
АЕТЫ, 
ИЗДАВАЕМЫЕ 

В О Ш К О Ю АРХЕОГРАФИЧЕСКОЮ ШНОДЕЮ. 

gS2S~-

Тоіиъ VI, 

СОДЕРЖАЩЕЙ ВЪ СЕВФ: 

1) А К Т Ы Б Р Е С Т С К А Г О Г Р О Д С К А Г О х С У Д А (паточные), 2) А К Т Ы Б Р Е С Т С К А Г О П О Д -
К О М О Р С К А Г О С У Д А , 3) А К Т Ы Б Р Е С Т С К О Й М А Г Д Е Б У Р Г І И , 4) А К Т Ы К О Б Р И Н С К О Й 

М А Г Д Е Б У Р Г Ш и 5) А К Т Ы К А М Е Н Е Ц К О Й М А Г Д Е Б У Р Г Ш , 

• - • r » 

В И Л Ь H А. 

В ъ типограФІи Губернскаго Правлѳнія. 

1872. 



Л И Ч Н Ы Й O O C T - A J B T b ІЕСОЗѴПУЕИССІИ:: 

Председатель: ^ о в г Ѳедоровичъ Головацпій. 

I Никита Ивановичъ Горбачевши. 

Семенъ Вуколовичъ Шолковичъ и 

Ивсшъ Яковлевичи Спрогпсъ. 



П Р Е Д И С Л О В І Е . 

Въ составь настоящаго Y I тома входятъ: 1) Поточные акты Брестскаго гродскаго 
суда, 2) акты Брестскаго подкоморскаго суда, 3) Брестской магдебургіи, 4) Кобрин-
ской ыагдебургіи, и, наконецъ, 5) Каменецкой магдебургіи. Настоящимъ тоиоиъ 
заканчиваются труды Археографической Еоммиссіи по разсмотрѣнію и зданію актовъ какъ 
собственно Брестскихъ судовъ, такъ равно и судовъ другихъ городовъ, входившихъ въ 
составъ древняго Берестейскаго воеводства. Правда, еще находится въ Виленскомъ 
центральномъ архивѣ значительное количество инвентарей, относящихся къ нѣкоторымъ 
городайъ и мѣстечкамъ этого воеводства, которые еще невполнѣ разсмотрѣны Еоммис-
сіею; mo разсмотрѣніе и изданіе нхъ составятъ отдѣльныямонографіи. Такимъ образомъ, 
для желающихъ съ возможною полнотою изучить псторическія судьбы и экономиче-
скій "бытъ одной изъ древнѣйшихъ областей Западной Руси—Берестейскаго воевод
ства, Коммиссія смѣетъ надѣяться, ея труды, въ главнѣйшемъ заканчиваемые на
стоящимъ ТІ томомъ актовъ и состоящіе вообще изъ пяти довольно объенистыхъ то-
иовъ, представятъ не мало интереснаго и новаго матеріала. Матеріалъ этотъ, прав
да, не представляетъ систематически развитой, ракой либо стороны народной жизни и 
вообще разбросанъ и отрывоченъ; но онъ драгоцѣненъ въ томъ отношеніи, что онъ за-
имствованъ прямо изъ офиціальнаго источника, т. е. изъ древнихъ актовыхъ внигъ раз-
ныхъ судебныхъ учрежденій въ б. вел. кн. Литовскомъ. 

Не находя нужнымъ болѣе распространяться относительно этого предмета, перехо-
Димъ къ подробному разсмотрѣнію актовъ, заключающихся, въ настоящемъ V I томѣ. 

Акты Врестскаго гродскаго суда (поточные). 

Поточные акты, libri relationum efc manifestationum, по своему содержание соста
вляли особаго рода судебный книги, въ который вносились донесенія возныхъ 
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о врученіи позвовъ къ суду, разнаго рода обдукціи или посвидѣтельствованія и такъ 
называемые вводные акты въ имѣнія. Но сюда же, кромѣ того, вносились раздичнаго 
рода жалобы частныхъ и офиціальныхъ лицъ о побояхъ, насиліяхъ; захватѣ чужой соб
ственности, а иногда и другаго рода акты, какъ то: королевскіе универсалы, духов
ный завѣщанія, продажный записи, реестры имуществъ. Въ Виленскомъ центральномъ ар-
хивѣ имѣется 60 поточныхъ книгъ Брестскаго гродскато суда. Разсмотрѣвъ ихъ, Ком-
миссія рѣшилась воспользоваться актами, выбранными только изъ книгъ древнѣйшихъ, 
а именно съ конца XYI и начала XYII столѣтій, оставивъ безъ вниманія акты позднѣйшаго 
времени, такъ какъ они и по самому времени и по своему содержанію особаго интереса 
не представляютъ. Между древнѣйішіми актами Коммиссія нашла значительное коли
чество такихъ, которые болѣе или менѣе касаются положенія крестьянъ въ Берестей-
скомъ повѣтѣ. Такъ какъ найти вообще какіе бы-то ни было документы о крестья-
нахъ въ древнихъ актовыхъ книгахъ составляетъ большую рѣдкость, то Коммиссія, 
именно въ виду этого важнаго обстоятельства, сочла необходимымъ обратить особенное 
вниманіе на этого рода акты и напечатать изъ нихъ въ настоящемъ томѣ все, что 
хотя съ какой нибудь стороны характеризуетъ положеніе и устройство крестьянъ въ 
въ Берестейскомъ воевотствѣ. Но какого же именно содержанія эти акты? 

Для того, чтобы удовлетворительнѣе отвѣтить на этотъ вопросъ, удобнѣе всего 
представляется раздѣлить всѣ акты о крестьянахъ на нижеслѣдующія рубрики, съ 
показаніемъ ихъ экономическаго значенія. 

а) Акты «о копѣ» или древнемъ крестъянскомъ общтномъ судѣ. Документы 
эти находятся подъ 25, 27 и 62. Они имѣютъ весьма важное значеніе въ томъ 
отношеніи, что указываютъ не только на существованіе этого древнѣйшаго народнаго 
обычая въ Берестейскомъ воеводствѣ во второй половинѣ ХТІ столѣтія (1589. г . ) , но 
вмѣстѣ съ тѣмъ выясняютъ намъ многіе юридическіе обычаи, при которыхъ отпра
влялся этотъ народный самосудъ. 

Въ виду особенной важности втихъ документовъ мы считаемъ необходимымъ— во 
первыхъ изложить здѣсь подробно ихъ содержаніе, а во-вторыхъ провести паралель 
между заключающимися въ нихъ данными и тЬми свѣдѣніями, какія представляете 
для русскаго ученаго общества статья Н. Иванишева «о древнихъ сельскихъ об-
щинаіъ въ Югозанадной Россіи,» напечатанная въ' Московскомъ журнадѣ «Рус
ская Бееѣда" за 1857 годъ, въ 3-ей книгѣ, и составленная имъ на основаніи най-
денныхъ имъ древнихъ Луцкихъ, Владимірскихъ и Житомірскихъ актовъ о копѣ. • 

Содержаніе вышеприведенныхъ актовъ слѣдуюшее: 
Въ № 25 (1589 г.) Возный Берестейскаго повѣта Константинъ Михайловичъ Неио-
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койчицкій, описываетъ въсвосмъ донесеніи суду, что онъ, виѣстѣ съ другимъ вознымъ Я : 

номъКазновскймъ, въ 1589 году, 16 апрѣля, присутствовалънакопѣ, которую собралъ помѣ-
щикъ (земянинъ) Николай Костюшко Сехновицкій въ своемъ нмѣніи Сехновнчахъ, на урочищѣ 
Грады, съ цѣлію открыть слѣдъ совершений въего домѣ покражи. Дѣло въ тоиъ, что у Ко-
стюшки 11 Апрѣля 1589 года была украдена изъ комнаты шкатулка («скриня, 
шкатула») съ разными документами на земли, деньгами и драгоцѣнными вещами (че
му слѣдуетъ поименный перечень въ актѣ). На первыхъ двухъ собраніяхъ копы Не-
покойчицкій не быдъ. Но на третьей и послѣдней копѣ, «вся копа, какъ говорится 
въ актѣ, признала» предъ нимъ, вознымъ, что на другой же день послѣ случившейся 
у Костюшки покражи, онъ «сдѣдъ гонилъ,» т. е. старался съ помощью копы от
крыть слѣдъ похитителя, и показывадъ предъ нею рукавицу, которая была найдена 
имъ въ той комнатѣ , гдѣ случилась покража. Далѣе копа заявила предъ вознымъ, 
что послѣ того, какъ сосѣдніе помѣщики и крестьяне, первые изъ (семи) своихъ дво-
ровъ, a послѣдніе изъ (семи же) своихъ селъ, выслали на ея первыя два собранія сво
ихъ представителей, одинъ только помѣщикъ Димитрій Здитовецкій не явился на эти 
собранія, ни самъ лично, ничрезъ своего представителя, для того, чтобы съ своей 
стороны дать отвѣтъ но разсматрнваемому дѣлу. Впрочемъ, на послѣднюю—третью 
копу, на которой присутствовали вышепомянутый возный, явился и Димитрій Здито-
вецкій и привелъ съ собой многихъ своихъ крестьянъ, нѣсколькихъ своихъ пріятелей 
и брата Яна Мочульскаго. Ставши на кону, онъ обратился къ послѣдней съ такимъ 
вопросомъ: «мужеве, что се есте тутъ зобрали а о што копуете?», т. е. для какой 
цѣди собралась эта кона и о чемъ ведетъ свой, кошіый судъ? Послѣ этого онъ объя-
видъ, что такъ какъ на первыхъ двухъ своихъ собраніяхъ копа приказала («указали») 
ему явиться самому, поставить своихъ гостей и брата Мочульскаго, то вотъ онъ ста-, 
новится теперь, какъ самъ лично, такъ равно ставитъ и своихъ гостей и брата Мо
чульскаго. Послѣ такого отвѣта его всталъ Костюшко и вновь предъ всею копою • 
повторилъ свою жалобу о случившейся у него покражѣ и вновь показалъ вышеномя-
нутую рукавицу. Здитовецкій, къ которому вѣроятно главныиъ образомъ относилось 
предъявленіе найденнаго предмета улики, прямо призналъ, что эта рукавица его брата 
Яна Мочульскаго. Мочульскій нодтвердилъ, что это дѣйствительно его рукавица, но 
что она была у него украдена въ Сехновичахъ, въ то время, когда изъ этого имѣнія 
выѣзжала мать Костюшки. На это Костюшко возразилъ и гіредставилъ трехъ свиде
телей, которые, нанротивъ, видѣли помянутую рукавицу на Мочульскомъ еще во вре
мя русскаго праздника св. Пасхи, въ церкви св. Никиты въ имѣніи Здитовичахъ. Послѣ 
такого вѣскаго довода, копа прямо объявила, что нечего ее, копу, и долго задерживать; 
если уже Мочудьскій признался къ своей рукавицѣ, то значитъ имъ же и совершено 
самое воровство. Послѣ такого рѣшенія копы Костюшко предложилъ Димитрію Здито-
вецкому взять Мочульскаго на поруку въ 500 копахъ (въ суммѣ, въ которую оцѣни-
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вались похищенный вещи). Но Здитовецкій, объявивъ, что Мочульскій у него не слу
жить, отказался брать его на поруку. Послѣ этого Костюшко сталъ домогаться, какъ 
сказано въ актѣ, чтобы копа по настоящему дѣлу «декретъ свой выдала, > т. е. по
ложила свое окончательное рѣшеніе, что дѣлать съ похитителемъ. На это вся копа 
дала такой отвѣтъ: что если бы это было лице изъ ея среды, т .е . крестьянинъ («если 
бы то былъ братъ нашъ мужикъ»), то она распорядилась бы схватить его и посадить 
наколъ («на пеньку»), или—если-бы отъ обвиняемаго она не допыталась сознанія въ его 
виновности, тогда, сдѣлавши сборъ по грошу или по два (вѣроятно съ каждаго лица, 
участвовавшаго на копѣ), вознаградила бы его (за напрасно имъ понесенный муки на 
пыткѣ); но такъ какъ виновный изъ шляхетскаго званія, то копа предоставляетъ Кос-
тюшкѣ самому развѣдываться съ нимъ, схватить его и отправить въ судъ. Выслушавши 
такой приговоръ копы и закрывши затѣмъ ея дальнѣйшія дѣйствія, Костюшко тотчасъ 
велѣлъ своимъ слугамъ взять Мочульскаго. Но послѣдній сталъ обороняться оружіемъ 
и ранилъ нѣсколько человѣкъ; однакожъ былъ схваченъ. Димитрій Здитовецкій, вѣро-
ятно опасаясь, чтобы Мочулькій тутъ же не выдалъ настоящаго виновника своего 
преступленія, сталъ теперь требовать, чтобы Костюшко отдалъ ему брата на поруку; 
но, получивъ отказъ, самъ поручилъ ему Мочульскаго въ 500 копахъ, съ тѣмъ, что
бы онъ не подвергалъ его пыткамъ въ своемъ домѣ. Мочульскій былъ увезенъ въ Сех-
новицкій дворъ, гдѣ, по показанію вознаго, не былъ подвергаемъ шікакимъ му-
камъ, но самъ добровольно признался здѣсь въ своей винѣ и разсказалъ подробности, 
при которыхъ была совершена имъ кража; при этомъ онъ прямо объявилъ, что пре
ступлена совершено имъ по наущенію его брата Димитрія Здитовецкаго. На утро пре-
ступникъ былъ отправленъ въ Берестейскій замокъ. На этомъ въ актѣ и останови
лось дѣло. 

Въ Ш& 27 (1589 г.) находится донесеніе въ судъ того же вознаго и по тому же 
дѣлу, которое изложено выше. Донесеніе это по духу своему совершенно противопо
ложно первому. Тамъ всѣ дѣйствія Костюшки по отношенію къ Яну Мочульскому 
представляются въ совершенно законномъ и безукоризненномъ видѣ; здѣсь же, на обо-
ротъ, Костюшко является какимъ-то жестокимъ и неснраведливымъ обидчикомъ Молуль-
скаго; здѣсь онъ первый подымаетъ на Мочульскаго оружіе, бьетъ его съ своими слу
гами, наносить ему раны, вяжетъ и водитъ его «яко одного злодѣя,» не выслушавши 
предварительно его оправданій. Впрочемъ, такое странное явленіе по видимому легко 
объясняется замѣткою на концѣ акта, гдѣ сказано, что донесеніе это писано вознымъ 
въ им. Здитовичахъ. Очевидно, что возный этимъ хотѣлъ нѣсколько поддержать сто
рону его владѣльца—Димитрія Здитовецкаго, прямаго соучастника въ преступіеніи Яна 
Мочульскаго... 

Въ № 62 (1589 г.) возный Берестейскаго повѣта Яковъ Бѣлоусовичъ Лепесовскій 
пишетъ въ своемъ донесеніи, что 1589 г. 10 сентября онъ былъ позванъ по дѣіу по-



мѣщика (земянина) Захаріяша Винцентовича Гузедьфа для выслушанія копы («ку вы-
слуханью копы»). Копу эту «збіяли,» т. е. собрали трое Гузельфовыхъ крестъянъ, 
изъ села Березой, по поводу пропажи у нихъ трехъ свиней подъ дворомъ сосѣдняго помѣщи-
ка Ивана Барсобы. Для обсужденія этого предмета собралось на урочищѣ Стѣпѣ, въ 
имѣніи Барсобы—Босечѣ, много народу изъ разныхъ селъ. Предъ копою вышепомяну-
тые трое крестьянъ объявили, что они ни отъ кого другого не терпятъ себѣ вреда, 
какъ только отъ помянутаго помѣщика Барсобы; что указанный ихъ свиньи ходили 
подъ его дворъ и тамъ пропали; что они увѣдомили объ этомъ Барсобу, съ тѣмъ, что
бы онъ вывзелъ на копу для отвѣта по этому дѣлу, но онъ не идетъ—ни самъ лич
но, ни другого кого-либо за себя не высылаетъ. Выслушавъ эту жадобу, копа «обмо-
вившися съ собою,> т. е. поразсудивъ, послала вознаго Бѣлоусовича къ Барсобѣ, для 
новаго напоминанія ему, чтобы онъ вышелъ на копу—лично самъ, или выслалъ сво
его повѣреннаго. Барсоба далъ посланному такой отвѣтъ, что онъ не пастухъ для 
Захарьяшевыхъ крестьянъ, что свиней ихъ не забиралъ и ничего не знаетъ; на копу 
не пойдетъ и не пошлетъ, потому что, какъ только онъ явится на копу, его тотчасъ 
назовутъ воромъ. А ты возный, замѣтилъ ему Барсоба, скажи Захарьяшу, чтобы 
онъ приказалъ своимъ крестьянамъ не пускать своей скотины на мой грунтъ, потому 
что она дѣлаетъ мнѣ вредъ. Этотъ отвѣтъ возный передалъ копѣ. Тогда Захарьяшевые 
крестьяне вновь стали жаловаться предъ копою, что они терпятъ большой вредъ отъ 
Барсобы, а онъ на копу не является для отвѣта. Отсюда, заключили они, мы убѣж-
даемся, что этотъ вредъ мы терпимъ именно отъ его двора. За этимъ вся копа еди
ногласно («одностайне») постановила слѣдующее рѣшеніе: что для той цѣли по СОСЕД
СТВУ и копы собираютъ, чтобы въ случаѣ, если у кого приключится вредъ, можно 
было найти виновника («шкодника»). Но такъ какъ, продолжаетъ она въ своемъ рѣшеніи, 
помянутыя свиньи, по собственному показанію помѣщика Барсобы, ходили подъ его 
дворъ и тамъ онѣ пропали, а онъ не хочетъ явиться на копу для отвѣта, то мы въ 
помянутомъ вредѣ за трое свиней «невыходом^ его винуемо и виннимъ находимо 
т. е. признаемъ его виновнымъ за его неявку; пусть онъ, согласно статуту, запла
тить за пропавшихъ свиней. A затѣмъ, прибавила копа, пусть онъ (Барсоба) и другихъ 
предостерегаетъ, а на копу, когда напомнятъ («коли кажутъ») чтобы являлся. 

Обращаясь отсюда къ сравненію изложенныхъ въ вышеприведенныхъ актахъ дан 
ныхъ съ тѣми свѣдѣніями, какія находятся въ вышепомянутой статьѣ H. Иванишева 
о древнемъ копномъ судѣ, мы должны повторить, что статья эта составлена имъ на 
основаніи изученія актовъ о дѣйствіи копы въ двухъ смежныхъ повѣтахъ — Луцкомъ 
и Владимірскомъ. Берестейскій повѣтъ *) лежитъ отъ этихъ повѣтовъ на сѣвероза-

*) Въ этомъ же повѣтѣ, на границѣ Ведпкаго Княж. Литовекаго и Короны Польской, меж
ду королевскими селами Орѣховышъ и Шацкомъ, находилось (въ 1586 году) урочище —ЛоСій-

i 
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падъ въ незначительномъ отъ нихъ .разстояніи, всего въ ста и полтораста верстахъ. 
Если къ этому незначительному разстоянію прибавить еще то обстоятельство, что вся 
полоса эта была покрыта сплошнымъ русскимъ населеніемъ, то отсюда, сдѣлается по-

коня , «гдѣ се, какъ говорится въ актѣ, на копы люди с» Короны ц зъ Литвы сходити звыкдк.» 
(Акты Вилен. АрхеограФич. Ком. , т. V I , стр. 146). 

Кромѣ настоящаго примѣчанія и вышепрнведенныхъ свѣдѣній о существованіи древняго • 
копнию суда въ Берестейскомъ повѣтѣ, въ актовой книгѣ Трокскаго нодвоморскаго суда, 
за 1585—1606 годы, при ея описаніи, найдено пятнадцать документовъ', свидѣтедьствующихъ 
о существовании копнаю суда въ Трокскомъ воеводшвѣ. Документы • эти содержатъ въ себѣ опре-
дѣленіе Трокскаго подкоморія Богдана Огинскаго, гдѣ должно находиться коповище или мѣшо со
бранья копы каждой околицы. Послѣ указанія коповища, въ каждоаъ документѣ подробно пере
числяются всѣ села, королевскіе ц поиѣіцичьи дворы, корчмы и т . под., поименовыЕаются сословія 

' людей, какъ-то крестьяне, бояре, мѣщане, татаре^ тляхта («и пншая вся шляхта въ Русок оль 
няхъ>, стр. 70.) и т . под,, какіе только находились въ извѣстной окслицѣ и которые обязаны 
были принимать участіе въ учрежденномъ въ ней копномъ судѣ. Надъ каждьшъ помянутымъ 
документомъ стоитъ оглавлепіе, показывающее въ какомъ именно селѣ , ыѣстечкѣ или въ дру-
г омъ какоиъ мѣстѣ копошіще находится и начинающееся одною и тою же Фразою: «Коповище 

ъ седѣ, мѣстечкѣ... и проч. Посдѣ указанія саааго коповшца, вездѣ прибавляются одни и тѣ 
•же—слѣдующія слова: <До которого коповшца тая околица—на ecu стороны по мили, и съ тыхъ 
селъ люди становити се маютъ и повинны будцшъ*. 

Опредѣленіе коповищъ вышепомянутымъ подкоморіемъ произведено въ 1590 году, вь ноябрѣ 
мѣсяцѣ, при чемъ каждый документъ начинается одними и тѣми же вступительными словами: 
«За выѣханьемъ мопмъ, черезъ мене Богдана Окгинского, подкоморого Троцкого, державцы Дор-
суниского, съ повпньностп моее, враду моему подкоморскому належачое, водлугъ артыкулу девя
того зъ роздѣлу четырнадцатого, назначиломъ коповище и седа тыхъ, которые таиъ становити 
се повинни будутъ, описаломъ, кгды бы хто копою шкоды своее доходити хотѣлъ*. 

Перечень коповищъ, обозначенныхъ въ разсматрываемыхъ документахъ: 
1) (стр. 68, 5 нояб.): <Коповище въ селѣ его королевское милостиЖижморскомъ, у Крыванахъ. 

До которого коповища тая околица»... и проч. 
2) (стр.69, 6 нояб.): <Коповпще въ Бскштанахъ, въ сел1> Попортскомъ пана Кищиномъ». 
3) (стр. 69, 7 нояб.): «Коповище на Вевъю» (иѣстечко). 
4) (стр. 70, 8 нояб.): «Коповище въ Красномъ селѣ пана Претоцкого>. 
5) (стр. 71, 9 нояб.): «Коповище въ Старъгхъ Трокахъ, при кляшторѣ мурованомъ». 
6) (стр. 71, 10 нояб.): Коповище въ селѣ Сорокъ-Татарахъ*. 
7) (стр. 72, 11 нояб.): «Коповище въ Рудникахъ—мѣстечку его королевское милости». 
8) (стр. 72, 12 нояб.): «Коповище въ Полукню, надъ рѣчкою Лукною, за мостомъ, противъ 

дому возного Петра Еудры». 
9) (стр. 72, 13 нояб.): «Коповище ьъ Лепунахъ.—мѣстечку Волькиницкомъ». 
10) (стр. 73, 14 нояб.): «Коповище у Болькиникахъ—мѣстечкѣ его королевское милости». 
11) (стр. 74, 15 нояб.): «Коповище въ мѣстечку ее милости паней подскарбиное Гануси-

скомъ (Ганусишки»). 
12) (стр. 74, 15 нояб.): «Коповище подъ Отравою у корчмы пана Станислава Щасновича 

Стравинского, на Олитъскомъ гостинцу». 
?3) (стр. 75, 15 нояб-): «Коповище въ Сомилигикахъ*. 
14) (стр. 80, 16 нояб.): «Коповище у Бирулишкахъ, подъ липами Держшковьши».. 
15) (стр. 81, 17 нояб.): «Коповище въ Повосадахъ, селѣ пана войского Троцкого пана Бал-

цера Раецкого». 
Сверхъ сего, въ АрхеограФическомъ Сборникѣ документовъ, относящихся въ истор'га С ѣ -
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нятнымъ, что юридическіе обычаи и пріемы, употребляемые въ повѣтахъ—Лудкомъ и 
Владимірскомъ при отправленіи копнаго суда, не могли имѣть какихъ-либо существен-
ныхъ отличій отъ тѣхъ, какіе употреблялись здѣсь—въ повѣтѣ Берестейскомъ. Въ са-
момъ 'дѣлѣ, все, что мы находимъ здѣсь повидимому особеннаго, должно считатьс 
лишь дополненіемъ и выясненіемъ того, что сказано объ нихъ въ статьѣ H. Ивани-
шева. Но обратимся къ самимъ актамъ и стаьѣ H. Иванишева. 

Въ статьѣН. Иванишева(стр. 4), селенія, составлявшія древнюю крестьянскую общину 
подъ именемъ копы, называются селами околичными. Здѣсь для выраженія этого понятія 
употреблено самою копою слово, имѣющее, какъ намъ кажется, болѣе широкое и точное 
значеніе—сусѣдство\(№ Ъ2,ст\>. 93). Понятіе соседства включаетъ въсебѣнеодни только 
окрестныя села (какъ показано выше), но и окрестные помѣщичіе дворы, которые, 
по смыслу нашихъ актовъ, если не прямо обязаны были, то добровольно принимали 
участіе въ отправленіи копнаго суда—наравнѣ съ крестьянскими поселеніями (№ 25, 
стр. 35 и 36). 

Изъ многихъ названій,. которыя носитъ тамъ (стр. 7) древняя народная община 
и ея представители, здѣсь встрѣчаются толькр слѣдующія—копа и мужоье (}в 25 , 
стр. 36, Ж 62). 

О томъ, какія именно лица изъ крестьянъ и по сколько ихъ изъ каждаго села 
должны были являться на собраніе копы, здѣсь говорится неопредѣленно, указывается 
только,^, что изъ такого-то села явились такіе то (поименованы двѣ - три фамиліи) и 
затѣмъ прибавлено, что «и иншихъ немало, или—«-всесело и иншг'е* (J6 25, стр. 25 
и 26). 

Тамъ (стр. 8) мѣста собранія копы назывались копоатщмъ \ изслѣдованіе дѣла 
производилось nods открытымъ неоомд. Здѣсь тоже' {№ 25, стр. 35; № 62, стр. 93; 
о коповищахъ смотри примѣч. на стр. V ѴП). При пропзводствѣ копнаго суда тамъ 
въ.качествѣ свидѣтеля и составителя донесенія въ судъ о его рѣшеніяхъ былъ при-
глашаемъ возный; здѣсь тоже (Л? 25, стр 35; Л? 62, стр. 92). 

Тамъ (стр. 8, 9) мы видимъ, что помѣщики имѣли только стороннее отношеніе 

веро-Западной Руси, издаваемомъ при управденіи Виленскаго Учебнаго Округа, напечатаны три 
документа , указывающее на существование тогоже копнаго суда въ слѣдующпхъ ыѣстахъ : 1) въ 
Ошмянскомъ іговѣтѣ, (въ пмѣніи Сшгелсвииахъ, въ 1584 г.—Донесеніе вознаго о томъ. какъ 
было имъ исполнено рѣшѳніе сельской копы по дѣлу о потравѣ овса у помѣщика Адама Амвро-
сіевича скотомъ поиѣщпка Матвѣя Балтромеевича. Т . I, стр. 166) ; 2) въ Пиискомъ повѣтѣ), въ 
иыѣніи Кретовѣ, въ 1625 г. — Донесеніе вознаго о собраніи и рѣшеніи копнаго суда по дѣду 
о покражѣ двумя крестьянами Пинскаго владыки девяти ульевъ и трехъ бортей у помѣщика А н 
дрея Терлецкаго. Т . V I , стр. 217), и 3) въ Оршанскомъ повѣтѣ («копа звычаинан>—подъ го-
родомъ Бобромъ», въ 1632 г.— Позывъ Льву Львовичу Сапѣгѣ по дѣлу о вооруженномъ напа 
дѳніи помѣщика Мидашевича, б. служебника Александра Сапѣги, на копу и самовольномъ пре
дании жестокому истязанію и пыткааъ трехъ копниковъ—одного мѣщанина и двухъ кре
стьянъ). 
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къ копѣ: приводили на нее своихъ крестьянъ; по добровольному согласію могли предо
ставлять копѣ рѣшеніе своихъ споровъ; могли даже сами созывать копу — въ томъ 
случаѣ, если въ округѣ общины случился у нихъ вредъ и подозрѣніе падало на ихъ 
же собрата—помѣщика, живущаго въ 'іертѣ того же округа; въ этомъ случаѣ копа 
должна была гнать слѣдъ, т. е. розыскивать слѣды преступленія. Здѣсь же участіе 
помѣщиковъ въ отправленіи копнаго суда представляется какъ бы бодѣе непосред-
ственнымъ. Вопервыхъ, какъ мы замѣтили выше, округъ, въ которомъ про
изводилась дѣятельность копы, самою копою опредѣденъ понятіемъ сосѣдства. 
Во-вторыхъ мы видимъ, что здѣсь на копу, собранную помѣщикомъ Костюш-
комъ, явились не одни крестьяне, или какъ они сами выражаются— были со
гнаны—шъ разныхъ селъ, но точно также явились на нее и ^представители отъ 
всѣхъ помѣгцичьихъ дворовъ^ которые были въ округѣ настоящей копы. Если бы, въ 
самомъ дѣлѣ, не существовало обычая, по которому помѣщики, если не всегда обязаны 
были,' то во всякомъ случаѣ временно ивъ опредѣденныхъ случаяхъ принимали добровольное 
участіе въ отправденіи копнаго суда, то трудно допустить, чтобы въ настоящемъ слу-
чаѣ, по одному простому желанію помѣщика Костюшки, явились на копу ихъ предста
вители изъ всѣхъ дворовъ въ округѣ копы. Именно какъ бы въ смысдѣ существова
ла этого обычая, вся копа по дѣлу Костюшки заявила и предъ вознымъ, что посдѣ 
того, какъ изъ разныхъ селъ и дворовъ явились на первыя ея два собранія надлежащіе 
представители, не явился только одипъ помѣщикъ Димитрій Здитовецкій, ни самъ лично, 
ни тѣхъ не поставилъ, на кого жаловался Костюшко. Впрочемъ, необходимо здѣсь 
прибавить, что въ актѣ подъ Ж. 62, по поводу собранія копы о пропажѣ трехъ кре-
стьянскихъ свиней, сказано, что на нее сошлись крестьяне изъ разныхъ селъ; но объ 
участіи въ ней потъщичъихъ представителей изъ окружныхъ дворовъ ничего не 
сказано. 

Теперь рождается вопросъ: что же дѣлали на копѣ явившіеся сюда помѣщики или 
ихъ представители? Принимали ли они тутъ непосредственное участге въ совѣща-
нгяхъ копи и постановлении ея прпшоровъ или же только исполняли роль свидѣ-
телеіі, которые должны были въ данныхъ случаяхъ давать копѣ отвѣтъ за свой 
дворъ? По крайней мѣрѣ на основаніи тѣхъ данныхъ, какія можно позаимствовать изъ 
разсматриваемыхъ нами актахъ, слѣдуетъ склониться на послѣднее, т. е. что участіе 
помѣщиковъ въ копномъ судѣ было только въктествѣ свидѣтелей, но не болѣе. Такъ 
напр. когда Костюшко домогался, чтобы копа положила свое окончательное рѣшеніе 
касательно уже уличеннаго вора Яна Мочульскаго, копа, удовлетворяя его желаніе, yno-



требила такой оборотъ рѣчи: *пане Еостюшку, если бы то былъ брать нашъ му-
жикб, тедыбысмы».. и проч. Если бы предположить, что въ совѣщаніяхъ и въ поста
новлении рѣшенія настоящей копы не принимали непосредственнаго, равнаго участія всѣ 
присутствующее здѣсь помѣщичьи представители, то копа не могла бы такъ выразиться, 
если бы то былъ брать нашъ мужипъ; въ противномъ Случаѣ, она бы должна была 
употребить покрайней мѣрѣ такой оборотъ—если бы то былъ мужикъ, безъ добавле
на слова нашъ братъ, потому что участвующіе тутъ представители помѣщиковъ, ко
нечно, были шляхтичи и потому ни коймъ образомъ не могли бы быть названы 
копою словомъ—нашъ брать мужикъ. 

Такимъ образомъ отсюда уже можно вывести заключеніе для слѣдующаго новаго 
вопроса: о какихъ лицахъ копа могла постановлять свои приговоры? Изъ статьи Н. 
Иванишева видно, что только о лицахъ простаго, не гиляхетскаго сословія. Здѣсь 
видно тоже самое. На предложеніе Еостюшки—сдѣлать свой окончательный приговоръ 
надъ уличеннымъ похитителемъ Мочульскимъ копа прямо уклонилась отъ произнесе-
нія такого приговора надъ виновнымъ—какъ шллхтичемъ, замѣтивъ при этомъ, что 
она охотно бы это сдѣлала относительно своего брата мужика. Но во всякомъ слу-
чаѣ здѣсь весьма важно то обстоятельство, что помѣщикъ Костюшко именно дома-
гался отъ копы подобнаго приговора надъ шляхтичемъ. Нельзя же въ самомъ дѣлѣ 
допустить предположена, чтобы Костюшко въ данномъ случаѣ не зналъ: кого можетъ 
судить копа и кого нѣтъ? Не служитъ ли настоящій случай указаніемъ на то, что 
еще не вымерло въ народѣ преданіе, по которому въ болѣе отдаленную старину суди
лись на народныхъ вѣчахъ, безъ сомнѣнія, не одни крестьяне, но и лица всѣхъ со-
словг'й—безъ различгй, какъ напр. было въ древнемъ Новгородѣ, Псковѣ и др. горо-
дахъ? Вспомня это старинное преданіе, Костюшко безъ сомнѣнія могъ совершенно осно
вательно обратиться къ копѣ съ вышеприведеннымъ своимъ предложеніемъ—судить 
шляхтича. Копа отреклась отъ этого. Но это отреченіе могло произойти отъ разныхъ 
прпчинъ,—и во-первыхъ отт, cv льна? о стпспенгл въ данную эпоху разныхъ древнихъ, 
не одтхз копныхъ, престьянскихь правъ, а во-вторыхъ по простой скромности и 
нежелангю брать на себя отвѣтствепности въ дѣлѣ лица (Мочульскаго), кото-
раго брать— Димитрій Здитовецкій былъ сосѣднимъ помѣщикомъ, слѣдовательно лицемъ 
Довольно сильнымъ для того, чтобы и самимъ копнымъ судьямъ надѣлать впослѣдствіи 
довольно непріятностей... 

Далѣе, въ статьѣ Иванишева перечисляются слѣдующія подробности: (стр. 9) 
въ случаѣ неявки помѣщика на копу по первому извѣщенію, копа посылала 
къ нему вознаго съ новымъ напоминаніемъ; здѣсь тоже (Jė 62, стр. 93). Изъ 
нѣсколькихъ случаевъ, перечисленныхъ тамъ (стр. 11) ? по которымъ собира
лись копы, здѣсь указаны только два: воровство, совершенное у помѣщика шлях
тичемъ, и пропажа у крестьянъ трехъ свияей подъ помѣщачьи ъ дворомъ (Ж 25, стр. 
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62). Виновный тамъ (стр. 12) называется гакодникомъ; здѣсь тоже (J2 62, стр. 93). 
Тамъ (стр.-12) юридическоевыраженіе: «невыходъ платитъшкоду»;• здѣсь:» невыходомъ 
его винуемо и виннымъ находимо» (J6 62, стр. 93). Тамъ (стр. 13) право произво
дить опытъ, т. е. дознаніе, подвергать виновнаго пыткѣ, и наконецъ обязанность упла
тить за муку, принадлежатъ одному истцу; здѣсь, повидимому, всей копѣ (JS 25, 
стр. 37); для всѣхъ подобныхъ дѣйствій надъ виновнымъ, копа здѣсь постоянно вы
ражается, дѣлая обращеніе къ себѣ—мы бысьмы... и проч. Изъ родовъ казни, къ ко
торой иногда виновные были присуждаемы копою, тамъ (стр. 16) упоминается о ви-
сѣлгщѣ. Здѣсь же говорится о сажанг'и виновнаго на пень, («мы бысьмы его—винов
наго—выражается копа—на пеньку посадили*, Л° 25, стр. 37). Тамъ (стр. 14) 
истецъ отдавалъ виновнаго на поруку; здѣсь тоже (JS 25, стр. 37). Тамъ (стр. 14) 
истецъ могъ собирать по своему дѣлу три раза копр, но такъ, что между каждою 
сходкою назначались три дня промежутка; здѣсь тоже самое—въ первомъ случаѣ; 
но во второмъ, изъ дѣла Еостюшки видно, что копа собиралась не чрезъ три дня, 
ачрезя'денъ Q& 25, стр. 35). Тамъ (стр. 15) юридическое выраженіе: «гнать слѣдъ», 
т. е.- открывать сдѣдъ преступленія; здѣсь тоже (Je 25, стр. 35). 

Еромѣ всего вышесказаннаго въ нашей сравнительной замѣткѣ, здѣсь полезно 
будетъ еще привести то мѣсто изъ трехъ разсмотрѣнныхъ нами копныхъ актовъ, 
въ которомъ самою копою опредѣляется цѣль копныхъ собраній, и за тѣмъ встрѣ-
чающіяся въ нихъ болѣе замѣчатеЛьныя юридическія выраженія и отдѣльныя слова, 
касающіяся копы. Цѣль копныхъ собраній выражена въ такихъ словахъ(Л° 62, стр. 93): 
«вг сусѣдствѣ того дѣля копы збираютъ, кому гикода станете, абы шкодника доишь 
могли»,Юридическія выраженіяислова,касающіяся копы—слѣдующія:(9/«казг чингть,учи-
тть отказъ, отказывать (за коговъ чемъ)—давать отвѣтъ;зйяш>, збирать копу—со
бирать копу: коповать («о што копуете?», Jė 25, стр. 36)—разсуждать, толковать, вести 
рѣчь на копѣ; памятпымъ заложить копу (JK 25, стр. 37)—закрыть копу, при-
нявъ къ свѣдѣнію и исполненію ея рѣшеніе; выдать копныи декрете (J£ 25, стр. 37)— 
выдать конное рѣшеніе, декрета(опыте чинить (Je 62, стр. 93)—производить дозна-
ніе, изслѣдованіе дѣла; выйти, стать, становиться на копу {Ш>. 25 и 62)--явиться 
на копу; указать стать на копу (J£ 25), сказывать на копу, казать выходить на 
копу (Je 62)—приказать, сдѣлать напоминаніе явиться на копу. 

Б) Актъ о пріятельшмъ судѣ подъ Je 79 (1625 г.). Настоящій судъ былъ со-
ставленъ изъ трехъ помѣщиковъ Луцкимъ суфраганомъ Францискомъ Заерскимъ по 
поводу принесенныхъ ему жалобъ отъ Шебринскихъ его крестьянъ на притѣсненія и 
жестокое обращеніе съ ними своего управляющаго. Интересно привести здѣсь изъ 
вышепомянутаго акта важнѣйшіе пункты крестьянскихъ жалобъ, какъ для того, чтобы 
видѣть, какъ поступали въ данное время управляющіе съ подвластными имъ крестья
нами, такъ и для того, чтобы убѣдиться—какихъ результатовъ достигали мѣры, въ 
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родѣ настоящаго пріятельскаго суда, которыя предпринимали землевладѣльцы для огра-
жденія правъ притѣсняемыхъ. 

Первымъ предъ пріятельскими судьями предсталъ Шебринскій мельникъ Ярошка 
съ жалобою, что управляющій его билъ. Выслушавъ обѣ стороны, судьи оправдали 
управляющаго. Оказалось, что управляющій дѣйствительно билъ мельника, но за то, 
что застадъ его празднымъ. Управляющей только долженъ былъ присягнуть на 
томъ, что не билъ истца по какой либо простой злобѣ. 

Крестьянинъ Офрицъ Самуиловичъ жаловался, что управляющій побилъ его обу-
хомъ, что и доказывалъ двумя свидѣтелями. Судьи обвинили .управляющаго и при
судили на немъ двѣ копы грош, лит., замѣтивъ при этомъ, что вообще не годится бить 
крестьянина обухомъ. • 

Крестьянка Терескова жаловалась, что управляющій сдѣлалъ нападете на ея 
домь, стрѣлялъ предъ нимг, выискивалъ случая, чтобы ее убить. С'удъ постановилъ, 
что такъ какъ отъ мести управляющаго ей ничего худаго не приключилось, а самъ 
онъ чрезъ этотъ поступокъ навлекъ на себя безславіе, то они объявдяютъ послѣдняго 
отъ обвиненія свободными 

Крестьянинъ Грицъ жаловался, что управляющій избилъ саблею его отца бобров-
ника, который отъ этихъ побоевъ и умеръ, за то, что онъ носилъ епископу Заерско-
му листы съ жалобами на его притѣсненія и жестокіе поступки. Управляющей объя-
вилъ, что онъ билъ бобровника на работѣ. Грицъ доказывалъ, что его отецъ полу-
чилъ отъ него кровавыя раны. Судьи рѣшили, что не годилось наказывать хлопа 
даже на работѣ до окровавленгя; довольно, прибавили они какъ бы въ назиданіе 
управляющему, ударить его бичемъ (korbaczem) или веровкою (powrozem), и это 
въ порядки, вещей (y 4 to obyczaynie). По этой причинѣ управляющій долженъ уплатить 
вдовѣ бобровника 5 злотыхъ. . . 

Крестьянка Вокулина жаловалась, чво вслѣдствіе неоднократнаго избитія управ-
ляющимъ ея мужа Вакулы, послѣдній умеръ (poległ). Управляющій признался, что 
ударилъ его бичемъ четыре раза, но не окровавилъ, что готовъ подтвердить это при
сягою. Судьи определили, что такъ какъ управляющій готовъ присягою засвидетель
ствовать, что не нанесъ ему кровавыхъранъ, и что не отъ его руки умеръ Вакула, то,, 
по принесеніи имъ присяги, считать его свободнымъ отъ обвиненія. 

Когда пришелъ день, въ который упраядяющій долженъ былъ совершить присягу, 
послѣднЩ рѣшительно заявилъ предъ пріятельскими судьями, что от присягать не 
будешь, и крестьянъ къ присягѣ не поведетъ, что онъ не желаешь губить ни своей 
души, ни души крестьянъ своего пана, и что послѣдняю онъ объявляешь на всегда 
свободнымъ отъ всего имь заслуженного. Посдѣ такого заявленія управляющаго, 
которымъ было обращено въ ничто все рѣшеніе пріятельскихъ судей, послѣдніе предо-
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ставили самому епископу Заерскому вѣдаться еъ управляющими въ надлежащемъ 
судѣ. 

Епископъ Заерскій, безъ сомнѣнін, съ того иогъ бы и начать, чтобы предать 
вышепомянутаго управляющаго надлежащему суду. Но онъ отдалъ разсиотрѣніе его 
дѣла иргятельскому суду, конечно, не изъ иного побужденія, какъ для его же личной 
пользы, зная, что пріятельскій судъ будетъ къ нему гораздо снисходительнѣе, чѣмъ 
настоящій. И мы дѣйствительно видѣли, какъ удивительно мягокъ былъ для управ
ляющаго приговоръ пріятельскаго суда, по которому ему вволю можно было бить под-
вѣдомствежыхъ себѣ крестьяне, лишь бы можно было доказать, что не нанесены 
имъ кровавыя раны; о свидѣтеляхъ же здѣсь съ его стороны вовсе не упоми
нается, слѣдовательно тѣмъ какъ бы подтверждается, что и самъ онъ не нуж
дался въ томъ, чтобы на нихъ ссылаться, да и самый судъ, какъ мы видѣли выше, 
тоже ни разу ихъ не потребовалъ. И не смотря на такой благопріятный исходъ дѣла 
управляющій остался недоволенъ приговоромъ пріятельскаго суда, отрекаясь сдѣдать 
по нему какое бы-то ни было удовлетвореніе. 

Это явленіе можетъ свидетельствовать только о томъ, что самовластіе и гнетъ 
помѣщиковъ и подобныхъ управляющихъ были слишкомъ обыкновеннымъ явленіемъ въ 
началѣ ХТІ вѣка—для того, чтобы давать за нихъ кому бы-то ни было' и какой бы-
то ни было отчетъ. • 

В) Акты о возмущены и неповиновенін крестьянъ—подъ № 6, 47 и 20. 
Подъ Ж 6 говорится о неповиновеніи крестьянъ своему арендатору, безъ объ-

ясненія, впрочемъ, причинъ такого неповиновенія. Въ послѣднемъ документѣ мельникъ 
королев. Вортольскаго села возмущаетъ другихъ крестьянъ этого села к съ ихъ по-
мощію, вооруженною рукою, раскапываетъ плотину сосѣдняго помѣщика и чрезъ то на
носить большой вредъ его мельницамъ. И здѣсь поступокъ этотъ оставленъ безъ 
объясненія. 

Что же касается акта подъ Ж 47, то онъ можетъ служить важнымъдоказательствомъ 
того, что въ концѣ XY1 столѣтія крестьяне еще сознавали свои древнія права и подъ 
часъ умѣли дать отпоръ тѣмъ, которые явно покушались ихъ нарушать. Придавая 
особенное значеніе этой чертѣ, мы считаемъ полезнымъ изложить здѣсь полное содер
жаще настоящаго документа. Дѣло въ слѣдующемъ. Возный доносить въ судъ, что 
1589 г. , 26 мая онъ былъ призванъ въ село Горисдричи, Берест, повѣта, по дѣлу 
помѣщика Беняша Львовича Буховецкаго. Буховецкій объясиилъ ему, что его кре
стьяне вышепомянутаго села, неизвѣстно по какой причинѣ, по постороннему ли 
наущенію, иди по своей собственной волѣ, увлекшись здымъ умысломъ и сговорившись 
между собою, не хотятъ оказывать ему должнаго новиновенія и не идутъ на поло
женный работы. Отправившись засимъ вмѣстѣ съ вознымъ въ помянутое село, онъ 
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сталъ спрашивать крестьянъ: отчего они такимъ образомъ ноступаютъ? Крестьяне ему 
отвѣчали, что они уже его работу сдѣлади, засѣявъ его поля ; что затѣмъ на другія 
его работы они не пойдутъ, пока не обсѣиенятъ собственныхъ полей- когда же это 
будетъ сдѣлано, тогда они вновь пойдутъ на требуемыя работы. Такой отвѣтъ не 
понравился Буховецкому и онъ объявилъ имъ, что не тогда, когда они хотятъ, но въ 
то время, когда онъ приказываетъ, они должны служить ему («мжз дей не въ moms 
Часъ, тли вы хочете, але- коли л кажу, тогдч мнѣ служите»). Затѣмъ онъ 
добавилъ, что такъ какъ они выказали непослушаніе его волѣ, то онъ имъетъ право 
вдвойнѣ считать ихъ всѣхъ за бунтовщиковъ и наказывать. При этомъ онъ прика-
залъ немедленно взять двухъ крестьянъ и заковать въ цѣпи. При этихъ словахъ и 
этомъ распоряженіи между крестьянами поднялась буря и они стали кричать: «.кіево 
на пани, кгевъЫ , т. е. палокъ пану, палокъ! За такой крикъ Буховецкій ударилъ 
одного крестьянина нагайкою. Тогда уже крестьяне дѣйствительно схватились за палки и 
колья и начали свою расправу. Всѣмъ слугамъБуховецкаго достались порядочные удары; 
не былъ обойденъ однимъ ударомъ и лично самъ Буховецкій; при этомъ одинъ изъ его 
слугъ былъ даже подстрѣленъ изъ ручницы. Когда этотъ шумъ и расправа кончилась, 
то, по приказанію Буховецкаго, все таки были взяты два болѣе виновныхъ крестьянина, 
и на этотъ разъ угке болѣе не видно сопротивленія со стороны прочихъ ихъ сотовари
щей—крестьянъ. На этомъ и кончилось это въ высшей степени достойное вниманія 
столкновеніе между самовластг'емз помѣщика и правами крестьянъ, между правами 
пана и правами его подчгшенныхг/ 

Г) Акты, содержащее въ себѣ указаніе на крестъячскія повинности во второй 
половинѣ ХТІ столѣтія; они находятся подъ Ж№ 1, 11, 37 и 58. 

Повинности эти, состоящее изъ барщины и разныхъ даней — деньгами, ссып
кою хлѣба, медомъ и проч., въ разсматрнваемое время далеко не были вездѣ оди
наковы. Безъ сомнѣнія, подобное явленіе можетъ быть объяснено не инымъ чѣмъ, 
какъ лишь постепенныиъ стремленіемъ землевладѣльцевъ увеличить свои доходы на 
счетъ увеличиваемыхъ крестьянскихъ повинностей. Такъ изъ Л? 1 мы видимъ,- что 
вся повинность крестьянъ села Ыокрянъ ограничивалась въ годъ только одною ччп-
шовою платою въ S3 гроша съ уволоки, *) Въ M 11 она показана уже въ слѣдующемъ 
видѣ; съ уволоки два дня работы въ недіълю; за тѣмъ дань—грошовая оть 30 до 
37 грошей; ссыпка хлѣба—оть 3 шапкоиъ до одной бочки овса; дань медовая—отъ 
полсака до цѣлаго сака. Изъ Л° 37 видно, что въ одномъ и томъ же имѣніи въ 
двухъ селахъ крестьяне отправляли не равныя повинности , и въ обойхъ случаяхъ 
большія, нежели какія показаны въ предъидущемъ актѣ. Такъ крестьяне' села При-

*) Крестьяне королѳвскіе Свѣтлпчевскато двора, Берестейскаго повѣта, платили въ 1579 г. 
съ уволоки—дани 20 tp., четыре дочки ржи, 1 бочку овса и 1 возъ сѣна. (Виден. АрхеогрвФИч. 
К о * , т. I I , № 93, стр. 221). 
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пшфостъ должны были отправлять съ уволоки: два дня работы, a третіи толочный 
въ лѣтнее время—на панскомъ хлѣбѣ; дани они уплачивали 20 грошей, кромѣ того, 
со всѣхъ тѣхъ, которые имѣли бортное дерево, взималось по 2 1 / 2 и четверти сака 
меду. О послѣдней—медовой дани въ актѣ замѣчено, что крестьяне утверждаютъ, что 
она была имъ отпущена. Значить въ настоящемъ случаѣ она является уже очевид-

* ною прибавкою и новымъ обремененіемъ для крестьянъ. Крестьяне-села Хомичичъ 
должны были отбывать работные дни въ томъ порядкѣ, какъ въ селѣ Пришифостахъ; 
но дани ихъ только увеличены и умножены; они платили съ уволоки: 30 грогиещ 
овса—одну мацу *); одного гуся, одну курицу. A тѣ у кого были пчолы—въ бор-
тяхъ ли, или просто въ ульяхъ, обязаны были давать пану половину своего меду. 
И здѣсь медовая дань опять является прибавкою, потому что въ актѣ опять 
замѣчено, что крестьяне стоятъ за ея отпущеніе прежнимъ владѣльцемъ. 

Изъ послѣдняго акта подъ«N° 58 мы убѣждаемся, что повинности крестьянъ въ имѣніиБо-
лотковѣ, сравнительное!» предыдущими, достигли еще болынихъразмѣровъ.Здѣсь крестья
не обязаны отправлять съ уволоки: триполныхъ дня работы въ недѣлю, шесть толокъ 
въ году (въ актѣ уже болѣе не прибавлено, что на панскомъ хлѣбѣ), давать подводу 
куда потребуется, платить 30 грогией, бочку овса, гуся, курицу и десять яицъ. 

Касаясь крестьянскихъ повинностей и правъ, полезно здѣсь привести мѣсто изъ акта 
подъ Ж 1, гдѣ король Сигизмундъ Августъ, утвердивъ своимъ листомъ замѣну двухъ 
фодьварковъ, принадлежащихъ прежде помѣщику Михнѣ Рощицу и отчисленныхъ теперь 
къ грунтамъ Берестейскаго замка, на королевское село Мокраны, подтверждаетъ для 
крестьянъ послѣдняго села весьма древнее и извѣстное по всей Восточной и Западной 
Руси право свободнаго перехода отъ одного помѣщика или владѣльца къ другому. 
Король говорить: «вѣдь же, если бы оные люди, въ томъ сельцы (Мокранахъ) теперь 
оселые, ему (настоящему ихъ владѣльцу Рощицу) служити не хотѣли, • тогды вольно 
имъ будетъ съ тыхъ кгруптовъ за насъ—господари, альбо гдѣ хотечи, знестися». 

Д) Акты о побѣгахъ крестьянъ — подъ 1Ш 24, 57, 60, 63, 64, 65, 88, 
. 89 и 91. 

Въ приведенныхъ актахъ мы не находимъ никакихъ данныхъ, объясняющихъ 
причины этихъ побѣговъ. Но не будетъ погрѣшностью, если мы скажемъ, что 
объяснение этого явленія скрывается главнѣйшимъ образомъ въ неудовлетворительной 
экономической и нравственной обстановкѣ крестьянскаго быта. Въ самомъ дѣлѣ, выше 
мы уже видѣли, какъ неравномѣрно распределялось отпраленіе крестьянскихъ повинно
стей въ одномъ и томъ же Берестейскомъ повѣтѣ, а изъ послѣдующихъ актовъ мы 
будемъ имѣть случай убѣдиться, какой нравственный гнетъ крестьяне должны были нести 

* ) Маца, вѣи . Metzen—мѣра, равняющаяся двуиъ русевннъ чѳтверикамъ. 
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отъ своихъ и чужихъ пановъ. Неудивительно послѣ этого, что крестьянинъ часто 
оставлялъ своего владѣльца и старался перебраться туда, гдѣ, по его мнѣнію, 
предстояло ему въ томъ или другомъ отношеніи облегченіе. 

Побѣги крестьянъ, насколько свидѣтельствуютъ вышеприведенные акты,совершались 
большею частью цѣлыми семействами. Если какой нибудь крестьянъ задумалъ бѣжать, то, 
выбравъ для этого благопріятноевремя, онъувозидъ съ собою жену, дѣтей, даже другихъ род-
ственниковъ, если это оказывалось сподручнымъ. Уходя, онъ забиралъ съ собою и все свое 
имущество, какъ-то: скотъ, лошадей, домашнюю птицу, всякую одежду, все, что можно 
было взять. Подъ часъ онъ прихватывалъ къ собственному пожитку и часть панскаго 
имущества, напр. пару воловъ, коня и т. под. 

Бѣжали отъ своихъ пановъ крестьяне всѣхъ подраздѣленііі данной эпохи: 
отчизные, вѣчистые или дѣдичные, т. е. настоящіе крѣпостные, которые составляли 
неотъемлемую собственность помѣщиковъ и не могли свободно переходить съ мѣста на 
мѣсто (Ж№ 57, 64, 65, и 89) похожге, т. е. считавшіеся свободными, переходящіе 
съ мѣста на мѣсто и по свободному согласію нанимающіе у помѣщиковъ землю на из. 
вѣстныхъ условіяхъ (Ш 24 и 63). 

Владѣльцы бѣжавшихъ крестьянъ не знали и иевдругъ могли открыть, куда былъ напра
влена путьубѣжавшихъ-,оттого въсвоихъдонесеніяхъижалобахъпо этомуповоду они всегда 
вставляютъ замѣчаніе, что неизвестно куда бѣжалъ такой-то-, а въ одномъ случаѣ 

57) прибавлено такое выраженіе: неизвѣстно въ какой край, землю и повѣтъ. 
Слова эти могутъ свидетельствовать, что бывали случаи, когда крестьяне убѣгали отъ 
своихъ владѣльцевъ очень далеко, даже совсѣмъ въ другой повѣтъ, въ иной край и 
землю. Иногда же крестьяне перебѣгали тутъ же къ сосѣднимъ помѣщикамъ, и тогда 
ихъ убѣжище скоро открывали ихъ настоящіе владѣльцы (ЖК°64 и 89). Во всякомъ 
случаѣ помѣщики всегда заявляли въ своихъ донесеніяхъ суду, что они будутъ отыски
вать своихъ бѣжавшихъ крестьянъ всюду и всѣми мѣрами; тѣхъ же, которые приняли 
бѣглецовъ въ услуженіе къ себѣ или дали имъ временное убѣжище, они обѣщаются 
пресдѣдовать путемъ закона. 

Крестьянскіе побѣги, по крайней мѣрѣ на сколько видно изъ вышеприведеныхъ 
актовъ, большею частію совершались одиночными семействами. Но если такіе одиноч
ные случаи побѣговъ повторялись часто въ одномъ и томъ же имѣніи или селѣ, то 
вредъ дда помѣщика могъ быть отсюда весьма чувствительный. Такъ въ Ж50 помѣ-
щикъ Вацдавъ Жардецкій дѣлаетъ заявленіе въсудъ, что въ разное время убѣжадоу него 
трое слугь, причинившихъ ему убытка на 62 копы, и семь крестьянскихъ семействе 
со всѣмъ имуществомъ. 

Е) Акты, свидѣтельствующіе о насиліяхъ, какимъ обыкновенно подвергались 
крестьяне при такъ называемыхъ наѣздахъ и нападеніяхъ помѣщиковъ другъ на дру-
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га; они находится подъ Ш 7, 9, 14, 15, 17, 20, 30, 32, 39, 45, 46, 48, 52, 
67, 70, 71, 72, 82, 83, 90, 91, 93 и 95. 

Безъ сомнѣнія, нѣтъ болѣе вѣрнаго средства и лучшаго способа совершенно правиль
но и безобидно рѣшить всякое спорное дѣло, какъ путемъ существующаго въ 
странѣ закона, когда ему оказывается должное уваженіе и довѣріе. Но такое уваженіе 
и довѣріе къ закону, къ несчастію, всего менѣе существовало въ древней Рѣчи-поспо-
литой. Здѣсь люди, по преимуществу сильные и важные, при рѣшеніи возникавшихъ 
взаимныхъ споровъ и неудовольствій, больше всего любили обращаться къ собственной 
своей сидѣ, чѣмъ къ закону; собственная, большею частію свирѣная, расправа быіа 
у нихъ въ большомъ уваженіи, чѣмъ мирное разрѣшеніе дѣла путемъ законности и 
суда. По крайней мѣрѣ такой взглядъ на дѣло вполдѣ оправдывается вышеприведенными 
актами. Въ самомъ дѣлѣ, что кажется могло быть проще: возникаетъ между двумя 
помѣщиками-сосѣдями, недоумѣніе • или споръ изъ-за права владѣнія какою нибудь 
нивою, сѣножатью, или крестьяниномъ, слѣдовало бы тотчасъ обратиться въ судъ и 
рѣшить дѣло мирнымъ путемъ на основаніи закона. Но нѣтъ! Тотъ, кто считаетъ 
себя обиженнымъ или иравымъ, весьма часто, немедленно предпринимаетъ на своего 
противника настоящій военный походъ, собираетъ большую толпу людей, часто въ не
сколько сотъ человѣкъ(№ 48), вооружаетъ ее ружьями (ручницами и пулгаками), саблями и 
луками, и подъ личяымъ ли предводительствомъ, или, по большей части, подъ руко-
водствомъ какого нибудь довѣреннаго урядника, отправляетъ ее на избранное мѣсто.. 
Достигнувъ его, вся эта толпа съ шумомъ, гикомъ и гамомъ бросается на то, что ей 
указано, .стрѣляетъ, бьетъ рубитъ до тѣхъ поръ, пока все сопротивное не будетъ ею 
сокрушено и цѣль наѣзда вполнѣ достигнута. И что же собственно было главною 
цѣлью всѣхъ подобаыхъ наѣздовъ? Безъ сомнѣнія то (такъ покрайней довольно безоши
бочно можно закіючить изъ разсматриваемыхъ подъ этою рубрикою актовъ), чтобы 
надѣлать своему противнику возможно болѣе матергальныхъ убытковъ и такимъ 
образомъ дать ему вполнѣ почувствовать свою силу. Но такъ какъ подданные, т. е. 
крестьяне составляли у каждаго помѣщпка самую цѣнную хозяйственную принадлеж
ность, то на нихъ-то гдавнымъ образомъ и падали всѣ жестокіе удары наѣзжающаго, 
въ нихъ-то по преимуществу нападающіе етрѣляли, ихъ-то всегда били, рубили и 
калѣчили. Въ этомъ-то, покрайней мѣрѣ какъ намъ кажется, ̂ скрывается настоящее 
разъасненіе того постояннаго выраженія, которое повторяется почти въ каждой жалобѣ 
о наѣздахъ и нападеніяхъ, что такимъ-то крестьяне и слуги такого-то избиты 
невинно, «-безъ жадное причины». Да и въ самомъ дѣлв, при чемъ тутъ могли быть 
крестьяне или слуги, и въ чемъ тутъ могла заключаться ихъ личная вина ?! 

Обращаясь отсюда къ вышеприведеннымъ актамъ и разсматривая ихъ въ подро
бности, не можемъ не убѣдиться, что жизнь крестьянина представляла въ ту эпоху 
весьма печальную картину именно вслѣдствіе вышеописаннаго нами помѣщичьяго само-



управства; Послѣдстія этого самоуправства именно били таковы, что жизнь и иму
щество крестьянина ни въ какое время и ни въ какомъ мѣстѣ не могли считаться въ 
полной безопасности. '• 

Крестьянинъ. мирно сидитъ дома; уставши отъ тяжкихъ дневнмхъ трудовъ, 
онъ сладко предается ночному покою и отдыху; но вдругъ его будитъ внезапный 
шумъ, крикъ, гамъ, стрѣльба изъ ружей; его хату, окружаютъ словно берлогу 
•дикаго: звѣря, насланные панскіе слуги. Проснувшійся не успѣлъ еще прійти 
въ себя, какъ уже летать вонъ двери, окна его убогаго жилища и крѣпкія 
руки неизвѣстныхъ людей хватаютъ его самого, берутъ его жену ; и дѣтей, и вмѣ-
стѣ съ забраннымъ его имуществомъ отвозятъ туда, куда, конечно, ему не желалось 
бы добровольно попасть (Ж№ 15, 39, .90 и 91). Точно также .мирно ѣдетъ нре-
стьянинъ дорогою, по барскому ли приказанію или по собственной нуждѣ.; встрѣчаетъ 
его чужой панъ и-безъ всякой причины подвергаетъ его побоямъ, отнимаетъ у него 
лошадь, теіѣгу и все прочее ОШ 17, 71 и 93). Пріѣхалъ крестьянинъ въ городъ—" 
и здѣсь онъ не можетъ считать себя въ безопасности; случайно встрѣтившіе .его 
на улицѣ чьи нибудь панскіе люди подвергаютъ его побоямъ и истязанію (J&Nš 20 и 45). 
Въ то время,- когда крестьяне мирно собрались на сельскую ярмарку и беззаботно 
занимаются ,обычнымъ торгомъ, вдругъ какой нибудь буйный шляхтичъ' съ толпою 
не менѣе буйныхъ сотоварищей дѣлаетъ набѣгъ на ярмарку и разгоняетъ въ разныя 
стороны всѣхъ торгующихъ 95). Вошли крестьяне ;въ пивное заведеніе выпить 
пива; не понравились они здѣсь какому нибудь сельскому войту--и тотъ начинаетъ 
ихъ колотить (№14). Не помышляя ни о чемъ дурномъ, крестьяне пасутъ скотъ наземлѣ 
своего, владѣльца; но вдругъ налетаетъ на нихъ съ своими слугами . сосѣдній панъ— 
помѣіцикъ и . подвергаетъ ихъ побоямъ, отъ которыхъ они остаются на мѣстѣ 
полуживыми Q& 30). Въ другомъ мѣстѣ сндитъ крестьянин v безпечно и ловитъ 
рыбу въ рѣкѣ или прудѣ собственна™ владѣльца; но внезапно нападаетъ на него; чужой 

• панъ и предаетъ его варварской смерти—убываешь и топать (№. 34). 
Крестьянскш хлѣбъ на поляхъи трава на луга хъ не были обезцеченными, потому 
что нежданно является какой нибудъ жестокій сосѣдъ съ цѣлою • шайкою и снимаетъ 
его часто до чиста, иди екашиваетъ траву на лугахъ ($Ж 32 и. 48). Отдаетъ 
одинъ помѣщикъ свое имѣніе съ своими крестьянами' въ заставу или въ залогъ 
другому помѣщику—и здѣсь крестьянамъ нѣтъ. покоя. Еежду панами, учинившими 
сдѣлку, начинаются непріятности, и всѣ дурныя послѣдствія ихъ крестьяне должны 
принять на свои плеч» и спины (J&\s 46, 72 и 82). Тяжелую долю также прихо
дилось испытывать аренднымъ крестьянамъ ЩШ 70 и 83). 

6) Акты, изображающіе собственные пороки и испорченные правы крестытъ, 
подъ Шг 3, 8, 18, 23, 49, 66, 76, 78, 85 и 87. ' 

Жизнь, нравы, убѣжденія и поступки лицъ высшихъ сословій въ древней Рѣчи-
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посполитой не моги не отразиться на жизни и нравахъ крестьянъ, которымъ волею-
неволею приходилось быть постоянными свидѣтелями ихъ образа дѣйствій. Прини
мая на свои' спины, какъ мы видѣли выше, панскіе удары, крестьяне въ тоже вре
мя сами же должны были служить въ панскихъ рукахъ невольнымъ орудіемъ нане-
сенія этихъ ударовъ. Неудивительно послѣ этого, что крестьяне въ собственной 
жизни, въ малой мѣрѣ, творили тоже, что дѣлали ихъ паны. 

Изъ приведенныхъ здѣсь актовъ мы усматриваема что крестьяне, конечно, мало по
мышляя о правахъ чужой собственности, дѣлаютъ порубки въ чужихъ лѣсахъ, под
вергая при этомъ жестокимъ побоямъ, даже самой смерти лѣсничихъ, которые осмѣ-
ливаются явиться къ нимъ на мѣсто преступленія (ЖЖ 3 и 8); забиваютъ сваи въ 
чужомъ озерѣ — съ цѣлію портить чужіе рыболовные снаряды (Ж 18); безъ причины 
подвергаютъ своего же собрата—крестьянина варварскимъ мукамъ, жаря его на отѣ— 
торжественно на улѵцѣ (Ж 49); дѣлаютъ нападенія и жестоко бьютъ другъ друга 
'{ММ 76, 78 и 85); портятъ бортныя деревья вълѣсу и крадутъ медъ (№66); валнтъ 
въ.дѣсу дерево на чужую лошадь (Л? 87). 

Акты подъ слѣдующими MM 12, 13, 28, 31, 33, 35, 41, 44, 56, 59 и 61 ка
саются интересовъ и нѣкоторыхъ сторонъ мѣщанской эісизни. Но мы не считаемъ 
нужнымъ входить здѣсь въ подробное разсмотрініе этихъ актовъ, такъ какъ главная 
наша рѣчь о мѣщанахъ будетъ впереди; въ то время мы будемъ имѣть случай кос

нуться и этихъ документовъ. 
Декрете, листа и универсалы короля Сигизмунда 1ІІ-го— подъ ММ 26, 51, 

34, 36, 53, 75 и 80. 
Декретомъ M 26) осуждается на вѣчную баницію служебникъ—шляхтичъ Трокскаго 

каштеляна Николая Радивила, за убійство другаго его слуги; родствеяникамъ убитаго 
предоставляется право подвергнуть смерти убійцу, если онъ вернется въ предѣлы вел. 
княж. Литовскаго. Листомъ (М 51) король дѣлаетъ выговоръ Берёстейскому старо
сть1 Яну Кишкѣ за несвоевременную уплату съ Берестейскаго староства костельной 
десятины Берёстейскому римско-католическому епископу. Изъ универсаловъ—три (ММ 
34, 36 и 53) касаются постановлеиія новой возвышенной таможенной пошлины, 
подъ именемъ «ново повышеннаго мыта» ; четвертымъ (Ж 73) приказывается вы
везти изъ г. Берестья въ г. Кобринъ гродскія книги, по поводу вновь появившегося 
въ первомъ мороваго повѣтрія; въ пятомъ же (Ж 80) король возбуждаетъ дворян
ство къ вооруженію противъ шведскаго короля Густава Адольфа, который началъ -во-
енныя дѣйствія, не дождавшись конца мирныхъ переговоровъ. 

Акты разнаго содержангя, подъ ММ 2, 4, 16, 19, 21, 22, 38, 40, 51, 54, 
68, 69, 84, 86 и 94. Здѣсь полезно сдѣлать указаніе на болѣе интересные изъ 
нихъ. Такъ въ Ж 2 (1589 г.) находится духовное завѣщаніе помѣщика Берестейскаго 
повѣта Ивана Ѳедоровича Бѣлевскаго, содержащее въ себѣ интересное указаніе на 



одинъ изъ весьма замѣчательныхъ древнихъ обычаевъ — уничтожать чрезъ офи
циальное лице т.е. вознаго печать покойники на его могилѣ. Къ этому предмету отно
сится и актъ подъ Ж 4. Въ ЖЖ 38 и 69 содержатся подробности, свидѣтедьствующія 
о томъ, какими трудностями и опасностями сопровождалась для возныхъ подача по-
звовъ, не смотря на то, что законъ грозилъ строгими наказаніемъ всякому, кто сдѣ-
лаетъ возному какое либо оскорбленіе во время исполненія имъ своей обязанности 
(Литовскій Статутъ 3-го изд,, разд. I , арт. 24. Volum. I I , § 986). Наконецъ, подъ 
Ж 54 (1589 г.) мы находимъ продажную запись, имѣющую весьма важное значеніе 
въ дѣлѣ рѣшенія процесса, возникшаго въ 1669 году между Берестейскою капитулою— 
съ одной стороны и Берестейскими евреями—съ другой,, по тому вопросу: существовала 
ли когда либо въ городѣ Берестьѣ на такъ называемомъ Кузьмо-Демьянскомъ плацу, 
арендуемомъ евреями, церковь во имя святыхъ мучениковъ Косьмы и Даміана, 
иди нѣтъ? Процессъ этотъ подробно изложенъ и обслѣдованъ" въ предисловіи къ Y 
тому актовъ. 

И . 

Акты Брестскаго Подкоморскаго суда. 

Подкоморшй судъ составляло' одно лицо, выбираемое и утверждаемое королемъ 
изъ четырехъ кандидатовъ, представляемыхъ ему извѣстнымъ воеводствомъ или 
повѣтомъ. Утвержденное королемъ лице получало названіе подкоморгя. Цѣль- и 
назначеніе подкоморскаго суда состояли въ рѣшшпспэровъо поземельной собственности на 
спорной же землѣ, будетъ ли дѣло происходить между частными лицами, или 
частными лицами и казною. Въ кругу своей дѣятельности подкоморій былъ облеченъ 
слѣдующею властію и полномочіемъ: онъ давалъ позвы спорящимъ сторонамъ, наз
начая время явки на спорную землю; обходидъ границы и осматривалъ знаки спорной 
земли; разсматривалъ документы, относящееся къ спорному дѣлу, приводилъ свидѣтелей 
къ присягѣ, собирая отъ нихъ нужныя показанія; опредѣлялъ убытокъ, понесенный 
обиженною стороною и, наконецъ, выдавалъ свое рѣшеніе, которое, впрочемъ, недоволь
ная сторона могла обжаловать въ каштедянскомъ судъ или въ трибуналѣ. Рѣшеніе это, 
обыкновенно, отсылалось подкоморіемъ въ тѣ судебный инстанціи (въ земскій или 
гродскій суды или къ самому королю), откуда поступило къ нему дѣло на обслѣдо-
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Разсматривая тѣ иди другія подкоморскія рѣшенія, записанный въ древнихъ подкомор-
скихъ нншахъ, нельзя не согласиться, что должность подкоморія была одн(і изб 
труднѣіігиихъ, требовавшая отъ него- и зрѣлаго ума и большой сообразительности. При 
рѣшеніиспорнаго дѣлаемуочень часто приходилось соображать цѣлую массу документовъ,-

. предъявляемыхъ тою и другою спорящими сторонами и тою и другою толкуемыхъ въ • 
свою пользу; ему приходилось опредѣдять истинную границу спорной земли по самымъ 
ничт'ожнымъ даннымъ, которыми .большею частію служили зглаженные.временемъ" или 
умышленно испорченные копцы и знаки на дереш.яхъ; и, паконець, ему приходилось 
добывать истину; изъ массы свидетелей, искусно настроеяныхъ и наученыхъ показывать 
только то, что .служило въ • пользу той или другой сторонѣ. Но всю массу этихъ 
затрудненій подкоморій, въ большинстве случаевъ, успѣвалъ преодолѣвать-довольно 
благополучно. 

Но обратимся къ вышеназваннымъ подкоморскимъ актамъ. Акты эти представ-
ляютъ несколько случаевъ, достойныхь вниманія въ практической дѣятельности под-
коморія, • 

Выше мы заметили, что одна изъ труднѣйшихъ задачъ для подкоморія было дело 
соображенія массы документовъ, которые представлялись ему спорящими сторонами. 
Здесь необходимо заметить, что такое затруднеиіе прежде всего рождалось именно 
при разсмотрѣніи и сравненіи самыхъ важныхъ документовъ- королевских^ листовъ гі 
привилегии: Неясности, несогласія и пуотиворішл въ этйхъ документахъ уже въ 
то время (въ концѣ XYI вѣка) сильно обращали на себя вниманіе. И это ненормаль
ное явленіе въ дѣле хражданскаго' права, видно, уже до такой степени стало обычно, 
что въ акты могло войти следующее рельефное выраженіе одной спорной стороны, 
возражающей противъ другой при предъявленіи этою послѣднею ей королевской привилегіи: 
аболко прошоно, такъ дано» (стр.216), т. е..смыслъ этого выражения именно такой: 
чтоже особенного еще въ томъ, что предъявляется королевская привилегія? Привилегия 
дана—это справедливо; но она дана на то, о чемъ просили.... Для Есякаго ясно, .что 
дальше у возражающей стороны само собою подразумевается слѣдующая мысль: 
просили о незаконном?», то it получили.. Два случая.такого затруднительна™ гіоло-
женія подкоморія, или вѣрнѣе—подкоморія вмѣстѣ съ королевскими коммиссарами, при 
столкновеніи съ неясностями и разнорѣчіямн въ королев'екпхъ документахъ по одному 
и тому же- дѣлу, представляютъ документы подъ «№6 и 11. 

' Но чтоже дѣлалъ и какъ иоступалъ въ подобяыхъ случаяхъ подкоморій—одинъ 
или совмѣстно съ другими лицами? Въ такнхъ именно случаяхъ подкоморій нисалъ въ 
своемъ решеніи, что такъ какъ ему ' предъявлены по рассматриваемому делу доку
менты, въ которыхъ оказываются разноречія, то онъ, не отвергая, ихъ законности, но 
не будучи самъ въ правѣ ихъ разеудить,. («не могучи отъ нихъ .розеудку де-



лати»), отсылаетъ все спорное дѣло на окончательное благоусмотрѣніе и рѣшеніе самого, 
короля (Ж 6 и И , срр. 176 и 219). 

Отысканіе и установленіе правильной границы на спорной землѣ, мы замѣтили 
выше, весьма часто представляло для подкоморія также величайшее затруднение. 
Документа подъ Щ 2 представляетъ въ данномъ случае полное подтвержденіе нашей 
мысли. На границѣ вел. кн. Литовскаго и Короны Польской, между двумя 
королевскими селами—Орѣховымъ (на Литовской сторонѣ) и Шацкомъ (на Короннай 
сторонѣ), возникли серьезный затрудненія на счета черты, по которой-проходила древняя 
граница между помянутыми селами. Крестьяне съ той и съ другой стороны- переходили 
свои границы и дѣлали великія опустошенія въ чужомъ лѣсу и на чужихъ поляхъ, 
считая ихъ своими и стараясь это доказать даже съ оружіемъ въ рукахъ. Чтобы 
прекратить эти ссоры и враждебный столкновенія, король назначилъ двухъ подкомо-
ріевъ—одного съ Литовской стороны, и другого'съ-Коронной. Подкоморіи пріѣхали на 
место спора. Спорящія стороны не могли предъявить никакихъ письменныхъ докумен
товъ относительно прохода • настоящей границы по тому или другому направленно. 
Оставалось одно—рѣшить дѣло разысканіемъ старыхъ-знаковъ дѣйствительной границы 
и показаніемъ свидѣ телей. Съ этого подкоморіями и было начато дѣло. Крестьяне села 
Шацка первые обвели подкоморіевъ по. одному направленію. Затѣмъ крестьяне села 
Орѣхова обвели ихъ по другому направленію. Единственными данными, -на'осно
вами которыхъ каждая сторона утверждала, что. показанное ею направленіе есть 
правильное, служили въ настоящемъслучаѣ годькоконцы и знаки на деревьяхъ. Но тутъ-
то, при показаніи каждаго подобнаго знака, между заинтересованными сторонами возника
ли безконечные споры: одна сторона указывала т.старые концы, обросшіе кустарникомъ 
и деревомъ; другая возражала, что ихъ нельзя признать за шшцы, что ихъ тутъ 
никогда не было.. Одна сторона указывала знаки на деревьяхъ, нерѣдко замѣчая, что 
враждебная ей сторона ихъ попортила—вытесала и выжгла; враждебная же сторона 
доказывала, что истинныхъ, ревизорскихъ, знаковъ тутъ никогда не было, a настящіе, 
конечно, подѣланы тъми, которые оснариваютъ у нихъ законную собственность...' Обѣ 
стороны то и дѣдо, при всякомъ удобномъ случае, повторяли предъ подкоморіями,.что 
по тому именно направленію, которое указывается каждою изъ нихъ, шла стародивная, 
старовтшия граница. 

Изъ этихъ равносильныхъ и равнобезсильныхъ доказательств!, какія были 
представляемы при обводѣ границъ обеими спорящими сторонами, подкоморіи ничего 
не могли вывести подожительнаго. 

Далѣе, стороны потребовали, чтобы допустить свидетелей къ присягѣ. 
..Но подкоморіи отклонили это последнее требованіе, какъ мало - помогающее 

существу дела. Не выдавая по настоящему спорному дѣлу своего подожительнаго рещенія, 
оба цодкоморія отложили его до выіьзда глаоныхъ реьитроаъ, которые будуіЪ' 



— X X I I — 

назначены на будущемъ сейме. Но для гірекращенія враждебныхъ столкновеній между 
жителями обоихъ селъ, подкоморіи провели между спорными землями свою собственную, 
новую, границу, такъ, конечно, чтобы обѣимъ сторанамъ не показалось обидныиъ; 
насыпали на новой границѣ новые концы, нарубили на деревьяхъ новые знаки и 
настрого наказали обѣимъ сторонамъ не переходить новоустановленной границы до' 
пріѣзда и окончательнаго рѣшенія ихъ спора главными ревизорами. 

. Добыть истину изъ свидѣтельскихъ показангй, составляло для подкоморія также 
одно изъ немаловажныхъ затрудненій. Изъ всѣхъ, разсматриваемыхъ нами подкоморскихъ 
актовъ нѣтъ ни одного, изъ котораго бы было видно, что свидѣтели оказали ему 
существенную пользу. Напротивъ, во всѣхъ актахъ, где только выступаютъ свидетели 
съ своими показаніямп, виденъ одинъ и тотъ же для нодкоморія печальный ресзультатъ: 
обе свидѣтельствующія стороны (часто каждая въ 20 и болѣе человѣкъ) всегда 
показывали все. совершенно единогласно въ пользу той стороны, которою 
были призваны. Конечно, такое явленіе можетъ быть объяснено только тѣмъ, что 
во-первыхъ сами заинтересованный въ спорномъ дѣлѣ стороны умѣли превосходно 
подбирать своихъ свидетелей и еще лучше наставить и научить, что имъ слѣдовало 
показывать и о чемъ молчать, а во-вторыхъ, что самъ подкоморій, по видимому 
не отличался достаточною проницательности и способности, чтобы изъ раенросовъ 
свидетелей уловить нить истины. Во всякомъ случае, какъ видно изъ актовъ, подкомо-
рій всегда придавалъ больше значенія документальнымъ доказательствамъ,чѣмъ показаніямъ 
свидетелей. Все здесь сказанное въ достаточной степени можно прослѣдить въ 
документахъ подъ ЖЖ 2, 5, 6, 8 и 11. 

Теперь полезно сказать нѣсколько словъ о самыхъ пріемахъ, употребляемыхъ 
подкоморіями при обводѣ границъ на спорной земле, и о существующихъ и уйотреб-
ляемыхъ подкоморіями въ старину граничныхъ знакахъ. 

Обводъ границъ подкоморій всегда начиналъ съ такъ называемой граничной пяти 
(стр. 143, 157, и 221), т. е. исходной точки, откуда, обыкновенно, начиналось 
измереніе. Пята эта могла начинаться со всякаго болѣе выдающегося пункта земли, 
напр. съ конца (159). Начинать пяту съ води, напр. озера, если въ водѣ не было 
вколочено сваи или насыпано конца, почиталосъ неправильнимъ; вообще былъ обычай 
начинать ее съ пункта на сухой звмлѣ, «яко есть звычай»—замечается въ актѣ 
(стр. 144). 

Ставши на пяту и начиная съ нея граничный обходъ, подкоморій, на своемъ 
пути, часто опредѣлялъ разстоянге между проходимыми имъ пунктами. Изъ названій 
и оборотовъ речи, которые ири этомъ случае употреблялъ подкоморій, особенно любо
пытно указать на следующее выраженіе: «могло быть съ четверо стрѣлянья*, «могло 
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быть съ осьиеро стрѣлятч сълука**) (стр. 143), это значить—такое разстояіііе между 
указываемыми пунктами, какъ если бы четыре, восемь разъ выстрѣлить по одному 
направленію изъ лука, начиная каждый разъ стрѣльбу оттуда, гдѣ упала стрѣла. 
Кромѣтого встрѣчаются еще слѣдующія названія разстояній—стая и гоны; подкоморій 
выражается: «далѣй—на двои стаи... отъѣхавши далѣй съ четверти стай... недалеко 
на полстаи... на стаи (стр. 144)... недалеко на колъко стаи (стр. 171)... отъѣхавпш 
далѣй—гоновъ съ четверти (стр. 144). 

Что же касается до употребления граничныхъ знаковъ, то, какъ мы уже имѣли 
случай замѣтить выше, они состояли изъ копцовъ или земляныхъ насыпей и знаковъ 
и граней на деревьяхъ. 

Концы сыпались двухъ родовъ—малые и велите (стр.145- и 157). Еопцые 
стоящіе на углахъ ограничиваемой земли, назывались пирожными концами (scopulus 
acialis, angularis) (стр. 157). Вокругъ насыпаннаго конца часто вырубалось неболыпо 
пространство лѣса, чтовъактахъ называлось копецъ обрубомъ обвести (стр. 146). На 
верху копца вставлялся паль (т. е. колъ), на которомъ иногда ставился граничный 
знакъ (бортный, стр. 145). Копецъ отъ копца сыпался, по одной замѣткѣ въ актѣ, 
на разстояніи шести мѣрничьихъ шнуровъ (стр. 221). Насыпанные такимъ образомъ 
концы оставлялись на волю судьбы, почему и свободно обростали лозою, деревомъ 
(стр. 144—145). На выросшихъна копцахъ деревьяхъ впослѣдствіи дѣлалисьграничные 
знаки (стр. 145). Но такое запущеніе копцовъ вело ко вреду для собственниковъ 
земли, потому что впослѣдствіи, при возникновеніи граничныхъ споровъ, концы обросшіе 
кустарникомъ и потому самому уже значительно стушевавшіеся съ землею, и въ тѣхъ 
случаяхъ, когда вокругъ нихъ не замѣтно было обруба, очень много теряли въ своемъ 
значеніи, какъ действительные граничные знаки, и вообще-; возбуждали въ противной 
сторонъ сильное сомнѣніе (стр. 146). Порча копцовъ, которую обыкновенно производила 
враждебная сторона, въ актахъ носить названія—роскопать попсовать, концы (стр. 
156 и 163). Ограничить имѣніе концами называлось—концами обвести (160), осыпать 
концами (163). 

Граничная линія вокругъ земли называлась въ древнихъ актахъ стѣпою (стр. 160 
и 163); провести линію называлось—заложить стѣну (стр. 162, 165 и 174), остѣнить 
(стр. 163), застѣнить (стр. 168), загриничить стѣиою (имѣніе, землю) стр. 165, 
поправить граничную линію—стѣпу починить (стр. 160 и 202), испортить гра
ничную штт—стѣну зопсовать (стр. 165), находившейся внутри граничной линіи— 
въ застѣненью, въ стѣшь, за стѣпою быть (стр. 160, 171 и172). 

*) Весьма древнее выражение, встрѣчающееся въ путешествіи Данівла Паломника, въ 
X I I вѣкѣ. 
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• Граничные знаки на деревьяхъ состояли изъ крестовъ («крыжи») и угловъ, 

граней. Какъ кресты, такъ и эти грани довольно глубоко'врубались, по большой части 
съ обѣихъ'сторонъ, во всякомъ болыномъ деревѣ, какое стояло на линіи проводимой 
границы, будетъ ли то дубъ, сосна, ольха-к т. под. Порча этихъ знаковъ, какъ 
показываютъ акты, производилась враждебною стороною двумя простыми способами— 
вытесыванг'емъ топоромъ, или выжигашемъ огнемъ. Враждебное это. дѣйствіе вообще 
называлось—выжечь, выказгтгь, выколоть, вытесать, выпсовать. попсовать, губить 
граничные.знаки, грани (стр.. 143—146, 153—158). 

Въ исключительныхъ случаяхъ подкоморій употреблялъ иногда свои особенный 
знакъ. Такой случай именно представдяетъ- актъ подъ ^ 14. Дѣло въ томъ, что 
одинъ помѣщикъ построилъ на собственной землѣ новую мельницу, для дѣйствія которой 
была насыпана и новая плотина на рѣкв. Всдѣдствіе этого обстоятельства' уровень 
воды въ рѣкѣ поднялся высоко и вода стала затоплять луга, поля и лѣсъ другихъ сосѣд-

' нихъ землевладѣльцевъ. Послѣдніе начали съ владѣльцемъ мельницы судебный процессъ. 
Судъ отправилъ .дѣло на подкоморское рѣшеніе. Подкоморій, разобравъ дѣло, ност'ановилъ 
такое рѣшеніе, чтобы предд плотиною вбить въ воду.сваю (палю); на сваѣ онъ 
положилъ собственный свой, знакъ и свое клеймо—выше чего уровень воды не могъ 
быть .допускаемъ въ рѣкѣ содержателемъ мельницы, за исключенгемъ весеннихъ и 
осеннихъ разливовъ. Еакъ на образецъ, какую хлопотливую работу часто приходилось 
производить подкоморію, можно указать на документъ подъ Ж 7. Здѣсь подкоморію 
предстояло роздѣлить имѣніе Добрини, лежащее въ Берестейск. пов., нашесть частей^ 
но такъ, чтобы каждому претенденту досталась законная часть всякой земли, имѣнія, 
и оромыхъ полей и луговъ, и лѣсовъ и т. под. И надо отдать полную справедливость 
терпѣнію и искуство, съ которыми подкоморіемъ произведенъ этотъ подѣлъ. Поэтому доку
менту знатокъ и охотникъ смѣло можетъ начертить самую полную .и самую точную карту 
древняго имѣнія Добрит. 

Слѣдуетъ здѣсь еще прибавить относительно дѣятельности подкоморія то-, что въ 
особенно важныхъ случаяхъ, когда спорное дѣло присылалось отъ самого короля, подкомо-
рій рѣшалъ дѣло не одинъ, а большею чаетію въ совмѣстничествѣ съ такъ называемыми 
королевскими коммиссарами, которые для этой цѣли нарочно были отправляемы самимъ 
ше королемъ. (Ш 6, 9, 10, 11 п 12). 

Покончивъ этимъ съ внѣшнсю стороною подиОморской .чьятелтости, насколько 
она раскрыта -въ разсматриваемыхъ нами подкоморскихъ актахъ, мы считаемъ необ-
ходилимъ обратить теперь вниманіе на внутреннее содержанге этихъ докумеитовъ. • 

Съ этой стороны особенный интересъ представляетъ во-первыхъ документъ подъ 
Ж 6. Въ немъ изложено подкоморское рѣшеніс по поводу великаго спора, воз-
никшаго между Берестейсшіми мѣщанами—съ одной . стороны и помѣщикомъ 
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Иваномъ Еолиховичемъ Брезовёкимъ--съ другой о праве вдадінія землею подъ городомъ 
Берестьемъ. 

Дѣло въ томъ, что въ 1390 году король подьскій Вдадиславъ Ягелло надалъ городу 
Берестыо особою привилегіею <60-ть лановъ франконтое (т. е. французской) мѣры.> 
Эта привилегіа была потверждена последующими королями: Сигизмундомъ Августомъ 
(въ 1554 г.) , Стефаномъ Баторіемъ. (1579 г.) и Сигизмундомъ Ш-мъ (въ 1589 
г.). Два королевскихъ ревизора—Николай Нарушеничъ (въ 1554 г.) и Димитрій 
Сапѣга (въ 1566 г.) поморговали и померили (разогнали) на 60-ть уволокъ 
всю городскую землю. Мещане доказывали, что предки Брезовекаго, будучи Берестейскимн 
бургомистрами, держали за собой 36 уволокъ и 27 морговъ городской земли, что въ 
это время часть этой земли и была обращена ими въ свою собственность. Въ подтверж-
деніе этой мысли мѣщане приводили и много другихъ документовъ и доказательотвъ. 

Брезовскій же съ своей стороны представлялъ, что оспариваемая у него мѣщанами 
земля есть его собственность, находящаяся не подъ юриздикціею города, а 
*подъ земствомъ», есть земля шляхецкая, а не мѣстская (городская), и что его 
предки никогда не были мѣщинами, какъ утверждаютъ мѣщане, а были всегда шлях
тичами. Въпотвержденіе этого своего показанія онъ представилъ цѣлый рядъ документовъ, 
по которыиъ спорные грунты были продаваемы последовательно разными лицами ж 
наконецъ путемъ покупки достались его предкамъ. Документы эти были подтверж
дены королями, начиная съ Александра, и числящіяся по нимъ земли всегда были 
принимаемы какъ земли шляхетскгя, но не какъ мшцанскгя. 

Свидетели, представленные въ бодыпомъ числе обеими спорящими сторонами, еди
ногласно показали, — мещанскіе, что спорная земля искони была городскою и 
незаконно занята Брезовскимъ, а Брезовскаго—что земля эта всегда принадлежала Брезов-
скому, что городъ никогда не шгвлъ къ ней никакого отношенія и права; обе сторо
ны свидетелей готовы были подтвердить свое показаніе присягою. 

Но разбиравшіе это дело королевскіе коммиссары и Берестейскій подкоморій на
шли, что обе споращія стороны инѣютъ на своей [стороне право, что документы пред
ставленные тою и другою стороною имеютъ свою полную силу, хотя на стороне Бре
зовскаго оказывается преимущество. Въ виду этого важнаго обстоятельства, коммис-
сарско-подюморскій судъ, считая себя не вправе входить въ разеущеніе касательно 
обнаруженная внутреннего противорѣчт въ королевскихъ бумагихъ (декретахъ и прі-
вилегіяхъ), «юторыхъ се намъ—выражается онъ—не годило розознавати, ани въ жад
ную вонииавость приводити», отослаіъ все настоящее дело на окончательное бла-
еоизвояенге % разрѣшете самого короля. Какъ решмъ его король, въ Брестейскихъ 
подкоморскихъ шжгахъ, і ъ сожаленію, не найдено. 

Здесь мы не можемъ еще не прибавить, что въ разсматриваемомъ документе споръ 
между мѣщанами и Брезовскимъ веденъ съ удивительною тонкостію и бодыпимъ зна-
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ніеиъ дѣла съ той и другой стороны, что въ немъ вообще есть много подробностей, 
крайне интересныхъ, какъ для юриста, такъ и для топографа. 

Документы подъ 1, 2, 3, 5, 13 и 19, со стороны своего содержанія, пред-
ставляютъ интересъ въ слѣдующихъ отношеніяхъ: въ первомъ и во второмъ указывается 
черта границы между Литвою и Короною съ поименованіемъ многихъ урочйщъ на 
этой граничной чертѣ, между прочимъ урочища—Побійконя, *гдѣ се—какъ замѣчается 
въ актѣ—на копы люди съ Короны изъ Литвы сходити звыкли* (стр. 144). Въ третьемъ 
идетъ дѣло о вознагражденіи Еобринскаго Спасскаго монастыря землею и денежною 
суммою за монастырскую землю, которою пользовались помѣщики Именинскіе; въ пя-
томъ перечисляется множество интересныхъ древнихъ урочйщъ въ имѣніяхъ—Опольѣ, 
Ерусиловѣ, Вишницахъ и Луневѣ, лежащихъ въ Берестейскомъ повѣтѣ; въ тринадца-
томъ встрѣчается интересное указаніе на поперечное дѣленге рти между погранич
ными имѣнгями (стр. 225, 226, 228); въ четырнадцатомъ же опять указывается 
черта границы между Литвою и Короною, совпадающая съ рѣкою Еурцомъ. 

Въ документахъ Л° 10, И , изложенъ коммиссарско-подкоморскій судъ по дѣлу Еаме-
нецкихъ мѣщанъ съ Трокскимъ воеводою Николаемъ Радивиломъ о присвоеніи этимъ 
послѣднимъ части Еаменецкой пущи, гдѣ мѣщане имѣли свои входы. По усмотрѣн-
ному этимъ судомъ внутреннему противорѣчію въ королевскихъ документахъ, предъя-
вленныхъ обѣими спорящими сторонами, дѣло это было отослано на окончательное 
рѣшенге самого короля, который въ А? 12 рѣшаетъ его въ пользу Радивила. Здѣсь 
сдѣдуетъ указать на интересную замѣтку въ Ж 11, стр. 219, гдѣ вышепомянутый судъ 
приказалъ вымалевать (т. е. снять на картѣ) спорный грунтъ и этотъ снимокъ так
же отправилъ къ королю. 

i l l . 

Акты Брестской жагдебургіи. 

Два мѣщанскихь суда или вѣрнѣе—двѣ вѣтви, два отдѣленія одного магдебург-
скаго суда, болѣе извѣстнаго въ актахъ подъ общимъ именемъ магистрата, который мы 
по нашимъ актамъ застаемъ дѣйствующими въ г. Бѳрестьѣ во второй половннѣ X Y I 
и въ первой X Y I I стодѣтій, называются—первый бурмистровско-радецтіі, а второй— 
войтовско- или нерѣдко ландвойтовско-лавничгй судъ. Время образованія здѣсь пер-
ваго не извѣстно. Но несомнѣлно одно, что онъ дѣйствовадъ, наравнѣ съ войтовско-
лавничимъ судомъ, на основаніи одного и того же магдебурскаго права. Подтвержде-
ніемъ этой мысли могутъ служить всѣ тѣ мѣста въ разсматриваемыхъ нами актахъ, 
гдѣ во-первыхъ бурмистровско-радецкій судъ при своихъ рѣшеніяхъ ссылается на маг-
дебурское право (стр. 249, 255, 293, 294, 244, 390, и 400) и во-вторыхъ прямо 
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называетъ себя иагдебургскимъ судомъ («przed nami urzędem maydeburskim*, стр. 
472 и 477). Изъ актовъ Кобринской п Каменецкой магдебургій это становится еще 
яснее. Магдебургское право дано Берестью великимъ княземъ Витовтомъ въ 1390 году; 
въпольскихъактахъ оно очень часто называется spectrum saxonicum, т. е. саксонское зерцало 
или образъ.Въ разсиатриваеиую нами эпоху бургомистровскорадецкійсудъ состоялъизъ двухъ 
буріомистровъ{тЬіаътш.ъ изъ мѣщанъ)—одного русскаго тжрелигіи гргческой, а дру
гого польского или релшіи римской (J6 19, стр. 24, 1589 г., и Я: 98, стр. 381, 
1641 г.,) и изъ райцевъ иди ридцевъ (совѣтниковъ)—одна половина которыхъ была 
также русскою, а другая польскою. Войтовско-лавничій же судъ состоялъ изъ войта 
или ландвойта (который могъ быть мѣщаниномъ и въ такомъ случае избирался самими 
мѣщанами, или же шляхтичемъ, и тогда его избиралъ и утверждалъ самъ король) и лавни-
ковъ—мѣщанъ, половина которыхъ, какъ и въ предыдущемъ случаѣ, избиралась изъ рус-
скихъ и поляковъ. Что таковъ именно былъ въ обоихъ судахъ составъ лицъ въ смысдѣ ихъ 
происхожденія и вѣроисповѣданія, въ этомъ во-первыхъ отчасти убѣждаетъ насъ то обстоя
тельство, что во могихъ документахъ мы встрѣчаемъдасше подписи бургомистровъ, ла-
вниковъ и радцевъ, очевидно лицъ русскаго происхожденія и вѣры (Лйб 26, 43, 
75, 104, 142 и мн. др.) Во-вторыхъ изъ Виденскихъ магдебурскихъ актовъ обна
руживается, что въ соответственную эпоху лавники въ Вильнѣ прямо называ
ются двумя лавицами (двумя скамьями)—«лавица русская> и «лавица польская*. 
Суду бурмистровско-радецкому, судя по содержанію актовъ, .подлежали дѣла граж-
даискія, а войтовско-давничьему—дѣла уголовныя. Впрочемъ, тѣ и другія дѣла не 
редко появлялись въ обоихъ судахъ, именно въ тѣхъ случаяхъ, когда оба суда дей
ствовали вместе. Совместное же действіе обоихъ судовъ мы видимъ подъ Л№ 104, 
130, 154, 156 и 157. 

Въ Виденскомъ Центральномъ архиве находиться 11 актовыхъ книгъ Бе
рестейскаго магдебурскаго суда. Оне начинаются съ довольно позднаго времени— 
съ 1623 года. Языкъ, на которомъ оне писаны, польсти. Но следуетъ за
метить, что не было прямаго возбраненія вносить въ нихъ документы и на русскомъ 
языкѣ. Покрайней мере такіе случаи представляютъ акты подъ 4, 21 и 92. Кро
ме того, какъ нами было замечено выше, русскія должностния лица, какъ-то бур-
гомистръ, радцы и лавники, русскіе священники, во многихъ документахъ подписы
вались по-русски, что ясно можно усмотреть подъ Юб £6, 31, 43, 57, 58, 75, 93, 
96, 97, 104, 108,130, 134, 135, 136, 142 и 147. Нельзя пройти при этомъ молчаніемъ 
малснькаг»обстоятельства, что въ то время, когда младшіе члены Берестейскаго уніятскаго 
капитула большею частію подписывались по-русски, только одинъ председатель и гдавася— 
протопопъ Штрш Рогозтцкгй всегда подписывался по-польски {Ж 57, 96 и 97). 
Івленіе это, впрочем», въ эпоху всеобщего стремленіи русской местной интелигенція 
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облечься въ мнимо-блестящую польскую цивилизацию—даже по языку, не требуетъ 
особаго поясненія. 

Въ рассматриваемый книги, нужно прибавить—не однѣ Берестейскія, а во
обще всѣхъ магдебургскихъ судовъ въ древней Рѣчи-посполитой, въ продолже-
ніи довольно долгаго^ времени дѣлались явки совершенно посторонних^ докумен
товъ (духовный завѣщанія, продажный и дарственный записи, протестаціи и т. под.), 
не имѣющихъ ни какого соотношенія къ кругу мѣщанской жизни и деятельности. 
Такой обычай уничтоженъ въ 1764 году постановленіемъ конвокаційнаго сейма. Въ 
силу этого постановленія дозволены въ нихъ только явки документовъ, касающихся 
городскгіхъ плацовъ и городской поземельной собственности вообще. 

Возвращаясь отсюда, въ частности, къ ; Берёстейскому магдебургскому су
ду, мы не можемъ не указать еще на одну достойную вниманія особенность 
актовъ, заключающихся въ киигахъ этого суда. Въ актахъ такъ называе-
мыхъ судовъ дворянскихъ сословій—земскаго, гродскаго, трибунальскаго и др., какъ 
извѣстно всякому, хоти въ малой степени имеющему съ ними знакомство, невольно 
бросается въ глаза ихъ чрезвычайное многословге; многословіе это особенно порази
тельно въ такъ называемыхъ инструкціяхъ, даваемыхъ дворянствомъ посламъ на сей
мы. Неимовѣрное количество латинскихъ терминовъ, напыщеннось речи, безконечная 
растянутость мысли—делаютъ эти документы почти неодолимыми въ томъ отношеніи, 
чтобы добраться до ихъ настоящаго смысла и иметь терпеніе дочитать ихъ до 
конца... Актовый же языкъ разсматриваемыхъ нами магдебургскихъ книгъ со-
всемъ другаго состава. Здесь нетъ ни такого обилія въ латинскихъ терми-
нахъ (къ нимъ прибегаютъ по преимуществу пленипотенты — шляхтичи), ни 
такой напыщенности и растянутости въ речи; здесь все пишется простыми лзикомъ 
(польскимъ), пишется коротко и ясно. Читая эти документы, невольно убеждаешься, 
что они писались людьми, у воторыхъ не было ни лишняго времени, ни охоты зани
маться безплоднымъ витійствомъ... 

Послѣ всехъ этихъ замечаній, которыя намъ показалось необходимымъ высказать 
какъ о самомъБерестейскомъ дву-составномъ магдебургскомъ суде, такъ и о свойстве 
актовъ, заключающихся въ книгахъ этого суда, мы, наконецъ, переходимъ іъ изло
жений содержанія техъ документовъ, которые избраны, Археографическою Коммисеіею 
изъ разсматриваемыхъ книгъ и напечатаны въ настоящемъ Y томе. 

Документы эти, для лучшаго обозренія, мы считаемъ подезнымъ разделить, подобно 
документамъ о крестьянахъ, на нижесдедующія группы и разсматривать ихъ въ 
такоиъ порядкѣ. 

А) Документы, касающіеса^мшбш* дѣло. Ихъ—26 и они находятся подъ Ш 23, 
24, 28, 30, 32, 56, 57, 70, 79, 82, 89, 96, 97, 102, 110, 115, 122, 125» 130,131, 
134, 136, 137, 138, 139 и 14U 
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Извѣстно, что въ 1596 году въ городѣ Берестьѣ собороиъ русскихъ православныхъ 
епископовъ была проклята правозглашенная здѣсь и принятая церкотаи утя. Но эта 
клятва мало подѣйствовала на сѣмя раскола, брошенное провозгласителями уніи на почву 
единой доселѣ въ Западной Руси Православной церкви; сѣмя это быстро стало расти 
и постепенно заглушать слабые остатки Православной церкви. Не и эти слабые остат
ки—въ лицѣ главнымъ образомъ низшаго духовенства мъчцанъ и крестьянскаго сосло-
вія—не вдругъ поддались напору, который дѣлали на нихъ ихъ сильные враги. Борь
ба завязалась страшная и вѣковая, хотя между неравными силами; сила древняго 
Православія погнулась предъ цревосходствомъ силъ защитниковъ новаго уніатскаго уче
ная; но церковъ Православная никогда не была побѣждена до конца. Подъ величайт 
шимъ гнетомъ, въ крайнемъ убожествѣ матеріальномъ и послѣднемъ нравственномъ уни
жении, она, подобно тлѣвшей искрѣ подъ грудою пепла, сохранила свое внутреннее ве-
личіе непобѣдимости, для того, чтобы въ новую эру (разумѣемъ возвращеніе унія-
товъ къ Православной церкви въ 1839 г.) возстать изъ своего вѣковаго униженія 
въ прежнемъ блескѣ и величіи. 

Здѣсь мы не имѣемъ ни цѣли, ни времени, ни достаточныхъ данныхъ для 
того, чтобы входить въ подробное разъясненіе исторіи этой религіозной борьбы; 
мы хотимъ только здѣсь замѣтить, что для всякаго собирателя и изыскателя исто-
рическихъ древностей составіяетъ священный долгъ собирать и дѣлать извѣстнымъ 
ученому міру все, что хотя въ малой степени касается' этой великой рели-
гіозной борьбы. Въ виду этой важной задачи и Виленская Археографическая Ком-
миссія положила себѣ цѣлью тщательно собирать и издавать все, что только бу
детъ ею найдено достойнаго вниманія касательно разематриваемаго вопроса въ древ
нихъ актовыхъ книгахъ Виленскаго центральнаго архива, разработка котораго состав
ляем главнѣйшую задачу ея деятельности. 

Но все, что по настоящему предмету доселѣ найдено Еоммиссіею въ актовыхъ кни
гахъ центральнаго архива, относится лишь къ времени позднѣйшему. Докутентовъ 
же, которые бы относились къ первоначалу возникновенія уніи, т. е. къ первому, 
второму и третьему десятилѣтіямъ ея существования, она не нашла вовсе. Вероят
ная причина тому указана въ предисловіи къ Ш тому ажтовъ, стр. X Y . Изъ нѣсколь-
кихъ сдѣланныхъ тамъ соображеній, мы пріведемъ здѣеь только то, что актовыхъ книгъ 
Брестскаго гродскаго суда за періодъ двухъ десятидѣтій—отъ 1562 по 1621 годъ—въ 
Виденскомъ центрадьноиъ архивѣ не существует®, хотя слѣдуетъ при этомъ заме
тить, что онѣ — послѣдовательно, годъ за годомъ, до и послѣ рассматриваемого 
нами пергода 1 ) находятся въ Центральномъ Дрхнвѣ. 

i) Въ Береотеіскоиъ земшмь судѣ хота ш существуют* актовый штт за помянутый 
неріодъ, но въ нихъ вв наідеио ни одного документа, воторыі бы за все это время касался борь
бы православія съ уніатствомъ. С и . I I т. автовъ, изданный Кои . въ 1886 г. 
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Коммиссія могла еще расчитывать, что этотъ пробѣлъ будетъ нѣсколько пополненъ 

поисками ея въ актовыхъ книгахъ двухъ Берестейскихъ же маідебургскихъ судовъ. 
Книги эти, какъ извѣстно, цѣіикомъ состоятъ изъ документовъ, обнимаю-
щихъ всѣ стороны мѣщанской жизни и деятельности. И такъ какъ городъ 
Берестье издревле былъ населенъ по преимуществу русскимъ народомъ, то безъ всякаго 
сомнѣніЯ' борьба введенія и отверженія уніи въ этомъ городѣ должна была сильно 
отразиться и на русскихъ мѣщанахъ и въ свою очередь, наравнѣ съ разными другими 
явленіями жизни, перейдти въ актовыя книги. Но, къ крайнему сожалѣнію, Коммиссія 
и здѣсь не нашла такихъ книгъ за вышепомянутый періодъ: оиѣ начинаются 
здесь лишь съ 1623 года, 

Но покрайней мѣрѣ Коммиссія считаетъ себя нѣсколько утѣшенною тѣмъ, что 
за третье и послѣдующія десятилѣтгя ею найдены въ вышепомянутыхъ актовыхъ 
книгахъ несколько документовъ такихъ, которые довольно' ярко рисуютъ въ данное 
время борьбу православія съ уніятствомъ и которые способны пролить светъ на эту 
борьбу и за первыя два десятилетія. 

