисаньемъ до себе отъ его королевское милости подать и поступить его милости
пану Петру Оскирц —судьичу кгродскому Мозырскому, въ которомъ сел Кемянахъ волокъ
людьми оселыхъ u пустых* сто шесть, которую повинность верху помененую таковуюжъ
маютъ давати и полнить его милости пану Петру Оскирц . Которого села Кемянского
кгрунты лежатъ бокомъ о^ннмъ ку кгрунтамъ земянъ гоеподарскихъ пов ту Упитского
пановъ Сологубовъ им нья ихъ милости Помужского и ку кгрунтомъ его милости пана
Флоріяна Бейнарта—подсудка земского Упитского, им нья его милости Шакарніовъ, ст на
значная и копцовъ зпачныхъ двадцать шесть; другимъ бокомъ прилегли кгрунты того
села Кемянъ ку кгрунтомъ села Кибуровъ, подданыхъ пана Довкгирдовыхъ, и ку кгрунтомъ
села Кгрушціовъ, подданыхъ его милости пана Яна Визкгирда—маршалка пов ту Упитского,
ст ва значная и концовъ значныхъ двадцать шесть; концомъ однымъ прилеглы кгрунты
того села Кемянъ ку кгрунтомъ им нья Помужского ихъ милости пановъ Сологубовъ—
ст на значная и копцовъ на той ст н значныхъ сорокъ три; другимъ концомъ прилегли
кгрунты того села Кемянъ ку кгрунтомъ его королевское милости волости Упптское села
Вельжовъ и села Намшовъ и кукгруитомъ земенива гоеподарского пов ту Упитекого пана
Станислава Борковского села прозываемого Довятановъ, ст на значная и копцовъ значныхъ
тридцать одинъ. Им нья тыхъ подданыхъ, въ томъ сел Кемянахъ домами м шкаючихъ,
то есть меновите: Наиередъ Щимасъ Бучвилонисъ, полъ волоки, новоиринятая, маетъ плат и т цыпшу грошей тридцать два; Юркгисъ Чепавонисъ, Петръ Пемпенасъ, полъ волока»
на той ноль волоки клячъ двое, коровъ три; Томашъ Ветинонисъ, Чепасъ Пемпенасъ,
волока на той волоц воловъ пара, клячъ трое, коровъ дв ; Павелъ Пемпенасъ, Матупгь
Ушкуръ. волока, на той волоц воловъ паръ дв , клячъ трое, коровъ чотыри; Петръ Якубонисъ, волока; на той волоц клячъ трое, коровъ дв ; Кгавенасъ Пемпенасъ, Кгедейка
Андреюиасъ, волока, иа той волоц воловъ наръ дв , клячъ четверо, коровъ дв ; Андрей
Шимоиисъ, волока, на той волоц воловъ пара, клячъ четверо, коровъ дв ; Павелъ Неманюнасъ, Юиасъ Шимкунасъ, волока, па той волоц влячъ двое; Валентин* Ветиконисъ,
Матей Веткоиисъ, волока, на той волоц воловъ паръ дв , клячъ четверо, коровъ чотыри;
Матей Допкунасъ, Ручшисъ Дапвунасъ, волока, на той воюц воловъ пара, ЕЛЯЧЪ пятеро,
коровъ три; Янисъ Павилонисъ, Станиславъ Бабилонисъ, волока, иа той волоц воловъ
пара, клячъ двое; Шимасъ Степанонисъ, Мачюсъ Андреюнасъ, волока, на то! волоц клячъ
трое; Матей Доикувасъ, Петр* Клонюнасъ, волока, на той волоц воловъ пара, клячъ
трое; Чаи* Стефанович*, Янушво Ютенас*, волока, на той водоц клячъ двое, коровъ
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дв - Станюсъ Іавринонисъ, Мисюсъ Щикасъ, братья, волока, на той волоц
коровъ дв ; Андрей Вялюнасъ, Бутесъ Римонисъ, волока, на той волод
ровъ чотыри;

Янасъ Бавкенасъ, Янъ Ромашконисъ,

корова одна

волока,

клячъ дв ,

клячъ двое, ко-

на той волод

клячъ двое,

Явъ Ромашконисъ зъ братомъ евоимъЯнелемъ, волока, нагой волод

паръ семь, коровъ пять, клячъ осмеро;

ноловъ

Якубъ Зобисъ зъ сними, волока, на той волод

воловъ наръ дв , клячъ три. коровъ дв ; Якубъ Зобисъ, Япъ Ромашкописъ, волока, Янъ
Ромашконисъ зъ братомъ своимъ, волока; Станиславъ Юнонисъ-воітъ, волока вольна на
воітовство; Янъ Мартинонисъ Манкгей, волока,
трое, коровы дв ;
Т

рое

Юркгисъ Ушкуръ,

Банисъ Томашунъ,

на той волоц

Баписъ Томашунъ,

Янъ Ушкуръ,

воловъ наръ дв

волока,

волока, на той волод

в і в ъ пара; Янъ Войтконисъ зъ сынми, волока, на той волод

на той волоц

клячъ трое,

Д

одна;

Петръ Миконисъ, Янисъ Мендучонисъ,

коровъ дв

клячъ двое, Вои-

клячъ трое, воловъ пара, коровъ

в ; Матей Мартинонисъ, Юркгисъ Минкгенасъ, волока, на той волод

ров

клячъ

воловъ пара клячъ двое коров ь

дв - Микесъ К.итовтонисъ, Мартинъ Миконисъ, волока, на той волоц
техъ Яникунъ зъ сынми своими, волока, на той волоц

клячъ

волока,

клячъ двое, ко-

на той волоц

воловъ пара

клячъ четверо, коровъ дв ; Чепъ Юрзюнисъ, Войтехъ Мимонисъ, волока, на той волод
воловъ пара
на той

клячъ четверо, коровъ дв ; Войхехъ Римописъ, Мачусъ Юхнонисъ^волока

в і ц

воловъ пара,

коровъ три,

своими, волока, на той волод

воловъ пара, коровъ дв ,

Чепъ Латвелисъ. волока, на той волоц
воюка

на той волоц

кляча одна; Миколай Ве.иконисъ,
^

»

зъ сынми, волока, на той волоц

^

Янъ Аганскинъ, вольна волока, на той волод

клячъ двое, корова одна;
воловъ пара, клячъ двое;

клячъ двое, коровъ дв ; Юсасъ Юдеико-

нисъ Банисъ Вилюнасъ, волока, на той волод
Стан'иславъ Яновичи, волока, на той волод

воловъ нара, клячъ четверо;

Ручшнсъ а

воловъ пара, клячъ трое; Миколай Н™.ню-

насъ, Германъ Ясюлонисъ, волока, нахойволоц

клячъ двое, коровъ Д»*; ^вдре-, Томашь

воловъ пара, клячъ четверо, коровъ дв ;

братья, волока, на той волод

кляча

воловъ пара, клячъ четверо,

Езофъ Якубонисъ, Кгрикгасъ Юркгюнисъ, волока, на той волод

Яновичи, волока, на той волоц

-

клячъ двое, корова одна; Андреи, Томаш

Микасъ Юркгюнисъ, Микъ Павилонисъ, волока, на той волод

Валю ъ, Чепъ

воловъ пара, клячъ двое, коровъ дв ; Чепъ Ьацъ,

ЮеТсъ, Якубъ Штроеисъ, волока, на той волод
хоГъ своимъ Юркгемъ, волока, на той волод
дюнасъ

и

клячъ четверо; Сарсусъ Бернатонисъ, волока, на той волоц

одна; Миколай Мартиновичъ

Пацовичи

^

1

воюка ново принята; Янасъ Висна,

клячъ двое; Матей Римшониеъ въ бра-

клячъ двое; Павелъ Миконисъ, Чепъ ПаРучшисъ Янописъ,

волока ново принятая;

Г е н д р - ъ Ровдулятуйкесъ Римонисъ, волока ново принятая; Ясасъ Юдейкгонисъ, Стапгосъ
Янонасъ, войтъ,

волока

ново принятая; Янъ Ромашкоаисъ,

волоки дв

ново принятые,

Войтехъ Римонисъ, Янъ Ромашвонисъ, волока ново принятая; съ тыхъ усихъ ново прнн а т Ы Х Ъ ВОЛОЕЪ

за вшелякую повинность маютъ

т«мш.-№**

полотца

платить

но коп

грошей

и по

«пр.

села Мемят, волокъ людьми о с і і я » , w есть меновите: Матеі

Андрей Римеішонисъ, волока новопрннятая; Аидреі Суткунасъ,

Матеі Вети-

вонис, в ; л окановон р г а в Т а Я ; Юр^гисъ Вщюнисъ, І Ь ю Натнисъ, волока,
клячъ двое, ЕОРОВЪ дв ; Яжасъ Кгудзелонисъ зъ сынми, волока, на тоі

« * J ^ |

МИЕОНИСЪ,

-

529

-

пара к і « ъ двое; Янис, Бадюнис. Тевисъ Лаврищонас, волока, на той волоц кляч,
двое Якубъ Н а р ; ч о н и с , Петр, Т у р а с , волока, на той волод кляч, двое; Павел, Петк у н а с з , сынмп, волока, на той волод волов, наръдв , клячъ двое, коровъ двое; Мату с Ба таш н,,. зъ сынми, волока, на той волод воловъ пара, клячъ трое, коровъ дв ,
Ш т у с , Барт'ашу^ъ, Лавринъ Гепдриконис, волока, на той волод волов, пара, клячъ
д в е коров' дв. ; Ск дутисъ Янюшонисъ, Николай Гендриковисъ, волока, на той волод
" в о е
кор въ Д » ; Войтех, а Павел, Томашуны, братья, волока, на той волод
оТ, а ' ,
I кляч, четверо, коров, чотыри; Павел, Томашунъ, Юхно Вилюнасъ, воГ а на той во од клячъ трое, коров, дв ; Н и к , Римкунас, а, сынми, волока, на той
д Г в о л о в , «ара. кляч,трое, коровъ дв ; Павел, Петрашунъ, ИикЫОхноннс^ волока,
н П о й володв і ч , чотыри, волов, пара, коров, д * Андрей Р - й —
ИатеиЬг
вимвлсъ • волока, • на той волоц воловъ пара, кляч, двое, коровъ дв ; Чепь Юдзюнис,
зі'сынми волока; Б а н и с Янюшонисъ, Ч е п , Иартиеонисъ, волока, на той волод клячъ
двое корова одна; Я н и с Петрашунъ, зъ сынмн, волока; Нарбутъ Миколаювъ, волока, на
той 'воюц волов, пара, кляч, четверо; Ч е й , Балцуюнас, Бависъ Я с о н и с , волока, на
той воюц кляч, четверо, волов, пара; Гендрикъ Равде, зъ сынми, волока, на той волод
волов, н а р , дв , кляч, шестеро, коровъ дв ; Микелъ Яколюнис, Матусь Саркупасъ
во.ока на той волод кляч, трое; Б а н и с Петронис, з , ш н к и , волока, на той волод
во'ювъ нара, клячъ трое, коров, двое; Войтех, Римонис, з , сынми, волока; Петр, Ровг о н и с з , сынми. волока, на той волод
волов, пара, клявъ двое, корова одна;
Янъ Краковонис, ' У л и с Двилинкговнсъ, волока, на той волод
кляч, двое; Кгрикг,
Двилинконпс, Иачюсъ Кгявчунисъ, волока,. на той волод клячъ двое; Воигехъ іомаш в , Петр, Томкунасъ, волока, на той волод кляч, двое; Шоманъ Латвисъ, Герман,
Бейнаронис, волока, на той волод клячъ двое; Юркгисъ Винкшна, волоки дв , на той
воюц воловъ п а р , семь, коров, три, кляч, шестеро; тот, же Юркгисъ Винкшна, волока новопринятая; Балтромей Чеианонисъ, Янушко Нацонпсъ, волока, на той волод ,
воловъ пара, кляч, двое, корова одна; Юркі-исъ Скабшнисъ, полъ волоки, на той пол,
волоки кляча одна; Кгавеинсь Елонюнчсъ, полъ волоки ново принятая; Николаи Двшонисъ Ганскгинъ ЛатвеЁлис, волока, на той волод
клячъ двое, коровъ дв ; Павел,
Нетронис Я н и с Яникунас, волока, па той волод клячъ двое, коровъ дв ; Кгавенаеъ
Бловювисъ въ братом, своим, Петром,, волока, на той волод волов, п а р , дв , коровъ
чотыри, клячъ шестеро; Янушко, Роман, Мадонис. братья, волока, на той волоц кляч,
трое, волов, пара; Николай Скайбюинсъ, Я н , Ведулюнисъ, волока па той волоц клячъ
чотыри: Навелъ Риописъ, Якубъ Миколаюнъ,. ваюка, на той волод воловъ пара, клячъ
четверо, коровъ дв ; Отавюаь Я н о ш . с , войтъ, з , братом, своимъ Волындомъ, волока,
на той волод
воловъ парь дв , коров, пять, клячъ шестеро; Янпкъ Довкгучонис зъ
сынми, волока, на той волоц волов, нара, клячъ трое, коровъ дв ; Шимонъ Вавакгуяасъ,
зъ сынми, волока, на той волоц
клячъ трое; Янисъ Петрашунасъ, зъ сынми, волока,
на той волоц
воловъ п а р , три, коровъ три, клячъ десятеро; Яникъ Допкунасъ
зъ
сынми, волока, ва той волод
воловъ паръ дв , коровъ дв , клячъ трое; Андрей Ьуткунасъ, Якуб, Петронисъ, волока, на той волод
воловъ пара, воровъ три, влячъ чотыри;
67
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Подовкгасъ Миколаюнъ, зъ братомъ своимъ Яномъ, волока, на той волоц Р.ОЛОВЪ паръ
дв . клячъ трое, коровъ дв ; Шимасъ Бутвилонисъ, зъ сынми, волока, на той волоц ,
воловъ паръ дв , клячъ трое; Матей Яцюнасъ зъ сними, волока, па той волоц воловъ
пара, клячъ трое, корова одна; Янъ Чепаиюнисъ, зъ сынми. волока, на той волоц
клячъ двое; Ручшисъ Дапкунасъ, зъ братомъ своимъ Матеемъ, волока новопринятая; Янъ
Мартинонисъ, Матей Ющонасъ, волока новопринятая; Яникъ Дапкунасъ, Микелъ Кгрнкгонпсъ, волока новопринятая.
Заст нокъ ку тому селу належачій, прозываемый Ушимтинисъ, которого заст нку
воловъ леветь пов даютъ быть, который заст нокъ концомъ однимъ лежитъ при концу
пшуровъ того селя Кемянъ, друпшъ концомъ прилеглый ку к г р у и т о м ъ подданыхъ его
королевское милости села Друкювъ, бокомъ однииъ прилеглый ку кгрунтомъ ихъ милости
паповъ Сологубовъ іш нья Помужского, a друпімъ бокомъ прилеглый ку кгрунтомъ поддаиыхъ пана Довкгирдовыхъ села Кибуровъ, ст ны певное и копцовъ зъ бововъ об юхъ
и съ концовъ н тъ, одно границы певные ручайми и межами певньши.
Имена тыхъ шшаныхъ, которые на томъ заст пку домами седятъ, то есть меновцте: напередъЯнъ Юркпонисъ, который зъ обрубу своего платнтъ копу, грошей тридцать
пять, овса бочку; Мачусъ Ротвунасъ, Павелъ Мачулонисъ, Юхно Нарбутонисъ, Мачусъ
Жидисъ. тые вси зъ обрубу своего платятъ копъ чотыри, овса бочокъ дв ; Чепъ Андреюнасъ, Чепъ Якубанисъ, ендрихъ Пинтулонисъ, Якубъ а Матуль Беикуны, Волынцюсъ
Валентонисъ, Юригисъ Саркгунисъ, Чепъ Уцкуръ,— тые уси зъ обрубу своего платятъ
копъ три и грошей тридцать, овса бочки дв ; Юхно Кгавенонисъ, Якубъ Юхнонисъ,
Ункеішюсъ Юхнонисъ, Юркгисъ Кгравусъ, уси съ того обрубу своего платятъ копъ
три, кгрошей тридцать, овса бочки дв ; . • . *) Якубонисъ, Микелъ Дапшонисъ, Янъ
Явубоннсъ, Валюсъ Якубонисъ, Микелъ Паншонисъ, Япъ Якубовисъ, Вамосъ Якубонисъ
съ того обрубу своего платятъ копъ три, грошей тридцать, овса бочки дв ; Янъ Ромасконисъ, Станюлшъ Чепаношісъ, Теиисъ Твачъ, съ того обрубу своего платятъ копъ
три. кгрошей тридцать, овса бочки дв ; Н мецъ и Сова зъ обрубу своего платятъ копъ
три^ грошей тридцать, овса бочки дв ; Кгавепасъ а Павелъ Пемпены зъ обрубу своего
платятъ копъ три, овса бочки дв ; Чепъ Юдзюиисъ моркговъ три—грошей тридцать нлатптъ. Съ которого села Кемянъ зъ воловъ сгарыхъ и новыхъ принятыхъ и зъ заст нкомъ цннгау готового гроша на вожднй рокъ чинитъ копъ дв ст тридцать пять, грота
дна. овса бочокъ ст,о деветьдесятъ шесть, льиу дв тисечи и семьсотъ. Которую повиино.-ть и маетность тыхъ поддаішхъ ого королевское милости села Кемян-кого, лежачиго
у пов т Упктскомъ, достаточне списавши, ::а очоішстымъ а устиымъ сознаньеиъ шиіта
КемянсЕого Отанюля Яновича и усихъ подданыхъ того села Кемянского передо мною
Яномъ Д вочкою,—дворениномъ его королевское милости и нередъ дв ма воипыии госиодарскими пов ту Упитского—Криштофомъ Матеевичомъ, Лавриномъ Миколаевичомъ, будучихи мн зъ уряду кгродского Уиитсворо па росираву придаиымъ, u передъ стороною людьми добрыми, земяны господарскими нов ту Уиитсвого—паномъ Валтромеемъ

*) Слово выцв ло, нельзя прочитать.
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Станиславовичи^, паномъ Венцлавомъ Яновичомъ Александровича, паномъ Яномъ Миколаевичомъ, паном. Григорьев Куошлевскимъ а паномъ Стефаномъ Яновичожъ сесь мои
реестръ подъ печатью моею u съ поднисомъ рукъ ихъ а под* печатыш стороны людей
добрычъ -п съ подписи рукъ ихъ, хто зъ: нихъ писати уй лъ, справивши для памети и
пришлого часу, ку заішсанью до квнгъ кгродскихъ Упитскихъ далъ есми. Писанъ въ
к і я н а х ъ году) м сеца авншъ писаного. У того реестру печатей сполна- прихисненыхъ
осаь и подішсъ рукъ въ тые слова: Jan Dziewoczka ręką swą własną. Krzysztoph Macieiewicz-'woźny Upicki ręką swą. Лавринъ Миколаевичъ-возный Уппсмй рукою своею
подписалъ БалтромеЙ Оганпславовичъ Кгинейтъ рукою своею, подписал*. Wacław Aliexandiwicz ręką swą. Грчгорей Кушелевскій рувую властною. Stephan Janowicz ręk.
swą własną. Которое тое ихъ добровольное сознанье я тотъ листа есть до вннгъ кгродскихъ Упитскихъ ;іаписанъ.

1595 г., Септября 11 дня.
Нзъ рукониснаго отд ленія Виденской публичной бнбліотеки. (Отд дъ ннвентарей).

72. Инвентарь села Ж мелянъ, отданнаго Иваномъ Карломъ Ходк внч мъ въ заставное влад ні Галыпк Войниной.
Inwentarz spisany poddanych wszytkiego sioła Zemelan, dany odemnie Jana Carola
Chodkiewicza-hrabi naBychowie, ze Szldowa у Myszy, przy liście zapisie moim, na urzędzie
zeznanym wielmożney jey mczy paniey Haisce Sebestyanownie Kiestortownie Siemionowey
Woyniney-casztelanowey Mscisławskiey, starościney Pomorskiey, Polongowskiey у Gorzdowskiey które to sioło Zemelany ia Jan Karol Chodkiewicz, gdy będę chciał iey mscy summę
meniedzv w liście zapisie moim opisaną oddawać, mam jey mscy oznaymic za dwanaście
niedziel "postępkiem tym, iako o oznaymieniu w liście zapisie moim opisano iest; wedle
którego inwentarzu poddani tego sioła Zemelanskiego cinsze płacie, pożytki dawać у powinności pełnie mayą У powinni będą iey mści, iako niżey opisano iest, a mianowice:
s każdey włoki osiadłey gołego pieniężnego płatu trzy kopy groszy у cztyrdziesci groszy
liczby. Litewskiey porządkiem thym? to iesth:
.
1) Stanisław Gaudutaytis , Janem Wilknostraytem, włoka 1; 2) Jurgis Brusd.las
s Piotrem в Kiestaycziem maią .rez dwie, a trzeeia pusta; 3) Andrzey Sieraybs zMifaelem
Letwinem włoka V 4) Janutle Mieczkaytis z Woyciechem bratem, włoka 1; 5) Jur g l s
Drabaitis' Z Matuciem Kientayeziem, włoka l ; 6) Janutis Kuisaytis z Kasperem Jurgaycziem, włoka 1; 7) Sczepan Munczaytis, Janucz Sekielaitis, włoka 1; 8) Kasper Ueczaytis, Antoni Zilokaitis, włoka 1; 9) Satkus a Grigucz, krawiec, włoka 1; Ю) Szepucz
W Ikaytis z Jargiem Brnzdikaycziem, włoka 1; 11) Jacub Wilkaitis z bratem, włoka 1;
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12) Woycziech Bredaytis z Janucziem Wilknostraicziem, włoka 1; 13) Marcia Jakubaytis
s Piotrem Antuzayciem, włoka 1; 14) Nikiel Kroi s Sczepanem Lidziein, włoka 1; 15)
Stanisław Petroszaytis z Jakubem Podolskim, włoka 1; 16) Matuc Jonaytis, włoka 1;
17) Mikolay Gudaytis z Janem Naycziem, włoka 1; 18) JanZwiginis z Stanisławem Woytechaycziem, włoka 1; 19) Szepuc Pulkielaytis z Macieiem Kieludziem, włoka 1; 20) Baltutis Kierklaytis z bratem, włoka 1.
• :
Druga strona tego sioła: 21) Baltromiey Telayzos z Stanisławem Petroszayeiem, wł. 1;
22) Baltutis Nizokaytis z Balteiem Jurgaicziem, włoka 1; 23) Sczepan Kienczaytis zsinem,
włoka • 1; 24) Bruz Balteaytis z Marcinem Urbaycziem, włoka 1; 25) Nolutis z Janem
Skiplaycziem, włoka 1; 26) Matutis Jonaytis z Gutaycziem, włoka 1; 27) Jakub Zuilkaitis, Magy Witkaytis, włoka 1; 28) Luca Galaytis, Stanisław Woycziechaytis, włoka 1;
29) Baltrutis Jurgaitis z Baltromieiem Więckaiciem a s Kasperem "Witkaycziem, włoka 1;
30) Jurgis Drabaytis, z Sczepucziem Kienczaycziem, z Woycziechem Miskaycziem, wł. Ц
31) Woycziech Krugiel z Sczepucziem, z Wiekiem, włoka 1; 32) Baltromiey Stekaytis
z Janucziem Romontaycziem, dwie ręzy włoki, a trzecia pusta; 33) Petrutis Janelaytis
z bratem, włoka 1; 34) Stanisław Kowal s Petrucziem Janelaycziem a z Woycziecheia
Kontronaycziem, włoka 1; 35) Szeputis Jurgaitis, ławnik, włoka 1;'} 36) Stasus Bruzaytis
z Janem Kilokaycziem, włoka, 1; 37) Petratis Pacaytis, włoka 1; 38) Kasper Judkaitis
z Macieiem Bruzaycziem, włoka 1; 39) Bruzos Baltaytis z Woycziechem Bruzaycziem,
włoka 1; 40) Stanisław Gawdutaytis z bratem Baltuczem z Baltromieiem Stekaycziem,
włoka 1.
W tem że siele karczmy dwie, s których płacą, z iedney Woyciech kop 4 daie,
a z drugiey Matuc Jonaytis płaczi kop 1; przy tymże siele zaścianki 2, z iednego placzi
wszytko sioło kop 6, a z drugiego zaścianku, na ktorem siedzi Stanisław Stabrukaytis,
płaczi kop 3, groszy 10.
Powinność stucyi z włok thego sioła: z sześciu włok beczka żitha у ięczmienia beczka,
ze dwu włok beczka owsa у gęsz, z iedney włoki woz syana, 20 garści lnu, kur ieden
у iaiec dziesyec; a od they powinności stacyney ławnik wolny.
I na to ja Jan Carol Chodkiewicz—hrabia na Byehowie, ze Szklowa у Myszy, dałem
ten moy inwentarz przy liście zapisie moym na urzędzie zeznanym yey mośczy paniey
Halsce Sebestyanownie Kiestortownie Siemionowey Woyniney—casztelanowey Mscisławskiey,
starościney Pomorskiey, Polongowskiey у Gorzdowskiey, pod pieczęcyą inoyą у s podpisem
ręki mey własney pismem polskim. Pisań Wolkowysku, roku od narodzenia Syna Bożego
tysiąc piccseth dziewięćdziesiąt piątego, myesiąca Septembra osmnastego dnia. Jan Karol
Chodkiewycz m. pp.
(М сто печати па кустодіи).

1595 г., Сентября 21 дня.
И » адовой книги Россіенскаго зеискаго суда за 1595 г., X 14600, л. 94-97.
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„ аведевья хоего, огь »еве Андрея Я-овв-а Кграяовового, 5 еиен» В а госводарZZ
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-534Петруть а Юзефъ, дочка Барбара; Юркгухь Наркайтиеъ, зъ жоною, сыновъ Николай а
Щефааъ, волока одна ос лая; Нарко Щепутайтисъ, зъ жоною, сынъ Михалъ, дочки Анута
и Дорота;' Щепуть Станайтисъ, зъ жоною, сыновъ Щасный. Андрей а Урбапъ, дочки
Кристина, Едвига а Зофия, волока одна ос лая; Размусъ Рішкайтисъ, зъ жоною, сыновъ
Яронимъ, Янъ а Николай, дочки Сицилія a Зофія, волока одна ос лая; Шимъ Петькайтисъ, зъ жоною, сыновъ Янъ а Михалъ, дочки Носта а Оршуля; Матей Кгайжайтисъ,
зъ жоною, сыновъ его Валентынъ, Янъ, Касперъ, Щефанъ, Яруть а Кгригуть, дочки
Марина, Дорота, Алена, волока одна ос лая; Андрей Печулайтисъ, боярынь прихожій,
зъ жоною, пасынокъ его Николай отчичъ а пасербица Катерина и Марина; Стасъ Нарвилайтисъ, зъ жоною, дочка Дорота, волока одна ос лая; Станиславъ Юдикисъ,' зъ жопою,
сыновъ его Мартинъ, Войтехъ а Адамъ, волока одна ос лая; Адамъ Петкайтисъ, зъ жоною, сынъ Махалъ, дочка Едвига; Якубъ Наркайтисъ, зъ жоною, сынъ Войтехъ, дочки
Крыстына а Едвига, волока одна ос лая; Мартинъ Банайтисъ, зъ братоиъ Адамомъ,
сестра Дорота и матка ихъ; Юркгель Янушайтисъ, зъ жоною, дочки Катарина а Альжбета, волока одна ос лая; Януть Ясайтисъ, зъ жоною, сыновъ Амбросъ, Кгрикгуть а
Крыкгалъ; Павелъ Балтрушайтисъ, зъ жоною, пасынки его Амбросъ а Бальтромей, пачерицы Ягнешка а Носта; Петръ Вежайтисъ, зъ жоною, волока одна ос лая; Станисъ
Репшайтисъ зъ жоною, сыновъ его Станиславу Кгрыкгуть а Мартинъ; Мартинъ Кутурайтисъ зъ жоною, сыновъ Станиславъ а Стась, дочка Крыстина, волока одна ос лая; Стась
Рудакъ зъ жоною, сыновъ Себестіянъ a Флоріянъ, дочка Полонія, волока одна ое лая;
Кгрыкгаль Петрыкайтисъ, зъ жоною, сынъ Амброжей, дочки Зофія, Анута, Дорота, Едвига
а Барбара; Андрей Микелайтисъ. зъ жоною, сынъ Юргуть, дочка Носта, волока одна
ос лая; Петько Кгрыцайтисъ, зъ жоною; Миволай Станайтисъ, зъ жоною, волока одна
ос лая; волока пустая, на дань принятая одна; Станюлисъ Юркгайтисъ, зъ жоною, сыновъ
его Брыштофъ, Давринъ а Николай, дочки Макгрета а Крыстина; Матей Янойтисъ, зъ
жоною, сынъ Янъ, дочка Алжбета, волока одна ос лая; волока пустая на дань принятая
одна. Другое село Жемовяны, въ нимъ волокъ ос лыхъ семь, то есть: Янъ Щефаыовичъ,
зъ жоною, дочка Дорота, волока одна ос лая; Кгрыгуть Щефановичъ, зъ маткою, волока
одна ос лая; Матысъ Щефаповичъ, зъ жоною, сынъ Крыштофъ, дочки Дорота и Зофія,
волока одна ос лая; Щепуть Натіяйтисъ, зъ жоною, сынъ Андрей, дочки Накгдалана
и Зофія, волока одна ос лая; Матей Янайтисъ, зъ жоною, сыновъ Войтехъ а Николай,
дочки Дорота а Ульяна, волока одна ос лая; Януть Яцелайтисъ, зъ жоною, сынъ Павелъ,
дочка Ядвига, волока одна ос лая; Павелъ Лукащайтисъ, зъ жоною, сыновъ Юрко а Адамъ,
дочки Анута а Катерина, волока одна ос лая. При томъ сел Жемовянъ есть заст иокъ
подле ст ны Іенкгайлевъ, называемый Шотаспаметесъ; дани даютъ грошей сорокъ. Третее
село Упты, въ нимъ волокъ двадцать, то есть: Якугь Янайтисъ, зъ жоною, сынъ Щасный,
дочка Анна; Валтромей Будрайтисъ, зъ жоною, сыновъ Адамъ а Амброжей, дочки Катерина, Егендрута a Зофія; Михалъ Кгедайтисъ, зъ жоною, дочка Зофія, волока однаос лая;
Балтромей Печулайтасъ, зъ жоною, сыновъ Войтехъ а Юрвгисъ; Кгрыцъ Печулайтисъ,
зъ «оною, сынъ Янъ. дочка Крыстыва, волока одна ос лая; Амбросъ Станвайтись, зъ
жоною, дотки Касюхна, Катарина а Луца; Балтромей Вайткайтисъ, зъ жоною, волока
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одна ос лая; Якубъ Станиславович*, зъ жоною, сыновъ его Щефанъ а Миколай, дочки
Ягнешка, Макгрета а Анута; Петруть Станиславайтисъ, зъ жоною, сынъ Адамъ а пачерицы его приведение дв , волока одна ос дая; Матей Петькайтисъ, зъ жоною, сыновъ его
Янъ, Урбанъ, Януть, Щасный и Алеква, дочка Барбара; Мпкуть Петькайтисъ, зъ жоною,
сыновъ его Кгрыкгалъ, Миколай а Матысъ, волока одна ос лая; волока пустая на дань
принятая одна; Касперъ Бернотайтисъ, зъ жоною, сыновъ его Амброжей, Миколай а
Юзефъ, дочки Акгата, Марина и Акгата, волока ос лая одна; Тоиатъ Мацайтисъ, зъ
жоною, сыновъ его Матысъ а Кгрыкгуть, дочки Зофія, Дорота а Ульяна; Щефанъ Якубайтисъ, зъ жоною, прихожій, ш н ъ Януть, волока одна ос лая; Юрко Андречайтисъ, зъ
жоною сыновъ его Янъ, Кгрыкгаль а Амброжей, волоки ос лые дв ; Петръ Щефановичъ,
зъ жопою, сынъ Михаль, дочки Марина а Барбара, волока одна ос лая; волока пустая
на дань принятая одна; Пашко Клубайтисъ, зъ жоною, сыновъ его Матысъ а Балтромей,
дочки Уіьяна а Наста, полъ волоки ос лая, другая полъ волоки пуста, на дань принята
есть- Янъ Пиктутайтисъ. зъ жоною, сыновъ его Щепуть, Кгрыгуть, Януть а Андрей,
дочки Анута и Дорота; Валисъ Павилойтисъ, зъ жоною, дочки Зофія, Марына; Мартинъ
Павилойтисъ. зъ жоною, волока одна ос лая; Войтко Шедвидайтисъ, зъ жоною, сыновъ
его Урбанъ и Кгрыкгуть, дочки три Альжбета, Кгендрута а Носта; Миколай Матеяйтисъ,
зъ жоною, сыновъ его Балтромей, Адамъ а Авкгуштынъ, волока одна ос лая; Петрикъ
Шедвидайтисъ, въ жоною; Якубъ Щепутайтисъ Прейкуръ, зъ жоною, пачерицы его Марина и Дорота, волока одна ос лая; Януть Андрейкайтисъ, зъ жоною, сыновъ его Войтехъ, Балтруть, Кгрыкгуть а Матысъ, дочки Касюта а Занюля; Войтько Юркгелайтисъ,
зъ жоною, сыновъ его Януть а Валентынъ, волока одна ос лая; Кгрыцъ Щепутайтисъ, зъ
жоною, сынъ Миколай, дочка Макгдута; Валентынъ Момайсаласъ, зъ жоною, сынъ Амброжей, 'дочка Анна, волока одна ос лая; Станюлисъ Мотеяйтисъ, зъ жоною, сыновъ его
Ясюлисъ, Миколай, Юркгуть, Касперъ, Матысъ а Янъ, дочка Марина, волока одна ос лая;
Матей Шедвидайтисъ, зъ жоною; Якубъ Поцайтисъ, прихожій, зъ жоною, дочки дв ; Павликъ Нечулайтисъ. зъ жоною, волока одна ос лая. При тымъ сел Упины, надъ р кою
Упиною, подле могилы есть заст нокъ, названый Антупинасъ-Тильту. Платить Юрко
Андречайтисъ грошей иетьнадцать. Четвертое село Бестевъ, вънимъ волокъ шесть: Миколай
Тамогаайтисъ въ жоною, дочка его Дорота; Юрко а Войтехъ Томашойте. зъ маткою, волока одна ос лаа; Янъ Рымкайтисъ, зъ жоною, сыновъ его Валентинъ а Кгрыкгуть, дочка
Кгендрута- Амброгъ Бернотайтисъ, зъ жоною. дочовъ его Дорога, Ядвига, Крыстына,
Авкгута а Ашбета, волова одна ос лая; Стась Яцайтисъ, зъ жоною, дочки его Носта,
Марина, Зофія а Алжбега; Петруть Янайтисъ, зъ жоною, сыиовъ его Кршптовъ, Матысъ
а Щеиуть дочки Дорота а Макгдута, волока одна ос лая; Павелъ Рекашайхасъ, зъ жопою, сынъ Касперъ, дочки Макгрета а Дорота; Кгрыкгаль Рекашайтисъ, съ жоною, сыновъ
его Мартинъ а Юрисъ, дочки Зофія, Касюта, Крыстына а Дорота, волока одна ос лая;
Мартннъ Будрайтисъ. »ъ жоеою, сниъ Миколай, дочовъ Алена, Акгата а Макгда; Януть
Будрайтисъ, зъ жопою, сынъ Щефанъ, дочки Кгендрута а Носта, волока одна ос лая;
Янолисъ Балтерайтисъ,' зъ жоною, сыновъ его Авюуштннъ а Лавринъ; Якулисъ Вальверяйтисъ, зъ жоною, сынъ Войтехъ; Анброеь Римкаітисъ, зъ жоною, сынъ Станиславъ»
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дочка Крыстына, волока одна ос лая. При тымъ сел Бестевъ есть заст нокъ, называемый
Упинасъ-Скаігшле; платятъ зъ него гроши сорокъ. Дворец* того им нья Дырвянского,
называемый Дырвяны, надъ Упиною, гд передъ тымъ будованье дворное и гуменное было.
Т о все съ пашнею дворною, зо всими кгрунты, ку тому фольварку здавна и теперь належачими ей милости паней Барбар Товтковн подалъ есми на в чность. Ку тому притомъ
же дворцу Дырвянскомъ, подле ст ны волокъ села Упшш, при ст н Шуйпалевъ и подле
ст ны Кгинтеневъ есть заст нокъ на моркги рози роный, называемый ПІурпловки, держить
село Упины, платятъ копъ дв , грошей семь. Ку тому суть волоки вым роные с ножатей
и л совъ волокъ шесть, называемые Плиты, съ которыхъ платятъ тые же подданные Дырвянскіе по гроши пятидесяти А до того усимъ чотыромъ селамъ суть наддавки наданые
и выгоны при кождомъ&л для паши быдла приданые. А што се розешло людей иоихъ, черезъ
мене в домыхъ, съ тыхъ селъ помененыхъ Дырвяасвихъ: зъ села Упины-Адамъ Андреяйтисъ,
который, зашодшій ос лость принявшій м шваегь въм ст Авменахъ, зъ звоною и зъ д тьшг
a другій зъ села Жемовянъ—Станиславъ Ейчайтисъ. зъ жопою и зъ д тьми зашодшій до
м стечка Лукницкого князя бискупа Жомойтского м шкаетъ; тыеобадва верху помененые подданые отчичи властные ус хъ насъ братьи .им нья Дырвянского суть, а ииншые люди подданые мои, къ тому им нью Дырвянскому здавна и теперь приналежачые, што поутекали,
будучи въ застав отъ небощика пана отца моего пана Яна Кградовскаго пану Станиславу
Скашевскому заведеныи, а по смерти пана Станислава Скашевского за держанья пана
Яна Скашевского, пана Дукаша Ждана, пана Томаша Кгосинского и ее милости самой
паней Барбары, гд колвекъ за кого се заложили. На то я Андрей Кградовскій всякую
зуполную моцъ ей милости паней Барбар
Товтковн
ку всякому одысканыо тыхъ подданыхъ и в чному держанью и шафовапыо далъ есми. Которое жъ тое помененное отъ
мене на в чность проданое им нье мое, яко кгрунты дворные, оремые и неоремые, такъ
села людьми ос лые, ихъ самихъ, жоны, д ти и потомки пхъ и вси маетности ихъ зо
всими кгрунты, на которыхъ тые подданые седять, зъ заст нки, моркги, волоки, называемы
Плиты, наддавши пруты, выгоны, огуломъ все отъ мала до велика, яко верху, помененые
и еепомененые и што се колвекъ меновите не доложило, все то ей милости паней Барбар Товтковн передъ вознымъ земли Жомойтское, волости Ро.:енское, Петромъ Явмонтомъ и передъ стороною людьми добрыми водле листу запису моего продажного в чистого,
отъ мене ей милости паней Барбар Товтвовн
на то даного, все то завелъ и на в чность м ть и шафовать поступилъ и подалъ есьми, а я самъ в чне того всего вырекаю
и вырексе есьми. И на томъ далъ ей милости паней Барбар
Станиславовн Товтковн ,
д темъ и потомкомъ ее милости сесь мой реестръ увяжчій, альбо инвентарь подъ моею
печатью и подписомъ руки моее писмомъ польским*, а подъ печатьми и подписы рукъ
зацныхъ пановъ, при той всей справ обличив былыхъ, ихъ милости пана Станислава
Пукшты Клаузигейловича—хоружого Волковыского, пана Яна Скашевского а пана Аввгуштына Кгинбута. Писанъ въ Дырвянахъ, году, • м сеца и дня вышей писаного, то есть
году ттет пятьсот* девтъдесятъ пятою, м сеца Сеитебра двадцать первого дня. У
того реестру, альбо инвентару печатей притисненыхъ чотыри, а подписы рувъ тыми словы:
Andrzey Janowicz Gradowski v%ką własthna. podpisał. Pieczętharz ustnie proszony Stam-
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sław Pukszta Klawsgielowicz-chorązy Wólko wysK ręką swą. Pieczetarz, ustnie uproszony
od pana Gradowskiego, Jan Skaszewski ręką. Устне упрошоный. Авкгуштынъ Кгинбутъ
рукою своею. Который жъ тотъ инвентарь мененый есть до книгъ земскихъ • Жоноитскихъ
уписанъ.

1596 г., Января 19 дня.
Изъ рукописна™ отд денія Виленской публичной библіотеки. (Отд лъ инвентарей)

74 Инвентарь ин нія Лососны, вь Слонимскомъ пов т , составленный Александрою Тышкевичовною Язловецкою при застав его Семену Цывинскому.

Инвентаръ списанъя тыхъ людей подданыхъ моихъ Іосотнскпхъ,
винностей ихъ вшелявихъ,
Снятынска, Сокальска

штомъ Я, Александра Тнгакеішчовна

и Чирвоновгродсва,

въ певной суи

кгрунтовъ

и по-

Язловецка-старостина

пенезей у дванадцати сотъ

копахъ грошей его милости пану .Шиманови Цывинскому—войскому пов ту Волвовыйского,
заставила и яерезъ возного подаіа

и поступила;

а то есть:

двора моего Лососинского прислухаючихъ, меновите: въ сел
Банковской и въ сел

Воли

въ трехъ селахъ моихъ, до
Бажовичахъ,

въ сел

Воли

Романской.

Село

Вайковичи.

Гринь Пухнаревичъ, волока осадная, повиненъ зъ нее платить въ кождый рокъ грошей копъ дв , а иншихъ повинностей полнить не маетъ, одно въ ловы ходить повиненъ;
Васиіь Макпдоновичъ а Степанъ Олябовичъ, волока; Андрей Муравка а Федоръ Давидовичъ волока; тотъ же Андрей Муравка, полъ волоки; Федоръ Манцевичъ, подъ волоки;
Давидъ Манцевичъ, полъ волоки; Микита Манцевичъ, полъ волоки; Янко Рудевцевичъ,
полъ волоки- Онанья Барановичъ, полъ волоки; Игнатъ Носъ, волока; Ворисъ • Пухнар вичъ волоо- Пилипъ Щепановичъ, подъ волоки; Моисей Д е и е п к о - п ь , полъ волоки;
Лукьянъ Демешковичь, полъ волоки; Юрьевая вдова, волоп; -Евтухъ хМанцевичъ п а и . в о локи; Кондриъ Бабичъ, полъ волоки; Андрей Рудевцевичъ а Янко, волока; Олекс й а
Ярома МоАнчии, волока; П а р х о » Колачевичъ, волока; Марко Илкевичъ, поіъ волоки;
Гринь Жуковичъ, полъ волоки; Огась Рудевцевичъ, полъ волоки; Демешко Курьяновичъ,
полъ волоки; Савка Ходоровичъ, полъ волоки; Наумъ Барановичъ, полъ волоки; Левой*
Ходоровичь, полъ волоки; Еурьяновая Петруша, полъ волоки; Богданъ Головеіко, волока;
Марко Жуковичъ, полъ волоки; Денисъ а Микити Соколовъ, волока, шнуры два, 2 1 .
Съ тыхъ волокъ повиннк платать цыншу въ кождый рокъ по грошей сорокъ пять
литовскихъ, льнованого зъ волоки гроши два и пенези чотыри, дявла подъ бочки овса,
гусь одна зъ двухъ волокъ, яецъ десеть зъ волоки, сторожу служить чергою, въ лош
68
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ходить, службы служить въ Еождой пед ли по три дни, толокъ л т служить, на паренину орать чотыри дни, на гречку або на зябль два дни, жать шесть дней, хм лю давать
по трусц , хто его у себе маетъ.

Село

Воля.

Ивана Мокеевича, волока осадна, на двухъ копахъ грошей цыншу; Игната Жуковича, волока; Ивана Ходоровича, волока осадна, на двухъ копахъ грошей цыншу; Щепана Жуковича, волока; Ивана Онопреевича, волока; Петра а Матея Федоровичовъ, волока;
Якуба Еулаковича, зъ сыномъ Петроиъ, волока; Трохима Олехновича а Остапка, волока;
Овдотьи Якимчое, волока; Федька Еоколовича, волока; Федора Федюковича, волока; Гаврила
Малафеевича, волока; Кондрата Малафеевича а Стася Юдевича, волока; Войтеха Янцевича a пріймака, волока; Опанаса Коколовича, волока; Петра Ивановича а Василья,
волока; Гришка Дурейковича, волока; Данила Лихограя, волока; Микиты Жарноклевовича,
волока' на служб дойлидской; Сезеня Ивановича, волока; Радивона Коптюга а Матфея
Ивановича, волока; Дениса Домановача, волока; Ждана Велетовича, полъ волоки: 22 з.
Съ тыхъ волокъ повинни платить цыншу въ кождый рокъ по коп грошей литовскихъ, льнованого по гроши два и по чотыри пенези, дякла> овса полъ бочки зъ ЕОЛОКИ,
яецъ десеть, гусь одна зъ двухъ волокъ, хм лю по трусц давать, хто его маетъ; службы
служить въ кождый тыйдень по два дни, кромъ бронованья, бо того неповинни здавна,
толокъ служить л т , на паренину орать чотыри дни, на гречку або м шать два дни,
жать шесть дней, въ сторожу и въ ловы ходить повинни.

Село Воля Рожаиьская.
Лукашъ Лосевичъ, волока; Матей Дегтяръ, шнуръ; Данило Ермоличъ, шиуръ; Иванъ
Хотенко, шнуръ; Тимохъ Бурка, шнуръ; Ериштофа Пацуковича, шнуръ; Юрей Павловичъ, зъ братаничемъ, шнуры два; Каспра Частопьяна, шнуръ; Урбана Пацуковича,
шнуръ; Данила Мильковича а Ивана Печуры, шнуръ; Василья Бородавчича, шнуры два;
Степана Мильковича, шнуры два; Трохнма Санковича, шнуръ; Павла Пацуковича, шнуръ;
Мартина а Урбана Пацуковичовъ, шнуръ; Санца Рыбака, шнуръ.
Тыхъ повинность платить цыншу съ кождого шнура земли по двадцати грошей литовскихъ, орать і т дни чотыри, жать дней шесть, въ ловы ходить, зъ листы, гд потреба, то есть миль за десеть, або за дванадцать здить, иншихъ повинностей не повинни
полнить.

Село

Загаличи.

Тарасовая Новгородцевичъ, волока; Щепанъ а Яковъ Щебетовичи, волока; Сидорова!
Щебетовичъ, полъ волоки; Войтехъ Новикъ, полъ волоки; Тимофей Ивановичъ, полъ волоки; Семенъ Новгородцевичъ, полъ волоки; Сеиенъ Хрыстиничъ, полъ волоки; Семевъ
.Королевичъ, полъ волоки; Лукашъ Королько, полъ волоки; Остапко Ёоролевичъ, полъ волоки; Давыдъ Аксамитовичъ, полъ волоки; Иванъ Федьвовичъ, полъ волоки; Михаіло
Хрыстнничъ, волока; Гришко Ленцовичъ, волока.

- 539 Тыхъ повинность: цыншу платить въ кождый рокъ по грошей пятьдесятъ литовских*
зъ волоки, льнованого по гроши два и пенези чотыри; дякла-овса полъ бочки, яецъ
десеть, гусь зъ двухъ волокъ, хм лю труска, хто его маетъ; службы служить въ кождон
нед ли три дни; въ сторожу, въ ловы ходить повинни.
Тую всю повинность подданыхъ моихъ, его милости пану войскому заставленыхъ, на
сесь реестръ списавши, подаламъ его милости съ подписомъ руки моее власное и подъ
печатью моею, до которого за устною просьбою моею печати свое приложить и руки
власные подписать рачили ихъ милость панове пріятели мое: панъ Кондратъ Мелешко,
панъ Янъ Суходольскій, а панъ Андрей Васильевич Мизкгиръ—возный пов ту Слонимского. Писанъ въ Лососиной, року отъ нароженья ' Сына Божого тилеча пятьсотъ деветьдесятъ шестого, м сяца Генвара деветнадцатого дня. Аіехапага Tyskewywna (sic) Jazłoweczka ręką swą; Kondrat Mieleszko ręką swą; Янъ Суходольскій власная рука; Андрей
Васильевичъ Мизкгиръ—возный пов ту Слонимского, власная рука.

1596 г., Апр ля 26 дня.
Изъ актовой книги Внлкомнрскаго гродскаго суда за 1596 г., .^ 13878, л. 276—77.

75. Инвентарь им нія Видишекъ въ Вилкомирекомъ пов т , составленный по смерти Станислава Станиславовича Видискаго.
Году отъ нароженья Сына Божего тысеча пятьсотъ деветьдесятъ шостого, м сеца
Апрыля двадцать девятого дня.
На врад кгродскомъ, во двор господарскомъ Вилкомирекомъ, передо мною Малхеромъ Егинейтомъ—подстаростимъ Вилкомирскимъ, будучимъ отъ вельможного пана его
милости, пана Мартина Егедройтя—старосты Вилкомирского, державны Обельского, ставши
очевисто возный пов ту Вилкомирского Петръ Павловичъ ку записанью до внигъ кгродскихъ Вилкомирскихъ призналъ реестръ снасанья,маетности, такъ тежъ подданыхъ тяглыхъ и челеди дворной, зосталой по небощику пану Станиславу Станиславовичу Видисвомъ и по малжонц его небожчицы паней Ганн Невядомской въ им пью Виджкот,
лежачомъ въ пов т Вилкомирекомъ, належачій тотъ реестръ опекуну пану Мнколаю
Видиекому. Который тотъ реестръ вписуючи до книгъ такъ се въ соб маетъ:
Году отъ нароженья Сына Божего тысеча пятьсотъ деветьдесятъ шостого, м сеца
Апрыля двадцать шостого дня. Реестръ описанья маетности, зосталой по небожчику пану
Станиславу Станиславовичу Видискот и малжонц его небожчицы паней Ганн Невядомской
«* им нт его Виджкомъ, въ пов т Вилкомирекомъ лежачомъ. Опекунъ зосталъ панъ
Миволай Видискій, за приданьемъ и квитомъ враду кгродского Вилкомирского, при немъ
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Петру Павловичу Миндеру—возному пов ту Валкомирского н при сторон , при немъ
будучой двухъ шляхтичовъ, людей сторонныхъ, въ недостатку повинныхъ, паномъ Яномъ
Миволаевичомъ а паномъ Адамомъ Водорацкимъ.
На перв й спнсалъ поддетые того им нья Видиского, которые службою тяглою
служатъ: Андрей Матейковачъ, Янъ Матейковичъ, Кгрыкгъ а Якубъ Аибросовичи; тне
вси зъ жонами и зъ д тьми ихъ—служба цалаа; Петръ Вплькишъ, зъ жоною и зъ д тьмн
его—служба цалая. Тые три службы людей вышей мененые передо мною вознымъ и передъ стороною панъ Миколай Видискій менилъ быти вольные, никому не заставные, а
дв службы людей и бояринъ путный—пов далъ панъ Миколай Видискій,—за даньемъ
справы сус довъ своихъ, якобы м ли быть въ зостав , то есть, на перв й бояринъ путный зъ братью, на имя Станиславъ а Балтромей Николаевичи у ей милости паней Мартиновой Коморовской Біяты Кмитянки; у пана Яна Петровича полслужбы людей, на имя
Петръ Яновичъ; у князя Григорья полслужбы людей на имя Кгрык(г)ъ Османовичъ; у
пана Самуеля Скопа служба людей на име Янъ Рудисъ.—Челеди дворной: на перв й
Дорота Матеевна, у нее сыыъ одинъ, д вка одна; другій челядникъ Барбара Лотовка, у
нее сыновъ три: Ериштофъ, Мартинъ а Янъ; третій челядникъ на име Ганна Мателевна
дворна.
Будованъе въ томъ двор Видискомъ: на перв й св тлица за с ньми одна, кл ти
три, издобка одна, пекарня, стайня, одрына зъ бервеня, лазня, кухня, ворота дворные
врытые соломою и зъ осетью, одрына въ гумн , озеродовъ переплотовъ петьнадцать.
Речи рухомые: на перв й коней двое, волы два, коровъ дойныхъ шесть, телята отъ
нихъ поздыхали, овецъ двое, свиней дванасте, гусей осмеро, вуровъ дванасте; котелковъ
старыхъ меденыхъ три, скура лося, вордъ, шубка хорная фолюндишовая, кунами подшитая старая, л тникъ бурнатный адамашковый, шапка аксамитная, перстенокъ золотый
одинъ, оброчка серебраная одна, кошулька золотая одна, другая серебраная, чепецъ золотый; скрыня б лая великая одна, мисъ циновыхъ чотыри, приставечка одна, талерокъ
аиновыхъ шесть, мождчеръ одинъ, кварта цинова одна, фляша цинова одна, лоханка одна,
с дло козацкое одно. И на томъ далъ сесь реестръ подъ печатью моею возновевою и
подъ печатьми и съ подписомъ рувъ стороны звышъ помененое. Писанъ року, м сеца и
дня звышъ помененого. У того реестру печатей притисненыхъ три, а подписы рувъ
письмомъ польскииъ и русскимъ суть тыми словы подписаны: Piotrz Pawłowicz—woźny
powiatu Wilkomirzskiego; Янъ Миколаевичъ Монкевича при печати руку свою подписал*;
при печати моей руку подписалъ Адамъ Водорацкій до того реестру. Которое жъ тое
сознанье возного при рееетр уд лаеое есть до книгъ кгродскихъ Вилкомирсвихъ записано.
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1596 г., Іюля 8 дня.
Ивъ актовой книги Главнаго Лнтовскаго Трибунала, за 1705 г., № Щ л. 1530-31.

?6 Инвентарь деревни Гирокъ, въ Коконевской волости, Лидскаго пов та, составленный
при подач его Гервазію Муравицкому.
Roku tysiąc siedmsetnego piątego, miesiąca Augusta piątego dnia.
Przed nami sędziami głownemi, na trybunał w wielkim xięstwie Litewskim z woiewodztw ziem у powiatów na rok teraznieyszy tysiąc siedmsetny piąty obranemi stanowszy
ocze L u sądu patron imść pan Bonifacy Władysław Milewski-obozny Oszmianski, opowTadTy do ackt podał inwentarz, imć panu Herwazemu Murawieckiemu na rzecz w nim
X
wyrażoną dany, ad praesens imć panu Janowi Korkuciowi-horodmczemu Lidzkiemu,
,należący, który podaiąc do akt, prosił nas sądu, aby ze wszytką w mm wyraЦ
^o xiąg głównych trybunalnych spraw wieczystych przyięty у wpisany,
s\d cny p r ó s z y , wpisać do xiąg rozkazaliśmy, który wpisuiąc w xie.gi słowo

Z l £ J t £

описанья людей именъ и ихъ волокъ в, сел,

волосхи Коко^вской держав, меяе Романа Волов^а-схаросш Рогачевского и Еоняву
Lro,
пану Гарвасу Муравицкому въ року теперешнею, шсеча пятьсот деветьдесятъ
шосх М Ъ , м сяца І ш я осмого дня одъ мене Романа за одм ну поданыхъ и ваведеннхъ,
*о есть меновите: Починаючи съ конца поселенья порадкомъ того селаБирковъ, одъ земяиъ
короля его МИЛОСТИ нов ту Лидского Лунковичовъ навсходъ
- ^ ^ Г ' д в Г п е ^
Блажей Павловичъ, зъ сыномъ Криштофомъ а потужнишш своими, воловъ дв , Иетръ
Г
Ъ СЫНОМЪ волока; пустое полъ волоки; Янъ Станевичъ, полъ волоки; Окотисъ
^ Г и ,
Молока; ігрикиръ Кирко, зъ сынами, волока; Блажей съ потужникаи,
волока пустыхъ волокъ дв ; заст нокъ одинъ при концы улицы того села, при
вДоГхъ Г о Блажея Павловича ку гаю земянъ его королевской милости Лунковичов*
Г к г ~
пана Яна Марачевского им нья его Дворелншского Солтановского, вемди
ороГе съ кустовьемъ и зъ с ножатью моркговъ сто десять. На другомъ м исцу ари до2 Г »
ъ Г а е м я е ъ короля его милости Луокови.овъ и при с « поля третьего воло«
того села Кгирковъ поля оромого моргковъ сорокъ пять, a с ножати лежачое въ пущи
его милости пана Мартина Курча-старосш Веленского, им нья его милости Провож
ского, въіидскомъ пов т лежачого, надъ Палесою р кою, моржговъ сто петнадцахь; также
при тоі же пущи Еурчовой ааст нокъ Шибокирисъ вемлі as вустовьемъ моркговъ двадцать
„ л^ тимж люіьми иоменеиыми въ томъ сеі Еуиркахъ зъ тыми
КОТОРУЮ ВОЛОКЪ ДвВеТЬ И СЪ ТЫИИ ЛЮДЬМИ ИОМвтеи"'»
Г
. М па
„ я „и пожитки
выгоиомеиеными заст нками
пожніки зъ
зъ нихъ
нихъ яа Романъ Воловичъ пану•>Гарвасу _-Мурак
,.п. печатью МОРЮ и зъ подписомъ р вш мовв вдасное. Цисанъ
вицкому сесь мой реестръ съ печатью моею и лъ U^A
FJ
а п п а /

— 542 въ сел Киркахъ року, м сяца и дня звышъ писаного. U tego inwentarza przy pieczęci
podpis ręki tymi słowy: Романъ Воловичъ, власною рукою., Który to inwentarz, za podaniem przez wysz wyrażonego patrona do act, iest do xiąg głównych trybunalnych spraw
wieczystych przyięty у wpisany.

1596 г., Іюля Н дня.
Изъ актовой книги Хинскаго гродсваго суда за 1595—в г., М> 11770, д. Збв—370.

77. Инвентарь им ша Сельца и другихъ с лъ Мннскаго пов та, составленый при ввод
во влад ніе Каспара Томковвла.
Року ^афчІ (1596), м сеца Іюдя двадцатого дня.
На вряд кгродскомъ въ замку господарскомъ Меньскомъ передо мною Сымономъ
Матеевичомъ—подстаростимъ Менъскимъ, постановившисе очевисто енералъ воеводства
Меньского зъ стороною тою, которая при мн была на справ его милости пана Каспера
Томковича и малжонки его милости паней Галшки Левковичовны, сполне зъ земянами
госаодарскими воеводства Меньского, устное и очевистое сознанье свое учинивши и то его
устное сознанье своего подъ печатьми и съ подпиеами рукъ своихъ ку запнсанью до
книгъ кгродскихъ Меньскихъ подали, писаный тыми словы:
Я Василій Заблоцкій, возный и енералъ воеводства Меньского, а я Сымонъ Тросъницкій, а я Андрей Даборъ, а а Жданъ Дмитровичъ—земяне господарскіе у воеводств
Меньскомъ ос лые, сторона, которые есьмо при пану Василью Заблоцкомъ, енералу Меньсвомъ, на справ въ семъ квит увязчомъ были, сознаваемъ то тымъ нашимъ увязчимъ
квитомъ ку записанью до книгъ кгродскихъ Меньскихъ, ижъ року теперь идучого тисеча
пятьсотъ деветьдесятъ шостого, м сеца Іюля чотирнаддатого дня, будучи мн енераяомъ
приданомъ отъ суду земского Меньского, зъ роковъ земскихъ Троецкихъ, въ семъ року
деветьдесятъ шостомъ судовне отправованыхъ, на увезанье у им нье, прозываемое Сельцот, въ пов т Меньскомъ лежачое, и поданье на в чность земенину господарскому
воеводства Меньского пану Каспору Томковичу и малжонц его милости наней Альсч
Левкови(човн ) . . . *) Миволаевая . • • Сокольская и Чир . . . Тишкевичовна . . .
его милости на в чность продала, а тавъ мы верху менованые особы, будучи въ томъ им нью
Сельцы, а при насъ быдъ пріатель ее милости пани старостиное Снятынсвое панъ Станиславъ Понятовекій, который, маючи у себе злеценье дистовное, абы тое им нье Сельцо
зъ нами сполне пану Еаспору Томвовичу и малжонц его милости пани Галыпц Левковичовн на в чность въ моцъ, въ спокойное держанье и уживанье подали ихъ милости
*) Иеіл вшее въ подішяй и сто.
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пану Томковичу и малжонц его. милости, увезали въ им нью Сельцо, въ дворъ и во
вси села и приселки, къ тому им нью Сельцу належачіе, а то есть: Напервей въ
село Окулти и Заелье: Овхимъ Данцевичъ зъ снномъ Федоромъ, дымъ; Павлюкъ Овхымовичъ, зъ сынами дв ма Степаномъ а ОВХБШОМЪ, ДЫМЪ; Иванъ Овхимовичъ, зъ сынами Васильемъ и Савою, Апанасомъ а Окулого, дымъ; Иванъ Малявка, зъ сыномъ Иваномъ, дымъ; Пилипъ Овьхимовичъ, зъ сынами: Гавриломъ, Иваномъ а Васькомъ, дымъ;
Гришко Овхимовичъ, зъ сыномъ Иваномъ, дымъ; Микита Космына, зъ сынами чотырма
Отрошкомъ, Иваномъ, Михаломъ а Васильеиъ, дымъ; Омельянъ Лукьянова»» а Васко
Опонасовичъ, дымъ; Ивашко Молявка, зъ сынами трема Васильемъ, Микитою а Максимомъ, дымъ; Павлюкъ Сорока, зъ сынами дв ма Тимошкомъ а Гарасимомъ, дымъ; ПІилукъБартошевичъ, съ трема сынами Маркомъ, Михаелемъ а Федоромъ, дымъ; Петрасъ
Бартошевичъ, дымъ; Гришко а Яцукъ Б льскіе, дымъ; Даыьянъ Судникъ, зъ дв ма сынами Савою а Тишкомъ, дымъ; Михалъ Войтеховичъ, дымъ; Симанъ Занковичъ, зъ дв ма
сынами Якимомъ а Павломъ, дымъ; Артемъ Занковичъ, дымъ; Левонковичъ, зъ дв ма
сынами: Васильемъ а Васкомъ, а пасинковъ три Авъхимомъ, Алекс емъ, Иваноиъ, дымъ;
Амбросъ Куча, зъ сыномъ Иваномъ, дымъ; Степанъ Куча, съ сыномъ Сыманомъ, дымъ;
Иванъ а Сенюкъ, а Ониско, а Митко, а Тышко Кучичи, дымъ; Андрей Радюковичъ, дымъ.
Фолъваркъ и село Буславичи: Мартинъ Буракъ, зъ сыномъ . . . (Ста)ниславъ Кгинюше(вичъ) . . • (сы)ны два Миколай а Бо(рысъ) . . . Иваномъ, Матеемъ, Станислав о в ) . . • номъ, Войтехомъ, дымъ; Матей В лаш . . . Микола . . . Каспоромъ а
Янушкомъ, дымъ; Янушко Жолнеровичъ, дымъ; Андрей . . . (съ- тре)ма пасынками Стасюкомъ, Павлюкомъ а Миколаемъ, дымъ; Иванъ а Войшко, зъ сыномъ Станюкомъ, а въ
Станюка сынъ Ивашко, дымъ; Гришко Манчаковичъ/зъ чотырма сынами: зъ Ивашкомъ,
зъ Пашкомъ, зъ Андреемъ, зъ Юркомъ, дымъ; Павлюкъ Маркатько, зъ сыномъ Войтехомъ, дымъ; Павлюкъ Войшковичъ, зъ чотырма сынами: Андреемъ, Богданомъ, Лавриндмъ
а Войтехомъ, дымъ; Якубъ Жолнеровичъ а Матей Маркатьковичъ, дымъ; Болтрушъ Кадутъ, зъ сыномъ Янушкомъ, дымъ; Янушъ Коняка съ петьма сынами Миколаемъ, Петромъ, Якубомъ, Стасюкомъ и Касперомъ, дымъ; Иванъ Мотко, зъ дв ма сынами Федоромъ
и Омельяномъ, дымъ; Матей а Янукъ Трусовцы, дымъ; Стасюкъ Трусовцовичъ, зъ дв ма
сынами Андреемъ а Станиславомъ, дымъ; Пашко, дымъ.
Село Селища: Матей Шабанъ, зъ сыномъ Лукашомъ, дымъ; Якубъ Шабановичъ, зъ
дв ма сынами Мартиномъ а Войтехомъ, дымъ; Янушко Шабановичъ, зъ сыномъ Михалемъ, дымъ; Ермакъ Зяловскій, зъ сыномъ, дымъ; Гришко Кривичичъ, зъ сыномъ Федоромъ, дымъ; Василей Зяловскій, зъ сыномъ и пасынкомъ, дымъ; Кузьма Зяловскій, зъ
тремя сынам'и Маркомъ, Серг емъ а Левономъ, дымъ; Юхно Дайнюкъ, зъ шномъ Совост емъ, у того Совост я сынъ Балтромей, дымъ; Григоръ Шахмонъ, зъ сыномъ Юркомъ,
дымъ; Стасюкъ Шахмонъ, зъ дв ма сынами Андреемъ и Щаснымъ, дымъ; Матеі. МитюЕОВИЧ-Ь, зъ трема сынами Каспоромъ, Совост емъ а Криштофомъ, дымъ; Мартинъ Митюковичъ, зъ дв ма сынами Яномъ а Стасюкомъ, дымъ; Павлюкъ Глытковичъ, зъ сыномъ
Петрокомъ, дымъ; Ермоіъ съ петьма сынами Микитою, Радюкомъ, Степаномъ, Сопрономъ
а Иваномъ, дымъ.
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Gem Загородищо: Хома Шовко, зъ сыномъ Онаньею, дымъ; Омельянъ Шовко, зъ
сыномъ Михалемъ, дымъ; Федоръ Шовко, зъ сыномъ Иванцомъ, дымъ; Игнатъ Аксентевичъ, зъ. дв ма; сынами Савою а Богданомъ. дымъ; Хома а Марко Аксентеевичи .
Марка сынъ Я . . . Федоромъ, дымъ; Сава Игнатовъ, дымъ; Панкратъ . . .. нукъ Клеыята съ пасынкомъ . . . Авхимомъ а Игнатом* (сес)тренцомъ, дымъ; Васюкъ Кононовичъ, зъ двома сынами, зъ Левономъ а съ Пилипомъ,. дымъ; Войтехъ Войшко, зъ сыномъ
Лавр'иномъ, того Лаврина, сыновъ чотыри: Янукъ, Болтрушъ, Лаврпнь а Петрокъ, дыиъ;
Авъхимъ Гринцевичъ, зъ двома сынами: Павлюкомъ а Левономъ, дымъ; Иванъ Дырлодъ,
зъ четырьмя сынами Павлюкомъ а Левономъ, дымъ; Иванъ Дырлодъ, зъ чотырьма сынами
зъ Маркомъ, Васкомъ, Ярошомъ а Матвеемъ, ды(мъ); Ермакъ Кононовичъ, зъ сыномъ
Федоромъ а Данило, дымъ; Васпль Кагорть, зъ сыномъ Апанасомъ а съ пашпкомъ Мартиномъ, дымъ; Панецъ Шовковичъ, зъ трема сынами: Андреемъ, Иваномъ а Григорьемъ,
дымъ; Иванъ Бабарика, дымъ; Денисъ Руминъ, зъ дв ма сынами Степаномъ, Кгавриломъ,
дымъ; Василь Руминъ, зъ сыномъ Левономъ, дымъ.
Село Кулаки: Денисъ, Васько а Василь и Андрей Подлазниковачи, братья, дымъ;
Ходосья вдова, зъ дв ма сынами Федоромъ а Гришкомъ Игнатовичи, дымъ; Матвей Игнатовичъ, зъ трема сынами Овдеемъ, Пилппомъ а зъ Наумомъ, дымъ; Ивашко Зуй, зъ
дв ма сынами, зъ Андреемъ а Федоромъ, дымъ; Кгришко а Горапнъ Гвозды, у Гораина
сынъ одинъ Иванъ, дымъ; Корней а Васько Б ликовичи, братья, у Карнея сыны два
Федоръ а Петрокъ, дымъ; Авхимъ Еськовичъ, зъ Иваномъ Овласовичомъ шуриномъ, дымъ;
Лукша Авласовичъ, зъ сынами Левономъ а Овласомъ, дымъ; Гришко Б ликовичъ, зъ
трема сынами Михалкомъ а Харитономъ а Федоромъ, дымъ; Микита Мантыкъ, дымъ;
Федько Януковичъ, зъ сыномъ Аксеномъ, дымъ; Кузьма Аксеньтеевичъ, зъ чотырма сынами:
Павлюкомъ а Иваномъ а Ивашкомъ и Матвеемъ, дымъ; Яковъ Алала, зъ сынами дв маМихалЕОМЪ и Овхимомъ, дымъ; Сьшанъ, Ермакъ, Давидъ, Самуйло, Совостей Осташковичи, дымъ.
. Село Іагоза и дворецъ и задворки и задворцы: Федоръ Грибанъ, зъ сыномъ Купреемъ,
дыиъ; Радзюкъ Остроухъ, зъ трема сынами Павлюкомъ, Андреемъ и Семеномъ, дымъ;
Степанъ . . . дымъ; Одекс й, . . . зъ дв ма сынами Кузьмою; • . . шковичъ, зъ дв ка
сынами. . . Махцыревичъ, зъ петьма сынами Андреемъ, Максимомъ . . . ком* а-Тишкомъ, дымъ; Иванъ Коваль, зъ четырьма сынами Ивашкомъ, Михаломъ. Альхимомъ и
Онаньею, дымъ; Гришко Гнилейвовичъ, съ пасынкомъ Гришкомъ а чотырьма сынами
Ивашкомъ, Нишшоромъ, Кузьмою а Яковомъ, дымъ; Надежа Иванъ, зъ сыномъ Тарасомъ,
дымъ; Стасюкъ Плешко, зъ сыномъ Гришкомъ, дымъ; Лавринъ Гончаръ, зъ чотырьма
сынами Семеномъ а Остапомъ, Явубомъ и Харцомъ, а съ пятымъ Манькомъ, дымъ;
Наумъ Бабичичъ, дымъ; Стасюкъ Сухоносъ, дымъ; Андрей Рычиповичъ, зъ сынок* Васильемъ, дымъ; Васько С качъ, зъ дв м» сынами Гришкомъ а Ивашкомъ, дымъ; Андрей
С рачъ, зъ дв ма сынами Веремеемъ а Васильемъ, дьшъ; Матей Миволаевнчъ, зъ дв иа
сынами Шимкомъ а Болтрушомъ, дымъ; Сопронъ, Семевъ, Иіангао и Федор* Марковичи,
братья, дымъ; Иванъ Есковичъ, дымъ; Сапронъ Турко, з * дв ма сынами Гапоиомъ а
Лукьяномъ, дымъ; Иванъ С дява, зъ трема сынами Петровом*, Павлюкомъ, Радююм*,
дымъ; Денис* Юнцевичъ, зъ сынами, а Отрухимъ Руминъ, дымъ.
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Село Славогощъ: Иванъ а Мелешко а Титъ Русчичи, дымъ; Степанъ Русчичъ, зъ
дв ма сынами Гаврнломъ а Мовсеемъ, дыиъ; Радивонъ Чепляй съ трема сынами Савою, Хилииономъ а Гавриломъ, дымъ; Никипоръ Игнатовичъ, зъ сыномъ Гавриломъ, дыиъ;
Андрей Серг евачъ, дымъ; Семенъ а Микула Серг евичи — братья; у Семена сынъ
Лаворъ, дымъ; Карпека Козловичъ, зъ дв ма сынами Харитоноиъ а Захарьею, дымъ, а
Власъ Козловичъ, зъ сыномъ ІІилипомъ, дымъ; Андрей а Иванъ Косковичи, у Андрея
сынъ Федоръ изъ Дольникъ Логвинъ, дымъ, а Федоръ Король, зъ сыномъ Федоромъ,.
дымъ; Василь Коско, зъ сыномъ Гришкомъ, дымъ; Семенъ Коско, зъ дв ма сынами Яковомъ а Никитою, дымъ; Павелъ Ходоровичъ, зъ дв ма сынами: Рядикомъ а Степаномъ,
дымъ; Павелъ Петюковичъ, зъ дв ма сынами Авласомъ а Пилипомъ, дымъ; Курило Зеневичъ, зъ дв иа сынами Павлюкомъ а Мелешкомъ, дымъ; Павелъ Зеневичъ, зъ трема
сынами Маркіяномъ, Омбросомъ а Иваномъ, дымъ; Моисей а Иевъ а Давыдъ Дмитровичи, дымъ; Гринецъ Дмитровичъ, дымъ; Дашко Дмитровичъ,. зъ дв ма . . .Федоръ Кибира,
зъ сыномъ . . . зъ сыномъ Семеномъ, дымъ; . • • сынами Иваномъ а Васильемъ, дымъ;
Грвшко Жорого, зъ дв ма сынами Михалемъ а Степаномъ, а съ пасынкомъ Нестеромъ,
дымъ; Кузьма Жорого, зъ сыномъ Гришкомъ, дымъ; Курило Котовичъ, зъ братомъ Федоромъ, у Курила сыны два Илья а Курило, димъ; Демидъ Грибовичъ, зъ сыномъ Н)ркомъ, дымъ; Никипоръ Грибовнчъ, зъ дв иа сынами Кузьмою а Макаромъ; у Кузьмы
сыны два Курило а Хведько, дымъ; Василь Грибовичъ, зъ сыномъ Амбросомъ, дымъ;
Иванъ Грибовичъ, зъ братомъ Даниломъ, дымъ; Андрей а Сава Котковичи, у Андрея
сыны два Степанъ а Рядукъ, дымъ; Ермакъ Бучисовъ изъ Дольникъ Сазовъ зъ сыномъ
Павлюкомъ, дымъ; Иванъ, Сава, Мелешко а Опанасъ Захарьичи, братья, зъ сынами своими Остапкомъ а Кондратомъ, дымъ; Гришко а Матей Рабцовичи, братья, дымъ; Кузьма
Куратъ. зъ сыномъ Зеновомъ, дымъ; Радивонъ Ильичъ, зъ сыномъ Иваномъ, дымъ; Мелешко Ильичъ, зъ сыномъ Авласомъ, дымъ; Демидъ Рульчичъ, зъ сыномъ Яковомъ, дымъ;
Федько Петюковичъ, зъ дв ма сыиами Лаворомъ а Ольферомъ, дымъ; Семенъ а Яковъ
Петюковичи, братья, у Семена сыны два Семенъ а Матей, дымъ; Гринецъ а Яковъ Петюковичи, зъ сыномъ Иваномъ, дымъ; Малашъ Петюковичъ, зъ дв ма сынами Гришкомъ а
Олекс емъ, дымъ; Семенъ Тихоновачъ, зъ сыномъ Хомою, дымъ; Пилишь Федорович*,
дымъ- Маркіянъ Федоровичу зъ дв ма сынами Омельяномъ а Кондратомъ, дымъ; Федоръ
Хлор'огуличъ. зъ сыномъ Дмвтромъ, дымъ; Левонъ Дмитровичъ, зъ братомъ, дымъ. А къ
тому селу Славогощскому поле Омельникъ, которое поле Омельникъ посполу съ тымъ
селомъ Слаговощыо въ обруб и въ певныхъ границахъ есть.
Фолъваркъ и село Нивки: Маркьянъ Тишковичъ, зъ сынами дв ма Павлюкомъ а
Мартиномъ, дымъ; Иванъ Янковичъ, зъ съ трема сынами Савкою, Корнеемъ, Дмитромъ,
дымъ; Климъ а Левопъ Тншковичи а Семенъ братъ ихъ, дымъ; Янукъ Прихожій, дымъ;
Миха'лко Свирковичъ, зъ дв ма сынами Титомъ а Савою, дымъ. Въ Добренав : Михалъ
Русиновичъ, зъ чошрма сынами Лукашоаъ, Брмакомъ, Левономъ а Иваномъ, дымъ;
Хома Веремеевичъ, зъ сыномъ Алекс емъ, дымъ.
Бояре Еузовичи: Олекс й Брмаковичъ, зъ сынами Гришкомъ, Михалкомъ, Ондреемъ

а Матфеемъ; у Гришка швы три Иванъ, Сава а Трохнмъ, а въ Махалка, сына тогожь
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Алекс явого сыны. два: Кузьма а Иванъ; Василей Короткій, зъ дв ма сынами Матвеемъ
а Симаномъ; Амельянъ . . . Никитою, Симаномъ . . . (сы)нами Васильемъ а Федоромъ . . . Игнатъ Занковичъ, зъ сыномъ Мартиномъ, а Иванъ Буславскій бояринъ съ
петьма сынами Михайломъ, Авласомъ, Омельяномъ, Федоромъ, Остапомъ; Апанасъ а
Гришко а Иванъ Шукалы, братья, Васько Мартиновичъ Молоко дъ; Васько Заевкій Грудина, зъ съ трема сынами Гришкомъ, Нивипоромъ и Нестеромъ; Хведоровая Зразовая
вдова, зъ чотырма сынами Петромъ, Иваномъ, Опанаеомъ а Тишкомъ; ІІетръ Макаровичъ,
зъ дв ма сынами Сзмашкомъ а Ивашкомъ; Андрей Хоружій, зъ сыномъ Михайломъ;
Фронтъ Васидевскій, Нестеръ а Семашко Сергеевичи.
При томъ тежъ им нью церковь заложенъя светое Покровы со веими речами церковными. Стодола при гостинцу Виленскомъ надъ р чкою Лоюзинскою стоячая. Въ которое тое им нье Сельцо и у фольварки, ку тому им нью Сельцу належачіе, въ бояре
панцерные и путные, въ люди цыншовые и тяглые, въ ихъ кгрунты и во вси пожитки и
повинности ихъ, водлугъ листу ее милости пана старостиное Снятынекое продажного, на
тое им нье Сельцо пану Каспору Томковичу и малжонц его милости даного, я Василей
Заблоцкій—енералъ возный спольне съ тою шляхтою, звышь въ томъ лист
нашомъ
увяжчомъ помепеною, его милости пана Каспора Томковича и малліонку его милости
увегали, въ моцъ, въ держанье и у в чное уашванье подали и тымъ боярэмъ и иодданымъ- всимъ ихъ милости, яко пановъ отчи;шыхъ, послушнымъ быть росказали. Якожъ
епералъ и мы шляхта сторона, вси особы въ томъ квит увяжчомъ звыіпъ помененые,
вси по достатку на тотъ квитъ увяжчій списавши, подъ печатьми нашими и съ подписомъ рукъ нашихъ, которые писать ум ли, ку записаныо до кннгъ кгродскихъ Менскихъ
сознанье свое тое интромисыи вси згодне дали и сознали есьмо. Писанъ у Сельци, року
тисеча пятьсотъ деветьдесятъ шостого, м сеца Іюля чотырнадцатого дня. У того квиту
увяжчого печатей притисненыхъ чотыри, а подписъ рукъ тыми словы подписаны суть:
Василей Заблоцкій, енералъ, тотъ квитъ увяжчій рукою своею подписалъ. Symon Trosnicki
ręka, swą. podpisał. Андрей Даборъ рукою власною подписалъ . . . (Пе)тровнчъ рукою
власною подписалъ. Которое очевистое • . • сознанье . . . енерала Женского Василья
Заболоцкого и стороны шляхты, при немъ на томъ увезанью будучихъ, до книгь кгродскихъ Менскихъ и тотъ листъ увяжчій записанъ есть.
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1596 г., Октября 18 дня.
Ивъ актовой книги Россіенскаго земскаго суда за 1596 г., JS 14605, л. 265—6.

78 Разд льная запись, которою Николай Паркевичъ и жена его Софія Григорьевна Бейнартовна отдаютъ во влад ніе Мальхеру Яновичу Вурб и жен его Ев Григорьевн ,
сестр Софіи, часть своего им нія Гавръ, Гаврель, Ляль и Подубисы, въ Жомойтской
з мл .

Году

отъ нароженья Сына Божого

тисеча пятьсотъ

деветьдесятъ

шостого,

м сеца

Октебра деветнадцатого дня.
На рокахъ судовыхъ земскихъ, водлугъ статуту на завтрей по светомъ Михал
римского припалыхъ и сужоныхъ,

свята

передъ нами Себестыяномъ Себестыяновичемъ Кестор-

томъ—судьею, Петромъ Адамковичемъ—подсудкомъ,

Миколаемъ Бурбою—писаромъ, вряд-

ниви господарскими земскими Жомойтскими, постановившисе очевисто земенинъ и земянка
господарскіе земли Жомойтское

панъ Миколай Пашкевичъ

и малжонка его пани Зофія

Григорьевна Бейнартовна, опов давши, покладали реестръ списанья людей тяглыхъ, челеди
невольной, бояръ путныхъ въ гш ньяхъ Егаврахъ и Егсшрельскомъ, Лялевскомъ и Подубжкомъ
пану Мальхеру Яновичу Бурб
о томъ ширей

и малжонц

на томъ реестр

жаючи, просили,

д льчомъ описано есть,

ижъ бы былъ

въ слово такъ се въ соб

его паней Ев

Грегорьевн

досталыхъ, ЯЕО

и сами его усты своими ствер-

до книгъ земскихъ вписанъ,

которыйжъ реестръ

слово

маетъ:

Реестръ списанья бояръ путныхъ, людей тяглыхъ и данныхъ, челяди невольной дворной
въ нм ньяхъ, што отъ мене, Миколая Пашкевича, и отъ мене Зофіи Григорьевны Бейнарта,
свояку нашему

пану Малхеру Яновичу Бурб

Зофіи, паней Ев

Григорьевн

и малжонц

его милости,

a сестр

моей

Бейнарта зъ ровного и в чистого д лу на часть ихъ ми-

лости в чиымъ д ломъ отъ насъ достало.
Напервей

въ имгьнъю въ Егаврахъ

и Егаврель

людей тяглыхъ

и данныхъ:

Петръ

Жалмужигь съ Томашемъ Яновичомъ. служба; Юрьянь Бенушисъ, съ сыномъ Андреемъ,
служба; Явъ Мартиновн» а Петръ Бенушайтисъ, служба; Битутяеъ НарушаЙтысъ, зъ сынемъ Яиемъ,

Томашъ НарушаЙтысъ, сынъ Адамъ; Армаль Янайтисъ зъ сынемъ Балтро-

меемъ, служба; Матей Огувгисъ, зъ сынми, Юрій, Криштофъ, Миколай, Кгригъ Стукгисъ,
служба; Томашъ Кгайдайтисъ, Еасперъ Янайтисъ, Амбросъ Бружисъ,
Андрей,

полъ службы;

Матей Тубелишкисъ, полъ службы;

зъ сынми Лукашъ,

Яиъ Удьмайтисъ, Бадтромеж

Макгушисъ, Амбрасъ Якубовичъ, Кгригъ Еуйсисъ, того сыновъ чотыри Матутисъ, Касперъ, Янъ, Станиславъ, служба; Станиславъ Пукшисъ,

Анушисъ Андреймвичъ, служба;

Мартииъ Вилвъ, сынъ Юрій; Лукъ Степонайтисъ, зь сыномъ Станиславъ, служба; Мартивъ
Мижайтисъ, съ сывмн Амброжей,

Балтромеі;

Янъ Мижайтасъ, зъ сними Іукашъ, Раз-
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мусъ Мижайтисъ, сынъ Михалъ, Матей Крукгайтисъ, служба; Андрей Внлкайтисъ, Янъ
Швабайтисъ, служба; Кгедутисъ Сукгойлисъ, зъ сынми Лукашемъ Кгедутайтемъ; Мартинъ
Шаркайтисъ, зъ сынми три Балтромей, Адамъ а Симонъ Мартыновичи; Войтехъ Сукгойлайтисъ, зъ сынми, Амбросъ а Мартинъ, полъ службы.
Челядь Еювренска дворная: Станюль Стракгисъ, зъ жоною Луцою, сыны три Юзефъ,
Палюлисъ, Матулисъ, д вка Марина; Альжбета Сыкоровна, дочка Запута; Кристына, Ганна
Яновна, дочка Зузана. Окгродникъ на име Войтехъ Купрайтисъ, зъ жоною, сыны три
Михалъ, Абрутисъ, дочка Ганна. А зъ ровного д лу тежъ, што ми тежъ достало, пану
Малхеру Бурб , свояку нашому и паней сестр моей Зофіи паней Ев Григорьевн жонокъ и д вокъ на име Алжбета и Марина Павловны, Якгичка Трумповна, Кристына Сикоровна, Едвига Бацавна, Запута Павловна, Миколай Юрьевичъ, возница.
Люди тяглые им нъя Лялевского: Янутисъ Вайткайтисъ, Матей Урбановичъ, сынъ его
Шимонъ, служба; Матутисъ Бружайтисъ, зъ сыномъ Шимутемъ, служба; Мартинъ Петрушайтисъ, Урбанъ Бружайтисъ, зъ сыномъ Павлемъ, служба; Венцко Стасайтысъ, зъ сынми
Урбанъ, Сымонъ, Амбросъ; Павелъ Шимкайтисъ, сынъ Амбросъ, служба; Мартинъ Виснелайтисъ, зъ сынми Янъ a ІПимко, служба; Миколай Рымкайтисъ, сынъ Касперь, служба.
Челядь того им нья. Паробковъ: Руделисъ Кгрикгайтисъ, зъ жоною Доротою, зъ сыномъ Стасюлемъ и зъ дочками Ганна,
Барбара,

Мажута,

зъ сынми

Барбара,

Павлемъ,

Шимко Лавриновичъ, зъ жоною Зофіею,

Якгнешка,

Юркгутемъ,

Альжбета, Зофія—подворье',

Есюлемъ, дочка Ганна—подворье;

зъ сынми Ленартъ, Томашъ, Кгривгутисъ, Бал-

тромей, Лавринъ—подворье.
Людей тяглыхъ им иья Додубиского: Лукашъ Лукштелисъ, зъ сыномъ Балтромеемъ,
полъ службы; Юсасъ Прейкурисъ, пасынки Чепелисъ а Янъ ГІетрикайтіове; Бацелисъ
данткъ, полъ службы. Челядь того двора. Паробковъ: Валентынъ Валенчайтысъ, зъ жоною
Ганною, сынъ Шимонъ, зъ дочками Зофія, Едвига, Едюля—подворье; Янъ Вайткайтисъ,
зъ жоною Катрыною, д вка Магдалена—подворье; Кгендрута Бацовиа, сынъ Меркутисъ,
дочка Якгнешка—подворье. Которые тые вси бояре путные, люди тяглые и данные, челедь невольную, звышъ въ томъ реестр писаную, маетъ панъ Мальхеръ Яновичъ Бурба,
своякъ нашъ, малжонка его милости пани Ева Григорьевна Бейнарта, сестра моя Зофіи
, при тыхъ им ньяхъ звышъ писаныхъ ее володати, держати сами ихъ милость, д ти и потомки ихъ, справуючися въ томъ водле листовъ в чистыхъ д льчихъ, отъ насъ головныхъ
на то ихъ милости давыхъ на в чные часы. И на то я Миколай Пашкевичъ а я Зофія
Грегорьезна Бейнарта дали есьмо тотъ нашъ в чистый д льчій реестръ подъ нашими властными печатьми, съ подписью руки моей Миколая Пашкевича и подъ печатьми людей
зацныхъ, отъ насъ устне упрошоншхъ и при томъ былыхъ и цриложоныхъ земянъ господарскихъ земли Жомойтской его милости папа Станислава Б лозора—подкоморого УпитСЕОго, пана Казиаера Петровича а пана Петра Яновича. Писань въ Росейияхъ, году отъ
жароженья Сына Божого тисеча пятьсотъ деветьдесятъ шестого, м сеца Октебра осанадцатого дня. У того реестру печатей притисвеныхъ пять, а подписи рувъ тыми словы:
Mykołay Paszkewycz r§k% swą,; Stanysław Białozor ręk% swą. УпрошоныІ печатарь Ка-
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зимеръ Петровичъ подписалъ. Uproszony pieczętarz Piotrz Janowycz ręką swą. Еоторыйжъ
тотъ реестръ

ихъ звышъ менованый есть

До

ЕНИГЪ

земскихъ уписанъ,

и сесь выписъ съ книгъ подъ печатьми нашими пану Мальхеру Бурб
паней Ев

а по уписанью
и малжонц

его

есть выданъ. Писаиъ въ Росейняхъ.

1596 г., Октября 18 дня.
Изъ актовой КНИГИ Россіенскаго земскаго суда за 1596 г., № 14605, я. 273 (об.)—5.

79. Инвентарь им ній Вейнартовичъ и Гечиш къ, составленный при разд л

ихъ между

Бурбою и Пашкевичемъ.
Году

отъ нароженья Сына Божого тисеча пятьсотъ

деветьдесятъ шестого,

м сеца

Октебра деветнадцатого дня.
На рокохъ земскихъ судовыхъ, водлугъ статуту на завтрей посветомъ Михал свята
римского нрішалыхъ и сужоныхъ, иередъ нами Себестіяномъ Себестіяновичемъ Кестортомъ—
тивуномъ короля его милости Ойракгольскимъ—судьею, Петромъ Адамковичомъ—подсудкомъ а Миколаемъ Яновичомъ Бурбою—писаромъ, врадники господарскими земскпми земли
Жоыойтской, постановившисе очевисто земенинъ и земянка господарскіе земли Жомойтское,
ианъ Мальхеръ Яновичъ Бурба и малжопка его пани Ева Григорьевна Бейнартовна, опов дивши, иокладали реестръ д льчій разобранья им нья подъ печатьми своими и съ подиисомъ руки своее, панъ Мальхеръ Бурба и подъ печатьми съ ПОДПИСИ рукъ людей добрыхъ, во всемъ водлугъ права справлееый и подъ широкими словы писаный, даный
кеменипу господарскому земли Жомойтской его милости пану Николаю Пашкевичу и маджонц его навей Зофіи Григорьевн
Бейиартовн , признаваючи все то, што въ томъ
лист описано есть, и его утвержаючи, просили насъ за то, абыхмо тотъ реестръ до
книгъ земскихъ уписати дали, который тотъ реестръ зъ устнымъ и очевистьшъ признаньеиъ
ихъ до кішгъ вписуючи, слово отъ слова такъ се въ соб маетъ:
Реестръ списанья и разобранья в чистого д лу им ній, людей тяглыхъ и данныхъ,
бояръ путныхъ u челеди дворной невольной при им ньяхъ, то есть
Бейнщтовстмъ
и Кгечискимъ, отъ мене Мальхера Яновича Бурби и отъ мене Евы Григорьевны Бейнартоввы его милости пану Николаю Пашкевичу и малжонп его паней Зофіи Григорьевн
Бейиартовн досталыхъ и водлугъ листу д льчого в того реестру нашихъ постуменнхъ
и иодапыхъ es року теперешнемъ тисеча пятьсотъ деветьдесятъ тостом, м сеца
Октебра осъмьиадцатоіо дня, то есть меновите:
При им иью Бейиартовичахъ.

Поддаиые омастые въсел

Великомъ: Яаъ Яикуносъ,

ш жоною, сними трема Лавривомь, Юрьемъ а Яаоаъ, аъ жовами и зъ д тьми, служба •
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Матей Манкуносъ, сынми трема Миколаемъ, Яномъ а Лавровой, зъ жонами, служба;
Щефанъ Янайтисъ, зъ жопою, шнми трема: Шимомъ, Станиславомъ а Павлом*, зъ дочками Едвигою, Кгендрею a Зофіею, a сус дъ его Андрей Коваль, зъ «оною u зъ дочкою
Барбарою служба; Янъ Томашиносъ, зъ жоною, сынми трема Матеемъ, Бернатомъ, Валентыномъ Юрьемъ, зъ дочками Катериною а Едвигою, служба; Велькуписъ Каймей, Лаврішъ Кгриковичъ Агатисъ, зъ жоною, сынми петьма Яномъ, Енемъ, Ясомъ, Матеемъ
а Валюлемъ, зъ жонами ихъ, служба; Банисъ Кгрикговичъ Канона, зъ жоною, сынми
дв ма НІимомъ а Ясомъ, зъ дочками Едвигою, Зофіею а Ганною, служба.
Данники въ Боянахъ, приналеоюачіе до тогожъ им нъя Бейшртовичъ: Павелъ а Б а нисъ Яновичи Кравчунове, зъ маткою Катериною и зъ сестрою Галеною, служба; Янъ
Мартиновичъ, зъ сыномъ Яномъ, зъ дочками Доротою, Галеною, служба; Андрей Станюловичъ Сервидайтисъ, зъ маткою Альжбетою, служба.
Челедь дворная невольная при томъ же гш нью Бейнартовскимъ: Юріи а Лнъ Ьебестіпновичи,

Павелъ Трумпайтисъ,

ІПтура Едвига

Стасевна, Малкгорета и Ганна Валинчавки,

Витковна,

Зофія Бацовна,

Кгрета Мазутовна Форботница,

Кгендрута
Макгдалена

Куіышновна, сынми дв ма: Яномъ в Лавриномъ Николаевичи; Щепанъ Кгурскій, зъ жоною Макгдаленою
Настасьею

Григорьевною

и зъ дочкою Доротою; ,Янъ

Трумжентисъ,

зъ жоною

сыномъ Урбаномъ, зъ дочками Масютою, Катериною а Едвигою и сыномъ тое

Масюты Петромъ Миколаевичомъ; Янъ Штавашъ, зъ жоною Макутою, зъ сынмн Щеиутемъ а Мачюлемъ и зъ дочкою Ганною.
'

Подданые отчистив им нья Егечиского: Лавринъ Янайтисъ въ Кгинвичахъ, зъ жоною
Доротою Станейтевною,

сынми трема:

Аіьжбетою, Кристиною, Зофіею,
нами
С1

Балтромеемъ,

Н и к о л а е в а Матеемъ, зъ дочками

и понлечники его: Янъ, Павелъ Ремейзайщове, зъ жо-

а сынокъ того Павла Ремезайця Матей а Петръ,

жба-

пасынокъ

Кгрикгъ Стасевичъ,

Іукашъ Станайтисъ а Балтромей Григорьевичъ Висайтисъ,

зъ маткою Едвигою

u зъ сестрами дв ма Ганною

а Доротою (въ) Висайцяхъ,

служба;

Николай ІОрьевичъ,

зъ жоною Настасіею, сыномъ Адамомъ, зъ дочками Едвигою, Мариною и съ ноплечникомъ
свонмъ Баітромеемъ Щепутатемъ, зъ жоною Едвигою въ Кгравдужахъ, служба;
Сев оайтисъ

Лавренъ

зъ жоною Барбарою, сыноиъ Миколаемъ, зъ дочками Катериною аКасютою,

съ НЧСЫШІОМЪ Іукашомъ

въ Кгавшинахъ,

служба;

Андрей Миколаевичъ Пастужайтисъ,

зъ жоною Дорогою, сынми Балтромеемг, Адамомъ, съ ионлечникомъ своимъ Станиславомъ
Цавловичомъ,

я . жоною его Доротою,

съ пасынками Миколаемъ, Щ фашмп, а Юрьемъ

Петровичи въ Кгайшинахъ, служба.
Челедь дворна невольна при томъ же им нью Міечискомъ: Петръ Щеиутаитисъ,

зъ

жоною Доротою, зъ сынми Яномъ а Валентывомъ, зъ дочками Полоніею а Аленою Петповичи. жонка Зоп жя, сыномъ Явубоиъ; Янутисъ Клишайтисъ.
Земли пустовспіе до того им нья
Р тишкя

ечиекою приналежачіе: иуотовщина, прозываемая

друга Тепервишвя, а третяя въ Кгравдужахъ

Нетвиака.

Кот'орыхъ тыхъ подданыхъ, людей тяглыхъ и д а н н и » , бояръ путшхъ, челеди дворной невольной

при тыхъ им ньяхъ взвышъ описаныхъ,

от* нась ихъ ммосхи »

д лу

ровного в чистоіч) д о с т ы и » , в Ъ томъ реестрі шшомъ меновихе оаисаныхъ, маютъ ихь
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милость держати и уживати, зъ домами, землями, зъ кгрунты оселыми и пустовскимн, и:
зо всякими маетностями, зъ жонами и зъ д тьми теперешными и на потомъ будучими,
подцаными и челедью, водлугъ воли и уиодобанья своего на в чность шафовати; а мы
сами чер'езъ себе, ани черезъ кого кольвекъ не маемо и м ти не будемо вж(о) отъ того
часу, яко въ кгрунты, такъ и въ подданые, въ челедь дворную и въ речь намн йшую,
яко се въ томъ реестр поменяло, вступовать, ани жадной переказы ихъ милости чанити
подъ такоюжъ зарукою петисотъ копами грошей литовскихъ, въ лист хъ нашихъ д льчихъ на розд ленье тыхъ им ней отъ насъ зъ обу сторонъ даныхъ, описаною. И на то
я Мальхеръ Яновичъ Бурба а я Ева Григорьевна Бейнартосва Малі.херова Бурбина дали
есьмо тотъ нашъ реестръ его милости пану Миколаю Пашковичу и малжонц его паней
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wszystkich staroshva Kobrynskiego, iako na ten

czas na początku rewizji z regestrow pierwszych rewizji у wiadomości wzięcia od urzędu
у woytow pokazały się dochody, na rok teraznieyszy tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt
z rozkazania у dla prędkiey wiadomości
tę rewizyą

wysłanych,

i. k. mci

Malchera Rayskiego

podstarosciego Brzesckiego,

spisany

siódmy,

przez nas sług i. k. mci

a Daniela Domarackiego, Jarosza

od imci pana podskarbiego ziemskiego

w. x-a

na

Zwierza—

Lit.

skarbu»

- 5 5 2 na mieysce pisarza skarbnego na tę rewizją wysłanego, w roku tysiąc pięćset dziewięćdziesiątym siódmym, a za uczynieniem próby у pomiary gruntów noworozrobionych, co się
czasu letniego odprawować będzie, ieszcze większe pro wenta do skarbu króla imci przy
skończeniu rewizyi pokazać się może.

Budowanie zamku Kobrynskiego.
Wchodząc do przygrodku w bramie most nad Kobrynką, z mostu brama, w niey
wrota у forta, do nich wrzeciądze у wzwod na żelezie; z tey bramy komora iedna po
lewey stronie, drzwi na zawiasach dwoie, wrzeciądz ieden, a drugiego niemasz; na prawey
stronie tey bramy komora iedna, w niey drzwi z wrzeciądzem, a na dole komór cztery,
z wrzeciądzami у skoblami drzwi. Nad bramą dom, do którego wschód krzywy у ganek;
naprzód w sieni drzwi na zawiasach, u zawias rogów dwu niemasz, bez wrzeciądza, tylko
skobl iest, w sieniach wielkich kominów dwa murowanych. Wchodząc do tego domu po
prawey ręce świetlica, w niey drzwi na zawiasach z wrzeciądzem у skoblem, z klamką
у hantabą pobielaną у zaszczepką; w tey świetlicy piec prosty у kominek murowany, w
niey stół lipowy długi stolarski, a okien szklanych cztery w drzewie, drzwi na zawiasach
do komory potrzebney, z zaszczepką z skoblem; w tey świetlicy ławy у z sieni komora,
w niey drzwi na zawiasach z wrzeciądzem у z skoblami. Po lewey ręce świetlica, do niey
drzwi na zawiasach, z skoblem у wrzeciądzem, nowo naprawionym, z klamką у zaszczepką
z skoblem; w tey świetlicy stół nowy, piec prosty у komin murowany przy niem; w teyże
świetlicy okien trzy szklanych w drzewie у ławy. Z tey świetlicy komora za kratą, do
niey drzwi na zawiasach, skobla у wrzeciądza nie masz; w tey komorze błona szklana w
drzewie, kwatera urobiona nowo. Z tey komory komórka potrzebna, w niey drzwi bez zawias у bez wrzeciądza. Od tey bramy po lewey stronie parkan dranicami pobity, w nim
grodzień siedm, między którym parkanem iest wieżka, gontami pobita narożna; tę wiatr
oszarpał. potrzebuie poprawy. Po tey że lewey stronie dom pobity dranicami, u którego
domu drzwi ua zawiasach z wrzeciądzem, skobla nie masz; u tego domu w sieniach kominów dwa wielkich murowanych; z tey sieni po lewey stronie świetlica, w tey świetlicy
piec prosty у komin murowany; w niey z oknami błon cztery szklanych, stołów stolarskich trzy, ławek trzy, dwie z poręczem, a trzecia bez poręcza, przy ścianach
ław cztery; w tey świetlicy drzwi, wchodząc do niey, z zamkiem wnętrznym у z hantabą;
komora, do niey drzwi na zawiasach у z zamkiem wnętrznym у z hantabą, wrzeciądz z
skoblem; w tey komorze okno szklane w ołowie, u komory przez okno dwie szynie żelazne
przebite, stół stolarski, pod stołem skrzynia, a przy ścianach ławy dwie, w tey komorze
komin murowany wielki; z tey komory do komórki potrzebney drzwi na zawiasach z
wrzeciądzem у skoblem у z hantabą. W teyże sieni komora potrzebna, do niey drzwi proste,
bez zawias, u nich wrzeciądz z skoblami, podle tey komórki w tey sieni swiatlica, do tey
świetlicy drzwi na zawiasach, z wrzeciądzem у skoblami; w tey świetlicy piec prosty,
©kien dwie, błon składanych dwie w ołowie, w każdym oknie po trzy szyny przebito, ław
przy ścianach dwie, stół stolarski ieden; z tey świetlicy komora, do niey drzwi na zawiasach z skoblami у wrzeciajkem у z hontabą w rysy, okno iedno у błona szklana w d r a -
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wie у krata żelazna; w tey komorze potrzebna komórka, w niey drzwi proste z zaszczepka,
z skoblem; w teyże sieni, wchodząc do sieni po prawey stronie, świetlica, do niey drzwi
na zawiasach z zamkiem wnętrznym pobielanym, z hantabą у klamką pobielaną, piec w
niey prosty, komin murowany, w tey świetlicy okien cztery у błony szklane w drzewie,
stół ieden" sosnowy stolarski długi, ławy przy ścianach, ławek do stołu dwie, z tey świetlicy do komory drzwi na zawiasach у z wrzeciądzem. Od tego domu do wieży grodzien
pobitych dranicami pułpięty, podle tych grodzien wieża, na spodzie bez drzwi komora,
nad tą druga komora, do niey drzwi bez zawias у bez wrzeciądza у skobla, nad temi
komorami wierzchnie komory i pobicie stare gontami z dwiema wrzeciądzami, poprawy potrzebuie; od tey wieże do narozney wieżki grodzien trzy, dranicami pobitych, sama wieżka
narożna'dranicami pobita; od tey wieżki narozney do bramy, która iest do zamku wyższego, grodzien dziewięć dranicami pobitych. Od teyże bramy sad ogrodzony dylem aż do
piwnice, do tey piwnice drzwi składane u szyie na zawiasach, z wrzeciądzem у skoblami.
Podle tey piwnicy ganek, do którego ganku krata na zawiasach, u tego ganku w oknach
kratek drzewianych cztery, stół stolarski ieden, ławy, służba na zawiasach. Od tego ganku
wierzchu pisanego dylem ogrodzono dwie przęśle, tamże drzwi do sadu z wrzeciądzem
iednym у skoblem; od bramy przygrodkowey wierzchniey do przygrodku u parkana po
prawey stronie grodzien dwie dranicami pobitych. Podle tych grodzien spiżarnia, a przy
spiżarni izba, między niemi sień, w tey sieni drzwi proste, kuchnia, komin gliniany, na
wierzchu cegłą namurowauy; z tey sieni w spiżarni drzwi na zawiasach z wrzeciądzem
у skoblami, w niey piec prosty stół prosty, przy ścianach ław dwie; w tey sieni w kuchni
stół ieden prosty, z sieni izba, drzwi na zawiasach z wrzeciądzem, skoblem; w tey izbie
piec prosty czarny, stołów dwa prostych, ławy przy ścianach; podle tey izby komór dwie
у wschód na gorę, a u komór drzwi proste z wrzeciądzami у skoblami, podle tych komór
dom. Naprzód wchodząc do tego domu w sieni drzwi proste z wrzeciądzem у skoblem; w
tey sieni świetlica po prawey stronie, w niey drzwi proste, wrzeciądza у skobla niemasz,
piec prosty, komin, ławy przy ścianach, okien dwie, błony szklane w drzewie, trzech
kwater niemasz; na przeciwko tey świetlicy wchodząc do sieni druga świetlica, po lewey
stronie do ktorey drzwi na zawiasach, zawiasa zwierzchnia ułomana, hantaba у zaszczepka
kromia skobla. W tey świetlicy piec prosty у kominek murowany, okien dwie, błony
szklane w drzewie, w iedney kwaterze szyb trzech nie masz, stół stolarski ieden, zydel ieden,
ławy przy ścianach; z tey świetlice komora, do ktorey drzwi proste z wrzeciądzem у
skoblem, w niey okno у błona w drzewie, trzech szyb nie masz, szynami dwiema żelaznemi przebite, ław nie masz; z tey komory do komórki potrzebney drzwi proste z wrzeciądzem у skoblem. Od tego domu idąc, komór dwie. dranicami pobitych, u których komór
drzwi proste, u iednych wrzeciądz z skoblem, a u drugich wrzeciądz, skobla nie masz.
Podle tych komór wieża narożna, gontami pobita, w ktorey wieży młyn szrzubowany, koło
iedno ze wszystkim dostatkiem żelaznym, między temi komorami у młynem forta na spust,
drzwi proste; u tey wieży młynowey wrota od rzeki Muchawca z klamką у skoblami, ц
których kuna żelazna. Podle tych wrót staynia dranicami pobita, u stayni wrota proste;
podle tey stayni wozownia dranicami pobita, w niey drzwi składane proste, u których
70
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wrzeciądz bez skobla; podle tey wozowniey swietłoczka, sień у komora, w sieni drzwi nie
masz. u swietłoczki drzwi prpste, wrzeciądza ani skobla niemasz; piec prosty zły, ław nie
masz^ okien trzy bez błon, a komora у z sienią bez drzwi. Podle tey swietliczki grodnia
dranicami pobita, podle tey grodni wieżka dranicami pobita, od tey wieżki aż do bramy,
która iest u parkanu na most do wyższego zamku parkan dylem zagrodzony, który obalił
się, około dylu na palach pobicia starego połowica po iedney strome; w tym parkanie lamus
w 'glinę oblepiony, w którym lamusie drzwi żelazne na zawiasach z wrzeciądzami у skoblami, prętów żelaznych trzy, a drugie drzwi na zawiasach drzewiane, z wrzeciądzem у
skoblem. Z tego parkanu wieża, idąc do zamku wysokiego, w ktorey wieży na dole komór
dwie, u tych komór drzwi bez wrzeciądzow, w tey wieży wrota składane, u których klamra
iedna; pod temi wrotami wzwod stary, na gorę idąc na tę wieżą wschód, nad wschodem
pobito dranicami; z tego wschodu idąc do tey wieże pierwsza komora, do niey drzwi na
zawiasach, we drzwich kolec dwie у z wrzeciądzem; z tey komory druga komora, drzwi na
zawiasach z skoblem, w tey komorze ławy proste przy ścianach, okien dwie, żelaz w oknach niemasz, błon niemasz, okiennic dwie na zawiasach; z tey komory komora potrzebna;
do niey drzwi proste, bez zawias we drzwiach, kolec dwie żelaznych; z teyże komory trzecia
komora, w niey drzwi proste, z tey komórki wschód na gorę. Idąc do tey bramy most
wielki, zły, potrzebuie poprawy, na palach budowany aż do zamku wysokiego; poszrzod
tego mostu, po prawey ręce łaźnia dranicami pobita, do ktorey wschód z poręczem; do
tey łaźnie wchodząc w sieni drzwi na zawiasach żelaznych, z klamką pobielaną, po lewey
stronie świetlica w sieni, do ktorey drzwi na zawiasach żelaznych, z klamką у dwiema
hantabami, w niey piec polewany, ławy przy ścianach, okien dwie, w których błon nie
masz, w sieniach do pieców komin gliniany, na wierzchu cegła; przeciw tey świetlice ku
przygrodku łaźnia, u ktorey drzwi na zawiasach z klamką у z hantabami żelaznemi pobielanemi, okien dwie szklanych w drzewie, piec stary polewany, połaci troie; z tey łaźnie
komórka potrzebna, do niey drzwi proste z sieni na rzekę ku Muchawcu. Wchodząc do
zamku brama, w niey wzwod na biegunach żelaznych, ieden to okowany, a drugi sam
drąg okowany z skoblem, co wzwodzą, wrzeciądzow dwa z skoblami, forta na zawiasach,
wrzeciądzow dwa z skoblami; w tey bramie nadole komór dwie, u nich drzwi z wrząciądzem у skoblami; w teyże bramie trzecia komora na dole, w niey drzwi proste; nad temi
komorami swietłeczka bez błon z dwiema oknami, bez drzwi; nad swietłeczką komora
wyższa w niey okien dwie bez błon у bez drzwi, sama brania gontami pobita, a komora
dranicami; od tey bramy na dole, idąc po lewey ręce aż do drugiey wieże, komór
cztery, u nich drzwi na zawiasach, u iednych haka niemasz, u trzech drzwi, wrzeciądze z skoblami, a u czwartych drzwi niemasz wrzeciądza у skobla; w samey wieży
drzwi niemasz, tylko hak ieden; od tey wieże idąc do drugiey wieże komór pięć, u mch
drzwi bez zawias, wrzeciądzow у skoblow, tylko u czwartych drzwi skobl, u pi|tey drzwi
nie masz, u samey wieże drzwi z skoblem, wrzeciądza niemasz, u nich zawiasa spodnia
mrwała się; od tey wieże aż do drugiey wieże nadole komór pięć, u pierwszey komory wedle
wieże drzwi na zawiasach z wrzeciądzem у skoblami, ale pałzawiasy zwierzchney me
masz, u trzeciey komory drzwi na zawiasach z wrzeciądzem у skoblem, czwarte drzwi na
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zawiasach bez wrzeciądza у skobla, u piątey komory drzwi niemasz; u trzeciey wieże
drzwi na zawiasach, zamku wnętrznego nie masz; od tey wieże aż do czwartey wieże komór pięć: u pierwszey komory wedle wieże drzwi niemasz, u wtorey komory drzwi na
zawiasach bez skobla у wrzeciądza z dwiema kołkami, łańcuchem przewleczone у z kłódką;
u trzeciey komory drzwi niemasz, u czwartey komory drzwi na zawiasach z wrzeciądzem
у skoblem, łańcuchem zawleczone, z skoblami dwiema у z kolcem, u piątey komory drzwi
nie masz; u czwartey wieży drzwi na zawiasach, uspodniey zawiasy ucho urwane, z wrzeciądzem у skoblem; od tey wieże aż do bramy komór sześć; u pierwszey komory drzwi nie
masz, u wtorey komory drzwi niemasz, u' trzeciey komory drzwi proste z wrzeciądzem
у skoblem, u czwartey komory drzwi na zawiasach żelaznych, u piątey komory drzwi nie
masz, u sżostey komory drzwi niemasz. Wedle bramy po lewey stronie nad grodniami budowanie, do którego budowania wschód krzywy z gankiem, gontami pobity; do którego
domu wchodząc drzwi na zawiasach żelaznych z wrzeciądzem у skoblem, z klamką у hantabą, w sienach dwa kominy murowane wielkie, stoły dwa wielkie, ieden dębowy, a drugi
sosnowy, ława iedna przy sciaue, okien dwie z błonami w ołowie, w iedney kwatery nie
masz; z tych sieni na gorę wschód, do którego drzwi niemasz; wedle bramy po lewey
stronie świetlica, w ktorey piec polewany, ławy przy ścianach, okien cztery, w których
błony szklane w ołowie, iedney kwatery niemasz, do tey świetlice drzwi na zawiasach
г hantabami у z klamką; naprzeeiw tey świetlicy druga świetlica, w ktorey drzwi na zawiasach z klamką у z hantabą, w niey ławy w około przy ścianie, piec kaflowy polewany,
okna trzy, w których błony szklane w ołowie, iedna kwatera w drzewie, a trzy szyby
wybite; z'tey świetlice komora, do ktorey drzwi na zawiasach z hantabą у zamkiem wnętrz-,
nym bez skobla, ławy przy ścianie, komin murowany, okien dwie. w nich błony szklane
w ołowie, iedney szyby niemasz; z tey komnaty potrzebna komórka, w ktorey drzwi na
zawiasach bez zaszczepki у skobla. Wedle tego domu wieży pierwszey komora nawierzchu,
w ktorey drzwi z zawiasami, z wrzeciądzem bez skobla, od tey wieże idąc komór pięć,
w pierwszey drzwi z wrzeciądzem у skoblem, a u drugiey wrzeciądz tylko, u trzeciey komory drzwi nie masz, u czwartey drzwi z wrzeciądzem у skoblem, u piątey drzwi niemasz,
tylko skobl w podwoiach; u wtorey wieży komora zwierzchnia, w niey drzwi na zawiasach
z wrzeciądzem у skoblem, na tę wieżą idąc wschód na gorę; u wtorey wieży idąc do
trzeciey nawierzchu komór pięć, u dwu drzwi niemasz, u trzeciey drzwi proste z wrzeciądzem, u czwartey у piątey komory drzwi na zawiasach żelaznych z wrzeciądzem у skoblem- u trzeciey wieży wierzchnia komora, w ktorey drzwi na zawiasach z wrzeciądzem
у skoblem- od trzeciey wieży idąc do czwartey komór pięć, do pierwszey komory у wtorey
drzwi proste z wrzeciądzem у skoblem, u trzeciey drzwi proste bez wrzeciądza у skobla,
u czwartey komory drzwi na zawiasach żelaznych z wrzeciądzem у skoblem, zwierzchnia
zawiasa urwana u piątey komory drzwi na zawiasach z wrzeciądzem у skoblem; u czwartey wieży na wierzchu komora, u ktorey drzwi z wrzeciądzem у skoblem; wedla tey wieże
komór dwie, w których drzwi na zawiasach. Wedla tych komór idąc ku bramie dom stary
Y sień świetlic dwie, komór dwie, trzecia komora potrzebna; u tego domu żadnych drzwi
Lmasz; ten dom dranicami pobity; w tym zamku blankowanie wkoio dranicami pobite,
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cieśnicami pomoszczone; do tego domu wzchod krzywy z gankiem gontami pobity; nad
bramą, świetlice dwie stare, który zamek dranicami pobity; nad budowaniem wierzchniem
у komorami wyżey grodnie z oknami, około przechod, a wszystkie wieże gontami pobite.
Bo tego zamku strzelba. Dział lanych dwie, do iednego szruby nie masz, serpentynow
całych cztery, a piąty rozerwany, hakownic szesnaście, a siedmnasta rozerwana, ktorey
tylko sztuka iedna; rusznic siedmnascie, prochownie osm, ładunków do serpentyn sześć,
kijów dwa, ieden mosiądzowy, a drugi żelazny, rożnów żelaznych dwa, siarki beczka napiądzi dwie nie pełna, ołowu sztuka nie wielka, kul żelaznych kop dwie, pięćdziesiąt у
dwie, kul kamiennych kop 3. W przygrodu za chłodnikiem sad iest odelowany, w którym
iest drzewa gruszek, iabłoni у śliw potrosze z owocem.
Bzemiesnicy zamkowi z dawna postanoivieni. Puszkarz ieden Jędrzey; slosarz, który ma
na puszkarstwo włok 2, to iest między włokami mieskiemi włókę 1, a w siele Patrykach
włókę 1, powinien strzelbę zamkową poprawować, ochędożyć, а к temu ma urobić przez
rok rusznic 4, acz był powinien rusznic 6 robić, niżli dla starości iego maiąc wzgląd
uczyniliśmy folgę, aby tylko rusznic 4 robić; a na to wszystko żelaza у węgla urząd
ma dawać; a drugiego puszkarza nie masz у ziemie też prożney przymieszać nie masz.
Kowale przy zamku dwa, ci maią zamkowe potrzebę wszystkie robić у poprawować, a na
to żelaza urząd ma dodawać у węgla, z tych dwu włok wolnych, które między włokami
mieyskiemi ci kowale trzy maią.
Gontarze 3 w siele Siankach maią ziemie po włóce iedney wolnych, którzy powinni
dawać z tych trzech włok wolnych trzysta kop gontów, które na oprawę dachów zamkowych у dwornych obracane bydź maią.
Oprawa zamku 'y dworów. Przychylaiąc się do ordynacyi krolowey ieymości Anny,
którą nam rewizorom na rewizyi będącym poddani tego starostwa pokazowali, tę oprawę
jjamku у dworów za osobliwemi listy króla imsci powinni wypełnić poddam, wedle dawney powinności swey. Także у oprawę mostów ciż poddani, wedle starodawnego zwyczaiu,
na miejscach zwykłych oprawować у gdzieby się stare powaliły, nowe zbudować powinni.
Grobel. Zarobienie grobel, stawów у upustów młynowych powinni poddani wedle
dawnego zwyczaiu у postanowienia rewizorów wypełniać у zarobiać, gdzie przed tym zarabiali, o czym dostatecznie w rewizyi xiędza biskupa Żmodzkiego у pana Pasuskiego,
który pan starosta ma, iest opisano.
Komiegi. Powinni tez poddani, wedla dawnego zwyczaiu, w każdy rok z puszcze naszey Kobrynskiey drzewa wywieść у zrobić sześć komiąg, to iest, włość zamkowa komiegę 1; włość Horodecka komiegę 1, włość Czerewaczycka komiąg dwie, włość Wieżecka komiąg dwie, do których komiąg do portu powinni poddani zboża dworne у dziakielne dowieść
wedle dawney powinności swoiey.
Drwa. Ciż poddani ze wszystkich włości tego starostwa Kobrynskiego powinni z puszcze
iego kr, mści wywieść у do zamku albo w dworach króla imści, gdzie urząd rozkaże,
oddać z każdey włości po wozów 3 drew.
Podwody. Podwody iego kr. mści zachowuiemy wolne przy bytności у za listy króla
imsci, a dla odwozu zboża у potrzeb dwornych wszyscy poddani osiadli na czynszu
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dwie forze na rok nie daley iedno mil dwadzieścia uczynić powinni, a do innych żaden
urząd przymuszać ich nie ma.
Młyny zamkowe: Z tych młynów zanikowych у innych wszystkich, które do zamku
należą, opisany iest pożytek niżey przy arędach za włością zamkową, także Prużanskie
przy Prużaney, a Horodeckie przy Horodcu.

Dochody z miasta Kobrynia,
w którym placów rynkowych 32, a w nich prętów 101 % z których nawoytamiey1
l
skie«o pana Ostaphieia Buchowieckiego wolnych prętów З /*; na ołtarz wolnych pręt. 3 /«;
na giełdę zamkową zostawiono у są teraz pustych p-ętow 2, ktorey dla wielkiego błota
у trudnego przeiazdu ku zamkowi na most nie budowano. Pana Kaspra Czamowieckiego
placu wolnego prętów з з, nie wiedzieć za iakim prawem *); na płacie prętów 89 po
den. 7 2, czyni kop 1, gr. 6, den. 7 7 2 ; przy dziewiąci placach rynkowych ogrodów 9,
v nich prętów 15, po den. 2 2, czyni gr. 3, den. 77г.
Ulica nad Kobrynką. W niey placów 10, w których prętów 287*, z których na
szpital wolne prętów I 1 /*, na cerkiew Preczystenską wolnych prętów 3, na płacie płacow
8, a prętów 24, po den. 5, czyni gr. 12; ogrodów przy tych placach 9,^ w nich prętów
bk, z których na cerkiew wolnych prętów 27, na płacie prętów, podeń. 2%, czyni gr. 7.
Ulica Czerewoczynska. (Pierwsza połać z rynku po prawie). Na tey połaci placów 24,
w nich prętów 107, to iest, plac ieden, w nim prętów 2, plac ieden, w nim prętów 7,
placów 12 po prętów 4, placów 10 po prętów 5, płacą pod. 5, czyni gr. 53, 5 den.; ogrodowych przy tych placach 24! w nich prętów 130, to iest ogród ieden, w nim prętów 2,
ogród też 1, w nim prętów 40, ogrodów 22 po prętów 4, płacą z nieb. po 2 Vi, czyni
gr. 32. den. 5.
• ,
Druga połać w rynku po lewie. Na tey połaci placów 36, z których na cerkiew s.
Piotra plac. w nim prętów 5 wolnych, a na płacie placów 35, to iest, placów 3 po prętów 2 Vi, placów 32 po pręt. 4, w nich pręt. 135 Vi pod. 5, czyni kop 1, gr. 7, den. 7 Vi;
ogrodów przy tych placach 32, w nich prętów 400, z których na cerkiew ś. Piotra ogród
ieden, w nim prętów 25 wolnych, na płacie ogrodów 31, w nic» prętów 375 po 272,
czyni'kop 1, gr- 33, den. 7 Vi; tamże między temi ogrodami są dwa ogrody, w których
wymierzono prętów 30, płacą z nich po den. 2*/«» С2 У ВІ Sr- 7> d e n * 5 #
Ulica Ratcńska. {Połać г rynku po prawie). Tey połaci placów 14 po prętów 3,
czyni prętów 42, płacą z nich po den. 5, gr. 2 1 ! ogrodów przy tych placach 10, po prętów 9, czyni prętów 90 po den. 2 2, czyni gr. 22, den. 5.
Druga połać АгупЫ polewie. Tey połaci placów 28(po)pręt. 3,czyni prętów84, płacąz nich po den. 5, czyni gr. 42; ogrodów do placów 24 po prętów 9, czyni prętów 216,
z których płacą po den. 2Vi, czyni gr. 54.
Ulica Pimlca. W niey oba puł połaci (placów) 78, z których na plebanią Kobrynską
placów 25, w nich prętów 72 wolnych. Ihtmenowych placów 3 po prętów 41/», czyni prętów
•) На сторон
•moici.

приписка: Po napisaniu regestru pokazował prawo od królowey Bony i konfimacyą króla iego
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12«/« wolnych, na płacie placów 50, w nich pręt. 166 po d. 5, czym kop 1, gr. 23 ogrodów przy tych placach 21, z których na plebanią Kobryńską ogród 1, w mm prętów 10
rolnych, na płacie ogrodów 20, w nich prętów 46 po 2% czyni gr. 11 den. 5.
Ulica Blołska. W niey w obodwu połaciach placów 31 po prętów 3, czym prętów
93, płacą z nich po den. 5, czyni gr.46, den.^ 5; ogrodów przy nich 31, w mch prętów
79', płacą z nich po 2% czyni gr. 19, den. 77».
, - . . . .
, .
Ulica nad Kóbrynką. {Połać z rynku po prawie). Dudorowi potomkowie dz.erząplac 1.
w którym prętów 4, za listem króla imci z dawna wolnych, a w ogrodzie pręt 3V. taka»
wolnych; tamże żona niebosczyka Jana Brzycki dzierży placów 3, w którym prętów 19
powinność podeń. 5, czyni gr. 9, den. 5; także ogrodów 3 po prętów 30, czym prętów 90
powinność po d. 2V«, czyni gr. 22, den. 5; ogrody w końcu ulice Gzerewac.ycUy obapoł
gościńca Czerewaczyckiego, z miasta idąc nad Muchawcem; ogrodowych prętów 171, płac*
po 2 7 , kop, czyni gr. 42, d. 77,, a po lewie teyże ulice mórg. 87«, z których na cerhew
L
с І І wolnych mórg 2, a płacą z mórg 6 V, po gr. 3, czyni gr 19, d e , 5: w końcu
l e Pinskiey. z miasta idąc po prawie, iest morgów 17, płacą z mch po gr. 3, czyn
gr. 51; тіфу drogą Pińska у Błotek* iest mórg 1, z którego płacą gr. 3, plebamj
Kobrvnskiey mórg. 20 od płatu wolnych.
Zlnaa
іхіпсетВШЫм:
id«c .miast» poprawie iest morgów 23, ptao, , mch
3 czyni kop 1, gr. 9; w tyle ulice Mobkiey «ad Kobrynk» mórg 9, p t a a powinp„
s r
n ó s d p o g r . S , czyni gr. 27; ogrodów w końcu tych morgów nad Kobrynk» 7, w których
iest pretow 51,płac? pogr. 1, czyni gr. 5, den:l.
Мшпа
КФгушто:
nad Kobrynk, У Mnchawcen,,' w tyle prawey pobc. uU
Czerewaczyckiey, iest mórg 6, U od płatu у powinność, wolnych. Kim w końcu drogi
K o 3 k i e y " o d morgów mieyskich у odmiany Jana Swiderskiego, którego morgów 2, 20
Irtaca. po gr. 3, a z pr ę ta po den. 1, czyni gr. 8; a za miastem nad Muchawcem mórg 1,
taciach ifst placów 50, w których iest prętów 204, z których na « t * .
Л * »
2 w nich ргекл 8 wolnych, a na płacie placów 48, w nich iest pretow 196, powmnosd p аса z nich po den. 5, czyni kop 1, gr. 38; do tych placów ogrodów 51 w m h
prętÓw 414, z których na cerkiew Mikolska ogrody 2, w nich prętów 398'/, po den. 2%,
' ^ ш і в г г е з с Ь . ' т е у і е ' п і і с е obudwu połaci placów 65 po prętów 5'/., czyni prętów
357'/ T k t ! m h na JLn
Kobry*** № ieden, w nim prętów 352, phc, z шсп po
357/, z ktorycn n
,»
2
z k t o r y c h n a a l t „ H
K o b r y o -

h
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od koncow włok mieyskich, iest morgów 24, z których na mulai*stwo dla oprawy pieców
zamkowych wolnych morgów 2, a płacą, z mórg 22 po gr. 3, czyni kop 2, gr. 48.
Włoki miasta Kobrynskiego. Przy tym mieście wymierzonych iest włok 100, gruntu
podłego, z których od płatu wolne, to iest na urząd staroście włok 3, na Ihmnena włok 2,
na Diakona włok 2, na trzy cerkwie włok 6, na woyta miuyskiego wedle przywileiu króla
imci włok 3, na puszkarza zamkowego włoka 1, na kowale włok 2, na rybołowy włok
2, wszystkich wolnych włok 21, a płacą, z włok 79 czynszu po gr. 30, za tłoki po gr.
12, wszystkiego po gr. 42, uczyni tego kop 55, gr. 18; pomiary dla zimnego czasu nie
próbowaliśmy.
Zaścianki: w końcu włok mieyskich pierwszego pola nad rzeką Muchawcem, w klinie
1
pola mórg 20 podłych; powinność z nich płacą po gr. 1 /г, czyni gr. 30; w boku tegoż pola
nad tąż rzeką od ziemie boiar Mordaszewicow у Puzowicow pola у błota morgów 54 podłych, z których młynarze Bystrzyccy plebaniey Kobrynskiey dzierżą morgów 3, na przysielenie wolnych, a na branie piasku wszystkim młynarzom Bystrzyckim у na przysielenie
morgów 4 wolnych zdawiia nadano, a bagna nikczemnego, z którego nie powinni płacić,
wolnych morgów 14, a płacą z mórg. 33, po gr. 2, czyni kop 1, gr. 6; w koucu tegoż
pola od ziemie Morda"szewicow у nadatkow mieyskich włok 5, 6 przepodłych, płacą z nich z
włoki po gr. 45, a z morga po gr. 1 2, czyni kop 3, gr. 54. Przy teyże dąbrowie nad
błotem Czytniskim na Osowey pola у sianożęci z zaroślami mórg 24 podłych; powinności
płacą z nich po gr. 2, czym gr. 48; a nad samym błotem mórg 26, płacą po gr. 2, czyni
gr. 52; w końcu trzeciego pola Zamuchawieckiego z iedney strony, a z drugiey od boku morgów
mieyskich, z trzeciey od rzeki Muchawca, a z czwartey od naddawkow mieyskich tegoż
pola, pola у sianożęci iest morgów 25, płacą z nich powinności pogr. 3, czyni kop 1, gr. 15;
tamże tegoż zaścianku na dwu mieyscach morgów 16, 20, płacą z mórg po gr. 1У2, a
z pręta po pułpieniądza, uczyni tego z morgów 16, 20, kop 2, gr. 30. Na błocie Piasecuimostrowek, w nim morgów 2 przepodłych; płacą z nich po gr. 1 2, czyni gr. 30; w boku
włok szrzedniego pola od ziem ziemian Mroczków morgów 6 podłych, płacą z nich po
gr. 2, czyni gr. 12.
Summa dochodów czynszowych z miasta Kobrynia czyni kop 98,46,33/*.
Karczmy mieyskie. Dał sprawę woyt, że teraz w roku przeszłym 96 tylko karczem,
miodowych 15, a piwnych 19, z których wedle przywileiu króla imci płacić powinni od
szynkowania miodu z karczmy po kopie, od piwa także po kopie, czyni kop 34; a teraz
да rok 97 iest karczem miodowych 14, a piwnych 18. Wolna karczma we wszystkim
у domy Anny у Konstancyi, Piotra Włocha córek, za listem króla imci wiecznemi czasy,
w ktorey wolne maią szynkowanie miodu, piwa у gorzałki, także у dom pana Kaspra
Czanowitkiego. Kapy od szynkowania у palenia gorzałki, wedle przywileiu króla imci
miastu Kobryniu у Horodcu nadanego, ogółem każdy rok płacą po kop 60.
Bzesnicy. Rzeznikow w roku 96 było 9, od których, według dawnych ustaw rewizorskich, płacywano po gr. 15 za kamień łoiu, o co spór był mieszczanow z p. starostą,
gdyż on nie brał od tych rzeznikow czynszu za łoy, nie wiedząc prawa ich, których przywiley gdyśmy widzieli, uznaliśmy, że powinni każdy z nich za łoy wedle prawnych ustaw

-

560

-

pogr. 15, czyni kop 2, gr. 15; wprzywileiu i. k. mci iest opisano, że odrzeczy osądzonych
dwa grosza na i. k. mci, a trzeci grosz ma pan woyt zbierać у z tych na króla imci do
pana starosty oddawać ma, a trzeci na się obracać, którego to' dochodu króla imci dwugrosnego powiedział, że w przeszłym roku 96 wybrał złot. 8, gr. 24, czyni lit. kop 3,
groszy 31, den. 2.
3
Summa dochodów wszystkich z miasta Kobrynskiego, czyni kop 198/32/5 /-»; roku 1597
d. 16 Marca przy dokończeniu regestrow pan Kasper Czanowiczki pokazował przed nami
rewizormi konfirmacyą króla imci. za datą w Warszawie dnia drugiego Main, roku І596,
którą kroi imć potwierdzić raczył iemu pręt. 7 w mieście Kobryniu у na nich (dom) zbudowany, wyimuiąc go z prawa у przysądu mieyskiego у dwornego, a podaiąc pod przysud
ziemski Brzescki, daiąc mu wolność tego wszystkiego z budowaniem у ze wszystkim na
wszystko zażywać у pożytki wszelakie przymnażać; szynk, iaki sie iemu zdać będzie, mieć
w tym domu, nie będąc z tego powinien żadney powinności, popłatkow у ciężarów ponosić
wiecznemi czasy.

Włość zamku Kobrynskiego.
W0YT0STW0 LEHATOWSKIE.
Sioło Lehaty. W tym siele gruntu srzedniego włok 31, z których na woyta wolna
włoka 1, a płacą z włok 30, czynszu gr. 12, za odwoź owsa beczek 2 gr. 10, za woz
siana z odwozem gr. 5, za gęś, kury, jayca gr. з г, na niewody gr. 2, za stacyą gr. 2lfi,
osady gr. 30, za tłoki gr. 12, bo tam folwarku króla imci niemasz, tylko na urząd
włok 3 przy włokach mieyskich; ku temu strózowszczyzny z każdey włoki po gr. 6, przychodzi z każdey włoki gołego czynszu, okrom żyta у owsa, po gr. 83, uczyui kop 41,
gr. 30; żyta beczek 30, owsa beczek 60, siano w pieniądzach rachowano; przy tym siele
w zaścianku morgów 3, płacą po gr. 2, czyni gr. 6.
Sioło Dubowa. "W tym siele włok 10 gruntu srzedniego, z których takaż powinność,
iaka sioła Lehatow: z kożdey włoki za czynsz, odwoź owsa, za siano у odwoź, za gęsi,
kury, jayca, niewody, stacyą, osadę, tłoki у strózowszczyznę po gr. 83, uczyni kop 13,
gr. 50; żyta 10, owsa 20, siano w pieniądzach rachowano; przy tym siele w zaścianku
mórg. i podłych, płacą po gr. 2, czyni gr. 8. Arędy а karczmy na rok do ś. Jana Chrzciciela roku 92 kop 4.
Sioło Bereza. W tym włok 32 gruntu srzedniego, a w zaścianku pierwszym wł. 7/ll
przepodłych, na drugim mieyscu włoka; na trzecim mieyscu morgów 22; wszystkiego gruntu
iest włok 40. To sioło dzierży pan Zacharyasz Wincentowicz Guzelf, za daniną króla imci,
ale nam prawa nie ukazano.
Sioło Koziszcza. W nim włok 7 gruntu podłego, z których na osocznika włoka iedna
wolna, płacą z włok 6 za wszystkie powinności, krom żyta, owsa, z każdey włoki po
gr. 74, czyni kop 7, gr. 24; żyta b. 6, owsa b. 6, siano w pieniądzach rachowano; tamże
przy tym siele włok 3/10 wolnych na wygon poddanych tego sioła dano; wszakoż z tego
do zamku* powinni drwa dawać z każdey włoki drew po wozów 4. Tamże w zaścianku
włok 4, z których płacą po gr. 60, czyni kop 4; tamże morgów 55, płacą z nich po

gr. 2,
tamże
po gr.
po gr:

czyni kop
nad rzeką
80, czyni
90, czyni
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1, gr. 50; tamże morgów 75, płacą z nich pogr. 3, czyni
Horodecznicą poddam pana Zacharyasza trzymała włok 6,
kop 8; tamże Zosim Mielnik у Czuyko trzymała włok 2,
kop 3; tamże Dmitrowiczy trzymała włókę iednę, płacą

k. 3, gr. 45;:
z tych płacą
płacą z nich
z niey kopę,

czyni kop 1. gr. 30.
Sioło Kamienna. W nim włok 8 gruntu podłego, a w zaściankach morgów 11; to
sioło pani Kropiwnicka trzyma prawem dożywotnim, za daniną króla imci Stefana у konfirmacyą krolowey ieymci Anny, ale nam prawa nie ukazała; przy tym siele na uroczyszczu
Hołyiamy horu pod ostempami włok 57, który bor w mocy у straży swey leśniczy przy
puszczy ma mieć, iż blisko ostempow przyległy.
Sioło Horesdzycze. W nim włok 15 gruntu podłego, płacą czynszu gr. 8, za odwoź
owsa gr. 5, za siano у odwoź gr. 5, za gęś, kury, jayca, stacyą, niewody gr. 8, osady
gr. 30, za tłoki gr. 12, z strozowszczyzny gr. 6, czyni z włoki gr. 74, czyni kop 18,
gr. 30;'żyta b.15, owsa b. 15. siano przy pieniądzach rachowano; przy tym siele w zaścianku
dał nieboszczyk Pruszczynski na płacie poddanym tego sioła od puszcze za listem krolowey
ieymci włok 6, z których płacą p o g r . 60.
Sioło Ukłody. W nim włok 6 gruntu podłego, z który na osocznika włoka iedna
wolna, płacą za włok 5; za wszystkie powinności, krom żyta, owsa z każdey włoki gr. 74,
czyni kop б", gr. 10; żyta b. 5, owsa b. 5, siano w czynszu płacą; z tego sioła poddani
dzierżą w pusczy morgów 70/15, płacą z morga pogr. 1% czyni kop 1, gr. 45, den. 7 Vi;
tamże morgów 24, płacą po gr. 3, czyni kop 1, gr. 12; tamże nad rzeką Rzeczycą poddani sioła Stryiow trzymała włok 2, z których płacą kop 3; tamże nad tą rzeką Makar
Harmanowicz trzyma morgów 30, płaci z morga po gr. 2, czyni kop 1; poddani pana
Zacharyaszowi trzymała morgów 47, płacą z nich po gr. 3, uczyni kop 2, gr. 21; przy
tym siele młynarze Turmianscy trzymała morgów 20, płacą z morga po gr. I 1 /*, uczyni
gr. 30; tamże w puszczey za Dawidowym brodem młynarze Bystrzyccy trzymaią włok 2,
z których płacą po gr. 90, uczyni kop 3; przy tym siele próbę włok nieboszczyk Pruszczynski czynił у znalazł z włokami osiadłemi, których iest włok 6, włok 20; z włok
dawnych powinność zwykłą do skarbu i. k. mci pełnią, a z włok 14 żadnego postanowienia
płatu do tego czasu nie uczyniono było dla nikczemności у zważenia gruntu, który się
za czasem wyiechawszy zastanowić może, za wyiechaniem na tamte grunty.
Summa dochodm tego woytostwa czynszów czyni kop 128/31/7 Vi; arendy z karczmy
Dubowieckiey do ś. Jana kop 4, żyta 66, owsa 106.

W0YT0STW0 SCZERCZOWSKIE.
Sido Koptiowo. W nim włok 10 gruntu przepodłego, z których na osocznika włoka 1
wolna; płacą z włok 9 czynszu gr. 6, za gęsi, kory, jayca, niewody, stacyą gr. 8, osady
gr. 30, za tłoki gr. 12, a za żyto, wedle listu krolowey ieymci Anny, dla wielkiey podłości gruntu, za każda, beczkę po gr. 10, uczyni z włoki gr. 66, czyni kop 9, gr. 54;
Łtotzow szczyzny, owsa у siana dawać niepowłnai dła podłości gruntu; tamże przy tym
siele w zaścianku morgów 50, z których płacą po gr. 2, czyni kop 1» gr. 40; tamie
71
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uroczyszczem Węgieł nieczysty, z którego płacą kop 2; z morgów sianożętych 10 po gr. 3,
czyni gr. 30; przy tym siele w zaścianku dzierży włókę Denis Nestorów, płaci kop 1, gr. 6;
tamże trzyma włókę Denis Osiskow, płaci kop 1.
Woytostwo Sczerczowskie płacić powinno względem drew z zaścianku Dymnikowskiego,
także у względem żyta podwyższenia, z każdey włoki po gr. 78; także lesowego owsa
przychodzić ma z włok 83 beczek' 8, korczyk 1 2.
Sioło Sczerczowo, włok 60 gruntu także nader podłego, z których na woyta wolna
włoka 1; płacić maią z włok 59 czynszu у za wszystkie powinności po gr. 66, tak iako
у sioło Kopciowo, uczyni summa kop 64, gr. 54; strożowego, owsa у siana dawać nie
powinni dla przepodłosci gruntu. Przy tym siele w zaścianku dawnych morgów 70 przepodłych, powinność z morga pogr. 1, kop 1 czyni. gr. 10; a nowych zaścianków, które za
pana Pruszczynskiego w puszczy wyrobiono, co p. starosta powiada bydź z wielką szkodą
puszczy, dla przechodu zwierza do puszcz głownieyszych, to iesth, mórg. 65, płacą teraz
pogr. 1, czyni kop 1, gr. 5, a z morgów 144, płacą po gr. 3, czyni kop 7, gr. 12. Janko
Szczerba za listem kroi. jey mci nad rzeką Lsną dzierży mórg 42 po gr. І 2, czyni kop 1,
gr. 3; tenże sianożętnych morgów 8 pogr. 1, gr. 8; tenże morgów 2 po gr. 2, czyni gr. 4.
Przy tym siele w regestrach starych rewizorskich opisano gruntu pienuego między pany Racami у poddanymi i. k. mci, włok 94/22 boru; teraz gdyśmy przestrzegli actu kommissyi,
który odprawowan był przez kommissarze za króla imci Stefana, w akcie pomienione, tedy
więcey nie ukazuie bydź, tylko gruntu piennego włok 47, która kommissya iż nie iest
do końca exekwowana, tedy dla ехекисуі tey kommissyi kommissarze od i. k. mci naznaczeni są, co przez pany kommissarze, które od i. k. mci na to są wysłani, skończono
będzie у za skończeniem kommissyi pokaże się pożytek do skarbu i. k. mci. Tamże za
ścianą włok Szczerczowskich nieboszczyk Pruszczynski, za listem krolowey iey mci, dał
poddanym sioła Pruski, jakoby w nagrodę nie zupełnych włok, morgów 50, od płatu
wolne, ale się у to czasu letuego rewidować będzie. Woyt Pruski stary Trochim Wasilewicz, za listem krolowey ieymci Anny, dzierży leśnych włok na Hołosiatyuie, z których
wedle tegoż listu płaci kop 1. Nadto obaczylismy w regestrze rewizyi pana Dmitra Sapiehy у x. biskupa Żmodzkiego, że poddani tego sioła z błot у sianożęci, których zdawna
poddani tego sioła w tymże boru Dymnikach używali, tych у teraz używać maią, podzieliwszy między się równo, z czego płacić nie powinni, tylko każdy z włoki swoiey powinni
do zamku Kobrynskiego po wozów 4 drew odwieźć (drwa Szczerczowskie). Arendy z karczmy
Szczerczowskiey do s. Jana w roku 97 kop. 4.
Sioło Żabino, nowoposielone za pana Pruszczynskiego, w którym włok 13 gruntu
nader podłego; płacą z nich za wszystkie powinności po gr. 66, uczyni kop 14, gr. 48;
strożowego, owsa у siana dawać nie powinni dla przepodłosci gruntu. Przy tym siele włok
2, z których płacą po gr. 90 gruntu przedniego, uczyni kop 3; tamże morgów 6, z których
płacą po gr. 3, czyni gr. 18. W tych trzech siołach woytostwa Szczerczowskiego, Kopdowie, Szczerczowie у ŻaMnie na włokach 82 nie mogliśmy, nad list krolowey ieymci у nad
dawną powinność, więcey płatu za żyto dziakielne podwyższać, dla wielkiey podłości gronta
у skwirkn poddanych, wszakoż to zachowuiemy na uznanie i. к. шсі у skarbowe.
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Summa tuszy stkiego dochodu tego woytowstwa czynszów czyni kop 110/22, a dla
nader podłego gruntu, strożowego, owsa у siana tu nie zachowano wedle starych ustaw.
Arendy z karczmy Szczerczowskiey płacą kop 4.

WOYTOSTWO OSTROWIECZOWSKIE.
Sioło Stryżewiczy. W nim włok 27 gruntu srzedniego у przy tym wiele iest w zaścianku w boku włok tego sioła у na uroczyszczu Hcrodniczym mórg 20 podłych; to
sioło dzierży pan Zacharyasz Gozelf, nie wiedzieć za iakim prawem.
Sioło Buchowicze, w nim włok 13 gruntu przedniego; sioło Ostrowiecz. w nim włok
24 gruntu srzedniego; sioło Krasnowskie, w nim włok 25 gruntu podłego. Te trzy sioła
imc pan Krzysztof Zienowicz—woiewoda Brzescki, dzierży zastawą w summie pieniędzy
dożywociem, od i. k. mci Stefana nadanym.

WOYTOSTWO

SIELECKIE.

Sioło Zalesię, w nim włok 25 gruntu podłego; z których na woyta Daniła Hrydkowicza włoka iedna wolna; na szaternika, co ptaki łowi, włoka iedna wolna; Woyna Łoowicki za listem króla imci Henryka dzierży do żywota włok 6 wolnych; płacą z włok
17: czynszu gr. 8, za odwoź beczki owsa gr. 5, za siano у odwoź gr. 5, za gęsi, kury,
iayca, stacyą, niewody gr. 8, osady gr. 40, za tłoki gr. 12, strożowszczyzny gr. 6, uczyni
zwłoki gr. 74, uczyni kop 20, gr. 58; żyta beczek 17, owsa beczek 17, siano w pieniądzach
rachowano.
Sioło Sielec, w nim włok 25 gruntu podłego; ze wszystkich tak zapłacono, iako w
siele Zalesiu, okrom żyta, owsa, z włoki po gr. 74, uczyni kop 30, gr. 50, żyta beczek
25, owsa beczek 25, siano w pieniądzach rachowano.
Zaścianki: w końcu włok tego sioła wszystkich poi trzech od ściany włok sioła Zaleskiego, pola mórg 37 : z każdego po gr. 2, a sianożęci morgów 23 po den. 8, uczyni
kop 1, gr. 32, den. 4; przy tych dwu siołach у trzecim Krasnowskim pod Batowem, pod
Jeziorem, po&Mierwami у Orłem iest błot trochę, tych poddani tych siół z siołem Krasnowskim używaią, z których powinni do zamku dać drew po wozów 4; przy tych błotach
zamkowe błota w Ostrowkach po staremu koszone bydź maią. Dali sprawę poddani, że kiedy
błota rodzą, bywa wozów 8, ale dla mokrosci po dwie lecie nie koszono. Arendy z karczmy
Sieleckiey у Zaleskiey kop 6.
Sioło НаЪтіесЫе, sioło Hwarycze, sioło Buchotoicse, sioło Płoskie, w tych piąciu
siołach iest gruntu podłego po rożnych ostrowach у mieyscach morgowanych włok 50, w
których siołach za dzierżawy krolowey ieymci była włoka wolna opisana na woytostwo, dla
odległości у różności tych siół, ale iż w regestrze starym rewizyi nieboszczyka pana
Dmitra Sapiehi, także у w. drugim regestrze rewizyi x. biskupa Żmodzkiego у pana Pałuskiego te pięć siół przyłączone były do woytostwa Sieleckiego, tedy у my, zachowuiąc
się wedle starych regestrow, nie zostawilichmy na woyta włoki wolney, ale te wsi przyłączamy do woytostwa Sieleckiego, z których włok 50, po dawnemu, powinność z włoki
czynszu gr. 8, osady gr. 30, za tłoki gr. 12, za gęsi, kury, iayca, stacyą, niewody gr.
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8, siana dawać nie powinni, iedno za siano у odwoź gr. 5, owsa, ani pieniądzmi za owies
y'odwoź płacić nie powinni, iedno za błota, których poddani w tych siołach wolno używaią, miasto postocznego maią płacić z włoki po gr. 10, strozowszcźyzny gr. 6, czyni z
włoki gr. 79, uczyni kop 65, gr. 50. Żyta beczkę powinni dawać. Arendy z karczmy
tameczney na rok, do S. Jana roku 97, kop. 4.
Zaścianki: na Budyczy Trzcina pod Polikartowym dębem przy siele Buchowiczach
1
mórg 6/11 przepodłych, powinność z mórg. po gr. I /», czyni gr. 9, d. 5 7«; przy tym siele
na uroczyszczu w Udem, między ziemiamy cerkownymi, zostało lasu na drwa godnego
włok 5/25 podłych, dano mieszczanom Kobrynskim у na potrzeby zamkowe na drwa od
płatu wolne, co w regestrach pierwszych rewizorów opisano iest; popom Kobrynskiem na
cerkwie w tymże uroczyszczu nadane włok 3 wolnych, nagradzaiąc im nadanie starodawne,
a na płacie tamże dzierżą mórg 30 podłych; powinność z morga po gr. 2, czyni kop 1;
z tychże siół poddani maią do zamku Kobrynskiego odwieść z każdey włoki po cztery
wozy drew, uczyni wozów 200.
Surma wszystkich dochodów tego woytostwa z włok у z morgów zaściankowych
czynszów czyni kop 120/19/9 7«, żyta becz. 92, owsa becz. 42; a arendy z karczem
Sieleckiey, Zaleskiey у Habowieckich do S. Jana roku teraznieyszego 97 po kop Ю. W
tych woytostwach Lehatowskim, Sieleckim у Habowieckim przybyło czynszów z kożdey
włoki za tłoki po gr. 12, kop 30/36 do skarbu króla imci, które pierwiey robotami u
folwarku zamkowego zarabiali dni 12, co było z szkodą skarbu króla imci.
Dochody z młynów Kobrymkich, które do zamku należą. Z młynów Kobrynskich у
Gzerewaczyckich arendy na rok cały za dwie miarce i. k. mci od dnia 24 Iunia roku 1596
do S. Jana Chrzciciela roku 97, kop 84; z młynów Bystrzyckich arendy według listu
krolowey ieymci na rok cały także do S. Jana, kop 12; Bobrowiczowie z młyna na Horodecznicy arendy na rok także do S. Jana roku 97, kop 2; Iwan Żukowicz z młynka
na Bzeczycy arendy na rok także do S. Jana roku 97, kop 2; Barszcz u Budy arendy
daie także na rok do S. Jana roku 97, kop 10; Janko Szczerba z młyna na lanie
arendy daie także na rok, kop 1; na rzece Euzowey z młynków 2, kop 2.
Summa z arend młynowych czyni kop 113. Summa prowentow czynszowych z.miasta
Kobrynia, z włości zamkowey czyni kop 458/0/3Д; z arendowych dochodów kapczyzny у
przesądu z miasta, czyni kop 230/46/2; oboyga tego czyni summa kop 688/46/23A; żyta
dziakielnego beczek 158, owsa becz. 148.

Budowanie

fol iv ar к и zamkowego.

Ten folwarczek leży nie daleko zamku, nad rzeczką Kobrynką, wkoło odylowany, do
którego wrota z fortką od Kobrynki, a drugie wrota od pola z nawozu. W tym folwarku
domek gospodarny nowo pobudowany, ieszcze nie pokryty, w którym izba nie mała, ale w
niey pieca, Won у żadnego zawarcia nie masz, przeciwko izbie przez sień, komora. W
tymże folwarku stodoła na zboże o dwoich wrotach słomą pokryta, a podle niey chlew na
bydło przygrodzony, słomą pokryty; do tego fohraradcu ogrodów cztery, pod którymi Mit
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ziemie po morgów 3, wszystkiego morgów 12, to iest, na siedliby у ogrody po mórg 1,
a w tyle siedlib na pasznią po morgów 2.
Poivinność tych ogrodników. Ci ogrodnicy powinni na urząd robić w tydzień pieszo
po ieduemu dniu, a żony ich żąć, albo pleć sześć dni powinni.
Wiadomość o włokach folwarczku tego. W instrukcyi skarbowey, od iego mści pana
podskarbiego ziemskiego nam daney, opisano iest, abyśmy byli przyczynili więcey pasznie
do zamku Kobrynskiego, ale iż pierwiey wszyscy rewizorowie żadney paszniey do zamku
tego nie stanowili у gruntów na to wolnych nie zostawili, a to znać dla podłości gruntów
tamecznych. tylko trzy włoki ziemie między włokami mieyskiemi na wychowanie urzędnika
zachowali у postanowili, które przed tym kożdy podstarosci Kobrynski od pierwszych starostów, iako za pana Dowoyny, tak у za żywota pana Wileńskiego swoim nakładem у
ogrodnikami zarabiał, a potym za panowania у dzierżenia Kobryna krolowey ieymci Anny
nieboszczyk Pruscinski—ekonom Kobrynski, spodziewaiąc się pożytku z tych trzech włok
urzędowych, obrócił był do zarabiania ich włości zamkowey trzy woytostwa, iako Lehatowskie, Sieleckie, Habowieckie, z których z kożdey włoki strącił poddanym za tłoki po
gr. 12. czym ubyło prowentu gotowego, skarbowi króla imci należącego, z tych woytostw
włok 153 po groszy 12, kop 30/36. A tak my, obaczywszy to, że na przyczynę
paszniey gruntów żadnych wolnych nie było, bo co kolwiek iest. przy mieście Kobryniu
«runtow. te wszystkie pod prawo Maydeburskie przy wolnosciach mieszczanom od króla
imci konfirmowane są у к temu grunty podłe; bacząc też, że ta robota poddanych na tych
włokach była z szkodą skarbu króla imci, bo nigdy ten iolwarczek z trzech włok takowego pożytku nie czynił, czymby się tylko sama robota poddanych od skarbu króla imci
nagrodzić mogła; przeto, upatruiąc w tym lepszy pożytek skarbu króla imci, wyzwoliliśmy
poddanych włość zamkową z tey roboty dwunastu dni, a znowu wnieśliśmy na nie na
każdą włókę za tłoki po gr. 12 płacić do skarbu przy czynszach, którego płatu przybędzie do skarbu króla imci na rok teraźniejszy 1597 z włok 153 po gr. 12 kop 30/36.
A na te trzy włoki urzędowe pan starosta Kobrynski takie prawo przed <паті pokazował:
naprzód regestra troie pierwszych rewizorów, od króla imci do starostwa Kobrynskiego wysłanych, iako pana Dmitra Sapiehi regestr rewizyi roku 1563 *), drugi x-a biskupa
Żmodzkiego у pana Pałuskiego marszałka, rewizyi ich roku 1577, trzeci pana Adama
Pacieia, w on czas sędziego Brzeskiego, rewizyi roku 1580, którzy wszyscy te trzy włoki
na wychowanie podstarosciego Kobrynskiego wolne w rewizyach swoich opisali. A do tego
pokazował nam ordynacyą zapieczętowaną, z podpisem ręki iey krolowey mci, s. pamięci
krolowey ieymci Anny, która iey kroi. mość panu staroście na czterech mieyscach, gdzie
folfarkow głównych nie masz, iako: w Kobryniu, w Horodcu, a przy leśnictwie w
Csadtcu у na czwartym mieyscu -f Prużaney po trzy włoki, to iest, dwanaście włok
na urzędniki iego wedle dawney ustawy w. x. Lit. posłanemu у nad to ieszae, z łasM
swoiey panskiey, samey osobie iego na wychowanie wszelakiego zboża, co iest mianowicie
w ordynacyi iey kr. mci opisano, postąpić raczyła; a iż słudzy imci pana podskarbiego
ziemskiego w. x. Lit., będąc w Kobryniu, nie tylko w głównych folwarkach, ale у w tych,
•) Ревкзія эта напечатав» Виленскою археографическою коамиссіею въ 1876 году.
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co na urząd bywały, popisali wszelakie urodzaie zbóż, a nam też rewizorom w instrukcyi
skarbowey taką, informacyą dano, abyśmy osobliwie dochody, które na urząd należą, w
rewizyi swoiey opisali; tedy dla wiadomości skarbowi o tym, iakowe-wychowanie urzędnicy
pana starosty z tych folwarków mieć mogą, czyniliśmy próbę umłotu zbożem у opisaliśmy
dostatecznie przy kożdym folwarczku, iako wiele którego zboża na wychowanie urzędu
pana staroscinego zostawa; bo chociayby się te 12 włok przy pomienionych dworzech na
czynsz dla pożytku skarbu króla imci rozdały, tedy rachować czynsz, iako mieszczanie у
inni poddani z włok swoich płacą, to iest, iako w.Kobryniu po gr. 42, w Horodcu także
po gr. 42, w Prużaniey po gr. 52, a w Czachcu z osadą у z tłokami rachuiąc po gr. 68,
tylko by uczyniło do skarbu króla imci z włok 12 kop 11/26, a przecieby zostawała
droga panu staroście upominać się wychowania na tameczne urzędniki swe wedle dawnego
zwyczaiu; z tych przyczyn przychylaiąc się my do dawnych ustaw у rewizyi у ordynacyi
krolowey ieymci, zostawiliśmy te włoki, na urząd dane, na wychowanie urzędu pana staroscinego do inney informacyi króla imci.

Urodzay zboża w tym folwarczku zamkowym roku przeszłego 1596.
Żyta na włokach trzech tego dworca у na rybackich dwu nażęto kop 8, tych próba
takowa: kop 2 korc. 5, uczyni umłotu wedla tey próby żyta becz. 50, z tego wysiano na
zimę na rok 1597 becz. 30, a zostawa na wychowanie urzędowe becz. 20; jęczmienia
z posiania b. 10 nażęto kop 50, z tego przed próbą namłocono becz. 25, na nasienie także
zostawiwszy becz. 10, zostawa na-wychowanie becz. 15; grochu z posiania beczek 2 nabrano go kop 10j z tego namłocono becz. 5, na nasienie zostawiono becz. 2, a na wychowanie becz. 3; gryki s posiania becz. 9, nakoszono kop 50; z tego namłocono b. 15, to
iest na nasienie у na wychowanie zostawa. Przy tym folwarczku w oborze bydła króla
imci krów 15, od których roku tego 97 przypłodku iest cieląt 10, a ieszcze cielnych iest
krów 5; podciołkow dwuletnich 6, łonskich cieląt 16, z których byczków 9, a iałowek 7;
roku teraznieyszęgo zdechło cielę iedno, wszego teraz pogłowia 51; z mleczna p. starosta
ma respondować. Innego bydła, kurów, gęsi w tym folwarczku niemasz. Po napisaniu regestrow у przy zawieraniu onych pan Zacharyasz Wincentowicz pokazował przywiley króla
imci Zygmunta Augusta za datą w Grodnie roku 1568, d. 1 Julia, którym kroi imć dać
mu raczył na wieczność iemu у potomkom iego sioło Kobrynskie Borcze, w nim włok 30,
a do tego połaznickich włok 2, zaścianku włok 2, wszego włok 4, ze wszystkiego iakosie
w sobie ma na służbę woienną ziemską, z czego on у potomkowie iego służbę ziemską
woienną, iako inni obywatele w. x. Lit., służyć ma; u tego przywileiu pieczęć zawiesista
w. x. Lit. у podpis ręki króla imci Zygmunta Augusta, a nadóle podpis ręki pana Macieia
Sawickiego—pisarza, sekretarza у starosty Mielnickiego. Na drugie sioło Kobrynskie, nazwane
Stryie, pokazował pan Zacharyasz Wincentowicz Guzelf konfirmacyą króla imci za dat§
-w Warszawie roku 1593, d. 23 Junia, z pieczęcią, у z podpisem króla imci, iako г regestrow pokazuie się, że włok 27 gruntu srzedniego, a to" sioło kroi imć synowi iego
Adamowi konfirmować raczył prawem dożywotnym; a na ostatku dołożono w te słowa:
a po długim panowaniu krolowey ieymci paniey ciotki naszey, zgadzając się z przywileiem
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na postanowieniu rewizorskim prawem dożywotnym dzierżeć ma; co do informacyi króla
imci у skarbowey odkładamy.
Dwór Gzerewaczijcki. Wkoło odylowany, nad rzeką Muchawcem, do którego wieżdżaiąc
od pułnoca wrota wielkie dranicami pobite, wedle drzwi forta, u których drzwi z klamka,
żelazną, do tego wiechawszy po prawey ręce od zachodu spichlerz wielki nowy z dwoim
schowaniem nowozbudowauy, leszcze nie pobity. Od tego spichlerza niepodaleko piwnica
w sieni z drzewia zrobiona, na wierzchu dranicami pobita у drzwi do niego; wchodząc do
piwnicznej- szyie kratka z wrzeciądzem у skoblem, u samey piwnice drzwi z wrzeciądzem
у skoblem; w piwnicy beczek piwnych dziewiętnaście. W tymże dworze dom drugi ku południowi tyłem, dranicami pobity, do którego wchodząc we drzwiach kratka; przed tym.
domem ganek.'w tym ganku stół sosnowy, stary, wielki, przy bokach ław 3; wchodząc
л ten dom do sieni drzwi proste; w sieniach po prawey ręce dwie oknie z okiennicami,
przy scienie ława, stół sosnowy stary wielki; w teyże sieni komin wielki gliniany ku piecowi swietliczuemu, w którym komienie ognisko kuchenne; w tym domie ku wschodowi świetlica do ktorey wchodząc drzwi na zawiasach żelaznych z klamką у hantabą prostą, z hakiem у skoblem; w tey świetlicy piec prosty kaflowy z kominem, przy ścianach ławy wkoło,
stoły dwa lipowe stolarskie, ławek z poręczem dwie, okien cztery, krom zawias; z tey
świetlice komora, do ktorey drzwi na zawiasach żelaznych, z zamkiem wnętrznym у hantabą; w tey komorze ławy przy ścianach wkoło, stół stolarski lipowy, okien dwie, w których błony szklane w drzewie z okiennicami; z tey komory druga komórka, w ktorey
ławy dwie przy scienie, okno ieduo z okiennicą, w którym błona szklana w drzewie, szafka
przy boku, w tey drzwi proste, kromia zawias, zamek wnętrzny żelazny, kromia skobla;
z tey komory komórka, z ktorey drzwi proste, w nich haczek у skobl w podwoiach; od
tey świetlicy idąc po prawey ręce komora, do ktorey drzwi proste z wrzeciądzem у skoblem;
wedla tey komory drzwi ku sadowi proste; w tychże sieniach wschód na gorę, u którego
drzwi. W tymże domie piekarnia, do ktorey wchodząc drzwi proste, piec czarny, komin
przy ścianie, ławy wkoło, okien pięć z okiennicami, szafa u drzwi, u ktorey drzwi, wrzeciądz z skoblem, dzieża dla pieczenia chleba, wiadro, nieczułki dwoie. Idąc od tego domu
no lewey ręce swirenek dranicami pokryty, stary, z ganeczkiem, do którego drzwi proste
z wrzeciądzem у skoblem, niepodaleko tego swirenka karmnik dranicami pobity, w którym
swiuie karmią. Na teyże stronie od południa swiren wielki ciesnicami pobity, do którego
wchodząc drzwi proste z wrzeciądzem у skoblem; tamże w swirnie zasieki dwa wielkie
przegrodzone dla schowania zboża; kruby lubianych osm dla schowania mąki. Niedaleko
tego swiruia browar, w którym horn z gliny ulepiony, kotła niemasz, kadki dla rozcierania 2 kwasnik ieden wielki, a drugi mały; u tego browaru drzwi proste, wedła tego
browaru studnia z żorawiem у z korytem. Od tego browaru, idąc dom czeladny tyłem ku
wschodowi słońca, dranicami pobity, do którego wchodząc drzwi proste, w sieniach komin
wielki z gliny ulepiony kuchenny, ognisko w nim w zrębie drzewianym; w tym domie, po
prawey ręce piekarnia, do ktorey drzwi proste, w tey piekarni piec czarny, ławy wkoło,
komin przy ścianie, okieatrzy z okiennicami; z tey piekarni komora dla chowania warzywa,
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чу ktorey drzwi z wrzeciądzem у skoblem, tamże kadzi kapustnych siedm, dzieża dla pieczywa chleba. W sieniach okien dwie z okiennicami ku ogrodowi; w tymże domie izba
biała czeladna, do ktorey wchodząc drzwi na zawiasach żelaznych, z klamką, wrzeciądza
dwa у skoblami, okien cztery, w których błony szklane w drzewie, w iednym kwatery
nie masz, okiennice z dworu, kromia zawias, ławy przy scienie w około, stół prosty sosnowy długi, ławka iedna, piec prosty kaflowy z kominem glinianym; z tey izby komora,
do ktorey wchodząc drzwi proste z wrzeciądzem у skoblem; z tey komory potrzebna komórka ze drzwiami, w nich haczek z skoblem. Wedla tego domu staienka na dwa konie
dranicami pobita, w ktorey drzwi z wrzeciądzem у skoblem. W tym dworze staynia wielka
nowa wedla wrót po lewey ręce dranicami pobita; w niey wrota, tamże drabiny ze żłobami
'- у przeworzynami. Przy tym dworze od wschodu słońca ogród owocowy odylowany od południa, sad także odylowany, w którym drzewo gruszkowe, iabłoniowie у wiśniowe iest.
Przed dworem nad Muchawcem słodownia dranicami pobita, do ktorey wchodząc drzwi
proste w sieniach, oznica wielka z piecem glinianym, po prawey ręce izba, do ktorey
drzwi proste; w tey izbie słód moczą у sadzą, piec czarny, łotok wielki dla moczenia słodu,
okien trzy z okiennicami, wedla tey słodowniey studnia zrąbiona z źorawiem у rynną do
słodowni. Nie daleko tey słodownie łazienka dranicami pobita z sionkami; w tey łaźni drzwi
proste, piecek у połacie; tamże przed dworem ogród iarzynny otyniony nad Muchawcem,
wedla tego ogroda dworzec, do którego wchodząc drzwi proste. W tym dworcu po prawey
ręce dom czeladny dranicami pobity, do którego wchodząc drzwi proste, tamże po lewey
ręce izba czarna, w ktorey piec czarny, ławy, cztery przy ścianach, okien z okiennicami
cztery, cebr ieden yfwiadro; przeciw tey izbie komora dla chowania mleczna, drzwi proste
z wrzeciądzem у skoblem w sieniach ławy dwie. Od tego domu idąc po prawey stronie
chlewik, gdzie gęsi sadzaią, nie daleko niego drugi, kryte, drzwi w nich proste, tamże
we dworcu sernik na czterech słupiech, u którego drzwi z wrzeciądzem у skoblem, wschodek do niego z poręczem, studnia zrombiona z źorawiem. Tamże ku Muchawcowi staynia,
gdzie stadniki у zrzebce stoią, do niey drzwi proste; wedla tey staynie chlew dla bydła
słomą kryty; wedla tegoż chlewa ku gumnu drugi chlew, gdzie stado stawa; z tego dworcu
idąc do obory chlew, gdzie cielęta chowaią у krowy spuszczaią, słomą kryty; obora z
iedney strony od południa odelowana, do niey wrota wielkie. Nie podaleko dworca gumno
przez strużkę; to gumno wkoło nowo w roku 93 odelowane, do którego wrota wielkie;
w tym gumnie stodół dla młócenia zboża dwie wielkich, słomą krytych, w każdey stodole
wrota dwie.u przędnych wrót skoble wielkie dla zamykania, żelazne; trzecia stodoła ше
wielka nowo zbudowana dla wiania zboża, w ktorey wrota czwore, u przednich skobl
dłagi żelazny w podwoiach; tamże iowia stara słomą kryta, w ktorey plewy у kłos chowaia,; tamże przy iednym boku chlew, co siano chowaią. Placu dwornego iest mórg 1,
przy dworze sadu mórg 1, wolne; ogród iarzynny uad Muchawcem obapoł drogi z dwora
do młynów, morgów 2/15, powinien urząd z każdego morga płaeić po gr. 3, a z pr§tft
po den. 1, czyni kop 7/5. Folwarek tego dwora nad Muchawcem przeciw poi; placu na
folwark mórg 3/10; placu na gumno mórg 4/20. Pastewniku przeciw folwarku у gumna
mórg 4/24 wolne; ogroda owoszezowego za pastewnikiem nad Muchawcem mórg l / l 5, P&-
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winien urząd płacić z każdego morgu po gr. 12, a z pręta po den. 4, czyni kop . . den. 18.