Основываясь на нижеследующихъ актахъ, необходимо допустить, что всѣ 
Берестейскгя православныя церкви *), при введены ути, силою были обращены въ 
унгятскгя; по крайней мере таково несомненно было здесь положеніе церковныхъ 
делъ предъ вступденіемъна нольскій престолъ короля Владислава 1Ѵ-го, т. е. до 1632 г. 

Во И томе актовъ, издан. Вилен. Археографч. Ком., въ документахъ .подъ }Ш 
23 и 24 (стр. 61—66), изложена исторія пріобретенія Берестейскими православнными 
жителями первой православной церкви, въ этомъ городѣ, подъ именемъ церкви съ 
монастыремъ святаго Симеона Столпника. Въ 1632 году Берестейскій уніятскій 
капитулъ внесъ въ земскій судъ свой «жалостный» протестъ на помещика Берест, 
нов. Сигизмунда Пильневсаго, на подданяыхъ державы Бѣльскаго воеводы Рафала 
Решнинскаго, на нѣкоторыхъ Берестейскихъ мѣшанъ и, наконецъ, на подданныхъ 
архіепископа Гроховскаго (изъ Грохова) и епископа Луцкаго—по тому поводу, что 
лица эти вместе съ другими сообщниками уже съ давняго времени всячески домогались 
завладѣть церковью св. Симеона, что за Мухавцомъ, съ темъ, чтобы обратить ее 
на отправленіе своего богослуженія. Лица эти составили тайный воровской заговоръ и, 
письмено снесшись другъ съ другомъ, дали клятву до смерти стоять другъ за друга 
и не отступать отъ своего дела; однихъ привлекли они къ себе угрозами; другихъ 
на самомъ деле подвергли побоямъ; третьихъ подкупили деньгами. Они произвели по 
домамъ тайный сборъ денегъ. Собравъ большую сумму, они купили готовый домъ, и 

* ) " Числоиъ девять; си. адФавитн. указатель къ I I , I I I , I V и V т. актовъ Вилен. Архе-
ограФич. Ком. и таковой же указатель при V I т. актовъ. 
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землю и огороды къ нему.; Затѣмъ отправились въ Милейцы къ схизматическому 
владыкѣ и выпросили у него за подарки трехъ монаховъ. Эти.монахи, прибывъ ночью 
въ городъ Берестье, съ вышепомянутыми, бунтовщиками заняли въ 1632 году, ė октяб
ря, вышепомянутую церковь. Еогда на слѣдующій день, говорится въ протестаціи, 
члены капитула услышали звонъ въ Семеновской церкви и узнали, что схизматическіе 
монахи готовятся отправлять въ ней свое богослуженіе, тогда немедленно отправились туда, 
пригласивъсъ собою и многіягородскія власти. Пришедши въ церковь, которая всегда была, 
выражаются члены капитула, въпослушаніи Берест, и Владимір. владыки и въ которой уже 
иѣсколъко десятковъ («отъ килька десятъ») ліьтъ совершалось уніятское богослуженіе, 
они застали здѣсь вышепомянутыхъ монаховъ, стоящихъ предъ царскими вратами, и мно -
жество народа—мужескаго и женскаго пола. Присутствующее вели между собой какія-то 
возбуждающія къ бунту ръчи. Члены капитула обратились къ монахамъ съ вопросомъ: 
откуда они и какимъ образомъ пришли сюда? По какому праву они решились занять уніят-
скую церковь для отправленія въ ней своего богослуженія? Монахи дали такой отвътъ, 
что они дѣлаютъ это не отъ себя, а но приглашенію и съ соизволенія Бѣльскаго 
воеводы Рафала Рѣшнинскаго, въ державѣ котораго находится настоящая церковь. 
При этомъ выступилъ впередъ служебникъ и повѣренный Рѣшнинскаго Янъ Бальце-
ровичъ и объявилъ, что настоящая церковь вместе съ монастыремъ действительно пере
даются нынѣ неунитамъ по приказанію его господина. А что послѣдній .имѣетъ на это 
право, онъ предъявилъ его фундушовый листъ. Присутствующая судебный власти, 
прочитавъ и осмотрѣвъ предъявленный фундушовый документъ, ничего не могли 
возразить ни противъ его подлинности, ни противъ его права. Одни только члены ка
питула упорно стояли на своемъ, требуя немедленнаго удаленія православныхъ монаховъ и 
возвращенія церкви уніятскому причту. Видя такое упорство и неправильное притязаніе 
членовъ капитула, Бальцеровичъ объявилъ, что онъ, на основаніи фундушоваго права 
Бѣльскаго воеводы, совеѣхль занираетъ Семеновскую церковь (какъ для православныхъ, такъ 
и для уніятовъ) до личнаго возвращенія съ Варшавскаго элекційнаго сейма его господина. 
Закончилась вся эта исторія произнесеніемъ взаимныхъ угрозъ и брани, какъ со стороны 
уніятовъ, такъ и со стороны православныхъ. При выходе послѣднихъ изъ церкви, явил-
вя еще на сцену мѣстный приходскій ксендзъ Станиславъ. Онъ сталъ поносить жестокою 
бранью православныхъ монаховъ, называя ихъ схизматиками и отщепенцами отъ 
уніятской ж римско-католической церквей; другимъ же православнымъ онъ произносилъ 
угрозы, повторяя, что въ нещюдолжительномъ времени ихъ всѣхъ съ камнемъ на 
теп, перетопять и изъ городскаго ринка повыгоняютъ. 

Но не смотря на это видимое препятствіе церковь св. Симеона Столпника съ 
принадлежащимъ къ ней монастыремъ съ этого времени, какъ открывается изъ 
послѣдующихъ актовъ, стала вновь навсегда православною. 

Около этого же времени Берестейскіе православные жители получили еще другую 
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церковь во имя Рождества Дресвятыя Богородицы.. Церковь эта была имъ дана 
по привилегіи короля Владислава ГѴ-го, данной въ 1633 году. Король, подтверждая этою 
привилегию деклярацію элекційнаго сейма (1632 года), чтобы всѣ нежелающіе принять 
уніи свободно могли оставаться при своей вѣрѣ, въ то же время обнародовалъ ею, 
чтобы во всѣхъ іородахъ и мѣстечкахъ (Великаго Княжества Литовскаго и Короны 
Польской) было возврагцено неунгятамъ по одной церкви для совершетя въ ней 
православнаго богослуженія (т. Т І , Ж 70, стр. 338). Въ силу этой-то привилегіи мы 
и видимъ вышепомянутую церковь—Рождества Богородицы открытою для православнаго 
богослуженія въ томъ же 1633 году. Въ III т. актовъ, въ документе подъ Ш 153, въ 
нривилегіи короля Михаила упоминется о коммиссарахъ короля Владислава IY-ro, 
которые, безъ сомнѣнія въ силу вышеуказанной его привилегіи, передали эту церковь 
въ 1633 году въ вѣдѣнге православнаго духовенства. Впослѣдствіи она со всѣмъ 
приходомъ была причислена къ вѣдометву Замухавецкаго православнаго монастыря 
св. Симеона Столпника (т. Ш , Ж 109). 

Какъ только Берестейскіе православные жители пріобрѣли вышепомянутыя р ѣ 
церкви, тотчасъ начались сильныя кслебангя между утятами, выражавшими 
явное желанге оставить утю и вновь присоединиться къ древней православной 
церкви. Искра этого внутренняго недовольства нововведенною уніею, слѣдуя смыслу 
подлежащихъ нашему разсмотрѣнію актовъ, уже давно тлѣла въ умахъ и сердцахъ 
уиіятовъ; но до поры до времени она не могла обнаружиться съ полною силою. Пока 
въ Берестьѣ не было ни одной православной церкви, всѣмъ мѣщанамъ, обращеннымъ 
въ унію, волею, неволею приходилось ходить въ уніятскія церкви и оставаться хотя 
по одной внѣшности вѣрными уніи. Теперь дѣло было совсѣмъ другое! Теперь у 
православныхъ уже были двѣ свои церкви, гдѣ они свободно могли отправлять свое 
богослуженіе. Теперь-то, повторяемъ, давно тлѣвшая искра внутренняго недовольства 
уніей вдругъ вспыхнула довольно яркимъ пламенемъ; унія въ г. Берестьѣ почувствовала 
подъ собою довольно сильное колебаніе. 

Подъ Ш 56, 57, 96 и 97 (стр. .321, 322, 379 и 380) находятся четыре 
протестаціи, внесенный въ магистратски судъ—первыя двѣ въ 1639 г., 2 мая, отъ 
имени Берестейскаго уніятскаго капитула, a послѣднія двѣ въ 1641 г., 8 мая, отъ имени 
того же капитула и Берест, и Владимір. епископа. Эти протестами направлены противъвсѣхъ 
Берестейскихъ (русскихъ) мѣщанъ (стр. 321 и 379), но въ особенности противъ трехъ 
Берестейскихъ цеховъ — сапожнического, кожевеннаго и скорняжскаго. Въ нихъ 
говорится, что какъ вообще мѣщане, такъ въ особенности русскіе старшіе и нладшіѳ 
братчики вышепомянутыхъ цеховъ совсѣмъ вышли изъ послушанія своего закон-
наго архипастыря—епископа Берест, и Владиіірсіаго, побросай свои приходы и 
церкви (ostawiwszy prawie pustkami cerkwie j parafie swoie), которые въ нродол-
йвнін вѣювъ были ихъ доетояніеіъ, и переши іъ чуждой церівм св. Сиеоиа, 
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котору они сплою обратили въ проклятую схизму (православие,—стр. .380), и 
отдались подъ послушаніе схизматика Лузины—незаконнаго (nienależnego) владыки 
Жуцкаго (стр. 379). Пагубный прпмѣръ этихъ цеховъ, замѣчается въ одной проте
стами (стр. 380),былъ такъ великъ, что увлекъ за собой и мнигге другіе.цехи. 
Далѣе, члены капитула излагаютъ въ своихъ жалобахъ, что вышепомянутые братчики, 
въ силу своихъ. древнихъ цеховыхъ привилегій, всегда должны были по отношененію 
къ Берёстейскому каѳедральному собору св. Николая, исполнять'слѣдующія обязательства: 
въ великую пятницу и субботу, и во пасхальную - заутреню участвовать es 
церковной процессги съ братскими свѣчами,- давать болыиія и малый свѣчи, и 
наконецъ, доставлять іаолковую матергю- (kamcha) для украшенья гроба Господня. 
Но нынѣ (въ 1639 г.), въ продолженіи уже нѣсколькихъ лѣтъ, заявляютъ протесту
ющее, вышепомянутые цеховые; братчики ничего этого не' исполняюсь и ничего 
не даютъ на помянутый соборъ, о чемъ въ свое время и были вносимы въ судъ 
надлежащія жалобы (стр. 381). Кожевенный и Сапожническій. цехи (надо 
полагать—вслѣдствіе этихъ жалобъ) уже разъ письменно обязались предъ судомъ испол
нять всѣ свои древнія обязательства по отношенію къ Николаевскому собору; но на 
дѣлѣ ничего ровно изъ своего обязательства предъ судомъ не. исполнили, о чемъ 
опять, въ свою' очередь, слѣдовалн на нпхъ протесты. Въ заключеніе всего члены 
капитула грозятъ искать на. отступниковъ и ослушниковъ надлежащего суда всюду. 

. Кромѣ этихъ четырехъ протестацій , направденныхъ противъ отделяющихся отъ 
уніи мѣщанъ и цеховыхъ братчиковъ, мы имѣемъ еще двѣ подобнаго же рода.про
тестами. 

Въ первой изъ нихъ, подъ Ж 89, стр. 371, священникъ Берестейской Пречистен
ской церкви жалуется суду на своего церковнаго старосту—райцу Ивана Бѣлькевича, 
который отступилъ отъ своей церкви. Примѣромъ его, какъ старшаго члена церкви, 
говорить протестующій, увлеклись идруііе прихожане, также обратившись въотступни-
чество. Впродолженіи уже шести лѣтъ ни староста, ни эти прихожане ничего не даютъ 
на свою церковь. Кромѣ одного преступленія—отступничества, помянутый староста еще 
опустошилъ и ограбилъ покинутую имъ церковь, забравъ съ собою нѣкоторыя церковныя 
вещи, деньги иприсвоивъ себѣ часть церковной земли. 

. Во второй протестами, подъ Ж 115, стр. 404, опять обращается къ суду Бере-
стейскій уніатскій протопопъ, отъ имени Берест, и Владимір. епископа Іосифа Мокосея 
Буховецкаго, жалуясь на старосту Берест. Пятницкой церкви Семена Борсука и,всѣхъ 
ея прихожанъ, которые также совершенно отступились отъ своей церкви. Протопопъ 
описываетъ, что еще' въ 1636 г. онъ имѣлъ дѣло въ судѣ съ помян'утымъ старостою 
по поводу подобнаго же его отступничества и увлеченія за собой цѣлаго прихода. Но 
тогда судъ, принимая во вниманіе его готовность покориться своему долгу и вновь до-
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всѣиъ приходомъ вернуться къ своей церкви и исполнять по отношенію къ ней всѣ 
свои обязательства, уволидъ его отъ взысканія по принесенной на него протопопской 
жалобѣ. Но нынѣ (въ 1642 г.) помянутый староста Борсукъ вступилъ на старый путь 
отступничества и вмѣстѣ со всѣмъ приходомъ обратился къ другой церкви (св. Симеона): 
СъІбЗб года, не обращая никакого вниманія на судовый декретъ, онъ—Борсукъ не да-
валъ никакой отчетности по завѣдуемой имъ церкви, въ качествѣ церковнаго старо
сты. А теперь оказывается, что онъ бросилъ свою церковь, совсѣмъ опустощивъ 
ее: онъ продалъ церковный домъ и деньги обратилъ въ свою собственною пользу; долж
ность же свою, безъ всякаго увѣдомленія протопопа, передалъ другому лицу. 

На предыдущая протестаціи Берестейскаго капитула мы находимъ подъ Л 70, стр.-
338, только одну контръ-протестацгю двухъ цеховъ сапожническаго и кожевеннаго. 
Въ этой контръ-протестаціи русскіе представители настоящихъ цеховъ объясняютъ, что 
капитулъ напрасно обжаловалъ ихъ, будто они не исполняютъ своихъ обязанностей по 
отношенію къ каѳедральному собору св. Николая. Обязанности эти вовсе для нихъ 
не существуютъ. Въ доказательство этой своей мысли они ссылаются надеклярацію конвока-
ційнаго Варшавскаго сейма 1632 года и подтвердительную привилегію Владислава IY-ro, 
данную въ 1633 году. Въ силу этой декляраціи и привилегіи имъ предоставлено пол
ное право исповѣдывать вѣру, которую они желаютъ. Для этой же цѣли имъ, неуни-
тамъ, въ силу той же королевской привилегіи, отведено для православнаго богослуже-
нія по одной церкви во всѣхъ городахъ и мѣстечкахъ (братчики поясняютъ, что -это 
надо разумѣть какъ относительно Великаго Княжества Литовскаго, такъ равно и Коро
ны Польской), между ярочемъ и въ городѣ Берестьѣ—церковь Рождества Пресвлтыя 
Богородицы. Такимъ образомъ, на выясненномъ здѣсь основаніи, они—неуниты счи-
таютъ себя не только освобожденными отъ хожденія на уніятскія торжественныя цер
ковный церемоніи, но и отъ всякихъ даней по отношенію къ уніатскому каѳедральному 
собору. Однакожъ, помимо своего полноправія и принимая еще во вниманіе то обстоя
тельство, что между ними есть нѣкоторыс братчики—уніаты, они по одной своей доб
рой волѣ, но отнюдь не по принужденію, давали и продолжаютъ давать на вышепо-
мянутый уніятскій соборъ и болынія и малыя свѣчи, и толковую матерію для укра-
шенія гроба Господня. 

Въ виду всего этого становится яснымъ,заключаютъ свою контръ-протестацію право
славные русскіе цеховые братчики, что капитулъ обжаловалъ ихъ цехи совершенно по 
напрасну, преднамеренно нарушая тѣмъ спокойствіе церкви, которое обезпечено коро
левскою привилегіею подъ зарукою въ 100,000 копъ гр. лит. на тѣхъ, которые бы 
рѣшились сопротивляться королевской воле и делать притѣсненія неунитамъ. 

Но вовсе не такъ смотрели на дело и не такъ поступали представители уши* 
Изъ щшведенныхъ выше шести протестами Берестейскаго капитула и другихъ лицъ 
мы достаточно ясно убедились, что для нихъ какъ бы вовсе не существовало ни 
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декляраціи конвокаційнаго сейма 1632 года, ни королевской привилегіи 1633 года съ 
ея стотысячною зарукою, обезпечивающихъ свободу вѣронсповѣданія. и миръ неуни-
тамъ. Они продолжали дѣлать свое — преследовать неунитовъ и всячески препятство
вать имъ увеличиваться въ числѣ чрезъ отторженіе отъ уніи. Православіе—эта про
клятая схизма (стр. 380), было въ ихъ глазахъ ненормальнымъ и ненавистнымъ 
явленіемъ, съ которымъ они никакъ не могли и не должны были мириться. И необхо
димо прибавить, это тѣмъ болѣе казалось имъ невозможнымъ, что они чувствовали 
на своей сторонѣ все превосходство силъ, будучи поддерживаемы и подкрѣпляемы 
всѣми высшими представителями римско-католическаго исповѣданія, начиная отъ са
мого короля. А какъ на самомъ дѣлѣ могущественно было это покровительство, до
статочно убѣждаетъ насъ нижеслѣдующій документъ. 

Въ документе этомъ, подъ №114, стр. 402, король Владиславъ ІѴрѣшаетъ дѣло по 
жалобѣ представителей Берестейскаго римско-католическаго прихрдскаго костела и каѳе-
дральнаго уніятскаго собора на православныхъ братчиковъ сапожническаго и тжевен-
наго цеховъ—m тому поводу, что эти последніе, къ явному неуваженію къ римско-като
лической церкви, уклоняются отъ своей обязанности ходить въ костелъ для присут
ствовать на поминальныхъ обѣдняхъ (na żałosne mszę nie chodzą,), не дают» какъ 
на костелъ, такъ и на ушятшйНиколаевши соборъ воску; неизвестно, куда деваютъ 
свои цеховые сборы; католическихъ н уніатскихъ мастеровъ (мистровъ) лишаютъ це-
ховыхъ правъ, обходя ихъ выборомъ въ старшіе братчики; вообще, не исполняютъ мно-
гаго, что приводится въ пунктахъ привидегіи предшественника короля Владислава IY-ro. 
Принявъ настоящую жалобу и разобравъ дело въ присутствіи поверенныхъ обеихъ 
спорныхъ сторонъ въ задворномъ ассесорскомъ суде, король нашелъ справедливымъ по
становить по нему следующее свое решеніе: привилеггя, которую онъ прежде далъ 
неунитамъ (вероятно 1633 года) симъ декретомъ, по силе настоящей привилегіи—vigore 
praesentium,^w«wwrt6mc^(znosiemy у anihiluiemy). За неунитами остается только 
право свободного совершенгя богослуженья (oprócz nabożeństwa ich zwyczaynego). 
За темъ, обжалованные православные цеховые братчики обязываются — давать воскъ 
на уиіятскій соборъ, ходить на римско-католическія и унгятскія погребальный, 
процессіи. Римско-катодическіе и уніатскіе цеховые братчики также обязаны бывать 
на погребальныхъ процессіяхъ умершихъ неунитскихъ братчиковъ, но они сопровожда
ю т тѣда умершихъ только до церковныхъ воротъ. Въ старшинство цеховыхъ братчи
ковъ должны быть производимы — половина изъ католиковъ и половина изъ уніятовъ 
и неунитовъ. Но при этомъ верховное преимущество должно всегда оставаться при 
старшинстве римско-католическихъ братчиковъ. Уніятскіе и православные братчики 
не могутъ делать никакихъ собраній, если не присутствуютъ братчики римско-католи
ческой вѣры. Нрошедшія упущенія православныхъ братчиковъ по отношенію къ раз-
нымъ данямъ въ пользу Николаевскаго собора имъ прощаются. Чтоже касается будки 
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и лавки сапожническаго' и кожевеннаго цеховъ, доходами которыхъ доселе завѣдывали и 
пользовались православные, то съ настоящаго времени онѣ переходятъ во власть и. 
пользованіе католиковъ и уніятовъ. Въ заключеніе всего король приказываетъ цехо-
вымъ братчикамъ- всѣхъ вѣроисповѣданій принять на будущее время въ руководство при-
вилегію, данную имъ въ 1640 году 16 мая (см. ее подъ J6 80, стр. 354) католической и 
уніятской половинѣ этихъ братчиковъ, и сохранять между собой полный миръ и согласіе. 
На ослушниковъ настоящаго декрета и нарушителей устанавливаемаго теперь мира и согла-
сія, король кладетъ заруку въ 1,000 копъ гр. литов:, каковая сумма будетъ взыскана съ 
виновныхъ въ пользу римско-католическаго костела и самихъ цеховъ.. Этотъ достопа-. 
мятный декретъ данъ въ Варшавѣ, въ 1641 году, 1 февраля. 

Гораздо справедливее, чѣмъ настоящій королевскій судъ, относился къ православ
ному церковному дѣлу мѣстный Вер естейскііі магистр атскій судъ. Подъ Л? 82, 122 и 
125 мы имѣемъ три опредѣленія этого суда по разсматриваемому вопросу. 

Подъ M 82 находится судебное опредѣленіе магистратская суда по жалобѣ брат
чиковъ римско - католическая исповѣданія сапожническаго цеха на православныхъ 
братчиковъ того же цеха, что эти послѣдніе, • къ явному униженію католической вѣры 
и королевскихъ привилегій, не ходятъ въ костелъ- на поминальныя обѣдни и ' уніят-
скій соборъ, не даютъ на нихъ воску и свѣчей, не уступаютъ" католическому цеху 

"своихъ доходовъ, недопускаютъ. въ своемъ цехѣ къ старшинству римско-католическихъ 
мастеровъ (о чемъ и была внесена ими протестація въ бурмистровско-радецкій судъ 
въ 1640 г. 15 мая).- Судъ, принимая во-первыхъ во вниманіе заявленіе православ
ныхъ братчиковъ, что предмета жалобы ихъ католическихъ товарищей есть чисто дѣло 
духовное, подлежащее вѣдѣнію Берестейскаго и Владимірскаго уніятскаго епископа.и 
представителей Берестейскаго фарскаго костела, и во-вторыхъ, имѣя въ виду то обсто
ятельство, что по настоящему дѣлу не явилось на судъ ни одного пленипотента со 
стороны вышепомянутыхъ духовныхъ представителей, уступилъ желанію православныхъ 
братчиковъ—не разбирать настоящаго дѣла мѣстнымъ судомъ, а прямо Перенести его 
въ королевскій судъ. Еаковымъ дозволеніемъ и рѣшеніемъ суда остались педовольны. 
римско-католическіе братчики и въ свою очередь аппелировали къ королю. (Здѣсь слѣ-
дуетъ замѣтить, что разомотренный нами выше королевскій декретъ подъ Л 114 слу
жить ответомъ и по настоящему дѣлу). 

Второе определеніе (1643 г.) касается приведенной выше протестаціи подъ Ж 89, 
стр. 371, въ которой, какъ мы видѣли выше, священникъ Пречистенской церкви жа
ловался на'старосту этой церкви Ивана Белькевича—по поводу его отступленія отъ 
церкви, увлеченія своимъ. примеромъ многихъ прихожанъ и, наконецъ, присвоенія себе 
части церковнаго имущества. Судъ, разбирая это дело, поставилъ на видъ только, 
одни экономически, вопроси, т. е. на сколько виновенъ бывшій староста Пречистен--
ской церкви Иванъ Бѣлькевичъ въ присвоеніи себе части церковнаго имущества? По 
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разобраніи дѣла оказалось, что действительно малая часть этого имущества была рас
трачена послѣднимъ по его упущенію. Судъ постановилъ, чтобы эта часть была упла
чена Бѣлькевичомъ. Что же касается того важнѣйшаго" пункта въ помянутой протеста 
ціи, что Бѣлькевичъ перещолъ съ частью прихода изъ уніи въ православіе,. то судъ, 
Какъ мы уже замѣтили, даже-не ставилъ' объ этомъ вопроса. Но протестующей остал-. 
ся не доволенъ такимъ мягкимъ приговоромъ суда и аппеллировалъ въ королевстй'за-
дворный судъ. 

Третье опредѣленіе магистратскаго суда (16.43 года) касается протескаціи священника. 
Берестейской Воскресенской церкви также на своего церковнаго старосту Яроша Сороку. Изъ 
разбираемаго на судѣ дѣла оказывается, что Сорока нзмѣнилъ своейцеркви и отдался, чуж
дой во имя св. Симеона.' Протестующей доказывалъ, что вѣроотступникъ ограбилъ поки
нутую имъ церковь, забравъ много ея имущества въ вещахъ, деньгахъ и землѣ. Сорока до
казывалъ, что доверенное ему имущество Воскресенской церкви было употреблено имъ со
вершенно-законно,'на что онъ и представилънадлежащія доказательства. Судъ приговорилъ 
Сороку къ уплатѣ той малой части церковнаго имущества, которая действительно 
была обращена имъ въ собственность и въ чемъ онъ самъ сознался; равнымъ образомъ, 
онъ же долженъ былъ уплатить судебный издержки, такъ какъ судебное разбиратель
ство несколько разъ было пріостанавливаемо по его просьбѣ и желанію. Истецъ остался 
недоволенъ настоящимъ судебнымъ приговоромъ и какъ въ предыдущемъ случае аппе-

лировалъ къ королю. . 
Аппеляція къ королевскому суду, заметимъ мы отъ себя, во всехъ подобныхъ слу

чаяхъ,-служила и могла служить для уніятрвъ вернымъ обезпеченімъ выиграть свое 
дело. Вокругъ короля въ данное время было слишкомъ достаточно людей, которые го
товы были всеми средствами поддерживать еще неокрепшую и колеблющуюся унію. 
Въ этомъ мы уже имѣли случай достаточно убедиться изъ раземотреннаго нами доку
мента подъ Ж 114.' Мы видели здѣсь, какъ' кончилось въ королевскомъ задворномъ 
суде дѣло между представителями римско-католической и уніатской церквей и право
славными братчиками сапожническаго и кожевеннаго цеховъ; въ пользу первыхъ, какъ 
истцовъ, оно кончилось блистательно, въ пользу же последнихъ, какъ ответчиковъ, 
весьма печально. Можно сделать безошибочное предположеніе, что й вышепомянутыя 
два судебный решенія магистратскаго суда, перенесенный по аппеляцін въ королбвскій 
задворный судъ, кончились также въ пользу аппелирующихъ. • 

Но каковы бы по своему существу ни были решенія—королевскаго ли з&дворнаго 
суда, или другихъ частныхъ судовъ по деламъ уніатовъ съ неунитами, желанный 
миръ между тѣми и другими не могъ состояться. То, что хотя въ малой степени 
решалось въ пользу православныхъ, раздражало уніятовъ, и напротивъ, все неслра-
ведливыя рѣшенія въ пользу уніятовъ, должны были сильно вооружать православныхъ. 
Страсти съ обеихъ сторонъ были сильно возбуждены. Это мы уже имели случай за-
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мѣтить при столкновеніи православныхъ съ уніятамп во время занятія первыми Семе
новской церкви. Нижеслѣдующіе акты также могутъ служить подтвержденіемъ той 
же мысли. 

Въ J6 130, стр. 436, производится судебное разслѣдованіе по жалобѣ прихожанъ 
Берестейской Троицкой церкви на двухъ Берест, мѣщанъ—Миску и Маца Кулбидовъ. 
Лица эти произносили угрозы — убить трехъ Берест, же мѣщанъ и сжечь ихъ дома 
вмѣстѣ съ ихъ (уніятскими) церквами — Троицкою и Воскресенскою. Тру
дно допустить другую связь между желаніемъ Кулбидовъ сжечь дома вышепомяну-
тыхъ мѣщанъ вмѣстѣ съ ихъ церквами, кромѣ той, что вражда первыхъ къ послѣд-
нимъ была не одною простою враждою, но вмѣстѣ съ тѣмъ и враждою релѵгіозною. 
Совершенно основательно можно предположить, что Кульбиды были не болѣе какъ 
не въ мѣру усердные поборники православия, точно также, какъ и враги ихъ были 
тоже не болѣе, какъ не въ мѣру усердные у иг яти, дѣлавшіе много вреда пра
вославными И что, спрашивается, удивительнаго, что въпору этого-великаго религіоз-
наго боренія, у первыхъ могла вырваться изъ устъ угроза истребить. лослѣднихъ, 
какъ своихъ притѣснителей, вмѣстѣ съ ихъ домами и приходскими церквами! 

Въ Jć 141, стр. 456, настоятель Берест, уніятскаго монастыря св. Петра и Па
вла внесъ въ 1670 году въ лантвойтовско-лавничій судъ жалобу на Берест, мѣщани-
на—радцу Романа Матеевича по слѣдующему поводу. Базиліане этого монастыря осно
вали уніатскую школу. Въ одно время нѣсколько учениковъ этой школы, по причинѣ 
своей бѣдности и по старинному обычаю, какъ говорится въ протестаціи, пошли по 
городу собирать подаянге, разпѣвая при этомъ духовныя пѣсни. Ходя по городу 
они взошли и въ (православный) приходъ Семеновской церкви и стали пѣть пѣснь въ 
честь Божіей Матери предъ домомъ вышепомянутаго мѣщанина-радцы. Когда они окон
чили свою пѣсню, вышелъ изъ дома Романъ Матеевичъ и съ озлобленіемъ сказалъ уче-
никамъ; «откуда вы, псы, пришли въ нашъ приходъ собирать подачки> (akcyzya)? 
Ученики объяснили что они воспитанники изъ базиліанской Петро-павловской школы. На 
это разсерженный хозяинъ дома крикнулъ имъ, что базиліане—«это вовсе не настоящге 
базилгане, a змѣижая кровь, и что всѣ тѣ, которые съ ними, въ одного съ ними дг'а-
вола вѣруютъ». Услышавъ такія бранныя слова, ученики стали уходить, но Романъ 
Матеевичъ съ своими помощниками нагналъ и поколотилъ ихъ палками. 

Остальные документы, касающіеся церковныхъ дѣлъ въ городѣ Берестьѣ, всѣ отно
сятся къ вопросу о церковномъ имуществѣ, его пріобрѣтенги и употреблены. 

Церковное имущество, какъ движимое, такъ въ особенности недвижимое, въ ста
рину главнымъ образомъ пріобрѣталось путемъ дара. Дары эти дѣлались различными 
лицами—по разнымъ побужденіямъ и поводамъ. Здѣсь нѣтъ мѣста и нужды говорить 
объ этомъ подробнѣе. Скажемъ только, что изъ актовъ подъ настоящею рубрикою: 
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подъ Ж№ 134 и 126 находятся двѣ дарственный записи на сѣножати—одна Спасской 
(Преображенской) церкви, а другая Семеновской;. подъ .Ш 137 и 138—два ввода въ 
земли, пріобрѣтенныя базиліанскимъ Петро-павловскимъ монастыремъ; подъ J6 139—по
купка земли помянутымъ монастыремъ,. и подъ Ж 146—подобная же покупка земли 
Семеновскимъ монастыремъ. Земли, вещи и деньги главнѣйшимъ образомъ доставались 
церквамъ по духовнымъ завѣщаніямъ (См. рубрику В) о духовныхъ завѣщаніяхъ). 

Право распоряженія церковнымъ имуществомъ въ старину принадлежало цѣлому 
приходу, но главнымъ образомъ церковному старостѣ и затѣмъ церковному причту. 
Къ подтверждено и разъясненію этой мысли относятся слѣдующіе документы. Въ ЖЖ 
23 и 24 староста и прихожане Троицкой церкви—въ первомъ случаѣ продаютъ цер
ковный огородъ, а во второмъ отдаютъ въ аренду пивоварню. Въ Ж 28 староста и 
прихожане Воскресенской церкви продаютъ участокъ земли. 

Въ Ж 32 священникомъ u прихожанами Троицкой церкви дѣлается замѣна церков
ной земли. 

Но если обращеніе съ церковнымъ имуществомъ въ особенно важныхъ случаяхъ 
происходило не вполнѣ съ всеобщаго согласгя прихода и причта, въ такомъ случаѣ 
остальная часть прихода протестовала въ суди, противъ подобного безправія. Та
кой именно случай представляетъ документъ подъ Ж 30, стр. 279. Здѣсь священникъ 
и часть прихожанъ Троицкой церкви протестуютъ въ судѣ противъ своего церковнаго 
старосты] и половины прихожанъ, которые, какъ говорится въ актѣ, безъ согласгя 
священника и полного собранія прихожанъ, продали и отдали въ аренду церковный 
огородъ и пивоварню, о которыхъ упомянуто выше подъ ЖЖ 23 и 24. Сюда же отчасти 
должны быть отнесены вышеприведенные документы по вопросу объ отступленіи отъ 
уніи трехъ церковныхъ старостъ и растратѣ ими довѣреннаго имъ церковнаго имуще
ства (Ж 89, 115, 122 и 125). 

Для оіражденія церковнаго имущества какъ отъ еобственныхъ своихъ членовъ, 
такъ и отъ лицъ постороннихъ, церковные представители во всѣхъ случаяхъ обраща
лись въ старину къ граждансккмъ судамъ. Объ этомъ во-первыхъ ясно могутъ свиде
тельствовать всѣ вышеприведенные и въ своихъ важнѣйшихъ отношеніяхъ объясненные 
Документы подъ рубрикою А) о церковныхъ дѣлахъ. Во-вторыхъ, здѣсь въ частности, при-
водимъ еще три документа, имѣющіе иитересъ и въ другихъ отношеніяхъ. Въ Ж 79 
находится судебное опредѣденіе Берест, магистрата по дѣлу жалобы священника Во
скресенской церкви на мѣщанку Куцовую, которая, во время мороваго повѣтрія, завѣ-
щавъ землю, послѣ стала отнимать ее. Судъ, принимая во вниманіѳ то обстоятельство 
что послѣ мороваго повѣтрія Куцовая осталась въ живыхъ (что было ея собственнымъ 
условіемъ) рѣпшлъ дѣло въ ея пользу. Въ Ж 102 находится судебное рѣгаеніе по по
добному же дѣлу, гдѣ завѣщаннная земля Пятницкой церкви отнималась родственни
цею завѣщателя. Судъ рѣшилъ дѣло въ пользу церкви. Королевскій судъ Ж 110, къ ко-
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торому посдѣдовала аппеляція недовольной стороны, подтвердилъ настоящее судебное рѣ-
шеніе. Наконецъ, въ J£ 131 находится судебное рѣшеніе по спорному дѣлу свя
щенника Спасской церкви съ мѣщаниномъ о занятіи будто бы поелѣднпмъ церковной 
сѣножати нар. Бугѣ. Судъ нашелъ притязанія священника неправильными. 

. Б) Духовныя завѣщанія — числомъ 18 — находятся подъ Ж№ 4, 18, 26, 31, 34 •> 
4 3 / 7 9 , 87, 88, 93, 123, 135, 142, 143, 145, 147, 151 и 155. 

Духовныя завѣщанія вообще, какъ извѣстно, составляютъ тотъ родъ документовъ, 
въ которыхъ человѣкъ' дѣлаетъ извѣстною свою послѣднюю — предсмертную волю. 
Исходя изъ этой, точки зрѣнія, необходимо .признать за этими документами большой и 
многосторонній интерессъ. Эти документы должны дать отвѣтъ какъ за нравственное 
и умственное настроеніе человѣка, такъ равно свидѣтельствовать о матеріальной об-
становкѣ его жизни. 

Что за симъ, въ частности, касается духовныхь завѣщаній Берестейскихъ мѣщанъ 
и мѣщанокъ, то по своей'краткости (отличительной, чертѣ всѣхъ офиціальныхъ доку
ментовъ, касающихся мѣщанской жизни и дѣятельности вообще) содержаніе ихъ не 
представляетъ ни особеннаго богатства, ни-разнообразія. Но и изъ.того немногаго, что 
въ .нихъ находится, мы можемъ извлечь довольно много любопытныхъ данныхъ. 

• Изъ разсматриваемыхъ документовъ 12 принадлежатъ лицамъ православнаго испо-
вѣданія, 7—лицамъ унгитскаго и , наконецъ, 2—лицамъ н&извѣстно котораго изъ 

. двухъ вѣроисповѣданій. 
Слѣдуя древнему христіанскому обычаю, лица эти завѣщаютъ похоронить себя— 

православныя въ двухъ православныхъ Берестейскихъ церквахъ—св. Симеона Столп
ника и Рождества Цресвятыя Богородицы , a уніятскія — въ своихъ уніятскихъ 
церквахъ— одни въ церквгі Пречистенской (Покровской), другія въ Пятницкой, тре
тьи въ Еиколаевскомъ каѳедральномъ соборѣ^ прочія же просто велятъ себя похоро
нить по христіанскоісу обычаю (т. е., гдѣ придется). Почти во всѣхъ этихъ завѣ.-
щаніяхъ дѣлается напоминаніе, чтобы похороны близкими или дальними родственни
ками были устроены съ почестію — соотвѣтственно средствамъ и общественному поло
женно завѣщателей. Изъ Ж 26 мы убѣждаемся, что при-похоронахъ соблюдался у 
русскихъ людей искони древній на всей Руси и до нашихъ дней дошедшій обычай— 
устроять такъ называемый угостительнЫй столъ или по просту—поминки. Право
славная мѣщанка Закапина ассигнуетъ на этотъ предметъ, равно какъ и на всю по
гребальную церемонію, .30 копъ гр. литов. Угостительный столъ въ ту кору назывался 
ПОЛЬСЕИМЪ словомъ стыпа (stypa). 

Духовныя завѣщанія большею частію писались предъ самою смертію, въ то вре
мя, когда чедовѣкъ, находясь въ тяжкой болѣзни, уже болѣе не расчитывалъ встать 
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съ'постели и остаться въ яшвыхъ. Волшбѣжаніе вѣроятно кавихъ либо случайныхъ 
пепріятностей, иные завѣщатели дѣлаютъ въ своихъ завьщаніяхъ оговорку, что въ 
томъ случаѣ, если они останутся въ живихъ, наспшящія ихъ завгыцанія те-
ряютъ свою силу. Такую именно оговорку мы встрѣчаемъ въ документахъ подъ 
18, 26 и 79. 

Умирающіе желали, чтобы ихъ послѣдняя предсмертная воля въ точности была 
исполнена тѣми, кого она касалась, и потому они часто грозятъ призвать предъ 
страшный судъ Божій ея нарушителей (Ж№ 143, 145, 151 и 152). 

Иные завѣщевали своимъ дѣтямъ вести благочестивую и богобоязненную христіан-
скую жизнь (Ж 4). Для того, чтсбы за гробомъ заслужить прощеніе своихъ грѣховъ, 
иногіе въ своихъ духовныхъ завѣщаніяхъ дѣлали записи или пожертвованія въ пользу 
церквей иди ихъ служителей (духовныя книги—Ж 4; серебряные пояса— Ж№ 26 и 43; 
деньги—J\$J6 123 и 142; кораллы—Л? 135; Берёстейскому и Владимірскому уніатскому 
епископу — домъ съ пивоварней и двумя коровами и телятами; Берёстейскому 
капитулу—шесть свиней,—Jė 123; плата за отправленіе сорокоуста—J6 143). 

Оставшееся имущество распредѣлялось между ближайшими и дальнѣйшими род
ственниками умершаго. Если послѣ него оставались малолѣтпія дѣти,"- то въ ду-
ховномъ завѣщаніи назначались имъ опекуны (J6 145). 

.Духовныя завѣщанія всегда составлялись и подписывались завѣщателями въ при
сутствии офиціальныхъ лицъ, напр. радцевъ и лавниковъ. Послѣдніе въ свою очередь ѵ 

также подписывались подъ этими документами въ качествѣ свидѣтелей. 
Переходя отсюда къ матеріальной или имущественной сторонѣ, выясненной въ духовныхъ 

завѣщаніяхъ Берестейскихъ мѣщанъ, мы позводяемъ себѣ вывести изъ нихъ 
слѣдующія данныя. . 

Въ разематриваеиую нами эпоху, т. е. въ началѣ XYII стодѣтія, внѣшняя жизнь 
и обстановка Берестейскихъ мѣщанъ, въ строгомъ смыслѣ, не походила на жизнь и ' 
матеріальную обстановку нынѣшнихъ горожанъ. Тогдашніѳ мѣщане занимали нѣчто 
среднее между нынѣшними горожанами и деревенскими жителями. Живя въ чертѣ го
рода, рѣдкій мѣщанинъ не имѣлъ своего собственна™ дома, при которомъ всегда былъ 
кусокъ земли—огородъ ли, фруктовый ли садикъ, пашня ли, грунтъ и т. под. Кромѣ 
того, за чертою города точно также рѣдко у кого изъ нихъ не было своего грунта^-
сѣножати ли, пашни, поля и т. под. СЬотвѣтственно владѣеиому количеству земли, у 
каждаго было свое домашнее, большее или меньшее, хозяйство, т. е. лошади, коровы, 
свиньи, овцы, куры, гуси и т. дал. 

Понятное дѣло, что при исправномъ веденіи подобнаго домашняго хозяйства и при 
другнхъ доходахъ, получаемыхъ извиѣ—нутемъ торгорли иди заработковъ, жизнь нѣко-
торыхъ мѣщанъ отличалесь не только полнымъ достаткомъ, но въней являются даже предметы 
роскоши, какъ-то: столовое серебро—ложки (Ш 26 и 87), кубки (JUS 34 и 43). Сюда 
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же должно отнести оловянную и мѣдную посуду. Изъ нредиетовъ роскоши въ одежде 
можно указать на серебряные пояса («N?JS 26, 34, 43), изъ которыхъ иные были очень 
дорогіе. Такъ мѣщанка Никоновская имѣла у себя въ залогѣ отъ мѣщанъ Демьяна и 
Мартина Никоновичей два серебряныхъ пояса—одинъ бѣлый, а другой вызолоченый, 
стоимостью въ 80 копъ гр. литов. Изъ предметовъ украшеній встречаются кораллы 
(№135). Иные обладали значительною суммою свободныхъ денегъ, простиравшеюся 
не рѣдко до ста копъ; деньги эти лежали въ неподвижности или же пускались въ обо-
ротъ—въ займы, на торговыя предпріятія и т. под. (Ж№ 4, 26,.34, 123, 135). Между 
единицами звонкой монеты въ одномъ завѣщаніи упоминается о какихъ-то московскихъ 
деньгахъ (dzięhy moskiewskie), нанизанныхъ на гинуркѣ (30 штукъ,— JG 135). Иные 
завещатели дѣлаютъ оговорку въ своихъ духовныхъ завѣщаніяхъ, что золота, сере
бра, олова и мѣди у нихъ нѣтъ и не осталось, чѣмъ ясно даютъ знать, что из-
дѣлія изъ этихъ металловъ вообще были обычнымъ явленіемъ въ мѣщанской жизни. 

У нѣкоторыхъ изъ мѣщанъ мы встрѣчаемъ наклонность заниматься чѣмъ-то въродѣ 
литературы или чтеніемъ разныхъ книгъ; для каковой цѣли у нихъ существовало нѣчто 
подобное на маленькую домашнюю библіотеку. Библіотека эта состояла, сообразно на
правленно духа того времени, почти исключительно изъ духовныхъ книгъ, употребляе-
мыхъ при церковномъ богослуженіи или вообще служащихъ для духовнаго и религіоз-
наго назиданія. Указаніе на столь интересную особенность мы встрѣчаемъ въ ду-
ховномъ завѣщапіи подъ Ж 4, писанномъ на русскомъ языкѣ и принадлежащемъ пра
вославному мѣщанину, радцѣ, Турину Ѳедоровичу. Въ документе этомъ большею частію 
поименованы и самыя названія этихъ книгъ. Это были: напрестольное евангеліе, ок-
тоихъ, псалтирь,острожскійтребникъ,учительское евангеліе,бпблія, апостолъи псалтирь— 
друку (изданія)СкоринывъПрагѣ 1517*),маргаритъ,пчела, молитвенникъ,часословъи треб-
никъ; и кроме того прибавлено завещателемъ: «и все польскія книжки»; но какъ на
зывались эти книги и какого оне были содержанія—не упомянуто **). 

в) Документы, касающіеся устройства и деятельности Берестейскихъ цеховъ,— 
числомъ 4 2 ; они находятся подъ Ш 1,2, Ъ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 
25, 35, 37, 38, 40, 42, 47, 50, 53, 56, 66, 70, 73, 78, 80, 82, 90, 95, 96, 97, 
105, 112, 114, 117, 120, 121, 126 и 140. 

- На основаніи этихъ документовъ мы застаемъ действующими въ городе Берестье 
въ первой половине IXYII столетія следующіе гиеснадцать цеховъ: гончарный или 

*) Книга нынѣ чрезвычайно рѣдкая. Единственный эксеаа. находится въ собр. Хлудова. • 
Ундольск., Очеркъ Славино-русск. библіогр. Спб. 1871. 

**) Примѣчаніе. Въ духовномъ завѣщаніи поаъ № 18 встречается интересное указавіѳ на 
то, что нѣкоторые ыѣиданѳ въ началѣ X V I I столѣтія (1625 годъ) еще держались стараго обы
чая вести свое лѣтосчисленіе <по старому какгндарю* (или стилю), не смотря на то, что во вто
рой половинѣ X V I вѣка королемъ польскимъ Сте*аиомъ Баторіемъ (въ 1586 г.) было постановлено 
вести его—какъ въ Коронѣ Польской, такъ и въ Вел. Княя;. Литовскомъ по новому календарю или 
стилю. Какъ видно изъ вышеприведеннаго документа, такой обычай еще уважался и сааиии 
судебными учреждениями: 
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цехъ щжсчникт (J6 50), цехъ золотых* дѣлъ мастеровъ (Ш 14, .15, 120 и 121), 
кожевенный {Ш 56, 80 и 97), кузпецчги (ШЪ, 7, 8, 9, 10, 11, 35 и 42) ,л«нмй 
(№42), пешірскіч (Jc 13), портнпжрші{Ш 7, 40 и 126), рѣзницкгй или мпсницті 
(J6 140), сапожническш (Ш 37, 56,'į70, 80, 82, 90, 95 и 97), сщтяжескій (№ 
6, 38, 56, 73, 96, 105, 112 и 114), слесарскій (№ 6) , столярный (К 42), ^и-
рулышчгй или фельдшерами и 117), шипошлшиіі (№ 95) и шорницкгй или 
сѣдельппческій {Ш 1, 2, 3, 5,6 и 42). Кроме-этого въ документе подъгёгё 9 и 42 
упоминаются цакіе-то щипковые цехи. 

Время перваго возникновения цеховъ въ городе Берестьѣ не извѣстно. Но прини
мая во ниманіе древность самого города, необходимо допустить, что и цехи появились 
въ немъ довольно рано, покрайней мѣрѣ не позже того времени, съ котораго мы на-
чинаемъ встречать разный законодательныя мѣры касательно ихъ существования и 
устройства въ древнейЛ'ѣчи-посподитой. Такъ мы знаемъ, что король польскій Влади-
славъ Ягелло въ 1420 году совершенно унпчтожилъ ихъ существованіе (vol. leg. I I I , 
стр.81). Затѣмъ являются статуты Сигизмунда 1-го 1538 и 1543 годовъ, въ силу 
которыхъ цехи вновь возстановляются, но съ различными ограниченіями (vol. leg. I , 
fol. 568). Наконецъ Сигізмундъ Аугустъ ІІ-й статутомъ 1550 года снимаетъ съ цеховъ 
всѣ прежнія ограниченія и возстановляетъ ихъ во всей прежней силѣ и поднотѣ. Сколь
ко можно видѣть изъ вышсііриведенныхъ нами документовъ, то существование Бере
стейскихъ цеховъ главнымъ образомъ опирается на привилегіяхъ Сигизмунда Августа, 
Стефана Баторія и Владислава ГУ-го; ссылокъ же напривилегіи болѣе древняго времени 
не встречается (Ш 9, 80, 140). 

Кроме королевскихъ привилегій, обезпечивавшпхъ существованіе Берестейскихъ це
ховъ, каждый изъ нихъ имвлъ свой уставъ, называемый въактахъ вилькеромъ (wil-
kierz) (m 240, 249, 255, 295, 300, 301, 304, 362, 378, 379, 401, 424 и 443).. 
Въ вилькерахъ этихъ, утвершдаемыхъ королями, излагались подробныя правила, кото
рыми руководствовался тотъ пли другой цехъ въ своей практической деятельности. 
Кроме отдѣльныхъ вилькеровъ, изъ которыхъ каждый цехъ имелъ свой, въ документе 
подъ К 112 упоминается еще о какомъ-то общемъ Виленскомъ вилькерѣ, надапномъ 
(королемъ Владиславомъ 1Ѵ-мъ?) городу Берестыо для сужденгя всѣхъ цеховъ и ссое-
вольныхъ братчиковъ. 

Впрочемъ, цехи не всегда возникали но исключительной воле королей и въ силу 
однихъ привилсгій, которыя ими давались. Документа подъ J£ 95 представляетъ случай 
образованія шаповальнаго цеха только на основаніи полученія имъ изъ магистрата 
вилькера и подтверждения его Берестейскииъ воеводою и войтомъ. 

Въ данное время цехи еще отчасти сохранили свое древнее наименованіе братствъ. 
Въ каждомъ цехе, кроме вышеуказанныхъ привилегій и вилькера, существовали 

еще особыа цеховыя книги и реестры, въ которыя вписывались какъ имена вновь посту-
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пающихъ братчиковъ, такъ равно и всѣ приходо-расходо- денежный статьи (Ш 2, 
40 и 117). 

Главнымъ представителемъ каждаго цеха былъ цеховой старшина (цехмистръ) или 
вѣрнѣе двое цеховыхъ старшине — одинъ русскгй или релнгіи греческой, а другой 
поляке жтрелигіи римско-католической. Цеховые старшины нерѣдко въ одно и то
же время состояли' членами мѣстныхъ судовъ - въ качествѣ лавниковъ и радцевъ 
(Я 40). 

Въотношеніи исполненія своихъ цеховыхъ обязанностей, многіе цеховые старшины 
далеко не;отличались безукоризненностію въ своемъ образѣ дѣйствій. Такъ изъ разсматри-
ваемыхъ нами, актовъ мы видимъ, что одни изъ нихъ мало дорожили своимъ цеховымъ су-
домъ, обращаясь для достиженія своихъ личныхъ цѣлей въ ландвойтовскій илибурмистр'о-
вскій суды (Ж 35); другіе не исполняли цеховыхъ уставовъ, не читали для вновьпостуаю-
щихъ членовъ королевскихъ привилегій и вымогали съ нихъ лишніе взносы (J6JS 40 
и 126) ; третьи добивались своей должности путемъ интриги, безъ единодушнагр из-
бранія всѣми братчиками Q& 37), четвертые самовольно и безотчетно тратили цехо
вую казну (JS 40); и, наконецъ, пятые небрежно относились късвоимъ цеховымъ при-
вилегіямъ, позволяя себѣ вынимать ихъ изъ цеховыхъ ящиковъ и уносить къ себѣ 
домой (J& 78). 

Еакъ относились къ цеховымъ установленіямъ сами цеховые старшины, такъ 
точно смотрѣли на нихъ и ихъ подчиненные, т. е. цеховые братчики. Бывали не 
рѣдкіе лримѣры, когда эти послѣдніе съ неуваженіемъ отзывались о самыхъ цеховыхъ 
привилегіяхъ (Jg 20) ; глумились надъ цеховымъ судомъ, позволяя себѣ въ виду его 
разный неприличныя выходки и грубую брань ($ 11); безъ вѣдома и дозволенія своего 
цеха производили частный торгъ предметами своего ремесла въ ущербъ общему инте
ресу цеха (JS13); притѣсняли своихъ учениковъ (№6); производили нестроенія и смуты 
между своими товарищами (112). Бывали въ цехахъ случаи, когда старпііе и младшіе 
братчики, для прекращенія какихъ-либо внутреннихъ дрязгъ, прибѣгали къ мировой 
сдѣлкѣ (J£ 5). 

Неповиновеніе цеховымъ уставамъ и желаніе выдѣдиться изъ цеховой корпораціи 
въ первой половинѣ XYII вѣка стали и не между одними братчиками Берестейскихъ 
цеховъ столь обычнымъ явленіемъ, что король Владиславъ IY долженъ былъ издать 
особый декретъ, которымъ лриглашалъ всгь гродскіе и земскге суди предпринять мѣры 
строгости противе отпадаюгцихе и своеволъныхе братчикове (JS 42). 

Ёакъ внутренняя жизнь и взаимный отиошенія между братчиками каждаго изъ 
разсматриваемыхъ нами Берестейскихъ цеховъ не были свободны отъ частыхъ смутъ и 
нестроеній, такъ равно взаимныя-отношепія одной цеховой корпораціи къ другой представ-
ляютъ довольно неутѣшительную исторію частой и мелочной борьбы. Поводомъ къ 
такой борьбѣ главнымъ образомъ служило желаніе каждаго цеха выдвинуться на первый 
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планъ и, главное, ни въ чемъ не уронить предъ другимъ своей мнимой чести и зна-
ченія. Какъ на обращикъ такой борьбы мы можемъ указать на процессъ кузнецнаго^ 
слесарскаго и шорнтщаіо цехов» съ цехомъ скорняковъ, возникшего по слѣдующему 
поводу. Вышепомянутые цехи были приглашены сопровождать погребальную процессію 
Кіевецкаго урядника Криштофа Венцковскаго. Какъ обнаруживается изъ дѣла, при 
выносѣ тѣлацехи шествовали предъ гробомъ въ такомъ порядкѣ: сперва шли скорня
ки, потомъ кузнецы, слесаря и шорники. Въ день нобребенія, при выносѣ тѣла изъ 
костела, этотъ порядокъ нѣсколько измѣнился: на первомъ мѣстѣ сталъ портняжскій 
цехъ, за тѣмъ кузнецкій и другіе. Шествіе церемоніи открылось. Но на пути скор-
няжескій цехъ—поспѣшилъ присоединиться къ церемоніи съ своими цеховыми знаками 
и знаменами-, онъ сталъ ломиться между нортняжскимъ и'.кузнецкимъ цехами. Произо-
шедъ скандалъ въ виду всѣхъ христіанъ и евреевъ. Скорняки обругали и вытолкали 
съ мѣста кузнецовъ. Кузнецы при натискъ скорняковъ дали имъ соотвѣтственный 
отпоръ, т. е. порастолкали ихъ знаменоносцевъ, порвавъ и попортивъ самыя знамена, а 
обнесли ихъ неприличною бранью. Магистратски судъ, послѣ долгаго разбирательства 
эгого дѣла и продолжительныхъ препирательствъ спорныхъ сторонъ, которыя и при 
этомъ случаѣ не проминули искать себѣ опоры въ своихъ королевскихъ привилегіяхъ, 
призналъ скорняковъ виновными въ нарушеніи общественнаго спокойствія и произве
дены соблазна,'за что и присудилъ ихъ цеховыхъ старшинъ къ недѣльному заключе
нию вътюрьмѣ; кузнецы жег, въ силу этого же рѣшенія, должны, были извиниться предъ 
своими противниками за неприличную брань, дозволенную ими въ. публичномъ мѣстѣ 
(J€№ 6, 7, 8, 9 и 10). 

Берестейскіе цехи въ разсматриваемую эпоху являются непосредственными участ
никами съ религгозной оорьбѣ, возбужденной введенгемъ церковной унг'и. Можно ска
зать, что этимъ религіознымъ событіемъ всѣ цеховые братчики были раздѣлены на 
три враждебныхъ лагера: католиковъ, уніятовъ и православныхъ. Впрочемъ, справе
дливость требуетъ замѣтить, что первые два лагера, т. е. католики и уніяты, болѣе 
или менѣе, всегда становились на одну сторону и дѣйствовали подъ однимъ общимъ 
знамеиемъ: Православные же вездѣ должны были бороться одни противъ двойнаго не-
пріятеля. 

Католики и уніяты всѣми мѣрами старались подчинить православныхъ цеховыхъ 
братчиковъ полному своему вліянію и силѣ. Такъ подъ № 82 мы находимъ судебное 
опредѣленіе магистрата, гдѣ католическая половина братчиковъ сапожническаго цеха 
протестуетъ противъ православныхъ братчиковъ этого же цеха по тому поводу, что 
эти послѣдніе не исполняютъ своихъ обязанностей по отношению къ костелу и уніят-
скому собору: не ходятъ въ нихъ на заупокойныя службы, не даютъ воску и свѣчъ, 
скрываютъ свои доходы, которые должны принадлежать католикамъ. Православные 
представители помянутаго цеха, въ виду столь несираведливыхъ требованій своихъ 
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противниковъ, переносятъ свое дѣло прямо въ королевскій судъ.—Подъ J6 80 католи
ческие и унінтскіе представители сапожническаго и кожевеннаго цеховъ, безъ полномо-
чія со стороны православныхъ братчиковъ этихъ же цеховъ, обманомъ получаютъ отъ 
короля Владислава ІТ-го привилегію съ новымъ уставомъ на соединенное устройство 
этихъ цеховъ. Въ новыхъ соединенныхъ цехахъ, въ силу помянутой привилегіи, все 
подчиняется .главенству католгіческихъ братчиковъ; кое-что оставляется на долю и са
мостоятельность уніятовъ; имя же православныхъ совершенно исчезаешь; въ дѣлѣ ре-
лигіи они должны исполнять одинаковый обязанности съ католиками и уніятами по от
ношению къ Берёстейскому фарскому костелу и уніятскому Николаевскому собору.—Про
тивъ такого ухищренія католикоаъ и уніятовъ, православные братчики помянутыхъ 
двухъ цеховъ въ документѣ подъ Ж 90 вносятъ въ магистратскій судъ свою протеста-
цію, въ которой подробно изъясняютъ, что на подобное ходатайство предъ королемъ 
они не давали отъ себя католикамъ и уніятамъ никакого нолномочія, что они не же-
лаютъ никакого соединения своихъ цеховъ съ ихъ новыми цехами, такъ какъ ихъ 
русскіе православные цохи—издревле цехи самостоятельные и пользуются своими ко
ролевскими привилегіями. Въ документахъ подъ Ж№ 56, 57, 96 и 97 излагается исторія 
возвращенья, изъ ути къ православной церкви русскихъ братчиковъ сапожническаго, 
кожевеннаго и скорнлжскаго цеховъ. 

Верховное наблюденіе надъ цеховыми дѣлами принадлежало магистратскому суду. 
Онъ имѣлъ полномочіе (декретъ Владислава ІѴ-го, № 126) и >слѣдилъ за исполне-
ніемъ цеховыхъ привилегій и уставовъ. Цеховые братчики обращались къ нему или 
съ аппелляціями на рѣшенія цеховыхъ судовъ или же непосредственно входили къ 
нему съ своими жалобами. Недовольные магистратскииъ рѣшеніелъ могли аппеллиро-
вать въ королевскій судъ. Магистратъ производить свой судъ надъ цеховыми корпорацпі-
ми на основаніи магдебургскаго права (Ш 9, 10, 13, 37, 73 и 112). Магистратъ, 
сколько видно изъ всѣхъ разомотрѣнныхъ нами цеховыхъ документовъ, всѣми пи
рами старался исправлять злоупотребленія цеховъ и установить въ нихъ правильное 
теченіе жизни; но, какъ достаточно можно убѣдиться изъ тѣхъ же актовъ, множество, 
мелочность и сложность этого рода дѣлъ положительно занимали большую часть его времени, 
истощали всѣ его силы и терпѣніе. 

Г) Документы, васающіеся положенія есреевъ въ г. Бсрестъѣ, ѵхъ отнотетй 
къ христганамъ и обратно—христіанъ къ евреямъ. Ихъ числомъ 17 и они находятся 
подъ слѣд. Ш 22, 29, 36, 39, 46, 48, 59, 65, 68, 108, 132, 144, 148, 149, 
150, 152 и 153. 

Сводя въ одинъ общій итогъ все сказанное о Берестейскихъ евреяхъ въ преды-
дущихъ томахъ актовъ (особенно въ Т-мъ), напечатанныхъ Виленскою Археографическою 
Коммиссіею, съ тѣыи свѣдѣніями, какія можно почерпнуть о нихъ изъ настоящаго 
VI-го тома, необходимо придти къ заключенію, что евреи въ г. Берестьѣ въ 
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разсматрываемую нами эпоху, т. е. въ первой полованѣ XYI1 столѣтія, положительно 
держали въ рукахъ своихъ ключи его благосостоянія: численностію своею они не 
уступали христіанамъ; экономическимъ своинъ богатствомъ стояли несравненно выше 
ихъ; нравственною" твердостью своего кагальнаго союза смѣло попирали ' христіанскіе 
законы не только настоящаго города, но и цѣлой страны; сдѣлали христіанъ пред-
метоиъ своей немилосердной эксплуатаціи, и, наконецъ, старательно отстраняли отъ себя 
все, что могло кореннымъ образомъ мирить ихъ съ христіанами и сломить ту 
вѣковѣчную преграду ненависти, которая всегда существовала между тѣми и другими; 
словомъ, евреи въ Берестьѣ были полными и самостоятельными его хозяевами. 

Но обратимся къ изложению собственно тѣхъ данныхъ, которыя можно найти о 
Берестейскихъ евреяхъ въ документахъ, напечатанныхъ въ настоящемъ VI томѣ. 

Къ потвержденію вышепомянутой мысли о полноправномъ хозяйничаньѣ и 
господствѣ еврейскаго населенія въ г. Берестьѣ можетъ между прочимъ отчасти служить 
И слѣдующй документъ подъ №36, гдѣизложанъ договори Берестейскихъ евреевъ съ хри-
стіанами—мѣщанами. Поводомъ къ его составленію послужилъ пожаръ, пронсшедіній, 
какъ выражаются евреи, отъ какого-то тумульта, т. е. возмущенія. Послѣдствіеиъ 
пожара было истребленіе всѣхъ еврейсвихъ и христіанскихъ лавокъ. Въ договорѣ этомъ 
три пункта касаются во-первыхъ преданія вѣчному забвенію дѣлъ, которыхъ документы 
истреблены пожаромъ, а во-вторыхъ отысканія части имущества, погибшаго черезъ 
похищеніе злонамеренными людьми во время этого несчестнаго событія. Но слѣдуетъ 
замѣтить, что въ этомъ нослѣднемъ случаѣ очень глухо говорится о содѣйствіи къ 
этому самихъ евреевъ, когда дѣло идетъ о привлеченіи къ суду виновныхъ изъ ихъ 
среды; но за то очень настойчиво требуется, чтобы христіане, съ своей стороны, 
и сами употребили все свое усиліе и евреямъ оказали всяую иомощь для розысканія 
и привлеченія къ суду виновныхъ изъ христіанъ. Въ остальныхъ пунктахъ договора 
евреи иредлагаютъ магисрату—строить на будущее время лавки съ воротами на улицу, 
котрыя бы во время болынихъ христіанскихъ празднпковъ, въ случаѣ возникновенія 
какого нибудь поваго тумульта, могли быть запираемы. Для большой безопасности 
лавокъ отъ пожара они иредлагаютъ учредить постоянную ночную стражу—половину 
изъ евреевъ и половину изъ христіанъ. Христіане—мѣщане безпрекословно подписали 
всѣ пункты этого договора. 

Кромѣ разныхъ правъ и привилегій, какими пользовались Берест, евреи, мы на-
ходимъ въ документахъ подъ 22 и 29 весьма важное право, въ силу котораго 
они 63 чертѣ городской юрисдикцъи могли свободно покупать и продавать, земли 
(наравнѣ съ христианами) на вѣчныл времена. 

Магистратъ въ тѣхъ или другпхъ случаяхъ, нуждаясь въ деиьгахъ, часто прибѣ-
галъ къ еврейской помощи, для каковой цѣли отдавалъ имъ въ арендное содержаніе 
разный свои доходный статьи. При этомъ случаѣ евреи, какъ и въ наше время, всегда 
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спѣшили значительную сумму уплатить впередъ. Такъ подъ Ж 48 отдается еврею 
городской плацъ, при чемъ магистратъ на весь арендный сропъ освобождаетъ его 
отъ всѣхъ городскихъ повинностей. Въ документѣ подъ Ж 108 передается еврею въ 
аренду подратушный погребъ, съ правомъ производить въ немъ торгъ всякаго рода 
напитками; при чемъ магистратъ обѣщается возбранять'какъ христіанамъ, такъ и 
евреямъ мелочную торговлю этими напитками вокругъ ратушнаго зданг'я. Въ 
документѣ подъ № 132 еврей беретъ отъ магистрата въ аренду на годичный срокъ 
за 500 злотыхъ всѣ городскіе доходы, какъ то: сѣнную будку, мѣрное, соловейте, 
мостовое, рѣзницкое и многія другія мыта. 

Основыясь на документахъ подъ 2Ш 22 и 39 необходимо допустить мысль, что 
Берест, евреи свое недвижимое имущество пріобрѣтали отъ христіанъ главн. обр. 

,путемъ долга. ПрІобрѣтенное такимъ образомъ имущество они старались очень ловко 
и тонко навсегда сдѣлать своею вѣчною собственностію. Послѣдній документъ Q& 39— 
споръ между мѣщаниномъ и евреемъ о двухъ лавкахъ) представляетъ въ этомъ родв 
довольно интересное магистратское судебное рѣшеніе. Рѣшеніе это, будучи обжаловано 
евреемъ въ задворномъ ассесорскомь судѣ, было утверждено королемъ («N° 46). 

Какъ хозяйничали евреи въ г. Берестьѣ, необращая никакого вниманія на постано-
вленія и требованія христіанскихъ властей, рисуетъ довольно яркую картину сдѣдующій 
документъ подъ 144. Коморникъ Берест, воеводства, намѣстникъ Берест, воеводы, 
и директора каптуры Курча—Александръ Чеховскій жалуется на Берест, кагалъ и 
всѣхъ евреевъ по тому поводу, что они подвергли его большимъ прсслѣдованіямъ. 
Причинами, вызвавшими такія преслѣдованія, какъ оказывается изъ- акта, послужило 
то обстоятельство, что Чеховскій не разъ имѣлъ смѣлрсть разоблачать слѣдующія 
еврейскія плутни. 

Берестейскіе евреи, не придавая никакого значенія силѣ, конституции о прися-
гахъ касательно состоящаго на лице у нихъ количества дымовъ, показали подъ своею 
еврейскою присягою, что таковыхъ у нихъ имѣется только 133. Но на дѣлѣ—у нихъ 
болѣе 800 болыиихъ дымовъ съ каменными домами (z kamienicami). Въ каждомъ 
дымѣ проживаетъ отъ четырехъ до семи отдѣльныхъ хозяевъ или семействъ. 
Они—евреи имѣють болѣе 300 пивоварныхъ заведеній {Ьрощоъъ), изъ которыхъ въ каж
домъ укрываютъне менѣе гиести христіанъ (своихъ щѵъ)—мущинъиженщинъ. Обо 
всемъ этомъ онъ—Чеховскій неоднократно заявлялъ предъ мѣстными сей ликами, 
домогаясь того, чтобы евреи покрайней мѣрѣ платили съ своихъ дымовъ столько, 
сколько платитъ съ своего дыма каждый бвдный шляхтичъ; но всѣ его заявления 
остались безъ успѣха. 

Далѣе, каждый еврей имѣетъ свою мѣру и мѣритъ хлѣбъ, какъ хочетъ. Уже въ 
продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ они незаконпо берутъ себь отъ пива шеляжное, и, 
не обращая никакого вниманія на таксы и постановленіа судовъ, къ явному угнегеиію 
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бѣдной шляхтты, ставятъ цѣну .пиву по своему нроизвоау, такъ что дороговизна 
этого напитка доведена ими въ настоящее время (въ 1674 г.) до о-ти грошей за 
гарнецъ. 

Засимъ, евреи нотаеннымъ образомъ, ночью, утащили съ Кузьмо—Демоянскаго 
плаца крешъ, который быль водруженъ на мѣстіь бившей здѣсь нѣкогда церкви 
сев. Ііосьмы и Даміана и вокругъ которого отправлялись христіанскія,молебствія. 

Когда Чеховскій хотѣлъ произвести обычный поборъ въ пользу назначенныхъ въ 
Берестьѣ каптуровыхъ судей съ привозимыхъ въ городъ предметовъ торговли, то евреи 
не позволили на своемъ рынкѣ произвести подобнаго побора не только съ нріѣзжихъ 
евреевъ, но и съ христіанъ; прогнали съ базара его челядника—сборщика и лично 
ему самому не позволили дѣлать сбора, объявивъ ему, что-де «у пасъ нѣтъ и мы не 
знаемь никакой каптуры; у пасъ есть свои права и дома (gospody)*. То, что 
Чеховскій записывалъ, они стирали. 

Въ заключеніе этой жалобы Чеховскій описываетъ довольно длинную исторію 
всяческихъ оскорбленій, какія дѣломъ.и словами наносили лично ему евреи. 

Нѣкоторые изъ. христіаяъ имѣли неопытность или слабость давать довольно 
значительныя сумы въ займи евреямъ. Полученіе такого долга обратно становилось 
решительно невозможнымъ, если только сами евреи не хотѣли его возвращать по 
своей доброй волѣ, конечно при такихъ условіяхъ, какія имъ лично угодно было 
предписать своему заимодавцу. Послѣдній могъ положительно разориться пре*жде, ходя 
по всевозможнымъ судамъ, чѣмъ возвратить что либо изъ собственнаго добра. Превос-
ходнымъ свидѣтельствомъ томумогутъ служить нижеслѣдующіе два акта подъ Ж№ 68 
и 148, въ которыхъ изложены всѣ продѣлкп и отважные пріемы евреевъ въ лодобныхъ 
случаяхъ, т. е. когда они рѣшались не возвращать долга добровольно. 

Въ первомъ документе Копыській мѣщанинъ Андрей Корниловичъ приноситъ въ 
магистратски судъ жалобу на Берест, кагальнаго старшину Шмуйловича ио тому 
поводу, что этотъ нослѣдній, при иередачѣ ему первымъ мандатовъ и корэлевскаго 
упоминальнаго листа, нисанныхъ къ Берест, евреямъ, не исполнившииъ но отношенію 
къ нему своихъ долговыхъ обязательствъ и выпустнвшимъ изъ тюрмы его должника— 
еврея, не только не оказалъ никакого уваженія къ этимъ королевсимъ бумагамъ, но, 
напротивъ, обозвалъ ихъ непристойными словами, и затѣмъ его самого—Еорниловича 
обнесъ всякою бранью и сдѣлалъ угрозу убить его. Крниловичъ придаетъ этой угрозѣ 
столь серьезное зиаченіе. что, отправляясь въ дорогу, считаетъ своею обязанностію 
заявить, что въ случаѣ приключенія съ нимъ на пути какого нибудь большого несча
стья—-виновниками его необходимо считать вышепомянутыхъ евреевъ. 

Во второмъ документе (Ж 148) мѣщаиинъ Иетръ Огидьвій въ своей жалобе на 
Тереспольскаго мѣщаиина—еврея Файвиша Яхимовича, но поводу нежелания этимъ 
носледнимъ уплатить ему долга въ 2000 злотыхъ, разсказываетъ, что носдѣ де-

? 



—- L — 

' кретовъ, кондемнатъ, баницій, послѣдовавшихъ. на вышепомянутаго'еврея отъ великаго 
нороннаго маршалка и ыаршалка вел. кн. Литов., также отъ ВиленСка'го каштеляна н 
велйкаго гетмана вел. кн. Литов.,- и, наконецъ, послѣ экзекуціопнаго -листа, 
привезеннаго имъ изъ Варшавы, ему шшослѣдокъ удалось занять домъ должника. 

• Занявъ его, Огильвій т'отчасъ поставилъ въ немъ своего жильца. • Еврей увидѣлъ, что 
такимъ образомъ дѣло выходитъ плохо и ему, волею или неволею, придется раечитаться 
съ свонмъ запмодавцемъ.'Онъ бросился.въ Варшаву и получилъ ad male narrata отъ 
того же Внленскаго каштеляна листъ противоположная содержанія,т. е.чтобы спорное дѣло 
покончить щпятельсюімъ (компромисарскимъ) судомъ. Истецъ и обжалованный избрали въ 
пріятельскіе .судьи — первый двухъ .старшихъ Тереспольскаго кагала, а- послѣдній 
двухъ Бинскихъ евреевъ—раввина и фактора Виленскаго каштеляна. Когда пришелъ 
назначенный день засѣданія пріятельскаго суда, еврепвсѣ. отказались въ этотъ день прои
зводить судъ; положили быть ему въ пятницу, но и въ пятницу-отложили. Наконецъ они 
нарочно назначили засѣданіе въ воскресный день, когда истецъ,' изъ уваженія къ 
своему христианскому празднику,"не могъ.да и не желалъ явиться въ засѣданіе. Между 
тѣмъ засѣданіе это, на'которое обжалованный уже уснѣлъ двухъ евреевъ,-избранныхъ 
истцемъ, замѣнить своими пріятелями, состоялось именно, въ воскресенье. На немъ, 
безъ личнаго выслушанія доказательствъ. со стороны истца, пріятельскіе судьи все-таки 
постановили свой прпговоръ въ томъ смыслѣ, чтобы долгъ былъ уплаченъ, хотя съ 
весьма невыгодными условіями для заимодавца и крайне богопріятными для должника* 
Огильвій готовъ былъ согласиться и на это рѣшеніе. Но подговоренные. должникомъ 
судьи-евреи не хотѣліі .выдавать ему формальнаго декрета своего компромисарскаго рѣше-
нія. Огильвій вновъ обратился въ Тереспольскій судъ съ жалобою на Файвиша. Файвишъ 
предложнлъ теперь Огильвію составить пріятельскій судъ изъ христгинъ. Огильвій и 
на это далъ свое согласіе. Но лишь только нужно было приступить съ образованію 
этого суда, какъ Файвишъ снова уклонился отъ всякаго участія. Такимъ образомъ 
несчастный истецъ былъ вовлекаемъ все въ большіе и большіс убытки. На этомъ 
должнипъ. впрочемъ, # пе остановился: онъ • употреблялъ. все усиліе, чтобы 
выжить постановленная Огильвісяъ жильца изъ своего дома, для чего, неоднократ
но приходилъ къ этому жильцу, ноносилъ его всяческою бранью и, наконецъ, угро-
жалъ ему смертью. Сильно безповоимый жилецъ уже рѣшился выбраться изъ нрсча-
стнаго дома,- какъ предъ самымъ выѣздомъ вдругъ заболѣлъ самъ и все его семейство, 
при чемъ одинъ изъ его людей умеръ. Огильвій убѣжденъ, что эта внезапная болѣзнь 
цѣлаго семейства и. смерть одного человѣка есть предумышленное дѣло Файвиша/ко-. 
торыіі ташпіъ образомъ наѣмревался угрозу свою привести въ исіганеніе. Когда выѣ-
халъ первый жилецъ, Огильвій поставилъ въ домѣ своего сторожа. Но Файвишъ сталъ 
угрожать ему тѣмь же, чѣмъ уже успѣдъ выжить перваго жильца; наконецъ встрѣ-

.тивъ въ своемъ домѣ самого Огильвія, онъ жестоко обругадъ его u прямо, обьавилъ, 



что и ему не сдоброватъ жизнью. На-этомъ дѣло въ.актѣ остановилось. Чѣмъ оно мог
ло кончиться — трудно даже' предвидѣть. ' : • 

.На чемъ же опиралось- могущество евреевъ, что напр.' въ подобныхъ случаяхъ не 
могли подѣйствовать на нихъ ни декреты, ни кондемнаты, ни ' баниціи, ни инквизи-
ціонные листы? Конечно, тайна этого могущества скрывалась не въ чемъ иномъ,- какъ 
въ туго набитомъ еврейскомъ карманѣ... A презрѣнный металлъ, какъ извѣстно, въ древ-
. ней Рѣчи-посполитой игралъ одну изъ самыхъ великихъ ролей... Въ самомъ дѣлѣ, 
чѣмъ другимъ можетъ бытъ объяснено то явленіе, • что- какой нибудь безъпзвѣстный 
Тереспольскій еврей, какъ. мы видѣли въ вышеприведенномъ иктѣ, знать не хочетъ ника-
кихъ предписаній іісневельможныхъ пановъ—великихъ маршалковъ, гетмановъ и воеводъ, 
или отъ нихъ же получаетъ листы ad male narrata? И чѣмъ другимъ можетъ быть' 
объясненъ напр. троекратный отказъ Берест, гродскаго суда принять- въ свои книги, 
жалобы христіанъ на евреевъ (Л*Л? 69, 152 и 153)? ' . 

. Въ началѣ настоящей рубрики объ евреяхъ-мы замѣтили,' что они протироборство-
вали всему, что могло бы внутренне мирить ихъ съ христіанами и так. обр. образо
вать одинъ. общій человѣческій союзъ. Документъ подъ № 150 можетъ служить тому, 
сильнымъ, .хотя вмѣстѣ съ тѣмъ ипечальнымъ доказательствомъ. Здѣсь представители 
еврейской мысли и обрг;зованія. рѣзкимъ образомъ показали, что таланты, дарованія, равно 
какъ и матеріальныя средства евреевъ, не должны быть направлены къ возвышенно 
христіанскаго'благосостояния, особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда чрезъ это, болѣе или-

~менѣе,. страдаютъ еврейскіе интересы. Содержаніе настоящаго Документа следующее. 
Богатый, шляхтичъ Андрей Яковъ Скальскій, ставшій въ §лизкія отношенія къ 

Берест, кагалу, такъ какъ ссудилъ ему въ виде займа сумму въ 4500 злот., нашелъ 
въ имѣніи Чарнавчицахъ, Берест, пов., бѣднаго еврея, по имени Юдку Израеловича, 
въ которомъ открьоъ великія финансовый способности и непритворное желаніе, какъ 
замѣчаетъ Скальскій, служить пользамъ христіанъ. Скальскій перевезъ его въ Берестье, 
гдѣ на собственный счетъ купилъ для него домъ.на Кузнецкой улице, на Пескахъ, 
и навсегда сдѣлалъ его своимъ факторомъ. Юдка показалъ здесь себя съ такой бле
стящей стороны и заслужилъ такую доверенность своего пана, что послѣдній сталъ 
доверять ему для-его факторскихъ оборотовъ довольно значительный суммы. Въ акте 
объясняется, что Израеловйчъ удостоился такой благосклонности и не отъ одного Скаль-
скаго, но и вся шляхта Берестейскаго воеводства имѣла къ нему благоволеше, потому 
что онъ для всѣхъ ихъ był szczery w pokazaniu sposobów do fortuny (стр. 473). 
Но такое отношеніе ІОдки къ христіанамъ, а главное—такое блестящее проявленіе его 
талантовъ, обращенныхъ исключительно къ служенію пользамъ христіанъ, тотчасъ обра- • 
тили на себя серьезное вниманіе представителей двухъ каталовъ—Берестейскаго и Те-
респольскаго и возбудили въ-нихъ сильное неудовольствіе. Они стали решительным* 
образомъ предостерегать фактора,- чтобы опъ измѣиилъ свой образъ дѣйствій и 
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главное—не оралъ на себя роли взыскивать съ^евреевъ довѣренныхъ имъ христіанами 
долговыхъ суммъ (между ирочимъ суммы въ 4500 здот., которую ссудилъ Скальскій 
Берест, кагалу). Такъ Берест, кагальный старшина Матысъ Ланичъ, встрѣтивъ одна
жды Юдку въ банв, сказалъ ему: «Юдка, ты будешь проклятъ (т. е. отлученъ отъ си
нагоги») за то, что тебе бродягѣ (hultajowi) шляхта довѣряетъ деньги и ты усерд
но служишь ихъ интересамъ; а намъ—людямъ осѣдлымъ шляхта ничего не даетъ... За
помни ты это, что и самъ ты не будешь знать, куда денешься...» Юдку не на шутку 
испугала такая решительная угроза и онъ сталъ умолять своего пана, чтобы онъ ш>-
бывалъ у кагадьныхъ старшинъ и примирилъ ихъ съ его положеніемъ. Скальскій, по 
какнмъ-ті) спѣщнымъ дѣламъ, не успѣлъ исполнить просьбы и совѣта своего факто. 
ра. Но ддя нослѣдняго уже насталъ послѣдній часъ, когда мѣра долготерпѣнія и гне
ва его враговъ переполнилась. Въ одно время (въ 1701 г., 26 Ноиб.) Юдка, послѣ ша
баша, возвращался изъ синагоги въ сообществ съ кагальнымн старшинами, отправляясь 
къ своему пану на Пески: не подозревая ничего худого, онъ уже вступилъ на мостъ 
подъ Мельвецкими мельницами, какъ вдругъ изъ засады выскочили скрытые евреи, за
ступили ему дорогу и немедленно начали его бить, колотить палками самымъ звѣр-
скимъ образомъ; наконецъ, задушивши его, уже мертваго потопили, сбросивъ съ мо
ста въ воду нодъ выіпепомянутыми мельницами. Возный, при освидѣтельствованіи тру
па несчастаго фактора, нашелъ, что у него вся голова и все тѣло были избиты, иско
лоты, повсюду были видны кровавый и синія пятна; глаза совсѣмъ выкатились вонь. 
Убійцы и ихъ участники съ кагальными старшинами этимъ не удовольствовались:они немедлен
но бросились къдому убнтаго и ограбили его дочиста. При этомъ, какъ иоказалъ въ 
своей жалобѣ Скальскій, ими было похищено до 140,000 битыхъ талеровъ, каковая 
сумма была ввѣреыа имъ убитому фактору для его факторскихъ оборотовъ. Скальскій 
въ закдюченіе своего протеста обещается путемъ суда взыскивать съ представителей 

вышепомянутыхъ кагаловъ какъ за голову убитаго фактора, такъ и за похищенную въ 
факторскомъ домѣ сумму денсгъ. 

Берестейскіе евреи не упускали случая тжмшпъсп ни счету имущества хупстіат, 
лишь бы только найти къ тому, для собственнаго онравданія, какой нибудъ благовид
ный предлогъ. Документы подъ Ж№ 152 и 153 могутъ служитъ въ этомъ отяошеніи пред-
метомъ довольно любопытнаго наблюденія. 

Первый изъ нихъ содержитъ въ себе жалобу такого рода. Въ 1703 году, въ мар
те мѣеяце, прибыль въ городъ Берестье отрядъ Шведскаго нойска. Сметливые еврей-
скіе жители этого города, въ сообщничестве съ Тересноіьскиии своими единоплеменни
ками, тутъ немедленно решились обратить это обстоятельство въ свою пользу. Они 
открыли Шведамъ, где находился надъ рѣкою Бугоиъ хлебный складъ (szpichlorz) и 
иагруженныя пшеницею, рожью и др. товарами, іпвуты Волынскаго ловчаго Яиа Яло-
вецкаго. Шведы, конечно, за хорошую плату, предложенную имъ евреями, немедленно 
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сдѣлали нападение на помянутый складъ хлеба и нагруженный суда и отбивъ ихъ у 
хозяевъ, передали евреямъ. Послѣдніе тотчасъ начали забирать и увозить въ Берестье 
такъ легко доставшееся имъ богатство. Съ нагруженной шкуты они, кроме пшеницы 
и ржи, забрали еще и другіе цѣнные товары, какъ-то: олова на сумму 3000 злот., 
пряжы на 3000 мотковъ и мн. др. Въ заключеніе всего, чтобы отвести отъ себя вся
кую тѣнь иодозрѣнія, что этотъ грабежъ былъ учиненъ по ихъ иниціативѣ и для ихъ 
пользы, они посовѣтовали шведскому войску попортить и потопить самыя суда, изъ 
которыхъ ими былъ вывезенъ хлѣбъ. Шведы действительно и въ семъ случае после
довали ихъ совѣту, начали рубить стоявшіе тутъ порожнія шкуты и дѣлать изъ нихъ 
мостъ черезъ р. Бугъ. 

Во второмъ документе описывается подобный же случай, какъ Берест, кагаль-
ные старшины навели тотъ же Шведскій отрядъ на хлѣбный складъ и нагруженную 
хлѣбомъ шкуту Вавршща Станислава Понлавскаго-Луцкаго гродскаго писаря. Шведы 
опять за хорошую плату предоставили и складъ и шкуту въ полное хозяйничанье 
евреевъ, которые, какъ и въ предыдущемъ случае, немедленно поспѣшили ихъ опу
стошить, отправивъ весь хлѣбъ въ городъ. Для отведенія отъ себя подозрѣнія, они 
вынудили у шкипера ограбленнаго судна квнтанцію, что грабежъ состоялся по воле 
Шведовъ и они—евреи по принуждьнію твхъ же Шведовъ должны были перевести 
хлѣбъ въ городъ. 

Д) Документы, касающіяся положения и устройства Берестейскихъ ратушпихъ 
крестьянъ—нодъ ЖЖ 44, 56, 62, 64, 75, 8G, 99, 100, 104 и 111. 

Помянутые здѣсь крестьяне принадлежали къ городскому селу Еозловичамъ. Вы
шеприведенные нами документы свидѣтельствуютъ о томъ, что крестьяне эти пользо
вались важнымъ правомъ—пргобрьтать себѣ Еозловичскгя и друггя зелии ez вѣчную 
собствен;'ость » распоряжаться ими по своему желанію. И, действительно, мы ви-
димъ, что на основаніи этого нрава одни изъ Козловичскихъ крестьянъ $арятъ свои 
участии на оѣчныя времена (Ж 44); другіе продаютъ на вгьчность (Ж 99); третьи 
покупают» въ вѣчную собственность (Ж 62); четвертые отдаютъ ихъ въ заставу на 
весьма продолжительные сроки ('/s ув. въ 20 копахъ на 15 летъ;—№ 56), наконецъ, 
пятые делятъ ихъ между своими товарищами и родственниками (ЖЖ 64 и 111). Впро
чемъ, въ документе подъ Ж 99, при продаже одного подобнаго участка земли на веч
ность, сделана продавцемъ следующая важная оговорка: «а czynsz roczny do skrzyn
ki miesckiey o ś. Marcinie Maniutik іпокунщпкъ) podług regestrów miesckich 
płacić powinien będzie*. Оговорка эта необходимо заставляетъ понимать дело въ 
томъ смысле, что вышепомянутое право крестьянъ свободно распоряжаться своею по
земельною собственностію было право условное, т. е. такое право, по которому выше
помянутые участки земли, темъ или другпмъ нутеиъ становясь вѣчною собствен
ностью крестьянъ, не могли быть навсегда вшѵлясмьі изъ ратушпихъ грунжовъ, 
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а должны были вѣчно оставаться подъ городскою юрисдикцгею на правіь вѣчной 
чиншовой оплати Q . 

(*) Въ трехъ актовыхъ книгахъ Городненскаго земскаго суда за 1539—1541 годы находится 
довольно много документовъ (они наравнѣ съ другими крестьянскими актами будутъ напеча
таны Еоммиссіею особымъ томомъ посдѣ V I I т. актовъ), въ которыхъ королевскіе крестьяне 
древняго Городенскаго повѣта довольно часто продаютъ, покупаютъ и дарятъ свои земли на вѣч-
ность, на вѣчныя времена. 

Подобный же документъ найденъ нами при описаніи актовой книги (№ 14) Россіенскаго 
земскаго суда за 1588 годъ, гдѣ (актъ 92-й, листы 158—159) господарскій крестьянинъ Поюр-
ской волости, села Войкъ, Станиславъ Павловичъ, продаетъ въ 1587 г., И іюня, за 20 копъ 
гр. литов. господарскимъ боярамъ той же вол: Матею, Петру и Войтеху Павловичамъ Петке-
вича <на вѣчносты евою землю, лежащую въ Поюрской вол., называемую Блавздю Лавкасъ, 
въ уживаніи которой онъ былъ «большъ двадцати годовъ, на тъчность купленую отъ боярина 
господарскаго земли Жомоптской Симона Яновича». 

Н о здѣсь теперь рождается весьма важный вопросъ: что надобно понимать подъ словами: 
крестьянинъ покупаетъ у крестьянина, или одинъ другому продаетъ, дарптъ свои земли на вѣч-
ность, на вѣчныя времена! Дѣйствительно ли крестьяне нмѣлп право, наравнѣ съ лицами шля-
хетскаго сословія, пріобрѣтать себѣ земли въ віъчную собственность и распоряжаться ими по пол
ному своему благоусмотрпнгю? Н а этотъ, повторяемъ, весьма важный вопросъ мы не находимъ 
никакого отвѣта въ древнихъ Литовскихъ статутахъ. Н о въ юридической практикѣ, т. е. въ 
актовыхъ книгахъ встрѣчается нѣсколько указаній, которыя хотя отчасти могутъ служить от-
вѣтомъ на предложенный вопросъ. Такъ выше мы уже пмѣлп случай привести актъ подъ 99, 
стр. 382, и на основаніи его пояснить, что право Берестейскихъ ратушиыхъ врестьянъ села Коз-
довичъ пріобрѣтать себѣ тѣиъ или другимъ путемъ зоали въ вѣчную собственность было право 
условное—право вгъчной чиншовой зависимости отъ города. 

В ъ актовой кнкгѣ (№ 3) Городненскаго земскаго суда за 1541 годъ, въ документ* стр. 
139—140 , мы встрѣчаемъ прямо такое категорическое заявденіе, что вообще крестьянинъ у 
крестьянина не вправѣ покупать земли на вѣчныя времена (<мужикъ у мужика земли на вѣчность 
купити не можетъ»). Чтобы смыслъ настоящаго заявленія ыогъ сдѣлатьсн болѣе по-
нятнымъ, мы счптаеаъ ыеобходпыымъ передать здѣсь самое содержаніе разсматриваемаго до
кумента. 

Дѣло въ слѣаующенъ. КъГороденскому старостѣ и судьѣ Требскому обратились съ жалобой 
два Бѣльскихъ господарскихъ крестьянина («старожилъ Бяльскій>) Тереіпка Мечевичъ и Ива-
нецъ Павлюковичъ на Городенскпхъ господар. крестьянъ Стецку Богуславовнча и племянника 
его (<дядковича>) Янку Ониськовича по тому поводу, что эти послѣдніе держатъ у себя ихъ от
чизну Терентеевщину и не хотятъ ея возвратить иыъ. ГІослѣдніе возразили на суди, что Те-
рентеевщина куплена ихъ отцами у предковъ нстцовъ за 9 копъ и 15 гр. на вѣчныя времена, • 
(<ижъ дей еще отцы ихъ (истцовъ) тую землю нашимъ отцамъ у 9 копахъ и въ 15 грошей на 
вѣчностъ продали*), на что они предъявили на судѣ Формальный купчій дистъ, и что на осно-
ваніи этого листа они владѣютъ вышепонянутою землю какъ своею вѣчною собственностію. 
Судья Требсвій, разбирая ѳто дѣло въ соучастіи съ Бѣльскимъ старостою Левицкимъ п Горо-
денскимъ войтомъ Станиславомъ Дубровою, призиалъ предъявленный ответчиками купчій до
кументъ подлиннымъ; но, принимая во вниманіе то обстоятельство, что *мужикъ у мужика зем
ли на вѣчностъ купити не можешь», постановилъ такое рѣшеніе: обжалованные— Стецко Богу-
славовичъ и Янко Онпськовичъ должны возвратить Мелентеевщину истцамъ—Терешкѣ Мечевичу 
и Иванцу Павлюковичу по уплатѣ посдѣдними 9 копъ и 15 гр.—суммы, каковая была за нее 
уплочена по купчему листу отцами первыхъ. 

Одно здѣсь необходимо прибавить, что, къ крайнему сожалѣнію, изъ разсмотрѣннаго нами 
акта совершенно не видно—откуда взяты Требскимъ вышепомниутыя знаменательный слова, 
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что мужикъ у мужика земли на вѣчность не можетъ купить, слова, которыя въ данномъ случаѣ 
онъ прямо выдаетъ какъ слова законодателъныя или и.шьющіх полную законодательную силу: за
имствованы ли они изъ юридической, шляхетской практики, установившейся обычаеяъ, или же 
взяты изъ какого либо письменнаго законодательная акта? По отношение къ этой послед
ней мысли слѣдуетъ здѣсь впрочемъ заметить, что Требскій, при рѣшеніи тііхъ или другахъ 
судебныхъ ДѢЛЪ , довольно часто уиомннаетъ и ссылается на ^писанный статутъ земской устчвы*. 
Надо полагать, что вышепомянутыя слова Трсбскаго именно были заимствованы имъ изъ это
го писаннаго статута земской уставы, хотя нъ позднѣйшіо (Литовскіе) ,иочатные, статуты не 
вошли. (См. вышвоомяц. акт. книги за 1531)—1541 г.). 

Какъ велика была эта чнннюваа плата, которую въ нагго;:щелъ случае мы. т-
жемъ принимать и за самую крестьянскую повинность, можно усмотрѣть изъ докумен
товъ -подъ 2Ш 75 и 104. Въ одномъ случае (№ 75) ратуша предоставляетъ своему 
арендатору села Колловичъ взимать съ уволоки въ годъ по 5 злотыхъ чиншу, а въ 
другомъ Ж (104)— по 2 копы литое, гр. 

Кромѣ этой денежной платы Козловицкіе крестьяне должны были еще отправлять 
панщину, которую магистрата строго и точно опредѣлялъ для всѣхъ своихъ аренда-
торовъ. Панщина эта состояла въ томъ, что крестьяне должны были ходить съ уво
локи на арендаторскую работу одинъ день въ недѣлю, а въ лѣтнюю пору, во время 
жатвы, въ продолженіи срока—отъ 4-хъ до 6-ти недѣль—по два дня въ педѣмо. Кро
ме этихъ двухъ обязателыіыхъ статей, т. е. платы и рабочихъ дней, крестьяне еще 
обязаны были' давать свонмъ арендаторамъ подводи—въ городъ и въ лѣсъ (въ королев. 
Гершоновскую пущу и пущу Луцкаго и Берест, римско - католпч. епископа, за селомъ 
Каменнцею), но не далѣе; но арендаторы обязаны были зачитывать крестьянамъ эти 
подводы въ панщину. 

Въ смыслѣ нравственного и юридического вліякіи арендаторы имѣли власть надъ 
Козловпцкими крестьянами только въ томъ одномъ случаѣ, когда крестьяне реши
лись бы не исполнять по отношенію къ нимъ своихъ прямыхъ обязанностей, т. е. от
рекались бы отъ взноса платы и нсполнеиія работы. 

Во всѣхъ то другихъ отношеніяхъ вышепомянутые крестьяне подлежали наблю-
денію и суду магистрата. Все чрезвычайные сборы, какіе были объявляемы на сей-
махъ, крестьяне, по старинному обычаю, производили у себя сами и уже полною сум
мою представляли ихъ магистрату. Помимо всехъ своихъ обязанностей къ свопмъ арен
даторамъ, крестьяне всегда должны были исполнять и слѣдующія небольшая городскія 
повинности: весною и осенью возить хвороста на городскую греблю и три раза въ 
годъ ходить на починки дорогъ и мостовъ. 

Оговаривая нредъ арендаторами разныя случайный пссчастія, которыя могли бы 
постигнуть Козловнцкнхъ крестьянъ, напр. моровое поветріе, пожары и т. под., ма
гистрата включаетъ въ это число и возможность крестьянстхъ пооѣгоаъ. Это обстоя-
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тельство, какъ намъ кажется, довольно, ярко намекаетъ на то, что жизнь ратушныхъ 
крестьянъ, подобно тому, какъ и жизнь помѣщичьихъ крестьянъ, въ данную эпоху не 
отличалась особымъ благоденствіемъ. Въ противномъ случаѣ опасеніе магистрата за 
бѣгство своихъ крестьянъ было бы совершенно излишнею вещью. 

На сколько можно убедиться изъ документовъ подъ 2Ш 81, 83 и 103, то пра-
вомъ пргобрѣтать земли въ вѣчную собственность путемъ покупки пользовались не 
одни Берест, ратушные крестьяне, но также и королевски крестьяне двухъ подбере-
скихъ селъ Гершоновичъ и Плоской. Такъ въ первомъ документе Лукомскій священникъ 
продаетъ Гершоновичскому крестьянину свой огородъ въ Берестьѣ на вгьчныя времена; 
во второмъ Берест, мѣщанинъ продаетъ крестьянину того же села на вѣчность свою 
подгородную сѣножать-въ послѣднемъ Берестейскій мѣщанинъ продаетъ крестьянину се
ла Плоской свою землю на вѣчныя же времена. 

Е) Документы, характеризующее нѣкоторихъ представителей Берестейскихъ су
довъ и городской власти, — подъ Ш 61, 67, 69, 71, 72, 91, 106, 107, 109, 
113 и 133). 

Приведенные здѣсь документы нзображаютъ во-первыхъ въ весьма печальномъ свѣтѣ 
ландвойтовско-лавничгй судъ. Поведеніе одного высшаго представителя этого суда, 
именно ландвойта (късожалѣнію изъ мѣщанъ,(№ 71) Ивана Еурьяновича, представляетъ 
цѣлый рядъ весьма грустныхъ поступковъ, исторію которыхъ мы рѣшаемся разсказать 
здѣсь въ краткомъ видѣ. 

Берестейскій мѣщанинъ Еаплуникъ (Je 72), вошелъ съ жалобою въ ландвойтовскій 
судъ на мѣщанку скорнячку Ярошовую, которая дѣлада нападенія на его домъ и про
износила угрозы на его жизнь. Вышепомянутый ландвойтъ къ разбирательству этого 
дѣда не пригласилъ ни одного лавника, отказался выслушать свидетелей истца и одинъ 
своею властію постановилъ решеніе, которымъ обвинялся онъ же—истецъ. Когда плб-
нипотентъ последняго хотелъ подать аппеляцію на это незаконное решеніе, то Курья-
новичъ не допустилъ ея, и кромѣ того объявилъ пленипотенту, чтобы онъ на будущее 
время никогда не смелъ более являться въ его судъ въ качестве защитника. 

Два почтенныхъ Берестейскіхъ мещанина и лавника—Адамъ Козловсній и Иваиъ 
Букріевичъ, весь свой векъ заседавшіе въ лавничемъ суде, какъ они сами выража
ются въ своей жалобе ($ 72), были оскорблены и обесдавлены Курьяновичемъ и его 
писаремъ Раповичемъ самымъ жестокимъ образомъ. ,Во время торжественнаго заседа-
нія лавничаго суда первый, въ присутствіи разныхъ посторониихъ лицъ — мещанъ, 
шляхты и евреевъ, обругадъ ихъ самыми обидными словами, называя ихъ бунтовщи
ками и сверхъ того велелъ ихъ совсемъ выгнать изъ заседанія суда; a последній 
при ихъ -выходе, кричадъ имъ вследъ: такъ васа бунтовщиковъ не одного выгонятъ 
пзъ суда! 

Берестейскій мещанинъ Нванъ Кобылинскій (jig 91), зашелъ разъ въ еврей-
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скую пивную; спросилъ себѣ нива и начадъ пить. Въ это же время вошедъ 
туда же и ландвойтъ Курьяновичъ. Первый, изъ почтенія, преддожилъ ему вмѣстѣ 
выпить пива. Но второй выхватилъ свою саблю и началъ угощать предлагателя пива 
сабельными ударами, отъ которыхъ тотъ едва спасъ жизнь свою, бѣгствомъ. 

КурьянОвичу случилось поселиться Q& 106) подлѣ мѣщанина Андрея Чемерницкаго 
и онъ принялся оскорблять дочь своего сосѣда, постоянно обзывая ее всякими неблаго
пристойными словами. Отецъ долго терпѣлъ оскорбленіе, наносимое его дочери; но 
когда дерзость ландвойта стала выходить изъ всякихъ нредѣловъ, онъ обратился на него 
съ жалобою въ магистратски судъ. Узнавѵ объ этомъ, Курьяновичъ (№10 9) написалъ 
контръ-протестацію, въ которой оправдываетъ свою брань тѣмъ, что будто бы онъ 
зналъ дочь своего сосѣда за дѣвицу дурнаго поведенія и которая кромѣ того будто бы 
поносила бранью его собственную жену. 

Въ одно время (Л? 107) Курьяновичъ пригласилъ къ себѣ на домъ королевскаго 
замлемѣра Станислава Чемерницкаго. Когда тотъ пришелъ, онъ принялся ругать его. 
Гость счелъ своею обязанностію удалиться; но хозяинъ бросился за уходящимъ съ об
наженною саблею, нагнадъ его на рынкѣ и здѣсь предъ всѣмъ народомъ избилъ его. 
Но этимъ мщеніе ландвойта еще не удовлетворилось. Когда избитый зашелъ къксен-
дзамъ доминиканамъ, Курьяновичъ явился за нимъ и туда и вновь хотѣлъ подвер
гнуть его побоямъ; но ксендвы вступились за своего гостя. 

Докузіентъ нодъ Л? 71 представляотъ только одинъ случай наказанія этого буй-
наго председателя ландвойтовско-лавнпчаго суда. У.Орловскаго мѣщанина Язвинскаго, 
проѣздомъ черезъ Берестье, была украдена лошадь. Ему счастливо удалось схватить 
вора, котораго онъ немедленно и представилъ ландвойту Курьяновичу. ГІосдѣдній, 
вмѣсто того, чтобы по закону посадить его въ свою ландвойтовскую тюрьму, отослалъ 
его въ замковую, откуда тотъ ушелъ. Лошадь Язвинскому была возвращена, но чрезъ 
двоекратное хожденіе по этому дѣлу изъ Орла въ Берестье, онъ нонесъ бодыпіе убыт
ки, которые и хотѣлъ взыскать съ вора; но такъ какъ воръ ушелъ по винѣ ланд
войта, то онъ и подалъ на послѣдняго жалобу въ бурмистровскій судъ, прося взы
скать съ него своп убытки. Помянутый судъ нашелъ жалобу Язвинскаго основатель
ною, почему и нрисудилъ ему на Курьяновнчѣ 100 злотыхъ. Это рѣшеніе послѣдній 
обжаловалъ предъ королемъ. Король утвердилъ опредѣленіе бурмистровскаго суда, 
уменыпивъ только сумму 100 зл. на 70. 

Въ королевскомъ декретѣВладислава ІУ-го, подъ Щ З З , излагается не менѣепечальная 
исторія, какъ и та, которая описана нами выше, какого-то крамолъниго лжелавника, по 
имени Станислава Ясицшо, который, помимо всеобщего избранія, безъ всякихъ за-
слугъ, человѣкъ новоприбывшій, нопалъ въ эту должность какимъ-то непонятнымъ 
образомъ. Получивши отъ урождениаго войта какій-то листъ и именуя себя его слу
гою, онъ сталъ дѣлать въгородѣ вещи невѣроятныя: подъ покровительствомъ и ободре-

8 
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ніемъ войта, попирая всѣ права и привилегии города, отказываясь являться въ бурми-
стровскій судъ и не обращая никакого внпманія на его постановленія н декреты, Ясицкій 
сталъ действовать точно настоящій разбойникъ. Такъ имъ, въ соучастничествѣ съ 
ландвойтомъ, (изъ сопоставленія времени слѣдуетъ утверждать, что это былъ извест
ный намъ Иванъ Курьяновичъ), немплосердо были избиты заседатели войтовско-лав-
ничьяго суда—мѣгцане лавники. Далее Ясицкій сталъ действовать одинъ. Онъ вор
вался въ домъ мещанина Яна Здановича и здесь жестоко избилъ его жену; мещанину 
Олешке Рымаровичу вырвалъ бороду; у мещанина Николая Качичова убилъ ребенка, а 
самого его засадилъ въ тюрьму, делалъ нападенія на его домъ; многпмъ мещанамъ, 
въ томъ числе Яну Качинскому делалъ угрозы на жизнь; писарю радецкаго суда Ра-
повичу не позволилъ взять выписи изъ книгъ ландвойтовскаго суда, и т. под. Король 
Владислава ГѴ-й, къ которому бурмистровскій судъ въ настоящемъ случае обратился 
съ жалобою на крамольнаго лжелавника, решилъ нарядить по этому делу следствіе, 
для каковой цели и отправилъ отъ себя въ Берестье двухъ ксендзовъ. 

Документы подъ ЖШ 61 и 69 заключаютъ въ себе две жалобы на незаконныя 
действія Берестейскаго городскаго наместника Іосифа Сосновскаго. Въ первой изъ нихъ 
разсказывается следующее: Пинскій мещанинъ Матвей Стрепковичъ, возвращаясь съ 
товарами изъ Шлёнской земли, (Слезіи), остановился на время въ Берестье. Здесь явился 
къ нему Берестейскій еьрей Якубъ Іозефовичъ и сторговалъ у него 600 косъ, обеща
ясь отдать деньги чрезъ несколько дней. Время уходило — еврей косы взялъ, но де-
негъ. не уплачивалъ. Стрепковичъ наконецъ принужденъ былъ обратиться съ жалобою 
къ вышепомянутому наместнику Сосновскому. Последній решилъ дело такъ, чтобы 
по присяге истца въ томъ, что действительно имъ проданы 600 косъ, покушцикъ 
еврей немедленно, не сходя съ суда, уплатилъ ему должную сумму. Истецъ прися-
гнулъ; но въ это время наместникъ, подкупленный евреемъ, переменилъ свое прежнее 
решеніе на новое — такого рода, чтобы еврей расчитался съ истцомъ чрезъ десять 
дней. Чрезъ такое незаконное и подкупное решеніе наместника, истецъ, какъ заявля-
етъ самъ въ своей жалобе, долженъ былъ понести болыніе убытки, такъ какъ имъ 
замедлялось его возвращеніе въ Пинскъ, где онъ долженъ былъ произвести срочные 
расчеты съ своими кредиторами. Въ виду всего этого онъ обещаетъ судиться съ на-
местникомъ и взыскивать съ него всѣ убытки, какіе онъ понесъ теперь и какіе еще 
более предстоитъ ему потерпеть въ будущемъ. 

Во второй жалобе (подъ Ж 69) передается, какъ этотъ же наместникъ, явно по
кровительствуя евреямъ, отказался принять отъ Копыскаю мещанина Андрря Корнило-
вича жалобы на Берестейскихъ евреевъ, которые не приняли отъ него королевскаго 
упоминадьнаго листа, касающагося неисполненія ими долговыхъ къ нему обяза
тельства ; і 
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Въ документѣподъ Ж113 находятся довольно любопытный данныя касательно того, какъ 
Берестейскій гродскій писарь Сигизмундъ Онихимовсйій обращала съ своими крестья
нами. Лидскій чашникъ ГиларійЧижъ дѣлаетъ въ магистратски! судъ слѣдующее заявленіе, 
что выіпепомянутый городской писарь засгавплъ ему восемь крестьянскихъ семействъ 
своего села Мазичъ въ Берестейскомъ повѣтѣ. Но послѣ этой заставы, онъ сталъ 
обращаться съ этими крестьянами такъ, какъ будто они живутъ у него на прежнихъ 
условіяхъ, т. е. сталъ принуждать ихъ къ работамъ для себя, требовать отъ нихъ 
подводъ и т. под. Своими притѣсненіями и грабежами онъ довелъ помянутыхъ кре
стьянъ до того, что одинъ изъ нихъ, по имени Іевонъ, не имѣя болѣе силъ вынести 
такого гнета, бѣжадъ неизвѣстно куда со всѣмъ своимъ семепствомъ и имушествомъ. 
По поводу этого печальнаго случая и другіе крестьяне объявили Чижу, что если ихъ 
все также будетъ притѣснять ихъ панъ Онихимовскій, то и они вынуждены будутъ 
нехотя послѣдовать примѣру своего товарища и разойтись въ разныя стороны. 

Ж) Документы изображающіе нѣкоторыя частныя стороны жизни Берестейскихъ 
ммцанъ—покь Ж№16, 27, 52, 54, 74, 85, 116, 118, 120, 121 и 154. 

Въ дѳкументѣ подъ 16 мы встрѣчаемъ указаніе, что иногда мѣщане при 
взаимныхъ ссорахъ прибѣгади къ вызову на дуель. Въ актѣ приводятся конституция 
коронацыйнаго Краковскаго сейма 1588 года о дуеляхъ и 14-й артикулъ 11-го раз
дала Литовскаго Статута, возбраняющіе дуели. 

Въ документе подъ Ж 27 приведенъ любопытный случай продажи Берестейскииъ 
мѣщаниномъ своей окенѣ огорода въ г. Берестьѣ—съ тѣмъ условіемъ, чтобы покупщи
ца во-первыхъ выплатила всѣ долги, которые были имъ сдѣланы до настоящей про
дажи, а во-вторыхъ кормила его до смерти, ничѣмъ его не обижая; въ случаѣ, если 
покупщица умретъ прежде его, то обязательство это должны исполнять ея родствен
ники и наслѣдники. 

Подъ Ж 52 находится любопытный перечень вещей, составлявшихъ приданое 
Верестсйскоп мшнанки — певѣсты. Здѣсь достаточно сказать, что приданое это, 
сравнительно, было довольно и богато и разнообразно. Самая цѣнная вещь въ немъ— 
это серебреный поясъ—стоимостью въ 30 лит. копъ. 

Документы подъ J&Nś 85 и 116 любопытны по противоположности своего содер-
жанія.' Первый изъ нихъ содержитъ въ себѣ жалобу Берестейскаго мѣщанина - мужа 
на распутную жену, которая дошла до такого униженія, что стала открыто гулять 
по улицамъ; а второй—жалобу мѣщанки - аіены на горькаго пьяницы мужа, который 
грабитъ ее, насильно забираетъ всѣ вещи ея приданаго (здѣсь поименовано нѣсколко 
такихъ вещей, между ними особенно цѣнныя—вызолоченный серебреный поясъ—въЮ 
копъ, а другой простой серебреный поясъ— въ 6 копъ, два золотыхъ перстня — 
каждый въ два червоиыхъ) и пропиваешь ихъ; въ концѣ всего онъ грозитъ ее искалѣ-
чить и самъ уйти. 
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Документы -нодъ «Ш-Й 1 1 8 , 1 2 0 и 1 2 1 касаются одного дѣла — вскрытія и про
чтет n золотыхъ дѣлъ мастеромъ Ганусомъ Мптнахтомъ, арг'аниномъ порелигіи, писемъ, 
прпнадлежащихъ мѣщаннну СименуСапальскому. Любопытны здѣсь гаданія Сапальскаго: 
что ииенно могло побудить Митнахта къ такому поступку, строго возбраненному зако-
номъ? Сапальскій думаетъ, что Митнахъ, «какъ непріятель Божаго костела и святой 
католической вѣры», по всему вѣроятію рѣшился на это съ тою цѣлью, чтобы узнать: 
«не касаются ли католили въ своихъ пнсьмахъ другъ къ другу ихъ еретической ви
ры, чтобы не держать ихъ (аріанъ) въ своей средѣ, не сообщаться съ ними, не до
пускать ни до какого суда, равно какъ и въ цехи не принимать?» Магистратски! 
судъ, гдѣ это дѣло разбиралось, нашелъ Мптнахта виновнымъ и потому обязалъ его 
сдѣлать на свой счетъ окно въ новой ратушѣ, извиниться предъ Сапальскимъ и за
платить судебныя издержки. 

И.ІЪ документа подъ Ж 7 4 мы убѣждаемся, что вѣра въ колдовство или чаро-
дпііство у Берестейскихъ зіѣщанъ въ первой половинѣ XVII столѣтія была еще до того 
сильна, что по этому Lonpocy могли возникать серьезные процессы, доходящіе даже 
до короля. Въ настоящемъ случаѣ мѣщанинъ Станиставъ Матысовичъ ведетъ процессъ 
съ своимъ адвокатомъ шляхтичемъ Брезницкимъ, который, по убѣжденію истца, слабо 
обвинялъ въ судѣ мѣщанку скорнячку Ярошовую, зачаровавшую его дочь, и оттого 
процессъ его съ чаровницею былъ проигранъ. Когда магистратъ оправдалъ дѣйствія 
Брезницкаго, Матысовичъ нодалъ на это рѣшеніе аппеляцію въ королевскій судъ. 

Подъ M 1 5 4 соединенный. бурмистровско-радецвій и войтовско-лавничій судъ суднтъ 
двухъ ворэвъ-крестъянъ съ употребленіемъ для дознанія ихъ пытокъ. 

1Y. 

Акты Еобринской магдебургіи. 

Городъ Кобринь получилъ магдебургсксе право въ 1 5 8 9 году, при королѣ Сигиз-
мундѣ Ш . Чрезъ 1 7 7 лѣтъ, а именно въ 1 7 6 6 году, право это было имъ потеряно 
вслѣдствіе совершеннаго его упадка. Упадокъ же этотъ, главнымъ образомъ, произошелъ 
отъ нападенія и разоренія его Шведами въ 1 6 5 5 году, отъ мороваго повѣтрія, погу-
бившаго великое множество его жителей, и наконецъ отъ онустошительнаго пожара, 
что все случилось въ одномъ и томъ же 1 7 1 1 году. 

Обращаясь отсюда къ разсмотрѣнію актовъ Кобринской магдебургіи, напечатанныхъ 
въ настоящемъ ТІ томѣ, мы считаемъ необходимымъ предварительно замѣтить , что 
все сказанное нами въ видѣ общихъ замѣчаній о происхожденіи, составѣ и другихъ 
отличіяхъ Берестейскихъ бурмистровско-радецкаго и ландвойтовско-лавничьяго судовъ, 
необходимо отнести и къ разсматриваемой Кобринской магдсбургіи, съ слѣдующими 
лишь небольшими отличіяии: здѣсь дѣйствуетъ только одинъ бургомистръ, а 



- LXI -

тамъ— два; здѣсь, невидимому, совсѣмъ нѣтъ раздѣлснін между бурмис.тровско-радец-
ЕПЗІЪ и ландвойтовско-лавничьимъ судами: при всѣхъ совѣщаніяхъ и судебныхъ рѣше-
ніяхъ они постоянно дѣйствуютъ здісь вмѣстѣ— какъ одипь нсраздѣльный судъ, и при 
томъ всегда подъ главенством?} ландвойта или что тоже — войта; тамъ же — въ 
Берестейскихъ судахъ, какъ мы видѣли, напротивъ, оба суда постоянно дѣйствуютъ 
отдельно и только въ немногихъ, важныхъ, случаяхъ, болѣе или менѣе касающихся 
цѣлаго города, соединяются въ одинъ общій судъ, и при томъ всегда подъ главен
ство мъ бургомкетрово. 

Изъ 40-ка документовъ, выбранныхъ изъ книгъ Еобринской магдебургіи и здѣсь 
напечатанныхъ, большая часть, а именно 27 посредственно или непосредственно от
носятся къ церковному сопросу. Церкви и монастыри, которыхъ касаются этого ро
да акты, слѣдующіе: Антопольскгй монастырь (j\: 32), Берестейскій Петро-Павлов-
екг'й монастыри (№ 3), Гарбанская церковь 8 ) , Здитовская или Здитооецкал 
церковь (AsJe 4, 7, 18, 26 и 27), Лобринская церковь съ имя св. мученика Нико
лая {Ше. 8 и 36), Лобринская церковь во имя Рождества Богородицы (jė 16), 
Еобринскгй Спасскгй монастырь {Ш 2, 17, 19, 28, 33, 34, 35, 39 и 40), Лепе-
совекгй монастырь (J&NI.8, 29, 30, 38 и 39), ГогожскалТроицкая церковь (Je 6), 
Хабовичскал церковь (J5 5), Чаповичская церковь (J6 1). Здѣсь мы считаемъ изли-
шнимъ входить въ подробное разсмотрѣніе каждаго порознь изъ показанныхъ здѣсь 
церковныхъ документов. Замѣтнмъ только, что они всѣ, за исключеніемъ иервыхъ 
трехъ, относятся къ позднейшему времени, т. е. къ началу и вообще къ 
первой половинѣ XYJII столѣтія. По большей части они состоять изъ фундушей, за-
писанныхъ разігыми лицами — съ цѣлію поддержать обѣднѣвшія уніятскія церкви. 
Значительная часть ихъ касается также борьбы духовенства за церковную поземель
ную собственность со шляхтою и дворянствомъ, старавшихся въ данную эпоху всѣмн 
мѣрнми расхищать ее. Зто особенно необходимо замѣтить относительно затруднитель
ная положения Кобрннскаго (базиліипскаго) Спасскаго монастыря. 

Изъ всѣхъ приведенныхъ и обънсненныхъ здѣсь церковныхъ документовъ заслу-
живаетъ особаго вниманія актъ подъ Д» 2. Онъ заключаетъ въ себѣ инвентарное 
omtcauie, на русскомъ языкѣ, Кобрннскаго Спасскаго монастыря, составленное по при-
казанію королевы Боны, дворяниномъ Семеномъ Есковичемъ Пришихвостскнмъ въ 
1549 году. 

Описаніе это произведено по слѣдующииъ, исчисленнымъ въ актѣ, рубрикамъ: 
«Спысанге скарбу церкви святого Спаса». Тутъ перечисляются — надпре-

столыіая утварь и церковное облаченіс. Какъ иа особенно цѣнныя вещи, 
здѣсь можно указать на оправленное въ серебро и позолоченное евангеліе, серебреный 
позолоченный крестъ, серебреную чашу, камчатныя и атласиыя ризы и т. под. 

tllonucb образоеъ въ церкви св. Спаса*. Замѣчательпо здѣсь то обстоятельство, 



— L X I I — 

что между образами Христа Спасителя и Божіей Матери, въ разныхъ видахъ украшав-
шихъ иконостасъ, не упоминается ни одной иконы святыхъ или угодниковъ Бо- • 
жіихъ. Изъ драгоцѣнныхъ украшеній иконъ здѣсь все говорится гривнахъ сере, 
бра^ изъ коихъ однѣ были великг'я, малыя, вития и плоскгя, иныя съ драгоцѣннымъ 
камнемъ. На нѣкоторыхъ иконахъ такихъ гривенъ было по двѣ n болѣе. Многіе 
образа были писаны на золотѣ, т. е. на золотомъ. фонѣ. Посреди церкви висѣло 
мѣдное (мосяжовое) паникадило о девяти свѣчникахъ. Предъ иконостасомъ стояли 
четыре деревянныхъ вызо.юченныхъ подсвѣчника. 

«А на хорахъ книги церковные». Здѣсь перечисляются: въ серебро оправленное 
учительское евангеліе, двѣ тріоди, два октоиха, минеи «на всѣ дванадцать мѣсяцей 
новоприбавлены», два пролога, требникъ, апостолъ, уставъ и служебникъ. Всѣ эти 
книги были, большею частью, какъ замѣчено въ самомъ описаніи, въ десть величи
ною. Особая драгоцѣнность ихъ, конечно, заключалась въ томъ, что это, безъ вся-
каго сомнѣнія, были все книги рукописный, и иныя можетъ бытъ древняго пройс-
хожденія, Октоихъ и Тріоди, можетъ быть,Краковской печати 1491г. и, такъ какъ въ то 
время типографское искусство едва начинало заводиться * ) . 

. «Въпредѣлѣ Воскресеиія Господня* перечисляются опять иконы и утварь, упо
требляемая на престолѣ и жертвенникѣ; тутъ же замѣчается, что на колокольнѣ че
тыре колокола, а одинъ звонокъ въ церкви. 

<Усви/гни» оказались: „два камни сала, двое гусей, колбасъ и кадка капусты». 
„Пописъ пашни гумна архимандрицкого>. Идетъ перечень количества разнаго 

зерноваго хлѣба и монастырскаго скота. 
<Попись людей церковныхъ, съ повинностями и службою ихъ-». Село Еусто-

вичи. Крестьяне его обязаны были въ году: въ недѣдю три дня косить, а четвертый 
сыпать греблю (на нововырываемомъ прудѣ), давать подводу., платить подати 23 гро
ша. Село Брилево. Крестьяне егоисправляютъ работу въ субботній день, ходятъ на 
толоки на монастырскомъ хлѣбѣ, роютъ прудъ («ставъ ставятъ») наравнѣ съКустови-
чанаии; одинъ крестьянинъ даетъ два сака меду. На монастырскія постройки ходятъ всѣ. 
Село Еорчицы. Крестьяве платятъ: 45 грошей за вепра, 8 грошей дани, 8 саковъ 
меду, колоду овса, двухъ куръ, 8 повисемъ прядива, два сака хмѣлю, сукно и еще 
какія-то неизвѣстныя дани — бойтлни и азовы. 

Касательно повинностей и даней, здѣсь описанныхъ, вообще необходимо замѣ-
тить, что касательно ихъ въ инвентарномъ оиисаніи сказано очень смутно и неясно, 
вѣроятно сами монахи не могли дать его составителю на этотъ счетъ ясныхъ и опре-
дѣленныхъ свѣдѣній. 

*) Первая русская типогравія основана въ Вильнѣ въ 1525 году Вяіѳнскяиъ мѣщани-
ноиъ—бургоиистромъ Бабичеиъ, который въ этоиъ же году напечатать въ ней кирчлицей 
Апостолъ—въ Фориатѣ малой октавы. 
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Этими замѣчанііши мы и нокончимь съ церковными документами. 
Изъ остальныхъ актовъ особенное вниманіе обращаютъ на тебя слѣдующіе : 
Въ актахъ Беретейской магдебургіи мы въ одномъ мѣстѣ (Ж 74) замѣтили, что 

Берестейскіе жители въ первой полсвннѣ XVII столѣтія проявляли сильную вѣру въ 
колдовство, или какъ это говорится въ актахъ—es чары, es зачарованіе. Документъ 
подъ Ж 11 (1700 г.) заставляете насъ отдать въ этомъ отношеніи преимущество 
Кобринцамъ, которые изъ-за этого вѣрованія привлекали людей въ судъ позднѣе пол-
столѣтіемъ, при чемъ уличенные въ этомъ несчастномъ искусстве, были довольно строго 
наказываемы судомъ. Дѣло въслѣдующемъ. УдѣвицыМаріанны.дочери Кобрннскаго меща
нина Яна Герича возродилось желаніе къ замужеству Какъ бы въ ответъ на это ея жела-
ніе явилась къ ней чародѣйка, Кобринская же мещанка Апполонія Кушелевна Павлови-
човая, перенявшая, какъ сама показала впоследствіи, свое искусство отъ Чарнавчицкой 
мещанки кузнечихи Барановской. Въ русскую пасхальную ночь Апнолонія пришла 
къ Маріанне и принесла съ собою какіе-то древесные вШгочки и цв?ьточки. 
Объяснивъ, безъ сомненія, таинственную силу этого зелья, она предложила Маріан-
не умыться водою отъ этого состава въ пасхальное утро предъ солнечнымъ восхо-
домъ, что тою и было исполнено. После этого чаровница, забравъ свое зелье, въ 
одной рубахе поспешила съ ними къ соседнему дому мещанина Онуфрія Сацевича, у 
котораго былъ братъ—молодой парень, сътемъ, чтобы не опоздать закопать его здесь 
въ землю предъ солнечнымъ же восходомъ, чтобы такимъ образомъ оно не потеряло своей 
таинственной силы и молодецъ былъ пойманъ... Но въ то самое время, когда она, 
уже зарывъ свой таинственный кладъ подъ хлѣвомъ соседа, готовилась уйти, по-
слЬдній, къ великому ея несчастію, поймалъ ее на самомъ месте преступленія. Онъ 
сталъ разрывать землю, и, къ ужасу своему, нашелъ здесь уже не одни древесные 
вѣточпи и цвѣточки, но также катя-то кости—одну болъгиую, a другія маленьшя... 
Преступница немедленно съ поличнымъ была отправлена въ тюрьму. Въ тюрьме, при 
производстве следствія по этому делу, ее подвергли двоекратнымъ пыткамъ, но она 
решительно отказалась отъ костей... На заседаніи суда это дело было решено такъ: 
такъ какъ Апполонія не почтила столь великаго праздника, какъ св. Пасха, то должна 
вылежать крыжімъ (крестообразно распостершись на полу) всю обѣдню es Пречистен
ской церкви; а за то, что ею нанесено оскорбленіе дому Сацевича чрезъ закапываніе 
подъ его хлевомъ ея зельевъ, подвергнуть ее 50 ударамъ постройками, публично, 
предъ ратушею. Что же касается отца Маріанны Яна Герича, то, за все случив
шееся въ его доме, онъ долженъ дать въ церковь два фунта воску и насучить 
изъ него свѣчей. 

Документы подъ JrJė 14, 23 и 25 объясняютъ намъ, какъ уже въ довольно позднее 
время, въ первой половине Х Ѵ Ш столетія, еще крайне етрого были судимы въ Кобринѣ 
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такъ .называемый престунленія лишснія и потери женской чести. Въ виду особой 
..важности этого рода преступленій и въ современномъ уголовномъ судопроизводстве, мы 
рѣшаемся здесь подробно передать содержаніе вышепомянутыхъ актовъ. 

Въ первомъ, изъ нихъ (№ 14) разсказывается, какъ Кобрпнскій мѣщанпнъ, б. рад-
ца, Самуилъ Ярмоховичъ, послѣ нѣсколькихъ подозрительныхъ встрѣчъ мѣщанина Яна 
Яцевича съ своею женою, уличилъ ихъ въ прелюбодѣйной связи, и уличпвъ, предалъ 
ихъ суду. Впрочемъ,. насудебномъ разбирательстве этого дела онъ объявилъ, что лично 
отъ. себя онъ. прощаетъ (nie instygowai) обоихъ, жену — въ надежде на ея исправ-
леніс, а последняго предоставляетъ суду судить но собственному благо-усмотренію. Но 
при этомъ выступилъ предъ судомъ братъ обвиненной—мѣщанинъ Янъ Гордѣевичъ.п 
объявилъ, что мужъ воленъ прощать свою преступную жену, но онъ-братъ не можетъ 
равнодушно смотреть на дурное поведеніе своей сестры, хотя бы это касалось простаго 
неповиновенія ея мужу, и потому настаиваетъ, чтобы вина ея была разсмотрена предъ 
судомъ самымъ тщательнымъ образомъ. Судъ, по разобраніи этого дела, нашелъ жа
лобу Ярмоховича основательною и • потому постановилъ такое решеніе: Яцевича по 
драву надлежало бы казнить смертію; но принимая во вннманіе, что обиженный 
мужъ лично его не преследуешь (że instygatora nie masz) и уважая въ немъ 
образъ Божій, присуждаетъ подвергнуть его публично, предъ пату шею, 100 
ударамъ постройками. А за темъ, если онъ хоть кЬмъ либо будетъ уличенъ, въ тай
ном» или ясномъ свиданги, или въ одномъ простомъ разговорѣ съ обольщенною имъ 
женою, то будетъ казнено смертію. Отецъ его съ своими сыновьями долженъ по
ручиться за него, что имъ никому не будетъ учинено мести по настоящему делу. 
Что же касаетси другой участницы преступденія — жены Ярмоховича, то, Ео-первыхъ 
принимая во вниманіе совершенное прощеніе ея мужа, во-вторыхъ болезнь его фи
зической неспособности, и, наконецъ, въ трстьихъ, просьбу и поручительтство ея брата 
за ея будущее благонравіе, судъ освобождаетъ ее отъ публичнаго наказапія постромками; 
но взаменъ этого она должна понести меньшее наказаніе: выстоять три дня приратушѣ 
въ кунѣ (т. е. въ желѣзномъ ошейникѣ, прикованномъ къ стѣне), а затемъ—въ про
должены четырехъ педѣль вылежать въ четырехъ церквахъ криже.т во время 
обѣдни. А буде и послѣ этого она дозволитъ себѣ тайное или явное свиданіе 
съ Яцевичемъ и станетъ продолжать распутную жизнь съ нимъ или кемъ либо дру
гимъ,— то буде,иъ также казнена смертію. 

Во второмъ документе (Ш 23) разсказывается, что девица Ульяна Романовна, ко
ролев, крестьянка изъ с. Столповъ, уже разъ была посажена въ тюрьму на полугодич
ный срокъ по рѣшенію Еэбринскаго магистрата за свои любовныя отношенія къ двумъ 
крестьянскимъ парнямъ, еще въ то время, когда жила въ местечке Глубокомъ, въ услу
жении у одной еврейки. Въ настоящее время, продолжая жить у той же еврейки > А** 
внца Ульяна забремеиела; заметивъ это, еврейка ее отпустила отъ себя за недѣли три-
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до рсдовъ. Ульяиа отправилась къ своимъ родныиъ въ село.Столбы, но здѣсь ее не 
приняли. Случилось, что въ эту же деревню пріѣхалъ Еобринекій кузнецъ съ своею 
женою Евою Гребеничкою. Ульяна пристала къ нимъ и вмѣстѣ съ ними же прибыла 
въ г. Кобринь, гдѣ временно остановилась въ ихъ же домѣ. Въ первую же ночь 
она родила здѣсь сына, котораго тутъ же задушила, вынесла въ огородъ и закопала, 
въ землю. Судъ, во вниманіе къ тому обстоятельству, что за начало настоящего 
своего преступленія Ульяна уже высидѣла полгода въ тюрьмѣ, освобождаетъ ее отъ 
смертной казни, которую она заслужила; но за то присуждаетъ дать ей 
публично .300 ударовъ розгами, привязавши ее m'столбу а за тѣмъ немедлен
но, тутъ же съ мѣста наказания, выгнать ее изъ города. При чемъ объявляется, 
что 10 копъ штрафу заплатить въ судъ всякій—будетъ ли то христіанинъ или еврей, 
кто приметъ ее подъ свой кровъ или какимъ нибудь инымъ образомъ окажетъ ей свою 
помощь и вниманіе. А если и послѣ этого дойдутъ до суда достовѣрные слухи о про-
долженіи ею своего прежняго порочнаго образа жизни, то она будетъ казнена смертію. 
Что же за тѣмъ касается Евы Гребенички, которая знала о положены Ульяны й не 
услѣдила за нею, то она будетъ привлечена къ отвѣтственности впослѣдствіи, такъ 
какъ въ данное время сама ходитъ беременною. 

Въ третьемъ документѣ Q& 25) излагается подобная же печальная исторія съ Ко-
бринскою мѣщанкою дѣвицею Мариною Давидовною, которая, родивъ незаконнымъ обра
зомъ мертваго ребенка, закопала его въ землю, откуда вырыли его свиньи и съѣли. 
На предварительномъ едѣдствіи и на судѣ Марина показала, что ее изнасиловалъ Ко-
бринскій мѣщанинъ Ѳедоръ Ягнюковичъ въ то время, когда они вмѣстѣ ѣхали на яр
марку въ Ковнятычи. Но такого показанія она ничѣмъ не могла подтвердить, потому 
что въ свое время ни кому и ни чѣмъ не заявила о дишеніи своей чести. Изъ этого 
обстоятельства судъ убѣдился, что пріобрѣтеніе ею ребенка произошло добровольно, и 
на этомъ основаніи присуждаетъ ее къ тому же тяжкому паказангю, какое опи
сано въ предыдущемъ актѣ для дѣвицы Ульяны. Сестра же Марины—Софья, въ домѣ 
которой произошло незаконное рожденіе, подвергается публично 5-0-ти ударамъ по
стройками за то, что не дослѣдила за нею. Что же касается Ягнюковича, то, хотя 
вина его не доказана, но такъ какъ именно ему приписано Мариною дишеніе ея чести, 

. онъ долженъ въ срѣтенекій праздникъ всенародно пролежать крижемъ ест обѣдню 
въ Пречистенской церкви, а на Николаевскую церковь дать два фунта воску. 

Документы подъ^М 20 и 21 касаются двухъ Еобринеіихъ цеховъ — ѣщмпяж-
екаго и скоршіжскаго. Замѣчательно здѣсь то обстоятельство, что между Берестей-
сжими цехами послѣдній, на осиованіи кородевскихъ привидегій (J6 9, стр. 250) игра» 
первую роль; здѣсь же онъ является въ совершенно иъ подчиневіи ж зависимости отъ 
пераго. Въ обоихъ документахъ излагается рядъ насилій, оскорбленій и истяааніі, 
которымъ подвергся скорнажскій цеховой старшина Токаревнчъ отъ такого же цехо-
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ваго старшины портняжскаго цеха, б. бургомистра, Андрея Яхимовича, по. поводу 
противорѣчія перваго прлѣднему на актвизбранія новаго бургомистра.,, 

Въ двухъ документахъ подъ Ж№ 22 и 24, касающихся Крбринскихъ евреевъ, идетъ 
дѣло—въ первомъ объ убгііствѣ er, еврейскомъ домѣ тполевсиат крестьянина, смерть 
котораго народная молва приписала евреямъ же , а во второмъ -—о займѣ, кагаломъ. 
суммы въ 1,000 злотых® на ими простого еврея ̂  котораго за эту услугу ка-
дній освобождаешь вместе съ его семействомъ отъ государственныхъ податей. Весь
ма кажется непонятнымъ въ нослѣднемъ случаѣ, почему кагалъ прибѣгалъ къ такой 
сложной комбинации ? Не проще ли было бы самому кагалу дѣлать заемъ на свое 
собственное имя? Очевидно, что тутъ скрывался какой нибудь свой дальній расчетъ 
кагала въ роде шеланія въ свое время уклониться отъ уплаты этого долга... 

Въ документѣ, юдъ Ж 10 передается любопытная исторія о томъ, какъ Кобрин-
скій мѣщанинъ — купецъ Токаревичъ былъ обкрадет на Девической ярмаркѣ ,1>>ьль-
скимъ войтомъ, тоже мѣщаниномъ — купцомъ, Гавріилоиъ Дмитровичемъ ; какъ по-

. слѣдній былъ пойманъ первымъ на мѣстѣ. престуцленія и извинялся тѣмъ, что «діа-, 
волъ приведшего къ коробкѣ съ чужими деньгами», обещаясь немедленно возвратить 
ему недостающее число талеровъ; какъ,онъ после бѣжалъ изъ города, не смотря на; 

оказанное, ему великодущіе поетрадавшимъ, который, уступая просьбе другихъ купцовъ — 
не срамтт купечества, первоначально вовсе не хотедъ этого дела переносить, въ 
судъ, лишь бы ему была возвращена похищенная часть денегъ. Когда же это дѣло, на-, 
конецъ, перешло въ судъ,. то последній, основываясь на томъ обстоятельстве, что 
обжалованный Дмитровичъ отказался явиться на судебное разбирательство, присудидъ 
Токаревичу: всыскать на имуществе вора все его,убытки, а самого его искать и ло
вить для поступления съ нимъ по закону. 

Документа—Ш 9 представляетъ случай, ,где цыгане во взаимныхъ ссорахъ и оби-
дахъ прибегали подъ покровительство и защиту,.законного суда. : 

Изъ документовъ подъ №Ш 31 и 37, обнаруживается —во что оценивались въ пер-, 
вой половине XYIII столетія продаваемые панами крестьяне, Такъ въ первомъ слу
чае мостовничій Берестейскаго воеводства Неиокойчицкій, вместв съ своею женою, 
продаютъ на нвчныя времена двухъ своихъ лвыростковъ*, крестьянъ за 200 тынфоръ 
Яхимовичамъ. Во второмъ, же нодсудковичъ того же воеводства Леонъ Махвицъ про-, 
даетъ за ,1,000 зютыхъ крестьянское семейство, состоящее, изъ 5-ти дущъ, со в с е м \ 
его движимымъ имуществомъ Задернавскрму, также на вечныя времена., 
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Акты Каменецкой магдебургіи. 

Быборъ актовъ изъ книгъ Каменецкой магдебургіи оказался крайни' скуднымъ.' Но 
и тѣ семь актовъ, которые напечатаны въ настоящёмъТІ томѣ, относятся къ времени 
позднѣйшему, т. e', къ первой половинѣ XVIII столѣтія. Четыре йзъ нихъ"касаются 
фундушовыхъ 'записей^''данныхъ'церквамъ— Шшуцкои'3), ЕлбнЬкЬй''(Ші"4''#''6) 
и Христо-Рождественской въ м. Еаменцѣ ( $ 5 ) . Йзъ записей этихъ'болѣе инте
ресна подъ'Ж 3, гдѣ фундаторъ, Клепацкій староста,Аіександръ Гедеонъ Тышковскій 
даетъ1 презенту на церковь сыну настоящего своего священника, съ обѣщайіемъ изъять 
какь личноиего самого, такъ и все будущее его потомство'-Изъ своего подданства и 
инвентаря (т. е. изъ кртостнйхъ сдѣлать свободными). Изъ остальяыхъ же 
документовъ въ № 1 дѣлается заявленіе о погорѣніи въ 1724 г. Луцкаго каѳедраль-
наго костела со всѣми церковными записями; въ № 2 Каменецкій Семеновскій священ-
никъ, распредѣляя по духовному завѣщанію имущество свое между своими дѣтьмй, 
отчисляётъ 30 тыпфовъ па колокольчѵкъ' Семеновской церковной бани; в ъ № 7 
помѣщикъ Выгановскій протестует'ъ противъ другого помѣщика Сузина, которой вмѣ-
стѣ съ своими крестьянами дѣлаетъ нападенія на его земли. 

Къ Каменецкимъ дѣламъ относятся еще шесть документовъ 1589 года, напеча
танные въ отдѣлѣ Берестейскихъ поточныхъ' актовъ, подъ сдѣдующими ІШІ"2Г, 23, 
35, 41 и 56. Йзъ нихъ два — первый и послѣдній касаются Каменецкаго Семенов-
скаго священника' Леонтія Мартиновича, который понесъ двойную обиду — отъ маги
страта, который отнялъ у него домъ, и отъ Берестейскаго и Владймірскаго владыки, 
который лишплъ его Семеновскаго прихода" по' пронскамъ одной части Каменецкихъ 
мѣщанъ; владыка далъ ему листъ йа новую Берестейскую Воскресенскую церковь, но 
здѣсь не приняли его прихожане—мѣіцапе. Ъъ Ж 28 излагается жалоба Каменецкой 
мѣщанки Авдотьи —поповны Семеновской на Каменецкаго ландвойта, бургомистровъ и лавни-
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ковъ, которые постановили несправедливое рГшеніе отнять у ней домъ; когда она не 
соглашалась уступить своего дома добровольно, они вломились къ ней силою, вывели -

ее на дворъ и жестоко избили, а имущество ея разграбили. Въ Ж№ 35 и 41 идетъ 
дѣло о томъ, что двое Каменецкихъ мѣщанъ убили въ Каменцѣ одного крестьянина, 
а другаго жестоко избили; крестьяне принадлежали помѣщицѣ Костюшковой. .,. 

Къ Каменецкимъ же дѣламъ относятся и слѣдующіе три документа подъ ЖЖ127,.. 
128 и 129, явленные въ книгахъ Берестейскаго магистрата. Въ иервомъ изъ нихъ 
излагается печальная исторія цѣлаго ряда оскорблен i й и истязаній, которымъ подверг 
галъ свою мать и брата Каменецкій бургомистръ, a внослѣдствіи войтъ—Николай Ка-
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шубнчъ. Во второмъ король Владисдавъ IY подъ зарукою 900 злотыхъ наиоминаетъ 
Каменецкому магистрату не дѣлать потворства вышепомянутому бургомистру Кашубичу 
при уклоненіи его удовлетворить претензіи мѣщанина Троцевича, такъ какъ, по жало-
бѣ ксендза, страдаетъ чрезъ это и,частный интересъмѣстнаго костела. Въпослѣднемъ 
же излагается горькая жалоба трехъ бывшихъ Каменецкихъ ландвойтовъ, двухъ бур-
•гомистровъ и другихъ лицъ на Кашубича же, который въ дѣлѣ мѣщанина Остафіе-
вича съ помянутымъ Троцевичемъ дѣладъ явное потворство первому и откладывалъ 
каждый разъ срокъ присяги, назначенный судомъ для послѣдняго, не пускалъ на су
дебное засѣданіе радцевъ и писаря и ни во что ставилъ; напоминальный листъ, по-
сланый ему Владиславомъ IY-мъ. 

Кончая этимъ наши замѣчанія о Каменецкихъ актахъ, мы должны здѣсь приба
вить, что въ разсматриваемомъ нами Y I томѣ разсѣяно еще нѣсколько небезинтере-
сныхъ документовъ, которые еще не вошли въ наше обозрѣніе и относятся къ мѣща-
намъ слѣдующихъ городовъ. Такъ подъ Je 33, стр. 49, Замостскіе мѣіцане ведутъ 
споръ съ Берестейскою таможнею: объязаны ли от платить старое мыто съ ко-
мягъ ѵли нѣтъ? Подъ ЖМ° 33, 41 и 77 (Берестейской магдебургіи) Ломазскге 
мѣщане жалуются на явное неправосудг'е своего войта—шляхтича Мартина Семятков-
скаго. Подъ Jž 12, (стр. 18, 1589 г.) Милейчицкіе мѣщане отказываются платить 
чинтовую повинность; а подъ Ж№ 44 и 54 (поточные акты, 1589 г.) жалуются на 
королевскихъ мытниковъ — евреевъ Ломазской и Володавской таможенъ, которые дѣла-
ютъ имъ великгя несправедливости при провозѣ ими своихъ товаровъ чрезъ помяну-
тыя таможни. Подъ Ж 21, (стр. 269 (1635 г.) встрѣчается указаніе, что въ Дин-
скомъ вѣсѣ вѣсовая единица камень равнялась 36 фунтамъ. ,'Подъ J6 63, стр. 330, 
король Владиславъ IT датітъ коронному стольнику Гембицкому движимое и недвижи
мое имущество Торунскаго мѣщангша радцы, которое перешло въ кородевскую 
собственность по кадуковому (выморочному) праву, при чемъ предписываетъ Бере-
стейскимъ купцамъ, чтобы они иоспѣшили уплатить новому донатаріушу то, что они 
были должны покойнику. Наконецъ, подъ M 13, стр. 19 (1589 г.) Яновицкіе мѣ-
щане отказываются платить въ королевскій скарбъ старое мыт J съ воска, соли 
и скота. 

Кончая на этомъ наше предисловіѳ къ настоящему ТІ тому актовъ, мы считаемъ 
необходимымъ присовокупить здѣсь, что въ настоящее время Виленская Археографиче
ская Еоммиссія уже приступила къ печатанію ТІІ-го тома ^своихъ трудовъ, состоя-
щаго изъ актовъ Городненскаю гродскаго суда. Единовременно съ этимъ томомъ ак
товъ Коиииссія печатаетъ писцовую книгу древняго Динскаго староства, составлен-
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' пую въ. 1566 году королевскимъ ревизоромъ Жавриномъ Войною. Книга эта выйдетъ 
единовременно въ двухъ частяхъ, изъ ЕОИХЪ.первая уже напечатана, a пёчатаніе 
второй продолжается. Подлинный — польш'й текстз настоящей книги печатается с& 
русскими переводомъ. Къ обѣимъ частямъ будетъ приложенъ алфавитный ука
затель, п:;' 

Еванъ Спрогисъ. 



I. 
АКТЫ БРЕСТСКАГО ГОРОДСКАГО СУДА. 

( и о т о ч п и к ) . 



1564 г. 
Изъ книги за 1589—1596 годы, стр. 1714—1720. 

1. Замѣна двухъ фольварковъ, причсисленныхъ къ королевскимъ имѣніямъ, 
на седо Мокраны, данное Михаилу Рощицу-Збирожскому. 

Лѣта Божого Нароженья 1589, мѣсе-
ца Декабря 8 дня. 

Передо мною Мальхеромъ Райскимъ— 
подстаростимъ Берестейскимъ, ставши 
на врадѢ панъ Олексѣй Рожчичъ-Зби-
розскій покладалъ листъ короля его 
милости Жикгимонта Августа и листъ 
другій увежчій въ справѣ своей, про-
сечи, абы, для сгубы и всякое речи при
годное, до книгъ кгродскихъ уписаны 
были, въ чомъ бачачи речь и просьбу 
его слушную, тые листы помененые, 
на врадѣ покладаные, его королевское 
милости и другій увежчій въ книги 
кгродскіе Берестейскіе уписаны есть, 
(которые вписуючи до книгъ) въ словѣ 
до слова такъ се въ собѣ маютъ: 

.Жикгимонтъ Августъ , Божою мило
стью король Польскій, и проч. Подкан-
цлерому в. кн. Литовского, маршалку 
двор.ному, старостѣ Берёстейскому и 
Кобринскому, пану ОстаФыо Воловичу, 
и на нотомъ будучимъ старостамъ Бе 
рестейскимъ. Ш т о которые два двор
цы земенина повѣту Берестейского Ми-

хна Рожчича, на име Збирозскій и 
Кгершоновицкій, въ повѣтѣ Берестей
скомъ лежачіе, зъ людьми и зо всимъ, 
яко се въ собѣ маетъ, заняты у помѣру 
чрезъ дворянина нашого Дмитра С о -
пѣгу а писаря староства Берестейско
го отъ зешлого воеводы Виленского 
пана Николая Радивила, КрищтоФа 
Кграевского; ино они, заховываючисе 
въ томъ, водлутъ уставы нашое реви--

į зорское, дали ему за то отмѣною седьг 
цо нашо въ тамошнемъ староствѣ Б е 
рестейскомъ, у волости Полѣской, на 
име Мокраны, при границы Коронной 
дежачое, зъ людьми, землями и зо вси-
ми пожитками, яко ся тое сельцо само 
въ собѣ, въ границахъ и обходахъ 
своихъ маетъ, на штожъ Сапѣга и 
Кграевскій и листъ свой дали, въ ко-
торомъ то достаточно описано. Кото
рый же передъ нами онъ покладалъ, 
бьючи намъ челомъ, абыхмо тую от-
мѣну листомъ наиіимъ ему утвердили. 
Якожъ мы, за чоломъ битьемъ, водлугъ 
листу ревизорского, при той отмѣнѣ 
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его заставивши, привильемъ нашимъ 
то ему утвердили вѣчне. Твоя бы (вѣр-
ность) листъ, пане подканцлерій, и на 
потрмь будучимъ старостомъ Пере-
стейскимъ приказуемъ, абы есте того 
сельца Мок райского замку наіпому та
мошнему не приворочаля и вь пожит
ки никоторые, зъ оного селца ирихо-
дячіе, ve вступовали и людемъ, вътомъ 
сельцы оселымъ, послушенство всякое 
ку ему чиню и велѣлп, заховываючисе 
водлугъ нотверженья нашого, на то 
ему даного. Вѣдь же, еслибы оные лю
ди, въ томъ сельцы теперь оселые, ему 
служити не хотѣли, тогды вольно имъ 
будетъ съ тыхъ кгрунтовъ за насъ го
сподаря, або нгдѣ хотѣчи, знестися. П и -
санъ у Кныпіинѣ. Лѣта Божого РІаро-
женья тысеча пятьсотъ шестдесятъ 
ссьмого, мѣсеца Августа осьмого дня. 

У того листу печать его королев
ское милости, a подпись руки тыми 
словы: Базидіусъ Древинскій писарь. 

Я Павелъ Кголишовскій — служеб-
никъ и мѣрникъ его милости пана 
Дмитра С а п ѣ г и , ревизора короля его 
милости на Подляшу, а я Лукашъ М и -
кита — служебникъ его милости пана 
КригптоФа Кграевскаго — писаря по-
житковъ староства Берестейского, зо-
знаваемъ тымъ нашимъ увяжчимъ ди-
стомъ, ижъ за росказаньемъ ихъ ми
лости пановъ нашихъ и дистомъ, пи-
Саннымъ до войта Ляховецкого, радца 
Сенчуковича и мужовъ Ляховицкихъ, 
также до лавника и мужовъ села Лу-
кого и до войта, дапниковъ и мужовъ 
Дивинскихъ, которые суграничники 
Суть зъ сельцомъ Мокраны — волости 
Полѣское,и кгды есьмо пріѣхали до сель
ца Мокранъ, давшп знати войту Ляхо-
вицкому, который до насъ пріѣхалъ. 
взявши зъ собою мужовъ зъ села Ля-
ховицкото—Федьку, Максима Наумови-

човъ, Тымоша Сол и поповича, Коиоца 
Есковича а Курила Гриневича, кото
рые, кгды пріѣхали до насъ, до Мо
кранъ, показали есьмо войту и мужомъ J 
листъ, писаны:!: до войта и мужовъ I 
Мокранскихъ, ижъ быхмо сельцо Мо- . 
краны земенину госиодарскому пану ' 
Михну Рожчицу Збирозскому, за от-
мѣну двохъ Фольварковъ его — Збероз-
ского, Кгершоновского,которые уволоки 
господарскіе забраны и до замку Бе
рестейского привернены, подали зо вси-
ми пожитками того седа — чиншами, ' 
данью медовою и увесь обрубъ того / 
сельца, змѣрявши кграницу, при до- J 
статку, при людехъ селъ приселыхъ j 
списали. И запытали есьмо на первей I 

I подданыхъ Мокранскихъ: отъкодь бы I 
се починала иета я съ кимъ границы I 
ихъ Мокранскіе? Которые вси нодда- j 
ные Мокранскіе повѣдали пету, почав- j 
ига отъ петы Осовское, врочищомъ I 
ГІеревисья, которую пету призналъ 
войтъ Дивинскій Хилимонъ Носковичъ 
а лавники Дивинскіе—Трохимъ Носко
вичъ, Мось Кононовичъ, Пронецъ Ка-
лениковичъ, а зъ Осое—Панасъ Губо-
ловичъ, Романъ Сеньковичъ и иншихъ 
немало, ижъ здавна въ покою у гра
ницы зъ мокранцы мѣшкаютъ; и отъ 
той петы границою Осовскою до гра
ницы Корунное, рѣчки Венрое; оттоль 
границою Корунною до петы Ляховец-
кое у Тютчи. Н а которую пету войтъ 
Ляховецкій звышпомененый зъ мулла
ми, при немъ написаными, поѣѣдили 
и признали. А отъ Тютчина границою < 
зъ Ляховчавы, селомъ волости Полѣз-
кое, на врочища На-Бочки, до млынца į 
Мокранского на рѣчкѣДеревенцы, до бо
лота Замыслечи, до Косина, гдѣ при
шла пета Луковская, которую пету 
признали Луковцы, тутъ же стоячи, 1 

то есть: Х о м а ОдиФоровичъ — давннкъ, 



Лецъ Овечка , Лукіянъ Грицковичъ, , 
Ж у к ъ Сенютичъ, Ю р к о Чечель. И отъ 
тое петы Косина Луковцы повѣдили 
границу свою зъ Мокраны: отъ петы у 
Косина, болотомъ надъ боромъ, межи 
Борща—наши Луковскіе, а по тое—Мо-
кранскіе, у рѣчку Клачевицу; а съ 
Клачевицы берегъ Орлею, върѣкуРаль-
кову, a рѣкою Ранковую (sic) въ озеро 
Луковское, у которомъ озерѣ повѣдили 
Луковцы двѣ тони Мокранскихъ, и вже 
дей одъ тое рѣчки Ралковы починают-
се надъ озеромъ ровы копаные Мо-
вранскіе, которыхъ здавна Мокране 
уживаютъ и зъ намѣре у границы у 
покойной живутъ. А зъ озера Луков-
ского, по Волочку на Осовцохъ, а отъ 
Осовцовъ граница зъ Заболотчаны, ко
торую признали тутъ же стоячіе, то 
есть: Сидоръ Баличь Кикоть, Нестеръ 
Аростовичъ а Бакунъ Дворяниновичъ 
и Козакъ, ижъ тутъ починаетсе намъ 
зъ Мокраны граница и идетъ до Пер-
шовыхъ, отъ Першовыхъ болотомъ надъ 
краемъ нашимъ Заболотскимъ до петы 
Осовское у мостка Перевися. И кгды 
есьмо усихъ тыхъ суграничниковъ 
селъ свышпоменеиыхъ опытали : куды 
тымъ селомъ и зъ Мокранцы граница1 

идетъ; теды тежь и подданыхъ сель
ца Мокранского, меновите имены ихъ 
выписали, то-есть, на первей: волока 
першая—Сенько а Ю р ъ Ииашковичи, 
воды чотыри, конь оденъ, другая—Во-
лосъ Корчичъ а Яцко Расевичъ, БОЛЫ 
чотыры, конь оденъ, и Хведько Пан-
ковичъ; третяя—Сидоръ а Марко К о -

, наховичи, волы четыры, коня иѣтъ; 
четвертая—Юсько Михалевичъ а А н -
тонъ Лисъ , волы три, конь одинъ; пя
тая—Федько а Ярмсшъ Дацковичи, волы 
чотыры, конь оденъ; шостая—Ивашко 
Панковичъ, волы два, конь оденъ; сё-
мая — Сенько а Хвецъ Гдадковичи, 
Иванъ Коксовичъ, волы четыры, конь 
оденъ; осьмая—Савка а Ж у к ъ Расеви-
чи, Ониско Жуковичъ, волы четыры, 
коня нѣтъ; девятая — Илько а Михно 
Максимовичи, волы два, конь оденъ; 
десятая— Тарасъ Носковичъ, волы чоты
ры, конь оденъ; одинадцатая—Юцъ а 
Максимъ Носковичи, волы чотыры, 
коневъ два. Тые вси подданые на оди-
надцати волокахъ сѣдятъ съ товари
щами и сынми своими. Повинность 
ихъ зъ волоки: цыншу платятъ по 
грошей осьмьдесятъ три. Застѣнковъ 
усихъ при томъ селѣ моркговъ сто 
тридцать. Дани медовое повинны всѣ 
давать полъ-чверта ведра. Ш т о все 
есмо по достатку списали и подданыхъ 
пану Ярошу Розчичу Збирозскому по
дали, увезали и послушными быть роз-
казали, яко пана ихъ. И на то есмо 
дали тотъ листъ нашъ увежчій подъ 
печатьми нашими, и кто умѣлъ и ру
ки свои подписалъ. Писанъ у Мокранъ, 
подло. Божого Парожеиья тысеча пять-
сотъ шестьдесятъ четвертого, мѣсеца 
Ноября двадцатого дня. У того листу 
печати двѣ прилояхены, а подписъ ру
ки тыми словы: Paweł Poliszewski rę
ką własną; Лукашъ Микита рукою 
власною. 



1588 г. 
- . Изъ кпиги-за 1589—1596 г. стр. 23—28. 

2. Духовное завѣщаніе земянина Берестейскаго повѣт Ивана Ѳѳдоровича Бѣ-
левскаго, которымъ онъ отписывает*, свэея женѣ все свое движимое имущество. 

Року 1589, мѣсеца Января 17 дня. П е 
редо мною Мальхеромъ Райскимъ—под 
старостимъ Берес'еейскимъ, ставши на 
врадѣ замку Верестейского панъ Иванъ 
Ивановичъ Волковицкій, панъ Я н ъ Г а 
вриловичъ Мутикалъскін, а панъ С т а н и 
славъ Доленговскій а панъ Василій 
Волковицкій—возный, покладали теста 
ментъ остаточной воли небощика пана 
Ивана Ѳедоровича Бѣлевскаго, за пе 
чатью его и за печатьми и съ подписы 
рукъ своихъ, призааваючи, ижъ на то 
все, што въ немъ описано есть, оста
точная воля небощиковская была, ко
торого дей они тестаменту при спра-
вованью были, просячи, абы до книгъ 
врадовыхъ уписанъ былъ. А такъ я оче г 

вистого признанья ихъ выслушавши и 
того тестаменту печатей и подписы 
рукъ у него оглядѣвщи, велѣлъ есмо 
его до книгъ врадовыхъ уписать. Ко
торый же въ словѣ до слова такъ се 
въ собѣ маетъ: 

Во имя Божое станьсе. А м е н ъ . Я Иванъ 
Федоровичъ Еѣлевскій чиню явно симъ 
моимъ тестаментомъ всѣмъ вобецъ и 
каждому зособна, кому бы то вѣдати 
належало. И ж ъ я будучи отъ Пана 
Бога навежоный великою и обложною 
хоробою, съ которой не вѣмъ, если 
живъ зостати могу, а мзючи то предъ 
собою, ижъ щто кольвекъ живо ро
дится, то умерети муситъ, а до кресу і 
замѣроного прудко бѣжитъ, прото я , J 

въ той хоробѣ моей будучи, нолецаю 
душу мою Богу Всемогущему, a тѣло 
мое грѣшное маетъ быти поховано 
при церкви святое Троицы и пророка 
Ильи, въ имѣнью его . милости пана 
Андрея Войны, подекарбича Земскаго^ 
въ Расной. Ш т о се дотычетъ дочокъ 
моихъ трохъ—Марины, Ганны, Овдо-
тьи, которые есмо сплодилъ изъ женою 
моею Ѳедорою Ѳедоровною Мутикаль-
скою, тые дочки мое—Марыну, Ганну, 
Овдотью поручаю въ опеку женѣ моей 
Ѳеодорѣ Ѳеодоровнѣ; а жона моя кому 
похочетъ, того себѣ нехай за опекуна 
возьметъ. Которымъ дочкамъ моимъ, 
тремъ—паннѣ Маринѣ, Ганнѣ,Овдотьи 
даю, дарую и симъ тестаментомъ моимъ 
остаточною волею моею отписую на 
ввно имъ сумы пѣнезей копъ шестьде-
сят'ь литовскихъ грошей, которую су
му иожичила была у мене на заставу, 
на Волковичи^ жона моя Ѳедора въ ро
ку прошломъ семьдесятъ второмъ, мѣсе-
ца Мая двадцатого дня, всею сумою 
полтараста копъ грошей литовскихъ, . 
которую копъ шестьдесятъ зъ имѣнья 
моего жена моя Ѳедора дочкамъ моимъ 
повинна будетъ вѣна дати. А остаткомъ 
тое сумы пѣнезей, которую мѣлъ есми 
заставою на имѣнію томъ Волковиц-
комъ, съ тое сумы пѣнезей полтараста 
копъ грошей, остатокъ тое сумы пѣне-
зей, деветьдесятъ копъ грошей литов
скихъ, даю, дарую и симъ тестамен-
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томъ моимъ остаточною волею моею 
отписую жонѣ моей ' Ѳеодорѣ Ѳеодоро-
внѣ, и тые листы ее. которые онамнѣ 
была дала на тую полтораста копъ, 
уморяю, касую и-остаточною волею мо
ею въ нивечъ ихъ оборочаю вѣчными 
часы, отдалаючи отъ того всѣхъ близ-
кихъ, кревныхъ и повиноватыхъ мо-
ихъ мужскаго и женскаго стану. А што 
ся дотычетъ убогой маетности моее 
рухомое и быдла, коней, шатъ и , гро
шей готовыхъ, всего риштунку моего) 
и штомъ кольвекъ въ немъ былъ въ 
дому малжонки моее, то все отъ мала, 
до велика, все женѣ моей Ѳедорѣ Ѳедо-
ровнѣ даю, дарую и симъ тестамен-
томъ моимъ- остаточною волею моею, 
отписую ей,- отдаляючи отъ того всего 
всихъ близкихъ, кревныхъ и повинова
тыхъ моихъ мужского и женского ста
ну. А што ся дотычетъ золота, сере
бра, того есмо не мѣлъ. Такъ тежъ, 
што ми люде подданные пана Войны 
винни долгу грошей, тые листы пер-
шые: Садая— мѣщанина Раіпенского, 
который ми еще не заплатилъ чоты-
рехъ грощей копъ; другій листъ Нико-
дима — поповича Рашенскаго на копу 
грошей; третій листъ Игната—мѣщани-
на Рашенскаго,—тые вси долги, за ты-
ми моими листы, позволяю, отписую 
справляти жонѣ моей Ѳедорѣ Ѳедоро-
внѣ, и тые ей дарую вѣчными часы, 
и симъ тестамеытомъ моимъ остаточ
ною волею ей отписую. Яко для дѣп-
щое вѣры и вѣдомости познымъ людемъ 

зосталымъ далъ есми сей мой теста-
ментъ жонѣ моей Ѳедорѣ Ѳедоровнѣ^ 
печатью моею припечатавши. Которую 
печать мою пану Басилю Макаровичу, 
возному повѣту-Берестейского, яко вра-
ду, заразъ до рукъ оддалъ есми. А при 
справованью сего тестамента 'sioeró 
были и сей остаточной воли моей свѣ-
доми будучи, за устного и очевистою 
прозьбою моею, печати свои приложить 
рачилИ: нанъ Янъ Гавриловичъ, панъ 
Иванъ Йвановичъ,. панъ Станиславъ 
Доленговскій, панъ Охремъ. Йвановичъ 
Волковицкій, а возный повѣту Бере-
стейского Василій Макаровичъ, а све-
щенникъ Раіпенскій отецъ Аврамъ Пан-
кратьевичъ, который, печати своей не 
маючи, руку свою подписалъ до сего 
моего тестаменту письмомъ рускимъ. 
Писанъ у Волковичѣхъ, року отъНаро-
женья С ы н а Божего тысеча пятьсотъ 
осмьдесятъ осьмого, . мѣсяца Декабря 
двадцать пятого дня. 

У того тестаменту печати приложе
ны цѣлые, а подписы рукъ тыми сло-
вы: Z a oczewisty proźbą pana lana Bie-
lewskiego, Stanisław Dolengowski ręką 
swą podpisał; за очевистою а устного 
прозьбою пана Ивана Ѳедоровича Б ѣ -
левского я Аврамъ Панкратьевиль све-
щенникъ. Расенскій, рукою вдаенонѵ 
сей тестаментъ подписалъ; я Янъ Г а 
вриловичъ Мутикальскій, за.очевистою 
прозьбою а устного пана Ивана Ѳедо-
ровича Бѣдевского рукою власною сей 
тестаментъ подписалъ. 
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589 г. 
Изъ КВНГН за 1589—1596 г . стр. 7—8. 

3. Жалоба земянина Ивана Мелешки на Красенскихъ крестьянъ земянина 
Ивана Грекова по поводу сдѣданной ими порубки дѣса. 

Писадъ и присылалъ до враду кгрод 
ского староства Берестейского, до ме-
ме Мальхера Райского — подстаростего 
Берестейского, земенинъ повѣту Бере
стейского панъ Я н ъ Мелегпко, оповѣ-
даючи на подданныхъ пана Яна Кгре-
ковыхъ — старосты Бѣльского, зъ 
имѣнья и зъ мѣстечка &го Докудов-
ского, на шіе на Грица, Х а р к а , Ярмо-
ш а а Михна Кобзниковъ, которые дей^ 
не вѣдати для которые причины, если 
за розсказаньемъ пана Кгрековымъ, 
пана своего, если теяіъ сами своею во
лею, забравшисе зъ много помощииковъ 
своихъ, дня вчерашнего девятого Ген-
варя, року теперешнего осмьдееятъ де
вятого, наѣхавши хмоцно кгвалтомъ зъ 
много помочниками своими, зобрав-
шисе на власный гай и лѣсъ Заро-
щаный имѣнья его и малжонки его 
Красенского, названный въ Толстомъ 
грудѣ, тамъже въ томъ гаю его дере
ва, на будованье годного, не малого, 

j которое се зошло на клѣти и на избу, 
грабового и ольхового, барзо много, зо 
пня сурового, кгвалтомъ порубали, а 
другое дей отвозили до домопъ своихъ. 
И кгды подданные его Красенскіе, два 
бортника тые, которые бору и гаевъ 
его Красенскихъ стерегутъ, на имя 
Хведько Грыневичъ, a другііі Иванъ 
Ш а р к о , услышавши въ томъ гаю мо-
емъ Красенскомъ тое рубанье отъ 
нихъ, прышли дей были до нихъ, пы-
таючи: для чого бы они, такъ свовол-
не и кгвалтомъ наѣхавши великою 
громадою людей, рубили тотъ гай его 
пана Мелешковъ; тогды дей они, зара-
зомъ скочивши до тыхъ бортниковъ 
его, оныхъ самыхъ безвинне, окрутне 
въ томъ же гаю его побили и порани
ли, которые заледве живо одъ нихъ 
ушли. И просилъ панъ Я н ъ Мелешко, 
абы тое оповѣданье его до книгъ вра
довыхъ было записано. Ш т о есть за
писано. 

1589 г. 
Изъ книги за 1589—1598 г. стр. 14—15. 

4. Посвидѣтѳдьствованіѳ вознымъ духовнгго завѣщгнія земянина Ивана Бѣ-
левскаго съ уничтоэвэніемъ печати послѣдняго на его гробѣ. 

Року 1589, месеца Генваря 13 дня. П е 
редо мною Мальхеромъ Райскимъ—под-
стар ос i имъ Берестейскимъ, ставши на 
врадѣ возный иовѣту Берестейского 

Василій Макаровичъ Волковицкій, о че
кисте npизналъ киитъ сознанья своего 
въ спрпвѣ нижеменоваиой, который же 
за печатью своею ку за писан ыо до 
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книгъ врадовыхъ подалъ, и такъ се въ 
собѣ маетъ: 

Я В а с и л е й Макаровичь Волковицкій, 
возный повѣту Берестейского, созна-
ваю симъ моимъ квитомъ, ижъ року 
теперь идучого осьмьдесятъ девятого, 
мѣсеца Генваря десятого дня, быломъ 
въ справе пани Ивановое Белевское 
Федоры Федоровны, кгды небощика Ива
на Белевского, мужа своего, въ Ряс -
ной ховала, тогды на ногребы пани Б ѣ -
левская оповѣдала и оказовала теста
ментъ небощика мужа своего подъ пе-
чатьми и съ подписы людей добрыхъ 
и съ подписомъ руки попа Расненского 
Аврама, которымъ тестаментомъ отпи-
салъ ей все одъ мала до велика, гро
ши готовые, быдло, кони, шаты, рыш-
тунки вси и речирухомые, такъ тежъ 
и суму на Водковичахъ копъ деветь-
десятъ, адочкамъ тромъ на вѣнотоежъ 
сумы позычоной копъ шестьдесятъ, 

которую суму позычилъ былъ ей мал-
жонце своей на Волковичи копъ пол
тораста, такъ тежъ и дочки свое—Ма-
рыцу, Ганну, Овдотью ей Федоре въ 
опеку отписалъ; а по прочитанью те
стаменту и печать есьми я возный не
бощика Ивана Белевского на гробе 
збилъ, што пани Велевская все то 
мною вознымъ и многими людми освет-
чила. А при мне на тотъ часъ были 
стороною: панъ Иванъ Федоровичъ 
Волковицкій а Я н ъ Мутикальскій. И на 
томъ далъ сей мой квитъ сознанья мо
его оповеданья пани Белевское ку 
записанью до книгъ кгродскихъ Бере
стейскихъ, подъ печатью моею. П и -
санъ у Волковичехъ, року тысеча пять-
сотъ осьмьдесятъ девятого, месеца Ген
варя одинадцатого дня. 

Которое жъ сознанье возного помене-
ного до книгъ врадовыхъ записано 
есть. 

1589 г. 
Изъ книги за 1589—1596 г., стр. 31—32. 

5. Посвидѣтѳльствованіе вознаго о побояхъ, иржчиненныхъ крестья
нину Михаилу Ракутѣ крестьяниномъ Симона Свирскаго Га-

цемъ Свордаевичемъ. 

Року 1589, месеца Генваря 14 дня. 
Передо мною Мальхеромъ Райскимъ, 

подстаростимъ Береетейскимъ, ставши 
на враде возный повету Берестейско
го Павелъ Розчичъ, очевисте призналъ 
квитъ сознанья своего въ справе ни-
жейменованой, который же за печатью 
своею ку ааииешъю до книгъ врадо
выхъ иодалъ, и т а и , се въ собе маетъ: 

Я Паведъ Рожчишь Збероаскій воз
ный повету Берестейского, совіаваю 

тымъ моимъ квитомъ, ижъ въ року 
теперещнемъ тысеча пятьсотъ осмь-
десятъ девятого, месеца Генваря два-
надцатого дня, быломъ въ справе зе-
мянки повету Берестейского, пани Пав-
довое Подаровское Ганнж Гайковны, 
за оказаньемъ врадиика пани Подаров
ское Александра Громницкого, ижъ 
якобы въ томъ же року ввышмено-
ваномъ, тогожъ месеца одинадцатого 
дня, подданый ©го' милости пана Ви-
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леньского державцы пана СымонаСвир-
ского, села Веленското, на имя неякій 
Г а ц ъ Скордаевичъ и зъ сынами своими, 
нашедши ночнымъ обычаемъ на домъ 
поддан ого пани Павловое Подаровское, 
панее его, на-име до Михна Ракуты, 
тамъже дей, коли того Ракута послы-
шалъ, што се они вломили до схова-
нья его, того то Ракуты, тогдына под
ворье своемъ околи ночалъ,за ними бе
гучи, кликать кгвалту, тогды они, тамъ 
его поймавши, на власномъ гумнѣ его. 
и выволокши за плотъ, тамъже, на на-
возъ его, окрутне збили и змордовали. 
Якоже я возный, за оказаньемъ врадни-
ка панее Подаровское, видѣломъ въ то
го подданого панее Подаревское въ го
лове ранъ двѣ, битыхъ, крывавыхъ, 
вельми шкодливыхъ, на руцѣ правой 
рана шкодливая, за которою раною не 
вѣдаю, если будетъ рукою владать; на j 
лѣвой руцѣ видѣломъ локоть барзо опух
лый, все кіями збитый, синій, вель-

j ми шкодливый. При которомъ ихъ най-
стью того-то Гаца Скордаевича и сы-
новъ его при ономъ нашестью и при 
мордованью починили му шкодъ одного 
зъ другимъ копъ на десеть грошей. 
Которое то збитье и змордованье и вей 
шкоды повѣдилъ тотъ подданый панее 
Подаревское, на-име Михно Ракута, отъ 
подданого его милости пана Виленско-
го державцы, пана Симона Свирского, 
неякій Гацъ Скордаевичъ и зъ сынами 
своими. При которомъ оповѣданыо бы
ли при мнѣ вознымъ люде добрые, 
шляхта, врадникъ его милости пана 
подкоморого Андрей Стома. И на томъ 
я далъ тотъ мой квитъ до книгъ 
кгродскихъ Берестейскихъ. Писанъ у 
Берести, року тыееча пятьсотъ осьмь-
десятъ девятого, мѣсеца Генваря два-
надцатого дня. Которое-жъ сознанье 
возного помененого до книгъ врадо
выхъ есть записано. 

1589. 
Нзъ книги за 1589—1596 г., стр. 16—18. 

6. Поевидѣтельствованіе вознаго о неповияов зні и Костомолотскихъ 
крестьянъ своему арендатору Очастному Яновичу. 

Року 1589, мѣсеца Генваря 13 дня. Я Костентинъ Михайловичъ Неио-
Передо мною Мальхеромъ Райскимъ— , койчицкій—возный повѣту Берестей-

подстаростимъ Берестейскимъ, ставши į ского сознаваю симъ квитомъ моимъ, 
на врадѣ возный повету Берестейского i ижъ въ року теперь идучомъ тысеча 
Костентинъ Михайловичъ Непокойчиц- , пятьсотъ осьмьдесятъ осьмомъ, мѣсеца 
кій. очевисте призналъ квитъ со- j Декабря третего дня, быломъ въ спра-
знанья своего въ справѣ нижейменова- į вѣ мѣщанияа Берестейского пана Щ а с -
ной, который же за печатью своею ку j ного Яновича — арендатора Костомо-
замисанью до книгъ врадовыхъ подалъ, лотского, который мною вознымъ и сто-
и такъ се въ собѣ маетъ: роною людьми добрыми, шляхтою, при 



мнѣ будучими, паномъ Миколаемъ а 
Юріемъ Кголимонтами—земяны повѣ-
ту Берестейского, пришедши до кляпі-
тора Светоей Троицы, тутъ у Бере-
сти, тамъ пана Войтѣха Боровского— 
пріятеля зосланого отъ князя Шимона 
Линешевского — доктора провинціала, 
преора Берестейского, при мнѣ воз-
номъ и сторонѣ шляхтѣ, помененый 
Щ а с н ы й Яновичъ домовлялсе у поме-
неного пана Боровского, яко пріятеля 
зосланого князя провинціалова, абы 
онъ водлѣ жалобы его a обѣтницы ли-
стовное князя провинціаловы учинилъ 
ему скутечную справедливость съ под
даныхъ его Костомолотскихъ, на имя 
Сенька Темниковича и иныхъ всѣхъ 
бунтовниковъ, на оповѣданью и жало-
бѣ его меновите описаныхъ, ижъ они 
недавними часы его самого Щасного и 
слугъ его тамъ въ Костомолотѣхъ поз-
біяли и поранили и зельживость на тотъ 
часъ пану своему вырадили и огурив-
шисе, ажъ до того часу подданства и по-
слушенства повинного, яко винни, ему 
не отдаютъ и роботъ не полнятъ. П о -
аіененый панъ Войтѣхъ Воровскій по-
вѣдилъ на тое упоминанье Щасного , ижъ 
онъ ему справедливости съ тыхъ под
дан ныхъ Костомолотскихъ чинити не 
можетъ: бо дсй ихъ въ моцы своей не 
маіо, хотяжъ дей естемъ иосланый отъ 
князя провинціала. Ш т о помененый 
Щ а с н ы й Яновичъ мною вознымъ и тою 
стороною шляхтою свѣтчидъ, ижъ въ 
мѣсто учиненьясправедливости отъ кня- į 
зя нровинціала черезъ того пріятеля Į 
его пана Боровского, тымъ большей J 
подданным* Костомолотскимъ иобла-1 
жанья и отухи нротиво нему межи po- j 
комъ держаиья аренды его додано,— į 

Ікгдыжъ дей за прыбытьемъ того па
на Боровского тамъ до Костомодотъ 
мѣсеца Декабря двадцатого дня, въ ро
ку нынѣшнемъ, вей подданные Ко-
стомолотскіе аренды его не почали 
его Щасного слухати, ани послушны 
быть, и овшемъ еще такъ, яко 
почали отповѣди и ПОФЭЛКИ на здо
ровье его чинять, такъ Костомолот-
цы, яко И нѣкоторые пріятели того 
пана Боровского и князя провинціа-
ловы, грозячисе его забить, або якую 
лезкгость ему вырадить. З а которымъ 
таковымъ неповстягненьемъ своей во
ли и неучиненьемъ справедливости 
отъ князя провинціала съ тыхъ К о -
стомолотцовъ й незастягненьемъ ихъ, 
помененый Щ а с н ы й менуючи собѣ не
малые шкоды въ той арендѣ, котороей 
менуючи большъ съ тоей причины са
мого князя провинціаловы держать, а 
менуюч% себѣ въ томъ отъ него межи 
рокомъ значную быть переказу и шко
ду не малую, надъ листъ опись его 
арендовный и заруки въ немъ описа-
ные удѣланую, ижъ тое аренды и под
даныхъ Костомолотскихъ уепокоити и 
завстягнути справедливости учине-
ньемъ нехотѣлъ, мною вознымъ п по-
мененою стороною шляхтою свѣтчилъ, 
варуючи собѣ зъ нимъ, часу своего о 
заруку и о вшелякіе шкоды, за тымъ 
поднятые мовити. Якожъ того сознанья 
моего я возный помененый даломъ сей 
мой квитъ ку записанью до книгъ 
кгродекихъ, подъ печатью моею. Писанъ 
у Берести, року и дня вышейпомено-
ваного. Которое то сознанье возного 
номененого до книгъ врадовыхъ есть 
записано. 

2* 
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1589 г. 
Изъ книги за 1589—1596 годы, стр. 39—40. 

7. Жадоба земянина Ѳедора ВагановсЕаго на эемянина Николая Бо
гушевича Горновскаго по поводу произведеннаго симъ посдѣднимъ 
грабежа въ его Еомарницкой мельницѣ, на р. Полвѣ, и сояикенія са

мой мельницы. 

Року 1589, месеца Генваря 15 дня. 
Писалъ и нрисылалъ до враду кгрод-

ского староства Берестейского, до мене 
Малхера Райского—подстаростего Б е 
рестейского, земенинъ повету Бере
стейского панъ Федоръ Вагановскій, 
оповедаючи на земенина тогожъ пове
ту пана Миколая Богушевича Горнов-
ского, ижъ дей онъ не пооднокроть 
наежжаючи кгвалтовне на млынъ его 
Комарницкій на реце Полв% споль-
ный съ паномъ Яномъ Вагановскимъ— 
еыновцомъ его. вымерки часть его 
кгвалтовне зъ оного мдына беручи,млы-
наровъ, до которыхъ дей ничого не мелъ, 
кгвалтовне беручи у везенью своемъ, 
мор до вал ъ и мордовавши ихъ съ того 
млына одогналъ. И въ тыхъ дей кгвал-
товныхъ наездехъ и мордованыо, такъ 
тежъ и одогнанью мельвиковъ съ того 
млына Еомарницкого року теперешнего 
тысеча пятьсотъ осьмьдесятъ девятого, 
месеца Генваря дня шостого, въ ночи, 
съ пятницы на суботу, за причиною 
дей пана Миколая Богушевича Горнов-

ского, тотъ млынъ его Комарницкій 
на реце Полви, спольный съ паномъ 
Яномъ Вагановскимъ, огнемъ згорелъ. 
В ъ которомъ дей млыне черезъ того 

! Миколая Горновского шкоду онъ нема
лую поднялъ, то-есть: збожья згорело 
дей въ томъ млыне, которое было за
везено до того млына для млива на 
дворную потребу, жита бочокъ двад
цать, пшеницы бочокъ десеть, солоду 
бочокъ десеть, а особливе вымерку 
збожа посполитого могло дей быть бо
чокъ зъ осьмъ. Чого всее шкоды, кото
рую онъ поднялъ одъ пана Миколая 
Богушевича Горновского, за тымъ спа-
леньемъ млына, на часть свою съ 
двохъ колъ, двесте копъ грошей, якожъ 
дей тое спаленье и шкоду свою онъ 
вознымъ повету Берестейского Яномъ 
Гуриновичомъ Токаровскимъ оказалъ 
иосведчилъ. Которое-жъ оповеданьѳ жа
лобы помененое, за прозьбою пана Фе-

I дора Вагановского, до книгъ врадовыхъ 
есть записано. 
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1589 г. 
Изъ книги за 1589—-1596 г. стр. 40. 

8. Жалоба земянина Петра Грека на королевскихъ крестьянъ, се
ла Михалки, Кіевецкои державы, по поводу порубки дерева въ его 

Кленовицкомъ лѣеу и убійства его лѣсника Сеньки Вершука. 

Року 1589, месеца Генваря/16 дня. 
Писадъ и приеылалъ до враду кгрод-

ского староства Берестейского, до ме
не Мальхера Райского—подстаростего 
Берестейского, панъ Я н ъ Кгрекъ—вра-
дникъ его княжачое милости пана 
Троцкого Бельскій, оповедавэчи и жа-
дуючи на подданныхъ короля его ми
лости державы Кіеведкое, на село все 
Михалки, ижъ дей они дня вчерашне
го четырнадцатого Генваря, въ року 
тысеча пятьсотъ осьмьдесятъ девятомъ, 
не ведати якимъ духомъ заведены, альбо 
тежъ за чіимъ росказаньемъ наехавши 
моцью, кгвалтомъ на власный боръ 
его милости, пана его м. Кленовницкій, 
шкоды немалые въ нимъ кгвалтовне 
исполненыи, тамъ же дей лесниковъ 
его милости пана его нашодши, одного 
зъ нихъ забили, на име Сенька Вершу-

ка, съ части ей милости панеи воево-
диноей Подляшскоей, которую его ми
лость панъ его заставою держитъ, а 
двохъ дей такъ барзо збили, зраниди 
и змордовади, не ведати будутъ ли жи
вы, власныхъ дей отчицовъ его милости 
пана его, найме Петра Шидку, а другого 
Я н а . Который дей кгвалтъ и забойство 
и помордованье тыхъ подданыхъ его 
мил ости пана его княжати Радивила, па
на Троцкого, и шкоды вси, черезъ тыхъ 
же подданыхъ кгвалтовне поделаные, 
не омешкалъ онъ вознымъ и стороною 
при нимъ обвести, што дей будетъ 
ширей и достаточней на его реляцеей 
доложоно. И просидъпанъ Я н ъ Кгрекъ, 
абы тое оповеданье жадобы сей до 
книгъ врадовыхъ кгродскихъ было за
писано. Ш т о есть записано. 

1589 г. 
Изъ квигв за 1589—1596 г., Стр. 55—58. 

9. Жалоба земянки Екатерины Оленской на земянку Томилу За-
ранковую по поводу отнятія послѣднею у нея крестьянъ, которыми 

она владѣла по заставному праву. 

Рову 1589, месеца Генваря 16 дня. 
Передо мною Малхеромъ Райскимъ, 

подстаростимъ Берестейскимъ, опове-
дала и жаловала на враду замку его 

королевскоей милости Берестейского зе-
мянка господарская повету Берестей
ского пана Миколаевая Оленская К а 
терина Ловинецкая на земянку тогожъ 
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повѣту Берестейского пани Ѳедоровую 
Заранковую Гербовскую Томилу Льво
вну о томъ, ижъ што дей которое 
имѣнья Именины, въповѣтѣтутошнемъ 
Берестейскомъ лежачое, маючи онавъ 
.спокойном^ ,держанью : и ,-уждванью 
своемъ, въ певной сумѣ за заддсомъ 
той. пани Зіаранковцй^ заставнымъ обыг 
чаемъ, а оного за правомъ своимъ 
отъ часу немалого держала и уживала,— 
то пакъ дей тая пани Заранковая, не 
учинивши и но уистившисе первей 
водле листу запису своего, такъ яко 
есть повинна, року теперь идучого 
осьмьдесятъ девятого, мѣсеца Генваря 
шестогонадцать дня, наславши дей 
модно, кгвалтомъ повинйого пріятеля 
своего пана Дмитра Букрабу, а при 
немъ много шшощниковъ своихъ, ко
торыхъ она сама лѣпѣй вѣдаетъ и ихъ 
знаетъ, на тое имѣнье ее Именинъ, 
тамъ дей тотъ Букраба взвышменова-
•ный, за розказаньемъ тоей пани Заран-
новоей усихъ людей, подданыхъ и за-
етавныхъ Именинскихъ, зъ моды, влад-
зы, держанья и уживанья отвялъ, и 
тамъ дей тая пани Заранковая спокой
ного держанья и уживанья кгвалтов
не, упорне и безправне выбила. А то 
дей есть меновите подданые тые, съ 
которыми ее пани Заранковая выбила: 
Х о м а Кунцовичъ, Матей Кунцовичъ, 
Гацукъ Малыщичъ, Сименъ Малыщичъ, 
Федюкъ Малыщичъ, Панасъ Иване-
вичъ, Васько Кунцовичъ, Максимъ С а в -
чичъ, Е а ц ъ Гринцевичъ, Микита Грин-
цевичъ, Вйенлей Веприкъ, 'МатШ За-
ецъ; Иванъ Литвиновйчъ, Сенько Лй-
твиновичъ, Иванъ Еоіудановичъ, С у -
пронъ Полупановичъ, Олехно Поду-
панъ, Данидо Андросовичъ^ Андрей 
Ериско, Стецукъ Максимовичъ, Иващ-
ковая Водковая вдова, Гапонъ Нани-
зовскій. Которое дей тое кгвалтовное 

выбитье съ тыхъ менованыхъ подда
ныхъ заразъ дей она водлѣ права су-
Фѣдомъ околичнымъ, шляхтѣ, людемъ 
добрымъ оповѣдала и вознымъ дей по
вету Берестейского—Якубомъ Бѣлоусо-
ви-чомъ Д«впесовекимъ оевѣтчила. К о 
торый лозный помененый, въ той спра
ве того свѣдомъ будучи, сознанья свое
го квитъ, за печатью и съ подписомъ 
руки своей, ку записаньго до книгъ 
врадовыхъ подадъ, и такъ се въ собѣ 
маетъ: 

Я Якубъ Бѣлоусовичъ Лѣпесовскій 
— возный повету Берестейского ео-
знавамъ симъ моимъ квитомъ, ижъ 
року теперь идучого тысеча пятьсотъ 
семьдесятъ девятого, мѣсеца Генваря 
шостогонадцать дня, въ именью Име
нин скомъ пани МиколаеваяОленская К а 
терина Ловенецкая оповѣдала и освѣт-
ча і а мною вознымъ, ижъ дей дня се-
годнеганего, звышмененого, пани Т о -

• мила Федоровая Заранковая, наславши 
на именье мое Именинское, которое 
дей маю отъ еежъ самое въ заставе 
у двохъ сотъ копахъ грошей и въ де-
сети копахъ грошей, внука своего па
на Дмитра Букрабу, зъ многими слу
гами и-помощниками своими, а зъ во
лею и ведомостью ее самое Зараико-
вое, подданыхъ дей моихъ, отъ ее за-
ставныхъ, усихъ огудомъ, модно и 
кгвалтомъ, зъ моды и держанья моего 
отняла, а мене зъ дей спокойного дер
жанья отъ тыхъ людей выбила и в ъ по-
слушенство дей свое Заранковая ихъ 
взяла. Якожъ зо мною вознымъ она 
Оленевая ходила до тыхъ подданыхъ 
своихъ Именинскихъ, пытаючи ихъ: 
для чого до ее панее своее на роботу 
не пошли? З ъ оныхъ подданыхъ три 
чедовѣка, именемъ Федюкъ Малыщичъ, 
другій Олюкъ Малыщичъ, третій П а 
насъ Ивацевичъ повѣдшш: ижъ дей 
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намъ пани Заранковая черезъ внука 
своего пана Дмитра Букрабу тобѣ, 
Оденская, больше послушенетва чини-
ти намъ заказала, подъ горломъ на
шимъ и маетностью нашею, и вже дей 
на роботу до тебѣ не пойдемъ. Якожъ 
она пани Оденская до себе тые люде 
передо мною вознымъ на работу выга-
няла, аде они не пошли. А первей, 
нижли до села есьмо ходили пытать 
тыхъ подданыхъ, тогды о того Букра~ 
бы но войта Х о м у Концевича присы-
лано, абы до ихъ шолъ, которого па
ни Оденская не пустила зъ двора свое
го Именинского, давши ему до рукъ 
отъ схованья своего ключи, и то повѣ-
дила пани Оденская: же дей я уже 
двѣ недѣди зъ вознымъ и зъ шляхтою 
чинила отъ пани Заранковой, еелибы 
сама и либо хто отъ ее до мене при-
быдъ шацовати будованья моего въ дво-
рѣ Именинскомъ, нижли нихто отъ ее 
не былъ, однакожъ дей панове прія-

теде мои, шляхта, люди добрые, панъ 
Сегень Здитовецкій, панъ Петръ Я к у -
бовичъ Именинскій и панъ Валентый 
Михальскій, тое усе будованье моё 
шацовали и положили дей шаііункомъ 
сорокъ копъ грошей усе будованье, 
якожъ тые люде добрые, панъ ' Оегень 
а панъ Петръ и панъ Михальскій при 
мне возномъ стороною были, кгдысьмо 
до подданыхъ съ пани О ленскою х о 
дили и при освѣдченью ее, то тежъ по-
вѣдели, же тое усе будованье пани 
Оленское у дворѣ ее Именинскимъ за 
сорокъ копъ грошей ошацовали. Кото
рого сознанья моего даломъ Миколае-
вой Оленской сей мой квитъ ку запи- : 

саиыо до кгнигъ кгродскихъ Берестей
скихъ за печатью и съ подписомъ ру
ки моее. Писанъ во Именинѣ. Кото-
рое-жъ оповѣданье жадобы пани Олен
ское и возного помененого сознанье до 
книгъ врадовыхъ есть записано. 

1589 г. 
Ізъ книги за 1589—1596 г., стр. 67—69. , 

10. Донесете вознаго о грабежѣ, произведенномъ земянкою Екате
риною Оденскою въ имѣніи Именинѣ земянки Томилы 

Заранковой. 

Року 1589, мѣсеца Генваря 20 дня. 
Передо мною Мальхеромъ Райскимъ, 

подстаростимъ Берестейскимъ,; ставши 
на врадѣ его кор. мил., возный иовѣ-
ту Берестейского Томко Токаровекій, 
очевисто прианалъ квитъ сознанья сво
его въ справѣ нижей менованой, кото
рый же за печатью своею ку записанью 
до книгъ врадовыхъ подалъ, и такъ се 
въ собѣ маетъ: 

Я Томашъ Токагровскій—-возный вое 1 

водства Берестейского ознаймую тымъ 
моимъ квитомъ, ижъ року теперь нду-
чого тысеча пятьсотъ осемьдееятъ девя1-
того, мѣсяца Генваря семогонадцать 
дня, быломъ взятый въ справѣ земянки 
господарское воеводства Берестейсйого 
панее Ѳеодоровне Заранковое Томил 
Львовны, до имѣнья ее Именииа, на 
огледанье и починенье шкодъ одъ пани 



Микрдаевое .Оленское панее Катарины 
Ловенецкое, которая тое именье зъ 
малжонкомъ своимъ мела, то. пакъ по 
ономъ року и взятью пенезей за тое 
именье тыи шкоды не малые и зни-
щенья именья розумеючи, ижъ отъ 
нее отыйдетъ починила. А такъ тогожъ 
року и дня вышемененого за ока-
заньемъ отъ пани Заранковое и войта 
Х о м ы Концевича, виделъ есьми пустокъ 
семеры, съ которыхъ пустокъ розо-
гнала а иншыхъ выпровадила. отчи-
човъ власныхъ и зъ маетностями, то 
есть,, по ономъ року взявши, пенези, 
то-есть, мен овали передо мною на-
первей: ЮсиФа пани отогнавши от-
чича самого съ сынми двема, мает
ность дей у его забрала, то-есть, пчолъ 
зъ ульями тридцать, воловъ отобрала, 
быдла рогатого, коровъ и телятъ осме-' 
ро, овецъ десетеро, грошей готовыхъ 
копъ двадцати, коней двое, кобылу съ 
жеребятемъ; Андрея Полупановича от-
чича съ сынми трема—Яцкомъ, А н -
дреемъ, Антономъ, на Поддяше дей до 
мужа своего выпровадила, въ поветъ 
Дрогичинскій, забравши маетности его 
воловъ оромыхъ пять, коровъ чотыри, 
коней трое, овецъ тридцатеро, пчолъ 
зъ ульями старыхъ двадцатеро пятеро; 
Тииоша Додупановича и зъ сынми тре
мя, тежъ отчича на Р у с ь дей выпро
вадила до мужа своего; Андрея Тимо-
шевича и зъ сынми тремя прочъ зо-
гнала ж зграбила, то-есть, грошей го
товыхъ копъ петнадцать, коровъ пять, 
воловъ чотыри и иншый спрятъ домо
вый отъ мала до велика побрала; Т и -
моша Яцковича и аъ сынми четырмя 
зграбила и прочъ согнала, волы, коро
вы, и всю маетность отъ мала до вели
ка побрала и на Поддяше выпровади

ла: Ю р к а Кузьмича и зъ сынми четыр
мя тежъ на Подляше выпроводила зо 
всею маетностью; Е в т у х а Боруковича 
и зъ сынми тремя зъ дому выгнала, 
а побрала маетность, пчолъ тридцать 
зъ ульями, старыхъ коровъ пять, во
ловъ чотыре и инше быдло усе и мает
ность поорала и попродавала; Наума 
и зъ сынми. петьми и зо всею мает
ностью прочь дей загнала; Андрея и 
зъ сынми дей петьма отчича прочь 
согнала. А особливе оповѣдили передо 
мною подданые грабежъ свой, который 
мениди, ижъ теперь учинила, по взя-
тію пенязей, а напервей: у Малычича 
воловъ два, копъ петнадцати грошей; 
у Яцыка Малышчича воловъ три, ко
рову, овса бочокъ шесть, копъ три 
грошей; у Ивана Полупановича воловъ, 
барановъ два, пчолъ тритцатеро; у Ма
ксима Яневича,коровъ двѣ, пять копъ 
грошей, барановъ три; у Супруна во
ловъ два, коровъ двѣ, копу грошей; у 
Понизовского воловъ два, корову, пять 
копъ грошей; у Олехна Полупановича 
копъ двѣ грошей, барана, яловицу. К у 
тому тежъ гай увесь менили, ижь она 
вырубала и продала на будованье год
ный и иншихъ шкодъ и спустошенья 
немало починила. Ш т о все менила со-
бе пани Заранковая шкодъ за все че-
тыри тысечи золотыхъ подьскихъ. А 
такъ я , возный, штомъ слыыгалъ, даю 
ку записанью до книгъ сей мой квитъ 
подъ моею печатью. А присемъ сторо
ною были шляхта, люди добрые, панъ 
Себестыянъ Островскій а панъ Вален
тый Кутновскій. Писанъ у Береетю, 
року тысеча пятьсотъ осьмьдесятъ девя
того, мѣсеца Генваря двадцатого дня. 
Которое сознанье возного помененого 
до книгъ врадовыхъ есть записано. 
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Изъ киигн за 1589—І58і г., стрі 65. 

11. Инвентарная запись на ІЗдупгь Ерестьянъ, выданная земяниномъ 
Николаемъ Чановицкимъ земянину Вацлаву Жардецврму. 

Року 1589, мѣсепа Генваря 29 дня. 
Передо мною Малхеромъ Райскимъ— 

подстаростимъ Береетейскимъ, ставши 
на врадѣ кгродекомъ Берестейскомъ 
панъ Миколай Чановицкій—земянинъ 
господарскій повѣту Берестейского, 
покладалъ и очевисте призналъ ре-
естръ, за печатью и подписомъ руки 
своее, и за печатью возного врадового 
Григорья Волошанина, поданья и заве
денья подданыхъ своихъ тринадцати 
во имѣнью Бакахъ , зъ грунты и зем
лями и зо вшелякими повинностями 
ихъ , зъ нихъ належачими, |пану Ва
цлаву Жардецкому въ певной суммѣ 
пенезей ве сту тридесятъ и въ че-
тырохъ копахъ грошей личбы и мо
неты Литовской, о чомъ ширей мено-
вите на томъ реестрѣ описано и доло-
жоно есть, и просилъ панъ Миколай 
Чановицкій, абы тотъ реестръ его по
мененый до книгъ врадовыхъ уписанъ 
былъ, который же, письмомъ польскимъ 
писаный, въ словѣ до слова такъ се 
въ собѣ маетъ: 

Regestr podania ludziey moich, któ-
rem zawiódł w summie pieniędzy w stu 
w pięcidziesiąt у w czotyroch kopach 
monety у l iczby. w. x . Litewskiego ie-
gomści panu Wacławowi Żardeckiemu 
przez Hrihora Wołoszina—woźnego wo-
iewodztwa Brzeskiego zawiódł, w moc 
у dzierżenie podał, człowieka trzynaście, 
z ich ziemiami у w roku tysiąc pięćset 

ośmdziesiąt'dziewiątym, miesiąca S tycz 
nia dnia wtórego, a to iest mianowicie: 
Hricz Karpelewicz a Michno Karpele-
wicz człowieków dwa, służba iedna; z 
niey powinności w każdy tydzień robo
ty dni po dwa, groszy trzydzieści siedm, 
owsa beczka iedna, miodu po saku daią, 
maią wołów soch trzy, klacz dw rie; Staś 
Zakrewski a Okzawelia Trochimicza 
człowieków dwa, służba iedna; z niey 
powinności w każdy tydzień dni po dwa 
robią, groszy dwadzieścia dziewięć, ow
sa szanki trzy daią, maią klacz trzy, wo
łów soch dwie; Ihnat Li twinowicz, służ
ba iedna; powinności w każdy tydzień 
roboty dni dwa, groszy dwadzieścia ośm, 
owsa sżanków trzy dać, ma woła у kla
cze; sŁawrisz Dmitrowicz, służba iedna, 
powinności w każdy tydzień roboty dni 
dwa, groszy dwadzieścia ośm, owsa szan
ki trzy, miodu pół saki. ma klacze dwie, 
wołów soch dwie; Fiedor Hłodzewicz, 
dzedzicz, służba iedna, powinność w każ
dy tydzień roboty dni dwa, groszy dwa
dzieścia ośm, owsa szanki trzy daie, 
ma woła у klacze; Miś Semnikowicz, 
służba iedna; powinności roboty dni po 
dwa w każdy tydzień, groszy dwadzie
ścia ośm, owsa szanki trzy, miodu puł 
saku daią, ma wołów soch dwie, klacz 
dwie; Maksim Dani łowicz , służba iedna; 
powinności roboty w każdy tydzień dni 
po dwa, groszy dwadzieścia ośm, miodu 
puł saku, owsa szanki trzy, ma wołów 

3 
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soch dwie, klacz dwie; Mikłusz <Łomo-
wicz, służba iedna; powinności roboty, 
dni po dwa w każdy tydzień, groszy 
dwadzieścia dziewięć, owsa szanki' 
trzy, ma woła iednego; Zin Bakułowicz 

"a JaeMm- Bakułowieź, tf^wlri-l^wlttko^1 

wicz , "Ш Irżey człowiek- w , s łużb ie dwie; 
z tych dwóch służb roboty dni cztery 
,w każdy. tydzień, powinności;, dąią gro
szy sześćdziesiąt, miodu saków dwa, ow

sa beczek półtory, maią klacze troie, 
wołów soch cztery. I na te m dał ten 
regestr panu Wac ławowi Zardeckiemu, 
własną moią ręką pisany, pod pieczęcią 
г а о і а д podpisem ręki mey, у pieczęcią 

("woźnego1' wy żey mienionego. 
f ' У 'rórb 1 реестру' печати двѣ, а под

пись руки тыми еловы: Mikołay C z a -
nowicki—ręką własną. 1: 

:1 ' 

1589 г. 

i -гг. ;• -'! vi ,(•.,•." 
•...:.•:>;:. • 1 - .• -:' 
• /•••••!; ' •: . 

• ' • i ; ' . • ' -: ' : ' • 

Изъ кеиги за 1589—1596: годы̂ . стр. 102, 

...tit).<f.t; 12. Заявленіе, Милейчицкаго мамѣстяика . Ивана Телятицкаго о 
явномъ неповиновении емуМилейчшгдихъ мѣщанъ при уплатѣ 
ими чмншовой повинности, согласно • королевскому уставу и рас-

поряженію владѣльца города Яда Кишки—пана Виленекаго. 

Року 1589, мѣсеца Января 29 дня. I 
Писалъ и присылалъ до враду' кгрод- ' 

екОго Староства Берестейского, до мене 
Мальхера Райского, подстаростего Бе
рестейского, намѣстникъ его милости 
ясневельмояшого пана Я н а Кишки , па
на. Виленского, Милечицкій— панъ Я н ъ 
Телятйцкій, оповѣдаючи, ШТОЯІЪ дей 
онъ, ведле листу росказанья его коро
левское милости, росказадъ былъ бур
мистру, лентвойту и мѣщаномъ Милей-
чицкимъ решту зосталую на нихъ чин
шу выдавати водле уставы его коро
левское милости и росказанья его ми
лости пана своего; а пакъ дей они, бу
дучи противни воли и росказаныо его 
королевскоей милости, за неоднокрот-

іП 1 i ' нымъ его упоминаніемъ, тоей решты 
выдавать до него, не хотѣли. И кгды дей 
онъ за таковое непослушенство, водле 
росказанья его королевскоей милости, 
взялъ былъ до везенья дворного въ ро
ку нинѣшнемъ осмьдесятъ девятомъ, мѣ-
сеца Генваря двадцать семого дня, лент-
войта тамошнего Милейчицкого Каспо-
ра Климовича, то пакъ дей войтъ Ми-
лейчицкій, панъ Я н ъ Бацевскій зъ 
бурмистромъ тамошнимъ Миколаемъ 
Устіяновичомь и зъ Онискомъ Михно-
вичомъ, раднымъ, и зо всимъ мѣстомъ 
Милечицкимъ збунтовавшисе, а заво-
лавши кгвалту и у звонокъ на ратушу 
звоиити казавши, съ бронями добыты
м и , догонявши его пана Я н а Теля-
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тыцкого въ подъ-улицы,; его дей (Само
го зшарпади и обелжили,, и тогр;.лент-
войта Каспрра Климовича у него .кгвал
товне. отняли,, не .будучи, въ томъ цр-
слушны , воли и росказанью его, коро
левскоей . милости и не хртечи тоей 
рещты, на нихъ зостадое, платить., А 
над то дей, тотъ же панъ войтъ Милейт 
чицкій, и зъ дентвойтомъ и зъ.иными 
отповѣди ипофалки на него пана Я н а 
Хелятицкого,., на, здоровье его,: на. онъ 
же часъ приславши , до него до двору 
Милейчицкаго нѣкого сдужалого паход-

ка зъ ручницою, чинили,> грозечи ему 
черезъ пего /паномъ Каепромъ Дембин-
скжмъ а паномъ старостою і Медь виц-
кимъ.; >Въ чрмъ . всеадъ бачечи онъ 
панъ .Телятицкій быть ; отъ .пана вой
та ж . помененыхъ ім&щанъ: води его 
корояевскоей.мидости. епротивенствомъ, 
за неотданьемъ рещты поміененоейу ихъ 
упоръ и непослушенство,- о ,кот.оромъ 
хотечи его милость пану ; своему, ; в ѣ -
домость дати, для отнесенья того ;его 
королевскоей милости, тое оповѣданье 
свое до книгъ врадовыхъ записать далъ. 

.-• • .-.v.!.-:.: • 1689 Г . • • • • - ' ! • • •• 

: Изъ книги за 1589—1596 годы, стр. 184. 

13. Посвидѣтельствованіе вознаго по жалобѣ екарбнаго в. кн. Лит. Лу-
каша Мамонича на Яновскихъ мѣщанъ, въ томъ, что поелѣдніе не 
платили и отказывались платить слѣдующее съ нихъ по королевско

му уставу старое мыто—съ воска, соли и скота. 

Лѣта Божого Нароженья 1589, м ѣ -
сеца Февраля 10 дня. 

Передо мноюМальхеромъРайскимъ— 
подстаростимъ Береетейскимъ, ставши 
на врадѣ возный повѣту Берестейско
го Война Логвицкій, очевисто призналъ 
квитъ сознанья своего въ справѣ ни-
жейменованой, который же за печатью 
и съ подписомъ руки своее ку запи
саны© до книгъ врадовыхъ подалъ, и 
такъ се въ собѣ маетъ: 

Я Война Логвицкій—возный повѣ-
ти Берестейского вызнаваю, ижъ въ 
року теперь идучемъ тысеча пятьсотъ 
осьмдесятъ девятомъ, мѣсеца Февраля 
девятого дня, взятый въ справѣ пана 
Лукаша Маионича-скарбного великого 
княжества Литовского, писарь его ми

лости мытный панъ Я н ъ Кгротков-
скій при мнѣ возномъ въ Яновѣ од-
далъ пану Валеріяну Ольбенцкому— 
староетѣ Яновскому листъ короля его 
милости, подъ датою въ Городнѣ, ро
ку осьмьдесятъ девятого, мѣсеца Генва
ря двадцатого дня, до его милости кня
зя Берната Матеевского—бискупа Луц-
кого и Берестейского, а въ небытно
сти его милости до старосты Яновско
го, писаный, жедаючи и напоминаю-
ч и , абы пану скарбному зъ мѣщанъ 
Яновскихъ, которыхъ бы», справца его 
реестры подалъ за мыто короля его ми
лости старое великого княжства Литов
ского заплату, справедливость и оджра-
ву вчинено. Который листъ короля есо 
милости панъ староста Яновскій, «в, 



учтивостью принявши и прочитать ка-
завши, пыталъ Григора Хотентовско-
го и радецъ Яновекихъ, при немъ бу-
дучихъ: што бы на то мовили? Они от
казали, ижъ на старое мыто николи 
тутъ въ ЯнОвѣ лрикоморка небывало 
и мыта жадного тутошные мѣщанё' не 
давали, только дей на новое : мыто, за 
добровольными позволеніемъ его мило
сти князя бискупа зешлого, тутъ етражь 
бывала. Н а што панъ Кгротковекій од-
казалъ, ижъ ее дей то ясне покажетъ 
зъ дистовъ першихъ цѣльниковъ, ко
торые Панове Яновяне маютъ, же тутъ 
и старое и новое мыто бирано, только 
просилъ, абы тые листы показали, въ ко
торыхъ кгды нѣкоторые сами мѣщане; 
читали, значитсе, ижъ въ Яновѣ но-j 
вое и старое мыто биривано. А за тымъ 
панъ Кгротковскій покладалъ передъ 
паномф старостою вылиеъ кгродскій 
Виленскій, подъ датою роду осьмьде-
сятъ оеьмого, Февраля десятого дня, 
листу господарского светое намети ко
роля его милости СтеФана, съ подпи
сей ъ руки его королевское милости, до 
книгъ кгродскихъ Виленекйхъ въведе-
ного, подъ датою въ Городнѣ, poky 
осьмьдесятъ шестого, мѣсеца Февраля 
второго дня, писаного до веихъ становъ 
вобецъ ознаймуючи, ижъ вси мыта 
старые великого княжества Литовско
го король его милость пану скарбно-
му до вѣрныхъ рукъ злецить рачилъ, 
и росказуючи, абы всюды, гдѣ бы п о : 

треба указала, прикоморковъ для мыта 
аё] боронено. Покладалъ теяіъ и дру-
гій листъ короля его милости Стефа
на, съ подписью руки господарское, 
пЩъ"датою въ Городнѣ, року осьмьде
сятъ шостого, мѣсеца Іюдя двадцать 
Четвертого дня, до небожчика его ми-
ібЪтй князя Викторина—князя биску-
пб Луцкого писаный, абы мыта коро

ля его милости старые великого княж-
ства Литовского купцы до пана скарб-
ного оддавали й прикоморокъ въ Яно-
в ѣ : для; мыта абы поступилъ. А по по-
казанью тыхъ дистовъ, панъ Кгрот-
ковскій повѣдилъ, ижъ будучи дей онъ 
у небожчика его милости князя биску
па, съ тыхъ дистовъ его королевское 
милости копей его милости давши, при 
нихъ мѣщанѣхъ заетановеные, зъ его 
милостью княземъ бискугіомъ о при
коморокъ й мыто вчинилъ, которого 
застановенья маютъ дей они Яновяне 
листъ. Которымъ листомъ, кгды дей 
онъ Кгротковскій у теперешнего его 
милости князя бискупа тутъ въ Яно-
вѣ на новое лѣто, близко прошлое, зъ 
стороны мыта былъ, они дей-бурмистръ 
и радцы Яновскіе передъ милостью 
княземъ бискупомъ вымовлялисе, ижъ 
его на .тотътчасъ при собѣ не маютъ, 
аде дей при вашей милости панъ ста
роста быть иовѣдели, просто ачъколь-
векъ дей тое постановенье в же мѣсца 
не маетъ для того, ижъ постановенье 
одъ пана скарбного потомъ Яновцомъ 
прислано и по смерти небожчика кня
зя бискупа передъ капитулою тутъ 
въ Яновѣ также и листъ пана скарб
ного до небожчика князя бискупа пи
саный, покладано и читаны были, ко
торые онъ самъ ноказовадъ; вѣдь же 
дей и тое постановенье мое нехай ука-
жутъ , кгдыжъ се на оное передъ его 
милостью княземъ бискупомъ отозва
ли, съ которого покажетъ се, одъ чого 
они мыто платйти повинны. Потомъ 
бурмистръ ЯновскіЙ показалъ тое по
становенье, въ которомъ двѣ кондиціи 
описаны суть: першая, 'абы тые, кото-
рже бы на торгъ зъ якимъ кольвекъ 
товардмъ' Йріѣжчали,' отъ іідаченья мы
та старого водьни были, абы се торги 
не псовали; другая, абы мѣщаис Янов-
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скіе водле нравъ своихъ также отъ мы
та старого вольны были; але одъ вос-
ковъ, соли и одъ быдла мыто короля 
его милости старое воддугъ уставы мыт
ное абы платили. А по прочитанью 
того пѳетаноіденья, панъ етароетаГЯнбв-
скій пыталъ ! мѣщанъ: естлибы се ; того 
постановенья держали и водлугъ него 
мыто одъ тыхъ трохъ речей платити 
были, винни? А если бы мыта платити 
не были винни, штобы за оборону на 
то мѣли? П р и чомъ се и панъ Кгрот-
ковскій домовядъ, абы право свое на 
вольность одъ старого мыта, если бы 
якое мѣли, показали. Бурмистръ Янов-
скій повѣделъ: же дей водлугъ того по-
стаповенья мыто платить повинно, але 
права жадного на вольность одъ ста
рого мыта не показалъ. А то паномъ 
старостою и мною вознымъ панъ Кгрот-
ковскій освѣтчивши домовялсе. Кгдыжъ 
дей панъ бурмистръ изъ иншими воль
ности жадное на мыто не показалъ, тог-: 
ды я заховую пану скарбному здоро
вое право, и вольное мовенье о мыто 
короля его милости одъ всякихъ ин-
шихъ товаровъ черезъ три лѣта—осьмь
десятъ шостый, осьмьдесятъ семый и 
осьмьдесятъ осьмый, черезъ н и х ъ Я н о -
вянъ задержание; кгдыяіъ се за огу-
ренстпомъ своимъ и до регестру мыт
ного вписовати не хотѣли , . а теперь 
дей, ижъ тое постановенье признава-
ютъ, прошу, абы тые, которые винни 
водле реестру, которые иольскимъ и 
яшдовскимъ письмомъ писаны поклада
ли, одъ соли мыто короля его милости 
заплатили. Бурмистръ съ другими по-
вѣдели: ижъ дей платить не будемо, бо 
бы дей то пошло въ пошлину, што дей 
беремо собѣ до его милости князя би
скупа, пана нашого. Панъ староста за 
тымъ рекъ: поневажъ дей, Панове бур

мистры постановенье тое признаваете, 
лѣпей абысте мыто короля его милости 
одъ соли, хто виненъ, водлутъ реестру 
заплатили, абы шкоды скарбу госпо-
дарскому не было, нижли дей потомъ 
большое трудности зашпватй, - онымъ 
гіереетаваючи, на* томъ- одозвалисе до 
его милости князя бискупа, чого имъ 
панъ староста не боронилъ. А панъ 
Кгротковскій на то, повѣдилъ: ижъ дей 
они. до его милости одзыватисе въ той 
речи другій разъ не могутъ, бо се пе
редъ его милостью *) только до то
го постановенья, которое при семъ быть 
менили, одзывали. большей еобѣ въ 
помочь не беручи, а. тую справу его 
милости до пріѣханья его милости од-
ложилъ, про то ижъ свовольну и 
умысльну заплату мытную пану скарб
ному зволочатъ ку великой шкодѣ па
на скарбного, протестовалсе передъ па
номъ старостою и мною вознымъ на 
бурмистра Кгрегора Хоментовского и 
Томка Цаплюка, о шкоды, ѣздечи въ 
той справѣ мытной колько разъ тутъ 
до Янова, на десеть копъ грошей ли
товскихъ, о шкоды на три лѣта за мы
то на триста копъ грошей литовскихъ, 
а особливе. за соленничое на триста 
злотыхъ иольскихъ и о шкоды до при
точен ья тоей справы на сто копъ гро
шей литовскихъ. И на то дей есьми я 
помененый возный тотъ мой квитъ 
(далъ) для записан ья до книгъ кгрод-
скихъ Берестейскихъ, за печатью моею 
и съ подписомъ руки моей. Писанъ 
у Берести, року тысеча пятьсотъ осмь-
десятъ девятого, мѣсеца Февраля деся
того дня. Которое жъ сознанье возно-
го помененого до книгъ врадовыхъ 
кгродскихъ записано есть. 

*) Несколько словъ въ подлинники вылиняло— 
нельзя вычитать. 
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14. Цосвидвтельствованіе Брестскаго вознаго о@ъ избитіи Кр угельг 
. ,: скихъ крестьянъ войтомъ Цваномъ Гулевичемъ. 

Лѣта Б о ж о г о Н а р о ж е н ь я 1 5 8 9 , ме
сеца'Февраля 21 дня. *•"•'' " 

; Передо' мною'Мальхёромъ Райскимъ, 
поДст'аростимъ Бёрестейскимѣ', ставши 
на врад-в возный ейерадъ ' воеводства 
Берестейского'—1 ТймоФёЙ' Васильёвйчъ 
Кругельекій, очёвието прйУналъ квитъ 
сознанья своего' въ справѣ' нижеймено-
ванойі который же за печатью и съ под-
писомъ руки своее ку загіисанью до 
книгъ врадовыхъ подалъ, и такъ се 
въ собѣ маетъ: " : 

Я Тимофей Васильёвйчъ Кругельскій, 
енералъ воеводства Берестейского, вы-
знаваю тымъ квитомъ, ижъ року те
перь идучого осмьдесятъ девятого, м ѣ -
сеца Февраля четвертогонадцать дня, у 
вовторокъ, заосвѣтчёньемъ уселѣ Кле-
пачохъ войта КленачовСкого Ивана 
Мартишевича, его милости пана П е 
тра Прокулеи Литвйновского, видѣломъ 
на подданныхъ Елепачовскихъ раны: у 
Ляпка у головѣ рана битая крывавая, 
рука правая и нога вельми збито, а 
въ сына его Грица нога лѣвая и хри-
бетъ побито, раны еиніе; у Евхима Кон
дратовича у головѣ рана битая, кры
вавая и хрибетъ побито; у брата его 
Максима руку правую збито и на хриб-
тѣ у трохъ мѣстахъ сино, знать же 

ударено. Именили тые подданные, ижъ 
дей насъ; билъ и поранилъ войтъ ! Г у -
лёвскій—-Иванъ : іулёвичъ у дому сво-
емъ, у сёлѣ Гулевѣ, у кЬрчмѣ^ кгды 
есьмо у него пили року теперь идучого 
осмьдесятъ девятого, мѣсеца Февраля 
дванадЦатого дня. И на тотъ дей чаСъ 
намъ шкоды стали: у Ляпка згйнуло 
дей грошей двенадцать, а сермяга за 
грошей тридцать,1 шапка за грошей 
пять, а въ сына Дей моего—грошей трид
цать, шапка за грошей пять, поясъ за 
грошей чотыри; у мене дей Евхима згй
нуло гропіей осмьдесятъ и шапка за 
грошей двадцать чотыри, сокѣрка за 
грошей шесть, а въ брата его згйнуло 
шапка за грошей двадцать чотыри. А 
на тотъ часъ при огледанью ранъ и 
повѣсти ихъ былъ при мне стороною 
земенинъ повѣту Берестейского панъ 
Григорій Кругельскій. И на томъ далъ 
войту Кленачовскому до книгъ ку за-
пису сей мой квитъ, зъмоею печатью 
и власною рукою написавши. Писанъ 
у Kpy гелю, року осмьдесятъ девятого, 
мѣсеца Февраля пятогонадцатого дня. 
Которое-жъ сознанье возного поменено
го до книгъ врадовыхъ кгродскихъ за-
нисано есть. 