Ordynacya fohcarku Czereicaczyckiego у zarobienia paszni folwarkowy.
Paszni Czerewaczyckiey iest wymierzonych włok 30, do których zarobienia wedle
dawnych ustaw, r a c h u j na zarobianie każdey włoki paszenney po siedmi włok osiadłych
przyszło było odłączyć do zarobienia tey pasznie Czerewaczyckiey na ciahłą służbę włok
210 z których włok ztrąciwszy z kożdey to, czego ciahły człowiek płacić nie winien,
iako' o<ady gr. 30, za tłoki gr. 12, za beczkę żyta dziakielnego wedle teraznieyszey ordynacyi skarboVey gr. 24, ubyłoby prowentu gotowego skarbowi króla imci z tych to włok
210 po «г С6 "suma kop 231. A tak my obaczywszy w tym nie małą szkodę skarbu
króla imci' a przychylaiąc się do ordynacyi słuszney, która ieszcze za nieboszczyka pana
Wileńskiego a potym у za panowania krolowey ieymci Anny w zarabianiu paszen folwarkowych у innych robot dwornych zachowana była, takowymże sposobem postanowiliśmy
у do zarabiania tey pasznie odłączyliśmy w siele Szypowicach włok 47, sioła Bohusławic
włok 49 sioła Batcza, włok 45, sioła Polatysz, włok 17, sioła Stankow, włok 24, sioła
Kleczow'włok ю [ sioła Litwinkow, włok 18, sioła Patrykow, włok 20, sioła Hidrow,
włok 22 sioła Szmatow włok 5, sioła Suchowczyc włok 20, sioła Perkowicz włok 16,
sioła Ogrodników, włok 10, sioła Zalesia, włok 45, sioła Tulicz, włok 14. Summa wszystkich włok 362, z których stroncilismy nie wiecey czynszów, tylko za tłoki po gr. 12,
cze-o uczyni у'ubędzie z prowentu kop 72/24; a za te dwanaście groszy, których płacie
nie°będą powinni, poddani zarobić na paszni folwarkowey у na innych robotach dwornych
у o-umiennych, gdy urząd rozkaże, po dwanaście dni z każdey włoki na rok. A osobliwie,
co °też winni poddani wedle ustawy dawney w. x. Lit. wyrobić z kożdey włoki po sześciu
dni tłok. te szesc dni z kożdey włoki przy tych 12 dni pierwszych powinni poddani wyrobić; ktorey wszystkiey roboty uczyni z każdey włoki do roku po osmnastu dni, którą
to osmnascie dni urząd poddanym rządnie robiąc zarobić tę pasznią dostatecznie może,
krom uciążenia ludzi. A co się dotyczę sianożęci dwornych у błotnych, ile ich iedno ku
temu dworowi iest, te wszystkie powinni ciż wszyscy poddani, krom tych osmnastu dni
pomieniouych, pokosić, sprzątnąć у do dworu zwieść, iako urząd rozkaże, wedle dawney
powinności ich. Teyże pasznie Czerewanskiey moskwicin Chwedor trzyma włok 2 za listem
krolowey ieymci Anny.

Urodzay zboża na paszni Czerewaczyckiey roku 1596.
Żyta z posiania beczek 2247» nażęto kop 780. Dziesięciny do kościoła Kobrynskiego
dano kop 78, złożono w sterty у w stodołę kop 702; z tego słudzy imci pana podstaroseiego, iako ciwon mi dał sprawę, młócili kop 28, г którego namłocili beczek 17; z tego
zostawili w dworze beczek 8, a wzięli beczek 9; ktemu przed ргоЦ urząd z ciwonem m ł ó cili kop 251, namłocono becz. 178/3, zostaliśmy nierałoconego w stertach kop 428. Tego
próba przez nas rewizorów czyniona kop 4, uczyniło beczek S/l1/., uczyni z próby naszey
wszego beczek 356/21/,, a złożywszy wszystek umłot tego żyta z tym, co po sługach imci
72
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pana podskarbiego zostało, czyni beczek 543/l /3, z tego na nasienie na rok 1597 wyszło
246, zostało beczek 298/17г; jarzyce z posiania beczek 4 nażęto kop 33, dziesięciny
dano kop 3/18', a zostało kop 29/42; to przed próbą zinłocone, iako ciwon у urząd dali
sprawę, namłocono beczek 14; pszenice iarey z posiauey beczek 6 nażęto kop 35; dziesięciny dano kop З/ЗО, a zostało, cośmy sami widzieli, bardzo złey kop 32'Д; próba kop 2,
1
corca з, ma uczynić z próby beczek 2 /s; ięczmienia z posiania beczek 15 nażęto kop 170,
dziesięciny dano kop 17, zostawało kop 153, z którego słudzy imci pana podskarbiego,
iako ciwon sprawę dał, zmłocili kop 36, także sprawę dał, że namłocili beczek 17, z tego
zostawili w dworze beczek З г, a wzięli beczek ІЗ 2; a co zostawało uiemłoconego
kop 113, to przed próbą urząd z ciwonem zmłocili у dali sprawę, że namłocili beczek
"50 г. Zostawa na rozchód wszystkiego ięczmienia beczek 54; owsa z posiania beczek 65
nażęto kop 170, dziesięciny dano kop 17, zostawało kop 153; z tego, iako ciwon dał
sprawę, słudzy imci pana podskarbiego zmłocili kop 100, a namłocili beczek 87l/z, którego strawili beczek 46 7г, a w dworze przy ci wonie zostawili beczek 41; z ostatka tego
owsa kop 53 urząd przed próbą z ciwonem namłocili beczek 32; zostawa na rozchód wszystkiego owsa beczek 73; grochu z posiania beczek 6 nabrano kop 30, a z tego szczerego
ziela у trawy nakoszono stożek, co stadem teraz zimie strawili, a z lepszego dziesięciny
dali kop 3; zmłocili przed próbą kop 27, dali beczek І6/І 2, co zostaie na rozchód;
gryki z posiania beczek 15 nakoszono kop 130, dziesięciny dano kop 13, zostało kop 117,
ktorey czyniliśmy próbę kop 2, korci o, uczyni próby beczek 43/3 7г, со na rozchód zostaie; siana dwornego nakoszono wozów 250, z którego, iako ciwon у woytowie powiadaią,
słudzy imci pana podskarbiego strawili 8, zostawało wozów 170, ale tym stado króla imci,
które tam iest pogłowia 29, a zrzebcow 3 nastaniu, karmią, przy inszym sianie у obrokach; stado króla imci w zwyż pomienione imć p. koniuszy sam rewidował у odmiany
spisał.
Obora Czerewaczycka: krów spłodzonych 10, jałowych krów 5, iałowic trzech lat у
dwuletnich 13, byczków dwuletnich nietrzebionych '6, stadnik 1, wolikow trzebionych trzecioletnich у dwuletnich 9, byczków łonskich 5, cielaczek 8; z mleczna roku 1596 pan
starosta ma respondować; wszystkiego bydła pogłowia 67; świń starych 4, wieprzów trzebionych 5, prosiąt 5, gęsi 23, pospolitych kur 1, kokoszy 7.

Włość

Czerewaczycka.

W0YT0STW0 SZYPOWIECKIE.
Sioło SzypowiecUe. W nim włok 47 gruntu podłego, płacą ze wszystkich czynszu
gr. 8, od beczki owsa odwozu gr. 5, za woz siana z odwozem gr. 5, za gęś, kury,
iayca, niewody, stacyą gr. 8, osady gr. 30, za beczkę żyta płacili do roku У7 po gr/ 10,
ale iż ordynacya nowa skarbowa we wszystkim xięst. Lit. zaszła za beczkę żyta po gr. 24,
tedy też у ci Szypowlanie nie ziarnem dla podłości gruntów swoich, ale pieniądzmi płac id
powinni za beczkę żyta po gr. 24, tłoki za które płacy wali gr. 12, ordynacya, iey królowey mci są z nich zięte dla zarobienia paszni dworney, strożowego gr. 6, czyai gr. 86,
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a wsze»o czyni kop 67 gt. 22; owsa beczek 47, żyto у siano w pieniądzach rachowano,
aleśmy °to odłożyli do rewidowania gruntów czasu letniego; tamże w zaścianku mórg 11
dano w naddatku na zły grunt temu siołu.
_
Sioło Bohuslawicse. W nim włok 50 gruntu szrzedniego, z których na woyta ledna
włoka wolna, płac, z włok 49 czynszu gr. 12, odwozu od dwóch' beczek owsa po gr
10 za siano у odwoź gr. 5, za gęsi, kury, iayca, stacyą, niewody gr. 8, osady gr. 30,
tłoki, za które płacywali gr. 12, ordynacyą iey królowey inci są z nich ziętе; sróżowego
6. czyni z włoki gr. 71, a z włok 49 uczyni kop 57, gr. 59; żyta beczek 49
g r
L a beczek 98, siano w pieniądzach rachowano; arendy z karczem dwu Szygrowieckiey
v Bohusławskie
na rok do ś. Jana roku 97 kop 10; summa dochodów tego wójtostwa
у Jiohusrawskiey
kon 10 żyta beczek 49, owsa beczek 145, siano w
i o r , o
arendy
czynszu czym kop 12o/2, aienay кор іи, АУЬЛ
,
pieniądzach rachowano.
.
•

W0YT0STW0 BATECKIE.
Sioło Bateckie. W nim włok 47 gruntu podłego, z których na ciwona włoka wolni
iedna na bednarza włoka, płacą z włok 45 czynszu gr. 8, od beczki owsa odwozu gr. 5,
wóz siana z odwożeni gr. 5, za gęś, kury, iayca, stacyą, niewody gr. 8, osady gr. 30,
z a
za beczkę żyta płacili do roku 97 po gr. 10; a iż ordynacya nowa we wszystkim sięstwie
Litewskim zaszła za beczkę żyta po gr. 24, tedy też у ci Batczanie nie ziarnem dla
podłości «runtow swych, ale pieniądzmi płacić powinni za beczkę żyta po gr. 24, tłok!
za które °płacywali po gr. 12, ordynacya iey królowey mci są z nich zięte dla roboty
folwarkowey, strożowego gr. 6; czyni z włoki gr. 86, a z włok 45 uczyni kop 64, gr.
30- owsa beczek 45, żyta у siana pieniędzmi. Arendy z karczmy w tym siele na rok do
ś. Jana roku 97 kop 7.
Sioło Polatycze. W nim włok 17 gruntu srzedniego, płacić maią z nich czynszu gr. 12,
za odwoź dwu beczek owsa gr. .10, za siana woz z odwozem gr. 5, za gęś, kury, jayca, stacyą,,
niewody gr. 8, osady gr. 30; za tłoki, co płacywali gr. 12, ordynacya iey królowey mci
dla roboty folwarkowey zięte, strozowszczyzny gr. 6; czyni z włoki gr. 71, uczyni z
włok 17 kop 20, gr. 7; żyta beczek 17, owsa beczek 34; tamże w zaścianku mórg. 9,
z których płacą ogółem kóp 1; arendy z karczmy w tym siele na rok do ś. Jana roku
97 kop ^ §*"• ^ *
Sioło Stanki. W nim włok 28 gruntu szrzedniego, z których na woyta włoka wolna,
na gontarze włok 3. płacą z włok 24 czynsz у powinność wszelaką, (iak) w siele Polatyczach
z włoki po "T 71, uczyni z włok 24 kop 25, gr. 24; żyta beczek 24, owsa beczek 48.
Arendy z toczmy w tym siele na rok do ś. Jana roku 97 z siołem Kleczami у Osowa.
Sioło Klecze Włok 11 gruntu szrzedniego, z tych na Homucha (?), co stado pasie
v dogląda włoka 1 wolna, płacą z włok 10, iako z gruntu szrzedniego za wszystkie powinności, okrom tłok, żyta у owsa, po gr. 71, czyni kop 11, gr. 50; żyta becz. 10, owsa
becz. 20; tamże zaściankowych morgów 7, z tych płaca, z morga p o g r . 3 , asianożętnych 3
po gr. 1% uczyni gr. 25, den. 5.
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Suma wszystkich dochodów tego woytostwa czyni kop 126/16/5; żyta becz. 51, owsa
beczek 147; arędy czyni kop 12/30.

W0YT0STW0

PATRYKOWSKIE.

Sioło Ogrodzieckie przy folwarku Czerewaczyckim, którego sioła iest włok 10, na pułwłoczki rozdzielone, podłego gruntu, na służbie ogrodnickiey, tylko płacą, z włoki po gr. 30,
a robią na polu у w ogrodzie żony ich na plewidle w tydzień z włoki po dni 4, uczyni
czynszu kop 5; tamże iest włoka iedna, którą trzymaią poddaui tego sioła у płacą, z nich
ogółem kop 1, gr. 30.
Sioło Litwinki. W nim włok 19 gruntu podłego, z tych na woyta włoka iedna wolna,
. płacą, z włok 18 czynszu gr. 8, za gęś, kury, iayca, stacyą, niewody gr. 8, osady gr. 30,
strozowszczyzny gr. 6, za siano у odwoź gr. 5, za tłoki gv. 1?, ordynacyą krolowey ieymci
zniesione dla roboty pasznie folwarkowey, a za osobliwym listem у ordynacyą iey krolowey
mci Anny nie płacą, żyta у owsa ziarnem, ale wedle ustawy starey płacili za żyta beczkę
gr. 10, a za owsa beczkę gr. 10, a teraz za nową, ordynacyą, skarbową, powinni płacić
za żyta beczkę gr. 24, a za owsa beczkę gr. 12, a odwozu od teyże beczki gr. 5, czyni
za wszystkie powinności z włoki po gr. 98, uczyni włok 18, czyni kop 29, gr. 24.
Sioło PatryJci. W nim włok 21 gruntu srzedniego, z których napuszkarza zamkowego
Kobrynskiego włoka iedna wolna, płacą, z włok 20 czynszu gr. 12, za odwoź dwu beczek
owsa gr. 10, za siana woz z odwozem gr. 5, za gęś, kury, iayca, niewody, stacyą gr. 8,
osady gr. 30, za tłoki gr. 12, ordynacyą, iey kroi. mci dla roboty folwarkowey zniesione,
strożowego gr. 6; czyni z włoki pogr. 71, uczyni włok 20, czyni kop 23, gr. 40; tamże
w zaściankach morgów 60, co Trawowski trzymał po gr. '2, morgów 48 po gr. l/'lmorgow 10 po den. 8, morgów 18 po den. 5, uczyni kop 3, gr. 5; z karczem w Patrykach,
Hidrach, Szmatach arendy do ś. Jana roku 97 czyni kop 3, gr. 30.
Sioło Hydry. W nim włok 2 2 gruntu przepodłego, płacą ze wszystkich czynszu gr. 6,
za gęś, kury, iayca, niewody, stacyą gr. 8, osady gr. 30, za tłoki gr. 12, ordynacyą,
krolowey ieymci dla roboty folwarkowey zniesione, strozowszczyzny gr. 6; czyni z włoki
gr. 50, uczyni kop 18, gr. 20; żyta becz. 22, owsa у siana dla podłości gruntu nie powinni; tamże w zaścianku włok leśnych 28, z tych płacą po gr. 15, czyni kop 4, gr. 30;
tamże włok zamkowych przepodłych 7, z których temuż siołu dla złego gruntu przydano
włok 3, płacą z włok 4 po gr. 20, czyni kop 1, gr. 20; z mórg. 5 pogr. 2, z mórg. 27
po gr. і'/a, z mórg. 75 po gr. 1, czyni kop 2, gr. 5, den. 5.
Sioło Szmaty. W nim włok 5 gruntu przepodłego, płacą czynszu gr. 6, za gęś, kury,
iayca, niewody, stacyą gr. 8, osady gr. 30, tłoki gr. 12, ordynacyą iey kroi. mci zniesione dla roboty folwarkowey, strozowszczyzny gr. 6; czyni z włoki gr. 50, kop 4, gr. 10;
żyta b. 5, owsa у siana dla przepodłości gruntu dawać niepowinni; tamże mórg. 20, z nich
pła | po den. 8, czyni gr. 16.
Sioło Suchmcsym. W nim włok 20 gruntu podłego, z tych płae§ czynszu gr. 8, za
beezkf owea odwozu gr. 5, za siano gr. 5, za gęś, kury, iayct, niewody, staey§ gr. 8,
osady gr. 30, tłoki gr. 12, ordynacyi krolowey ieymci dla roboty folwarkowey zaiesioae;
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strożowego gr. 6, czyni z włoki 62, uczyni kop 20, gr. 40; żyta becz. 20, owsa b. 20,
1
siano pieniędzmi płacą. Przy tym siele w zaścianku mórg. 26 po gr. I /», morgów 94
po gr. 2, mórg. 66 po 5, czyni kop 4, gr. 20; z karczmy arendy do ś. Jana roku 97
kop 2.
Sioło Perkowicze. Włok 16 gruntu podłego, z nich płacą, czynszu gr. 8, za beczkę
owsa z odwozem gr. 5, za siana woz z odwożeni gr. 5, za gęś, kury, iayca, niewody,
stacyą gr. 8, osady gr. 30, za tłoki gr. 12, ordynacją iey krolowey mci zniesione, strożowego gr. 6; czyni z włoki gr. 62, uczyni kop 16, gr. 32; żyta becz. 16, owsa b. 16,
siano pieniędzmi płacą; także w zaścianku mórg. 47 po groszy 2, czyni kop 1. groszy 34;
młynarze Troscienniczy przy tymże siele trzymaią mórg. 40, płacą po gr. 3, czyni k. 2;
iest też włoka ziemie przy paszni dworney, którą trzymaią młynarze Czerewaczyccy, płacą
z niey kop 1, gr. 30; także trzymał włókę ziemie Mikołay karczmarz Czerewaczyczki,
którą był dał niebos. Pruszczynski od pasznie dworney, te z rozkazania iey kroi. mci pan
starosta у za dekretem i. k. mci do paszuie folwarkowej przywrócił; z karczmy arendy
na rok do. świętego Jana roku 97 czyni kop 2.
Suma dochodów tego wójtostwa uczyni kop 139/56/5;

arendy z karczem kop 7/30,

żyta bec. 82, owsa' becz. 76.

W0YT0STW0 ZALESKIE, rzeczone TEWOLE.
Sioło Zalesię. W nim włok 50 gruntu podłego, z których na woyta włoka 1 wolna,
na osocznika włoka iedua wolna. Potomkowie Andreia Bobra trzymaią włok 3, a iż nam
prawa nie ukazali, chociay byli w tym upominani, tedyśmy inkwizycją w regestrzech
pierwszych rewizorskich (uczynili), iakoż w regestrze pana Dmitra Sapiehi rewizyi roku
1563 napisano oycu ich Andrzeiowi Bobru na woytostwo włókę iednę wolną, a na płacie
włok 2, a w drugiey rewizyi x. biskupa Zmodzkiego у pana Pałuskiego marszałka króla,
była w roku 1577, także у w trzeciey rewizyi pana Adama Pacieia, na onczas sędziego ziemskiego Brzeskiego, która była odprawowana w roku 1580, opisano iest, że temu Andrzeiowi Bobrowi za listem króla imci Zygmunta Augusta na służbę wizową dano włok 3
wolnych; a iż ten Audrzey Bóbr iuż z tego świata zszedł, służby te wizowe ustały, przeto,
postrzegaiąc szkodę skarbu i. k. mci, postanowilichmy у na te trzy włoki takowyż czynsz,
iako z gruntu podłego, pieniędzmi gołemi za wszelakie powinności po groszy 110, którzy
w tjm roku 97 ci Bobrowicbwie poczną płacić, uczjni kop 5, gr. 30; poddani insi płacą
z włok 45 czynszu gr. 8, od beczek czterech owsa odwozu gr. 5, za siana woz z odwożeni gr. 5, za gęś. kury, iayca, niewody, stacyą gr. 8, osady gr. 30, za tłoki gr. 12,
ordjnacyą i. k. mci dla roboty iolwarkowey zniesione, strożowego gr. 6; czyni z włoki
gr. 62, uczyni kop 46, gr. 30; żyta b. 45, owsa b. 45, siano w pieniądzach płacą. Wszakoż w tym roku 97 zbędzie z tey suńmy dla pogorzenia włok 4, którym za listem iej
kroi. mci do dwu lat wolność dana, to iest pieniędzmi kop 4/8, żyta b. 4, owsa b. 4;
przy tjm siele w zaścianku włok 15/10, z tjch na mierniki wolnych włok 4, a za listem
iej kroi. mci na wjgon włok 4, a z włok 2 ciż miernicj podług listu iej kroi. mci płacą
90 gr. 30; z włok 3 Roskowski z Czernichowiczami po gr. 20; z włok 2 po gr. 45 tenże,
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z włok 4 po gr. 2 tenże; z morgów 6 Bobiwiczowie na rok 97 po gr. 2; z morgów
sianożętnych lesnyh 60 po den. 5, czyni wszystkiego kop 4, gr. 20; przy tym siele włok
borowych 50. z których na cerkiew wolnych 2, pustych włok 22 /2, płacą z włok 25 U
po gr. 45, czyni kop 19, gr. 7, den. 5; z karczmy przy tym siele arendy na rok do świętego Jana roku 97 kop 5.
.
Sioło Tulicze. W nim włok 20, z których potomkowie Jana Bryczki za listem i. k.
mci dzierżą włok 4. z nich za wszystkie powinności płacą po gr. 101, czyni k. 6, gr. 44;
Iliyey Moskwicina potomkowie trzymaią włok 2, płacą z nich po kop 2, za listem krolowey
ieymci. czyni kop 4; poddani trzymaią włok 14, płacą z nich czynszu gr. 8, odwozu od
beczki'owsa gr. 5, za siano woz z odwożeni gr. 5, za gęś, kury, iayca, niewody, stacyą
V
8 osady gr. 30, za tłoki gr. 12, ordynacyą krolowey ieymci dla roboty folwarkowey
zniesione, strożowego gr. 6; czyni z włoki gr. 62, czyni kop 14, gr. 28; żyta b. 14, owsa
b 14 siano pieniędzmi płacą; tamże lasu włok 4, płacą z nich po gr. 15, czym kop 1;
z mor-ow 28 po gr. 3, z morgów 50 po gr. 2, czyni kop 3, gr. 4; tamże lasu zamkowe-o °w którym iest włok 18, w tym poddani wyrobili morgów 183, płacą z nich po gr. 2,
czyni kop .6; z morgów 2 po gr. 6, czyni gr. 12; morgów w tymże zaścianku 54 I, zaięto
' w pomiarę we włoki, których tam wymierzono włok 5/15 lasu bagna у z barciami, które
włoki trzyma Tomasz Czarnota, z tych pułwłoki ma bagna wolne, a z włok piąciu, według
listu iey kroi. mci, płacą po gr. 60, czyni kop 5; tamże lasu mórg. 70 dano na drwa
siołu Dubowemu we włości zamkowey, г których morgów z włoki to sioło powinno dac
drew po wozów 4; z karczmy przy tym siele arendy na rok do ś. Jana roku 97 czym
k

° P lSi!łó Zahuzowa, w nim włok nowo wyrobionych 13 gruntu przepodłego, borowego;
płacą za wszystkie powinności z włoki po gr. 66, czyni kop 14, gr. 18; żyta, owsa,
siana dawać nie powinni; tamże z włoki nowo wyrobiouey płacą'kop 1; przy tymże siele
zaścianku włok 10, z których płacą po gr. 60, czyni kop 10; przy tymże siele we włokach
pomiary potrzeba у ograniczenia onych od puszcze.
Sunima dochodów tego woytostwa czyni kop 14/13/5; arędy z karczem kop 6/30,
żyta b. 59, owsa b. 59. Arendy z karczmy Czerewaczyckiey z inostowem у tazgowem na
rok cały do ś. Jana 97 czyni kop 20.
-aolnl^ *vta
Summa dochodów wszystkich z włości Czerewaczyckiey czym kop o32/4 ,/o, zjta
becz 24<> owsa b. 427. Arendy z karczem sielskich kop 56/30.
' Divor Wieżecki, wkoło odelowany, do którego wieżdżaiąc od południa wrota nowe
dranicami pobite. Do dwora przyjechawszy, dom dranicami pobity, tyłem ku południowi;
przed tym domem ganeczek przygrodzony, dranicami pobity, w którym ganku ław przy
bokach trzy. Wchodząc w ten dom drzwi na zawiasach żelaznych, w sieniach komin wielki
gliniany do dwu pieców, wschód na gorę, u którego kratka; wszedłszy w sień po lewey
ręce kownata wielka, do ktorey drzwi na zawiasach żelaznych ż wrzeciądzem у skoblem,
w tey kownacie komin u drzwi w kącie gliniany, okieu w sieni cztery z okienmczkami
prostemi, potrzebna komórka, do ktorey drzwi proste, u niey haczek у z skoblem, ławka
prosta; wedla tey świetlice po lewey stronie druga potrzebna komórka, sień, u ktorey
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drzwi proste, za tą komórką w boku izdebka ku południowi, do ktorey drzwi proste, kromia zawias z wrzeciądzem у skoblem, w tey izbie piec stary, kaflowy, prosty у kominek
gliniany, przy nim ławy przy ścianach wkoło, okien trzy bez błon у okiennic. Od tey
izdebki idąc ku zachodowi izdebka biała, w ktorey drzwi na zawiasach żelaznych, w nich
z sieni wrzeciądz z skoblem у kolce, a z izby hak z skoblem, w tey izbie piec prosty,
kaflowy у komin gliniany, ławy dwie przy ścianach, stół stary lipowy stolarski, okien
cztery z okiennicami, w ktorey błony szklane w drzewie szyb okrągłych, u drzwi służba
dla stawiania potraw. Od tego domu idąc ku zachodowi opodal łazienka, dranicami pobita
z sieniami, do sieni wchodząc drzwi proste, przy scienie ławek dwie, do łaźni wchodząc
drzwi proste, w łaźni kamionka у ławy przy scienie. Po teyże stronie idąc ku sadowi
browar dranicami pobity, do którego wchodząc drzwi z wrzeciądzem у skoblem, w tym
browarze horn, kotła nie masz, kadzi dla zacierania, koryta trzy dla składania piwa,
kwasuiki dwa, beczek piwnych trzy, kusz, cebrów dwa. Wedla tego browaru studnia, zrąbiąna rynna do browaru, koryto dla poieuia bydła, żoraw z krukiem у wiadro. Idąc od
tego browaru ku zachodowi sad wkoło nowo odylowany, do którego drzwi proste у wschodek, w tym sadzie drzewo jabłonowe, gruszkowe, wiśniowe у taruosliwy są. Tamże wedla
sadu staynia bokiem ku zachodowi, dranicami pobita, do ktorey wrota, wedla tey staynie
staienka urzęduica na cztery konie, dranicami pobita, do ktorey drzwi z wrzeciądzem у
skoblem, w niey źłob z drabiną у przeworzyn cztery, pułap z ciesni na wierzchu; wedla
tych staien staynia druga wielka dranicami pobita ku pułnocy bokiem, w niey drzwi proste,
w tey stayni po prawey ręce staienka przegrodzona, u ktorey drzwi proste, w tey staience
żłoby z drabinami. Między temi stayniami chlew dla świni, dranicami pokryty, drzwi do
niego proste; w teyże stayni po prawey ręce drugi chlewek dla karmienia wieprzów; koniec stayni dranicami pokryty, u którego drzwi proste. Po teyże stronie od pułnocy dom
czeladny dranicami pobity, do którego wchodząc drzwi proste, w sieniach komin wielki kuchenny, ognisko w zrębie wielkie, stół długi iesionowy, ława przy ścianie, od dworu okno
z okiennicą prostą, od dworu uczatek ieden; wszedłszy w ten dom po lewey ręce izba
biała wielka, do ktorey wchodząc drzwi proste nowe, w nich hak z skohlem, w tey izbie
piec kaflowy, prosty, komin gliniany, przy nim ławy przy ścianach proste у wedla pieca
okien trzv z okiennicami prostemi, w którym błony trzy nowe szklane szyb okrągłych,
stół stolarski stary; z tey izby ku pułnocy przy boku komora, u ktorey drzwi z wrzeciądzem у skoblem, w tey komorze nabiał chowaią у inne gospodarstwo; wedla tey izby
komórka w sieniach, gdzie naczynie kuchenne chowaią, u tey komórki drzwi proste. Z tey
sieni w boku domek nowy przybudowany ku pułuocy, gdzie urzędnik mieszka, ciesnicami
pokryty, od którego wchodząc u sieni drzwi proste, po lewey stronie komórka z wrzeciądzem у skoblem, a po prawey stronie drzwi na dwór; w sionkach komin gliniany do pieca
izdebnego, tamże izdebka, do ktorey wchodząc drzwi proste, u niey hak z skoblem, w
izdebce piec prosty, kaflowy у kominek przy nim, ławy wkoło przy sciauach, stół lipowy
stolarski, ławka z poręczeni, okien trzy, w których błony szklane. Z tey izdebki komórka,
do ktorey drzwi z wrzeciądzem у skoblem, w tey komorze okieuko, w którym błona szklana.
"W tymże domu po prawey ręce piekarnia wielka, w ktorey piec prosty czarny o dwu cze-
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lusciach, łotok wielki, sosnowy dla moczenia słodu, ławy przy ścianach, dzieża dla pieczenia chleba wielka iedna, a druga mnieysza, niecek dwoie, wiadro, za piecem przegrodzono
dla cieląt, okien cztery z okiennicami. Idąc od tego domu nie podaleko wrota wielkie, ku
pastewnikowi fortka, od tych wrót idąc sernik stary dranicami pobity, idąc do sernika
wschodek, wchodząc do sernika drzwi proste z wrzeciądzem у skoblem, a na spodzie komórka dla siadania kurów; od tego sernika idąc po teyże stronie za wroty gumiennemi
piwnica stara, w szyi piwnicy komórka ua boku z drzwiami prostemi, u samey piwnice
drzwi proste z kratką drzewiauą, drzwi z wrzeciądzem у skoblem; na tey piwnicy chłodnik dranicami pobity, w nim ława iedna, stół prosty iesionowy długi, uiepodaleko tey
piwnice swirenek wielki o dwu wierzchach dranicami pobity z pułapem, u niego drzwi
proste z wrzeciądzem у skoblem.
Gumno, wkoło odylowane, do niego wrota ze dworu z tarcic z fortą, wszedłszy do
gumna po lewey stronie piwnica, w niey drzwi proste, na wierzchu oznica; po teyże stronie od niey niedaleko piwniczka dla chowania iarzywa na zimę, u niey drzwi proste ż
wrzeciądzem у skoblem. W posrzodku gumna stodół 2 słomą kryte nowo zbudowane, iedua
stodoła wielka dla młócenia zboża, w niey wrota dwoie, u iednych wrót kuna żelazna z
skoblem, a u drugich wrót tylko skobl, a druga stodoła dla wiania zboża, w niey wrota
dwoie, u pierwszych wrót kuna żelazna z skoblem, a u drugich wrót skobl długi, co przechodzi przez słup; w tey stodole komór dwie dla chowania zboża, u nich drzwi proste z
wrzeciądzami у skoblami. W tym gumnie po prawey stronie swiren, dranicami pobity;
wchodząc do niego drzwi proste z wrzeciądzem у skoblem, w nim zasieki dla sypania
zboża; podle tego swirna kietek dwie starych, u iedney kletki drzwi proste z wrzeciądzem
у skoblem słomą nakryta, a druga podle tey zgniła, potrzebuie poprawy. Tamże w gumnie
niedaleko kietek gołębnik ua dwóch słupiech dranicami pobity.
Obora, wkoło odylowana, do uiey z gumna forta prosta; w tey oborze na trzech
stronach chlewy trzy, z przygrodkami dla cieląt у dla spuszczania krów; przy tey oborze
studnia ze dwiema korytami dla poienia bydła, wrota z niey na pole proste. Placu dwornego mórg. I/20, placu gumiennego mórg 2/4, sadu przy dworze mórg 2, wszystkiego
mórg 5/24 od płatu wolne; ogroda owocowego mórg 2/15, powinien urząd z kożdego morga
płacić po gr. 12, a z pręta po den. 4, uczyni kop . . . /30; ua starym dworze w tymże
polu sadu prętów 28 wolne; ogroda owocowego mórg і/З, powinien urząd w rok z każdego
morga płacić po gr. 12, a z pręta po den. 4, uczyni kop . . . /13.
Summa dochodów czyni groszy 43/2.

Ordynacya folwarku

Wieżeckiego у zarobienia paszniow folwarkowych.

Paszni "Wieżeckiey iest wymierzonych włok 22, do których zarobienia, rachuiąc wedla
dawnych ustaw, na zarabianie każdey włoki paszney po siedmiu włok osiadłych, przychodziło odłączyć do zarobienia tey paszni Wieżeckiey na ciahłą, służbę włok 154, z których
to włok z każdey strąciwszy to, czego ciahły robotny człowiek uie wmieii płacić, iako
osady gr. 30, za tłoki gr. 12, za beczkę żyta dziakielaego wedla teraznieyszey ordynacyi
skarbowey gr. 24, ubyłoby proweutu pieniężnego skarbowi króla imci z tych to włok 154
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po gr. 66, summa kop 169/24. A tak my, bacząc w tym nie małą szkodę skarbu króla
imci, a przychylaiąc się do ordynacyi słuszney, która ieszcze za nieboszczyka pana Wileńskiego, a potym y z a panowania krolowey ieymci Anny w zarabianiu paszen folwarkowych
у innych robot dwornych' zachowana była, takowym że sposobem postanowilichmy у do zarabiania tey pasznie odłączyliśmy w siele Jakowczycach włok 47, sioła Pruski włok 48,
sioła Terebeszow włok 28, sioła Pesteuki włok 15, sioła Stołpow włok 29, sioła Dankow
włok 27. sioła Hliuianek włok 27, sioła Łastowek włok 27, sioła Osowey włok 12, sioła
Rynków włok 9, sioła Daszków włok 25. Summa wszystkich włok 294, z których nie
więcey strąciliśmy czynszów, tylko za tłoki po gr. 12, czego uczyni у ubędzie z prowętu
kop 58/48, a za te dwanaście groszy, których iuż nie będą powinni zarobić na paszni
folwarkowej' у na innych robotach dwornych у gumiennych, gdy urząd rozkaże, у po dwanaście dni z każdey włoki na rok. a osobliwie co też winni poddani wedle ustawy dawney
w. x. Lit. wyrobić do roku z każdey włoki po sześciu dni tłok, te sześć dni z każdey
włoki przy tych 12 dni pierwszych powinni poddani wyrobić, ktorey wszystkiey roboty
uczyni z każdey włoki do roku po osmnastu dni,' urząd poddanemi rządnie robiąc, tę pasznia
dostatecznie zarobić może. krom uciążenia ludzi. A do tych że robot dwornych przyłączyliśmy ogroduiki dworne, których iest 12, a pod każdym z nich po morgów 12, pod wszystkimi icst morgów 121, którzy powinni w każdy tydzień po trzy dni pieszo do dworu
robić, a żony ich latem dziewięć dni tłok na plewienie zboża у ogrodów. A co się dotyczę
sianożęci dwornych у błotnych, ile ich iedno iest ku temu dworu, te wszystkie ciż poddam
wszyscy, krom "tych ośumastu dni pomienionych, pokosić, sprzątnąć у do dworu zwieść, iako
urząd rozkaże powinni zrobić wedle dawney powinności swey.

Uroihay zboża na paszni Wieżeckiey roku 1596.
Żyta z posiania b. 108 nażęto kop G00; dziesięciny do kościoła Kobrynskiego dano
kop 60, zostało kop 540; zmłocono do roboty kop 280. iako dał sprawę urzędnik z woytami; namłocono becz. 209/3; zastaliśmy uiemłoconego w stertach kop 260. Tego próba,
przes nas rewizorów uczyniona, z kop 2 korczy 6% uczynili próby b. 211/1, czyni wszystkiego żyta z umłota b. 421; z tego wysiali na rok 1597 na paszni dworney b. 169, zosta wa na rozchód b. 252; jarzyce z posiania b. 7 nażęto kop 20, z tey dziesięciny dano
kop 2, zostawało kop 18, próba przez nas uczyniona kop 2 korcy 3ł/s, uczyni próby
beczok 7 ł A; pszenice z posiania b. 2 2 nażęto kop 20, z tego dziesięciny dano kop 2,
zostawało kop 18, ktorey do próby zmłocono uczynili b. 3; jęczmienia z posiania І0 2,
nażęto kop 90, z tego dziesięciny dano kop 9, zostawało kop 18, próba z nich przez nas
uczyniona z kop 2 córci 3 7«, uczyni z próby b. 35/1 s /*; grochu z posiania b. 3 nakoszono ко» 30- z te«4> dziesięciny dano kop 3, zostawało kop 27, które do próby zmłocono

kop 61, którego próba przez nas uczyniona z kop 2 b. 1/3 / 2 , uczynili b. 67 U, wszego
omłotu owsa czyni 102/7*, co na rozchód zostawiono; gryki z posiania b. 12 aakoszoio
73
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kop 100; z tey dziesięciny dano kop 10, zostawało kop 90, z tey próba przez nas uczyniona z kop 2 corcy 3, dały z umłotu beczek 33/3; siana nakoszono wozów 150, z tego
słudzy imci pana podskarbiego strawili wozów 6, a do Kobrynia wzięli wozów 9, zostawa
siana na rozchód wozów 135. Bydła króla imci w oborze Wieżeckiey: krów spłodzonych
w roku 97—21, od nich cieląt 21, to iest starych krów 17, a młodych pierwiastek 4,
krów starych iałowych 6, iałowych krów młodszych 12, byczków trzeciakow 10, byczków
we dwu lat 5, cielic 4, cieląt łonskich roku 96 byczków 10, cieliczek 9, buiakow 2;
wszystkiego bydła pogłowia 100; z mleczna roku przeszłego 1596 pan starosta ma respondować; świni starych pospolitych 20, prosiąt 5, wieprz 1, gęsi 29, kur prostych 12.

Włość dwora
WOYTOSTWO

Wleżeckiego.

JAKOWCZYCKIE.

Sioło Jakowczyce. W nim włok 47 gruntu szrzedniego, płacą czynszu gr. 12, odwozu
od dwu beczek owsa gr. 10, za siana woz z odwozem gr. 5, za gęsi, kury, іауса, niewody, stacyą gr. 8, osady gr. 30, za tłoki 12 ordynacyą iey kroi. mci zniesiono; strozowszczyzny gr. 6, czyni z włoki gr. 17, a z włok 47, uczyni kop 55, gr. 37; żyta
beczek 47, owsa beczek 94, siano przy czynszu pieniędzmi płacą. Przy tym siele w zaścianku włok 5/10, płacą z włoki po gr. 90, a z morga po gr. 3, czyni kop 8; w dru-gim mieyscu włok 2/20, płacą z włoki po gr. 6, a z morga pogr. 2, czyni kop 2, gr. 40;
w trzecim mieyscu morgów 49, z tych na służbę wolnych mórg. 19, a płacą z mórg. 30,
po gr. 3, czyni kop 1, gr. 30; na czwartym mieyscu morgów 29, z których na służbę
wolnych 14. a płacą z morgów 15 po gr. 2, czyni kop 30.
Sioło Pruska. W nim włok 50 gruntu srzedniego, z których uawoyta włoka wolna,
na służki włoka wolna, a płacą z włok 48, także iako sioło Jakowczyce wszystkie powinności, krom żyta у owsa, z włoki po gr. 71, uczyni kop 56, gr. 48; żyta beczek 48,
owsa beczek 96, siano pieniędzmi płacą; włok 2/20, które od paszni folwarkowey były
odięte, a dane na płacie, to iest: włókę 1 woytowi staremu Pruskiemu, Stołpianom włókę,
Michnowi Kiryłowicu z Dankow mórg. 20, te w roku 96 za dekretem króla ima pan
starosta rekuperowawszy do pasznie dworney przyłączył, z których placów kop 4/10.
Z karczem w tych dwu siołach Jakowczycach у Prusku arendy na rok do sw. Jana 97
czyni kop 9.
Summa dochodów tego woytostwa czyni kop 125/5; żyta korcy 95, owsa korcy 190.

WOYTOSTWO

TEREBESOWSKIE.

Sioło Terebesy. W nim włok 28 gruntu podłego, z których płacą czynszu gr. 8, za
gęś, kury, iayca, niewody, stacyą gr. 8, osady gr. 30, a wedle uważenia pierwszych rewizorów dla podłości у niskości gruntów dziakło nie ziarnem, ale pieniędzmi płacywali
у teraz do rewidowania gruntów ich dziakło to nie ziarnem, ale na pieniądze rachuiemy,
według nowey ordynacyi skarbówey; za żyta beczkę gr. 24, a za owsa beczkę gr. 12,
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wszystkie powinności gr. 98, a z włok 28 czyni kop 45, gr. 44; tamże w zaścianku
morgów 4 po gr. 2, czyni gr. 28. Tamże sadownik morgów 10 po gr. і а, czyni gr. 15;
tamże ogrodnicy morgów 15 po gr. 3, czyni kop 1, gr. 15; tamże ogrodnicy mórg. 10
po gr. 1, czyni gr. 10; tamże karczmit z pułwłoki czyni kop 1 gr. 12; tamże mórg. 20
po gr. Vii, czyni gr. 30.
Sioło Stołpy. W nim włok 31 gruntu szrzedniego, z których na służki wolnych włok 2,
płacą z włok 29 czynszu gr. 12, a odwozu ' od dwu beczek owsa gr. 10, za siana woz
у odwoź gr. 5, za gęs, kury, iayca, niewody, stacyą gr. 8, osady gr. 30, za tłoki gr.
12, ordynacyą iey kroi. mci dla robot folwarkowych zniesione; strozowszczyzny gr. 6,
czyni z włoki gr. 71, a z włok 29 kop 34, gr. 19; żyta beczek 29, owsa beczek 58,
siano pieuiędzmi płacą.
Sioło Pestenky, włok 15 gruntu szrzedniego, z tych także za wszystkie powinności,
krom żyta, owsa, z włoki płacą po gr. 71, czyni kop 17, gr. 45; żyta beczek 15, owsa
beczek 30, siano w czynszu płacą. Tamże w zaścianku morgów 5 7/15, z których płaca,
po gr. 2, a z pręta po 1, czyni kop 1, gr. 55. Tamże w zaścianku drugim mórg 141
po gr. 2, czyni kop 4, gr. 42.
Sioło Banki, w nim włok 25 gruntu szrzedniego, płacą z nich także za wszystkie
powinności, krom żyta у owsa, z włoki po gr. 71, uczyni kop 31, gr. 57, żyta beczek 27,
owsa beczek 54, siano w czynszu płacą.
Swnma dochodów tego woytostwa czyni kop 132/4, żyta beczek 75, owsa beczek 150;
arendy z karczmy kop 3; osobliwie przy dworze Wieżeckim iest karczma, z ktorey z
mostowym arendy na rok cały także do ś. Jana Chrzciciela roku 1597, wedle listu krolowey ieymci Anny, ktorey konfirmacya i. k. mci potwierdzona, daią kop 20.
Summa wszystkiego dochodu: czynszu z włości Wieżeckiey czyni kop 397/21, żyta
beczek 241, owsa beczek 482; arendy z karczem kop 0/43/2, tego wszystkiego uczyni
kop 430/4/2.

Miasto Prużana, albo Dobuczyn.
Za przyiechaniem naszym do tego miasta Prużaney woyt mieyski Prużanski Jan Staweczki pospołu z urzędem mieyskim у z mieszczany Prużanskiemi pokazowali nam dwa
przywileie na pargaminie pisane, im na wolności у prawa Maydeburskie temu miastu nadane ieden od krolowey ieymci Anny, a drugi koniirmacyą króla imci Zygmunta trzeciego,
pana naszego teraznieyszego, za datą w Warszawie, dnia 6 miesiąca Maia, roku Pańskiego
tysiąc pięćset osmdziesiątego dziewiątego, w których pewne dochody do skarbu króla imci,
iako niżey przy dochodach mieyskich opisano, są opisane, a przywiley sam słowo do słowa
niżey za summą dochodów na tym regestrze iest opisan.
Dochody tego miastu. W nim rynkowych sadzibnych prętów 52 Vi, z których na cerkiew ruską wolnych prętów 57s, na giełdę dworną prętów 7, płacono z prętów 40 po
den. 7*/з czyni kop 30; ulicznych sadzibnych prętów 1700, 2 których na plebanią, Pru-
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żanską wolnych 203 7з. Na trzy cerkwie ruskie prętów 35, ua młynarza prętów 5, panowie rewizor o wie dali miastu na wygon prętów 20, pustych prętów 6, płacić maią z prętów
14307a po (den.) 5, czyni kop 11, gr. 55, den. 2V«; ogrodnych prętów przy domiech
rynkowych у ulicznych 3221, z tych na plebanią wolnych prętów 22, na trzy cerkwie
ruskie prętów 82, na młynarze prętów 46; panowie rewizorowie miastu nadali prętów 40,
płacono z prętów 3032 po den. 2 7«, czyni kop 12, gr. 38. Tamże na przedmieściu
ogrody za słodownią у na Dereczynie, w nich prętów 1415, z których na młynarza wolnych prętów 18, płacono z prętów 1390 po den. 1, czyni kop 2, gr. 19, den. 7. Przy
tym mieście po rożnych mieyscach morgów 343 polnych, płacono z nich po gr. 3, czyni
kop 17, gr. 21; sianożętnych morgów 68, po gr. l 7 s , czyni kop 1, gr. 42; włok mieyskich 62, gruntu szrzedniego, z których na cerkiew ruską wolnych włok 2, na woyta włoka
1, płacono z włok 59 po gr. 52, czyni kop 51, gr. 8. Tamże w zaściankach morgów
mieyskich szrzednich 9/18, płacono z nich po gr. 3, morgów podłych 33, z tych po gr.
2, nader podłych morgów 8 po den. 5, podwyższonego czynszu morgów gr. 31/5, kop 2,
gr. 10, den. 3. Ktemu z morgów nowych polnych z pasznie dworney 177/25 płacą z
nich po gr. 4, czyni kop 11, gr. 51, den. з' », sianożętnych morgów 32, płacą z nich
po gr. 2, czyni kop 1, gr. 4; od rzeznikow 7, od których według dawnych ustaw króla
imci przychodzi za łoy od każdego po gr. 15, czyni kop 1, gr. 45; z karczem Prużanskich piwnych 15, miodowych 6, po gr. 60, czyni kop 21; kapczyzny gorzałczaney arendy
za rok cały podług przywileiu krolowey ieymci kop 40; winy przywileiem króla imci dane
na wychowanie woytowi; wygonu mieyskiego wymierzyli mieszczanie prętów 4 у dali na
przysielenie mieszczaninowi Matyasowi Noszczyczu, postanowiwszy płat do skarbu i. k. md
z pręta po den. 5, czyni gr. 2.
Summa dochodów wszystkich z miasta Prużauey czynszu 175/26/6.

Dwor
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Prużaney.

Ze dwóch stron odylowany. do którego wyiezdżaiąc wrota у z fortą dranicami pobite,
drzwi u wrót składane, u których kuna żelazna z skoblem, u forty drzwi proste, u nich
wrzeciądz z skoblem, pod fortką krata drewniana. Wiechawszy w dwor po prawey ręce od
wschodu słońca dom wielki gontami pobity, krzyżowy, kamieniem podmurowany, do którego
wchodząc ganek wielki, w tym ganku przy iednym boku ławy trzy, u drzwi kratka drzewiana przybita, do sieni drzwi lipowe w zawiasach żelaznych z klamką у г hantabą, w
sieniach ławy trzy przy ścianach, kominy wielkie dwa murowane u pieców swietheznych;
wszedłszy w sieni po prawey ręce izba stołowa wielka, do ktorey wchodząc drzwi lipowe
na zawiasach żelaznych z klamką у hantabą, w tey świetlicy ławy przy ścianach wkoło,
stół dębowy stary wielki, okien siedm wielkich, w których błony w ołowie szkła kwadratowego, we dwu błonach dwie kwaterze potłuczone, w których może bydz szyb zbitych ze
czternaście, u których błon kwatery spodnie na zawiasach żelaznych pobielanych z kolcami
pobielanemu г zakrętkami u iedney błony, u dwu kwater kolca odięte, a niżey u kwatery
iedno kolce odięte, okiennice u błon proste krom zawias; piec wielki polewany, kaflowy,
wzorzysty pawiment cegłą położony; z tey izby kownata wielka, do ktorey wchodząc drzwi
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na zawiasach żelaznych lipowe z hantabą у klamką, skoblem, zamek wnętrzny zepsowauy,
w tey kownacie komin wielki murowany do pieca, a drugi przymurowany do niego dla
świecenia- w kownacie pawiment cegłą położony, okno w kownacie iedno krom błony,
okiennica prosta. Z tey kownaty przy boku potrzebna komórka, w ktorey drzwi lipowe
na zawiasach żelaznych z klamką у hantabą; idąc od tey izby po prawey ręce świetlica
bokowa do ktorey drzwi lipowe na zawiasach żelaznych z klamką pobielaną, kolce we
drzwiach, haczek z skoblem, ławy trzy przy ścianach, stół stolarski lipowy у ławka prosta,
okna dwie w których błony szklane kwadratowe w ołowie, u których kwatery spodnie
na zawiasach pobielanych, u kwater kolca pobielane z zakrętkami, w iedney kwaterze
szyba iedna wybita, okiennica na zawiasach żelaznych, piec kaflowy, wzorzysty, pobielany,
naruszony przy nim kominek przymurowany dla kładzieuia ognia, pawiment cegłą położony Przeciw stołowey izbie świetlica pokoiowa, do ktorey wchodząc drzwi lipowe na zawiasach żelaznych z klamką у hantabą pobielaną, haczek у z skoblem; ławy wkoło przy
ścianach stołów stolarskich dwa lipowych, ława iedna lipowa z poręczem, okien,trzy, w
których błony szklane kwadratowe w ołowie, u których kwatery spodnie na zawiasach pobielanych u 'kwater kolca pobielane 3 z zakrętkami; w ieduey kwaterze szyba iedna wybita u iednego okna okiennica na zawiasach żelaznych, a dwie okiennice proste kromia
zawias- piec kaflowy, polewany, wzorysty, komin u świetlice wedla pieca przymurowany.
Z tey'świetlicy kownata bokowa, do ktorey drzwi lipowe na zawiasach żelaznych z hantabą
у klamką haćzek żelazny z skoblem; w tey kownacie ławy trzy przy ścianach, okien trzy,
w których błony szklane kwadratowe w ołowie, u ktorey kwatery spodnie na zawiasach
pobielanych, u kwater kolca pobielane у zakrętki, u iedney kwatery kolca niemasz; szyb
siedm wybitych w kwaterach spodnich; komin murowany, do siennego komma wielkiego
przywiedziony; w kącie z kownaty potrzebna komórka, do ktorey drzwi lipowe na zawiasach żelaznych, we drzwiech haczek, skobla niemasz. Z teyże kownaty do bokowey świetlice drugie drzwi na zawiazach żelaznych, we drzwiach na iedney stronie haczek у z
skoblem a na drugiey stronie tylko skobl, pawiment w świetlicy у w kownacie cegłą
«osadzony w sieniach pomost drzewiany z ciesni у na gankn, z teyże sieni wchód na
L e na gmachy, u którego drzwi na zawiasach żelaznych; na tym domie pobicia trzeba
L r a w i ć bo w niektórych mieyscach przecieka na gmachy. Pod tym domem piwnica kamieniem' murowana, do niey wchodząc u piwniczney szyie kratka drzewiana u ktorey
wrzeciadz piwnica na dwoie przedzielona, do iedney piwnicy drzwi na zawiasach żelaznych
Г wrzeciadzem у skoblem, okno iedno, u którego krata żelazna. Od tego domu nie podaleku na tym że boku wozownia stara, dranicami pobita, oszarpana, drzwi nie ma, od tey
wozowni idąc od pułnocy wrota wielkie ku stawowi z fortą dranicami pobite, u których
drzwi składane w których kuna żelazna z skoblem do zamykania u fortki, u drzwi wrzeciadz skobla nie masz. Od tych wrót idąc po pułnocney stronie domek stary dranicami
pobity do którego wchodząc drzwi na zawiasach żelaznych stare, zepsowane, na górze
komin gliniany stary. Wszedłszy w sień po prawey ręce izdebka, w niey ławy 2,
wschod
okien cztery bez błon у okiennic, piec kaflowy, zły, stary, w sieniach w boku potrzebna
komórka w iedney proste drzwi, a u drugiey nie masz. Przeciw tey izdebce izdebka druga,
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do ktorey drzwi proste krom' zawias, okien dwie bez błon, u iedney okiennica, a u drugiey nie masz, ława przy ścianie iedna, komin gliniany, piec prosty kaflowy, z tey izdebki
przy bokn komora, do ktorey wchodząc drzwi na zawiasach żelaznych, w komorze okno
iedno krom błony, w tey komorze komin z gliny ulepiony do pieca izdebnego, z komory
w boku iest potrzebna komórka, w ktorey drzwi proste. Po teyże stronie od pułnocy dom
nowy dranicami pobity, do którego wchodząc do sieni drzwi proste, w sieniach komin
gliniany do pieca izdebnego. Z tych sieni po prawey ręce świetlica, do ktorey wchodząc
drzwi na zawiasach żelaznych lipowe z klamką, we drzwiach kolce żelazne у haczek; w
tey świetlicy ławy wkoło przy ścianach, stół stolarski lipowy, ławka prosta krom poręcza,
okien dwie, u których błony szklane w drzewie szyb okrągłych, piec prosty kaflowy, przy
nim kominek z gliny lepiony do siennego komina urobiony; z tey swietliczki komora w
boku. do ktorey drzwi na zawiasach żelaznych lipowe, u drzwi zamek z kluczem, wrzeciądz
у skobl, w tey komorze okno iedno, w którym błona szklana w drzewie szyb okrągłych,
szyb dwie zbitych, okiennica prosta, to okno z dworu dwiema szynami żelaznemi przybite,
ławka prosta krom poręczka. Z tey komory potrebna komórka, do ktorey drzwi na zawiasach żelaznych, u nich haczek z skoblem. Przeciw tey świetlicy kuchnia z sieni, w
ktorey komin wielki z gliny ulepiony, ognisko w zrębie drzewianym, stół prosty, szafa dla
chowania naczynia. Z tey kuchni drzwi ku dworowi, proste, okien cztery z okiennicami,
ceber ieden, wiadro iedno, niecołki dwie у wiercioch. Idąc po lewey stronie ku zachodowi
domek nowy dranicami pobity, do którego wchodząc drzwi proste, u nich wrzeciądz z
skoblem, w piwnicy piecek prosty z gliny ulepiony, kadzi kapustnych sześć, a siódma
sledzionka mała, beczek piwnych pięć, ceber stary ieden, nieczołki dwie, ława przy iednym
boku, a przy drugich bokach dla piwa stawiania у warzywa, okienek dwie z okiennicami,
w sieniach browar może bydź. Od tego domu idąc ku stayni ogródek dworny owocowy, do
którego drzwi proste, z dworu staynia stoi bokiem ku zachodowi dranicami pobita, do niey
wrota proste, wypadły. Tę staynią na dwoie przegrodzono, po lewey stronie przegrodzono
deszczkami staienka, tamże drzwi proste z zawiaską, w tey staieuce przeworzyn pięć, pomost drzewiany, po dwu bokach żłoby z drabinami, koni dziesięć stać może. Po prawey
stronie także staynia przegrodzona, drzwi do niey proste, po dwu stronach (żłoby) z drabinami
może stać koni 30, albo więcey. Za tą staynią ogród dworny owocowy wkoło otyniony.
Od tey stayni idąc po teyże stronie piekarnie dwie kromia sieni, ścielą nakryte; w piekarni po lewey stronie drzwi proste, piec czarny prosty o iednych czeluściach, ławy dwie
przy ścianach, okien trzy z okiennicami, ze wnątrza stół stolarski stary, lipowy, szafa
wedla drzwi, dzieża iedna stara dla pieczenia chleba, a druga dzieża mnieysza, kociec dla
karmienia kapłunow. Piekarnia przeciw druga, do ktorey drzwi na zawiasach żelaznych
z wrzeciądzem у skoblem, pieca ani żadney rzeczy niemasz. Od tych piekarń idąc po teyże
stronie zachodniey, dom wielki stary, dranicami pobity, do którego wchodząc drzwi na
zawiasach żelaznych, w sieniach ława iedna przy ścianie, okienek 2 z okiennicami, na
gorę wschód, komin z gliny ulepiony wedle świetlicy po lewey stronie z ogniskiem. W
tymże domie po lewey stronie świetlica, do ktorey wchodząc drzwi nie masz, piec powalony do gruntu, okien dwie, ława iedna, pułap wierzchni pognił. Od tey świetlicy idąc
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Drży boku potrzebna komórka, drzwi nie masz. Przeciw tey swietUcy od północy świetlica
dru-a do ktorey drzwi na zawiasach żelaznych; w tey świetlicy ławy trzy przy ścianach,
okien 'trzy o dwu oknach, błony szklane w drzewie szyb okrągłych, kwater dwie w
błonach obudwu nie masz у sześć szyb wybitych, piec prosty kaflowy zły, do którego
komin z komory gliniany, szafa wedla drzwi у listwa na spadku, z tey świetlicy komora,
w tey komorze okien dwie, ława iedna, z tey komory w boku potrzebna komórka, drzwi
nie masz przy tym domie drabina wielka; ten dom potrzebuie przerobienia znowu. Od
te-o domu idąc ku południowi swierni cztery: pierwszy z kraiu zgniły, tylko na drwa sie
<to pieca z-odzi- wedla tego drugi swiren zpodkletem, dranicami pokryty, do swirna na
wierzchu cTrzwi nie masz. na spodzie u podkleta drzwi proste, kromia zawias, u których
wrzeciądz z skoblem; w tym podklecie zasiek dla chowania zboża, iak dla chowania mąki,
beczka dębowa do mierzenia zboża, krobka iedna dla noszenia mąki. Trzeci swiren wielki
dla chowania ciesnicami pokryty, pomost drzewiany, gliną polepiony, u tego swirna drzwi
proste z wrzeciądzein у skoblem; czwarty swiren dla chowania wielki, do którego drzwi
z wrzeciądzem у skoblem, przed tym swirnem ganek, w którym komórki dwie za drzwiami.
Za terni swirńami ku południowi sad odylowany, w którym drzewa jabłonowego siedmioro,
a «Tuszka iedna, a wiśniowego drzewa nie mało у czarnosliw, do którego sadu drzwi z
wrzeciądzem у skoblem. Za tym sadem у za świetlicą ku zachodowi nawoź dworny, na
którym jarzyny sieią, którego może bydź stay dwoie wdłuż у poprzek. A pod tym dworem staw u którego na grobli młyn ieden wiesznik, o dwu kołach, a przy tym stawie
sadzawka' dworna; za stawem ogród dla siania jarzyn dworny, którego może bydź staie
iedno do trzech stron tynem ogrodzony. Wnizu tego drugi staw na Dereczyn idąc, u
którego na grobli młyny dwa, w iednym koto, a w drugim dwie; poszrzod dworu studnia
zrąbiona у żoraw, koryto dla poienia koni. Słodownia dworna za ogrodami mieyskiemi,
dranicami pokryta stara, do ktorey wchodząc drzwi proste z wrzeciądzem у skoblem, u
niey dwie ozdownie z piecami ziemnemi po dwu stronach. Tamże po lewey izba stara, u
ktorey słód moczą, w niey piec kaflowy stary, koryto wielkie dla moczenia słodu, drzwi
proste; przeciwko tey izbie po prawey stronie izba druga dla moc/.enia słodu, w niey
piec kaflowy stary у koryto gdzie słód moczą, drzwi u tey izby proste.

Folwarczek dicormj PrużansU na Bialousowszczyznie.
W instrukcji skarbowey od imci pana podskarbiego ziemskiego mieliśmy informacya.
o przyczynienie wiecey paszni dworney do włok urzędowych na pożytek skarbu króla ,mci;
jako będąc w Prnżaney «baczyliśmy z rewizyi dawnych, że tam przy Pruzaney w Dobuczynie było paszni dworney włok 30; lecz za panowania króla ima Stefana, za dzierżawy
Kobrynia nieboszczyka pana Wileńskiego, w roku 1580 był wysłany rewizorem do starostwa
Kobrynskiego pan Adam Paciey-sedzia ziemski Brzescki, który za zdaniem pana R u skiego, zostawiwszy tylko na wychowanie urzędowe włok 3, onę ракша na płat do skarbu
króla imci między rożne poddane rozdał, a za to, że iuż tameczni wszyscy wsi tey poddani
• cnotuą,
„i,n<bi wju^n^i
wvna<'nał роиили^
«oddanych nad osadę z włoki *-po gr. г\), a
do roboty paszuiey nie
iai postanów
nnutftnowiłprowentu miasto urodzam na paszni do
osobno za grunty paszne płat
u, ktoreeo
kwutfeu І<
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skarbu króla imci przychodzi, to iest, zwłok 485 po gr. 20, kop 161/40, włok 14 pasznych po 2 kopie kop 28, z morgów miastu nadanych, których teyże paszni narzezanych
kop 12/55. z włok 3 siołu Dobuczynskiemu oddanych, czynszu kop 6; к temu z włok
ciahłych 210, co do zarobienia paszni chodzywali, za osadę po gr. 30, za tłoki po gr. 12,
przybyło kop 147, którego to pożytku miasto urodzaiu na paszni czyni summa kop 355
у kteinu żyta dziakieluego beczek 210, jakowego pożytku paszni nigdy nie bywało, co
wszystko więcey dobrze, a niżli na tysiąc złotych szacować się może. Prze to bacząc my
takowy "pożytek skarbu króla imci dobrze stanowiony, nie ruszaliśmy takowego postanowienia, tylko te zboża, co w dwornym folwarku były. co urząd na wychowanie nie zebrał,
spisawszy próbę o nim uczyniliśmy, iako iest niżey opisano.
Ogrody dworne. Wedle dawnego zostanowieuia pierwszych rewizorów, w Białousowszczyznie przy dworu mórg 1/15, powinność z morga po gr. 12, a z pręta po den. 4.
uczyni gr. 18. a w Prużaney przy dworze dwa ogrody, w których wymierzono morgów 3,
powinność z morgów po gr. 12 uczyni. Uczyni dochodu z ogrodów gr. 54.

Urodzaj/ zboża w folwarku Prużańskim na Bialomowszczyznie w roku 1596.
Żyta z posiania beczek 32 nażęto na paszni folwarkowej' у na pustych niieyscach, które
wakowały, kop 152; z tych słudzy imci pana podskarbiego у czywunia zmłocili kop G, zostawało
kop 146, z których według próby, kop 2 namłocono beczek l/7«; uczyui beczek 82/7«; z tego
na rok 97 posiano beczek 33. Popom ruskim Prużańskim miasto dziesięciny daią z folwarku
żyta beczek 8, zostawa • na wychowanie beczek 41/7 3 ; jarzyce z posiania beczek 8 nażęto na
paszni folwarkowej- у na rożnych mieyscach kop 32; z tych namłocono beczek 4, te na
nasienie; jęczmienia z posiania beczek 8/5 na paszni folwarkowey у po rożnych mieyscach
nażęto kop 68/28, z tego zmłocili słudzy imci pana podskarbiego kop 14, zostawało kop
54/28, próba kop 2, korcy 2, uczyni beczek 131/»; z tego na nasienie beczek 8. a na
żywność beczek 5/ł/2, z pszenice z posiania beczek l/7s nażęto kop 9, próba kop 2, korzec .1, uczyni z próby beczek l/1/», ale bardzo złey; owsa z posiania beczek 22 ueżęto
na paszui у po rożnych mieyscach kop 79/30; z tego zmłocili słudzy imci pana podskarbiego kop 16, zostawało kop 63/30, które do próby zmłocono, dały beczek 38 7a; na zasianie zostawiono beczek 12, zostało na konie urzędnicze beczek 267a; grochu z posiania
beczek 1 nażęto w folwarku у na innych mieyscach kop 12/20, zmłocono beczek 3, na
nasienie zostawiono beczek 1, a na żywność beczek 2; gryki z posiania 6 7* nakoszono na
paszni у na rożnych mieyscach kop 42/15, z których namłocono beczek 137«. na nasienie
zostawiono beczek 6, a na żywność zostało beczek 7/3A; siana nakoszono na sianożęciach
folwarkowych kolas 100, z tego sładzi im. pana podskarbiego strawili kolas 12, zostawa
na wychowanie bydła у na konie urzędnice kolas 88. Obora na Białousowszczyznie bydła
króla imci, krów zpłodzouych 8 w, roku 97. od nich cieliąt osm, jałowych krów 8, byczków trzeciakow 8, jałówek 3 roku 95, byczków 6, cieliczek 5 roku 96, byczków 6, cieliczek 6, wszystkiego pogłowia 58; z mleczna pan starosta ma respondować.
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W O YT O ST W O M I K I T S K I E .
Sioło Zaborze. W nim włok 22 gruntu szrzedniego, z tych płacą czynszu gr. 12,
odwozu za dwie beczki owsa gr. 10,' za siaua woz z odwozein gr. 5, za gęsi, kury, iayca,
stacyą, niewody gr. 8, osady gr. 30, za tłoki gr. 12, strożowszczyzny gr. 6, a iż przez
pana Adama Pacieia, w ten czas sędziego ziemskiego Brzesckiego, rewizora, w roku 1580
komiegi у robota pasznia folwarku Prużanskiego ze wszystkiey włości Prużanskiey щ zniesione, także drwa, na to miejsce przyczyniono na poddanych płatu pieniężnego na każdą
włókę po gr. 20, czyni z każdey włoki po gr. 103, a z włok 22 kop 37, gr. 46; żyta
1
beczek 22, owsa beczek 44, siano w czynszu płacą. Przy tym siele w zaścianku morgów I /*
po gr. 3, czyni gr. 4, den. 5.
.
Sioło Smolniki. W nim włok 39 gruntu szrzedniego, z których pustych włok 9 /,.
Stameczki przyiął w pustce porzucone, z których za listem iey kroi. mci z włok 6 płaci
po gr. 60. na co pokazowa! konfirmacją króla imci, a z włok 2327se także, iako w siele
Zahorzu płacą, z włoki po gr. 103, czyni kop 46. gr. 54, den. 8 7 J , żyta beczek 23 2 7 3 6 ,
owsa beczek. 477»; tamże z morgów 20 po gr. 30, a z mórg. 11 po gr. 2, czyni kop 1,
gr. 22.
Sioło Mikiłycze. W nim włok 25 gruntu szrzedniego, z których na woyta mieyskiego
włoka wolna 1, na woyta sielskiego także wolna włoka iedna, pustych włok 6 7«. Boiarzyn,
od pierwszych rewizorów uczyniony, dzierzał na służbie woienney włok 2, ale zaś, bo
teraz iest woytem. puścił boiarską służbę, a prosił, aby był na gołym płacie osadzony,
który za wszystkie powinności z przyczynkiem czynszu za dziakło ma płacić z włoki po
kop 2/11, uczyni tego kop 4, gr. 22; a inni ludzi płacić maią wszyscy w tym siele z
włok 37 7a za wszystkie powinności, okrom żyta у owsa, po gr. 103, uczyni kop 64, gr.
22, den. 5; żyta beczek 37 V», owsa beczek 75. Przy tym siele w zaściankach mórg 93
gruntu szrzedniego, z których pusto leżą mórg. 30. Młynarzowi na Wincu na branie piasku
na groblą dano mórg 10 podłych po gr. 2, uczyni kop 3, gr. 20.
Summa wszystkich dochodów tego woytostwa czyni kop 158/1 i/8 %

żyta beczek 88 U,

owsa beczek 166 /2.

W0YT0STW0 LIN0WSKIE.
Sioio Słonimcze. W nim włok 30 gruntu szrzedniego, z których na cerkiew ruską
JRożestwieńską wolnych włok 3; z włoki iedney płacono kop 2/3, a teraz na rowney powinności z innemi poddanemi postanowiliśmy у płacić maią z włok 27 za wszystkie powinności, okrom żyta у owsa, z włoki po gr. 103, czyni kop 46, gr. 26, żyta beczek 27,
owsa beczek 54, siano w czynszu rachowano. Przy tym siele w zaściankach włok leśnych
11/28, płacą z włoki po gr. I 1 /*, czyni kop 6, gr. 12.
Sioło Horodniank. W nim włok 41 gruntu szrzedniego, z których na woyta włoka
iedna, a z drugiey płaci za wszystkie powinności, okrom żyta у owsa, z włoki po gr. 103,
czyni' kop 60, żyta beczek 39, owsa beczek 78, siano w pieniądzach rachowano; przy
74
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tym siele w zaścianku włok leśnych 6, z których płacą po gr. 30, morgów podłych 124
po gr. і г, z morgów 100 po den. 5, czyni kop 6, 56.
Sioło Linowa. W nim włok 49 gruntu szrzedniego, z których z iedney włoki młynarz, iż sam groblą, oprawuie na rzece Wieprzowie, tedy z włoki gołym groszem płacić ma
za wszystkie powinności po gr. 131. uczyni kop 2/11; a z włok 48 za wszystkie powinności, krom żyta, owsa, płacą, po gr. 103, czyni kop 82/24, żyta beczek 48, owsa beczek
96, siano w czynszu pieniędzmi płacą. Przy tym siele w zaściankach leśnych włok 10
dawno wyrobionych, z których płacą, po gr. 30, morgów 17 po gr.,1, morgów 22 po gr.
2, czyni kop 6/1; a nowo wyrobili poddani tego sioła w roku 92 włok 2 gruntu podłego,
z którego płacić maią po gr. 50, czyni kop 3.
Sioło Olszanica. W nim włok 30 gruntu podłego, z których na wszystkie powinności
pieniędzmi у za siano z odwozem, bo tam wszystko grunt podły piaskowaty, siauożęci nie
maią nic w tych włokach swoich, okrom dziakła żyta у owsa, z włoki po gr. 25, uczyni
kop 47/30; żyta beczek 30, owsa beczek 30, siana dawać niepowinni. Przy tym siele w
zaścianku włok leśnych 5, płacą po gr. 30, czyni kop 2/30.
Sioło Moszczona. W tym siele włok 6 gruntu szrzedniego, z których na osoczuika
włoka 1 wolna, a z włok piąciu płacą za wszystkie powinności po gr. 103, uczyni kop
8/35, żyta beczek 5, owsa beczek 10, siano przy czynszu płacą. Przy tym siele w zaścianku
morgów 10 po gr. 2, z morgów 17 po gr. 1 2, uczyni . . . /45/5.
Sioło Obce. "W nim włok 11 gruntu podłego, z których zapłacono za wszystkie powinności, krom żyta у owsa, z włoki po gr. 95, uczyni kop 17/25, żyta beczek 11, owsa
beczek 11, siano przy czynszu płacą; przy tym siele w zaścianku morgów podłych І8 2
po gr. 2, czyni . . . /37. Tegoż sioła poddani trzymaią w koniec włok swych w puszczy
włok 3, które przyieli nowo na rok 96, płacą z nich po gr. 60, czyni kop 3.
Summa docliodow tego woytostwa,

czyni kop 302/27/5,

żyta beczek 160, owsa be-

czek 279.

WOYTOSTWO JAK0WICZME.
Sioło Jakoivicze. W nim włok 33 gruntu podłego, z których płacą za wszystkie powinności, za żyto, owies у siano pieniędzmi gołemi, iest bardzo podły grunt, maią z włoki
po gr. 110, a za siana woz po gr. 3, czyni z włoki gr. 113 . • .62/9.
Sioło Poroslanie. W nim włok 38 gruntu szrzedniego, z których -na woyta włoka 1
wolna. W tym siele włok 9; pierwiey płacili podług postanowienia panów rewizorów po
kop 2/3, ale iż to było z ubliżeniem skarbu i. k. mci, uczyniliśmy porównanie iednako
z drugiemi poddanymi; teraz płacić maią iednako z włok 27 za wszystkie powinności,
krom żyta у owsa, z włoki po gr. 103, a z włok—uczyni 63/31. żyta beczek 37, owsa
beczek 74, siano przy czynszu płacą. Przy tym siele włok błotnych 3 po gr. 15, morgów
polnych 2 po gr. 2, sianozętuych morgów 76/20 po den 12, czyni kop 2/21.
Sioło Bialouswssceyzm 110we, z paszni dworney nie mierzone, w którym włok 14
gruntu szrzedniego, z których za wszystkie powinności płacili wedle ustawy pana Pocieiowey gołym płatem z włoki po gr. 123, iż maią grunt także iakowy w inszych siołach
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szrzedni tedy na takowymże płacie .postanowiliśmy iako w inszych siołach, to iest, maią
płacić z przymnożeniem skarbu i. k. mci za wszystkie powinności, krom żyta у owsa, z włoki
po gr. 103, czyni kop 24/2; do tego żyta beczek 14, owsa beczek 28, siano w pieniądzach'przy'czynszu rachowano. Przy tym siele nowym morgów polnych 8 po gr. 4, sianozętnych morgów 22 po gr. 1, morgów 2 po gr. 3, czyni kop 1.
" .
Sioło Zadziny W nim włok 27 gruntu szrzedniego, w tym siele włok 7, pierwiey
płacili według postanowienia rewizorów po kop 2/3; ale iż to było z ubliżeniem skarbu
króla imci tedysmy uczynili porównanie iednako z drugiemi poddanymi króla imci. płacie
maia za wszystkie powinności, okrom żyta у owsa, po gr. 103, uczyni z włok 27 kop
46/21; żyta beczek 27, owsa beczek 54, siano w pieniądzach rachowane. Tamże zaściankowych leśnych 3 po gr. 30, uczyni kop 1/30.
Sioło Leżaykk. W-nim włok 27 gruntu szrzedniego, w tym siele z włok 3 tak płacili z ustawy pierwszey rewizorskiey po kop 2/3; ale iż to było z szkodą skarbu króla
imci uczyniliśmy porównanie iednako z drugiemi poddanemi, teraz płacić maią iednako
z włok 27 za wszystkie powinności, krom żyta у owsa, z włoki po gr. 103, czyni 46/21;
żyta beczek 27. owsa beczek 54, siano w pieniądzach rachowano.
Sioło Dóbuczyn. W nim włok 27 gruntu podłego, z których z dawna boiarskich
włok 10 a z słuszkowskich włok 2; z tych tylko płacywali z włoki po gr. 83 za wszystkie powinności, ale my teraz przymnażaiąc pożytku do skarbu króla imci, a zachowaiac się podług nowey ustawy skarbowey, przyczyniliśmy na życie dziakielnym gr. 14,
a na owsie gr. 7. to iest, iż każdą beczkę żyta rachowaliśmy po gr. 24, a za beczkę
owsa pogr 12 którym rachunkiem nowym uczyni zkażdey włoki . . . у tak maią płacie
za wszystkie powinności po gr. 104, czyni kop 17/20; a z włok 2 także za wszystkie
powinności po dawnemu płacili po gr. 109, a my przyczynili do żyta gr. 14, a do owsa
gr 7. uczyni zwłoki po kop 2/0, czyni kop 4/20; a inni poddani tegoż sioła (z) włok 13
powinni płacić za wszystkie powinności, okrom żyta у owsa, z włoki po gr. 94, uczyni
te*o kop 20/22; żyta beczek 13, owsa beczek 13, siano w pieniądzach rachowane. Przy
tym siele w zaścianku włok 20, z których płacą po gr. 60, czyni kop 20; z włok 3 na
Kulhauows7xzyznie płacą po kop 2, czyni kop 6. Tamże Zubowscy trzymaią włok 2/6,
płacą za listem iey kroi. mci z włoki po gr. 60, a z morga po gr. 2, uczym kop 2/12.
Summa dochodów tego woytostwa czyni kop 317/29; żyta b. 118, owsa b. 223.

W0YT0STW0

CZiCHECKIE.

Sioło Gzachecz. W nim włok 30 gruntu podłego, z których włok 5 według ustawy
pierwszych rewizorów płacono po gr. 123; ale iż to było z szkodą skarbu i. k. mci,
uczyniliśmy porównanie, tak iako drudzy poddani tego sioła płacą, przeto teraz z włok
30 płacić maią czynszu у za wszystkie powinności, krom żyta у owsa, z włoki pogr. 94,
czyni kop 47; żyta beczek 30, owsa. beczek 30, siano w pieniądzach rachowano. Tamże
w zaścianku wszyscy poddani tego sioła płacą ogółem kop 3/30.
Sioło Oratmikl W nim włok 47 gruntu szrzedniego, z których na cerhiew Spaską
Fmhamką włok 2 wolnych, na woyta wolna włoka 1; zwłoki iedney płacono gołym pła-
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tem kop 2/3, a z włoki 1 kopę 1/43; te włoki z «inszemi są porównane, płacić: maią
iednako z włok 44 z włoki za wszystkie powinności pieniędzmi, krom żyta, owsa, .po gr. .
103, czyni 75/32; żyta beczek 44, owsa beczek 88, siano pieniędzmi rachowane; tamże
w zaścianku poddani ogółem płacą kop 2/10.
Sioło Podelsna. W nim włok 17 gruntu podłego, z których na osocznika wolnych
włok 2, płacą z włok 15 za wszystkie powinności, krom żyta у owsa, z włoki po gr. 44,
czyni kop 23/20, żyta beczek 15, owsa beczek 15, siano pieniędzmi rachowano. Piy.y tym
siele iest zaścianek na rożnych mieyscach, z tego wszyscy sielanie ogółem płacą kop 3/40.
Summa dochodów tego woytostwa czyni kop 155/22, żyta beczek 89, owsa beczek
133. Arendy z karczem siół Horodnian, Dobuczyuia, Leżayki, Mikitycz, Poroslan we włości
Prużanskiey do świętego Jana roku У7, kop 24. Arendy z młynów Prużanskich także za
rok do świętego Jana roku 97 kop 38.
Summa wszystkiego dochodu z włości Prużanskiey, z arendy karczem sielskich, z młynów
Prużańskich kop 995/30/372, żyta beczek 450 з, owsa beczek 801 г, z ogrodów dwornych
gr. 54, z miasta Prużaney kop 175/26/6; tego wszystkiego uczyni kop 1171/50/9 з,
okrom żyta у owsa, co wyżey napisano.

Folwark Czachećki na leśnictwo. Budowanie folwarkowe.
Dworzec odylowany wokoło w roku 93. Z przyiazdu z fortką wrota dranicami pobite, po
lewey ręce wiechawszy w dworzec od wschodu słońca staieuka dranicami pobita z pomostem»
w ktorey może stać koni 6, żłób у drabina przy iednym boku w niey, przy tey staieuce
przydelowana wozownia, dranicami pokryta, kromia drzwi, od tey staynie idąc fortka z drzwiami
prostemi ku pastewnikowi. Na teyże stronie dom nowo dranicami pokryty, do niego wchodząc
ganek dranicami pobity, do którego krata prosta, w tym ganku stolik iesionowy, przy bokach
ławy dwie; do sieni wchodząc drzwi proste z podwoiami nowe, po lewey stronie świetlica
pomoszczona, do ktorey wchodząc drzwi na zawiasach żelaznych z wrzeciądzem у skoblem
у z klamką; w tey świetlicy ławy trzy przy bokach, piec stary, polewauy, okien cztery
z okiennicami prostymi bez błon; od tey świetlicy idąc po lewey stronie potrzebna komórka w boku, w ktorey drzwi proste, w teyże sieni komin do drugiey świetlice przeciwney gliniany. Przeciw tey świetlicy druga świetlica, do ktorey wchodząc drzwi na zawiasach żelaznych z klamką у wrzeciądzem, krom skobla z dwora, a (z) świetlicy hak z
skoblem. W tey świetlicy piec prosty, kaflowy z kominem, ławy przy ścianach wkoło,
stół prosty sosnowy у ławka przy nim, okien trzy z okiennicami prostemi, błony trzy
szklane w drzewie. Z tey świetlicy w boku komora, do ktorey drzwi proste, krom zawias»
u nich wrzeciądz у z skoblem z kolcem żelaznym; w tey komorze okienko, w którym błona
w drzewie szklana; z tey komory potrzebna komórka, do ktorey drzwi proste, kromia zawias. Za tym domem ogródek wysadkowy, żerdziami przygrodzony. Od tego domu idąc
browar zrombiony, kromia potrzeb browarnych, u którego drzwi proste; przy tym browarze
komórka przyrobiona z drzwiami, u których wrzeciądz z skoblem. Wedle tego browaru
studnia zrąbiąna, po teyże stronie kuchnia dranicami pokryta z gankiem, w którym ławy
przy boku sa, dwie, do ktorey wchodząc drzwi proste. W tey kuchni komin gliniany z
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ogniskiem, stół prosty przy ścianie. Od tey kuchni idąc ku południowi ku sadowi łazienka
••z "sionkami, dranicami pokryta, nowo przerobiona, w ktorey drzwi proste, w niey piec kamienny prosty, połacie, koryto lipowe dla wody. pomost drzewiany od ziemie. Po teyże
stronie idąc do łaźnie domek stary zrombiony, do którego wchodząc we drzwiach kłotka
prosta, po" lewej- stronie wszedłszy izba stara, drzwi do niey proste, okien w niey pięć;
przeciw tey izbie po prawey ręce podkled, w którym jarzyny chowaią, do którego drzwi z
wrzeciądzem у skoblem; w nim piec kamienny dla kładzienia ognia, stągwi kapustnych piec.
Po teyże stronie idąc swireuek stary dranicami pokryty, do którego drzwi proste z wrzeciądzem у skoblem, zasieki dla schowania dwa. wedle tego swirenka, swirenek drugi zrąmbiony dranicami nowo nakryty, u którego drzwi proste z wrzeciądzem у skoblem. Na teyże
stronie swiren wielki z nowu poprawiony у pomoszczony, dranicami pokryty, do którego
wchodząc drzwi proste у z kratka., u których wrzeciadze у skoble. W tymże swirenie
krobie trzy, a trzy mnieysze. krobek dwie małych, korzec dębowy dworny, kowsz, łopata;
od tego swierna idąc swiernik na wierzchu, a na spodku kurnik dranicami pokryty, u
których drzwi proste, u swieruika we drzwiach wrzeciądz z skoblem. Na teyże stronie
kletka z sionkami dranicami nakryta, u kletki У sieni drzwi proste. Od teyże kletki idąc
tamże poklet stary dranicami pokryty dla mleczna, u którego drzwi proste z kratką, w
podwoiach skobl żelazny dla zamykania kraty. Za tą kratką dom czeladny ścielą nakryty,
do którego wchodząc drzwi proste; w tym domu po lewey stronie piekarnia, do ktorey
wchodząc drzwi proste; w tey piekarni piec czarny, okien cztery z okiennicami, ławy przy
ścianach, stolik prosty stary lipowy, dzieża iedna, wiadro, donice, mis drzewianych trzy,
talerzow drzewianych osm, uieczułki troie, koryt trzy lipowych. W tych sieniach chlewik
dla cieląt przyczyniony, drabinka, w nim kłódka dla sadzimia svinuych z wrzeciądzem,
skobla nie masz. Z tey sieni idąc ku gumnu drzwi drugie proste, na teyże stronie chlew
stary zrąbiony, deszczkami nakryty, drzwi proste do niego; w tym chlewie chlewik ze
drzwiami prostymi dla gęsi przytyniouy, za tym chlewem wrota na wygon.
Gumno wkoło odylowaue, do tego gumna wschodząc wrota z fortą, dranicami pobite,
wszedłszy do gumna po lewey stronie spichlerz zrąbiony dranicami pobity, na którym schowanie na wierzchu. W tym gumnie stodoła wielka o dwu wrotach nowo przerobiona, słomą
pokryta, u ktorey wrota oboie składane; u pierwszych kuna żelazna z skoblem, a u drugich żelazny długi skobl dla zamykania wewnątrz, przy ktorey komórki dwie dla chowania
kłosu у plew. W tymże gumnie siennik, u którego wrota proste z wrzeciądzem. skobla nie
masz. Tamże chlewy trzy dla chowania siana у słomy, słomą pokryte, wedle tych chlewów'ku dworowi obora, w ktorey chlewy nowo przerobione, słomą pokryte. Przy tym
folwarku iest gruntu trzy włoki, między włokami sielskiemi na wychowanie urzędnice wymierzonego, do którego wedle informacyi skarbowey na ten czas nie mogliśmy wiecey
gruntow przyczynie. Bacząc tameczne grunty podłe у piaskowate borowiczne, a też gdzie
by sie wielka paszuia uczyniła, musiało by się dla zarobienia oney strącić z czynszów nie
mało'zwłaszcza osadę у tłoki у żyto dziakielne, bo tam ludzi nie wiele, czym by płatu
nie mało do skarbu i. kroi. mci ubyło, a z gruntów podłych nie mógł by bydź takowy
urodzay у г niego pożytek, aby się za strącenie osady у tłok у żyta dziakielnego nadgro-
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dzić mogło do skarbu króla imci. Przeto zadzierżelismy się z tym do inuey iuforaacyi
króla imci у skarbowey, a teraz tylko dla wiadomości skai bowey te zboża, które urząd,
na wychowanie swe zebrał, spisawszy, próbę onym uczyniliśmy, iako nizey opisano.

Urodzay zboża ivszelakiego w folwarku Gzacheckim w roku 1596.
Żyta z posiania beczek 28 nażęto kop 87, z którego kop 2 według próby umłocono,
namłocono wszystkiego becz. 54/1 г, z tego na rok 97 wysiano becz. 30, zostaie na wychowanie żyta beczek 24/1 г, a do próby słudzy i. pana podskarbiego wzięli beczek 1%,
mąki żytney beczek 1; jarzyce z posiania beczek 2 nażęto kop 9, z kopy iedney według
próby umłocono korc 1 2. namłocono wszystkiego beczek З/1 2, na nasienie zostawiono
beczek 2, zostaie na żywność beczek І/ 2; Jęczmienia z posiania beczek 2 nażęto kop 28,
z tego zmłocili słudzy imci pana podskarbiego kop 2, a z kop 26 do próby urzędnik wymłocił beczek 7 2, na nasienie zostało beczek 2, a na żywnnsć beczek 5 7г; owsa z
posiania beczek 8, nażęto kop 37, z tego słudzy imci pana podskarbiego zmłocili kop 6.
a gotowego owsa wzięli beczek 2, zmłocono kop 31, namłocono beczek 20, na nasienie
beczek 10, a na wychowanie beczek 10; grochu z posiania beczek 4 nażęto kop 22; te
urzędnik do próby zmłocił. namłocił beczek 6, na nasienie beczek 2, a na żywność b. 4;
siana nakoszono popławnego na sianożęciach folwarkowych kolas 37.

Dochody

leśnictwa

K o b r y n s k i e g 0.

W0YT0STW0 SZANIEWSKIE.
Sioło Osowa. W nim włok 25 gruntu podłego, z których na osocznika włoka 1
wolna, na woyta także 1 włoka wolna, płacą z włok 23 za wszystkie powinności, za żyto
у owies, siono, strożowszczyznę, pieniędzmi z włoki po gr. 123, czyni kop 47/2; z tegoż,
sioła poddani w puszczy za ścianą dzierżą włok 6, płacą z nich po gr. 90, czyni kop 9;
tamże z morgów 15 po gr. 3, z morgów 35 po gr. 2, kop l/55.
Sioło Szubice. W którym włok 21, a w zaścianku włok 9, iako poddani tameczni
dali sprawę, a osobliwie zaścianku Szaniewskiego włok 20, wszystkiego włok 50. Pan
"Wacław Zardecki dzierży.
Sioło Kletne. W nim włok 12 gruntu przepodłego, z których płacą za wszystkie powinności po gr. 83, czyni kop 16/36; tamże morgów 22, płacą z nich po gr. 3, mórg. 3
po gr. 2; Świetlik trzyma włok 2 po gr. 90, siauożętnych morgów 20 po gr. 1 */2; tamże
gruntu oromego morgów 10 po gr. 3, poddani z sioła Linowey trzyniaią morgów 30 po
gr. 2, czyni kop G/12.
Sioło Czachecz mały. Obrąb był na leśnictwo wymierzony, w którym wymierzono
było włok b, a włok 6 panowie rewizorowie miasto ogrodników na robotę folwarkową
obrócili byli, postanowiwszy roboty dwa dni w tydzień, a czynszu z włoki gr. 36, czyni
kop 3/36; tamże w rożnych mieyscach sianożgtuych mórg 47 po gr. 3, sianożętnyeh błotnych włok 8, z których płacą po gr. 30, czyni kop 4/51.
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Sioło Podelsna. W tym gruntu szrzedniego włok 2 osocznickich, z których na osoczmka włoka 1 wolna, z drugiey płaci kop 2/3; tamże w zaścianku Zdań Kwarz trzyma
.nrorgow 40, płacili mórg 4 po gr. o, czyni gr. 12; tamże z włoki % gr. 30.
Sioło Mosczona. W woytostwie Linowskim, w którym trzy włoki lesnicze są opisane,
powinność wszelaka; tamże młynarz Postołowski trzyma włoka 1, płaci kop l/ЗО; poddani Postołowscy trzymaią włok 2/lO? płacą z włoki po gr. 90, a z morga po gr. 3,
czyni kopę 1.
Sioło Kociełkoivszczyzna. W nim włok 15 gruntu podłego, płacą z nich za wszystkie
powinności po gr. 83, czyni kop 20/45; tamże w zaścianku włok 4 puste, tylko z nich
trzymaią morgów 15, z których płacą po gr. 2, czyni gr. 30.
Sioło Mordaczeczyma.

W nim włok 15 gruntu podłego, z tych płacą za wszystkie

powinności po gr. 83, czyni kop 20/45.
Sioło Worotne. W nim włok 33 gruntu podłego, płacą z nich za wszystkie powinności po »r 83. uczyni kop 45/39; z zaścianku tegoż sioła płacą kop 42/8; przy tym
siele trzymaią za ścianą poddani tegoż sioła, trzymaią gruntu borowego włok 4, płacą po
gr. 60, czyni kop 4.
Sioło Nieczyste. W nim włok 7 gruntu podłego, z których płacą za wszystkie powinności po gr. 89, czyni kop 10/23; przy tym siele poddani sioła Obczego trzymaią
morgów 16 po gr. 3, czyni gr. /48.
Wołka Gzerniakowa. W niej włok 12 gruntu przepodłego, płacą z nich po gr. 66,
czyni kop 13/12;

postożnego od siana w puszczy kop 1/36,

bo prze mokrość siana w

puszczy na błociech nie koszono.
.
Leśnych pieniędzy za wolny wiazd do puszcze po drwa leżące po gr. 1 z włoki, czyni
z włok 1770, kop 29/30; owsa leśnego także za wolny wiazd z włok 1770, biorąc z włok
10 po beczce'owsa, czyni beczek 177; miodu z barci puszcze Kobrynskiey w roku 1596
saków 102, albo iako pan Bog zdarzy; z tego x. plebanowi Kobrynskiemu, według funduszu,
daia saków 20, Ihumenowi saków 10, popom Prużanskim saków 6, zostawa saków 66,
rachuiąc saki po gr. 24, czyni kop 26. Karczmę у młyny u Koszobroda z grobelnem na
rok cały do swiętogo Jana roku 97 arendowano za kop 20.
Summa wszystkiego dochodu z leśnictwa czyni kop 294/18/8. W tym leśnictwie y
na wielu innych mieyscach tego starostwa może się ieszcze у lepszy pożytek у porządek
skarbu i к mci pokazać, gdy na tych morgach, rożno wkoło puszcze rozdanych, uczyni się
rządna pomiara która na ten czas, iako pod czasem zimnym, nie mogła bydz odprawoJ n a co do letniego czasu у wyiechania naszego ua skończenie tey rewizyi odłożyliśmy;
a teraz tylko to co iest, o czymesmy mogli z regestrow rewizorskich у z powieści woytow wiadomości dosiąc. dla wiadomości i. k. mci у skarbowey ten summaryusz nasz opisali.
Przv tey rewiz yi imzey opowiadał się pan Stanisław Wierzbowski z sioła Huczew o wstępy
do drzewa bartnego у sianożęci; które z starodawna w używaniu swym bydź miem w puszczy
króla imci Kobrynskiey, czego iżesmy na ten czas pod czasem zimnym rewidować me mogli,
tedysmy to odłożyli do czasu letniego у wyiachauia naszego do puszcze Kobryuskiey.
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M i a s t o Ho r o d z i e с
prawa Maydeburskiego, które przy mieście Kobryniu opisane jest.

D o cli o d у

z m i a s t a.
3

Rynkowych prętów-1027J, płacą z nich po Tft, czyni kop і/іб/в Л; ulicznych,
sadzibnych prętów 8ІО 2, z których na ruską cerkiew у domy popowskie wolnych 29,
płacono z prętów 272 Vi po 5, czyni kop 6/26/2 Vi; ogroduych prętów 1511, z których
na cerkiew rwsfaj wolnych 16, na Glinki mieyskie prętów 14, płacono z prętów 1481 po
2 2. czyni kop 6/IO/2 2; tamże gumiennych prętów 200, płacą po 1, gr. 20. Tamże
na zaścianku morgów podłych 105/20, z których na branie piasku młynarzom dano mórg
1, a naddatku morgów 2, płacono z morgów 102/20 z morga po gr. 3, a z pręta
po 1, czyni 5/8; tamże sianożętnych morgów 1 Vi, z których płacono po.gr. 1 Vi. czyni,
kop 2/2 2. Włok mieyskich 60 gruntu podłego, z których na woyta włoka iedna wolna,
na cerkiew wolnych włok 2, płacą z włok 57 po gr. 42, czyni kop 39/54; tamże ku tym
włokom tego miasta nadano pola у sianożęci morgów 14, z których od płatu wolni; tamże
w zaścianku przydano mieszczauom od sioła Podziemienia włok 8 gruntu podłego, płacą
z nich po gr. 15, • • - gr. 45. Z karczem piwnych 5, miodowey 1, po gr. 60, czyni kop 6;
arędę od palenia у szynkowania gorzałki przy mieście Kobry uiu położono; z wiu Horodeckich wybrano iu anno 96 złotych 6, z których na woyta trzeciego grosza przyidzie
złotych 2, a na i. k. msc zł. 4, czyni kop 1/З6.
Summa dochodów z miasta tego czyni kop 69/38/6ЯД.

Budowanie dworu Horodećkiego.
W ulicy Kobrynskiey, między ,placami mieyskiemi odelowany ze trzech stron dwór
Horodecki. Wieżdzaiąc do tego dworu wrota wielkie z fortą nowo zbudowane, u wrót żelaznemi gwoździami przybite deszczki. u wierzchu kunami żelazuemi przybite, skobl we
drzwiach u wrót, z zasuwą żelazną, u forty drzwi z klamką у hantabą, także u wierzchu
żelazną kuną przybite у deszczki żelaznemi gwoźdźmi przybite. Makowicza blachą białą,
pobita z wietrzuikiem. Wiechawszy w ten dwór po prawey ręce swiren wielki do schowania nowo zbudowany, ciesnicami pokryty, do którego wchodząc drzwi proste, kromia zawias
z wrzeciądzem у skoblem we wnątrz. Na górze na piętrze wschód, gdzie też schowanie
iest, beczka dla miary dworna. Przeciwko tego swirnika opodal drugi swiren także wielki,
nowo zbudowany, ciesnicami pokryty, do którego drzwi proste, kromia zawias z wrzeciądzem у skoblem; zasieki wewnątrz trzy, pomost z ciesnic; nie daleko tego swirna ku
rzece kuchenka, do ktorey drzwi proste, ognisko w zrębie, ławy dwie przy bokach, stół
stary. W tym dworze dom ścielą nakryty, który stoi w puł dworu, tyłem ku pułnocy,
do tego domu wchodząc ganek, w którym stół dębowy stary długi, ława z poręczeni, ław
trzy przy bokach; z tego ganku idąc do sieni tego domu drzwi proste sosnowe, kromia
zawias, po prawey ręce w sieni wszedłszy świetlica, w ktorey komin do pieca z gliny
ulepiony, ognisko przy scienie; do tey świetlice wchodząc drzwi proste, w tey świetlicy
piec prosty kaflowy, do którego komin przyrobiony do siennego komina z świetlice przy-
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wiedziony, okien cztery, we wszystkich oknach błony szklane, w drzewie szyb okrągłych,
u okien zakrętki cztery żelazne, a dwie drzewiaue, okiennice proste, krom zawias, we
czwartym oknie błony niemasz, okiennicą, zabite; stół prosty sosnowy długi, ława przy
nim długa sosnowa prosta, ławy około. Z tey świetlice w boku komora, do ktorey drzwi
proste z wrzeciądzem у skoblem. Idąc od tey świetlice do drugiey świetlice przeciwney,
w boku ku pułnocy w sieniach dwie komorze, do których drzwi proste, iedne z wrzeciądzem у skoblem, a drugie z haczkiem у skoblem. W sieniach przy iednym boku ława,
okien dwie z okiennicą. Za terai komorami świetlica przeciwna ku zachodowi, u ktorey
w sieniach komin z gliny ulepiony; w tym kominie ognisko przy boku, wchodząc do tey
świetlice drzwi proste listowne (lipowe ?), we drzwiach w sieni wrzeciądz у skobl, a w świetlicy
hak у z skoblem, piec prosty kaflowy, do którego komin przyrobiouy, do siennego komina
z izby wywiedziony, okien cztery, w których błon cztery szklanych w drzewie szyb okrągłych, w każdym oknie u błony po dwie zakrętki żelazue, stół lipowy stolarski długi,
ława'z poręczem lipowa, w koło przy scienie ławy у wedla pieca. W tey świetlicy przy
boku komora, do ktorey drzwi proste z wrzeciądzem у skoblem; w tey komorze łoże lipowe wielkie, ława przy ścianie, stolik przy ścianie kunkami żelaznemi przybity, błoneczka
w ścianie o sześciu szybach szklanych okrągłych, z tey komory potrzebna komórka, do
ktorey drzwi proste z wrzeciądzem у skoblem, pomost w świetlicy у w kownacie drzewiauy. W tymże dworze po lewey ręce ku zachodowi bokiem dom czeladny, w którym
piekarnia z sienią, do którego wchodząc drzwi proste, z sieni idąc po lewey ręce ku zachodowi bokiem piekarnia ścielą nakryta, do ktorey wchodząc drzwi proste, w piekarni
piec prosty czarny, wkoło ławy, stolik sosnowy prosty, okien z okiennicami trzy, dzieże
dla pieczenia chleba dwie, wiader dwie, nieczułki dwie, w sieniach ława iedna, łopat
dwie dla pieczenia chleba. Wedla sieni komórka dla mleczna przyrobiona, do ktorey drzwi
proste z wrzeciądzem у skoblem; w tey komorze ława przy ścianie, ceberek, donic dwie,
koryto lipowe. Wedla tey komory na iednymże boku staien dwie, między ktoremi wozownia, w iedney stayni wrota proste z zawiertką, a w drugiey stayni drzwi z wrzeciądzem
у skoblem, żłoby dwa, drabin dwie, a w drugiey stayni także żłoby dwa, drabin dwie;
ta staynia dranicami pokryta, za tą staynią siennik у chlew dla bydła słomą pokryte,
zagroda przedylowana, do ktorey drzwi proste. Nie daleko piekarnie, sernik na sześciu
słupiech z gankiem, do którego naganek wschód z poręczem, u ganku ława iedna, z ganku do sernika idąc drzwi proste z wrzeciądzem у skoblem. Przy tym dworze kii wschodu
słońca gumno od dworu przytynione, do którego wchodząc wrota proste, w tym gumnie
stodoła wielka dranicami pokryta, do ktorey wrota dwoie wielkie, u iednych skobl żelazny
długi, a u drugich wrzeciądz z skoblem; tamże kletka stara słomą pokryta, przygodzi się
dla kłosu у plew. Przy tym folwarku pasznia na wychowanie urzędowe między włokami
mieyskiemi wymierzono włok 3, do ktorey paszni więtszey nie mogliśmy przyczynić dla
niedostatku gruntów, który w tym miasteczku wszystkim mieszczanom pod prawo maydeburskie kroi imc konfirmować raczył, tylko co się na tych trzech włokach zrodziło w roku
przeszłym 1696 zboża, które urząd tameczny na wychowanie swe zebrał, spisawszy у
próbę onyni uczyniwszy, dla wiadomości skarbowey tu w rewizyą nasze opisaliśmy.
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Urodzay roku przeszłego 1596.
Żyta z posiania beczek 33 nażęto kop 170, namłocono do próby beczek .
na nasienie roku 97 wyszło beczek . . .

. . , z tego

na wychowanie zostaie beczek . .. . ; jęczmienia

z posiania beczek 2, nażęto kop 25, umłocono beczek 5/3, z tego na nasienie beczek 2,
a na wychowanie beczek 3/3; grochu z posiania beczek 4, nakoszono kop 19
do próby

beczek 6%

z tey na nasienie beczek 4

posiania beczek 10 nażęto kop 32,

umłocono

na wychowanie beczek 2 / 2 ;

owsa z

próba z kopy korc . . . , umłocono beczek

z tego na nasienie beczek 10, na konie

urzędnicze beczek . . . ; siano na dąbrowach

у na błotach, także popławu nakoszono wozów 90.

Bydła króla imci w oborze.
Krów starych 5, spłodziło
ciaczek 10 byczków trzeciakow
cieliczka 1; wszystkiego bydła
gęsi, kur, świń w tym folwarku

się od nich cieląt 5, uadziecznych krów 5, jałówek trze6, byczków dwuletnich 2, cieliczek 5 roku 96, byczek 1,
pogłowia 40. Z mleczna pan starosta racyą ma czynie;
nie masz.

Włość

Horodecka.

W0YT0.STW0 HRUSZOWSKIE.
Sioło WylowsŁ W nim iest włok 30 gruntu podłego, z których na osocznika iedna
wolna włoka; płacą z włok 29, za wszystkie powinności, krom żyta, owsa, z włoki po gr.
74 czyni kop 35/46; żyta beczek 29 owsa beczek 29, siano przy czynszu płacą; tamże
we dwu mieyscach morgów podłych 17 pod mostem, z których płacą po gr. 2; w zaścianku na Winnicy morgów 85 . gruntu podłego po gr. 2; na Lucze Ohwiedor osoczmk
trzvma morgów 2 po gr. 2; z włoki 1 na Krzywym polu gr. 20, czyni kop 4/o8.
" Sioło Berezno. W nim włok 15 gruntu przepodłego, płacą z nich czynszu gr. 6, za
stacya. niewody gr. 8, osady gr. 30, za tłoki gr. 12, strożowszczyzny gr. 6. czym _z
włokfgr. 62, czyni kop 15/30; żyta beczek 15, owsa у siana dawać nie powinni, tamże
po rożnych mievscach podłych morgów 103/20; płacą z morga po gr. 2, a z pięta po
den., czyni kop 3/27/3 V.; tegoż sioła poddani w puszczy trzymaią włok 4: płacą z wfoki
po gr. 20, czyni kop 6.
Sioło Podzienno. W nim włok 15 podłych, z których płacą czynszu gr. o, z strozowszczyzną okrom żyta, owsa, z włoki po gr. 74, czyni kop 18/30; żyta korcy 15, owsa
beczek 15, siano w czynszu płacą; tamże w zaścianku morgów 37, z których płacą ogółem gr. 30, z morgów 17 po gr. 1% włok 3 leśnych po gr. .15, czym wszystkiego l/40/o.
Sioło Hrmzma.
W nim włok 24 podłych, z których na woyta włoka 1 wina;
w tymże siele trzyma do żywota swoiego Giczkowski włok 6 wolnych, za daniną krok
Zygmunta Augusta, płacą z włok 17 za wszystkie powinności, krom żyta, owsa, z włok
po gr. 74, czyni kop 20/58; żyta beczek 17, owsa beczek 17 siano przy czynszu płac*,
temuż siołu naddano ku włokom ich morgów 12/18, г których me płacą, iamse w za-

-

595 —

scianku włok 3/0/2, na cerkiew ruską oddanych, z których także nie płacą; temuż popu
Hruszowskiemu dano bagno włok 4, z których też nie płaci; tamże w zaścianku morgów
7. zapłacili po gr. 2, gr. 14; tamże wymierzono włok 2, z których młynarz płaci kop 1;
tamże we czterech miejscach przepodłych morgów 71 po gr. 1/5, czyni kop 1/46/5.
Ku temuż siołu Hruszowskiemu dano boru włok 18, z których za postanowieniem rewizorskim płacą po gr. 30. kop 9; tamże włok leśnych 40/24, z których wymierzono mieszczanom Horodeckim włok 11, płacą z nich po gr. 30, czyni kop 5/30; tu za rewizyą
może przybyć pożytek.
•
Sioło Hodlin. W nim włok 16 gruntu podłego, z których płacą z strożowszczyzną
za wszystkie powinności, krom żyta у owsa, z włoki po gr. 74, czyni kop 19/44; żyta
beczek 16, owsa beczek 16, siano przy czynszu płacą.
Summa dochodu tego woytostwa czyni kop 144/4/37s; żyta beczek 92, owsa b. 77.

WOYTOSTWO UHOLSKIE.
Sioło UMy. W nim włok 21 gruntu podłego, z których na woyta włoka 1 wolna,
a z włok 20 płacą czynszu gr. 8, owsa nie daią, ale miasto owsa postożnego z włok
płacą po gr. U , za siana woz z odwozem gr. 5, za stacyą, niewody gr. 8, osady gr. 30,
za tłoki gr. 12, strozowszczyzuy gr. 6, czyni krom żyta z włoki po gr. 80, czyni kop. 26/40,
żyta becz. 20, owsa dawać nie powinni, siano w czynszu płacą; naddano morgów 9/16,
z których nic nie płacą; tamże morgów 34l/i, z których płacą po gr. 2, czyni kop. l/9.
Sioło Kamień. W nim włok 58 gruntu podłego, płacą z nich za wszystkie powinności,
krom żyta, owsa, z włoki po gr. 74, czyni kop 71/32; żyta becz. 58, owsa becz. 58, siano
pieniędzmi rachowane; tamże w zaścianku włok leśnych 20, płacą z nich po groszy 15,
kop 5.
Summa dochodu tego woytostwa czyni kop 124/7; żyta becz. 92, owsa becz. 58,
siano w pieniądzach rachowane; z młynów Horodeckich arendy na rok cały do ś. Jana
kop 21" z karczem sioła Wyłoivska, Hruszowey, Gieliszewicz, Kamienia arendy na rok cały
do ś. Jana kop 7/36.
Summa dochodów wszystkich z włości Horodeckiey czyni kop 296/47/3 Vs; żyta b. 184,
owsa becz. 135, siano przy czynszu płacą.

Zebranie summ wszystkich dochodów starostwa Kobrymkiego.
Z Kobrynia z miasta у z włości czynszów kop 458/o/aA; arend, kapczyzny z karczem
у młynów 230/46/2; z Czerewaczyc z włok у z morgów czynszu 532/47/5; arendy z
młynów у karczem kop 56/30; z Wieżek z włok у morgów czynszu 397/21; arendy z
młynów у karczem kop 32; z Prużauey z miasta у z włości czynszów ЭЗЗ/ЗО/З1/*;
arendy z młynów у karczem 62; z ogrodów dwornych gr. 54; leśnictwa Kobrynskiego
czynszów 216/48/8; arendy z karczmy у młyna Kobrynskiego 20; za miód, drwa у
postożne z puszcze 57/30; z Horodca miasta у z włości czynszów 329/29/Ve; arendy z
karczem sielskich у kapczyzny z miasta, także młynów 36/57.
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Summa wszystkich czynszów czyni kop. 2868/39/87<; z leśnictwa za miód, drwa у
postożne kop 57/30; arend wszystkich czyni kop 439/7/2.
Summa wszystkiego prowentu pieniężnego, czynszów, arendy z leśnictwa czym kop
3365/17/17«; arendy wszystkiey z młynów, karczem, browarów, słodowien, od palenia у
szynkowania 'gorzałki, stołpowego, podużnego, ponicznego у innych arendowych dochodów
za nieboszczyka pana Wileńskiego wydano summę kop 800, a teraz dla wolności, у prawa
Maydeburskiego miastom Kobryniu, Horodca у Prużaney nadanych, ubyło kop 360/52/9.

Ż y t a

dziaJcieln.ego

p r z y c h o d.

Z włości Zamkowey beczek 153; z włości Czerewaczyckiey becz. 242; z włościWieżeckiey beczek 241; z włości Prużanskiey becz.. 150 Vi; z leśnictwa nie daią żyta; z włości
Horodeckiey becz. 184.
.
Summa wszystkiego żyta czyni becz. 12757», które szacuiąc wedle ordynacyi skarbowey po zł. 1, to iest po gr. 24 Litewskich, uczyni za nie kop 510/8.

Owsa

dziakielnego

przychód.

Z włości Zamkowey beczek 148; z włości Czerewaczyckiey becz. 427; z włości Wieżeckiey becz. 482; z włości Prużanskiey becz. 8017»; z leśnictwa leśnego za drwa becz.
177; z Horodeckiey włości becz. 135.
Summa wszystkiego owsa czyni 2170 7* beczki, który szacuiąc wedle ordynacyi skarbowey po zł. % to iest po gr. 12 Lit., uczyni za nie kop 434/6.
Summa wszego prowentu, co do skarbu króla imci za rok 97 doyść ma, okrom folwarków, tylko czynszów, arend у dochodów z leśnictwa, к temu za żyto у owies dziakielny uczyni kop 4309/31/174, a na polską liczbę rachuiąc, czyni polskich złotych 10773/24;
a za uczynieniem próby у pomiary gruntów nowo rozrobionych, co się czasu letniego odprawo wad będzie, Jeszcze większe prowenta do skarbu króla imci przy skończeniu rewizyi
pokazać się mogą.
Folwarki. Umłot zboża we dwu folwarkach starostwa Kobrynskiego, w Czerewaczycach
у w Wieżkach urodzaiu roku pańskiego 1596.
. 2/
Naprzód żyta. W folwarku Czerewaczyckim namłocono było wszystkiego becz. 544/1 /3,
z tego wysiano na rok 97 becz. 246, zostawało becz. 298/11/,; w folwarku Wzeżechm
namłocono becz. 291, z tego wysiano na rok 97 beczek 169, zostawało beczek 252;
wszystkiego żyta beczek 550/12/зJarzycze w Czerewaczycach namłocono beczek 14, w Wieżkach beczek 7 /2; wszystkiey
iarzycze bec 217»- z tey na nasienie do obodwu folwarków becz. 10, zostaie becz. 11/ h]
pszenice w Czerewaczycach namłocono beczek 2 1 /* w Wieżkach becz. 3, wszystkiey beczek
57 8 , to na nasienie; jęczmienia w Czerewaczycach beczek 54, w Wieżkach beczek 3o/l U,
wszystkiego becz. 89/'Л; z tego na nasienie do folwarku beczek 24, zostaie becz. 65/1 U)
grochu w Czerewaczycach namłocono beczek 16«/«, a w Wieżkach 10, wszystkiego becz.
26/17,- z tego na nasienie becz. 8/1 % ustawa becz. 18; owsa w Czerewaczycach namłocono
beczek 73 a w Wieżkach 102/3/«, wszystkiego becz. 175/»/« z tego na nasienie beczek 100,
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zostawa becz. 75/74; gryki w Czerewaczycach becz. 43/3 2. w Wiezkach 33/3, wszystkiego
becz. 77/2 2; z tey na nasienie becz. 24, zostaie becz. 53/2 y s ; siana w Czerewaczycach nasprzątano wozów 170, w Wiezkach wozów 135, wszystkiego kolas 305; to na stado króla
imci, będące w Czerewaczycach, na krowy у cielęta zostało, z czego ma pan starosta respondować. Temu zbożu nie ważyliśmy się czynić taxy, krom osobliwey iuformacyi króla
imci у skarbowey, co spadnie wedle Чаху, iako się iego kroi. mci spodoba, zrachować się
może; z mleczna od krów doynych, których iako wiele iest przy każdym folwarku napisano,
ma *pan starosta respondowac, bośmy у tego taxować nie mogli, krom informacyi skarbowey.

Umlot zboża w folwarkach małych dwornych.
Żyta w Kobryniu po nasieniu zostawało beczek 20, w Prużauey beczek 41 / 2, w
Czachcu przy leśnictwie beczek 34/і г, w Horodcu becz. 55; wsystkiego żyta zostawa
beczek 140/2; jarzyce w Prużaney becz. 4, a w Czachcu beczek З/1 2; jęczmienia w Kobryniu beczek 25, w Prużaney beezek І0 2, w Czachcu beczek 7 2, w Horodcu beczek
5 3 Д, wszystkiego beczek 51/3; grochu zostawało w Kobryniu becz. 3, w Prużaney becz.
3 w Czachcu becz. 2, w Horodcn becz. 53/i; 0 W S i l w Prużaney beczek З8 2, w Czachcu
beczek 20, w Horodcu beczek 12, wszystkiego owsa beczek 70 2; siana w Prużaney nasprzątauo było kolas 88, w Czachcu kolas 37. w Horodcu na dąbrowach 9, na błotach
kolas 90, wszystkiego siana kolas 215; prowentow czynszowych у z żyta dziakieluego nie
excypowalismy dziesiątego grosza, ani zbóż folwarkowych trzeciey beczki, także у z bydła,
co wedle starodawnych ustaw w. x. Lit. na starostę należą, nie wiedząc o postanowieniu,
iakie i. k. mci z panem starostą uczynić będzie raczył. Malcher Rayski ręką własną, Daniel
Domoracki ręką własną, Jarosz Zwiersz—ręką własną.

(B"<f конц

этой

рукописи находится

поздн йшій счетъ королевскихъ доходовъ съ

Еобрина и другой счетъ вс хъ королевскихъ столовыхъ доходовъ сл дующаго

Kobry

содержанія).

n.

Prowent ze wszystkiego starostwa Kohrynskiego, ze zbożami, fojwarkami, to iest ze
spławem Gdańskim у z czynszem у arendami młyuskiemi у karczemnymi, uczyni plus minus 25000; za żyta dziakielnego, (bo go nie w kożdey wsi daią), plus minus za beczek
tysiąc, kładąc kożdą beczkę, iako teraz płaci, po złotych piąciu, uczyni 5000 złotych; za
owsa dziakielnego, którego też nie wszędzie daią, szanek, za beczek plus minus dwa
tysiąca, kładąc beczkę po złotych cztery, iako у teraz płacą, uczyni złotych 8000; z«
siano dziakielne wozów tysiąc (bo nie wszędy daią), kładąc woz po złotych dwa, uczyni
2000 tysiąca złotych; za podoroszczyznę, z włoki po złotych dwa, uczyni złotych plus minus do pułtrzeciu tysięcy złotych; za siano trzecinne, ze wszystkiego starostwa, uczyni
zł. 1000; za wkup do puszcze po susz stoiący у leżący, żerdzie, tyczę, łuczywo, dziegieć
oba boki Czachecki у Kobrynski z ł a . 2000; za miód z puszcze, za saków у iako bywało
na wiosnę s podgrzebnego z iesiennym plus minus 176 sąkow, kładąc sak po kop 2,
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Ticzyni zł. 855; wosku kamieni plus minus 12 bywa; lnowalnego z włoki, acz nie s kożdey,
po

groszy 6 litewskich daią.
Summa summarum uczyni złot. 47000.

Spławu Gdańskiego memoriał у próba, co birano.
W roku 1629 wzięto za spław Gdański złot. 16000 у złotych U ; w roku 1630 za
spław Gdański złot. 21931; w roku 1631 za spław Gdański złot. 12000 у z ł o t y , w
roku 1'633 wzięto za spław Gdański złot. 10600; w roku 1634 wzięto za spław Gdański
złot. 10000 tysięcy; w roku 1637 spławu niebyło, bo wody niebyło, prowentu nad 2500
bez dwie wyniosła; w roku 1638 za spław Gdański wzięto 8500 złot.
Pożytek stada końskiego, z obór, z nabiału, z wełny, s kurów leśnych у dziakielnych
у gęsi cynszowych, zysk s karmnych wołów, z budowania, szkut, dubasow, komieg, z podwyszenia arend, pożytek s pozostałych nad wychowanie iarzyn, ięczmieniow, gryk, pszenic,
owsów, palenia gorzałek, kiedy też bywa uchwalony pobór na seymie, reszta pozostawała
- nad kwit, czyni według proporciey poborowey kilka tysięcy.

I n t r a t a k r o la

i m s c i

s t ó ł

owa.

żupy Krakowskie tak się rozumieć maią wedle rozkazania iego królewskiej .mści: na
każdy rok w Wieleczcze wyrzynaią bałwanów 26000, czyni 300000 złot.; w teyże żupie na
kożdy rok przedaią гитог апеу soli beczek 50000, beczkę przedaią po grzywnie czym
80000 florenos; w teyże żupie na kożdy rok soli przedaią г ашпеу za 40000 florenos,
soi Stelniachowa warzona, w beczkach pakowana, którą na komiegach zpuszczano do ВФ
goszczy, 20000 florenos; skład Krakowski, cetnarska czyni 15000 florenos; zupa Bocheńska,
iako arendowano, czyni 40000 florenos; da komorne czynią 100000 florenos; trzecizny
starosUo czynią 800000 florenos; z Xiestwa Mozowieckiego, . Kobryma, 2о000 j ^ n o s ,
tortowe albo do Gdańskie, czyni 80000 florenos; portowe Pruskie czym 30000 florenos
C £ *
wodnica czyni 26000 florenos; da Leskie
czynią 50000 florenos; Br«*»
IZskie
czyni 26000 florenos; Grodno czyni 30000 florenos; trzeciey
częsaLit,

fzyl

000 florenos; da Podolskie, KnowsUe czynią 8000 florenos; Olbora Olkusza,

у 12000 florenos; **Ш Pruskie czyni 80000 florenos; młyny
NouomeysUeWisШкі 2000 florenos nJyny Wileńskie czynią 1400 florenos; Malbork czym 40000 flor.

Salcie

żupy, BrlkobyUe 20000florenos;Wielkie Bady czynią j ^ ^ r e n o *

nica czyni 8000 florenos; Sochom» czyni 8501 florenos; Grudziądz czym 13000 flor.,
czyni 12000 florenos; Jurborg czyni 6000 florenos; od Wąskiego
LammsUego
6000 flor>; Warszawa czyni 7000 flor.; z Mohilowa czyni 16000 flor.
Summa summarum 1873501, osmnascie kroć sto tysięcy, siedmdziesiąt trzy tysięcy
pięćset у ieden złoty, Olity у Upity nie kładąc.
Arędarze z Mohilowa biorą zysku złotych 3000.
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«
1597 г., Января 23 дня.
Изь актовой кннгн Россіенскаго веискаго суда за 1597 г., » Ш06, л. 345-6.

м Ишигапь им нія К тинъ, въ Жошштской зекл , Б ржанской волости, составленный:
81. И н в е н ^ и м н ^ К ^
^
^
^ ^ у Ивановну Сиревичу.

Году

отъ нароженья

Сына Божого тисеча пятьсотъ чз (97), к с ца Генвара трид-
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2 7 : 1

ы і щ который уписуючи слово въ слово п с ъ се въ соб наетъ:
і ^ ,
ш « , реестрг описанья и поданья гшъпья, лежачего^ эемш Жомоишволости Бержаиской, называемое Кетты, которое тое им нье Кетины панъ СтаЯновичъ Отовича Жицсйй и п а н н Гелена Юрьевна Кгинювского, бывш. Отава Яповича Отови» Жидкая, земенивъ и аемянка господарскіе земли Жомойтское
мн М а * м У Яновачу Сиревпчу д тей небощика брата моего р о в н о г о пана Станислава
" н о « « С и р е » » , с-на Яна и дочки три Гальшу, Ганну a Зофію-малыхъ. водле науки
n Z
оси питого а тые д т . и им нье а-ьшъ д тямъ належачое Кетинское дня н ш й ш н
Z > теперешнего тисеча пятьсотъ деветьдесятъ семого, м сяда Генвара кг (23) дня
со венмъ'тымъ, шіо се на томъ инвентару нижей меновате описано, въ опеку до л тъ
ихъ зуполпыхъ подали u поступили, при бытности возного волости БержапсЕое пана
Криштофа Салемоновича и двухъ шляхтычовъ земянъ господарскихъ земли Жомойтской,
пана Яна Балтромеевича а пана Балтром я Павловича; то есть: Напервей будованья двор„ п и , изоа
„ąfift столовая,
столовая оковь
пкпнъ и»*
пять зъ шкляными оболонами, стоіъ
ною: домъ великій, въ немъ

,
„
.„
- а п , т Т П И ш а А а П П И с т н , пецъ кахлевъ простыхъ старыі, у
дубовый долий одинъ, лавы три, шщл при и в и в ,
",
г
оконъ окенидъ на зав сахъ дв , а третьего овва двери ввпаін, а у двухъ оное* двереі
н тъ,
въ

у той .»<№ двери

тоі

вомор

на зав сахъ и защепЕОМъ. Напротивко той изб

лавы дв ,

оана два

беаъ оболонъ

ш Сезъ окевщъ,

комора одна,

печъ

просты»
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тсахлевъ старый; въ той комор
на слупахъ коморка малая, а у той коморки двери на
зав сахъ ц защепкоыъ, а у сапой коморы двери на зав сахъ. Въ с няхъ того дому
двери на зав сахъ, зъ с ни комора, у ней двери на зав сахъ. На томъ дом дахъ
старый, драницами крытый, надъ коморою дахъ опалъ. Другій домъ, избы дв напротивъ
себе, зъ одное избы комора бочная, у коморы двери на зав сахъ; и у избы двери
на зав сахъ защепками; въ изб
оконъ три безъ океницъ и безъ оболонъ, печъ
простыхъ кахлевъ и съ коминкомъ; у другой изб напротивко оконъ три зъ оболонами
шкляными, комора бочна, въ той комор
двери на зав сахъ и защепкомъ, въ той
изб двери на зав сахъ и (съ) защепками, печъ простыхъ кахлевъ и съ коминкомъ; у
с ни двери на зав сахъ, въ с няхъ комора бочна, двери на зав сахъ; съ тое с ни
пивница подъ коморою, двери на зав сахъ и защепкомъ, въ обеюхъ избахъ по три
лавы; у того дому дахъ соломою крытый; повалуша и съ подкл томъ и зъ кганкомъ,
около драницами крытый, .двери на зав еахъ и защепками, клотка и скоблями, у подкл т двери кромъ зав совъ, защепками; ЖИТНИКИ два: въ одномъ житнику зас ковъ деветь тощихъ, дахъ соломою крытый; другій житникъ старый, двери на кав еахъ безъ
защепковъ, въ немъ зас ковъ три тощихъ; подл
того житника свирникъ старый, зъ
лещокъ плетеный, драницами крытый; стайня стара, соломою крыта; кухня старыхъ бревеней, двери на зав сахъ; кгридня одна, а напротивъ кгридни лазня и зъ с ньми, дахъ
соломою крытый; обора зъ бервеней, ворота дворные двои драницами крытые. Въ гумн
осець одна; одрина зъ бервепей для складанья збожа, а другая одрина зъ хворосту для
с на; озерода переплетовъ Т (10) старыхъ; а на пашни дворной жита зас еного бочокъ
петпадцать, а голого збожья ничого не оставили. Челеди дворной того двора: нев ста
одна, на имя Каца, и зъ дочкою ее Макгратою, сыномъ Криштофомъ, на кгрунт с дятъ;
паробокъ па име Мартинъ Щепайтисъ зъ жоною Доротою, д тей его съ первшою жоною
спложоныхъ д вокъ чотыри, на имя Барбара, Зопута, Кгендрута а Анута. То суть люди
тяглые, то есть, небощика Блюнтья сыны три, дорослые два a третій малый, на име Янель
а Вайчулисъ, а Адамелисъ, Янель жонатый, служба зуполна; Балтромей Китрусъ, зъ жоною, сыновъ чотырн: Юркгуть, Томашъ, Мартинъ, Стасъ,—служба; Стасъ Еаршудисъ,
зъ жоною, сыновъ его пять: Балтрутъ, Янутъ, Андрей, Михалъ а Криштофъ—служба;
Нетрулисъ Станайтисъ, зъ жоною, сынъ его одинъ Янутъ, полъ службы; Урбанъ Нешукутисъ, зъ жоною,—полъ службы; Григорій Рекутисъ, зъ жоною, сыновъ его два: Янутисъ а Михалъ, полъ службы; Мартинъ Ешерастисъ, зъ жоною, полъ службы; Кгрикгутисъ Милашайтисъ, зъ жоною, сыновъ его два: Адамъ а Касперъ полъ службы; Пацелиеь Янушайтисъ, зъ жоною, сынъ Ярошъ, третяя часть службы; Сгасъ Лотышъ, зъ
маткою и зъ братомъ Петрушемъ, полъ службы; Урбанъ Бисвупелисъ, зъ жовою, сыны
два: Щепуть а Михалъ, третея часть службы. То суть данники люди вольные, на име:
Андрей ІОхнайтисъ, на волоц с дитъ, дави плататъ полтрети копы грошей; Янь Антоновичъ, зъ волоки дани даетъ дв копе грошей; Киршисъ даннивъ отчичъ маетъ двухъ
сыновъ: Балтром я а Михала, зъ волоки дани п.іатитъ грошей с мьдесягь; Адамъ Моврокгъ, галяхтычь, дани даетъ полторы копы грошей; Янъ Старый дани даетъ копу
грошей; Мацусъ дапиикъ, дани даетъ грошей тридцать пять; Андрей Яиушайтисъ
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данникъ, зъ волоки дани платятъ грошей семьдесятъ. Бояръ два: Томашъ а Валентин*,
зъ листы здятъ и на войну коня ставятъ. Ставокъ одинъ, пашню дворную всю, поля
.оремые и неоремые и одлогомъ лежачіе и земли пустовскіе, с ножатп, л сы, гаи и
кустовья- которое тое им нье Кетинское яко небощикъ панъ Станиславъ Яновичъ Сировичъ зо всякими кгрунты и прибавками здавна держалъ, такъ и они съ того всего,
ничого намней не уймуючи, ани ущербляючи, вси кгрунты къ нему здавна и теперь
належачіе, мн Михалу Сиревичу въ опеку подали и поступили. А збоже, быдло, кони,
цыну, м дь и все начинье жел зное и деревеное панъ Станислав Жицкій и малжонка
его 'пани Галена Юрьевна Кгинтовского водле листу угодливого, отъ мене Михала
Сиревича даного, до себе взяли и спровадили, а листы на одм ну кгрунтовъ Кетинскихъ
и даровныхъ, до того им нья Кетинского належачіе, мн Михалу до рукъ моихъ панъ
Станиславъ Жицвій и малжонка его пани Галена Юрьевна отдали. А што былъ виненъ
его милость панъ Вацлавъ Шеметъ, кашталянъ Полоцкій, державца Росенскій и Скирстнемонскій мн Михалу Сиревичу и небощику брату моему пану Станиславу Сиревичу
долгу споіьного певного пятьсотъ копъ грошей безъ шести копъ грошей литовскихъ,
тогды его милость панъ Вацлавъ Шеметъ всю тую суму пенезей сполна нн Михалу
Сиревичу до рукъ моихъ отдалъ и половицу тое сумы, на братаничи мои што належитъ;
до л тъ ихъ у себе м ти взялъ есми. А на то я Михалъ Сиревичъ далъ есми сесь мой
инвентаръ пану Станиславу Жицскому и малжонц его паней Гален Юрьевн Кгинтовского подъ моею властною печатью и съ подписомъ руки моей, а подъ печатьш и съ
подписы устне отъ мене упрошоныхъ земянъ господарскихъ земли ЖОМОЙТСЕОЙ, ТО есть,
пана Крйштофа Саломоновича—возного волости Крожское, пана Яна Балтромеевича, а пана
Балтромея Павловича при томъ былыхъ. Писанъ въ Кетинахъ, году отъ нароженья Сыт
Божого, тисеча пятьсотъ чз, м сща Генваря двадцать третего дня. У того инвентару
печатей притисненыхъ А (4), а подписы рукъ тыми словы: Michał Janowicz Sierzewicz r§k%
swą podpisał. Pieczętarz ustnie uproszony do tego inwentarzu ręką swą podpisałem. Krzysztof Saliomonowicz woźni włosczi Krozskiey. Янъ Балтромеевичъ рукою властною подписалъ. Pieczętarz ustnie uproszony Baltromiey Pawłowicz ręką swą podpisał. Еоторыйжъ тотъ
инвентаръ есть до книгъ земскихъ Жомойтскихъ уаисанъ.
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1597 г., Августа 9 дня.
Изъ актовой книги Россіенскаго земскаго суда за 1597 г., ]fc 14608, л. 298-301.

82 Инвентарь им нія Пон шшя, въ земл Жомойтской, Веленской волости, и дворца По™ « ,
составленный при продаж их* Станиславоиъ Станкевичем* В левичемъ Янушу
Бп рі шу.

Году ЛЫ
(1597), м сеца Октебра кд (21) дня.
На рокохъ судовыхъ земскихъ, водлугъ статуту на завтрей посветомъ Михал свят
римскомъ припалыхъ и судовне снравовати початыхъ, передъ нами Себестіяномъ Себест.ановичемъ Кестортомъ-тивуномъ его королевское милости Ойракголшмлъ, судьею, Петромъ
Адамковичомъ-нодс-удкомъ а Ииколаемъ Бурбою-писаромъ, врадники господаре.™
земскими Жомойтсками, постановившее облпчне подкоморичъ и земенинъ господарскіВ
земіи Жомойтской его милость панъ Отанисдавъ Миколаевичъ Станкевичъ Б левичъ и
нашонка его милости дани Катерина Николаевна Вольсвовва и положивши реестръ инвентаръ свой списанья всего им нья своего, назвапого Пон моньского и дворца ПомчтувсЕОГО, яко будованья въ нихъ, пашни, с ножатей, л совъ, гаевъ и пущи, такъ и ПОАдапыхъ въ земли Жомойтской, у волости ВеленсиД лежачпхъ, подъ печатью своими
и съ подписы рукъ своихъ, также тежъ подъ печатьми и съ подписями рукъ людей зацныхъ належачій и даный аеменину господарскому земли Жомойтское его милости паву
Ян шу Бпериешему, при лист своемъ продажномъ, на тое им нье Пон монское и дворецъ
Поиитувсий даномъ, о чемъ шире па томъ реестр
ипвентару ихъ милости «писаво;
сами добровольне и устне сознали и просили ихъ милость обадва. абы тотъ реестръ иявентаръ ихъ милости до книгъ земскихъ земли Жомойтской вписанъ былъ, которого мы
огледавши и читаючи выслухавши вел ли есьмо до книгъ вписати, который съ початку
%
ажъ до конца, такъ се въ соб маетъ.
Реестръ инвентарь списанья им нья нагаого мп Станиславу Николаевичу Станкевичу Б левичу, подкоморичу и земенину земли Жомойтской, отчинного и со всими моими
до того прикуплями, a мн Еатерин Миколаевн Вольсковп , малжонц преречоного его
милости пана Станислава Николаевича Станкевича Б левича, отъ его милости пана « ы ж о н и моего набытого, названого Ііонгъмонъшго, и дворца кътому « нью нашему Пон моньскому прислухаючого, названого Ломитувспого, лежачихъ въ земли Жомойтской, У
Г . о с т и Веленской, ар И подавань» и завоженью отъ насъ тое им вье нашое на в чность
его милости пану Янушу Криштофовичу Еперіешему-земенину госаодарскому вемли Жомойтской, водле листу нашего продажного, его милости пану Еаеріешему даного в . « •
им е ^ нашое Пов моньсое и дворецъ Ш ь ш т у в с й , зъ будованьемъ на иихъ д в о р н в «
и гуменнымъ, зъ огородами овощовыми ш со всима землями пашш дворное, с вожатьми,
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л сы гаи, съ пущою и со всими огородниками, зъ людьми тяглыми отчизнами и прикупными, данными и тяглыми, въ року нын идучомъ отъ нароженья Сына Божего тысеча
пятьсотъ деветьтесятъ семомъ, м сеца Августа девятого дня въ субботу, преречоному его
милости пану Янушу Еперіешему поступили есьмо и завели, при бытности на тотъчасъ
возного земли Жомойтской, волости Веленское, пана Адама Станиславовича Довмонта
и стороны двухъ шляхтичовъ, земянъ господарскихъ земли Жомойтское пана Яна Станиславовича Буйвида а пана Езофа Станиславовича Довмонта. Напервей, будованье дворное
и гуменное, также и пляцы ихъ, такъ въ Пон моныо, яко и въ Помитувью, яко ся сами
въ соб маютъ, потомужъ огороды, ставы и млыны, сажовки, пашня дворная и вси с ножати,
л сы гаи и пуща, также яко ся сами въ соб въграницахъсвоихъ стародавныхъ маютъ.
Подданные того им нья Пон моньского. Село Конюхи, въ нимъ волокъ тринадцать:
волока одна пуста: Мачулисъ а Блажей Балтрушайте, волока одна; у Мачуля сынъодинъ
Юркгисъ, а у Блажея сыновь два Касперъ а Янъ; Мачулисъ Юркгайтисъ, волока одна,
у него сыновъ шесть Петръ, Лукашъ, Амброжей, Урбанъ, Матысъ а Симонъ; Янель а
Амброжей Юхнайте, волока одна; Мачулисъ Тавкунасъ, съ пасынками трема Урбаномъ,
Матеемъ a Іукашомъ Стасюлевичи, волока одна; Янель Купрель, волоки полъ; Бакутисъ
Янайтисъ, волоки полъ, у него сыновъ два Симонъ а Егоръ; Стасюлисъ Чивайтисъ Уркурисъ, волоки полъ, у него сынъ одинъ Янъ; Мисюсь Вигайтисъ, волоки полъ, у него
сыновъ два Петръ а Томашъ; дв волоки, пустые; Войчисъ Шейрайтисъ, зъ братомъ Мачулемъ, волока одна; у Мачуля сыновъ два Стефанъ а Волисъ; Мартинасъ, Алекшій, Янъ
a Матуліісъ Степанайте, волока одна, у Мартина сынъ одинъ Стасюлисъ; Мачуль Юнайтисъ волоки полъ; Миколай Жндайтисъ, волоки полъ, у него сынъ одинъ Якубъ; Янелисъ
Лукашайтисъ, волоки полъ, у него сыновъ три Андрей, Мат\'лисъ а Томашъ; Валисъ
Тоторайтисъ, волоки полъ; пустой волоки полъ; Пранисъ Мацайтисъ, волоки полъ, у него
сыновъ два Бальчусъ а Волисъ, третій внукъ его Авкгустъ; пуста волока одна; Юргисъ
Станайтисъ зъ Мартиномъ Тоторайтемъ, волока одна; у Мартина Тоторайтя сыновъ два
Юргисъ а Станисъ; Богданъ Балтромеевичъ, волока одна, у него сыновъ чотыре Томашъ,
Юркгисъ, Войтехъ а Марко; пустой волоки полъ; Амбросъ а Станюль Масюляйте, волока
одна, у Анброса сынъ одинъ, Янъ, а у Станюля сыны два Якубъ а Егрикгъ; пустой
волоки три части; Мартинъ Юдайтисъ, волоки четвертая часть; Валюлисъ Петрайтисъ
зъ зятемъ Каспоромъ, волока одна, у Валюля сынъ одинъ Янъ; Валюлисъ Явшонасъ зъ
Кгрикгомъ Борисомъ, волока одна; у Валюля сыновъ два Стефанъ а Янъ, у Бориса пасынковъ два Кгрикгасъ а Волпсъ Якубайте; Масюлисъ Бурайтисъ, волока одна, у него
сыновъ два Петръ а Лавринъ и внукъ его Станутисъ; Мацкусъ а Миколай Станайте,
волока одна, у Мацка сыновъ два Бальчусъ а Мартинъ; Петръ Павилайтисъ, волоки полъ;
пустой волоки полъ; Лукашъ а Станюль КгриЕгайте, волока одна, уЛукаша сынъ одинъ
Янъ; у Станюля также сынъ одинъ Юркусъ; Матысъ Кгрикгайтисъ, волока одна, у него
сыновъ два Петръ а Касперъ; Мартинъ, Петръ а Янъ Янаіте, а Кгрикгъ Ушкурисъ съ
пасынками трема Симономъ, Яномъ а Юршемъ; Аввгуствнъ Мацайтисъ, лавнивъ, волока
одна, у него сывовъ два Войчисъ а Бернатъ. При томъ сел , за ст ною бочною, волока
одна, на которой сидятъ домами Петръ а Мацвусъ, у Петра сыновъ два Матуть а Якубъ.
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Село Ветшшкщ
в* веаъ волокъ петьвдать, то есть: в а п е р в е » д т
~ »
„ в . С т а т і . ДвдрушаВтнсъ зъ сывомъ Ма,уле*ъ, волока о,.»; Янель Явайтпс* аъ Ще
„ ™ Г Л ««тем* волока „два, у 1 « сыно.ь два Натутись а М а ш е , а у Щеп тя
" Г о " два Мартин* а Ясюль; Ян* Сприндавтисъ, волоаа одна, у него сывовъдва Мись
аМач л і - Павел* Б у р ш — Н Мачуде»* Кальвелайтеіъ, во. жа одна у Павла
,,а Лавопвъ а Мачуль, а У Мачуля шаъ одявъ Юркгвсъ; Томашъ В.ш.т»съ

~

S o f Г н к о » Ма'ул'е»,, в„лоКа во.,,; Ма,ул,та Ш ^ ^

«»»

"ол,

вего сшовъ два Минола» а СейбутЦ Вовчасъ Кгр.цайтвсъ, волока одна, у пего сывовъ
5
Мартвв., Лукаш. а Пе,ръ; Явуль СтельмаХг сг Ш Н . < » . Д * а
Ч„™ „ Г Г р о с ,
Г о Г а Авдрее», СіаваПтяив; Матутева вдова, „олои полъ, у ве» сыоовъдва Вразасъ
f
ъ- Штухаахе Андру.айте, Ш « . пуста « ц Явъ Русо», волоки пол,, у вего
а П і р , а Е 3 О Ф 1 ; Стаспс, Я ц М я » , воло^ вол,, у в.го « » одивъ Якуй
два
т
, волока одва; пуста волока одва; тамъ же при
, к„р, И а, д е Р « т г ее
шотсъ Мвюшусъ, волоаа одва, у него сывовъ два Огась
олокп по»; МаЧулвСЪ Тавткувас, волок» вол,; Лукавгь,

—
СеАО пштре
въ ве.ъ ..лов. шесвадцать: Б а л т р о - , Лу»шъ а Мартввъ ВоЙСело Цожыкре, в
^ П И Л Ь . І Ш Ш С Ъ , т р е т и ,а«ть
СЫВ
,а«те, волока < W * * " "
; * „ . Б . 1 а ж е й ' ОжажеЙтвс,, треіяя пасть волокв;

Д
часть волок», У м г о Ł "
*
у веГ„ сывов, т Сп ш, . М а ^ ,

д

^

К

гриЦаЙтисъ, третяя часть волок», у пего
» ^
Я в ъ П),ИШМСЪ „
па-

одна,
лона одва, у Мвка^швь од

'

С т а с а с ъ

Кгрвца

, І е , волока одва, 1

-
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Село Митуво: в , нем, волов* шесть: Кгрикгас, Вацайгнс, волока одна, у него
сынов, ч о т ^ и С т ; с Ю л и с Ъ , Я н у т и с , Бальчус, a Бельдзюс; Ясась Буйзкгис, волок,
по Г м а т ы а ш , Вайдотайтис*, з Ъ б р а т о к Ставнем,, волоки пол, у Папаша сынов,
. " и Сеоестьян,, Б а л т и е й а Якуб,; Томаш, Степан, а Стась
^
у
^
^
у Тонаша сынов, два Миколай a Юрій, у Степана сыпов, пять Бенедпьдь, Бальчус,
Мачулис, Я н , а Мартин,, а у Стае* сынов, два Миколай а Кршптофъ,
І сыповъ чотыры Мартинъ, Павел,
пуста волока одна; па той же
"жиб тісъ"' У него сынов, чотыры Янъ, Явубъ, Матуть а
, п на Мальхера Б левича и от, папа Войтеха Б левича: Вочис, Пеірунантвсъ;
„a
него сынов, два Юрвгвсъ а М и с ; Ченуть Пупштайтис, волока одна.
О ; ; ; ; 1 ; к г р и к г а с , Векгепис,, з , Ж О н о Ю Барбаре, и з , сыном, Мачуле,,;
W
Еавіаівеь въ жовою Алюлою, въ сынами Ясюіенъ, Балтромеем,, Пронем, а Петромь,
Ш
Кг L a , тот, утекл,; Лаврипова вдова, з , д вками Ал Ю то Ю а Пал.тош в г п
і о м , Миком,; Микас, Станюлайтис, з , жопою Ядвикгок, з , сынама Я в у с о » ш Щ
з , д ввою Мартою; Іувашъ Трембач,, з , жопою Катриною, въ сыномь Гома
ь
' Юрвгенъ, з , д вками Настою a Іуцою; Шимас, Садунович,, з , жовою Зоф.ею,
,гем,, а маткою Бгендрою; Балюлис, кухтик,, з , жопою Дорогою, въ
Запутою; Матусасъ Мнколайтисъ, зъ жоною Кгендрою,

2Z

Г
і
нашого Лов
Лов м.ньского
м.ньского .. дворца
дворца Поми
Поми увувГодов, лустих, два. А граница того имівья
нашого
с к о Т в с и " , " г р у н т о в , , земель, с ножатей, л сов,, гаев,, пущи в земль, на которых, подд а н а домам своими « я т ь и которых, уживают, з , „авнвх, и в чных, часов,, т а к ,
е Г, Г Г м а е т к иочавшв о т , р ки Н маиа, н р В с вожати І у д его к. милост» ВеТеш-кой в , а , й в , гору при кгрунтах, его милости самого пана Еиеріешого, куилц у
Г"
а а Павла Саи ги-конюжого Великого князства Литовского бояр, Болов-

ном Ъ ) другим. бо В ом Ъ на полночь, при

часы подавши его милости паиу Я Н > шу Епершшему,
ареречоному
и н в е н т а п ъ
и я Катерина Водевовва вышей менованые и сесь нашь рееотръ инвентарь ирер
з
пйпіРтрм
іали
пожъ
нашими
власными
печатьма
и
іл>
подпиа
его милости пану Янушу Ьиеріешему дали подь "
ч а
„ „ , . „ „ « , , и ТЙЖТ, подъ печатьми и съ цодиисама рукъ за
сомъ рукъ нашихъ письшшъ ПОЛЬСЕИМЪ, И тежъ UUA*
.
„_ ППОПІЙНЬРМТ. люіеЕ зацныхъ, ихъ милости пана ммальхера
нашимъ очевисшмъ саоіьннмъ упрошеньемъ люде» <> н
>
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Матеевича Билевича, пана Войтеха Билевпча, пана Валентого Сайбута, а пана СимонаВойдата Кончайловича, земянъ господарскпхъ земли Жомойтское и пов ту Ковенского.
Пасанъ въ Пон моню, году отъ нароженъя Сына Божего, тысеча пятьсотъ деветъдесять
семого, м сеца Лвкгуста девятого. У того реестру инвентару печатей притпсненыхъ шесть,
а подписи рукъ тымп словы: Stanisław Stankiewicz Bieliewicz własną ręką swą. Stanisławowa Stankiewiczowa Katarzyna Wolska. Za ustną prozbą stron pomieuionych ręką swą
podpisał у pieczęć przyłożył Malcher Maciejewicz Bielewicz. Jako pieczętarz tego listu,
Woyciech -Bilewicz ręką swą podpisałem; Walenty Saybuth ręką swą. Jako pieczętarz przy
pieczęci swey ręką własną podpisałem Symon Woydot Kónczayłowicza. Которыйжъ той
реестръ инвентаръ, при очевистомъ сознанью особь въ томъ реестр инвентару описаныхъ,
есть до книгъ земскихъ земли Жомойтское пписанъ.

1597 г., Октября 23 дня.
Изъ актовой книги Слонимскаго вемскаго суда за 1586 г., }& 7690, л. 46—58.

83. Инвентарь им нія Косова, въ Слонимскомъ пов т , разд леннаго между княземъ Грв>
горіемъ Сангушкоиъ Коширскимъ и Николаемъ Кишкой.

Л та

отъ нароженья

Сына Божего тисеча

пятьсотъ деветьдесятъ

седмого,

м ееца

Октябра двадцать третого дня.
Реестръ списанъя двора, фольварковъ, м стечка и волости им нья Басовского, розд локъ чинечи на дв

части ровные того ии нья, водле отосланья и наказу декрету трибу-

вальского межи ихъ милостью вельможныхъ пановъ князя Григорья Санкгушка Кошерского,
кашталяна Любачовского, а пана Миколая Кишки, на Техоновцу, старосты Дорогицкого,
черезъ мене Григорья Тризну, подкоморого Слонимского, року тисеча пятьсотъ деветьдесятъ семого, м сеца Октебра двадцать третьего дня.
А иайпервей, разд ленъе пляцы селидъбы дворное двора Косовского и будованья на
вемъ будучого и огороду овощового, при двор лежачого. ІІляцу дворного зъ огородомъ
овощовыаъ и зъ городищомъ вым роно моркговъ два, прутовъ шесть; того нляцу
на сторону его милости князя Григорья Кошерского зъ выд лву зостало зъ огородомъ моркгъ одинъ, прутовъ три, лежачій одъ ставу середнего на р чц Лодейници,
въ хавши въ дворъ по л в ; а на сторону его милости пана Миколая Кишки, старости
Дорогицкого, такъже много—моркгъ одинъ и прутовъ три зостало—одъ городища въ хавнш
въ дворъ по прав . А будованъе, што его было на тоиъ пляцу се.іидбы дворное тавій
разд докъ есть учиненъ: на сторону его МИЛОСТИ пана старости Дорогицкого зостало ее
будованья, то есть: домъ подъ городищомъ, нзба немалая тесаиая съ коиорою при боку г
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aa противку изба-жъ б лая зъ дерева облого и съ коморою при боку, печи въ нихъ поливаные старые съ конинами простыми; вътыхъ избахъ оболояъ скляныхъ у въоловъ оправованыхъ по чотыри. Подле дому тесаного, до стаень идучи, по правой руц подъ городищомъ сверенъ зъ кганкомъ и съ пивницою подъ нимъ. Подле тогожъ свирна стаень
дв : одна драницами побита, а другая соломою крыта; зъ другое стороны близу св тлицы
противное по л вой руц кл тка, подъ нею пивница; кухня великая старая, при ней
ііздебка малая варивная. Пекарня великая старая, зъ с нью, броваръ старый, бойничка
на городищу. Колодника съ побитьемъ половица дерева тесаного, што было въ будованыо
осмнадцать, а нового брусовъ двадцать. А на сторону его милости князя Кошерского зостало будованья, то есть: домъ надъ ставомъ, въ долин збудованый, избы бвлые дв
противъ себе, комнатекъ три при бокохъ, окна шкляные; домокъ у воротъ старый, св тлочки противъ себе дв , при одной св тлоцц комора одна при боку, сверенковъ старыхъ
два солодовня, лазня зъ с нцами, стаенька малая при псарни спольне съ псарнею, съ
пок'рытьемъ старым* драницъ, также и зрубъ облого дерева на стайню, а ижъ ани балекь,
ани козловъ до тое стайни н тъ, тогды дерева круглого, которого есть у двор
зъ бервенъ сорокъ, то придалося на доправенье тое стайни; ворота зъ бойннчкою на нихъ;
холодника, который збудованъ посередъ двора, съ побитьемъ половица, дерева тесаного,
што было'въ будованыо, осмьнадцать, а нового брусья двадцать. Якожъ тое помененое
будованье, которое стоитъ на половицы пляцу селидьбы его милости пана старосты Дорогицкого, его милость князь Кошерскій маетъ u повпнеиъ будетъ на свою половицу надалей до святокъ водле календара старого въ року прійдучомъ деветьдесятъ осьмомъ пере- .
нести У здъ до двора вольный черезъ греблю и до воды на об сторон
зоставаетъ.
При 'томъ двор за огородомъ овощовымъ идъ ст нки, нростымъ трибомъ отъ рогу зам ту
дворного учиненое, есть вым рено въ л во ку ставу середнему на Лодейници такъ погною, яко проробку, хворосту, с ножати и болота всего сумою моркговъ двадцать, прутовъ'чотыри—то пришло и зостало яко сиоручное на сторону его милости князя Кошерского Отъ тоежъ ст нки вправо за огородомъ овощовымъ и на курган погною въ томъ
жТокруз заросли, болота, лозы но ст ну волокъ м стскихъ, всего вым роно моркговъ
шестнадцать, прутовъ пять полъ, то тежъ яко ку селидьб
зручное зостало и подано
на сторону его милости пана старосты Дорогицкого; а ижъ въ тую тамъ часть князя
Кошерского зъ д ва ст нки учиненое перенесло ся на сторону его милости моркговъ три
прутовъ двадцать осмь полъ,-на то м стц его милости пану старост такъже много въ
нагороду дано при иншихъ зам нахъ кгрунтами бояръ Ходорковъ.
Подъ тымъ дворомъ Косовскимъ есть ставовъ два

Млыны

кол - одинъ' на р чц
Лодейницы

Рудавц

зъ млынами

, a другій троха нижей на той же р чц

по одномъ
и на р чц

a третій подъ Сторожовскимъ селомъ, ино на сторону его милости пана ста-

росты Дорогицкого
Сторожовщин

зъ выд лву зосталъ ставъ

подъ дворомъ

на р чц

Рудавц ,

зась зосталъ князю его милости Кошерешшу, a третіі середній

вицы ихъ милости д ржечи уживати

а на

по поло-

и спольве напра(во)вати маютъ, маючи тежъ воль-

ность тыхъ ставовъ въ обудву сторонъ,

которые се ихъ милости зосгали, направоватии

подшшати воды, кождыі водле потребы, съ пожиткомъ своимъ.
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Фогьварокг Косовом па Марачовщизн , въ которомъ будованья, то есть: св тло,ка
с нью, напротив* комора, дравидами побитая, домъ добрый, кл точка на пивницы,
з ъ
лнвничка старая, ворот* двои „ и х ъ , сырница новая з Ъ кганкомъ на столпьи, под, нею
зъ с нью, напротив»
х о ,одник Ъ съ прутья уробленъ, драницами побить, гридня великая
и б старая лихая, дощками покрыта, стайня новая великая, соломош покрыта, сгаенка
у ворот, малая, соломою крыта, гумно великое у петнадцать ст нъ, другое меньшое
об гумн досыть добры, одрына с нная великая, одрынка малая, евья, сверенъ вел«Л
іобоый зъ кганкомъ.
Шшши того фольверку выморкговано всее во вснхъ трехъ поляхъ съ погноями и зъ
с ножатьми, въ той » пашни лежачими, волокъ двадцать чотыри, «ор«говъ двадцать три,
прутов* двадцать два и ровную,» на ровные части тую то нашею фоль«ар»у МарачевJ o r o съ пашияин фольварювъ ваиавныхъ, Еоторые на сторону его миостц киявя Кошеряко у нана Диитра Кіянина, тааъ о въ нана Войтеха ЕевцковсЕОГО приход™
с м г „
Г н ™
. . « п , въ той папин > і » бв ся е„о додать его милости князю Вошерекому
"о.окъ чотнри, Иор,сговъдесеть, прутовъ двадцать одинъ, лечъ ся ва волоку одну, моряговъ
д еть нр/то ъ двадцать однвъ стала ва.орода квязн, Кошерскому въ сел
Л«*т~,
I Z ^ пашни фольварку Марачовского от. рово п отогнапо его милости ш ш > Кошерскоау
воюкъ три. мевоввте лежачіе при границы поля пааа Вевцковаого, то есть, идучи »ъ « с ечка Косова гостипцоиъ до села Кумшеь, въ „ « в самомъ починается, гд другая
дорога до села Квасоввц.ого идетъ, „ежи тьша дорога.™ обаподъ въ квадрат одномъ
л е і т ъ ажъ до ст ны Жожптекое, а тамъ ст ною ЖОЖОЙ™».., ажъ дост вы поля пава
Ве!цЕо'.сМго. А ш . « три волом патотъ часъ па ро.ъ деветьдесятъосы. есть ж.тоиъ
па его милости пана старосту Дорогицкого зас яао, про то его милости князю Кошерскому завелося и подало съ позволеньем его милости пана Петра Ставровского такъже
Гног поля его милости дворн.го па с .бу ярипъ па весну пришлую ноля
Ч » " ™ ;
пого при ст н , которая д литъ волоки « стскіе съ тымъ полемъ дворввмъ, а кгды збоже
зъ об, сторовъ здоймутъ, тогды вжо иотомъ кождыи при своей в.,аспости, яко ся ч »
въ вом ^У оа.сало, зостати »аетъ. А остатокъ тое пашни, што одво се есть, ю « и д ь
L
и зъ б довапье» фольварковнмъ, то па его милости пана старосту Дорогицкого па! і т ъ ипаГж ти маетъ. О Lam
збожья вшелякого на той пашни в домости не -оглеш,
Гь
нгдвГврадпикъ КосовскШ ланъ Япъ КоркачевскШ пов дилъ, »
того справы
Г т ь пиіТн/повиненъ, кгдыЖг » пашня папа его, а часть его милост» князя Котпрпского пашни
Ш

Г

Р

заставниковъ, которое они уживаютъ.

Ц Г Г т о г о фольварку Марачевского, въ той же пашни в * т р е = л ю с*дяч.
Имена шыи тородшнт: Пархута Савчичъ, въ него свновъ два Давасъ, Андрей,
- Гтюхъ лГкьянъ Евсеевичъ, въ него шновь чотыр. ЯЕОВЪ, Федоръ, Стенанъ,
Микола» и«ру».»чъ, прихожій, , пего шур.новъ два отчичовъ Косовскнхъ
. И, Г
W
Бород^чъ, въ пего свновъ чотырн Щ и » , Коедратъ, Иванъ;
„ Т . . въ него сыповъ три Степанъ, Андрей, Василь; Арткаъ-пр.хожій чоло
Полішко »ъ
о еыно» Р
^ ^
Таврило;
с ы в о в ъ д в а М а р І И Е Ъ >
ш

м

с

е

- 609 огородниковъ при томъ фольварку Марачевшшъ, при которомъ есть личбою осьмъ, а подъ
ними волока одна, моркговъ осмьнадцать, прутовъ шесть. Тые огородники на сторону его
милости пана старосты Дорогицкого зоставаютъ, которыхъ есть повинность робить два дни
въ" тыдень и на рокъ каждый по грошей петнадцати платятъ. А ижъ ихъ половица м ла
бы прійти на сторону его милости князя Кошерского, бачечн быть съ трудностью ихъ
переношенье, але зоставуючи ихъ на тыхъ же селидбахъ ихъ пашни, которая на его
милости пана старосту Дорогицкого зостала, на то м стце отдавши его милости пану
старост такъ много кгрунту, яко подъ ними вым роно, волоку одну, моркговъ осьмнадцать,
прутовъ шесть, боярскими землями Ходорками, яко то есть нижей ширей описано, нагорода дана его 'милости князю Кошерскому въ сел Квасовичахъ волокъ ос лыхъ дв .

М
Першая перея,

стечко

Косовское.

которая ся починаетъ идучи

правой руц , на которой церковь стоитъ:

отъ двора Косовского

въ рынокъ по

^

а (1) Лавринъ Супоровичъ, домъ и огородъ; в (2) Янко Богдановичъ, тоже; г (3)
Лукашъ Кравецъ, тоже; А (4) Лазарь Швецъ, тоже; £ (5) Андрей Кикть, тоже; s (6)
Мацко, тоже; 3 (7) Балтромей Кгинкевичъ, тоже; и (8) Богданъ Матеевичъ зъ себромъ
тоже- £ (9) Мазюкъ Петрелевичъ, тоже; Г (10) вдова Вариводиная, тоже; аі (11) Василь
Ондр'еевичъ тоже; ві (12) Дорофей Кутыка, тоже; f i (13) Устиній, попърусскій, купный
его домъ и огородъ; ді (14) Адамъ Слесарь, тоже; сі (15) Евсей Новикъ, тоже; sr (16)
Павелъ Скробуаъ, тоже; зі (17) Жданъ Павловичъ, тоже; иі (18) Игнатъ Даниловичъ,
тоже- - і (19) Сенько Клюйвода, тоже; к (20) Савостьянъ Швецъ, тоже; кд (21) Иванъ
Та асовичъ тоже; кв (22) Матысъ Матеевичъ, тоже; кг (23) Кузьма Ситникъ, тоже;
кд Р ( 9 4) Ст'епаиъ Ситчинъ, тоже; ке (25) удова Остапковая, тоже; В (26) Степанъ Марковичъ зъ себромъ, тоже; КЗ (27) Хоцотъ Воложикъ, тоже; ки (28) Янукъ Ульчичъ, тоже;
к * (99) Лукашъ Дудчичъ, тоже; л (30) Василь Марковичъ, тоже; да (31) Яцко Марачевичъ,
тоже- лн (32) Захарья Даниловичъ, тоже.
Въ той переи церковь заложенья светого Семена, вжо зветшалая, и въ самой церкви
згоіа пичого накладу, ани книгъ церковныхъ н тъ, келихъ цыновнй старый а звоновъ
зав шоныхъ малыхъ два. При той же періи стодола дворная, св тлица, изба
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новичъ, тоже; Зі (17) Иванъ Кохновичъ, тоже; йі (18) Буйко Марачевичъ, тоже; •& (19)
Ясько Ковалевичъ зъ братомъ, тоже; к (20) Иванъ Дудчичъ, тоже; кд (21) Попъ русскій,
здавна церковный домъ, тоже; кв (22) Павдюкъ Ходотовичъ, тоже; кг (23) Иванъ Ходоровичъ зъ братомъ, тоже; кд (24) Петрукъ Радкевичъ, тоже; ке (25) Васюкъ Супруновичъ,
тоже; KS (26) Жданъ Ясковичъ, тоже; кз (27) Федоръ Воложичъ, тоже; ки (28) Дорофей
Середичъ, тоже; к-©- (29) Улька вдова, тоже; л (30) Сенько Кравецъ, тоже; лд (31) . . .
тоже; лв (32) Жданъ Текунъ, тоже; лг (33) Панасъ Марачевичъ, тоже; лд (34) Василь
Елюйводичъ зъ братомъ, тоже; ле (35) Степанъ Мацкевичъ, тоже.
При той переи костелъ збудованый, ещо новый, въ немъ згола ничого охендозтва
и накладу ещо н тъ, потомужъ и наданья никоторого пляцовъ, ани огородовъ при м ст
не маетъ. Дали справу войтъ и вси м щане Косовскіе, ижъ звонъ одинъ быдъ великій
при томъ костел , аде дей пани Яновая Мокгильницкая, кгды въ тыхъ минулыхъ недавныхъ л т хъ Косовъ держала, тотъ звонъ до іш нья своего Вощиницкого на Подляшье
отпровадила. Корчомъ на той переи показалося, то есть, медовая одна, пивныхъ чотыри,
гор дчаныхъ три, р зниковъ на той переи два.
Тая иерея зо вснмъ, яко се вышей описало, и съ костеломь, зостала на его милость
пана старосту Дорогицкого.
Улочка Рожанская, дучи къ мосту зъ м ста по прав .
Перея по прае къ мосту идучи: л (1) Федоръ Дудчичъ, домъ и огородъ; в (2)
Брома Клюйвода, тоже; г (3) Стась Кухарь, тоже; д (4) Матей Гарусовичъ зъ сябромъ,
тоже; е (5) Ивашко Середичъ, тоже; а за мостомъ: s (6) Товпека рыболовъ, домъ и огородъ; з (7) за мостомъ же ВЗпмакъ Бовколовичъ, тоже.
На той переи корчомъ пивныхъ дв , гор лчаныхъ дв . Таяжъ перея належитъ на
сторону его милости князю Еошерскому.
Другая перея, по л в идучи къ мосту: д (1) удова Слименчая, домъ и огородъ;
(2) Станиславъ Конопелька, тоже; г (3) удова Войтеховая, тоже; д (4) Мацъ Митичъ,
тоже; е (5) Васько Кравецъ.
На той переи пивная корчма одна, гор лчаныхъ дв . Тая зась иерея на сторону его
МИЛОСТИ пана Дорогицкого належитъ.
Волоки того м стечка Косовского, которыхъ уживаютъ м щане. Съ правое стороны
переи: а (1) Лукашъ Кравецъ, волока д (1); к (2) Балтромей Кгинкевичъ, полъ волокиj
г (3) Жданъ Мельникъ, тоже; д (4) Богданъ Олешкевичъ, тоже; е (5) Дорофей Ііутыка,
тоже; S (6) Адамъ Слесарь, тоже; з (7) Евс й Новикъ, волока д (1); й (8) Павелъ Войтъ,
тоже; •©• (9) Тотъ же Павелъ, полъ волоки; Г (10) Игнатъ Даниловичъ, тоже;
аі (11) Сенько Клюйвода, тоже; ві (12) Иванъ Тарасовичъ, тоже; п (13) Степанъ Марковичъ зъ себромъ, тоже; Ді (14) тотъ же Степанъ, тоже; еі (15) Ходотъ Воложичъ, тоже; si (16); Лувашъ Дудчичъ зъ себромъ, тоже; зі (17) Дорофей Кутыка, дв
трети, а Совостьанъ треть, волока а (1); иг (18) ДорофеІ Кутичачъ зъ себрами, полъ
ВОЛОКИ; £ І (19) Ерома Елюйвода на Лопеневщизи , волока а (1); к (20) тотъ же иа Лопевевщизн , полъ волоки. Тая солокъ дванадцать (и) поіъ нааежитъ иаего милость квязя
КошерсЕого.
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Волоки тогожъ м шечка Косовского, которыхъ уживаютъ м щане. Зъ л вое стороны
переи- л (1) Васько Супруновичъ, полъ волоки; в (2) Петрукъ Радкевичъ, тоже-^г (5)
Иван* Ходоровичъ зъ братомъ, тоже; д (4) Ясько Ковалевичъ зъ братомъ, волока л (1);
е (5) Стась Кухаръ, полъ волоки; s (6) удова Войтеховая, тоже; 3 (7) Буйко^ Марачевичъ тоже- и (8) Иванъ Кохновичъ, тоже; £ (9) Панасъ Супроновичъ, тоже; i 10) Павелъ'криш'топовичъ, тоже; ii ( U ) Павлюкъ Ходотовичъ, тоже; ві (12) Жданъ Янковичъ,
тоже- Тг (13) Ивашко Середичъ зъ себрами, тоже; дг (14) Матей Гарусовичъ зъ себрами,
волока а (1); «і (15) Иванъ Дудчичъ зъ себрами, тоже; si (16) Евтухъ зъ себома
рами, тоже; з'і (17) Е Р
Клюйвода зъ себрами. тоже; Йі(18) Гришко Говеновичъ, тоже;
^і(19) Михайдо Федюкевичъ, подъ волоки. Тая волокъ дванадцать(и) полъ належитъ на сторону его милости пана старосты Дорогицкого. Межи всихъ тыхъ же волокъ м свихъ на
церковь попу вольныхъ здавна волокъ дв .
Заст нки при тот же м спгечку Еосовскомъ. Межи волоками м стскими и села
Сторожовского заст ту моркговъ двадцать шесть держалъ Федоръ Воложичъ а Жданъ
Еивайко платечи . . . Особливе въ концу волокъ Сторожовскихъ моркговъ полтора.
Ты'е оба заст нки зостали на сторону его милости князя Кошерского при розд лку
бояръ Гридковъ и Зыбайловъ.
_
Особливые моркггі м стскіе полъные: Лавринъ Супоровичъ, моркгъ л (1); Лукашъ
Кравецъ, тоже; Ярома Кдюйвода, тоже; Жданъ Текунъ, тоже; Игнатъ Данилосичъ, тоже;
Дорофей Середичъ, тоже.
Съ тыхъ половица на его милость пана старосту Дорогицкого отъ волокъ м стскихъ,
а на его милости князя Кошерского другая половица отъ заст нку попа Косовского.
Особливе при выгон м стскомъ надъ р чкою Лодейницою нижей ставу середнего моркгъ
одинъ прутовъ петнадцать на сторону его милости пана старосту Дорогицкого.
'моркги с ножапшые надъ р чкою Гривдою: Андрей Буйко, моркгъ д (1); Степанъ
Маркович*, тоже; Поповыхъ морг, в (2) вольн.; Евсей Новикъ, тоже; Ходотъ Воложичъ,
моркгъ л (І); Семенъ Марковнчъ, тоже; Иванъ Олековичъ, тоже; Дорофей Кутыка, тоже;
Павелъвойтъм стскій, морг, д (4); Жданъ Климовичъ, моркгъ д (1); Жукъ Дудчичъ, тоже;
Василь Марковичъ, морг, в (2); Панасъ Смужевичъ, моркгъ I (1); Павелъ Криштоповичъ,
мор в (2)' Гришко Говейновичъ, мор. а (1); Игнатъ Даниловичъ, тоже; Адамъ Слесарь,
тоже- Иванъ Жигаръ, тоже; Степанъ Сенька, тоже; Стась Кухаръ, тоже; Войтеховая
вдова', моркгъ а ( 0 ; Андрейчая вдова, тоже.
В дь же, ижъ тые с ножати не суть пом рою пробованы, про то при остатней пришлой
пом р с ножатей и болотъ дворныхъ и сельскихъ, гаевъ, боровъ и л совъ, маютъ быти
пом раны, и што ихъ вынесетъ, то половицы ихъ на об сторон ростяти.