' : Изъ книги за 1589—1596 г. стр. 199. 

15. Жалоба Брестскаго городничаго Андрея Львовича Горновскаго 
на земянина Андрея Пашковскаго по тому поводу, что онъ на-
слалъ своихъ слугъ на его крестьянина Ивана Харвановича, которые 

избили его самаго, его жену и; мать и пограбили его имущество. 

Лѣта Божого Нарожёнья 1589 мйсеца, 
Февраля 15 дня. ' і : J ' ' -" 

Передо мною Мальхеромъ Райскимъ—• 
подстаростимъ Верестейскймъ, жало-
валъ и огіовѣдалъ панъ Андрей Льво-
личъ Горновскій — городнйчій Бёре-
стейскій о томъ, йж'ъ дей року тепе
решнего тысёча пятьсотъ 'осьмьдесятъ 
девятого, мѢсёца Февраля тринадцатого 
дня,' уже вечоръ, его милость панъ А н 
дрей Пашковскій, наславши кгвалтомъ 
слугъ своихъ, Миколая 'n иншыхъ не 
мало слугъ и помочниковъ, на домъ 
подданного его, въ седѣ Велешницы м ѣ -
шкаючого, которого дей онъ держитъ 
въ заставѣ отъ пана Адама Войны, 
именемъ Ивана Харвановича. Тамъ 
дей, за тымъ властнымъ наелда-
ньемъ и росказаньемъ пана Пашков-

ского, тые слуги его того подданого са
мого зшарпали, жону его и матку его 
збилй, окна,'двери кгвалтовне порубали, 
посяклй, и два вола, одного чорнаго а 

'другого жъ чирвО'ного перестего, кото
рые коштовалй дей іпесть копъ грошей, 
и клячу шерстью' гнѣдую, купленную 
за копъ чотьіри, кожухъ новый бара-
ній^ купленый за копу грошей литов-

I скйхъ, сукна сермяжнаго іокоть чо-
! тырнадцать, которое дей кош'товало со
рока грошей литовскихъ, въ того дей 
подданого помененого въ дому его по
грабили и то все до двора пана Андрея 
Пашковского, до двора Велешницы от-
провадили, и просилъ, абы тое оповѣ-
данье его было до книгъ врадовыхъ 
записано. Ш т о есть записано. 

1589 г. 
Изъ книги за (589—1596 годы, стр. 224. 

16. Донеееніе Брестскаго вознаго о томъ, что онъ проюведъ оеви-
дѣтельствовашѳ мѣста, щ* стрѣльцы Полоцкаго воеводы Понятов-

скаго, изъ Шерешева, убили лося въ БѢлокбжсеой пущѣ. 

Лѣта Божого Нарожёнья 1589, м ѣ - j Передо мною Мальхеромъ Райскимъ, 
сеца Февраля 21 дня. i подстаростимъ Верестейскймъ, ставши 
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на врадѣ возный повѣту Берестейско
го, Тимофей Васильёвйчъ Кругельскій, 
очевисто призналъ квитъ сознанья сво
его въ справѣ нижейменованой, кото
рый же за печатью и съ подписомъ ру
ки своей му записанью до киШгъ вра-
-довыХъ йодалъ, и такъ се въ собѣ маетъ': 

Ш ІИМОФСЙ Ваеильсіичъ Вругелъі-
скій, енералъ воеводства Береетлйеко-
го, признавамъ тымъ моимъ квитомъ, | 
ижъ року теперь идучого осмьдесятъ j 
девятого, мѣееца Февраля піостогонад- \ 
цать дня, въ пущи короля его милости ! 
БѣловѣжскОй, подъ оступомъ Ясенемъ | 
урочйщомъ у Воротъ, за освѣтченьемъ ! 
нана лѣсничого и осочниковъ, видѣлрмъ ; 
мѣсцо, гдѣ лося забито, кровь и шерсть į 
лосиная на томъ мѣстцу лежитъ; и по-
вѣдилъ войтъ осочницкій Иванъ Пол-
тичъ и осочники другіе, ижъ дей того 
лося забили стрѣдьцы его милости па
на воеводы Полоцкого зъ Шерешова, 
съ которыхъ одного сторожа осочники 
познали — слугу его милости Понятов- * 

скаго, который одъ его милости въ 
Чепеляхъ мѣшкаетъ; которого дей лося 
забивши року теперь идучого осмьде
сятъ девятого, мѣсеца Февраля трете-
гонадцать дня, съ понѣделка на волто-
|мййь, Ш Й О Ш , кгвалтогаѣ съ пущи, съ 

і пОІдайймі-зъ Вегинее до Вешнее вы-
пр%вйДйли: и до Шерешова -тестиацомъ 
Виленскимъ одвезли до его милости 
самого пана воеводы. А на тотъ часъ 
при оповѣданью и повѣсти ихъ была 
при мнѣ сторона шляхта, люди добрые, 
земяне повѣту Берестейского, панъ 
Григорій Кругельскій а панъ Богданъ 
Волковицкій. И на томъ далъ пану лѣс-
ничему Бѣловѣзскому сесь мой квитъ 
зъ моею печатью и съ подписомъ руки 
моей ку записанью до книгъ. Писанъ 
въ Ямной, Февраля осьмогонадцать дня, 
року тысеча пятьсотъ осмьдесятъ де
вятого. Которое-жъ сознанье возного 
помененого до книгъ врадовыхъ кгрод-
скихъ записано есть. 

1589 г. 
Изъ квнгя за 1589—1596 годы, стр. 202. 

17. Жадоба Полоцкаго воеводы Николая Монвида Дорогостайекаго 
на земенина Ивана Крупицкаго по поводу похищенія поелѣднимъ 
двухъ его крестьянъ изъ села Вишней, Шерешевской державы, и 

пограбленія ихъ имущества. 

Лѣта Божого Нароженья 1589, мѣ- | Дорогостайскій— воевода Полоцкій, опо-
сеца Февраля 17 дня. j вѣдаючи, ижъ дей въ року теперь иду-

Писалъ и присылалъ до враду госпо- |чемъ тысеча Иятьсотъ осмьдесятъ де-
дарского староства Берестейского до į вятомъ, мѣсеца Февраля одинадцатого 
мене Мальхера Райского, подстаросте- дня, въ суботу, земенинъ повѣту Вере-
го Берестейского, велеможный панъ 
его милость панъ Николай Монвидъ 

стейского панъ Я н ъ Крупицкій въ м ѣ -
стѣ его королевской милости Каменцу, 



на добровольном!, торгу, подданого его 
королевское милости державы его мит 
лости Шерешовское, ; зъ седа Вишней, 
на имя Сенька, кгвалтовне а безправ-
це поймадъ зъ возомъ и зъдвѣма воб
лами, а другого дей подданого короля 
его милости съ тогожъ села Вишней ; 

Ивана Ходакова, и иныхъ речей не
мало тыхъ обѣіохъ подданыхъ. его коро
левское милости , побравши, того Сень-

ка,. н ѣ т ъ д е й вѣдрма,, якимъ рбычаемъ, 
съ тымж двѣма взявши возъ зъ дрова
ми и иныхъ не мало речей побравши, 
до дому своего отпровадилъ и до сего 
часу у : себе іжхъ держитъ. О што же-
дать рачждъ его милости панъ воево
да, абы тое оповѣданье его милости до; 
книгъ врадовыхъ записано было, што 
есть записано. 

1689 г. 
Изъ книги за 1589—1596 годы,стр. 250—251. 

18. Посвидѣтельствованіе Берестейского вознаго о томъ, что кресть
яне села Еринокъ вбили оваивъ озерѣ Грнгорія Вагановскаго и чрезъ 

то подортиди ещ ж р ш : .-, 0 . . ѵ . г ѵ : J J ) ; 

Лѣта Божого Нарожёнья 1589, ме
сеца Февраля 27 дня. 

Передо мною Мальхеромъ Райскимъ, 
подстаростимъ Верестейскймъ, ставши 
на врадѣ возный повѣту Берестейско
го— Василей Макаровичъ Волковицкій, 
очевисто призналъ квитъ сознанья свое
го въ справѣ нижеменованой, который 
же за печатью своею ку записан ью до 
книгъ врадовыхъ подадъ, и такъ се въ 
собѣ маетъ: 

Я Василей Макаровичъ Волковицкій, 
возный воеводства Берестейского, вы-
знавамъ тымъ квитомъ моимъ, ижъ 
року теперь идучого тысеча пятьсотъ 
осмьдесятъ девятого быломъ въ спра
ве его милости пана Вагановского— 
войского Веоестейского, во имѣныо его 
милости Поииквахъ, въ которомъ, за 
освѣтчевьем-ь его милости пана .вой-, 
ского,'видѣдомъ^озеро^ крторое ждетъ'. 
въ рѣжи Буга , одъ млына падщ Йемѣрк- j 

ное, йодле села коротая его А л О с т и ! 
КрйнОкъ, •' въ тёмъ ©зерѣ Ш&к£шъ- }в* 
перпгой f они паль 'одна-кісередъ то
ни убита, a дадѣй поступуючи ку гра-
ницамъ Пониковскимъ: въ трохъ мѣет-
цахъ, то-есть, въ трохъ тоняхъ вида-
ломъ палей убитыхъ оеьмь, знать ни 
для чего иншого, только на забороненье и 
перешкоженье волоченья неводу. Якожъ 
и я бачидомъ неводъ новый въ одномъ 
крылѣ зедраный и ужища новые под
раны. О которое забитье падей и о 
шдоды свое его милость панъ войскій 
даючи вину подданымъ короля его ми
лости всему селу Кринкамъ оповѣ-
дѣлъ, ижъ тые подданые дня осьмого 
мѣсеца Февраля, сего року осмьдесятъ 
девятого, кгвалтовне нашедши н а тое^ 
властное озеоо, его . мидости, пана. ;В5о-г 

никовскаго, пали побили и т арал |овц%. 
ку дереказѣ дрвеньярыбъ щщщж^%"1?: 
ды' меце возцрго, ж 3 * . tfįUįįfįį®"рщ 
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mt ^обрй мй^ поёьйшдъ' ёго милость панъ' 
войекій f пытаючй : войта Кринского: 
есть-лйзавѣдомостью его тые палй во 
властной тоня егб' 'мйлоётй побиты? 
Войтъ Крйнскій^ на ймй : ОлйФёръ, Од- : 

казалъ: ижъ ее Они у с й 'змовйвіпи зо 
всимъ : селомъ то учйнйлй," а пали на
бил*, тОлъкожъ' до битья 1 палей у пёр-
шой тони не зналъ се, а панъ войскій 
дадъ вину во всихъ забитыхъ палѣхъ. 
Чого хотечи часу своего довести ме-
нидъ пшоды собѣ быть одъ тыхъ КринЕ-
чанъ на десеть копъ грошей литов

скихъ. А на тотъ часъ прймйѣ возномъ 
были стороною шляхта, люди добрые, 
Вандавъ и Матысъ Оётровскіе. Кото-
рог»)' сознанья моего даломъ его мило
сти пану Григорью Вагановскому, вой-
скому Берестейек'ому, сееь мой листъ 
ку зайисанью до книгъ кгродскихъ подъ 
моею печатью. Пйсанъ у Береети, ро
ку осмьдесятъ девятого, мѣсеца Февра-

i ля четвёртого дня. Которое сознанье 
возного помененого до книгъ врадовыхъ 
кгродскихъ есть записано. 

1589 г. 
/ Г , ' г .. л Взъкюги за Ш э ^ - Ш б Г., етр. Зі9—322.. 

19. Донесеніе вознаго о присутетвій его на актѣ формальнаго выбора 
бургомистровъ и ратмановъ для города Берестя, при немъвсѣми сосло
виями города были выбраны: одинъ бургомирстъ «зъ стороны ля декой» 
(т. е.( польской,—римсЕО-катодической) и одинъ «зъ стороны руское» 
.(т. е. православной), а также ратманы съ той и другой стороны. 

Лѣта Божого НаройёньЙ 1589, мѣсе-; 
ца Марпа : 8 дни; ' ' ' ." 

1Передо мною Мальхеромъ Райскимъ, 
подстаростимъ Верестейскймъ, ставши 
на^враДѣ возный повѣту Верестіейско-
го Я д ъ Касперовичъ Остромечовекій, 
очевйстё призналъ квитъ сознанья 
своего в * справѣ нижёйменовайой, 
которьгй же за печатью своею ку за
писаны» до книгъ врадовыхъ подалъ, 
и т а к ъ сё къ сёб% маетъ: ' 

Я Я н ъ Каёпёровичъ Остромечов-
скій—возный йОвѣту Берстейского ėo-
знаваю тымъ моймъ кйи*омъ, ижъ року 
теперь идучого тысеча пятьсотъ осьмь
десятъ девятого, мѣсеца Жёрпа осьмого 
дня, на серёдуиденой нёдѣжипост^ тёйё-
решйёго великого у середу, быдомъ' въ 

; справѣ его милости пана Остафіяна 
Тышковича Логойского — воеводича и 
войта дѣдичного Берестейского, при 

,панѣ Я н ѣ Горновскомъ. Кгды водлугъ 
обычаю, въ мѣстѣ Берестейскомъ звы-
клого, именемъ и моцью его миіости па
па войта Берестейского елекцею оби-
ранья бурмистровъ и радецъ на рату
ш у отправовалъ, при бытности быв-
шихъ старшихъ бурмистровъ, то-есть, 
Адама Щепановича и Михаила Ропа, 
и радецъ Андрея" Хмѣльницкого, С т а 
нислава Куредевского, Я н у ш а ОлиФе-
ровича, Станислава Щенявского, Ива
на Отативки, Авкгуштына ДІпаковича, 
Щасного Яновича, также лавниковъ 
йрисягдыхъ въ кожѣ ихъ Васидья С к и -
бича —лентвойта, Андрея Олупского, 



Адама Ростка, Шимона Рудковского. 
Федора Накрайка, Максима Ждановича и 
при всихъ цехохъ и поспольству мѣ-
ста Берестейского: то на первей, засѣ-
вши мѣстцо его милости папа вой-
тово, моцью привилеевъ,, отъ ко
ролей ихъ милости Польскйхъ, пану 
войту на войтовство Берестейское ш-і 
даныхъ, и 'молью декрету недавно у 
В о з ѣ зешлого пана" нашого, годное й 
свѣтое памети, короля его милости Сте
фана, межи мѣщаны Берестейскими а 
его милостью паномъ войтомъ зъ сто
роны елекціей обиранья бурмистровъ 
учиненыхъ, казавши актъ адекцей (sic) 
записать на урадъ бурмистровскій лю
дей на то годныхъ обиралъ, на кото-
рыхъ и цѣхове зо всимъ человѣкомъ 
пана Горновского просиди, абы имъ 
людей цобожныхъ, боязнь Божую пе
редо всѣмъ маючихъ и рѣчи ихъ поспо-
литое пожиточныхъ потомужъ и радѣ 
ихъ до кола раецского моцою права его 
милости пана войта обрадъ и потвер-
дилъ и сдущный порядокъ учинидъ, 
ускаржаючисе на нѣкоторыхъ стар-
шихъ бурмистровъ о непорядокъ ихъ 
прошлый. И гды панъ Горновскій особъ 
на урадъ бурмистровскій годныхъ обе-
ралъ,цѣхове ипоспольство, выступивши' 
вси спольнѣ съ прозьбами своими, проси
ди пана Горновского, шебы имъ на тотъ 
урадъ бурмистровскій зъ стороны ляд-
щой Андрея Сдупского, а зъ стороны 
руское Я н а Бѣлковича были обраны 
и потвердидъ. Панъ Я н ъ Горновскій, 

обачивши оныхъ особъ помененыхъ 
быть на урадъ годныхъ, и за прозьбою 
цѣховъ и всего поспольства, моцью пра
ва и привилеевъ его милости пана 
ОетаФІяна Типжовича, яко войта голо
вного, такре , и., в едду^ . р к п е т у ко
роля его милости 'Ощ&шщ riįef еч^шссъ 
особъ—Андрея Слупского "jai $įįf-
ковича бурмистрами рб|»ал;Ъ ų цотвер-
дидъ- тамъ же ку нимъ до коларадецкого 
Адама іДепановича, Андрея Хмѣдьниц-
кого, Станислава Еурелевского, Щ а 
сного Яновича, Кгрегора Кучковского, 

j Августина Шпаковича, еъ стороны 
мѣстской, тоюжъ моцью и вѣрностью 
пана войтову обравши, ствердилъ,—за 
што цѣхове и все поспольство подяко-
вали; а зъ стороны руское радцами 
Михада Рона, Ивана Стативку, Доро-
ш а Тинцовича,. Демяна Ханевича обра-
ли. Которые, яко бурмистры, такъ и 
вси радцы каждый зъособна присегу 
выданьемъ роты презъ писаря войтов
ского Томаша Ропя учинили. А на тотъ 
(часъ) при мнѣ возномъ были сторо
ною шляхта, люде добрые, Ю р і й Г о -
зіюшъ а КриштоФЪ Томковичъ * Кри-
вицкій. Которого сознанья моего ку 
запису до книгъ кгродскихъ даломъ его 
милости пану ОстаФІю Тишковичу— 
воеводичу и войту Береетейскому сееь 
мой квитъ подъ" моею печатью. П и -
санъ у Берести, року осьмьдесятъ де
вятого, мѣсеца Марца осьмого дня. К о 
торое-жъ сознанье возного помененого 
до книгъ врадовыхъ есть записано. 
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20. Посзвидѣтедьствованіе вознаго въ дѣлѣ разбойничьяго нападенія 
слугъ Ивана Кишки—пана Вйленскаго, старосты Жомоитскаго и 
Берестейскаго, на людей Вдадимірскаго и Берестейскаго владыни 
Мелетія Хребтовича, въ городѣ Берёстѣ, и нанесенія имъ тяжкихъ 

ранъ острымъ оружіемъ. 

Лѣта Божого Нарожёнья 1589, мѣ-
сеца Августа 16 дня. 

Передо мною Мальхеромъ Райскимъ, 
подстаростимъ Верестейскймъ, ставши 
на врадѣ возный повѣту Берестейского 
Ѳебестіянъ Стоцкій, очевисте призналъ 
квитъ сознанья своего въ справѣ ни-
жейменованой, который же за печатью 
и съ подписомъ руки свое ку запи
саны» до книгъ врадовыхъ подалъ, и 
такъ се въ собѣ маетъ: 

Я Себестіянъ Стоцкій—возный вое-
водстваБерестейского—вызнаваютымъ 
квитомъ моимъ, ижъ року теперешне
го; тыееча пятьсотъ осьмьдесятъ девя
того, мѣсеца Августа«шостогонадцать 
дня, маючи я при собѣ сторону шля
х т у , людей добрыхъ, пана Я н а Тер-
лепкого, а пана Дугана Ильинского 
быломъ въ справѣ "его милости от
ца владыки Володимирского и Бере
стейского- отца Мелетія Хребтовича. 
«Оповѣдадъ передо мною отецъ вла
дыка, ижъ дей року теперешнего тыее
ча пятьсотъ осьмьдесятъ девятого, м ѣ -
сеца Августа четырнадцатого дня, слу
га вельможного пана его милости пана 
Я н а Кишки, пана Виденского, старо
сты Жоюитского и Берестейского, А н -
дреяшъ Зердецкій и зъ иишими слу
гами его милости а помощниками сво
ими, которыхъ они сами лѣпей знаютъ 

и прозвати ихъ вѣдаютъ, которыхъ 
было кольконаднать чловѣка, зъ роз-
маитыми бронями, эапомневши покою 
въ рѣчи-посполитой варованого, нашед-
ши моцью кгвалтовне на господу и 
слугъ его милости отца владычныхъ 
въ дому лентвойта Берестейского Ба 
сил ь я Скибича, въ рынку въ мѣстѣ 
Берестейскомъ, тамъ же въ той господѣ 
высѣкли Ф о р т к у - и ворота и повыбіяди 
оболоны въ окнахъ въ томъ дому, не-
винныхъ слугъ его милости отца вла
дычныхъ людей побили и помордовали. 
Якожъ, за оказаньемъ и заосвѣтченьемъ 
его милости, видѣдъ есьми въ той го-
сподѣ въ дому лентвойтовомъ Ф о р т к у 
и ворота высѣчоные и оболоны зъ о-
конъ повыбіяные, а слугъ его милости 
впдѣломъ раиныхъ: у пана Ивана Н е -
чаевского на руцѣ лѣвой подъ доктемъ 
ранакрывавая, шкодливая; у пана Ю р ь я 
Журавицкого видѣломъ раны двѣ, одна 
на лѣвой руцѣ рана тятая черезъ усю 
додонь, а на р у ц ѣ правой рана тятая 
кровавая; у пана Ивана Островицкого 
видѣдомъ на руцѣ дѣвой три пальцы 
шкодливе подтятые. Тые три слуги 
его милости отца владычыны меновали, 
ижъ ихъ въ дому вышейменованомъ 
дянтвойтовомъ поменеыые слуги его 
милости пана Виденского побили ж по
ранили. А особдиве его милость отецъ 
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владыка оповѣдалъ передо мною воз
нымъ, ижъ тые жь слуги его милости па
на Виленского вышейменованыетого жъ 
дня четырнадцатого мѣсеца Августа , въ 
року теперешнемъ осьмьдесятъ девя
томъ, въ мѣстѣ Берестейскомъ, поткав
ш и на добровольной дорозѣ, на улицы, 
которая идетъ отъ церкви мурованое 
въ рынокъ, служебника его милости 
отца владычиного пана Ю р ь я Василев
ского, шляхтича, почтивого чловѣка, 
невинного, покоемъ посполитомъ убес-
печоного, безъ оброны передъ домомъ 
Трохима—свещенника его милости кня
зя бискупа Луцкого, немилостиве зби-
ли, зраниди и змордовали, ледве живо
го оставили. Якожъ за оказованьемъ 
отца владыки у пана Я н а Василевского 
рану на твары съ правой стороны отъ 
у х а ажъ до губы тятую, барзо шко
дливую, за которымъ разомъ три зубы 
зъ щоки вытяты, другая рана тятая, 
барзо шкодливе, съ тоежъ стороны у 
головѣ подъ ухомъ правымъ, третяя 
рана тятая бардзо шкодливая надъ лѣ-

вымъ ухомъ на рогу головы, четвер
тая рана надъ очима на чодѣ тятая и 
на головѣ шкодливе зсѣчона, у тогожъ 
пана Василевского видѣломъ на пальцу 
правой руки тятый шкодливе, а на ру-
цѣ лѣвой палецъ середній оттятый и 
другій палецъ до половицы надтятый. 
А другого слуги его милости отца вла-
дычины—у пана Ивана Журовицкого 
видѣломъ на локтю рану тятую шко
дливе; которые раны онъ поведилъ бы-
ти сталые(?) и менилъ тое зраненье отъ 
тѣхъ же слугъ его милости пана В и 
ленского, безъ оброны, въ улицѣ, зъ 
рынку до костела идучи, ему вчине-
ное. И на томъ далъ той мой квитъ 
за моею печатью и съ подписомъ ру
ки моее власное его милости отцу вла-
дыцѣ. Писанъ у Берести, року тысеча 
пятсотъ осьмьдесятъ девятого, мѣсеца 
Августа шостогонадцать дня. Кото-
рое-жъ сознанье возного помененого до 
книгъ врадовыхъ кгродскихъ есть за
писано. 

i689 г. 
Изъ кввги за 1589—1596 г. стр. 469—473. 

21. Посвидѣтеяьствованіе Брестскаго вознаго по жалобѣ священника 
Еаменецкоі церкви Леонтія Семеновскаго на воітовско-лавнжщі 

судъ о неправильномъ завладѣніи его домомъ. 

Іѣта Вожого Нароженья тысеча пять-
сотъ осьмьдесятъ девятого, мѣсеца 
Апрѣля 20 дня. 

Передо «ною Малвхеромъ Райскимч», 
ііодетаростимъ Верестейскимъ, ставши 
на врадѣ возный повѣту Берестейского 
А&Ьксавдеръ Немѣра Кругельскій, оче-
висто признадъ квитъ сознанья своего 

въ справѣ нижей меиованое, который 
же за печатью своею ку записанью до 
книгъ врадовыхъ подалъ^ и такъ се 
въ собѣ маетъ:—Я Адександеръ HeMfc-
ра Кругельскій, возный пѳвѣту Бере
стейского, вызнаваю тымъ моимъ кви
томъ, ижъ року теперь идучомъ тыся
ча пятьсот*, осьмьдесятъ деійФОГО» • шШ* 
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сеца Марца двадцатого дня, ижъ буду
чи мнѣ въ справѣ свещенника мѣста го-
сподарского Каменецкого Леонтія Мар-
тиновича Семеновского до враду мѣет-
ского войтовского Мартина Вишнев
ского, лентвойта Каменецкого и всее 
лавипей лавниковъ Каменецкихъ: 
Грицка Мисковича, Стецана Уцевича, 
Васька Цявалу, Сенка Паилюковича, 
Оетапія Климовича, Гордѣя Скибича; 
якожъ пыталъ Леонтей передо мною во
знымъ и стороною Леонтей Мартино-
вичъ свещенникъ Оеменовскій Каме-
нецкій враду мѣстского войтовского 
Каменецкого лентвойта Мартина Виш
невского и всее лавицы его тыми сло-
вы: Пане милый враде! Пытаю вашу 
милость, въ чомъ вашмость домъ мой 
подали Коцу Борысовичу за декретомъ 
короля его милости по присезе Коцо-
вой, хотяжъ еси выписъ замковый 
передъ декретомъ покладалъ передъ 
нами врадомъ, незгодливый зъ выпи-
сомъ мѣстскимъ. О тую-жъ речь опо-
вѣданья першого Коцова тамъ было 
тобѣ тымъ выписомъ боронить передъ 
ихъ милостями паны асесорами короля 
его милости, а теперь по тому выпису 
замковомъ началъ, а пытаешь насъ о 
домъ свой, въ чомъ подали домъ твой 
есьмо черезъ лавниковъ подали, то 
есть, черезъ Грицка Мисковича, Гор-
дія Скибпча и иншихъ лавниковъ, Į 
ФлоріянаГордѣевича, писара мѣстского, j 
у десети золотыхъ польскихъ въ на-! 
везци и у шкодахъ у пятинадцать золо-
лотыхъ польскихъ, а у петидесети 
золотыхъ чирроныхъ згубныхъ, то 
есть, у полдворища Коца увезали отъ 
улицы до стѣны усвитдицу, въ номе
ру, у сѣни, у двѣ клѣти, у дазню, 
по кододязь бокомъ на всемъ томъ 
водлугъ декрету короля его милости 
присегнудъ и зложили есьмо рокъ 

свещеннику за шесть недѣль. до одданья 
сумы пенязей. Якожъ бралъ мене све
щенникъ возного на огледанье дому 
своего, съ которого дому своего передъ 
рокомъ шести недѣдь вышолъ вонъ зъ 
него за росказаньемъ врадовымъ и въ 
томъ собѣ свещенникъ Семеновскій К а -
менецкій менилъ быти шкодъ отъ вра
ду мѣстского войтовского Каменецкого 
на двѣстѣ копъ грошей Литовскихъ, и 

Į просилъ свещенникъ Семеновскій о ви-
димусъ пана Мартина—лентвойта К а 
менецкого, подъ нечатію мѣстскою, 
якъ есте и въ чо есте вашмость по
дали домъ мой. И панъ лентвойтъ Мар-
тинъ зо всею лавицою повѣдидъ: Да -
мо тобѣ, свещеннику, выписъ за тый-
деньподанья нашого въ домъ твой К о -
цеви; то панъ кгды тыйдень вышолъ 
тогожъ року осьмьдесятъ девятого, мѣ-
сеца Марца двадцать семого дня, и Л е 
онтей свещенникъ Семеновскій упоми-
налсе передо мною вознымъ, нросечи 
Мартина—лентвойта Каменецкого и ла
вниковъ о выписъ, и Мартинъ лентвойтъ 
зо всею лавицою, водлугъ декрету ко
роля его милости и водлугъ увезанья 
и поданья въдомъ свещенниковъ, того 
видимуса подъ печатью мѣстскою, яко 
се обѣцали, не выдали, указуючи на 
его милость пана войта головного К а 
менецкого. П о которомъ указованыо 
лентвойтовомъ и всего кола лавничого, 
водлугъ декрету короля его милости 
теперешнего, по присязѣКоца Борисо
вича и за поданьемъ врадовымъ дому 
моего отъ вашмость. пане враде, про
силъ Леонтей—свещенникъ Семенов-
скій, водлугъ листовъ кородевсвихъ, 
которые листы Мартинъ Вишневскій, 
лентвойтъ Каменѳцкій, передо мною 
вознымъ до уписованья до книгъ мѣст-
скихь Каменецкихъ взяли и опять мнѣ 
ихъ до рукъ моихъ оддади, переии-
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савши. И повѣдилъ Мартинъ лентвойтъ i на сторону отложивши, мнѣ до того 
Каменецкій: бо тые листы ихъ коро-
левскихъ милостей писаны у Годовахъ 
до его милости пана войта головного. 
И свещенникъ на то повѣдилъ: Его ми
лость панъ войтъ головный не возитъ 
за собою справедливости, але на мѣс-
цу ее зоставуетъ, бо вашмость, пане 
Мартине Вишневскій, на мѣстцу его 
милости лентвойтомъ Каменецкимъ. 
Якожъ за листы королевскими при быт-

часу справедливости одволоку чините 
и моихъ оповѣданій врадовыхъ не прій-
муете и пословъ на позовъ придавати 
не хочете, въ чомъ великую шкоду и 
кривду и зельживость ни отъ кого иншо-
го, одно одъ вашмость, враду отношу, 
прето и теперь передъ вознымъ и сто
роною прошу съ того адверсаріи моего 
Коца Борисовича и зъ иншихъ сусѣ-
дей своихъ о учиненіе справедливости 

ности бурмистра Каменецкого Троца ! и о приданіе посла на позовъ по сто-
Ильяшевича на ратушу просилъ све- j рону мою и день певный зложейья пра-
щенникъ Семеновскій, абы зъ лентвой- [ ва. Н а которую пѳвѣсть И питанье 
та справедливость учинилъ за то, ижъ 
мнѣ Коца Борисовича за збитье и зра-
ненье мое и за выданье и осажованье 
до замку у винѣ справедливости чини-
ти не хочетъ и зъ иншихъ, до кото-
рыхъ мнѣ потреба будетъ. И бур-
мистръ повѣдилъ тыми еловы: не 

врадъ войтовскій мѣстскій КаменеЦкій 
повѣдилъ: мы тобѣ року не складаемъ, 
ани посла придаемъ, нехай повѣдаетъ 
его милость панъ войтъ нашъ голов
ный, прибудетъ тутф . .до, Каменца, 
той тобѣ справедливость учивитъ за 
листы королевскими, бо до его мило-

нашъ то судъ бурмистровскій, але то ; сти писаны листы у Головахъ. А све-
судъ войтовскій, зъ лентвойта справед-Į щенникъ Оеменовскій тымц еловы: а 
ливость чинити жадаломъ, абы тежъ | нужъ его милость панъ войтъ, голо
ва моимъ позвомъ помененого Коца за \ вный за рокъ, або, и за кдлька ро-
зраненъе шкодливое была мнѣ учинена 
справедливость водлугъ листовъ коро-
левскихъ И о иншіе кривды на жадобу 
мою съ того Коца и зъ иншихъ до ко
го мнѣ потреба будетъ. Нижли ихъ 
маетъ яко врадъ, сусѣдомъ слоимъ 
Фодькгуючи, жалобы моее до себѣ при
ступить и напротивко позванымъ слу-
хати нехочете, што не только въ той 
справѣ моей о зраненье мое, але и о 

ковъ не будетъ тутъ до Камедна, а 
не справедливости чинити не ,хочете, 
одно повѣдаеть, што до того,, бе вы
шей лба очи не ростутъ. Которое пы-
талсе и одповѣдь зъ обоиз?;ъ сторонъ 
поданыхъ свещенникъ Семеновскій 
мною вознымъ и стороною освѣтчидъ, 
а на тотъ часъ было на ; ратушу 
шляхты немало. А при мнѣ вознымъ 
стороною были шдяхетные служебники 

иншіе справы жедьживости моей ne-1 велеможного пана его милости, пана 
редъ вами собѣ справедливости дове
сти не могу, для чого короля его мило
сти светое помяти Стефана змерлого 
и теперешнего его милости короля Ж и -
кгимонта до вашмость листы вынесъо 
скутечное учиненіе справедливости, 
которые листы королей ихъ милостей 

Северина Быковского—земенина повѣ-
ту Берестейского, панъ Станисдавъ 
Кицкій, панъ Я н ъ Бзовскій. И чого 
всего достатечне высдухавши, будучи 
добро свѣдомы, сесь мой квитъ подъ 
печатью моею сознанье ку записанью 
до книгъ кгродскихъ Берестейскихъ 
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далъ. Писанъ въ Каменцу, року осьмьде-1 ного помененого до книгъ врадовыхъ 
сятъ девятого, мѣсеца Марца двадцать | кгродскихъ есть записано, 
семого дня. < Которое-жъ сознанье воз-

: , : 1 5 8 9 г. 
Изъ квиги за 1589—1596 г., стр. 377—378. 

22. Жадоба земянина Николая Горновекаго на земянина Ѳедора Те-
дятицкагЬ, который, пользуясь его отсутствіемъ, насильственнымъ 
образомъ забралъ у него, въ Светицкомъ дворѣ, восемь копъ израз-

цовъ муравленныхъ и др. предметы. 

Року 1589, мѣсеца Апрѣля 5 дня. 
Передо мною Мальхеромъ Райскимъ, 

подстаростимъ Верестейскймъ, ставши 
на врадѣ земенинъ повѣту Берестей
ского панъ Миколай Горновскій, оповѣ-
далъ и жаловалъ на врадѣ, ижъ дей 
року теперъ идучого тысеча пятьсотъ 
осьмьдесятъ девятого, мѣсеца Марца чет
вертого дня панъ Федоръ Телятицкій, 
самъ особой) своею съ помоцниками наѣ-
хавши кгвалтовне на дворъ Светицкій, 
которого дей онъ зъ братомъ своимъ 
маетъ и держитъ въ суммѣ пенязей отъ 
пана Вагановского Яна , тамъ же дей 
въ томъ дворѣ кгвалтовне побралъ ка<&-
левъ ноливаныхъ его властныхъ копъ 
ос£мь, кождая дей копа куплена по зо-
лотыхъ пяти; етоловъ два роботы цуд-

ное, коштовали дей золотыхъ цетнад-
цать, двери одни роботы цудное, ко
штовали дей копу одну литовскую. 
Ш т о дей то все кгвалтовне панъ Фе
доръ Петровичъ Телятицкій въ небыт
ности его въ дворѣ кгвалтовне по
бралъ, и слугу его, которого дей онъ 
зоставилъ на мѣсцу своемъ у дворѣ 
въ Светичахъ, на имя Миколая Туров
ского, того дей слугу его панъ Федоръ 
Телятицкій, кгды его упоминалъ, абы 
кгвалтовне тыхъ речей звышпомене-
ныхъ не бралъ, зсоромотилъ сло-
вы неучтивыми. И просилъ панъ Гор* 
новскій, абы тое оповѣданье до книгъ 
врадовыхъ было записано, што есть 
записано. 
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1589 г. 
Изъ кпнги за 1589—1596 г., стр. 393—394. 

23. Посвидѣтедьствованіе вознаго по поводу жалобы еврея Гдѣбки Вольфовича, 
арендатора двухъ Ломазскихъ мельницъ, на мельника этихъ мельницъ Тимо-
гпа, который допустидъ въ нихъ порчу и неисправности и чрезъ то причинилъ 

еврею убытков* на 60 копъ литов. гр. 

Лѣта Божого Нарожёнья 1586, мѣсе-
ца Апрѣля 10 дня. 

Передо мною Мальхеромъ Райскимъ— 
подстаростимъ Верестейскймъ, ставши 
на врадѣ возный повѣту Берестейского 
Павелъ Пресмыцкій, очевисте призналъ 
квитъ сознанья своего в ъ о п р а в ѣ ни-
жейменованой, который же за печатью 
и съ подписомъ руки своей ку запи-
санью до книгъ врадовыхъ подалъ, и 
такъ се въ собѣ маетъ: 

Я Павелъ Лресмыцкій—возный вое
водства Берестейского, вызнавамъ тымъ 
моимъ квитомъ, ижъ року теперь иду
чого тысеча пятьсотъ осьмьдесятъ де
вятого, мѣсеца Апрѣля девятого дня, 
оповѣдалъ се и освѣтчалъ передо мною 
вознымъ Глѣбко ВОЛЬФОВИЧЪ—арендарь 
Ломазскій на млынаря Ломазского, на 
име Тимоша, ижъ онъ не направилъ 
млына на гребли Ломазской, ко
торый млынъ стоитъ у двора, и въ дру
гой мельницы коло одно злое, але на-
правное, которое коло порожнюеть отъ 
девети недѣль; а тотъ млынъ, што у 
двора, ужо стоитъ ненаправный отъ 
року. И меновалъ собѣ Глѣбко шкоды 
въ томъ ненаправяныо млына передо 
мною вознымъ, который отъ року не 

меле, сорокъ копъ литовскихъ; а што 
другое коло не мелетъ отъ десети не-
дѣль, меновалъ шкоды копъ двадцать 
литовскихъ, съ тое причины, ижъ под-
даные короля его милости и мѣщане 
Ломазскіе, ижъ до Росошскихъ млы-
новъ ѣздятъ молоть, же не маютъ гдѣ 
молоть. Якожъ я возный звышпоме-
неный, за показаньемъ и освѣтченьемъ 
Глѣбка ВольФовича, видѣломъ млынъ 
ненаправный у двора и у п у с т у . не
маешь, одно гать передъ упустомъ за
гачено хростомъ и пѣсксмъ засыпано, 
который не есть направный. А въ дру
гой млыницы видѣдомъ коло ненаправ-
ное на тойже гребли Ломазской. Ш т о 
то все мною вознымъ Гдѣбко освѣт-
чилъ на Тимоша млынаря. А на тотъ 
часъ при мнѣ возномъ были стороною 
шляхта—панъ Беняшъ Ласкій а панъ 
Миколай Сколимовскій. Я на томъ я 
возный звышпомененый даломъ тотъ 
мой квитъ ку записанью до книгъ 
кгродскихъ Берестейскихъ съ печатью 
моею и съ подписомъ руки. Писанъ 
въ Ломазѣхъ, року и дня звышпоме-
неного. Которое-жъ сознанье возного 
помененого до книгъ врадовыхъ есть 
записано. 

s 
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1589 г. 
Ииъ книги за 1589—Ш6 г. стр. 408 

24. Заявденіе земянина Аѳанасія Кудука Лазуцкаго о томъ, что изъ его се
да Вороблина въБрестскомъ повѣтѣ убѣжадъ неизв*етно куда крестьянинъ Мих-
но Ковалевичъ, съ женою, двумя сыновьями и тремя дочерьми, забравъ при 
этомъ съ собою свое движимое имущество, какъ-то лошадей, водовъ, коровъ и пр., 

Лѣта Божого Нарожёнья 1589, мѣсе-
ца Апреля 16 дня. 

Присылалъ на врадъ кгродекій замку 
Берестейского до мене Мальхера Рай-
скаго — подстаростего Берестейского, 
панъ Офанасъ К у ц у к ъ Лазуцскій бра
та своего пана Андрея Куцука , оповѣ-
даючи о томъ, ижъ дей року таперь иду
чого тысеча пятьсотъ осьмьдесятъ девя
того, мѣсеца Апреля четвертогонадцать 
дня,подданый дей ихъ пановъ Лузцкій от-
чизный и похожій зъ села Вороблина, 
въ повѣтѣ Берестейскомъ лежачого, на 
имя Михно Ковалевичъ, зъ жоною, на 
имя Настею, и зъ дѣтьми, на имя: сын-
ми—Вавришомъ и Сацомъ, и зъ дочка
ми тремя—Мелахою, Тацою и Марушою, 
также зо всею маетностью, то есть, 
дей меновите: водовъ два робочихъ— 
копъ по двѣ, коровъ три - к о п ъ по под-

трети, коней пятеро—копъ по чотыри, 
озимковъ двое годовъ по два—грошей 
по сороку, овецъ двое—грошей по полъ 
копы, гусей двое, статки домовые и 
иншіе речи маетностью ихъ немалою 
отъ нихъ дей, пановъ Лазуцкихъ, па
новъ своихъ, отъ его именья Вороблин-
ского, прочь утѣкли, збѣгли и выкотйли-
се,нѣтъ вѣдома гдѣ и до кого. И до взятья 
певнѣйшое о томъ вѣдомости заховую-
чи и варуючи собѣ о томъ, у кого бы 
се на именью тотъ подданый ихъ по-
мененый показалъ и мѣшканье, мѣдъ, 
правное мовенье панъ Лазуцкій именемъ 
брата своего пана Офанаса и всимъ 
отъ себе и всее братьи своее молодшое 
для часу пришлого просилъ, абы то 
его оповѣданье, жадоба его, до книгъ 
врадовыхъ было записано. Ш т о есть за
писано. 

1589 г. 
Ши книги за 1589—1506 г., стр. 423—433. 

25. Свидетельство возвдаеь о производств* сдѣдствія посредством* копы (коп
наго суда)- но поводу кражи, произведенной въ дом* Николая Костюпгки-Сѳ-

хновицкаго Яномъ Мочульекимъ. 

Року 1589, мѣсеца Апрѣля 18 дня. 
Передо мною Мальхеромъ Райскимъ, 

подстаростимъ Берестейсіимъ, ставши 

на врадѣ возный повѣту Берестейского 
Костентинъ Михайловичъ Нешжойчиц-
кій, очевисте призналъ квитъ сознанья 



своего въ справѣ нижейменованой, ко
торый же за печатью и съ подписомъ 
руки другого возного Я н а Казновского 
ку записанью до книгъ врадовыхъ по
далъ и такъ се въ собѣ маетъ: Я К о -
стентинъ Махайловичъ Непокойчиц-
кій—возный воеводства Берестейского, 
сознаваю тымъ моимъ квитомъ, ижъ 
року теперь идучого тысеча пятьсотъ 
осьмьдесятъ девятого, мѣсеца Апрѣля 
шостогонадцать дня, будучи мнѣ въ 
справѣ пана Миколая Костюшка С е х -
новицкого на гоненье слѣду на копи, 
врочищомъ Уградъ, о покраденьеекрын-
ки съ коморы его власное въ имѣнью 
его Сехновицкомъ, въ дворѣ, а то есть: 
менитъ быть панъ Миколай Костюшко į 
передо мною вознымъ въ той дей екрын-
цы, въ шкатулѣ, были дей листы потре
бные и мѣлъ справъ, то есть: напередъ 
листъ, ижъ што выкупилъ имѣнье П е -
лепилки у пана Павла Кричковского на 
полтораста копъ грошей, на имѣнье 
Пелепелки; ку тому мамрамъ неписа
ный, листъ подъ чотырмя печать ми, 
што дей выкупилъ онъ же панъ М и 
колай Костюшко въ того же пана П а 
вла Кричковского ; листъ еднацкій 
о розницы съ паномъ Павломъ Крич-
ковскимъ о розницы; ку тому справы 
листы съ паномъ Гржгорьемъ Костею, 
такъ тежъ и позвы, которые были по
ложены отъ пана Ивана Ш л я х т ы , два 
позвы на имѣныо его Сехновицкомъ, 
такъ тежъ и позвы положоные отъ па
на Михаила Сосновского и отъ пана 
Беняша хоружича и иншихъ еправъ 
дей не мало менитъ быть панъ Мико
лай Костюшко у той скрынцы были, 
которыхъ и стемнеть не можетъ. Е щ е 
тежъ у той же сирийцы было грошей 
готовыхъ копъ двѣетѣ литовекнхъ, и 
аожоіъ дей сребрныхъ шесть, кубковъ 
два, перстень зъ ж а б т щ о м ъ золотей, 

i и иншихъ дей речей не мало. Нижели: 
Į панъ Миколай Костюшко на той шко-
дѣ и на томъ дей слѣду, кгды въ его 
покрадено тые речи и справы, зара-> 
зомъ дей на завтрее копу и слѣдъ го-
нилъ, мѣсеца Апрѣля второгонадцать 
дня. Але я возный на двухъ слѣдахъ 
не былъ. Вѣдь-же кгдымъ былъ зъ ру
ки пана Миколаевы Костюшка, там-
же на той третей копѣ, которая была 
врочищомъ Уградъ, вся копа передо 
мною вознымъ признала: же панъ Ми
колай Костюшко слѣдъ гонилъ у сере
ду и въ пятницу, и показовадъ передъ 
нами, яко на першой копѣ, такъ и на-
другой копѣ рукавицу, которую nei той 
шкодѣ тоежъ ночи въ коморѣ нашолъ 
своей у Сехновичахъ. И кгды се вже 
на копу и зъ селъ розныхъ, такъ тежъ 
и зъ дворовъ зышли,а то-есть: за дворъ 
его милости пана Мальхера Райского 
королевскій отказывалъ Иетрукъ Ж е -
диковичъ, а за дворъ его милости па
на Федора Патея, судьи земского Бере
стейского отказъ чшннлъ подданый его 
милости Марко Човжевичъ, а зъ двора 
его милости пана Рудольфа Рудниц
кого, отказъ чинилъ Фалько Викуно-
вичъ, за дворъ его милости пана ОстаФья 
Здетовецкого, отказъ чинилъ бояринъ 
его милости Каленикъ Пучичъ , а за 
дворъ пана Ивана Данильевича шлях
ты Юсжо Колотувшчъ отказъ чинилъ, 
а зъ двора пана Лаврина Здетовецкого 
Андрей Сенковичъ Олежсіевичь отказъ 
чинилъ передъ усею копою и передо 
мною вознымъ. И то тежъ вся копа 
передо мною вознымъ вызнала: же ее 
панъ Дмитръ, ани самъ на .тыхъ двухъ 
копахъ ие становилъ, анж тыхъ , m ко- . 
го панъ Костюшко жалуетъ, а то есть, 
зъ селъ, которые на копи б ш к вогна
ны, яко на сдѣду звыклый, село его 
милости авва Федора Патея— ещѣжтш-

5* 



ского Берестейского, зъ Дремлева все 
село, то есть, Занонъ Федоровичъ а 
Грицъ Микуличъ и" иншихъ немало; 
село Степанки розныхъ пановъ, а то 
есть, пана Мальхера Райского—подста
ростего Берестейского, подданый А н 
дрей Оушко и Данило Евтуховичъ и 
инныхъ немало; съ тогожъ села его 
милости пана Марка Яцынича Андросъ 
Дорошевичъ и иншіе; съ тогожъ села его 
милости пана Рудецкого—чашника зем
ли Болынское, Стецъ Рощинка и ин
шихъ немало, все село его милости па
на Федора Патея—судьи земского Бере
стейского; зъ улицы, прозываемое Кри
вое, Петрукъ Будиловичъ и иншихъ не
мало; все село Ханки его милости па
на Марка Яцынича—Гарасимъ Волосо-
вичъ и иншихъ. немало; село все або-
яре его милости пана Мальхера Рай
ского—подстаростего Берестейского, то 
есть, Петрукъ Жедиковичъ и отъ себе 
село Блышино его милости пана Ивана 
шляхты Здетовецкое, то есть: Сидоръ 
Драчъ, Трохимъ Вакуличъ, усе село и 
иншіе; село Матіевичи его милости па
на Беняша Федюшка—хоружича Пин
ского, то-есть: Антонъ Масюковичъ, 
Евхимъ Довбенчичъ, все село; село Б а х -
ново его милости пана Лаврина Зде-
товецкого:: Олисей Лизейко, Тицъ Ме-
лашичъ и иншихъ не мало; седо пана 
Сасина Староводьского, Пилиповичъ 
Омельянъ, Солонинчичъ и иншіе; село 
Грыцевичи,подданые панаРудольФаРуд-
ницкого: Андрей Гречичъ и иншіе; село 
Грынцевичи, подданые пана ТИМОФѲЯ Т и -
шка: Максимъ Грееевичъ и иншіе; се
ло его милости пана Судино Семеновцы: 

# Мартинъ П у ж и ч ъ ж иншихъ; село па
на Федора Костюшка Сехяовицкого 
Сахновичи, то-есть: ТомашъМиколаеня, 
Степанъ Очковичъ, В акула Х о м и ч ъ , 
Дорошъ Трусеня и иншихъ немало; а 

зъ двора его милости Сехновицкого 
Федоръ Сеиютичъ отказъ чинилъ. А 
кгды се уже зышли яко за тые дворы 
звышпомененые, такъ тежъ и зъ селъ 
отказъ чинили на тую копу, яко на 

Į день шестьнастый мѣсеца Апрѣля, ро-
I ку осьмьдесятъ девятого, то вжо опослѣ 
I потомъ панъ Дмитръ Здетовецкій пріѣ-
халъ зъ многими людьми, поддаными 
своими, такъ тежъ и пріятельми, то-
есть: паномъ Миколаемъ Телятицкимъ, 
а урадникомъ владычнимъ зъ Берестья 
Симономъ Лазовскимъ, а подданые его 
пана Дмитровы Гордей и Семенъ, А н 
дрей и Лукашъ, и иншихъ немало, 
которыхъ онъ самъ имены налепей в ѣ -
даетъ. Нижели кгды пріѣхалъ, мовилъ 
тыми еловы: Мужеве, чого се есте тутъ 
зобрали а о што копуете? Ижъ што ес
те ми съ першихъ копъ указали стать, 
абыхъ самъ сталъ и гости свои поста
вилъ, и Мочульского Я н а , отожъ я и 
самъ се становлю и гости ставлю, и 
Мочульского. А потомъ, кгды панъ 
Миколай Костюшко жалобу свою п е 
редъ копою учинилъ о вылупенье ко-
моры и о згиненье съ тое коморы 
шкатулы, яко вышшей описано, а на 
потомъ рукавицу указалъ, а скоро од
но указалъ, повѣдилъ самъ панъ Дмитръ 
Здетовецкій, ижъ дей то рукавица бра-. 
та моего Мочульского, который тутъ 
же на томъ мѣсцу заразомъ тыми ело
вы мовилъ: Ж е дей то рукавица, моя : 

властная, которая дей у мене украдена, 
коли дей матка твоя зъ Сехновичъ вы
возил асе. А панъ Миколай Костюшко 
на то такъ повѣдйдъ и свѣдки ставилъ: 
же у него на Великъ-день свята Руского 
у церкви, у Микитья бачилъ у Здетов-
цахъ, а то-есть першій свѣдокъ А н 
дрей—-тивунъ его милости пана Лаври
на Здетовецкого, a другій земенинъ по-
вѣту Берестейского панъ Федоръ и панъ 
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Сегень Оебестьяновичи Богуславскіе. 
Нижели потомъ копа мовида: Чого дей 
насъ бавите? Коли вже онъ до рукави
цы призналсе, то вжоидѣлоего. А панъ 
Миколай Костюшко потомъ пана Дми-
тра пыталъ, разъ, другій и третій: ес-
либы ему пану Дмитру служилъ.? Онъ 
повѣдилъ, же минѣ не служитъ. П о 
томъ панъ Миколай Костюшко ему па
ну Дмитру оного Я н а Мочульского при-
поручадъ въ пети сотъ копахъ грошей. 
А панъ Дмитръ повѣдидъ: яко ми не 
служитъ, такъ и въ припаруцѣ его не 
пріймаю и пріймовать не хочу. Е щ е 
панъ Миколай Костюшко его пана Дми-
тра пыталъ: естлиже бы его боронить 
нехотѣлъ. Онъ панъ Дмитръ повѣдилъ, 
же его не бороню и боронить не буду, 
бо онъ маетъ пана. То пакъ панъ Ми
колай Костюшко потомъ домовлядсе, 
абы декретъ свой копный выдали. Н и 
жели копа вся на то повѣдила: Пане 
Костюшку, естлибы то былъ братъ 
нашъ мужикъ, теды бысьмы его пой
мали, а на пеньку посадили и по гро
ш у , або по два скинули; естли бысмы 
его не допыталисе, мыбысмо его наве
вали; а теперъ домышляйсе ваша ми
лость, а его поймай, а до ураду отве
зи. Нижели скоро то копа вся вымо-
вила, осветчившисе мною вознымъ и 
стороною, панъ Миколай Костюшко 
паметнымъ заложилъ копу, и оного 
Я н а Мочульского имать казалъ. А кгды 
тотъ Мочульскій то усдышалъ, же его 
имать хочуть, онъ заразомъ добывши 
шабли почалъ сѣчи и борон итися и на тотъ 
часъ яко слугу пана Миколая Костюшко-. 
вого Себестьяна Савиньского, такъ тежъ 
и его самого пана Миколая Костюшка, 
такъ тежъ и сторону пана Сегеня, такъ 
тежъ и менѣ самого возного Костенти-
на Непокойчицкого раны позадавалъ; 
а потомъ, кгды уже его поймали, тыми 

еловы тотъ то Мочульскій мовилъ: Па
не брате! пане Дмитре! Для чего я маю 
за кого терпѣти, кгдыжъ есть виннѣй-
шій? А панъ Миколай и то мною воз
нымъ свѣтчилъ и стороною. Нижели 
панъ Дмитръ уже будучи пойманого 
Мочульского на поруку просилъ. А панъ 
Костюшко на то повѣдилъ такъ: Коли 
дей ты на тотъ часъ въ припаруцѣ 
не пріймовалъ, коли я тобѣ его при-
поручалъ, теды я и тобѣ на руко-
емство его недамъ. И то тежъ панъ 
Дмитръ мовилъ и припоручалъ его въ 
петисотъ копахъ грошей, абы ему жад
ного, мордерства не чинилъ. А панъ 
Костюшко боячисе того, абы за то якое 
заруки на немъ панъ Дмитръ не пре-
зыскалъ, мене возного заразомъ до до
му своего съ тогожъ мѣсца, где копа 
была, и сторону съ тѣмъ же Яномъ 
Мочульекимъ узядъ. Ниждимъ я воз
ный, якомъ тамъ пріѣхалъ и ночовалъ 
есми у пана Миколая Костюшка въ 
одной свѣтлицы зъ нимъ паномъ Кос -
тюшкомъ и зъ нимъ Яномъ Мочуль
екимъ ночовалъ, и сторона, люди до
брые, шляхта; а панъ Костюшко ани 
жадное муки и деспектовъ ему Мочуль-
скому не задавалъ, але яко его съ копы 
взялъ, такъ и до замку отвезъ его коро
левское милости Берестейского. Але 
онъ самъ добровольце тамъже въ С е -
хновичахъ передъ нами возными и сто-* 
роною людьми добрыми призналсе тыми 
еловы: Правда дей, же шкатуду пана 
Миколая Костюшкову зъ Юркомъ, воз-
ницою пана Костюшкова, украдъ, самъ 
дей у окна того коморного стоялъ, а 
тотъ Юрко одорвавши сокерою оконницу 
и оболонушкдянную выбивши тамъ влѣзъ 
Якожъ мнѣ возному, панъ Миколай Кос
тюшко оказовалъ окно въ коморы шкля-
ное половица выбита; и мѣнитъ тотъ 
Мочудьскій передъ нами вознымиЯномъ 



Казновскимъ и Костентиномъ Непокой-
чицкимъ, же и шкатулу съ тое комо-
ры ему тотъ истый Ю р к о тому Мочуль-
скому окномъ подалъ, а самъ лѣзучи 
съ тое коморы въ окнѣ коморномъ тамъ 
завязъ; а потомъ, кгдымъ дей его рато-
валъ съ того окна, псы се на насъ ки
нули, а я дей на тотъ часъ ратуючи 
товарища своего Ю р к а рукавицу у ко-
мору упустилъ тую, которую панъ Ми
колай Костюшко покладалъ на копѣ, и 
для того есьмо ее у коморѣ отбѣгли, ижъ 
есьмо по чу ли годосъ Себестьяновъ, а 
псы се до насъ кинули. А панъ Мико
лай Костюшко нами возными и сторо
ною свѣтчилъ ку тому и то тежъ по-
вѣдилъ тотъ Мочульскій тыми словы: 
И ж ъ дей скоро до тебе припадутъ и 
схочутъ имать, ты дей боронисе, яко 
могучи, то ми чинить казадъ панъ 
Дмитръ. А ку тому передо мною воз
нымъ панъ Миколай Телятицкій упо-
миналее шабли своее у него Мочулъ-
ского, абы ему вернудъ, а панъ К о 
стюшко вернути ему не казалъ. И то 
тежъ новѣдилъ тотъ-то Я н ъ Мочуль-
скій, ижъ есьмо то учинили и до комо
ры пана Костюшковы уломившисе тотъ 
Ю р к о а я тамъ-же дей былъ запрозьбою 
пана Дмитра Здетовецкого—брата мое
го, и за прозьбою пана Миколая Теля-
тицкого и запрозьбою пана Льва Руд
ницкого и за намовою пани Костюш-
ковое, а за то все, што мы шкатулу 

украли зъ листы и што въ ней было, 
намъ коня обѣцали. И кгды есьмо тую 
шкатулу принесли, дали есьмо тымъ 
всимъ особамъ звышпомененымъ у 
дому пана Дмитра Здитовецкого и ему 
самому. А панъ Костюшко мною во
знымъ и стороною свѣтчилъ ку тому, 
ижъ што поранилъ тотъ - то Мочуль-
скій за огледаньемъ и оказаньемъ ранъ, 
то-есть, на слузѣ пана Костюшковомъ 
на Себестьяну Савиньскомъ рана на 
плечи тятая ажъ до кости, а на голо-
вѣ за ухомъ рана спухлая битая, а на 
у х у рана крывавая на правой сторонѣ, 
а на самомъ пану Костюшку ухо пра
вое сине спухлое, а на лѣвой руцѣ жу-
панъ протятъ, а на сторонѣ на пану 
Сегеню Богуславскомъ рана крывавая 
на правой руцѣ на мезиномъ пальцу, 
якожъ и мнѣ возному Непокойчицкому 
въ носъ досталосе. А при всей той 
справѣ были того добре свѣдомы буду
чи при насъ ихъ милость стороною бы
ли панъ Сегень, панъ Федоръ Себестья-
новичи Богуславскіе и панъ Василей 
Леньковичъ, и на то есьмо дали тотъ 
нашъ квитъ подъ нашими печатьми и с ъ 
подписомъ руки мене (Яна Казновско-
гописьмомъпольскимъ. Писанъ у Б е р е -
сти, року тысеча пятьсотъ осьмьдесятъ 
девятого, мѣсеца Апрѣля семогонадцать 
дня. Котороежъ сознанье возныхъ 
звышпомененыхъ до книгъ врадовыхъ 

I кгродскихъ есть записано. 
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26. Декретъ короля Сигизмунда Ш-го, оеуждающій на баницію и казнь шлях
тича Станислава Здитовецкаго за убійство слуги Трокскаго воеводы Радивияа, 

по имени Константина Букля. 

Року 1589, мѣсеца Іюня 3 дня. 
Передъ нами врадниками кгродскими 

Берестейскими, Мальхеромъ Райскимъ 
—подстаростимъ и Адамомъ Кричев-
скимъ—судьею, ставши на врадѣ панъ 
Грегорей Подчицкій — врадникъ Чор-
навчицкій ясне вельможного княжати 
на Олыцѣ и Несвѣжу и граби на Ш и д -
ловцу и Миру, пана Миколая Крипгто-
Фа Радивила, оповѣдалъ и намъ вра-
дови до рукъ отъ его милости пана 
своего ку запису до книгъ врадовыхъ 
подалъ декретъ его королевское мило
сти, сказаного на гордо и выволанье съ 
подданства его королевское милости 
великаго князства Литовского и зе
мель, ку нему приналежачихъ, С т а 
нислава Здитовецкаго—шляхты о за-
битье и замордованье пахоляти его ми
лости пана Тройского, небожчика К о -
стантина Пукля и просилъ, абы тотъ 
декретъ его королевское милости для 
вѣдомости всихъ до книгъ врадовыхъ 
уписанъ былъ, который же въ словѣ 
до слова такъ се въ собѣ маетъ: 

Жикгимонтъ третій, Божью милостью 
король польскій, и проч. Сдухали есьмо 
тое справы съ паны радами нашими 
на соймѣ теиерешнемъ, при насъ гос
подари будучими, которая приточила 
се передъ насъ за припозваньемъ отъ 
кашталяна Трокского пана Миколая 
КриштоФа Радивила—княжя на О л ы -
ц ѣ и Несвѣжу, служебника его милости! 

Станислава Здитовскаго — шляхты о то, 
ижъ тотъ помененый Здитовецкій, слу-
жачи у его милости часъ нѣкоторый и бу
дучи слугою рукодайнымъ, а потомъ от
ступивши повинности своее шляхетское 
ине наметаю чина боязнь Б о ж у ю , анина 
срокгость права посполитого, своводьне 
и непристойне, въ року недавно мину-
ломъ осьмьдесятъ осьмомъ, мѣсеца А в 
густа десятого дня, вземши передъ себе 
злыі! умысдъ, зо вторка на середу, въ 
ночи, пришедши до кгмаху, тамъ, гдѣ 
его милость мѣшканье свое мѣдъ, у две
рей покоевыхъ, при бытности его милос
ти самого, коли се вже быдъ спати по- • 
ложидъ, въ имѣнью его милости въ зам
ку Мирскомъ, похоля его милости Е о с -
тентина Пукля—чедовѣка спячого на 
ложку, здрадливе и неотповѣдне шаб-
лею на смерть забидъ и замордовадъ, 
а потомъ и самъ заразъ невѣдати гдѣ 
уѣхалъ. Н а которомъ року за тымъ 
позвомъ припалымъ тотъ обвинённый 
Станисдавъ Здитовецкій черезъ енера-
ла нашого возного дворного ку праву 
передъ насъ господаря быдъ воланъ. 
Нижли онъ за тымъ воланьемъ ни самъ 
не сталъ, такъ же никоторое вѣдомос-
ти намъ господарю и сторонѣ своей 
противной не дадъ, только отецъ того 
обвиненного, Станислава Здитовецкаго, 
Я н ъ Здитовецкій — шляхта, приповѣ-
дадъ се , зносечи позевъ зъ имѣнья сво
его Здитовя, на которымъ , тые позвы 
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по того сына, его милости пана Троц
кого покладаны были, ижъ тымъ спи-
ралъ, ижъ по того сына его яко по не-
оселого на томъ ішѣныо его власнымъ, 
до которого еще тотъ обвиненый сынъ 
его жадного права не маетъ, тые поз
вы неслушне, а не водлугъ права поло-
жоны суть , просечи, абы за учинокъ 
сынный на добрахъ его никоторая от-
права чинена не была. А стороны его 
милости пана Троцкого показовано въ 
статутѣ новомъ, который вже законъ 
моци его нашого господарского до ужи-
ванья у великомъ князствѣ Литовскомъ 
пригполъ, в:-, роздѣлѣ оденадцатомъ, 
артикулъ пятьдесять семый, и у*алу 
сойму корунаціей нашое въ року про-
шломъ осьмьдесятъ осьмомъ, въ Крако-
вѣ учиненную, ижъ слушне водлугъ 
тое науки статутовое на томъ имѣнью 
позвы покладаны были, кгдыжъ не то
го имѣнья, або кгрунтовъ позыскуютъ, 
але только виноватого для усправедли-
венья позывано ислушне на томъ имѣнью 
позвы суть положены. А ижъ помене
ный Станиславъ Здйтовецкій—шляхта 
ку росправѣ того обвиненья своего не 
становилсе, домовилсе служебникъ его 
милости пана Троцкого АдамъМархачъ, 
абы тотъ обвиненный за тотъ злый 
учинокъ свой нагорлѣ отсуженьемъ поч-
тивости каранъ былъ, водлугъ артику
лу семьнадцатого и четвертого тогожъ 
роздѣду одейадцатого. А такъ мы, на-
мовиВшиСе въ томъ зъ ихъ милостью 
панами радами нашими и узнавши тое 
положенье позву быти слушное и нрав
ное, на томъ имѣнью Здитовѣ, кгдыжъ 
не о имѣнье позывано, только для вѣ-
домости позванья на томъ имѣнью по
зовъ покладанъ, за который Ижъ се об
виненый въ такой рѣчи ку праву не 

становилъ, того Станислава Здитовско-
го — шляхту, яко непослушного права 
посполитого и зверхности нашое гос-
подарское, симъ декретомъ нашимъ за 
забойство на горло всказуемъ. И хотяж-
бы водлугъ права посполитого за тако-
вый свой злый улинокъ почтивости 
отсужонъ быти маетъ; нижели мы за 
чоломъ битьемъ и покорною прозьбою 
Я н а Здитовского—шляхты, отца его, 
срокгости права посполитого ухиляючи 
мѣсто почтивости отсуженья, съ пан
ства нашого великого князства Литов
ского и зо всихъ земъ, до его належа-
чихъ,вѣчне Станислава Здитовецкого— 
шляхту, выволываемъ, которому под-
несеньемъ листу канцелярии нашое да-
вано и ку росправѣ ужо припущено 
ужо быти не маетъ; и гдѣ бы кольвекъ 
по семъ декретѣ нашомъ близкіе и кров
ные того забитого гдѣжъ кольвекъ оно
го Станислава—шляхту пристегнули, 
тогды врадъ кождый, гдѣ будетъ при-
стигненъ, маетъ его, яко мужобуйцу, 
правомъ локонаного поймати и не чи-
нечи ему въ томъ жадное ФОЛЬКГИ, за 
симъ декретомъ нашимъ, на гордѣ ска-
рати. Ш т о про паметь до книгъ нашихъ 
канцелярскихъ есть записано, съ ко-
торыхъ и сесь декретъ подъ печатью 
нашою его милости пану Троцкому вы-
данъ есть. Писанъ у Варшавѣ, дѣта 
Божого Нароженья тысеча пятьсотъ 
осьмьдесятъ девятого, мѣсеца Априля 
осьмьогонадцать дня. 

Утого декрету печать его королевское 
милости великого князства Литовска-
го а подписъ руки его милости пана 
подканцл ера тыми еловыпрдпиеано: Левъ 
Сапѣга—подканцлерій великого княз
ства Литовского. 



1589. 
Изъ книги за 1589—1596 г., стр. 437—439. 

27. Донесеніе вознаго о присутствии его «на копѣ» (копномъ еудѣ) при допро
се земянина Яна Мочудьского, ,улигченнаго въ кражѣ вь домѣ земянина Нико

лая Костюшви-Сехновипваго. 

Року 1589, месеца А п р і л я 18 дня. 
Передо мною Мальхеромъ Райскимъ, 

подстаростимъ Верестейскймъ, ставши 
на враду возный повѣту Берестейского 
Костентинъ Михайловичъ Непокойчиц-
кій, очевисте призналъ квитъ сознанья 
своего въ справѣ нижеменованой, ко
торый же за печатью своею ку запи-
санью до кннгъ врадовыхъ подалъ, и 
такъ се въ собѣ маеть: 

Я Костентинъ Махайловичъ Непо-
койчицкій, возный повѣту Берестей
ского, зезнавамъ симъ моимъ квитомъ, 
ижъ року теперешнего осьмьдесятъ де
вятого, мѣсеца Апрѣля шестнадцатого 
дня, будучи мнѣ на копѣ, отъ пана Ми
колая Костюшки забраный, врочищомъ 
на Градахъ, и кгды ку той копѣ пріѣхалъ, 
земенинъ повѣту Берестейского панъ 
Дмитръ Семеновичъ Здетовецкій мо-
видъ до пана Костюшки тыми словы: 
Ото дей подданые мои вси и я самъ и 
гости мои! нехай се тобѣ въ той шко-
дѣ твоей справуютъ. Якожъ при немъ 
пану Дмитру и панъ Янъ Мочульскій 
прі&хадъ, до которого мовилъ Костюш
ко: ото дей то мой здодѣй, и рукави
цу крайчоную чирвоную съ кишени 
вынявши повѣдилъ: Чія дей то рука-' 
вица? А йанъ Я н ъ Мочульскій повѣ-
дилъ: Моя дей то рукавица, у мене дей 
тая рукавица згибла еще тотъ часъ, 
коли матка твоя пани ЯодеяМй&омак 
изъ Сехновичъ се вивоживала, але дей 

я тобѣ не есть жаднымъ шкодникомъ 
и готовъ ся есьми тобѣ въ томъ во 
всемъ усправедливити, а наветъ дей 
готовъ есьми на томъ приеегнути, и 
повѣдилъ: ижъ дей я тое ночи, которое 
се тобѣ повѣдаешь шкода стала, и тутъ 
не былъ, алемъ ночовалъ съ сыномъ 
пана Дмитровымъ у подданыхъ пани 
Володковичовое въ Чемерохъ. А панъ 
Костюшко повѣдилъ до пана Дмитра: 
Ото дей я тобѣ его припоручаю въ пе-
тисотъ копахъ грошей. А панъ Дмитръ 
повѣдилъ: Нашто дей ты мнѣ его при-
поручаешь, кгдыже се вонъ тобѣ заразъ 
хочетъ усцраведливить и всправедлива-
етъ. А панъ Костюшко на то ничого 
не дбаючи, што се онъ справдятй х о -
тѣлъ, але за разомъ заволавши на ко
пу и на подданыхъ своихъ, такъ тежч* 
на слугъ и пріятелей своихъ, абы Яна 
Мочудьского яко здодѣя его имали и 
били и забили. А потомъ самъ и зъ 
слугами своими порвавшиее до шабелъ, 
почалъ на Мочудьского сѣчь, кото-, 
рый тежъ ему боронилъ; а потомъ 
Мочудьского изранили, изсѣкли и зве-
зали яко одного зяодѣя и назадъ руки 
ему завязавши его водили. А панъ 
Дмитръ въ томъ замѣшанью ани шаб
ли добывалъ, ено по той всей бурдѣ 
пріѣхавши до пана Коетюнша, мовилъ 
тыми словы: Пане дей Костюшку, а» 
што ecu брата моего, учтивого шлях
тича, безъ лица збивши и зранившя 



42 

и звязалъ и теперь его, яко одного 
злодѣя, водити кажешь? Иле дей если 
што онъ твоей милости виненъ, я дей 
твоей милости справедливость за него 
вчиню, або на врадѣ кгродскомъ его 
твоей милости ку усправедливенью по
ставлю и проше дей твоее милости его 
на паруку. А панъ Костюшко ему па
ну Дмитру его на поруку не далъ и 
дати не хотѣлъ. А панъ Дмитръ повто
ре и потретье его на паруку просидъ, 
жебы его ему на паруку далъ. Нижли 
онъ дей ему на паруку не далъ. А 
панъ Дмитръ предъсе ему пану К о -
стюшку припоручилъ подъ петисотъ 
копами грошей, жебы его большей не 
мучилъ, ани мордовалъ; але если вже 
собѣ то умыслилъ, абы его тогожъ дня 

Į велъ, або везъ до враду кгродского Бе
рестейского, жебы его большей въ до
му своемъ не мучилъ и до дому своего 
не велъ. Н а што панъ Костюшко поз-
водилъ. ЯІто все панъ Дмитръ мною 
вознымъ и стороною людьми добрыми^ 
которыхъ на тотъ часъ при собѣ мѣлъ, 
свѣтчИлъ, то-есть, паномъ Миколаемъ 
Телятицкимъ а паномъ Юхномъ Кры-
ПІТОФОВИЧОМЪ., а паномъ Симономъ Ла-
зовскимъ. И на томъ далъ до книгъ 
кгродскихъ Берестейскихъ сесь мой 
квитъ подъ моею печатью и подъ пе-
чатьми тыхъ пановъ верхуменова-
ныхъ. Писанъ у Здитовцахъ, року и, 
дня вышеписаного. Которое-жъ со-, 
знанье возного помененого до книгъ 
врадовыхъ кгродскихъ есть записано.^ 

1589. 
Изъ книги за 1589—1596 г., стр. 443. 

28. Посвидѣтедьствованіе вознаго о насильствѳнномъ вторженіи членовъ Каме
нецкаго магдебургіи въ домъ Камѳнецкой мѣщанки Авдотьи Андреевны поповны 
Семеновской съ цѣлью ввести въ ея домъ Олехна и Остапва Затемячичовъ 
Рудницкихъ на основаніи королевского декрета а также объ изгнаніи ея изъ 

дому, иобояхъ и разграбленіи ея имущества. 

Лѣта Божого Нароженья 1589, месе
ца Апрѣля 20 дня. 

Передо імною Мальхеромъ Райскимъ, 
подстаростимъ Берестейскимъ, ставши 
на врадѣ возный повѣту Берестейского 
Александеръ Немѣра Кругельскій, оче-
висте призналъ квитъ сознанья своего 
въ справѣ нижейменованой, который 
же за печатью своею ку записанью до 
книгъ врадовыхъ подалъ, и такъ ся въ 
собѣ маетъ: 

Я Александеръ Немѣра Кругельскій, 
возный повету Берестейского, созна-
ваю тымъ моимъ квитомъ, ижъ року 
теперь идучого осьмдесятъ девятого, м ѣ -
сеца Апрѣля осьмого дня, будучи мнѢ 
на справѣ у мѣстѣ господарскомъ у К а -
менцы, умѣщанки господарскоей Каме-
нецкоей, у жоны Федора Сеньковича О в -
дотьи Андреевны поповны Оеменовскоей 
ку огледанью нахоженья на домъ ее 
власг вый,отчизный. Пославши дей Троцъ 
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Ильяшевичъ—бурмистръ, а Мартинко 
Вишневскій — дентвойтъ Каменецкій, 
врадниковъ мѣстскихъ Каменецкихъ 
Андрея Озимка, Кузьму Подорозского—-
радскихъ, Грицка Мисковича, Гордея 
Михновича, Стеца Науцевича, Сенька 
Павловича—лавниковъ, Флоріяна Гор-
діевича—писара, Олехна и Останка 
Затемячичовъ Рудницкихъ, на домъ ее 
властный, который есть дей на рогу 
улицы Семеновскоей. Пришедши дей 
до' дому ее, почали колотати у двери. 
Жона Федора Сеньковича почела пыта-
ти: хто колотаетъ? Врадники' вышпо-
мененые озвалисе: Пусти насъ до дому, 
ижъ панъ бурмистръ и дентвойтъ по-
слалъ, жебы есьмо увезали у тотъ домъ 
Олехна и Остапка Рудницкихъ, водлѣ 
декрету его королевское милости, за ра
ны ихъ . Жона дей Федора Сеньковича 
Овдотья поповна отказала дей врадни-
комъ на слова ихъ тыми словы: ижъ 
дей я , якомъ нервей передъ вами вра-
домъ на ратуши новѣдила и протесто-
валасе, ижъ я въ домъ мой властный 
увязованья не поступлю, итеперь пер-
шіе слова свои ствержаю, штомъ мо-
вида на ратуши, ижъ я не поступлю 
и не поступаю, бо и сами вѣдаете, ижъ 
то домъ мой дѣдйчный и отчизный, бо 
дей мужъ мой маетъ свою властную 
маетность—домъ и половица Фольвар
ка зъ кгрунтами, якожъ на ратуши 
вамъ показывалъ; у тую маетность 
увязуйтеся, естди што онъ виненъ,адо 
моего дей дому не маете ничого, якомъ \ 
первей мовида, не поступлю и теперь 
дей не поступаю. Врадники дей, ничо
го не дбаючи на слова ее и будучи 
склонни запріяанею тамъ тое стороны, 
кгвалтомъ дей до дому моего двое две
ри сокирами, друиами выломали и у 
свѣтдицы дей двери и зависы и защеп
ки поламади, и вшедши дей до свѣтли-

цы, казали дей врадники ее взяти Оле-
хну и Остапку Затемячичомъ Рудниц-
кимъ и вонъ вывести. А кгды дей вы
вели вонъ зъ дому, тамъ же на дворѣ 
ее били, изранили, и при томъ дей бою 
десять копъ грошей литокскихъ у ме
не Олехно зъ запазуша вырвалъ, кото
рые дей я гроши за жито и поле отъ 
Крупнички и отъ иншихъ людей взя
ла. А кгдымъ дей почала волати, жебы 
мене невинне не били и што гроши 
отнялъ, ино еще мене дей больше би-
ти почали. Потомъ люде збѣтлися, же
бы мене невинне не били, ледво мене 
ратовали. То пакъ потомъ дей до ко-
моры двери выбили, замокъ и прибой 
выламали, скрынки носячи, замки ла-
мали. В ъ которыхъ скрынкахъ были 
грошы пятьдесятъ копъ грошей литов
скихъ, и поясъ сребрный, заставный 
у чотырохъ копахъ; въ тойже скринцы 
листы дей потребные, церокграФы, кви
ты: першій листъ на сто копъ грошей 
на Криницкого, и листъ его королевскоей 
милости, жебы зъ него Криницкого 
увездѣ справедливость учинено; третій 
листъ на домъ Котковскій на одинад-
цать копъ грошей;, сѣмь квитовъ дей 
отъ его милости пана воеводы Бере
стейского на пятьсотъ копъ грошей. 
У другой дей скринцы листы гродскіе, 
декрета на презыски, .и листы наупо-
минальные, мандатовъ шесть по врадъ 
мѣстскіи Каменецкій, справы, которые 
маетъ зъ Уяемъ на шестьдесятъ копъ 
и н а д в ѣ копѣ, реестра дей шаФованья; 

яко служилъ пану воевОдѣ Берестей-
скому; ланцуховъ дей желѣзныхъ зги-
нудо два, панва, рожновъжелѣзныхъ два, 
сѣдло, зъ скрини дей великое—хустъ 
бѣдыхъ, кошуль мужскихъ коленскихъ 
двѣ, кошуль женскихъ коленскихъ двѣ, 
рантуховъ д е і коленскихъ три, ручника» 
оденъ ткацкій, шапка оксамитная, ку-

6* 
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нами дей подшитая. Тое дей все поги-
нуло за ихъ найстьемъ и выкиданьемъ 
зъ дому. А о иншихъ речахъ ещемъ 
ся не огдядѣла, есть ли есть въ цѣлости. 
Якожъ я возный, за освѣтченьемъ и ока-
заньемъ жоны Федора Сеньковича О в -
дотьи поповны Семеновское, имаючи я 
при собѣ людей добрыхъ, шляхту, врад-
ника его милости пана Оникея Еден-
ского, Я н а ЛидскОго а Грица Щ о т к у — 
войта плебанского, видѣломъ на жонѣ 
Федора Сеньковича, на Овдотьи поповне 
раны: тваръ збитая, спухлая, губы роз-
битые, крывавые, за плечима межи ло
патками раны битые синіе, на персяхъ 

рана синяя; а, у сына ее, на Грицку, 
видѣломъ рану синюю, битую на пра
вой руцѣ; видѣломъ тежъ у сѣнохъ у 
дому ее двое двери выламаные, у свѣт-
лицы у дверей завесы и защепки по-
ламаны, у коморы замокъ нутрный и 
прибой зломаны, у скринокъ двохъ зам
ки поотлупованы, а у третей замокъ 
збитый. Которого освѣтченья и сознанья 
своего даломъ до книгъ врадовыхъ 
кгродскихъ Берестейскихъ на квитѣ 
своемъ ку записанью подъ моею печа
тью. Писанъ у Каменцѣ. Котороежъ 
сознанье возного до книгъ врадовыхъ 
кгродскихъ есть записано. 

1589 г. 
Изъ квиги за 1589—1586 г, стр 484 

29. Контракт* вонюшаго великаго вн. Литовсваго Іѳронима Ходасевича въ ка-
меныцикомъ Григоріемъ Клепачѳмъ, на постройку печей и каминовъ и на 

постройку каменнаго фундамента дома въ Трощинскомъ имѣніи. 

Лѣта Божого Нароженя 158$, мѣсеца 
Апрѣля 24 дня. 

Пришедпти на врадъ замку Берестей
ского передъ мене Мальхера Райского— 
подстароетего Берестейского, Грицъ 
Клепачъ Здунь, очевисте созналъ и на 
письмѣ сознанія своего ку уписанью до 
книгъ врадовыхъ подалъ, которое такъ 
се въ с о і ѣ маетъ: 

Я Грегорій Клепачъ зознавамъ, ижемъ 
сяподнядъ зробитиего милости пану Е р о -
нимови Ходкевичови—конюшему вели
кого княжества Литовского до дому 
нового, въ имѣныо его милости Тро-
щинскимъ, который теперь въ рому 
осмьдесятъ девятым* п о т т о будовати, 

печовъ до издобъ бѣлыхъ съ кахли по-
ливаныхъ, печей пять, а іюминовъ му-
рованыхъ три и домъ тотъ увесь ка-
менемъ подмуровати и цеглою въ ко
ло камеия обмуровать; а его милость 
миѣ за тую роботу змовити и посту
пить рачждъ золотыхъ семьдесятъ, то 
есть, копъ Литовскихъ двадцать осмь, 
жита бочекъ десеть, солоду бочекъ 
шесть, крупъ бочку одну, гороху боч
ку одну, сыровъ копу, масла Фаску, 
солонины полти три, салъ двѣ, соли 
тыеечу одну. Которую роботу, его 
милости, маю кромъ вшелякого о а ѣ ш -
канья готовати и почата робити^ 
нжчимъ се не вымавляючи, еноро ми 
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урадникъ его милости Трощенскій, панъ 
Решетарекій,даеть знать идо той роботы 
роскаже. Адотого ми до шести чоловѣка 
до тое роботы маетъ тотъ же урадникъ 
его милости придавати на каждый день. 

Которое зознанье Григора, для цевио-
сти лѣпшое до книгъ кгродскихъ его 
милость панъ конюшій далрв; записати.) 
Которое-жъзсознанье Грица за прозбок» 
его до книгъ врадовыхъ есть записано. 

1589 г. 
Изъ квирн за 1589—1596 годы, стр. 479. 

30. Жалоба священника Пречистенской церкви отъ имени Владимірскаго и 
Берестейского епископа Ѳеодосія, на земянина Ивана Брезовскаго, по наущѳнію 

которого избиты и ограблены ѳййскопскіе крестьяне. 

Року Божого Нарожёнья 1589, мѣсеца 
Апреля 24 дня. 

Пришедши до враду господарского 
передъ мене Мальхера Райского—под-
старостегоБерестейского,урадникъТрй-
пшнскій и НІпаковскій его милости ве-
лебного въ Бозѣ отца Киръ Ѳеодосія^ 
епископа Володимирского и Берестей
ского, отецъ Иванъ Пречистскій, обтя-
жливе жаловалъ и оповѣдалъ именемъ 
его милости отца владыки, пана свое
го, на земенина повѣту Берестейекого 
пана Ивана Калиховича Брезовского 
ото, ижъ дей дня учерашнего у недѣ-
лю порану подданные его милости от
ца владыки имѣнія Шпаковского, на 
имя Ничипоръ Сацовичъ^ Леско Тара
с о в и ч ^ Занко Тарасовичъ, Ивацъ Сви-
ридовичъ быдло дей свое властное на 
полю на властный кгрунтъ владыки, его 
милости, пана своего, врочищомъ у 
Востровъ, зъ домовъ своихъ на пашу 
до пастуховъ выгнали и выгнавши пас
ли; то пакъ дей тотъ панъ Иванъ 
Брезовскій, росказавши служебнику сво
ему Я н у Фуниковскому, а до него дей 

зобравши и збунтовавши всѣхъ иод-, 
даныхъ ипаробковъ своихъ дворныхъ* 
а то-есть меновите: тивуна дворвого 
Мелешка Бондаровича, Янюка Матее-
вича и иншихъ, онъ самъ лѣией вфда-
етъ и з н а е т е į тыхъ всѣхъ пославши, 
дей, моцно, кгвалтомъ^ зъ стрФльбок%, 
бронью, войнѣ належачою, на тотъ власт
ный кгрунтъ его милости отца влады» 
ки , врочищомъ звышномененый,; у В о -
стровѣ, то дей тыхъ подданыхъ его ми
лости Шпаковскихъ именъ звышъ по-
мененыхъ, Я н ъ Хуникевскій ,съ «ымЩ: 
подданными пана своего кгвалтовне забія« 
ли, ранили и помордовали,{на полы змар-
лыхъ зоставиди и лупъ учинили, шв© 
дей есть и урадовве сусѣдомъ, 
личнымъ оповѣданоі и (даъ щгё ц&бе&}< 
врадовьшъ шырей и доотатолней освѣт-
чоно. Я к о и возный шювАту Берестей
ского .Костентинъ; МиіайлОвичъ - Ленд*', 
койчицкій въ той справѣ чого свѣдомъ 
будучи, сознанья своего жяйтъ за пвнк 

чатыо своею ку заяиеаиъюидо<.hhww 
врадовыхъ подалъ, и такъ се въ собѣ 
маетъ: 
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Я Костентинъ Михайловичъ Непокой-
чицкій — возный воеводства Берестей
ского, сознаваю тымъ квитомъ моимъ, 
ижъ року теперь идучого тысеча пять
сотъ девятого, мѣеёца Лпрѣля двадцать 
четвертого дня, быломъ въ справѣ под
даныхъ его милости велебнаго въ Б о -
зѣ Киръ Ѳеодосія—владыки Вододимир-
ского и Берестейского, имѣнья его ми
лости Шпаковскаго, за ужитьемъ врад-
ника его милости Трышинского, отца 
Ивана Пречистского, ку огледаныо зби-
тья и зраненья подданыхъ его милости 
Шгіаковскихъ и освѣтченью кгвалту, 
учиненого дей дняучорадшего,въ недѣлю, 
за кгвалтовнымъ насланьемъ земенина 
господарсЕого повѣту Берестейского па
на Ивана Калиховича Брозовского 1 на 
влаетномъ кгрунтѣ владЫкй его Мило
сти ИІпакОвскомъ, врочищомъ у Воетро-
ъЩ гдѣжъ заоевѣтченьемъи оказань-
емъ помѣнейного Отца Ивана Пречист
ского въ. седѣ ШпакОвйчахъ.* напёрвей 
видѣлъ есьми Ничйпора Сацовича, въ 
постели лежачого, збитого, всего сине 
спухлого, такъ ижъ собою не владаетъ, 
у «Шеека Тарасовича видѣдъ есьми хри-
бетъ а плечи, руки и ноги, увесь синь, 
збитъ, опухлый; а у Занка Тарасови-, 
ча видѣлъ есьми хрибетъ, руки обѣ и 
стегна збито, сини опухло: Иванъ Сви-
ридовичъ повѣдидъ и мене и до . . 
его такъ же збито, але ранъ не оказо-
вааъ.-При которомъ збитыо и зраненью 
своемъ тые подданые владыки его ми
лости Шпаковекихъ звышпоменевые 
мѣвили шкодъ: Ничйпоръ мѣнилЪ, ижъ 
знето зъ него поесъ кованый, зъ ножа
ми, съ калитою, въ калетѣ дей было 
ленензей копа грошей литовскихъ, то 

есть, съ колитою и ножи коштовало 
дей грошей двенадцать, сермягъ знето 
дв*—одна черная, а другая бѣлая, новые, 
куйленые по полтора золотого польско-
гоі, шапка новая, купленная за чотыры 
гроши; у Занка Тарасовича взято дей 
поесъ съ колитою, зъ ножами, у кали-
тѣ дей было грошей двадцать, ножи 
коштовали грошей три, поесъ полтора 
гроша, калита грошей чотыры литов
скихъ, сермягу сѣрую, купленную за 
подъ копы грошей, сорочку кужодьную, 
коштоваладей грошей шесть литовскихъ; 
Иванъ Свиридовичъ мѣнилъ, ижъ зня-
то дей зъ него сермягу чорную, куплен
ную за сорокъ грошей литовскихъ. К о 
торое збйтьё й зраненье свое и шкоды 
звышъ помѣненые подданыхъ отца вла
дыки мѣнили собѣ быть удѣлано на вла
етномъ грунтѣ отца владыки, пана сво
его, Шгіаковскимъ, врочищемъ у В о с 
трое*, за кгвалтовнымъ насланьемъ па
на Ивана Калиховича Брезовского отъ 
сдугй его Я н а ХуниковскОго и тйвона 
его дворного Мелешка Бондаровича, 
Яйука Матеевича и иныхъ подданыхъ 
пана Брозовского, которыхъ онъ самъ 
лепѣй вѣдаетъ и знаетъ, што дей ши
рей протестація того отца Пречистско
го именемъ владыки его милости до 
кнИгъ кгродскихъ въ тые роки внесе-
ная ознаймываетъ. И на томъ дадъ ку 
записаны© до книгъ врадовыхъ кгрод
скихъ сей мой квитъ подъ печатью 
моею. Писанъ въ Бреетыо, року и дня 
вышпомененнОго. Котороежъ оповѣ-
данье жалобы и возного помененного 
сознанье до книгъ врадовыхъ кгродскихъ 
записано есть. 
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31. Донесеніе вознаго о присутетвіи его на спорѣ, происходившем* въ Брест
ской ратушѣ между подьскимъ бургрмистромъ и радцами съ одной, стороны и 
руссккмъ бургомистромъ и мѣщанами съ другой касательно возбужденнага 
русскою стороною вопроса: Кому должна принадлежать городская баня: горо

ду или польскому госпиталю. ' 

Лѣта Божого Нароженя 1589, мѣсеца 
Апрѣля 27 дня. 

Передо мною Мальхеромъ Райскимъ, 
подстаростимъ Берестейскимъ, ставши 
на врадѣ возный повѣту Берестейского 
Я н ъ Остромечовскій очевисте признадъ 
квитъ сознанья своего въ справѣ ниже-
менованой, который же за печатью сво
ею ку записанью до книгъ врадовыхъ 
подалъ, и такъ ся въ собѣ маетъ: 

Я Янъ Остромечовскій—возный по-
вѣтуБерестейского, въ року теперь иду-
чомъ тысеча пятьсотъ осьмьдесятъ де
вятого, мѣсеца Марца четырнадцатого 
дня, сознаваю тымъ моимъ квитомъ, 
ижъ быломъ на ратуши въ справѣ бур-
мисторовъ и райцовъ мѣста Берестей
ского, рады старой польской, кгды се 
домовлялъ панъ Мальхеръ Еаменскій— 
инстикгаторъ его королевское милости 
великого князства Литовского, абы пе
редъ нимъ личбу чинили бурмистры, 
райцы польскіи зъ лазни шпитальной, 
которую ЯнъБидьковичъ зъ новообраной 
бурмистровской и вси райцы зъ рай
ской стороны передъ паномъ инстикга-
торомъ мѣнили, абы мяла быць мискою, 
передъ которымъ менили, абы мѣли 
листъ якись его королевское милости 
на лазню мѣстскую. Нижли Адамъ Сте-
пановичъ и Станиславъ Еуреліовскій 
и иншіе райцы съ польской стороны 

до пана инстикгатора тыми еловы мо-
види: ижъ та лазня; которую они ме
нять, никгды миецкою не была, але 
здавна, зъ вѣковъ пшитальная, яко предъ 
тыми продкове ихъ тримали до шпи-
таля ляцкого въ покою, такъ и они 
по нихъ до тыхъ часовъ съ лазни по
требы зъ доходу шпитального огледали 
и теперь пригледаютъ и на убозство, 
пожитки вси оборачаютъ, кгдыжъ шпи-
таль лядскій иншого огледанья не маетъ, 
одно тую лазню. ПГто тамже тые бур
мистры и радцы лядскіе пытали пе
редъ паномъ инстикгаторомъ бургоми
стра миецкого: якобы давно тотъ листъ, 
который менять листъ, на лазню м ѣ -
счанскую у себе быць мѣли. П І т о о н ъ 
на ихъ пытанье одказалъ: ижъ рокъ въ 
лазни о тымъ часѣ, яко до насъ тенъ 
листъ дошодъ, ещо мною вознымъ и х ъ 
зезнанье старою радою свидчидо. Якожъ 
назавтріе дня тысеча пятьсотъ, Марца, о 
томъ же року осьмьдесятъ девятого, там
же будучи на ратуши, въ справѣ тыхъ 
же радцевъ съ пульской (sic) стороны 
при сдуханью личбы, при его милости 
пану инстикгаторѣ пытали тогожъ бур
мистра Руского и иншихъ посполь-
ства: прочь а для чого б ы кгваітомъ 
одеймовали зъ моци ихъ , яко туторовъ 
тую лазню шцитадьИую? Н а што онъ 
отказалъ: Не маете до ней ничего, бо 
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та есть властна лазня мѣсцкая, а не 
шпиталя ляцкого. Ш т о радцы старое 
рады зъ лядской стороны до нихъ мо-
вили: Панове видите о тымъ, ижъ жа-
деръ; съ польской не малый выбигъ, 
хотяжбы тожъ што злымъ правомъ дер-
жалъ, ажбы правомъ былъ перекона-
ный. Ш т о мною вознымъ ся свѣтчили 
противку бургомистрови Рускому и по-
спульству о шкоды за отнятьемъ тое 
лазни шпитадьиой, што тотъ же панъ 
инстикгаторъ обумъ сторовамъ рокъ 

здожидъ передъ его королевское мило
стью становитися о тую лазню для ро-
справы въ пойидилокъ по провудной 
недели, на день девятый Априля до Вар
шавы на сеймъ въ тумъ року тысеча 
пятсотъ оемдесетъ девятомъ. Которое 
сознанье мое даломъ за печатью моею 
до квигъ кгродскихъ Берестейскихъ ку 
записанью. Которое сознаніё возного 
помененого до книгъ врадовыхъ естъ 
записано. 

1589 г. 
! : ' . ' • 'i : . I • ' .' . ' • ' " Г ' -: 1 ' . • : i ' , ' . ' - . . : 

Изъ. Еингн щ 1589—165 г., стр. 755. 

32.нПосвидѣтельствованіе вознаго,1 выданное зѳмянкѣ Берестейского повѣта Ая-
нѣ Малаховской для внѳсѳнія его ею въ гродскія книги и состоящіее въ томъ 
%щ веаіялияъ Иванъ Барсова не-смотря цщ на какія нап®миваніяі умышлен» 
прсизво^илъ потравденія своими додадьми : и екотомъ на за^ѣянрыхъ.подяхді 

и сѣножатяхъ ^какъ..саі^ой..'Мада;ховс|^й..тавъ,ѳа крестьянъ. 

Лѣта Божого Нарожёнья 158&, месе
ца М а я 28 дня. 

Передо мною Мальхеромъ Райскимъ, 
нодетароетимъ Верестейскймъ, ставши 
на врадѣ возный повѣту Берестейского 
Якубъ Леиесовскій, очевисто призналъ 
квитъ сознанья своего въ справѣ ни-
жеймееованей, который же за печатью 
своею ку записанью до книгъ врадо
в ы х ъ подалъ, и такъ се въ с о і ѣ маетъ: 

Я Я к у б ъ Бѣлоусовичъ Лепееовскій — 
возный повѣту Берестейского, созна-
ваю симъ моимъ квитомъ, ИЯІЪ року те
перь идучого тысеча пятьсотъ осьмьде
сятъ девятого, мѣсеца Мая семогонад-
цать дня, освѢтчала мною вознымъ зе-
мянка повѣту Берестейского, пани За-
харьяшовая и КгузедьФовая,, пани Ган-

на Малаховска, тыми словы: ижъ дей 
на тотъ часъ въ небытности пана мая-
жонка моего, пана Захарьяша Кгузедь-
Фа,земенинъ повѣту Берестейского,паНъ 
Иванъ Костюшковичъ Бареоба чинитъ 
намъ самымъ и подданымъ наигамъ 
великіе кривды быдломъ своимъ па
шни нашой, збожью и еѣножатямъ и 
подданымъ'нашимъ, зъ дому своего Б о -
сеча тровитъ, допчѳтъ, а займовать дей 
его быдла нельзя, еторожомъ грозитъ, 
за ними дей гонить, хотечи ихъ бить; 
а якъ дей кони,- або быдло займут*, 
онъ по быдло пошяетъ, и еще дей змыш-
леные рѣчи на пана малжонка моего 
и на мне оповѣдаетъ и занисуетъ, яко 
быхмо ему кгвалтомъ брать и въ десе-
теро-насобъ повѣда быдла або коней, 



ежели што его займутъ, прото дей якось 
мы первей его черезъ тебе-жъ воз
ного навпоминали, абы намъ коньми 
своими шкоды не чинилъ, а онъ дей и 
о то ничего недбаючи свовольне кони 
по збожью и по сѣножатѣхъ пускаетъ, 
якожъ дей дня вчорашнего, у вовторокъ, 
занялъ сторожъ нашъ коней его трохъ— 
гнѣдого а шпаковатого, а третего каро-
го, на сѣножатѣхъ уКолбаскомъ, и по
сылали зо мною вознымъ служебниковъ 
своихъ Ивана Даниловича Клотыша 
и зъ стороною, людми добрыми, до пана 
Ивана Борсобы, напоминаючи его, абы 
шкоды не чинилъ коньми, и кони ему 
три - шерстые вышмененые отослано 
до дому его на Босячъ. Панъ Иванъ 
коней своихъ одъ слугъ ее брать не 
хотѣдъ, менуючи, же кгвадтомъ побра
ны у его. Они ему хотѣли на дворъ 
увести, онъ ворота замкнулъ и зачи-
нилъ. Они передъ вороты у воселицы 

его кони пустили и его напоминали, 
абы больше шкоды не чинилъ. Онъ 
вышеДши зъ дому своего и заваливши 
прасло жердей, знову кони свои вы-
гналъ на тую сѣножать его пана За -
харьяшову, у Колбаскомъ. Ш т о слуги 
пани Захарьяшовое мною вознымъ 
свѣтчили. А при мнѣ въ тотъ часъ 
были люде добрые, зъ его дому вышли 
панъ Михно Ждановичъ Именинскій 
и панъ ПІимонъ Лозовскій, а стороною 
при мнѣ былъ сынъ пана Дементія К у -
мена панъ Еско Дементьевичъ. И на 
томъ далъ паней Захарьяшовой сесь 
мой квитъ ку записанью до книгъ 
кгродскихъ Берестейскихъ за печатью 
моею властною писанья моего. Писанъ 
у Березой, даты вышейписаное. Кото-
рое-жъ сознанье возного помененего до 
книгъ врадовыхъ кгродскихъ записав 
но есть. 

1589 г. 
Изъ кввгн за 1589—1596г.,стр.339. 

33. Донѳсѳніе вовнаго о присутствіи его въ Брестской таможнѣ при возник
шем* спорѣ: обязаны ли Замостьскіе мѣщанё, состояние во владѣніиподканцлера 
вел. кн. Дитовскаго Льва Сапѣги, платить старое мыто съ коягягъ, или нѣтъ? 

Лѣта Божего Нароженья 1589, мѣсе-
ца Мая 1 дня. 

Передо мною Мальхеромъ Райскимъ, 
подстаростимъ Берестейскимъ, ставши 
на врадѣ возный повѣту Берестейского 
Тимофей Волковицкій очевисто при
знал* квитъ сознанья своего въ спра-
вѣ нижейменоваиой, который же за 
печатью своею и за печатьми сторонъ 
шляхты, при немъ будучое, ку запи

санью до книгъ врадовыхъ подалъ, и 
такъ се въ собѣ маетъ: 

Я ТимоФейВолковицкій—возный вое
водства Берестейского сознавамъ, ижъ 
дня нынѣшняго, даты нижейписаное, 
дня перваго мѣсецаМая,въ року нынѣщ-
немъ осмьдесятъ девятомъ панъ Ярошъ 
Павловскій, пришодши въ домъ мытный 
у Берести, пыталъ писаровъ мытиыхъ 
Берестейскихъ—Грегорія Заровскаго и 
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Мойзеша Тобіяшевича: для которое 
бы причины они мыто изъ комягь 
одинадцати,попеломъналадованыхь,бра-
тихотѣли, кгдыжъдей такая вольность 
есть, ижъ его королевскоей милости на-
дана, мѣщаномъ Замоетскимъ, подда-
нымъ его велеможное милости пана 
канцлера корунного, же нигде оные 
мѣщане не повинни мыта никоторого 
отъ товаровъ своихъ пдатити, отъ его 
королевской милости показовадъ пи-
санье до его мости вельможного пана 
Льва Оапѣги, подканцлерого великого 
князства Литовского, жебы товары 
ихъ націей, у великомъ князствѣ Ли-
товскимъ проваженые безмытьне про
пущены были, такъ же и листъ его ми
лости пана подканцлерого, помененый 
Павловскій покладалъ; то пакъ тые пи-
сары передо мною вознымъ и при сто-
ронѣ, при мнѣ будучими, преречоному 
Павловскому, первей учтиве листъ его 
королевское милости принявши и про
читавши, зась его съ почтивостью ему 
Павловскому отдали, повѣдаючи тые 
причины: ижъ дей въ томъ листѣ его 
королевское милости не есть писано о 
старое мыто Берестейское, которое не 
только купцы, але ихъ милость князи, 
Панове, воеводе, кашталянове, старо-
стове и иные вшелякого зацного и шля
хетского стану люде, зъ давныхъ ста-
ровѣчныхъ часовъ, одъ товаровъ сво
и х ъ лѣсныхъ, съпущъ своихъ власныхъ 
выробденыхь, также одъ шкутъ и ко
мягъ даютъ и пдатятъ, што все при
ходить на пожитокъ столовый скарбу 
его королевское милости великого кня
жества Литовского; а звлаща дей 
тотъ листъ господарскій не есть писа

ный до его милости пана воеводы В и -
: тебского, пана ихъ, которому они, на 
į тыхъ справахъ мытныхъ будучи, слу-
,'жатъ, а панъ дей ихъ его милость панъ 
воевода Витебскій съ тыхъ цедъ 
старыхъ Берестейскихъ вже и аренду 
до скарбу его королевское милости за-

• платилъ; a вѣдь же дей, естли бы тые 
i купцы Замостскіе мѣли якій иншій 
вшедякій товаръ, чимъ есть звычай ус-

; тавичный людямъ купецкимъ гандлева-
ти, хотябы се одъ таковыхъ товаровъ 
звыклыхъ купецкихъ и тысеча золо-

I тыхъ мыта пришло, тедыбы ничего не 
j беручи добровольне за тымъ листомъ 
j и росказаньемъ его королевское мило-
j сти, господаря своего милостивого, про-
I пустили, нижли отъ таковыхъ товаровъ 
Ілѣсныхъ, отъ которыхъ ихъ милость 
Ікнези, панове, шляхта, рыцерство, такъ 
свѣтского яко и духовного стану, i пла-
тятъ, непристойно дей имъ писаромъ 
важитися такъ велико важныхъ саравъ 
давныхъ, а звыклыхъ часовъ пожиточ-
ныхъ столови его королевское мило
сти, таковымъ людямъ купецкимъ от
пускать, и то мною вознымъ освѣтчи-
ли. А при мнѣ на тотъ часъ были сто
роною панъ Мартинъ Конашовичъ То-
каровскій и панъ Василей Макаровичъ 
Волковицкій. I I на томъ далъ писаромъ 
мытнымъ вышеймененымъ сее мое со
знанье подъ печатью моею и подъ пе-
чатьми двохъ особъ стороны помене-
ное. Писанъ у Брести, рому тысеча 
пятьсотъ осмьдесятъ девятого, мѣсеца 
Мая первого дня. Которое жъ сознанье 
возного помененого до книгъ врадовыхъ 
кгродскихъ есть записано. 
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1589 г. 
Взъ книги за 1589—1596 г., стр. 724. 

34. Универсалъ короля Сигизмунда I I I о иовоповышенномъ тамоэк енномъ 
сборѣ на два, го да, который поручается собирать, скарбному в. к. Лит. Лукѣ 

Мамоничу. 

Лѣта Божого Нароженья 1589, мѣ-
сеца Мая 23 дня. ; 

Передо мноюМальхеромь Райскимъ— 
подстаростимъ Берестейскимъ, ставши 
на враду панъ Я н ъ Кгротковскій—пи-
саръ коморы мытное Берестейское, по
кладалъ нижейменованый выписъ кгрод-
скій Виленскій, просечи, абы до книгъ 
врадовыхъ уписанъ былъ, который въ 
словѣ до слова такъ се въ собѣ маетъ: 

Выписъ съ книгъ кгродскихъ враду 
воеводства Виленского. Лѣта Божого 
Нароженья тысеча пятьсотъ осьмьде
сятъ девятого, мѣсеца Мая двадцатого 
дня. 