Сумаріуш того м стечка Косовского и пожиткт дорочнихъ зь пего.
Во всемъ м стечку въ об юхъ переяхъ и въ уючц Рожанской иляцовъ зъ огороды
семьдесятъ деветь, съ тыхъ на церковь вольной пляцъ и тородъ одинъ. Плачено здавва
и въ томъ року деветьдесятъ семомъ зъ домовъ и огородовъ сенвдесатъ семи по грошеі
тридцати, чинить копъ тридцать деветь. Корчомъ медовыхъ дв , пивныхъ двадцать, го-
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р лчаныхъ дванадцать, платечи съ кождое корчмы по коп грошей, .чититъ копъ двадцать
шесть. Р зниковъ чотыри, съ которыхъ брано по каменю лою. Волокъ всихъ м стекихъ
двадцать семь, съ тыхъ на церковь волокъ вольиыхъ дв , плачоно завше зъ волокъ двадцати
пяти по коп грошей, чинитъ копъ двадцать пять; при тыхъ же волокахъ заст нковъ было
чотыри, съ которыхъ плачоно грошей осмьдесятъ, але вперодъ зоставаетъ заст нковъ три,
съ которыхъ чинить маетъ грошей петьдесятъ два. Особно съ моркговъ шести польныхъ
по грошей шести, а зъ моркговъ с ножатныхъ двадцати девети по грошей три, чинитъ
ЕОПЪ дв , грошей три.
Сума приходовъ зъ м стечка Косовского съ пляцовъ, огородовъ, корчомъ и заст нЕОВЪ чинитъ копъ деветьдесятъ дв , грошей три. В дь же которого року бывало корчомъ
въ м стечку болыпъ, и приходу бывало болыпъ; а особливе съ тогожъ м стечка: торгового,
ярмарочного, броварного, зъ млыновъ за вымелки и зъ двохъ стодолъ въ м стечку и въ
Кулешохъ арендою приходило всего копъ осмьдесятъ пять.

ВОЛОСТЬ КОСОВСКАЯ.
А найпервей, списанье селъ, кгрунтовъ вольным, заставою не заведеныхъ, на сторону его милости пана старосты Дорогицкого зъ выд лку належачихъ.

Село

Кулеши.

Таврило Андреевичъ Юрашко, въ него сыновъ два Ходотъ а Онисько, волока а (I);
Войтехъ Скробчичъ, въ него сыновъ чотыри Семенъ, Мартинъ, Матей, Жданъ; сябръ его
Мартинъ Митковичъ, въ него сыновъ два Юрій а Ильяшъ, волоки полъ; Валентен Рудиковичъ, въ него сыновъ три Ильяшъ, Николай, Янукъ, вол. полъ; Янукъ Скробка, въ него
сыновъ три Якубъ, Андрей, Петрукъ; сябръ его Мартинъ Рудикъ, въ него сынъ одинъ
Стасюкъ, волока а (1); Жданъ Рудичъ а Жданъ Коврига, въ него сыновъ два Лукьянъ а
Иванъ, вол. « (1); Войтехъ ІОрьевичъ Жомойтинъ, волоки полъ; Левонъ Живеневнчъ, въ
него сынъ одинъ Трохимъ, вол. полъ; Данило Остапковичъ, въ него сыновъ два Тимошъ
и Олешко, вол. А (1); Степанъ Жадевичъ, въ него сынъ одинъ Криштопъ, вол. полъ;
Федоръ Морозъ, въ него сыновъ два Василь, Олекс й, вол. полъ; Мартинъ Янковичъ Кулешевичъ, въ него сыновъ три Матей, Войтехъ, Янукъ, вол. полъ; Жданъ Юрьевичъ
Кулешевичъ, въ него сыновъ два Гришко и Миклашъ, вол. полъ; Якуть Ясковичъ, въ
него сыновъ два Андрей, Есюкъ, бол. полъ; Якубъ Станиславовичъ, въ него сыновъ чотыри Лукашъ, Матей, Янъ, Мартинъ, вол. полъ; Есюкъ Юрьевичъ, въ него сыновъ три
Мартинъ, Юрій, Шимукъ, вол. полъ; Андрей Юрьевичъ, въ него сыновъ чотыри Криштофъ,
Янувъ, Миколай, Якубъ, вол. полъ; Андрей Станковичъ, въ него сынъ одинъ Янувъ,
вол. полъ; Юрей Яселевичъ, въ него сынъ одинъ Жданукъ, вол. полъ; Велентей Петровичъ, въ него' сыновъ три Матей, Миколай, Андрей, волока д (1); Михайло Жадевичъ, въ
него сыновъ два Явукъ, Андрей, волоки полъ; ЕавлюкъС рво, въ него сывовъ два Есювъ,
Янукъ, вол. полъ; Гришко Моисеевич*, въ него сыновъ два Миколай, Стань, вол. полъ;
Матеі'Романовичу въ вето сынъ оджнъ Ильяшъ, вол. подъ; Давлюкъ Яселевичъ, въ него
сыновъ адтирн Мерить, Воітехъ, Еришхофъ, Якубъ; сабръ его Матей Митвовичъ, въ
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него сыновъ чотыри Юрко, Жданукъ. Навлюкъ, Япукъ, волока д (1); Мисво, Павлюкъ,
Юрей Петровичи; Мисковъ сынъ одинъ Стасюкъ, вол. а (1); Петюкъ Петровичъ, въ него
сынъ одинъ Жданукъ, волоки полъ; Матей Скробчичъ, въ него сыновъ два Матей, Янукъ,
вол. полъ; Янукъ Вильчуковичъ, въ него сынъ одинъ ПІимонъ, вол. полъ; Станислава
Петровичъ, въ него сынъ одинъ Жданукъ, вол. полъ; Миколай Мартиновичъ, въ него
сыновъ три Юрій, Павлюкъ, Гришко, вол. полъ; Войтюкъ Лавриновичъ, въ него сынъ
одинъ Валентей, вол. полъ; Миколай Лавриновичъ, въ него сыновъ чотыри Янъ, Петрукъ,
Юрей, Якубъ, волока л (1); Андрей Мартиновичъ, въ него сынъ одинъ Жданъ, волоки полъ;
Петрукъ Мартиновичъ, въ него сыновъ пять' Войтехъ, Матей, Миколай, Гришко, Янукъ,
вол. полъ- Янукъ и Андрей Матеевичии, у Андрея сынъ одинъ Янукъ, вол. полъ; Якуть
Вилькевичъ, въ него сыновъ два Гришко, Лукашъ, вол. полъ; Станиславъ Радевичъ, въ
него сыновъ чотыри Янъ, Якубъ, Юрей, Павлюкъ, вол. д (1) полъ; Есюкъ Рудевичъ, въ
него сыновъ два Петрукъ, Юрукъ, вол. полъ; Матей Ульчичъ, въ него сыновъ два Жданукъ, Михаиле, вол. полъ; Андрей Лавриновичъ, въ него сынъ одинъ Мпхно, вол. полъ;
а особливе въ томъ сел неос лыхъ, пустыхъ волокъ г (3) и моркговъ двадцать осмь.
Въ томъ сел
есть стодола на гостинцу збудованая; тая на сторону его милости
пана старосты Дорогицкого зоставаетъ, кгдыжъ зато его милости князю Кошерскому н а :
города певнымъ кгрунтомъ, тутъ особно описаньшъ, стала.
При томъ же сел

заст ту

врочищомъ Р пницкого вым роно было вол. д (4)', ко-

торый тотъ заст нокъ отданъ тежъ
при

боярин

на сторону его милости пана старосты Дорогицкого

Ящолт , выподняючи личбу кгрунту бояръ Грушовъ, зосталыхъ на сторону

его милости князя Кошерского.

Село

Милейкн.

Есюкъ Бортковъ, въ него сынъ одинъ Томашъ, волока а (1); Юрей Федюковичъ, въ
него сыновъ два Петръ а Миколай, волоки полъ; Стасюковая зъ сынми Якубомъ а Янукомъ,
вол. полъ; Матей Федюкевичъ, въ него сыновъ два Войтехъ а Андрей, волока д (1); Михайло Трейкгель. въ него сынъ одинъ Мартинъ, волоки полъ; Якубъ Олекс евичъ, въ него
сынъ одинъ Семенъ, вол. полъ; Уласъ ХИЛЮТИЧЪ, вол. полъ; Антонъ Хплютичъ, въ него
сыновъ два Павлюкъ, Сахаръ, вол. полъ; Хилюта Антоновичъ, въ него сынъ одинъ Павлюкъ вол. а (1); Мартинъ Бортковичъ, вол. полъ; Янукъ Мартиновичъ, въ него сыновъ
два Якубъ а Андрей, вол. полъ; Андрей Бортковичъ, въ него сыновъ два Янъ а Ждаиъ
волока, а (1); Павелъ Бортковичъ, въ него сыновъ два Матей а Петрукъ, волоки полъ; Гришко
Павловичу въ пего сынъ одинъ Лукашъ, вол. полъ; Войтюкъ Юткевичъ, въ него сынъ
одинъ Миколай. вол. треть; Валентей Ворткевичъ, въ него сыновъ два Жданукъ а Павелъ, волока в (2) трети; Янукъ Тумашевичъ, въ него сынъ одинъ Стасюкъ, волоки полъ;
Войтехъ Тумашевичъ, въ него сыновъ два МатеІ и Гришко, вол. полъ; Михайло Ковалевичъ, сыновъ въ него два Лукашецъ а Павлюкъ, вол. полъ; Валентей Ковалевичъ, въ
него сыновъ два Янво а Степан*, вол. полъ; Янушъ Станелевичъ, въ него сыновъ три
Матей, Войтехъ а Ясьво, вол, полъ; Юрей Жадевнчъ, у него унукъ Павелъ, вол. полъАндрей Манцовичъ, въ него сыновъ два Диітръ а Пилапъ, вол. полъ; Гришко Манце;
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вичъ, въ него братьи два Зиновъ а Илья, вол. полъ; Растюкъ Юткевичъ, въ него сынъ
одинъ Матей, вол. полъ; Иванъ Корень, въ него сыновъ три Жданъ, Гришко, Андреи,,
вол. полъ; Васюкъ Борода, въ него сынъ одинъ Остапко, волока одна; Павлюкъ, Матеи и
Якубъ Юткевпчи, вол. полъ; Юрей Юткевичъ, зъ дв ма братаии Миколаемъ, Криштопомъ,
волоки полъ- Андрей Юткевичъ, въ него сынъ одинъ Юнашъ, вол. полъ; ;Войтюкъ Андреевичъ въ него сыновъ три Адамъ, Станиславъ а Петрукъ, вол. полъ; Якуть Милейко, въ
него сынъ одинъ Юрей, вол. полъ; Гришко Милейко, въ него сыновъ три Станиславъ
Андрей, Янукъ, вол. полъ; Грицукъ Милейко, въ него сынъ одинъ Павелъ, волока д (1J;.
Шимонъ Митейковичъ, въ него сыновъ два Янукъ а Войтехъ, вол. а (1); а особливе въ
томъ сел неос лыхъ пустыхъ съ цыншовыми осадными волоками, волокъ * (9) я
моркговъ s (6).

Село Сторожевщизна.
Гринецъ Евтуховичъ, въ него сыновъ три Ивашко, Андрей а Пилипъ, вол. полъ;
Олекс й Евтуховичъ, въ него сыновъ два ОстапъаИванъ, волоки полъ; Иванъ Евтуховичъ
въ него сынъ одинъ Таврило, вол. полъ; Андрей Евтуховичъ, въ него сынъ одинъ Опапасъ, вол. полъ; Иванъ Тетерка и зъ зятемъ Стасюкомъ, вол. полъ; Велентей Ждановичъ,
въ него сыновъ два Лукашъ а Павлюкъ, вол. полъ; Василь Захожій, въ него сынъ одинъ
Матфей: Омельянъ Сенкевачъ, въ него братъ Матфей, вол. полъ; Онисько Захожш, вол.
полъ- Максимъ Скуратовичъ, вол. полъ; Степанъ Мельниковичъ, въ него сынъ одинъ
Мартинъ, вол. полъ; Стасюкъ Ждановичъ, вол. полъ; Ониськовая вдова, въ нее сыновъ
три Пплипъ, Артемъ, Матфей, вол. полъ; Иванъ Муравка, въ него сынъ одинъ Калюта,
вол. полъ; Андреевая Муравчоная, въ нее сыновъ три Степанъ, Яковъ и Остапко вол.
полъ; Тонко Чижевичъ, въ него сыновъ два Жданъ а Янукъ, вол. полъ; Степанъ С чка,
волока л (1) треть; Гришко Ждановичъ, въ него сынъ одинъ Олекс Й, вол. л (1) треть.
Въ томъ сел всихъ волокъ осмь, моркговъ двадцать, кромъ волокъ двохъ и моркговъ
осьми, которыхъ уживаетъ въ томъ сел панъ Янъ Еорпачевскій на служб боярской.

СелоХодорки.
Янъ Руда въ него сынъ одинъ Петръ, волоки полъ; Янукъ Яновичъ, вол. полъ; Матей Рутичъ воі. полъ; Матей Еоролевичъ, вол. полъ; Савка Дудчичъ, вол. полъ; Іришко
Еолесникъ,'вол. полъ; Гришко Хоружій, вол. полъ; Пархута Худлоии», « него сынъ
одинъ Василь, вол. полъ; пустая въ томъ сел , волока д (1); Оыельянъ Колбаска, подг
нить вол. в (2) и моркговъ осмь, прутовъ осмнадцать; Онисько Куриловичъ, подъ нимъ
вот г (3); Огась Воробей, подъ нимъ, вол. ? (1), моркговъ осмь; Есько Марачевичъ въ
сын'оиъ, У концу волокъ м стскихъ Лопеневскихъ, при боку пашнв дворное на Селятып
' воіо«ъ «гири и моркговъ два. Т а » же объ межу въ Еськомъ Марачевичомъ Г р и ^ о
Говенайтисъ, вол. 3 (1). А то спасанье се», аодданыхъ и кгруатовъ на сторону его
милости князя Григорья Кошерского, такъ вольныхъ, на его милости приходячих*,
и заставныхъ, его милости окуиовати належачихъ.
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К в а с о в и ч и.

Въ томъ сел всихъ волокъ шестнадцать, полъ и моркгн два, съ которыхъ зъ розд лку на его милости пана старосту Дорогицкого пришло волокъ д (4) ос лыхъ, а меновите: Юрей Лопухъ, въ него сыновъ чотыри Николай, Мартинъ, Павлюкъ и Ясько,
волоки полъ; Станиславъ Лопухъ, въ него сыновъ три Матей, Крпгатофъ и Лавринъ, вол.
полъ; Жданъ Лопухъ, въ него сыновъ шесть Матей, Якуть, Андрей, Криштофъ, Павлюкъ,
Михайло, вол. полъ; Гришко Лопухъ, въ него сынъ одинъ Якубъ; Янукъ Лопухъ, въ
него сынъ одинъ Матей, вол. полъ; Гришко Борисовичъ, въ него сыновъ пять Янукъ,
Войтехъ Миколай, Андрей, Криштофъ, вол. полъ; Жданъ Мартиновичъ, въ него сынъ одинъ
Миколай, вол. полъ; Онопрей Квасовичъ, въ него сыновъ два Андрей, Федоръ, волока а (1).
При томъ разд лву припов далъ се съ правомъ своимъ панъ Войтехъ Венцковскій,
ижъ за презыскомъ на его милости пану старост Дорогицкомъ съ права въ сум пенезей
держитъ въ томъ сел челов ка одного Юрья Лопуха. А то подданые въ томъ же сел
Квасовицкомъ, его милости князю Кошерскому валежачіе, шровнываньемъ подданыхъ ос лыхъ и за нагороду огородниковъ при фольварку Марачевскомъ, также и за волоку, моркговъ десеть, прутовъ двадцать одпнъ, пашни дворное на Марачовщин , то есть: Лукашъ
Яцукевичъ, въ него сынъ одинъ Макаръ, волоки полъ; Рафалъ Прійма, въ него сыновъ два
Грицко а Семенъ, вол. полъ; Михалко Покотичъ, въ него сыновъ два Трохимъ а Данило,
волока а (1); Гаврило Хведкевичъ, въ него сыновъ чотыри Иванъ, Кузьма, Данило, Андрей,
волоки полъ; Иванъ Хведюкевичъ, въ него сыновъ два Федоръ, Олекс й, вол. полъ; Норукъ
Прійма въ него сыновъ два Степанъ, Гришко, вол. полъ; Борисъ Тенюкевичъ, зъ яятемъ Иваномъ въ него сыновъ два Федоръ, Иванъ, вол. полъ; Семенъ Тенюкевичъ, въ него сынъ одинъ
Гришко, вол. полъ; Денисъ Елимовичъ, въ него сыновъ три Гаврило, Илюта, Андрей, вол. полъ;
Харко Климовичъ, въ него сыновъ три Андрей, Максимъ, Серг й, вол. полъ; Петрукъ
Капуста, въ него сыновъ чотыри Войтехъ, Юрій, Миколай, Криштофъ, волоки а (1) полъ;
Лукашъ Юткевичъ, въ него сынъ одинъ Михайло, Гришко Лукашевичъ, вол. а (1); Томко
Жолудокъ, въ него сыновъ два Андрей, Романъ, волоки полъ; Петрукъ Лопуховичъ, въ него
сыновъ два Якубъ а Велентей, вол. полъ; Лукашъ Онопріевичъ, въ него сыновъ два
Андрей, Мишко, вол. полъ; Павлюкъ Лукашевичъ, въ него сыновъ чотыри Мартинъ,
Адамъ, Валентей, Янукъ, вол. полъ; Петръ Капуста а Гришукъ, волока а (1); въ томъ же
сел

пустая вол. а (1).
Тогожъ села Квасовичъ за р чкою Хведоткою проробку въ заст нкахъ волокъ дв ,
моркговъ четырнадцать, прутовъ пятнадцать и до того Юрагтовского села волока одна
и къ тому моркговъ двадцать три при боку воловъ м стсвихъ Жопепевскихъ, на которыхъ
седитъ Ерома Клюйвода, чого всего чинить волокъ чотыри, моркговъ семь, прутовъ пятнадцать. То дано его милости князю Кошерскому въ нагороду стодолы въ сед
Кулешохъ
на гостинцу великомъ, которая пожитовъ не подлый до року чинила зъ аренды корчмы
и зъ мыта, которое тамъ бирано бываетъ, бо ачъ на сторону его милости князя Кошерского въ м стечву Косовсвомъ стодола есть зъ выд лву дана и на сторону его милости
зостала, лечь ижъ не есть на гостинцу, про то никоторого пожитку не чанила.
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Село Жомойтское у его милости пана Данила Хребтовича, писара земского Слонимского заставное, его милости князю Кошерскому окуповать на сторону свою налеяачое:
Прокопъ Яцевичъ, въ него сыновъ два Тимошъ, Грынь, волоки полъ; Грыцъ Тиионевичъ вол. полъ; Евхимъ Онтоновичъ, вол. полъ; Лукашъ Онтоновичъ, въ него сыновъ
два Федоръ а Тимошъ, вол. полъ; Трохимъ Антоновичу въ него сыновъ три Юрей, Григорей Андрей, волока д (1); Грыцъ Тимоневичъ, въ него сыновъ деветь Климъ, Иванъ,
Андрей Пархута, Михайло, Лукашъ, Левонъ, Михаиле, Гришко. вол. д (1); Еремей
Тимоновичъ, въ него сынъ одинъ Иванъ, волоки полъ; Стась Воробей, вол. полъ; Криштофъ
Прійма, въ него насынокъ Федоръ отчичъ, вол. полъ; Степанъ Тимоневичъ, въ него сыновъ пять Максимъ, Федоръ, Пархута, Иванъ, Михайло, волока д (1); Иванъ Прнхожш
Н мко въ него сыновъ два Мартинъ, Добрыянъ, волоки полъ; Миколай Моркгей, въ него
сыновъ два Петрукъ, Матей, вол. полъ; Федоръ Козулька, въ него сыновъ два Павлюкъ,
Кузьма
вол. полъ; Тимошъ Кохновичъ, въ него сыновъ два Андрей и Опанасъ, вол.
полъ; Мартинъ Жуковичъ, вънего сыновъ два Матей, Якубъ, волока a (l)j Янукъ Жукевичъ въ него сыновъ чотыри Гришко, Михайло, Мартинъ, Андрей, вол. д (1); тотъ же
Янукъ Жукевичъ, волоки полъ; Януть Кобыльчичъ, вол. полъ; Еремей Тимоневичъ, вол.
полъ; Супорка, вол. полъ; Андрей Кучукъ Дойлидъ, въ него сынъ одинъ Вихторинъ,
вол поіъ* Иванъ Борисовичу въ него сыновъ три Андрей, Прокопъ, Ивашко, волока а (1);
Андрей Степановичу въ него сыновъ три Гришко, Василь, Иванъ, волоки полъ; Левонъ
Борисовичъ въ него сынъ одпнъ Степанъ, вол. полъ; Манко съ Косова, волока л (1); Денпсъ Михниковичъ, въ него сыновъ три Лукашъ, Степанъ, Датко, вол. * (1); Валентей Матеевичъ зъ дв ма братьями Янучкомъ, Андреемъ, вол. д (1); Степанъ Тимочевичъ, волоки
полъ Пилипъ Мишковичъ, волоки полъ; Остапко Тимоневичъ, въ него сынъ одинъ Федоръ
и пасынокъ его Стасюкъ, вол. полъ; Криштофъ Прихожій, вол. полъ; Янъ Кравецъ, въ
него сыновъ три Миско, Матей, Михайло, волока д (1); Янутій Кибилдичъ, вънего сыновъ
два Павелъ, Янукъ, вол. д (1); Созонъ Михниковичъ, въ него сыновъ три Пилипъ, Отепанъ Тимошъ, волоки полъ; Семенъ Тинюкевичъ, зъ села Квасовичъ, вол. полъ; Грыцъ
Тимоневичъ вол. полъ; Федоръ Михалковичъ, въ него сыновъ два Андрей, Терешко, вол.
полъ- Павлюкъ Муравка, въ него сыновъ пять Уласъ, Захарья, Гришко, Василь, Гришко,
волока д (1)- Ильяшъ Муравка, войтъ, въ него сыновъ три Андрей, Левонъ, Иванъ, вол.
д (1)- Гаврило Савчичъ, зъ братомъ Андреемъ, волоки полъ; Онисько Созоновичъ, въ него
сынъ'одинъ Андрей, вол. полъ; Иванъ Мишкевичъ, зъ братомъ Дмитромъ, вол. полъ;
Максимъ Мишутвв, въ него сыновъ два Савко, Степанъ, вол. полъ; Богдусевская пустая
волока д (1); Мисько Михникевичъ, въ него сыповъ три Иванъ, Павелъ, Панасъ, вол. л Щ.
В ъ томъ сел пустыхъ и пеос лыхъ волокъ три и моркговъ пять.
Село Юрашки заставное у тогожъ пана писаря земского Слонимского.
Василь Крендикъ,, волоки полъ; Матей Троцкій, вол. п о » ; Дорофей а Кохно Ю р а ш и
воюка д (1); Дорохвей Аидреевичъ, въ него сыновъ три Лукашъ, Жданъ, Василь, вол. а (1);
Василь Крендикъ, въ него сынъ одинъ Артишъ, волоки полъ; Романъ Кохновичъ, въ него
сыновъ два Мартинъ и Степанъ, вол. полъ; Кохно Андреевичъ, въ него сыновъ три
Прокопъ Степаиъ, Мисько, волока д (1); Андрей Кокожчичъ, въ него сынъ одинъ Иванъ,
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волоки полъ; СтасьВертейковичъ, въ него сынъ одинъ Петрукъ, вол. полъ; Войтехъ Вертейковичъ

вол. полъ; Станиславъ Вертейковичъ, въ него сынъ одинъ Юрко, вол. полъ.

томъ сел

пустыхъ вол. г (3), моркг. sr (16) и особливе при томъ же сел

Въ

моркг. ś (6).

Сельцо Жеребятники, с дячіе, яко въ заст нку, по розну, заставные у тогожъ пана
писаря земского Слонимского.
Якуть Вертейко. въ него сынъ одинъ Адамъ; Стасюкъ Нарейковичъ, въ него сыновь
два Миколай, Махайло; Юнашъ Грицуковичъ, въ него сыновъ два Павелъ а Янукъ; Стасюкъ Нарейковичъ; Матей Скуратъ, въ него сынъ одинъ Иванъ;
него сыновъ два Якубъ,

Ясько.

Юрко Гавриловичи., .въ

Подъ ними всиии вым роно вол. с (5), моркгъ одинъ,

прутовъ семнадцать. Таиъ же Мартинъ Вертейко, вол. дв , моркгъ одинъ и бору багнистого,
ни на што негодного моркговъ шестнадцать. Тамъ же Олекс й Федоровичу волока одна,
моркговъ двадцать и одинъ, прутовъ двадцать два и полъ. Таиъ же подъ Юркомъ волока
одна.
Сельцо Бобрыки, заставные у тогожъ пана писара земского Слонимского.
Стасюкъ Андреевичу

въ него сыновъ два Богданъ, Янукъ;

Павелъ Януковичъ, въ

него сынъ одинъ Янукъ; Павелъ Яцковичъ, въ него сынъ одинъ ІПимонъ; Лавренъ Лукашевичъ. Въ томъ сельцу волокъ чотыри, моркговъ пятнадцать. Еъ тому въ концу волокъ
ихъ

подъ боромъ Б лавитимъ

проробку моркговъ двадцать два полъ. И надъ то особ-

ливе л су и проробку волока одна, моркговъ семьнадцать. Тотъ же панъ пасарь держитъ
въ застав

при селахъ вышей помененыхъ дворчикъ боярскій, названый Балверовщизна, въ

немъ зъ селидбою дворною, зъ огороды, съ погноями, съ подьми оремыми и зъ зарослями
вым роно волокъ чотыри, моркговъ двадцать и одинъ, прутовъ семь.
дано его милости пану старост

За то въ нагороду

Дорогицкому фольвароаъ боярскій, прозываемый Ходорки,

зъ боярами въ немъ м шкаючими.
Фольварокъ Савицковскій зъ селы, людьми, кгрунты до него, заставными у пана Диитра
Васильевича Кіянина.
Будовтье тогожъ фольварку.

Найпервей. дворъ самый, садъ около отыненъ, также

и самый дворъ отыненъ старымъ будованьемъ; св тлицъ дв

зъ с ньми старые, драницами

крыто, покрова южъ стара, св тлочка малая отъ пекарни, въ ней пецъ съ кафлевъ старыхъ простыхъ; тамъ же противку тое св тлочки другая св тлочка также старая; столовъ
два

лавокътри. Пивничка новая, дощками барзо благими покрыта. Сверенковъ старыхъ чо-

тыри. Домъ веливій старый, опалый; въ той св тлицы опалой лавъ старыхъ . .

• *). Въ гумн

влунь старыхъ дв , оззродовъ три, хл вовъ для быдла барзо злыхъ зо три. Пашни того
фольварку дворное есть волокъ семь, моркговъ двадцать пять, то на сторону его милости
внявя Щошерского пришло, м сто пашни фольварку Марачевского, на сторону его милости
пана старосту Дорогицкого зосталого.
Село тою фольварку Скўраты: Дорофей Степановичу въ него сыновъ три Павлюкъ,
Андрей, Семенъ; Михаиле Бутеревичъ, въ него сыновъ два Ясько, Онцыпоръ; Юрей Степановичъ, въ него сыновъ пять Андрей, Василь, Остапко, Гаврило, Гришво; Иванъ Сте*} Въ подлинник!, пропуск!..

'
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„ановнч,; Давило Иванова,,, в , него сынов, три: Шрхута, Гриш*,, Васиь; Андре»
*
рови , 7 », не™ шнов, два Ива», Гришко и брат, Андреев, И в . . , ; у Вана « » ,
«г

г ™ т * п ФРІГПОВИЧЪ

въ него сыновъ три Еско,

Иванъ, Василь,

Оеменъ

; ~ Г 1 н Г і Г Г и в а н , , Андре,, Гарасиа„ Совостьяв,, О » * К я л Г ь Г в и , , ' при -ем, брать, его два Павлюк, » Малиха; Е в х н » Д а И л о » И ъ в , него
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вичД "р
фе,ор
Федор, Пархутичъ, при вей, братьи его три Михаил,
а
швов, Два Авдреи а Федор,
ДР
моргов, шест„а,цатЬ,

м е М Кулеша»» и о * о ю пана писаровою есть норкгов, двадцать

СелоЮчевичи.
Андрей кнови,,, »

него сынов, два Мартин, а Петр,; Мате* «новв,,

в , него

S:3S
Лумш», U c " a ^
Япуб, Ш » » , » "

г.:

Р

Ч

.,а„ Пашюииъ, въ него сын,
' 0 ™ и . О л е К ' с М , ^ нд р а т , , Андрей, Ярута.
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Стеаань. Ясь.о, тоже; Болтру И Колосовчич,, вь него ^ » * ^ * * ^
т.»,; Мартин, Колосов,-,,, я , него с н о в , тр и Стенав, Юрко * =
^

Ковдратовн,,, в* него сынов, два Василь, £ » - » , « » »

j ^ *

С

т о к е

- •

; Антон,
в г

1 в , два Янус,,

воюка i (1), норкговъ шесть, прутовъ двадцать пять.
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Тое волости Косовское знесенъе, або списанъе повинности, яко и по чому зъ воловъ
ос лыхъ, тяглыхъ и осадныхъ по сесь часъ розд лку цыншъ піачонъ и подачки иные
давано и повинности полнено, кромъ волокъ пустыхъ на розныхъ м стцахъ, теперь въ
пом ру и въ личбу волокъ приведеныхъ, и кромъ волокъ, которые ся теперь при тоиъ
розд лку съ пробы быть оказали большою личбою, нижли въ старомъ инвентару было
всихъ волокъ описано; съ чого никоторый'платъ не шолъ, а личба волокъ водле старого
инвентару показалася въ селахъ вольныхъ, заставою незаведеныхъ, которыхъ его милость
панъ староста Дорогицкій въ уживаныо своемъ былъ, волокъ тяглыхъ шестьдеоятъ деветь,
а осадвыхъ тринадцать, съ которыхъ то осадныхъ плачено зъ волокъ шести по копъ дв ,
зъ волоки одное грошей сто, зъ волоки одное по грошей деветидесятъ, зъ волокъ пять
по грошей осьмидесятъ, а къ тому по дванадцати толокъ въ рокъ служить повинни, кромъ
сторожи, а съ тяглыхъ цыншу по грошей сороку. Надъ то вси однако давали такъ осадные
и тяглые зъ волоки жита бочка одна, овса бочка одна, с на возъ одинъ; зъ волокъ десети яловица одна и бараны два, зъ волокъ двухъ гусь одна, зъ волоки зась куръ двое,
яецъ десеть, льну десятокъ, роботы по три дни въ тыдень, толокъ черезъ рокъ дванадцать, подвода гд потреба укажетъ, а сторожа съ тяглыхъ чергою. Таковая жъ повинность и зъ заставныхъ людей, то есть: зъ села Жомойтского, Юрашковского и въ ихъ
селкахъ, кромъ шести волокъ Жомойтскихъ, съ которыхъ платятъ по копъ дв , а зъ Савицковского фольварку зъ волокъ пяти неос лыхъ по грошей петидесатъ, кромъ вшелякихъ
иныхъ повинностей; зъ волокъ семи тяглыхъ только по грошей тридцати, а зъ людей
фольварку Подр зовского зъ волокъ трохъ полъ по грошей двадцати чотыри, а зъ волокъ
чотырохъ по грошей тридцати; а што ся тычетъ роботы и иныхъ повинностей, то все
заровно зо всими иными полнили.
Бояре им нъя Еосовского, належачіе на сторону его милости князя Кошерского. Боярове Грушы: подъ ними зъ селидбою, зъ огороды, съ погноями, съ полями пашныин,
зъ зарослями, зъ багнами, волокъ петнадцать, моркговъ пять. Надъ то въ томъ же кгрунт
огородниковъ чотыри; къ тому подъ доаомъ ставокъ и млынокъ малопожиточный, кгдыжъ
вода барзо мала; съ тымъ зо всимъ зостало на сторону его милости князя Кошерского.
Грыдки бояре, подъ ними вкш роныхъ волокъ пять, моркговъ двадцать. Бояре Зыбайлы
и Запечки, подъ ними вым роныхъ волокъ шесть, моркговъ два и до того заст нокъ, при
м ст
и при сел Сторожовскомъ вым роный, которого было яоркговъ двадцать шесть.
Съ того моркговъ чотырнаднать при тыхъ боярехъ дано и належати маетъ на сторону
его милости князя Кошерского, а моркговъ дванадцать тогожъ заст нку придано до кгрунту
Федора князя, выполняючи зъ натдаткомъ Мартшіа Вертейка кгрунтъ, подъ которымъ
Вертейкомъ есть волокъ дв , моркгъ одинъ. А тые бояре належачіе съ розд лку на его
милости пана старосту Дорогицкого: Боярииъ Ящолтъ, подъ нимъ волокъ одиннадцать,
моркговъ шесть, прутовъ двадцать, а въ заст нку тамже прилегломъ Репниковскомъ волокъ
чотырн, за пашню дворца боярского Вальверовского волокъ чотыри, моркговъ двадцать
одинъ, прутовъ семь, которые въ застав
на тотъ часъ держитъ панъ писарь земскій.
Тежъ за огородники на Марачовщин , за волоку одну, моркговъ осмьнадцать, прутовъ
шесть, и за моркговъ три, прутовъ двадцать осмь полъ, што за дворомъ и огородомъ на
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его милости князя Кошерского перенесло, въ нагороду того всего личбою за волокъ шесть,
моркговъ тринадцать, прутовъ одинадцать, дано на сторону его милости пана старосты
Дорогицкого боярина Ходорка, подъ которьшъ селидбы дворное, огородовъ, погноевъ есть
вым роныхъ съ польми пашными волокъ шесть, моркговъ шестнадцать. Федоръ Князь, подъ
нимъ волока одна, моркговъ двадцать шесть и къ тому моркговъ дванадцать, приданыхъ
ку выполненыо за кгрунты Вертейковн. При м стечку Косовскомъ, бояринъ Левко, подъ •
нимъ волокъ чотыри, моркговъ десеть. Бояринъ Мисько Тишкевичъ, подъ нимъ волокъ
три, моркговъ осмь; Ивашко Михниковичъ, бояринъ, подъ нимъ волокъ дв , моркговъ
шесть и л су особно моркговъ осмь; бояринъ стр лецъ Федорокъ, подъ нимъ волокъ дв ,
моркговъ тринадцать, прутовъ десеть; Янъ КорпачевскШ на Сторожевщин волокъ дв ,
моркговъ и (8). Тые вси бояре зо всимъ належатъ зъ выд лку на его милость пана старосту Дорогицкого.
Повинности съ тыхъ бояръ, ани подачокъ никоторыхъ н тъ, только зъ листы, гд
потреба укажетъ, чергою здятъ. А што ся дотычетъ с ножатей дворныхъ, гаевъ, л совъ,
дарослей, боровъ и м стцъ багнистыхъ и с ножатей въ болот хъ надъ р кою Гўывдою
и Бусезью и на иныхъ всякихъ м стцахъ, такъ дворныхъ, м стскихъ и селъ вольннхъ,
по томужъ и селъ заставныхъ и боярскихъ, которые ся помененые кгрунты теперь за тымъ
вы здомъ для великихъ поводій, ижъ трудно было до пом ры ихъ прійти, не суть зм ряны и розд лены. Про то ва то ку вы зду, пом р и розд лку досконалому складаго
рокъ на день свята Громницъ, римского свята, водле нового календару, въ року прійдучомъ тисеча пятьсотъ деветьдесятъ осьмомъ, на который я рокъ зъ хавши до того им нья
Косовского и то до скуточного и в чного д лу привести и реестра того остатнего д лу
на об сторон ихъ милости дати маю. До р ки Грывды зъ обу сторонъ вольный вступъ
на тотъ часъ и потомъ зоставати ихъ милости маетъ, такъ до ловенья рыбъ, яко и до
гоновъ бобровыхъ. Которого того розд лку им нья помененого Косовского, яко ся черезъ
мене подкоморого на об сторон сталъ, што ся все меновите въ томъ реестр вышей
описало, .даномъ его милости пану Миколаю Кишц , на Техоновцу, старост Дорогицкому»
сесь мой д льчій реестръ зъ моею печатью и съ подписомъ руки моее властное. А при
томъ розд лку и подавку, што на ихъ милость зъ выд лку належало, были при мн
возные два- пов ту Слонимского: Андрей и Лукашъ Васильевичи Мизкгиры и пять шляхтичовъ Станиславъ Петровичъ Бусезскій, Дмитръ Ильичъ, Кондратъ Конарскій, Криштофъ
Матеевичъ Жукъ, а Станиславъ Малиновскій, которые вси при печати моей тежъ печати
свое приложили, a ум ючіе и руки подписали. Писанъ у Косов .
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1598 г., Мая 30 дня.
Изъ рукописна™ отд ленія Внденской публичной библіотекн. (Отд лъ инвентарей).

84. Ре стръ крестьянъ нм нія Клевицы, въ Ошмянскоиъ пов т , составленный при продаж его супругами Булгаками Яну Корсаку.
с
Реестръ описанья подданыхъ им иья Кле ицкого и дворца Еощгшского, лежачого въ
пов т Опшевскомъ, отъ иене Миколая Булгака и отъ мене Галены Ковнацковны, малжонки впродъ речоного пана Миколая Булгака, в чне его милости пану Яну Корсаку,
писару земскому Ошменскому, листомъ нашимъ добровольньшъ в чистымъ заиисомъ проданые въ моцъ и въ держанье a в чное уживанье урадовне одъ насъ поданые въ семъ
року идучомъ тисеча пятьсотъ деветьдесятъ осмомъ, м сеца Мая тридцатого дня.
Лапервей въ им нью Клевицы дворъ самый зъ будованьемъ дворнымъ и гуменнымъ,
зъ огороды овощовыми, съ полями послойными и простыми, зъ ставомъ. зъ с ножатьми
мурожными и болотными, зъ к • . . ою, зъ л си, гаи, дубровами и зо всими приналежностями и пожитками, такъ тежъ зъ будованьемъ дворца Кощинского и во всими къ
нему приналежностями, яко се ширей на лист нашомъ описало и доложило. Напервей:
Янъ а Якубъ Ткачъ братья рожоная, зъ сесгранками своими Мискомъ а Юркомъ, которые при нихъ м шкаютъ—отчичи; у Яна жона. Альжбета, служба спольная, дымъ; Юреи
Петровичъ Рудевичъ* отчичъ, жона у него 3«фія, сыни два жонатые Лавринъ, у него
жона Олена, и Адамъ, у него жона Зофея, служба спольная, дымъ; Юрей Егужинисъ,
отчичъ, жона у него Дорота, сыны у него два, одинъ Щасный, а другой Андрей, зъ
жонами; у Щасного сыны два Янелис.ъ и Валентин, служба спольная, дымъ; Янъ Янушовичъ, отчичъ, съ пріймачомъ Валтром емъ Даниловичомъ, тотъ Балтром й вжо въ томъ
им нью Клевицкомъ живетъ л тъ тринадцать, жова у него Барбара, полъ службы, дымъ;
Томко Андреевичъ, зъ братьею своею рожоною Мартиномъ а Шимкоиъ отчичи, полъ
службы, дымъ; Станиславъ отчичъ, жона у него Ганва, сыновъ два Павелъ а Ярошъ,
полъ службы, дымъ; Янъ Мартиновичь, отчичъ, жона у него Дорота, подъ службы, дымъ;
Шимко, жона у него Ганна, прихожій, сыновъ у него шесть Яско, Степанъ, Мартинъ,
Щаснын, Петръ, Войтехъ, полъ службы, дымъ; Андрей Янелевичъ, зъ братомъ рожоным/ь
Мискоиъ, отчичн, жона у Андрея Ганна, полъ службы, дымъ; Миколай Валентыновичъ,
отчичъ, жона у него Еатерина, сыны чотыри Лувашъ, Мартинъ, Томель а Янукъ то
цалая служба, дыиъ; Миколай Янелевичъ, зъ маткою Ганною, отчичъ, жона у него Галена, полъ службы, дымъ; Янъ Гришковичъ, отчичъ, жона у него Гальжбета, сыны у
него два Миско и Каспоръ^ полъ служба, дымъ; Гришко Савчичъ, прихожій и заседал и ! давность земскую, сыны у него два Bacso а Дмитръ, а жона у него Маруша, полъ
службы, днмъ; Отанисіавъ Ткачъ, отчичъ, жона у него Ганна, сынъ одинъ Ясво, полъ
служба, днмъ; тотъ не маетъ быти вольвымъ, вгдыжъ вжо давность земскую засед лъ.
Л въ дворщ Еощппскомъ поддетые метвите: Андрей Лотышъ, отчичъ, зъ жоного
Марушою, волъ службы, дымъ; Мартинъ Мельвикъ, отчичъ, жона у него Марина, сыны
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у него два Пилипъ а Степанъ, полъ службы, дымъ; Катерина вдова Волковая, сыны у
нее два Войтехъ а Мисюкъ, отчичы, полъ службы, дымъ; Матей Мартиновичъ, отчичъ,
жона у него Марьюша, сыны три Войтехъ, Федоръ, Миклушъ, служба, дымъ; Мартинъ,
отчичъ, пасынокъ у него Ясюкъ Песленикъ, отчичъ, полъ службы, дымъ; Янель Песлевичъ, отчичъ, жона у него Маруша, сынъ одинъ. Балтромей, полъ службы, дымъ;
Андрей Мазура, отчичъ, жона у него Маруша, сыны чотыри Яско, Миско, Васко,
Петрукъ, служба, дымъ; Матей Король, отчичъ, жона у него Ганна, полъ службы, дымъ;
Миколай Станелевичъ, жона у него Ягнета, сынъ одинъ Янелисъ, полъ скужбы, дыиъ;
Миколай Янелевичъ, отчичъ, жона у него Дорота, полъ службы, дымъ; Семенъ Есюковичъ, отчичъ, жона у него Маруша, полъ службы, дымъ; Томко, отчичъ, жона у
него Ягнешка, полъ службы, дыиъ; Шиманъ Петровичъ, отчичъ, у него жона Маеела,
сыны два Мартинъ а Миколай, полъ службы, дымъ; Матей Мартиновичъ Вубель,
отчичъ, жона у него Дорота, сыны три Петрукъ а Адамъ, a третій сего дня умеръ,
полъ службы, дымъ; а бояринъ панцерный Езофъ Вольнисъ, жона у него Зофея, сыны
два Стасько а Ясько Вольнисы. А што тежъ, якъ съ того им нья Клевицы, такъ и зъ
дворца Кощинского подданыхъ властныхъ отчизныхъ тыхъ им нь розными часы прочь
се розышло, то есгь: Петрукъ, братъ Янелисовъ рожоный, Ясюкъ а Стасюкъ Дашковичи, Янелисъ Тучисъ Янелевичъ, Станиславъ Шляхта зъ сынами дв ма Гришкомъ а
Петрукомъ, Тюйко Шостаковичъ, Станиславъ, Каспоръ Болтрулевичи, Бобели братья рожоная; а зъ дворца Кощинского: Войтехъ Пидевичъ, зъ сыномъ Адамомъ, Щепанъ Валковичъ, отчичъ, теперь есть (въ) Вильн столяремъ, Якубецъ зъ сынами, Матюкъ зъ
сыномъ Томелевичъ, Жданъ Дудчичъ, Ярошъ Мартиновичъ. Тыхъ всихъ его милость панъ
писарь, яко властныхъ отчичовъ своихъ, за правомъ своимъ отъ насъ на его милость влитымъ маетъ и моцъ м ти будетъ поискиватн и ихъ доходити. И на то есьмо я Миколай
Булгакъ и я Галена Ковнацковна дали его милости пану Яну Корсаку—писарю зеискоау
Ошменсвому сесь нашъ инвентарь подъ печатьми нашими и съ подписами властныхъ
рукъ нашихъ, подъ печатьми и съ подписами рукъ людей зацныхъ, земянъ господарскихъ
пов ту Ошменского, очевисто одъ насъ о приложёнье печатей и о подписы рукъ до сего
нашого инвентару упрошоныхъ, панъ Павелъ ПІамановичъ, панъ Миколай Кушель а панъ
Матысъ Заблоцкій, што ихъ милость учинити на нашу прозьбу рачили, печати свои приложили и рукама своими подписали. Пвсанъ у Клевицы, л та Божьего шроженъя ^аф
(1500) деветьдвсятъ семою, м сеца Мая тридіщтаго дня. (Собственноручный подписи)
Mikołay Bulhak ręką. swą, własna, podpisał m. р. Павелъ Шимоновичъ власною рукою
подписалъ. Helena Kownacka ręką, własną,. Mikołay Kuszel własną ręką. Матысъ Заблоцкій властною рукою подписалъ. (На посл дней, 4-й страниц ). Року ^лфчи (1598), м сеца
Іюня первого дня, особы помененые тотъ инвентаръ сами очевисто на врад признали.
Станиславъ Окгіевачъ—судья земскій Ошменскій рукою своею, Андрей В ликовичъ—подсудокъ Ошменскій рукою. На м стцу его милости пана писара земского Ошменского засажоный Микодай Во . . . властною рукою.
. .

-
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1599 г., Января 15 дня.
Ивъ рукопнснаго отд денія Виленскоа публичной бнбліотекн. (Отд дъ инвентарей).

85. Инвентарь им нія Д р чина, принадлежавшая князю Константину Вишневецкому.
Инвентарь им нъя Деречинского, въроку теперешнемъ тисеча пятьсотъ деветьдесятъ
девятомъ, м сеца Генвара петнадцатого дня, справеный и списаний, двора Деречинского
и фольварковъ ЕЪ нему валежачихъ, людей м стечка Деречинского и всее волости Деречинское, бояръ, шляхты и бояръ панцерныхъ и путныхъ, меновите кождого, отъ мене
Костантина Костантиновича княжати Вишневецкого вельможному пану его милости князю
Александру Полубенскому, каштеляну Новгородскому, на продажу того иминья Деречинского даный, то есть, напродъ:' Дворъ Деречинскій" зо всимъ будованьемъ, зъ огороды овощовыми, зъ навозами, погноями, зъ кгрунтами вшелякими оромыми, на пашню дворную
здавна приналежачими, и житомъ на поли зас янымъ.

І

стечко

Деречинъ.

М щане: наимеПавелъ Варивъ, домъ л (1); Бартошова войтова, вдова, тоже; Василь
Постригачъ, тоже; Якимъ Цыгановичъ, тоже; Евсій Покиньсоха, тоже; Тимофей Петровъ,
тоже- Иванъ Зраловичъ, тоже; Томко, тоже; Яско Митрошевичъ, тоже; Стась Борковскій,
тоже- Тихонъ Чижикъ, тоже; Матей Зельвенецъ, тоже; Федоръ Іединъ, тоже; Аврамъ Коревцовичъ, коваль, тоже; Потапъ Покиньсоха, тоже; Станиславъ Коморовскій, тоже; Шимко
Хрищоновичъ, тоже; Павелъ Ралькевичъ, тоже; Михайло Б лоусовичъ, тоже; Матысъ Кривецъ тоже; Остапко Черепичичъ, тоже; Василь Еостка, тоже; Логвинъ Каленевичъ, тоже *).
'огородники при двор : Жданъ Рында, Явубъ Кравецъ.
Огородники при м ст : Малафей Робавевичъ, Ониско Хамота, Семенъ Рогачевичъ,
Грикота Ситковичъ, Макаръ Антоновичъ, ОнидШ Антоновичъ, Мартинъ Пекаръ, Лавринъ
Мартиновичъ, Семенъ Матыяшевичъ, Борисъ Исай, Борисовъ сынъ, Иванъ Черепичачъ,
Лавринъ попъ.
Бояре домы свое въ м ст маютъ, въ которыхъ м шкаючи, м щане, цыншъ, поворотщиву паномъ своимъ платятъ до Витебского дворца: Федоръ Бартошовъ братъ, Жданъ
Рында, Иванъ Витебсвій, Зенько домъ одинъ, Михно Еононовичъ, Деписъ Ягватовичъ,
Якубъ огородникъ. Которые м щане зе вшелякимв повинностями своими, зъ мытомъ торговымъ вшелякимъ въ службами н стсввмв. Лой одър знивовъ въ каждый рокъ поваменю
лою повинни давать.
•) „Тоже" означаегь повтореніе сюва домъ" A (І).

-
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ВОЛОСТЬ ДЕРЕЧ.ИНСКА.
Село Накаменицы. Служба Ревговска, дымовъ 7 (5); Сергій, Климъ, Федоръ, Полуянъ,
Якимъ. Полъ службы Д довское. Тую полъ службы держатъ Климъ, Сергій, Федоръ;
служба Муралевека, дымы г (3): Зеяовъ, Микула, Малафей. Полъ службы Максимовска,
дымъ л (1) Кузьма а Дмитръ; служба Череиичинъ; служба Дыяконовска. Тые дв службы
держатъ Остапъ Черепичичъ зъ отцомъ своимъ Кузьмою.
Село Золочево. Служба Климовичовъ, дымовъ ś (6): Иванъ, Зенько, Левко, Германъ,
Лавринъ, Михайло. Полъ службы Шимановска, дымы д (4): Степанъ, Романъ, ОНИСИМЪ,
Андрей; служба Кеничовска; служба Туркевска, дымы в (2): Васько Готовка, Николай;
служба Скуратовска, дымы г (3): Васько Скоробогатый, Марко, Якубъ Богдкжовичъ; служба
Пателевска, дымы в (2): Михалъ Гведевичъ а Мартинъ; служба Ромашковска, дымы г (3):
Якубъ, Павлюкъ, Марко; служба Кгивачинска, дымъ а (1): Стасюкъ Богдювовичъ; земля
Татариновска—тую кравецъ и стскій зъ м ста держитъ. Огородникъ Кондратъ Небытковичъ,
земяне въ Золотіев ос лые.
Село Дороглгінты. Служба Пилиповичъ, дымъ а (1), Петръ Пилиповичъ; служба
Лобневичъ, дымъ а (1), Степанъ Лобневичъ; служба Лобневичъ другая, дымы Б (2): Войтехъ а Себестьянъ Петровичъ; служба Зенцовичъ и Лейдовска, дымы г (3): Иванъ Зеацевичъ, Федоръ а Каспоръ Лейдичи; служба Черепичовска, которую держитъ Матфей Занютичъ, зъ маткою своею, зъ села Ланцевичовъ.
Село Ланцевичи. Служба Ноштичъ, дымы в (2): Савка а Одизаръ; , полъ службы
Тишковское, дымъ а (1), Янко; служба Дуботовка, дымыТ (3) Наумъ, Карпъ, Андрей; служба
Ланцовичовъ, дымы д (4): Михайло Мокеевичъ, Семенъ Ланцевичъ, Степанъ Микуличъ,
Матфей Ярутичъ; полъ службы Сиречовска дымъ л (1), Михайло Сирутевичъ; служба
Зан монского, дымы в (2): Войтехъ Зан монекій, Михайло Ночовичъ.
Село Куриловичи. Служба Сторчиновска, дымы Т (3): Иванъ, Войтехъ а Игнатъ;
служба Коробовщизна, дымы г (3): Кононъ, Федоръ а Ониско; служба Ночовицка, дымъ
л (1), Стась, бояринъ листовный; служба Рудковачъ, дымы г (3): Макаръ, Онарко а
Кондратъ; земля Колесниковска, дыаъ а (1), Васько Диитровичъ колесникъ; cлyжбa^. Ивавовичъ, дымы Д (4): Курило Левинъ, Давринъ, Лукьянъ, Демидъ; служба Кдопачовска,
дымовъ е (5): Опанасъ, Гришко Лукьяновичъ, Янней, Богданъ, Моисей; полъ службы
Богдановска, дыаъ а (1). Сакъ. Огороднивъ Устьянъ.
Село Борки. Служба Телинтиновичъ, дымовъ д (4): Андрей, Охно, Лавринъ, Валентій;
полъ службы Шлякейтовска, дымъ а (1), Станиславъ; земля Неврашевсва,

дымъ а (1),

Юрей Некрасовичъ.
Село Отпош. Служба Янелевичъ, дымы г (3): Янко Матеевачъ, Федоръ Гд бкотшиц
Мяхно; служба Щукедевсва, дымы Г(3): ЯаюльПашвевичъ, Аидрей Явутевияъ, Шимуяаь
Янюлевичъ; служба Матютичъ Врозкгелевъ, дымы г (3):, Иванъ, Вал ніів, Михайло;
служба Щербачовска, дымы г (3): Мордасъ, Матей, Лувашъ Михайлович*; огородникъ
Петрувъ Гл дковичъ держать служ. Завелевачъ.

Село Русаки.
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Служба Холоповичъ, дымы в (2):. Мелешко а Марко Холоповичи; полъ

службы Русаковъ, дымовъ s (6): Михайло Лукашовичъ,
Янко, Михалъ Матеевичъ;

служба Нев ровска, держать

Занько, которые с дятъ на служб
Млынаръ въ сел

Янко, Семеыъ, Гришко, Петръ,

Русаковъ;

половицу ей Гришко,

тоежъ службы половицу

Петръ,

держитъ Павелъ

Олекшичахъ.

Село Морозовиче.

Служба Морозовичовъ,

дымы д (4): Иванъ, Степанъ,

Терехъ Боровики; служба Тереховска, дымы Т (3):

Мартанъ,

Иванъ, Ивашко, Иванъ; служба Зи-

мина, дымъ д (1), Мелешко; служба Брыковска, тую держитъ Иванъ Боровикъ на тягли
половицу,

а другую половицу держитъ Яцко Боровикъ; служба Ярутинска, дымъ а (1),

Олекс й; на той же служб

держитъ Михалъ а Яковъ Олишкевичъ, подданый пана Пав-

ловича; служба Даниловска, дымъ д (1), Михайло Морозъ.
Село Олексичи. Служба Манюкевичъ, дымы д (4): Федько Усъ, Андрей Губатый,
Федюкъ Мартинъ; служба Базаликовска, дымы Т (3): Курило тесля дворный, Якимъ Манюкевичъ. Тымофей; земля Якимовская, Якимъ зъ службы Базаликовское держитъ тую
землю; Павелъ Млынаръ держитъ въ сел Русакохъ полъ службы.
Село Малевичи, Служба Оношковичовъ, дымы 6 (5): Яковъ, Хома, Тымохъ, Лука,
Якпмъ; служба Апдрейковпчъ, дымы д (4): Пацъ, Павлюкъ, Федоръ, Жданъ—зъ листы
здятъ* служба Рудковпчъ, дымы г (3): Каленій Рудовичъ. Марко Олекс евичъ, Степанъ;
служба Климовска, дымы д (4): Михей, Янко, Романъ, Микита Попокъ; полъ службы
Шмьпиковска, дьшы в (2): Микита a Иліяшъ; полъ службы Мартюшовска, дымы в (2):
Яковъ а Степанъ. Огородникъ Дмитрикъ на земли Б лоусовской.
Фолъварокъ Щара. Дворецъ Щарянскій зо всимъ будованьемъ, зъ огороды овощовыми,
зъ навозами, погноями и зъ кгрунтамц вшелякими оромыми, на пашню дворную здавна
приналежачими, и житомъ на поли зас янымъ, зъ с ножатьми, поплавами, зъ перевозомъ
п корчмою на Щари

и съ поддаными,

ку нему

належачими,

и зъ ихъ повинностями.

Подданые до фольварку Щары:
Село Езеране. Служба Манковска дымовъ г (3): Олехно, Юрко, Федоръ; служба Пеняковска, дымовъ Т (3): Степанъ, Потапъ, Федько;" служба Еузьмичъ, дымовъ д (4): Иванъ,
Петрокъ,' Стасюкъ Почобитовичъ, Станиславъ;. служба Зубовска, дымы в (2): Семенъ Котъ,
ранило Зан монскій; тоежъ

службы

Данпло Занемонскій четвертую часть

держитъ на

тягли; служба Авдійковска, дымовъ е (5): Иванъ Авдейковичъ, Петръ Ждановичъ, Миколай, Блажей,

Матей Матюкевичъ;

служба Кондаковска,

дымы Т (3):

Иванъ Титовичъ,

Степанъ, Нарукъ; Служба Кгудикгаловска, дымовъз (7): ЯнъЕгудикгаловичъ,
дзикгало'вичъ,

Олекс й Подлазникъ,

Петръ.Кгу-

Семенъ а Лавринъ Онисковичи, Жданъ, Корманъ;

третяя часть'службы Жидовское, дымъ а (1), Федоръ; полъ службы Дудичъ. дымъ а (1),
Томко- служба Киселевска попа Спаского, Ярошъ Зан монскій.

-

Село Щара. Полъ служба Стангоковска, дншъ л (1), Янъ Дяхъ; полъ службы Кучейковсва, дымы в (2): Мартинъ Начевичъ, Кондратъ зъ Бродное; служба Бурсовщмзна, дымъ
S (1),'ничипоръ Боровикъ; служба Бахметовска, дымъ а (1), Іюбко зъ пасынкомъ своимъ
Васькомъ- подъ службы Микотичъ, дымы в (2): Сидоръ а Степанъ; третья часть служба
'
79
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Себестіановское, дыиъ д (1) Сенько. Корчма и п е р в о ю ' н а Щари-Олешко перевозникъ,
зъ карчмы и перевозу дае копъ полъ к ( і 7 г ) .
L * < e Д а » ™ * * * . Янъ Чешейко ма подданыхъ Т. (13). Въ Золошгеегь: Тимошъ
Мишкевичъ, Федько Мишкевичъ, Василь Туркевичъ. Въ Боеблнхъ: Урбанъ Миколаевичъ,
Щасный Миколаевичъ, Костюкъ Х а р и т о н о в а зъ зятемъ; Бартломей, Касперъ, Янукъ,
Шимукъ Радко, Химота Домничъ, Щасный Чешукъ; Андрей Павловичъ ма подданыхъ
s (6) въ Золотіев : Иванъ Тишкевичъ, Гаврило сынъ его, Мурзай, Мартинъ, Стасюкъ,
Петр Еъ Дешневичъ. Андреева Павловичова маетъ подданы» въ Погор ломъ семь: Тимошъ Олншкевичъ, Яковъ Олишкевичъ, Трохимъ, Адамъ Котъ, Лазута, Савка, Павлкжъ.
Михно Кояоновпчъ; въ Золотіев огородниковъ два: Гесманъ а Добранъ; тотъ же при
и ст на подданы» двухъ, которые при м ст . Двречин суть написаны* Девкгове
п
Золошіее подданыхъ не маютъ, одно сама домами с дятъ. Напродъ: Шимко Старый, дымъ
S (1). Юхно сынъ его, дымъ а (1); Щасный сынъ его, дымъ i (1); Я К убъ Войте», дымъ
д ( 1 ) - т н е коньми служатъ. Иванъ В.ітебскій въ Милевича» ма подданыхъ 3 (7): Кодеи,
Якута, Трохимъ, Андрей, Романъ, Сасинъ, Харитонъ сыиъ его; тотъ * е ма при м ст
подданого одного.
Дворецъ Витебщизна зъ людьми до тогогаъ фольварку Щаренского: Иванъ Щоколовичъ Михаиле, Отаниславъ, Павлюкъ, Иванъ, Якубъ; до тогожъ дворца въ м ст
подданыхъ два. Янъ Янчинскій ма подданыхъ в (2): Мартинъ а Костюкъ. Алевсандеръ Янчинскій ма подданыхъ двухъ: Давида Янчелевача и Юхна Севрукевича. Гервасъ Матейковичъ подданыхъ нема, конемъ служить; Опанасъ, Федоръ, Иванъ Мелешковичп маютъ
подданыхъ трехъ: Ильяшъ, Сенько, Витько. Федоръ Заускій ма подданыхъ и (8): Дорофей,
Василь, Иванъ Мурашка, Микпта, Иванъ Плетеня, Богданъ, Жданъ, Павлюкъ.
Фолъварокъ Бродпая зо всимъ будованьемъ, зъ огороды овощовыми, зъ навозами, погноями и зъ кгрунтами вшелякими оремыми, на пашню дворную здавна прпналежачими,
и житомъ на поли зас янымъ, с ножатьмн, поплавами, зъ млынвами и зъ станками, людьми
поддаными. до того фольварку належачими.
• Село Бродная. Служба Бородпчъ, дрмовъ г (3): Федоръ Бородичъ, Тихопъ Бородичъ,
Мартинъ Бородичъ; служба Мартиновичъ, днмовъ е (5): Михайло, Сенько, Ондрей, Савка,
Василь Костелевичъ, Гордей; служба Лашавыхъ. дымовъ д (4): Еремей, Црокопъ, Дорофей Гринецъ; служба Пероговичъ, дымовъ г (3): Марко, Михайло, Мартинъ; служба
Матфіевская, дымъ а (1): Ивашко Дубовичъ; служба Будники дымовъ г (3): Иванъ, Войтехъ аПавелъ; служба Коренковичи, дымовъ в (2): Яцута, Иевъ, Яковъ, Федоръ, Заячовъ
сынъ; служба Янковичъ, днмовъ д (4): Иванъ, Трохимъ, Ивашко, Гарасни* Харитоповичъ;
служба Грпнчовска, дымы в (2), Илыота; полъ службы Воронковъ, дыиъ * (1): Дмитрикъ,
Федоръ, Урочные, што пенязи даютъ-полъ службы Рудовичъ, дымы три: Мате», Семенъ,
Петръ- полъ службы Рокожевское, дымовъ к (2): Прокопъ, Юрей; полъ службы Кондаковское Юрей держитъ. Огородники: Якубъ Кобыличичъ, Лукаш», Успанъ, Гришко, Войтехъ, Миколай.
•
' ,«•
ст„„^
Село Долгополичи. Служба Глядовичъ, дымовъ д (4): Васкжъ, МиЕита, Федоръ, Явуб%,
Гришко; п о и службы Мшшшвсжое, дмиовъ в (2): Германъ а Иванъ; полъ службы Ко-

п стиеское
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дымовъ 2 (2): Антонъ a Сергій; служба Ламашевичъ, дымовъ Т (3): Левошъ,

Яковъ a Васидь; полъ службы Долгополичъ, дымовъ г (3): Ярута, Иванъ, Якимъ Долгополичи; пененный дымъ Федоръ Косташевичъ; земля Сунчовска, на ней держитъ Ярута;
земля Иванова, Иванъ Долгополичъ зъ полъ службы платитъ.
Село Старый Деречит,
говичъ

.

три чверти службы Пироговичъ, дымъ Д (1): Иванъ Ниро-

Лазарь сынъ его, Гарасимъ Пироговичъ; служба Староковичъ, пуста; служба Зло-

д йковска

дымъ Д (1):

Ильяшъ Дебедевичъ,

Войтехъ Будникъ;

служба Хрищоновичъ,

дымъ д ( І ) Шнмко; полъ службы Пацовское, Иванъ Бордаковичъ; служба Есковска, дымовъ в (2): Ивашко а Юлета;

полъ службы Головчичъ,

дымъ S (1) Иванъ Дироговичъ.

Бояре- Служба Митраховичъ, дымы в (2) Валентій а Яско.
Которое то им нье Деречинъ зо всими фольварками, зъ бояры, шляхтою и зъ ихъ
^ ньи зъ бояры панцерными, путными, зъ м щаны Деречннскими и зо всими подданыші
u зъ челядью дворною и зо всею маетностью ихъ рухомою до в чного держанья и ваиванья его милости князю Александру Полубенскому-каштеляну Новгородскому, зписавпш
и меновите кождого именемъ его милости подалемъ, которыхъ яко съ тыхъ бояръ шляхты,
такъ u зъ бояръ панцерныхъ Деречинскихъ воленъ его милость будетъ службы ихъ, вшеі ж и х ъ повинностей водле воли и уподобанья своего уживать зъ привлащеньемъ соб вше' 1 Я К ихъ шшггковъ зъ нихъ. И на томъ двдъ сесъ мой инвентарь его милости князю
A і е ксан Д ру Полубенскому-ошталяну Новгородскому, подъ печатью моею и съподписомъ
а ку тому просилъ есьми о прило1) ки моей власвое мене Костантина Вишневецкого,
женье печатей до сего инвентару, его милости отъ мене даного, людей защшхъ его миіоетн пана Даніеля Хрентовича Богуринсного-писара земского Слонимского, его милости
князя Богдана Михайловича Масальского а пана Федора Адамовича-коморника земского
Воіковыйского; што ихъ милость на прозьбу мою вчинили, печати свое приложили и руки
свое подписати рачили. Писанъ у Деречин
року отъ нароженья Сына Божего ,дфч*
П 5 9 9 ) м сеца Генвара петнадцатого дня. (Подписи) Constanty Wiszniewiecki r § k % sw%.
ІГаніеіь Хребтовичъ, земскій' Слонимскій писаръ, властною рукою. Богданъ Масальскій,
власною рукою. Федоръ Абрамовичу коморникъ жмскій Волковыйскій, властною рукою.
Jan Szemieth sędzia. Янъ Угдикъ, подсудокъ.
(При этомъ инвентар находятся при иодписяхъ фамилій и 4 печати).
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1599 г., Августа 21 дня.
Изъ актовой ЕНИГН Минскаго гродскаго суда за 1509 г., № 11776, л. 281—285.

86. Инвентарь им нія Васишекъ въ Минсколъ воеводств , составленный по смерти Матыса и Гальшки Гивойновъ, при подач им нія опекунами и д тямъ покойниковъ.
Року ^лфч^ (1599), м сеца Августа ла (31) дня.
На врад господарсконъ кгродскомъ въ замку Меньскомъ передо мпою Яноиъ Курошомъ—подстаростимъ Меньскпмъ, постановившпсе возный воеводства Меньского Станпславъ
Миколаевичъ покладалъ реестръ описанья им нъя двора Васишокъ, по небощику пану
Матысу Кгивойне п по малжонц его пани Гальшкп Сенчпловни, опекуномъ, д темъ даньшъ, устне ку заппсанью до книгь кгродскихъ Меньскихъ тотъ реестръ призналъ подъ
печатью своею и съ подписомъ рукъ пхъ въ томъ реестр менованыхъ, который тотъ
реестръ уписуючи слова отъ слова такъ се въ соб маетъ:
Beiestr imienia Waszych, lieżącego w powiecie Mienskim, po niebożczyku panu Matysie
Mikołaiewiczu Giwoynie у po pani małżonce pani Halszce Janownie Sienczyłownie, przez
mię Stanisława Mikołaiewicza—woźnego woiewodstwa Mińskiego, za wysłaniem у przydaniem od urzędu grockiego Mienskiego panom opiekunom, testamentem niebożczykow obu
dzieciam ich Dawidu, Samueliu, Fiłonu, Jaroszu, a pannom Eufemiy, Katerynie Giwoyuom
у Giwoyniankom zostawionem, przydanego, w roku 15dziewiędziesiąt dziewiątem, miesiąca
Augusta dwudziestego pierwszego dnia, podług prawa у testamentu podanego, w którym
iako imienie samo, tak wszytek dwór у budowanie w nim, gumno, bydło у cokolwiek w
tem dworze zostałem, ia woźny Stanisław Mikołaiowicz, maiąc przy sobie stronę ludzi
zacnych pana Jana Klepackiego, a pana Michała Ryminskiego—ziemian hospodarskiclt
woiewodstwa Mienskiego, a ichmść panowie opiekunowie mieli przy sobie ludzi zacnych
ziemian krolia iego mosci woiewodstwa Mienskiego, do tey sprawy przyzwanych, iego mosci
pana Iwana Narkiewicza a iego mosci pana Piotra Zabłockiego, przy tych wszytkich panach przyiaciołach у przy stronie do rąk panów opiekunów pomienionych, to iest, iego
mości panu Stanisławowi Niniuskiemu, iego mosci panu Stanisławowi Rakotanskiemu, iego
mosci panu Liudwigu Sienczyłowi, według roskazania urzędowego у według testamentu,
podałem, iako to wszytko szerzy у dostatecznie na tem reiestrze moim za pieczęcią moią
у s podpisem ręki moiey у za pieczenciami у s podpisami rąk strony panów szlachty,
przy mnie będącey, opisano у dołożono iest. A mienowicie dwór tego imienia Wasiczek tak
się ma w sobie:
Podwórze ogrodzone wkoło, wrota s przyiazdu, nakryte dranicami г fortką; P°di e
tych wrót swiren dranicami nakryty i drzwi na zawiasach z wrzeciądzem; w tem swierznie
kadź lipową iedna, druga mała, uszatkow dwa, obłożyn żelaznych dwie, rucznica iedna,
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Tohacina iedua, durszlak, świecznik z dwiema rurkami mosiądzowy, kadź wielka sosnowa,
koryt dwie kocieł ieden; żelazo, co łuczywo roskładaią, flasza szklana, dzieża z makiem
nietrzesionein у trzesionego trocha w lipowicy, szła s postronkamy у z uzdeczką, wilki
trzy matę żelazne, paprica do młyna, piła, łancużek żelazny, krobka do wreciona młyńskiego stali dwie sztuce. Niedaleko- tego swirna dom nowy, dranicami naknty; wchodząc
w teVdom drzwi do sieni na zawiasach s klamką, antaba у zaszczepka; okien cztyry
sklanych dobrych у okiennic cztyry-wszytkie na zawiasach, z zaszczebkami, stoły lipowe
dwa zedel ieden. ławy wkoło, piec poliwany. Naprzeciwko tey yzby druga yzba, drzwi
do niey na zawiasach s klamką у zaszczebką, hantaba iedna, okien trzy sklanych z okiennicami na zawiasach z zaszczebkami, stół lipowy ieden wielki, drugi mnieyszy, ławy wkoło
przy scienie zedel iedeu; w tyi że izbie piec także poliwany. Podle tegoż domu piwnica
dranicami nakryta, do niey drzwi na piętkach dwoie. Podle piwnice dom także dranicami
nakryty do sieni wchodząc drwi na zawiasach s klamką; w tey że sieni przy scienie ławy
dwie okiennice z zaszczebkamy na zawiasach dwie; w ty że sieni wschód na gore, drwi na
piętce z wrzeciądzem у skobel; pod tym wschodem drwi do potrzebney komórki na piętce;
z sieni do yzby drwi 'na zawiasach z klamką; w tey izbie okien szklanych cztyrzy у okienice wszytkie z zawiasamy у z zasczepkami, piec poliwany, ławy przy ścianach, stół ieden
niewielki у zedel; z yzby komora, do ny drzwi.ua zawiasach, wrzeciądz; okna w tey коmorze dwie szklane у okiennice z zawiesanń у z zasczebkami dwie, ławy dwie przy scienie stołek W tey komorze gołąbieniec; niedaleko tey świetlice wrota od ręki, dranicami
pobito z fortką; podle tychże wrót piekarnia, wchodząc do sieni drwi na piątce, stołeczek
mały wysoki . w sieni у ława iedna przy scienie, do piekarni z sieni drwi na piętce, w
niey piec czarny, stół, ławy przy scienie dwie. Podkleciey stary, piekarnia, zrąb nowy na
piekarnia podle tego zrąba dwa swirny dranicami nakryte у z gankiem, dzwierki do ganku
na piętce; do pierwszego swirna od piekarni drzwi na zawiasach z wrzeciądzem у zamek
Avnetrznv s kluczem; w temże swirnie tylko orudy na zboże, kadki dwie, a więcey nic
niemasz; przy tein swirnie drugi swireu, drzwi do niego na piętce z wrzeciądzem у s
a wiecey uic nie masz. Przy tym swirnie zrąbek na
k l 0 d k a • w nim także tylko orudy,
Ystonke stoi niewielki; podle tegoż zrąbu staynia dranicami nakryta, w ni z.łob po ledney
stronie У drabyny, dranice у drzewo; tamże leży na chrominie iako zgodne wierzey cztery
ociesanycli To podwórze ogrodzone Mieni sosnowym ze trzech stron, a s podwórza ku
gumnu chrostem przegrodzone. Wchodząc do gumna wrota; w gumnie od wrót po lewey
stronie (o)siec dranicami nakryta, a niedaleko tey osieci punia zrąbiona, wrota do ni z
wrzeciądzem у skoblem, słomą nakryta, ozieroda dobrze ze dwuch stron; na posrzodku
gumna tok, do niego wrota у zamkiem; tam żyto у iarzyny kładzione bywaią; drugi mniejszy tok podle te-oż dlia młócenia у chowania zboża, także słomą nakryty, do niego wrota;
w tylie tych obudwu toków puuia nowo zrobiona, ieszcze uienakryta, z wrotami; z gumna
wychodząc po lewey ręce punia na siano z wrotami, u ni siano, у druga podle nie w
iednym nakryciu, a słomą nakryte, tamże dranic kop kilka. W tym gumnie żyta nażątego
zastali kop dziewięćdziesiąt dziewięć, a iarzyny posiane: iarzycy beczek siedm, pszenicy

fteaek dwie, icczmienia beczek siedm, grochu beczek dwie, gryki beczek cztery,
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beczek dwadzieścia у pięć. "Wyszedszy z gumna po lewey ręce obora na bydło, a podle
samych wrót na świnie dwa chlewy, w nich świni starych szesnaście, prosiąt sześć; s podw orzą na oborę wrota, a wkoło chrostem ogrodzona, tamże w oborze chlewów dwa słoma,,
nakrytych, w nich bydła wszytkiego dwadzieścia iedno, to iest: krowa doyua iedna, wołów
robotnych trzy, byków trzecioletnich pięć, takrocznych cztyry, iałowych krów siedm, byk
ieden. Podle obory chlewik na gęsi, w nim gęsi wszytkich z młodemi siedmnascie, kapłuny dwa, kokoszy cztery.
•
Spisania poddanych do tegoż imienia Wasiskiego należących, przez mie woźnego pomienionego panom opiekunom tegoż dnia у roku podanych.
Naprzód sioło Janczycy, służeb cztyry: Maciey Scieczkiewicz Kapusta, poł służby,
Aleksiey Butrymowicz dwie służby, Marcin Mazanek dwie służby, Marcin Petrukowicz, dwie
służby, Ławryn Reczynski doylida dwie służby, Jakub Szykucis dwie służby, Mikołay Przyomka dwie służby, Michayło Wyłupek—ubóstwo, niema nic у sam chory, dwie służby.
Powinność: Ydą cały tydzień na robotę, to iest, w poniedziałek iescze na pańskim chlebie,,
winni wychodzić na swym chliebie dni pięć, s czym każą, a płacy żądny, ani ynszy żądny
powinności dawać ani czynić maią powinni.
Sioło Goyży, służba; Jurko Gogoisz cztyri służby, pczoł cztyri na poł s panem;.
Pietr Goiż, czwier(ć) służby; Stanisław Stuliak, czwierć służby; Pawluk Ruliak, czwierć
służby. W niedzielię czwartą spełna ydą, to iest, na każdą, niedzielię iedny na cały tydzień,
wychodzi, a na tłoke w każdey niedzieli na pańskim chliebie dzień z dymu wychodzić powinni; do tego pczoły s panem napoły, lnu dziesiątki dwa, kurów dwoie.
Sioło Ttikały, służba; Siemion Bukałowicz 3 służby; Panuk Korol 3 służby; Marcin
Goiz trei słyżby, pczoły dwie. W niedzielie trzecią ydą, albo na tydzień cały, a dway
tołoczanie, dawaią groszy cztyrdziescie, pczoły s panem napoły, kurów dwoie.
Sioło Porosieyki, służba. Tomasz Porosieyk z bratem, dwie służby, a pusta dwie,
tylko służy poł służby, a te połsłużby przyął w roku dziewięćdziesiąt dziewiątym, ma s
ni płacić w roku prziszłym tysiąc szescsetnym czynszu kop iednę. A powinności inszy powinien na służbę chodzić; Łukasz Linko s tego służy na tydzień dni dwa na swym chlebie, a dzie(n) treci na pańskim.
Miasokołowsczyna. Jan boiaryn z Janem Mazamkiem płaczą groszy dwadzieścia, owsa
beczek dwie, ynszy żądny powinności nie czynią.
Wiakołowszczyzna. Jurguc Kamieński, woyth, płaci groszy dziesięć, owsa beczek dwie,
ynszy żaduy powinności nie czyni.
Markowsczyzna. Siemiou Tukało przyął w roku dziewiędziesiąt dziewiątym w tysiąuc
szescsetnym, ma płacić groszy szescdziesiąnt, owsa beczkę iedne, iuszych powinności nie
czyni; Jakub boiaryn, dwie, s ty powinność ma czynić, to iest, na posyłki z listami powinien iezdzić, alie nic nie płaci. Mikołay Kiłun biskupi służby ziemie cała, płaci z niey
kop tri, na tłokg co tydzień na pański chlieb, a nad to nic dali powinności uie czyni.
Małmscsysna, dwie służby w puscie lieży, żądny s tego płacy niemasz. A synowie

niebosczyka pana Matysa Woyny starszomu panu Krisztofowi Giwoyuie dostało sie na pi|t%
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część tego ymienia Wasiskiego nan przichodzącą liudzi, ktoremi zaraz panowie opiekunowie
do rąk iego przi mnie woźnym у stronie przi mnie będący postąpili у podali.
"sioło Tarki albo Tolkdny. Francko, Jurko, treć służby; Stasko, Jurko 3 służby; Pawliuk Jurko, tri służby; Mikołaiec z Jurkom, tri służby. S tych czterech, iako robota do
maietności panu Krisztofowi, tak у insze wszytkie powinności ich maią być czynione. A iż
iescze niedostawało' panu Krisztofowi piątey części, tedy tak panowie opiekunowie z nim
zostanowili у s poddany s tegoż sioła Ambrożey Wołoczełnik, który na treci siedzi, na
iedne niedzieli ma służby służyć panu Krisztofowi, a drugą niedzielie ma służyć do imienia
panów opiekunów, poddanego do Wasiszek, tak aż do zupełnego wydziełu piątey części
pana Krisztofa, która od braci iego pana Dawyda, Samuielia, Fiłona, Jarosza nam prawem
przirodzonym od panów opiekunów na prziszły święty Michał w roku teraznieyszym tysiąc
pięćset dziewiędziesiąt dziewiątym wydzieliona у temu podana być ma. A co sie tknie .
ymienia Dawidosczyny, to wszytko ogułem ta danina iego mości pana Stanisława Kiszki,
woiewodzicza Witebskiego, przi panu Krisztofu Giwoynie do liet dzieci, braci młodszych
ie°4) zostało się. co zaraz pan Krisztoph do siebie, iako z maietnością ruchomą у lieżącą,
z stadem, z bydłem rogatym у nierogatym, ze zbożem tak'pożątem, iako у na poliu bedacym, wszytko to zgoła ymienie, iako sie w sobie ma, pan Krisztoph do rąk swoich
wziął nic s tego do rąk panów opiekunów nie daiąc, tak też ynszą maiętriość ruchomą,
konie, zbroie, wozy, rynsztunek, szatry у wszitko, co na potrzeby woienne nalieży, pan
Krisztoph zabrał, a do rąk panów opiekunów nie doszło, co wszistko listami zobopolnie
miedzy sobą warowali. A pothym wszistkym oddawał przy mnie woźnym у przy stronie
przy mnie będącey pan Krisztof Giwojna do rąk panów opiekunów listhy na długy pozostałe, na rożnych osobach nalieżące, pannom Giwoyniankom na posag у na insze potrzeby
według testamentu; a naprzód: list pana Jana Odachowskiego у pani małżonki iego na
kop dwieście dwadzieścia groszy Litewskich, w których iest zastawiono ymienie pana Odachowskiego Horeliczy, a to nalieży do opieki panom opiekunom; drugi list tegoż pana
Odachowskiego у małżonki iego na kop dwadzieścia groszy litewskich; trzeci list tegoż
na kop pięć groszy litewskich; czwarty list tegoż na kop pięć groszy litewskich; potem
oddał pan Krisztof Giwoyna list iego mości Hrehora Makarcwicza—sędziego ziemskiego
Mienskiego. na kop sto groszy litewskich; potem oddał list wielmożney pani Kateriny
s Krotoszyna—woiewodziney Trockiey, na kop sto groszy Litewskich; potem oddał sprawę
iego mości pana pisarza ziemskiego Mienskiego iego mości pana Стефана (sie) Hładkiego
na dwu lisciech na kop cztyrdziescie groszy Litewskich; potem oddał list pana Teofiłia
Puckiego na kop dziesięć groszy litewskich, a insze długi niebosczykowskie, podług testamentu na rożnych osobach odbierać zliecił panom opiekunom. Potym mszą maiętność ruchomą podług testamentu do rąk panom opiekunom oddał, a panowie opiekunowie zaraz
podług testamentu te wszytkie ręczy, iako była wolia niebosczykow pana Giwoyny у pani
Giwoyniney wprzód panu Krisztofu, potem panu Dawydu. pannie Jewfimiey, zatem sługam,
co komu nalieżało, rozdali, a s pieniędzy na pana Giwoyny bratu rodzonemu, także zapłatę
ukazali, ynsze też ochendostwo po niebosczycy samey pani Giwoyniney pozostałe, iako
tkanka perłowa s poutalami у faretami, tak szubka lieniwka, płascze, lietniki, to do rąk
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dziewki starszey pannie Jewfimiey oddali, co wszitko listami swemi zobopolnie sobie waruiąc zapisali, to, co przi panach opiekunach zostało, iako у to, co pan Krisztof na ręce
swe bierąc panom braci у pannom siostram swem oddał, co sługom у dłużnikom iest popłacono. A po taki rozprawie sam pan Krisztof Giwoyna to ymienie Wasziszki według
wyszego spisania mego do rąk panom opiekunom sam dobrowolnie podał, a sobie też liudzi
te wyszy pisane od ymienia Wasiszek wziął у list od panów wydzielienie iemu ziemie
у liudzi piątey części s tego ymienia Wasiszek a ymienia Daividoiviczy, iako sie pomieniło, wszytko wcalie przy mnie zostało, zaczyni sie spoinie roziechali. A ia woźny przi
czym był za posłaniem wradowym у za przidaniem, maiąc przi sobie stronę pomienioną
pana Jana Kliepackiego, a pana Michała Bymiskiego — ziemian krolia iego msczy woiewbdztwa Mienskiego, com widział у со sie przi mnie, to na tem reystre spisawszy, do
niego pieczęnć mą prziłożywszy, także у panowie strona przi mnie będąca ręce swe podpisali у pieczęci prziłożyli, a ichmc panowie opiekunowie, maiąc przi sobie liudzi zacnych,
w tem powiecie Mienskim osiadłych, pana Ywana Narkiewicza, iego mci pana Pietra Zabłockiego, prosili, aby ichmć, iako tey sprawy wiadomy, też do tego reiestru pieczęci swe
prziłożyć у ręce podpisać raczyli, co ichmć na proźbę panów opiekunów uczyniwszy, ręce
podpisali у pieczęci przicisnęli. Pisań w "Wasiszkach dwadcać czecwiertego dnia Awgusta
roku tysiąc pięćset dziewiendziesiąnt dziewiątym. У того реестру печатей прцтисненыхъ пать, а подписъ рукъ ппсыіомъ польскимъ u рускимъ тыми словы подписаны суть:
Иванъ Нарковичъ до того реестру печать придожцлъ. Петръ Заблоцкій до того реестру
печать приложилъ u руку подппсалъ. Stanisław Mikołaiewicz—woźny woiewodztwa Mienskiego do tego reiestrn pieczęć prziłożył у ręką swą własną podpisał. Jan Klepacki, ręką
swą. Михалъ РИМІЙСЕІЙ до того реестру печать приложилъ и руку подписалъ. Которое
очевистое сознанье возного п тотъ реестръ до книгъ кгродекцхъ Менскихъ есть записано.

1599 г., Августа 22 дня.
Изъ актовой книги Мннскаго гродскаго суда за 150!) г., Xi 11776, л. 310—313.

87. Опись и оц нка имущества боярина Семена Хлуденя въ с л
водства.

Пруд , Минскаго вое-

Року ^лфч-е. (1599), м сеца Сеитебра-е- (9) дня.
На врад кгродскомъ въ замву госнодарскомъ Меньсвомь передо мною Яномъ Курошомъ, подстаростимъ Меньскамъ, ставши очевисто енералъ господарскій воеводства Меньсвого Василей Заболоцвій, ву вписаныо до книгъ кгродскихъ Муьсвихъ призналъ квитъ
свой подъ печатью своею и съ подписомъ руки своее и подъ печатьми стороны шляхтн и съ
подписомърукв одного, въ томъквит мевеное, вътые слова писаный: Я Василей Заболоцвіі,.
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енаралъ господарскій воеводства Меньского, сознаваю то симъ моимъ квитомъ увяжчимъ ку
записааью до внигъ кгродсвихъ Меньскихъ, ижъ въ року теперь идучомъ тисеча пятьсотъ
деветьдесятъ девятомъ, и сеца Августа двадцать второго дня, маючи я при соб стороною
шляхтичовъ трохъ: пана Станислава Волка—возного Меньского, а пана Матфея Васильевича
Ходосовича, а пана Яна Павловича, съ которыми былъ есьми у дому боярина его милости пана
Григорья Макаровича—судьи земского воеводства Меньского, пана Семена Хлуденя, въ сел его
милости панасудьиномъ, прозываемомъ Пруд , у пм нью его МИЛОСТИ Видоюскомъ, въпов т
Мепьскомълежачомъ, м іпкаючого, для отправы сумы пенезей полъ четверта ста копъ грошей личбы литовское, которую суму пенезей зосталъ виненъ тотъ истый Семенъ Хлудень
зъ жовою своею Ганною Яковицкою на листъ свой вызнаный, абы есьмо въ томъ дому
ихъ вей речи рухомые списавши, водлугъ шацунку статутового его милости пану судьи
подали. А тавъ року деветьдесятъ девятого, м сеца Августа двадцать второго дня, кгды
есьмо прі хали до того дому того боярина Семена Хлуденя, въ томъ сел Пруд
лежачого; напервей: Будованъе дворное, то есть, у хавши въ тотъ дворъ по л вой сторон
св тлица невеликая, въ ней печь б лая зъ лавами трыма, столъ одинъ, двери и оконъ дв
на зав сахъ, защепка жел зная и пробой; с ни, у дверахъ замокъ жел зный нутреный;
напротивко тое св тлицы изба чорная, кганокъ въ ней, тотъ домъ дошчкамп крытый;
стоитъ тотъ домъ грошей копъ три и двадцать грошей. Водл того дому кл ть зъ замкомъ, защепки жел гные, стонтъ все то грошей двадцати. Стайня рубленая зъ с номъ,
стоитъ грошей полкопы; хл вовъ для быдла два старыхъ. стоитъ грошей двадцати; лазня
с ъ п о в тью стоитъ грошей двадцать; пекарня зъ с нцами ошацовали грошей копъ дв .
Тотъ дворъ заметомъ огороженъ, вжо надгнило, коштуетъ грошей двадцать чотыри. Водл
того двора гумно, клюня для збожья, осеть одна, озереду переплотовъ оснь, тое все ошацовали грошей копъ дв . Въ тоиъ дому збожья, то есть, жита въ сноповью копъ пятьдесятъ
деветь, водлухъ варунку статутового копа по грошей к (20), за што учинитъ грошей копъ
деветнадцать, грошей петьдесятъ; ечменю копъ осмь, копа по грошей десеть, учинитъ грошей
осмьдесятъ; пшеницы копъдв , копа по грошей двадцати, учинитъ грошей сорокъ; гороху копа
одна чинить грошей десеть; ильну копа, грошей десеть; ильну небраного лееъ дв , гроши
чотыри; жита молочоного бочокъ чотыри, учинитъ грошей копъ полторы, грошей шесть;
хм лю 'полъ бочки, грошей три, чому въ статут шацунку н тъ; ярицы въ полю зас еное
бочка водлугъ статуту копъ три, учинитъ грошей копа одна; овса зас ено бочка одна, водле
статуту копъ дв (?), учинитъ грошей тридцать два; гречки зас ено чверть бочки, водлугъ
статуту копы полторы, учинитъ грошей десеть; гороху зас ено чверть бочки, водлугъ
статуту копъ полторы, учинитъ грошей петнадцать; ечменю чверть бочки копъ полторы
чинитъ грошей петнадцать; бобу можетъ быть копъ три, чинить грошей двадцать чотыри . . . - . . * ) п о л ъ к о п ы > чинитъ гроши три; проса полъ копы, чинитъ грошей

отыри; конопель нажатыхъ можетъ быть съ кону, чинитъ грошей двадцать; с на у пуни
возовг 'зъ двадцать, а (съ) с ножати стоги два, возовъ двадцать, за то учивитъ гроше! копъ
пять, гроши двадцать. Пчолъ . . . . . . водле статуту на дв воп , чинитъ копъ шесть.

ч

*) М ста, обозначенная точками, нета ан въ подягавнк .
'
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Статку, то есть, свир па шерстью ге дая, куплееая за копъ дв ; воловъ три, копъ
пять грошей; коровъ дойныхъ съ теляты грошей копъ чотыри; подтелковъ рочныхъ трое;
бычковъ два а телица одна,

копъ полторы грошей;

яловица одна;

свиней старыхъ три,

грошей копа одна; вепровъ некормныхъ два, грошей шестьдесят; подсвпнковъдва, грошей
двадцать чотыри; поросятъ шесть, грошей тридцать; гусей трое, грошей деветь; куръ старыхъ осьмеро, a п тухъ одинъ, грошей двадцать шесть; молодыхъ курчатъ двадцать пять,
чинитъ грошей двадцать пять.
Спратъ домовый: кубловъ,

кади три на вариво, кошъ хл бный, коробовъ великихъ

пять зъ в ками, д(е)жокъ посполитыхъ три, кубелъ великій одпнъ, скриня великая одна,
бочокъ пивныхъ три, коробокъ посполитыхъ семнадцать, логунъ одинъ, солянокъ чотыри,
ушатковъ два, ведеръ три, триногъ деревенъ одна, триногъ жел зный, ложокъ деревеныхъ
семь- лукъ безъ тетивы .

. . (грошей?) семнадцать, ковшъ великій, а два ковши меньшихъ,

збан'окъ зъ накришкою, биклахъ дв

деревеныхъ,

корытъ три, бочокъ малыхъ семь, д -

жокъ дв . За тотъ спратъ домовый увесь чинитъ грошей копъ три, грошей тридцать.
Речи
пять

которьшъ у статут

грошей десеть,

шацунокъ есть: топоровъ два-грошей дванадцать, серповъ

косъ дв , грошей двападцать; медпица стара,

грошей дванадцать,

долотовъ два, гроши чотыри; сверделъ тройчастый, грошъ, скобля одна, гроши три, л истер» дротовый, грошъ одинъ, пароги три, грошей деветь.

колеса простые двое, грошей

десеть, восажки два безъ ковъ, грошей двадцать, сани простыхъ трои, грошеп шесть, возокъ грошей пять, хомутовъ ремяпыхъ два, грошей шесть, хомутовъ простыхъ два, гроши
чотыри; дугъ дв , пепезей чотыри, вожокъ чотыри, пенези осмь, с дло возпичное, узды
дв , шлеи двое, за тое все чинитъ грошей двадцать чотыри.
За речи огородные за вс

огуломъ ошацовалп есьмо грошей копъ дв .

Челедь дворна: жонка на име Марина зъ двоима д тьми, на име Гіетрокомъ а Оникіемъ малые, зъ которыхъ одинъ въ л т хъ осьми, a другій л тъ (?); д вка дорослая, которые тые жонки мужовъ не маютъ и не м ли; за тую челедь шацовали водлугъ статуту
жонки по двадцати копъ грошей,

a д тина, ижъ еще недоросли»,

тогды за пего копъ

грошей десеть, которую челедь навыробокъ водлугъ статуту, а не въ неволю, а за малое
шацунку не чинили. За што все тое такъ за збожье, яко за речи рухомые и за челядь
учинитъ сумою грошей копъ сто двадцать чотыри, грошей сорокъ деветь, пенезей два пенези; а за остатокъ съ тое сумы пенезей водлугъ листу и добровольного onucy того Семена Хлуденя и жоны его его милость папъ судья маетъ натомъ Семен Хлуден

жон

и на д тяхъ пхъ смотр ти ажъ до остатка заплаты спольпа тое всее сумы пенезей полъ
четверта ста копъ грошей литовскихъ. А такъ я енералъ и мы шляхта, при енерал
той справ

будучіе,

тую всю маетность, збожье и вси речи

отъ нала ДО велика,

кольвев* есьмо на т о ^ часъ у дому того Семена Хлудена нашли, все по достатку
сесь квитъ нашъ увяжчій списавши, въ моцъ,
судьи

Меньскому подай

и его милость

и увезанья нашого дали есьмо соананья

въ держанье

въ
што
на

до р у ^ его милости пану

въ тую маетность увева»,

второго

пода«Я

своего сесь нашъ ктть увяжчШ подъ печатью

своими ж съ иодпнсомъ рукъ нашихъ, хто зъ насъписатн ум лъ, Еузаписанью до шш ъ
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кгродскихъ Меньскихъ. Писааъ въ Видогошчи року, м сеца и дня звышъ писаного. У того
квиту печатей притисненыхъ чотыри,

а подпись рукъ тыми словы:

Василей Заболоцкій

рукою своею подписалъ. Матвей Ходосичъ рукою власною. Которое очевистое сознанье до
книгъ кгродскихъ Меньскихъ есть записано.

1599 г., Сентября 27 дня.
Изъ рукописна™ отд ленія Вилеиской публичной библіотеки. (Отд дъ инвенатарей).

88. Инвентарь им нія Ор шковить, въ Минскомъ пов т , принадлезкавшаго Криштофу
Служк , составленный при заклад его Адаму Хребтовичу.
Реестръ списанья подданыхъ моихъ
села Ор шковского,

въ пов т

въ сел

Менскомъ,

надъ

Ор шковичахъ,

всихъ пожитковъ того

р кою Свислочью лежачого,

отъ мене

Криштофа Служки, старостича Кричевского, его милости пану Адаму Хребтовичу, подкоморому Новгородскому заставою въ певной еум

пенязей пущоного, съ которого села маетъ

его милость пожитки выбирать, почавши отъ року тисеча пятьсотъ деветьдесятъ девятого,
отъ светого Станислава до светого Михала въ року шестьсотномъ, а потомъ ажъ до выкупенья того села Ор шковичъ. A найперв й:

Село

Ор

шковичи.

Волокъ ос лыхъ ке (25).
Присада того села надъ р кою Свислочью: Аптонъ Губичъ,

волокъ три части,

сы-

новъ маетъ три: Никипоръ, Огей а Куренъ; Янко, волоки три части, маетъ коня, волока
л (1); Микита, волоки три части,

сына маетъ а (1), воловъ в (2),

Юшковичь, волока зъ зятемъ Хилимономъ,

маетъ кони в (2),

конь л (1);

Семенъ

воловъ в (2); Тишко Су-

нруновичъ,' полъ волоки, маетъ волоки три (?), волъл(і); Евлашъ Отрошко а Прокопъ Евсеевичи, полъ волоки, Отрошио маетъ сына Д (1); пуста полъ волоки; Остапко а Кузьма
Зубовичи, волока, у Отрошка сыны три,

а у Кузьмы одинъ,

коней трое,

Иванъ Александрович ь, попъ рускій,

волока; Левонъ Пріймичъ зъ братомъ

ничами, волока, маютъ воловъ в (2);

Мишко Еарповичъ,

волока,

воловъ г (3);
ц зъ брата-

маетъ сына Терешка,

братагшчовъ в (2): Саву а Марка, конь а (1), воловъ в (2); Явило Еузьмнчъ, полъ волоки, маетъ сына Артема,
сывъ Евхимъ

волоки дв

волъ

л (1);

пуста

волоки третья часть;

прнаелъ Старцовъ

части; Остапъ Есковичъ, полъ волоки; пасынка маетъ Федора,

волъ а (1), конь д (1); Иванъ Есковичъ, волока, маетъ сына Евдокима а Харатона, воловъ маетъ два; Андрей Игнатовичъ,

волоки три части,

сына маетъ Левона

а Ивана,

кони два, воловъ два; Овдей Игнатовичъ, волоки три части, сына маетъ Тимоша а Омельяна,
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волъ л (1); Иванъ Игнатовичъ, волоки три части, сыновъ (в? 2?), волъ л (1); Иванъ Евхимовичъ, бобровникъ, волока, сыновъ три: Федоръ а Евлашъ а Ярмола, конь л (1), волъ
л (1); Селивонъ Губичъ, волока, сына маетъ Оникея, конь д (1), волъ д (1); Отрошка—
дымъ; Хома Илейчичъ, волоки три части, сына маетъ Ивана, волъ д (1), конь в (2);
Омельянъ Илейчичъ, волоки три части, сына маетъ Ивана, волъ д ( і ) ; Степанъ Ходотовичъ, зъ братомъ Михалемъ, волоки три части, сыновъ маетъ в (2): Дементей а Остапко
конь Д ( і ) , волъ Д ( і ) ; Мацко Сысовичъ, старецъ, зъ сынами: Евхимъ, Евхимъ, Павлюкъ,
сыновъ у нихъ е (5), волока, кони три, воловъ с (5); Зішовъ съ пасынкомъ Зиновомъ,
полъ волоки, пасынокъ маетъ сыновъ в (2), воловъ в (2); Олекс й Василевичъ, полъ
волоки, сыновъ три: Ековъ, Лаврей, Ермола, конь д (1), волъ д (1); Евхимъ Лазаровичъ,
волоки три части, сыновъ три: Иванъ, Еско а Артюхъ; Степанъ Лазаровичъ, волоки три
части, сынъ одинъ Курьянъ, волъ д (1); Степанъ Ходотовичъ принялъ волоки три части;
Евсей Климовичъ, полъ волоки, сына маетъ Гаврила, конь д (1); Гринъ Мккитичъ принялъ полъ волоки; Павелъ а Марко ІІолуяновичи, полъ волоки, маетъ воловъ в (2);
Отрошко, волоки три части, сыновъ в (2): Евхимъ а Михадъ; впуст лежи волоки шесть
части; пуста полъ волоки; Марко Селивоновичъ, полъ волоки, сынъ д (1), Олекс й; Данило Есковичъ, волоки три части, сыновъ в (2); Василь а Кондрата, воловъ два; Тишко
Юшковичъ, волоки три части, сыновъ в (2); Артюхъ а Сычъ, волъ д (1); Иванъ Якопичъ
волоки три части; Семенъ Прокоповичъ, полторы волоки; Иванъ Александровичъ, попъ,
полторы волоки, плати копъ в (2); тотъ же попъ рускій волоку одну держи на врочшцу
въ Залужу, въ' особливымъ м стцу на заст нку, которую дано ему за послуги, ижъ пильновалъ буды пепельной. За бобры, коли которого року не уловатъ, нодданые повинни
платить по осьми копъ грошей.
Повинность съ тыхъ волокъ: съ кождой волоки платятъ по н (50) грошей, меду
пр сного по в (2) камени, жита по бочц , овса по в (2) бочки, по двою гусей, но четверу куровъ, яловицъ дв до кухни панской; тую дань всю ыаютъ отвозить на то м стцо,
гд имъ роскажутъ.
Бобровые гопы на р чц Свислочи на кгрунт прилегльшъ того села починаются
отъ села Ор шковского однымъ берегомъ до рубежа Блузского, по другой сторон
до
жеременья ку той же границы Блузской; на другой р ц Тали—берегъ одинъ, a другій
берегъ прилеглый кгрунтъ князя Горского села Цели аа ь до граиицы Сутинской, урочища Славчолки.
Ограниченъе тыхъ волокъ села Ор шковичъ: Первшимъ концомъ починается отъ р ки
Свислочи ажъ до границы Блузской, по той сторон
р ки урочищомъ Имховъ, бокомъ
одвымъ отъ границы князя Горского, кгрунтовъ села Цели, а другимъ бокозіъ до р ки
Свислочи.
По другой

сторон

тоежъ

бокомъ отъ р ки Тали ажъ
Славчолки,

отъ Славчолки

р ки Свислочи островъ

Снрипашъ,

починается

однымъ

до границы Сутинской кгрунтовъ подданыхъ бисвупихъ
до урочища

Блузсвой пущи до Свислочи упира(етъ).

Воротъ боромъ

до жеременья,

а концомъ

до
отъ

- 6&7 Собранье на суму тою всего приходу зъ Ор шковичъ такъ пенязей,

яко и иншихъ

пожитковъ: гроша готового литовскихъ копъ осмннадцать, грошей сорокъ; меду пр сного
камени сорокъ; жита бочокъ двадцать; овса бочокъ сорокъ; гусей сорокъ;

куровъ осмй-

десятъ; яловицъ в (2); с на возовъ двадцать.
Который сесъ мой реестръ далъ есьми его милости пану Адаму Хребтовичу^— подкоморому Новгородскому, подъ печатью моею и съ подписомъ руки моей властной, также за
моею устного а очевистою прозьбою моею подъ печатьми и съ подписями рукъ ихъ милость пана Богдана Хребтовича—референдара его королевское милости, пана Богдана Заволая а пана Миколая Головни—возного пов ту Минского. Писанъ въ Ор шковичахъ,
року отъ нароженья Сына Божого тисеча пятьсотъ деветьдесятъ девятого, м сеца Сентебра двадцать семого двя. Krzisztoph Słuszka ręką swą; Bogdan Chrepthowicz referendarz
w. x. L.- Богданъ Заволай властною рукою; Миколай Головня властною рукою.

1599 г., Октября 12 дня.
Изъ актовой КНИГИ Главнаго Лнтовскаго Трибунала, за 1703—4 г., М> 48, л. 1852—55.

89. Инвентарь им нія Розканки и фольварковъ его въ Лидскомъ пов т , составленный при подач его Павловою Сап жиною Раиною Дыбовскою опекуну Яну Халецкому.
Roku tysiącznego siedmsetnego trzeciego, miesiąca Decembra piętnastego dnia.
Przed nami sędziami głównemi na trybunał w wielkim xięstwie Litewskim z woiewodztw ziem у powiatów na rok teraznieyszy tysiączny siedmsetny trzeci obranemi, stanowszy oczewisto imsć pan Alexander Hordziejewski—mieczny Wileński, opowiadał, pokładał у ku aktykowaniu do xiąg głównych trybunalnych spraw wieczystych podał extrakt
inwentarza maiętnosci, Bożańki nazwaney, w powiecie Lidzkim leżącey, teraz wielmożney
ieymosci pani Teressie Podbereskiey Pacowey—podkomorzyney wielkiego xięstwa Litewskiego,
marszałkowey Wilkomirskiey, starosciney Połockiey należącey, służący, prosząc, aby ten
extrakt z xiąg ziemskich spraw wieczystych powiatu Lidzkiego wydany, do xiąg głównych Trybunału wielkiego xięstwa Litewskiego spraw wieczystych przyięty у wpisany był,
którego przyiowszy, a zapisuiąc w xięgi słowo do słowa tak się w sobie ma.
Выиисъ съ книгъ земскихъ снравъ в чистыхъ пов ту Лидского.
Л та отъ нароженья Сына Божого

тисеча пятьсотъ деветьдесятъ девятого,

м сеца

Октебра двадцать пятого дня.
На рпкахъ судовыхъ земскихъ,
Михал , свят

рымскомъ, у Лвд

въ семъ року,

верху на дат

писаномъ, о святоиъ

прыпалихъ и водіе порадву статутового на завтрее того

свята судовие одправовать зачатыхъ,

передъ нами врадниками судовыми пов ту Лидского

Миколаемъ Миколаевичолъ Свипдеромъ—судьею,

Станиславоиъ Тукаломъ—подсудкомъ ж
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Войтехомъ Скиедеромъ — писаромъ, ностановившысе очевисто енералъ его королевское
милости пов ту.Дидского, панъ Янъ Ждановичъ Богдановичъ и при нимъ сторона два
шляхтичы—земяне господарскіе пов ту Лидского, панъ Матысовичъ Чеховичъ и пааъ
Флоріянъ Рошнискій, положивши инвентарь сішсаньн всего им нья двора м ста Рожанскою и фольварковъ до него належачыхь, то есть Дераэюное, Заборья и Довкневщизны,
которое дей тое им нье Рожанку зъ тими фольварками передъ нимъ енералоиъ и помененою шляхтою зо'всимъ на всемъ служебникъ вельможное панее ей милости иани Павловое Сапежиное—коаюшиное вел. княж. Лит. аани Раины Дыбовское, панъ Вавринецъ
Танскій, его милости пану Яну Халецкому на Хальчу—мечаому вел. кяаж. Лит., яко
опекунови, списавши вси порадне u достаточнее дворы, гумна, быдло, збоже, зъ волости
чиншъ, дякло и пожитки того им нья, въ року теперешнемъ тисеча пятьсотъ деветьдесять
девятомъ, м і-еца Октебра дваиадцатого дня его милости все передъ нами водлугъ того
инвентару въ держенье иодалъ u покладаючи онъ тотъ инвентаръ и самъ призналъ, очевисто сознаваючи, просилъ, абы тотъ инвентаръ зъ устяымъ сознаньемъ до книгъ зеискихъ пов ту Лидского вписанъ (былъ), который Еписуючи до книгъ слово до слова такъ
се въ соб маетъ.

Inwentarz dworu Bożańskiego, imienia y folwarków do niego należących Derazney,
Zaborza, DołJcniewszczyzny, przy mnie Janie Żdauowiczu Bohdanowiczu—ienerale powiatu
Lidzkiego, danym z urzędu ziemskiego Lidzkiego у przy stronie dwuch szlachcicach, przy
mnie na ten czas będących, panu Janu Czechowiczu, a panu Floryanie Rosznickim—ziemianach i. k. mości powiatu Lidzkiego, spisany, który ten inwentarz sługa ieymosci paniey Pawłowey Sapieżyney—koniuszyney wielkiego xięstwa Litewskiego, Rainy Dybowskiey,
Wawrzyniec Tanski, imsci panu Janu Chaleckiemu na Chalczu—miecznemu wiel. xięst\va
Litewskiego, iako opiekunowi, spisawszy wszystko porządnie po dostatku dwory, gumna,
bydło, zboże, włość, czynsze, dziakło roku dziwiędziesiąt dziewiątego, wszelkie pożytki
tego imienia, iako w tym inwentarzu dostatecznie wszystko iest pomieniono, podał, roku
tysiąc pięćset dziewiędziesiąt dziewiątego, miesiąca Oktobra dwunastego dnia.
Włość Bożańska. Naprzód miasto—włok ma w sobie osmnascie у dwie trzeciny włoki;
z tych woyt Ambroży Janowicz trzyma na woytowstwo wolne włoki dwie, Jan Puzyną
trzyma wolną włókę у dwie trzeciny, Wasil Płatnierewicz trzyma włókę na boiarskiey
powinnosci, na podwoyskiego mieyskiego iedna trzecina włoki, na kowala dwie trzeciny
włoki, Piienko piekarz trzyma pułwłoki, na rybaka szóstka włoki, na karczmę włoka
iedna, krawiec Piotr włoki trzeciuę trzyma, na slosarza szósta część włoki, kucharz Mielec wolną włoki trzeciuę trzyma, na ogrodnika szóstą część włoki, pustych włok dwie,
trzecin dwie у czwierć włoki, a na płacy у na służbie włok siedin у czwierć, z tych
włok piąciu у czwierci płacą po dwie kopie groszy, a z dwuch włok po kopie groszy у
trzydziestu, a roboty na kożdy tydzień dwa dni robić, podwodę za mil trzy iachać powinni. W tym że miasteczku morgów pięćdziesiąt dwa, z tych wolni у pustych osmnascie,
a płacą mórg po groszy sześciu у puł Litewskich, prętów sześćset trzydziescie dziewięć,
z tych wolni у pustych trzysta trzydziescie dziewięć, a płacą trzysta prętów, z każdego
po piąciu pieniędzy.
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Sioło Podrożanka, w nim włok dwadziescie cztyry, z tych na boiary włok cztyry у
iedna trzecina pusta, włoka na ciwuna wolna, włoki trzeć na podaczce у na płacie у na
służbie włok siedmnascie у trzeć włoki, z tych płacą po kopie groszy Litewskich z każdey
włoki, żyta z włoki beczek dwie, owsa beczek dwie, gęś iedna, jaiec dziesięć, pokrowszczyzny
po groszy piąciu, z włoki powieprzowszczyzny po groszy trzy.
Sioło Połoclcie, w nim włok ośmnascie: pustych na boiary włok sześć у trzeć włoki,
na ciehuna (sic) wolna włoki puł, pustych włok dwie у puł, a na płacie у na służbie
włok osm, puł у dwie trzeć; powinność takaż, iaka у z sioła Podrożanki.
Sioło Malewicze, w nim włok sześć у dwie trzeci, z tych na boiar włok cztyry, pustych włok dwie у puł, a na płacie у służbie dwie trzeci włoki; powinność takaż iako у
sioła Podrożanki.
Sioło Wierżbiłowicze, włok szesnaście, z tych puste włok dwie у puł, a na płacie
у na służbie włok trzynaście; powinność takaż, iako у z sioła Podrożanki.
Sioło Kisielewicze, w nim włok dziesięć, z tych na boiary włok cztyry, pustey włoki
puł na czynszu bez innych powinności trzyma Marcin Mokieiowicz włókę iednę, z niey
płaci kop dwie na rok, a na służbie у na podatku włok pułpięty; powinność takaż, iako
у sioła Podrożanki.
Sioło Podborzanskie, włok sześć, puł, dwie trzeci włoki, z tych Jakub Kozieł—kucharz, trzyma wolna włókę у trzeć, szklarz wolna włoki trzeć, Moskiewicz, co swirnow
pilnuie, wolną włoki trzeć, sadowniczy dwie trzeć włoki, a na płacie у na służbie włok
cztvry у puł; powinność takaż, iako у sioła Podrożanki.
Sioło Zaborze, włok cztyrj', z tych na rybaki włoka wolna, a na płacie у na robocie
włok trzy; powinność takaż, iako у sioła Podrożanki, a osobliwie Woyciech Plenika—ogrodnik,
z ogroda płaci kopę litewską bez iunych powiunosci, tylko na tłokę lecie powinien chodzić.
Sioło Dołkniewskie, włok cztyry у puł, wszystkie osiadłe; powinność ich takaż, iako
у sioła Podrożanki.
Sioło Zwierble. włok pięć, ta wieś na czynszu gołym bez wszelkiey powinności, płacą
z włoki po dwie kopy, podwody у tłoki lecie powinni. Przy tym siele Abram Ulkowski,
trzyma włok siedm wolno na służbie ziemskiey, bez inszych powinności.
Sioło Derażynskie, włok dziesięć, z tych na ciwuua wolna włoka, pusta włoka, na
płacie у na robocie ośm: powinność z kożdey włoki po groszy cztyrydziescie, żyta beczkę,
owsa beczkę, kokosz iedną, iaiec dziesięć. Powinność wszystkiey włosek w kożdy tydzień
powinni robić z włoki dni pięć, a wtorek wolny maią od roboty w dzień targowy, lecie
we żniwo powinni z kożdey włoki po troygu na tłokę iść, w sobotę, w poniedziałek o pauskim chlebie na żniwo у na koszenie; strożą, podwody powinni służyć koleią, zboże do
spustu po wozie, gwałtu powinni.
Boiarowie Bożanscy na służbie у powinnościach boiarskkh: Jan Męczynski trzyma
włok sześć zowią folwark Moczułowski, ua służbie ziemskiey у z listy iezdzić powinien,
któremu czasem na strawę dai»t;lZahorski Woyciech trzyma folwark Zapolski włok. siedm
w summie trzech set kopach; Wąsko Makieiewiez w siele Kisielewiczach włok cztyry na
••be' ziemskiey у z listy iezdzić wierzchem, a inszych powinności nie powinien: na to

— 640 mą list niebozczyka imsci pana Wileńskiego у gdy iedzie gdzie po panskiey potrzebie,
na strawę mu dać powinni; Jan- Hołka trzyma włok trzy nad rzeką Turyą, z których
służbę ziemską y.z listy iezdzić powinien; Mikołay Lepek trzyma włok cztyry za siołem
Podrożanką, z których służbę ziemską у z listy iezdzić powinien wierzchem tylko; Marcin
Dziakiewicz trzyma włókę, z ktorey z listy wierzchem у podwody z kolasą powinien gdzie
każą; Theodor Dziakiewicz trzyma włókę, z ktorey z listy у podwody, gdzie każą powinien; Andrzey Dziakiewicz trzyma trzeć włoki, z ktorey z listy iezdzić powinien; Piotr
Hołka trzyma włókę, z ktorey z listy wierzchem powinien, gdzie każą; Andrzey у Woyciech Kryszyłowie trzymaią włok cztyry, z których służbę ziemską у z listy iachać powinni; Woyciech Malewicz trzyma włókę, z ktorey z listy у podwodę z kolasą, gdzie każą
iechać powinien; Mikołay Serhia trzyma włok dwie, z ktorey z listy у podwodę iechać
powinien; Ihnat^Smolski, trzyma włoki pułtory, z tych z listy wierzchem iezdzić powinien;
Jasko Rybski w siele Porożance trzyma włok dwie у trzeć, z których służbę ziemską у
z listy iezdzić powinien; SzymanRodski w tymże siele trzyma włókę, ten z listy wierzchem
у w podwodę z kolasą iechać powinien; Iwan Płatnierzewicz w siele Potockim trzyma
włok dwie, z których z listy wierzchem у podwody iezdzić powinien; Raszko Szermicz w
tymże siele Potockim trzyma włok dwie у iednę trzeć, z których z listy у podwody gdzie
każą powinien, ma na to list imsci pana Wileńskiego; Pilecki Dziakiewicz w tymże siele
Potockim trzyma włoki dwie, z których z listy у w podwody iachać gdzie każą powinien;
Stephan Molewicz włok dwie у zaścianek miedzy cudzemi gruntami, z czego powinien z listy
iechać wierzchem; Marcin Malewicz trzyma włok dwie na teyże powinności, z listy iachać
powinien gdzie każą. J)u])likoivszczyzny włok cztyry, Mikołay Lepiech trzyma włókę, z ktorey
służbę ziemską у z listy gdzie każą; Marcin Kołaczkowski trzyma włok dwie у puł, z których z listy у podwody iachać gdzie każą powinien; Karp Czeczenic trzyma włoki puł,
z ktorey żadney powinności nie czyni у podaczki nie płaci, tylko skarbu pilnować powinien;
Bolcki piwowar trzyma gruntu podłego szmat, z którego piwo robić do dworu powinien.
Grunt kościelny: pasznie kościelne na plebana włok pięć, dwie trzeci. Poddani plebańscy—sioło Worynty włok cztyry у trzeć, ogrodnicy plebańscy, pod nimi prętów dziewięćdziesiąt sześć. Kościół, apparaty kościelne na osobliwym regestrze są spisane. Który to inwentarz, wszystko to, co w nim iest opisano, imsci panu miecznemu podawszy, ja ienerał
pod moią pieczęcią у podpisem ręki у pod pieczęciami strony szlachty, przy mnie na ten
czas będącey, zwysz mianowaney, do xiąg ziemskich Lidzkich podałem.
У того инвентару печатей притисненыхъ чотыри, подпись рукъ тыми словы: Wawrzyniec Tanski ręką swą, Янь Ждановичъ Богдановичъ—еаералъ пов ту Лидского, власною
рукою подписалъ. Который тоть инвентарь есть до книгь зеиекихъ Лидскихъ уписанъ,
съ которыхъ и сесъ выписъ подъ печатью земскою сторон потребуючой есть выданъ.
Писанъ у Лид . U tego extractu podpis ręki imsci pana pisarza ziemskiego Lidzkiego w
te słowa: Войтехъ Скиндеръ—земскіі Лвдсвій писарь, a correkta temi słowy: згодно зъ
книгами. Który to ten extrakt, za podaniem onego do akt, iest do xiąg głównych TrybanaliycL spraw wieczystych-1 przyięty у wpisany.
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1599 г., Ноября 11 дня.
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90. Инвентарь им нія Корейвичъ, составленный' при продаж
Льву Сап г .

его Вогданою Лукомскою

Roku tysiąc siedmset piędziesiąt trzeciego, miesiąca Februaryi siedmnastego dnia.
Przed nami sędziami, na Trybunał główny w wielkim xięstwie Litewskim z woiewodstw,
ziem у powiatów w roku immediate przeszłym tysiąc siedmsetnym piędziesiąt wtorym obranymi, comparendo personaliter u sądu i. pan Mikołay Życki—miecznik xięstwa Żmuydzkiego
opowiadał, prezentował et ad acta podał inwentarz imienia Koreywićkóho, od w. i. pani
Rohdanny Korsakowny Konstantynowoy Łukomskoy na rzecz w nim niżey wyrażoną jasnie
wielmożnemu i. panu Lwu Sapiezie—-kanclerzowi w. x. Lit. za prawem wieczystym dany,
po rusku pisany, przy kopii onego z ruskiego po polsku przetłumaczonej, in rem et partem i. x. bazylianów Czereyskich służący у należący, który podaiąc do akt prosił nas
sądu, ażeby pomieniony inwentarz ze wszystką w nim inserowaną rzeczą był do xiąg Trybunału głównego wielkiego xięstwa Litewskiego spraw wieczystych przyięty у wpisany.
Jakoż my ony przyiowszy w xięgi de verbo ad verbum wpisać pozwolili, którego thenor
seqvitur estqve talis:
Иивентаръ описанья двора, будованья дворного, фольварку, гумна, бояръ и усихъ
людей іш нья Корейвицкого, отъ мене Вогданны Корсаковнн Константыновое Лукомское
в чнымъ и неотзовнимъ правоаъ проданого і. в. его милости пану Льву Сапез —канцлеру
великого князства Литовского, которые водлугъ в чистого запису моего заразомъ въ
уживанье отъ себе его милости пущаю въ року теперешнимъ тысеча пятьсотъ деветьдесятъ
девятомъ м сеца Ноября одинадцатаго дня. Вапервей дворъ и будованъе двориое. Въ хавши въ дворъ по правой руц домокъ малый, то есть, св тлочка зъ с ньми, у той св тлочки окна простые, зъ засовками безъ оболонокъ, двери безъ зав совъ и безъ защепокъ зъ с ней коиорка потребная; домокъ тотъ попросту драницами крытый. Подл того
домку кухенка невеликая—двери безъ зав совъ, защепки желязные; по другой сторон
кухни пивничка старая, вже опалая; у дверей защепки до замыканья жед зныя. Подл
тоей нивницы ку р чц тыломъ домъ великій, драницами крытый, въ которомъ. св тлица
столовая безъ коморы; оконъ въ ней пять на зав сахъ, блоны паперныя, двери на зав сахъ; противъ той св тлици черезъ с нь другая св тлица, трохи меньшая, зъ коморою
и зъ коморкою потребною; въ св тлиц оконъ чотыры, блонъ не машъ, оконницы три
на зав сахъ, четвертая безъ зав съ; у коморы оконъ два безъ бюнъ; оконницы на зав сахъ, двери въ св тлиц и у коморы на зав сахъ; у потребной коморки двери безъ сваей и безъ зав съ; зъ с ней коморка потребная безъ зав съ. Подл того дому стаенка
81
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малая, вже стара, драницами крыта, и драницы вже стары; подл стайни хл вецъ старый;
подл того хд вца кл тка малая стара безъ зас ковъ и безъ чепей. А тамъ далей опять
къ воротамъ пекарня зъ с ньми, старая, драницами крытая; подл той пекарни другая
пекарня зъ с ньми, драницами крытая вжо тежъ стара; тотъ дворъ дылевааьемъ огорожено. Въ фольварку пекарня зъ с ньми, нодл с ней клитка старая безъ зас ковъ и
двери. безъчепей; сырница новая. Подл гумна истобка малая, старая, и на быдло хл вцовъ три старыхъ,', въ гумн осеть одна зъ боковкою, пуня на солому одна старая; тое
гумно жердьми огороджоно; на дол надъ р кою броваръ зъ лазнею.
А то бояре и люды (до) того двора належачые, въ Еоревичахъ и въ иншихъ селахъ
м шкаючіе: Степанъ Мироновичъ бояринъ, дымъ; Иванъ Зенковичъ бояринъ, дымъ; Ярошко
Овдзеевичъ бояринъ, дымъ; Максимъ Матв евичъ куничникъ, дымъ; иодданый дзяклы Хедоръ Черевшонокъ, дымъ. Пустоши въ тымъ же сел Корейвичахъ: Мелеговщизна пустошь, Сидеровщина пустошь, Игнатовщизна пустошь, Гавридовска пустошь, Шевелевская
пустошь,-Самсоновская пустошь, Вероговщизна пустошь, Васковщцзна пустошь, Пилиповщизна пустошь, Стриковщизна пустошь. Въ сед Товтин : Иванъ Прихожій куничнивъ,
дымъ; Павелъ Евпаковъ зяклый, дымъ. Въ сел
Сторожовичахъ: Иванъ Прихожій куничнпкъ, дымъ; Отрожко Прихожій куничникъ, дымъ; Якубъ Прихожій куничникъ, дымъ.
Тые бояре и люди вышей менованые зъ ихъ землями, грунты и всякими пожитками зъ
нихъ приходячими у в чное уживанье ясне вельможному его милости пану его милости
пану Льву Сапез —канцлеру великого князьства Литовского, поступивши, дала есьми его
милости тенъ инвентарь подъ печатію моею. А до того за устного и очевистою прозьбою
моею печати своей приложить и руки подписать рачили ихъ милость панъ Петръ Еублицкій—подстаростій Оршанскій, князь Иванъ Борисовичъ Лукомскій и князь Юрей Серг евичъ Лукомскій. Писанъ въ Корейвичахъ, року, м сеца и дня выжъ менованого. U tego
inwentarza spisania dworu budowania dwornego folwarkowego imienia Koreywicz, od w.
ieymć pani Bohdany Korsakowny Konstantynowey Łukomskiey za prawem wieczystym у
nieodzownym zapisem i. w. imć panu Lwu Sapiezie—kanclerzowi w. x. Lit., przedanego,
przy pieczęciach czterech na kustodyi wyrznientey wycisnionych, podpisy rąk w. imc pana
Kublickiego—podstarosciego Orszanskiego, imc pana Jerzego Łukomskiego, imc pana Borysowicza Łukomskiego seqventibus exprimuntur verbis: Цетръ Кубдицкій, подстаростій Оршанскій, рукою власною, Jerzy Łukomski ręką własną. Iwan Borysowicz Łukomski swoią
własną ręką. Który to takowy inwentarz, po rusku pisany, ad praesens przy kopii onego
po polsku przetłumaczoney, za podaniem onego przez wyż wyrażonego patrona, videlicet
i. p. Mikołaia Życkiego—miecznika xięstwa Żmuydzkiego, do akt, iest do xiąg Trybunału
głown. w. x. Lit. spraw wieczystych przyięty у wpisany.
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91. Инвентарная опись дьшовъ идомашняго скота, принадлежащаго Ор шковсюгаъ крестьянам*.
Реестръ 'списыванья подданыхъ Ор шковскихъ, колько есть дыиовъ и колысо у которого подданого есть статку рогатого и малого, зъ росказанья его милости пана моего мн
Станиславу Крупскому.
Напервей: Старецъ Селивонъ, дымъ одияъ; статку у себе маетъ: коней робочихъ двое,
а жеребятъ двое, быдла рогатого вольт два оремыхъ, быкъ неукъ, а быкъ ингаій третякъ;
коровъ дв . пелица третячва, телятъ сегол тнихъ двое, овецъ семеро, козъ двое, свиньи дв
надворныхъ; Евсей Климовичъ, дымъ одинъ; статку маетъ: конь одинъ, корова дойная одна,
телятъ двое', свинья одна; Осипъ Подвойскій зъ братомъ Вавилономъ, дымъ одинъ; статку
маетъ- свирепа и зъ жеребемъ, волы два, коровъ дойныхъ дв , телятъ двое, овецъ три,
козъ трое свиней малыхъ двое; Хома Илейчичъ зъ братомъ Омельяномъ, дымъ одинъ;
статку у нихъ: два волы, коровъ дойныхъ дв , телятъ двое, овецъ двое, свиней трое;
Есько Степановичу дымъ одинъ; статку въ него: свирепы дв , жеребятъ двое, волы два,
коровъ дв
телица одна, телятъ сегол тнихъ двое, овецъ Д (4), свиней д (4); Ивана
Еськопича 'дымъ. статку маетъ: свирепа одна, коровъ дойныхъдв , телица третячка, овца
о на- Оіекс й Васильевичу дымъ одипъ, коней двое, жеребя третее, волы два, коровъ
дв 'целпцагтретячка, подтелковъ двое, телятъ двое, овецъ двое, одна коза, свиней двое;
И анъ Смоіяга, дымъ одинъ, статку маетъ: конь одинъ, волы два, коровы дв , подтелковъ
ВаН
шестеро, а корова одна нев стки его, свиней съ подсвинками s (6); Иванъ
*птчъ
дымъ, статку маетъ: коней двое робочихъ, а двое неучоныхъ, волы два, кожв
подтелковъ двое, овецъ е (5), коза одна, свиней д (4); Яико Губичъ, дымъ
статку маетъ свирепа одна; Семенъ Поповичъ, дымъ, статку маетъ: свирепа и зъ
бемъ волы два, корова одна, телятъ двое, овецъ пятеро, козъ двое, свинья одна;
Г енъ Юшкевичъ, дняъ одинъ, статку маетъ: коней двое, жеребя третее, волы два, ков
подтелвовъ двое, быкъ лоищакъ, телятъ двое, овецъ s (6), козъ шестеро, свиней
Л
В
()
в4й
Игнатовичъ, дымъ, статку маетъ корову одну съ телемъ; Максимъ Левонкое
іымъ статку маетъ: свирепа одна, волъ одинъ, корова одна, подтелковъ двое, овецъ
Д
о* '„ппр- Мапко Сысевичъ, дымъ, свирепа само третья, волы два, коровъ дв , пододинъ быкъ неукъ, тедятъ двое, телятъ нинешнихъ двое, овецъ с (5), козелъ
свиньи дв подсвинковъ трое; у Прокопа Вобинича, дымъ, статку маетъ: коней
ДИНЪ
°
корова самотретья. овецъ четверо, свинья одна; Назаръ Ивановичъ, дымъ одинъ,
ДВ е
° '
^ . гвипеп и зъ жеребемъ, волы два, корова одна, яловица одна, быкъ трестатку маетъ. ŁDUJJC J
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свирепа одна, корова одна; Евсей Щебетовичъ, дымъ, статку коней двое, волъ одинъ,
коровы дв , подтелокъ третякъ, донское теля; Иванъ Прійма, дымъ, статку маетъ: конь
одинъ, волы два. корова одна, подтелковъ третяковъ двое, телятъ лонскихъ двое, свинья
одна; Кузьма Зубовичъ, дымъ, статку маетъ: кобыла одна, жеребятъ неуковъ трое, волы
два, быкъ неукъ, корова одна, овецъ пятеро, свиней д (4); Антонъ Губичъ, дыиъ зъ братомъ зъ Микитою,'статку маетъ: коней двое, волъ одинъ, быкъ неукъ одинъ, коровъ дв ,
подтелковъ два, овецъ пятеро, козъ и (8), свиней трое; Зиновъ Кузьмичъ, дымъ, статку
маетъ: кобыла и зъ жеребемъ, волъ одинъ, коровъ дв , подтелокъ одинъ, л тошнихъ двое,
овецъ А (4); Хома Зубовичъ, дымъ, статку маетъ: коней двое, а жеребя третее, волъ,
одинъ, коровъ дв , подтелковъ г (3), теля донское, овецъ г (3); Ондрей Игнатовичъ, дымъ,
статку въ него: коровъ дв , быкъ неукъ, подтелокъ одинъ, козы дв ; Тишко Супроновичъ, дымъ, статку маетъ: дв свирепе, жеребятъ трое неучоныхъ, волы два, корова одна,
телица третячка, теля донское, овца одна, поросятъ д (4); Свиридъ Супроновичъ, дымъ,
статку маетъ: козъ трое, болыпъ ничого не маетъ; Олекс евая, дымъ, статку маетъ: волъ
одинъ, козы дв ; Полуянопая, дымъ, статку: кобыла и зъ жеребемъ, коровъ дв , подтелковъ двое, быкъ неукъ.

1599 года.
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92. Перечневая опись бортнаго дерева кр стьянъ Ор шковскаго им нія Николая Служки.

Реешръ сшсанъя дерева бортного подданыхъ Ор шковскихъ его милости пана Миколая Служки: Селивонъ Старецъ на два камени дерева бортного маетъ сосонъч (90), дубовъ
€і (15), бчолъ £ (9); Кузьма Зубовичъ на семь безм новъ дерева бортного сосонъ кд (24),
дубъ одинъ, бчолъ в (2); Иванъ Прійма на два пуды &к (62) сосне, дубовъ и (8), бчолъ
Д (4); Евсей Шщебетовичъ на осмь безм новъ не (55) сосонъ, бчолъ пятеро; Максимъ
Просвурничичъ на полсема безм на ли (38) сосонъ; МацкоСысовичъ на одинадцать безм новъ
Ян (48) сосонъ, дубовъ дванадцать, бчолъ пятеро; Семенъ Поповичъ на два камени сосонъ
ли- (49), дубовъ s (6), бчолъ и (8); Семенъ Сошковичъ на деветь безм новъ лС-е- (49)
сосонъ, бчолъ пятеро; Ивавъ Смоляжичъ а Хома Ильачъ на подчверта каменя сосенъ 5(60),
дубовъ ді (14), бчолъ •§• (9); Иванъ а Ондрей Игнатовичи на полтора вамеия л (30) сосоиъ, дубовъ в (2). бчолъ в (2), Хома Зубовичъ на семь безм новъ еі (15) сосонъ, дубовъ
пять, бчолъ с (5); Зеновъ Кузьмичъ на подсема беза на л (30) сосонъ, дубовъ г (3),
бчолъ з (7); Олевс й Васндьевичъ на два камени | (60) сосонъ, дубовъ три, бчолъ •* (9);
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Евхимъ Ивановичъ на два камени о (70) сосонъ, бчолъ аі (11); Стефанъ а Евхимъ Назаровичи на камень £і (19) сосонъ, дубовъ три, бчолъ трое; Ёсько Стефановичъ на два
камени а (60) сосонъ, дубовъ д (4) ; бчолъ шестеро; Онтонъ, Микита а Сенько Губачи
на полтретя каменя U (64) сосонъ, дубовъ семь, бчолъ четверо; Тишко Супроновичъ на
одинадцать безм новъ ле (45) сосонъ, дубовъ. пять; Ульяна Полуяновая на пол пета безм на кд (24) сосонъ, дубъ одинъ; Оеппъ а Евило Кузьмичи на десеть безм новъ н (50)
сосонъ, дубовъ пять, бчолъ трое; Максимъ Прихожій на пять безм новъ сосонъ осмь,
бчолъ двое.
Сума дерева бортного тисеча u двое, а дубовъ деветьдесятъ чотырн.
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Отрывокъ изъ таможенной книги, въ которой записывалась пошлина съ товаровъ,
провозимыхъ на витинахъ въ Корол вецъ и изъ Королевца обратно.
Тогожъ дня. На тыхъ же витинахъ Симонъ Нахимовичъ, жидъ Кгроденскій,

прова-

дилъ муки оржаное лаштовъ f (3), нас нья ильняного лашты г (3), отъ того далъ злот.
л (1), грош, ві (12).
Тогожъ дня. На тыхъ же витинахъ

Томашъ

Меречанинъ

провадн

до Кролевца

воску каменей г (3), отъ того за мыто и за восковничъ далъ гр. кл (21).
Тогожъ дня. На тыхъ же

витинахъ

Андрей

Биливоловичъ,

м щанинъ Ковенскій,

провади съ Крояевца ор ховъ бочки Т (з), отъ того далъ гр. д (1), пен. с (5).
Апр ль кл (21)

на рат .

На вптин

Петра Бродя Томашъ Фрезъ,

м щанинъ Ео-

венскій, провади до Кролепца воску камней Пі (12).
Апр'Ьля на рат . На той же вптин

Ганусъ Колевъ, м щанинъ Еовенскій, припровадилъ

до Кролевца воску каменей п (13) ц полъ.
Тогожъ дня. На той же

витин

пани Юрьева

Золотарева

провадила

до Кролевца

нецекъ десятковъ ді (14), талерокъ тузиновъ Г (10), отъ того дала гр. А (4), пен. е (5).
Апр іь KS (26).

На витин

Кгнруля Станиславъ Ясонисъ,

м щанинъ Еовенскій,

провади до Еролевца ложовъ тузиновъ * (9), отъ того далъ пен. * (9).
Тогожъ дня. На витин
жидъ Кгроденскій,
даіъ гр. AS (36).

пана Скорульского при жит

провадилъ

Тогожъ дня. На витин

до Кролевца

нас аья

его милости Яско Вогдановичъ,

ильяного лаштовъ г (3), отъ того

Петра Нестанайтя, стырнивъ самъ есть, Воіна Шихта, м -

щанинъ Виденсвій, ировади ивъ Еролевца соли лаштовъ еі (15) и бочка в (2), отъ того
далъ здот. аі (11), гр. ка (21).
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Тогожъ дня. На той же витин Станиславъ Кгузъ, м щанинъ Ковенскій, припровадилъ соли бочовъ Г (10), отъ того далъ гр. л (30).
Апр ль кз (27). На •витие своей панъ Бернатъ Веселъ, при жит пана Скорульского, провади до Кролевца нецокъ десятковъ н (8), отъ того далъ пен. н (8).
Тогожъ дня. На ватин прежней Мисулъ Ясонисъ флисникъ
нецокъ десятки д (4), отъ того далъ пен. д* (4).

провади до Кролевца

Тогожъ дня на рат . На витіш
Kacuopa Гофмана Фидрихъ Корсакъ, м щанинъ
Ковенскій, провади до Кролевца воску кружковъ в (2) малыхъ. у нихъ важвтъ каменей
На рат . На той же витин Кондратъ Монтъ, м щанинъ Ковенскій, провади
Кролевца воску кружокъ а (1), въ немъ важитъ каменей е (5).

до

На тей же витин
Кондратъ Монтъ, м щанинъ Ковенскій, провади до Кролевца
ор ховъ бочки д (4), тарелокъ тузиновъ г (3), отъ того далъ грош, аі (11).
На рат . На той же вптин
Юрьева Золотарева, м щанка Ковенская, провади до
Кролевца воску кружковъ в (2), въ нихъ важитъ каменей ві (12).
Тогожъ дня на рат .

На витин

Валентекго Бицбера Ганусъ Стрункгъ, м щанинъ

Ковенокій, провади до Кролевца воску кружокъ л (1), въ немъ важитъ каменей г (3).
Тогожъ дня на рат . На тей же витин
Ганусъ Корсакъ, м щанинъ Ковенсвій,
провади до Кролевца воску кружковъ д (4), въ нихъ важитъ каменей Фі (19).
Тогожъ дня на рат . На той же витин Михель Шульбертъ, м щанинъ Ковёнскій,
провади до Кролевца воску кружковъ в (2), въ нихъ важитъ каменей з (7).
Рата. На той же витин Павелъ Ковель, м щанинъ Ковенскій, провади до Кролевца
воску кружковъ г (3), въ нихъ важитъ каменей •£ (9).
Тогожъ дня. На витин своей порожной Миколай Станиславовичу м щанинъ Ковенскій, провади до Кролевца ор ховъ бочки г (3), отъ того далъ гр. a ( і ) , пен. е (5).
Тогожъ дня. На той же витин Юрій Заркгъ, м щанинъ Ковенскій, провади до
Кролевца нецокъ десятковъ аг (11), тарелокъ тузиновъ м (40), а малыхъ талерокъ у
пуздр тузиновъ л (30), огъ того далъ гр. s (6), пен. в (2).
М сяца Мая г (3) дня. На витин

Фисель Лазоровпчъ, жидъ Кгроденскій. провади

до Еролевца нас нья ильняного лаштовъ А (4), отъ того далъ гр. ми (48).
Мая А (4) на рат . На витин своей Каспоръ Петровича Крикгъ Плавкусъ, м щанинъ Ковенскій, припровадилъ съ Кролевца соли лаштовъ п (13) и бочокъ ś (б).
Тогожъ дня. На витин
левскій провади

пана Андрея Юндила, при жит

его милости, панъ Яиъ Ве-

до Кролевца муки оржоное бочокъ зі (17), отъ того далъ гр. зі (17).

Тогожъ дня. На витин

порожной Жикгимонтъ Фунтанинъ, м щанинъ Ковеискій,

провадилъ до Кролевца санокъ с (5), отъ того далъ гр. а* (1).
Тогожъ дня. На витин
ховичъ

вильневецъ

маетъ

Петра Рожева при поп
товару

до

Кролевца

пана воштелнномъ Урбанъ
дробныхъ

простыхъ, мыла за вопъ ś (6), отъ того далъ гр. s (6).

речей

ботовъ,

Вудришапок*

Тогожъ дня. На витин
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порожной панъ Якубъ Речеца, м щанинъ Ковенскій, провади

до Кролевца нецовъ десятковъ

к (20), колеса д (1), ор ховъ бочокъ е (5),

отъ того

далъ гр. Г (10).
Тогожъ дня. На тей же витин Жикгимонтъ Фунтанинъ, м щанинъ Ковенскій, провадитъ до Кролевца нецокъ тузиновъ к (20), талерокъ тузиновъ і?л (21), колясъ г (3), отъ
того далъ гр. 3 (7).
Тогожъ дня. На витинахъ двухъ порожнихъ Криштофъ Гонтъ, м щанинъ Ковенскій?
дровади до Кролевца саней к (20), отъ того далъ гр. д (4).
Мая s (6) дня. На витин

Вилепской

Лавръ Ивановичъ, вильневецъ, провади

до

Кролевца мыла роботы Виленской брусковъ с (200), поесковъ скураныхъ ć (200), ковшиковъ чнрвоныхъ

московскихъ с (200), пошевовъ до ножовь

десятковъ и (8),

отъ того

далъ гр. г (3), пен. и (8).
Мая 3 (7) на рат . На витин Якуба Феркунта, Матей Яновичъ стырникъ, Ганусъ
Шильвонтъ, м щанинъ Ковенскій, прцпровадилъ съ Кролевца соли лаштовъ и (8).
На рат . На той же витин

Фидрыхъ Битнеръ, м щанинъ Ковенскій, припровадилъ

съ Кролевца соли лаштозъ в (2), а самого шипара соли бочка д (1).
Мая £ (9).
Ясвонскій

Слуга ею милости паиа канцлеровъ панъ Прнстановскій—подстаростій

былъ ириставенъ отъ его милости ііана канслера до скрынки мытное Ковенское.

На витин

Жикгимонта Фунтанина Андрій Вальнеръ, м щанинъ Ковенскій, провади-

Кролевца полотна Ковенского штукъ в (2), нецекъ тузиновъ иі (18), талеровъ тузиновъ ći (15), отъ того далъ гр. аі (11).
Тогожъ дня. Баленсъ Светюнъ, Ковнянинъ, провади до Кролевца талеровъ древяныхъ
тузиновъ рп (180), нецокъ десятковъ з (7), колясъ 1 (5), отъ того далъ гр. кд (24),
(4).
пен. А (4).
(4)
Тогожъ
дня. На витин пана Адама Хребховича при жит его милости флисници,
м ли муки бочокъ 4 (9), отъ того дали гр. & (9).
Мая Т (10). На витиа

Яхима Банка Якубъ Давыдовичъ,

жидъ Кгроденскій, про-

вади до Кролевца наі Ьнья ильняпого лашть л (1), скуръ ЯЛОВИЧИХЪ Д (4), отъ того далъ
гр. ві (12), пен. Д (4).
Тогожъ дня. На витинахъ Яна Гордеевича

и на своихъ властный, витинахъ^ панъ

Войтехъ Пешко—подстаростей Несввжсий провади до Кролевца попелу лаштовъ и (50),
отъ того далъ мот. 3 (7), гр. лз (36).
Тогожъ дня. На витинахъ фрахтованыхъ пяти Ганусъ Рента, м щанинъ ВиденскШ,
п овади до Кролевца попелу лаштовъ іі* (89),

поташу бочокъ и (50), рахуючи по дв

Точки за лаштъ одиаъ, отъ того далъ злот. сі (15), гр. ві (12).
Тогожъ дня. На тыхъ же витинахъ Остафей Кудаскій зъ Кгродна провади

до Кро-

левпа свуръ яловичихъ рв (102), отъ того далъ гр. н (8), пен. д (4).
Тогожъ дня. На витин

пана Троцкого при яшт

его милости Симонъ Нахамовичъ,

ъ Кгроденскій, провади до Кролевца нас вья идьяного лаштовъ с (5)
того даіъ злот. д (1), гр. s (6).

и полъ,

отъ

-
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На. той же витин Яцко Богдановичъ, жидъ Кгроденскій, провади до Кролевца скуръ
сырыхъ яловичихъ великихъ и малыхъ рч- - (199), отъ того далъ злот. л (1).
Мая лі (11). На виткн

при товарахъ Виленскихъ

стырникъ м лъ ильну каменей

в (2), отъ того далъ гр. д (1), пен. •©• (9).
Тогожъ дня. На витин своей Янъ Матеевичъ, м щанинъ Ковенскій,
Кролевца нецокъ десятковъ й (6), отъ того далъ гр. л (1), пен. в (2).

провади до

Тогожъ дня; На витин Яна Ведя, при товарахъ Виленскихъ, Жикгимонтъ Фунтанинъ, м щанинъ Ковенскій, провади до Кроловца санокъ к (20), отъ того далъ гр. д (4).
Тогожъ дня. На витин Яна Едя, стырникъ Мартинъ Богдановичъ, самъ шипаръ
единъ, м щанинъ Ковенскій, припровадилъ съ Кролевца соли лаштовъ к (20).
Тогожъ дня. На ватинахъ своихъ ей малость пани Адамовая Шабловская
до Кролевца попелу лаштовъ | з (97), отъ того дала злот. 4-\ (19).

провади

Тогожъ дня. На витин Каспоровое Пусовоистевое Янъ Коздевскій, м щанинъ Ковенскій, проваіи до Кролевца нецокъ десятковъ Г (10), отъ того далъ гр. в (2).
Тогожъ дня * ) . На витин Каспора Кгроса Абрамъ Майковичъ, жадъ Кгроденскій,
провадплъ до Кролевца нас нья ильяного лаштъ д (1), муки полтора лашта, отъ того
далъ гр. si (16).
Тогожъ дня на рат . На витин Каспора Генина, стырникъ Матысъ Миколаевичъ,
Кгрикъ Милкожинтъ, м щанинъ Ковенскій, припровадилъ съКролевца соли лаштовъ зі (17).
Тогожъ дня на рат . На витин Кгрикга Мелколжентя, стырникъ Янъ Уласъ, Ганусъ
Стрункъ, м щанинъ Ковенскій, припровадилъ съ Кролевца соли лаштовъ аі (11) и полъ,
а самъ шипаръ Кгрикъ Мелкожинтъ маегъ соли лаштовъ •& (9).
Тогожъ дня на рат . На витип Фунтунъ Бейнера, стырникъ Ватысъ Мазодовичъ,
Янъ Наркунтъ, м щанинъ Ковенскій, припровадидъ съ Кролевца соли лаштовъ в (2).
Тогожъ дня на рат . На витин Урбана Мартиновича, стырникъ Венславъ Лавриновичъ, Ганусъ Фокгель, слуга пана Яхима Банка, м щанина Ковенского, припровадилъ
съ Кролевца соли лаштовъ еі (15) и бочокъ ?і (15).
Мая в'і (12) на рат . На ватин

Каспора Кгроса, стырникъ Нецкунокъ Кгрикгоръ,

Сеиенъ Ивановичъ, м щанинъ Впленскій, провадилъ съ Кролевца соли лаштовъ 3 (7).
На рат . На той же витин

сей самого шипора Каспора Кгроса, м щанина Ковен-

ского, соли лаштовъ з (7).
Тогожъ дня.
провадилъ

На витин

Фронта Пунпута

Фишель Лазоровичъ,

жидъ Кгроденскій,

до Кролевца нас нья ильяного лаштовъ в (2) и бочокъ А (4),

отъ того далъ

гр. дай (48).
Тогожъ дня на рат . На витинахъ двухъ Берната Веселя, стырникъ Щанконисъ, Матюкъ а Матусъ Годысъ, Юрей Дедвинъ, м щанинъ Ковенскій, припровадилъ съ Еролевца
соли лаштовъ ві (12).
*) Противъ этой статьи на еторон ириинсано: „Мука зостала у Еова , только 4 бочки вышао".

На

рат . На тей же витин
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Войтехъ Бернатъ, м щанинъ Еовенскій, припровадилъ

съ Кролевца соли лаштовъ и (8), а самого шипара Берната Веселя соли латтовъ Г (10).
Тогожъ дня на рат .

На витив

Андрея Ковелы

стырникъ Урбанъ Чейда

самого

шипара Андрея Ковелы припровадилъ соли лаштовъ Г (10).
Мая ві (12). На витин Станислава Сайковского стырникъ . . . Михайло Савинъ,
м щанннъ Менсвій, провади съ Кролевца соли лаштовъ аі (11), олову детнаровъ ді^ (14)
и фунтовъ лс (35), скла скринь к (2), рыжу камени в (2), купорвасору каменей в (2),
близереи (бразиліи) чирво(ное) и бурнатное камень л (1), м ди старое камени в (2), с рки
каменей Ді (14), розинокъ кошъ а (1), фикги кошики в (2), скринечекъ малыхъ подпилковъ
ві (12), гунекъ простыхъ тузиновъ в (2), гвоздья малого поб ляного шесть тысечей, отъ
того далъ злот. S- (9), гр. К£ (25).
Тогожъ дня. На витин пана Гануса Читки при попел пана Кляусовомъ Каспаръ
Войтеховичь, м щанинъ Ковенскій, провади до Кролевца колесокъ г (3), отъ того далъ
гр. а (1).
Мая Ді (14) на рат . На витин
вичъ

Петръ Вилимъ,

Андреевое Довковоей,

м щанинъ -Ковенскій, припровадилъ

стырникъ Юрей Дыльникосъ Кролевца

соли лаштовъ

s (6), а самого шипара соли бочка а" (1).
Тогожъ дня на рат .
лисъ

На витин

Антона Хригцоновича,

Якубъ Наркунтъ, м щанинъ Ковенскій, припровадилъ

стырникъ Петръ Петрикосъ Кролевца соли лаштовъ

ĆI (15) и бочокъ Ді (14).
Мая

еі (15) на рат . На витинахъ Грикгора Шавкутя, стырникъ Балтромей ПІол-

куносъ и Юрей Бузиче, самого шипара Илавкутя, м щанина Ковенского,

припровадилъ

съ Кролевца соли лаштовъ кд (24).
Тогожъ дня на рат . На витин
тысъ Либнеръ,

Каспара Геника

м щанинъ Ковенскій, провади

стырникъ Павелъ Ецкунисъ, Ма-

еъ Кролевца соли лаштовъ Ті (13) и бо-

чокъ дг (14).
Тогожъ дня. На витин

Валя Кравца при попел

пана Клауса, Фидрыхова ІДтынер-

беркова, и щанкаКовенская, припровадила до Кролевца нецекъ тузиновъ fr (14),

тале-

ровъ тузиновъ г (3), ложокъ копъ в (2), колясъ г (3), отъ того далъ гр. п (13).
Тогожъ дия. На витин

Миколяя Бадтромеевнча стырникъ Янъ Томашевичъ, Фронцъ

Пунпутъ, м щанинъ Ковенскій, припровадилъ съ Кролевца соли даштовъ зг (16),
мого шипора Миколая соли бочка л (1),
Тогожъ дня. На внтинахъ

гр

а са-

. г (3).

пана Еноха Ковачжнского Яиъ

едоровичъ,

слуга пана

Ковачинскаго, провади до Кролевца муки бочокъ ІА (64), отъ того далъ злот. а (1),
гр. А (4).
Тогожь дня на рат . На витин
пана Крышпива стырникъ Лавринъ Отанюлисъ,
Андрысь, писарь Ковенскій, припротадилъ съ Ероіевца соли лаштовъ и (18) м бочокъ
Ті (13).

На рат . На той же ввтин Каспаръ Войтеховичъ, м щанинъ КовенсвіІ, припровасъ Кролевца соли лаштовъ в (2) и бона л (1).
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Maasi (16). На витин Миколая Игнатовича Несвиженина Янъ Б льскій, зъ Кгродна
м іп,анинъ, провадилъ до Кролевца жита бочокъ тл (330), нас нья ильняного бочЬкъ'€і (15),
отъ того далъ злот. е (5), гр. ж (45).
.
. . .
•
. *< ,
Тогожъ дня на рат . На витин Юрья Веселя стырникъ Францъ Повилонисъ самого шипара пана Юрья Веселя, припроводилъ соли лаштовъ и (8).
• ; • '
Тогожъ дня на рат . На витин Юрья Веселя стырникъ Андрей Паветрисъ самого
шнпара пана Юрья,Веселя, м щанина Ковенского, припровадилъ съ Кролевца соли лаштовъ и (8) и бочокъ д (4). •'•'•'••
На витинахъ своихъ его милость панъ Григорей Абрамовичъ провади до Кролевца
муки оржаное лаштовъ . . . , полотна сурового локоть ў (400), хм лю каменей л\ (40),
отъ того далъ злот. а (1), гр. si (16), пен. и ($).
Тогожъ дня. На витинахъ пана Криштофа Зеновьевича при товарахъ его милости
Жикгимонтъ Фунтанинъ, м щанинъ Еовенскій, провадили до Кролевца колесъ е (5), отъ
того далъ гр. а (1).
Тогожъ дня на рат . На витии Томашевое Шабловское, стырникъ Якубъ Валентыневисъ, самое шипарки, м щанки Ковеиское, припровадила съ Кролевца соли лаштовъ -& (9).
Тогожъ дня. На той же витин Томашъ ІНарковичъ, м щанинъ Виленскій, провадилъ
съ Кролевца соли лаштовъ ді (14) u бочовъ 1 (5), отъ того далъ злот. Г (10), гр. ме (45)«
Тогожъ дня на рат . На витин Андрея Едбы стырникъ Станюль Добкуносъ самого шипора Андрея Едбы, м щанина Ковенского, припровадидъ соли лаштовъ € (5) и
бочокъ ді (14).
.На рат . На той же витан Бернатъ Матеевичъ, м щанинъ Ковенскій, припровадилъ
съ Кролевца соли лаштовъ •& (9) и бочокъ Ь (15).
На рат . На той же витин Валентей Матеевичъ Кгарчаръ, м щанинъ Ковенскій,
припровадилъ съ Кролевца соли лаштовъ в (2) и бочокъ в (2).
Тогожъ дня. На витин своей властной его милость панъ Павелъ Езерскій провади
съ Кролевца соли лаштъ л (1).
На той же витин панъ Мартинъ Езерскій провадилъ съ Кролевца соли лаштъ а (1).
Съ той соли ^выпущоно ихъ милость на потребу дворную подъ лашта, отъ того далъ
злот. а (1),; гр. 3 (7), иен. с (5).
Тогожъ дня. На витин Яхима Винка Блажей Вековичъ, м щанинъ Ковенскій, провади до Кролевца нецокъ тузиновъ п (13), талерокъ малыхъ тузиновъ еі(1б), колеса л (1),
отъ того далъ гр. с (5), пен. а (1). ' •
•г
Тогожъ дня. На витин Миколая Несв жика Явубъ Нездеръ провади до Кролевца
смолы лаштовъ в (2), отъ того далъ гр. i (10).
Тогожъ дня на рат . На витин его милости пана воеводы Берестейского Балтромей
Плаввутъ, м щанинъ Ковенскій, провади до Кролевца пачшаъ коп* г (3), огь того далъ
гр. д (4), пен. с (5).
На то! же витин
отъ того далъ гр. & (1).

Балтромей Беринкишкисъ провади до Кролевца колясь с (б)і

- 651 Мая иг (18). На витин своей Омельянъ Купріяновичъ, войтъ Слуцкій, !провадй до
Кролевца чрезъ слугу своего Саву Тишковича товару своего: воску штукъ А (4), въ нихъ
важитъ каменей р -Т (119), лою шмальцованого фасъ ні (18) и следёвокъ -е- (9), въ нйхъ
важитъ каменей р \ (640), юхти всее паръ фке (525), скуръ дубленыхъ рі (110), якелъ
іаштовъ в (2) и полъ, отъ того далъ злот. еі (15), гр. къ (29).
Тогожъ дня. На витин Матея Ламана фрахтовной панъ Сава Купріяновичъ, войтовичъ Слуцкій, провади до Кролевца презъ слугу своего Ивана Макаровича іохти Слуцкое паръ тві (312), лою шмальцованого фасъ лі (11), въ нихъ важитъ каменей ўкв (822),
якелъ або пшона фасъ ні (18), въ нихъ.бочокъ краковекъ ог (73), отъ того далъ злот.
и (8), гр. лв (32), пен. s (6).
Тогожъ дня. На той же витин Игнатъ Юрьевичъ, м щанинъ Слуцкій, провади до
Кролевца юхти Слуцкое паръ р | (160), юхтн малое телятинъ паръ ке (25), полотна
простого тысечей Г (10), лою шмальцованого каменей ро (170), футеръ б льихъ фарбованыхъ £ (9), волк'овъ ś (6), отъ того дадъ злот. с (5), гр. нд (54).
На той же витин

Евсей Мартиновичъ, м гцанинъ Слуцкій, провадилъ до Кролевца

козлинъ шесть лотъ (сотъ?), полотна простого ^л (1000), волковъ кл (21), отъ того далъ
злот. л (1), гр. ле (45).
Тогожъ дня. На той же витин Павелъ Григорьевичъ, м щанинъ Слуцкій, провадилъ до Кролевца юхти паръ р (100), а малое юхти телятинъ паръ н (50), сарнинъ ди
кихъ ў (400), лосинъ Г (10), ланетинъ и (8), полотна простого локоть ^в (2000) . . .
од (71), отъ того далъ злот. г (3), гр. MS (46), пен. s (6).
Мая ^і (19). На витин Гану ca Штырка Лянцфлотъ Фундорфлотъ, м щанинъ Виленскій, провади съ Кролевца соли лаштовъ Г (10), следи лаштовъ г (3), цукру фарину
бочка л (1), въ ней важитъ каменев ді (14) и фунтовъ Г (10), розинокъ дробныхъ бочка
а (1). въ нихъ каменей Г (10) и фунтовъ Т (10), кмину бочка а (1), въ ней важитъ
каменей Т (10) и фунтовъ ні (18), анижу бочка а (1), въ ней важитъ каменей & (9) и
фунтовъ Ді (14), цукру конару бочка а (1), въ ней важитъ каменей Г (10) и фунтовъ
к (20), въ той же бочц перцу турецского фунтовъ к (20), розинокъ ведивихъ бочвн
в (2), въ нихъ кошовъ Т (10), отъ того далъ злот. Г (10), гр. кд (24).
Тогожъ дня на рат . На вйтин

Езофа Петровича

стырникъ Матюль

Сполонисъ,

самого шипара Езофа, м щанина Ковенского, припровадилъ съ Кродевца соли лаштовъ
аі (11) и бочка Й (1)На рат .

На тей же витин

Юсть Весель, и щанпнъ Ковенсвій, припровадилъ съ

Кролевца соли лаштовъ с (5).
На бат

Ковенскоиъ Урбанъ Вудрыяновичъ,

м щанинъ Виленскій, провадилъ $ Ш ъ

ведінхъ въ чотырехъ полкинкахъ захтаковъ в (2), отъ того далъ гр, дв (32).
Мая к а (21). На внтин своей пааъ Вогданъ Михайлович, войтовичі СіуцкЙ, провади до Кролевца воску вружковъ г (3), въ нихъ важитъ каменей ч (90), лово шмальцованог'о $асъ к-@> (29), в* нихъ важитъ каменей $йл (581), еще юю след воі ś (б), въ
іихъ важитъ ваменей М (42), юхта Олуцшое паръ $ (50Ó)', телітіі юхти надое Шр%

*
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eg (260), а зопсованыхъ скуръ юхти іів (22), скуръ дубленыхъ о (70), пшона лаштовъ
в (2) и полъ въ бочкахъ ді, (14), перья жоравлего за грошей д\ (40), отъ того далъ
злот. йі (18), гр. Ді (14).
;
Тогожъ дня. А пшпаръ его милости Богданъ Селивоновичъ товару своего полотна
грубого локоть д (4) тысечн и триста шестьдесятъ локоть, скуръ дубленыхъ 6 (70), рогожъ см (240), отъ того далъ злот. а (1), гр. ві (12).
Мая кв (22). На витин Киршпина, стырникъ Меркинисъ Юркгисъ,. Урбанъ Юрьевичъ Собачинъ, м щанинъ Виленскій, провади съ Кролевца соли лаштовъ к (20), отъ
того далъ злот. еі (15).
Тогожъ дня на рат . На витин Печукги, стырникъ Якубъ Чартомеевичъ, Фронцъ
Пунпутъ, м щанинъ Ковенскій, припровадилъ съ Кролевца соли лаштовъ ві (12) и бочокъ ді (14).
Мая кг (23) на рат . На витин Якима Ванька, стырникъ Стась ІПтурасъ,
шипара Яхима Ванька, припровадилъ съ Кролевца соли лаштовъ śi (16).
На рат . На витин Яхима Ванька, стырникъ Янъ Войткунасъ,
Яхима Ванька припровадилъ съ Кролевца соли лаштовъ śi (16).

самого

самого шипара

На тей же витин Давринъ Ивановичъ, м щаиинъ Виленскій, провади
рыбъ вялыхъ копъ вт (12), отъ того далъ гр. s (6).

съ Поморья

Мая кс (25). На витин Мартина Едяжинтя, стырникъ Павелъ Юркгелисъ, Матысъ
Керновишкисъ, м щанинъ Виленскій, проізадитъ съ Кролевца следей лаштовъ г (3)
u бочокъ s (6), отъ того далъ злот. а (1), гр. кд (24).
Мая

KS (26) па рат . На витин

Франца Боникишка Янъ Кромедентысъ, м щанинъ

Ковенскій, провади до Кролевца воску кружгсовъ с (5), въ нихъ важитъ каменей -©• (9)
и полъ.
Тогожъ дня на рат . На той же витип Василь Матеевичъ, м щанинъ Ковенскій,
провади до Кролевца воску вружокъ а (1), въ немъ важитъ каиеней с (5) и фунтовъ Т (10).
Тогожъ дня. На витин Юста Веселя Шиманъ Нахимовичъ, жидъ Кгроденскій, провади до Кролевца жита бочокъ \ (400), отъ того далъ злот. ś (6), гр. м (40).
Тогожъ дня. На той же витин
тотъ же Шиманъ Нахимовичъ, жидъ КгроденскШ,
провади до Кролевца нас нья ильняного бочокъ лз (36), отъ того далъ гр. лз (36).
Тогожъ дня. На витинахъ двохъ Юсть Веселя Яцско Вогдановичъ, жидъ Кгроденскій,
провадилъ до Кролевца жита бочокъ осьмьсотъ, отъ того далъ злот. п . ( 1 3 ) , гр. к (20).
На рат . На витинахъ своихъ Янъ Попининъ, стырникъ Валисъ Шейнелисъ, самъ
шипаръ Янъ, м щанинъ Ковенскій, провади до (Кро)левца воску у двухъ кружкохъ каменей Д (4) и полъ.

.

Мая ки (28) на рат . На витин Еронима Кгидля, стыриикъ Чапосъ, бояринъ самого шипора Еронима Кгидля, м щанина Ковевсвого, прмпровадилъ съ Кролевца соли
лаштовъ з (7).
.
. . , ' - . . '
Тогожъ дня на рат . На той же витан Гааусъ Колевъ, м щаниаъ КовенсЕІІ» припровадилъ соли лаштовъ д (4).
,
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На рат . На витин Петра Бройдя стырникъ Банисъ Крожусъ самого шнпара Петра
Бройдя, м щанина Ковенского, припровадилъ соли лаштовъ г (3).
Тогожъ дня на рат . На тей же витин

Юрьева Золотарова, м щанка Ковенская, .