Н а врадѣ господарскомъ кгродскомъ 
воеводства Виленского, передо мною 
Яномъ Болеславовичемъ Свирскимъ— 
маршалкомъ господарскимъ, державцею 
Мойшакгольскимъ, намѣстникомъ В и -
ленскимъ, лостановившисе очевисто 
панъ Лукашъ Мамоничъ—екарбный ве
ликого князства Литовского, оказы
вал ъ листъ его королевское милости, 
нашого милостивого пана, писаный до 
всихъ вобецъ становъ у великомъ 
князствѣ Литовскомъ, абы мыта ново 
подвышоные и водные, которые суть 
постановлены за позволеньемъ споль-
нымъ одъ всихъ становъ великого княз
ства Литовского, на сеймѣ теперь про-
шломъ у Варшавѣ, черезъ два годы зу-
полныхъ, по собѣ идучихъ, почавши 
одъ дня двадцать першого Мая, въ ро
ку теперешнемъ осьмьдесятъ девятомъ 

ажъ до другого-жъ такового-жъ мѣсеца 
Мая двадцать першого дня въ року ты
сеча пятьсотъ девятьдесять першомъ 
прійдучого, по всему великому княз-
ству Литовскому, тые мыта новопод-
вышоные, такъ стану шляхетского, яко 
и купецкого люди, не закладаючися 
вольностями ніякими, одъ вшелякихъ 
товаровъ, якимъ-кольвекъ способомъ 
названыхъ, никому иншому давати не 
смѣли, одно до рукъ помененому пану 
скарбному, або справцамъ его, на мѣе-
цахъ одъ него установленыхъ, яко ши
рей и достаточней въ ономъ листѣ ко
роля его милости есть описано и доло-
жоно, и жадалъ панъ екарбный, абы 
тотъ листъ короля его милости уни
версальный до книгъ кгродскихъ В и -
ленскихъ уписанъ былъ, который одъ 
слова до слова такъ се въ собѣ маетъ: 

Жикгимонтъ третій, Божею милостью 
король польскій и проч. Княземъ, па
номъ, воеводамъ, каштеляномъ, мар
шалкомъ, старостамъ, державцамъ, кне-
гинямъ, панямъ вдовамъ, врадникомъ 
земскимъ и дворнымъ, земяномъ и дво-
ряномъ нашимъ, и всей шляхтѣ, обы-
вателямъ панства нашого великого 
князства Литовского, также вознымъ, 
бурмистромъ, райцамъ, лавникомъ и 
всему поспольству въ мѣстахъ и въ 
селахъ нашихъ господарскихъ, княз-
скихъ, панскихъ, земянскихъ, духов
ныхъ и свѣцкихъ, ижъ за позволе-
ніемъ спольнымъ одъ всихъ становъ 

7* 



— 52 — 

великого - князства Литовского, на 
томъ сеймѣ теперещнемъ у Варшавѣ 
съ потребъ пидьныхъ речи-носполитое 
мыто новоподвышоное и водное намъ 
уФалены и постановлены суть, по все
му панству нашому великому княз-
ству Литовскому, на два годы зупол-
ныхъ, по собѣ идучихъ, то есть, поча
вши одъ дня двадцать первого мѣсеца 
Мая, въ року теперешнемъ тысеча пять
сотъ осьмьдесятъ девятомъ, ажъ до 
такового-жъ дня двадцать первого м ѣ -
сеца Мая, въ року прійдучомъ тысеча) 
пятьсотъ девятьдесятъ першомъ, кото
рые то мыта новоподвышоные и вод
ные по всѣмъ панствѣ нашомъ вели-
комъ князствъ* Литовскомъ и въ зе-; 
мли Жомоитской дали есьме выбирати į 
на тые два годы скарбному нашому 
великого княжества Литовского Лука-
шу Мамоничу. Прото хочемъ мѣти и 
приказуемъ вамъ, абы есте, о томъ вѣ-
даючи, одъ вшедякихъ товаровъ, якимъ 
кодьвекъ способомъ названыхъ, такъ 
стану шляхетского, якожъ купецкихъ 
людей, не закладаючися ниякими воль
ностями, мыто новоподвышоное и вод
ное никому иншому давати не смѣли, 
одно до рукъ скарбному нашому Лука-
шу Мамоничу, альбо справцамъ его, на 
мѣстцахъ певныхъ одъ него устано-
вленыхъ. П о тому яко и первей сего 
одъ продка нашего славное памети ко

роля его милости СтеФана, воевода 
Троцкій, державца Упитскій, панъ Янъ 
Гдѣбовичъ, наДубровнѣ, тые мыта но
воподвышоные держалъ, ни въ чомъ 
незмнѣйшаючи ихъ, а ку тому для по-
житку скарбу нашого прикоморки такъ 
стародавные, яко и теперешніе на 
мѣстцахъ шотребныхъ, гдѣ бы того 
мѣть потреба указывала, жебы есте 
установлять и упевнять не боронили 
и допомагали, постерегаючи того съ 
пидностью, абы въ томъ ни якое шко
ды скарбъ нашъ не поносилъ, чого бы 
есьмо на томъ, хтобы сплошенствомъ 
и непослушенствомъ своимъ шкоду 
якую скарбу нашому чинидъ, смотрѣ-
ти и на маетности его одправити ка-
зали конечно. Писанъ у В а р ш а в ѣ , лѣта 
Божого Нарожёнья тысеча пятьсотъ 
осьмьдесятъ девятого, мѣсеца Мая вто
рого дня. У того листу печать и под-
писъ руки его королевское милости 
тыми словы: Sigismundus rex; и подпись 
руки писарское: Ярошъ—Воловичъ-пи-
сарь. 

Который листъ, за прозбою пана скар-
бного, до книгъ кгродскихъ воеводства 
Виденского есть упйсанъ; съ которого 
уписан ья и сесь выпись съ книгъ па
ну Лукашу Мамоничу—скарбному вели
кого князства Литовского, подъ моею 
печатью, есть выданъ. Писанъ у Вильни. 

1589 г. 
Изъ книги за 1589—1596 г., стр. 507. 

35. Жалоба земянви Берестейскаго повѣта Анны Костюшковой на Камѳнецкихъ 
мѣщанъ о томъ, что они одного ея крестьянина убили, а другого избили въ 

г. Каменцѣ, на Литовской улицѣ. 

Лѣта Божого Нарожёнья 1589, мѣсе- Писала и присылала до враду кгрод-
ца Мая 4 дня. ского староства Берестейского, до мене 
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Мальхера Райского—подстаростего Б е 
рестейского, землянка господарская по-
вѣту Берестейского пани Ивановая К о -
ствэшковая Ганна Фурсовна, оповѣдаю-
чи и жадуючи на мѣщанъ Каменецкихъ 
МатФея Мартиновича Тригузовича, на 
Ивана Желѣзковича, ижъ дей они съ 
помочниками своими, которыхъ они. л ѣ -
пей ихъ знаютъ, въ року дей тепереш-
немъ тысеча пятьсотъ осьмьдесятъ девя-
томъ, мѣсецаМая третяго дня, у вечеръ, 
переневши на добровольной дорозѣ, въ 

мѣстѣ Каменецкомъ, на улицы Литов
ской, подданыхъ ее, идучихъ до дому, 
одного ;дей подданого Леску Цичовско-
го,Яна Островского,забили и на смерть 
замордовали, а другого дей подданого 
Грица Тишевича збилй, изранили шко-
ддиве, съ которыхъ ранъ нѣтъ вѣдома 
дей, естли живъ будетъ, якожъ при 
томъ забитью подданыхъ ее шкоды ся 
дей имъ стали, и просила панн Коетю-
шковая, абы тое оповѣданье ее было 
до книгъ записано. Ш т о есть записано. 

1589. 
, Изъ книги за 1589—1596 г., стр. 721 

36. Универсадъ короля Сигизмунда ІІІ-го о новоповышенномъ таможенномъ 
сборѣ на два года въ вел. кн. Литовскомъ и земдѣ Жмудской. 

Лѣта Божого Нароженя 1589, мѣсе-
ца Мая 23 дня. 

Передо мною Мальхеромъ Райскимъ— 
подстаростимъ Верестейскймъ, ставши 
на врадѣ панъ Я н ъ Кгротковскій— пи-
саръ коморы мытное Берестейское, по
кладалъ нижеменованый листъ его ко
ролевское милости, за печатью велико
го князства Литовского и съ подпи
сомъ руки подканцлерого великого княз
ства Литовского, пана Кгабрыеля 
Войны, просечи, абы до книгъ врадо
выхъ унисанъ былъ, который-же въсло-
вѣ до слова такъ се въ собѣ маетъ: 

Жикгимонтъ третій Божою милостью 
король Польскій, и проч. Кнезямъ, па-
номъ, воеводамъ, кашталяномъ, мар-
шалкомъ, старостомъ , державцамъ , 
тивономъ, врадникомъ земскимъ и 
дворнымъ , земяномъ и дворяномъ 
нашимъ, также войтомъ, бурмист-
ромъ, радцамъ, лавникомъ и всимъ под

данымъ нашимъ, обывателемъ вое
водства Берестейского, всимъ вобецъ 
и кождому зособна, кому то вѣдати 
належитъ. Ознамуемъ, ижъ яко зазго-
днымъ зезволеньемъ и уФалою всихъ 
становъ великого князства Литовско
го, на тепере:пнемъ соймѣ вальномъ 
Варшавскомъ, для опатренья потребъ 
нашпхъ и речи-посполитое, такъ тежъ 
припатруючисе тому, же станы корун-
ные и на соймѣ коронаціи нашое и 
на теперешнемъ Варшавскомъ, станъ 
нашъ розными приходами и податками 
ратовать не занехали, абы тежъ не 
меншую хуть и зычливость противко 
намъ и особѣ нашой, также и речи-
посполитой оказали, тогды одъ становъ 
великого князства Литовского цла и 
мыта новоподвышоные сухимъ и во-
денымъ путемъ по всемъ великомъ 
князствѣ Литовскомъ и землѣ Жомоит-
ской, по всихъ коморахъ и прико-



— 54 — 

моркахъ мытныхъ, .на двѣ лѣтѣзупол-
ные намъ позволены суть; которыхъ 
то выбиранье починати се маетъ одъ 
двадцать первого дня Мая року тепе
решнего осьмьдесятъ девятого, черезъ 
двѣ лѣтѣ зуполные, то есть, до тако-
вогожъ дня двадцать первого дня Мая, 
въ року тысеча пятьсотъ деветьдесятъ 
первомъ пришлого, а то водлугъ уФа-
лы и постановенья зъѣзду въ року про
шлом* тысеча пятсотъ семдесятъ се-
момъ учиненого. Про то, абы таковые 
мыта новоподвышоные насъ певне до
ходили и намъ оддаваны были, пору
чили и дали есьмо оные до вѣрныхъ 
рукъ и справы скарбному нашому ве
ликого князства Литовского Лукашу 
Мамоничу, ижъ онъ черезъ справцы 
свои, за тые двѣ лѣтѣ зуполные тые 
мыта водлугъ звычаю давного и кон-
ституціи теперешнее, выбирати маетъ, 
оддаючи оные сполна до рукъ нашихъ 
господарскихъ. Про то абы кождый о 
томъ вѣдаючи а чинечи то для ласки 
нашое господарское, на поратованье 
потребъ нашихъ и речи-посполитое, и 
кромъ всякого затрудненья и омешканья, 
одъ всихъ товаровъ, што кольвекъ ихъ 
хто мѣти будетъ, подъ присегою все 
справедливе кождый до реестровъ мыт
ныхъ уписати давши, а ничого не у-
крываючи и не утаиваючи, якобы въ 
томъ нихто зъ васъ не улегъ, ровно 
кождый зъ другими понесъ ведле тое 
теперешнее уставы и постановенья до 
справцы скарбного оддавали. А хто 

бы за симъ листомъ и росказаньемъ 
нашимъ упорне и свовольне того ново-
подвышоного мыта не оддалъ, або ко
моры и прикоморки мытные потаемне 
съ товары своими проѣжати и мина-
ти важился, у таковыхъ вси товары 
росказали есьмо у промытѣзабирати,въ 
чомъ яко во властной промытѣ на
глой и земской, абы се нихто проти-
вити не смѣлъ. А хтобы таковымъ 
свовольнымъ, якожъ кольвекъ помагати 
и ихъ въ томъ укрывати и утаивати 
смѣлъ, таковый кождый не инакшою, 
одно таковоюжъ виною безъ всякого 
милосердья каранъ быти маетъ. О чомъ 
кождый вѣдаючи, абы есте таковыхъ 
упорныхъ и свовольныхъ шкодниковъ 
скарбу нашого земского и тыхъ помоч-
никовъ.ихъ яичимъ не утаиваючи и 
не укрываючи на врадѣхъ обвѣщалъ и 
оповѣдалъ, съ которыхъ на врадѣхъ 
кгродскихъ скутечная справедливость 
чинена быти маетъ. Ш т о абы всимъ 
ку вѣдомости приходило, тогды сіе лис
ты наши врадъ кгродскій, кождый въ 
повѣтѣ своимъ, при костелехъ, натор-
гохъ, обволати и копей зъ нихъ спи
сание прибивати, росказати маютъ. 
Писанъ у Варшавѣ, лѣта Божого На
роженья тысеча пяьтсотъ осьмьдесятъ 
девятого, мѣсеца Мая четвертого дня. 
В ъ того листу печать его королевское 
милости есть приложена и подписъ ру
ки его милости пана подканцлерого ты
ми еловы: Кгабріель Война—подкан-
цлерій великого князства Литовского. 
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1589 г. 
Изъ кввгя за 1589—1596 г., стр. 587—596. 

37.Вводъ во владѣніѳ имѣніемъ Пришихвостами, расположенным* въ Брестском* 
повѣтѣ, Жмудского каштеляна Николая Нарушевича, съ прописаніемъ инвен

таря этого имѣнія. 

Лѣта Божого Нароженья 1589, мѣсеца, 
Мая 4 дня. 

Передо мною Мальхеромъ Райскимъ— 
подстаростимъ Берестейскимъ, став
ш и очевисте на врадѣ возный повѣту 
Берестейского Павелъ Еськовичъ А н -
цута очевисте призналъ квитъ сознанья 
своего въ справѣ его милости велемож-
ного пана Миколая] Нарушевича—ка
штеляна Жомоитского, имѣнья его ми
лости ПришиФоетского, отъ его мило
сти пана старосты Ушпольского и па
ни малжонки его милости, который же 
тотъ квитъ и при немъ реестръ инвен
тарь списанья того всего имѣнья, дво
ра, людей и кгрунтовъ, за печатью и 
съ подписомъ руки своее и за печать-
ми и подписи рукъ людей добрыхъ 
шляхты, стороною при немъ будуадхъ, 
ку записанью до книгъ врадовыхъ по
далъ, который же квитъ, яко инвентарь 
одинъ по другомъ въ словѣ до слова 
такъ се въ собѣ маетъ: 

Я возный повѣту Берестейского П а 
велъ Еськовичъ Анцута сознаваю симъ 
моимъ квитомъ, ижъ року теперешн 
го тысеча пятьсотъ осьмьдесятъ девя
того, мѣсеца Апрѣля двадцать семого 
дня, былъ есьми, я возный, за ири-
даньемъ врадовымъ на справѣ велемож-
ного его милости пана Миколая Н а 
рушевича — каштеляна Жомоитского, 
старосты Ушпольского и Пенянского, 
при враднику его милости Бородицкомъ 
пану Андрею Войнѣ, а при мнѣ на тотъ 
часъ были сторона люди добрые, земя-

не господарскіе повѣту Берестейского, 
панъ ЮрійСеменовичъПришиФоетскій, 
панъ Василей Юревичъ Пришифост-
скій, панъ Матей Подбѣдьскій и панъ 
Федоръ Яцковичъ Прилуцкій. То пакъ 
того року мѣсеца и дня вышеописа-
ного, будучи мнѣ возному и зъ сторо
ною людьми добрыми, имены вышей 
описаными, во имѣнью велеможного его 
милости пана Северина Бонара зъ Б о -
лицъ, на Каменцу и Окгроденцу, ста
росты Рапштынского, Юрборгского и 
Жарновецкого, и пани малжонки его 
милости Реины Воловичовны, въ дворѣ 
ихъ милости, называемомъ въ Приши-
ФОСТѢХЪ, въ повѣтѣ Берестейскомъ ле-
жачомъ, и передомною вознымъ и сто
роною, людми добрыми, вышей напи-
саными, помененый врадникъ его ми
лости пана Жомоитского Бородицкій 
панъ Андрей Война черезъ мене воз
ного подалъ листъ его милости пана 
старосты Рапштынского и ее милости 
пани старостиное Рапштынское вра
днику ихъ милости ПришиФостскому 
пану яну Рояѵковскому, до него и до 
всихъ подданыхъ того имѣнья Приши
Фоетского писаный, который врадникъ 
ПришііФостскій панъ Я н ъ Рожковскій 
тотъ листъ его милости пана старосты 
Рапштынского и пани малжонки его 
милости до рукъ своихъ взявши, печа-
темъ и подписомъ рукъ добре се при-
смотрѣвши и тотъ листъ вычитавши, 
враднику его милости пана Жомоитско
го Бородицкому пану Войнѣ повѣдидѣ: 
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ижъ дей я съ того листу его милости 
пана моего и ее милость панее етаро-
стиное Рашптинское, панее мое добре 
есьми зрозу.мѣлъ и воли его милости 
пана моего и ее милости панее моее, 
ижъ ихъ милость то имѣнье свое Прит 
ШИФОСТЫ все правомъ своимъ, которое 
на тое имѣнье мѣли, рачили пустить 
его милости пану Жомоитскому пану 
вашей милости и розсказуютъ мнѣ ихъ 
милость. въ томъ листѣ своемъ, абыхъ 
тое имѣнье ихъ милости ПришиФосты 
со всймъ на все, яко ся само въ собѣ 
маетъ, ничого не зоставуючи, ани 'уйму-
ючи, его милости пану Жомоитскому 
пану вашей милости заразъ поступилъ, 
и вашей милости враднику его мило
сти, на' то посланому, подалъ; протэ 
дей такъ учиню, яко есть воля ихъ 
милости. Якожъ тотъ врадникъ' При-
ШИФОСТСКІЙ панъ Янъ Рояіковскій тое 
имѣнье ПришиФосты, дворъ будова-
ный, дворное гумно, обору, быдло и 
што въ дворѣ было, збоже, на пашни 
дворней засѣяное, имена подданыхъ и 
повинности ихъ на реестръ инвентарь 
списавши, тое имѣнье ИришиФоеты, 
дворъ, зъ будованьемъ дворнымъ, зъ бы-
дломъ, зъ гумномъ, съ пашнею двор-
ною, зе збожьемъ засѣяннымъ и у к л ѣ -
ти зсыпанымъ, зъ людьми, зъ ихъ по
винностями, зъ грунты пашными и ке-
пашными, зъ сѣножатьми, зъ лѣсы, бо
ры, зъ деревомъ бортнымъ, зъ рѣками, 
водами, зъ ловы звѣриными, пташними, 
рыбными, со всякими пожитками и со 
всѣмъ навсе, яко ся тое имѣнье При- | 
ШИФОСТЫ, часть небожчиковъ Григорья 
и части Станислава Богушевичовъ П р и . 
ШИФОСТСКИХЪ само въ собѣ здавна | 
мѣло и теперь маетъ, ничого не уйму- j 
ючи, ани зоставуючи, его милости па- į 
ну Жомоитскому водлугъ листу его ми- ] 
дости пана старосты Рапштынского и 1 

ее милости панее старостиное Рапштын-
ское отвороное, до него врадника ихъ 
милости писаного, въ моць, въ дер-
жанье и уживанье передо мною воз
нымъ и передъ стороною, людьми до
брыми, вышей описаными, врадовне и 
добровольне поступилъ и враднику его 
милости пана Жомоитского пану Ан
дрею Войнѣ, на то посланому, подалъ и 
подданымъ того имѣнья ПришиФОст-
ского, якосе на ПришиФОстского, такъ 
и села Хомичичъ, тутъ же въ дворѣ 
стоячимъ, очевисто всимъ, именемъ 
его милости пана старосты Рапш
тынского и ее милости панее старо
стиное Рапштынское росказалъ, абы 
уя;о одъ сего часу его милости пана 
Жомоитского, яко пана своего, во всемъ 
послушни были и повинности всякія 
его милости полнили. А поступивши 
тое имѣнье ПришиФосты со всимъ его 
милости пану Жомоитскому и инвен
тарь реестръ списанья того имѣнья 
ПришиФостского съ печатью и съ под
писомъ руки своее и съ печатью и съ 
подписомъ руки моее возного и съ пе-
чатьми тыхъ людей добрыхъ, стороны, 
земянъ господарскихъ повѣту Берестей
ского, имены вышейнаписаныхъ, его 
милости пану Жоитсккому черезъ ру
ки тогожъ врадника его милости Боро-
дицкого пана Войны далъ, а за тымъ 
и самъ съ того двора ПришиФостского 
добровольне одъѣхалъ. Якожъ я возный 
тотъ реестръ инвентарь одъ того вра
дника ПришиФостского пана Яна Рож-
ковского, списанья и поданья имѣнья 
ПришиФостского его милости пану Жо
моитскому, черезъ урадника его мило
сти пана Войну даный, передъ вашей 
милостью на' врадѣ покладаю, при ко
торой всей справѣ я возный поме
неный Павелъ Анцута и зъ стороною 
дюдми добрыми былъ есьми и штомъ 
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видѣлъ и слышалъ сесь квитъ сознанья 
моего, зъ моею печатью и съ подпи
сомъ руки моее и съ печатьми тыхъ 
веихъ людей добрыхъ, стороны, земянъ 
господарскихъ повѣту Берестейского, 
им'ены звыіпнапиеаныхъ, а кто зъ нихъ 
лисати умѣлъ и съ подписомъ рукъ 
ихъ , даю до книгъ кгродскихъ Бере
стейскихъ. Писанъ въ ПрипіиФостахъ, 
року, мѣсеца и дня вышейописаного. 
Реестре инвентарь описанья имѣнья веле-
можного пана его милости пана Северина 
Бонаря зъ Балицъ, на Еаменцу и Окгро-
денцу, старосты, Рапштенского, Шрборі-
ского и Жорновецшо, и панее маджонки 
его милости, ее милости панее Реины 
Воловичовны, прозываемого Приши-
ФОСТЫ, двора, будованья дворного, па
шни дворное, збожа на немъ засѣяного 
и въ клѣтѣхъ зсынаного, быдла, спря-
ту домового и иншихъ речей, въ томъ 
дворѣ будучихъ, людей, кгрунтовъ и 
всякихъ пояштковъ того имѣнья При-
ШИФОСТСКОГО, одъ его милости пана ста
росты Рапштынского и одъ ее милости 
панее старостиное Рапштынское, вы-
шейменованыхъ, велеможному его ми
лости пану Миколаю Нарушевичу—ка-
штеляну Жомоитскому, старостѣ У ш -
польскому и Пенянскому, одну поло
вицу вѣчнымъ, а другую половицу за-
ставнымъ обычаемъ пущоного и че
резъ мене Яна Рожковского—врадника 
ПриіпиФостекого, за листомъ его мило
сти пана старосты Рапштынского, пана 
моего, и ее милости панее старостиное 
Рапштынское, панее моее, до мене ни
сан ымъ, отворовымъ передъ вознымъ 
и стороною людми добрыми, имены 
въ семъ инвентарю нижейописаными, 
поступленого и враднику его милости 
пана Жомоитского Бородицкому пану 
Андрею Войнѣ, на то одъ его милости 
иосланому, врадовіе поданого, року 

тысеча пятьсотъ осьмьдесятъ девятого, 
мѣсеца Апрѣля двадцать семого дня. 
Дворъ ПришифошшгЪ .Буцов&иьетого дво
ра: домъ нискій при земли, въ немъ 
свѣтдица безъ оконъ, безъ дверей и 
безъ печи; въ тое евѣтлицы комора; 
тая свѣтдица драницами покрыта; при 
свѣтлицы сѣнь непокрыта; зъ сѣни въ 
боку свѣтлица, въ ней печь бѣлый, у 
дверей защепки; ободонъ скленыхъ въ 
нихъ выбитыхъ шибъ пять; черезъ 
тыежъ сѣни на противъ свѣтлицы гри
дня, тесницами покрыта; броваръ съ 
подклѣтомъ; двери зъ защепками, клѣт-
ка, на подклѣтѣхъ гридня зъ сѣньми, 
сырница, обора на быдло, въ немъ бы
дла вельме худого и хорого: корова 
одна, телицъ тринадцать, бычковъ под-
ростковъ девять, свиней шестеро, поро-
сять десятеро, гумно на молоченье збо
жа, свиронъ для сыпанья збожа, въ 
которомъ свирнѣ овса бочокъ осьмь и 
полъ. Н а старомъ дворищи будованья 
свѣтлицъ противъ себѣ двѣ съ комо-
рами, межи нихъ сѣни; въ тыхъ свѣт-
лицахъ дверей, оконъ и печей нѣтъ, 
свиронъ безъ дверей, лазня драницами 
покрыта; пашня дворная: збожа на ней 
засѣяного: жита бочокъ двадцать осьмь, 
пшеницы корецъ одинъ, ярицы бочекъ 
полторы, ечменю бочекъ пол-чварты 
гороху корцы три," овса бочокъ полъ 
чварты. Подданные тою имѣчыі Приши-
фостсшо, села Пришифостъ: Сенюта 
Ходоровичъ, сынъ его—Иванъ, волока 
одна; Якубъ Кухаровичъ, сынъ его— 
Вояосъ и Степанъ, волока одна; Ю ш к о 
Панасовичъ, сыны его—Андрей, 0 -
хремъ, .Яцко, волока одна; Пархомъ В а -
еилевичъ, сынъ его Остапко, полъ воло
ки; Иванъ Луцевичъ, сыны его—Федько, 
Ивашко, волока одна; Максимъ Я ц ѳ -
вичъ, сыны его—Иванъ, Трохимъ, 

Гришко, Матфей, волока одна; Костювъ 
8 
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Антонович*, сынъ его—Сидоръ, волока 
одна; Ю х н о Антоновичъ, сыны его— 
Иванъ и Федько, волока одна; Кузьма 
Андрицевичъ, сынъ его—Иванъ и братъ 
его Михно, волока одна; Мордасъ П а -
насовичъ, сыны его—Мартинъ, Андрей 
и Я к и м ь , волока одна; Андрей Жуко-
вичъ а Панасъ Жуковичъ, волока одна; 
Луцъ Васюковичъ, сыны его—Сенько 
и Трохимъ, волокъ двѣ; Сенько Р ѣ -
шетникъ, сыны его—Сергѣй и Олисей, 
а прыймичъ Олисей, волокъ двѣ; Ми-
лошъ Василевичъ, сынъ—его Кондрата 
волока одна; Степанъ Юшковичъ, сынъ 
его—Микита, полъ волоки, Степь Тро-
химовичъ, полъ волоки; Таврило Мор-
дасовичъ, сынъ его—Андрей, полъ во
локи. В ъ пустѣ лежачихъ волокъ три. 
Повинность подданыхъ того села: служатъ 
въ кождой недѣли зъ волоки по два 
дни, съ чимъ имъ росказано будетъ, 
a третій день толоки лѣтѣ за хлѣбомъ 
дворнымъ; платятъ зъ волоки по гро
шей двадцати дани; хто дерево дер-
житъ, даютъ вси саковъ полътретья 
и чверть сака; вѣдьже повѣдаютъ, же 
имъ то было отпущено. Застѣнокъ подъ 
Холиномъ. Н а томъ застѣнку: Занецъ 
Янковичъ, сыны его—Иванъ, Сидоръ, 
волока одна; служитъ также и пла
тить, яко и село БришиФОСтъ. Село 
Хомичичи: Якимъ Гуцевичъ а Миско 
Поповичъ, полъ волоки; Ярута Кар-
повичъ, сыны его—Грицъ и Павелъ, 
полъ волоки; Ю р е й Мицевичъ, сынъ 
его—Денисъ, полъ волоки: ЛевкоБѣлоу-
совичъ, сыны его—Иванъ, Михно, полъ 
волоки; Стецъ Бѣлоусовичъ, полъ во
локи; Савка Хренцевичъ, сыны его — 
Степанъ и Яцко , двѣ трети волоки; 
Сенько Гузенчичъ, двѣ трети волоки; 
Иванъ Данцовичъ а Кузьма Данцовичъ, 
двѣ трети волоки; Г у ц ъ Лавришевичъ, 
сыны его—Васько, Федько и Я ц ъ , двѣ 

трети, шоотая часть волоки. Повин
ность подданыхъ того села: служатъ въ 
кождой недѣли зъ волоки по два дни 
съ чимъ имъ росказано будетъ, а тре-
тій день толоки лѣтѣ за хлѣбомъ двор
нымъ; платятъ зъ волоки грошей трид
цать, овса маца одна, гусь одна, кури
ца одна, пчолы который маетъ, такъ 
въ бортяхь, яко и въ уляхъ, за вѣдо-
мостью врадничею подбираютъ, и ме
ду половицу на дворъ давать здавна 
повинни. Нижли подданые повѣдаютъ, 
ижъ небожчикъ его милость панъ Ви-

I ленскій тотъ медъ имъ одпустилъ и 
того задержанья его милости небирано. 
Который реестръ - инвентарь я Янъ 
Рожковскій—врадникъ ПришиФостскій, 
за росказаньемъ и листомъ его мило
сти пана старосты Рапштынского, пана 
моего, и ее милость панее старостиное 
Рапштынское, панее моее, отворонымъ 
до мене писанымъ, справивши тое 
имѣнье помененое Пришифостъ, зъ дво-
ромъ, зъ будованьемъ дворнымъ, зъ быд-
ломъ и съ тымъ всимъ, што въ дво-
рѣ есть, съ пашнею дворною, зъ збо-
жемъ засѣянымъ и незасѣянымъ, зъ 
людьми и грунты пашными и непа-
шными, зъ сѣножатьми и со всимъ на-
все, яко се тое имѣнье ПришиФосты, 
часть небожчика Григорья Богушевича 
ПришиФостского и часть небозчика 
Станислава Богушевича ПришиФостско
го, само въ собѣ здавна мѣло и те
перь маетъ, ничого не вымуючи, его 
милости пану Жомоитскому есьми вра-
довне поступилъ и враднику его мило
сти Бородицкому пану Андрею Войнѣ, 
на то одъ его милости посланому, по
далъ и подданымъ того имѣнья всимъ 
яко ПришиФОстскимъ, такъ Хомичиц-
кимъ, тутъ же въ дворѣ ПришиФост-
скимъ на тотъ часъ очевисто стоячимъ, 
именемъ его милости пана старосты 
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Рапштинското пана моего, и нменемъ 
ее милости панее старостиное Рапш-
тынское, пане моее, росказалъ есьми, 
абы вже отъ сего часу его милости 
пана Жомоитского, яко пана своего, во 
всимъ посдупіни были и повинности 
полнили. И на то его милости пану 
Жомоитскому черезъ руки врадника 
его Бородицкого пана Андрея Войну 
далъ есьми сесь реестръ-инвентарь, 
зъ моею печатью и съ подписомъ вла
стное руки моее. А при томъ были и 
того добра свѣдоми будучи, за устною 
и очевистою прозьбою моею, до сего рее

стру-инвентарю печати свои приложи-
ти рачили, а хто писати умѣлъ и ру
ки свои подписали, возный повѣту Б е 
рестейского панъПавелъ Еськовичъ А н -
цута, а земяне повѣту Берестейского 
Ю р е й и панъ Василей ПришиФостскіе, 
панъ Матей Подбѣльскій и панъ Фе
доръ Яцковичъ Прилуцкій. Писанъ въ 
ПриіпиФостѣхъ, року,мѣсеца и дня вы-
шейописаного. Которое-жъ сознанье воз
ного помененого и тотъ реестръ - ин
вентарь до книгъ врадовыхъ кгродскихъ 
записано есть. 

1589 г. 
Изъ книги за 1589—1596 годы, стр. 613—616. 

38. Лосвидѣтѳльствованіѳ Берестейского вознаго Павла Анцуты о нанесѳніи 
другому возному, Якову Бѣлоусовичу, побоѳвъ и причинѳніи насидія земяни-
номъ, нарѳчѳнымъ Кобринскимъ архимандритомъ Спаскои церкви, Иваномъ Бо-

гушѳвичемъ Гоголемъ. 

Лѣта Божого Нароженья 1589, м ѣ -
сеца Мая 4 дня. 

Передо мною Мальхеромъ Райскимъ, 
подстаростимъ Берестейскимъ, ставши 
на врадѣ возный повѣту Берестейско
го Павелъ Есковичъ Анцута очевисте 
призналъ квитъ сознанья своего въ 
справѣ нижеменованой, который же 
за печатью и съ подписомъ руки своее 
ку записанью до книгъ врадовыхъ по
далъ, и такъ се въ собѣ маетъ: 

Я Павелъ Есковичъ А н ц у т а , возный 
повѣту Берестейского, сознаваю симъ 
моимъ квитомъ, ижъ року теперь идучо
го тысеча пятьсотъ осьмьдесятъ девя
того, мѣсеца Апрѣля семнадцатого дня, 
въ понедѣлокъ оповѣдадъ мнѣ возному 
и обтежливе жаловалъ земенинъ и воз

ный повѣту Берестейского панъ Якубъ 
Бѣлоусовичъ Лепесовскій на земенина 
тогожъ повѣту Берестейского а наре-
ченого архимандрита Кобринского цер
кви светого Спаса , на пана Ивана Б о 
гушевича Гоголя тыми еловы: ижъ дей 
дня сегоднешнего въ датѣ вышемено-
ваного, чинечи я съ повинности враду 
моего возновства досыть , будучи дей 
мнѣ посланымъ по справахъ земенина 
сегожъ повѣту Берестейского князя. А н 
дрея Данилевича Жижемского, презъ 
пріятеля его пана ОстаФея Буховиц-
кого—войта Кобринского и Городецко
го, съ позвы одъ суду земского Бере
стейского взятыми, писаными въ жа-
лобѣ того князя Жижемского на пана 
Ивана Гоголя. Иио яко то дня сегоднеіп-

8* 
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него, торгового тутъ въ мѣстѣ Кобрин-
скомъ, маючи дей я при собѣ сторону 
двохъ земениновъ повѣту Берестейско
го, пана Федора Петровича и пана Бог
дана Ивановича Карповичовъ, одъ то-
гожъ пана Буховецкого по справѣ зо 
мною посланыхъ, и заставши дей мнѣ 
того пана Ивана Гоголя въ монастыру 
Кобринскомъ на дворѣ стоячого, онъ 
дей насъ обачивши, до себе идучихъ, 
пошолъ зъ монастыра на берви, кото
рые лежатъ черезъ рѣку Кобринку, вро
чищомъ черезъ Сажавки, до дворца мо
настырского. Я дей возный и съ тою 
стороною людьми добрыми шолъ за 
нимъ, даючи ему тые позвы одъ кня
зя Жижемского, то какъ дей, онъ панъ 
Иванъ Гоголь, самъ особою своею, не 
доходечи того дворца, вернулся на тыхъ 
бервахъ, и поткавши мене, тотъ позовъ 
одъ мене зъ рукъ торгнувши, взялъ, а 
мене дей возного по видѣнью рукою 
ударилъ, и взявши за перси мене, зъ 
бервей у воду вельми глубокую у р ѣ -
ку Кобринку, наСажавцѣ, зопхнулъ, хо
течи дей мене на смерть утопити, съ 
которое дей рѣки ледво я живъ выбры-
нулъ, а въ мене дей возного за над-
ромъ въ пазусѣ, было справъ шляхет-
скихъ не мало, то-есть, листовъ вызна-
ныхъ на сумы пенезей и выписовъ вра- { 
довыхъ, которыхъ дей я въ тотъ часъ ' 
одъ пановъ шляхты для писанья поз-
вовъ у себе мѣлъ, также' и позвовъ 
писаныхъ за титуломъ и печатью его 
королевское милости, которыемъ дей 
мѣлъ давати нѣкоторымъ паномъ шлях-
тѣ одъ иншое шляхты, то-есть, мено-
вите: листы пана Матысовыхъ два, 
одинъ на двадцать копъ грошей, а дру-
гій на три копы грошей, третій листъ 
пана Захарьяшова слуги на двадцать 
шесть копъ грошей, Войны Лозовиц-
кого шесть выписовъ, Ивана Костю ш-

ковича три выписы, Миколаевое Олеа-
ское позовъ по пана Захаріяша тогожъ 
князя Жижемского, позовъ по Стани
слава Мрочка, а моихъ дей листовъ 
влаетныхъ два, одинъ на шесть копъ, 
a другій на подъпяти копы грошей ли
товскихъ. Тые дей листы у водѣ роз-
мокли, пошарпалися и внивечъ оберну
ли, a иншіе дей погинули. Меновалъ 
тежъ, же и иншіе шкоды въ той водѣ 
ему се стали, то-есть: оборвалсе дей 
поясъ и згинулъ дей мѣшокъ, въ ко
торомъ дей было полторы копы грошей 
монеты а чирвоный золотый одинъ; 
печать серебряная, коштовала дей зъ 
роботою осьмьнадцать грошей; годин-
никъ компасъ костеный, купленый за 
осьмь грошей; хустка дей згинула ко-
ленская за четыри гроши; коломаръ за 
три гроши; книжка паркгаменовая, за 
шесть грошей; минуцекъ, за два гро
ши. А на мнѣ дей попсовалъ хусты: 
каФтаникъ новый, замшовый, кошто-
валъ дей три золотыхъ, тотъ внивечъ 
ся обернулъ; копенякъ бѣлый, убранье, 
боты, то все у водѣ попсовалъ. Якожъ 
я возный за оказаньемъ его видѣлъ есьми 
того пана Якуба возного, усего змочо-
ного, такъ сукно на нимъ, каФтанъ 
замшовый, убранье, боты и кошуля 
уся мокра: и то меновалъ, же дей панъ 
Иванъ Гоголь мало мене на смерть не 
утопилъ, якожъ и листовъ съ печатя
ми, также и позвовъ мокрыхъ, пошар-
паныхъ мнѣ не мало показовалъ. А при 
мнѣ возномъ при освѣтченью и ока-
занью его были стороною земяне повѣ-
ту Берестейского: панъ Янъ Жембоц-
кій и панъ Ю р і й Нрилуцкій. Якожъ 
тогожъ дня въ датѣ вышмененого, 
панъ ОстаФей Б уховицкій—войтъ К о -
бринскій, Кгродецкій, оповѣдалъ мнѣ 
возному, же за его посланьемъ панъ 
Иванъ Гоголь возного Якуба збилъ и 
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у воду зопхнулъ, также и панъ Дог-
данъ Карповичъ оповѣдадъ, же тотт? 
панъ Иванъ Гоголь его збидъ по ви-
дѣнью, якъ быдъ стороною при воз-
номъ, зышедши съ тыхъ бервей, гдѣ 
возного у воду зопхнулъ, а панъ Фе
доръ дей Карповичъ ледво утекъ одъ 
него. Которого ихъ освѣтченья дадомъ 
цану Якубу возному и пану ОстаФью 

Буховецкому и тому Богдану сесь мой 
квитъ, за пачатью моею, и съ подпи
сомъ руки моее ку записанью до книгъ 
кгродскихъ Берестейскихъ. Писанъ у 
Кобрыню, даты вышейнаписаное. К о -
торое-жъ сознанье возного помененого 
до книгъ врадовыхъ кгродскихъ запи
сано есть. 

1589 г. 
Изъ книги за 1589—1596 г., стр. 1071—1074-

39. Донесете воэнаго по жалобѣ земянина Михаила Чѳрнѳвскаго на земянина 
Ивана Коробку, дсоторый забралъ его крестьянина совсѣмъ его имуществомъ ж 

пересѳлилъ въ свой участокъ. 

Лѣта Божого Нароженя 1589, мѣсе-
ца Мая 5 дня. 

Передо мною Мальхеромъ Райскимъ, 
подстаростимъ Берестейскимъ, став
ш и на врадѣ возный повѣту Берестей
ского Василей Макаровичъ Водвовиц-
кій, очевисте призналъ квитъ сознанья 
своего въ справѣ нижеменованой, ко-
торый-же за печатью своею и за пе-
чатьми стороны шляхты, при немъ бу
ду чихъ, ку записанью до книгъ врадо
выхъ подалъ, и такъ се въ собѣ маетъ: 

Я Василій Макаровичъ Волковиц-
кій—возный воеводства Берестейского, 
сознаваю тымъ моимъ квитомъ, ижъ 
року теперешнего тысеча пятьсотъ осмь-
десятъ девятого, мѣсеца Апрѣля двад
цать третего дня, оиовѣдалъ мнѣ воз
ному панъ Михайло Ивановичъ Чер-
невскій на земенина повѣту Берестей
ского пана Ивана Коробчича Чернев-
ского, ижъ дей дня вчерашнего мѣсе-
ца Апрѣля двадцать второго, зъ субо-
ты на недѣлю, въ ночи, наѣхавшидей 

моцно, кгвалтомъ, на кгрунтъ его Чер
невший, до села Заболотья, на домъ под
даного его Нелѣпка зъ слугами и под-
даными своими, тамъ дей того поддано
го Нелѣпка, самого, съ женою и зъдѣть-
ми, зъбыдломъ, и зо всею маетностью 
съ того дому взявши, въ томъ-же седѣ 
Заболотьи, за собою въ пустыхъ а 
одышлыхъ хоромахъ осадилъ. Который 
дей тотъ подданый Нелѣпко за нимъ 
паномъ Михномъ Черневскимъ одъ лѣтъ 
пятнадцати мѣшкалъ; въ которого дей 
маетности быдла было: водовъ два, ко
рова одна съ тедемъ, яловица одна, 
подътелковъ два, свиней пятеро, гусей 
шестеро, куръ десетеро, збожа молочо-
ного жита бочокъ чотыры, ячменя бо
чокъ двѣ, овса бочокъ три, гречки бо
чокъ полторы, и иншіе дей вшелякіе 
статки домовые, все одъ мала до вели
ка забравши, на часть свою сировадилъ. 
И кгды дей услышалъ быдъ тотъ кгвал-
тоішый наѣздъ другій подданый его 
пана Михаила Черневского, сус&дъ и 
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тесть того Нелѣпка, который на одной 
вояоцѣ зъ нимъ мѣшкалъ, на име Войт-
ко и кгвадту дей волати хотѣль, то 
пакъ тотъ же панъ Иванъ Коробка зъ 
слугами и поддаными своими того 
подданого его Войтка Шимковича кгвал
товне прибивши, а держачи въ рукахь 
поки бы все вылровадилъ, кгвалту во
лати не далъ. А такъ я за оказаньемъ 
пана Михаила Черневского видѣдъ есь
ми на подданомъ его Войтку Шимко-
вичу раны на руцѣ правой, на плечи 
рана битая, синея, спухлая, а .другую 
рану въ годовѣ, въ тылѣ рану битую 
жъ , спухлую. Которые раны тотъ под-
даный пана Михна Черневского Войт-
ко меновалъ быти одъ пана Ивана К о 
робки, сдугъ и подданыхъ его. И за ока-
зованьемъ пана Михаила Черневского 
видѣломъ въ томъ селѣ Заболотьи, на 
волоцѣ той, гдѣ подданый его Войтко 

мѣшкаетъ, халупа пуста и якъ въ х а -
лупѣ, такъ въ гумнѣ и въ хлѣвѣ ни
чего нѣтъ. Ш т о панъ Черневскій пере
до мною вознымъ именовалъ, ижъ съ 
того дому того подданого его Недѣпка 
панъ Иванъ Коробка зо всею маетностью 
кгвалтовне вывелъизабралъ. А при мнѣ 
вознымъ на тотъ часъ были стороною лю
ди добрые, шляхта, панъ Василей Богда-
новичъ Черневскій а панъ СилоянъВол-
ковицкій. И на томъ далъ тотъ мой квитъ 
сего сознанья моего для записанья до 
книгъ кгродскихъ Берестейскихъ зъ 
моею печатью, при которой печати 
моей и панове шляхта печати свои 
приложили. Писанъ у Черневѣ, року 
осмьдесятъ девятого ^аѣсепа Апрѣля 
двадцать третего дня. Которое-жъ соз
нанье возного помененого до книгъ вра
довыхъ кгродскихъ записано есть. 

1589 г. 
Изъ книги за 1589—1596 годы, стр. 734. 

40. Донесеніе Берестейскаго вознаго о неуплатѣ головщизны 20 к. л. гр. Ярмо-
шемъ Малоцевичѳмъ за убитаго крестьянина. 

Лѣта Божого Нароженья 1589, м ѣ -
сеца Мая 27 дня. 

Передо мною Мальхеромъ Райскимъ, 
подстаростимъ Берестейскимъ, ставши 
на враду возный повѣту Берестейско
го Я н ъ Гуриновичъ Токаревскій, оче-
висто призналъ квитъ сознанья своего 
въ справѣ нижейменованой, который 
же за печатью своею и за печатьми 
шляхты стороны, при нимъ будучое, ку 
записанью до книгъ врадовыхъ подалъ, 
и такъ се въ собѣ маетъ: 

Я Я н ъ Гуриновичъ Токаревскій—воз

ный воеводства Берестейского ознай-
мую тымъ моимъ квитомъ, ижъ року 
теперешнего тысеча пятьсотъ осьмьде
сятъ девятого, мѣсеца Мая дня семого, 
будичи мнѣ въ справѣ его милости 
пана Федора Вагановского, а при мнѣ 
были стороною панъ Матыеъ Конаше-
вичъ а панъ Федоръ Сенковичъ Тока-
ровскіе, ку учиненью заплаты двадца
ти копъ грошей литовскихъ за заби
того поддайого пана Федора Ваганов
ского Долебиновского Стася Стукало-
вича, водлугъ суду и декрету пана Яна 
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Телетицкого—намѣстника Милейчицко-
го, на Ярмошу Малоцевичу. А такъ 
умоцованый его милости пана Федора 
Вагановского панъ СтеФанъ Водковиц-
кій упоминалсе, абы была тая голов-
щизна готовыми ненезми плачона а 
служебникъ пана Я н а Телятицкого— 
намѣстника Милейчицкого Станиславъ 
Гонцевичъ повѣдилъ: а томъ я готовъ 
одправу чинити зъ маетности того, под
даного короля его милости Ярмоіповы, 
якую маетность маетъ, бо готовыхъ 
пѣнезей помененый Ярмошъ не маетъ, 
тымъ чиню одправу, што тотъ подда
ный короля его милости маетъ и вы
ставил ъ клячъ двое худыхъ, недзныхъ, 
волы два, свиней двое, куръ четверо, 
речей домовыхъ, то-есть: полотна по-
сполитого толстого поставцовъ чотыри, 
сорочокъ жоноцкихъ шесть, толѣстка 
чирвоная одна, другая чорная, кожухъ 
заячій, скатерть, ручниковъ пять, рад
ио одно-, и повѣдилъ служебникъ пана 
Телятицкого Станиславъ Гонцевичъ 
умоцованому пана Вагановского: бери 
тую маетность у водправѣ. Умоцова
ный его милости пана Вагановского, 
папъ СтеФанъ Волковицкій, показавши 
моць, одъ папа Вогановского писаную, 
которую передо мною читавши, пыталъ, 
естли маетъ моць одъ пана своего чи
нити одправу пану Вагановскому. Слу
жебникъ пана Я н а Телятицкого повѣ-
дилъ: ижъ я жадное моци одъ пана 
Телятицкого не маю, але служу пану: 
Телятицкому; и зъ росказанья пана мо
его естемъ посланный чинити одправу 
пану Вагановскому на Ярмошу Мала-
шевичу изъ маетности его, которую 
маетъ -, только, пане Волковицкій, бери 
у тыхъ двадцати копахъ грошей. Ниж-
ди умоцованый пана Вагановского по-
вѣдидъ: ижъ дей я пріѣхадъ за декре-

томъ пана Телятицкого по суму сказа-
ную за головщизну двадцати копъ гро
шей литовскихъ, а кгды моцы на од
праву не показуёшь, я дей примовати 
не хочу, бо дей бы и кіемъ мнѣ под-
даные его королевское милости дали. 
Кгдыжъ дей до одправы моци не ма
ешь а служебникъ Станиставъ Гонце
вичъ моци въ себѣ не мѣнилъ и пока-
зати одъ пана Телятицкого не хотѣлъ, 
одно голыми словы до умоцованого па
на Вагановского мовилъ, абы въ одпра-
вѣ маетностью бралъ, а въ недостатку 
вътой сумѣ и кгрунтомъ, и упоминал
се пана Вагановского умоцованному, 
абы зъ кгрунтовъ такую повинность 
панъ Вагановскій выполнял.ъ, яко тотъ 
подданый короля его милости полнитъ. 
А умоцованый пана Вагановского панъ 
СтеФанъ Волковицкій жадное повинно
сти не подыймовалъ; клячъ двохъ, во
довъ двохъ, свиней двойга не бралъ, 
одно мовилъ: абы пѣнезми была пла
чона, або за показаньемъ моци сдуш-
ную одправу чинено, на што слуга 
одъ пана Телятицкого моци не пока-
завалъ. А оный умоцованый пана В а 
гановского мною вознымъ и стороною 
при мнѣ будучою свѣтчилъ, ижъ сумы 
копъ двадцати не пдачоно речами не-
сдушными, Фантами ледаякими, не во-
длѣ права, тотъ слуга, который се ме-
нидъ быть пана Телятицкого не пока-
зуючи моци, одправу одно голыми сло-

; вы чинити хочеть, и не взявши одпра
вы тотъ умоцованый пана Вагановско
го съ того села Лужицкого ѣхалъ прочъ. 
А такъ я , чого будучи свѣдомъ, даю 
тотъ свой квитъ сознанья своего до 
враду и для записованья до книгъ кгрод
скихъ Берестейскихъ подъ моею пе
чатью и подъ печатьми людей добрыхъ 
шляхты, въ томъ квитѣ вышеянапи-



саныхъ. Пйсанъ въ Пужичахъ , року 
тысеча пятьсотъ осьмьдесятъ девятого 
мѣсеца Мая семого дня. Которое-жъ 

сознанье возного помененого до книгъ ' 
врадовыхъ' кгродскихъ записано есть. . 

1589 г. 
Ізъ книга за 1589—1596 г.. стр. 628—630. 1 

41. Посвидѣтѳльствованіѳ и осмотръ вознымъ крестьянъ земянки Анны Ко-
стюшковой Сехновицкой, одного убитаго, а другого сильно иэбитаго Каменец-

кими мѣщанами. 

Лѣта Божого Нароженія 1589, мѣсе-
ца Мая 10 дня. 

Передо мною Мальхеромъ Райскимъ, 
лодстаростимъ Берестейскимъ, ставши 
на впавѣ возный повѣту Берестейско
го Александеръ Немѣра Кругедьскій, 
очевисто призналъ квитъ сознанья сво
его въ справѣ нижеменованой, кото
рый же за печатью своею ку записанью 
до книгъ врадовыхъ подалъ, и такъ се 
въ собѣ маетъ: 

Я Александеръ Немѣра Кругельскій, 
возный воеводства Берестейского, выз-
наваю тымъ моимъ квитомъ, ижъ въ 
року нынѣшнемъ тысечапятьсотъоеьмь-
десятъ девятомъ, мѣсяца Мая чет
вертого дня, будучи мнѣ въ справѣ 
земянки господарское повѣту Берес
тейского панее Ивановое Еостюшковое 
Сехновицкое, панее Ганны Фурсовны, 
на огледанье забитья и зраненья под
даныхъ панее Еостюшковое, зъимѣнья 
ее Ступичова, то есть: Яська Остров
ского а Грица Тишевича, которого ви-
дѣлъ есьми Яська забитого, замордо-
ваного до смерти, то-есть, на кгрун-
тѣ мѣстскомъ, подъ мѣстомъ Каменец
кимъ; видѣлъ есми въ него горло пере
давлено и нога перебитая и увесь збитъ, 

синь, измордованъ. А на Грицу Тише-
вичу видѣлъ есьми рану въголовѣ, въ 
чолѣ надъ бровью лѣвою, рану крыва-
вую, битую, шкодливую,именилъ тотъ 
подданый ее милости тое збитье свое 
и замордованье Ясковое одъ мѣщанъ 
Каменецкихъ Матфея Тригузовича, Ива
на Желѣзковича и одъ помочниковъ 
ихъ, которыхъ они собѣ лёпѣй вѣда-
ютъ. Б о дей мы были на ярмарку въ 
мѣстѣ и коли есьмо шли насъ пять 
человѣковъ у лицою Литовскою додомовъ 
своихъ, то гды оные мѣщане звыш-
мененые съ помочники своими окрикъ 
великій на насъ учинили и почали на 
насъ каменьемъ кидати и бѣгати, тог-
ды насъ чотыры чоловѣка ледгіо пов-
тѣкали, а пятый не втекъ, Яско ; тогды 
они его забили и замордовали. А тое 
се дѣяло у середу у вечери. А при мнѣ 
возномъ были на тотъ часъ люди до
брые панъ Миколай Телятицкій а панъ 
Павелъ Воротынскій. Чого я того свѣ-
домъ будучи до книгъ врадовыхъ кгрод
скихъ Берестейскихъ одношу и далъ 
есми мой квитъ подъ моею печатью. 
Котороежъ сознанье возного поменено
го до книгъ врадовыхъ кгродскихъ за
писано есть. 



- 65 — 

І589 г. 
Изъ книги за 1589—1596 г. стр. 701—703. 

42. Жалоба 3SM£ зина Юрія Данилевича на крестьянина Оксина и его семей
ство которые обокрали его и ушли. 

Лѣта Божого Нароженя 1589, мѣсе-
ца Мая 20 дня. Писалъ и присылалъ 
до враду кгродекого- етароства Бере
стейского, до мене Мальхера Райско
го—подстаростего Берестейского земе-
нинъ повѣту Берестейского панъ Ю р і й 
Данилевичъ шляхта, оповѣдаючи вели
кую кривду и шкоду свою немалую, 

.ижъ дей въ небытнорти, его самого и 
малжонки его. въ дому ихъ Здитовѣц-
комъ, року дей теперь идучого тысеча 
пятьсотъ осьмьдесятъ; девятого, мѣсѳца 
Мая семого дня,, зъ недѣли на поне-
дѣлокъ, въ ночи, челядь его невольная, 
именемъ ЗоФея, зъ дѣтьмй своими, Я к и -
момъ, Лукашомъ, Фединою, Ромаш 
комъ, зъ дочкою Настею, a другіе 
дѣвки дорослые двѣ, одна Катерина, а 
другая Марина, также невольницы, ко
торая тая ЗОФІЯ съ тыми дѣвками змо-
вившисе, пропомнявши боязнь Б о ж у ю , 
и его пана своего и жону его окравши 
и забравши немалую маетность, ихъ 
изъ свирна и здрадивши ихъ и не уч -
тивіии, злодѣйскимь способомъ-обы-
чаемъ, зъ дому и зъ двора ихъ Зди-
товецкого, не вѣдати у который край, 
будь у великое князство Литовское, 
альбо у Кору ну Польскую, альбо тежъ 
до земли Волынское, прочь поутѣкали. 
Также тежъ того року осьмьдесятъ де
вятого, мѣсеца Мая двенадцатого дня, 
мужъ той ЗоФеи а вѳводышй «жъ, 
•именемъОксанъ, которыйбылъ зъ нимъ 
г и зъ женою его у «ріятеля ихъ f па

на Павла Лопотя, тотъ скоро дейпріѣ-
хавши зъ ними до дому его Здитовец-
кого, не учтивши и здрадивши ихъ , 
пановъ своихъ, также зъ жоною своею 
ЗоФІею вышейменованою и зъ дѣтьми 

L своими одъ нихъ прочь утекъ; кото
рый бѣгучи укралъ кожухъ новый ба-
раній, который коштовалъ грошей со-
рокъ, сермягу бѣлую новую, которая 
коштовала полъ копы грошей. Которые 
рѣчи рухомые, маетность ихъ , зъ : до
му ихъ и клѣти тая ЗОФІЯ, съ тыми 
дѣвками дорослыми, съ помочниками,и 
выкотчими, припросивши къ собѣ, по
брала; то-есть шкоды: сукманъ щарый 
муравскій, жоноцкій, купленный копъ 
за двѣ; однорадка чорная муровская, 
купленная копъ за двѣ, зъ строкою 
шолковою; ж у ш щ а лосяя; шапка окса-
митная, кунами подшитая; другая шап
ка .китайчаная, кунами жъ подшитая, 
которые у клѣтцы висѣли, ллатовъ ко
ленскихъ три; кошудекъ коленскихъ 
пять, полотна кужедю локоть сто; об-
русовъ поставъ локоть тридцать, а греб
ного полотна локоть шестьдесятъ; р у ч -
никовъ локоть тридцать; простицъ си-
нихъ двадцать водынскихъ, купленыхъ 
по подъ копы грошеёц проетица чирво-
иая, купленная за полъ копы ж за .пят* 
грошей; домовое роботы простицъ чор-
ныхъ чотыри; кожуховъ два, одинъ 
новый, другій старый, бараніе; сермягъ 
двѣ бѣлыхъ, новыхъ, третей ш р н а * , 
также новая; кошуль аѳноцкихъ о § * ш , 

9 
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а мужскихъ пять. То дей покравши зъ 
собою побрали и сами прочь зышли. 
О што просидъ, абы тое оповѣданье 

его было до книгъ записано.. Ш т о есть 
записано. 

1589 г. 
Изъ книга за 1589—1596 годы, стр. 727. 

43. Донесѳніѳ Берестейскаго вознаго объ осмотрѣ имъ въ сѳдѣ Шаличахъ уби-
таго земяниномъ Андреем* крестьянина. 

Лѣта Божого Нароженья 1589, м ѣ -
сеца Мая 24 дня. 

Передо мною Мальхеромъ Райскимъ, 
подстаростимъ Берестейскимъ, ставши 
на враду возный повѣту Берестейского 
Я н ъ Казновскій очевисто призналъ 
квитъ сознанья своего въ справѣ ниже-
менованой, который же за печатью и 
зъ подписомъ руки своее ку записанью 
до книгъ врадовыхъ подалъ, и такъ 
се въ собѣ маетъ: 

Я Я н ъ Казновскій—возный воевод
ства Берестейского, вызнаваю тымъ 
моимъ квитомъ, ижъ року теперь иду
чого осьмьдесятъ девятого, мѣсеца Мая 
двадцать второго дня, быломъ въ спра-
вѣ велеможного пана его милости пана 
Я н а Паца—тивона Виленского, старо
сты Каменецкого, за. освѣтченьемъ и 
оказаньемъ подстаростего его милости 
Каменецкого пана Александра Винско-
го, у седѣ Шалицкомъ, державы Каме-
нецкое, якожемъ видѣлъ чоловѣка за
битого на смерть, на имя Матея, зятя 
Климова; у которого видѣломъ у потыли
цы рана кривавая, рука лѣвая збитая. 
Якожъ передо мною вознымъ повѣдиди 
подданые короля его милости Шалнц-
кіе, ижъ того чоловѣка звышпоменено-
го забил* дей на берегу властном* на-

шомъ у рѣки, которого есьмо дей у во-
дѣ нашли утопленого, зраненого, одъ зе
менина повѣту Берестейского пана А н 
дрея Стефановича Кругедьского и одъ 
помочниковъ его; якожъ дей передо 
мною вознымъ подданые короля его 
милости, сынъ Трухоновъ зъ Шаличъ , 
найме Ю с ь к о , который съ тымъ небож-
чикомъ на берегу своимъ рыбы болталъ, 
ижъ дей его панъ СтеФановичъ звыш-
помененый забилъ и утопилъ, а Есько 
товарищъ небожчиковъ ледво дей одъ 
него утекъ, одъ усее одежи своее, 
якожъ повѣдили, ижъ дей тую одежу 
одъ обѣихъ побралъ п а н ъ Андрей Сте 
Ф а н о в и ч ъ , то-есть, повѣдили меновите: 
у небожчика Мацька сермяга новая, за 
грошей сорокъ, кошуля тонкая, убранье, 
шапка коштовала дей грошей тридцать, 
поясъ зъ мошною, у которой было 
подъ копы грошей литовских*; а у 
Ю с ь к а дей сына Трухонового сермягу 
за грошей сорокъ, убранье, кошуля, 
шапка за грошей двадцать, у мошнѣ 
было грошей двадцать чотыры. Которое 
дей забитье и грабежи менили быть 
одъ пана Андрея СтеФановича и одъ 
помощников* его. А при миѣ возномъ 
а а тотъ час* были стороною шляхта, 
люди добрые, панъ Миколай Сорвидо, 
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земянинъ повѣту Лидского, а панъ .Янъ Шаличахъ . Которое-жъ сознанье воз-
Фащинскій. И на томъ дадъ тотъ мой į и ого помененого до книгъ врадовыхъ 
квитъ подъ печатью моею. Писанъ у j записано есть. 

• 1 5 8 9 г - • 
Изъ КПИГН за 1589—1596 г:, стр. 761—762і : 

44. Жалоба Мидейчицкихъ мѣщанъ на жидовъ мытниковъ Ломазской и Во-
лодавской таможенъ, причинивпгахъ первымъ равный обиды и несправедли

вости при провозѣ товаровъ чрезъ помянутыя таможни. 

Лѣта Божого Нарожёнья 1589, месе
ца Мая 29 дня. 

Передо мною Мальхеромъ Райскимъ, 
подстаростимъ Верестейскймъ, жадо-
валъ й оповѣдадъ мѣщанинъ его коро
левское милости мѣста Милейчицкого, 
на имя Минъ Долбичъ, самъ одъ себе 
и именемъ иншихъ мѣщанъ тамош-
яихъ сусѣдовъ и товаришовъ своихъ, 
на жидовъ Ломазского и Володавского, 
мытниковъ господарскихъ, на Лейбка 
Вольфовича и на Ицка о томъ, ижъ 
дей они не пооднокроть великіе крив
ды, шкоды и трудности на тыхъ ихъ 
двохъ коморахъ, за не доброю згодою 
своею, въ забиранью товаровъ и ко

ней, окромъ вшелякое винности ихъ , 
чинятъ; о.што дей тому Миню и това^-
ришомъ его они-жъ жиды передъ мыт
никами коморы Берестейское, яко на 
день двадцать восьмый М а я , въ року 
теперешнимъ осьмьдесятъ девятомъ, 
усправедливитисе и за шкоды досыть 
чинити мѣли и обѣцалисе, але дей то
му водлугъ. обѣцанья и умбвы ихъ зъ 
нами учинено досыть, яко на року пев-
номъ, не учинили. Н а чомъ дей онъ 
съ товарищами своими того; всего н а 
двадцать золотыхъ польскихъ шкодуетъ 
и просилъ, абы тоеоповѣданье до книгъ 
врадовыхъ было записано. Ш т о есть 
записано. 

1689 г. 
Изъ кннгп за 1589—1596 г. стр. 763. 

45, Посвѣдѣтельствованіѳ вознаго о побояхъ и ограбленій крестьянъ Адексал,-
дра Горбовскаго, совершенных» Вистйпкизи;и боярами. 

Лѣта ,Божого Нарожёнья ,1589, мѣ-
сеца Мая 29 дня. 

Передо мною Мад,ьхеромъ Райскимъ, 
подстаростимъ Верестейскймъ, ставши 

на враду возный цовѣту Береетейеиого 
Матѣй Ивановичъ Водковицкій, рчеви-
сто .рризналъ квцтъ, сознаньяевоего 
въ, справѣ нщкейм,еноеаноі|, „ с р т ^ ы й 



же за печатью своею ку записанью до | 
книгъ врадовыхъ подалъ, и такъ с е в ъ і 
собѣ маетъ: I 

3 
! 

Я М а т ѣ й Йвановичъ Волковицкій— 
возный повѣту Берстейского, сознаваю 
тымъ квитомъ моимъ, ижъ року теперь 
идучого осьмьдесятъ девятого, мѣсеца 
Мая двадцать осьмого дня, маючи я При 
собѣ сторону шляхту, людей добрыхъ, 
земянъ повѣту Берестейского, пана 
Ивана Токаровского а пана Льва За-
ранка, огледаломъ за освѣтченьемь па
на Александра Заранка Горбовского и 
малжонки его пани Марины Скоковское 
збитья и зраненья подданыхъ имѣнья 
Скоковского. И видѣлъ есьми напервей: 
у Трохима Осташевича голова зорвана 
и волосья жушмо мнѣ оказовалъ, и ви
денье по лѣвой сторонѣ зорвано, а на 
хрыбтѣ раны синіе, битые; а въ жоны 
его Ориши видѣлъ есьми на руцѣ пра
вой вышей локтя рана синяя, битая, 
кровью набѣглая; а въ служебницы 
ихъ дворное, на имя Маруши Иванов
ны видѣдомъ персь правая шкодливе 
збита,, спухда, кровью набѣгдая. Кото
рые тые подданые пана Заранковы и 
малжонки его, также и тая служебни-

ца ихъ дворная мениди и свѣтчидисе 
мнѣ возному и сторонѣ звышмененой, 
ижъ дейі тое збитье и зраненье имъ 
стало одъ бояръ Вистицкихъ его ми
лости пана воеводы Берестейского па
на КриштоФа Зеновича и малжонки 
его милости, быть имъ удѣланое дня 
звышпомененого Мая двадцать осьмого, 
року, осьмьдесятъ девятого, у Висти-
ч ѣ х ъ , передъ церковью, на имя одъ 
Я н а и . . . *) Томковичовъ и по-
мочниковъ ихъ; ижъ дей тые бояре 
его милости пана воеводы й малжонки 
его милости, звышпомененые, тамъ у 
Вистичахъ, ихъ передъ церковью, безъ 
вины а кгвалтовне позбіяди и порани
ли и грабежъ учинили, то есть: зняли 
дей зъ нее Марины, служебницы пана 
Заранковы, сермягу чорную, которая 
дей коштовала грошей тридцати. И на 
томъ далъ той мой квитъ подъ моею 
печатью ку записанью до книгъ вра
довыхъ кгродскихъ Берестейскихъ. П и 
сан ъ року и дня звышпомененого. 
Которое-жъ сознанье возного помене
ного до книгъ врадовыхъ кгродскихъ 
записано есть. 

; . * ) Сдово вырвано. 

1589 г. 
Изъ книги за 1589—1596 г., стр. 785—787. 

46. Донесеніѳ Берестейскаго вознаго по поводу жалобы земянки Богданны Чѳр-
і&сОвои Пятиіорцовой на вемжнина Ивана Коетвжгковича, который отнядъ Т 

неія крестьянина, бывшаго въ задогѣ. 

Лѣта Божого Нароженья 1589, м ѣ -
ееца Іюня 1 дня. 

Передо мною Мальхеромъ Райским*, 
подстаростимъ Вереетейекимъ, ставши 

на врадѣ возный воеводства Берестей
ского Якубъ Бѣдоусовичъ, признал* 
квит* сознанья своего въ справѣ ни-
жеменованой, который же за печатью 
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и за печатьми стороны шляхты, при 
немъ будучое, ку записанью до книгъ 
подалъ, который слова до слова такъ 
се въ собѣ маетъ: 

Я Якубъ Бѣлоусовичъ Лепесовскій— 
возный повѣту Берестейского, созна-
вамъ симъ моимъ квитомъ, ижъ року 
теперь идучого тысеча пятьсотъ осьмь
десятъ девятого, мѣсеца Мая двадцать 
третего дня, освѣтчала мною вознымъ 
земянка повѣту Берестейского пани 
Якубовая Черкасовая Пятигорцова, на 
име Богдана, на земенина повѣту Б е 
рестейского, на пана Ивана Костюшко-
вича Барсобу тыми еловы: ижъ дей 
тотъ панъ Иванъ Костюшковичъ Бар
соба, заставивши малжонкови моему па
ну Якубу Пятигорскому и мнѣ подда
ного своего, зъ кгрунтомъ его, на име 
Мица Жоховца, и зъ сыномъ его Сте 
паном*, въ которого дей подданого не 
мѣлъ ничимъ се уступовать, не оддав-
ши малжонкови моему тое суммы п ѣ -
незей, въ листѣ его вызнаномъ, опи-
саное, подъ заруками, такъ на врадъ, 
яко и на сторону, што дей меновите 
въ томъ листѣ его вызнаномъ, малжон
кови моему данъ, описано есть. Т о 
пакъ дей дня вчорашнего сего мѣсеца 
Мая двадцать второго тотъ панъ Иванъ 
Костюшковичъ Барсоба, пришедши 
кгвалтомъ, самъ особою своею, зъ мно
гими помочниками своими, которыхъ 
дей имена онъ самъ дѣпѣй вѣдаетъ, въ 
домъ до того подданого нашого Мица 
Жоховца, его дей зъмоцы ж держанья 
нашого отнялъ и собѣ на роботу вы
гнал ъ до двора своего на Босячъ ; а 
малжонка дей моего пана Якуба на 
тотъ часъ въ дому нѣтъ, доКгданьска 

одъѣхалъ; а я дей вельми хора, не 
вѣмъ если жива буду. Якожъ и тотъ 
подданый пана Якубовъ заставный 
Мицъ Жоховичъ и сынъ его Степанъ 
передо мною вознымъ повѣдили: же 
панъ Иванъ Костюшковичъ дня вчо
рашнего зъ моцы и зъ держанья пана 
Якубова намъ дей узялъ и до себе на 
роботу выгналъ. Вчорашнего дей дня я 
Степанъ, сынъ Жоховцовъ, гной зъ 
двора его на Босячу возилъ и ему дей 
служилъ, а кгдымъ дей до дому своего 
хотѣлъ у вечеръ отъѣхать, онъ панъ 
Иванъ клячу зъ возомъ у мене дей 
узялъ; а сего дня дей жона моя М и -
цова тамъ у его у дворѣ на дѣло. Ш т о 
пани Якубовая меновала, же поддано
го заставного пограбилъ, за чимъ дей 
у заруки водлугъ листу своего малжон
кови моему попалъ. А онъ Мицъ Ж о -
ховецъ меновалъ, же ему панъ Иванъ 
Костюшковичъ заказалъ подъ виною, 
абыхъ дей на роботу, до пана Якуба 
Пятигорца не ходилъ, я самъ, ани сынъ 
мой, аде дей до себе на роботу, до дво
ра своего, на Босячъ, намъ ходить и 
собѣ служить розказалъ. А при мнѣ 
возномъ были .стороною земяне повѣ-
ту Берестейского, панъ Михайдо Кар-
повичъ а панъ Дементей Куденъ. И на 
томъ далъ паней Якубовой Пятигор-
цовой сесь мой квитъ ку записанью 
до книгъ кгродскихъ Берестейскихъ, 
подъ печатью моею властною писанья 
моего и за печатьми тыхъ пановъ 
шляхты вышеймененыхъ, Писанъ на 
Босячу, даты вышейнаписаное. Которое 
сознанье возного помененого до книгъ 
врадовыхъ есть записано. 
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1589 г. 
Изъ книги за 1589—1596 годы, стр. 789. 

47. Донесете Берестейскаго вознаго о возмущеніи крестьянъ земянина Бухо-
вецкаго въ седѣ Горездричахъ. 

Лѣта Божого Нарожёнья 1589, мѣ-
сеца Іюня 1 дня. 

Передо мною Мальхеромъ Райскимъ, 
подстаростимъ Верестейскймъ, став
ши на врадѣ возный повѣту Берестей
ского Якубъ Бѣлоусовичъ Лепесовскій, 
очевисте призналъ квитъ сознанья 
своего въ справѣ нижейменованой, ко
торый же за печатью своею и съ под
писомъ руки своее и за печатьми сто
роны шляхты, при немъ будучой, ку 
записанью до книгъ врадовыхъ подалъ, 
и такъ се въ собѣ маетъ: 

Я Якубъ Бѣлоусовичъ Лепесовскій— 
возный повѣту Берестейского, созна-
ваю тымъ моимъ квитомъ, ижъ року 
теперь идучого тысеча пятьсотъ осьм-
десятъ девятого, мѣсеца М а я двадцать 
пятого дня, былъ есми въ справѣ зе-
менина повѣту Берестейского пана Бе-
няша Львовича Буховецкого, который 
передо мною вознымъ повѣдилъ, ижъ 
дей подданые моего села Горесдрицкого, 
не вѣдати для которое причины, абе 
зъ намовы людское, чили по своей до-
броволи, взявши передъ себе злый 
умыслъ и огурившися, послушенства 
водлугъ денное повинности своее мнѣ 
пану своему не чинятъ, на роботу не 
идутъ и росказанья моего николи по
слу шни быти не хочутъ. Якожъ панъ 
Буховецкій зо мною вознымъ и сторо
ною, людьми добрыми, шляхтою, до тыхъ 
подданыхъ своихъ, до села Гориздрицко-
го ѣздилъ, пытаючи ихъ: для чого бы 
ему, пану своему, послушенства по

винного не чинили и на роботу водлугъ 
повинности своее, за росказаньемъ его, 
не ходили? А подданные того села Г о -
риздрицкого, зобравшисе1 до купы, пану 
Буховецкому повѣдили: ижъ дей недав
но есьмо были тобѣ дило заслужили 
водлугъ повинности своее, а теперь 
дей ачъ есьмо дило засудили, предъ 
се дейтобѣ на роботу не пойдемъ: бо дей 
еще собѣ не посѣяли; а кгды собѣ по-
сіемъ, тогды тобѣ.на роботу пойдемъ. 
А панъ Буховецкій повѣдилъ: ижъ дей 
не въ тотъ часъ, коли вы хочете, але 
коли я кажу, тогды мнѣ служите; а ижъ 
дей есте непослушны мнѣ чиненья 
своего, тогды дей вольно мнѣ васъ, 
звлаща бунтовниковъ, скарати. И за 
непослушенствоихъ казалъ взять двохъ 
подданыхъ до ланцуха. Въ тымъ се 
подданые обуривши почали волати: 
кіевъ дей на пана, кіевъ! А панъ Б у -

j ховецкій за тое воланье нагайкою му-
j жика ударилъ. А оные тежъ, допадпги 
i кіевъ и колья, слугу пана Буховецкого 
Ібити почали. В ъ тымъ же часѣ, кгды 
j розрухъ сталъ межи нами-, зъ ручницы 
съ пулею у подданого пана Буховец
кого, которого панъ Буховецкій въ за-
ставѣ одъ пана Авдія Буховецкого мѣлъ, 
на име Паца , пострѣлено. Ш т о панъ 
Буховецкій мною вознымъ и стороною 
шляхтою, при мнѣ на тотъ часъ буду-
чими, свѣтчилъ. А потымъ, кгды се 
подданые вгамовали, панъ Буховецкій 
сказалъ двохъ подданыхъ виннѣйшихъ 
до вензеня своего взяти, то есть: Ю р -



.71 — 

.ку аГАндроса. А скоро потымъ бою, 
теды панъ Буховецкій и слуги его 
оказывали раны, отъ : тыхъ подданыхъ 
имъ сталые. Якожъ я возный, за ока-

.заньемъ пана Буховецкого, видѣлъ есьми 
на самомъ пану Буховецкомъ, на пле
чахъ рана синяя, кіемъ битая; а въ 
слугъ его, на име Тишку Буховецко'му, 
на хрибтѣ и на плечахъ ранъ синихъ 
битыхъ пять кіевыхъ, а на головѣ ошарп-
нено,, рана крвавая; на Я н ѣ Залѣскомъ, 
на враднику пана Буховецкого, на тва
ри по лѣвой сторонѣ рана битая кри-
вавая, на руцѣлѣвой ранъ синихъ би
тыхъ три, а на плечахъ не далеко шіи 
рана синя битая; а на Федорѣ Моксо-
му на плечахъ ранъ синихъ, битыхъ 
чотыри, на рукахъ обѣихъ ранъ двѣ; 
а подданого пана Буховецкого, на име 
П а ц а , видѣломъ у вудѣ правое стороны 
пострѣлено зъ ручницы и куля зъ не
го не вышла. Которое збитье панъ Б у -

ховецкій, свое, такъ слугъ и пострѣ-
ленье того подданого Паца , менилъ тое 
збитье сталое отъ тыхъ подданыхъ 
своихяь села Горезрицкого. А при мнѣ 
возномъ при всей той справѣ были 
стороной, люде добрые, шляхта, панъ 
Я н ъ Мокрецкій, а панъ Мартинъ Лыч
ко Остромецкій, панъ Тышъ Свадба 
Остромецкій, панъ Станиславъ Лаври-
шевскій, а видъ замку Кобринского, 
лриданый одъ пана подстаростего Коб
ринского Семенъ Степановичъ. И на то 
я возный вышейпомененый даломъ 
пану Беняшу Буховецкому тотъ мой 
квитъ подъ печатью и съ подписомъ 
руки моее и подъ печатьми пановъ 
шляхты, при мнѣ на тотъ часъ буду-
чими, и съ подписомъ рукъ ихъ, кото
рые писати умѣли, ку записанью до 
книгъ кгродскихъ. Писанъ у Берести. 
Которое-жъ сознанье возного поменено
го до книгъ врадовыхъ есть записано. 

1589 г. 

Изъ конгн за 1589—1596 годы, стр. 837. 

48. Донесеніе возного о произвѳденномъ имъ поевидѣтедьствованіи въ дѣлѣ 
нападѳнія слугъ и людей Мѳльницкаго подкоморія Каспера Дѳмбинскаго на 
земли королевских* крестьянъ, Воинской волости, села Воронча, и произве

денные первыми грабеявѣ и побояхъ. 

Лѣта Божого Нароженья 1589, м ѣ -
сеца Іюля 10 дня. 

Передо мною Мальхеромъ Райскимъ, 
подстаростимъ Берестейскимъ, ставши 
на враду возный повѣту Берестейско
го Якубъ Бучинск ій , очевисте при-
зналъ квитъ сознанья своего въ спра-
вѣ яижеменованой, который же за пе
чатью и съ подписомъ руки своее ку 

записанью до книгъ врадовыхъ подалъ, 
и такъ се вѣ собѣ маетъ: 

Я Якубъ Бучинскій, возный-енералъ 
воеводства Берестейского, сознаваю 
тымъ квитомъ моимъ,. ижъ року вы-
нѣшнего тысеча пятьсотъ осьмьдесятъ 
девятого, мѣсеца Іюля осьмого дня, 
быломъ въ справѣ подданыхъ короля 
его милости, волости Воинское, у него 
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села Воронча и памѣстника Воинско
го пана Я н а Вольского, ку освѣтченыо 
кгвалту, пожатья жита, избитья, по-
раненья одъ пана Каспра Дембинеко
го зъ Дембянъ, подкоморого Мельниц
кого, ималжонки его пани Марины Ива
новны Коптевньг, черезъ слугъ и урад-
никовъ ихъ учиненого. Которые то по-
мененые подданые короля его милости 
Воронецкіе и панъ Янъ Вольекій, на-
мѣстникъ Воинскій, оповѣдали и освѣт 
чади передо мною вознымъ и стороною 
шляхтою, при мнѣ будучое, ижъ по-
мененый панъ Каспоръ Дембинскій, 
также и малжонка его' пани Марина 
Коптевна, року нынѣшнего тысеча пять
сотъ осьмьдесятъ девятого, мѣсеца Ію-
ля четвертого дня, наславши моцно, 
кгвалтомъ слугъ , урадниковъ своихъ, 
имѣнья Городиского, Матѣя Соболев
ского—Руденецкого, Мартина Ярошков-
ского, урадника Яблонского—Станисла
ва Кучинского и врадника Ясенского— 
Висбицкого, зъ иншими слугами, бояры 
иподдаными помененыхъ именъ своихъ, 
о килька еотъ чоловѣка, зъ розмаитою 
и разного бронью и стрѣльбою, до бою 
приготованою, съ полгаки, ручница
ми, конно и пѣшо, на власный кгрунтъ 
короля его милости подъ село Воронецъ 
утретемъ полю одъ Королевого Броду, 
тамъ дей жито властное подданыхъ ко
роля, его милости Ворончанъ, на пет-
надцати водокахъ, кгвалтовне пожали и 
побрали и до имѣнья своего Городи
ского тымижъ поддаными своими звез-
ли, всего копъ двѣстѣ, и подданыхъ 
короля его милости Юсъка Гриневича и 
Осексу Заневича зъ Рудна кгвалтовне 
тамъ же, на томъ же кгрунтѣ короля 
его милости, t збилй и поранили. Очомъ 
дей, за даньемъ справы подданыхъ ко
роля его милости, взявши нѣдомостъ, 
онъ Я н ъ Вольскій—намѣствикъ Воин-

скій, маючи зъ собою людей добрыхъ, 
шляхту, пана Мартина Слому а пана 
Громоцкого, ѣхалъ тамъ на тотъ кгрунтъ 
короля его милости, хотечи се довѣда-
ти: для чого бы таковый кгвалтъ въ 
кгрунтѣ короля его милости чини
ли, и упомнети, абы таковыхъ кгвал-
товъ занехали, а покой посполитый 
заховали. То пакъ дей, кгды тамъпріѣ. 
халъ и пристойне упоминалъ урадни
ковъ пана Дембинского, абы дали по
кой кгрунтомъ и подданымъ короля его 
милости, тые-жъ помененые слуги, урад-
ники пана Каспра Дембинскаго и мал-
жонки его панеё Марины Коптевны, 
Матѣй Соболевскій, Мартинъ Ярошков-
скій и Вистицкій и Станиславъ К у -
чинскій, не дбаючи на тое упоминанье 
и пристойне ничого ему не отказуючи, 
за тымъ насланьемъ пановъ своихъ, па
на Дембинского и малжонки его, заразъ 
кинулись до стрѣльбы и обычаемъ пе-
пріятельскимъ, запомнивши боязни Б о -
жое и срокгости права посполитого, 
почали съ полгаковъ и ручницъ стрѣ-
ляти, якожъ заразомъ самого пана Я н а 
Вольского съ полгаку пострѣлилп, ко
торый заразомъ съ коня спалъ и не 
вѣдати, будетъ-ли съ того пострѣлу 
живъ; а потомъ и при немъ будучихъ 
пана Мартина Слому и Я н а Громоц
кого тогожъ дня помененого, Іюля чет
вертого, на томъ же кгрунтѣ короля 
его милости помененомъ, безвинне и 
шкодливе позбіяли и поранили, и подда
ныхъ короля его милости, при нихъ 
будучихъ. Якожъ при томъ оповѣданью 
овоемъ вышейпомененые подданые ко
роля его милости Воронецкіе Стани
славъ Одьшевскій—войтъ зъ инными 
поддаными свѣтчили и овазовали мнѣ 
возному тые кгрунты короля его ми
лости помененые, въ которыхъ се 
кгвалтъ сталъ, подъ селомъ Ворон-



цомъ, въ третимъ полю одъ Коро-
левого Броду, тдѣмъ я возный огледалъ 
и видѣлъ на шестнадцать стаи выжато 
и жито побрано и съ того мѣстца зве-
зено, съ которого знать колею свѣжо, 
же съ тамтоля- жито съ поля везено, 
просто до имѣнья Городиского, може 
быть жита выжатого на томъ мѣстцу 
копъ двѣстѣ, гдѣ собѣ кгвалтъ и бой 
учиненый быти меновали Одеска За-
невичъ зъ Рудна, а Юеко Гриневичъ, 
ижъ его збивши у везенью у Руденцу 
черезъ два дни и двѣ ночи держали, 
ледве се съ темницы и того везенья 
выгреблъ. А за освѣтченьемъ пана Я н а 
Вольского, намѣстника Воинского, ви-
дѣломъ самого его пострѣлевного съ 
полгаку въ удъ правое ноги, шкодливе, 
у которого рана пострѣленная; а у па
на Мартина Сломы видѣломъ надъ 
бровью лѣвой рану синюю, а на паль
цу мезиномъ лѣвое руки рана тятая, 
кровавая. У Я н а Громинского видѣломъ 
надъ окомъ лѣвымъ: рана тятая, крива-

вая и око збито, сине, спухло. Кото
рое то збитье, пораненье свое, кгвалтъ^ 
вышейпомененые подданые короля его 
милости Воронецкіе и панъ Я н ъ Воль
ский меновали быти учинено одъ пана 
Каспора Дембинского и малжонки его 
панее Марины Коптевны, за кгвалтов
нымъ насланьемъ ихъ слугъ, урадни-
ковъ ихъ, вышейпомененыхъ, съ слу
гами, бояры и поддаными ихъ на вла
стный кгрунтъ короля его милости. 
А при мнѣ возномъ п р и 1 томъ освѣт-
ченью кгвалту и ранъ на тотъ часъ" 
были стороною люде добрые, шляхта,, 
панъ Матѣй Рачинскій—- возный и панъ 
СтеФанъ Оздебскій. Якожъ я возный 
енералъ Якубъ Бучинскій въ той спра-
вѣ, чого свѣдомъ будучи, даломъ тотъ 
мой квитъ ку записанью до книгъ ура- ; 

довыхъ подъ печатью и съ подписомъ 
руки моее властное. Писанъ року и дня, 
вышейпомененого. Которое-жъ сознанье 
возного помененого до книгъ врадо
выхъ записано есть. 

1589 г. 

Изъ книги за 1589—1596 г., стр. 842. 

49. Донѳсѳніѳ возного о произвѳдѳнномъ имъ освидѣтельствованіи мертв aro 
тѣла замученнаго крестьянина Никнфора Сеньковича изъ села Лютой Воли, 
каковое здодѣйство совершено крестьянами того же села Мартиномъ Вѣщи-

ковичѳмъ и его тремя сыновьями. 

Лѣта Божого Нарожёнья 1589, мѣ-
сеца Іюля 12 дня. 

Передо мною Мальхеромъ Райскимъ, 
подстаростимъ Верестейскймъ, ставши j 
на врадѣ возный повѣту Берестейско
го Я н ъ Гуриновичъ Тоиаровскій, оче
висте призналъ квитъ сознанья своего 
въ онравѣ нишейменовавоі, который 

же за печатью своею ку записанью до 
книгъ врадовыхъ подалъ, и такъ се въ 
собѣ маетъ: 

Я Я н ъ Гуриновичъ Токаровскій, воз
ный повѣту Берестейского, сознаваю 
тымъ моимъ квитомъ, ижъ року теперь, 
идучого тысеча пятьсотъ осьмьдесятъ/. 
девятого, мѣсеца Іюля четвертого дня, 
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бьідомъ .въ справѣг его милости пана 
Давида Содтана, старосты Острынско-
го, и за оказеваньемъ врадника его ми
лости Водчинского,—пана Лаврина Гри
горьевича, видѣдомъ подданого его ми
лости Волчинского, зъ села Воид Л ю 
тое, на име Ничипора Сеньковича, знать 
замучоного, вже неживого и на смерть 
замордован ого; |у которого видѣдомъ 
раны на хребтѣ, на рукахъ и на но-
гахъ , на всѣмъ тѣдѣ, огнемъ попаленые 
и пожженые. Ш т о менилъ и оповѣдалъ 
тотъ врадникъ пана Содтановъ, ижъ 
дей того подданого пана его поменено
го безвинне и кгвалтовне и кромъ 

жадное даное причины, безправне, въ 
року нынѣшнемь осьмьдесятъ девя
томъ, мѣсеца Іюля второго дня, въ 
томъ же селѣ Воли Лютой, на улицы 
сельской, который дей подданый, ни 
о чомъ ничого не вѣдаючи и никому ни-1 

чого не будучи виненъ, безпечонъ былъ 
въ селѣ, стоячего,... взявши, спалили, 
измучили и о смерть приправили под
даные его милости пана Ярослава Сол-
тана, старосты Острынского, съ тогожъ 
села Воли Лютое, на имя Мартинъ Ве-
щиковичъ зъ сынами своими, на имеДе-
нисомъ, Х о м о ю и Овдеемъ; съ которыхъ 
дей ранъ тотъ небожчикъ Ничипоръ 
зъ сего свѣта зпіолъ дня прошлого м ѣ -
сеца Іюля девятого, въ семъ же року 
осьмьдееятъ девятомъ. А стороною при 
мнѣ вознымъ при томъ огледанью бы
ли шляхта, люди добрые, панъ Иванъ 
Йвановичъ а панъ Марко Лукашевичъ 
Токаровскій. И на томъ далъ тотъ мой 
квитъ ку записанью до книгъ подъ 
моею печатью. Еоторое-жъ сознанье 
возного помененого до книгъ врадовыхъ 
записано есть. 

1589 г. 
Изъ книги за 1589—1596 г., стр. 260. 

50. Жадоба кородевскаго секретаря Якова Кресимскаго на Ломавскаго мѣща-
нина ж мельника королевского села Вартоля Ѳѳдора Березу о томъ, что онъ 
взбунтовавшися, умышленно съ многими крестьянами, раскопалъ его пло

тину на рѣк* Желявѣ. 

. Лѣта Божого Нароженья 1586, мѣсе-
ца Іюдя 15 дня. 

Писалъ и присылалъ до враду кгрод-
ского староства Берестейского, до мене 
Мальхера Райского, постаростего Бере
стейского, его милость панъ Якубъ Кре-
симскій, секретарь его корол. милости, 
и зъ малжонкою своею 1 ее милостью 
панею Матроною Александрою Иванов
ною Боговитиновною, съКозерадъ,Яку-
бовою Кресимскою, служебника своего 
Миколая Розносинского, о томъ жалую-

чи и оповѣдаючи, ижъ дей въ року 
нынѣшнемъ тысеча пятьсотъ осьмьде
сятъ девятомъ, мѣсеца Іюля осьмого 
дня, наполнившисе воли своее злой, 
запомвевши боязни Божей, срокгости 
права посполитого и покою, правомъ 
посполитымъ обварованого, опатрный 
Хведько Береза, мѣщанинъ Ломазскій, 
а мельникъ млына села короля его ми
лости Вортодьского, на однози рѣки 
Жедявы, збунтовавшися, тттшш шь 
поддаными короля его милости села Вор-
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тольского, на име: зъ Стаеемъ, Остап-
комъ, Адамомъ и Ярмошомъ, Ваври-
шемъ, братанкомъ Пилипомъ Гацомъ 
Левковичомъ, братомъ Трохимовымъ 
Гарасимовымъ Грыневичомъ, зъ Ва-
цомъ еыномъ Игнатовымъ, Сенькомъ 
Гриневичомъ—лентвойтомъ, съ К о х а -
номъ Шевчикомъ, Хведькомъ Ротко-
вичомъ, съ Хведькомъ Мостовникомъ, 
зъ Васькомъ Левоневичомъ,, зъ Мака-
ромъ Левов евичомъ, съ Тймошемъ 
Курьяновымъ зятемъ, зъ Михномъ Ли-
твиномъ, зъ Васькомъ Сачковымъ зя
темъ, зъ Занемъ Гребуликомъ, съ Тй
мошемъ Симоновичомъ, Тимошъ зъ 
братомъ своимъ зъ Гацомъ Вельмови-
чомъ, Петръ зъ Лыщиней, зъ братомъ 
Луцомъ, зъ Маркомъ Гобачевичомъ, 
зъ Иваномъ зятемъ его, зъ Войткомъ 
Почеревчикомъ, зъ Васькомъ Кушне-
ромъ, зъ Иваномъ Игнатовичомъ, съ 
Пашкомъ Войневичомъ, Степаномъ Лы-
жичемъ, зъ Грицомъ Мѣрникомъ, съ 
Хведькомъ Барбакомъ, Ярмошковомъ, 
зъ Максимомъ Рудкою, зъ Леонцемъ, 
зъ Іоцёмъ подлѣ господъ. . . зъ Іовомъ 
Богдановичомъ, зъ СераФимомъ и Ста -
семъ Сиропомъ, зъ Андреемъ Смаче-
немъ, зъ Антономъ Цвиликомъ, зъ С е -
меномъ Спачкомъ, зъ Грицомъ Вель-
мовичомъ, зъМартиномъ Жорновикомъ, 
зъ Максимомъ Сорокою, моцно и кгвал
томъ нашедши зъ розными бронями 
своими, ручницами, ощедами, секерами 
на имѣнье ихъ и кгрунтъ его и мал-
жонки его Вортольскій, въ небытности 
дей ихъ , на греблю, которая есть на 
рѣцѣ Желяв-в, которая то гребля его и j 
малжонкй его есть, на кгрунтѣ имѣнья 
его Вортольского и малжонкй его, на 
той же р і ц ѣ Желявѣ всыпана, до кгрун-
товъ короля его милости села Вортоль
ского стародавна и водле привилеевъи 
наданья светое намети короля Алексан

дра Польского й князя великого Литов
ского и млыны на той же рѣцѣ суть 
збудованые, чого всего продкове его 
отъ лѣтъ деветидесятъ, онъ дей Якубъ 
Кресимскій зъ малжонкою своею Ма
троною Александрою Ивановною Бого-
витиноваою Якубовою Кресимскою, за 
правомъ своимъ отъ лѣтъ десети суть 
въ спокойномъ держанью и уживанью, 
тое гробли на рѣцѣ Желявѣ и млы-
новъ на ней, яко се сама въ собѣ ма
етъ, которую маетъ зъ малжонкою 
своею, также декрету светое памети 
Степана, короля его милости польско
го и великого князя Литовсвого, и за 
записомъ власнымъ его милости пана 
Михала Ивановича Боговитина Козе-
радского—маршалка короля его мило
сти, швакгра своего а брата рожоно-
го малжонкй своее Матроны Алексан
дры Ивановны Боговитиновны Якубо
вой Кресимской;—то пакъ тотъ топо-
мененый Хведько Береза, мѣщанинъ Ло-
маскій, мельникЪ млына села короля 
его милости Вортольского, на однози 
той рѣки Желявы, моцно, кгвалтомъ на
шедши, съ тыми вышпоменеными под
даными короля его милости села Вор
тольского, на тотъ кгрунтъ имѣнья 
моего Вортольского, на греблю мою, на 
той рѣцѣ Желявѣ всыпаную, на кото
рой млыны им&нья моего Вортольско
го ееть, спустъ на той гробли, здавна 
збудованый, правомъ и привилеями и 
декретами утвержоный, кгвалтовне зру-
бавши, зъ кгрунтовъ стародавныхъ роз-
кидали, роскоцали, ку кривдѣ и шкодѣ 
ставу моего зъ млыновъ моихъ и мал
жонкй моее великой, которую то щко-
ду сеіэѣ на копъ двѣстѣ дичбы Литов
ское інацуемы. Якожъ возный лрвѣту 
Берестейского Станислава Цреемынкіі , 
вътой справочного своемъ,, квяръ Ш 
знанья своего за печатью и съ подпи-
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сомъ руки своее и за печатьми сторо
ны шляхты, примнѣ будучое, ку запи
санью до книгъ врадовыхъ подалъ, и 
такь се въ собѣ маетъ; Я Станиславъ 
Лресмыцкій, возный воеводства Бере
стейского, сознаваю тымъ моимъ кви
томъ, ижъ року теперь идучого осьмь
десятъ девятого, мѣсеца Липца четыр
надцатого дня, быломъ въ справѣ его 
милости пану Якубова Кресимскому— 
секретарови короля его милости и па-
ней малжонки его милости панее Ма-
труны Александры Боговитиновны К о -
зерацкой, ку огледаныо кгвалтовного 
розметанья и порубанья спусту и роз-
копанья гребли втрое на однозѣ рѣки 
Желявы. Которое то розметанье, пору-
банье спусту и перекопанье гребли ме-
новали ихъ милость передо мною воз
нымъ, же тотъ кгвалтъ сталъ отъ под
даного короля его милости Ломазского 
Хведора Березы, мельника Вортодьско-
го, на однозѣ Желявы. Якожъ я возный 
звыдшомененый, за освѣтченьемъ его 
милости пана Якуба Кресимского и па-

неи.маляишки его милости, маючи на 
тотъ часъ при собѣ сторону шляхту, 
людей учтивыхъ, ' пана КриштоФа Го-
жецкого а пана Щасного Карского, ви-
дѣдомъ на гребли Вортольской спустъ 
розметаныйипорубаный, кгреблю втрое 
переконаную. З а которымъ розме-
таньемъ спусту и розкопаньемъ кгре-
бли меновали ихъ милость . собѣ шко
ды одъ того Хведора Березы, млынаря 
звышпомененого, и одъ помочниковъ 
его подданыхъ короля его милости Вор-
тольскихъ, на двѣстѣ копъ Литовскихъ. 
О чомъ ширей и достаточней въ опо-
вѣданью ихъ милости доложено есть 
на урадѣ кгродскомъ. I I на томъ я воз
ный звышпомененый даломъ тотъ мой 
квитъ ку записанью до книгъ кгрод
скихъ Берестейскихъ, съ печатью моею 
и съ подписью руки моее и съ пе
чатьми стороны моее. Писанъ у Вор-
толю, року и дня звышпомененого. Ко-
торое-жъ оповѣданье жалобы возного 
помененого сознанье до книгъ врадо
выхъ записано есть. 

1589 г. 
Изъ книги за 1589—1596 г. стр. 947. 

51. Листъ короля Сигизмунда ІП-го Брестскому старостѣ Ивану Кишкѣ о томъ, 
чтобы слѣдующая съ фольварвовъ Бѳрестскаго староства костелу десятина была 
отдаваема оному прежде, нежели будетъ взиматься съ нихъ доходъ на старосту 

и короля. 

Року Божого 1589, мѣсеца Іюля 25 
дня. 

Передомною Мальхеромъ Райскимъ— 
подстаростимъ Верестейскимъ, ставши 
на врадъ служебникъ велебного въ Возѣ 
его милости князя Берната Матеевско-
го—бгіскупа Луцкого и Берестейского, 

панъ Флеринесъ Каменскій, покладалъ 
нижеменованый листъ его королевское 
милости, за печатью и съ подписомъ 
его милости господарское и съ подпи
сомъ руки писаря его королевское ми
лости, пана Матея Войны, просечи, 
(штобы) для вшелякое потребы при-
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палое, до книгъ врадовыхь уписанъ былъ, 
который же письмомъ польскимъ пи
саный въ словѣ до слова такъ се въ 
собѣ маетъ: 

Złgmunt trzeci, z laski Bożey król pol
ski , etc. Wielmożnemu Janowi Kiszcze, 
panu W i leńskiemu, staroście Brzeskie
mu, dzierżawcy Bystryckiemu, szczerze 
nam miłemu. Wielmożny, szczerze nam 
miły! Przysyłał do nas wielebny w Bo-
dze xiądz Bernat Maeieiewsky, biskup 
iŁuezki y Brzesky, daiąc nam znać, iż 
urzędnicy wierności twoiey, w starostwie 
Brzeskim będące, niedbaiąc nic na fun
dusz, zwyczay, także у listy nasze, o tem 
do wiern. twoiey przed tymiuż przez xię-
dza biskupa IŁuczskiego wyniesione, ogu-
łu części na biskupstwo Brzezskie po_ 
winney z folwarków starostwa Brzes
kiego przychodzący wydawać zwykłym 
sposobem zabraniaią, daiąc lepsze czę
ści pierwiey ma być wszelkie zboże tak 
na starostwo nasze strącać snopy przy
chodzące, iako у nam nasze . . . . na
leżące odbierana, a poty m dziesięcina 
kościelna ma być^ wydawana, zaczem się 
wielka krzywda у szkoda w dochodach 
biskupstwa z plebaniy Brzeskiey dzieie. 
A iż mamy tę wiadomość od urzędników 
naszych skarbowych, że wszędzie, gdzie 
ieno w starostwach у dzierżawach dzie

sięciny na kościół się pierwiey, niż na 
starost, dzierżawce у nam na pożytek 
nasz zboża przychodzące wybiraią, wy
dawać się zwykły , przeto у wierność 
twoia według tegoż zw^yczaiu ' urzędni
kom swym tamoyszym starostwa Brze
skiego w tym się ku xiedzu biskupowi 
у sprawcom tam iego mość x. biskupa 
oddawaiąc, zawsze te dziesięciny tym, 
koniu to od iego mość x . biskupa zle
cono będzie, wcale у pierwey, niż zboża 
na wiern. twoią, iako starosty tamoysze-
go , , także у do gumien naszych odbie
rać się będą, iakoby się niiakie zatru
dnienie, szkoda у ukrzywdzenie w po
żytkach tamieyszych kościelnych nad fun
dusz у zwyczay dawny nie działo. D a 
ta w Wi ln ie , dnia piętnastego Iulia, an
no Domini tysiąc pięćset ośmdziesiąt dzie
wiątego. 

У того листу его королевское мило
сти подписъ руки его милости госпо-
дарское тыми еловы: Sigmundus rex; и 
печать его королевское милости вели
кого князства Литовского, также под
пись руки писара его королевское ми
лости тыми сдовы: Maciey Woyna—pi
sarz. Еоторого-жъ листу его королевское 
милости помененого до книгъ врадо
выхъ вписадъ я . 

1589 г. 
Изъ квиги за 1589—1596 г. стр. 927. 

52. Донесѳніе вознаго о нападѳніи земянина Ивана Калиховича на сѣножать 
крестьянъ епископа Владимірскаго и Врѳстскаго и о эахватѣ сѣна. 

Лѣта Божого Нароженья 1589, мѣсе- Į подстаростимъ Верестейскимъ, ставши 
ца Іюдя 22 дня. на врадѣ возный повѣту Берестейского 

Передо мною М#льхерсщъ Райскимъ, Себеетіян* Отоцкійу очевисте признал* 
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квитъ сознанья своего въ справѣ ни-
жейменованой, который же за печатью 
и съ подписомъ руки своее ку запи" 
санью до книгъ кгродскихъ подалъ и 
такъ се въ собѣ маетъ: 

Я Себестіянъ Стоцкій, возный по-
вѣту Берестейского, вызнаваю тымъ 
моимъ квитомъ ку записанью до 
книгъ врадовыхъ кгродскихъ Бере
стейскихъ, ижъ року теперь идучо
го тысеча пятьсотъ осьмьдесятъ де
вятого, мѣсеца Іюля осьмогонадцать 
дня, быломъ въсправѣ его милости въ 
Бозѣ велебного отца Мелетія Хребто-
вича Богуринского—владыки Володи-
мирского и Берестейского и архиман
дрита Кіевского монастыра Печерского 
и подданыхъ его епископіи Берестей-
ское, съ села Шпановичъ, которые опо-
вѣдали и свѣтчили мною вознымъ на 
земенина повѣту Берестейского пана 
Ивана Калиховича Врезовского о томъ, 
ижъ дей панъ Иванъ Калиховичъ, самъ 
особою своею, и зъ многими поддаными 
своими имѣнья Брозовского, наѣхавши 
моцно, кгвалтомъ на властный кгрунтъ 
его милости отца владыки Шпанов-
скій, врочищомъ въ Островы, и зъ 
Вересовцы на сѣножати, которые дей 
зъ давныхъ вѣковъ подданые его ми
лости владыки Шпановскіе держали и 
уживали, тамъ дей тотъ панъ Калихо- j 

вичъ, тые сѣиожати кгвалтовне поко
сивши, и сѣно побралъ* которого сѣна 
могло дей быть съ тое сѣножаТи по-
браного возовъ на осьмъ. Якожъ я во
зный, за освѣтченьемъ и оказаньемъ 
намѣстяика его милости владыки Бере
стейского, отца Ивана Пречистского и 
войта Тришинского, Т и ш а Кгроткови-
ча, видѣлъ есьми на томъ помененомъ 
врочищу сѣна покошеного и побраного, 
аиншое еще на покосѣ лежитъ, знать 
ижъ кгвалтовне, а не порадне; не яко 
самъ истый господарь свою'властность 
бралъ. Которое поношенье и побранье 
своего сѣна помененые подданые вла
дыки его милости мен или и свѣтчили 
мною вознымъ быть учиненое дня се-
годнешнего, у вовторокъ Іюля осьмнад-
цатого дня, а косилъ дей у понедѣлокъ 
прошлый тогожъ мѣсеца Іюляісемого-
надцать дня, року осьмьдесятъ девятого. 
А при мнѣ вознымъ при той' спрайѣ 
были стороною шляхта, люди добрые, 
панъ Иванъ Михаловскій. I I на томъ 
далъ ку записанью до книгъ врадо
выхъ кгродскихъ сесь мой квитъ, подъ 
печатью и съ подписомъ руки моее. 
Писанъ у Берестью, року и дня звыш
помененого. Которое-жъ то сознанье 
возного помененого до книгъ врадо
выхъ записано есть. 

1589 г. 
Изъ кппгн за 1589—1596 г., стр. 912,. 

53. Универеадъ короля: Сигивмунда Ш-го объ установлѳніи новповьшгенной 
таможенной пошлины, которую предоставляется собирать скарбному Лук* Ма-

моничу со всего Вѳдш&аго вняаѳства Литовсваго и Жмудской зеижи. 

Выписъ съ книгъ кгродскихъ ураду 
оевводства Виленского. Лѣта Вожого 

Нароженья- #мшча !-»тьсотъ «шмъде-
сятъ девятого, мѣсеца іимя двадцатого 
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дня. Н а врадѣ господарскомъ кгродскомъ 
воеводства Виденского, передо мною 
Яномъ Брлеславовичомъ Свирекимъ— 
маршал ко мъ господарскимъ, держа вцою 
Мойшакгольскимъ, намѣстникомъ В и -
ленскимъ, постановившися очевисто 
панъ Лукашъ Мамоничъ—скарбный ве
ликого князства Литовского, оказы-
валъ листъ его королевское милости, 
нашого. милостивого пана, писаный до 
всѣхъ вобецъ становъ у великомъ княз-
ствѣ Литовскомъ, такъ тежъ идо всѣхъ 
мѣстъ и людей купецкихъ о томъ, абы 
се вольностьми своими никоторые люди 
купецкіе не щитичися, до его милости 
пана скарбного мыто новоподвышоное 
платили, яко то на томъ листу его ко
ролевское милости ширей о томъ и до
статочней есть описано и доложено, и 
просилъ панъ скарбный, абы тотъ листъ 
до книгъ былъ вписанъ, который одъ 
слова до слова такъ се въ собѣ маетъ: 

t ' * ' 

Жыкгимонтъ третій, Божою милостью 
король польскій, и проч. Княземъ, па-
номъ, воеводамъ, каштедяномъ, мар-
щадкомъ, старостамъ, державцамъ, кне-
гинямъ, панямъ вдовамъ, врадникомъ 
земскимъ и дворовымъ, земяномъ, дво-
ряномъ нашимъ и всей шляхтѣ, обы-
вателемъ панства нашого великого 
князства Литовского, также войтомъ, 
бурмистромъ, радцамъ, лавникомъ и 
всему поспольству въ мѣстахъ и се-
лахъ нашихъ господарскихъ, князскихъ, 
панскихъ, земянскихъ, духовныхъ и 
свѣтскихъ. И ж ъ на томъ теперь и не 
давно прошломъ сейму у Варшавѣ съ 
потребъ пидьныхъ речи-посполитое, за 
позволенемъ спольнымъ отъ всѣхъ ста
новъ, сойму належачихъ, мыта ново-
подвышоные и водные у©адены и поста
новлены суть по всему панству наше
му великому князетву Литовскому и въ 
земли Жомоитекой до чаеу повного, въ 

универсадѣ сеймовомъ помененого. А 
ижъ, то мыто новоподвышоное въ справу, 
завѣданье и въ порадное отбиранье есть 
отъ насъзлецоно скарбному нашому ве
ликого князства Литовского Лукашу Ма
моничу: прото хочемъ мѣти и приказу емъ 
вамъ всѣмълюдемъ купецкимъ, якъ въ 
мѣстѣхъ, такъ мѣстечкахъ нашихъ гос
подарскихъ, якожъ тежъ кнезскихъ, 
панскихъ и шляхетскихъ, духовныхъ 
и свѣцкихъ, штобы есте, не боронечи-
се никоторыми вольностями, ани ди
етами, такъ отъ тыхъ продковъ нашихъ, 
славное памети королевъ ихъ милости 
польскихъ и великихъ князей Литов
скихъ, яко тежъ и отъ насъ господаря, 
комужъ кольвекъ на вольности мытные, 
будь паномъ радамъ нашимъ и инымъ 
станомъ, также и вамъ самымъ нада-
нымъ, ажъ до выстя часу назначоного 
выбиранья того мыта новоподвышо-
ного и отъ вшелякихъ товаровъ сво
ихъ , якимъ-кольвекъ способомъ на-
званыхъ, тое мыто новоподвышеное 
и водное увездѣ на коморахъ и м ѣ -
стахъ звыклыхъ мытныхъ до скарбно
го нашего, альбо справецъ его мыт
ныхъ, ничого не укрываючи, правдиве 
отдавали; кгдыжъ констытуція сеймо
вая никого отъ даванья мыта вольнымъ 
нечинитъ. Агдѣбы се есте надъ сее ро-
сказанье и волю нашу господарскую 
того чинити, а вольностьми, або листа
ми якимижъ-кольвекъ боронечисе, мы
та новоподвышоного и водного отъ то
варовъ своихъ платити не хотѣли, то
гды росказади есьмо зъверхностинажое 
господарское скарбному нашому и справ-

: цамъ его мытнымъ, кромъ вшедякое 
I ФОЛЬГИ, таковые товары ваши модно 
! въ промытѣ забирати, постерегаючИ въ 
! томъ шкоды скарбу нашого господарско-
! го, а вы штобы еете ни въ чомъ проти
вны не были подъ аарукож» на насъ госпо-
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даря двѣма сты копами грошей. ' A ва-
шихъ милостей гіановъ радъ нашихъ, 
также врадниковъ земскихъ и двор-
ныхъ и всѣхъ становъ народу шляхет
ского жедаемъ и напоминаемъ, штобы 
есте тому противны ни въ чомъ не бы
ли, маючи взглядъ и баченье на кгвал-
товные и пильные потребы речи-поспо-
литое и къ тому чинечи то для ласки 
нашое господарское, кгдыжъ то воль-
ностямъ вашимъ, одъ продковъ на
шихъ, королей ихъ милостей, также 
и отъ насъ господаря вамъ наданымъ, 
теперъ и на потомъ ничого 'шкодити 
не будетъ. А въ тому особливе хочемъ 
мѣти, жебы старостове и державцы на
ши и иные особы со всѣхъ староствъ, 
державъ и имѣней нашихъ господар-
скихъ отъ вшелякого збожья, также и 
отъ товаровъ лѣсныхъ^ кгды ихъ спу-
скати будутъ, абы тое мыто : новопод-
вышоное и водное платили водлугъ уни
версалу поборового; потомужъ кгды на-
задъ соль провадити будутъ, жебы тое 
мыто новоподвышоное водлугъ уставы 
давное платили, чого • если бы учини-
ти, а отъ тыхъ товаровъ гуменныхъ 
и лѣсныхъ и отъ соли, яко ся вышей-
поменидо, мыта новоподвышоного плати-

ти не хотѣли, тогды также тые това 1 

ры въ промыту забирати есьмо казали/ 
Ш т о ижъ бы всѣмъ ку вѣдомости при
ходило вашимъ милостямъ паномъ вое-
водамъ, старостамъ, державцамъ, а въ 
небытности ихъ милости, тогды вамъ 
намѣстникомъ ихъ, приказуемъ, штобы 
есте сесь листъ нашъ увездѣ при ко-
стелехъ и на торгахъ обволати и въ 
вѣдомости кождому привести казали. 
Писанъ у Вильни, лѣта Божого Наро
женья тысеча пятьсотъ осьмьдесятъ 
девятого, мѣсеца Іюля осьмьнадцатого 
дня. 