провадила соли полъ лашта.
На тей же витин его милости панъ воевода Троцвій провадити рачи съ Кролевца
соли лаштовъ еі (15) и полъ, сдедей бочокъ s (6).
Тогожъ дня на рат . На витин Берната Веселя стырникъ Миколай Жиделисъ самого шипара Берната Веселя припровадилъ съ Кролевца соли лаштовъ и (8) и бочка а" (1).
На двухъ витинахъ Юрья Веселя, стырницы Петръ Лавриновичъ а Кричъ, Юрей
Лодвинъ, м щанинъ Ковенскій, маетъ соли лаштовъ д (4).
Тогожъ дня на рат . На витинахъ двухъ пана Юсть Веселя тыхъ же витинахъ Янъ
Матеевичт-, м щанинъ Ковенскій, припровадилъ съ Кролевца соли лаштовъ е (5).
На рат . На тей же витин Жикгимонтъ Фунтанинъ, м щанинъ Ковенскій, припровадилъ съ Кролевца соли бочку д (1).
На рат . На витин своей, стирникъ Янъ Сп ла, панъ Бернатъ Весель, м щанинъ
Ковенскій, припровадилъ съ Кролевца соли лаштовъ и (8).
На тей же витин Матей Пётровичъ, м щанинъ зъ Мостовъ, провади съ Кролевца
рыбы вялое подлое бруйсу копъ м (40), отъ того далъ гр. е (5).
Мая к^ (29) на рат . На витин своей Андрей Шрама, м щанинъ Ковенсвій, припровадилъ съ Кролевца соли бочку л (і).
Тогожъ дня на рат . На витин Каспора Гофмана, стырникъ Валисъ Бузичей Тыв совая Екгердова, м щанка Ковенская, припровадила съ Кролевца соли лаштовъ i (10).
Тогожъ дня. На витинахъ своихъ двухъ Богданъ Омельяновичъ, протопоповичъ Сдуцкій провади до Кролевца презъ слугу своего Григорья Микитского товару своего, то есть
яветь або пшона фасъ великихъ и малыхъ солянокъ, въ нихъ лаштовъ ді (14), лою фасъ
великихъ и малыхъ солянокъ вшиткихъ £і (19), въ нихъ важитъ каменей $м (540), юхтн
Московское и Слуцкое наръ шесть сотъ, еще маетъ тыльцовъ телячьихъ малыхъ спи (288),
отъ того далъ злот. йі (18), гр. нд (54).
Тогожъ дня на рат . На витин пана Кришпина, стырникъ Матюль Майшимаеъ, Кондратъ Монть, м щанинъ Ковенскій, припровадилъ съ Еролевца соли лаштовъ зі (17),
На рат ^ На тей же витин самого шипара пана Кришпина соли лаштовъ Т (3).
На рат . На тей же витин Антоней Хрищоновичъ, м щанинъ Ковенсвій, припровадилъ съ Кролевца соли бочку д (1).
На рат . На витин своей, стырникъ Матюль Станонисъ, Валентей Бичиберъ, м щанинъ Еовенскій, припровадилъ съ Еролевца соли лаштовъ Г (10).
Тогожъ дня на рат . На той же витин Андрей Едба, м щанинъ КовенскШ, припровадилъ съ Еролевца соли лаштовъ ? (3).
.
На той же витин Явубъ Лавриновичъ, м щанинъ Ковенскій, припровадилъ съ Кролевца соли лаштовъ А (4) и полъ.
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Мая л (30). На витинахъ двухъ фрактовныхъ Симонъ Нахимовичъ, жидъ Кгроденскій, провади до Кролевц,а жит£ бочокъ ;осьмисотъ, отъ того далъ злот. гі (13), гр. к. (20).
На рат . На тей же витин

Юрей Весель, м щанинъ Ковенскій, провади до Кро-

левца. воску кружковъ с (5), въ нихъ важитъ каменей к (20).
На витин

Миколая Рекгеля Якубъ Давидовичъ, жидъ Городенскій, провади до Кро-

левца л нас нья ильняного бочокъ ві (12), отъ того далъ гр. ві (12).
І'І

Мая ла (31).і На витин

фрактовной пана Юрья Гелерта

панъ Иванъ Торасовичъ,

бурмистръ Кгроденскій, провади до Кролевца жита бочокъ f (300), отъ того далъ гр. е (5),
а шипаръ маетъ талерокъ малыхъ тузиновъ с (5), отъ того далъ гр. с (5).
,,|,

Іюнь 4.(1) дня. На витин

.Жикгиионта Фунтаннна панъ Янъ Жирунскій маетъ до

Кролевца жита бочокъ ў (400), отъ того далъ злот. s (6), гр. Ж (40).
, ,

На витинахъ своихъ пяти ее милость пани Криштофовая Вольская, подстолиная ве-

ликого князства Литовского, провади съ Кролевца соли лаштовъ с (5) и бочокъ ді (14),
следей бочковъ I (5).
Выпущено на потребу ей милости домовую соли бочокъ ді (14) и следей бочокъ с (5),
а отъ того дала злот. г (3), гр. ме (45).
Іюнь в (2) дня. На витин Явуба Станиславовича, стырникъ Валисъ Станюлисъ, его
милость панъ Жардецкій съ подъ Шерешова провадилъ съ Кролевца соли лаштовъ i (10),
отъ того далъ злот. 3 (7), гр. а (1).
На рат .

На тей же витин

Янъ Пугачъ,

м щанинъ Ковенскій, припровадилъ съ

Кролевца соли лаштовъ 7 (3).
Тогожъ дня. Ее милости пани Малецкая маетъ скрыней и (8) скла, отъ того дала
грошей śi (16).
На витин Мартина Шолтоноса, стырникъ Петръ Баненисъ, Фронцъ Едюнисъ, м ща;
нинъ Виленскій, провади съ Кролевца соли лаштовъ Ді (11), отъ того далъ злот. и (8),
грошей еі (15).
На тей же витин

Чааъ Жасела, м щанинъ Виленскій, провади съ Кролевца следей

даштъ а (1). ,

.

:, На витинахг своихъ трохъ его милость павъ Андрей Юндилъ провади съ Кролевца
преаъ слугу своего Марка Слодковского соли лаштовъ ві (12)

и бочокъ t (10),

следей

бочки в (2). Съ того выпущено на потребу его милости домовую солилаштъа (1), следей
бочки в (2), а отдалъ злот. и (8), гр. ш
. Съ того выпущено
грошей лз (36).

(45); а пана Яна Оленского соли лашт

на потребу его милости дворную соли

бочовъ А (4),

а (1).

а отдалъ

А флисницы маютъ соли лаштовъ в (2) и бочка 4 (1), отъ того дали

8лот. 4 (1), гр. дг (33).

На витинахъ своихъ двухъ его милость Стааиславъ Лясецкій провади съ Кролевца
.сцли лаштовъ к (20). Съ того выпущено на потребу его милости домовую соли по&ъ
лашта, а отдалъ злот. ді (14), гр. Л4 (31); а сшрницк и молодцы маютъ соли лашгь4(1)»
огь того дали гр. »* (46).
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Тогожъ дня. На витин Войтеха Бейнарта Валисъ Дукашевичъ, м щанинъ Ковенскій, провади до Кролевца нецекъ тузиновъ к (20), талеровъ деревяныхъ тузиновъ с i (15),
отъ того далъ гр. д (4), пенез. е (5).
На рат . На витин Сайковского стырникъ саиъ самого шипара припровадилъ сь
Кролевца соли лаштовъ в (2).
Тогожъ дня. На витин своей его милость панъ Кондратъ Мелешко провади съЕролевца соли лаштовъ и (8).
На витин Миколая Жомойтина, стырнивъ Станиславъ Рудисъ, Якубъ Плотъ, м щанинъ Ковенскій, припровадилъ съ Кролевца соли лаштовъ Г (10).
На той же витин Юрей Мартиновичъ Фурманъ, м щанинъ Ковенскій, припровадилъ
съ Кролевца соли лаштовъ г (3); а самого шипара Миколая Жомойтина соли лашт. в (2).
Тогожъ дня. На витин Миколая Рекгеля Езофъ Яновичъ, м щанинъ Виленскій, провади съ Кролевца соли лаштовъ лі (11), отъ того далъ злот. и (8), гр. еі (15).

I.

УКАЗАТЕЛЬ
л и ч н ы х ъ и м Е н ъ.

Абрамовичу панъ, 399.
— Мац й, маіоръ войскъ Лит., 447.
— Станиславу 449.
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Бурта Амброжей, 234.
— Мацей и Епииахъ, бояре, 234.
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— Шимонъ, 477.
Вухов цкій Остафій, войтъ Кобринскій, 557.
— Щефанъ, 265.
Вуховичи, 197.
— Явъ, войтъ, 293, 638, 640.
Вуч чъ Лукашъ, бояринъ, 505.
Боговитнны Шумбарскіе, Вацлавъ, Николаи, Янъ,
Быстрицкі мельники, 559.
336, 337, 338.
Выхов цъ Андрей М леховичъ, 327.
Богуславскій, 434.
Б ганскі Ярошъ, Станиславъ, Вацлавъ и ДриВогуш вичъ Роиашко, бояринъ, 446.
штофъ, 3!)6, 399.
Вогупгь Феодоръ, войскій Новгородскій, 444.
В л внчъ Венцлавъ, 502.
— Флоріанъ, 492.
Войц хъ, старостичъ Жмудскій, 354.
— Ядвига Потребковна, 325.
— Криштофъ Яновичъ, подсудокъ, 238, 266,
Волонди, бояре, 605.
353, 413.
Бона, королева польская, 31, 557.
— Юрій Мартиновичъ, 502.
Бонав нтура, ксендзъ („князь"), плебанъ въ Вел.
В ликовичъ Андрей, подсудокъ Опш., 622.
Солыпникахъ, 6.
В дозоръ Станиславъ, подкоморій Упитск., 548,
Ворейша Федоръ, 468.
551.
Борковскій Станислав?., 527.
В нк вичъ Марцинъ, бояринъ, 314, 330.
Воровскій Георгій, 313.
Б ешц Арцюхъ, бол ринг, 235.
— Илья, подстаростій, 45.
Вялозоръ, панъ, 295.
— Юрій князь, тивунъ Коршовскій, 77.
— Аитоній Монтвидъ, 479.
Вортковичъ Станиславъ, 500.
Сганаславъ Явоввчъ, судья, 348.
Вортошевичъ Станиславъ, 6.
Вяльскій Янъ Шиноаовичъ, 526.
Вотвнн Исаакъ, боярипъ, 4G7.

Вавржнн цъ, прокурор», 46.
Вагановскій АлвЕсандръ, варшалокъ господарСЕІЙ,

-г

194.

Ивеиъ войскіі Каиеаидкіі, 194,

Ваишовскій Григорів, щйшШ Ęepectelcwe, 194»
—
еодоръ, 194.
,
Щттт
ь.Шт^Ь
пррвяд, сулаМявс^, *»+•
Васжл вмта Троршъ, во|ть .npfoeiłl, 6«2

-
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Васк вичи Петръ и Мвволай, земянеЖоиоитскіе, Войниная Гальшка взъ Кестортовъ, 531Войнятовичъ Янъ Балтроыеевичъ, 238.
267, 271.
Войт ховнчъ Юрій, возный, 280.
Васковичи Петръ и Андрей, бояре, 233.
Войц ховичъ Себастіанъ, 463.
Васневичъ Едвига, 350.
Войпшаръ Геліашъ, 507.
В л вскій Янъ, 646.
— Сымонъ, 507.
Венцвовичъ Венцлавъ Юрьевичъ, 275, 276.
Волковицкій Стецко, 195.
Венцковскій Войтехъ, 608, 615.
Волкъ Беняшъ, шляхтичъ, 365, 368.
В рбовскій Станиславъ, 591.
— Павелъ, 507.
Верховскій Станиславъ, 364.
Вес ловскій, панъ, 308.
— Станиславъ, возный Минск., 633.
— Бальцеръ, подстароста Волковыскій, 351. Волм нскій Юрій, староста Упитскій, 265, 526.
— Альжбета, жена его, 351.
Володковичъ Мартинъ, судья Манскій, 369.
— Валентый, 301.
Волловичъ Бенедиктъ, президентъ суда, 274.
Вес лъ Бернатъ, 646.
— Григорій староста Мельницкій, 180, 392.
В чорская Софья, 232.
— Остафій, маршалокъ в писарь господарсвій
Вивиловичъ Станиславъ, возный пов. Ошм., 396.
21, 232, 275, 276.
Видискій Станиславъ Станиславовичъ, 539.
— Романъ, староста Рогачевскій, 541.
— Миколай, 539.
— Семенъ, 380.
Вивкгирдъ Явъ Миколаевичъ, судья зеискій
— Ярошъ, писарь, 389.
Упитскій, 257, 349, 350, 527.
Волч къ Ярошъ, 492, 493.
Винк вичи, бояре, 522.
Волчекъ Юрій Якубовичъ, 20.
Винко Таврило Ивановичъ, земянинъ.
Волчковичъ Юрій, 20.
— Григорій, Иванъ, Миколай, 272, 273, 274. Вольга цъ Богушь, бояринъ, 446.
Вистицкій Ярошъ, 448, 449.
— Станиславъ, войтъ, 56.
Витунская Зоф я Яновна, 518.
—
еодоръ, бояринъ, 234.
Витунскій Ольбрахтъ, 520.
Вольнисъ Езофъ, бояринъ панцерный, 622.
Вихоровскій Касперъ, 368.
Вольская Криштофовая, подстоя. Вел. кн. Лит.
Внншев цкая Анна, Старостина Лидская, 1.
654.
Марина Михайловна, 510.
ВОЛЬСЕІЙ Казиміръ, скарбникъ Новогродскій, 365,
. Зофія Михайловна, 510.
369.
Вишневецкій Конст. Константиновичъ, князь,
— Станиславъ, 247, 256.
623, 627.
— Янъ, 501.
.
Михайло Михайловичу князь, 510, 511. Ворловцы, бояре королевскіе, 278.
Никол. Семеновачъ, князь, 1.
Ворон цкій Василій, 370.
Влошекъ Захарій, 58, 61.
Вробл всвій Феликсъ, роти. пов. ВПЛЬЕОИ., 377.
— Станиславъ, 33, 46, 47.
Выгнанскій, 434.
Внукъ-Подгородинскій, 450.
Выговскій Яковъ, 296.
Внучек* Янъ Станиславовичъ, 354.
Выдеровскін Касперъ, шляхтичъ, 365.
Водорацкій Адаиъ, 540.
Выдра Станиславъ, хоружичъ пов. Еовен., 452.
Война Бартошъ, 187.
— Янъ, хоружій Ковенскій, 257.
— Гавріиаъ, секретарь короля его н., 227.
Высоцкій, 41 ?, 429.
— Григорій, войскій Городенсвій, 227.
Выпшнскій Янъ, бояринъ шдяхтичъ, 372.
— Лавринъ, пис. его кор. лил. 180, 185, 227. В ковичъ Янъ Мартиновичъ, 265, 413, 414.
Сииеонъ, тивунъ земли Жом. 161, 175, В рбовскій Касиеръ, 189.
227, 231, 503, 504.
В рчанинъ Юрко, 473.
— Явъ, 203. •
В тринскій, панъ, 160.
Война-Пляхта, и щннниъ ВалеискШ, 645.
Вязевичъ Григорій, подсудокъ Мин., 369, 498.
Войиа-Соколъ, староста Ожскій, 227.
Вязовігіевна Настасія, atoua Рогозы, 4.
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Г.
Гаврилович1!., 316.
Гайко Янъ, 506.
Гармановичъ Макаръ, 561.
ГарновсЕІ , 188.
Гатовскій Шимонъ, 479.
Гаштольдъ Ольбрнхтъ, 232, 233.
Гвозницкі , бояре, 71..
Гедройть Мальхеръ, бискупъ Жомойтскій, 191.
Г дройцскіе бояре, 289.
Генрихъ, король иольскій, 563.
Германовичъ Андрей, 493.
Германъ, поиъ Спассній, 49.
Гивойна Криштофь, 631.
Гисспанъ, ксендзъ Порудоминскій, 157.
Гладкій Стефанъ, писарь, 5, 369, 493, 631.
Глуховскій Якубъ, урядникъ, 182.
Гл бовичъ Иванъ Юрьевпчъ, воевода Виленскій,
5, 6.
— Янъ, подскарбій вел. кн. Лит., 312.
— каштеляііъ Минскій, 232.
— Кристина Яновна, 5.
Гл бовичъ, 398.
Гл бовъ Стефанъ, писарь, 368.
Гноенскій, панъ, 154, 155.
Гноннскій Матфей, боярннъ нутний, 226.
— ,Евхиыъ, 226.
Говтвидъ Янъ, 501.
Годкинскш Богданъ, подстолій Город., намененый архимаидритъ Браславскій и Городенскій, 227, 231, 389, 393.
Голка Янъ, бояринъ, 640.
— Петръ, 640. "
Головня Миколай, войтъ иов. Мин., 637.
Головнянка Барбара Юрьевна, 452.
Головчинскій Щасный Ярославовачъ, 279, 280,
365, 368.
Гонс вюш, 197.

Горд евскій Александръ, мечникъ Виден., 637.
Горшпевскій Грегль, 24, 25, 30.
Горновскш Викторинъ, 189.
— Касиеръ, 189.
— Бернард ь, 189.
Горностай, нанъ, 154, 156.
':— Остафій, воеводачъ Новгородскій, 273.
Горскій, каазь, 636.
Горшевскій Войцехъ, 473.
Гостиловичъ Леаедъ, тивунъ Рсзважскій, 223.
Гошевскій Стефанъ, 455.
Градовскій Янъ, 265, 278.
Гра вскій Станиславъ, 502.
Гридки, бояре, 611, 619.
Гридковичъ Тимофей, бояринъ, 234.
Григорь вичъ Василій, возный нов. Минск., 435,
444.
— Мацей и Альжбета Миколаевна жена его,
280.
— ІІетръ зъ Бусези, 344.
— Станиславъ, иойтъ, 308.
— Якубъ, зем. Ков., 272.
Грицайтисъ Петръ, лавнивъ, 274.
Громыка Владиславъ, иисарь грод. Ошм., 238.
Гротовскін Мац й, 492.
Гроховскій Франц., 189.
Груж вскій, (Кгруж вскій) Янъ, 246, 256, 378,
388, 501.
Груздь Миколаи Станаслаповачъ, земянниъ, 238.
Групш, бояре, 613, 619.
Грьгаына Война Матфеевичъ, кашт л. Мстиславскій, 227.
Гуд внчъ Станиславъ Мацеевичъ, 265.
Гуз льфъ Захарій Винцентовичъ, 560, 566.
Гурскій, 511..
Гучничи, бояре, 236.

Дабор-ь Андрей, 542, 546.
Данил вичъ Павелъ, судья земсвій Вил., 449.
— Ставиславъ, водстар. Упитскіі, 526.

Дашковнчъ Селихонъ, бояриаъ, 437.
Девииицкій Бенодяктъ Григорьевичъ, 396, 399,
400.

661 Д вялтовскій Войтехъ, подкоморій Ковенск., 350.
— Стаииславъ, 24.
Декринъ Антонів, волохъ, 393.
Дельнидкій Григорій Зиновьевичъ, подсудокъ,
227.
Десницкій Урбанъ, иодсудокъ Городенскій, 452.
Дэкек вичъ Іовдокимъ, бояринъ, 207, 208.
Дзевялтовскій, 61.
Дзенціолы, бояре, 406.
ДЗ Ш ВЫЁ Стасько, бояринъ, 469.
Дзяк вичи Мартинъ, Теодоръ, Авдрей, бояре,
640.
Дисминскі , 197.
Дмитровичъ Ждаиъ, 542.
Довгирдъ-Палускій Янъ, 191.
Довкгирды, 527.
Довгяло Николай Петроішчъ, 415, 197.
Довконтъ Спшиславъ, 265.
Довмонтъ Адамъ Станиславовичъ, Езофъ, 603.
Довнаровичъ Сымонъ, аодчашій Оируцкій, 196.
Довойна, 565.
Доленга Николай, бояривъ, 129.
Домановскій, ксендзъ Порудоминскій, 157.
Довганиковичъ Янъ, возный пов. Вил., 477.
Домарацкін Даніилъ, 551, 597.

Егосевскій Александръ, 497.
Ез рскій Янъ, ротмистръ Ошм., 504.
Ейгирдовнчи, бояре, 233.
Ейсьшонтъ Лукашъ, возннй пов. Город., 227,
231.
Елмужня Янъ, бояринъ, 233.
Ел нскій Рафалъ, 231.
Епері шъ Яиушъ, 602.

Дорогицкій, 608.
Дорогостайскій Миколай, кухмистровичъ, стольиикъ вел. кн. Лит., 138.
— Миколай Монвидъ, воевода Полоцкій, 227.
Дорскій Томашъ, державца Трабскій, 238.
Досто вскій Стефанъ, писарь Менскій, 373.
Драбовичъ Мац й, боярннъ, 144.
Дрогомичъ, 433.
Друцкая-Горская Марина Михайлова, княгиня
изъ Вишневецкихъ, 510.
Друцкій-Горекій еодоръ Григорьевичъ, кназь,
510, 511.
Друцкій-Любецкій Иванъ, князь, 4.
Дубровскій, 509.
Дунайскій Мартинъ Яновичъ, 239.
Дусядкій Петрь Рудоииаа, стар. Стародуб., 281.
Дыбовская Раіта, жена Павла Сап ги, 638.
Дыбовскій Андрей, дворянивъ его королевской
милости, 180.
— Валентый Юрьевичъ, 396, 399.
— Себестыяиъ, 21.
Дыдакъ Леопольдъ, 193.
Д вочка Янъ, 526, 530, 451.
Дятковскій Явъ Якубовичъ, зеиянннъ, 348, 350.

Еразсмусовичъ Себестыянъ, 333.
Ермолъ, попъ, 464, 465.
Есиповичъ Петръ, бояринъ, 349.
Есковичъ Панасъ, войтъ, 153, 154.
Есьманъ Давидъ, 416.
— Николай Гл бовичъ, 415, 416.
— Станиславъ, 373.

Жалинекій Мат ей, староста Мстибоговскій, 182. Жжбортъ Юрій 8ъ Розважи, боярннъ, 209.
Жард цкШ, 654.
Живачовскі , 432.
Жарновскій Явъ, 464.
Жнж мскій Александръ, князь, 518.
Ждан* Лувашъ, 536.
— Ярошъ, князь, 445.
Жомбоцкій Янъ, 520.
Жикгимонтоввлъ Янъ, подсудокъ УпитскШ, 348,
Ж ромскій, писарь Коломнйскій, 431.
461.
Жвборіы Юрко, Мордаоь, 226.
Жнкгинонтъ, король, 4.

-
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Жицкій Стапиславъ Яновичъ, Галева Юрьевна
Жигимонтъ Августа, король, 180, 452.
жена его, 599, 601.
Життонъ Мнхаилъ, судья, 185.
Жнцкій Николай, ыечникъ киях. Жмудскаго, Жукъ Криштофъ Матеевичъ, 620.
641.

Заблоцкій Василій, возный пов. Меііск., 542, 446.
Заболоцкій Васалій, енералъ воев. Ман., 632, 635.
— Войцехъ Савичъ, судья Опшенск., 232.
— Матысъ, 622.
— Петръ, 628.
Завадза, 418, 429.
Завистовскін Войтехъ, 518.
Завиша, 265, 434.
Завишиная Елизавета, старостиная Стародубовская, 369.
Заволай Богданъ, 637.
Загайскій Андрей, бояринъ, 358.
Загорскін Войц хъ, бояринъ, 639.
Запечки, бояре, 619.
Запорскій, 417.
Зард цкій Вацлавъ, 590.
Зар мба, 295.
Заржецкій, 293.

Зарж цкая Полонія, жена Рудомивы, 313.
Зар цковна Марина, 457.
Захарчинскій Юрій Гавриловичу гевералъ пов.
Витебслаіо, 463.
Збараскін, князь, староста Кременецкій, 397.
Зв рь Ярошъ, 551, 597.
Зембоцкій Стефанъ, 189.
З новичъ Ганва Служчан&а, 238, 246.
— Миколай Юрьевнчъ, наи стникъ Виленск.,
477.
— Юрій каштелянъ Смоленск., 238, 473.
Зинк вичъ-Неверовнчъ Василій, возв. пов. Ошы.»
396.
Зенковичъ Ивавъ, бояринъ, 642.
Змеевскій Янъ, 199, 226.
Золотарева Юрьева, 645.
Зыбайлы, бон ре, 611, 619.
З новвлъ Криштофъ, воевода Брестскій, 563.

Ибанскіе, бояре, 278.
Ивановичъ Станиславъ, бояринъ, 233.
Ивановичъ Андрей, писарь его королевской ми— Янъ, судья, 499.
Ивановскій зъ Рогаля Игнатій, Минскій сталости. 199.
роста, 369.
— Николай, 524.
— Лавръ, вильневецг, 647.
Илкговскій Андрей, 273.
— Сеиенъ, хоружичъ Новгородскій, 339.
Ильичъ Диитръ, 620.

І вунты Виленскіе, 293.

Кам нскій Войтехъ, 377.
— Мальхеръ, 336.
Кажш Япъ Сцыпіяпопичъ, 521, 523.

|Іонтк внчъ

еофалъ, пропов дпикъ, 450.

Капащевскій Вацлав*, 416.
Карзюкъ Яиъ, боярпаъ, S63.
Кшпущ, бояре, 138, 161.
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Квятковскій Ромапъ Явубовичъ, бояринъ, 17.
Кгацкій Люринцъ, 520.
Кг дройть Мартинь, стар. Вилком., 539.
Кгивойна Матысъ, ж ва его Гальшка Сенчиловва.
Д ти ихъ: Давидъ, Самуилъ, Филонъ, Ярошъ,
Енфимія, Катрина, 628.
Кгинбутъ Авкгуштынъ, 536.
Кгинейтъ Балтромей Станиславовичу 531.
— Мальхеръ, подстароста Вилком., 539.
Кгинт ни, 536.
Кгосинскій Томашъ, 536.
Кградовскі ' Андрей Яновичъ, Францъ, Петръ,
Явъ и Криштофъ, 533.
Кгримза Зуй, 493.
Кгруж вскій Янъ Павловичъ, 523.
Кгуд ли, б яііе, 302.
К жгайло, 264.
К лбовскій Яковъ, 196, 199.
Кемнистый Янъ Матвей, подстароста Трабскій
232.
Керичевскій Станиславъ, 369.
Керчицъ Францишекъ, 454.
Кестортъ Себастіанъ Се6естіан,)вичъ, тив. Ойракголыіків, 5, 246, 297, 354, 457, 503, 521,
524, 533, 546, 549, 599, 602.
К йстортова Гальшка, 499.
Кирикъ Лаворъ, бояринъ, 467.
Кисель Андрей Яновичъ, 238, 239, 246.
Кишка Миколай Миколаевичъ, староста Дорогицкій, 365, 368, 400, 408, 606, 620.
Станиславъ, воеводичъ Витебскій, 631.
— Петръ,- 232.
Кіянинъ Дмитръ Васильевичъ, 608, 617.
Кленндкій, попъ въ Нарв , 65.
Клепацкій Явъ, 628.
Клодинскій Каспорг, староста Блонскій, 227.
Клюковскій Явъ, староста Городенск, 389, 392.
Кмита, подобозный, 25, 33.
Кн зикъ Станиславу бояринъ, 363.
Кобринскі священники, 564.
Кобылияскій Автовій, Яиъ, ВОЙСКІЙ и подотароста, 191.
Ковальская Ядвига Яновна, 339, 344.
Ковнаика Галеиа Булгакова, 621, 622.
Кодь Мвколай Станиелавовичъ, 350.
Марцивъ, бояринъ, 386.
Е
павъ, 501.
Козаръ, боярйві, 40І.

-

Козинскій Мнколай и Шимъ, бояре, 233.
Козицкій Езофъ Явовичъ, дворяниаъ его вор.
мил., 297, 312.
Козины, 605.
Козловичъ Касперъ, бонрипъ, 469.
Козловскій Адамъ, 509.
Кошпевскій Томашъ, судья, 152.
Колачковскій Марциаъ, бояринъ, 640.
Кол нда Янъ, писарь, 497.
Колпаковичъ Стась, бояринъ, 255.
Колычовъ Иванъ, бояринъ, 232.
Кома вская Альжбета Нарушевичева, 352.
— Кристина Яновна, Гальшка и Ганна, 267.
— Яновая, старостиная Ковенская, 5.
Кома вскій Янъ, 19.
Комаръ Игнатій, презид. суда, 377.
Коморовская Беата Кмитянва, 540.
Конарскій Бартошъ, зеиянинъ, Александра жена
его, 279, 280.
— Кондратъ, 620.
Конашевичъ-Токар вскій Мартинъ, возный Берест., 185, 194.
Кондратовичи Уласъ и Мартинъ, бояре, 234.
Кояоновичи, бояре, 412.
Концевичовна Авдотья Ивановиа, 452.
Кончайловичъ Войдатъ Симонъ, 606.
Копоть Федоръ, бояранъ, 358.
Корейва Алексаидръ, судья Ошиянскій, 232.
Коркач вскій Янъ, 608, 614, 620.
Коркуць Янъ, городничій Лидскій, 541.
Корсакъ Михайло, 444.
— Янъ, писарь Ошмянсиій, 621.
Корчицъ Францискъ, ротмистръ, 191, 193.
Косц вичъ Иванъ, бояринъ, 233.
Косціо, 506.
Косъ Криштофъ, 444, 447.
Котковскій Петръ, врядникъ Кейданскій, 257,
266.
Котовичъ Андрей, писарь, 227.
— Григорій Іозефъ, ловчій вел. кн. Лит., 391.
— Навелъ Юрьевичъ, 21.
— Станиславъ, 454.
Кохановсвая Софьа Станиславовва Целаніщкая
185.
Кохановскій Панель, 185, 189.
Кошерскій Сангушко Фелоръ, кпязь, 619,
Коштро Йелхіоръ, подсгар.' Дрог., 4007
Кошутайдн, боаре Полонговскіе, 170.
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Кошчичъ Богушъ Григорьевичу дворянинъ, 21.
Кравч вичъ Федько, бояринъ, 467.
Кречель Михайло, войтъ Покгирскій, 214.
Крншиловы Андрей и Войц хь, бояре, 640.
Крованскін Янъ, бояринъ, 469.
Кропивнищсая, 561.
Крочевскій, кухмистръ, 197.
Кропшнскій Иванъ, князь, 198, 350.
Крупскій Станиславъ, 643.
Кублицкій Петръ, подстароста Оршансвій, 642.
Кузовичи, бояре, 545.
Кукль Войц хъ, 378.
Кульвенскій Миколай, писарь Ковенск., 278.
Куль Юрій Григорьевичу 416.
Кунцевичъ Барбара и Катерина, 21.
— Милослава Богдановна, 92.

Кунцовичъ Феодоръ, хорунжій пов. Город. 276,
— Якубъ едоровичъ, 276.
—
еодоръ, 276.
Куписсы, бояре, 288.
Купріяновичъ Омельянъ, войтъ Слуцвій, 651.
— Сава, войтовичъ Слуцкій, 651.
Кур йша Олекс й, боярвнъ, 467.
Еуровскій Янъ, бояринъ его кор. и., 298.
Куропгь Яаъ, подстар. Менскій, 628, 632.
Курчъ Мартинъ, староста Веленскій, 541.
Кухмистровичъ Миколай, стольникъ вел. кн
Лит., 101, 136, 137, 146, 152.
Кучковскій, 417.
Кучкунъ, 447.
Куш л вскій Грвторій, 531.
Кушель Миколав, 622.

Лавринъ, попъ въ Деречин , 623.
Лазаровичъ Андрей, 370.
Лазуцвій Олександеръ, 188.
Лашщоронскій, 434.
Ластайскій, 429.
Лаетовскій Явъ, ротиистръ Ошм., 507.
Латковскій, 470.
ЛашЕОВсвій, 171.
— Якубъ, ревезоръ земли Жмудской, 101.
Левковичовна Гальшка, 542.
Левонъ Криштофъ Балтромеевичъ, судьичъ Упитскій, 257.
Ленская Елизавета, старостинаа Любомская, 1..
Л нскій Лукашъ, староста Волпенскій, 182.
Лепекъ Миколай, бояривъ, 640.
Лепшевскій Якубъ, подчашій Львовскій, 297.
— Янъ, староста Городенекій, 312.
Л щикъ Іовъ, бояринъ, 469.
Лип нскін Станиславъ, возный Дрог. 400.,
Лозннцкій, 470.
Локницкш Ясво, попъ въ Нарв , 65, 67, 70,
74, 75, 76.

Лонтковскій, хоружій, 467.
Лопата Симонъ, регентъ грод. Смол., 1.
Лопатинскія Галена, Ганна, Марина, 348.
Лопатинскій Миколай, писарь Упитскій, 348.
— Григорій, 348.
Лосенская, 351.
Лостовскій едоръ, бояринъ, 232.
Луковскій Игватій, 153.
Луконская Богдана Корсаковна, 641.
Лукомскій Иванъ Борисовичъ, Юрій Серг евичъ,
кннзья, 642.
Лукашевичи Станиславъ и Матисъ, 332.
Лунковичи, земяне, 541.
Луцкій Теофилъ, 631.
Льшчинскій Людвигъ, регентъ Брестсвій, 185.
Львовита Давіель, стольникъ пов ту Валкой., 5,
246, 452.
Любощинскій Павелъ, 411.
ЛЯС ЦБІЙ Станиславъ, 654.
Лял вскіе, 483.
Ляховичъ, 2.

Маковвіргій Томатъ, кааовивъ Ввлввсвій, 237.
Макаревнчъ, 372.
Макаровичъ Григоріі, судья Миаскій, 493, 631, МаковскШ, аротоиоиъ Здетедьекій, 20Т.
Максииовичъ Федор*і бояринъ, 467.
633.
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Максимъ, дьяконъ, 337.
Мак евичъ Васько, бояринъ, 639.
Малевичъ Войц хъ, бояринъ, 640.
— Стефанъ u Марцанъ, бояре, 640.
Мал цкая, 654.
Малиновекій Станиславов, 620.
Малопенянскій Бартошъ Вартломеевичъ, возный
Мшіскіп, 507.
Мамоничъ Лукашъ, скарбиый вел. кн. Лит., 477.,
507.
Манчакъ Опанасъ, возный иов. Минск., 369, 370.
Марачевскій Яиъ, 541.
Мартинковичъ Яаъ Станиславовичъ, 526.
Масальскій Богданъ Михайловичу князь, 627.
Фридрнхъ Михайловичу князь, 523.
— Якубъ, воевода Новгород., 4.
Мате вичъ Криштофъ, возный пов. Упит;, 451,
526, 530.
— Сызіонъ, судья, 445.
— Сымонъ, подстаростій, 507, 510, 542 .
— Шимкусъ, бояринъ королевскій, 271:
Матушевичъ Штръ Янушкевичъ, бояринъ, 233.
Матысовичъ Мальхеръ, бояринъ, 385.
Матысъ, тивонъ дворный, 157.
Матьясовичъ Янъ, возный, 276.
Мацкевичи, бояре путные, 284.
Мац евичъ Лаврынъ, войтъ, 286.
М дзиборскій Криштофъ, 365, 368.
Мелеховичъ, 322.
Мелешко Иванъ, подкоморій Мозырскій, 193, 454.
.
Кондрата, 539, 655.
Мензенскій Станиславъ, 400, 408.
Менчиискій Янъ, бояринъ, 639.
М ртв цъ Симонъ, бояринъ, 466.
М тлинскій, бояринъ, 385.
Мизгиры Андрей и Лукашъ Васильевичи, возные, 539, 620.
Миклаш вичъ Матыіско, 226.
— Янъ, бояринъ, 363.
Микола вичъ Лавривъ, 526, 530.
— Матысъ, бояриаъ, 255.
— Станиславъ, гродсвій писарь, 457.
— Станиславъ, возвнй поев. Меньшим), 628.
— Юрій, возннй Ков., 257, 266.
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Милевскій Миколай, 390.
МИЛОШ ВСЕІЙ,

380.

Минд ръ Петръ Павловичъ, возн. пов. Вилкой.,
540.
Минолгиеъ Янъ, бояринъ, 381.
Минтовтъ Чижъ Гнляріушъ, подкоиорій Вилен.,
449.
Минцовичъ Павелъ зъ Высоцка, 344.
Мнрецкій, поборца податей, 419—422.
Мироновичъ Степанъ, бояринъ, 642.
Мирскій Бартломей, староста Зубровскій, 499.
Миткайцъ Станко, 265.
Митк вичъ Дорота Шимковна, кухиисгровая, 274 .
— Касиеръ Лаврнноішчъ, 353.
Митко, попъ въ Пещатк , 88.
Михайловичъ Гаврилъ, возный, 344.
Михал вичъ Василій, возный нов. Минск. 365.
Михаловская Анна, земянка, 289.
Михаловскій, прокуроръ, 431.
— Матысъ, 449.
Мнхнань Петръ, войтъ, 282.
Михыиковичъ Ивашко, бояринъ, 620.
Миховнчъ Александръ, 371.
Мицевичъ ДОМИНИЕЪ, судья Вилкой., 377.
— Игнатій, писарь, 274.
Мицкевичи, земяне въ Лад. нов., Мац й, Грегоръ
и Янъ, 332.
Минута Богушъ, 21.
— Петръ, хорузвіи, 21.
Мишковичъ Никинрръ, бояринъ, 467.
— Петръ Яновичъ, 350.
— Трецво, бояринъ, 233.
Мишковскій А., шляхтачъ, 336.
Млечковичъ ІІетръ, Войц хъ, Андрей, бояре,
505.
Млечко, панъ, 452.
Мложевскій Георгій, 189.
Млосковичъ Шимкевичъ Янъ, 232.
Могильницкая Яновая, 610.
Можн вскій Крпштофъ, 370.
Молдути Петръ, Адаиъ, Лаврукъ, Токувъ, бояре
226.

Молодецкій, 237.
Монкевнчъ Янъ Миколаевпчъ, §40.
Микутайя, Щенуть, войтъ, 306.
Мончковскій Павелъ, 332.
Мнлашовичъ Станислав* Яновачъ, бояринъ, 486. Мордасевнчн, бояре, 559.
МшгввскійБонифааій Владиславовичъ, обов. Оши., Мордасовячъ Василій, коиорппЕЪ городской, 227,
641.
281.
84
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Мортузъ, татаринъ, 160.
Мосальсвій Григорій А анасовичъ, судья пов.
Городен., 227.
Моекал вичъ Яковъ, боярннъ, 358.
Моовва, челядь, 274.
Московки: Мар а, Оксиница, Маривица, 358.
Мрочки, 559.

Мроч къ Свентославъ, 28.1.
Мстиславскі , 503.
Муравецкій Геувасій, 541.
Мутыкальскій Офанасъ, земянвнъ пов ту Каменецкаго, 154.
Мыдьники, бояре, 235.
Мановская, 252.

Невядомска Ганна, 539.
Н крашевичъ Яиъ, войхь, 78.
Неиира, 447.
Непрескій Петръ, 344.
Н чай Федоръ Петровичъ, 396.
Нининскій Ставиславъ, 628.
Норженскі , боаре, 406.
Носиловская Ядвига, воеводянка Витебск., 374,
493.
377.
— Станиславу каштедяиъ Мстиславск., 266.
— Счастная, 374.
Наруш вичова Станиславова Гальшка Яновна
Носиловскій Юрій, воев. Витеб., 374.
Кмитлнка, каштел. Смоленская, 5.
Н мцевичъ Францискъ Урсинь, судья, 152.
Наукунцы, земяне Лад. пов., 329.
Н нчиновнчъ францишеЕъ, 369.
Нахимовичъ Сиионъ, жндъ Егроденскін, 645.

Наколовичи, бояре, 236.
Наркевичъ Адамъ, 274.
— Юрій, 411, 412, 413.
— Иванъ, 628.
Наркускій, 316.
— Гавріилъ, дворянинъ, 317.
Нарушевичъ Мвкодай, каштеляпъ Жомойт. 492,

ООлендскій Явъ, 654.
Овдзеевнчъ Ярошко, бояравъ, 642.
Ол шкевичъ Богданъ, боярвнъ, 446.
ПинОвлочиыскій Алексавдръ, князь, стар.
Олешковита Ваколей, войгь, 375.
скій, 4.
Омельяновичъ Богданъ, протопоиоввчъ
ОГННСБІЙ Мат . Богдановичъ, хивунъ Вяленскій,
663.
77, 79.
Ониско, Онисииъ, пооъ въ Нарв , 65, 68, в9.
Огинскі , сольные писаря вел. кн. Лит., 193.
Орвидова, 503.
Огіевичъ Станиславъ, судья зем. Ошм., 622.
Орвидъ Казимірь Явовичъ, судья, 238, 266, 353
Одальскій, 447.
413.
Одаховскій Янъ, 631.
Оскирка Петръ, судьичъ Мозырскій, 527.
Одынц вичъ, 192.
ОсецкШ Валенгь, унравл. Волчка, 20, 21, 23.
Одынецъ Иванг, зенянивъ, 193, 454.
— Мартинъ, боярявъ, 129.
Оздзинскій Николай, ротмистръ, 193.
Остаповичи, бояре, 235.
ОзевЕчв, бояре королев., 278.
Оотнкъ Янъ, 374, 377.
Оз мбловскій Якоаъ, 498.
Ое*ровсЕІй Петръ, 474, 477.
Окмець, татарииъ, 160.
Острожекій Еоист. Ив., гетианъ, стар.
Окула Иванъ Савьаоввчъ, „на суднвцств ", 217
1 199
Окуличъ Бароъ, возный, 344.
Оимвш'иет,' Адам* н Андрей, 188, 140,
Олекс евнчъ Хома, боярицъ, 368.
170.
Ол ндскій Стаиисланъ, 400, 410.
24.
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Пилевичъ Станиславъ, осочникъ, 313, 314.
Павелъ, попъ въ Пещатк , 88, 91.
ПилецБІй Дзякевичъ, бояринъ, 640.
Павликовичъ Лавринъ, бояринъ, 233.
Павловичъ Балтромей, 599, 601.
Пилиховскій, ксендзъ ревизоръ, 29, 59.
— Петръ, возный пов. Вилком., 539, 540.
Пилсудскій Людвикъ, висарь, 499.
Пирскій Яаъ, 391.
— Япъ, 633.
Пиховскій, князь, 230.
Паздервя Янъ, шляхтичъ, 511.
Пал цкій Марцинъ, стар. Ейшишскій, 316, 326. Піотровскій, попъ, 50.
— Стефанъ, 364.
Палускій, 563.
Платнеревичъ Васвлій, 638.
Пасускій, 556.
— Иванъ, бояринъ, 640.
Патей Адамъ, судья Брестскій, 194, 336, 565,
Побнкровскій
Гавріилъ, Даніилъ, Эравиъ, Map
583, 585.
ціанъ, 190, 191.
— Левъ, писарь, 518.
Погор
льсЕІй Кгрогоръ, возннй Бвльскій, 195.
— Феодоръ, судья, 336, 518.
Подбереская
Тереза, Пацова, 637.
Патковская, суднная Мельницкая, 188.
Пожарискій Дмптръ Аадреевпчъ, возный пов
Пацевскій Мац й, 286.
Минск., 374, 377.
Пацъ, 447.
Половица,
панъ, 501.
— Миколай, подкои. Брест., 504.
Поломинскій
Себестіаиъ, 265.
— Стяпаславъ, Вит. воевода, 175, 180.
Полубенскій Александръ, князь, 623, 627.
— Янъ, тивунъ Виленскій, 435, 444.
Лашкевичъ Николай, Софья Григорьевна, жена ПолубинсЕІй Станиславъ, 191.
Полуянъ, войтъ, 58.
его, 547.
Польковская, 188.
— Павелъ Яновичъ, 449.
Понятовскій Станиславъ, 542.
— Яцекъ, Андрей, бояре, 233.
Попковичова Федоровая, боярина, 358.
Пашкевичи, бояре, 234.
Попковичъ Захаръ, бояринъ, 363.
Павшовскій Стефанъ, гродск. писарь, 394.
Поповичъ
Костя, бояринъ путный, 509.
Пазель Андрей, зъ Оетромечина, возн. Дрогицкій,
Попъ русскій, 26, 367, 610.
400.
Достоловскій, мельнивъ, 591.
Пекарскій Янъ, судья, 185.
Потоцкій, 428.
Переп чичъ Гришко, 193.
Похвальцевнчъ Стась, пивоваръ, 23.
Пескій Стефанъ, 477.
Поц й Казимиръ, воевода Внтебскій, 189.
Петкевичь Станиславъ, 502.
Пошушвенекая Зофія Швмановна Миткевича,
Петковнчъ Матей, чашникъ господарсвій, 77.
тивунова Ретовская, 363.
Петрашк вить Янъ, подстароста Мннскій, 378,
Прачевичи, бояре, 631, 522.
377, 445.
Петрович* Гришко, земянинъ, 257.
Придускій, 470.
— В йтехъ, ВО8ВЫЙ Ковенскій, 272,274, 279, Прнплчковнть Наумъ, войтъ, 410.
Прнстановскій, подстаростій Ясвонскій, 647.
280.
Прнпшонтайтисъ Валюжвсъ, войтъ Кретинг нскій
— Казяміръ, 548, 551.
101.
— Лавринъ, возвый, 603, 504.
— Миколай, возвый земли Жоыойтск., 238, 246. Пронская, княгиня, 6.
— Станислав*, боярннъ, 446.
Прошилскій Іоснфъ, подстароста Минскій, 369.
Лете, «00, 407.
— Фелиціавъ, судья Мшев., 492.
Почулойтнсъ Павелъ, войтъ, 242.
Пружанскіо священники, S84.
П пшо Войтехъ, подсіаростій Песвиаскій, 647. Прусиновскій Пстръ, 389.

Прушинскій, 561, 562.
Пузовичи, бояре, 559.
Пузына Явъ, 638.
Пукшта Клаузгейловичъ Станйславъ, 536.

668 Пупошичъ Трохимъ, тивунъ, 224.
П тукойць, 265,
Пядзевскіе, 265.
Пяс цкій Якубъ, нодконюшій, 24, 30.

Родевичъ Янъ, 396.
Рагоза, 296, 411, 413.
Родзевичи, бояре,. 234.
Радвиловичъ Себестіанъ, 278.
Родскій Шиманъ, бояринъ, 640.
Радзиковичи, бояре королев., 278.
Рокицкая Матеевая, 349.
Радивилъ Криштофъ, 435, 444.
Романовичи Соколы, земяие ноиЬту Берестей— Маколай, канцлеръ Литовскій, 452.
скаго, 154.
— Михаплъ Казимір., марш. триб. Лит., 238.
Романович* Войтехъ, 415, 416.
— Ольбрихтъ, марш, дворный, 276.
Ромашко Ыиколав Балтромеевичъ, позний пов.
— Юрій, епнскопъ Виленскій, 281, 292.
Ошм., 350, 382.
Радиминскій Войтехъ Мартиновичъ, іюдкоыорій
Росенскій Станиславъ Станаславовичъ, 526.
кемли Жом., 479, 521, 523.
Роскій Адамъ, 397.
— Георгій, марш. триб. Лит., 5.
Росолъ Станиславъ Лавриновичъ, бояринъ, 233.
РадопшнсЕІй Юрій, судья пов. Ков., 257.
Ропшискій Флоріанъ, 638.
Райскій : Мальхеръ, иодстароста Берестейскій
Рубуль Явъ, войіъ, 134, 137.
194, 551, 597.
Рудикъ Гринъ, войтъ Охоновсвів, 220.
— Станйславъ, 320.
Рудницкіе осочники, 313.
Раклевичъ Петюкъ, бояринъ, 216.
Рудковичъ Остафей, бояринъ, 233.
Ракотанскій Станйславъ, 628.
Рудковна Магдалена, 502.
Ратомскій Кузьма, 493.
Рудомина Антонъ Людвикъ Дусяцкій, иодкомоРачсывичъ Максимъ, влад лецъ поля, 2.
рій Брасл. пов., 196.
Резанъ Григорій, 473.
— Томашъ, 313, 327.
Ректа Гануеь,, м щанинъ Виленсвій, 647.
— Яиъ Мацеевичъ, 281, 292, 499
Реутъ, 473.
Рыбскій Яско, бояринъ, 640.
Р шка Гилярій, писарь воеводства Бреетск., 143 Рыминскій Михаидъ, 628.
Ржепеховскій еодоръ, 313.
Рогоза Иванъ, 4.

ССангушковна Федора кн. Конельская, жена
Савицкій Кондратъ, 520.
Стабровскаго, 339.
— Матей, писарь его кор. мил., 452, 566.
Сангуишо Кошерскій Григорій, киязь, 606.
— Матысъ, войтъ, 66, 72.
Санковнчи Васко, Дешво, Федько, бояре, 358.
— Михаилъ Алон8Ій, пасарь зем. Вид., 238. Сап га Андрей, староста Оршавскій, 463,
Савичи Ивашко, Васко, Сеико, бояре, 234.
— Григорій, подкоиорій Оршавскій, 471.
Сайбутъ Валентый, 606.
_ Іевъ, Еавцлвръ Вел. ки. Лит., 641.
Саломоновичъ Бриштофъ, возныв Крожскій, 256,
— Павелъ, воевода Новгород., 72.
599, 601.
— Дмитрій, ревизор*, 80, 162, 163, 156, 562,
Самсоновскій Щасный, 451.
563, 665, §78.
Сангушковичъ Андрей, Ковельскій, 463.
— ШШИ», 605.
— Федоръ, 344.
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Злужчина Богдана Лозчанка, Старостина Любецкая, 355, 447.
луцкая Софья, пзъ Мельца, княгиня, .474.
Смольскій Игиатъ, бояринъ, 640.
Собачинъ Урбанъ Юрьеішчъ, м щ. Вилен., 652.
Собина Ивянъ, боярпнь, 11.
Собол вскій, староста Трабскій. 232.
Соколовскій Абрамъ, гофмейстеръ, 24, 25, 33.
— Балцеръ, хоружій Слонвм. пов., 340.
— Воптехъ, впжъ, 21.
— Станиславъ, 339.
Сологубъ Миколай, 368.
Сологубы, 527.
Соломерецкій Богданъ Ипановичъ, стар. Кричевскій, 369, 377, 37S, 382.
Соломерецкая Ева Баркалабовна, жена Богдана
370.
Солтанъ, 470.
Соиорокъ, паи!, 470.
Сопига Михаилъ, 27, 30.
Спаскій Войтехъ, 349.
Стабровскій Еойтехъ, писарь иольный вел. кн.
Лит., 297, 457, 463.
493.
— Петръ, староста Трейданскій, 297, 339.
Сенчило Лудвнгъ, 628.
— наиъ, 198.
Сенявскій Мвколай, каштелянъ Каменскій, 247
Ставецкій
Янъ, войтъ Пружанскій, 579.
- Серг лишкисъ Петръ, тивунъ, 382.
Ставровскій
Петрь, 608.
Сигизмундъ Августъ, король польскій, 153, 264
Стан вичъ Юрко, бояринъ, 505.
389, 506, 579, 594.
Станиелавъ-Августъ, король польскій, 153.
Сикорскій Мац й, возн. Дрог., 400.
Станиславовичъ Швмонъ, возный нов. Вил., 449
Сильвестровичъ Игватіи, судья, 274.
Станкайть
Кгригаль, войтъ, 302.
Сиревичъ Михалъ Явовичъ, Станиславъ Яповичъ
Станкевичъ Андрей Николаевичъ, староста МинЯнъ, Галыпка и Зофія, 599, 601.
скій, 415, 435, 507.
Сиркутевичъ Илія, 390.
—
Ярошъ Миколаевъ, 354.
Скаш вскШ Станиславъ, Янъ, 265, 536.
Станкевичъ-Б левичъ Станиславъ Николаевичъ,
Скиндеръ Войтехъ, писарь, 638, 640.
жена его Катерина Миколаевна, 602.
— Миколай Микол., судья, 637.
Станскін
Константину ротмистръ Смолен., 373.
Скирмошгь Явубъ Тоиашевичъ, 278.
Станчиковичъ Станиславъ, бояринъ, 129.
Околдвилъ Еразмусъ, 497.
Старый Карпъ, бояринъ, 358.
Окопъ Самуель, 540.
Сташеня Панасъ, бояринъ, 403.
Скорульскій, 645.
Скушшъ еодоръ, подскарбій дворный, староста Сташковита Лаврввъ, бояринъ, 17.
Ст нановичъ Зураки (?) Ивашко, боярвнъ, 234.
Браславскій, 196.
— Иваиъ, 344.
Славута Егабріель, 454.
Слизень Стефанъ, подкоморій Слонимскій, 193. Стефановить Явъ, 415.
Стефанъ Ваторій, король польскій, 561,562,563,
Слонковокій, 450.
583.
Служки Миколай, Ериштофъ и Александру
старосггіЧй Кричвіюоте, 355, 411, 635, 637 Ст цковичъ Алексаидръ, 844.
Стоенскій, писарь Галицкій, 433.
644.
Сап зканка Гаина Михайловна, княжна, 6, 246.
— Софія, подкоы. Брестск., 504.
Свентор цкій Антоніи, писарь, 492.
— Войтехь, 267, 271.
Михаилъ, нодстолій, подстар. гродскій
Минскій, 1.
Свентогалы, бояре, 265.
Свидерскій, аемянинъ его кн. милости, 216.
— Яиъ, 558.
Свирскій Андрей,-дворянинъ, 21, 23, 392.
— Лукаші., князь, 397.
— Янъ, иемянинъ Городен., 227, 231.
Сеймонты Богдановичи, бояре, 235.
Секлицкая, боярка, 10.
Селезневичъ Николай, бояринъ, 375.
Селихоновичъ Дашко, бояринъ, 467.
Семеновичъ Борисъ, 265.
_
Гринъ, бояринъ, 232.
Семковъ Курило, нопъ, 497.
С нковскій Николаи, нам ст. Бринскій, 24, 30.
Сенницкій И ванц бояринъ, 363.
— Панель Семеновачъ, возный нов. Минск.
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Столяръ Иванъ, бояринъ, 363.
Стравинскій Игнатій, подкоморій, вел. кв. Лит.,
191.
— войскій Стародубовскій, 507.
Страшъ, бояринъ Волпевскій, 182, 184.
Стрежъ Федоръ Петровичъ, иозннй пов. Минск.,
355,' 364.
г
Стр жовскій Николай, 400.
Стр мескій, 433.
Стрижка Грвгоръ, писарь, 607.
Стырнель Казаміръ Петровичъ, 523.
Сулимовскій Криштофъ, 493.
Сулистровскій Стефанъ, подкоморін Венденскій,
396.

Суморокъ Михаилъ, писарь, 257.
Суринтъ Аиброжей, возный пов. Минск., 510, 511.
Сускій, 501.
Суходольскій, аробощъ Гродненскій, 394.
— Янъ, 539.
Сулгацкій, коиорникъ Минскій, 492.
Сымловичъ Адамъ, 77.
Сыр вичъ Миколай, 502.
С мелькевнчъ Никифорь, бояринъ, 234.
С нкшпки, бояре Полонговокіе, 123, 129, 167,
1G8.
С сицкій Паведъ, 265.
— Северіанъ, писарь Вилькомир., 377.

Тальвошъ Адаиъ, 392.
— Миколай, 265.
Танскій Ванрипецъ, 638, 640.
Тарговскій, 385.
Тарло Гавріилъ, 33.
Тарудъ Викторъ, 20.
Татары Здетельскіе, бояре панцернне, 226.
— проводники короля, 33.
Тенсовицкій Стефанъ, 373.
Терашкевичъ Янъ, подстароста Минскій, 370.
Тет ринъ Тимо ей, 451.
Техановецкій Андрей, старостичъ Мельницкій
477.
— Станиславу 399.
Тидикъ Томашъ Юрьевичъ, 390.
Тшпковнчъ Дмитръ Скуминъ, стар. Мин., 445.
— Мисько, бояринъ, 620.
— Остафій Логойскій, 510.
Тишк вичовая Софья Михайловна кзъ Вишневецкихъ, 510.
Товтвидъ, 381.
Товтковна Барбара Стаииславовна Кестортовиа,
533.
Токаревскій Мартынъ Конашевичъ, 185, 189.
— Янь Гуриновичъ, возный Берест., 336.
Толочко Александру 5.

Толочко Миколай Шимковичъ, судьл, 21.
Томашевичъ Янъ, возный зем. Жомойтской, 267,
271.
Томашевскій Криштофъ, 297.
Томковичъ Кяснаръ, 542.
Торасовичъ Иванъ, бурмистръ Гроднен., 654.
Торнали Барчель, 400, 408.
Трасковекій Альберть, возннй, 410.
— Войт хъ, возный Дрог., 400.
Тр цявъ Янъ, ксендзъ Пошушв. костела, 353.
Тризна Грпгорій, подкоморій Слонимск., 339, 344,
606.
Триновичи, 188.
Тросницкій Сниоаъ, 542, 546.
Трояновскій Станиславу дворянинъ его кор.
мил., 156.
Трубать Андрей Протасовичъ, бояринъ, 358.
Трусовнцкій Петръ Явойшъ, судьи, 507.
Тукало Станиславъ, подсудокъ, 637.
Тушшскій Богданъ, иодсудок-ь, 194, 336, 518.
Тупикъ Станиславъ, 344.
Тур цкій Павелъ, 432.
Турташъ еодоръ, 292.
Туръ Севько, войтъ, 403.
Туръ, 296.
Тыиинскій, 395.

Увоінь Янъ Ставиславдввчъ, 526.
Угляиъ Янъ, подсудокь, 627.

Умяотовскій Япъ Стаяиславоввчх, 413,
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Фальковна Анна Андреевна, 265.
— Маруша, 265.
Фальч вскій, 265.
Федоровичъ, 364.
— Захаріл, земян. Ков. 272, 274.

Филонъ, діавонъ, 223.
Филиповичъ, епископъ Кіевскій, 160.
Фронцкевичъ Радиминскій Стефанъ, Трабскій
староста, 231.
— Кристина изъ Юдицкихъ, 231

Халецкій Дмвтрій, подскарбій вел. кн. Лит., 390.
— Янъ, 638.
Хам цъ, 432.
Харлинскій, кухмиетръ королевскій, 30, 32.
Хац вичъ Мац й, 333.
Хацута Мац й, 333.
Хведоръ Москвитинъ, 569.
Хвощовскій Юрко, бояринъ, 468.
Хлуд нь Семенъ, бояринъ, 633.
Хлудинская Зоф я Яновва, 518.
Хлудинскій Мартинъ, 519.
Хм л вскій Себестіанъ Яновичь, староста Цос«ольскій, 451Ходкевичъ Александра 479, 492.
Григорій, гетманъ вел. кн. Лит., 180.
— Иианъ, стар. Жмудскій, 20, 161, 175, 531.

Ходк вичъ Криштофъ, каштелянъ Троцкій, 497.
Ходковичъ Іевъ, ианъ Троцкій, 154.
Ходорки, бояре, 607.
Ходосовичъ Матфей Васильевичъ, 633, 635.
Хом ки, бояре, 412.
Хомичъ Купра, бояринъ, 363.
Хотк вичъ ГригоріЛ Троцкій, 73.
Хотылевскій Матысъ, 340.
Хоцимирскій Якубъ, 432.
Хребтовичъ Адамъ, подкоиорій Новгород., 635,
647.
— Богданъ, 626.
— Данило, писарь Слоним., 616, 627.
— Іоахимъ, иодканцлеръ вел. кн. Лит., 156.
Хрщоновичъ Криштофъ, 399.

Цывннскій Шиманъ, войскій пов. ВОЛАОВ.. 537.
Ц шковскій, 381.

Цюльпя Янъ, бопривъ, 466.

Чайковокій Станислав*, подстаростій, 158.
Чамов двій Касперъ, 557.
Ч ховичъ Мартинъ, боаринъ путный, 9.
Матнсопичъ, 638.
ЧвховскШ, 434.
Черневскій Ярошь, іі)5.
Карпъ, бояринъ, 640.

Чижевскі , зеияне, 156.
Чиж вскій Богданъ, 188.
Чизкъ Рафавлъ, онсарь, 185.
Чорноиазовичн Онанасъ и Адекс й, бояре, 303*
Чарноруцвій Протасъ и Дмитрі Стаииславовичъ,
877, 609.
Чухл бы, бояре, 406.
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Шабловская Адамовая, 648.
Шапка Сасинъ, бояршгь, 469.
ПІаршавицкій Таврило, болринъ, 467.
Шаула
еодоръ, подсудокъ Полоцкій, 369.
Швейковскій Юрій, 473.
Шебека, пань, 470.
Шемб ль Себестіанъ, 278.
Шеменовичъ Андрей, боаршіъ, 234.
Шеметъ, бояринъ, 23.
— Вацлавъ Мальхеровичъ, иодкоморій земск.,
275, 601.
— Янъ Малхеровнчъ, стар. Ботоцкій, 501,
524, 627.
Шепетовскій Шиманъ, 336.
Шермкчъ Рашко, боярпнъ, 640.
Шерш вскій Сава, боярішъ, 467.
Шибинскій Бартошъ, урядникъ, 182.
Шимановнчъ Павелъ, 622.
Шимкевичъ Станиславъ, 265.

НІимковичъ Щасный, 477.
Шимковна Ганна, 502.
Шимуковичи, бояре, 234.
Шинки, бояре въ Оши. нов., 233.
Шиповскій Криштофъ, 474, 477,
Шмаровичъ Іосифь и Лаврипъ, 265.
ПІмыгельскій Іосифь, коиюшичь Иифляіітскій,
196.
Шолуха Феодоръ, старостичъ Кричоігскій, 367,
368.
Шубертъ Феликсъ, метрикантъ Литовскій, 156.
Шуйскій Конст. Василій, мечиикъ воеводства
Врестскаго, 189.
Шукшта Игнатій, нрезидеитъ суда Шавельскаго,
499.
— ІІетръ, 265.
Шуйская Настасія (Сенютяпка), 336.
Шуня Бурн , бояре, 278.

Щерба Янъ, бояривъ, 466.
Щефановвлъ Балтромей, позный, 463.

Щитенскій, млынарь, 154.

э.
Эйсмонтъ Амброжей Войтеховичъ, 390.

ІОрговскій, попъ русскій, 53.
Юдк вичъ Якубъ, 477.
Юр вичъ Матысъ, 296.
Юнашко Лукашъ, бояринъ, шляхтичъ, 372.
— Петръ, возпый Крожскій, 256.
Юндилъ Андрей, 646, 654.
Юрша,
боярішъ, 329.
— Георгій, подкоморій Волковыскіі, 175, 180.
ІОшкевичъ Ленартъ, 332.
Юндзилова, 265.
ІОІПКОВІГІЪ Мась, тивуиъ, 225.
Юндзилы, 316.
Юрг вичъ Валентинъ, 265.

Явионтъ Петръ, возоый Росеисиій, 536.
Явойшъ-Трусовицкій Петръ, писарь, 445.

Ягмши» Ка танъ, 499.
Ягииловичъ Станислаиъ, бояривъ, 129.

— 673 Яновичъ Юрій, 463.
Яздайце, болре, 120.
Яновичъ, 413.
Язловецва Тишкевичовна Александра, 537.
Яковицкая Гавна, 683.
Янушкевнчъ Мац й, 265.
Якубовичъ Войтко и Петръ, 79.
Янъ, войтъ, 207, 208.
— Миколай, войтъ, 299.
Ярвойня Мисво, болринъ, 385.
Яндъ ІЗикторъ, полковникъ и регентъ княжества Ярговскій Миколай, болринъ, 385.
Жму дека го, 77.
Ярмужевскій Станиславъ, 312.
Янивовсвій Иішолнтъ, 33.
Ярославовичъ Ярошъ Валентыновичъ, 350.
Янишевсвій Вогдань, 2.
Ярудъ Викторъ, 79.
— Михиилъ, ловчій Овруцкій, 365.
Ясовичъ Щефанъ, войтъ, 240.
Яновичъ Аиброжей, войтъ Роагапскій, 493, 638. Ястрембскій Толашь, бояринъ, 385.
— Бойтехг, катехиста, 239, 242.
Яхимовичъ Іосафагь, опать Гродв., 394.
— Езофъ, м щ. Виленскій, 655.
Яцвовичъ Наумъ, болринъ, 23.
— Петръ, 548, 551.
Ячко, поиъ, 418.
— Станиславъ, 411, 454, 530.
Ящолтъ, болринъ, 613, 619.
—
Стефанъ, 531.

II.

у-кштш
ГЕОГРАФИЧЕСКИХЪ

Авгутышки, уроч. въ зел. Жомойтской, 501.
Азеруписъ, р ка въ зем. Жомойтской, 501.
Акменинга, уроч. въ Лид. пов., 819.
Акм ны, село въ з. Жом., 536.
Альки или ІІланщи, село, 310.
Андрейкишки, заст нокъ въ Вил. нов., 294.
Андріанки, им ніе въ Жом. земл , 265.
Андрош , село въ Гродн. пов., 410.
Андрущи, село въ Мин. нов., 442.

НАЗВАНіЙ,

Анкштоки, село 115, 117, Г26, 165, 168.
Антлантаны, село въ Жмуд. зем., 278.
Антоновщина, земля, 12.
Анча, р ка въ Гродн. пов., 393.
•Анчучичи, село, 70.
ІАпид мееъ Контовтыгаке въ зем. ЖОМОЙТ., 4»і.
| Апиедмн, село въ Лид. пов., 320.
Апуша, озеро въ Вилькои., 249.

Баллкарця, село въ иемл Жомойт., 484.
Бабьи Березы, островъ, 3.
Валосъ, уроч. въ Лид. нов., 317.
Баг ндуга, улица ьъ Нарв , 63.
Вал у некое войтовство, 452.
Вайковичи, село въ Слон, нов., Я37.
Варткайце, село въ Вилк. пов., 381.
ВакштансЕІй грунть въ Мин. нон., 367.
Вассарабы, село въ Гроди. иов., 39'2, 393.
Вакшты, уроч. в-ь Лид. иов., 317.
Ват чъ, село и войтовство, 56«, 571.
— грунты, 230.
Ватово, уроч., Г>63.
Валверовскій двороцъ, г>19.
Вачовичн, 496.
г
Валв ровщизна, 617.
BeiHapf0BH4H, им ніе въ зем. Жомоитск., .»*J.
Валшче, Палияцы, село въ Галиціи, П% 429.
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Вейнашовска служба въ Мин. пев., 366.
Бовдинъ, уроч., 193.
Вендзяевская служба, 178.
Богданиска земля, 284.
Б ндюга въ Нарв , 63.
Богданишки, село и дворецъ въ зем. Жомоитск
Веняшовскін дворъ въ пов. Гродн., 230.
290, 353.
Береза, село, 560.
Богданки, обрубъ, 53.
Березина, р ка, 3, 236, 496.
Богданове, пуща въ Оши., 236.
Богдановскій обрубъ при Озяблахъ, 46.
— въ стар. Любошанскомъ, 2.
Богуславичи, село, 569, 571.
Березки, островъ, 4.
Б резнинъ, уроч. подъ С рмукшнемъ въ Вид. Вогушевичи, им ніе, 1.
Вожа Воля, село въ Гродн. пов., 404.
пов., 294.
Болонецкое село, 188.
Бер зно, 594.
Болота, р ка въ зем. Жом., 501.
Березовый rai въ.Слон. пов., 341.
Болотечво, у^ оч., 2.
Вересть , 152, 195, 338.
Болото-Великое, уроч., 99.
Берест йская улица въ Пещатк , 81.
Волтаеъ, озеро въ Брасл. пов., 197.
— улица въ Кобрин , 558.
Болушки, село нъ Уігатск. пов., 453.
Бер ст йское староство, 153.
Большіе
Дырвяны, 533.
Вержанское войтовство, 242.
Большовъ,
с. въ Галиціи, 425.
Вержаны, село въ зем. Жомойткой, 242.
Боновскій дворецъ, 27, 28.
Бержоры, озеро, 298.
Боратичи, въ Орпі. нов., 496.
Бержоя, р ка, 298.
Ворзди, село, 305.
Верзеники, въ Брасл. пов т , 196, 197.
Борисова
служба, 177.
Берзенисъ, Верзоно, озеро въ Брасл. пов т
197, 198.
' Ворисогл бскій монастырь въ Гродн , 389.
Борки, село. 624.
Б рзупись, село въ Жом. земл , 284, 291
Борклянскій дворецъ въ Упитск. пов., 451.
Берзупя р ка, 284.
Боркляны. село въ Упитск. пов., 453.
Верзу село, заст нокъ, 287.
Боровое, уроч. въ Минск, нов., 94, 368.
Берскій гостиоецъ, 94.
Боровское гумно, 330.
Б рстынисъ, озеро въ Прасл. повЬт , 197
Ворсчовъ, село въ Галыціи, 420.
Бест во, село въ зем. Жом., 535.
Бортевой прудъ, уроч. въ Вил. нов., 294.
Бестунисъ, озеро въ Брасл. пов., 197.
Бортковская нива въ Лид. нов., 327.
Бетковская служба въ Минск, пов., 366.
Ворче,
село, 566.
Б тыкгола, им. въ Жом. земл , 521.
Борчинскій с нокосъ въ Лид. пов., 327.
Бидгощ'ь, гор. Бромбергъ, 598.
Вотушаны, городъ въ Молдавіи, 433.
Биндзиішш, л съ, 237.
Вотчичи, село въ Минск, нов., 359'
Биндюга, улица въ Брянск , 36.
Бохня,
городъ въ Галиціи, 598.
Бирженянско село въ Жом. земл , 265.
|
Еохцпнка,
р чил пъ Оппг. HOR., 236.
Биржи, нлі.іііе въ Упитск. пои., 348, 350.
Бояны,
вт.
зем.
Жомоитск., 550.
БИТЫВИ, село въ зем. Жом., 525.
Браславокій монастырь, 389.
Влотская улица въ Коории , 555.
Бридупя-Бридупта,
р ка, 335.
Влудовщивна, въ Ошм. нов., 234.
Вризова,
р
ка
въ
Вильком.
нов., 249.
Влузская граница въ Мин. нов., 636.
Вродная,
село
и
фольваркъ,
626.
Влюдзина, уроч. въ Лид. пов., 317.
Вродница, гор. Страсбурге, въ Пруссіи, 598.
Воборншкн, въ Огпм. пов., 233.
Вродовское село въ Мин. пов., 442.
ВобрунЕГвны, село и войтовство, 308, 309.
Врушишки, заст ноиъ въ Вил. пов., 295.
Вобръ, м стечко, 175, 180.
Врыдвойтъ, озеро въ Вилком, пов., 249.
— р ка, 176, 179.
Брыковскій млыиъ, 47.
Вобрыки, село, 017.
Врюхово, село, 469.
Вовблй, село, (526.
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Брянскіе фольварки, 28.
— млынъ, 27.
— староство, '24.
— шпиталь, 29.
Брянекъ, городъ, 24, 25.
Бубны, село въ Минск, нов., 376.
Вугъ, р ка, 31, 185.
Вудзковщина, въ Грод. пов., 391.
Будникова, служба, 179.
Вудинь, село въ Галиціи, 430.
Бужящ , озеро при Буг , 187:
Вуклевъ л съ, 236.
Буковина, округъ, 433.
Вуллавесъ, лука къ земл Жомоитской, 481.
Булловяны, село, 481, 483.
Буловянскій мостъ, 481.
Вумбуле, село въ зем. Жом., 525.
Бундевъ гай въ Слон, нов,, 341.
Буневичи, село въ Жом. зем., 284.
Буркишкя земля, 17.
Вусезь, р ка, 620.
Буславичи, село и фольваркъ въ Минск, ПОВ,
543.
Вутейки, село въ зем. Жом., 287.
Буткайце, село въ Вилком, пов., 385.

-

Буткишки, нустовщ. въ зем. Жом., 501.
Буткойте, село въ земл . Жомоитской, 245.
Бутринанцы, село въ Лид. пов., 315.
Вуховичи, село, 563.
Бучачки, село въ Галиціи, 419.
Быковнчи, село въ Мин. иов., 442.
Быховщизна, въ зем. Жом., 523.
Б гчики, село въ зем. Жом., 292.
Б йгерды, село въ Вил. нов., 295.
В лавицкій боръ, 617.
В лая-Завонь, уроч. въ Мин. пов., 376.
Б левичи, обрубъ, 57.
— село, 180.
В лицы, Б лицко ,им ніе въ Мин. воевод., 507.
В лое, уроч. въ Мин. пов., 368.
В лостокъ, им ніе Веселовскихъ, 181.
В лоусовщизна, уроч. 583, 584-.
— село, 586.
В льская дорога въ Слон, нов., 343.
— пуща. 70.
— улица въ Нарв , 64.
В лявскій обрубъ, 46.
В няны, село въ Вил. пов., 294.
В няпшшки, село въ Вил. пов., 293.
Бял вщизна, въ Ошм. пов., 233,

Великій-Гай, въ земл Жомоитской, 500.
Вагесъ, лука въ земл Жомоитской, 481.
Великій-Камень, уроч. въ Гродн. нов., 391.
Вазкгело, село въ Мин. воев. 513.
Веливій-Логъ, уроч., 3.
Валеесъ-Компесь, за.іивъ озеро, 282.
Велшсій-Лугъ, уроч., 496.
Валентыновское Ерославичи, 350, 352.
Великое, село въ зем. Жомоитской, 549.
Ванево, село, 70, 71, 74.
Величка, гор. въ Галидіи, 598.
Варна, р ка въ зем. Жом., 501.
В лнчковщизна, служба, 178.
ВарнишЕи, поле въ зем. Жом., 50Ó.
- яаст нокъ, 210.
Варто, озеро въ Вилком, иов., 249.
Велія, р ка, 377.
Варшава, гор., 156, 560, 566, Г>79, 598.
Велнагульчи, уроч. въ Лид. иов., ÓU.
Васнльково, Васильковское м сто, Васильковъ, Вельжи, село въ Уиитск. нов., 527.

180, 184.
Вельковщяана, уроч., 160.
Васишки, им. въ Мин. воев., 628, 632.
Вендрейви, село, 353.
Вб лловъ, островъ, з.
' Вента, село и р ка въ аеил Лом., 244, 501.
Везов дъ, „Везовецкій рубежъ", 218.
' Венцлавнвшя, село т, зем. Жом., 604.
Веденская волость, пуща, 602, 605.
Ввндлавовщивиа, земля Тивуиск., 8.
Велига, 278.
Вопровъ, р ка, 586.
Великая дорога, „которая зъ С ловима до ОзврВерба,
уроч., (.)9.
ницы иде в , 192.
_
р ка, 100.
Велишая улица, въ Пещатк , 85.

- 677 Вовловскі грунты, 192.
> ./puv.fi
ВозерисЕО, уроч. въ Мин. нов.. 368.
-onraotl
Возники, им. вь Дрог, нов., 400, 403.
Возня, (Вочня), обрубъ, 54.
ч;иоЦ.
Возовская, служба въ Мин. нов., 367.
г.тй
Войборишскія, земли, 11.
- >>'А1
Войборовичи. село, 11, 12.
дЯ
Войтово, въ Вильком. нов., 379.
'\
ВОЙН ЙЕИ, село на р к Винкснуп , 151.
Войниха, р чка въ Ошм. пов., 236.
Войнютайте, село, ',08.
Войткайте, село иъ зем. Жом., 525.
Войъовщизна, уроч., 192.
Войтовъ островъ. уроч., 72.
Во:ічайцовъ. село въ земл Жомоитск., 271.
Вол ватка, уроч. въ Слон, пов., ;і41, 343.
Воляца, деревня, 44.
Волича, сельцо, 27.
Волки, уроч. въ Лид. нов., 331.
Волковыскъ, городъ, 532.
Еолкозысхій гостинецъ, 456.
Волна, р ка въ Мин. нов., 360.
Волобринка, р чка, 192.
ВОЛОСОЕЪ, болото, 237.
Волотки, село въ Мин. воев., 514.
Волчковцы, село въ Галиціи, 420.
Волпа, село, 182.
Волпенская пуща, 182.
Волп нскія села, 180.
120, Г26, 132, 151.
Волуноветисъ, нива въ Ошм. нов., 351.
Винкснупя, р ка, 151.
Вольгдскіе Трабы. 236.
Винница. :іаст нокъ, 594.
Волыьцовщина, бояр, земля, S.
Вгноградъ. городъ въ Галиціи, 42?, 434.
Волька. село въ Грод. нов., 409.
Виркита. р ка, 469.
— р ка къ Мин. пов., 447.
Виркштыяики, село, 164.
Виоуча-Каспоровсвая, р ка въ Мин. нов., 415. Волькине-Шекалы, грунты, 237.
Вольма, дворецъ, 19.
Витайц , село г ь Вильком. нов., 387.
Воля, село въ Брест, воев., 337, 475.
Витебскій дворецъ, Витебіцизна, 623, 026.
Воля-Байковская, село въ Слон, пов., 537, 538.
Виховичи. село от. Врест. воев., 337.
Воля-Рожанская, село Слон, нов., 538.
Вицайцшшш, заст ноісъ въ Вили, пов,, 25(5.
Вондн, въ зем. Жом., 523.
Вичайцв, село въ иемл Жомоитск., 485.
Ворлово, село, 278.
Вичолки, село, 98, 9!>.
Вороблины, уроч., 186, 188.
Виншнча, р ка въ Лид. нов., •',, ЗЛЗ.
Вишвнька. „подъ Нишеш.кой", урочище въ Ошм. (Ворончичъ, служба въ Мин. нов., 366.
Воротне, село. 591.
иов., 351.
Ворота, уроч. въ Мин. нов., 636.
Вюпн всво им піо, 1'2.
Воротилы, обрубъ, 59.
Вшин в%, «ЧУЮ въ Оига., 286, 396.
Ворынты, село въ Лид. нов., 640.
Вишовъ, cwra въ Слон, пов., 339.
Воекелюмки, село въ Вндьком. иов., 384.
Владмчинъ, село вь Галидіи, 427.

В рбушки, село въ Вил. пов., 448. •
Верейцы, 94, 95, 98.
Веретея, уроч., 229.
Верясбиловичи, село въ Лид. пов., 639.
В робовскіе грунты, 192.
Верхол ское село, 188.
Весееле Малое и. Большое, озера въ Жомойтск.
зем., 28-2.
— село, 292.
Весиеполе, село въ Жом. тем., '289.
Веш канское войтовство, 452.
Вигаланскій грунтъ, въ Огам, нов., 398.
Видзгово, село въ Жом. земл . 265.
Видишкн, им. въ Вилком, пов., 539.
Видогошъ, въ Мип. нов., Я72, 633.
Визбище, уроч., У4Викторишки, дворецъ, 10, 12.
Виленка, р ка, 449.
Вилія, р ка, 27l», '278.
Вилы, уроч. въ Вил. нов., 448.
Вильбяна, въ Вильком. нов., 379.
Вильканцы, село въ Лид. нов., 329.
Вильконск село, 313.
Вильна, '232, '292, 315, 446, 453, 470, 527.
Вильна, р ка, 449.
Виндза, уроч. на р. Мит , 148.
Ввндюны, село въ Вил. нов., 477.
Виякснуиисъ u Винкпшуписъ, урочище, 119,
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Вочни, обрубъ, 46.
Вошкелевское им ніе въ Лид, 316, 319.
Вошкелишки, дворецъ, 10, 12.
Вощиннцкое им ніе на Подляшь , 6)0.
Вузуколнячъ, уроч. въ Лид. пов., 385.
Входзыка, уроч. въ Лид. пов., 335.
Выбродъ, уроч., 75.
Выдучеесъ, уроч. въ Лид. пов., 316.
Выловскъ, село, 594.
Выпротка-М нка, село, 46, 54.
Выркштымки и Выкрштынникн, село Половг.
вол., 1Г2, 113.
Вырое къ, уроч. въ Мин. пов., 368.

Высокій-берегъ, уроч. на р. Веліи, 377.Высокій-гай, въ Слон. нов.. 341.
Высокія Нивки, заст нокъ, въ Вил. пов., 294.
Высокое, въ Мин. пов., 368.
Высоцкъ, село въ Слон, пов., 340.
Выссогродъ, Вышегродъ, гор. Плоцк. губ., 32.
В ж цкая, волость и дворъ, 556, 574.
В жки, 595.
В льц , село въ Вильком. нов., 383.
Вязвинъ, уроч., 72.
Вяколовщизна, въ Мин. воев., 630.
Вяча, р ка въ Мин. пов., 372.

Габовецкое, село, 563.
Гавенаниза, нустовщшна ьъ зем. Жом., 292.
Гаврели, Кгаврели, въ земл Жомоитск., 547.
Гаврилайце, село, 381.
Гавриловская, нива въ Слон, пов., 343.
— пустошь, 642.
Гаврилойци, село въ Вильк. нов., 379.
Гавры, Кгавры, им. въ зем. Жом., 547.
Гавштынъ Большое, озеро въ Вильк. нов', 249.
Гайдусъ, село въ зем. Жом., 502.
Галичъ, гор. въ Галиціи, 430, 431, 434.
Гакута, урочище, село и р чка, 2, 3.
Ганы, грунты, 237.
Гара Лука, с нокосъ въ Вильк. нов., 379.
Гаста, Гашта, 236.
Гатово, село ІІЪ МИН. ПОВ.. 355.
Гатча, 74.
Гвариче, село, 563.
Гвоздовщина, фольваркъ въ Мин. нов., 444.
Гвозная, р ка, 70, 71.
Гданскъ, гор. Данцигъ, 25, 598.
Гедгалайце, село въ Жом. земл , 479, 490.
Гейшюнасъ Берзысъ, уроч. въ Лид. нов., 321.
Гельдзюдропетасъ, уроч. въ зел. Жом., 486.
Генайци, село Горздовской волости, 135, 137.
Гентчайци, село, 131, 132, 169.
Геиянское, село ігь Жом. зем., 282.
Гераионы, 232.
Гердзягола, село и дворецъ въ Вильком. нов.,

Геркишки, село 197, 198.
Г рианишское им ніе пъ Мин. нон., 415.
Г чишки-Кг чишки, ил. въ зем. Жомойтской,
549,. 550.
Гидры, село, 569, 572.
Гирбово, дворецъ въ Вильк. пов., 248.
Гирдупш, уроч. въ зем. Жом., 488.
Гирдушки бродъ, Гирдуское село, 237.
Гирки, деревня въ Лид. нов., 541.
Гиры. въ Лид. нов., 335.
Гисловъ, въ Гродп. нов.. 410.
Гиссе, озеро въ Жом. зем., 284.
ГладнеЕка, р ка, 182, 184.
Глинникъ, предм стье Брянска, 36.
Гл бовцы, село въ Гродн нов., 392.
Гнаравскій и Гяаратовскій грунтъ въ Ошм. нов.,
397.
Гнилича, р ка, 72.
Гн здиловичи, село, 10, 11, 12.
Гобины, заст нокь иь Вил. ион., 294
Годлинъ, село, 595.
Гожа, въ Грод. нов., 391.
Гойда, уроч. въ нем. Жом., 502.
Гойжи, село вь Мин. воев., 630.
ГолевьевсЕо , село, 203.
Голіонки, село, 26.
Головачи, село нъ Мин. нов., 442.
Головчи, им. въ Отменен., 233.
Голодницкіи групп» нъ Ошді. лов, 397.