У того листу печать и подписъ ру
ки, его королевское милости Тыми ело
вы: Sigismundus гех, и подписъ руки 
писарское: МатѣйВойна—писарь. Кото
рый листъ за прозьбою пана скарбного 
до книгъ кгродскихъ воеводства Вилен
ского есть вписанъ. С ъ которого упи-
санья и сесь выписъ съ книгъ пану 
Лукашу Мамоничу—скарбному великого 
князства Литовского, подъ кгродскою 
печатью, есть выданъ. Писанъ у Виль
ни. У того выпису печать кгродская 
а подпись руки писаря тыми еловы: 
Миколай Вильчекъ—кгродскій Вилен-
скій писарь. 

1589 г. 
Взъ квігв за 1589—1596 г., стр. 901—904. 

54. Продажная запись отъ зѳмянина Григорья Заровсваго Берёстейскому жиду 
Пѳйсаху Шаломовичу на пдацъ въ городѣ Бѳрѳстѣ, прилегающій къ церковно

му плацу Свв. Козьмы и Даміана. 

Лѣта Божого Нароженья 1589, м ѣ - , Мальхеромъ Райскимъ, подстаростимъ 
сеца Іюля 20 дня. i Берестейскимъ, панъ Грегорій Заров-

Ставши на врадѣ его королевское ми- скій покладалъ и очевисте призналъ 
лости замку Берестейского передо мною листъ свой записный, за печатью и съ 
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подписомъ руки своее, и съ иечатьми 
и съ подписы рукъ людей добрыхъ, про
дажи его вѣчистое кгрунту его Пер-
цовского въ мѣстѣ Берестейскомъ, на 
улицы Великой Пѣсоцкой, Псеаху Ш а -
ломовичу, рѣзнику жиду Берестейско-
му, за осьмнадцать копъ грошей лич-
бы литовское, жонѣ, дѣтемъ и потом-
камъ его часы вѣчными, и нросилъ, 
абы тотъ листъ, записъ его продажный 
до книгъ врадовыхъ уписанъ былъ, ко
торый же въ словѣ до слова такъ ся 
въ собѣ маетъ: 

Я Григорій Заровскій вызнаваю 
самъ на себѣ тымъ моимъ листомъ, чи-
нечиявно коящому, кому будетъ потреба 
того вѣдати, альбо чтучи сесь мой листъ 
слышети, нынѣшнимъ и напотомъ бу-
дучимъ, ижъ я, кромъ всякого приму-
шенья и намовы людское, только самъ 
по своей доброй воли, продалъ и спу-
стидъ есми на вѣчность кгрунтъ мой 
земленый, садибный, урочищомъ Пер-
цовскій, который есми въ спокойномъ 
держанью и уяшванью своемъ мѣлъ 
черезъ лѣтъ осьмьнадцать за записомъ 
и листомъ вызнанымъ жида Берестей
ского, небощика Перца Гелиловича^ и 
жоны его Г а н н ы , лежачій въ мѣстѣ 
Берестейскомъ, на улицѣ Великой П ѣ -
соцкой, у парканѣ, зъ рынку идучи по 
лѣвой сторонѣ, подлѣ улочки и плацу, 
гдѣ кгелда замковая была, зъ солодов
нями, а зъ другое стороны отъ дому и 
пляцу жида Берестейского, бывшаго 
Ицхака , Кишдова зятя, а теперь отъ 
дому и пляцу Якововое Лазаровичъ Гош-
ковича вдовы, а съ приходу отъ тое| 
улицы Великое Пѣсоцкое , а тыломъ 
прилейый m пляцу церковному свето-

го Кузьмы и Д е м ь я н а , зовсимъ на-
все, такъ долго и широко, яко се тотъ 
пляцъ самъ въ собѣ зъ давныхъ ча-
совъ въ своихъ межахъ и обыходѣхЪ 

маетъ, увесь огуломъ, ничого на себе 
не зоставуючи, ани уймуючи, обель 
вѣчно и непорушне жиду Берестейско-
му Писаху Шаломовичу—рѣзнику, за 
осьмнадцать копъ грошей личбы и мо
неты литовское; на которомъ то пля
цу, кгрунтѣ моемъ помененомъ Пер-
цовскомъ, вже преречоный Песахъ , и. 
домъ свой збудованый маючи, черезъ 
колько лѣтъ за наймомъ цыншовымъ 
мнѣ платечи, мѣшкаетъ. А вже одъ се
го часу, дня и даты въ томъ моемъ 
лпстѣ нижейписаное помененый П е 
сахъ воленъ тотъ мой кгрунтъ Пер-
цовскій въ моцы и въ держанью сво
емъ мѣти и его уживати, яко своее 
властное купли, и также, естли похо-
четъ, воленъ будетъ тотъ мои кгрунтъ 
вышеймененый кому хотечи отдати, 
продати, заставите, и яко самъ налѣ-
пѣй розумѣючи, ку пожитку своему 
обернути маетъ. А я самъ, жона, дѣти, 
близкіе кровные мои, никгды напо
томъ о тотъ кгрунтъ мой помененый 
Песаха , жоны, дѣтей и потомковъ его, 
нигдѣ ку праву позывати, и о то ему 
никоторое трудности задавати не ма
ютъ вѣчными часы. Якожъ я прере
чоный Грегорей ку оборонѣ правной, 
право свое листовное, котороемъ мѣлъ 
у себе на тотъ кгрунтъ, заставнымъ 
обычаемъ, то-есть, листъ вызнаный 
жида Перцовъ, писаный на датѣ року 
тысеча пятьсотъ семьдесятъ первого, 
мѣсеца Генваря тридцатого дня, подъ 
печатьми двѣма и съ подписами рукъ 
письмомъ жидовскимъ оного самого Пер
ца и тежъ Е с ь к а Хиловича. А къ то
му выписъ враду кгродского Берестей
ского сознанья очевистого Перцова и 
жоны его Ганны, писаный на датѣ' ро
ку тысеча пятьсотъ семьдесятъ перво
го, мѣсеца Февраля второго дня* у пят
ницу, подъ печатью подстаростего B e 

l l 
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рестейского, зешдото славное памяти 
пана Миколая Суходольского, и тежъ 
съ подписомъ руки писаря кгродского 
Берестейского, зешлого доброе памяти 
небощика пана Василья Григорьевича, 
тому Песаху подалъ, и все тое право 
свое, на него есми вливши, далемъ ему 
Песаху сесь мой листъ вызнаный подъ 
печатью и съ подписомъ руки моее 
власное. А если бы хто зъ близкихъ, 
кровныхъ Перцовыхъ, альбо жены его 
Г а н н ы , схотѣлъ подъ Песахомъ того 
кгрунту правомъ спадковымъ доиски-
ватися; тогды повиненъ будетъ Песаху 
перво всю суму пѣнезей истизную зъ 
совитостью сорокъ и осьмь копъ грошей 
литовскихъ, водлугъ запису Перцова 
и жоны его Ганны и забудованье П е 
саху отложивши, тежъ суму пѣнезей 
его, тогдыжъ тотъ кгрунтъ можетъ 
собѣ мѣти. Вѣдь же я за живота мое
го, кгды будетъ того потреба, за ознай-
меньемъ Песаховымъ урадовне и за 
положеньемъ слушного часу, маю ему 
тутъ на врадѣ кгродскомъ Берестей
скомъ у права отъ такового близкого 
Перцова, хто бы се озвалъ, заступова-

j ти, очнщати и освобожати, за тымъ 
i же правомъ, котороемъ Песаху подалъ, 
которыхъ листовъ часу потребы маетъ 
мнѣ Песахъ ку праву взычати. А для 
лѣпшое вѣдомости и певности, за оче-

I вистою прозьбою моею, люде добрые, 
ихъ милость панъ Янъ Кгротковскій— 
шісаръ мытъ новонодвышоныхъ Бере-

; стейскихъ и панъГендрпхъПетринусъ— 
цыруликъ Берестейскій, печати свои 
къ тому моему листу приложивши и 

j руками своими сесь мой листъ подпи
сали. А надто я , ствержаючи и змоцня-
ючи тое право мое листовное, Песаху 
даное, маю очевисто, ставши на вра-
дѣ кгродскомъ Берестейскомъ, сознати 
и сесь мой листъ позводити дати до 
книгъ 'уписати. Писанъ у Берести, лѣ-
та Божого Нароженья тысеча пятьсотъ 
осьмьдесятъ девятого, мѣсеца Іюля 
двадцатого дня. 

У того листу печати приложены ЦЕ
лы, а подписъ рукъ тыми еловы: Гре-
горей Заровскій—рукою властною. Z a 
ustną proźbą pana Zarowskiego J a n Grot? 
kowski ręką swą; za ustną proźbą pana 
Zarowskiego Henrich Peterinus ręką. 

1589 r. 
Изъ книги за 1589—1596 г, стр. 939. 

55. Жалоба зеьганина Филона Одьшевскаго на шляхтичей, слугъ своихъ, которые 
ушли отъ него, залвативъ съ собою его лошадей и другіе вещи. 

Року 1589, мѣсеца Іюля 22 дня. 
Передо мною Мальхеромъ Райскимъ, 

подстаростимъ Берестейскимъ, оповѣ-
дадъ на врадѣ земенинъ господарекій 
повѣту Слонимского панъ Филонъ Оль-
шевскій, ижъ дей року теперь идучого 
тысеча пятьсотъ осьмьдесятъ девятого 

мѣсеца Іюля двадцать первого дня, съ 
пятницы на суботу, слуги его. Ольшев
ского, на имя Мальхеръ Песковскій и 
другій Дроличинскій, въ ночи отъ не
го прочъ утекли, зъ имѣнья его Оль-
щева, лежачого въ новѣтѣ Слонимскомъ, 
не учтивши его пана своего и не мало 
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шкодъ ему починивши, то есть: Напер-
вей взяли дей коня сивого, за которо
го онъ былъ далъ дванадцать копъ гро
шей Литовскихъ, зъдвѣма петнами, ста
да его милости князя воеводы Браслав-
ского Оѵкоговского, а.другого гнѣдого, 
за десять копъ грошей литовскихъ 
купленного, а третего вороного, змы-
шаста, такяге купленного за осьмь копъ 
грошей литовскихъ: сѣделъ двѣ, одно 
гусарское, купленное за осьмь золо-
тыхъ польскпхъ, зъ радомъ, стреме
нами и мунштукомъ, а другое козац-
кое, крытое саФьяномъчирвонымъ, куп-
леное за пять золотыхъ польскихъ: 
полгаковъ два, купленные за десять 
золотыхъ польскихъ; ручница корот
кая, купленная за чотыре тал яры; кон-
черъ, купленый за три таляры; шатъ 
паръ двѣ, то есть: жупанъ одомашкн 
чирвоііое, a другій зеленое: чугъ двѣ 
.Фалондишомыхъ, одна чирвоная, а дру
гая зеленая: грошей готовыхъ сто зо
лотыхъ польскихъ. Которые дей то 
слуги, злочиньцы его, утекаючи отъ 
него, и листъ тотъ Пясковскій писанья 
руки своее, письмомъ польскимъ до не
го писаный, знаючисе до тое шкоды 
учиненое и отповѣдаючи ему на здоро
вье, на столѣ во имѣнью его «оставили; 
который то листъ панъ Филонъ Оль-
шевскій и передо мною на врадѣ по
кладалъ, просечи, абы при томъ опо-
вѣданью его до книгъ врадовыхъ упи-
санъ былъ, который же въ словѣ до 
слова такъ се въ собѣ маетъ: Ласка-
вый пане! Знамен до того, жемъ былъ 
слугою вашей милости и приться того 
не буду, бобымъ не мѣлъ чого, кгдыжъ 
демъ вашей милости собѣ ровному во 
всѣмъ служилъ, але и на маетности 
своее хотечи возрить, теды ваша ми
лость своею противко моей николи не-
зровнилъ, а предсе я на сторону опу

стивши не збороняломся и не ведле 
стану моего послугъ чинить, што ми ва
ш а милость все пробачивши, мене хо-
валъ не такъ, яко цнотливыхъ хо-
ваютъ, алесь ме ваша милость ховалъ 
такъ власне, яко ойчича своего Оле-
шовского; на тое ваша милость не па-
метаяъ* жемъ се не подъ вашей мило
сти у Вольшовѣ вродилъ. Напередъ бы-
ломъ у вашей милости возницею, по-
тымъ быломъ хлопцемъ, пахолкомъ', 
машталеремъ, писаремъ, служиломъ ва
шей милости рокъ цалый; а того 
ваша милость не нагородилъ и еще ва
ша милость на менѣ собѣ не слушне 
речи иисадъ. На которое писанье свое 
ваша милость хотѣлъ, абымъ вашей 
милости такъ много заплатилъ; якожъ 
ваша милость написалъ, а то все Фадь-
шиве было. Далъ ми ваша милость 
.подъѣздка былъ, бачачи цнотливые слу
жбы моей, а кгдымъ вашей милости 
вже служить не хотѣлъ, теды се ваша 
милость на мене розгнѣвавши, мене са
мого безъ причины въ ланцухъ уса-
днлъ, подъѣздка взявши промѣнялъ, ко-
торогомъ я за тотъ рокъ былъ добре 
съ лрацою заслужилъ. Свѣтчу Богомъ 
и добрыми людьми, же и сукни доброе 
спортилъ и знаку за тотъ рокъ одъ 
вашей милости не мамъ, а иншихъ ре
чей ани вспоминай, бомъ згола ничо-
го не взялъ за рокъ одъ вашей мило
сти. А до тогомъ тежъ слышадъ, же ва
ш а милость сторожу якуюсъ надо мною 
мѣдъ, невѣмъ для якое причины, кгды 
же я цнотливе сдужилъ, нижди ваша 
милость мнѣ шляхтичови почтивому 
платилъ; отожъ ме жаль увелъ, же ме 
ваша милость при собѣ забавивши, не 
мѣдъ чимъ нагородити послугъ моихъ, 
хотѣдъ ме ваша милость одъ себе такъ 
одбыть, жебымъ я еще за Фалыпивымъ 

писаньемъ вашей милости за то m a 
l l * 
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тилъ, што ямъ вашей милости слу-
жилъ. Але я то припомневши собѣ, 
жемъ я былъ близшій до бранья запла
ты, нижли ваша милость, взялемъ за 
то коня сивого зъ сѣдломъ, кгдыжъ 
ме ваша милость слушне заплативши 
ми не хотѣдъ одправить, кгдымъ се не 
разъ черезъ людей пристойне просилъ. 
До того ваша милость помни добре, же 
ми ваша милость вьіФукавши золотыхъ 
двадцати Зубковскому вернулъ, кото
рые былъ цнотливѣ щастьемъ своимъ 
выигралъ, непокрыйне, але предъ вашей 
милостью самымъ и предъ паномъ Ми-
халомъ, также предъ иншими товари
щами; а если ваша милость то мови, 
жебы того такъ много не было, теды 
ваша милость собѣ порахуй: жупанъ 
бѣлый каразеевый, то копъ литовскихъ 
чтыри; сагайдакъ зо всѣмъ—копа; ша-
бля грошей литовскихъ сорокъ, на подъ-
ѣздку маломъ копъ полъ - трети, то все 
чини копъ десеть и грошей десеть. З а 
томъ взялъ подъѣздкагнѣдого и зъсѣд-
ломъ, бы ме ваша милость былъ при
стойне доховалъ, тогды бымъ все на 
сторону опустивши, былъ другого при-
сталъ; але ми ваша милость самъ не-
маючи чимъ платить, до, другого ме 
выпустить не хотѣлъ, а я худый па-
холокъ, такъ далеко позвы давать ва
шей милости. Панъ рачь ваша мил. пріѣ-
хать до Великое Польски, тамъ ме ва
ш а милость о кони позывай, а я се на 
шкодѣ своей ленитисе не буду, самъ до 
«Ольшова пріѣхать и такіе деспекты вы-
радить, якіе ми ваша милость вырадилъ, 
сажалъ ме ваша милость въ ланцухъ, 
зле a нецнотливѣ билъ ме ваша ми
лость кіемъ, яко пса поволокаючи по 
земли, и еще ваша милость за то все 
одъ мене хотѣлъ Фальшиве осьми копъ, 
але пріѣде ваша милость по нихъ до 
мене, до Великое Польское, дамъ одно 

вашей милости мей мѣшокъ добрый, 
або ме ваша милость почекай у войчиз-
нѣ своей до недѣль осьми, я и самъ 
вашей милости привезу копъ осьмь и 
кони вашей милости зо мною будутъ, 
ваша милость ихъ у менѣ возмешь и 
полгаки; одно прошу будь ваша милость 
въ Ольшевѣ на тотъ часъ, я певнѣ бу
ду съ помоцью доброю, а ледве ме то 
буде коіптовало, хоча золотыхъ двѣ-
стѣ, одно бымъ за свое оддалъ, хоча-
бымъ всего позбылъ. Делію свою, 
туюмъ взялъ и товальню хустку, бомъ 
я то не у вашей милости выслужилъ, 
о гато все хочу мовить зъ вашей мил. 
всюды; пытайся ваша мил. въ Бере-
стю, што за оповѣданье учиню и вы
писъ собѣ возьму, бомъ се тежъ людей 
правныхъ радилъ тыхъ, которые ста-
тутъ новый и старый добре вѣдаютъ. 
А хочешь ли ваша мил. пріѣхать за 
мною, рачъ ваша мил. пытать за П о -
знаньемъ до Пескъ, тамъ вже далей 
вашей милости поведутъ въ цесарскую 
землю. Не стараломся николи о здо
ровье вашей милости, а теперь не 
тылько о здоровье вашей милости, але 
и о маетность вашей мил. промышлять 
буду, того ваша мил. будь певенъ. 
Добролйчинскій (sic) есть при мнѣ, 
тамъ его ваша милость найде и мене 
одно ваша милость шукай, альбо въ 
Олыцевѣ чекай. Дата зъ Ольшева, ро
ку тысеча пятьсотъ осьмьдесятъ девя
того. Вашей милости во всемъ ровный 
Мальхеръ Пѣсковскій, власною рукою. 
У того листу зверху тытулъ подписа
ны й тыми еловы: Зацне уроженому 
пану его милости пану Филону Оль
шевскому, пану моему бывшему, одданъ 
быть маетъ. Листъ мой тотъ еховай 
ваша милость до узрѣнья зо мною, бо 
я маю копію его, а треба его буде. 
Яножь помененый панъ Фнлонъ Оль-



шевскій тыхъ збѣговъ злочинцовъ, 
шкодниковъ своихъ, хотечи на кож-
домъ мѣстцу щукати, тое оповѣданье 
жалобы своее домененое и листъ того 

Мальхера Пѣсковского, давши до книгъ 
врадовыхъ записать, и выписъ собѣ 
подъ печатью моею взялъ. 

1589. 
Взъ книга за 1589—1596 г., стр. 1279—1280. 

56. Протѳстъ однихъ Камѳнѳцвихъ мѣщанъ противъ другихъ Камѳнѳцвихъ 
мѣщанъ по поводу притѣонѳній, дѣлаѳмыхъ сими последними Каменѳцкому 

священнику. 

Лѣта Божого Нарожёнья 1589, мѣсеца 
Сентября 5 дня. 

Передо мною Мальхеромъ Райскимъ— 
подстаростимъ Берестейскимъ, оповѣ-
далъ на врадѣ панъ Каменецкій Вели-
ковскій, ижъ недавно часу прошлого, 
въ року теперешнемъ осьмьдесятъ де-
вятомъ, мѣсеца Августа шестого дня, 
дали справу мѣщане Каменецкіе, на 
имя Ильяшевичъ Богданъ, Турчино-
вичъ Степанъ, Романъ, Остапій Кли
мовичи, Мартинъ Ю х н о Павлюкъ Вор-
чичъ, Грицко Мисковичъ, Васько Ц е -
вела, Гринько Степанцевичъ, Мартинъ 
Вишневскій, Андрей Пилиповичъ, А н 
дрей Озимко и иншіи товариши а по-
мочники ихъ, которыхъ они знаютъ и 
вѣдаютъ, што се дей на него збунто-
вади, первей сего домъ его (священни
ка) купленый отнели, также землю 
церковную волоки, а потомъ дей предъ 
его милостью отцемъ владыкою тепе-
решнимъ Володимерскимъ и Верестей
скймъ оскаржили его, якобы се онъ у 
своемъ пастырствѣ нестатечне спра-

вовати мѣлъ, за которымъ дей оскар-
женьемъ его милость отецъ владыка 
его до себя призвавши, до которого 
дей онъ пріѣхалъ и зъ привильемъ 
своимъ и зъ иншими листы его коро
левское милости, и кгды дей при его 
милости владыцѣ былъ, тамже дей въ 
невѣдомости его церковь отнято; и кгды 
дей ему казалъ пріѣхать до Володиме-
ра, также дей узялъ у него привилей 
короля его милости Стеоана на тую 
церковь, съ подписомъ руки его коро
левское милости и писарское, тамъ-же 
дей тотъ привилей и листъ судовый 
отца Ѳеодосея—владыки старого у се
бе загамовадъ и далъ ему листъ на 
другую церковь Воскресенья Христова 
у Берести, але дей ему параФеянове 
не допустили. З а чимъ онъ собѣ шко-
дуетъ, за оскаряіеньемъ тѣхъ мѣщанъ 
Каменецкихъ, на тысечу копъ грошей 
литовскихъ. Которое оповѣданье по
па Каменецкого, за прозьбою его, до 
книгъ врадовыхъ есть записано. 
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1589. 
Взъ квигв за 1589—1596 г., стр. 1300. 

57, Донесеніе шляхтича Юрія Данилевича о псбѣгѣ его крестьянина съ се-
мействомъ и имуществомъ изъ его имѣнія Здитовичъ. 

Лѣта Божого Нароженья 1589, м ѣ - i вецкого вола полового шерстью и ко-
сеца Сентября 15 дня. I рову половую и зъ телятемъ, быкъ 

Писалъ и присылалъ до враду кгрод- рыжій и сошники новые, купленные 
скогоБерестейского п а н ъ Ю р е й Даниле- за шесть грошей; а одъ своего быдла 
вичъ — шляхта, оповѣдаючи, ижъ дня погналъ и зъ собою четверо: вола ры-
минулого, зъ четверга на пятницу у жего шерстью, корову чорную и зъ те-
ночи, безъ бытности дей его, року те- лятемъ, а яловицу половую; а жита 
перь идучого осьмьдесятъ девятого, околотомъ помолотилъ дей, которого 
мѣсеца Сентября семого дня, подданый могло дей быть яшта бочокъ семь, а 
его властный отчичъ, именемъ Ярмошъ овса двѣ бочки, пшеницы полъ бочки, 
Ѳедцевичъ Ижиковичъ и зъ жоною сво- ячменю бочка; а одежи не мало, стат-
ею ночнымъ a злодѣйскимъ обычаемъ, ку домового не мало изъ собою дей за-
зрадивши дей его пана своего, прочь бралъ и втекъ. О што просилъ панъ 
не вѣдати у который край и землю и Юрей—шляхта , абы тое оповѣданье 
повѣтъ пошолъ, зъ маетностью не ма- его до книгъ врадовыхъ записано бы
лою , зъ имѣнья его Здетовецъ, то ло. Ш т о есть записано, 
есть: укралъ дей зъ двора его Здето-

1589 г. 
Взъ книги за 1589—1596 г., стр. 1381—1386. 

58. Донесение вовнаго по дѣлу аѳмянина Андрея Скиндера. который, вслѣдствіѳ 
неуплаты долга воѳводиною Горностаевой, забралъ имѣніе ея Болотково, при 

которомъ поименованы многіе крестьяне съ ихъ повинностями. 

Лѣта Божого Нароженья 1589, мѣ-
сеца Октябра 3 дня. 

Передо мною Мальхеромь Райскимъ— 
подстаростимъ Берестейскимъ, ставши 
на врадѣ возный повѣту Берестейско
го Кгрекгоръ Кграбовскій, очевисте 
признадъ квитъ сознанья своего въ 
справѣ нижейменованой, который-жеза 

печатью своею и за печатьми и съ 
подписомъ руки людей добрыхъ шляхты 
ку записанью до книгъ врадовыхъ по
далъ, и такъ се въ собѣ маетъ: 

Я Кгрекгоръ Кграбовскій—возный по-
вѣту Берестейского, вызнаваю тымъ 
моимъ квитомъ, жемъ былъ въ справѣ 
року теперь идучого тысеча пятьсотъ 



осьмьдесятъ девятого, мѣсеца Октября 
первшого дня у его милости пана А н 
дрея Миколаевича Скиндера — судича 
Троцкого , ижъ панъ Андрей Скин-
деръ, то - есть, маючи у себе за
пись водлугъ листу и запису о суму 
грошей пятисотъ копъ Литовскихъ и 
о совитость другую пятьсотъ копъ Ли
товскихъ, въ томъ-же листѣ доложоно 
о шкоды и о наклады и о што ширей 
и достаточней въ томъ дистѣ есть до
ложоно и написано отъ ее милости 
панее Гавриловое Горностаевое—воево-
диное Берестейское, и отъ сына ее ми
лости пана Яронима Горностая—пана 
воеводича Берестейского, листъ даный, 
за которымъ листомъ панъ Андрей 
Скиндеръ и за записомъ былъ готовъ 
водлугъ запису ее милости, панн вое-
водиное Берестейское, въ томъже ро
ку идучомъ семьдесятъ девятомъ, мѣсе-
ца Августа второго дня, на день свето-
го Петра, водлугъ Римского календару 
нового, панъ Андрей Скиндеръ былъ 
готовъ пинези брати въ Житиныо, 
имѣнью своимъ, лежачос въ повѣтѣ 
Берестейскомъ: а ижъ была прозьба ее 
милости панее воеводнное Берестейское 
устная до пана Андрея Скиндера, панъ 
Андрей Скиндеръ учинплъ то на нрозь-
бу се милости и былъ тернливый, то-
есть, не рушаючи ни въ чомъ листу 
своего до дня светого Михаила Римско
го свята, которое было въ томъ ж е ро
ку идучомъ оемьдесятъ девятомъ Сентя
бря двадцать девятого дня. Якожъ панъ 
Андрей Скиндеръ, кгды тотъ рокъ Ми-
хайла пришолъ, былъ тую суму готовъ 
отбирати во имѣнью своимъ Житонью, 
на день светого Михаила, нижли съ тоею 
суммою никого не было, а потомъ панъ 
Андрей Скиндеръ пріѣхавъ до Болот-
кова, до имѣнья ее милости, въ повѣтѣ 
Берестейскомъ лежачое, зо мною воз

нымъ до двора, тамъ-же того часу ее 
милости не засталъ, ани сына ее ми
лости, одно урадника ее милости пана 
Януця — войта Бодотковского, Кли
ма Марковича, панъ Андрей Скин
деръ, заставши ихъ у дворѣ, пы-
талъ: если же ее милость есть? П о в ѣ -
дили, же ее милости немашъ и сумы 
грошей немашь, на тотъ часъ и от-
давати пане Скиндеру вамъ не ма
емо. Чого панъ Скиндеръ на то от-
повѣдилъ, ижъ сумы грошей отдава-
ти не маете; я ведле листу и запису 
у дворъ уѣхалъ и до того двора въ 
Фольварекъ зо всимъ и на всимъ, яко 
се въ собѣ маетъ, ЯКОНІЪ реестръ то
го всего списаний, такъ се въ собѣ 
маетъ: 

Напередъ домъ што ее милость м ѣ -
шкнвала, зо свѣтлицами, коморами, 
зъ свѣтлицами, зъ сѣньми, зъ блонами, 
зъ столами, зъ лавами, съ коминами, 
съ иецами, съ повѣтрниками, саля око
ло оконъ зъверху малеваная, столъ 
одинъ, другіймалый, замокъ нутреный, 
около кганокъ, подъ исподомъ двѣ комо-
ры; иоле, сажавки, двѣ старые свѣтли-
цы, немашъ у нихъ ничого ни оконъ,-
печи потовчены, сини, комины глиня-
иые, съ повѣтрннками свѣтлицы, ткац
кая зъ сѣньми, зъ защепками, съ про
боями; передъ тою свѣтлицою на дво-
рѣ кадки три, бочка одна, стайня ста
рая, нимашъ у ней ничого, за сажав-
кою старая гриднище, свирновъ поспо-
лу три, вси замкненые, ключи у того 
пана Януця съ повѣтрниками. за свир-
нами свѣтлицы двѣ, въ тылѣ старое 
будованье, зъ боку коморка замкнена 
замочкомъ малымъ, коморка малая,сѣни, 
окна зле и пецы полеваные съ повѣтр-
никами, подле саду свиренъ замкненый, 
подле свирна стайня нова, въ стайни 
жлобъ одинъ, колибка одна не прикрыта 
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съ кольми, лектика одна, кола подъ нею 
три, карета розебраная съ кольми; кух
ня безъ оконъ, коминъ мурованый, 
столъ около кганку треный, замокъ 
малый, зъ двѣмя кольми, скрыня пытло-
вая, въ тылѣ старое будованье, пекар
ня, за ними броваръ, подлѣ пекарни 
середъ двора склепъ, драницами покры
тый, вси двери позамыканыи, ключи 
у того пана Януця . Дылованье до по
ловицы двора зъ вротами, около сажов-
ки вербы, садъ, у саду кганокъ, коло
дезь запалый прикрытый; а потомъ 
дворецъ, такъ яко се въ собѣ маетъ: 
пекарня зъ сѣньми и съ коморою, свѣт-
дица съ коморою, клѣть, свирень; при 
томъ же дей дворцу оборы и хлѣвы ? 

въ тыхъ оборахъ быдла рогатого и 
посполитого піестьдесятъ и осьмеро, 
волъ одинъ дворный, на седѣ свиней 
сорокъ и одна, гусей копа, каплуновъ 
двадцатьчотыре, курицъ дванадцать, п ѣ -
туховъ два. А потомъ што было въ 
гумнѣ Болотковскомъ: напередъве двухъ 
стогахъ ечменю осмьдесятъ копъ, пше
ницы въ коздѣ шесть копъ, овса стокгъ, 
въ которомь войтъ казалъ сорокъ копъ, 
a другій стожокъ начатый, войтъ по-
вѣдилъ десеть копъ, гречки копъ сто 
безъ чотырохъ копъ, ярицы двадцать 
копъ въ стожку, гороху во двохъ 
стожкахъ копъ шестнадцать, жита, 
што привезли зъ Ломазъ, сорокъ осьмь 
копъ и полъ копы, што на насѣнье 
молотять, сѣна три стырты, а четвер
тый стожокъ. Такъ войтъ справу далъ. 
А потомъ подданые тогожъ двора Б о -
дотковского, такъ войтъ повѣдалъ, на 
передъ: Мартинъ Прихожій, подъ нимъ 
полъ-волоки, на службѣ, а полъ-воло-
ки на чиншу; Лукіянъ Литвинъ, подъ 
нимъ полъ-волоки; Пашко Грицевичъ, 
подъ нимъ полъ-волоки; Яцко Хведо-
ровичъ, подъ нимъ волока; Андрей При-

хожій, подъ нимъ полъ-волоки; Таври
ло Хведоровичъ, подъ нимъ полъ-во-

I лови; подлѣ него волока пустая Иваш-
ковская, а другая Мешковская, пус
тая волока; Грыцъ Савоневичъ, подъ 
нимъ полъ-волоки; Грыцъ Басарабъ, 
подъ нимъ полъ-волоки; Гарасимъ Х в е -

і доровичъ, подъ нимъ полъ-волоки -г-
на чиншу, полъ-волоки; — па слуяібѣ 
К у ц ъ Дмиховичъ, подъ нимъ полъ -
волоки; Грыцъ Бобриковичъ, подъ 
нимъ полъ-волоки; войтъ, подъ нимъ 
полъ волоки; Демьянъ Марханъ, подъ 
нимъ полъ-волоки; Михно Швейка , 
подъ нимъ полъ-волоки; Пилипъ В а -
силевичъ, подъ нимъ полъ-волоки; Я ц 
ко Кнышевичъ, подъ нимъ волока ца-
лая; Остапко Савоневичъ, подъ нимъ 
полъ-волоки; Семенъ Кнышевичъ, подъ 
нимъ полъ-волоки; Иванъ Наумовичъ, 

j подъ нимъ полъ-волоки; Пашко Ков-
шковичъ, подъ нимъ полъ-волоки; Про-
копъ Йвановичъ, подъ нимъ полъ-во
локи—на службѣ, цолъ волоки на чин
шу; Якоцко Хведоровичъ унукъ, подъ 
нимъ полъ-волоки; Грыцъ братъ его, 
подъ нимъ полъ-волоки; Петрашиха, 
подъ нею полъ-волоки; Курило Анто-
новичъ, подъ нимъ полъ-волоки; Якимъ 
Бобриковичъ, подъ нимъ полъ-волоки; 
Грыцъ Лосевичъ, подъ нимъ полъ-во
локи; Сакъ Клебановичъ, подъ нимъ 
полъ-волоки; вдова Сеньковая, подъ 
нею полъ-волоки; Сакъ Денисовичъ, 
подъ нимъ полъ-волоки; Рась , подъ 
нимъ полъ-волоки; Х о м а Крывчичъ, 
подъ нимъ полъ-волоки; волока пустая 
Прокоповская, другая волока пустая 
Мартиновская, третья волока пустая 
Козоризовская. Повѣдилъ войтъ повин
ность: полъ-волоки по петнадцать гро
шей литовскихъ на рокъ, а съ цалое 
волоки по полъ-копы грошей литов
скихъ, бочка овса, гусь, курей десеть, 



яецъ, по три дни роботы на кождый 
тый-день, на рокъ шесть толокъ и 
подводу, гдѣ потреба; а кто держить 
на чиншу волоку палую, повиненъ 
дать копу грошей литовскихъ, бочка 
овса. Огородниковъ осьмъ: Семенъ Ю с -
ковичъ, Грицъ Савоневичъ, Ониеко 
Лѣсничій, Иванъ Василевичъ, Занько 
Товстычичъ, Волосъ Прихожій, Масъ , 
пивоваръ Стецко, повинность каждому 
на тыждень роботы день, на рокъ каж
дый повиненъ толокъ шесть, по шес
ти грошей литовскихъ повиненъ каж
дый дати на рокъ. В ъ томъже имѣнью 
корчма на гостинцу Любельскомъ. Све -
рипъ стадныхъ старыхъ пять а лонъ, 
сверепокъ чотыри, а жеребицъ чоты
ри, жеребецъ Турецкое кобылы, а дру-

гіе въ стайни, всихъ тыхъ петьнадцать 
погодовя. Якожъ я возный Кграбовскій 
вшистко то видѣдъ, и при мнѣ се то 
все стало. А при мнѣ были люде добрые 
шляхта панъ Я н ъ Чижовскій а панъ 
Станиславъ Рожковскій, который панъ 
Чижовскій писати умѣлъ руку свою 
подписалъ и печать свою придожилъ, 
а который писати не умѣлъ, руку свою 
не подписовалъ, але печать свою при
дожилъ. Которое везнанье до «книгъ 
кгродскихъ воеводства Берестейского 
подъ печатью своею далъ. Писанъ въ 
Берестью, мѣсеца Октября третегодня, 
року тысеча пятьсотъ осмьдесятъ девя
того. Которое-жъ сознанье возного по
мененого до книгъ врадовыхъ есть за
писано. 

1589 г. 
ЙЗЪ книги за 1589—1596 Г., стр. 1424. 

59. Жалоба Милейчицкихъ мѣщанъ на Володавскаго тамоэкѳннаго жида ГЛлому 
Янушевича, который неправильно заарѳстовалъ ихъ возы съ хлѣлемъ. 

Лѣта Божого Нароженья 1589, мѣ-
сеца Октобра 7 дня. 

Передо мною Мальхеромъ Райскимъ, 
подстаростимъ Берестейскимъ, жало
вали обтяжливе, оповѣдали подданые ко
роля его милости мѣста Милейчицко
го—мѣщане, на име Федько Юнковичъ, 
Ямина Жуковичъ на Шлому Януше-
вича—жида Влодавского, который се имъ 
меновалъ быть писаромъ прикоморку 
Вододавского, на мыто новоподвышо-
ное, отъ пана Я н а Кгротковского— 
справцы коморы мытное Берестейское 
о томъ, штожъ дей они, помененые м ѣ -
щане, уставичне тамъ у волости того 
мѣста Вододавского звыкли были купо-

вати хмѣль, и теперь дей тыми часы 
купили были хмѣлю возовъ два, и яко 
люде купецкіе, ѣхали были тамже еще 
для прикупу, хотечи добре доложить 
возовъ, а доложивши мѣли дорогу ѣхать 
звыклую на прикоморокъ Берестейскій. 
до Ломазъ, для отправы мытное; то 
пакъ дей онъ помененый ПІлома, жидъ, 
въ року теперь идучомъ тысеча пять
сотъ осьмьдесятъ девятого, мѣсеца О к 
тября первого дня, у недѣлю прошлую, 
заѣхавши имъ дорогу, въ мили отъ В о -
лодавы, зъ Выриковъ выѣхавши, а до-
провадивіпи до села Каплиносовъ, до 
Вдодавы належачого, имѣнья его мило
сти княжати Романа Санкгушковича? 

12 



змысливши на нихъ неякуюсь промыт 
ту, аъ томъ селѣ Каплиносахъ самыхъ 
купцовъ съ тымъ хмѣлемъ возы двѣма 
наложоныхъ и сакми загамовалъ, возы 
въ село съ хмѣлемъ, заставивши кони, 
до себе въ домъ до Вододавы помене
ный ІНлома побралъ. Они дей хотечи 
въ томъ слушке зъ нимъ Шломою прав
ив росправити до враду тамошнего 
Володавского до урадника того Шлому 
жида позывали, хотечи се вывести то
го, ижъ они не проѣхали прикоморка, 
ани границы Литовское, але дей до 
прикоморка для отправы мытное до Ло-
мазъ певный гостинецъ и звыклую до
рогу собѣ мѣли. Урядъ дей тамошній 
и х ъ мѣщанъ Милейчицкихъ въ томъ 
судить и росправить зборонилсе, аде 
зъ него Шлому, яко се менилъ быть 
слугою мытнымъ, панъ Янъ Кгротков-
скій—писарь и справца мытный комо-
ры Берестейское зъ нимъ васъ въ та
кихъ рѣчахъ росправить будетъ ви-
ненъ. Для чого дей они мѣщане до па
на Кгродковского пріѣздиди, хотечи не
винность свою въ томъ проваженью 
хмѣдю преложити и съ того се выве
сти. Н а што дей панъ Я н ъ Кгротков-
скій повѣдилъ: же онъ о такомъ про
м ы в не вѣдалъ, ани о томъ вѣдать 
нехочетъ, ани ему даванознать,кгдыжъ 
дей ихъ неслушне забрано. А они дей 
мѣщане Милейчицкіе, звышменованые, 

въ томъ же панствѣ тотъ хмѣдь ку-
повали и зъ границы Литовское не вы
везли, коморы ани прикоморка не м ѣ -
нули, але дей для отправы мытное до-

I рогу мѣли ѣхать на Ломазы, и што дей 
S безъ моее вѣдомости чинидъ, на свой 
карбъ чинилъ, а онъ дей еще ото зъ 
нимъ, яко слугою и писаромъ мытнымъ, 
особливе мовить будетъ, о такомъ про-
мытѣ ему не давалъ знать. Прото дей 
они- мѣщане, маючи вѣдомость отъ па
на Я н а Кгротковского, же тотъ Ш л о -
ма—жидъ Володавскій не зъ росказанья 
и безъ вѣдомости пана Кгротковского 
ихъ неслушне загамовалъ и товары 
имъ съ коньми до себе забралъ, за та-
кимъ дей неслушнымъ гамованьемъ и 
забраньемъ товару ихъ отъ поменено
го Шломы—жида меновали собѣ шко
ды быть учиненое, што дей они, яко 
люде купецкіе, съ нимъ певнымъ торгъ 
на тотъ хмѣль были учинили и пѣне-
зи на то побрали, на часъ певный не 
постановили, зачимъ и тымъ купцомъ 
въ шкоды не малые и въ совитость 
впади, на сто копъ грошей личбы ли
товское; и хотечи въ томъ правне по-
ступовать, просили помененые мѣщане 
Милейчицкіе, абы то имъ было до 
книгъ врадовыхъ кгродскихъ записано. 
Писанъ уБерести. Которое-жъ сознанье 
возного помененого до книгъ врадовыхъ 
есть записано. 
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1589 г. 

Изъ кпнгн за 1589—i 596 г., стр. 1464. 

60. Заявлѳніѳ эемянина Вацлава Жардѳцкаго о побѣгѣ многихъ его слугъ и 
крестьянъ. 

Лѣта Божого Нарожёнья 1589, мѣ-
сеца Октябра 8 дня. 

Присылалъ до враду кгродского ста-
роства Берестейского, домене Мальхе-
ра Райского—подстаростего Берестей
ского, земенинъ господарскій повѣту 
Берестейского панъ Вацлавъ Жардецкій 
оповѣдаючи, што-жъ дей слуги и под
даные его властные отъ него разными 
часы прочъ поутекали, зашкодивши ему 
немало, а то дей есть: мѣщанинъ ІНере-
шевскій, который отъ него взялъ дей п ѣ -
незей готовыхъ, которые онъ черезъ 
него послалъ до Польски, копъ петь-
десятъ, въ мѣсецу Февралю, въ року 
нынѣшнемъ, утекъ; другій слуга руко-
дайный Я н ъ Дрождча, тотъ дей отнесъ 
шаблю, кожухъ новый, подъѣздка зъ 

жоною Ганною, зъ дочкою Маринь-
цою, съ клячою, зъ волы, съ коровами 
двѣма, овецъ десять, гусей шесть 
куръ' дванадцать, жита позычоного боч
ку, счменя бочку, золотый, который 
дей за ночь запдатилъ; третій Меден-
тей Маткевичъ, зъ жоною Катериною 
московкою, зъ сыномъ Адамомъ, зъ 
дочкою Ганною и другою Маркгари-
тою, маткою своею, съ конемъ, зъ во
лы, съ коровою, овецъ осьмь, гусей 
пять, куръ шесть, бочву жита осенне
го, овса бочокъ двѣ ir побору золотый; 
четвертый Юркель Ковалевичъ, зъ жо
ною Марьюхою Счепановною и дочкою 
Ульяною и Жданною, съ клячею, зъ 
волы, съ коровою, зъ бочкою жита, 
а зъ двѣма овса и поборомъ; Янко М и -

сѣдломъ, што дей все коштовало дванад-į нуценя, зъ жоною Богданою Касперов-
цать копъ грошей Литовскихъ; третій; ною, зъ малымъ дитятомъ, съ клячою, 
слуга Станиславъ Цишковичъ—отчичъ j зъ волы, съ коровою, зъ бочкою жита, 
его властный и дворникомъ у него быдъ,; зъ двѣма бочки овса, съ поборомъ; 
отъ кильку лѣтъ все государство на j Ю х и м ъ Кубоевичъ, зъ жоною съ Дро-
рукахъ своихъ маючи и личбы не учи-', бушою Мякутіевною, зъ сыномъ Мате-
нивши, прочъ утекъ; а зъ Старой В о - емъ, зъ дочкою Ядвигою, зъ маткою, 
ли подданые его Василь, зъ жоною, j съ клячою, зъ волы, съ коровою, зъ 
зъ дѣтьми и зо всею маетностью; а зъ : бочкою жита, зъ двѣма овса, гусей чо-
имѣнья дей Псредильска подданыхъ тыри, куръ осьми, съ поборомъ; и Про-
его властныхъ утекло шесть, мѣсеца тасъ Яцковичъ. Которыхъ збѣговъ, 
Октября четырнадцатого дня, въ ночи; слугъ и подданыхъ своихъ панъ Венц-
тотъ дей Омельянъ Ковалевичъ, зъ жо- 1 лавъ Жардецкій;, хотечи на кождомъ 
ноюМарухною, зъ Масью, Тенькою, зъ мѣстьцу поискивати, тое оповѣданье 
сыномъ Андреемъ, а дочкою Гричнею, свое до книгъ врадовыхъ записать 
зъ волы, клячью и бочкою жита позы- далъ. 
чаною; другій Кузьма Касютичъ, зъ 

12* 
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Изъ книги за 1589—1596 г., стр. 1429. 

61. Жалоба двухъ Берестейскихъ мѣіцанъ на зѳмннйна Амвросія Остромечов-
сваго, который разогналъ сорокъ козъ ихъ, изъ коихъ четыре пропало. 

Лѣта Божого Нароженья 1589, м ѣ -
сеца Октября 9 дня. 

Передо мною Мальхеромъ Райскимъ, 
подстаростимъ Верестейскимъ, оповѣ-
дали на враду мѣщанинъ его милости 
пана воеводы Берестейского, зъ ули
ц ы Войтовское, Лавринъ Патаповичъ 
а Микита Янковичъ, ижъ дей женучи 
имъ козы свои властный, которые по 
разныхъ селахъ скупили, тогды дей 
перенявши ихъ на добровольной доро-
з ѣ , за селомъ Тюхиничами у Дубин-
кахъ, на поли земенинъ новѣту Бере
стейского панъ Амброжій Касперовичъ 

Остромечовскій зъ иными помочника^-
ми своими, дня пятого Октября, року 
осьмьдесятъ девятого, оныхъ дей не
винно, кгвалтовне, зъ добытыми броня
ми, но полѣ гонили и козъ дей его со
рокъ занявши, нѣтъ вѣдому гдѣ по-
розганяли, межи которыми дей козъ 
четверо згйнуло, которыхъ дей они и 
теперь не нашли, и въ томъ дей еще 
и сермяга его Микитина чорная зъ во
за згинула, а сами дей они заледво пе
редъ ними утечи могли; о што хотечи 
зъ нимъ мовити, просили абы было 

! записано. 

1589 г. 
Ізъ книги за 1589—1596 г., стр. 1378—1380. 

62, Донесѳніе Берестейскаго вознаго о судѣ копы села Березье по поводу про
пажи трехъ свиней. 

Лѣта Божого Нароженя 1589, мѣсе-
ца Октября 11 дня. 

Передо мною Мальхеромъ Райскимъ— 
подстаростимъ Верестейскимъ, ставши 
на врадѣ возный повѣту Берестейско
го Якубъ Бѣлоусовичъ Лепесовскій» 
очевисте призналъ квитъ сознанья сво
его, въ справѣ нижейменованой, ко
торый же за печатью и съ подписомъ 
руки своее ку записанью до книгъ вра
довыхъ подалъ, и такъ се въ собѣ 
маетъ: 

Я Якубъ Вѣлоусовичъ Лепесовскій— 
возный повѣту Берестейского, созна-
вамъ симъ моимъ квитомъ, ижъ року 
теперъ идучого тысеча пятьсотъ осьмь
десятъ девятого, мѣсеца Сентябра де
сятого дня, былъ есми въ справѣ зе
менина повѣту Берестейского пана За-
харіяша ВицентовичаКгузельФа,куори-
слуханью копы, которую то копу зия
ли подданые его села Березое Остап-
ко Мача зъ зятемъ своимъ въ шкодѣ 
своей, же дей имъ згинудъ вепрь ве-



ликій, кормный, на пасовищу, за се-
ломъ Березою, въ пятницу прошлую, 
сегожъ дей мѣсеца Сентября осьмого 
дня ; а Малыха Мешковичъ также въ 
шкодѣ своей, ижъ дей въ него згину-
ласвиня и вепръ, также кормленые, не-
великіе. въ четвергъ прошлый Сентя
бря семого дня , на пасовищу, за се-
ломъ Березою. Н а которой копѣ, на 
врочищу на С т ѣ н ѣ , на Босечу, было 
людей много и розныхъ селъ. Передъ 
которыми оные подданые пана Захарья-
шовы, чинечи опытъ повѣдили, же 
дей ни отъ кого тые шкоды не маемо, 
только зъ дому пана Ивана Костющ-
ковича Барсобы, бо дей тамъ свиньи 
наши ходятъ подъ его дворъ на горо-
ховищо; а мы дей на копу и ему вска-
зовали, аде онъ самъ не вышолъ и ни 
кого зъ дому своего не послалъ. Тог
ды копа, обмовившися зъ собою, по
слали мене возного и съ стороною, 
людьми добрыми, съ паномъ Станисла-
вомъ Яновицкимъ а съ паномъ П е -
тромъ Якубовичомъ, съ копы до пана 
Ивана Костюшковича, впоминаючи его, 
абы на копу вышолъ, або кого выслалъ, 
жебы зъ дому своего на Босечу въ той 
шкодѣ отказъ учинидъ. Панъ Иванъ вы-
шедши зъ дому своего на Босечу передъ 
ворота намъ отказъ (чинилъ): я дей под-
данымъ Захарьяшовымъ не пастухъ, 
свиней ихъ не займовалъ, ани вѣдаю; 
на &опу не пойду, ани пошлю, бо я 
дей, коли выйду на копу, мене дей под
даные его злодѣемъ^на) зовутъ. А ты дей 
возный мовъ пану Захарьяшу, абы на 
кгрунтъ мой быдла подданымъ своимъ 
пусчати не казалъ, бо ми шкоды чи
нят*. Тосьмы всей копѣ то отказа

ли , и подданые пана Захарьяшовы 
домовялися, же имъ шкоды великіе 
ся дѣютъ, а на копу тотъ Иванъ не 
посылаетъ и самъ не идетъ, зъ дому 
своего отказу не чинитъ. То пакъ дей 
собѣ розумѣемъ, же тые шкоды зъ до
му его маемо. Ино копа вся, одностай-
не намовившися то осудили: же въ 
сусѣдствѣ того дѣля копы збираютъ, ко
му шкода станетъ, абы шкодника до-
исть могли, а ижъ дей тые свине подъ 
домъ его пана Иванова, яко повѣдаетъ, 
хоживали и погинулп, а онъ зъ дому 
своего отказу на копѣ учинить не хо-
четъ, мы дей его въ той шкодѣ за трое 
свиней, яко менуетъ, невыходомъ его 
винуемо и виннымъ находимо, абы во
длугъ статуту тые свинье поплатилъ, 
а потомъ, абы се и другимъ каядъ, а 
на копу, коли каягуть, выходилъ. Ш т о 
вся копа одностайне волали: же панъ 
Иванъ виненъ, кгдыжъ на копу не вы
шолъ, нехай тыс свинипоплатитъ. Ш т о 
подданые пана Захарьяшовы мною воз
нымъ свѣтчили. А при мнѣ въ тотъ 
часъ стороною были земяне повѣту Бе
рестейского: панъ Михно, панъ Х а р к о , 
панъ Ковдратъ, панъ Зенько Карпови
чи, а панъ Петръ и панъ Станисдавъ 
Именинскіе, и панъ Станисдавъ Яно-
вицкій. И на томъ далъ тымъ подда
нымъ пана Захаряшовымъ, вышейме-
ненымъ, сесь мой квитъ за печатью и 
съ подписомъ руки моее ку записанью 
до книгъ врадовыхъ кгродскихъ Бере
стейскихъ. Писанъ на Босечу, даты 
выжейписаное. Которое - жъ сознанье 
возного помененого до книгъ врадовыхъ 
есть записано. 
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1612 г. 
Изъ КНИГИ за1612—1617 годы, стр. 47. 

63. Донесѳніѳ земянина Каликета Горновекаго о побѣгѣ крестьянина его, воз
ницы, Мацки Литвина съ двора имѣнія Остромеча. 

Лѣта Божого Нарожёнья 1612, месе
ца Марца 12 дня. 

Прислалъ на врадъ кгродской Бере-
стейскій, до мене Прецлава Горбовско-
го—стольника и подстаростего Бере
стейского, земенинъ господарскій вое
водства Берестейского, панъ Каликстый 
Горновскій оповѣданье свое на письмѣ, 
ку записанью до книгъ врадовыхъ, въ 
тые слова: 

Мой ласкавый пане подстаростій! 
Оповѣдамсе передъ вашею милостью, 
ижъ въ року теперешнемъ тысеча 
іпестьсотъ дванадцатомъ, мѣсеца Мар
ца осьмого дня, въ небытности моей въ 
имѣнью моемъ, въ дворѣ Остромечовѣ, 
у повѣтѣ Берестейскомъ лежачомъ, 
возница мой. на имя Мацко Литвинъ, 

j который ми часъ не малый служечи, 
оженившисе и понявши за себе под
дан ую мою ойчицку зъ села Остроме-
чова, мешкаючи и оселость принявши, 
которого есми грошми готовыми и ин-

I пгамъ домовствомъзапомогшидослужбъ 
своихв. принявши за слугу и ойчича 
своего мѣти хотѣлъ, то пакъ тенъ Маць-

I ко, здрадивши мене, пана своего власт-
не яко ойчизногр и не мало шкодъ у 
дворѣ моемъ Остромечовѣ подѣлавши, 
не учтивши и не оиовѣдавшисе, по-
таемне отъ мене,нѣтъ вѣдома*гдѣпрочъ 
утекъ. О которого я, яко здрайцу сво
его, на кождомъ мѣсцу правомъ дохо-
дити не занехамъ, а проше, абы тое 
оповѣданье мое до книгъ было записа
но. Ш т о есть записано. 

1612 г. 
Изъ книги за 1612—1617 годы, стр. 45. 

64. Донесеніе войта Вещиковича о побѣгѣ крестьянина Саца съ имуществомъ 
изъ села Уасиковъ, имѣнія Новаго Воячина Грѳмячон земянина Станислава 

Горновекаго. 

Лѣта Божого Нороженья 1612, мѣсе-
ца Марца 12 дня. 

Прислалъ на врадъ кгродскій Бере-
стейскій, до мене Прецлава Горбов ско
го—стольника и подстаростего Бере
стейского, войтъ Нового Волчина Гри-
мячое Петрашъ Вѣщиковичъ оповѣ-

данье свое на письмѣ, ку записанью до 
книгъ врадовыхъ, въ тые слова: 

Милостивый пане подстаростій! Вашей 
милостп оповѣдамъ, ижъ въ року те
перешнемъ тысеча шестьсотъ дванад
цатомъ, Февраля зе дня двадцать пер
вого на день двадцать вторый, въ но-



чи безъ бытности его милости пана 
моего арендового, пана Станислава Гор-
новского, подданый дѣдичный его ми
лости пана моего его милости пана 
Александра Корвина Кгосевского, зъ 
села Ужиковъ, имѣнья его милости 
Нового Волчина Гримячое, у воевод-
ствѣ Берестейскомъ лежачого, ме-
новите С а ц ъ , не маючи жадное крив
ды, окрадши свою жону шлюбную 
Марту Сидоровну и двѣ пасербицы—Та-
тяну и Оксимку Грицовны Вѣщикови-
човны, пожутивши и сына своего, то 

есть, окрадъ водовъ доморослыхъ чоты-
ри, коровъ доморослыхъ три, яловица 
третячка, яловицъ лонскихъ двѣ, кля
ча, купленная за копъ чотыри литов
скихъ. То все взявши, выкрадши, утекъ 
прочъ до села Бобля, имѣнья Янова, 
его милости ксендза Павла Волуцкого, 
бискупа Луцкого и Берестейского, въ 
томъ же воеводствѣ Берестейскомъ де-
яіачого. Прето проше, абы тое оповѣ-
данье мое до книгъ записано было. Ш т о 
есть записано. 

1612 г. 
Изъ квигн за 1612—1617 г., стр. 44. 

65. Заявленіе въ судъ вемянина Брестскаго повѣта Станислава Горновекаго о 
побѣгѣ крестьянина его Герасима Коваля съ семѳйствомъ и Имуществомъ изъ 

его имѣнія Горнова. 

Лѣта Божого Нарожёнья 1612, мѣсе-
ца Марца 12 дня. 

Прислалъ на врадъ кгродскій Бере-
стейскій, до мене Прецлава Горбовско-
го—стольника и подстаростего Бере
стейского, земенинъ господарскій воевод
ства Берестейского панъ Станиславъ 
Горновскій оповѣданье свое на писмѣ, 
ку записанью до книгъ врадовыхъ, въ 
тые слова: 

Милостивый пане подстаростій! Вашей 
милости оповѣдамъ, ижъ въ року ты
сеча шестьсотъ дванадцатомъ, Марца 
зе дня второго на третій день, подда
ный мой ойчистый имѣнья моего Гор
нова, у воеводствѣ Берестейскомъ ле

жачого, мяновите Гарасимъ Коваль, 
и зъ жоною своею Ганною и зъ сына
ми своими—Семеномъ, МатьФІемъ, Ти-
мошемъ, Охримомъ, Васькомъ, В а р -
тошемъ, Мискомъ, зъ дочкою Даркою 
и зъ маетностью своею, меновите: во
довъ три, корова одна, зъ быкомъ 
лонщакомъ: овецъ пятеро, гусей чет
веро,—съ тымъ всимъ утекъ прочь, не 
вѣдати гдѣ и зъ якихъ причинъ. Который 
то подданый мой отчистый съ тымъ 
имѣньемъ моимъ у заставѣ у его ми
лости пана Мартина Костецкого есть. 
Прето проше, абы тое оповѣданье мое 
до гнигъ записано было. Ш т о есть за
писано. 
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Изъ квигу за 1612 —1617 г., стр. 58. 

66. Письменное донесеніе въ судъ урядника Виленснаго воеводы Даніила Пѳ-
карскаго о поимкѣ на мѣстѣ пресхунленія крестьянина Греся съ др. его помо
щниками, который дроизводилъ кражу меда въ Бѣловѣжской пущѣ—въ ухо

дов, принадлѳжащемъ къ имѣнію Чарнавчицкому Внленскаго воеводы. 

Лѣта Божого Нароженья 1612, мѣсе-
ца Марца 14 дня. 

Прислалъ на врадъ кгродскій Бере-
стейскій до мене Претцлава Горбов-
ского, стольника и подстаростего Бе 
рестейского, панъ Даніелъ Пекарскій, 
урадникъ Деменицкій, оповѣданье свое 
на письмѣ ку записанью до книгъ вра
довыхъ въ тые слова: 

Милостивый пане подстаростій Бе -
рестейскій! Оповѣдамъ вашей милости 
яко урадови, ижъ княже его милость 
панъ воевода Виленскій, маючи старо
житные вольные уходы до дерева борт
ного въ пущи короля его милости Б ѣ -
довѣжской зъ имѣнья своего Чарнав-
чицкого и съ Фодьварковъ, до него на-
лежачихъ—Пѣсдищъ иДеменичъ,презъ 
часъ немалый мялъ шкоды одъ злодѣй-
ства у подранью пчолъ и въ порубанью 
зъ деревомъ; а никгды шкодника по-
траФить, застать и на шкодѣ поймать 
неможоно, ажъ доперо дня прешлого 
десятого мѣсеца Марца нъ року тысе
ча шестьсотнымъ двѣнадцатомъ борт-
ницы Деменицкіе—Патей Малышчичъ, 
зъ братомъ своимъ Гарасимомъ и зъ 
иншими товаришами, ѣздили до пущи 
догдедаючи шкоды, абы въ бортяхъ, въ 
пчолахъ одъ шкодниковъ не было. Кгды 
были на врочищу въ пущи за става-1 

ми, тамъ нашли за ставами и застали 
шкодниковъ княжети его милости и 
своихъ подданыхъ короля его милости 
зъ села Пруски, волости Каменецкое, 
на имя: Кгреся съ помочниками его, 
которыхъ онъ лѣпѣй самъ знаетъ и то-
вариство зъ ними маетъ. А они, звы-
клымъ злымъ а праве злодѣйскимъ обы-
чаемъ своимъ порубавши въ пень сосну 
сушицу съпчодами уходовъ бортниковъ 
Деменицкихъ, уль выкружили и на са
ни уль зо пчолами зложивши уѣждча-
ли, который то Гресь и съ товарист-
вомъ своимъ, съ тымъ лицемъ, зъ 
ульемъ и зо пчолами, былъ пойманый. 
И кгды проважены до ураду слуга его 
милости пана лѣсничого пана Маѳіе-
вича, на има Верба, который пущи пре-
стерегаетъ, оное лице, пчолы, до пана 
своего взялъ, за чимъ и тые злочинь-
цы отъ коня и отъ лица своего повте-
кали. С ъ которыми, яко о тую шкоду 
новую, такъ и о прошлые, презъ не
малый часъ шкоды чиненые заховуючи 
я кнежати его милости, пану моему 
и всимъ подданымъ поступокъ, яко 
противко злочиньцовъ и шкодниковъ до 
права, проше, абы тая протестація моя 
до книгъ урадовыхъ была записана. 
Ш т о есть записано. 
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Изъ кяигя за 1612—1617 г., стр. 66—68. 

67. Жалоба Флоріяна Духновскаго—урядника Берестейскаго подкоморія Луки 
Коптя на зѳагянъ Клембовскаго и Закрѳвскаго по поводу нападѳнія ихъ г а его 

крестьянъ й дѣсничихъ - имѣнія Хмѣлѳва. 

Лѣта Божого Нарожёнья 1612. м ѣ - | 
сеца Марца 16 дня. 

Прислалъ на врадъ кгродскій Бере-
стейскій, до мене Прецлава Горбов-
ского—стольника и подстаростего Бе 
рестейского, панъ Флоріянъ Духнов-
ск ій , урядникъ Опольскій оповѣданье 
свое на письмѣ ку записанью до книгъ 
врадовыхъ въ тые слова: 

Милостивый пане стольнику и под-
старостій Берестейскій! Оповѣдамсе 
вашей милости, зъ даньемъ справы 
подданыхъ и лѣсничихъ его милости 
пана Лукаша Коптя, подкоморого Б е 
рестейского, пана моего, во имѣнью и 
въ седѣ Хмѣлевѣ, на Литовской сторо-
нѣ мѣшкаючихъ, а меновите, Мартина 
Тесли и сына его Миколая Мартино-
вича, на земенипа короля его милости 
пана Андрея Томашевича Клембовско-
го и на номочника земенина Короны 
Польское Яна Закревского, арендара 
пана Андрея Матсевича. К о х а и и к а Х м ѣ -
левского, во имѣнью Хмѣлевѣ, на Ли
товской сторонѣ мѣшкаючихъ о томъ, 
ижъ року теперешнего тысеча шест-
сотъ дванадцатого, мѣсеца Февраля 
двадцать семого дня, мѣлъ дей тотъ 
Мартинъ Тесля въ дому своемъ кор
чемное пиво, то накъ дей тые панъ 
Андрей Клембовскій и съ тымъ на-
номъ Зокревскимъ, будучи въ него на 
бесѣдѣ въ дому на томъ ішвѣ и под
пили собѣ, а потомъ подпивши, не вѣ-

I дати зъ якихъ мѣръ зачели зваду, яко 
то они здавна чинити звыкли, торг-
нувшисе до злыхъ словъ, а потомъ до 
брони на того то Тесля и на сына его 
Миколая, за чимъ на тотъ часъ, за 
погамованьемъ людей добрыхъ, кото
рые на тотъ часъ были, ничого такъ 
злого не сталосе, и оный панъ Клем-
бовскій. съ тымъ паномъ Закревскимъ 
зъ дому прочь отошли. То пакъ дей 
по малой Фили знову взявши передъ 
себе злый умыслъ а вернувшисе на-
задъ и набѣгши на подворье того Мар
тина Тесли зъ бронями добытыми, на 
властный кгрунтъ его милости пана 
моего, подкоморого Берестейского, по
чали злыми словы выволывати, а кгды 
тотъ Мартинъ Тесля зъ сыномъ сво
имъ Миколаемъ, для ногамованья ихъ 
упоминаючи, абы имъ покой дали, зъ 
дому вышли, а тотъ Андрей Клембов-
скій съ тымъ Закревскимъ, торгнув-
шисе до нихъ зъ броньми добытыми, 
оныхъвжо безъ жадного данья причины 
окрутне а нелитостиве посѣкли, по-
забіяли и поранили такъ въ головы, 
по рукахъ и по плечахъ, по твари. С ъ 
которого дей позбиванья и зраненья 
обадва тые подданные и лѣсничіе его 
милости на смертельной постели ле-
жатъ и не вѣдати, если живы будутъ. 
О што пильне вашей милости прошу, 
абы тое оповѣданье мое до книгъ кгрод
скихъ было записано. Ш т о принято. При 
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котором* оповѣданью также ставши 
возный воеводства Берестейского, Фло-
ріянъ Хмѣлевскій, очевисто признал* 
квитъ сознанья своего в ъ с л р а в ѣ в ы т 

шеменованой, который же за печатью 
й с * подписомъ руки своее и за пе
чатьми стороны шляхты, при немъ бу-
дучей, ку записанью до книгъ врадо
выхъ подалъ, и такъ се въ собѣ маетъ: 
Я Флоріянъ Хмѣлевскій—возный вое
водства Бересгейского, сознаваю тымъ 
моимъ квитомъ, ижъ року теперешне
го тысеча шестьсотъ дванадцатого, мѣ-
сеца Марца первого дня, маючи при 
собѣ стороною двохъ шляхтичовъ, лю
дей добрыхъ, на имя пана Бартоша и 
пана Андрея Стоцкихъ, былемъ взя-
тымъ отъ урадника Опольского пана 
Флоріяна Духновского до имѣнья и се
ла Хмѣлева, до справы нижей менова-
ное, то-есть, на огледанье подданыхъ 
и лѣсничихъ его милости пана Лука-
ша Коптя , подкоморого Берестейского, 
пана его, збитыхъ. и зраненыхъ. И 
кгдымъ тамъ пріехалъ до дому Марти
на Тесля, видѣломъ на немъ рану об-
личную, тятую, барзо шкодливую, носъ ! 

оттятый, двѣ раны тятыхъ, шкодли-
выхъ, въ головѣ и надъ ухомъ, на ру-
цѣ лѣвой въ должъ надъ пальцами 
растято; не- сыну его Миколаю видѣ-
ломъ рану обличную, тятую на чолѣ 
и въ головѣ,шкодливе тятую, —которыхъ 
бардзо хорыхъ, ледво живыхъ лежа-
чихъ, въ дому засталомъ. Ш т о все они 
передо мною вознымъ и тыми людьми 
добрыми меновали сталое въ подворью 
Тесли отъ пана Андрея Клембовского 
и Я н а Закревского, за набѣженьемъ 
ихъ того року мѣсеца и дня. Въ опо-
вѣданью вышейпомененого, то врад
никъ Оіюльскій мною вознымъ и ты
ми людьми добрыми свѣтчилъ, а я чо
го будучи свѣдомъ, штомъ слышалъ и 
виделъ, даломъ ку записанью до книгъ 
кгродскихъ тотъ мой квитъ зъ моею 
печатью и съ подписью руки моее и 
за печатьми тыхъ людей добрыхъ, при 
мнѣ на тотъ часъ стороною будучихъ. 
Писанъ року и дня звышъ помененого 
Которое-жъ оновѣданье и возного по
мененого сознанье до книгъ врадовыхъ 
есть записано. 

1612 г. 
Изъ квигн за 1612—1617 г. стр. 171. 

68. Протестація Саула Юдича противъ Берестейскаго бургомистра Емильяна 
о несправѳдливомъ на него доносѣ. 

Лѣта Божого Нароженья тысеча 
шестьсотъ дванадцатого, мѣсеца А п р ѣ -
ля девятого дня. 

Прислал* на врадъ кгродскій Бере-
стейскій, до мене Преплава Горбовско-
го—стольника и подстаростего Бере
стейского, п а н ъ Ш а у л ь Ю д и ч ъ оповѣ-

данье свое на письмѣ ку записанью 
до книгъ врадовыхъ въ тые слова: 

Милостивый пане подстаростій! О п о -
вѣдамъ вамъ, ижъ дошла ме вѣдомость 
съ книгъ кгродскихъ Берестейскихъ, 
же Омельянъ Рымаръ — бургомистр* 
мѣста Берестейского, ижъ в* року 
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теперешнемъ тысеча шестьсотъ два-
надцатомъ, мѣсеца Апрѣля шостого дна, 
донесъ на мене протестацію до книгъ 
кгродскихъ Берестейскихъ, же якобы 
за насланьемъ и наводомъ отъ мене 
въ домъ до него коморника его мило
сти пана канцлерового и за направою 
якобы моею оного въ року тепереш
немъ тысеча шестьсотъ дванадцатомъ, 
мѣсепа Апрѣля пятого дня, деспектъ 
и зраненье поткать мѣло; теды то тотъ 
Омелъянъ у чинилъ на мене, чоловѣка 
учтивого, спокойного, о тымъ се ни-
коли непораючого зъ якоесь ти, яко 
маю вѣдомость, же коморникъ его ми
лости пана канцлеровъ панъ Матей 
Бернацкій, пришедши до него , яко 
до бурмистра, просилъ о промъ, же
бы речи его милости пана канцле-
ровы, съ которыми съ Кракова 
туть до Берестья онъ ѣхалъ отъ кар-
чмы его милости пана маршалковы, тутъ 
перевезены были; которому коморнику 
онъ Омельянъ за поколькокротнымъ 
бытьемъ того коморника въ дому его 
пріобѣцалъ му оные речи перевезти, 
а потомъ одослалъ до мене того комор
ника, его милости пана канцлерового, 
съ тымъ мовечи: если бымъ я позво-
лилъ оному бурмистрови перевезти оно
го коморника, его милости пана кан
цлерового, и зъ речами, удаючи то, 
жебы се въ доводъ якій въ перевозное 
на Б у г у невтручадъ. И кеды тотъ ко

морникъ его милости пана канцлеровъ 
до мене пришолъ, просилъ ме, абымъ 
я отъ себе до того бурмистра досладъ, 
Ш т о я, на прозьбу коморника его ми
лости пана канцлерового чекавши, по-
слаломъ хлопца своего, мовечи тыми 
еловы: ижъ пане бурмистре, за пере-
возъ жадныхъ доходовъ не беру и до 
того перевозу ничого не маю и невинне 
ты до мене оного отсылаешь; але если 
се всхочешь заховать и прислужить его 
милости пану канцлерови насъ всихъ 
перевезть, и тамъ же кгды тотъ ко
морникъ его милости пана канцлеровъ 
до него пришолъ, тамъ се они съ со
бою премовили, и того невѣдаю, если 
ее тамъ яке зраненье оному стадо, што 
повѣдаетъ, якобы за направою моею. 
А такъ я за часомъ такое отнесенье 
на мене, да Богъ , здоживши и невин
ность свою оказавши, въ чомъ мене 
помовляетъ и чого правдою показать 
не можетъ, бо кгдыжъ вѣстъпанъ Богъ 
и люди учтивые, жемъ нерадъ никому 
прикрости жадныхъ выражать, и у ч 
тиво стану моего звыклъ провадитв. 
И ото съ тымъ паномъ бурмистромъ 
о такое донесенье и о помолвку въ невин
ности моей у нрава належачого, гдѣ 
ми право дорогу покажетъ, чинить не-
занехамъ, и прошу, абы тая репроте-
стація моя до книгъ врадовыхъ запи
сана была. Ш т о есть записано. 
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Лѣта Б ожого Нарожёнья тысеча гаесть-
сотъ дваддать пятого, мѣсяца Апрѣля 
семьнадцатого дня. 

Передо мною Теодоромъ Букрабою — 
подстаростимъ Верестейскймъ, ставши 
очевисто на урадѣ енералъ воеводства 

'Берестейского Лавринъ Бобръ Петровец-
кій, призналъ квитъ сознанья своего въ 
еправѣ нижей менованой, который же 
за печатью и съ подписомъ руки своее 
ку записанью до книгъ врадовыхъ кгрод
скихъ Берестейскихъ подалъ, и такъ се 
въ собѣ маетъ: 

J a ł iawryn Bobr Pietrowiecki— ienerał 
woiewództwa Brzeskiego, zeznawam tym 
relacyinym kwitem moim, iż w roku te-
raźnieyszym tysiąc sześćset dwudziestym 
piątym, miesiąca Kwietnia siódmego dnia, 
za posłaniem ziemianina woiewództwa 
Brzeskiego iego mość pana Floryana P o -
łuiana, ieździlem do ziemianina powiatu 
Pińskiego pana Jerzego Terleckiego, do 
maiętności у do dworu iego Rudkowicz, 
w którey mieszka, chcąc mu oczewisto 
według listu obligu iego panu Połuianowi 
na summę pieniędzy danego, iż się na rok 
w liście iego naznaczony w oddaniu tey 
summy nieuiścil, za czym we wszelakie 
obowiązki, w liście iego mianowane, pła
cić popadł, pozew podać, za którym, aby 
się stanowił na trybunał do W i l n a w tym 
roku tysiąc sześćset dwudziestym piątym, 
w którymkolwiek terminie. Tedy, gdym 
przyiechał w dwór у przyszedł do izby 
iego у zastawszy iego samego, oddałem 

naprzód list od iaśnie wielmożnego imci 
pana Jarosza Wołowicza— starosty gene
ralnego ziemi Żmóydzkiey, za panem P o -
łuianem, iako za sługą iego, w tey spra
wie pisany, przy którym liście, iż się 
iścić nie chciał, za zleceniem od pana P o -
łuiana, zaraz nie odieżdżaiąc, ani wycho
dząc z tey izby, podawałem mu oczewi
sto pozew do trybunału Wileńskiego. Tam
że pomieniony pan Jerzy Terlecki, przy
lawszy list od iegomość pana starosty 
Żmóydzkiego у przeczytawszy, rzucił się 

i naprzód uszczypliwemi słowami do mnie, 
nie chcąc przyimować oczewisto pozwu, 

! mówiąc w te słowa: gdzie mi go podasz, 
zaraz cię każę obuchami stłuc у zabić. 
Którego pozwu nie tylko nie chciał ocze
wisto przyiąć, ale rozkazawszy mię wy
prowadzić ze dworu, przykazał czeladzi, 
aby strzegli przez dzień у przez noc, aby 
we wrota nie był wetkniony. Widząc tedy 
ia takowy postępek iego surowy prze
ciwko mnie generała у przeciwko prawu 
pospolitemu, nie będąc bezpieczen w po
dawaniu pozwu zdrowia swego, iakoż każ 
demu zdrowie mi ło , odiechać ztamtąd 
musiałem. Jednakże powinności swey do
syć czyniąc, aby sprawiedliwość święta 
ukrzywdzonemu nie ginęła, iadąc ze dwo
ru iego, zaiechałem do wioski iego nazwa-
ney Wołk i , oddałem ten pozew w ręce 
woytowi tey wioski Bohdanowi Tkaczowi 
w domu iego, mówiwszy mu, aby ten po
zew zaraz do pana swego pana Jerzego 
Terleckiego odniósł, iakoż powiedział: że 

Взъ книги за 1625 годъ, стр. 425—426. 1 

69. Донесеніе вознаго Лаврина Петровскаго о подачѣ позва земянину Юрію 
Терлецкому черезъ его войта Богдана Ткача, такъ какъ Терлвцкій не хотѣлъ 

принять отъ него, вознаго, лично этого позва и угрожалъ ему побоями. 
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zaraz odniosę. Y na to ia generał daię 
ten móy relacyjny kwit ku zapisaniu do 

-xiąg grodzkich Brzeskich, ku dowodzeniu 
sprawiedliwości przed sądem głównym try-
bunalnym, pod pieczęcią moią y ; z podpi

sem ręki mey. Pisań w Ziołowie, dnia у 
roku wyżey pisanego.. Которое-жъ то соз
нанье енерада верхумененого до. книгъ 
врадовыхъ, кгродскихъ Берестейскихъ 
есть записано. 

1625 г. 
Изъ кявгв за 1625 годъ, стр. 34—35. 

70. Жадоба Верстоцкихъ крестьянъ о разныхъ притѣсненіяхъ причиняемыхъ 
~ '• " имъ арендаторами. 

Королевскіе крестьяне Верстоцкой державы въ Немѣровъ; когда они ихъ окончили, заста-
жалуются на своихъ арендаторовъ, Немѣру и килъ копать рвы; затѣиъ передалъ ихъ Обор-
Оборснаго, что они преемственно пратѣсняли скому, который заставидъ ихъ возить дѣсъ изъ 

"ихъ незаконными поборами и роботами: такъ Бѣловѣжской пущи въ пмѣніе, Долубово, Дрогй-
Немѣра, завладѣвши ими, кромѣ того что j чинского повѣта не смотря на голодный годъ. 

-ограбялъ ихъ, послалъ еще въ робочее время I •[ • 

Лѣта Божого Нароженья тысеча шесть
сотъ двадцать пятого, мѣсеца Марта 
десятого дня. 

Передо мною Теодоромъ Букрабою— 
подстаростимъ Верестейскимъ, ставши 
очевисто на врадѣ нодданыи его коро
левское милости державы Верстоцкое, 
Особы въ той протестаціи нижей мено-
ваныи, оповѣданье свое на пнсьмѣ ку 
записанью до книгъ врадовыхъ подали 
въ тые слова: 

Miłościwy panie podstarości Brzeski! 
My ubodzy poddani i. kr. mości, dzierża
wy Wierstockiey, którą trzymał iegomość 
pan Przecław Horbowski—sędzia ziemski 
Brzeski , a potym synowi swemu spuścił 
prawo, panu Łukaszowi Horbowskiemu, 
nie wiemy tedy, iakim sposobem у od ko
go otrzymał arendę na tę dzierżawę Wierz -
stocką pan Mateusz Rogowski , człowiek 
nieosiadły nigdzie, у ten mało co trzyma w-
szy, spuścił tę arendę wielmożnemu iego

mość panu Stanisławowi Niemierze—kasz
telanowi Podlaskiemu, który nas obiąw-
szy z półtory ćwierci dzierżawszy, wielkie 
nam krzywdy, bezprawie czynił , biorąc 
gwałtem niesłuszne podatki у stacie, a 
słudzy iegomości wielkie nam gwałty у 
szkody, łupiezstwa czynili, biorąc z gu
mien, z komór, z obór, bez wszelkiego mi
łosierdzia, zwłaszcza kozacy z niemcy ie
gomości w tak ciężki nieurodzay; a nad
to że nas obecni iegomość pan Podlaski 
pędził do Niemierowa y z wozami y z so
chami y z wołami у do żniwa, gdzie cho
dzić tak daleko na robotę, zbyliśmy do
bytku, koni, wołów y sami do wielkiey 
nędzy przyszli robiąc ciężko: bo gdyśmy 
iuż w polu wszystko iegomość panu Pod
laskiemu zarobili у zasieli, tedy nam k a 
zał iegomość sobie sypać wał koło mia
sta Niemierowa niedziel ki lka, nie daiąc 
nam wytchnąć у odpoczynku. A potym pu
ścił nas iegomość pan Podlaski iegomość 



panu Oborskieriiu, który także nas cie
mięży, pędząc nas w tydzień z drzewem 
z puszczy Białowieżskiey do maiętności 
swey do Dołubowa w powiecie Drogickim 
y na różne mieysca pod wody nas posyla-
iąc, a obecnie biią, do więzienia sadza-
ią , grabią, tak że iuż przed lupiezstwem 
zumrzeć nam przyidzie. A my sąśmy lu
dzie wolni-ltrólewscy, maiąc swoie usta
wy rewizorskie у nie powinniśmy robić, 
tylko w Wierstoku, tylko trzy dni w ty
dzień, a podwoda w rok raz koleią na-
daley za trzy mile do targu, albo po co 
by kazano, tylko nie daley. A iż mamy 
takie uciski pierwiey od iegomości pana 
Podlaskiego, który dostał tey arendy Wier -
stockiey od pana Rogowskiego, potym te
raz od iegomości pana Oborskiego, który 
na nas żadnego prawa nie ma, a nas tra
pi; tedy to protestuiemy у opowiadamy 
na każdego z ichmościów do kogo nam 
iedno prawo drogę ukaże, chcąc z ich-

mościami prawnie czynić, którykolwiek 
był przyczyną takiego uciężstwa naszego. 
My tedy у od siebie у imieniem wszyst
kich poddanych króla iegomości dzierża
wy Wierstockiey wnosim tę protestacyą 
naszą do xiąg grodzkich Brzeskich: ia 
Paszko z Wersztoka, Hryc Konachowicz 
z Wersztoka, Waku ła z Wersztoka, Ome-
lan z Wierzstoka Deniskowicz, Korni ło 
z Wierzstoka; a z Kuraszewa: Waśko B o 
rys z Skuraszewa, Kuszłamanowicz z K u 
raszewa, Małycha z Kuraszewa; a z W o ł -
gostawca ia Sycz , Moysiey, Trochim Snip-
ka; z Wołgostawca: Jędrzey Popikowicz 
z Wołgostawca. My mianowani imieniem 
wszystkich Wierzstockiey dzierżawy tę 
protestacią naszą wnosimy do xiąg grodz
kich Brzeskich у prosimy, aby była przy-
ięta. Pisań w Brześciu, dnia siedmnaste-
go Marca, roku tysiąc sześćset dwudzie
stego piątego. Которое-жъ то оповѣданье 
до книгъ врадовыхъ есть записано. 

1625 г. 
Нзъ квигв за 1625 годъ, стр. 43—44. . 

71. Жалоба земянина Даяіила Телятицкаго на Юрія Славошѳвскаго о захвати 
- имъ его лошадей и вещей. 

Зѳиянвнъ Даміянъ ТедятицкШ жалуется на 
другого зеиянина Славошевскаго, что этотъ по-
слѣдній увндѣвши его съ четверьмя телѣгами, въ 
то время, когда Тедятпцкій вывозидъ на свою 

Лѣта Божого Нароженья тысеча шесть
сотъ двадцать пятого, мѣсеца Марца де-
ветьнадцатого дня. 

Прислалъ на врадъ кгродскій Бере
сте йскій, до мене Теодора Букрабы—под
старостего Берестейского, панъ Даніилъ 
Телятицкій оповѣданье свое на письмѣ | 

уводоку хворостъ, попалъ на его крестьян* и на
сильно завладѣдъ его лошадьми и упряжью. 
При этой жалобѣ находится и посвидѣтельство-
ваніе вознаго. 

' ку записанью до книгъ врадовыхъ въ 
тые слова: 

Miłościwy panie urzędzie grodzki Brze
ski! Opowiadam się waszey miłosti, iako 
urzędowy na pana Jerzego Sławoszew-
skiego y na panią Katarzynę Kościusz-
kownę, bywszą Telatycką, a terainieyszą 
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małżonkę iego panią Sławoszewską, iż 
w roku teraźnieyszym tysiąc sześćset dwu
dziestym piątym, miesiąca Lutego dwu
dziestego ósmego dnia, iegomość pan Abram 
Sołtyk z łaski swe у dał mi cztery wozy 
na potrzebę moią;,.gdym .ich posłał dla 
chróstu sobie na włókę swoią, przez у wa-
iące z Wierzchu, który pan Sławoszewski 
y z naprawy małżonki swey, roku, mie
siąca у dnia zwysz mianowanego, naie-
chawszy mocno, gwałtem, sam osobą swo
ią , y z czeladzią, sługami swemi, któ
rych on sam zna y imiony ich wie, na 
gruncie własnym nagoniwszy, wmaiętno-
ści naszey Telatićzaeh leżącą, w woje
wództwie Brzeskim będącą, ten pan S ł a 
woszewski konie, wozy, chomąty, siekie
ry, kiie, sprzęt do wozów" należący, to 
iest: konie dwa gniade, kupione za sto 
trzydzieści złotych, : klaczą siwa, kupna 
za złotych sześćdziesiąt, klaczą płowa ku
pna za złotych pięćdziesiąt, chomątów 
cztery z duhami, z leycami, każdy kupio
ny po kopie litewskiey, siekier cztery, ku
pione każda po półkopy litewskiey, wo
zów kowanych dwa, kupne po złotych dwu
dziestu, dwa wozy proste, kupione po zło
tych sześciu, chłopów przy tych wozach, 
koniach, będących odpędziwszy, gwałtem 
pobrał, pograbił у do domu żony swey te-
raźnieyszey, do dworu iey wprowadzili 
w Telatićzaeh, iako żem ia do nich pa
nów przyiaciół posyłał, aby tę grabież 
wyż mianowany wrócili, oddali, nie ma-
iąc żadney szkody ode mnie uczynioney. 
A tak ia, chcąc z niemi o tę grabież gwał
towny у winy w prawie opisany, pra
wnie czynić chcę, proszę aby to moie 
opowiadanie było do xiąg zapisano. 

При которомъ оповѣданью тутъ же 
ставши енералъ воеводства Верестейско- ] 

го Миколай Токаревскій очевисто при
зналъ и ку записанью до книгъ врадо
выхъ подалъ реляцію свою, въ тые сло
ва писаную: 

J a Mikołay Tokarzewski—ienerał wo-
iewództwa Brzeskiego, zeznawam tym mo
im kwitem, iż roku teraźnieyszego tysiąc 
sześćset dwudziestego piątego, miesiąca 
Lutego dwudziestego ósmego dnia, byłem 
posłany od pana Daniela Telatickiego 
w Telatićzaeh, do pana Jerzego Sławo-
szewskiego у małżonki iego, paniey K a 
tarzyny Kościuszkowny, bywszey Telatic-
kiey, a teraźnieyszey Sławoszewskiey, dla 
wzięcia na parękę koni, wozów, siekier, 
chomątów у do wozów należących potrzeb, 
pograbionych na gruncie iego. A tak ia 
ienerał, zastawszy w domu paniey S ławo
szewskiey teraźnieyszey w Telatićzaeh, 
prosiłem, aby to wszystko pograbione prze
ze mnie wrócili, a ieśłiby iaką szkodę 
mianował, aby ukazał pan Sławoszewski. 
Fani Sławoszewską przyznawszy u sie
bie, panu Danielowi wróciła, to iest: koni 
gniadych dwa, trzecia klacz siwa, czwar
ta płowa, dwa wozy kowane, a dwa wo
zy niekowane, cztery chomąty, cztery du
bi, cztery uzdy, cztery leyce, cztery sie
kiery, szkody żadney, ieśliby iaką miał 
nieokazywał, a delacyi, protestacyi y re-
lacyi nie doniósł prędko do xiąg, wtedy 
dla choroby mey wielkiey. A tak ia iene
rał, o com wiadom, dałem ku zapisaniu 
ten móy kwit, pod pieczęcią y z podpisem 
ręki moiey, maiąc przy sohie szlachtę, pa
na Mateusza Tokarzewskiego a pana J a 
na Wołkowyckiego. Pisań roku у dnia 
wyż mianowanego. Которое-жъ то опо-
вѣданье и сознанье енѳрала помененого 
до книгъ врадовыхъ есть записано. 



1625 г. 
Изъ квит за 1625 годъ, стр. 914—916. 

72. Жалоба земянина Ѳедора Бурена на земянина Матвея Голецкаго о нѳис-
полненіи имъ закладной сдѣлки. 

Земянинъ Бурецъ жалуется па земянина Га-
лецкаго, что этотъ послѣдніЙ, отдавши ему подъ 
залогъ ЗѴг уволоки земли съ крестьянами, кресть- j 

янъ этихъ частію перевелъ къ себѣ, частію ра-
зогналъ, чѣмъ нричинидъ ему болыніе убытки. 

Лѣта Божого Нарожёнья тысеча шесть-
сотъ двадцать пятого, мѣсеца Мая трид
цать первого дня. 

Передо мною Миколаемъ Прщпихот-
скимъ—писаромъ кгродскимъ Верестей
скймъ, подчасъ небезпеченства у В е -
рестью будучого, постановившисе оче-
вието панъ Теодоръ Бурецъ оиовѣдалъ 
и на письмѣ ку записанью до книгъ 
врадовыхъ подалъ, писаное въ тые слова: 

Miłościwy, panie podstarości Brzeski! Ja . 
Teodor Burzec, sam od siebie, imieniem 
małżonki moiey Rayny Niepokoyczyckiey 
Teodorowey Burzcowey, ziemianie woie-
wództwa Brzeskiego, iakośmy pierwszy 
raz nie poiednokroć protestowali y relacyi 
woźnych do xiąg grodzkich Brzeskich do
nosili o różnych krzywdach swych na 
ziemian hośpodarskich woiewództwa Brze
skiego, na iegomość pana Macieia Golec-
kiego у małżonkę iegomości panią Zofią 
Myszetankę— stafościankę Owrueką, Ma-
cieiową Goleeką, różnymi miesiącami у 
dniami, które zostawiwszy nam maiętno-
ści swey Niepokoyczycach, we wsi Steży-
czach, pół trzeci włoki chłopów osiadłych 
z żonami, z dziećmi z maiętnością ich 
wszelką, na inwentarzu opisaną, w sied
miuset złotych polskich, opisawszy się l i 
stem zapisem swym, żadney przeszkody 
sami nie czynić, ale у owszem od każde

go bronić, co miasto bronienia, tedy sa
mych poddanych iednych do siebie z ma
iętnością ich z żonami pobrali, poodymo-
wali у teraz ich zażywaią, u siebie ma
ią , а у inszych precz nie wiedzieć gdzie 
porozganiali. Z a którą przeszkodą ich i a -
wno у znaczno odięciem poddanych do 
żadnych pożytków w zaoraniu у w zasia
niu zboża przyiść nie mogąc, ponosim szkód 
nie mało, które szkody czasu prawa ust
nie mianować chcemy у będziemy, a oso
bliwie protestujemy na tychże osób wyż 
mianowanych. Gdyśmy obaczyli, że na tey 
zastawie nie' wskuramy pierwiey zacho
wując się wedle zapisu ich, że zapisali 
nam, ieśliby tę zastawę ich nam trzymać 
nie podobało, tedy ichmość oznaymie, a za 
oznaymjeniem ichmość opisali nam za 
niedziel : sześć tę summę pieniędzy siedm-
set złotych oddać, a maiętność swą do 
siebie wziąść, czemu ichmość za oznaymie-
niem naszym dosyć nie uczynili, za czym 
osobno w taką zarękę płacić popadli, iuż 
ostatniego poratowania szukaiąc. A chcąc 
swoie u siebie mieć, naleźłiśmy byli za
stawnika, aby nam na tęż zastawę też 
summę siedmset złotych dał у że go ich
mość mocno zabronili у niedopuściii у 
w tym iawno przeszkodę uczynili; potrze-
cie w zarękę płacić popadli, o co wszyst
ko wedle pierwszych protestacyi swych, 
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zaniesionych do grodu, także y tey teraź
nieyszey, iako nayrychley wedle zapisu 
у obowiązków w nich opisanych, o zaręki 
у o szkody w niedopuszczeniu używania 

y spokoynego szafowania, prosim, aby ta 
protestacya nasza do xiąg grodzkich Brze
skich przyięta у zapisana była. 

1625 r. 
Изъ книги за 1625 гедъ, стр. 881. 

73. Универсалъ короля Сигизмунда III-го о пѳренесѳніи актовъ Верѳстскаго 
гродскаго суда въ Кобринъ, по прининѣ появившагося въ Брестѣ мороваго 

повѣтрія. 

ЛѣтаБожого Нарожёнья тысеча шесть-
сотъ двадцать пятого, мѣсецаМая шесть-
надцатого дня. 

Передо мною Миколаемъ Пришихот-
скимъ— писаромъ кгродскимъ Верестей
скймъ, подъ часъ небеспеченства повѣ-
трія. у Берестью, постановившисе оче
висто урожоный панъ Лавринецъ Я с -
кольдъ, покладалъ и ку актикованыо до 
книгъ кгродскихъ Берестейскихъ по
далъ универсалъ его королевское мило
сти подъ печатью меньшою великого 
князства Литовского и съ подписомъ 
руки его королевское милости письмомъ 
польскимъ, въ тые. слова писаный: 

Zygmunt Ш - с і z Bożey łaski, król pol
ski etc. Wszystkim w obec у każdemu 
z osobna obywatelom woiewództwa Brze
skiego oznaymuiemy. Iż maiąc wiadomość, 
że z dopuszczenia Bożego powietrze mo
rowe w Brześciu się ponawiać znowu po
częło, zaczym posyłać tam każdemu dla 
spraw do xiąg grodzkich z niebezpieczeń
stwem być bacząc, pozwoliliśmy urodzo
nemu Giedeoftowi Tryznie— staroście na 
szemu BrzesWemu, do tego czasu, póki 

się ta zaraza powietrza morowego za ł a 
ską Bożą uskromi, przenieść xiegi grodz
kie do dworu naszego Kobryńskiego. Prze-
toż my nakazuiemy, aby każdy o tym 
wiedząc tam protestacye y relacye woź
nych donosili, które tak ważne będą, i a 
ko y te, któreby w zamku naszym Brze
skim przyimowane były. Ażeby ten uni
wersał nasz do wiadomości wszystkim był 
przywiedziony urzędowi grodzkiemu B r z e 
skiemu przykazniemy, aby go do act wpi
sawszy na miescach zwykłych obwołać 
у publikować kazał. Pisań w Warszawie , 
dnia dwunastego miesiąca Maia, roku P a ń 
skiego tysiąc sześćset dwudziestego szó
stego, panowania królestw naszych trzy
dziestego ósmego, a szwedzkiego trzydzie
stego wtórego. 

У того универсалу его королевское 
милости печать меньшая великого княз
ства Литовского и подписъ руки тыми 
словы: Sigismundus' rex; Alexander Сог -
vin Gonsewski—referendarz у pisarz wiel
kiego xiestwa Litewskiego. Который же 
универсалъ актйкованый и до книгъ вра
довыхъ есть загшсанъ. 

• 
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Лѣта Божого Нароженья тысеча шесть
сотъ двадцать пятого, мѣсеца Мая пер
вого дня. 

Приела л ъ на врадъ кгродскій Бере-
стейскій, до мене Теодора Букрабы, под
старостего Берестейского, панъ Мар
тинъ Старинскій—староста Яновскій въ 
Бозѣ велебного его милости ксендза бис-
купа Луцкого, Берестейского, подканц
лерого коронного его милости отца Ста 
нислава Лубенецкого, оповѣданье свое 
на письмѣ ку записанью до книгъ вра
довыхъ письмомъ дольскимъ, которое 
слово до слова, такъ се въ еобѣ маетъ: 

Miłościwy panie podstarości Brzeski! 
J a Marcin Starzyński— starosta Janowski 
w Bodze przewielebnego iegomość xiedza 
biskupa Łuckiego, Brzeskiego, podkancle
rzego koronnego iego król. mości, oyca 
Stanisława Łubienieckiego, za daniem 
sprawy poddanych iego mości Janowskich 
ze wsi Klonowney, Stasia woyta у wszyst
kich poddanych tamecznych, w tey wsi 
będących, opowiadam y protestuię na człe
ka służałego, iako potym wziął wiado
mość, że się być mianował nieiakim R u -
sinowskira, snadź że bez pana żyiąc hul-
taysko у do gromady kupy swawolney do 
Lisowczyków iechał у brał do oney się, 
pytał roku teraźnieyszego tysiąc sześćset 
dwudziestego piątego, miesiąca Kwietnia 
dwudziestego czwartego dnia, ten Rusi 
nowski, iako się być mianował imienia 
własnego, wiedzieć nie mogę o sarzy, tu 

w mieście iego mości w Janowie' różnym 
poddanym, mieszczanom miesekim, różne 
despecta czynił, wyrządzał, biegaiąc na 
koniu potrącał, podeptywal, bił, strzelał, 
okna siekł, a nie tylko poddanym iego 
mości, ale у obcym różnym poddanym 
szlacheckim toż wyrządzał. W drodze te
goż dnia dwudziestego czwartego przyie-
chawszy do wsi Klonownicy, tamże ta
kież despecta у gwałty, naiazdy na do
my czynił, ludzie w gromadach stoiące 
na koniu biegaiąc bił, strzelał y iednego 
poddanego hayduka iegomości, w tey wsi 
Klonownicy będącego, na imie Was i l a Te -
rechowskiego, iako mi daią sprawę pod
dani tey wsi, bez dania żadney przyczy
ny, natarłszy у naiechawszy na niego 
koniem, do onego z rucznicy krótkiey strze
lił у wierzch głowy z oney rucznicy po
strzelił у ranił, że mu włosy y z mięsem 
po kość hola zderła; od którego postrzału, 
gdy rozumiał, że go zabił у znowu tenże 
Rusinowski rucznicę nabił odwrót uczy
niwszy, na końcu pomieniony W a ś k a hay-
duk, maiąc na sobie muszkiet, przyszedł
szy do siebie, zdiąwszy onego z siebie, a 
widząc, że znowu do niego chce strzelić, 
gdy poskoczył powtóre do niego, w tym 
czasie broniąc zdrowia swego, będąc przy
muszony у iuż postrzelony od niego, z ru
cznicy strzelił у w tym razie onego R u 
sieckiego postrzelił, nie z umysłu, aby 
onego miał zabić, ale w obronie broniąc 
się onemu to uczynić musiał, że go za-

Изъ кпигн за 1625 гвдъ, стр. 479—485. 

74. Донесете Яновскаго старосты Мартина Старинскаго о буйствѣ и разбоѣ, 
произвѳденныхъ въ г. Яновѣ и деревнѣ Кленовницѣ Русиновскимъ, котораго 
впрочемъ убшгь гайдукъ Василій Тѳреховскій, защищая отъ него собственную 

жизнь. 
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bil, ratuiąc ostatek zdrowia swego. I gdy 
o takim uczynku pomieniony wóyt dal ' 
mi znać, ia starosta zarazem, czyniąc 
prawu pospolitemu dosyć, po ienerala wo
jewództwa Brzeskiego, pana Hrehora S ie -
leckiego, po stronę szlachtę posiał, gwał
ty, znaki postrzelenie hayduka у inszych 
poddanych iegomości, także у ciało zabi
te w tey wsi pomienionego Rusinowskie-
go gwałtownika y naiezdnika okazał у 
okazać oświadczyć nie zaniechał, co szy-
rzey w relacyi pomienionego ienerala bę
dzie pisano у dołożono. O który naiazd, 
gwałt, postrzelenie poddanego iego mości, 
za wzięciem pewney wiadomości, zkądby 
у kto-to był, ieśli osiadły szlachcic, a ie-
śli też nieosiadły у człek lozny, za ode-
zwem przyiaciół powinnych zabitego, ia
ko gwałtownika oto wszystko wolne pra
wo iego mość w powodzeniu sprawiedli
wości poddanym iego mości wsi Klonow-
niey dowodzić nie zaniecha ukrzywdzo
nym, a teraz proszę, aby ta protestatia 
do xiąg urzędu waszey mości przyięta у 
zapisana była. При которомъ оповѣ-
данью тутъ же ставши на врадѣ и воз
ный воеводства Берестейского Григорій 
Селецкій очевисто признадъ квитъ свой 
ку записанью до книгъ кгродскихъ Б е 
рестейскихъ, писаный въ. тые сдова: 

J a Hrehory Sielecki—woźny woiewódz-
twa Brzeskiego, zezna wam tą relacią moią 
roku teraźnieyszego tysiąc sześćset dwu
dziestym piątym, miesiąca Apryla dwu
dziestego piątego dnia, iż maiąc ia przy so
bie stronę dwóch szlachciców, pana K a 
spra у Stefana Sieleckich, z tą stroną, 
szlachtą, byłem wziętym od iegomości pa
na Marcina Starzyńskiego— starosty J a 
nowskiego do maiętności у do wsi K l o -
nownicy w Bodze przewielebnego iegomo
ści xiedza biskupa Łuckiego Brzeskiego, 
podkanclerzego koronnego, maiętności ie
gomości Janowskiey, do sioła Klonowni-

cy. Tamże mnie woźnemu, stronie szlach
cie, przy mnie będącey, iegomość pan S ta 
rzyński — starosta Janowski opowiadał na 
człowieka nieznaiomego у niewiadomego, 
nie wiedzieć, jeśli miał pana y komu 
służył, tylko iako wziął wiadomość w mie
ście Janowie, że się mienił być Rusinow-
skim, który roku teraźnieyszego tysiąc 
sześćset dwudziestego piątego, miesiąca 
Kwietnia dwudziestego czwartego dnia, był 
w mieście Janowie, pił y tam tego dnia 
w mieście ożarlszy się у opiwszy się, na 
koniu biegał, ludzi potrącał, podeptywał, 
okna powysiekał, a po drodze różne des-
pecta różnym ludziom у poddanym szla
checkim poczynił; y tu do wsi iegomości 
Klonownicy przyiechawszy, będąc człe
kiem opiłym, też despecta, naiazdy, gwał
ty czynił, bił, strzelał, ludzi gonił, ko
niem trącał, deptał, a potrafiwszy człeka 
slużałego, hayduka iegomości na imie W a -
sila Terechowskiego, ze wsi Klonownicy 
będącego, człeka niewinnego, bez dania 
żadney przyczyny onego z rucznicy krót-
kiey postrzelił w wierzch głowy, od któ
rego postrzału, Pan Bóg w ie , ieśli żyw 
będzie. Takowe daie sprawę woyt w tey-
że wsi Klonownicy, że postrzeliwszy, uczy
niwszy odwrót na koniu, znowu nabiw
szy rucznicę, chciał do niego drugi raz 
strzelić; w tym czasie pomieniony Was i l i 
Terechowski, maiąc rucznicę, będąc przy
muszony do ratowania zdrowia swego, 
nie z namysłu, ale w obronie, strzelił do 
niego, w którey obronie zdrowia swego 
zabił onego Rusinowskiego, iako się zwał, 
na tym miescu we wsi Klonownicy, ia 
ko naiezdnika у gwałtownika zabić mu
siał, o ozem protestącya w sobie szyrzey 
specifikuię. A tak ia woźny, z tą stro
ną szlachtą, za okazaniem iegomości pa
na starosty Janowskiego, w tey wsi K l o 
nownicy widziałem Was i la Terechowskie
go, w domu iego leżącego, postrzelonego 

1 4 # 
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w wierzch głowy, snadz że kula włosy 
у skórę po ciemieniu samym zdarła у 
odszarpnęła, mianował być przede mną 
woźnym у stroną, że z krótkiey rucznicy, 
bez dania żadney przyczyny, człowiek 
niewiadomy y nieznaiomy postrzelił; ia-
koż broniąc у ratuiąc ostatka zdrowia 
swego, gdy powtóre do mnie chciał strze
l i ć , nie w sposób, abym go miał zabić, 
ale broniąc zdrowie moie od onego, z ru
cznicy у w tym razie onegom zabił, iako 
gwałtownika. Jakoż iegomość tenże pan 
starosta Janowski у ciało zabitego w tey 
wsi Klonownicy okazywał mnie woźne
mu у stronie szlachcie, iakożem ciało za 
bitego oglądał w teyże wsi Klonownicy, 
znać z rucznicy postrzelono w same czoło 
у kula snać że we łbie została, gdyż na 
wylot rany nie uczyniła. A iż był czło
wiek nieznaiomy у nie wiedzieć zkąd у 
komu by służył, tedy rzeczy iego, które 
przy tym zabiciu pozostały, a mianowicie: 
koń szerścią płowy y z siodłem kulbaką, 
z woyłokiem, z uzdą, kilim turski nad-
noszony, stary, rucznica krótka wileńskiey 
roboty, ładownica prosta, łuk z sahayda-
kiem, dołoman błękitny z rękawami od
miennymi, pieniędzy złotych cztery у 
groszy siedmnaście у szeląg ieden, szabla 
z fordimentem, kołpaczek lazurowy; te 
rzeczy wszystkie, które przy nim nale-
zione, mnie woźnemu у stronie szlachcie 
okazał у opowiedział у przeze mnie do 
grodu Brzesckiego na urząd wszystko od
syłał, wedle prawa. Z którymi rzeczami 
gdym chciał iuż iechać, w tym czasie 
ziemianin, woiewództwa Brzeskiego, pan 
Alexander Mikołaiewicz Zdzitowiecki przy
jechał , goniąc zbiega swego, a mianowi
cie tego zabitego Rusinowskiego. Który to 
pan Zdzitowiecki dawał sprawę, iż ten 
Rus inowski , przystawszy za sługę do nie
go, maiętności iego mało służąc onemu, 
cnego zdradził у uciekł, okradłs zy, to 

iest: klacz gniadą z siodłem, którą mia
nował być kosztowała złotych póltorasta, 
do tego ładownicę oprawna srebrem suta, 
rucznicę krótką wileńską, sahaydak z łu
kiem, pieniędzy złotych trzydzieści у pięć, 
kilim turski stary. Którego to zbiega у 
zdraycę swego po różnych mieyscach szu
kałem у tu za nim poszlakiem biegłem, 
a prawie mało nie w tropy tu za nim 
przyiechałem, a iż żdrayca każdy zapła
tę swoią bierze, ale у on widzę zabity, 
tych rzeczy upominam у domawiam się. 
A iegomość pan starosta Janowski, pan 
Marcin Starzyński, rzeczy, które po nim 
pozostałe, iegomości panu Zdzitowieekie-
mu okazał, mianowicie: konia siwego, rucz
nicę z ładownicą sutą, łuk z sahayda-
kiem, ki l im turski stary, szabla, dołoman, 
siodło у pieniędzy gotowych złotych pięć 
у groszy szesnaście litewskich oddał. A 
iegomość pan Zdzitowiecki powiedział, 
że to koń nie móy, ale iako mam wia 
domość, że klacz moią przefrimarczył do 
panów Tałipskich, którego konia ia brać 
nie chcę у nie mogę . . . . .*) pytał,którzy pod 
sumnieniem powiedzieli: że iako mam 
wiadomość, że w Janowie komuś między 
żydami przedał. A strony pieniędzy przy 
tych, które przy nim naydziono у drugich 
nieupominam złotych trzydziestu у pię
ciu у tych ciż poddani powiedzieli pod 
sumnieniem, że zostało się tylko, iako w y -
żey pomieniło, które te rzeczy iegomość 
pan starosta iegomości panu Zdzitowiec-
kiemu wydał у przeze mnie woźnego ie
gomość powracał, a iegomość pan Zdzi 
towiecki, co było iego у pochowawszy 
ciało zabite za wsią Klonownicą. Co i e 
gomość pan starosta у iegomość pan Zdzi 
towiecki mną woźnym у stroną szlachtą 
oświadczyli. A tak ia woźny, com w i 
dział у słyszał, daię tę relatią moią ku 

*) Здѣеь въ поддинникѣ пропущены три строев. 
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zapisaniu do xiąg grodzkich Brzesckich 
z pieczęcią y z podpisem ręki moiey, tak 
że у za pieczęciami strony szlachty przy 
mnie będącey. Pisań roku miesiąca у 

dnia wzwyż mianowanego. Которое-жъ 
то оповѣданье возного помененого соз
нанье до книгъ кгродскихъ Берестей
скихъ есть записано. 