:І7І), 381,

385.

Геркакы, і;ь Браслииск. нон., 190.

ГОЛОСЯТЫНЪ, Г)6Л
ГОЛЧЙ,

99.
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Голубля, р ка, 99, 100.
Голыямы, уроч., 5(П.
Гольшаны. дворецъ, 232.
Гольшанская улица, въ город Здетел , 204.
Гониклы, въ земл Жомойтск., 459, 462.
Гончарская улица въ Иещатк , 89.
Гонышовскій млынъ, 465.
Горбовская улица въ ІІещатк , 90.
Горбовскііі гостинецъ, 92.
Горбовъ, 94, 97.
Горездич , село, 561.
Гор личи, им ніе, 631.
Горздовская, волость, 135.
Горновъ, 188.
Горовская, служба і ь Мин. нов., 366.
Городенскій, монастырь и архимандритство, 389
— ставъ, 180.
Город цъ, городъ, 565, 592, 595.
— дворъ и волость, 556, 594.
Городечница, р ка, 561, 564.
Городище, уроч., 160.
Городница. р ка въ Гродн , 393.
Городниче, урочище, 563.
Городня, Гродно, гор., 230, 390, 393. 566, 598
Городнян , село, 585.
Городойс , 282.
Городокъ, замокъ Ходкепича, ISO, 184.
Городорубье, уроч., 187.
Горошковщизна, 94, 99.
Гор лая сосна, уроч. въ Мин. нов., 372.

Гостиловичи, село въ Мин. воев., 517.
-л ,
Грабличн, село въ Опта, нов., 399.
Грабовъ, островъ, 4.
Грандицкій, л съ въ Грод. пов., 391.
Границкій, дворецъ, 510, 516.
Граничи, село въ Мин. воев., 515.
Гребелька, урочище, 2, 181.
Гривда, р ка, 611, 620.
Григоровщизна, уроч. въ Грод. нов., 23, 395.
Грин вичи, село въ Мип. пов., 375.
— обрубъ, 59.
Грич нята, село въ Мин. воев., 513.
Гричкова служба, 177.
Гршпковщизна, земля, 9.
Гровзенское ны ніе, 501.
Грудзіондзъ, Грудязь, гор., 598.
Грушова, село и войтовство, 594.
Грыжева, р ка, 380.
Грыковщизна, им ніе, 232.
Губари, село, 497.
Гуданчи, село »ъ зем. Жом., 292.
: Гузовая, р ка, 564.
' Гульбины, село въ Вильк. нов., 387.
\ Гумбизна, уроч., 236.
' Гумбришки, им ніе въ зем. Жом., 503.
Гуменная улица въ Пещатк , 92.
Гуторчина, земля, 296.
Гучевъ, село, 591.
Гучничи, им ніе въ Ошм. нов., 235.

Дегиаы, уроч., 103, 104, 119, 139, 14:'., 173, 182*
Давгелишки, Давгилишки, село, 197.
Декгиля, урочище, 308.
Давгицишки, село, '237.
Декснянское им ніе въ Мин. воев., 504, 510, 511.
Давидовичи, въ Мин. воев., 032.
Демгейдзи, село въ нем. Жом., 501.
Давидовщизна, въ Мин. воев., 031.
Демьяновичи, село въ Ошм. ион., 39S.
Давидовъ ородъ въ Грод. нов., 561.
Дайраны, уроч. с нокосъ въ Нилысом. пои., 379. Демьяновка, соло въ Га.шціп, 425.
Денисовичъ, служба, 178.
Данилове, 51.
Д нюны, соло ,ъ Упнтскомъ нов., ;149.
ДанЕИ, село, Іі77, 579.
Деражно , фолі.варкъ «ъ нов. Лид., 638. ДераДасковъ обрубъ при сел Чучеропки, 1С,
Дауксн , роч. заст. въ Вил. нов., 29и.
жннское, 639.
Двнноса, р ші въ Мин. поп., 376, 377.
Дергло, соло. 186.
Дворелишское-Солтановское, им. въ Лид. нов., Деревня, Деревенское им ніе, р ка, .ъ Слонцм.
j
uois., 339, ;!43, :!44.
541.
Д речинъ, 5S0, 623.
Дворная улица въ город Здетел . 205.
Дер чннъ Старый, сек», 627.
Двгеси, урочище въ Лид. нов., 31«.

-

680

Дзекцяровскій обрубъ при Озяблахъ, 46, 53"
Дз невщизна, въ Ошм. пов., 235.
Дзерчагола, въ зем. Жом., 501.
ДЗ ТКОВСЕО село иъ Тродн. пов., 404.
Джурковъ, село въ Галиціи, 427.
Дивси, село Вильк. нов., 379, 381.
Дикое болото въ Мин. нов.,'72, 447.
Дн пръ, р ка, 398.
Добикння, р ка, 385, 386.
Добикинская, волость, 385.
Добковка. въ Ошм. пов., 234.
Добовицкі грунты, 237.
Добренаво, въ Мин. нов., 545.
Добринка, село, 97, 98.Добучинъ, или Пружаны, 579, 584, 587.
Добшайце, село, 101, 108, 109, 118, 163, 166.
Довгишки, село, 236.
ДовЕневщизна, фольваркъ въ нов. Лид., 638.
Довятаны, село въ Упит. пов., 527.
Дойневъ, село вь Жмуд. земл , 247.
Дойновы, село въ Мин. пов., 372.
Докторишки, пустовщизна, 149, 173.
Долгая нива, уроч. въ Вил. нов., 294.
Долгій моетъ, уроч. въ Мин. пов., 368.
Долгое, Длуге, село, 497.
Долгополичи, село, 626.
Долвневеко , село въ Лид. пои., 639.
Дорога-Веливая, „съ Вильна на Русь", 448.
Дороглинты. село, 624.
Дорогобычскія соловарни въ Галиціи, 598.
Дорожки, уроч., 237.
Дороски. село, 46, 53.
Дорошовщизна, урочище, 214.
Драбовый островъ ур., 75.
Драмно, урочище въ Мин. нов., 372.
Дратвиня, р кя въ земл Жомойтск., 482.
Древья, р ка, 471.
Дрогужна; ó'J8.

Дрочилово, село, 221.
Друдовско , село въ Лид. пов., 320.
Друкювъ, село въ Упит. пов., 530.
Дрыдз ле, 51.
Дрысвятъ, 198.
Дрычиаъ, въ Мин. пов., 368.
Дубинъ, озеро въ земл Жом., 500*
Дубиса, р ка въ Росіенск. нов., 380, 479.
Дубова. село, .г)60, 574.
ДуботовЕовъ, улица въ город Здетел , 205.
Дубровка, село, 218.
— уроч. въ Мин. нов., 495.
Дубровица, урочище, 221.
•— меньшая, 99.
Дубровицкая улица въ Пещатк , 88.
| ДубровлянсЕое село въ Ошм. нов., 398.
ІДубъ одраныйі уроч. въ Мин. пов.,368.
Дубье, урочище, 183, 184.
j Дубяны, въ Жом. земл , 499, 503.
ДуЕорце, село вь Мин. пов 4З6О.
Дукшты, озеро, 198.
Думбля, уроч., 224.
Дунай, ручей. 237.
Дуничи, село въ Мин. нов., 364.
Дуобинесъ, уроч. въ Лид. иов., 318.
Дудки, (ДубЕи?), село, 46, 52.
i ДуплиЕовщизна, въ Лид. пов., 640.
Дуплишки, въ Ошм. пов., 235.
Дусята, им піе, 282.
I Дыдцягире, уроч. въ зем. Жол., 484.
; Дътлево, село въ зем. Жомойтской, 291.
• Дымниковскій заст иокъ, ')(і2.
j Дырвинская дорожка, 237.
|Дырвяіш, им. ІІЪ зем. Жом., 264, 533.
j — В нтшіе, (большіе?), 385.

Евсе во болото, 222.
Егунисъ, уроч. въ Лид. нов., 31!).
Едырмишки, уроч. въ .чем. Жом., 501.
Езерано, село, 625.
Ейгалайце, село въ Вильком. пов., 383.
Ейгалишки, уроч. иъ зем. Жом., 484.
Ейгирдовщизна, въ Ошм. нов., 233.

Ейздбы ; с ножать земл Жомойтской, 500.
ЕйкштансЕО село въ Лид., 316, 317, 320.
Ейтминанцо село въ Вильком. пов., 383.
Еле некая дорога въ Слон, нов., 343.
Ееьшшовщизна, 75.
Ешно озеро, 298.

— Меиыніе, 503, 504.
Дырытуля, р ка, 141), 150.
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Жабино, село, 562.
Жабитье село, 302.
Жакспин , село въ земл Жомойтской, 245.
Жвирблайт , село, 301, 308.
Жвиркгждыя, въ Ошм. нов., 352.
Жедекайци, село, 139, 140, 141, 144, 146, 170,
171.
Ж ды, озеро, 298
Жейк ны, им ніе въ Жом. земл , 257, 264.
Жельвенсвое им ніе, въ зем. Жои.. 501.
Ж меляыы, село, 531.
Жевшгола, въ зем. Жом., 523.
Жемовяны, село въ зем. Жои., 534.
Жер бятники, село, 617.
Жидовичъ, служба въ Мин. иов., 366.

Жингелиппсн, пустовщ. въ зем. Жоиойт., 601.
Жиринкн, урочище, 221.
Житинка, р ка, 496.
Житинъ, им ніе въ Мин. нов., 492, 493, 494.
Жлуктова улица, въ Нарв , 63.
Жогр нское им ніе, въ Мин. нов., 416.
Жолн , село въ зеи. Жом., 479, 481, 486.
Жоліганы, заст нокъ въ зем. Жомойт., 484.
Жолтанита, село, 474.
Жомойтская ст на (граница), 608.
Жомойтско село, 616.
Жуболисъ, уроч. въ Вил. нов., 448.
Жудейковщизна, земля тявунская, 8.
Жужель, на Буг , 31, 45.
Жуцко пустище, въ Мин. дов., 368.

(«•"ТЕГ»

Забице, се.чо въ зем. Жомойтской, 458.
Заблотовъ, гор. въ Галиціи, 420.
Заблоцкая улица, въ Нарв , 66.
Заблудовъ, 73.
Забобровье, село, 176.
Заборовье, село, 473.
Заборь , село въЛид. пов., 638, 639.
Забродь , уроч. въ Мин. пов., 495.
Зав лейскі дворы короля его мил., 77.
Завойки, село, 45, 46, 52, 59, 60.
Загаличи, село въ Слон, нов., 538.
Загородь , предм стье Брянска, 36.
Загородищ , село въ Мин. пов., 544.
Загорье, село, 585.
Заглубов цъ, уроч. въ Мин. пов., 495.
Загузова, село, 574.
Загуменная улица, въ Нарв , 62.
Задворье, село въ Мин. воев., 512.
Задзиыьт, село, 587.
Заелье, село въ Мин. пов., 543.
8аадрм, село въ Мин. нов., 359.
Завалинки, село въ Брест, поев., 338.
З а к р о е м * , городъ въ Цар. Поль., з і .
Залозьо, село, 26, 40.
8«жуяве, урч. шъ Мни. нов., 636.

Залучь , село въ Галиціи, 422.
Зал еь , село, 563, 569, 573.
Заыость , село въ Мин. нов., 442, 464, 467.
Замопіь , село, 466.
Замяново, село, 27.
Зань , село, 26, 38. "
Заполье, село, 54, 225.
Запольскій фольваркъ, въ Лид. нов., 639»
Зарица, въ Гродн. нов., 230, 391.
Зарстайц , село въ Вилк. нов., 380.
Зас тн, село, 207.
Заставье, село, 466.
Застаринъ, въ Ошм. нов., 397.
ЗасульсБое им ніе, Засулье, въ Мин. пов., 415,.
446.
Затнвочь , уроч., 98.
Збляны, село, 216, 218.
Зв рбле, село въ Лид. пов., 639.
Зв рбляйц , село Горздовской волости, 186, 131.
Зв риная яма, въ Вил. нов., 443.
Зв рин цъ, въ Вжльком. пов., 379, 448»
Згннлица, улица въ Нарв , 62.
Здотолна, р ка, 208.
Здоиеель, им ніе К, И. Острожскаго, 199, 201,
•203.
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Злочишки, с ножать, 333. Зовлассовый млынъ, 27.
Золоті во, село. 626.
Золоч во, село, 624.
Зостая, р чка въ Ошм., 236.
Зубовичъ, служба, 177.
Зулпиць, ручей, 197.
Зулупы, ручей, 199.
Зуракуйц , село въ Вильком. нов., 385.
Зурысье, уроч., 471.
Зыгмунтово село, 73.
З нье, село въ Гродн. пов., 404.
З нчевичь, уроч., 72.

Зезалинисъ, озеро въ Брасл. пов., 197.
Зеи лянскій дворъ, 265.
Земля, на Орев , 179.
З рбово, озеро въ Вильком. пов., 249.
З рбы, село въ Вильком. пов., 253.
Зеровлевко, село въ Грод. нов., 405.
Зиздра Великая, р ка въ зеи. Жом.. 485.
— Малая, 485.
Зимна Вода, обрубъ, 59.
Зимноховскій обрубъ, при Озяблахъ, 46, 53.
Зкондрысъ, озеро въ Брасл. пов., 197.
Злиски, заст нки, 45.
Злое, никчемное болото, ур., 73.

35Ł
Ивановскій дворецъ, въ Мин. нов:, 443.
Иванковъ, село, 237.
,
Иванцовъ логъ, въ Оши. пов., 351.
Ивашковичи, село въ Ошм. пов., 397.
Игнатовщизна, пустошь, 642.
Игуменъ, им ніе князя Острожскаго К. И., 1.
Илга, уроч. въ Лид. пов., 320,

Іодлавки, уроч въ зем. Жом., 488.
Іодупа. уроч. въ Лид. нов., 333.
Іодыткн, ручей, 236,

Илкги, или Кгригайте, село 801.
Ильинская служба, въ Мин. нов., 366.
Имборы, село въ зем. Жомойтской, 305, 457, 460.
Имховъ, уроч. въ Мин. нов., 636.
Инкопасъ, р чка въ земд Жомойтской, 483.
Исаевская служба, 178.

Іоски, село, 26, 38.
Іошкишки, пустовщизна, 149.

ІЕСКархлине, болото, 198.
Кавкокалносъ, уроч. въ Лид. пов., 324.
Карчемники, село въ зем. Жомойтекой, 491.
Казниска, земля, 265.
Карчуна, р чка, 198.
Кайшгаы, им иіе въ Жом. зем., 266.
Каспоровское им ніе въ Мин. пов., 415.
Калетовичи, село въ Лид. нов., 314, 333.
Касынь, им ніе въ Мин. пов., 369.
Каменичи, село на Притерп , въ Мин. нов., 496.
Кат лвиче, урот. въ зем. Жом., 488.
Каменная, село, 561.
Катвгашки, поле въ зем. Жом., 501.
Камень, село, 595.
Катринипшя, пустовщ. в«ь зем. Жом., 501.
Каменный Логъ, село въ Вил. нов., 293.
Капгаита, село въ Слон, нов., 339, 341, 342
Каракульское село, 181.
Квасовичву село въ Слоя, нов., 608, 615.
Карач вичи, село, 212.
Кв цевъ, село, 108, 112, 113, 164, 165.
Каргумъ, озеро въ Брасл. нов., 197.
Кгойдайте, село, 303.
Карклач-ь, лука въ земл Жом., 481:
Кгарбечвшет, ааст новъ в«ь земл »ом..
Картлгае, ручей, 197.

683 Кг двяды, поле въ зем. Жом., 522.
Кгинтилншкн, 298.
Кгиркн, Кирки, Гирки, 541.
Кглинники, островъ, 4.
Кгодзи, село въ Улнтскомъ пов., 349.
Кгравдужи, въ зем. Жомойтск., 550.
Кгравжишки, въ Ошм. пов., 351.
Кгрушци, село въ Упит. пов., 527.
Кгумильтяны, Кгумилта, село въ зем. Жом.,
243, 270.
К вкейковъ, село ІІолоаг. волости, 115.
Кевлекайци, село, 117.
К зи, „иодъ Кезями", им ніе въ Жом., 265.
К йлюны, село въ Вил. пов., 295.
Кекяришке, лука въ зем. Жом., 481.
Келезіоро, село въ зем. Жом., 288.
К лес рисъ, озеро въ Жом. земл . 282.
К лмы, им ніе въ Жмуд. зеил , 379) 377, 378.
К льм я, въ зем. Жом., 491. :
Кемпишки, уроч. въ зем. Жом., 501.
Кемяны и К ймяны, село въ Упитск. пов. 527.
Кена, р ка въ Вил. нов., 448.
Кены Изоповичъ, им ніе въВил. пов., 447 448.
Кепураны, село и вонтовство, 808, 310.
Керзновскій млыиъ, 27.
Керснишки въ зем. Жом., 481.
Керсновъ, фольваркъ Брянскіі, 28.
Кбтияы, им. въ зем. Жом., 599.
Кибуры, село ьъ Уиит. пов., 527.
Кибутайц , село въ Вильком. пов., 883.
Кимборовщизна, 75.
Кипгиры, село въ земл Жом., 269.
Киркли, село въ зем. Жом., 533.
Киркучяны, село въ Упит. пов., 349.
Кирм л вскія службы, 236.
Киселевичи, село въ Лид, пов., 639.
Кислыхъ, грунтъ, 237.
Кіавл кн, село, 165.
Кіовд йки, село, 174.
Клавзкгалы, село, 306.
Клебіовъ, Клеб , село, 104, 118, 152.
Кловицы, въ Ошм. пов., 351, 621, 622.
Клепата, седо, 47, 58Клетно, село, 590.
Кяече, село, 569, 571.
Клнбіе, село, 163, 166.
Клима, р ка въ Ошм. пов., 236.
Клшжовеввв озеро, 188.

Климовъ мохъ, уроч., 236.
Клинъ, островъ, уроч. въ Берест, воев., 154.
Клихи, село, 26, 43.
Клишевичи, село, 220.
Клодзивечъ, село, 475.
Клоненосъ, уроч. въ Лид. пов., 319.
Клон носгалы, уроч. въ Лид. пов., 323.
Клон съ, уроч. въ Лид. пов., 317.
Клонов ти, нива въ Ошм. пов., 352.
Княз въ конецъ, 236.
Кобаковщизна, уроч., 186.
Кобринска, р ка, 552, 557, 564.
Кобринская плебанія, 557.
— пуща, 556.
— улица въ Городц , 592.
КобринсБІй замокъ, 552.
Кобринское староство, 551.
Кобринъ, городъ, 565, 595.
,
Кобылянка, р чка въ Мин. пов., 377.
Ковали, село въ Видьком. пов., 255, 289, 313.
Ковалеве, уроч., 72.
Ковна, городъ, 278.
Ковшово, село въ Мин. пов., 372.
Ковшовскія могилы, 372.
Кодеевичн, село, 180.
Кожемяки, обрубъ, 55.
Козирады, им ніе въ Брест, воев., 336, 337.
Козища, село. 560.
Козье болото, уроч. въ Брест, воевод., 154.
Койстеры, село въ Вил. пов., 448.
Колач ва служба, въ Мин. нов., 365.
Колачи, въ Галиціи, 429.
Колачковцы, им. въ Галицш, 417, 418.
Коледичи, село въ Мин. пов., 364, 366.
Колесники, оетровъ, 4.
— село въ Вильком. дов., 384.
Колодеженскій дворецъ, 180.
Коложанская церковь,. 395.
Коломыя, городъ въ Галицш, 431.
Колупяны, село ШОТ ЛЬСЕОЙ волости, 146, 152.
• 307, 457, 462.
Колясово, село, 71.
Комарно, городъ въ Галицш, 430.
— село въ Брест, воев., 338.
Коиорннкн, урочище, 195.
;
Компесъ-Окро, заливъ, озеро, 282.
Контовкайц , седо въ Внльком. иов., 387.
КОНЮХИ, село въ зем. Жом., 608.
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Кр йвишки, уроч. въ Вилк. пові, 381.
Конюхи, село въ Вилком, нов., 382.
Кретынга, им. и волость, 101, 103. 105, 111,
Конншгаево болото, въ Мин. пов., 376.
113, 115, 116, 161, 1бб1 :
'
Копаное, уроч. въ Мин. пов., 368. •
Кр цкики, село Полонг. волости, 117.
Кошшшки, заст нокъ въ Вил. пов,, 295.
Кривая с ножать, въ Ви-t. нов., 449.
Коптево, село, 561.
Кривое поле, уроч., 594.
Копчанка, р чка, 3.
Кривосн тки, въ Гродн. пов., 406.
Копытовская улица, въ Пещатк , 82.'
Кривчова, р ка, 71.
Корабовнцы, уроч. въ Мин. пов., 368.
Корговъ, село въ Мин. воев., 516. '
Крижи, „нива въ Крижахъ", въ Отм. нов., 452.
Корейвичи, им ніе, 641, 642.
Крнкляны, село въ Упит. нов., 452, ЗЙЗ.
Коритница, село, '218.
Криница, ручей, 3.
Корова во, село въ Мин. нов., 367.
Кричовпщзна, въ Ошм. пов., 233.
Корогодовекая служба, въ Мин. нов., 366.
Крожанка, р чка въ Вилком, пов., 379.
Корсникъ, „сельцо неоселое на Корснику", 224. Крожи, ии ніе въ земл Жоы., 524.
Корснишки, село и уроч. въ Жоноыт. 483, 484. Крожскій домъ, 265.
Косе л въ, урочище, 74.
Кролев цъ, городъ Кенигсбергъ, 645.
Косина, р ка въ Вил. нов., 448.
Кромбалъ, въ Слон, нов., 343.
Косинскі л са, въ Вил. пов., 449.
Кропищи, въ Галиціи, 417.
Косн вичъ, служба въ Мин. нов., 367.
Крошчанч , село въ земл Жом., 288.
Косово, ии. и волость въ Слон, пов., 506, 608, Круглая затока, озерко на р. Супраслн, 182.
Крупки, село, 26, 39.
609, 612, 620.
Круча гора, 2.
Косовщизяа, 154.
Кршив цъ, урочище, 76.
Костельная улица, въ Нарв , 62.
Крыбшки, село, 232.
Кост лъ св. Михаила въ Вильн , 447.
— св. Николая, въ Солыпникахъ Вели&ихъ, 6. Крыжовская дорога, въ Вил. пов., 448.
Крынскія пущи, на Соколц , 393.
— св. Юрья, въ Сольшникахъ, 6.
Крычницкіе грунты, 237.
— въ Кельмахъ, 379.
Кугаръ, уроч., 160.
Костен вка, р чка, 193.
Кудросъ,
уроч. въ Лид. пов., 317.
Костенево, село въ Слонимском-ь нов., 99, 191.
Кузиичова
служба, 178.
Костеши, село въ Мин. нов., 439.
Куйданч
,
село
въ Галиціи, 424, 426.
Костяновъ, 50.
Куйдовскі грунты, 237.
Косцелковщизна, село, 591.
Кукули,
село въ Грод. пов., 391.
Коспдошковичи, село, 353.
Кукчишъ,
озеро въ Брасл. пов т , 197.
Коцинишки, въ Вильк. нов., 385.
Кулаки,
островъ,
4.
Кочановъ островъ, 4.
Копш рская улица, въ Пещатк , 84.
Кошобродъ, 591.
Ковічнна нива, въ Опш. пов., 352.
:
Кощинскій дворецъ, въ Ошм. пов., 621, €22.
Крайскъ, им ніе въ Мин. нов., 373.
Крака, р ка, 327, 329.
Краковская соловарня, 598.
Краковъ, городъ, 389.
Красникъ, село въ Галщіи, 434.
Краоиовско село, 563.
Кр вна, р ка, 283, 288.
Кревно, им піе въземл Жоиойтской, 282, 281,
287.

— село въ Мин. пов., 544.
Кулгановщизна, уроч., 587.
Кул пш, село въ Слон, пов., 608, 612.
Куліовъ, нива въ Лид. пов., 320.
Кулясовскі ВОЛОЕИ, 70, 76.
Кунаховичн, село, 219.
Кунчи, уроч. въ Лид. пов., 333.
Купища въ Мин. пов., 367, 368.
Кумети, въ зем. Жомойт., 622.
Куриловнчи, село, 624.
Курмайци, село, 109, ПО, 118, 120, 121, 168,
166.
Курношскій фолыіаркт. и сехо, 203, 225.
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Куршаны, ил ніе въ зем. Жом., 238, 239, 246.
Куцовщизна, уроч., 99.
Еурш , село въ Вилькои. пов., 252.
Кушва, село въ Вильком. лов., 255.
Еутайшовеко поле, 70.
Кушлауписъ, р чка въ зем. Жом., 483.
Кут йно, село, 469.
Кушл во, село въ Мин. пов., 372.

Лаваришки, въ Вил. пов., 448, 449.
Лисичиско-Вакштанское, урочище въ Минскомъ
Лавкогола, село въ земл Жомойтской, 484 488.
пов т , 368.
• Лавкупиеъ, р ка, 385.
Лисичницкой
боръ, въ Слон, пов., 343.
Лаввуц , поле въ земл Жомойтской, 482
Лиски, 51.
Лавный мостъ, село, 218.
Литиковщнзна,
188.
Лаврушишки, заст нокъ въ Вил. пов., 295
Лавскій бродъ, наБерезин , въОшм. пов. 236. Литовичъ, село въ Мин. нов., 363.
Литовское село, 467.
Лавы, село въ Грод. пов., 403.
Литыца,
село, 216, 217.
Лагоза, село въ Мин. пов., 544.
Дихочевицков
село, въ Ошм. нов., 399.
Лайкши, с ножать въ земл Жомойтской 500
Лихтяны, им ніе въ земл Жомойтек., 521, 523.
Ланц вичи, село, 624.
Ловиновскій млынъ, 47.
Лап нки, Лап нсвія нивы, въ Грод. нов. 391
Ловиы,
озеро, 298.
Лапиша, р ка, 481.
Логазы Нем риекі , 296.
Ластуя, р чка въ Оши. пов., 236.
Логозинская
р чка, въ Мин. нов., 546.
Латовпнки, село, 569, 572.
Лод йница, р чка въ Слон, нов., 606.
Лаховщина, уроч., 188.
Лозинки, фольварокъ, близъ Вильни, 470.
Леб девъ-Чаторсць, уроч. въ Мин. пов., 368.
Лозовскія заросли, на Буг , 188.
Л ВЕОВЪ, село, 181.
ЛОЙБН,
село въ Грод. пов., 392.
Левоновичн, село въ Опта, нов., 398.
Лойковичи,
село въ Гродн. пов., 393.
Л вчичи, село въ Слон, пов., 340.
Лопеневсвія
волоки, 615.
Легаты, село и войтовство Легатовское, 560
Лоп
невщиз
іа,
610.
Ледз вичи, село въ Ошм. пов., 236.
Лоп
нское
им
ніе,
276.
Лединки, Л дины, село въСлон. нов., 340 343
ЛонЕппа,
р
ка,
249,
256.
Л дн вичи, село, 471.
Лопншки, село въ Упит. пов., 349, 350.
Л жайки, село, 587.
Лососна, им. въ Слон, нов., 537, 539.
Ленкеса, р ка въ земл Жомойтской, 259.
Лосциншща, урочище, 76.
Л нтуны, 315.
Лотушкн, село въ Мин. пов., 376.
Леп на, р ка въ Ошм. пов., 236.
Луга, урочище, 594.
Л щнковщизна, земля, 10.
Лужа, р ка, 2.
Ливія, р ка въ Мин. пов., 447.
Лука, с ножать на Н ман , 605.
Лнвки, въ Гродя. пов., 410.
Лукавивши,
уроч. пустовщизна, 151, 173.
Лигяны Р вбутовичн, село, 79.
Лук
нишкн,
пустовщизна, 149.
Лида, городъ, 637, 640.
,
Лидовяны, им ніе въ Вилк. нов., 249 256 492 Лукницко м ст чко, въ земл Жом., 536.
"
479, 481.
.
. • . ' . '.
' Луковская улица, въ Пещатк , 87.
Лукой,
заст
нокъ
в
Вильком.
пов.,
384.
Линова, село и войтовство, 586.
Лунно, 439.
Линию, уроч. въ Мин. нов., 368.
Лиіижь, в* Мин. нов., 368.

Лзюза, ріка, 50.
Лжещн, урочище „на Лисиаахъ, 221.

Лыдымо, заст нокъ, 26.
Днюупы, им віе, 232.
Львовъ, городъ въ Гадицін, 434.
Льспа, р ка, 562, 564.

.

-

6S6

Л пины, 160.
Люб йки, обрубъ, 46, 58.
Люкштынъ, село въ земл Жом., 292.
Лютня, р ка, 99.
Люхи Чорны , урочище, 236.

Магенещсія службы, въ Опта, нов., 236.
Магунки, въ Брасл. нов., 196.
Мазов цБое княжество, 59S.
Маковице, урочище въ Слон, нов., 342.
Маковка, уроч., 70, 71.
.
Маково, село, 70.
Малевичи, село въ Лид. пов., 639.
Малесе, Малеше, село, 26,40.
Малова, р ва въ Одш. нов., 236.
— гора, 236.
Маловщизна, въ Мин. воев., 630.
Малоедовская служба въ Мин. нов., 366.
Ыалуны, им. въ Увит, иов., 451, 453.
Малыщинъ, въ Грод. нов., 391.
Мальборкъ, гор. въ Пруссіи, 598.
Манейк , село въ Вильк. пов., 385.
Манковсвіе грунты, 395.
Маньковичн, село въ Мин. пов., 441.
МарачЕОВЪ логъ, въ Мин. пов., 372.
Ыарачовщина, 619.
Ыарковичъ, служба въ Мин. пов., 365.
Марковская пуща, въ Оіті. нов., 399.
Марковшдзна, въ Мин. воев., 630.
Мартишишкн, земля, 9.
Мартиновщизна, земля, 12.
Марциновичи, село въ Браславск. пов., 196.
Мацелевская дорога въ Слон, нов., 343.
Мачалища, уроч., 73.
Мачюнчи, соло, 316, 323.
Межуикъ, ручей въ Мии. иов, 376.
Ы л говщнзаа, пустошь, 642.
Мелешки, село, 180.
Мелькіяны, село, ІУЗ.
Мельники, седо въ Гроди. пов., 405.
Мены, село въ Уиит. ЕОВ., 453.
Мервы, уроч., 563.
Мерецко село или Конунюаы, въ Вид. пов т ,
295.
Мешаны, въ Грода. пов., 410.

-

Люча, село въ Гадиціи, 425.
Лядннская дорога, въ Слон, пои., 343.
Лял

во, им. въ з. ЖОМОЙТСКОЙ, 547.

Ляховцы, островъ—уроч., 3.

Мигово, озеро въ пов. Оршанск., 4!)6.
Мизевсвая гора, 192.
Миз кайцы. село, 129.
Микитинъ Станокъ, болото, 222.
Микитиче, село и войтовство, 585.
Мивутайте, село въ зем. Жом., 502.
Мил вичи, село, 625.
Мил йки, село въ Гродн. пов., 410, 613.
Милюшка, земля, 18.
Минайт въ, село въ Жом. зем., 268, 269.
Минія, р ка въ зем. Жом., 136, »137, 146, 170)
173, 462.
Минскъ, городъ, 367, 373, 497.
Миркикласъ, уроч. въ Лид. пов., 317.
Митайте, село въ зем. Жом., 501.
Митува, р чка, 605.
Митуво, село въ зем. Жом., 605.
Михал вичн, село въ Мин. нов., 440.
Михаловскі грунты, 237,
Михаловщизна, дворецъ въ зем. Жом., 291.
Михницкій груптъ, 398.
Міонки, обрубъ, 46, 58.
Млыниче, уроч. въ Лид. пов., 333.
Могил въ, городъ,'598.
Могиленское село, въ Мин. нов., 442,
Могильная, им ніе въ Мин. нов., 435.
Мргилы, уроч. въ Грод. пов., 392.
Можниха, болото въ Орш. пов., 496
Можулайц , село въ Вильком. иов.. 383.
МОЙН ЛИШКИ, уроч. въ ЛИД. ПОВ., 327.
Моковска Вес*, въ Полоцк, воев., 412.
Молчадь, ріЬка, 212, 219.
Модчадекая дорога, въ Слон, пов., 348,
Модычка, уроч. въ Лид. нов., 319.
Монаея ровита, село, 178, 179.
Морачовщнана, въ Слон, пов., 608
Морговицкія службы, 237.
Мордачочизна, седо, 5'Л.
Морозовнчи, село, 625.
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Морошевичъ, служба въ Мин. пов., 367.
Мостово, село въ Жом. зеи., 285.
Моторово, село въ Мин. пов., 360.
Мотыкалы, 154.
Моцарге, село въ Вйльком. пов., 256.
Мочулища, село въ Мин. нов., 359.
Мочуловскій фольваркъ, въ Лид. пов., 639.
Мощона, село, 586, 591.
Мрочки у ІІатрикахъ, въ Берест, пов., 518.
Мстибогово, село, 182.
Мужилы, село въ Мин. воев., 514.
Муртузинское ноле подъ Кромбаловымъ, въ Слон,
пов., 341.

Наборовская служба, въ Мин. пов., 367.
Нав син , поле, 70.
Нагунковщизна въ Лид. пов., 314.
Надбраста, уроч. въ зем. Жом., 491.
Накаменицы, село, 624.
Накуцшпки, село и р чка. 198.
Намшн, село въ Упит. пов., 527.
Ваожн, село въ пов. Город., 230.
Нарбутовичи, село, 210.
Нарва, городъ въ Б льск. пов т , 25, 30 61
— р ка. 48, 70, 74.
'
Нарвайшоболисъ, уроч. въ Вильк. пов., 448.
Наревъ, р ка, 61.
Нар вская пуща, 70.
Наркг лшшси, въ зем. Жом., 522.
Нарк вичи, село въ Опш., 351.
Наркупгашки, село въ Лид. пов., 316.
Наруши, грунты, 237.
Нарцыки, оорубъ, 46, 58.
Настраны, село, 306.
Наукшанская нива, въ Лид. нов., 324.
Нацовичк, село, 1йО.
Нашлянцы, село въ Упит. нов., 349.
Неводница, р ка. 48.
Неклюдовско село, 193.
Нерейковскій грунтъ, 237.
Нвр ша, р ка, 472.

-

Мухав цъ, р ка, 553, 554, 567, 568.
Мховой перевозъ на р. Веліи, 377.
Мшаринно болото, 3.
Мысливчевичи, с ножать, 332.
Мысловчиско , село въ Вил. пов., 296.
Мышк вичъ, служба въ Мин. пов., 366.
М дники, село въ Вил. пов., 293, 477.
М лине, озерко въ Жом. зем., 287.
М льче, въ Галиціи, 434.
М сюновъ, село въ зем. Жом.* 285, 286.
М хачи, сельцо въ Мин. пов., 44fi, 447.
М ховъ, въ Слон, пов., 342.
Мясоволовщизна, въ Мин. воев. 630.

Н свижъ, городъ, 439.
Н с тъ, р ка въ Орш. пов., 496.
Нехолсты, село въ Брест, воевод., 152, 153, 156.
Н ц ш , им. въ Жом. земл , 265.
Нечистое село, 591.
Нечистый уголь, урочище, 562.
Нибры, им ніе въ Ков. пов., 279, 280.
Нивки, село и фольваркъ въ Мин. пов , 545.
Новагородовъ, 344.
Новинка, межи Березинами, уроч. въ Берест.
воев., 518.
Новоосажено село уноішнахъ, Новое, 221, 222.
Новоржово, село въ зем. Жом., 525.
Новосяды, село въ Жом. зем., 282.
Новые Дворы, с ножать въ Вил. нов., 449.
Новый Дворъ, село въ Мин. пов., 355, 360.
Новый заст нокъ, въ зем. Жомоитской, 243.
Норвойши, поле въ зем. Жом., 500.
Нор йкишкесъ, уроч. въ Лид. пов., 320.
Норчевичи, село, 211.
Носки, село въ Мин. пов., 443.
Носковичи боярскі , село въ Вил. пов., 296.
Нуръ, м ст чко, 31.
Шучжчъ, лугъ, 496.
Н кесь, уроч. въ земл Жом., 485.
Шдаанъ, р ка, 392, 393, 605.
Ніиши, въ Грод. пов., 406.

О.
Обды, озера въ Жом. зем., 282.
Обольцы, фольваркъ, 472.

Обча, Обда, р чка, 188.
Обч , урочище, 188.
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Олься, р чка, 605.
Обц село, 586.
• .
Ольховка,
р ка въ Мин. пов., 447.
Овновяны, им ніе въ зем. Жомойтск, 266, 267,
271, 501.
. . • • • • Олыпаница, село, 586.
Ольшанка, 74, 75.
Огордахъ, въ Вильком. пов., 381.
Онанина служба, 177.
Огродники, село, 569, 572.
Оникшты, 315.
Одмуть Велика, 182.
Орабники, село, 587.
— озерко, при р. Супрасл , 181.
Оратынка, 47.
— уроч., 188.
Орговницкій дворецъ, 10.
Одыш во, село и войтовство, 26, 37.
Ор л цъ, м стечко въ Галиціи, 420.
Ожа, село въ пов. Город., 229.
Ор лъ, урочище, 563.
.
— р ка, 23.Орлове, им ніе въ Ков. пов., 275, 276, 278.
Оз редищи, село, 2.
Ор шковичи, село въ пов. Мин., 635—637, 643.
Озерница, 192.
• 644.
Озеро, урочище, 563.
Осина, ноле уроч., 188.
Озяблы, село, 46.
Оснновка, р ка въ Мин. пов., 447.
Окмяны, Акмяны, 266.
Осмолово, островъ, 4.
Окнище озерко, 183.
Осова, село, 590.
. Окова служба, 177.
Осовая, 559.
Окольный боръ, уроч., 236.
.
Осово, озеро въ Мин. нов., 367.
Окуличи, село въ Мин. пов., 543.
Олексина Затока, озерко на р. Супрасл , 1S2. Ост йки, село, 142, 143, 145, 172.
Островецъ, село, и войтовство, 563.
Ол кснно, село, 26, 42.
Островки, 563.
Олексичи, село, 625.
.
Острово, село въ Жом. зеи., 283.
Олехнишки, въ Ошм. пов., 352.
Островлянское село, въ Ошм. нов., 399.
Ол хновичи, село, 217.
.
Островскій рубежь, въ Мин. нов., 496.
Олиски, обрубъ, 59.
Островское болото, въ Пещатк , 92.
Олита, 598.
Острои цкая улица въ Кобрин , 55S*
Олишки, село въ пов. Город., 229.
Отнога, соло, 0'24.
Ольбора Ольку ска, 59S.
Отслойдз , заст. нъ Вил. пов., 295Олдра, р ка. 283, 285.
Охоновско войтовство, 219. .
Ольдро, село въ зем. Жом., 286.
Ошмяна,
го)іодъ, 238.
Олькнне, 237.

XX.
Пабендрамедзи, уроч. въ Лид. иов., 319.
Пабурнаввйдзи, уроч. въ Лид. иов., 319.
Павловщина, уроч. въ пов. Город., 230.
Павлуп , село въ Вильком. нов., 384.
Павстинки, село въ Вильком. пов., 334.
Пакаукалнисъ, уроч. въ Лид. пов., .424Палапиши, село въ земл Жомойт., 484.
Пал песъ, уроч. въ Лид. пов., 320.
Палеса, р ка въ Лид. пов., 541.
Панова, нива, 221.
Паньковипи, село, 178.
Папедввсв&я улица, въ Нарв , 65.

Патковичн, въ Грод. пов., 403.
Патоки, село, 26,
'Л1.
Патрики, село, 556, 509, 572.
П льк , уроч. вь зем. Жомойт., 487.
Певдчайце, село, 120.
Переволока, озерко около р ки Супраеди, 181.
Перехода, уроч., 70, 73, 76.
Порковичн, село, 509, 573.
Пвркунайтевъ, село въ зем. Жомойтскоіі, 270.
Поровнчи, уроч. въ Берест, воен., 518.
Порстунскпя волость, 3»2..
— луща въ Грод. пов., Шд.
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Песка, уроч. въ Сараж , 50.
Песочная, надъ Н маномъ, въ Мип. пов., 443.
Пестенки, село, 577, 579.
Петкинка, въ земл Жом., 550.
Летково, 50.
Петковская нива, въ Слон, нов., 342.
Петралшпки, пустовщизна, 160.
Петраневская нива, уроч. въ Слон, пов., 342.
П трашевъ, село въ Жомойтск. земл , 292.
Петрашуны, село въ Жом. земл , 284.
Петр левщизна, земля, 23.
Петриловская нива, въ Слон, пов., 342.
Пештувяны, им ніе въ Ков. пов., 272, 274.
Пешченицкой боръ, въ Слон, пов., 343.
П щаница, урочище въ Слон, пов., 341.
Пещатка, им ніе, 80.
П щатцкое м сто, 100.
Пик лшпки, с ножать въ земл Жом., 500.
Пикцюны, село въ Вил. пов., 295.
Пилысовичи, село, 471.
Пильшуны, л съ, 167.
Пилюнамедзисъ, уроч. въ Лид. пов., 323, 324.
Пинская улица въ Кобрин , 557.
Пиячичи, село, 212, 218.
Пшциковъ лугъ, въ Слон, пов., 342.
Плесковнчъ, озеро, 182.
Плетницы Старые, село въ Жом. зеил , 282.
Пл хово, село въ Слон, пов., 339.
Плннкш , озеро въ Вильком. пов., 388.
Плиты, уроч. въ зеи. Жом., 536.
Плоское село, 563.
Плотели, село и волость въ зем. Жоиойт., 146,
297, 298, 457, 463.
Плоцкъ, городъ, 32.
Добикровы, село, 191.
Поблазнуп , седо въ Лид. пов., 321, 327.
Поблазяушса, р ка въ Лид. пов., 315, 317.
Побориковъ, дворецъ въ зеил Жом., 491.
Повигал , село въ Вильком. пов., 254.
Поводов, заст. въ Вил. пов., 295.
Повойшелисъ, уроч. въ Вил. пов., 448.
Повышнисъ, уроч. въ Лид. пов., 323, 324.
Повязынь, село въ Мин. воев., 512.
Погавшиынь, село въ Внльком. пов., 253, 381.
Погнры, пуща, 334.
Погор лоо село въ Мин. пов., 496.
Погрыжевовій дворецъ, 380.

-

Поробанско село, въ Лид. пов., 639.
Подгайчики, село въ Галиціи, 426.
Подголочье, уроч., 94, 95, 99.
Подгородная, им ніе въ Гродн. пов., 450.
Подельсна, село, 588, 591.
Поденное, село, 594.
Подзагоры, село въ земл Жомойтск., 502.
Подз м нь , село, 592.
Подрожанка, село въ Лид. пов., 639.
Подр зовскій фольваркъ, 618.
Подр чье-Гусаки, село, 180, 182.
Подсм таничи, пустовщизна, 18.
Подубинье, поле въ земл Жом.( 500.
Подубися, село въ Вильком. пов., 255.
Подубискій Андріашовскій дворецъ, 380.
— Ярошевскій дворецъ, 380.
Подубисы, им. въ земл Жомойт., 547.
Подусяты, село, 292.
Пожежинъ, болото въ Мин. пов., 372.
Пожикр , село въ земл Жом., 604.
Повгержд ли, въ земл Жомойтской, 241.
Покгиры, село, войтовство Покгирское, 213.
Пок вы, озеро въ зем. Жомойтской, 501.
Повладовскій заст нокъ, 222.
Покопе, село въ земл Жомойтской, 525.
Покоснна, въ Вил. пов., 449.
Покревне, седо въ земл Жом., 290.
Покрож нц , село въ Вильком. пов., 382.
Полавды, уроч. въ земл Жом., 490.
Поланско село, въ Ошм. пов., 398.
Полапипш, село въ земл Жомойт., 492.
Полатичи, село, 569, 571.
Долетила, 36.
Полнкартовъ дубъ, заст нокъ, 564.
Полнапшки, пустовщизна въ земл Жом., 501.
Полонговская волость, 112.
Полоски, 94, 97, 98.
Полоцкое село, въ Лид. пов., 639.
Полул вская с пожатка, въ Вил. пов., 449.
Польва, р ка, 195.
Помарайка улица, въ город Здетел , 205.
Дом нско войтовство, 103, 134, 1Т0.
Домилшты, уроч. въ земл Жом., 484, 490.
Помитувскій дворецъ въ зем. Жом., 602.
Помихачо, село, 46, 57.
Доиорьо, 652.
Помужско им аіе, въ Уши. ков., 527.
Поневіаю, им. съ городомъ, 77.
87

-

690

-

Понура, р ка въ Одш. нов., 399.
Шн ионь, им. въ земл Жом., 602, 606.
Попельки малые, уроч. въ зем. Жом., 487.
Поп льники, село въ Галиціи, 421.
ПопельнщБІе грунты, 236.
Поперечная улица, въ Нарв , 65.
Попискіе грунты, въ Вил. пов., 448.
Попишки, село въ Лид. пов., 314, 331.
Попковка, въ Грод. пов., 410.
Поплавы, 160.
Поповская волока, въ Грод. пов., 391.
Поповское озеро, 187.
Поросейки, село въ Мин. воев., 630.
Поросляне, село, 586.
Поросчи, село въ Лид. пов., 326.
Порудомино, им., 157.
Посильп , иоле въ земл Жом., 500, 501.
Потоцкое, село въ Лид. пов., 640.
Поч кайте, село въ зем. Жом., 501.
Попшлвско им ніе въ зем. Жом., 413.
Пошловекое село, 78.
Пошушвенско им ніе въ Жом. земл , 353.
Пошушвье, 354.
Правосудишки, земля тив., 8.
Прачевичи, им. въ земл Жом., 521.
Превозово, село въ земл Жом., 286.
Прекуры, село въ Вильком. пов., 384.
Привороть , уроч. въСлоним. пов., 343.
Пристои, село въ Полоцк, воев., 412.
Притерла, р ка въ Мин. пов., 496.
Пришмонце, село, 108, 109, ПО.

Провожское им ніе, въ Лид. пов., 541.
Прокиосна, село въ Галиціи, 427.
Промшва, село, 220.
— р ка, 221.
Проскурчинъ млынъ, 47.
Прудецъ, р чка, 237.
Прудищ , въ Мин. пов., 372.
Прудница, р чка, 156.
Прудъ, село въ Мин. воев., 633.
Пружана или Добучинъ, 557, 565, 579, 580,
585, 595.
Пруски, село, 562, 577, 578.
Прусская граница, 103—105,108, 111, 112, 163.
Пршеровъ, (Переровъ) село въ Галиціи, 423.
Прыпшонце, село, 115, 116, 163, 165.
Птичъ, р ка въ Мин. нов., 368.
Пугкгуде, село въ земл Жом., 246.
Пузачевъ млынъ, 47.
Пустельникъ, уроч., 236.
Пустое болото, 72.
Путковскій дворецъ, 230.
Путники, село въ Мин. воев., 515.
Путрошки, село, 22.
Путрышки, село въ пов. Город., 229.
Пуцковскій дворецъ, 229.
Пушкарайц , село въ Вильком. пов., 385.
Пуща города Нарвы, 73.
П ска, улица въ Нарв , 66.
Пясецко болото, 559.
Пятница, село въ земл Жом., 243.
Пятроскій обрубъ, 55.

Раваницкая пуща, 2.
Раваничи, им ніе, 2.
Рагіесь, лука въ земл Жом., 481.
Рагю-Унисъ, уроч. въ земл Жом., 484.
Радивоновщина, земля тивун., 8.
Радки, уроч., 70.
Радниковскій обрубъ, 58.
Радушковичи, 504.
Рады в лнкі , 598.
Ракантнскоо село, въ ВИДЕ, ПОВ., 448.
Ракл вичи, село, 211.
Раклишки, им віе въ Лид. пов., 312, 314.
Раковица, р чка, 155, 156.

Раковичи, село въ Берест, пов., 154.
Рапцовъ, въ Мин. пов., 368.
Ратенская улица, въ Кобрин , 557.
Ратишкн, пустовщ. въ земл Жом., 501.
Ратынка, 73.
Реэкги, село, 310.
Рекец , село и войтовство въ земл Жои., 302»
457, 459
Ректа, р чка въ Мин. пов., 376, 377.
Р нкава, уроч. въ Лид. пов., 320.
Ропниковскій заст шжъ, 619.
Ротовская волость, 274.
Рожезовка, земля, 326.
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Рига, 453, 527.
Руді съ, лука въ земл Жомойтск., 481.
Римайте, село, 301.
Рудники, село въ Мин. воев., 513.
Римки, село, 46, 52.
Руднивовскій обрубъ, 47.
Риикунско войтовство, 452.
Рудницкая пуща, 332.
Рогатинка, обрубъ, 59.
Рудомина, р ка, 158, 159.
Родзел вщнзна, въ Ошм. нов., 234.
Рудоминсвій костелъ и плебанія, 157.
Рожаыка, им. въ нов. Лидск., 637, 638.
Рудычи тржцина, (тростникъ) заст нокъ, 564.
Рожансвая улочка, въ Косов , 610.
Русаки, село, 625.
Розважа, Розважъ русскій, село, 223.
Русота, им ніе Грод. пов., 20, 227, 231, 392.
Розвазсвій фольваркъ, 202.
— Андрушовскій дворъ, 227.
— боръ, 204.
— Кунцевичовская, въ Грод. нов., 391.
Родз новичи, село, 197.
— Проборская, 394.
Ройстъ, багниско въ Вил. лов., 448.
— Тальвошовская, 394.
Романово, островъ, 4.
— Таугурская, 392.
Романовщизна, им ніе въ пов т Опта., 233.
— р ка, 391.
Роиашковъ, село въ Ошм. нов., 350.
Русчины, село, 197.
Роюотовичи, село въ Лид. нов., 313, 322, 324, Рутишкя, пустовщ. въ зеил Жом., 550.
329.
Руховичи, село, 563, 564.
Рос йни, Росіены, 238, 246, 271, 274, 526, 548, Рыба, р ка въ земд Жои., 486.
551.
Рыбацкая улица, въ Нарв , 62.
Рославщизна, въ Ошм. сов., 233.
Рымковщизна, земля, 23.
Росневъ, село, 498.
Римовщизна, 350.
Росохачецъ, м стечко въ Галиціи, 427.
Рыисвиц , село въ Вильком. пов., 383.
Ростолты, село, 46, 55.
Рымъ, ручей, 237.
Рочкоская земля, въ Вил. нов., 296.
Р зановы, грунты, 192.
Рошчюнчи, село, 313.
Р зовка р чка, 324.
Рубежевичи, въ Мин. нов., 447.
Р зылы, село въ Жом. земл , 244.
'Рубул , село, 138, 142, 170.
Р нищ , озерко при р. Супрасл , 182.
Рудавка, р чка, въ Слон, пов., 607.
Р пницкій заст нокъ, 613.
Рудайди, село, 117, 165, 173, 174.
Р чица, 564.
Руденско уроч., въ Мин. пов., 367.
— р ка, 561.
Рудепъ, заст нокъ въ Вильком. пов., 252.

с_
Савицковсвій фольварокъ, 617.
Савнчанекіе грунты, 237.
Савичи, село, 212.
Садунишки, уроч. въ Вид, пов., 448.
Сала, р ка, 276, 278.
Саланта, р ка въ з. ЛСомойтской, 462.
Сельское поле, въ Лид. пов., 326.
Оалы, въ Лид. пов., 327.
Самборскія соловарни въ Галиціи, 598.
Самсоиовская пустошь, 642.
Саражъ, городъ, 24, 25, 45, 48.
Оарговальное*, уроч. кь Лід. пов., 317,323, 324.

Сартул , село Полонг. вол., 133, 134.
Свереново, село въ Мин. пов., 441.
Свинцы, въ Ошм. нов., 397.
Свнридковнчъ, служба въ Мнн. нов., 367.
Свирнды, село, 26, 38.
Свирская, р ка, 397.
Свкслочь, 161, 496.
— р ка, 362, 496, G35, 636.
Свойкгинъ, село въ Ошм. нов., 398.
Св тнч вское им ніе, въ воеводств
Берестейскомъ, 194.
Овядосы, им ніе, продыв. Одоты, 452.
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Святое, фольварокъ въ Мин. пов., 443.
Седковская служба, въ Мин. пов., 366.
Сезовеко (Сычовское?) врйтовство, 156.
Селицвій млынъ, 465.
Селища, село въ Мин. пов., 543.
Селище Яцковское, заст нокъ, 181.
Селихоновичъ, служба, 177.
Сельцо, въ Мин. пов., 467, 542.
Солянское им ніе, въземл Жомойтской, 413.
Селятынъ, уроч., 614.
Семеновичи, дворецъ въ Мин. нов., 442.
С иеновщизна, въ Опта, пов., 234.
СенировсЕІй березовый гай, въ Слон, пов., 343
С мировщина, уроч. въ Слон, пов., 341.
Сендомиръ, городъ, 432.
Серг евскій боръ, въ Слон, пов., 343.
СергелишЕИ, въ Вилк. пов., 382.
Серочъ, 32.
Сидеровщина, пустошь, 642.
Силаны, село, иначе Скорж , въ Вильк. пов., 385.
Силы, въ Вильком. нов., 379.
Сисуны, село въ Мин. пов., 443.
Ситно, р ка, 469.
Сійки, озеро, 298.
Скавдайд , село въ земл Жомойтской, 304,
457, 460.
Скардзюво, село въ з. Жом., 285, 286.
Скирлинтовскій заст нокъ, 94, 98.
Скирстолннская пуща, 605.
Скируце, село въземл Жомойтской, 481, 482.
Сковиды, въ з. Жом., 523.
СЕОВЯТЫНЧ , урочище въ Галиціи, 421.
СЕраблуписъ, уроч., 151.
СЕрадлупя, р ка, 120.
СЕроблюпиеъ, л съ Кретынскій, 169.
СЕробцовщизна, пус. земля, 23.
СЕрудалинпш, заст нокъ въ Вил. пов., 294.
СЕураты, фольварокъ, 617.
Славогощъ, село въ Мин. пов., 545.
Славоченядекій грунтъ, въ Ошм. пов., 397.
Славчолка. уроч. въ Мин. пов., 636.
Слининасъ, уроч. въ Лид. пов., 321.
Слобода Камоницка, въ Мин. нов., 496.
Слонимч , село, 585.
Словзмъ, городъ, 192, 193, 457.
СлущЕЪ, городъ, въ Мин. пов., 447.
Сметашгаи, село, 18.
Смовсть, р ка въ Мин. пов., 360.

-

Сиолва, им ніе въ Браславскоиъ пов., 196.
Смольники, село, 585.
Смольняны, им ніе кн. Сангушки, 463, 464.
Смуковъ, село въ Галиціи, 421.
Снукишки, уроч. въ з. Жом., 501.
Снюкстайц , село въ Вилком, пов., 383.
Снятынъ, городъ въ Галиціи, 431.
Собарннкъ, млынъ на Супрасли, 181.
Собол вичи, село въ Мин. воев., 514.
СОЕОЛІЙ ройстъ, уроч., 237.
Соколка, р чка въ Грод. пов., 393.
СОЕОЛОВИЧИ, село, 177.
Соколовка, р чка, 192.
СОЕОЛОВЪ, им ніе въ Слоним. пов., 454.
Сокольна, въ Мин. нов., 368.
Сол чниЕИ, им ніе въ Лид. пов., 320.
СолениЕи, 215.
СОЛОЕИ,

198.

Солои ная нива, въ Ошм. пов., 351.
Солоница, р чка въ Мин. пов., 368.
Солонта, р ка, 308. 312.
Сольча, Сольчшца, Солыпица, р ка, 313, 327,
332.
СОЛЫПНИЕИ ВелиЕІе, им., 6.
— Малые, 6.
Сом ная улица,, въ город Здетел , 204.
Соминъ, въ Мин. пов., 368.
Сонтоки, урочище въ Лид. пов., 314.
Соповъ, село въ Галиціи, 424.
Соргинчисъ, пуща въ Жом. земл , 282,
Сорты и Сортисъ, озеро въ Жом. земд , 282,
283, 285, 287.
Сосновка, р ка, 74.
Сохач въ, 598.
Спасское село, 464, 466.
Сп глица, р ка, 397.
Спокавкесъ, уроч. въ Лид. нов., 321.
Споковскій обрубъ, при сел Малес , 26.
Снрипашъ, остронъ въ Мин. пов., 636.
Спяглы, 397.
,.
Ставжданцы, село въ Лид. пов., 313, 327.
Ставищо Рыбуеъ, въ земл Жом., 486.
СгавоЕ-ь, урочище, 2.
Сташс вичи, село въ Унит. нов., 453.
Стайки, село, 556, 569, 571.
Станловъ, островъ, 4.
Старшей, уроч., 221.
ЗтариЕскоо іш ніе,. Стариики, 504.

-

693

-

Старое поле, въ Слон, нов., 341.
Стародубовщизна, служба, 178.
Старый бродъ, на р. Русот , 395.
Стая, уроч. въ Орш. пов., 496.
Ст панковъ, обрубъ, 46, 54.
Степановщизна, въ Ошм. пов., 234.
Стецовщизна, земля, 23.
Стецуны, въ Упитскомъ нов., 349.
Стирбайте, село и войтовство, 301.
Стиртовсти, уроч. въ Оши. пов., 351.
Стойдер вская дорога, въ Слон, пов., 343.
Столпы, село, 577, 579.
Сторожевичи, село, 642.
Сторожевщизна, село, 614.
Сторожовско село, въ Слон, пов., 607.
Стрелянскія поля, 214.
Стриж вичи, село, 563.
Строжнвца, 598.
Стры , село, 566.
Стрый-рубежъ, въ Мин. пов., 376.
Стр'Явъ, село, 561.
Стр ла, село, 215.
Стуибрискі грунты, въ з. Жом., 501.
Сувортово, село въ Вильком. пов., 384.
Судзиловичи, село, 469.

Судионтлавки, уроч. въ земл Жом., 486.
Судннки, село, 217.
Сула, р ка въ Мин. нов., 447.
Сунтоки, село въ Вил. пов.,. 448.
Супрасль Мстибоговскаго, село, 180, 183.
— р ка, 181.
Сутинская граница, въ Мин. пов., 636.
Сутокн, въ Мин. нов., 376.
Сухая долина, альбо Городница, 393.
Суховчицы, село, 569, 572.
Сухов, село въ Гродн. пов., 393.
Сучловичи, село, 464.
Сушково, въ Мин. пов., 376.
Сымуновскій обрубъ, 46.
Сымутайц , село въ Вилк. пов., 382.
Сырайц , село въ Вилком, пов., 383.
Сычи, село въ Брест, воев., 152, 153, 154, 156.
Сычово, болото въ Орш. пов., 496.
Сычовско войтовство, 153.
С дл чъ, село, 26, 44.
С дчо, уроч. въ Мин. пов., 368.
С лецъ, село и войтовство, 563.
С лечъ, 28.
С мерчичи, село въ Мин. пов., 447.

Такин съ, уроч. въ Лид. пов., 320.
Таля, р ка въ Мин. пов., 636.
Тарасовщина, земля, 11.
Тарасовицкое село, въ Ошм. иов., 399.
Тарасоколнисъ, заст нокъ въ Вил, нов., 295.
Тарвиды, село Болонг. вол., 129, 131, 169.
Тарперу, болото въ Брасл. пов., 198.
Тарпукруягасъ, уроч. въ Лид. пов., 316.
Татарское поле, нодъ. Кромболомъ, въ Слонимпов., 341.
Таугурщиана, въ Грод. пов., 3£2.
Товоле, войтовство, 573.
Тондакгола, им ніе въ земл Жом., 521.
Тешка, р ка, 127, 128.
Тепврвишкя, пустовщ. въ земл Жом., 550.
Торобесы, село и войтовство, 577, 578.
Т рвбуиь, село, Торобунская граница, 154, 156.
Тнсово, уроч., 224.
Т » і а , въ Мин. иов., 367, 368.

Титовяны, им ніе въ Мин. нов., Титовская
волость, 365.
Титовяны, им ніе въ земл Жомойтской, 5, 12,
246, 250.
Тихая, р ка, 236.
Тишковичи, въ Ошм. пов., 352.
Токаринскі грунты, Токаршпкн, 236.
Токарово, 36.
Товселяны, седо въ земл Жом., 271.
Товтинъ, село, 642.
Товтьминайт , село въ Жом. земл , 268.
Товмовый моста, 496.
Тонры, село въ Упитск. пов., 349, 250.
Трабекая пуща, въ Ошм. пов., 236.
Тракинесъ, уроч. въ Лид. иов., 317.
Траямъ, уроч. въ Орш. пов., 496.
Требовль, 431.
Трвбуови, заст нокъ въ Вы. пов., 294.
Троковичн, село въ Вил. пов., 295.
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Тр с ница, р чка, 236.
Трилипье, озеро въ Брасл. пов., 197.
Тричовка-Заполье, 46.
Тройца, село въ Галиціи, 422.
Тружпанскі грунта, 320.
Трушли, уроч. въ земл Жом., 4 83.
Трычовка, село, 54.
Тубавс , село, 120, 123, 129, 167, 168.
Тубовляны, село, 23.
Тузк вичи, въ пов. Город., 229.
Тувалы, село въ Мин. воев., 630.
Туличъ, село, 569, 574.
Тулянка, село въ Мин. нов., 447.
Тум рь, село въ Галиціи, 432.
Тупа, село, 77.

-

Тургелишки, село въ Лид. пов., 315.
Турія, р ка, 640.
Турки или Толканы, село, 631.
Туровъ ставъ, 70.
Турово, поле, 74.
Туши, мельница въ Грод. пов., 403.
Тушча, р ка въ Ошм. пов., 398.
Тыльвинъ, озерко при р. Супрасл , 181.
Тыльзе, городъ, 78.
Тынье, уроч., 76.
Тышковичи, село въ Галиціи, 429.
Т лесшщы, Ц десницы, село въ воев. Брест.,
185.
Тяпинское им ніе, въ Полоц. воев., 411, 412.

Убелисъ, р чка въ земл Жои., 501.
Убол , уроч. въ Лид. пов., 319.
Углы, село, 595.
Ужв нтско м стечко, 501.
Узбале, село въ земд Жомойт., 289.
Узздыбусъ, уроч. въ земл Жом., 486.
Узз здр , уроч. въ земл Жом., 485.
Уклоды, село, 561.
Укуляхъ, уроч. въ Лид. пов., 321.
Упина, р ка въ земл Жом., 536.
Упинасъ-Скатиле, заст нокъ въ земл Жом., 536.
Упины, село въ зем. Жом., 534.
Упита, 598.
Урковяны, село и войтовство въземл Жом., 244.

Урникайтевъ, островъ на озер Плотельск., 298.
'Урники, село, 309.
Усебли (Озяблы), 52.
j Устье, село, 212.
| — озерко на р. Супрасл , 182.
Устав, Упгій, 432.
Утесъ, уроч., 564.
Уша, им ніе въ пов. Минск., 452.
— р ка, 3.
Ушанка, р чка въ Мин. пов., 368.
Упшмтинись, заст нокъ въ Упит. пов., 530.
Ушоть , м стечко въ Галиціи, 425, 433.
Упшявкан , село въ Вильком. нов., 383.
Упшольсві крестьяне 285, 286.

Харковская пуща, въ Мин. пов., 377.
Хв д вичи, село, 210.
Хв дотка, р чка, 615.
Хвозна, см. Гвозная р ка, 73.
Хл битанъ, село въ Галиціи, 422.
Хм л въ, фольваркъ въ Грод. пов., 407.
— урочище, 74.
Хи льаа, р ка, 496.
Хм льно , 94.
Ход вичи, село, 222.
Ходковщизна, въ Ошм. пов., 234.
Ходоркн, село, 614.
— фольваркъ, 617.

Хоево, село, 41.
Холіонви, Голіонки, 43.
Хомицкая с пожать, 395.
Хошщковче (Хомяковцы), село въ Галидіи, 419.
Хотешово, уроч. въ Мин. пов., 368.
Хотаовско болото, 98.
Хонпш, 408.
Хотычъ, село въ Грод. пов., 404.
Ходвво, село, 26.
Хочеия, р ка, 496.
Хроловская служба, иг Мин. пов., 366.
Худоба, дворецъ въ Гродн. пов., 392.
Хушловъ, Г у ш ю ю , дворъ въ Грод. пов., 40І.
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Целя, село въ Мин. нов., 636.
Церкви русскія въ Пружанахъ, 579, 580.
Церковь русская, 371, 375, 592.
— въ Вишнев , 396.
— въ Войборовичахъ, 12.
— въ Нарв , 64.
— въ Пещатк , на ул. Луковской, 87.
— св. Бориса и Гл ба, у „Городн ", 393.
— св. Духовская въ сел Сычахъ, въ Берест,
воевод., 154.
— св. Николая въ Сиольнянахъ, 463.
— св. Николая въ Кобрин , 558, 559.
— св. Петра въ Кобрин , 557.
— св. Покрова въ Сельц , Минскаго пов та, 546.
— св. Пречистыя в ъ Кобрин , 557, 558.
— Рождественская въ Слонимчахъ, 585.

Церковь св. Симеона въ Косов , 609.
— св. Спаса въ Пружанахъ, 587.
— св. Спаса въ Смольнянахъ, 463.
— св. Юрія въ Пилковнчахъ, 471.
Церковь, „зъ дерева, зъ образами", 273.
— полотняная, подорожная, 22.
Циль, озеро подъ Куршаии, въ Вильк. нов., 249.
Цимошковщизна, въ Ошы. нов., 234.
Цитова, озеро въ Вильк. пов., 249.
Цитовяны, 256, 479.
Цл виновчизна, обрубъ, 55.
Цуденишки, село въ Вил. нов., 293.
Цьграховиче, уроч., 72.
Ц куны, село, 47.
Ц леш нка, р чка, 188.
Ц лиш вичи, 595.

Черновцы, гор. въ Буковин , 433.
Чортовецъ, село въ Галиціи, 429.
Чах чъ, село и войтовство, 565, 587.
Чахечъ Малый, 590.
Чапшиковичи, им ніе, 198.
Чащавняны, им., 394.
Чекуны, село, 58.
Чемеровичи, село, 192.
Чемеричинско им ніе, въ Мин. пов., 415.
Черевачицы, им., 595.
Черевачицкая волость, 556.
Черевачицкій дворъ, 567.
Черевачинская улица, въ Кобрин , 557.
Ч р йскі базиліане, 641.
Ч рекалнисъ, заст нокъ въ Вил. нов., 295.
Череняская дорога, 296.
Ч рнециш», въ Галиціи, 432, 434.

Черница, р чка, 237.
Черничная, р ка въ Слон, нов., 342.
Ченюковщизна, им. въ Ошм. нов., 236.
Чернякова, село, 591.
Черняковичъ служба, 176.
Чещ вичи и Чещевляны, им. въ Гродн. пов т ,
389, 390.
Чиж ли, въ Ошм. пов., 351.
Читинское болото, 559.
Чихонова, служба, 179.
Чорный ручай, въ Мин. пов., 372.
Чортково, уроч, 72.
Чудно, фольваркъ, 470.
Чуйніовъ, село въ Ков. пов., 278.
Чурлоинская пуща, въ Ошм. пов., 399.
Чурыловска служба, въ Мин. нов., 367.
Чучерепки, село, 26, 39.

Шавки, село въ Гродн. пов., 409.
Шавкяны, им віе, 603.

Шавлн, 499.
ШакарніоЕъ, им. въ Упит. нов., 627.
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Шалпярте, село въ земл Жомойтск., 244.
Шишсовщнна, гора въ Гродн. пов., 391.
Шандршпкп, село въземл Жом., 604.
Шиналовки, село въ земл Жом., 486.
Шан всЕое войтовство, 590.
Шинловско , уроч. въ земл Жом., 485.
Шап ты, село въ земл Жоиойт., 489.
Шиповичи, село и войтовство, 569, 570.
Шапки, фольваркъ, 469.
Шкаденисъ, дворецъ, фольваркъ костела ПоруШарковичи, въ Лид. нов., 320.
доминскаго, 159.
Швакл вщизна, въ Ошіі. нов., 234.
Шкловъ, гор. и им ніе, 179.
Швентупе, село въ Вильком. пов., 386.
ПІлимнасъ, уроч. въ Лид. пов., 320.
Швинты, озеро въ Брасл. пов т , 198.
Шлямы, село въ земл Жом., 501.
Шевел вская пустошь, 642.
Шматы, село, 569, 572.
Шевеліовичъ служба, 177.
Шолыпники, см. Солыпники малые, 6.
Шекаляекі грунты, 237.
Шрочино шляхецЕо , въ Грод. пов., 407.
Шелявошси, село въ Гродн. пов., 405.
Шубиц , село, 590.
Шенючина служба, 178.
Шукисъ, урочище, 120, 172.
Шеп ты село въ земл Жом., 479.
Шул и, л съ Кретынг., 170.
Ш п чкова служба, 177.
Шулякн, село, 193.
Шеславье, 315.
Шульн ли, уроч. въ Лид. пов., 316.
Шешайц , село, 134, 138, 171.
Шумборовскій, л съ въ Опш. пов., 352.
Шибокирисъ, заст нокъ въ ЛИДСЕОМЪ пов т , Шумен ли, село въ Мин. воев., 513.
Шумен вщина, дворецъ въ Мин. воев., 513.
541.
Шуналявки, село въ земл Жом., 479.
Шидловъ, им ніе, 485.
Шупа, р ка, 173.
Шидловская улица, въ Нарв , 66.
Шурпловки, заст нокъ въ земл Жом., 536.
Шилейки, село въ Жомойтской земл , 288.
Шушва, село въ Вилком, пов., 255.
Шилы, с ножать въ земл Жом., 501.
Шимановнчи, обрубъ, 57.
— р ка, 353.
Шимборишки, с нокосъ, 149.
Шырмин , село въ земл Жомойтск. 245.
Шилинесъ, уроч. въ Лид. пов., 317.

Щара, фольваркъ, р ка, село, 625.
Щенецкіи млынъ, въ Галиціи, 430.
Щ рбиниче, уроч. въ Город, пов., 391.
Щ рчово, село, 561, 562.

i Щепановичи, въ Ошм. пов., 351.
Щит нская, Щитнщкая граница, 165, 156.
Щучій боръ, въ Ошм. пов., 236.

ТО.
Юдейкишка, пустовщизна, 197.
Юдойни, село въ Жмуд. земл , 274.
Юніовичн, село въ Гродв. пов., 410.
ГОнксами, село, 160.
Юражншки, поде въ зсмл Жомойтск., 523.
Юрашки, село, 615, 616.
Юрбурпь, городъ, 598.
Юроньскіо крестьяне, 285.
ІОркгеловщизна, земля тивунспал, 8.

Юртрокгш, въ земл Жом., 522.
ІОрцовъ фольваркъ, 470.
ІОхновская земля, 46.
Ючовичи, село, 618.
Юпшаіцв, седо въ земі Жомойтск., 486.
ІОшкишкн, уроч.. 151.
ІОшковщнна, въ Слон, пои., 343.
Шшцрвжж, пустоіщииа, 173.
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Явнишскій дворецъ въ земл Жомойтск., 524.
Яворъ, „граница", 218.
Левине, 74.
Язлов цъ, городъ въ Галиціи, 432.
Якгучаны, поле въ земл Жом., 521.
Якжшпкн, пустовщ. въ земл Жом., 501.
Яковичи, село и войтовство, 586.
Яковишкн, заст н. въ Вил. пов., 295, 385.
Яковчицы, село и войтовство, 577, 578.
Янайти на Полукню, въ земл Жом., 522.
Янк л вщнна, земля тивун., 8.
ЯНБОВО, уроч. въ Мин. пов., 368.
Яновскій выгонъ, 395.

Яновъ. 188.
Яновщнзна, земля, 9.
Янчицы, село въ Мин. воев., 630.
Ярмолишкн, 160.
Яршевичи, село въ Мин. пов., 440.
"сновщнвна, въ зеил Жом., 523.
Ясудишкн, лука въ земл Жом;, 481.
Ятвезъ, село, 209.
Ятвескъ, іш ніе, 19.
Яхимовская пуща, 236.
Яцуково болото, 222.
Ячна, р чка въ Мин. пов., 447.
Ячн , село въ Мин. пов., 445.

III.

УКАЗАТЕЛЬ
П Р Е Д М Е Т

O B

Ъ.

Авангелін, (евангеліе) серебромъ оправлено, 273. Ант педіумъ, нижняя одежда на ев. престол
въ катол. церкви, 159.
Альба, длинная, б лая одежда католическихъ
священниковъ, над ваемая при богослу- Арынга, еринга, съ итал.—образецъ, формула для
женіи, подризникъ, 159.
письма, для прив тствія, для молитвы и
Анкгль, грань, „пуколь на пояси 15 и зъ анкгт. п.; 238.
лемъ", т. е, граненыхъ, 273.

Бабинецъ, передняя часть церкви или костела,
предназначенная для женщинъ, 159.
Венкартъ зеленый, сырцовая, полушелковая матерія, 262.
Верчее, сборъ, поборъ, дань, 177, 178.
Вобры, бобровые гоны, повинность бобровая, 179,
469, 636.
Болванъ соли, кусокъ каменной соли онред леннаго и са и разм ра, 598.

Бочка внл нская, м ра для сыпучихъ т лъ
для зерноваго хл ба, заключаете въ себ
8 осьминъ или 160 гарнцевъ, 315.
Брогъ, стогъ, скирда с на, '25.
Бус ць, орудіе для стрвлянія дикихъ зв рей, 237.
Быкъ „волотепый и не волошеный"; кладепый
и некладеный, 186.

Вепровщизна, сборъ со свиней, 177, 178.
Вешнячекъ, мельница, д йствующая только весною, 100.
Внжъ—возный, судебный сл дователь, судебный
приставь, 21.

ВНЛ ИОБІЯ мельницы, 598.
Внслицкіл мельницы, 598.
Вреціондаъ, жел зная ц пь, засовъ, затвор* для
заиираиія дверей, 157.
В жа, башня, 77.

J
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17.
Гермакъ зеленый, армякъ, 261.

Гридня и гродня, пріемная комната, 77, 201,
348, 554.

Далматика, діаконское облаченіе въ латинской Дерево бортное, 644.
церкви, 159.
Держава, корол. им ніе, находящееся въ аренд ,
Двор цъ—усадьба, 27.
аренда, 26.
Д лія, плащъ, 262.
Доходы столовые королевскіе, 597.

Евня и Бвья, литовскій овинъ для сушки хл ба Ерчакъ, родъ легкаго с дда, 273.
238, 273.
Erynga, см. Аринга, 231.

Жабин цъ, обд ланныйееребромъ, драгоц нный Жеремень , н сто, гд водятся иживутъ.бобры,
камень жолтаго цв та, 260.
636.
Ж ребчикъ, „лонскій невалошоный", прошлогодни, некладеный, 77.

Истобка, уменьшит.—истба, изба, 77.

Іовья, вья, евня, литовскій овинъ, 160, 202.

ЗЕС.
Кабатъ атласу чернаго, кафтанъ, 261.
Келнхъ и патына и ложка цшіованая, |чаша
Каппа, верхняя одежда священниковъ латинекоі
дискосъ и лжица, 273.
церкви, 159.
Котвнртаннн, м рахл бная, четверть, 312,462.
Капщнзна, сборъ за право курить водку и про- Кликовщнзна, повинность караульная, кдивуш
давать ее, 6.
ночная стража", 177, 178.
я
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Клуня, сарай для хл ба, 186.
Кнафли, пуговицы, 260.
Книги костельныя, 159.
Кнорозъ, кабанъ, 186.
Ковната, комната, 157.
Кои га, р чное судно, поднимающее 20—30 лаштовъ, 556, 598.
Коижа, священное облаченіе въ римской церкви,
159.
Кончеръ, длинное копье, а также длинная широкая сабля, 273.
4

Коп някъ, дождевой плащъ безъ рукавовъ, 190.
Коробка съ книгами н мецкими, 263.
Кортына, занав съ, заслона, штофные обои,
„изба кортынами обита", 258.
Кублы пивные, чаны, ковши, 157.
Кумпь, задняя часть лядвеи вола, окорокъ, 228.
Куница—м ра земли, 2, 3.
Куничны люди, куничники, 446, 468.
Куры калакуцкіе, 357.
Кустодіе, замки, 228.

Лаштъ, м ра для сыпучихъ т лъ, равн. 14 рус. Лебеди, 463.
четверикамъ, какъ корабельный в съ=116
рус. пудалъ, 645—655.

Магдебургско право, 565, 579, 592.
Мултанъ, родъ очень мягкой шерстяной матеріи,
Мача и маца, */ів часть корца, т. е. гарнецъ, 422.
273.
М дница—м ра для меду, 254,
Метрика Литовская, 153, 156.
Мостовое, плата за нро здъ черезъ мостъ, 25.

Настъ, поверхность намерзшаго посл

оттепели сн га, „черезъ настъ были м рены", 182.

О.
Одрина, сарай для с на, 273.
Оздовня, овинъ, въ которомъ сушатъ хл бъ въ
снопахъ, 259.
Озеродъ, ст нка изъ жердей, на которой иросушиваютъхл бъ, 77, 160.

Озница, „што солодъ почать и сушатъ". См.
Оздовня, 231.
Орнатъ, священническая риза въ катол. цер., 159.
Осада, плата съ волоки, 26, 164.
Осеть, тоже, что озница, оздовня, 77.

НС.
Паяна, докрывало, 159.
Перея, сторона улицы, 609.
Перстни съ камнями, 260.

Писчее, пошлина за иер ішсь земель и угодій
сь т хъ лицъ, кому они принадлежали, 11.
Повалюшъ,—иовалуша, спальная комната, 258.

— 701- Полть мяса, половина или часть свиной туши, Яречина, ширина волоки, 154.
228.
Пршшъ, с ни, пристройка, „гридня съ примномъ",
Портретъ Снгизмунда, „тварь", 260.
съ с ньми, 201.
Пос дь, „иос ди грошей 10", дань, 13.
Прутовое, налогъ съ земли, 25.
Пошлины (cło), 598.
Пуня, сарай для соломы, 77. .

Ридня, си. гридня, 157.
Роструханъ цыновый, большая чаша, 357.
Ружье о 4 стволахъ, 262.
Рука св. Петра, мощи въ Порудом. вост., 159.

Рыкуня, скотница, 77, 228, 356.
Р за внгоновая, 155.
Р чи церковный, 22.

Сакъ, м шокъ, сосудъ для м ры меду, 591.
Саянивъ бархатный, подшитый м хомъ, верхняя
одежда солдатская, поясной кафтанъ, 261.
Свирепа, молодая необъ зженная лошадь, 186,
272, 273.
Себре^ый осинникъ, находящійся въ общемъ
влад ніи, 351.
Серебщизиа, подать серебромъ, взимаемая отъ
сохи, 252.
С рп нтынъ, драгоц нный камень зелен, цв., 556.
Скоморохове, 176.
Скуминовское ограниченіе, 196.
Смукавица мухояровая, родъ дамскаго платья,
357,

Солянка, м ра сыпучихъ т лъ, равняется 4« ч
бочки, 25, 29.
Сосн гъ, сосновый л съ, 352.
Стацыя, стація, денежная подать на содержаще
королевскаго двора во время путешествія
25, 32, 154.
Стодола, гумно, сарай при корчм для экипажей
и лошадей, 615.
Стр леніе, „на стр ленье" изъ лука, м ра разстоянія, 2.
Сукня фалюндышевая, 261.
Сыкгн тъ золотый, перстень съ печатью, 274.
Сыръ волошскій, 431.
Сябры, соучастники, сообщники, 42.

Тивушцина, подать, 11.
Торговое, налогъ, 25.

Трибъ, направленіе, 192.

Угоръ, поле оставленное подъ паръ, 104.

|Узворъ, 103, 127, 128, 172.

Флиееъ, служащій на р чвомъ судн , 27, 80.

|Фодювгь, мельница, на которой валяютъ суЕно, 195.
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ХЛЮСОВНИЕЪ,

-

крестьянскія
мужъ, 256.

237.

Хр нъ, родъ дани, которую платили поы щику

д вушки,

Чаберъ, чомбръ, л карственное растеніе, 158.
Челядь невольна, 249.

Чвикля, свекла, 158.

Шатерникъ, птицеловъ, 563.
Ширинка, малый платокъ, носимый на ше
женщинами, 159.

Школа въ Нарв . 68.
Шкута, р чное судно, 27.

выходящія за-

ТО.
Юргелыь, годовая плата, жалованье, 61.—Юрья вешнего и Юрья зиыенного, сроки работъ, 187.

S3L
Ятки, иясныя лавки или мясные ряды, 25.

ОПЕЧАТКИ.
Страница.
20
22
23
—
207
450
474
—.
"
501
531

Строка,
4 сн.
8 и 10 —
9 св.
2сн.
20 св.
8 сн:
6 —
21 —
20 —
19 —
13—14 св.
въ заголовк

Напечатано.
—
Воловичу
И (8)
НІимули
есьмн
Зветельскому отцу Маковьскому
czinszu dwa gr. 4
ezinszu dawa gr. 1
czinszu dawa gr. 1
Klimko, Hołowko,
Tysko, Kot
Taras Kocz,
Готвида
Сентября 17 дня.

Сл дуетъ читать.
Волчку
К (20)
Шимулисъ
его милости
Здетельскоиу отцу Никольскому
czinszu dawa gr. 7
czinszu dawa gr. 7,
czinszu dawa gr. 7:
Klimko, Taras, Hołowko,
Tysko Ket
Kocz,
Товтвида
Сентября 18 дня.