1626 г. 
Изъ квигі за 1625 г, етв, 879—880. 

75. Заявлѳніѳ земенива Берестейского повѣта Николая Анцуты о побѣгѣ шъ 
его имѣнія Имени на заставденнаго крестьянина Олиса Костюшковича, съ 

семействомъ и-имуществомъ. 

Лѣта Божого Нарожёнья 1625, мѣсе-
ца Мая 13 дня. 

Передо мною Николаемъ Пришиход-
скимъ—писаромъ кгродскимъ Верестей
скймъ, подчасъ небезпеченства у Бе -
рестю, ставши очевисте панъ Миколай 
Анцута, оповѣданье свое на письмѣ ку 
записанью до книгъ врадовыхъ подалъ 
въ тые слова: 

Милостивый пане подстаростій Б е -
рестейскій! Оповѣдамъ вашей милости 
я Миколай Анцута о томъ, ижъ што 
маю въ суммѣ пѣнезей въ семисотъ 
золотыхъ польскихъ заставою отъ па
на Я н а Гановицкого и малжонкй его 
кгрунты и подданые осѣлые шести, 
каждыхъ зъ нихъ на полуволоку мѣш-
каючихъ во имѣнью ихъ и въ селѣ 
Именинѣ, лежачого у воеводствѣ Бере
стейскомъ, за правомъ заставнымъ и 
на врадѣ земнянымъ зо всими варун-
ками вътомъ записѣ описаными, тог
ды въ року нынѣшнемъ тысеча шесть-
сотъ двадцать пятомъ, мѣсеца Априля 
тридцатого дня, подданый одинъ съ 
тое заставы моее, на име Олисъ Кос-
тюшковичъ, съ того селаИмѣнья и зъ 
дому- своего, гдѣ мѣшжалъ, зъ жоною 
и зъ четверьмидѣтей, и аъ маетностью 

своею рухомою, быдломъ, одежою, 
збожемтг, нѣтъ вѣдома гдѣ прочь по-
шодъ, безъ жадное причины до укрив-
женяя отъ мене, яко заставника; тыдь-
кожъ не вѣдаю, если бы не мѣдъ крив
ды отъ пана своего отчизного пана Я н а 
Гановицкого. Якожъ скоро по одейстью 
того подданного тотъ же панъ Гановиц-
кій скоро се довѣдалъ, же прочь пошодъ, 
пришедши до того дому, того статки 
и спратки домовые, по немъ позостадые 
до клѣти зложивши, своимъ замкомъ 
замкнулъ и запечатовалъ и дробное 
быдло, то есть, свиней двое, чого ве
сти было трудно, до себе забрать казалъ, 
о што все прошу, абы тое оповѣданье 
мое до книгъ кгродскихъ Берестейскихъ 
было принято и записано. 

При которомъ оповѣданью тутъ же став
ш и на врадѣ возный воеводства Берестей
ского Иванъ (sic) Остромецкій,очевисто 
призналъ и до книгъ врадовыхъ подалъ 
въ тые слова: Я Фил онъ Остромецкій, 
возный воеводства Берестейского, соз-
наваю симъ моимъ квитомъ, ижъ въ 
року нынѣшнемъ тысеча шестьсотъ 
двадцать пятомъ, мѣсеца Мая осьмого 
оня, маючи я при собѣ стороною двохъ 
шляхтичовъ, пана Ермогена Остромец-
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кого а пана Станислава Славка, бы-
лемъ у справѣ земенина воеводства 
Берестейского пана Миколая Анцуты 
и зъ самимъ ѣздили есмо до имѣнья 
и села Именинского, весь оного пана 
Я н а Гановицкого, а заставы шести чо-
ловиковъ пану Анцуту , то гдѣ въ томъ 
седѣ за оказаньемъ пана Миколая А н 
цуты видѣломъ одну хату пустую, съ 
полуводока земли Олисъ Еоетюшко-
вичъ въ t семъ року, мѣсеца Априля 
тридцатого, прочь зышолъ. А за ока-
зоньемъ пана Миколая Анцуты бы-
ломъ въ томъ дому, клѣть замкнена и 
запечатована, и до тое дей клѣти стат-
ки и спратки домовые позосталые самъ 

панъ Гановицкій покладалъ; и пыталъ 
дей панъ Миколай Анцута подданыхъ 
пава Гановского: хто тое схованье въ 
тыхъ пусткахъ закмнулъ? Тогды под
даный пана Яна Гановицкого Федоръ 
Герлонъ повѣдилъ, же дей панъ нашъ 
тые статки въ томъ дому того Олисея 
позосталые склавши у въ одно схо
ванье, замкнути и запечатовати ка-
задъ, а свини до двора заняти казалъ. 
Ш т о панъ Миколай Анцута видечи та
кую трудность и перешкоду на пана 
Яна Гановицкого *) 

*) Недостаетъ листа до. конца акта. 

1625 г. 
Ізъ квіги за 1625 годъ, стр. 929—932. 

76. Жалоба Кобрннскаго урядника Ѳожы Горышѳвскаго на крестьянъ Петра 
Пекарскаго по тому поводу, что эти послѣдніе, во время посѣщенія крестья
нами ярмарки въ г. Бѳрестѣ, напали на нихъ, избили и ограбили. При ава-

лобѣ находится посвидѣтедьствоватѳ вознаго. 

«Іѣта Божого Нарожёнья тысеча шееть-
сотъ двадцать пятого, мѣсеца Іюня пя
того дня. 

Прислалъ на врадъ кгродскій Бере-
стейскій, до мене Миколая Пришихоско-
го—писаря кгродского Берестейского, 
подчасъ небезпеченства отъ повѣтра у 
Берестю, панъ Томашъ Кгорышевскій— 
урадникъ Берестейскій оповѣданье свое 
на письмѣ, ку записанью до книгъ вра
довыхъ, въ тые слова: 

Miłościwy panie urzędzie grodzki Brze
ski ! J a Tomasz Goryszewski — urzędnik 
Kobryński, od iego mości xifdza Zaiezskie-
go—sufraganą (Łuckiego, proboszcza Brze
skiego, Olickiego, w raaiętności iego mści 

Kobryńskiey, leżącey w woiewództwie 
Brzeskim, opowiadam się waszey mości, 
iako urzędowi, na poddanych iegomości 
pana Piotra Piekarskiego, imienia iego 
mości Tryszyna, leżącego w woiewództwie 
Brzeskim, z sioła Wyczołków y Kosicz, 
na imie: n a W o y t k a Rozmyszlenia у Igna
cego z Wyczołków, Lewka zEoszyłowa, 
Nazarka z Kosicz z synem, na Jaśka z K o 
sicz y na Hryca Kostyżenia, za poddanym 
iego mości pana mego xiedza sufraganą 
Łuckiego o to, iż w roku teraźnieyszyni 
tysiąc sześćset dwudziestym piątym, mie
siąca Maia dziewiętnastego dnia, będąc 
poddanym iego mości pana mego xiedza 
sufraganowym w mieście i. kr. mści Brnę-
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ściu, iako dnia targowego, у podczas iar-
marku świętego Mikołaia święta Ruskie
go, poniektórych pilnych potrzebach swych, 
na imię Kas ian , Marcin, Sac Wiel iczko-
wicze, Sawka Sulko, Iwan Zdanowicz, 
którzy ci pomienieni poddani iego mości 
xiedza sufraganowi, gdy szli do domów 
swych, wstąpili w dom mieszczanki iego 
mości pana mego, domem mieszkaiącey na 
Plebańskiey ulicy, u Waśkowey Hayducz-
ki w Brześciu, gdzie kazawszy sobie pi
wa dać, iako mi ci poddani sprawę daią, 
у chleba, poczęli ieść w izbie; nie wie
dząc zkąd wziąwszy się pomienieni pod
dani iego mości pana Piotra Piekarskie
go, zasiadłszy у zastąpiwszy im w sie
niach drzwi, bez dania żadney przyczy
ny, snać będąc ludźmi opilemi, poczęli 
ich łaiać у sromocić, a mało na tern ma-
iąc, porwawszy się do drzwi, poczęli ich 
wyzywać, wymieniać: wy tacy, owacy, 
złodzieie, obaczycie, że tu z was żaden 
żywo nie odeydzie, poznacie nas podda
nych pana Piekarskiego! Porwawszy ie-
dnego MarcinaWieliczkowieza przez drzwi, 
położywszy go na ziemi, kiymi bili a mor
dowali, prawie że go na śmierć nie zabili. 
Co widząc drudzy, ci poddani iego mości 
pana mego, będąc od nich bardzo przymu
szeni, za początkiem od nich у za daniem 
przyczyny, za wielkim przymusem od nich, 
ochraniaiąc zdrowia swego у chcący od 
nich żywo wyiść, ledwo od nich obroną 
poranieni i pobici uszli z tego domu. A 
ieśliby się też co od nich tym poddanym 
iego mości pana Piekarskiego stało, to się 
mogło stać za przymusem у za począt
kiem wszystkie у zwady od nich zaczętey; 
przy którym boiu у zranieniu swoim ia
ko mianowali przede mną у szkody sobie 
na ten czas być stałe od tych poddanych 
iego mości pana Piotra Piekarskiego, to 
iest: uKasianapograbili pieniądzmi z chust
ką kop dwie, u Marcina pograbili kop trzy, 

u Sawki kop dwie, a u Iwana Zdanowi
cza kop półtrzeci litewskich. To wszyst
ko przy tem boiu pograbiwszy y na poży
tek swóy obrócili. A tak widząc ia wiel
ką krzywdę у szkodę tym poddanym ie
go mości pana mego z sioła Zalesia Telu-
nów od tych poddanych iego mości pana 
Piotra Piekarskiego, chcący im sprawie
dliwości dochodzić, waszey mości, iako 
urzędu, opowiadam у proszę, aby to moie 
opowiedanie było do xiąg grodzkich Brze
skich przyięto у zapisano. 

При которомъ оповѣданью, тутъ же 
ставши и возный воеводства Берестей
ского Щ а с н ы й Лясота, ку записанью до 
книгъ врадовыхъ подалъ и призналъ 
реляцію свою, въ тые слова писаную: 

J a Szczęsny Lasota — woźny woiewódz-
twa Brzeskiego, zeznawam tym moim 
kwitem, iż w roku teraźnieyszym tysiąc 
sześćset dwudziestym piątym, miesiąca M a -
ia dwudziestego trzeciego dnia, maiąc ia 
przy sobie stronę dwóch szlachciców pa 
na Ilrehorego Jahołkowskiego a pana H r e -
horego Terpiłowskiego, z którymi byłem 
wzięty na sprawę niżey mianowaną od 
urzędnika iego mości xiedza Franciszka 
Zaiezskiego sufraganą Łuckiego, probosz
cza Brzeskiego y Olickiego, do maiętno-
ści Szezebrynia, leżącey w woiewództwie 
Brzeskim, od pana Tomasza Goryszew-
skiego, na oglądanie zbicia у zranienia pod
danych iegomości xiedza sufraganowych 
Szczebryńskich, na imię Kas iana , Marci
na. Saca Wieliezkowiezów, Sawki Sułka 
у Iwana Zdanowicza, z sioła Tehmów, za 
których okazowaniem widziałem na nich 
ranysinie , bite: na Kasiami na lewey rę
ce, na łopatce y na łokciu rany; na S a w 
ce także widziałem ranę na czele, nad 
okiem lewem ranę bitą, krwawą na obu-
dwóch; na Sacu na nosie rana krwawa, 
bita; na Iwanu Zdanowiczu widziałem 
rany na plecach sinie, bite, spuchłe. Któ-
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re.to zbicie у zranienie mianowali ci 
poddani xiedza sufraganowi sobie być sta
łe od poddanych iegomości pana Piotra 
Piekarskiego imienia iego mości Tryszy-
na, leżącego w woiewództwie Brzeskim, 
z sioła Wyczołków y z sioła Kosicz, na 
imie od Woytka Rozmyszlenia у syna ie
go Kaspra, od Lewka z Koszyłowa, Mar
ka z Kosicz y Nazarka z Kosicz y z in
szymi pomocnikami ich, których oni sa
mi lepiey znaią, w dzień iarmarkowy 
świętego Mikoły święta Ruskiego na uli
cy Woytowskiey, w domu Waśkowey H a y -

duczki, w mieście i. kr. mości Brześciu. 
Jakoż у szkody mianowali sobie, być stałe 
na tenczas przy tem boiu w opowiedaniu 
wyżey mianowane. A tak ia woźny, cze
go będąc dobrze wiadom, com widział у 
słyszał у com oglądał, daię ten quit móy 
ku zapisaniu do xiąg grodzkich Brzeskich, 
pod pieczęcią, z podpisem ręki mey у za 
pieczęómi strony szlachty, przy mnie na 
tenczas będącey. Pisań roku, miesiąca у 
dnia wyż pisanego. Которое-жъ то опо-
вѣданье и сознанье возного помененого 
до книгъ врадовыхъ есть записано. 

1625 г. 
Нзъ книга за 1625 годъ, стр. 993—995. 

Tl. Опись вещамъ оставшимся по смерти шляхтича Стагорскаго въ Ново-
селкахъ. 

ЛѣтаБожого Нароженья тысеча шесть
сотъ двадцать пятого, мѣсеца Іюня 
шестьнадцатого дня. 

Передо мною Миколаемъ Пршпихот-
скимъ—писаромъ кгродскимъ Верестей
скимъ, ставши очевисто возный воевод
ства Берестейского Якубъ Водьекій ку 
записанью до книгъ врадовыхъ, за пе
чатью и съ подписомъ руки своее, так
же за печатьми стороны шляхты, по
далъ реестръ списанья маетности въ 
Новоселкахъ зошдого небожчика пана 
КриштоФа Стагорского, въ тые слова 
писаный: 

W roku tysiąc sześćset dwudziestym pią
tym, miesiąca J unii dwunastego dnia: re-
iestr spisania budowania у rzeczy rucho
mych po nieboszczyku panu Krzysztofie 
Stahorskim w Nowosiółkach, uroczyszczem 
nazwane na Zoziule, na kupnie od pana 
Hrehora Iwanowicza Bielskiego nowo po-

czętem budować, który był dworek у 
wszystkie rzeczy w schowaniu у w zam-
knieniu długi nieboszczykowskie pana F l o 
riana Pęskiego, to iest. Naprzód budowa
nie: świetełka biała z komorą, z ławami 
z dwiema, piec poliewany zielony у ko
minek w niey prosty, sień ze dwiema ścia
ny, piekarnia naprzeciwko także z dwie
ma ławami, drzwi u tego czworo, wszyst
kie na biegunach bez zawieś, dranicami 
pokryty, sieneczek chróstem opleciony у 
słomą przykryty, dworek ten nieogrodzo-
ny. Przy tem dworku żyta posianego we 
dwóch polach, iako mi czeladnik nie-
boszczykowski powiedział: żyta posianego 
beczek cztery bez ćwierci. Znowu we dwo
rze pana Ruckiego od tegoż nieboszczyka 
pana Krzysztofa Stahorskiego zastawnem 
tamże w Nowosiółkach, w woiewództwie 
Brzeskim leżącem. U tegoż sługi niebosz
czyk) wskiego Floriana Fęskiego w świr-
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nie rzeczy w schowaniu za zamkiem, to 
iest, rzeczy ruchome: naprzód szuby, de
lia zielona falendyszowa, adamaszkiem 
czerwonym podszyta, w plecach tylko sa
mo sukno, w rękawach lisztwa у około 
adamaszku starego podszewki z filctuchu 
błękitnego, kobierzec stary na stół domo-
wey roboty starey, futro wilcze stare złe, 
rękawów niemasz, wytarte, które sobie 
wziął urzędnik, za pozwoleniem pana Sta-
horskiego, uzdy dwie zadnich bez postron
ków dyszlowych, uzd dwie, woźnica ie
dna nowa a druga stara, uzdeczek dwie 
prostych, iedna nowa a druga stara, cho
mąt stary prosty, subrze (?) stare od łuku 
niciami przeszywane, rożen ieden cały, a 
drugiego ułamek, roszt cały, topor cie
sielski złamany, cztery szyny od koł ode
brane stare, łańcuch żelazny, dwadzieścia 
y siedm żelazek do walizy, dwie starych, 
podków cztery, kolasa prosta na podo-
skach, na niey koł prostych trzy a czwar
te okowane; kociołków do warzenia trzy, 
dwa mnieysze, a trzeci większy, panwi 
dwie, iedna wielka a druga mała, trąby 
stare połamane na sześć sztuk; cyna: mis 

pięć, wszystko pourywane, półmisków dwa
naście, nalewka bez rękoieści z miednicą 
cynową, kone w cynowa we dwa garnce; 
przystaweczek sześć, trzy dobrych a trzy 
urwanych, talerzów półtrzecia tuzinów, 
między którymi trzy urwanych, lichta-
rzów cztery a piąty mosiądzowy, szczypiec 
ieden do świec, solniczka, miednica mo
siądzowa, kłódek dwie, iedna wielka, a 
druga mała, ceber, wiadro, dzieżka, obrus 
ieden nie nowy, skrzynia wozowa okowa-
na żelazem, nie zamkniona, skrzyneczka 
mała podróżna, skrzynka większa oko-
wana, zamkniona; do których skrzynek 
ten to Pęski sługa nieboszczykowski, to 
iest, pana Krzysztofa Stahorskiego powie
dział, iż u pomienionego nieboszczyka k lu
cze byli, których w dwóch skrzynek nie 
patrzono, co by w nich było, nie dobywali 
у owszem pieczęcią swą przy pieczęci pa
na Floriana Pęskiego, sługi nieboszczy-
kowskiego, także у dwóch szlachciców, na 
tenczas przy mnie będących, zapieczęto
wałem, to iest pana Jana Kamieńskiego *) 

*) Актъ неовонченъ. 

1625 r. 
Изъ mam за 1623 годъ, стр. Ю16—Ю18. 

78. Донѳсѳніѳ вознаго о побояхъ и грабежѣ, еовѳршенныхъ королевскими 
крестьянами надъ крестьянами же земянина Вѳрещаки. 

Лѣта Божого Нарожёнья 1625, мѣсе-
ца Іюля 1 дня. 

Передо мною Миколаемъ Пришихот-
скимъ, писаромъ кгродскимъ Берестей-
скимъ, подчасъ небезпеченства отъ по-
вѣтрія у Берестью, ставши очевисто 
возный воеводства Берестейского Жданъ 
Лнсковскій очевисто призналъ и ку за

писанью до книгъ врадовыхъ подалъ 
реляцію свою, въ тые слова писаную: 

Я Жданъ Лясковскій—возный воевод
ства Берестейского сознаваю симъ мо
имъ квитомъ, ижъ въ року теперь иду
чомъ тысеча шестьсотъ двадцать пя
томъ, мѣсеца Іюня осьмнадцатого дня, 
маючи я при собѣ стороною двохъ шлях-

I 
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тичовъ, пана Тимофея Кульвя Славен-
ского а пана Семена Лѣсковского, съ 
которыми быломъ на справу узятымъ 
до земенина господарского воеводства 
Берестейского, до его милости пана 
Я н а Верещаки, до имѣнья его милости 
до Буховичъ, до села Подолѣсья, лежа-
чое маетности у воеводствѣ Берестей
скомъ, тамъ же его милость панъ Я н ъ 
Верещака мнѣ возному и сторонѣ пглях-
тѣ освѣтчалъ и оказывалъ раны и бой 
на подданыхъ своихъ имѣнья Б у х о 
вичъ и нажонахъ ихъ, въ селѣ Подо-

бондару и кушнеру, также и на жонѣ 
его Овдоти видѣломъ раны на ней на 
руцѣ правой и на хрибтѣ, бои битые, 
сине спухлые, а на самой Сацовой на 
хрибтѣ сине раны кровью спухлую, 
битую; на Сидору Степановичу дои-
лидѣ, видѣломъ также раны у головѣ 
и по рукахъ и по хрибтѣ сине битые 
съ кровью спухлые, и на жонѣ его С и -
дорковой, на Настасіи, видѣломъ на 
хрибтѣ сине спухлую рану, и на руцѣ 
другую битую рану, а на Юхневой Коб-
цевичевой, кравцовой, Настасьѣ В а -

лѣсью мѣшкаючихъ, которые то стали I сильевнѣ видѣломъ на хребтѣ снадь про 
отъ подданыхъ его королевское мило
сти волости Кобринское, въ селѣ Стры-
яхъ мѣшкаючихъ, державы пана Ада
ма ЕгузельФа, невинне сталыми, на име 
отъ Миколая Федьковича Мизича и отъ 
братьи его рожоное, а помочниковъ его 
отъ ИванаМихновича Пронцевича и отъ 
Григорья Федьковича Понзуновича и отъ 
Ивана Жуковича и отъ иныхъ много 
сусѣдовъ и помочниковъ ихъ , которыхъ 
они сами лѣпей знаютъ и имена ихъ 
вѣдаютъ. И тотъ бой сталъ дей подда-
нымъ моимъ въ року теперепгаемъ ты
сеча шестьсотъ двадцать пятомъ, м ѣ -
сеца Іюня семнадцатого дня, въ селѣ 
Стрыяхъ, на добровольной дорозѣ под-
данымъ его. Якожъ я, за освѣтченьемъ 
и оказаньемъ, видѣломъ раны на под
даныхъ пана Верещачиныхъ, на име 
на Сеньку войту Пацыничу рана у голо
ве пробитая, кривавая и волосы порваны 
и по рукахъ и по хрибтѣ раны сине 

бито кіемъ сине спухлую, а на сынѣ 
ее Андрею Юхневичу, на кравцу, ви-
дѣломъ рану пробитую кіемъ на хреб-
тѣ сине спухлую, а на Михнѣ Яцуко-
вичу, намѣснику, видѣломъ у головѣ и 
на руцѣ правой и по хрибтѣ раны си
не збитые съ кровью спухлые. Кото
рые то вышпомененые подданые па
на Яна Верещаки и жоны ихъ, и та 
вдова меновали собѣ тотъ бой увесь 
сталый отъ тыхъ подданыхъ короля 
его милости волости Кобринское, изъ 
села Стрыевъ, въ томъ же селѣ Стры
я х ъ , въ невинности сталыхъ, вышъ 
имены меновите въ семъ же квитѣ мо-
емъ описаныхъ, въ року теперешнемъ 
тысеча шестьсотъ двадцать пятомъ, 
мѣсяца Іюня семнадцатого дня. При 
которомъ бою меновали собѣ грабежъ 
и шкоду с талую отъ нихъ же тогожъ 
часу тые-жъ подданые пана Верещачи-
ны, то есть: у вдовы Юхновое взяли 

спухло битыхъ не мало, а на Нестеру и пограбили сермягу простого сукна, 
Савчичу рана сине спухла, бита на 
хрибтѣ, а на Яську Романовичу раны 
по рукахъ и по хрибтѣ сине битыхъ 
немало, а на женѣ Настасіи видѣломъ 
на твари раны кровавые пробитые и на 
руцѣ правой также знаки бою, видѣ-
жомъ битыхъ, а на С а ц у Андреевичу 

за полторы копы грошей личбы Литов
ское купленую, шапку юрбарку, за 
тридцать шесть грошей Литовскихъ 
купленую-жъ; у сына ее Андрея Ю х -
новича взяли и пограбили шапку ма-
герку, за золотый польскіі купленую; 
а у Сенька Войта макгерку пограбили, 
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за золотый польскій купленую-жъ; а 
у Сергія Юхыовича также пограбили 
и взяли макгерку, за золотый купле
ную; а у Юрковое жоны пограбили и 
взяли шапку юрбарку, за тридцать 
шесть грошей Литовскихъ купленую. 
Который тотъ бой увесь грабежъ отъ 
подданыхъ королевой ее милости зъ 
села Стрыевского особъ вышмене-
ныхъ тымъ подданымъ пана Вереща-
чинымъ, невинне имъ особомъ выш-
мененымъ сталый, мною вознымъ и 
стороною шляхтою освѣтчили и тые 

бои свои указывали, хотечи ото зъ ни
ми правне чинить. Я возный, штомъ 
слышалъ и видѣдъ, далъ сесь квитъ 
мой признанья моего ку записанью до 
книгъ кгродскихъ Берестейскихъ, за 
печатью моею и съ подписомъ руки, и 
за печатьми стороны шляхты, при мнѣ 
будучое, вышмененое. Писанъ у Б у -
ховичахъ, року и дня вышмененого. 
Которое-жъ то сознанье возного поме
неного до книгъ врадовыхъ кгродскихъ 
Берестейскихъ есть записано. 

1625 г. 
Нзъ книги за 1625 годъ, стр. 1050—1053. 

79. ПріятѳдьскЩ судъ между урадникомъ и крестьянами Луцкаго суфрагана. 
Въ этомъ документѣ излагаются подробности j янъ этого же суфрагана на своего управляюща-

такъ назыкаемаго пріятелъскаю суда, составлен- į го, позволявщаго дѣлать имъ разныя обиды и 
наго изъ двухъ постороннпхъ ліщъ по назначе- i притѣсненія. 
нію Луцкаго суфрагана, всдѣдствіе жалобъ кресть- į 

Лѣта отъ Нароженья Сына Божого, 
тысеча шестьсотъ двадцать пятого мѣ-
сеца Іюля одинадцатого дня. 

Передо мною Миколаемъ Пришихот-
скимъ—писаремъ кгродскимъ Верестей
скимъ, подчасъ небезпеченства у Бе-
рестью, постановившее очевпсто панъ 
Дубровскій — урадникъ Шебринскій, 
подалъ ку актикованью реестръ списанья 
въ немъ шкодъ починеныхъ суду па-
новъ пріятель высажоныхъ отъ въ Б о -
зѣ велебного его милости ксендза Фран-
цишка Заерского — бискупа Аркгіевен-
ского, суфрагана Луцкаго, пробоща Бе
рестейского, вътые слова писаный. 

Wsprawie młynarza Jaroszka przesłu
chawszy controwersii decernowali, wol
nym czyniąc urzędnika; z tey przyczyny 
że Jaroszka nie zastał na robocie, sumie
niem iednak miasto przysięgi obowiąza
li urzędnika, ieśli to nie ze złości iakiey 

uczynił, gdy tego młynarza bił. Strony 
Stachów pobranych wyniósł się urzędnik, 
że gdy się dowiedział o żołnierzach, za
raz piechotą poszedł do Szebrynia, a ni
żeli przyszedł, iuż byli Stachi zginęli . 
Strony kobyły także wolnym urzędnika 
ichmość uczynili , ponieważ się młynarz 
przyznał, że na tenczas miał oyca у żo
nę doma, którzy mogli klacze opatrzyć, 
aby nie zginęła. Ofryc Samuyłowicz 
skarżył się, ze go urzędnik obuchem po
bił, czego dowiódł dwiema świadkami. 
Jchmość skazali na urzędniku dwie ko
py Litewskich, gdyż to iawna rzecz, że 
bez dania przyczyny taki iuż odniósł у 
obuchem się poddanego bić niegodzi. K a c 
skarżył się, że go urzędnik pobił nie
winne у złoty winy wziął. Urzędnik 
deferował mu przysięgę, iako mu złoty 
dał, a po wykonaniu przysięgi wróci 
mu ten zloty. Jchmość panowie przyia* 

15* 
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ciele decernowali, aby chłop przysiągł 
przy urzędniku у świeszczenniku przy 
cerkwi. Strony pobicia po 
dowiódł ławnikom Miśkiem Kruczkiem, 
który znaki pobicia obaczył. Jchmość 
skazali, aby za tym iuramentem przy
siągł na to swoie pobicie, a gdy przy-
sięże, za rany weźmie złotych pięć, a 
z osobna złoty, który dał urzędnikowi. 
Tereskowa skarżyła się, że ią naszedł 
na dom у strzelał przed domem, szuka-
iąc chwili na zabicie A iż się nic nie
stało iey od urzędnika pomsty, iednak 
despect у nieposzanowanie pan sobie zos
tawił, to ichmość wolnym uczynili urzę
dnika. Czernik Rybak skarżył* sie, że go 
pobił niewinnie o ryby, że mu ich nie-1 
chciał dać, bo te ryby położył osobno 
Kybiński w sadzu dla przedania, dawszy 
inszych ryb drobnych do kuchniey, ten 
poddany włożył krzywdę swą na pana, 
który tego urzędnikowi przebaczył. Boż-
ko skarżył się, że urzędnik u niego na
pił złotych półtora у groszy sześć. Urzęd
nik puścił przysięgę Bożkowi, a po wy
konaniu przysięgi ma mu urzędnik za
płacić złotych półtora у groszy sześć. 
Jaśko Potapienia skarżył się, że go po
bił kiiem o to, że niechciał nieść stołu 
urzędnikowego do Brześcia na dniu pań
skim? do czego się urzędnik przyznał. 
Ichmość o groszy dwanaście, które zgu
bił za służeniem moszenki, kazali los 
rzucić, przez który pokazało się, że urzę
dnik ma groszy dwanaście wrócić. K o 
liach Miskowicz skarżył się, że go urzę
dnik pobił, że przyznał, yż widział, gdy 
za wskazaniem urzędnikowym brał z gom 
ny stróż, bo na tenczas żyto wziął. Ich
mość urzędnika wolnym uczynili. Hryc 
syn Bobrowników skarżył o zbicie oyca 
swego, na ten czas niebędącego, powia-
daiąc, że szablą z pochwami ranił o to, 
i© listy do pana w krzywdach poddanych 

nosił. Urzędnik powiedział, że go zbił 
na robocie. Hryc zaś powiedział, że oy-
ciec móy miał rany krwawe. Jchmość 
uznali to, że się szablą niegodziło chło
pa karać na robocie aż do rozkrwawie-
nia, dosić skonać korbaczem albo powro
zem y to obyczaynie; dla czego skazali 
na urzędniku, aby zapłacił złotych pięć 
Bobrownikowey żonie. Wakul ina skar
żyła się, że za zbiciem po kilku razy 
męża swego W a k u ł y , mąż iey poległ. 
Zna się urzędnik, że go uderzył korba
czem cztery razy, iednak nie zekrwawił, 
czego chce sumnieniem podeprzeć. Ich
mość skazali , urzędnik przy.siągł, że żąd

anych ran krwawych iemu niezadał у 
I nie od iego ręki umarł, którą przysięgę 
ma wykonać w poniedziałek przy stro
nie, a po przysiędze będzie wolen od 
wszystkiego. A d primum o pobicie Sio-
my y Kniza gumienników o zgoniny 
urzędnik zdał się na świadki. Pierwszy 
świadek J w a n Kucewicz z Telmowa ze
znał, że gdy miał z drugie mi żyto, przy
szedł stróż у nabrał plew z żytem, co 
było raz у drugi, potym za trzecim 
razem, gdy gumiennicy zabronili stróżo
wi brać z gomin z żytem, stróż odszedł 
y to powiedział użędnikowi, za czym 
urzędnik przyszedłszy poczoł bić gumię-
ników, i Misko Konach .tóż zeznał со у 
pierwszy, Ochrem Kniszko toż zeznał. 
W a ś k o Przypieszenia powiedział, że przy 
urzędniku wziął łopat ze trzy, i na tem 
maią gumiennicy przysięgę wykonać. O 
ięczmień, którego urzędnik kazał zerżnąć 
snopów trzydzieścia у cztery dla koni 
przyznał się, że mu dał Sioma у Maciek 
kilkanaście snopów, czego się oni prze-
l i . N a czem tem wszystkim gumienni-
kom przysięgę nakazano, a po wykona
niu przysięgi zapłacić ma urzędnik te 
pułtrzeci beczki żyta, którą przysięgę 
maią wykonać w poniedziałek blisko 
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przyszły. .0 szczupaków trzydzieścia 
urzędnik zeznał, że w niebytności ciwo-
na wziąwszy u Serhiya klucza odemknął 
do skryni po dwa razy у wziął po dwie 
rybie małe, o ostatku niewie, czego у 
sumieniem chce dowieść. Jchmość naka
zali , aby nrzędnik przysiągł, że ich nie 
iadł nad cztery ryby y z sady.ki nie wy-
iął, a po przysiędze zapłaci te ryby. A 
gdy dzień trzeci przysięgi przypadł w 
roku teraznieyszym tysiąc sześćset dwu
dziestym piątym, ultima Junii za tą 
wszystką żałobą, ile się tu napisało krzywd 
iego mości xiedza sufraganą samego, ia
ko у poddanych, pan Tomasz Gorzyszew-
ski urzędnik, stanowiwszy się oblicznie 
przed nami у wszystką gromadą, powie
dział w te słowa: J a wam przysięgać 
ninaczem niechcę, poddanego żadnego do 
przysięgi nie wiodę у duszy swey i pod
danych iego mości zawodzić nie chcę, 

iego mości pana mego ze wszystkiego 
zasłużonego wolnym czynię wiecznemi 
czasy. Co dla lepszey wiary my osoby 
niżey mianowane do tego sądu naszego, 
którzy przy tey sprawie byliśmy, pieczę
ci swe przyłożywszy z podpisami rąk 
naszych. A widząc my pana Gorzyszew-
skiego na dowodzie ustaiącego nakazu-
iemy, aby iego mość xiądz sufragan z 
nim w urzędzie należnym sprawiedliwo
ści sobie dowodził. Pisań w Szebryniu, 
roku Pańskiego tysiąc sześćset dwudzie
stego piątego, Juli i wtórego dnia. У то
го реестру при печатѣхъ и подписъ 
рукъ тыми словы: Raphał Kūlikowsky 
ręką swą, Paweł Dąbrowski ręką swą, 
Woyciech Rybiński manu propria. J a n 
Lipiński. Который же то реестръ ку 
актикованью поданый и до книгъ кгрод
скихъ Берестейскихъ есть уписаный. 

1625 г. 
Изъ книги за 1625 годъ, стр. 1151—1154. 

80. Универсалъ короля Сигизмунда ПІ-го, которымъ онъ приглашаѳтъ рыцар
ство и шляхту къ вооруженію противъ Шведскаго короля Густава Адольфа. 

Сигизмундъ Ш - й жалуется дворянству на ко- j наступательную войиу. Всдѣдствіе этого онъ 
роля Густава Адольфа, что король этотъ, неіубЬж .аетъ дворянъ и рыцарство подняться на 
смотря на то, что ведутся переговоры о мирѣ, Į защиту отечества и не покоряться непріятелю. 
не дождавшись ихъ конца, начинаетъ вести | 

Лѣта отъ Нарожёнья Сына Божого 
тысеча шестьсотъ двадцать пятого, 
мѣсеца Августа девятого дня. 

Zygmunt Ш , z Bożey łaski król pol
ski etc. Wszem wobec у każdemu zosob-
na, komu to wiedzieć należy, a miano
wicie dignitarzom, starostom, urzędnikom 

ziemskim, grodzkim, rycerstwu, szlach
cie, obywatelom woiewództwa Brzeskie
go. Uprzeymie у wiernie nam mili łaskę 
naszą królewską! W pamięci uprzeymośc 
у wierność waszych z sprawy Inflantskiey 
y z seymu blizko przeszłego wiadomy, że 
gdyby od nas clarigatia woyny wypowie-
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dziana nie byla inducie tak rocznie do 
drugiego roku trwać miały, do tego że 
у Gustaw xiąże Sudermański, nieprzy
jaciel nasz y rzeczy-pospolitey przez listy 
senatorów swych do pp. senatorów na
szych koronnych у wielkiego xiestwa L i 
tewskiego znosząc s ię , iż od inducii у 
tractowania o pokoiu nie byl , owszem 
czas oboygom commissarzom naznacza-! 
iąc do prorogowania inducyi namawiał. 
Ozwaliśmy się przez panów senatorów 
naszych koronnych у wielkiego xiestwa Į 
Litewskiego z tymże circa finem Septem-
bris do Wi lna ziechać y zblizka tam 
z nieprzyiacielem, gdyby on do Ryg i przy
b y ł , tractować gotowichmy byli . Nadto 
urodzeni kasztelan Wendeński у starosta 
nasz Derptski , za zleceniem naszym, 
z Puntusem, gubernatorem Ryzk im o to, 
że się Gustaw nie wypowiedziawszy cla-
rigatii do woyny mu znosil i , iakoż do 
czterech niedziel pokóy, aby tym cza
sem oboia strona po plenipotentiae do pa
nów swoich na prorogowanie dalszych 
inducii wysłali, zawarli byli z koroną o 
tym dali znać. Poslalichmy plenipoten-
tią naszą у pp. senatonhv tak koronnych 
iako у wielkiego xiestwa Litewskiego; 
nie pomogło, bo nieprzyiaciel przewro
tny zdradliwe mi, chytre mi wymiotami 
swemi nie iedno nas przywiódł do tego, 
że żadne subsidia belli na seymie nie 
stanęły, ale у czas iakieszkolwiek goto
wości naszey do woyny wziąwszy teraz 
w przeszłych dniach, iakośmy o tym do 
powiatów, prowincyi Inflantskiey przyle
g łych , aby przeciw tak nagłemu niebez
pieczeństwu ostrożni у gotowi byli, pi
sali, przeciw induciom tak rocznym po
kóy nam wypowiedział im z iawną у 
odkrytą woyną podiąć z nami sam się 

osobą swoią do R y g i stawił, Kokonauz 
obiegł, do Derptu część ludzi swoich po
słał, do Kurlandyi y na Żmuydzi zagony 
woyska swego rozpuściwszy, państwa na
sze hostiliter prawie następuiąc pusto
szyć umyślił. Chcąc tedy temu złemu 
zdradliwemu przedsięwzięciu iego zabie-
żeć, posłaliśmy listy przypowiedne, roz
kazawszy hetmanowi wielkiego xiestwa 
Litewskiego żołnierza z pieniędzy skar
bu wielkiego xiestwa Litewskiego zebrać 
у samiśmy się osobą naszą in fine Sep-
tembris do Li twy у granicom Inflantskim 
zbliżyć umyślili, obwieszczawszy tedy 
uprzeymości у wierności waszey o tak na
głym iawnym niebezpieczeństwie państw 
naszych, od tego nieprzyiaciela zacho
dzącym, żądamy у napominamy, aby 
uprzeymość у wierność wasza z miło
ści ku oyczyznie у dla samych siebie 
spólnemi siłami swemi do woyska na
szego, do hetmana wielkiego xiestwa L i 
tewskiego, kupili у temu nieprzyjacielo
wi odpór dawali, a oyczyzny swey у 
samych siebie in praedam nie podawali. 
Uczynicie to uprzeymość у wierność wa
sza dla łaski naszey, a dla sławy naro
du swego, z miłości у powinności swey 
ku oyczyznie. Pisań w Warszawie, dnia 
trzeciego miesiąca Sierpnia, roku P a ń 
skiego tysiąc sześćset dwudziestego pią
tego, panowania naszego polskiego trzy
dziestego ósmego, a szwedzkiego trzy
dziestego wtórego roku. 

У того листу универсалу его коро
левское милости при печати и подписъ 
рукъ тыми еловы: ((Sigismundus гех». 
Который же то универсалъ и ку акти-
кованью до книгъ судовыхъ кгродскихъ 
Берестейскихъ есть принятъ и уписанъ. 
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1625 г. 

Изъ кпнги за 1612—1617 г., стр. 218—209. 

81. Жалоба земянки Авдотьи Буховѳцвой на брата своего Ивана Буховецкаго 
о томъ, что онъ не от дадъ ей сдѣдующихъ по матери вещей и не уплатилъ 

приданнаго. 

Лѣта Божого Нарожёнья тысеча 
піестьсотъ двадцатого, мѣсеца Апрѣля 
шестьнадцатого дня. 

Прислала на врадъ кгродскій Берес-
тейскій, до мене Прецлава Горбовского— 
стольника и подстаростего Берестей
ского, пани Овдотья Тишковна Б у х о -
вецка Марковая Бортновская оповѣ-
данье свое на письмѣ ку записанью 
до книгъ врадовыхъ въ тые слова: 

Милостивый пане подстаростій! J n o -
вѣдамсе вашмости, моему милостивому 
пану, на земенина повѣту Берестей
ского, на пана Ивана Тишковича Б у х о 
вецкого, брата своего рожоного, о томъ, 
што-жъ дей въ року теперешнемъ ты
сеча шестьсотъ дванадцатомъ, мѣсепа 
Апрѣля шестьнадцатого дня, маючи я 
при собѣ возного воеводства Берестей
ского, а при немъ сторону тогожъ 
воеводства земянъ господарскихъ въ 
мѣстѣ его королевское милости Кобры-
ню, передъ тымъ вознымъ и стороною 
упоминаласе и просила дей его, пана 
Ивана Буховецкого, о речи свое, ко
торые я дала была до схованья матки 
своее и его пана Буховецкого Ганнѣ 
Оавицковнѣ Тишковой Буховецкой, о 
которыхъ и онъ Буховецкій мѣшкаю-
чи при матцѣ вѣдалъ, которые то ре
чи по смерти небощицы матки нашое 
при немъ Иванѣ Вуховецкомъ, яко при 
сыну и опекуну во имѣнью и дворѣ 
Вуховецкомъ зостали, а то есть мено
ните: брамокъ двѣ перловыхъ, за деветь 

копъ грошей литовскихъ справленыхъ, 
передники перловые за пять копъ гро
шей к у пленые, пасъ сребрный за шесть 
копъ грошей, поясъ—тесемка золотая, 
за три копы грошей, чепковъ золо
тыхъ два за пять копъ грошей, лѣт-
никъ адамашковый зъ брамами акса
митными за осмь копъ грошей, кошуль 
коленскихъ, едвабемъ шитыхъ за шееть 
копъ грошей литовскихъ, рубокъ Ф Л Я М -

скій засемьдесятъ грошей, шапка едваб-
ная за сорокъ грошей, Фартуховъ три 
едвабемъ шитыхъ, за одну копу гро
шей. Тые вси рѣчи звышмененые тотъ 
панъ Буховецкій, братъ мой, на пожи-
токъ свой обернулъ и ихъ вернути 
мнѣ теперь нехочетъ, ку немалой крив-
дѣ и шкодѣ моей. К у тому оповѣдамсе 
вашмости на тогожъ пана Ивана Б у 
ховецкого, брата своего, о томъ, ижъ 
онъ, маючи по животѣ отца и матки 
своей въ моцы и въ держанью своемъ 
имѣнье Буховичи, у воеводствѣ Бере
стейскомъ лежачое, также и вси речи 
рухомые отъ мала и до велика, a мнѣ, 
сестрѣ своей, съ того имѣнья посагу, 
мнѣ надежачого, не отдадъ и отдати не 
хочетъ. До того тежъ маетность мате-
ристую, у воеводствѣ Берестейскомъ 
лежачую, у Боховичахъ, которая мнѣ 
правомъ прирожонымъ по матцѣ моей 
приходитъ, онъ, панъ Иванъ Буховец-
кій, не вѣдати за якимъ правомъ, дер-
житъ и вживаетъ, a м н і , сестрѣ своей, 
ничого дати и устуиити и© хочетъ. О што 
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все заховуючи я собѣ вольное у права Į абы тое оповѣданье мое было до книгъ 
мовенье зъ братомъ своимъ паномъ Ива- į записано. Ш т о есть записано, 
номъ Буховецкимъ, прошу вашмость, j 

« 

1625 г. 
Изъ книги за 1625 г., стр. 756—760. 

82. Донесете Берестейскаго вознаго о разныхъ насидіяхъ, дѣдаѳмыхъ Под-
ляшскимъ каштеляномъ Станиславом^ Нѳмѣрою крестьянамъ въ имѣніи По-

никвѣ. 

Возный Брестскаго воеводства доноситъ, что 
будучи приглашенъ Брестскимъ судьею Горбов-
скимъ въ имѣніе Пониквы, онъ былъ свидѣте-
лемъ иротивозаконныхъ поступковъ Подляшска-
го каштеляна Немѣры, который, отдавши подъ 

залогъ населенное имѣніе Горбовскоиу, потомъ 
разогналъ крестьянъ въ свое.имѣніе Неиѣровъ 
на полевыя работы, напалъ на домъ самого Гор-
бовскаго и произносилъ противъ него разныя 
угрозы. 

ЛѣтаБожогоНароженья тысечашесть-
сотъ двадцать пятого, мѣсеца Септем-
бра двадцать второго дня. 

Передо мною Теодоромъ Букрабою— 
подстаростимъ Верестейскимъ ставши 
очевисто возный воеводства Берестей
ского Миколай Немира ку записанью 
до книгъ врадовыхъ подалъ и прислалъ 
реляцію свою, въ тые слова писаную: 
J a Mikołay Niemira— woźny woiewódz-
twa Brzeskiego, tym relacyinym kwi
tem swoim zezna wam, iż w roku teraz-
nieyszym tysiąc sześćset dwudziestym 
piątym, dnia ośmnastego miesiąca Sep-
tembra, maiąc ia przy sobie stronę dwóch 
szlachciców, ludzi dobrych, pana Z y g 
munta Pałniewskiego a pana J a n a R y -
munta, przy którey stronie szlachcie by
łem wzięty do sprawy do sioła Ponikiew, 
w woiewództwie Brzeskim leżącego, od 
iegomości pana Przecława Gorbowskie-
g o — sędziego ziemskiego Brzeskiego, tam
że w tym siele w Ponikwach przede mną 
woźnym, przy tey stronie szlachcie, 

zwyż mianowaney, iegomość pan sędzia 
ziemski Brzeski swoim у ieymości pa-
niey KatarzynyBohowitanowny z Kozirad, 
małżonki swoiey imieniem, z wielkim 
żalem у oświadczeniem uskarżał się na 
wielmożnego iegomości pana Stanisława 
Niemierę—kasztelana Podlaskiego o tym, 
iż on przepomniawszy listu zapisu swe
go, którym się on sam y z nieboszczką 
małżonką swą, panią swą Mogilnicką, 
pod zanikami у pod nagrodzeniem szkód, 
w zapisie ich mianowanemi, opisał, ża-
dney przeszkody w tey maiętności Poni
kwach u iegomości pana sędziego ziem
skiego Brzeskiego y u ieymości pani mał
żonki iego w zastawie będącey, im nie 
czynić; na to nie pomniąc, ale raczey 
przy upornym swym przedsięwzięciu sto-
iąc, iż iako im nie po ieden kroć tych 
przeszłych niedawno czasów w tey ma
iętności Ponikwach, przez nasyłanie sług 
у czeladzi swoiey przeszkód im dosyć n a : 

czynił , tak у teraz w roku ninieyszym 
zwyż pisanym w niebytności, iego, gdym 
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był do Mińska na trybunał odiechał, raa-
iąc z nim za trzema pozwy sprawę dnia 
piętnastego miesiąca Septembra, do tey 
maiętności ich Ponikiew, sługi у czeladź 
swoią, których on imiona у przezwiska 
lepiey wie, iż nasławszy przez które 
poddanych tych ich z tego sioła Poni
kiew z wołmi y z sochami dwadzieścia 
y iednego do maiętności swey Niemirowa 
na oranie pola mocą у siłą wygnał у 
wypędził, a którzy z poddanych ich, gdy 
na robotę wyniśdź zbraniali się, tedy ich 
półhakami y kiymi ich obkładali у bili, 
a zaś których w domiech nie zastali, te
dy żony ich bili, przymuszaiąc, aby im 
o mężach swych powiedziały; a nie mo
gąc od nich wziąć wiadomości, tedy im 
woły pograbiwszy do Niemirowa odpę
dzili, ku wielkiey szkodzie у krzywdzie 
ich, omieszkaniu, oraniu pola na posiew 
ozimy. To czyniąc sługę ich pana Lisow
skiego, gdy ich prosił у napominał, aby 
poddanych nie bili, którego słowy nie-
przystoynymi zfukawszy, powiedzieli, że 
to czynią z rozkazu iegomości pana swe
go: teraz poddanych na robotę gonim, a 
mało poczekawszy у samego pana z dwo
ru wypędzimy. Których poddanych ie
gomości pan Podlaski w maiętności swey, 
począwszy od dnia piętnastego aż do dnia 
ośmnastego miesiąca Septembra, przez 
dni cztery, chłopów w piekarni zamykaiąc, 
a woły . у sochy ich za strażą czeladzi 
swey maiąc, każdey nocy trzymał. N a 
tym mało będąc, ale ieszcze, iako ma 
iegomość pan sędzia od ludzi wiadomość, 
że pochwałkę na zdrowie iego czyniono. 
Gdzie ia woźny przy tey stronie szlach
cie tamże zarazem w tym siele Poni-
kwach będąc, pytałem woyta, gdzie pod

dani na robotę poszli; powiedział mi, że 
słudzy od iegomości pana Podlaskiego, 
z rozkazania iego, przyiechawszy do sio
ła , mocą у siłą poddanych ze dwudziestą 
y iedną sochą do Niemirowa na oranie 
pola wygna l i , a którzy iść nie chcieli, 
półhakami у kiiami po grzbiecie ich okła-
daiąc, y biiąc przymuszali; a których zaś 
w domiech nie zastali, żony ich bili у 
woły ich pograbiwszy, do Niemirowa od
pędzili. Jakoż ia woźny za okazaniem 
na kilkupoddanych męzkiey у białogłow-
skiey płci widziałem ciało zbite, sinością 
у krwią pozaciekali, na różnych miey-
scach, które mianowali być stale od sług 
у czeladzi iegomości pana Podlaskiego. 
A gdym był we dworze Ponikiewskim, 
tedy gdy szli dnia ośmnastego Septem
bra ci poddani Ponikiewscy z wołmi у 
z sochami mimo dwór Ponikiewski do 
domów swoich, pytałem ich: gdzie byli , 
powiedzieli mi, żeśmy w maiętności Nie-
mirowskiey *) dać siłą у mocą przez 
sługi iegomości pana Podlaskiego wygna
ni у trzymali nas dni cztery, na noc za
mykaiąc nas w piekarni, a woły у so
chy nasze za strażą czeladzi pana Pod
laskiego z rozkazu iego byli . C o iego
mość pan sędzia to wszystko mną oświad
czył. A t a k ia woźny to, com słyszał у 
widział, to ku zapisaniu do xiąg grodz
kich Brzeskich pod pieczęcią swą у pod 
pieczęciami strony szlachty, przy mnie 
będącey, dałem. Pisań wPonikwach, ro
ku, dnia, miesiąca zwyż pisanych. Еото-
рое-жъ то сознанье возного помененого 
до книгъ врадовыхъ есть записано. 

*) Пропущено слово. 

16 
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1625 г. 
йзъ книги за 1625 годъ, стр. 709. 

83. Заявление Берестейскаго земскаго судьи Предсдава Горбовсваго объ опу-
стошеніи арендаторами имѣнія и притѣсненіи крестьянъ. 

Брестскій зеыскій судья Горбовскій жалуется 
иа пана Рогонскаго, который взялъ было у не
го въ аренду королевскую державу Верстоки на 
три года, съ условіеиъ пользоваться только до
ходами по ревизорскому уставу, но потоыъ пе-
редалъ ее пану Подляшскому; также Подляшскій 
вывелъ изъ этой державы крестьянъ вт. свое 

имѣніе Бемпровъ на работы, и промучивши ихъ 
сколько ему было угодно, въ свою очередь пере-
дадъ ихъ своему шурину Оборскому, который 
посылалъ ихъ въ Долюбовъ и Дрогичинъ, не 
смотря на то, что крестьяне обязаны были толь
ко [отбывать издѣльную повинность и давать 
подводы иа ярмарки. 

Лѣта Божого Нароженья тысеча 
шестьсотъ двадцать пятого, мѣсеца А в 
густа першого дня. 

Присладъ на врадъ кгродскій, до ме
не Теодора Букрабы—подстаростего Бе 
рестейского, его милость панъ Прец-
лавъ Горбокскіи—судья земскій Бере-
стейскій оиовѣданье свое на письмѣ 
ку записанью до книгъ врадовыхъ къ 
тые слова: 

Mości panie podstarośei Brzeski! Opo
wiadam się waszey mości y protestuię 
na pana Macieia Rogowskiego у mał
żonkę iego pani Jadwigę Mikulską, któ
rzy u mnie arendowali dzierżawę iego 
królewskiey mości Wierstok za pewną 
summę pieniędzy, którą mieli wydzier-
żywać na tym Wierstoku, co mi ostał 
był wynieść długu arendowego; warowali 
mi to w zapisie swym, że sami tylko 
mieli t rzymać, nikomu niepuszczaiąc, ani 
pustoszyć, ani chłopów ubożać, tylko 
pożytki, sobie należące według inwenta
rza rewizorskiego biorąc przez lat trzy 
zupełne, począwszy od roku tysiąc sześć
set dwudziestego czwartego aż do roku 
tysiąc sześćset dwudziestego siódmego, 
którzy nie mieli tego swego prawa niko

mu spuszczać у nie mieli mocy tylko 
mnie, ieśliby się nie mnie podobało, tedy 
bym ia był im pieniądze wrócił. A iż 
ten Rogowski na szkodę moią zmówiw-

; szy się z iegomością panem Podlaskim, 
I nieprzyiacielem nioim, z wielkim ucią-
! żeniem poddanych iego w arendę spuścił, 
i sam dobrze połupiwszy poddane, na więk-
I sza ieszcze tych ubogich ludzi krzywdę, 
I iegomości panu Podlaskiemu puścił, bo 
i iegomość pan Podlaski te poddane gonił 
i na robotę do Niemierowa, którzy nie-
zwyczayne tam roboty odprawowali w 
Niemierowie, wmieście odległym, zwłasz
cza z sochami, z bronami, co nawięk-
sza, przez niedziel ki lka kopaiąc wały; 
wiec y stacie niesłuszną słudzy iego bra
li z wiadomością pana; a mało na tym 
maiąc, tenże iegomość pan Podlaski, 
sam dobrze tych chłopów nadpustoszyw-
szy, staw spuściwszy, puścił ich szwag
rowi swemu panu Jaroszu Oborskiemu, 
który do końca tę maiętuość spustoszył, 
złupił poddanych niemiłosierdnemi obec-
iiemi robotami у podwodami, goniąc ich 
do Dolubowa у do Drogiczyna, biorąc 
winy niesprawiedliwie u poddanych, a 
ci poddany nie byli powinni tylko robo-



tę dworną odprawować, a podwodę do 
targu. I tak ta arenda była zawarta z 
Rogowskim, dopiero teraz, nie będąc osiad
łym nigdzie ten Rogowski , że mi tak 
wielką szkodę uczynił y zkąd go patrzyć 
osiadłości iego nie wiem, ale o zarękę 
wedle zapisu iego chcę z nim czynie 

prawnie у o szkody poczynione podda
nym у w dworze у o grabieże poddanych 
wnoszę tę protestatią moią do xiąg na 
Rogowskiego y na małżonkę iego, pro
szę aby była przyięta. Ш т о есть при
нято и записано. 

1625 г. 
Изъ книги за 1625 г. стр. 695. 

84. Донесѳніе Берестейскаго вознаго о подачѣ двухъ позвовъ зѳмянину Каде-
чицковау. 

Въ этомъ донесении возный Токаревскій докла- j скѣ—онъ отдалъ крестьянамъ Калечицкаго, а 
дываѳтъ о способѣ передачи своихъ двухъ позывовъ второй—воткнудъ въ ворота его усадьбы, увѣдо-
земянину Калечицкоыу. Первый позывъ—явить- į ливши объ этомъ прислугу; въ самый же домъ 
ся въ засѣданіе Литовскаго трибунала пъ Мин- Į не вхоіилъ по случаю бывшей въ немъ заразы. 

Лѣта Божого Нарожёнья, тысеча 
шестьсотъ двадцать пятого , мѣсеца 
Августа деветнадцатого дня. 

Подчасъ небезпеченства отъ повѣтра, 
въ Берестыб, передо мною Теодоромъ 
Б украбою—подстаростимъ Б ерестейс-
кимъ,ставши наврадѣ енерадъвоеводства 
Берестейского Миколай Томковичъ Т о -
каревскій, реляцію свою очевисто при
зналъ и ку записанью до книгъ вра-
давыхъ подалъ въ тые слова: 

J a Mikołay . Tomkowicz Tokarzew-
sky—ienerał у woźny woiewodstwa Brzes
kiego, zeznawam tym moim kwitem ku 
zapisaniu do xiąg grodzkich Brzeskich, 
iż w roku teraźnieyszym tysiąc sześć
set dwudziestym piątym, miesiąca Augu
sta dnia ośmnastego, maiąc ia przy sobie 
stroną d w uch szlachciców, pana J a n a 
Wołkowyckiego a pana Piotra Tokarze w-
skiego, podałem pozwy swoie do sądu 
głównego trybunalskiego w. x . Lit . do 
Mińska na liście, w żałobie ziemienina 

woiewodstwa Brzeskiego pana W o y n y 
Okonoma у małżonki iegomości, miano
wicie w tych pozwach opisaną, na zie
mian woiewodztwa Brzeskiego, urodzo
nych iegomość pana Wasi l ia Kaleczyc-
kiego у małżonkę iegomości paniey Z o 
fii Kuropatnickiey Stanisławowey W o ł -
kowyckiey, na dzieci y potomky onych у 
opiekuny, które pozwy w iegomość pa
na Kaleczyckiego у małżonki iegomości, 
do dwora Rohackiego należącey, w do
mu poddanego ichmość na imie . . . . * ) 
położył у we wrota wiezdne wetknął 
у w tym domu mieszkaiącym ludziom у 
gospodarzowi obwołał у opowiedział у 
rozkazał, aby te pozwy do pana swego 
odnieśli, a w dworze Rohackim dla te-
gom tych niepołożył, iż się w nim za
powietrzyło. Drugi pozew położyłem у 
wetknąłem we wrota wiezdne dworu R o 
hackiego, ieymość paniey czeladzi у opo-

*) В * подлятинак« ими пропущено. 
16* 



wiedziałem, aby o tym pozwie wiedzieli. 
Te pozwy sprzeciwnym pozwie w dacie 
у we wszystkim są spoinie nieskrobany 
y niemazany, pisane po ichmość osób 
woźnych mianowanych, za którym, pozwy 
obieium stronam złożyłem rok w Mińsku 
przed sądem głównym trybunalnym w. 
x . L i t . , znać od poddanych tych pozwów 
za niedziel sześć w termin woiewodztwo 
to, które to się na tenczas będzie sądzi
ło na roku teraznieyszym tysiąc sześć

set dwudziestym piątym. Który ten móy 
kwit podania у położenia pozwów, nie 
mogąc przyznać w Brześciu dla powie
trza przed iegomość panem Teodorem 
Bukrabą—podstarościm Brzeskim przyzna
wani sam oczewiście do podparcia tych 
pozwów przed sądem głównym trybunal
skim w Mińsku. Pisań w Rochacach ro
ku у dnia niżey mianowanego. Которое-
жъ сознанье енерала помененого до 
книгъ врадовыхъ есть записано. 

1625 г. 
Мзъ книги за 1625 г., стр. 758—760. 

85. Жалоба урядника Блюковскаго на крестьянъ пана Льгчевича, которые из
били и изранили крестьянъ имѣнія Клюковичъ. 

Клюковскій урядникъ жалуется на крестьянъ | кой причины. При этой жалобѣ находится и 
пана Лычевича, что они избили до полусмерти j посвидѣтельствованіе вознаго. 
его крестьянъ и нѣкоторыхъ ограбили безъ вся- Į 

ЛѣтаБожогоНароженья тысечашесть-
сотъ двадцать пятого, мѣсеца Септем-
бра двадцать второго дня. 

Прислалъ на врадъ кгродскій Бере-
стейскій, до мене Теодора Букрабы — 
подстаі остего Берестейского панъ К а с -
перъ Вшеборовскій оповѣданье свое на 
письмѣ ку записанью до книгъ врадо
выхъ въ тые слова: 

Miłościwy panie urzędzie grodzki Brze
ski! J a Kasper Wszeborowski— sługa ie
gomości pana J a n a Raduckiego, urzę
dnik Klukowicki , opowiadam waszey mo
ści, iako urzędowi, na poddanego pana 
Abrama Łyczewicza na imie na Janka 
Misielewicza у syna iego Pawluka, iż 
ten pomieniony J anko Misielewicz z sy- i 
nem swym Pawlukiem y z inszymi po-! 

mocnikami swymi w roku teraznieyszym 
tysiąc sześćset dwudziestym piątym, mie
siąca Septembra iedynastego dnia, pod
danych pana mego imienia Klukowicz , 
na imie Pawła Rapo tę , J a śka Dudkę, 
Nauma Stanilewicza zTokarów, Jędrzeia 
woźnicy tak okrutnie pobili, poranili, że 
nie wiedzieć, będą li żywi, iakoż ten P a 
weł Rapota w kilka dni od tego zbicia 
umarł. P rzy którym boiu temu Naumowi 
wzięto y pograbiono pieniędzy złotych 
cztery, siermięgę za kopę litewską, czap
ka letnia kupiona za złoty, ubranie pro
ste za złoty. W a s z e mość proszę, aby 
to opowiedanie moie było do xiąg grodz
kich Brzeskich zapisano, 

i При которомъ оповѣданью тутъ же 
I ставши очевисто на врадѣ возиый вое-



водства Берестейского Андрей Залев-
скій квитъ свой реляційный на письмѣ 
ку записанью до книгъ врадовыхъ по
далъ въ тые слова: 

J a Andrzey Za lewsk i— woźny woie-
wództwa Brzeskiego, zezna wam tym mo
im kwitem, iż w roku teraźnieyszym ty
siąc sześćset dwudziestym piątym, mie
siąca Septembra szesnastego dnia, byłem 
wziętym w sprawie iegomości pana Jana 
Radzickiego od urzędnika iego pana K a 
spra Wszeborowskiego do imienia K l u -
kowicz, leżącego w woiewództwie Brze
skim. Tamże poddani iegomości pana Ra
dzickiego imienia Klukowickiego, na imię 
Paweł Rapota, okazał ran dwie na czele 
y na głowie у kołtun z głowy wyrwany, 
Jaśko Dudka okazał ran dwie w głowie 
krwawe у ręka prawa stłuczona .szko
dliwie, nie wiedzieć będzie li ręką wła
dał, Naum Stanielewicz okazał krzyż, 
ręce, nogi sinie pobite, Andrzey woźny 
okazał chrybiet sini zbity. Które to zbi
cie у zranienie swe mienili ci poddani 

j wzwyż mianowani być stałe w roku te-
I raźnieyszym tysiąc sześćset dwudzieste-
' go piątego, miesiąca Septembra iedyna-
stego dnia, od poddanego pana Abrama 
eŁyczewicza Tokarewskiego od Janka Mi-
sielewicza у syna iego Paw ?luka у po
mocników ich w siele Tokarach. G d y wy
szli z karczmy od poddanego pana Krzysz
tofa Tokarzewskiego od Siemiona, tamże 
na dobrowolney drodze przeiąwszy ten 
Misiel z synem, z żoną y z pomocnikami 
swymi ich pobili, poranili. A przy oka-
zowaniu ran byli stroną szlachtą A n 
drzey Zalewski a pan Matfiey Sakorski. 
Czego ia woźny będąc świadom w tey 
sprawie, dałem ten móy kwit zeznania 
mego ku zapisaniu doxiag grodzkich Brze
skich pod moią pieczęcią z podpisem rę
ki mey y z pieczęćmi strony szlachty 
przy mnie będącey. Pisań roku miesiąca 
у dnia zwyż mianowanego. Которое-жъ 
то сознанье возного помененого до книгъ 
врадовыхъ есть записано. 

1612 г. 
Шзъ книги за І< 12—1617 г. стр. 170. 

86. Протѳстъ Брестскаго бурмистра Емильяна Самсоновича противъ Матвея Бер-
нацкаго о неправильномъ доносѣ послѣдняго, будто онъ Илія Самсоновичъ 

избилъ его въ собственномъ домѣ. 

Лѣта Божого Нароженья тысеча Į свое на ниеьмѣ ку записанью до книгъ 
шестьсотъ дванадцатого, мѣсеца А и р ѣ - Į врадовыхъ въ тые слова: 
ля осьмого дня. i Милостивый пане цодстароетій! 

Передо мною Прецлавомъ Горбок- ! Якомъ теперь взялъ ведомость съ 
скимъ—стольникомъ и подстаростимъ j книгъ кгродскихъ, ижъ въ невинности 
Верестейскимъ, ставши на врадѣ панъ моей слуга, ясновельможного пана Льва 
Омельннъ Самсоновичъ— бурмистръмѣ- Сапѣги—канцлера великого «нязства 
ста Берестейского, подалъ оповѣданье Литовского, панъ Матвей Бернацкій 



внесъ на мене протестащю свою, яко 
бымъ мѣсяца Априля пятого дня, року 
тысеча шестьсотъ двенадцатого, я на не
го въ дому своимъ словы таргатисе и 
до корда лорывати мѣлъ, а такъ, ижъ 
то учинилъ^ вижу кгволѣ тому чолови-
кови умысльне, который оного въ домъ 
мой съ посланцомъ слугою своимъ за-
слалъ, обельженье и раны мнѣ задав
ши, хотечи то ляда яко загомонить, 
што никгды, яко въ нротестаціи 
своей мянуетъ, не тылько абымъ я 
тамъ, гдѣ мнѣ не належитъ и не маю
чи прому въ арендарской жидовской 
сторонѣ на Бугу перевозить подеймо-
ватьсе обецовалъ, альбо словы и до бро
ни торгатьсе мѣлъ, въ .чимъ невин
ность свою на кождымъ мѣстцу выве
сти готовъ будучи, кгдыжъ ани то речь 
есть подобна, абымъ я , чоловикъ убо-
гій въ дому своимъ трезвымъ будучи 

и успокойнымъ, безъ жадной брони, а 
што венкшая, а теперь свижо на дру
гой день тотъ урядъ бурмистровскій 
на собѣ носечи, такъ спросне, яко ме
не удаетъ поступовать мѣлъ, ставечисе 
кождому такъ, яко доброму годитъ, лечъ 
ижъ и то не самого словы пана Бер-
надкого, але того, который его до то
го привелъ и черезъ три дни въ Бе -
рестью забавилъ подъ покрывкою звы-
клою застаралою практикою, въ чомъ 
яко тотъ, который то сиравилъ • самъ 
зостать муситъ; прето ку показанью 
невинности .моей и обележенья своего 
тамъ. гдѣ будетъ належало, противъ 
тому таковому отнесенью на урядѣ ва
шей милости ренрогестуюсе и прошу, 
абы та протестація моя до книгъ уря-
довыхъ записана была. Ш т о есть за
писано. 

1629 г. 
Язь книги за 1629 г., стр. 61—62. 

87. Жалоба земянина Ивана Яновицкаго на земѳнина Николая Выриковскаго 
о томъ, что крестьяне послѣдняго въ Кобринской пущѣ убили лошадь прина

длежащую крестьянину Яновицкаго, 

Лѣта Божого Нарожёнья тысеча 
шестьсотъ двадцать девятого, мѣсеца 
Февраля девятого дня. 

Прислалъ на врадъ кгродскій Бере-
стейскій, до мене Теодора Букрабы, под
старостего Берестейского, земенинъ го-
сподарскій воеводства Берестейского 
панъ Яновицкій оповѣданье свое на 
письмѣ ку записанью до кингъ врадо
выхъ въ тые слова: 

Милостивый пане ураде кгродскій Бе-
рестейскій. Я Я н ъ Яновицкій, земенинъ 

воеводстваБерестейского оповѣдамсе ва
шей милости, яко врадови, въ кривдѣ и 
што дей подданого своего Именинского, 
лежачое маетности у воеводствѣ Бере
стейскомъ, на име Ивана Костюковича, 
мѣшкаючого у селѣ моемъ Именинѣ, 
яко тотъ подданый мой Иванъ Костю-
ковичъ мнѣ даетъ справу, на пана М и 
колая Вырыковского, что кгды подда
ный мой вышейменованый ѣздилъ по 
дрова собѣ до пущи короля его мило
сти староства Кобринского, они, у пи в-



шися у песочника, на имс Еромы Го-
дуновича, и уѣхавши у пущу наврочи-
ще, называемое Сосново, и поставивши 
клячу свою зъ саньми на дорозѣ, гдѣ люде 
дрова возятъ, а самъ тотъ подданый 
мой Годишевскій оподаль отъ клячи у 
пушу на опосли и подле клячи подда
ного моего дерево подле тое дороги под-
рубилъ и на клячу подданого моего спу-
стилъ, которую клячу подданого моего 
вышейменованого шерстью половую, 
вупленую за семь копъ грошей Ли
товскихъ, ікеребную, деревомъ нанолъ 
на иоеерединѣ неребилъ. Отъ кото

рого перебитья на томъ же мѣстду за-
разъ издохла року теперешнего тысе
ча шестьсотъ двадцать девятого, мѣся-
ца Генваря двадцать семого двя. То 
все учинилъ ку шкодѣ моей и подда-
ному моему вышейменованому. О ко
торую шкоду— забитье клячи подданого 
своего хотечи зъ нимъ паномъ Выри-
ковскимъ правомъ чинить, прошу абы 
сее оповѣданье мое до книгъ вашей ми
лости врадовыхъ кгродскихъ Берестей
скихъ принято а записано было. Ш т о 

! есть записано. 
I 

1629 г. 
І з ъ книги за 1629 год*, стр. 163—164. 

88. Жалоба земенина Пришихотскаго о побѣгѣ изъ его селъ Хожичей и Во-
левъ въ Вѣльскомъ повѣтѣ двухъ его крестьянъ съ семействами и имущества-

ми. Тутъ же находится и посвидѣтельствованіе вознаго. 

Лѣта Божого Нарожёнья 1629, мѣсе- ; 
ца Марца Я дня. į 

Послалъ на врадъ кгродскій В е р е - j 
стейскій, до .мене Теодора Букрабы, 
подстаростего Берестейского, земянинь 
господарскій воеводства Берестейско
го, панъ Басиль Пришихостскій, оновѣ-
даньо свое на нисьмѣ ку записанью до 
книгъ въ тые слова: 

Милостивый на не у раде кгродскій 
Берестейскій! Опокѣдамее вашей мило
сти моимъ мидостивымъ паномъ, ижъ 
року теперешнего тысеча шестьсотъ 
двадцать девятого, мѣееца Февраля 
двадцать второго дня, зъ четверга на 
пятницу, у ночи пошли прочь два под
даныхъ мои>:ъ отчизныхъ, нѣтъ вѣдо-
ма зъ яких'ь лричинъ, любо тежъ ихъ 
кто ныкотилъ аъ села моего Хомичъ , 

одинъ подданый на имс Иванъ Ярмо-
новичъ. зъ жоною, зъ дѣтьми, то 
есть, сыновътри, а дочокъ двѣ, зъ во
лами, съ конемъ, зъ быдломъ и зо 
всею маетностью рухомою, которое 
быдло не мало: a другій подданый зъ 
села Вольки, на нме Ярмошъ Кипща, 
также зъ жоною, зъ дѣтьми, то есть, 
сыновъ два, дочка одна, зъ волами, зъ 
быдломъ и зо всею маетностью рухо
мою. лежачимъ тымъ моимъ ееломъ обу-
двомъ у нокѣтѣ Берестейскомъ. Кождый 
зъ нихъ вышменонаный мѣшкалъ на 
иолово.іоку земли, о которыхъ я жад
ное вѣдомости мѣть не моту, куды се 
обернули, и прошу, абы тое мое опо-
вѣдаиье для часу пришлого до книгъ 
кгродскихъ Берестейскихъ было при
нято и записано. 



— 128 — 

При которомъ оповѣдань"ю тутъ же 
ставши на врадѣ возный Берестейскій 
Грегорей Лесковскій квитъ свой при-
'зналъ и ку записанью до книгъ подалъ 
въ тые слова: 

Я Грегорей Лясковскій, возный во
еводства Берестейского, будучи мнѣ 
узятому на справу пана Василья При-
шихостского, до имѣнья его до При-
шихостъ, до села Хомичи , до села Воль-
ки, лежачимъ тымъ обудвумъ селомъ 
у повѣтѣ Берестейскомъ, дня двадцать 
четвертого Февраля, року шестьсотъ 
двадцать девятого, а маючи я при собѣ 
стороною шляхтою пана Яна Яблон
ского и пана Я н а Пухальского, тамъ же 
оказалъ мнѣ у тыхъ обѣюхъ селахъ 
вышменованыхъ панъ Василей При-
шихостскій у селѣ Хомичахъ пустку 
одну на половолоку, а у другомъ селѣ 

Вольцѣ другую пустку, также на по
ловолоку стоячую, у которыхъ то пуст-
кахъ я возный зъ стороною никого не 
засталъ, и повѣдилъ панъ Пришнхост-
скій, ate съ тыхъ обѣюхъ пустокъ ха-
лупъ два подданыхъ прочь пошли, нѣтъ 
дей вѣдома гдѣ, если тежъ ихъ кто 
выкотилъ, на име Иванъ Ярмоновичъ 
и Ярмошъ Кипша, и зъ ихъ жонами, 
зъ дѣтьми и зо всею маетностью ру-
хомою. А такъ я возный въ той спра-
в ѣ , чого будучи свѣдомъ, и штомъ елы-
шалъ и видалъ, даломъ пану' Басилью 
Прншихостскому сесь мой квитъ роля-
ційный ку записанью до книгъ кгрод
скихъ Берестейскихъ. Писанъ року, 
мѣсеца и дня вышписаного. Которое 
то оиовѣданье возного помененого есть 
до книгъ записано. 

1629 г. 
Ізъ княги за i 629 г. стр. 168—169. 

89. Жалоба земянина Костюшки Сехновицкаго о побѣгѣ крестьянина съ сѳ-
мейсткомъ и имуществомъ, и посвидѣтельствованіе вознаго-

ЛѣтаБожогоНароженьятысеча шесть
сотъ двадцать девятого, мѣсеца Марца 
четвертого дня. 

Передо мною Теодоромъ Букрабою— 
подстаростимъ Верестейскимъ, поста-
новившисе очевисто на врадѣ земянинъ 
господарскій воеводства Берестейского 
его милости панъ Ярошъ Костюшко 
Сехновицкій, оповѣданье свое на пись-
мѣ ку записанью до книгъ врадовыхъ 
подалъ въ тые слова: 

Милостивый пане ураде кгродскій Бе -
рестейскій! Я Я р о ш ъ Костюшко Сехно-
вицкій вашей милости се оповѣдаю и 

до вѣдомости доношу, ижъ року тепе
решнего тысеча шестьсотъ двадцать 
девятого, мѣсеца Февраля двадцатого 
дня, подданый мой вѣчистый н§ име 
Демьянъ Пекачовъ, зъ жоною и зъ дѣть-
ми и тещею, зъ маетности моей имѣнья 
Каменя за много се запомогши до взятья 
вѣдомости за чіимъ выкочевомъ прочь 
пошелъ и мене, пана своего, здрадилъ 
a нѣкоторую маетность, яко ми далъ 
справу тивунъ мойКаменскій, ижъ быдло 
того збѣга моего въ селѣ Каменю добръ 
въ воеводствѣ Берестейскомъ,спольномъ 
зо мною лежачомъ у подданыхъ его ми-
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лости пана Ивана Верещаки, Игната 
Матеевича, Трохима Троцковича ви-
дѣлъ и посылаломъ до его милости 
пана Ивана Верещаки, просечи о ви-
жа; абы тое быдло на тую маетность 
отшукатъ могъ. Н а што панъ Вереща-
ка не призволилъ и вижа до подданыхъ 
своихъ дати не хотѣлъ. А такъ я, хо-
течи того збѣга правне доходить и 
тыхъ маетностей, быдла у подданыхъ 
пана Верещачиныхъ поискивать, про
шу, абы оповѣданье мое до книгъ бы
ло принято и записано. 

При которомъ оповѣданью тутъ же 
ставши на врадѣ и возный воеводства 
Берестейского Фидонъ Отромецкій, 
квитъ свой реляційный очевисто при-
зналъ и ку записанью до книгъ врядо-
выхъ подалъ въ тые слова: 

Я Филонъ Остромецкій—возный вое
водства Берестейского сознаваю симъ 
моимъ квитомъ, ижъ року теперешне
го тысеча шестьсотъ двадцать девято
го, мѣсеца Февраля двадцать третяго 
дня, маючи я при собѣ стороною двохъ 
шляхтичовъ, пана Ѳедора и Ярмогена 
Остромецкихъ, быломъ взятый на спра
ву его милости пана Яроша Костюшка 
Сехновицкого, доимѣиьяКаменя. Тамъ 
же мною вознымъ оказовалъ пустки 
подданого своего Демьяна, который отъ 
его милости, нѣтъ вѣдома за чіимъ вы-

коченьемъ, прочь пошолъ, якожъ мило
стивый панъ Костюшко, при томъ 
повѣдалъ, же на сесь часъ у подданыхъ 
пана Ивана Верещаки быдло того збѣ-
га есть, меновите въ томъ же седѣ К а -
меню, у Игната Матеевича, у Трохима 
Троцковича, въ чомъ я возный за по-
сланьемъ его милости пана Костюшка, а 
съ повѣсти тивуна, ѣздиломъ до подда
ныхъ его милости пана Верещачиныхъ 
и пытал омъ: естьли бы што у себе въ 
маетности того збѣга мѣли? Тамъ же на-
первей Игнатъ Матеевичъ повѣдилъ 
мнѣ и сторонѣ, жемъ я купилъ у то
го земянина, передъ пойстемъ его прочь, 
вола червоного тутъ у селѣ, а Троцко-
вичъ Трохимъ также се призналъ , 
ж е купилъ у тогожъ збѣга вола у м ѣ -
стѣ Кобриню на торгу. З а которымъ 
то оказаньемъ лицемъ его милость панъ 
Костюшко до маетности того збѣга и 
до вьшроваженья отъ тыхъ же подда
ныхъ пана Верешачиныхъ быть розу-
мѣетъ. Про то я возный, штомъ видѣлъ 
и слыіпалъ, даю сесь мой квитъ реля-
ційный съ печатью моею и за печать
ми стороны шляхты, при мнѣ будучое, ку 
записаню до книгъ кгродскихъ Бере
стейскихъ. Которое-жъто оповѣданье и 
возного помененого сознанье до книгъ 
врадовыхъ есть записано. 

17 



1629 г. 
ізъ книге за 1629 годъ, стр. 175—176. 

во. Посвидѣтѳльствованіе вознаго о рааграбленіи дома зъ сѳлѣ Старой Волѣ 
и вахватѣ крестьянина съ семействомъ вооруженными людьми князя Огинскаго. 

Лѣта Б ожогоНарожен ья тысеча шесть
сотъ двадцать девятого, мѣсеца Марца 
четвертого дня. 

Передо мною Теодоромъ Букрабою— 
подстаростимъ Верестейскимъ, ставши 
очевисто на врадѣ енералъ Александеръ 
Церанскій, квитъ свой призналъ и ку 
записанью до книгъ врадовыхъ подалъ, 
въ тые слова: 

Я Александеръ Церанскій, енералъ во
еводства Берестейского, сознаваю тымъ 
моимъ реляцыйнымъ квитомъ, ижъ ро
ку, теперешнего тысеча шестьсотъ двад
цать девятомъ, мѣсеца Февраля двад
цать второго дня, былемъ взятый на 
справу отъ пана Андрея Кролевского— 
арендара Старовольского до маетности 
его милости пана Я н а Старовольского, 
до Старой Воли, у воеводствѣ Берестей
скомъ дежачое. Которымъ мною ене-
раломъ и стороною шляхтою, на тотъ 
часъ при мнѣ будучою, паномъ Лука-
шомъ Кругельскимъ а паномъ Стани-
славомъ Терпиловскимъ, скликавши ти-
вона и мужиковъ того села, обводидъ 
и указывалъ въ томъ селѣ Старой Во
ли хату и клѣти двѣ, свѣжо спустошо-
ные, также и въ клуни збоже, въ 
сѣннику сѣно знать свѣжо выбраное. 
У которыхъ клѣтехъ пробое свѣжо по-
сѣчоные и двери повыкиданые. И то пе
редо мною енераломъ и передъ сторо
ною шляхтою тотъ панъ Кродевскій, 
также тивонъ и подданые згодне по-
вѣдили, же тое спустошенье тое хаты, \ 

кдѣтей и клуни стало се за насланьемъ 
кгвалтовнымъ на тое село отъ его ми
лости князя Самуеля Окгинского съ 
повѣтуВолковыйского, зъ маетности его 
милости Кропивнице, чоловѣка до киль-
кадесятъ ѣздно и зъ возами гарма-
тно, зъ стрѣльбою, съ нонедѣлку прош
лого на вовторокъ, въ ночи праве въ 
первоспы, которые наѣхавши, окрикъ 
учинили, стрѣльбу отпустили зъ руч-
ницъ, изъ села всихъ людей выстра-
шили, а тую хату оступивши, того чо-
ловѣка, што въ ней мѣшкалъ, подда
ного его милости пана Я н а Староволь
ского, найме Ждана Андріевича, зъ жо-
ною зъ дѣтьми, зе двѣма сынами и съ 
чотырма дочками, отчичами власными, 
зо всимъ спратомъ, што одно было, 
коней двое, воловъ два, коровъ двѣ, под-
тѣлковъ два, свиней, гуси, куры, збо
же, сѣно и кгрошей повѣдали, вѣдо-
мостью дей нашою копъ кольконадцать 
мѣлъ, што тотъ тивонъ Макаръ и под
даные того села такъ его милости па
на Старовольского, яко и пана Онихи-
мовского, которые въ томъ же селѣ 
мѣшкаютъ, згодне о томъ кгвалтѣ и на-
ѣханью и забранью того Андрея зо 
всимъ спратомъ домовымъ, передомною 
енераломъ и передъ стороною шляхтою 
ловѣдили, же такт, а ни иначей тотъ 
кгвадтъ се сталъ ч и тое спустошенье 
тое хаты и знаки за тымъ кгвалтов
нымъ наѣздомъ сталое высповѣдали и 
того дей подданого пана Старовольско-
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го съ тымъ усимъ на возы забравши, 
до его милости князя Окгинского, до 
Кропивнице, маетности его милости, 
въ повѣтъ Волковыскій отвезли и от-
провадили. А такъ я енералъ, за пока-
заньемъ ихъ, . тые знаки огледавши, 
штомъ видѣлъ и слышалъ, на то даю 
сесь мой квитъ и сознаваю ку запи

санью до книгъ кгродскихъ Берестей
скихъ, за печатью и съ подписомъ ру
ки моее, и за печатьми стороны шлях
т ы , на тотъ часъ при мнѣ будучое. 
Писанъ року, мѣсяца и дня звышме-
нованого. Которое-жъ то енерала, поме» 
неного сознанье до книгъ врадовыхъ 
есть записано. 

1629 г. 
Изъ кнвги за 1629 г., стр. 180—181. 

91. Жадоба земянина Бенедикта Новицваго о побѣгѣ двухъ крестьянъ его съ 
семействами и со всѣмъ имуществомъ. 

ЛѣтаБожогоНароженьятысеча шесть
сотъ двадцать девятого, мѣсеца Марца 
пятого дня. : 

Прислалъ на врадъ кгродскій Бере-
стейскій, домене Теодора Букрабы—под
старостего Берестейского, земенинъ го-
сподарскій воеводства Берестейского его 
милость панъ Бенедиктъ Новицкій опо-
вѣданьесвое на письмѣ ку записанью до 
книгъ врадовыхъ въ тые слова: 

Mości panie urzędzie grodzki Brzescky! 
J a Benedykt Nowicky opowiadam у do
noszę to do wiadomości wam urzędowey, 
iż w roku teraznieyszym tysiąc sześćset 
dwudziestym dziewiątym, miesiąca Febru
ary! z dnia dwudziestego piątego przeciw
ko dnia dwudziestego szóstego, w nocy, 
niewiedzieć, iakiś nieprzyiaciel móy, bez 
bytności na ten czas raoiey w imieniu 
W domu moim Worotyniczach, w woie
wództwie Brzesckim leżącym, podiechaw-

szy złodzieyskim nocnym obyczaiem pod 
domy moych dwuch oyczystey maiętności 
mey,wyżeymianowaney w Worotyniczach 

j mianowicie Pietruka Dudkę a G a w r y ł a 
f Brycewiczów wykocił у wyprowadził z 
żonami, z dziećmi ich у ze wszystką ma-
iętnością ich, z bydłem rogatym у ma
ł ym у ze wszystką ruchomością, którey 
maiętności rachuiąc na złotych trzysta 
z nimi wykoczoną у wyprowadzoną. A 
niewiedząc na ten czas ia, iaki by to nie
przyiaciel móy uczynić miał, do którego 
by mi prawo służyło, pilnie proszę, aby 
to opowiadanie moie do xiąg urzędowych 
przyięte у zapisane było, żebym potym 
wziąwszy pewną wiadomość o tych zdray-
cach poddanych moich zwysz mianowa
nych, do kogo mi tor prawa pospolitego 
ukaże, snadnieyszy przystęp mieć mógł. 
Которое-жъ то помененое оповѣданье 
до книгъ врадовыхъ есть записано. 

17* 
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1629 г. 

Ізъ квігш за 1629 г., стр. 193—194. 

92. Донѳсеніе вовнаго объ истребденіи пожаромъ домовъ и докужентовъ въ 
мѣстечкѣ Воинѣ, 

Возный Залютинскій свидвтельствуетъ о по- относящаяся къ поземельному вдадѣнію въ смеж-
ягарѣ, истребившемъ въ м. Воннѣ 17 домовъ и ныхъ помѣщпчьихъ имѣніяхъ в. кн. Литовскаго 
всѣ документы этого мѣстечка, т. е. королевскіе į и Польши, 
листы и привилегіп, а равно и другія бумаги, 

ЛѣтаБожогоНароженья тысеча шесть
сотъ двадцать девятого, мѣсеца Марца 
шестого дня. 

Передо мною Теодоромъ Букрабою — 
подстаростимъ Верестейскймъ, ставши 
очевисто наврадѣ возный воеводства Бе
рестейского, Иванъ Залютынскій, квитъ 
свой редяційный призналъ и ку запи
санью до книгъ врадовыхъ кгродскихъ 
Берестейскихъ подалъ въ тые слова: 

J a Iwan Zalutyński— woźny woiewódz-
twa Brzeskiego, ^eznawam tym moim 
kwitem reiacyinym, iż w roku terazniey
szym tysiąc sześćset dwudziestym dzie
wiątym, miesiąca Marca pierwszego dnia, 
maiąc przy sobie stronę szlachty, pana 
Andrzeia Kopińskiego a pana Piotra Prze-
galińskiego, byłem w sprawie mieszczan 
króla iego mości w mieście Wohiniu na 
oglądanie domów pogorzałych, gdzie za 
okazaniem Jana Panasikowicza, na ten 
czas burmistrza, y radziec Woińskich у 
sąsiad iego mieszczan tamecznych, wi
działem na placach ulicznych na prze
ciwko kościoła Woińskiego w rynku do
mów siedmnaście ze szczętem pogorza
łych. Tamże przede mną woźnym uskar
żał się mianowany burmistrz z sąsiady 
swymi у ze wszystkim domówstwem sam 
pogorzał у oni z nim, że ledwie sami 

z duszami po wybiegali, prawie w pierwo-
spy w nocy, tak z dopuszczenia Bozkie-
go, ieśli przez złego człowieka zapaleni 
byli , zaczym nie mogli nic wyratować. 
A co nay większa uskarżali się, iż im zgo
rzała skrzynia miescka z sprawami u 
mianowanego burmistrza, w którey byli 
listy przywileia na ograniczenie tego mia
sta Woyn ia z różnymi pogranicznikami, 
przyległymi tak od Korony Polskiey, ia
ko у do wielkiego xiestwa Litewskiego, 
to iest, od panów Branickich, od Suchey 
W o l i , także od dzierżawy Parcowskiey 
у od panów Kopińskich, na zamianę grun
tów, na uroczyszczach: na Chmielinie, 
Poszkaradę, na Ramysku aż do granic 
Militanowskich; do tego pogorzeli listy 
od królów ich mości, dane na wybieranie 
czynszów у poborów, panu woytowi ta-
moszniemu у burmistrzowi należące, у 
regestra rewizorskie, x i ę g i , w które 
mieszczanie zastawy zapisowali у inne 
potoczne sprawy у innych niemało listów, 
obligów; tak też ducta, które wyięte byli 
z metryki króla iego mości, którymi bro
niono od dawnych czasów granic Woiń
skich, у list zastanowiony starostą Łukow
skim od granic Branickich Ustczeskich, 
że nie miało być żadne rozgraniczenie 
między tymi maiętnościarai z Woyniem 



aż do rozgraniczenia Korony z wielkim z podpisem ręki шеу y z pieczęćmi szla-
xiestwem Litewskim. A tak ia woźny, checkimi roku у dnia zwysz pisanego, 
zwysz mianowany, z szlachtą, przy mnie Которое-жъ то сознанье возного поме-
będącą , com widział у słyszał, dałem неного до книгъ врадовыхъ кгродскихъ 
ten swóy kwit relacyiny ku zapisaniu do ; Берестейскихъ есть записано, 
ziąg grodzkich Brzeskich, z pieczęcią у 

1629 г. 
ИЙ% квнги за 4629 г., стр. 244—245. 

93. Жалоба земянина Ивана Жардецкого на земянина Павла Одинца, который 
самъ лично, вмѣстѣ съ крестьянами своими избилъ и изранидъ крестьянъ Жар

децкого. 

ЛѣтаБожогоНароженья тысечашесть-
сотъ двадцать девятого, мѣсеца Марца 
шестьнадцатого дня. 

Прислалъ на врадъ кгродскій Бере-
стейскій, до мене Теодора Букрабы — 
подстаростего Бересгейского, земенинъ 
воеводства Берестейского панъ Янъ Зар-
дёцкій оповѣданье свое на письмѣ ку 
записанью до книгъ врадовыхъ въ тые 
слова: 

Mości panie urzędzie grodzki Brzeski! 
J a Jan Zardecki— ziemianin woiewódz-
twa Brzeskiego żałośnie opowiadam przed 
waszą mością, iako urzędem, za daniem 
mnie sprawy poddanych moich zastaw
nych Kuplińskich ze wsi Podlesia, dóbr 
w woiewództwie Brzeskim leżących, na 
imie Lukianą Kuryłowicza, Olexia Sie-
mienowicza у W a ś k a C z y ż a , na ziemia
nina i . kr. mości woiewództwa Brzeskie-; 
go, na pana Pawła Odyńca o t y m , iż 
pan Odyniec, nieoglądaiąc nic na winy, 
w prawie opisane, znieważaiąc pokóy pra
wa pospolitego, w roku teraźnieyszym 
tysiąc sześćset dwudziestym dziewiątym, 
miesiąca Marca trzeciego dnia, przeiąw-
§ » l pomicnionych poddanych moich na 

drodze dobrowolney, iadących do chru
stów ich własnych na błotach, tamże 
bez dania od nich oneinu żadney przyczy
ny niewinnie pobił, posiekł, szkodliwie 
poranił, że ieden poddany móy Olexiey 
Siemienowicz szkodliwe rany od samego 
pana Odyńca pociskiem iego siekierą 
w krzyż, żebra dwie przecięte, odniósł 
у nie wiem, ieśli żyw będzie; o co chcąc" 
z nim prawnie czynić proszę, aby to opo
wiadanie moie do xiąg grodzkich Brze
skich .przyjęto у zapisano było. 

При которомъ оповѣданью, тутъ же 
ставши наврадѣ возный воеводства Б е 
рестейского Григорій Лѣсковскій, квитъ 
свой реляційный признадъ и ку запи
санью до книгъ врадовыхъ подалъ въ 
тые слова: 

J a Hrehory Laskowski— woźny woie
wództwa Brzeskiego zeznawam tym mo
im relacyinym kwitem, iż w roku tera
źnieyszym tysiąc sześćset dwudziestym 
dziewiątym, miesiąca Marca dwunastego 
dnia, maiąc przy sobie stronę szlaehię 
pana J a n a Ancutę a pana J a n a Sawic
kiego, byłem wzięty na sprawę od zie* 
пиавіпа i . . kr. mości woiewedatwa Brae* 



skiego iegomość pana Jana Żardeckiego, 
do imienia Kupliriskiego, dóbr w woie
wództwie Brzeskim leżących, do wsi 
Podlesia, na oglądanie poddanych iegomo
ści od pana Pawła Odyńca, w roku te
raznieyszym pobitych y posieczonych na 
dobrowolney drodze iadących do własnych 
chrustów na błota. Jakoż ia woźny za 
przyiechaniem do tey wsi Podlesia, do 
poddanego iegomości pana Żardeckiego, 
na inrieOlexia Siemienowicza. у za oka
zaniem onego ran, widziałem na tym Ole-
xiu ranę siekierą w krzyż z tyłu ciętą, 
że żebra dwa przeciętych y na Łukianu 
Kuryłowiczu okrutnie grzbiet sinie zbi
ty, spuchły, tak też na Waśku Czyżu 

1 grzbiet sinió zbity, spuchły. Które ter ra
ny stałe wyż mianowani poddani miano
wali przede mną woźnym od pana Pawła 
Odyńca zadane, o czym sżyrzey y podo-
statku na żaJobic iest opisano у dołożo
no. Jakoż ia woźny, com widział у sły
szał, dałem ten móy kwit zeznania me
go ku zapisaniu do xiąg grodzkich Brze
skich, z pieczęcią moią y z podpisem ręki 
mey, y z pieczęćmi strony szlachty, przy 
mnie będącey. Pisań w Kuplinie, roku, 
miesiąca 'y dnia zwyż pisanego. Кото
рое-жъ то оновѣданье и сознанье, воз
ного помененого до книгъ врадопыхъ 
есть записано. 

16,29 г. 
Изъ книги за 1629 годъ, стр. 513. 

94. Жалоба священника Телятицкой церкви Терентія Голадовскаго на земяни
на Ивана Красускаго и жену его о побояхъ, нанесенныхъ посдѣднѳю жѳнѣ свя

щенника и его дочери. 

Лѣта Божого Нарожёнья тысеча 
шестьсотъ двадцать девятого, мѣсеца 
Априля двадцать пятого дня. 

Прислалъ на врадъ кгродскій Бере-
стейскій, до мене Теодора Букрабы, под
старостего Берестейского, урожоный 
панъ Терентій Голадовскій оповѣдане 
свое на письмѣ ку записанью до книгъ 
врадовыхъ въ тые слова: 

Милостивый пане подстаростій Бере-
стейскій! Я Терентій Голадовскій, све-
щенникъ церкви Телятицкое, зъ вели-
кимъ а незноснымъ жалемъ моимъ опо-
вѣдаю се вашей милости, яко урадови, 
на пана Я н а Красуского и пани мад-
жонку его пани Кгдуховску Яновую 

Красускую о томъ, ижъ они, взявши 
передъ себе злый умыслъ, а якую не-

I слушную ненависть противно мене и 
малжонкн моее, людей имъ ничого не-
винныхъ, розныхъ часовъ прикрости 
битьемъ челедь мою и добытокъ мой, 
што все я , яко чоловѣкъ духовный, по
кою Божого прагнечи, мимо себе пу-
щалъ, и скромне то все отъ нихъ зно-
силъ. А видечи то они, ижъ ямъ де-
спектовъ своихъ, которые мнѣ выра-
жаютъ, понехаючи, яко чоловѣкъ П а 
на Бога боячій и спокойный, теперь 
знову въ року теперешнемъ тысеча 
шестьсотъ двадцать девятомъ, м*сеца 
Априля пятого дня,. въ небытности мо--
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ей въ дому мосмъ, на тотъ часъ, кгдымъ 
се набоженствомъ своимъ звыклымъ 
въ церкви забавилъ, тая пани Красу-
ская, зъ вѣдомостью и порлдньемъ мал-
жонка своего пана Красуского, съ па-
робками, слугами дворными и подда-
ными своими, сама пята, пришовши 
до дому моего, въ имѣнью Телятичахъ, 
воеводствѣ Берестейскомъ лежачомъ, 
и тамъ заставши въ дому малжонку 
мою на имя Настасію и дочку, безъ 
жадное причины кгвалтовне а немило
стиво кійми збили и змордовали съ ты
ми слугами своими и поддаными, ко
торыхъ они лѣпей сами имена вѣдаютъ. 
И кгдымъ я, взявши вѣдомость о та-
комъ кгвалтѣ и бою жоны и дочки своей 
самому пану Красускомуускаржалъ, гдѣ 
панъ Красускій мѣсто справедливости и 
самого мнѣзъ малжонкою своею, еще од-
повѣдь и похвалку на здоровье наше и 
маетность учинили, мовечи, ижъ не 
такъ тобѣ и жонѣ твоей еще отъ насъ 
будетъ, и тебе зъ жоною забьемъ и ма
етность всю огнемъ выпалимъ и коне-
чне тутъ коренитьсе не будешь. А такъ 
я , маючи великую кривду, кгвалтъ, от-
повѣдь отъ того пана Красуского и 
малжонки его, за которую не будучи 
беспечный и до остатка здоровья и ма
етности своее, а хотечи о то все зъ 
нимъ правне чинити, прошу абы тое 
оповѣданье мое было до книгъ принято 
и записано. Ш т о есть записано. 

При которомъ оповѣданью тутъ ж е : 
ставши на урадѣ и возный воевод
ства Берестейского МатФей Токаревскій 
квитъ свой реляцыйный иризналъ и ку 
записанью до книгъ врадовыхъ подалъ 
въ тые слова: 

Я МатФей Токаревскій, возмый вое_ 
водства Берестейского, еознаваю симъ 
моимъ квитомъ, ижъ въ року тепере-
шнемъ тысеча шестьсотъ двадцать де
вятомъ мѣсеца Априля шестьнадцатого 
дня, маючи при собѣ стороною двохъ 
шляхтичовъ, пана Томаша Скреднев-
ского а пана Я н а Липовского, съ ко
торыми былъ есьми взятый отъ еве-
щеника Телятицкого Терентія Голадов-
ского на огледанье зраненья малжонки 
Настасіи Ляховское и дочки его. Гдѣ 
за оказаньемъ, видѣлемъ на малжонцѣ 
свещениковой на твари рану синюю 
и на руцѣ правой надъ локтемъ рану 
синюю спухлую, а на дочцѣ его на 
плечахъ ранъ двѣ синихъ. Которое тое 
збитье свое меновали собѣ быть ста-
лое въ року теперешнемъ тысеча шесть
сотъ двадцать девятомъ, мѣсеца А п р ѣ -
ля пятого дня, отъ пани Яновое Кра
су ское, слугъ и подданыхъ ее за кгвал-
товнымъ найстьемъ зъ ведомостью 
ихъ самого пана Іірасуского и тотъ 
повѣдалъ свещенникъ, ижъ еще и от-* 
повѣдь на здоровье его, малжонки и 
маетность его учинилъ, кгды се ему 
скаржилъ, о чемъ ширей въ протеста
м и есть описано и доложоно,. А такъ 
я возный, штомъ сдышалъ и видѣлъ 
и о чогомъ добре свѣдомъ, даломъ тотъ 
мой квитъ съ печатью и съ подписомъ 
руки моее и съ печатьми стороны шлях
ты, при мнѣ будучое, ку записанью 
до книгъ кгродскихъ Берестейскихъ. 
Писанъ, року, мѣсеца и дня звышписа-
ного. Которое-жъ то сознанье возного 
помененого до книгъ врадовыхъ есть 
записано. 
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i629 г. 
Ізъ каиги за І629 г. стр. 867—869. 

95. Жалоба Флоріана Курейши урадника Льва Сапѣги на ураднива Адама Ко-
зловскаго о наѣздѣ посдѣдняго на село Сычи, израненье крестьянъ ж разог-

нанье ярмарки. 

Лѣта БожогоНароженья тысечашесть-
сотъ двадцать девятого, мѣсецаіюнясе-
мого дня. 

Прислалъ на.'врадъ кгродскій Берес-
тейскій, до мене Теодора Букрабы— 
подстаростего Берестейского, урожоный 
панъ Флоріянъ Курейша—слуга и на
местникъ ясневельможного его милос
ти пана Леона Сапѣги—воеводы В и 
ленского, гетмана великого князства] 
Литовского, Берестейского и Могилев-
ского, ижъ самъ отъ себе и именемъ 
подданыхъ его королевское милости 
ключа Рѣчицкого, оповѣданье свое на 
письмѣ ку записаню до книгъ врадовыхъ 
подалъ въ тые слова: 

Mości panie urzędzie grodzki Brzeski! 
J a Floryan Kureysza—sługa у namiest
nik iaśnie wielmożnego iegomości pana 
Leona Sapiehy—woiewody Wileńskiego, 
hetmana w. x . Li t . , Brzesckiego у Mo-
hilewskiego, wielkiego starosty Rzeczy-
ckiego, sam od siėbie у imieniem podda
nych i. k. mści klucza Rzeczyckiego, z 
sioła Syczów, na ymię Tymofiia Sinko-
wicza, Jarmosza Macieiewicza, Hryca 
Sołowicźa у S i ły Sołowicza, do wiado
mości waszmości urzędowey donoszę у 
protestuię się na urzędnika wielmożnego 
iegomości pana Alexandra Korwina G ą -
siewskiego—woiewody Smoleńskiego, sta
rosty Pińskiego у Wileńskiego, Szczyt-
nickiego, na ymię Adama Kozłowskiego, 
który nie poglądąiąc nic na srogośd pra
wa pospolitego, na pokaranie każdey swey 

woiey opisanego, a waruszaiąe pokóy 
į pospolity, który iegomość pan woiewoda 
1 Smoleński z iegomością panem woiewo
da Wileńskim panem moym у między 
poddanymi króla iegomości pana woiewo
dy Smoleńskiego uspokoyć у zastanowić 
raczyli , w roku teraznieyszym tysiąc 
sześćset dwudziestym dziewiątym, miesią
ca Juni i czwartego dnia, w dzień Prze-

Į nayświętszey Tróycy. russkiego święta, 
na kiermasz przyiechawszy, pomieniony 
pan Kozłowski , z synem swoim panem 
Andrzeiem Kozłowskim, z sługami у 
pomocnikami swemi do wsi Syczów, pod
danych i. k. mści. dzierżawy iegomo
ści pana woiewody Wileńskiego, pana me
go miłościwego, Syczewskich, imiony 
wyż mianowanych, z synem swym po-

I mienionym. z sługami у pomocnikami 
swemi, okrutnie posiekł у poranił, dru
gich płazami, szablami pobił у poranił 
у kiermasz rozegnał, gdzie z sioła ludzi 
myta niedawawszy, rozbieglisię у szko
dę w skarbie i. k. mści tym niemałą 
uczynili. Z którym urzędnikiem iego moś
ci pana woiewody Smoleńskiego panem 
Kozłowskim ku dowodzie sprawiedliwo
ści u iego mości pana woiewody Smoleń
skiego iego mości panu woiewodzie W i 
leńskiemu, panu memu miłościwemu, za-
chowuiąc wolne prawo, tę protestacyą 
moią do urzędu waszmość donoszę у 
proszę, aby przyięta у zapisana była. 

При которомъ оповѣданью тутъ же 
[ставши на врадѣ и возный воеводства 
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Берестейского Я н ъ Рожицкій, квитъ 
свой роляційньій очевисто призналъ и 
ку записанью до киигъ врадовыхъ по
далъ въ тые слова: 

J a J a n Rożycky—woźny woiewodztwa 
Brzeskiego zeznawam tym moim relacy-
nym kwitem, yż w roku teraznieyszym 
tysiąc sześćset dwudziestym dziewiątym, 
miesiąca Juni i szóstego dnia, maiąc ia 
przy sobie stronę dwuch szlachciców pa
pa P a w i a Kulnia a pana Hrehora Bo-
siackiego, z którą tą stroną szlachtą by
łem wzięty na sprawę od podstarościego 
Rzeczyckiego, sługi iaśnie wielmożnego 
iegomości pana Leona Sapiehy—woiewo-
dy Wileńskiego, hetmana w. x . L i t . , 
Brzeskiego у Mobilewskiego, wielmoż
nego starosty pana Floryana Kureyszy 
do folwarku Rzeczyckiego, tam że w 
tym folwarku, za okazaniem poddanych 
i . k. mści z sioła Syczów, na ymie na 
Jarmoszey Macieiowi widziałem na ręce 
prawey niżey łokcia rana szkodliwa cię
ta, na piecu lewym ran ciętych szkod
l iwych trzy, na Timoszu Sinkowiczu na 
ręce prawey na zapiaściu rana cięta, na 

Hrycu Sołowiczu widziałem w głowie 
rankę niewielką ciętą, ale że czapka by
ła, nieszkodliwie zranił, a na Sile Soło
wiczu widziałem na plecach ranę ciętą 
przez siermięgę у przez kaftan. Które 
te zbicie у zranienie swe poddany króla 
iegomości mienili być stałe w roku te
raznieyszym tysiąc sześćset dwudziestym 
dziewiątym, miesiąca Juni i czwartego dnia, 
za naiechaniem gwałtownym na wieś 
ych Syczę od urzędnika wielmożnego ie
gomości pana Alexandra Korwina G ą -
sie wskiego— woiewody Smoleńskiego, P i ń 
skiego у Wieliżskiego starosty, od pa
na Adama Kozłowskiego, syna iego, sług 
у pomocników iego, iako szyrzey y do-
stateczniey na protestacyi pana Kurey
szy iest opisano. I na to ia woźny z tą 
stroną szlachtą ku zapisaniu do x iąg 
grodzkich Brzeskich zeznania mego da
łem ten móy relacyiny kwit z pieczęćmi 
strony szlachty przy mnie będącey. P isań 
w Brześciu, roku, miesiąca у dnia zwyż 
pisanego. Которое-жъ то сознанье воз
ного помененого до книгъ врадовыхъ 
есть записано. 

18 



и. 
БРЕОТОЕАГО ПОДКОМОРСКАГО СУДА. 



1586 г. 
Изъ книги Брестскаго иодкоморскаго суда за 1584—1595 годы, стр. 51—55. 

1. Листъ короля Стефана, выданый подвоморіямъ, о разрѣшеніи спора между 
королевскими крестьянами и сосѣдними о поземельной собственности. . 

Лѣта Божого Нарожёнья 1586, мѣсе-
ца Марца 24 дня. 

З а власнымъ розсказаньемъ его ко
ролевское милости, пана нашого мило
стивого, черезъ листъ коммисейный, съ 
подписомъ руки его королевское мило
сти и за двѣма печатьми господарски-
ми, то-есть короля польского и вели
кого князства Литовского, до насъ обу-
дву подкоморихъ выданымъ, который 
листъ господарскій въ словѣ до слова 
такъ се въ собѣ маетъ: 

Stefan, z Bożey laski król polski etc. 
Urodzonym WacławowiUhrowieckiemu— 
Chełmskiemu, Mikołaiowi Pacowi— Brze
skiemu podkomorzym, wiernie nam mi
łym łaskę nasze królewską. Urodzeni, 
wiernie nam mili! Wyrozumieliśmy ze 
skarg poddanych naszych, że u Orecho-
wastarostwa Brzeskiego, dzierżawy wiel
możnego Ostafia Wołowicza— kasztelana 
Wileńskiego, kanclerza wielkiego xiestwa 
Litewskiego, Brzeskiego, Kobryńskiego, 
naszego starosty, także ze wsi Batczan, 

starostwa Liubomskiego, dzierżawy uro
dzonego Stanisława Krasickiego—oboźne-
go naszego, starosty Liubomskiego y Z o -
liemowskiego, że się ci poddani nasze 
z obu stron w grunty do tych przynale
żne wdzieraią, sianożęci у drzewa bartne 
odeymuiąc, zaczepki też, naiazdy, gwał
ty- у morderstwa między nimi dzieią, co 
my chcąc znieść у uspokoić * ) , 
o których wierze, baczeniu у w obwa
rowaniu rzeczy dzielności dobrze rozu
miemy, póki kommisarze główni z sey-
mu walnego ku rozgraniczeniu państw 
wysłani będą do tych praw zlecić, żeśmy 
umyślili , iakoż zliecami tym listem na
szym, one ku temu rewizory naszymi 
naznaczamy, rozkazuiąc, żebyście się po
rozumiawszy z sobą w tydzień po Trzech 
Królach w roku tym przyszłym albo ie-
śliby to na ten czas być mogło, tedy у 
inszy potym dzień pewny у czas nazna
czywszy dopomienionych wszy na to mie-
sce, o które różnica iest, społem ziachali 

• ) Въ йодашижхѣ пропуска. 
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у przyzwawszy obódwu stron dobrze się 
im przesłuchawszy у wywiedziawszy, rze
czy pewny o używaniu dawnym tych 
tam gruntów naszych od ludzi starych 
tamecznych przypatrzywszy się sami pil
nie, tym różnicę one zastanowiły у we
dług starodawnego używania znakami, 
iednak nie granicznymi, iako która wieś 
tego gruntu naszego pomienionego używać 
ma, oznaczyli; a strony krzywd, które 

sobie ci poddani naszy po ten czas y zobo-
pólnie poczynili, abyście sprawiedliwość 
słuszną, dostateczną у któraby się z pra
wem zgadzała uczynili . C o uczynicie wier
ność wasza z powinności swey dla łaski 
naszey. D a n w Grodnie, dnia dziewią
tego miesiąca Grudnia, roku Pańskiego 
1585, panowania naszego roku dziesią
tego. Stephanus rex. Z liecenia własne
go króla iego mości. 

1586 г. V 
.47 

Ізъ кннги Брестскаго подкоморскаго суда за 1584—1595 годи, стр. 51—55. 

2. Подкоморсвоѳ опредѣленіе по спорному дѣлу о границах* между Шатча-
нами и Орѣховцами. 

Лѣта Божого Нарожёнья 1586, м ѣ -
сеца Марца 24 дня. 

Передо мною Венцлавомъ Угровец-
кимъ—подкоморимъ Хелмскимъ, а пе
редо мною Миколаемъ Пацомъ—подко
моримъ земскимъ воеводства Берестей
ского, ревизорми отъ его королевское 
милости выслаными, точилася тая спра
ва нижейписаная въ розницахъ под-
даныхъ господарскихъ великого княз
ства Литовского, села Орѣхова съ под
даными господарскими Короны Поль- : 

^ ское, зъ села ПГацка, также тымъ, 
j Шатчаномъ зъ Орѣховцами при бытно-; 

сти на тотъ часъ зъ нами на той спра- į 
вѣ людей зацныхъ, зъ стороны Kopo- j 
ны Польское, его милости пана Якуба \ 
Слонковского, пана Станислава Сениц-
кого, пана Миколая Волчка, пана С т а 
нислава Х м ѣ л я и пана Якуба Добрин- j 
«кого—подстаростего Любомского; а з ъ ! 
стороны великого князства Литовско
го его милости пана Василія Горнов-

ского— судьи кгродского Берестейского, 
пана Василья Кирдея Гречины—писа-
ра земского Пинского и пана Григорья 
Кулня Ходиницкого—писара подкомор-
ского Берестейского, пана Олекшого 
Рожчича Зберозского и пана Олек-
сандра Стокарского и возного гіовѣ-
ту Берестейского *) Пресмыцкого. На-
первей жаловалъ передъ нами инстик-
гаторъ его королевское милости вели
кого князства Литовского панъ Я н ъ 
Каменецкій, именемъ подданыхъ госпо
дарскихъ староства Берестейского вель
можного пана его милости пана Оста -
фія Воловича— пана Виденского, канц
лера в. кн. Литовского, старосты Б е 
рестейского иКобринского, зъсела О р ѣ -
хова, на име С а я Кунечича, Гриня а 
Олисея Желевичовъ, Климка Сергуно-
вича, и отъиншихъ потужниковъ ихъ , 
на всихъ подданыхъ господарскихъ зъ 

*) Пропущено в и н . 
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села Ш а ц к а , староства Любомского, съ 
Короны Польское, державы вельможно
го его милости пана Станислава Кра-

ставши зъ нами на концу озера Орѣ-
ховского, отъ Песца, отъ гайку Березо
вого, отъ краю могло быть съ четверо 

сицкого—обозного его королевское ми- ' стрѣленья, оповѣдалисе, ачъ кольвекъ 
лости, старосты ЛюбомскогО и Боле- j дей зъ озера вземши теперь пету гра-
мовского о томъ, ижъ дей тые Шатча- > ницы зачинаютъ, але дей тамъ еще 
не, невѣдати для которое причины, ча- j далей заозеромъ, отъ бору, врочищомъ 
стокроть способляючисе всѣ сполне съ j отъ Кобрылки, граница Коронѣ поль-
помененымъ паномъ Якубомъ Добрин- ! ской зъ князствомъ Литовскимъ быти 
скимъ— подстаростимъ Любомскимъ и ! маетъ. Але ижъ дей тамъ еще неневно, 
зъ иншими многими помочники своими i прето вземши пету границы зъ самого 
и зъ розными бронями на властный j Озера, шли просто озсромъ Орѣховскимъ 
кгрунтъ ихъ Орѣховскій, за границу ста-1 до4* болота, которое надъ озеромъ,. а 
родавную, ихъ дей самыхъ бьютъ, мор- j тымъ болотомъ до рову, который ко-
дуютъ и кгвалты, бои, грабежп имъ į панъ отъмлынца Орѣховского для спа-
чинятъ, жита на поляхъ побиваютъ и ; данья воды у возеро, менуючи по пра-
палятъ, боры, сѣножати и дерево борт- ! вѣ усе кгрунты Короны польское, а по 
ное забираютъ, ку великой кривдѣ и j лѣву великого князства Литовского, ку 
шкодѣ ихъ. А зъ стороны подданыхъ \ Орѣхову онымъровомъ и болотомъ, при-
господарскихъ Шатчанъ, при бытно- į вели просто дорѣчки и ку млынцу О р ѣ -
сти ихъ самыхъ, иодстарбстій Любом-! ховскому, оставуючи млынецъ по пра-
скій панъ Якубъ Добринскій и панъ *) į вѣ у кгрунтъ ПІацкій коронный, ипо-
Бродовскій, менуючи тѣжъ отъ О р ѣ - j вѣдили, ачъ кольвекъ дей млынецъ 

Орѣховскій, але кгвалтомъ побудованый ховцовъ Шатчаномъ въ забиранью бо
ру, сѣножатей и дерева ихъ бортного, на кгрунтѣ Шацкомъ, бо дей про мы-
черезъ границу ихъ деи стародавную, j ту на томъ ставку отъ соли и иншихъ 
кривды, грабежи и шкоды не малые, до- į речей купецкпхъ до Любомля бирано 
мовялисе, абы имъ первей границу вы
водити сказано. A Орѣховцы также 
первей границу свою выводити допи-
ралисе, зачимъ споръ не малый межи 
собою мѣли. А такъ мы ревизорове ка-

отъ килька лѣтъ, а противъ тогожъ 
млынка знаки бортные Шацкіе въ со-
снахъ бортиыхъ въ бору вказывати 
и тымъ держанья своего доводпти бра-
лися. Якожъ вземши насъ веди за 

залихмо Шатчаномъ первей границу тотъ млынецъ Орѣховскій въ боръ, отъ 
ихъ Ш а ц с к у ю выводити. Потомъ за 
разомъ панъ Добринскій и панъ Бро-
довскій и вси подданые Шацкіе , маю
чи при собѣ ку доводу свѣтковъ че
ловека осьмнадцати—Любомскихъ ипо-
стороннихъ людей, бо ' дей въ правѣ 
коронномъ и своими сусѣды околич
ными и потужниками, не только людь
ми обчими доводити есть вольно, а 

*) Имя пропущено. 

млынка могло быть зъ осьмеро стрѣ-
ленья зъ луку, вдаючисе ку Ш а п к у , и 
выкололи въ соснѣ бортной знакъ, борт
ный Шатск ій , и повѣдели, же се дей 
то значитъ держанье Шацкое дерева 
бортного и бору. А отъ сосны вернули-
се назадъ до млынца Орѣховского, отъ 
того млынца вели насъ подъ село О р е 
ховское, а отъ села Ореховского вели 
насъ дорогою ажъ до мостка, отъ О р е 
хова зъ милю, менуючи тотъ мостокъ 
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границою ПІацку зъ Орѣховомъ, оста-
вуючи по праву кгрунтъ до Коруны поль
ское, а по лѣву до Литвы. Нижли паиъ 
Каменскій и Орѣховцы тотъ мостокъ 
властнъшъ Орѣховскимъ, для пашни 
Орѣховцомъ на болоте збудованый быть 
меновали, а границы дей Шацкое въ 
томъ мостку нѣтъ. Отъ того мостка 
вели насъ до горы Пилиховое, а отъ 
Пилиховое до Лысое горы, и тутъ вжо 
другую пету границы своее окончили. 
А тамъ далей за горою кгрунту Ратен-
скому, Шацкому и Орѣховскому гра
ницы быти мѣнили, и вышедши тамъ 
границу домовялисе, абы свѣтки ихъ 
слуханы, а кгрунтъ увесь по правей 
при Коронѣ польской, а по лѣву до ве
ликого князства Литовского зоставленъ 
былъ. Н а то панъ Я н ъ Каменскій и 
Орѣховцы повѣдили: ижъ дей Ш а т ч а -
не не зъ кгрунту, яко есть звычай, до
воду границъ чинити, але зъ озера 
властного Орѣховского, въ староствѣ 
Берестейскомъ лежачого, стоечи на во
д е пету границы зачали, а знаку ни
которого, пали, ани копца— на озерѣ 
не оказали, и вели середъ кгрунтовъ О р ѣ -
ховскихъ ку великой шкодѣ ихъ, не 
менуючи знаковъ граничныхъ въ де
реве, ани копцовъ на землѣхъ, толь
ко словне, своимъ кгрунтомъ быти ме
новали, бо дей тотъ млынецъ и мостокъ 
и горы въ кгрунте Ореховскомъ зъ 
давныхъ часовъ лежатъ и досыть дей 
не слушная и овшемъ речь вонтпливая 
есть, абы за такими неслушными и не-
певными знаки Корона польская зъ ве-
ликимъ князствомъ Литовскимъ кгрун-
ты держати мела, и домовялисе, абы 
тежъ имъ знаки граничные выводити 
допущоно, хотечж ихъ зяачней и слуш-
ней водле права довести и оказати. А 
ижъ се дня сегоднешнего спознило, те
ды есьмо до дня завтрешнего и вторка 

для лепшого зрозуменья своего Орехов-
цомъ ихъ границы выводити сказали. 
Которые ставши на завтрей на врочи-
щ у въПеревесахъ, маючи тежъ присо-
бе ку доводу двадцать и осьмь челове
ка суседъ околичныхъ, подданыхъ зе-
мянъ повету Берестейского и волости 
Ратенское, такъ границу свою' выво
дили. Напервей взели и меновали бы
ти пету стародавное границы своее О р е 
ховское, Шацкое и третему селу П е щ у 
тамъ на врочищу ломененомъ у Пере
веса, оказали копецъ, знакъ старый, 
на немъ дубокъ выросъ; за тымъ коп-
цомъ у двохъ дубехъ знаки граничные 
крижи, а за копцомъ троха далей, на 
двои стаи ку Орехову идучи, у двохъ 
соснахъ великихъ зъ обудву боковъ 
знаки старые граничные; тамъ далей, 
отъехавши троха, у пни сосновомъ ве-
ликомъ сухомъ, оказали грани зъ обу 
стронъ, выжяіоные дей отъ Шатчанъ; 
отъехавши тамъ далей съ четвери стаи, 
оказали грани иншіе целые, a другіе 
выкажоные; отъехавши далей, тамъ же въ 
Перевѣсахъ гоновъ съ четвери, въ су
хой сосне зъ обу сторонъ грани ста
рые целые оказано тамъ за слушные 
знаки признано, тамъ же въ Перевесью 
надъ речкою Оремъ и болотомъ, знаки 
граничные въ сосне сырой на обудвухъ 
сторонахъ и тамъ признано знакъ слуш-
ный; отътоль идучи до леска Ольхово
го, у въ угли надъ болотомъ, на одны 
стаи отъ тое сосны, будучой зеленой 
сосны грани отъ тое сосны недалеко на 
полъ стаи грани надъ болотомъ же отъ 
тое сосны на стаи у дубе въ куте П е -
ревесья, надъ болотомъ грани старые зъ 
обудву боковъ, тамъ же не далеко у 
двохъ дубехъ въ кутѣхъ на остатку П е -
ревесья надъ болотомъ знаки граничные 
зъ обудву боковъ оныхъ дубовъ, тамъ 
же въ кутѣ въ дубе грани зъ обудвухъ 
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боковъ выколото глубоко, але предъ се 
крижи знать, же есть глубоко; отъ 
толь идучи черезъ болото просто отъ 
оныхъ знаковъ до лѣска Ольхового на 
болотѣ Перевѣскомъ копецъ старый, а 
на немъ ольха старая отъ бури злом-
лена, знати знаки въ ней граничные 
были, тамъ же въ ономъ лѣску подле 
того копца у трохъ (ільхахъ знаки гра
ничные старые вырубаные; тамъ далей 
болотомъ идучи привели до другого 
лѣска за Мошна середъ болота Пере-
вѣсья, тамъ показаны знаки старые, 
зарослые у дубѣхъ зъ обудвухъ бо
ковъ, теперь передъ нами выколоты, 
а въ концу того лѣска копецъ— старый 
великій, лозою и вербою обросъ и бе-
резина на немъ и теперь стоитъ; 
отъ того лѣска идучи болотомъ у доджъ 
до Мошна верхъ озера Шацкого Мош
на на борку у вси знакъ граничный 
передъ нами колотъ, але не найденъ; | 
оттоле пришедшя у Мошна на остров
ку въ дубѣ великомъ старомъ знакъ 
граничный старый вырубанъ, тамъ же 
у Мошна у двохъ соснахъ знаки у въ 
одной вытесано, а въ другой выпалено; 
отъ толь идучи черезъ болото надъ 
тиневыми въдубѣ великомъ знакъ гран-
ный, тамъ же не далеко одъ дуба въ I 
сосиѣ великой, верху тпповы, зъ обуд
вухъ боковъ знаки граничные вытяты 
и выпеованы; отъ толь идучи болотомъ, j 
середъ того болота верхъ тиневыхъ j 
знакъ вынеслый, и меняли быти ста
рый копецъ Орѣховскій, березиною ве
ликою и лозою оброслый; въ коло взяв
ши отъ того копца ѣхали есьмо боло
томъ и рѣкою Оремъ, межи лѣсы до 
врочища Побійконя и до дуба, тамъ 
въ тыхъ мѣстцахъ топкихъ, ледве есь
мо переѣхати могли, и въ ономъ дубѣ 
знакъ граничный быть мен иди, вшак-
же не вытинано отъ того дуба для спо-! 

зненья и лихихъ не перебитыхъ болотъ 
вернулихмосе назадъ до Орѣхова. Але 
вжо третего дня въ середу панъ Яйъ К а -
менскій и панъ Вродовскій за^зесланьемъ 
нашимъ дославши и огледавши остатка 
границъ Орѣховскихъ сознали, ижъ да
лей до Выдерки межи середніе лѣски 
одъ середнихъ до Еозиныхъ загородъ, 
отъ загородъ до Бабьего лѣску и до 
копцовъ двохъ, вжо далей пошла гра
ница Ратенская зъ Орѣховцы, гдѣ спо
ру Шатскимъ людемъ нѣтъ, тамъ одинъ 
копецъ верху Чернца, лозою, вербою и 
березинами великими оброслый, отъ 
котораго копца по правей кгрунтъ Ш а ц -
кій, а по левѣ Орѣховскій; а подъ 
Бабьимъ лѣсомъ копецъ другій на бо-
лотѣ, который лозою и вербою обросъ 
есть, по серединѣ того копца паль осе-
новая, знакъ въ томъ палю бортный 
Ратенскій, a другій Орѣховскій, тотъ 
копецъ возный Хелмскій Петръ ене-
ралъ а Андрей Лазаровичъ зъ Залѣсъ, 
подданый Ратенскіи, признали копцомъ 
Орѣховскимъ; за тымъ ужо копцомъ 
кгрунтъ залѣскій Ратенскій, тамъ вжо 
далей спору Шатчане зъ Орѣховцы 
не маютъ. И по оказаньто тыхъ гра
ницъ, менуючи ихъ быти слушнѣй-
шихъ и водле права оказаныхъ, панъ 
Я н ъ Каменскій домовлялся именемъ 
подданыхъ господарскихъ Орѣховскихъ, 

абы они съ тыми свѣтками ихъ. ку 
доводу и присезѣ нрипущоиы, а при-
томъ у семъ кгрунтѣ отъ оныхъ зна
ковъ граничныхъ по левѣ ку селу О р ѣ -
ховскому зоставлены были, бо дей зъ 
стороны Короны польское границъ такъ 
значныхъ и певныхъ копцами и кри-
жами въ деревѣ не показали, только 
дей голыми словы границы собѣ дово
дили, а письмомъ, ани реестрами реви
зорскими, ани нашими знаки слушны-
ми того не подпирали. На то панъ До-

19 
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бринекій и панъ Бродовскій именемъ 
ПІатчаиъ повѣдили, же дей то все зна
ки досыть несдущные Орѣховцы ку 
помощи своей у власномъ дей кгрунтѣ 
Шацкомъ показуютъ на болотехъ кон
цы старые, безъ обрубувъ одержатисе 
дей не могутъ, якожъ дей и тростина 
на инщихъ копцахъ мало значныхъ, 
такъ яко и на болотѣ понаростала, а 
тыхъ крыжовъ въ дубѣхъ и въ сос-
нахъ не вѣдати дей хтожъ имъ ку по
мочи надѣлалъ, чого письмомъ реви-

зорекимъ, ани яннгамъ деи слушнымъ. отъ мене у его милости есть также и 
доводомъ не подпираютъ. В ъ чомъ 
споръ не малый обоя сторона черезъ 
килька дней передъ нами зъ собою в ѣ -
дучи домовялисе, абыхмо ихъ кождую 
сторону при кгрунтахъ водде обводу 
границъ заставили и въ держанье имъ 
подали. А такъ мы, выслухавши жа
лобы и отпору ихъ обѣюхъ сторонъ, 
а намовившисе въ томъ и зрозумѣвши 
той справѣ достаточне, а прихиляючи-
се во всемъ воли и росказанью его ко
ролевское милости и праву поеполито-
му, а видечи то, ижъ королевская ми
лость тые кгрунты пенные межи селы 
своими поменеными Шацкомъ и О р ѣ -
ховомъ не знаки граничными, але до 
зъѣханья ревизоровъ головныхъ, зъ сей
му вального высланыхъ, намъ успоко-
ити, имъ въ держанье подати росказа-
ти рачилъ; и хотяжъ зъ обудвухъ сто
ронъ при оказанью знаковъ гранич-
ныхъ свѣтки водде права передъ нами 
ку доводу ставлены были, вѣдь же згля-
домъ того, же се то черезъ головныхъ 
ревизоровъ поправити, альбо тежъ и 
скасовати можетъ, съ тыхъ причинъ, 
не слухаючи свѣдецтва зъ обу сторонъ 
и .не чинечи границъ тыми врочища-
ми, куды они обводили, але знову безъ 
великое шкоды обудвухъ селъ Ш а ц к а 
и Орѣхова до зъѣханья головныхъ ко-

комисаровъ, такъ есьмо межи ними то 
успокоити и вчинивши знаки ростесы 
новые, тые кгрунты обудву сторонамъ 
ку уживанью роздали: почевши отъ по
чатку болота моего Венцлава Угровец-
кого Песоцкого, зъ берегу болота отъ 
Орѣхова, бо тое болото обадва бе
рега межи борами всѣ подданые госпо-
дарскіе Берестейскіе ОрѢховцы передо 
мною Миколаемъ Пацомъ признали бы
ти его милости пана Венцлава Угро-
вецкого; на што особливое сознанье 

ото мха, гдѣ впала дорога зимняя въ 
болото до Песка, тамъ надъ болотомъ 
у бору на Пескѣ въ семи соснахъ кри
жи чинены; отъ толь простымъ три-
бомъ знаки натесы положоно, ажъ до 
дуба и врочища Побій-коня, гдѣ се на 
копы люди съ Короны и зъ Литвы схо-
дити звыкли, то-есть отъ того болота 
до Побій-коня натесы въ деревѣ тыми 
врочищами идутъ верхъ дубровокъ у 
лѣска; отъ толь болотомъ Тиневскимъ, 
берегъ лѣса Унча , просто до того ду
ба врочищомъ Побій-коня, оставуючо-
го лѣсъ У нче до Ш а ц к а зъ боромъ и де-
ревомъ бортнымъ и съ польми, а до О р ѣ -
хова болото и боръ съ полями, надъ 
тымъ болотомъ и зъ деревомъ борт
нымъ поченши отъ того дуба идетъ 
кгрунтъ Орѣховскій до Выдерки, до К о -
риныхъ загородъ и до Бабьего, до зад-
нихъ копцовъ вышейменованыхъ. А 
такъ отъ тыхъ знаковъ и стѣнки те
перь новоположоное увесь боръ зъ 
деревомъ бортнымъ и зъ пчолами и 
проробками Шацкими при Орѣховцахъ 
ку селу и млынцу ихъ Орѣховскому 
зоставуемъ и въ держанье подаемъ, а на 
другой сторонѣ тыхъ же знаковъ и за 
тою стѣнкою ку Ш а ц к у также увесь 
боръ зо пчолами и проробками Орѣхов-
скими при Шатчанахъ зоставуемъ и 
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въ держанье подаемъ. И вжо Орѣховцы 
въ Шацкое , а Шатчане въ Орехов
ское за тые знаки и за стѣпку теперь 
новоположоную уступу жадного въ боръ 
и до бортей чинити, ни проробковъ 
новыхъ дѣлати не маютъ до выѣханья 
головныхъ комисаровъ, подъ закладомъ 
на его королевскую милость и на дер-
жавцу стома рублями грошей. Вѣдь же 
естли на который проробокъ, то-есть 
на старое поле Орѣховское, альбо Ш а ц 
кое стѣнка, альбо трибъ тепереіпній но
вый прійдетъ, теды и за трибомъ тепе-
решнимъ новымъ старые поля, про-
робки свои Орѣховцы, также и Ш а т 
чане кождый своего поля старого толь
ко около трибу уживати маетъ, а боль
шей за трибомъ проробливати и за но
вый трибъ обудву сторонамъ уступо-
вати не вольно. А шкъ за тою стѣн-
кою новою у кгрунтѣ Шатскомъ жи
та Орѣховскіе въ оной пенѣ первей 
есть засѣяны, теды жито свое засѣя-
ное Орѣховцы зъ кгрунтовъ Шацкихъ 
въ року осьмьдесятъ шестомъ знемши, 
кгрунтовъ, которые далеко за трибомъ 
новымъ есть, Шатчаномъ уступати 
маютъ; a панскіе быдла Орѣховцомъ 

его милость панъ Угровецкій и Ш а т 
чане въ бору и на болотѣхъ за три
бомъ и знаками новыми, теперь поло-
жоными, завжды на часъ пришлый уста-
вичне на кгрунтахъ своихъ передо мною 
Миколаемъ Пацомъ, подкоморымъ В е 
рестейскимъ, вольно мѣти позволити, 
водле стародавного обычаю, лечь безъ 
чиненья шкоды сѣножатемъ и збожу 
лете. А што се дотычетъ кгвалтовъ, 
боевъ, грабежовъ, подранье пчолъ и 
иншихъ многихъ шкодъ ОрѢховскихъ 
и Шатскихъ , которыхъ собѣ зъ обу 
сторонъ не мало быти менуютъ, на 
што и выписы врадовне передъ нами 
покладали, то есьмо зоставили при зу-
подной моцы до выѣханья головныхъ 
комисаровъ, зъ сейму высланныхъ, ко
торые зъ великпмъ князствомъ Литов-
скимъ и о тые шкоды всѣ обудву сто
ронамъ скутечную справедливосьть чи
нить 1 маютъ, а тымъ шкодомъ жадная 
давность для причины вышеймененое 
обудву сторонамъ шкодити не маетъ. 
Ш т о для памети до книгъ подкомор-
скихъ воеводства Берестейского есть 
записано. 

1592 г. 
Изъ книги за 1584—1595 годы, стр. 164—166. 

3. Подкоморское опрѳдѣлѳніѳ о вознаграждение архимандрита Кобринскаго 
Спасскаго монастыря Іоны Гоголя землею и денежною суммою за монастыр

скую землю, которою пользовались зѳмянѳ Имѳнинскіѳ. 

Лѣта Божого Нароженья 1592, месе
ца Сентябра 12 дня. 

Передо мною Миколаемъ Пацомъ— 
подкоморимъ земскимъ воеводства Бе 
рестейского, ставши очевисто и добро

вольне земяне повѣту Берестейского 
панъ Олехно Ждановичъ, панъ Петръ 
Якубовичъ, самъ отъ себе и именемъ 
сыновъ своихъ Я н а , Луката , Балтро-
мея и Павла, а Станисдавъ и Петръ 
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Павловичи ИмениЕскіе, а отъ пана 
Каспора Чановицкого врадникъ его име-
нинскій КриштоФъ Качановскій и панъ 
Федоръ Глядъ сознали то сами добро
вольне, ижъ што въ року прошломъ ты
сеча пятсотъ деветдесятомъ, мѣсеца 
Іюня шостого дня, забрано кгрунту мо-
настыра Кобринского церкви Светого 
Спаса отъ архимандрита отца Іоны Г о 
голя помѣрою черезъ урадъ мой под-
коморскій уволоки до имѣнья пановъ 
Именинскихъ Именина, а ижъ еще и 
до сего часу за то отмѣны ему отцу 
Іонѣ черезъ два годы отъ пановъ Име
нинскихъ не дано было, о што не мол-
чечи помененый архимандритъ въ су
ду земского Берестейского съ паны 
Именинскими правомъ чинилъ, а судъ 
земскій, яко о добра церковные, власной 
оборонѣ господарской належачіе, не 
кончечи тое справы въ суду своего, 
отосдалъ то на коммиссію до его ко
ролевское милости, за чимъ теперь и 
мандатомъ вси Панове Именинскіс до 
его королевское милости отъ отца Іо-
ны ку росправѣ въ той речи есть за
ложены, яко ширей и меновитей тая 
вся справа ихъ есть письмомъ варова-
на. Теды панове Именинскіе, забѣгаючи 
тому, абы оная справа ихъ остростыо 
правною межи ними обѣма сторонами 
кончона не была, сами добровольне вѣ-
чистую вгоду зъ отцомъ архимандри-
томъ Кобринскимъ въ той всей речи 
передо мною подкоморимъ принели. А 
зъ стороны пана Каспора Чановицкаго 
тотъ урадникъ его Качановскій и панъ 
Федоръ Глядъ, маючи до тое всее спра
вы моць завѣроную и слушное злеценье 
къ тому, за написаньемь властное руки 
пана Чановицкого до мене подкоморе-
го и до Олехна Ждановича на скуте-
чное и вѣчистое сконченье тое всее 
справы, также вѣчистую угоду име-

немъ пана Чановицкого тежъ принели 
такимъ способомъ: ижъ што отецъ Іо-
на менилъ собѣ того кгрунту своего 
церковного быти забраного на бочокъ 
шестьнадцать засѣянья, а особно шкодъ 
за невживанье того кгрунту черезъ лѣтъ 
двѣ ажъ до сего часу, жита копъ двѣ-
стѣ, а накладовъ правныхъ сорокъ копъ 
грошей литовскихъ, ниЖли ижъ Пано
ве Именинскіе только до осьми бочокъ 
кгрунту забраного монастырского при-
зналисе, а отъ шкодъ менованыхъ зго-
ла безъ отводу вольны быти хотѣди. 
Нижли, ижъ се то значне показано, же 
черезъ двѣ лѣте кгрунту монастырско
го вси они вживали, не давши за то 
отмѣны отцу Іонѣ, о што онъ зъ ними 
право ведучи до накладу и шкоды прій-
ти муселъ. Ш т о се зъ листовъ и дово-
довъ правныхъ, теперь отъ отца архи
мандрита значне передо мною показа
ло; теды я подкоморый, за зезволень-
емъ и прозьбою ихъ обѣюхъ сторонъ, 
а на большей зъ стороны зачатья тое 
всее справы первей сего передъ судомъ 
моимъ подкоморекимъ, а што большая 
безъ ображенья сумненья ихъ обѣюхъ 
сторонъ, не слухаючи я доводовъ, ани 
отводовъ ихъ обѣюхъ сторонъ, такемъ 
то межи ними обѣма сторонами вѣчне 
заетановилъ: я?е пана Каспора Чано
вицкого, который имѣнья Именинского 
чотыри части держитъ, подаломъ отцу 
Іонѣ кгрунту его власного, нижли да
леко подлѣйшого отъ того кгрунту за
браного монастырского моркговъ шесть
надцать, а отъ пановъ Именинскихъ 
моркговъ чотыри, то есть всего мор
кговъ двадцать въ застѣнку при стѣнѣ 
мѣстской Кобринской и при другой стѣ-
нѣ Легатовской, при концу Старомъ, 
якожъ около тыхъ двадцати моркговъ 
знаки граничные въ чотырехъ мѣст-
цахъ знову есть теперь подѣланы» 



чинечи нагороду большей кгрунтомъ 
подлѣйшимъ за кгрунтъ далеко лѣпшій, 
забраный монастырскій, а зъ стороны 
шкодъ, то есть папъ Чановицкій от
цу Гоголю съ чотырохъ частей своихъ 
жита маетъ дати копъ сорокъ, а гро
шей за наклады правные копъ дванад-
цать. Тому всему рокъ отданью отъ 
пана Чановицкого въ монастырѣ Еоб-
ринскомъ по сконченью сейму тепереш
него Варшавского въ року деветьдесятъ 
второмъ, за двѣ недѣли. А панове Име-
нинскіе съ пятое части своее теперь 

заразомъ отцу Гоголю дати маютъ жи-
I та копъ десять а грошей готовыхъ 
I копъ чотыри литовскихъ, якожъ осо-
Į бливую квитанцію, яко панъ Чановиц-
кій, такъ и панове Именинскіе, на выз-
воленье себѣ зъ мандату и зо всее тое 
справы и на вчиненье досыть за шко
ды отъ отца Гоголя собѣ одержати ма
ютъ. Ш т о все для памети до книгъ 
подкокорскихъ воеводства Берестейско
го за позволеньемъ и прозьбою ихъ 
обѣюхъ сторонъ есть записано. 

1594 г. 
Изъ квнги за 1584—15S5 годы, стр..200 

4. Подкоморское опредѣдѳніѳ на добровольный подѣлъ поземельной собствен
ности между разными лицами. 

Лѣта Божого Нарожёнья 1594, мѣсе-
ца Сентебра 26 дня. 

Передо мною Миколаемъ Пацомъ— 
подкоморымъ земскимъ воеводства Бе 
рестейского, за декретомъ земскимъ и 
за позвомъ моимъ подкоморскимъ стал-
се ровный и вѣчистый дѣлъ во имѣнью 
Лепесовичахъ и въ другомъ имѣныо 
въ Лѣсковѣ и въ Туличахъ, у воевод-
ствѣ Берестейскомъ лежачихъ, земени-
ну воеводства Берестейского пану Ста 
ниславу Вербовскому и малжонцѣ его 
панѣ Ядвизѣ Немстянцѣ въ особѣ зе
мянина повѣту Берестейского пана Ро
мана Верещаки и малжонкй его пани 
Ганны Есковны Буховецкое, отъ ко
торыхъ то панъ Вербовскій и мал япон
ка его вѣчностью и заставою за пев-
ную сумму пенезей не мало кгрунтовъ 
и людей во имѣньяхъ помененыхъ ма
ютъ тое съ паномъ Григорьемъ и съ 

паномъ Гавриломъ Сушками Лепесо-
вицкими и съ потомками небощика С т а 
нислава Яновицкою съ пани Татьяною 
Семеновною Рожицкою, ' также съ 
потомками небожчика Каспора и Дави
да Ивановичовъ. А кгды оные имѣнья 
вышеймененые черезъ мѣрниковъ—Ми
колая Гляда и Яна Закревского змѣ-
рены и на реестра списаны были, те
ды се съ помѣры показало и знашло 
кгрунту оремого и неоремого, гаевъ и 
зарослей, зъ сѣножатьями во имѣнію 
Лепесовичахъ, всего волокъ сорокъ пять, 

I то дѣлечн на полъ, а отложивши пану 
(Григорью и пану Гаврилу Сушкомъ и 
I вчасникомъ ихъ , водле права ихъ 
листовного, половицу, то-есть волокъ 
двадцать двѣ, моркговъпетнадцать, ос-

į талосе на другую половицу пану Ста
ниславу Вербовскому и малжонцѣ его 
зъ участниками его на пять частей 



Ивановскую, Давыдовскую, Федоров
скую, Семеновскую и Касперовскую, 
такъ же волокъ двадцать двѣ, моркговъ 
петнадцеть. А ижъ панъ Вербовскій 
оказалъ право слушное на письмѣ на 
першую часть Ивановскую, зешлого ар
химандрита Кобрынекого, одно право 
на вѣчность, а другое на заставу, а на 
другую часть Федоровскую вѣчность 
купна, а зась оказавъ тежъ вѣчность 
купна отъ Офанаса Бобра и жоны его 
Раины Каспоровны въ части Каспоров-
ской, всю часть, што имъ въ Лепесахъ 
и въ Чуцевичахъ мѣти належало, те
ды се пришло и подано въ держанье 
пану Вербовскому и малжонцѣ его съ 
теперешнего вѣчистого дѣлу, на части 
Офанасовскую и Федоровскую и на по
ловицу части Каспоровское, отъ Бобра 
и малжонкй его купленную Лепесовиц-
комъ; кладучи на каждую часть по во
локъ чотыри моркговъ петнадцать, чи-
нитъ пану Вербовскому всего волокъ 
одинадцать, моркговъ семь, прутовъ 
петнадцать. Аособно кгрунту закупно
го отъ небощика Я н а Узловского съ 
части Каленицкого Околова есть пода
но пану Вербовскому въ Лепесовичахъ 
за однимъ листомъ на четырнадцать 
копъ грошей Литовскихъ, за другимъ 

листомъ на копу грошей, за третимъ 
на двѣ копе грошей, также веле, яко 
передъ тымъ панъ Вербовскій кгрунтъ 
въ заставѣ держалъ до отданья тое су
мы пенезей безъ року отъ того, кому 
оный кгрунтъ водле права належати 
будетъ. А к у тому особно панъ Григо-
рей Сушко самъ добровольне чинечй 
пораду пану Вербовскому до приселенья 
его дворного, же приселенье его старое 
дворное барзо въ низкомъ мѣстцу ле-
житъ,поступилъ надаткомъ вѣчне кгрун
ту своего властного орешого на Ч е х а -
ровѣ, надърѣкоюМухавцомъ, моркговъ 
чотыри, а что и заросли съ хмысомъ 
и непотребнымъ мѣстцомъ зъ лишку 
на двѣ волоки у приселенью пана Вер-
бовского поступилъ панъ Сушко въ на-
дотатокъ моркговъ пять. Кгды вжо при
шло дорозбиранья тыхъ кгрунтовъ межи 
вчасниками, теды вси вчасники вышей-
мененые сами добровольне зезволили 
дворами своими тамъ седѣти, гдѣ те
перь мѣшкаютъ, не нарушаючи ихъ 
ни въчомъ; за которымъ зезволеньемъ 
ихъ добровольнымъ дворъ пана Вер-
бовского на старомъ пляцу зосталсе ко
торого приселенья пана Вербовского . . . .*) 

*) Конца акта не достаетъ. 

, 1597 г. 
•зъ книги за 1597—1609 г., стр. 1—5. 

б. Подкэморскоѳ опрѳдѣленіе по дѣлу о поземельной собственности между ко
ролевскими дворянином* Дукою Коптемъ и воеводою Витебсвимъ Николаем* 

Сапѣгою. 

Лѣта отъ Нарожёнья Сына Божого 
1597, мѣсеца Августа 25 дня. 

Передо мною Яномъ Шуйскимъ—под-

коморимъ воеводства Берестейского, на 
року запозвомъ моимъ нодкоморскимъ 
ирипаломъ, и за отосланьемъ отъ суду 
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земского Берестейского, ставши очеви-
сто его милость панъ Лукашъ Копоть — 
дворянинъ его королевскоо милости на 
кгрунтѣ пенномъ, на врочищу Островѣ, 
Забабиномъ Водью отъ лѣса Перееѣка, 
жадовалъ съ позву моего подкоморско-
гр,самъ отъ себѣ и именемъ братьи своее 
мол одшое—-пана Филона и пана Василья 
Васильевичовъ Коптевъ на вельможного 
его милости пана Миколая Сапѣгу—во
еводу Витебского, Велижского и Сураж-
ского старосту, о томъ, ижъ дей отецъ 
его милости пана воеводы небожчикъ 
панъ Павелъ Сапѣга—воевода Новго
родски!, звазнившисе невинне противко 
отца ихъ милости небожчикапана Васи
лья и противко стрыя ихъ рожоного пана 
Ивана Васильевичовъ Коптевъ,въ кгрун-
ты дей ихъ властные имѣнья отчизно-
го Опольского Крусиловского, у Бере
стейскомъ повѣтѣ лежачого, упорне а 
кгвалтовне уступовалъ и поотнимавши 
кграницы звычайные и знаки гранич
ные показивши и*копцы выпсовавши, 
на себѣ позабиравши, ку имѣнію свое
му отчизному Вишницкому и Лунев-
скому, въ томъ же повѣтѣ Берестей
скомъ лежачому, привернулъ. А то дей 
есть меновпте по тыхъ урочищахъ: ос-
тровъ Забабино Водье отъ лѣса Пере-
сѣка и отъ брода Пашля Охожою доли
ною до грань и до Дуба Граннего, а отъ 
дуба дей долиною граньми черезъ по
де до лужка, межи подьми отъ тогожъ 
лужка тогожъ долиною до рѣчки Лу-
невки, арѣчкою Луневкою у Долгій лѣсъ, 
на которомъ дей Долгомъ лѣску къ 
Волку собѣ небожчикъ панъ отецъ па
на воеводинъ былъ поселилъ, на вла-
сномъ дей кгрунтѣ ихъ милости па
новъ Коптевъ Долголѣсье, а отъ того 
Долгодѣсья и лѣса долиною у болото 
Вяжово, а болотомъ Вяжовымъ у сосну, 
которая стоитъ надъ тымъ болотомъ 

зъ гранью, а отъ сосны дей граньми 
и дубровою позаболотьемъ и польми 
новопроробленными и граньми пока-
женными дубровою, долиною позаго-
рою до Корча Болотины, а отъ Корча 
у лѣсъ Грабовою и въ рѣчку Грабов-
ку, которая рѣчка Грабовка упала у 
болото Челешево, до пяты кграницы зъ 
небожчикомъ его милостью княжатемъ 
Романомъ Санкгушкомъ, имѣнья Водо
давского и Каплиновского, зъ имѣньемъ 
ихъ милости пановъ Коптевъ Ополь-
скимъ. И такъ дей по тыхъ урочи
щахъ и назвискахъ небожчикъ панъ 
отецъ его милости пана воеводинъ, грани 
вѣчистые и знаки граничные попсо-
вавши, тые кгрунты на себѣ упорне 
забравши, держалъ и уживалъ. То пакъ 
дей небожчикъ отецъ, также и стрый 
ихъ милости пановъ Коптевъ, въ року 
прошломъ тысеча пятьсоть петьдесятъ 
четвертомъ, листы славное памяти ко
роля его милости Жикгимонта Авгу
ста комисыйные о тые кгрунты про
тивко небожчика пана отца его мило
сти пана воеводы выносили и комиса
ровъ, такъ зъ стороны своее, яко изъ 
стороны пана отца его милости пана 
воеводина, на тотъ часъ бывшого мар-
шадка его королевское милости, въ 
томъ же року петьдесятъ четвертомъ, 
мѣсеца Августа шостого дня, выводили 
и свѣтковъ водле права на тые кгрун
ты ставили, и тые дей кгрунты водле 
листовъ правъ и привилеевъ своихъ съ 
паны комисарми, въ дистѣ дей ихъ ми
лости судовомъ описаными, объѣждча-
ли. Якожъ дей небожчикъ панъ отецъ 
его милости пана воеводинъ, также зъ 
свѣдками своими на тыхъ кгрунтахъ 
передъ паны комисарми чынечи отпоръ 
на жалобу, на онъ часъ ставилсе, а за 
споромъ дей обоюхъ сторонъ и за по-
зводеиьемъ ихъ милости пановъ Коп-
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тевъ на тыхъ звыпшомененыхъ кгрун- j 
техъ пану отцу его милости пана вое-
водиному ихъ дей милость Панове ко-
мисары зобопольные водле права зъ 
свѣдками своими доводъ присягою бы
ли выконати наказали и рокъ дей при-
сязѣ до Дня третего отложили; ино дей 1 

небожчикъ панъ отецъ его милости 
пана воеводинъ, на тотъ часъ ужилъ 
былъ ихъ милости пановъ Коптевъ, 
абы черезъ угоду тую справу скончи-
ти могли. Н а што дей обоя сторона 
были призволили, зоставуючи, естьли 
бы угода не дошла поступокъ правный 
уцале, а ихъ милость панове Коптеве 
вжо дей на тыхъ урочищахъ и грани- 1 

цахъ перестати мѣли, почавши отъ 
границы князя Полубенского, а тепе
решнего пана Денбинского—подкомо-
рого Мельницкого и малжонки его па-
неи Марины Коптевиы Городинское и 
Яблоньского лѣсомъ Охожею просто 
до врочища Бабины Водки и къ тому 
Волки, Долголѣское и тежъ обрубъ зем
ли и лѣсу на имя Жердина и острова 
Забабина Водья его милости небожчи-
ку пану отцу пана воеводиному на вѣч-
ность зъ угоды пущали. А его дей ми
лость панъ отецъ его милости пана 
воеводинъ на противко тыхъ кгрун
товъ власнсе земли своее такъ доброе, 
гдѣ найлѣпей зъ руки будетъ, петнад-
цать волокъ на три поля отмѣривши, 
ихъ милости паномъ Коптемъ дати 
мѣлъ и иншое дей земли, которое былъ 
позабиралъ добровольне поступити по
зволил ъ , заведши тыми врочищами, ко
торые дей панове Копти передъ паны 
комисарми и передъ паномъ отцемъ его 
милости пана воеводинымъ повѣдели 
и написали, кождое врочище оказали, 
почавши отъ границы Городишское, лѣ-
сомъ Охожою, просто до Бабины Водки, 

отъ поля до Вяжова болота *), пе
чатью и подъ печатьми тыхъ звышме-
нованыхъ особъ при мнѣ па тотъ часъ 
стороною будучихъ. Писанъ року, м ѣ -
сеца и дня менованого. Которое-жъ со
знанье возного помененого до книгъ 
урадовыхъ есть записано и сесь выписъ 
подъ печатью моею его милости пану 
Лукашу Коптю есть выданъ. Писанъ 
уБерестьи. У того выпису печати па
на подстаростего Берестейского и под
пись руки пана писара кгродского Бе
рестейского тыми еловы: ПретславъГор-
бовскій — писарь кгродскій Берестей-
скій. А доведши позву его милость панъ 
Лукашъ Копоть давалъ съ стороны своее 
позваное его милости пана воеводы 
Витебского черезъ возного Станисла
ва Поплавского ку праву приволы-
вати; а кгды его милость панъ вое
вода за потрикротнымъ приволывань-
емъ возного, яко самъ не сталъ, такъ 
и жадное вѣдомости нестанья своего 
мнѣ подкоморому К<§птю водле пра
ва иеознаймилъ, его милость панъ Лу
кашъ Копоть, подавши по собѣ арты-
кулъ пятый и тринадцатый роздѣлу де
вятого, домовлялсе, абы его милость 
панъ воевода Витебскій, яко праву не
послушный, водле артыкуловъ помене-
ныхъ на упадъ въ речи запозваной зда
ний, а тотъ кгрунтъ, о который его 
милость панъ Лукашъ Копоть его ми
лости пана воеводу запозвадъ, безъ 
присеги его милости пану Лукашу де
кретомъ моимъ сказанъ и присуженъ 
былъ. Въ чемъ я не сквапляючисе до 
зданья, а ожидаючи до тое справы его 
милости пана воеводы тую справу до 
завтрея отложиломъ. А кгды день зав-

*) Въ этоиъ иѣстѣ недостает* въ книги двух* 
страпицъ. 
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трешній двадцать шостый прищолъ, его 
милость панъ воевода знову не сталъ, 
и жадное вѣдомости яко первей мнѣ 
подкоморему и сторонѣ его милости 
пану Лукашу Коптю нестанья своего 
не ознаймилъ; а его милость панъ Лу-
кашъ Копоть водле артыкуловъ поме-
неныхъ пятого, дванадцатого и тринад
цатого роздѣлу девятого домовлялсе, 
абы его милость панъ воевода Витеб-
скій, яко на року завитомъ на упадъ 
въ речи запозванъ былъ, здаяъ, а онъ 
панъ Лукашъ кудальшому доводу прав-
ному водле артыкуловъ помененыхъ 
припущонъ. В ъ чомъ я прихиляючися 
до артыкуловъ помененыхъ, отъ сторо
ны поданыхъ, а водле домовенья сто
роны поводовое его милости пана вое
воду Витебского о годинѣ нешпорной 
здалемъ на упадъ въ речи водле права 
и. позву. А ижъ того дня было спозни-
ло, отложиломъ тую справу для прей-
зрѣнья до дня завтрешнего. А дня сегод-
нешнего двадцать семого мѣсеца Авгу
ста на томъ же кгрунтѣ за Бабиной Бод
цы отъ лѣса Пересѣка его милость 
панъ Лукашъ Копоть ставилъ передо 
мною водле права ку сведѣцтву девети 
свѣтковъ. Нижли ему мимо право я 
подкоморый того не позволилъ, але на-
казалемъ абы первей справы листы 
привилія, твердости декрета на тые 
кгрунты передо мною покладалъ. Его 
милость панъ Лукашъ Копоть, посту-
пуючц далей, ведле права, въ томъ по
кладалъ передо мною привилей. его ко
ролевское милости Жикгимонта, даный 
дворянину его королевское милости Тво-
ріяну Дремдщку на чотыры, ясеребьи во 
имѣиьи Ополи, подъ датою мѣсеца Мая 
первого дня, индикта третегонадцать; 
a другій листъ тогожъ Творіяиа, што 
паау С а п ѣ з ^ , четыре жеребьи онъ Тво-
ріанЪьДремдипъ дродадъ, подъ «датою 

Сентебра третего дня, индикта трете-
го; третій листъ положилъ продажный 
Ивашка Богдановича С а п ѣ г и — воеводы 
Витебского, што продалъ Федору С в я 
тоши чотыри жеребьи имѣнья О поль
ского, подъ датою лѣта Божого Наро
жёнья тысеча пятьсотъ двадцать вто
рого, мѣсеца Марца двадцать осьмого 
дня, индикта десятого-, ку тому поло
жилъ на тую куплю потверженье коро
ля его милости Жикгимонта славное 
памети, подъ датою лѣта Божого Наро
жёнья тысеча пятьсотъ двадцать тре
тего, мѣсеца Іюня пятого дня, индик
та десятого * ) ; четвертый листъ поло
жилъ Михаила Васильевича, што про
далъ пану Федору Михайловичу Свято
ши осьмь жеребьевъ имѣнья Опольско-
го, подъ датою лѣта Божого Нарожёнья 
тысеча пятьсотъ осьмнадцатого, мѣсе» 
ца Ноября двадцать шостого дня, ин
дикта шоетого; ку тому положилъ по
тверженье на тотъ листъ купчій его 
королевское милости славное памяти 
Жикгимонта, подъ датою тысеча пять
сотъ деветнадцатого году, мѣсеца Іюня 
пятогонадцать дня, индикта семого, съ 
подписью руки его королевское мило
сти; пятый листъ того Светоши поло
жилъ купчій, што купилъ у Яцка Чер-
невского два нгеребьи подъ датою Авгу
ста четвертого дня, индикта третего-
надцать; ку тому листъ положилъ по
тверженье короля его милости славное 
памети Жикгимонта на тыи два же
ребьи, што купилъ Светоша у Черпев-
ского, съ подписью руки его королев
ское милости, подъ датою тысеча пять
сотъ двадцать шостого, мѣсеца Февра
ля-осьмого дня, индикта четвертогонад-
цать; шостый листъ положилъ куп-
чій, што панъ Копоть у Федора Овя-

*> Индикта ноказаиъ ошибочно—должно бить 
одшюдцшпаю. 

20 
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топта купилъ, подъ датою року тысеча 
пятьсотъ двадцать осьмого, мѣсеца Ген
варя шостогонадцать дня; осьмый при-
вилей на паркгаминѣ положидъ латин-
скій, подъ датою року тысеча пять
сотъ двадцать осьмого, съ подписью ру
ки его королевское милости и съ пе
чатью завѣсистою, потверженье всихъ 
листовъ ж привилеевъ на все имѣнье 
Опольское. П о вычытанью тыхъ всихъ 
привилеевъ, положилъ листовъ осьмь 
короля его милости светобливое наме
ти Жикгимунта, писаные до пана Павла 
Ивановича Сапѣги—маршалка его ко
ролевское милости, почовши отъ року 
тысеча пятьсотъ двадцать семого, ажъ 
до року тысеча пятьсотъ пятьдесятъ 
четвертого, напоминаючи пана Павла 
Сапѣгу , абы се онъ въ кгрунты его 
милости пана Коптя Опольскіе и Р у -
силовскіе, наврочшцу у Островъ Заба-
бины Водки подъ лѣсомъ Пересѣкомъ 

.и Луневомъ не ветуповалъ. При томъ 
подалъ и квиты чотыры дворянъ коро
ля его милости подъ разными датами 
поданья тыхъ листовъ напоминальныхъ 
его милости пану Павлу Сапѣзѣ роз
ными часы; покладалъ тежъ выпись 
съ книгъ замку Берестейского подъ 
датою року пятьдесятъ третего, м ѣ -
сеца Апрѣля деветнадцатого дня, опо-
вѣданья пана Ивана и пана Василья 
Коптевъ на пана Павла Ивановича 
Сапѣгу о попсованье звѣчистыхъ гра-
ницъ, въ роскопанью копцовъ, яко и 
въ попсованыо знаковъ граничныхъ, 
въ розномъ деревѣ и на розныхъ мѣст-
цахъ и по врочищахъ, почавши ос
тровъ Забабино Водье подъПересѣкомъ 
и отъ брода Пашля , Охожою, лѣсомъ, 
долиною до грань и до дуба граннего, 
а отъ дуба долиною черезъ поле до 
лужка межи польми и до рѣчки Лунев-
ки и до лѣсу Долгого, у болото Воже-

во, до сосны, которая надъ тымъ же 
болотомъ стояла; а отъ сосны дубро
вою до корча Болотина, а отъ корча 
Болотина до лѣса Грабова и рѣчку Гра-
бовку, ажъ до болота Голеіпова, о чомъ 
ширей въ томъ выписѣ о попсованью 
тыхъ границъ описано есть. При томъ 
покладалъ два листы короля его мило
сти комиеыйные, писаные за жалобою 
пановъ Коптевъ до пана Яна Шимко-
вича—старосты Тыкотинского, а пана 
Адама Кочинскаго, абы они, рокъ пев-
ный пану Павлу Сапѣзѣ зложивши и 
сами на тотъ рокъ выѣхавши, о кгрун
ты островъ Забабины Водки подъ П е -
ресѣкомъ, Луневомъ и иншыхъ урочи-
щ а х ъ , ку тому острову Забабины Вод
ки належачими, также о кгвалты, бои, 
грабежи, на тыхъ кгрунтѣхъ сталые, 
розсудкомъ скоимъ узнали, розсудили 
и то все на обѣ стороны успокоили; 
a другій листъ покладалъ короля его 
милости въ той же справѣ, до пана 
Павла Сапѣги писаный, абы онъ на 
рокъ, отъ пановъ комисаровъ зложо-
ный, на тыхъ мгрунтѣхъ съ комисар
ми своими и зъ доводомъ ку росправѣ 
съ паны Копти становилсе. Тыи ли
сты оба два, подъ датою року пятьдесятъ 
четвертого, мѣсеца Мая четвертого дня. 
Покладалъ тежъ листъ пановь коми
саровъ, пана Александра Ивановича 
Полубенского а пана Кирдея Кричев-
ского, которые, за листы короля его 
милости комисейными, на тые кгрунты 
пенные выѣхавши, свѣтковъ, отъ пановъ 
Коптевъ ставеныхъ, слухали, подъ да
тою року тысеча пятьсотъ пятьдесятъ 
четвертого, мѣсеца Августа П Р О С Т О Г О Д Н Я . 

При томъ покладалъ другій листъ па
новъ комисаровъ сиолныхъ, такъ зъ 
стороны пановъ Коптевъ, яко и зъ 
стороны пана Павла Сапѣги, которые 
за листы короля его милости комжсій-
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ными, на рокъ припалый, на тые 
кгрунты пенные зъѣзджали и доводовъ 
зъ обудву сторовъ, такъ зъ стороны 
пановъ Коптевъ, яко и зъ стороны па
на Павла Сапѣги , выслухавши, а за 
добровольнымъ пушченьемъ отъ пановъ 
Коптевъ на доводъ пану Павлу С а п ѣ -
зѣ присегу на кгрунтѣ были наказали 
и день третій присязѣ пану Сапѣзѣ зло-
жили. А кгды на третемъ дню на онъ 
часъ панъ Сапѣга ку присязѣ на кгрун-
тѣ не сталъ и комисаровъ зъ руки 
своее не ставилъ, тогды панове коми-
саре, съ руки зъ стороны пановъ Коп
тевъ выведение, не кончечи тое спра
вы на узнанье его королевское мило
сти отослали тотъ листъ, подъ датою 
року пятьдесятъ четвертого, мѣсяца А в 
густа девятого дня. Покладалъ тежъ 
выпись съ книгъ замку Берестейско
го подъ датою тогожъ року петьдесятъ 
четвертого, августа десятого дня доне-
сенья черезъ вижа, зъ ураду приданого, 
Франца Быстріевского тое справы, 
якосе передъ паны комисарми точила. 
Покладалъ тежъ два выписи зъ книгъ 
земскихъ Берестейскихъ року шестьде-
сятъ семого, жадобы пана Васидья 
Коптя на пана Павла Сапѣгу о розные 
кгвалты, бои, грабежи, на кгрунтахъ 
села Грабовки сталыхъ. Покладалъ 
тежъ два выписа зъ книгъ земскихъ 
Берестейскихъ зъ роковъ Троецкихъ 
въ року деветьдесятъ четвертомъ, су-
довне отправованыхъ, жалобы его ми
лости пана Лукаша Коптя на его ми
лость пана Миколая Павловича С а п ѣ -
гу о розные кгвалты, бои, грабежи j 
подданнымъ ихъ милости пановъ Коп
тевъ отъ подданыхъ, слугъ, бояръ его 
милости пана воеводы Витебского на 
кгрунтахъ ихъ милости пановъ К о п 
тевъ села Грабовки сталыхъ; также о 
забитье служебника его милости пана 

Лукаша Коптя Миколая Зубрицкого 
на томъ же кгрунтѣ пенномъ, о чомъ 
ширей тая справа на декретахъ поме' 
ненныхъ описана есть; а судъ земскій 
Берестейскій не разсуживаючи тое 
справы у столу судового на розсудокъ 
до мене подкоморого отослалъ. Я ж ъ 
подкоморій присмотрившисе тымъ всимъ 
листомъ, передо мною покладанымъ, 
также декретомъ суду земского Бере
стейского, съ которыхъ показало, ижъ 
судъ земскій Берестейскій, такъ за 
живота небожчика пана Василья К о п 
тя и пана Павла Сапѣги, воеводы Н о -
вогродского, „также и теперь, за позвы 
и жалобою его милости пана Лукаша 
Коптя и его милости пана воеводы В и 
тебского, яко за забитье слуги его ми
лости пана Лукаша Коптя, также о роз
ные найстя, бои, грабежи, кгвалты, 
на кгрунтахъ села Грабовки сталыхъ, 
судъ земскій Берестейскій, не розсужи-
ваючи тое справы у столу судового, 
на розсудокъ мой отослалъ; а его ми
лость панъ Копоть его милости пана 
воеводы Витебского такъ о кгрунты 
села Грабовки, водле декретовъ зем
скихъ, яко тежъ и о кгрунты острова 
Забабины Водки подъ Пересѣкомъ и 
Луневомъ и о иншіе врочища, ку то
му острову Забабины Водки належа-
чіе, передъ мене показовалъ. А ижъ 
се то показало, же въ року пятьдесятъ 
четвертомъ комисаре за высланьемъ его 
кор. милости светобливое памети Жикги
монта на тые кгрунты Островъ Заба
бины Водки и иншыхъ урочищъ на 
розсудокъ тыхъ кгрунтовъ выѣждчали 
и, нескончивши тое справы, на узнанье 
его королевское милости отослали, и 
его милость панъ Василей Копоть, не-
одержавши на то узнанья и розсудку 
его корол. мил. зъ гого света смертью 
зшодъ; также его милость панъ Ду* 

20* 



нашъ Копоть , не жрйпозываючи его ми
лости пана воеводу Витебского, до су
ду надежного, передо мною тую справу 
о островъ Забабины Водки подъ Пере-
сѣкомъ и Луневомъ теперь за позвомъ 
моимъ подкоморскимъ кончити хотѣдъ. 
А ижъ въ артыкулѣ втѳромъ, роздѣлу 
девятого, ясная: наука, же подкоморій 
за отосланьемъ отъ суду земского або 
кгродского маеть моць всякіе розницы 
земленые розсуживати, прото и я , при-
хиляючися до артыкулу помененого, 
его милости пана воеводу Витебского 
о островъ Забобины Водки подъ Пере-
сѣкомъ и Луневомъ, отъ року и того 
паракграфу, у позвѣ описаного, на сесь 
часъ водънымъ чиню, зоставуючи его 
милости пану Лукашу Коптю и братьи 
его милости молодшой у зу по л ной мо-
цы право зъ его милостью паномъ вое
водою Витебскимъ у суду надежного, 
о што, естли похочутъ, правомъ чини
ти. А што се дотычетъ кгрунтовъ' се
ла! Грабовки, о которые отъ суду зем
ского Берестейского до мене отоеланые 
есть его милости паня Коптя ку даль-
шому доводу правному о тотъ кгрунтъ 
Грабовскій припустилъ есми, а его ми
лость панъ Копоть свѣтчилъ се на ме
не, жемъ я о тые кгрунты Забабиньг 
Водки и врочищъ къ немъ належачихъ 
теперь за тымъ позвомъ моимъ не су
дил ъ . А з а т ы м ъ его милость п а н ъ Л у - і 
кашъ Копоть съ того врочища ѣхалъ 
зодшою подкоморимъ до кгрунтовъ села 
Грабовки, и на первей* пріѣхалъ до бо
лота названного Вожова, тамъ же ме
нилъ, ижъ отъ того болота пята кгрун-
томъ его милости, пана Коптевыхъ по-
чинаетсе; а отъ того болота^ѣхали есь
мо троха іна заходъ сонца m припрово-
дидъ мене до пня соснового, тамъ же под
ле того пня ставнлъ на свѣдство деве-
тиѵевѣтковъ, людей добрыхъ, то-есть-

мѣщаиъ Ломазскихъ: Я н а Пресмып^о-
го, Гармона Кридея Бартника, Серафи
ма Николаевича зъ ДолгЬбоброДъ^ Ба
сил ь я Нйконовича зъ ГолЙшова,- Г а -
пона Кондратовича, Петра Гацевича, 
Голюбченя зъ волоётй Воинское, О с и 
па Гутовича зъ села Грабовки, Тймо-
ша КнишеВича, которые свѣтки, мйою 
ку свед-вцтву припущоны, боязнью 
Божою напомнены, абы справедливе, 
чого въ той справѣ свѣдоми, передо' 
мною подъ сумненьемъ своимъ сознали. 
Которые по напомненью ку сведѣцтву 
есть припущоны и по одному пытаны. 
А напервей Янъ ТІресмыцкій повѣдилъ: 
ижъ онъ тому свѣдомъ, же дей тутъ 
надъ тымъ болотомъ Вожовымъ была 
сосна, у которой были знаки гранич
ные и потоле дей граница' старовѣ%-
ная кгрунтовъ его милости пана 
воеводы Витебского зъ кгрунтами ихъ 
милостей пановъ Коптевъ ОпольСкихъ 
села Грабовки, а отъ того дей пня со
снового идетъ граница старовѣчная че
резъ поле и дуброву 1 до корча Болоти
на, а отъ корча Болотина въ лѣсъ Гра
бовую и въ рѣчку Грабовку, a рѣчкою 
дей Грабовкою тая граница упала у бо
лото Голешово до петы границы тепе
решнего пана воеводы ! ;Врестья Куяв-
ского. Ярмошъ тожъ призналъ, также 
и 1 иншіе вси свѣтки тоежъ признали. 
А ! по выедуханю сведѣцтва тыхъ свѣт-
ковъ тамъ же подле того пня сосново
го усыпаломъ копеп/Ц а отъ того кон
ца т ы н свѣткй проводили мене подко-
морого на всходъ сонца^ полемъ и°ду
бровой)^ до корча Болотина, укаауючй' 
мне подѣве все кгрунты его милости; па- ' 
на воеводины, а по Іграяе и і ъ мйДовтк 
пановъ Коптевъ, на которой стѣнѣ отъ 1 ' 
того пня соснового до корча Волошине' 
усыпано копцевъ петьнадцать для°зйа;- ' 
ковъ ' граничныхъ; а 'о** ' того' ifbplef 



Болотина тьіе свѣтки проводили мене 
уверхъ лѣса Грабова' и р І ч к й Грабов
ки, тамже указали два пни сосновыхъ 
и меновали, ижъ дей у тыхъ сОснахъ 
пчолы подданыхъ его милости пана 
Коптевыхъ были, нйжли! дей губечй 
знаки граничные подданЫё его милости 
пана воеводы Витебского тые сосны 
вырубали; тамъ же отъ того'корча Боло
тина проводили также на всходъ сонца 
до верхов' лѣса Грабова и рѣчки Грабов
ки, усыпано копцовъ два, a третіи у 
того верха лѣса Грабова наложный ко
пецъ усыпано; а отъ того копца у 
верхъ лѣса Грабова усыпаного прово
дили мене на полудне рѣчкою Грабов-
кою, надъ которою указали у дубѣ зна
ки граничный—крыжъ, и тою Грабов-
кою припровадйли мене до поля и вро
чища' Янковщйзны, на которой стѣнѣ 
отъ' того копка нарожнего уверхъ лѣ-
са Грабова усыпаного до врочища Я н 
ковщйзны копцовъ девять;' а отъ* того 
врочища провадили мене рѣчкою Гра-
бовкою'азкъ до болота Голешова до пе
ты границы его милости пана воеводы 
Брестья Куявскогоі А ижъ отъ foro 
урочища Янковщйзны До болота Голе
шова вже рѣчкаГрабовказначная идётъ, 
копцовъ не сыпано, только для знаковъ1 

граничныхъ у деревѣ у восьми воль-
хахъ крижи починено; также на бодб-
тѣ Голешовѣ на п е т ѣ о т ъ кгрунтовъ 
его милости пана воеводы Брестья К у -
явскаго на полудни усыпано копецъ 
нарожный великій. И подле того обво
ду своего тые свѣтки меновали быти 
границу старовѣчную кгрунтовъ его 
милости пана воеводы Витебского съ 
кгрунтами ихъ милости пановъ Коп
тевъ. А по томъ обводѣ свѣтковъ его 
милость панъ Лукашъ Копоть, заста-
новившисе подле болота Голешова на 
новинѣ, повѣдидъ: ижемъ, дей слушио) 

водле права, яко гірйвйльями продковъ 
моихъ, также дей листы пановъ ко-
мисаровъ и выписали оповѣданья на 
врадѣ то показалъ, же дей тые кгрун
ты, яко теперь зъ свѣткамй моими гра
ницу завелъ, зъ давныхъ часовъ и те
перь надежатъ ку имѣнью моему Оподь-
скому и кгрунтомъ Грабовскимъ; так
же дей кгвалтовъ, грабежовъ, забойствъ 
на тыхъ кгрунтахъ, отъ его мило
сти пана воеводы сталыхъ, яко выпи
сями оповѣданья, также декретами зем
скими довелъ, до которыхъ се дей гра
бежовъ кгвалтовъ и самъ его милость 
панъ воевода у суду земскомъ созналъ, 
домовлялсе, абы водде артыкулу пято
го, дванадцатого и тринадцатого, роздѣ-
лу девятого, тотъ кгрунтъ, яко онъ 
панъ Копоть зъ свѣтками своими за
велъ., безъ присеги его милости пану 
Коптю у держанье на вѣчность декре-
томъ моимъ былъ присужонъ; а ижъ 
дей тые кгвалты, грабежи и бои подда
нымъ въ небытности его милости па
на Коптя въ томъ имѣнью Ополю стади-
се, теды деи водде артыкулу петьдесятъ 
осьмого роздѣлу одинадцатого кгвал
ту онъ' панъ Копоть отступуетъ, а тые 
дей шкоды', грабежи, бои, которые се 
на томъ кгрунтѣ подданымъ, яко за 
пана отца его милости, такъ и за его 
милости пана Коптя ста іые, за прися
гою подданыхъ абы зъ навезкою сказа-
ны были; также за забитье Миколая 
Зубрицкого жебы головщизна за выко-
наньемъ доводу дочки того Миколая 
Зубрицкого была сказана. А такъ я 
подкоморій, за нестаньемъ его милости 
пана воеводы Витебского, прихиляю-
чисе до артыкулу пятого, дванадцато
го и тринадцатого роздѣлу девятого о 
рокохъ завитыхъ, отъ стороны пово-
довое его милости пана Лукаша К о п 
тя поданыхъ, тотъ кгрунтъ певный 
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по тыхъ мѣстцахъ и врочищахъ, яко 
его милость панъ Лукашъ Копоть зъ 
свѣтками заводилъ, его милости пану 
Лукашу Коптю и братьи его милости 
молодшой, водде артыкуловъ помене-
ныхъ, на вѣчность сказадъ и прису-
дидъ. А о забитье Миколая Зубриц-
кого, яко шляхтича, до суду надеж
ного отсылаю. А што се дотычетъ 
кгвалтовъ, боевъ, шкодъ, грабежовъ, 
подданымъ ихъ милости пановъ Коп
тевъ сталыхъ, хочежъ его милость панъ 
Лукашъ Копоть домовлядсе, абы за 
присегою подданыхъ грабежи зъ навез-
кою сказадъ, але ижъ артыкулъ вто-
рый въ раздѣлѣ девятомъ указуетъ, же 
подкоморій за присуженьемъ сторонѣ 
кгрунтовъ и шкоды, на томъ кгрунтѣ 
сталые, сказати и на отправу до суду 
надежного отослати маетъ, а навезки 
за грабежъ й винъ сказывати не ука
зуетъ, водле которого артыкулу о на
везки о винъ за грабежи и отъ кгвал
товъ за отступеньемъ его милости пана 
Коптевымъ, водле артыкулу петьде
сятъ осьмого, роздѣлу одинадцатого, его 
милости пана воеводу Витебского воль-
нымъ чиню вѣчными часы: а на гра
бежи быдла, которое граблено на томъ 
кгрунтѣ Грабовскомъ у подданыхъ па-
наКоптевыхъ и на бою Себестьяна Яко-
вицкого боярину и слузѣ панцырному, 
подданымъ на грабежъ, а тому бояри
ну * на ранахъ присегу наказаломъ и į 

рокъ присязѣ день третій зложиломъ. 
А што его милость панъ Лукашъ К о 
поть домовлядсе о шкоды за пана В а -
силья Коптя, отца его милости, воево-

I ды Новгородского, на томъ кгрунтѣ 
подданымъ сталые, ижъ до суду земско
го его милость панъ Лукашъ не позы-
валъ, о то вольное мовенье его мило
сти пану Коптю зъ его милостью па
номъ воеводою у права надежного за-
ховую. А тые вси кгрунты по тыхъ 
урочищахъ вышей помененыхъ, поко-
ля его милость панъ Копоть зъ свѣт-
ками своими завелъ и граница вѣчная 
черезъ мене подкоморого есть учине
на и копцами засыпана, его милости 
пану Лукашу Коптю . и брати его ми
лости молодшей у вѣчное а спокойное 
держанье подалемъ. Апостерегаючи то
го, абы тые кгрунты вѣчне въ покою 
были, жебы се его милость панъ вое
вода упорнѣ надъ право не уступовалъ, 
моцью зверхности господарское права 
посполитого и враду моего подкомор-
ского закладалъ заруку на спротивно-
го пятьсотъ копъ грошей литовскихъ. 
А кгды день третій присязѣ подданымъ 
припалъ, его милость панъ Лукашъ 
Копоть, хотечи о тые шкоды зъ его 
милостью паномъ воеводою пріятель-
ско помярковати, подданымъ присеги 
выконывати не велѣлъ. Ш т о все для 
памяти до книгъ подкоморскихъ есть 
записано. 
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1599. 
Изъ КНИГИ за 1597—1609 г., стр. 79—105. 

6. Коммисарскоѳ опрѳдѣленіе по спорному дѣлу между Брестскими мѣщанами 
и земяниномъ Иваномъ Кадиховичемъ Брезовскимъ о поземельной; собствен

ности. 

Комисіею и росказаньемъ его коро
левское милости пана нашого милости
вого Жигимонта TpeTeroį на року, отъ 
насъ обѣма сторонамъ дня нынешнего 
двадцатого мѣсеца Іюля, року тысеча 
пятьсотъ деветьдесятъ девятого зло-
жономъ, мы—Григорей Война—кашта-
лянъ Верестейскій, Янъ Шуйскій—под-
коморій Берестейскій, Мальхеръ Рай-
скій—дворанинъ его'королевское мило
сти, комисаре отъ его королевское ми
лости стороны поводовое мѣіцанъ Бе
рестейскихъ высланые и комисіею 
уФундованые на вывѣданье, если панъ 
Иванъ Брозовскій опрочь кгрунтовъ 
своихъ, праву земскому подлеглыхъ, 
держитъ што кгрунтовъ або волокъ 
мѣстскихъ и ку выслуханью доводовъ 
листовныхъ, реестровъ ревизорскихъ 
и свѣдѣцства свѣтковъ зъ обѣихъ сто
ронъ, которые кгрунты, якобы продокъ 
пана Ивана Брозовского, то-есть дѣдъ 
его Михаил о Калиховичъ до кгрунтовъ 
своихъ Мелентеевскихъ забрати и при
вернута мѣлъ, съ которыхъ никото
рое повинности мѣстскіе, ани плату 
не чинитъ, але се съ тыми кгрунтамй 
съподъ юриздиціи мѣстское до зем
ства выламуетъ, которые имъ отъ 
продковъ, королей ихъ милости, пра
вомъ уфуидованы суть, и маючи собѣ 
то отъ него за кривду, мѣли зъ нимъ 
о то росправу передъ его королевскою 
милостью въ року прошломъ деветьде
сятъ осьмомъ, мѣсяца мая первого дня. 

А такъ, постановившисе обличне пе
редъ нами урадъ мѣстскій и все по-
спольство мѣста Берестейского на кгрун-
тѣхъ, о которые съ паномъ Брозов-
скимъ споръ маютъ, чинечи досыть 
росказанью его королевское милости, 
пана нашего милостивого, в передъ до
ведши року сегоднешнего, въ датѣ вы-
шеиписаного, выписомъ съ книгъ 
кгродскихъ, датою року тысеча пять
сотъ деветьдесятъ девятого, мѣсяца Мая 
тридцать первого дня, въ шести недѣ-
ляхъ припалого объвѣщенья ему пану 
Брезовскому листомъ нашимъ комиса-
ровъ о томъ року и бралисе за тымъ 
до объведенья съ свѣтками зъ девети 
селъ, которыхъ при собѣ мѣли чело-
вѣка семьдесятъ семь, кгрунтовъ черезъ 
ревизоры имъ заведеныхъ и остене-
ныхъ, а черезъ продка пана Брезовского 
забраныхъ. И наперодъ того дня вели 
насъ сами мѣщане зъ мѣста до копца, 
который водле реестру ревизорского 
дѣлитъ кгрунты двору короля его ми
лости Рѣчицкіе зъмѣскими, н а м ѣ с ц ѣ , 
которое зовутъ Межиогороды, на за-
ходъ, отъ которого повели границу 
тымъ же трибомъ; которою вели за па
на Виденского, пущаючи кгрунты Р ѣ -
чицкіе полѣве, a мѣскіе поправѣ, ажъ 
до петы граничное, которая дѣлитъ 
кгрунты Рѣчицкіе и кгрунты ихъ ми
лости пановъ Тышкевичовъ седа Т ю -
хиничъ и кгрунты мѣйскіе. На которое* 
мѣстце пріѣхадъ тежъ и панъ Иванъ 



Еалиховичъ Брозовскій, вѣдаючи о ро
ку, отъ насъ зложономъ, съ комисар-
ми своими, паномъ Оникіемъ Еленскимъ, 
паномъ Петромъ Добронизкимъ и па
номъ Лавриномъ Федюшкомъ— хорун-
жичомъ Пинскимъ. А такъ съ тдзго 
мѣстца, споломъ ѣдучи, провадили насъ 
тыежъ мѣщане, полѣвой руцѣ пущаю-
чи кгрунты пановъ Тышкевичовъ, а 
по правой менили мѣйскіе. А панъ Бре-
зовскій мовилъ: же то кгрунты попра-
вѣ—отъ бору, што мѣскими менуютъ, 
его суть властные, подъ правомъ зем
скимъ, до кгрунтовъ Мелентеевскихъ 
належачіе, которые съ продками свои
ми лѣтъ отъ осьмидесятъ за правомъ 
певнымъ держитъ. A мѣщане, призна-
ваючи, же Мелентеевщизна есть его, 
але за стѣною, а не въ стѣнѣ, отъ ре
визоровъ учиненой, отъ нихъ ему при-
сужоно подъ правомъ земскимъ, але 
не тутъ, гдѣ онъ въ стѣнѣ показуетъ, 
а то менили рѣзы своими быть, кото
рые намъ оказовали въ держанью ихъ. 
Якожъ и самъ панъ Брезовскій повѣ-
дилъ: же тутъ рѣзы свое маютъ и дер-
жатъ, але не въ тыхъ поляхъ его, ко
торые онъ держитъ. А тою стѣною 
привели насъ до дорожки Крижовое, че
резъ тую стѣну ку мѣсту зъ бору па
новъ Тышкевичовъ, которую панъ Бре-
зовскій менилъ быть границою кгрун-
томъ своимъ Абрамовичовскимъ; а да
лей привели насъ черезъ кгрунты Ме-
лентеевскіе до дороги, которая идетъ 
зъ Берестья до Черневъ. А т а м ъ на той і 
дорозѣ застановившисе мѣщане хотѣ-
ли того по пану Брозовскимъ, абы имъ 
указалъ тую Мелентеевщизну, собѣ 
присужоную, много ее есть, хотечи 
вѣдати, если л е въ застѣненыо, презъ 
ревизоры учиненую, чи за стѣною и 
много ей вздлужъ и въ ширь, абы по
казалъ, а то для того, жебы ее не за-

ѣждчали, бо имъ якобы до тое Мелен-
теевщизны и кгрунты Абрамовскіе мѣли 
быти забраны. Панъ Брезовскій взбра-
нялсе права на Абрамовщизну, яко на 
властность свою, также и Меденте-
евщизны много ее естъ показовати, 

I кгдыжъ то подъ земскимъ, а не мѣст-
скимъ правомъ маетъ за слушными 
правы. А ижъ панъ Брезовскій права 
имъ взбранялсе показовати, тогды пе
редъ нами комисарми, отъ пана Б р е -
зовского водле права при насъ до тое 
справы высажоными, выщейпоменены-
м и , приступуючи до справы, поклада
ли мѣщане привилей мѣсту на шесть
десятъ лановъ Франконское мѣры, че
резъ короля Владислава въ року ты
сеча триста деветьдесятомъ наданыхъ; 
еще покладали, и другій привилей ко
роля Жикгимонта А в г у с т а , к о н Ф и р м а -
ціи, въ року тцсеча пятьсотъ петьде-
сятъ четвертомъ; также привилей ко
роля Стефана на к о н Ф и р м а ц і ю тогожъ 
права, мѣстского, датою року тысеча 
пятьсотъ семьдесятъ девятого; до того 
покладали тежъ привилей к о н Ф и р м а -
ц і и теперешнего короля его милости, 
Жикгимонта третего, року тысеча пять
сотъ осьмьдесятъ девятого; надъ то по
кладали реестръ ревизорскій его мило
сти пана Миколая Нарушевича, кото
рый былъ ревизоромъ отъ короля его 
милости Жикгимонта Августа выеда-
ный въ року тысеча пятьсотъ петьде-
сятъ четвертомъ, на. вымѣренье и по-
моркгованье до мѣста Берестейского; 
a другій реестръ его милости пана 
Дмитра Сапѣги , року шестьдесятъ ше-. 
стого, который пер вшу ю ревизію кон-
чечи, кгрунты мѣстскіе на волоки по-г 
прогонявши, волокъ, шестьдесятъ вы-
мѣрилъ, стѣны почшшлъ и коипами 
обвелъ. С ъ которыхъ реестровъ, по? 
казовали, же продкове пана B O Q S Q B -
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ского, будучи мѣщаны и бурмистрами 
Берестейскими, пріймовали волоки, ко
торыхъ держали волокъ тридцать шесть, 
моркговъ двадцать семь.Покладали тежъ 
панове мѣщане декретъ короля его ми
лости СтеФана межи Григорьемъ К а -

.лиховичомъ, яко поводомъ зъ одное, а 
мѣстомъ Верестейскимъ, яко позва-
ными, зъ другое стороны, датою року 
тысеча пятьсотъ осьмьдесятъ четвер
того учиненый, взглядомъ грабежу, че
резъ коморника короля его милости, 
о невыполненье повинности военное зъ 

Іггрунтовъ мѣсткихъ пану Калиховичу 
учиненый, которымъ декретомъ король 
его милость, тую справу на коммиссію 
до старосты Берестейского, небощика 
славное намети его милости пана Оста-
фія Воловича — пана Виленского, одо-
слати рачилъ, на вывѣданье, гдѣ се 
тотъ грабежъ сталъ: чили на кгрунтѣ 
мѣйскомъ, чи шляхетскомъ. Поклада
ли тежъ и актъ комисарскій поме
неного пана Виленского, въ року осмь
десятъ пятомъ съ того декрету коро
ля его милости урощоный, съ которо
го акту показовали, же мѣли споръ 
немалый межи собою о кгрунты и двор
цы, меновите тые—Мелентеевскій, Абра-
мовичовскій, Еозенковскій, Шаневскій, 
Тополевскій, Грешниковскій, Ивани-
новскій, речоный Раниковскій, Березо-
вецъ и Варпіовскій, также поля: Чер
ничины, Новины и иншіе, въ томъ актѣ 
коммиссарскомъ описание, бо мѣща-
не менечи то все кгрунты и поля въ 
стѣнахъ своихъ отъ ревизора имъ по-
чиненыхъ, оные мѣскими быти доводи
ли, гдѣ завше въ рукахъ мѣскихъ и 
водлугъ права майдебурского въ правѣ 
ихъ дыспонованы бывали. А панъ Бре-
аовекіЙ, менечи быть продковъ своихъ 
шляхтичами, то все менилъ быть кгрун-
тшш не мѣскими, але земскими. Кото

рую справу небоіпикъ панъ Виденскій, 
зъ онымъ часомъ объѣхавши кгрунты 
и заграниченья ихъ и доводовъ прислу-
хавшисе, до короля его милости на ког-
ницію одослалъ,—якимъ правомъ маетъ 
быти сужоно чи земскимъ, або майде-
бурскимъ. Н а што въ той справѣ де
кретъ короля его милости СтеФана, 
учиненый въ року тысеча пятьсотъ 
осмьдеесятъ шестомъ, показовали, ко
торымъ декретомъ короля его милостп 
не бачечи Фундаменту жадного, абы 
коли тые дворцы, кгрунты, праву зем
скому подлегати мѣли, оные юриздикціи 
местской п р и с у д и т рачилъ. Поклада
ли и другій декретъ короля его милос
ти, теперь счасливе пануючого, Жик-
гимонта третего, датою року тысеча 
пятьсотъ осмьдесятъ девятого, межи па
номъ Иваномъ Брезовскимъ а тыми-жъ 
мѣщаны, гдѣ ихъ о злый переводъ поз-
валъ, одержаный, которымъ декретомъ 
король его милость ствердити рачилъ 
и при моцы заховалъ декретъ короля 
его милости СтеФана, съ тымъ только 
объясненьемъ, же Мелентеевщизна ма- ^ 
етъ праву земскому подлегати, яко о 
томъ тые декрета ширей освѣтчаютъ. 
А ижъ теды король его милость дек
ретъ свой учиннти рачилъ, зъ акту 
коммиссарского его милости пана В и 
ленского, въ которомъ актѣ контровер-
сіе и споры о тые вси дворцы и кгрун
ты, которые и теперь взновляютъ бы
ли и на томъ актѣ коммиссарскомъ 
есть Фундованы; а тымъ декретомъ тые 
то вси кгрунты и дворцы юриздиціи 
мѣстской суть присужоны, только же 
декретомъ послѣднѣйшимъ короля его 
милости теперешнего Мелентеевщизна 
подъ право земское есть узнана. Од-
накъже вси иншіе дворцы и кгды ствер-
женьемъ декрету короля СтеФанового 
юриздиціи мѣстской суть заховаиы, тог-
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ды мѣщане потребовали, абы панъ Б ре-
зовскій Мелентеевщизну, гдѣ лежитъ, 
чи въ стѣнахъ ревизорскихъ, чили за 
стѣною и веле ее есть вздлужъ и въ 
ширь, абы ее первей ограничивши за-
ѣзды свое кончили и то што мѣсту на-
дежитъ указали; а што се тычетъ А б -
рамовичевщизны, на тую абы право по~ 
казалъ. А потомъ панъ Брезовскій, не 
розрываючи справы показалъ декретъ 
короля его милости СтеФана. датою ро
ку семьдесятъ девятого, который урослъ 
дѣдови пана Брезовского зъ апеляціи 
зъ мѣстомъ Берестейскимъ, которымъ 
декретомъ есть ему присужоно вѣчно-
стью пять волокъ Абрамовичовскихъ. 
Мѣщане видечи тотъ декретъ, задава
ли ему пригану, же у него при при-
тисненью печати подпису руки нико
торого урадника короля его милости 
не машъ, домовлялися о показанье ори-
кгиналу апеляціи зъ мѣста, если была; 
которую показалъ, а по указанью тое 
апеляціи щитилсе давностью земскою до 
колькодесятъ лѣтъ, же былъ и есть въ 
держанью тыхъ всихъ Фольварковъ и 
кгрунтовъ подъ правомъ земскимъ шля-
хецкимъ, а не мѣстскимъ. А потомъ 
мовили мѣщане, што тутъ панъ Бре- j 
зовскій давность земскую и добра щля-
хецкіе, а не мѣйскіе привлащаетъ, те
ды то ведле права ити не можетъ, кгдыжъ 
водле привилеевъ, ремиссіи и декретовъ 
королевскихъ тые кгрунты юриздиціи 
мѣстской подлегаютъ, и не только м ѣ -
щанови, але тежъ шляхтичови против
но листу давность не идетъ, бо добра 
речи-цосполдтое николи давности не 
могутъ мѣ.ти. Ижъ, теды добра., о кото
рые теперь споръ идетъ, не есть при
ватными которое особы, але королев
скими, теды тежъ давности панъ, Бре^ 
зрвскій натегати за собою не можетъ; 

противко мѣсту, бо кгды хто добра я о д 

мѣйскіе купилъ, штобы всему мѣсту на-
лежати мѣли, теды ихъ давностью осѣс-
ти не можетъ, если же теды право бо-
ронитъ тому, што купилъ давности, по-
готовю и тому, што безпечне держитъ, 
кгдыжъ злый посесоръ давностью ни
чого одержати не можетъ , а што 
большая, яко кондиціе людскіе не звык-
ли се отменяти декретами и давно-
стями, але особливыми привилейми зъ 
ласки королевскихъ милости княжатъ 
надаными, такъ тежъ поготовю кгрун
ты ихъ, и тотъ декретъ не есть одер-
жаный, ажь у ше^ти лѣтъ по апеляціи; 
домагалисе при томъ о припозовъ тое 
апеляціи, альбо реляціи владенья того 
припозву. Мы коммисаре, ничого не 
контрадыкуючи противъ тому декрето-
ви короля его милости все сполне, для 
спозненья се того дня отложили есьмо 
тую справу до завтрее подъ тоюжъ 
моцью; а пану Брозовскому наказали 
право на Абрамовщизну, Мелентеев
щизну, гдѣ лежитъ и много ее есть 
показовать . А потомъ на завтре, м ѣ -
сеца Іюля тринадцатого дня, пріѣхали 
есьмо на туюжъ дорогу и на тоежъ 
мѣстце, съ которого есми дня вчоращѵ 
него зъѣхали были, заѣхавши Абра-
мовщизны и Мелентеевщизны, хотечи 
перво объѣхати всѣ кгрунты водле за-
ложенья стѣны, черезъ ревизоры нака
зали есьмо, абы насъ мѣщане зъ де-
вети свѣтками, зъ девети селъ, кождо-
го по одному вели. Тогды на передъ 
съ той дороги, которая, идетъ зъ Б е -
рестья до Черневъ, гдѣ есьмо стада 
просто отъ петы, до которой насъ бы
ли мѣщане привели, трибомъ через* 
жито и черезъ плоты ихъ, до камеия 
заОльшовымъ гайкомъ м, бдоткомъ « и * 
ядай, а съ початку отъ тое дороги^ вдй 
!есьмо стали, мениди быть конец*,--м*р 
'прне зопсованый и роскошный, 1 а. т ш ж 
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копецъ меняли быти собѣ границою 
мѣсту зъ владыкою и зъ селомъ Ере -
зовцемъ. А панъ Брезовскій зо всихъ 
сторонъ менилъ то быть все своими 
кгрунтами шляхецкими. А отъ того 
копца привели насъ не оподаль на! 
подько лроробленое, гдѣ по правѣ ме-
нили быть кгрунтомъ Грепшиковекимъ 
Иваниновскимъ, а но лѣве владычимъ, 
а съ того полька, провадили насъ надъ 
хростемъ на всходъ и заразъ черезъ 
хворостъ и багниско межи кгрунтами 
вдадычими и Грешниковскими до коп
ца, знать же былъ копецъ; а тотъ ко
пецъ менили быть попсованый. Панъ 
Врезовскій освѣтчидсе, ижъ не указу-
ютъ власности границъ и знаковъ пев-
ныхъ, але его кгрунтъ властный зъ 
владыкою о границу маючи, до Бере-
зовца служачій, шляхецкій, обводятъ 
и объѣждчаютъ, бо яко Березовецъ 
такъ и Грешниковщизна, Ивановщи-
зна есть его властная зъ давныхъ в ѣ -
ковъ, а то подъ мѣстомъ николи не 
было. Мѣщане тежъ се оповѣдали, же 
панъ Брозовскій признаваетъ Грешни-
ковщизну своею, а они на то право 
быть у себѣ маютъ. А отъ того коп
ца трохи простымъ трибомъ обернули-
се съ правой на полудне, а выводечи 
стѣну ревизорскую показовали знакъ 
стѣны по лѣве кгрунты вдадычіе, а по 
праве мѣстскіе Грешниковскіе, якобы 
отъ Калиховича забраните; а тою стѣн-
ною черезъ дорогу, которая идетъ зъ 
Берестья до Тришина пановъ Пекар-
скихъ, а тамъ менили копецъ роско-
паиый. А панъ Брезовскій то все ме
нилъ своимъ властнымъ быть. И тоюжъ 
межою привели до стѣнки, до которое 
стегаютсе кгрунты села владычого Шпа~ 
новскіе, именуюіи, же просто граница 
быти мѣла, м е Калиховичъ попсовалъ. 
А отътодь межами провадили насъ до 

Глинокъ, а зъ Глинокъ ажъ до гостин
ца Кобринского, который идетъ зъ Бе 
рестья, менечи все по лѣве .кгрунты 
владычіе, а по-праве мѣскіе, отъ Кали
ховича забраные. А панъ Брезовскій 
мовилъ, же то все есть его властные 
кгрунты, куды мѣщане ведучи своими 
менятъ, зъ вѣковъ шдяхецкіе: А тымъ 
гостинцомъ зъ Берестья до Кобрина 
идучи, ажъ подъ самое мѣсто и плотьі, 
и яко одно што обвели, теды то все 
менили быть мѣскимъ зъ давныхъ ча
совъ, яко на то право свое вышей за 
ограниченьемъ ревизорскимъ, • за о с е 
неньем ъ и осыпаньемъ копцовъ пока
зовали. И ставши есьмо на томъ мѣст-
цу у самыхъ могилокъ, гдѣ насъ при
вели, казали есьмо до дальшого поступ
ку у права поступовати обѣма сторо
намъ и права, если якіе маютъ, абы 
показовали. Панъ Брезовекій, не при-
ступуючиеще досправы оповѣдалсе про
тивъ Адаму Ростку,СтаниславуКурелев~ 
скому и Я н у Бѣликовичу въ тые слова: 
Милостивые панове коммиссари! В а ш -
мостямъ оповѣдамъ и обтяждиве жа
лую, ижъ дня сегоднешнего, м ѣ с е ц а і ю -
ля тринадцатого, року теперешнего, 1599 
часу отправованья справъ коммиссар-
скихъ, при бытности вашихъ милости, 
мѣщане его королевское милости м ѣ -
ста Берестейского, зачавши справы 
свое зо мною, передъ вашими мило
стями хотечи справу мою до, вонтпли-
вости свѣтковъ и тежъ власныхъ, под
даныхъ моихъ отъ мене отбиваючи и 
на мене самого погрозки и отповѣди 

: чинечи, неушановавши зъверхностиего 
королевское милости и тежъ зацныхи 
особъ вашихъ милости, взявши перед* 
себе злый умыел* и своводеветіо^ ма
ючи при собѣ разныхъ броней до» бою 
належачихъ, ру ѵивця, еагайдаковъ,още-
пэвъ-ч ' '•котолыШР бы*' #§•»&•» дадар та» 

. • 21* 
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кимъ часомъ заживати се имъ не го
дило, приведши вашихъ милостей на 
границу, мнѣ зъ мѣстомъ его королев
ское милости Верестейскймъ учиненое, 
у Могилокъ на передъмѣстью межи до
рогами , гостинцами Кобринскими и 
Тришиникекими, на кгрунтѣ моемъ 
властномъ мѣщане его королевское 
милости Адамъ Ростекъ, Станиславъ 
Курелевскій, Я н ъ Бѣльковичъ, безъ 
данья причины, порвавши подданнаго 
моего Павла Матѣевича и другого под
даного, боярина его милости пана Ста
нислава Кишки зъ села Братилова, А н 
дрея Зенковича, которогомъ я ку по-
требѣ моей для свѣдецтва ужилъ, по
давши ихъ иншимъ мѣщаномъ Верестей
скймъ, которыхъ они сами лѣпей зна
ют ъ и ихъ имена и назвиска вѣдаютъ, 
оного подданого моего и того свѣдка 
боярина передъ особами вашихъ ми
лостей, подъ часомъ отправовапья су
довъ коммиссарскихъ, бить, забить рос-
казали, и далей, якожъ тые мѣщане 
за росказаньемъ Адама Ростка, Стани
слава Курелевского, Я н а Бѣльковича 
оного подданого моего и свѣтка бояри
на окрутне а нелитостиве ручницами, 
рогатинами збилй ,и зранили, съ кото
рыхъ ранъ подданный мой Паве'лъ Ма-
теевичъ, нѣтъ вѣдома, есьли ЯІИВЪ бу
детъ; о што прошу, абы тое оповѣ-
данье мое до книгъ подкоморскихъ вла-
дзы вашец милости коммиссарское за
писана была, справедливость водлугъ 
права, зъ росудку вашей милости учи
нена была. А м ѣ щ а н е , которымъ панъ 
Брезовскій вину далъ свѣтчилисе, ижъ 
ихъ людей невинныхъ въ томъ одно-
сить и ускаржаетъ, кгдыжъ, яко того 
подданого такъ и свѣтка пана Брезов-
ского не били и не росказовали, хто 
бидъ выдать и справедливость въ не
го чинити хочутъ, чого хотечисе за- ' 

разъ справити и панъ Брезовскій до-
мовлялсе справедливости. Нижли мы 
на тотъ часъ того' не судечи, отложили 
есьмо тую справу до суду надежного 
межи, ними. А потомъ мѣщане присту-
пуючи до справы подавши по собѣ ар-
тыку лы, въ правѣ, посполитомъ описа
ние, то есть, артыкулъ вторый и два-
надцатый роздѣлу: девятого, просили, 
абьг водле привилеевъ, реестровъ реви-
зорскихъ и коммиссіи першое и обво-

I ду теперешнего съ свѣткями своими 
до доводу припущены, а яко* при власт
ности своей захованы были. А панъ 
Брезовскій на то одмовялъ, мовечи: 
ижъ по тыхъ всихъ мѣстцахъ, гдѣ > об-
водъ мѣщане зъ свѣтками своими чи
нили, то все кгрунты его есть отчяз-
ные и матерпстые, добра земскіё, шля-
хецк іе , 'и онъ тудыжъ такъже зъ сво
ими девети евѣтками, яко и мѣщане 
насъ велъ зъ вѣковъ то въ спокойномъ 
держанью своемъ быть поведаючи. Н а 
привилей светобливое памети короля 
Владислава Якгела мовилъ: ижъ што 
въ томъ привиллею надаетъ мѣсту ла
новъ шестьдесятъ мѣры Франконское и 
потверженья на то маютъ другихъ ко
ролей ихъ милости, тогды не на мое 
кгрунты, кгдыжъ такъ не менитъ, ани 
урочищъ, ани положенья ихъ, абы на 
томъ мѣстцы быть мѣли; такъ же хо
тя въ реестрѣ пана Нарушевичовомъ 
мѣщане показуютъ написано, волоки 
дѣда и отца его, не вспоминаетъ уро
чища ани положенья мѣстца, невѣда-
ти гдѣ то было и въ которомъ мѣстцу 
могло то быти, же дѣдъ и отецъ его, 
будучи межи ними за прозьбою ихъ 
врадникомъ мѣстскимъ, держали земли 
ихъ мѣстскіе, которые они самижъ те
перь держатъ, аде не тые , которые 
онъ держитъ свое властные и есть го
товъ показать, же не мѣстскіе, аде зъ 
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вѣковъ земскіе. А стороны пана Дми
тра Сапѣги, яко менуютъ, заграни-
ченье кгрунтовъ его земскихъ до мѣ-
ста стѣною и написанья въ реестръ 
небощика дѣда и отца его, тогды и то 
не водлугъ постановенья, .на ревизію 
учиненого кгдыжъ ревизія у великомъ 
кнйзствй Литовскомъ въ року петьде-
сятъ семомъ для достатечного поста
новенья кгрунтовъ королевскихъ была 
ухвалена, такимъ способомъ, же реви-
зоръ помѣраючи кгрунты, королевскіе 
межи, которые гдѣ бы зашли кгрунты 
шляхецкіе, безъ которыхъ не могли бы, 
въкгрунтахъ королевскихъ волоки быть 1 

моркгованые и рѣзаны, тогды реви-
зоръ первей шляхецкіе кгрунты в ы б 
ривши, отмѣну шляхтичови дать мѣлъ; ( 

тежъ кгрунты шляхецкіе моркговати, 
на волоки рѣзати и роздавати было 
вольно; а поки отмѣна шляхтичови не 
была дана, поты ревизоръ кгрунтовъ 
шляхецкихъ брати и никому отдавати 
не могъ. Также и тотъ ревизоръ панъ 
Саиѣга водлугъ тое уфалы заховатисе 
мѣлъ, але за онымъ часомъ не захо-
валее, бо пріѣхавши до Берестья, безъ 
бытности небощика дѣда его, нѣтъ въ 
дому его, кгды иебощикъ былъ на мы-
тахъ въ Коронѣ польской, отъ короля 
его милости светое памети Августа, 
пыталъ мѣщанъ Берестейскихъ: што 
за кгрунты около мѣста маютъ и за 
якимъ правомъ держатъ. Они менова
ли Фольварки, кгрунты и сѣножати 
мѣстскіе за Мухавцемъ, около Буга и 
за Угрннкою; межи которыми Фольвар
ками, безъ бытности дѣда его небощи
ка, указали кгрунты его властные, зем
с т в , материстые, поменявши ихъ, яко
бы мѣстскіе быти мѣли, хотечи учи
нить широкость мѣсту; а ревизоръ яко 
вевѣдомый мнимаючи, абы то были 
кгрунты мѣстскіе, стѣну заложидъ и 

на волоки порѣзалъ былъ. Потомъ м ѣ -
щане въ реестръ. ревизорский ку розби-
ранью пйсалисе и дѣда, отца его не-
бощиковъ, самижъ мѣщане межи себе 
и безъ вѣдомости и безъ бытности ихъ, 
ревизорови написати казади и такимъ 
способомъ, а не инакшимъ, тая стѣна 

j и вписанье до реестровъ кгрунтовъ его 
Į властныхъ материстыхъ, также не
бощика дѣда и отца его было сталосе. 
А ижъ ревизоръ водле постановленья, 
на ревизіи учиненого,: незаховалъ се, 
не давши отмѣны и въ небытности дѣ-
да отца его, стѣну по кгрунтахъ его 
материстыхъ зъ вѣковъ земскихъ за
клад алъ безъ вѣдомости и позволенья 
ихъ, за росказаньемъ мѣстскимъ, въ 
реестръ вписалъ; . о чемъ взявши вѣ-
домость дѣдъ его небощикъ до дому 
пріѣхалъ, тое кривды не терпѣлъ, за 
разомъ тогожъ часу стѣну, яко на 

•властности своей, зопсовалъ, прогоны 
иооралъ, въ держанье кгрунтовъ его 
земскихъ мѣщанъ непустилъ, уживалъ 
того, яко добръ земскихъ, за правомъ 
своимъ доживотнымъ до живота свое
го, безъ жадного отъ мѣщанъ перена-
габанья, котороежъ сами се и ревизіи 
тое зрекли и ее зганиди; на што по
кладалъ листъ мѣщанъ Берестейскихъ 
датою року тысеча пятьсотъ шестьде
сятъ пятого, мѣсеца Врешня первого 
дня, у суботу. А хотябысе тежъ и не 
зрекли, тогды то праву его материсто-
му ничого шкодити не могло, бо небо
щикъ дѣдъ и отецъ его всее свое мает
ности добра земскіе. которыхъ мѣща-
не отъ ревизора собѣ даные быть ме
нуютъ, продали матцѣ его Маринѣ Я р -
молянцѣ вѣчностью до вшелякого ша-
Функу и утратъ, о пйсалисе починити, 
только зоставили собѣ до шивотовъ 
вольное мѣшканье. Н а што покладалъ 
привилей его королевское милости Ж и -



кгимонта А в г у с т а , датою року петьде-
еятъ шестого, мѣееца Гюня двадцатого 
дня, признанья очевистого передъ его 
королевскою милостью Михаила Кали
ховича и сына его Григорья Калихови
ча , гдѣ признаваютъ, же продали за 
три тысечи копъ грошей Маринѣ Я р -
молянцѣ дворцы и земли свое съ сѣно-
жатьми, тые меновите: дворецъ Мелен-
теевскій, Козенковскій, ГДаневскій, Ива-
ниновскій, Березовецкій, Варшовскій и 
тежъ сѣножать Х а б и х и и землю Абра-
мовскую, што и его королевская ми
лость вырокомъ своимъ то на вѣчность 
ствердити тымъже привилеемъ рачилъ; 
съ чого и службу земскую военную зъ 
иншою шляхтою полнити наменилъ. И 
для того не могъ дѣдъ и отецъ его, власт
ности его продавши то матцѣ его, по 
которой то на него, яко на властного 
потомка спало, утрачати водлугъ ар
тикулу пятого и шостого зъ роздѣлу 
шостого и мѣщановъ въ держанье не 
пустилъ, до живота своего спокойне 
уживаючи, а обводъ тежъ тотъ не стѣ-
нами ревизорскими, але черезъ кгрун
ты его блудечи, свѣтки ихъ ведутъ, 
ажъ ледво сами вывести могли, а по
томъ межами, кграницами моими власт
ными зъ кгрунтами вяадычими Шпанов-
скими, которыхъ жаднымъ способомъ 
своими властными меновать не могутъ, 
кгдыжъ суть властные его. Выводечисе 
далей, покладалъ декретъ короля его 
милости Жикгимонта третего, датою 
року осьмьдесятъ девятого, справы м ѣ -
щанъ Берестейскихъ зъ нимъ паномъ 
Иваномъ Брезовскимъ. Тогды на тотъ 
часъ показовали мѣщане тотъ приви
лей свой светобливое памети короля 
Владислава Якгеда и реестра ревизор-
скіе и выписи свое мѣстскіе, менуючи 
якобы то мѣщане за тымъ привилеемъ 
держали и прожкомъ его продали, а с е 

кгрунты статечне показалъ, же то не 
тые кгрунты, которые въ привилею 
ихъ описано; то его королевская ми
лость обачивши, ижъ въ привилею мѣст-
скомъ не описано ничого, меновите: 
ани границъ, абы на томъ мѣстцу, гдѣ 
кгрунты его лежатъ, ланы быть м ѣ -
ли, тые вси доводы ихъ, привилей и 
реестра, не водлугъ уФалы учиненые и 
выписы, на сторону отложивши, кгрун
ты его земскіе водлугъ привилеевъ подъ 
вольность шляхецкую присудить ему 
рачилъ. Такъже онъ того усего, што-
кольвекъ мѣщане показуютъ, менечи 
быть своими доводами, недостаточными 
доводу такого ихъ, яко неправного и 
глухого примовати не могутъ. Далей 
се выправуючи на вси тые Ф о л ь в а р к и 
кгрунты и сѣножати за тымъ ихъ пра
вомъ держитъ, же то кгрунты, Фоль
варки Ивановскій и Ранковскій, зъ с ѣ -
ножатью Х а б и х о ю , николи не были мѣст-
скіе, але зъ вѣковъ земскіе, даниною 
светобливое памети короля его милос
ти Александра небощику пану Немѣри 
Гримайловичу—дворянину его королев
ской милости даные, на што покладалъ 
листъ до намѣстника Берестейского па
на Сенька Олизаровича, абы м у ихъ 
у с т у п и л ъ , датою у Вильни, мѣсеца Мая 
двадцать третего дня, индикта тринад
цатого. К у тому покладалъ тежъ Федь
ка Янушевича напаркгаминѣ за тремя 
печатьми, датою у Верестьи, Августа 
двадцатого, индикта тринадцатого, ко
торый Федько, купивши тые Фольварки 
у пана Гримайловича, продалъ ихъ съ 
сѣножатью Хабихою Ванькови Грешни-
кови. К у тому покладалъ декретъ ко
роля Александра межи Пашкомъ и Ми-
хаиломъ Хомичами зъ м ѣ щ а я и Вере^ 
стейскими о кгрунты межи гостинцомъ 
Ваменецкимъ а дорогою Корницюм», 
датою въ К а ш и ц ы , д м д ж а т ъ тштм 
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дня мѣсеца Іюня, индикта четвертого. 
Е щ е покладалъ листъ Пашка Хомича— 
боярина Берестейского, на паперѣ пи
саный, на вѣчность Семену Козеику 
кгрунтовъ, межи гостинцомъ Каменец
кимъ а дорогою Корницкою, датою у 
Берестьи, Апрѣля десятого дня, индик
та пятого. Е щ е покладалъ привилей 
короля Александра продажи Фольвар-
ковъ Мелентеевского, Козенковского и 
двохъ ноль у Мелентея Васка и Дань-
ка Козенковичовъ купныхъ черезъ 
Данка Семеновича, датою року семь-
тысечного, Февраля петнадцатого, ин
дикта осьмого. Е щ е покладалъ выписъ 
съ книгъ кгродскихъ Берестейскихъ 
датою року осмьдесятъ шестого, Марца 
двадцать шостого дня, актикованья въ 
немъ семи листовъ: одинъ отъ Марти
на Даниловича и жоны его на два Фоль
варки,—Мел ентеевскій и Козевковскій, 
проданыхъ вѣчностью Калиху Ониси-
мовичу и сыну его Михну, и кътымъ 
дворцомъ двѣ поли Рабіевское и Ш а -
невекое; а тотъ листъ датою року ты
сеча пятьсотъ двадцать третего, мѣсе-
ца Іюня осмьнадцатого дня, индикта 
третего; другій листъ князя Василья 
Масальского,даванья серебщизны черезъ 
Мартина Данка зъ дворца Мелентеев
ского, датою въ Берестьи Іюня, второ_ 
го, индикта пятого; третій листъ Ю р ь я 
Клиничасудовый межимѣщаны аДань-
комъ Семеновичемъ о непоступленье 
имъ паши подле дворца Мелентеевско
го, датою мѣсеца Іюня осьмого дня, ин
дикта третего; четвертый листъ А н 
дрея Немѣровича судовый Гаврила Ме-
дсвтеевича съ Пашкомъ Сухомееви-
чомъ въ чиненые ему кривды въ Ме-
дептеевщизнѣ—купли его, датою мѣсе-
ЦА,Ноября двадцать четвертого дня, ин
дикта третего; пятый листъ Левка Б о -
говитина, который за росказаньемъ ко-

ролевскимъ чинилъ вывѣданье, за чѣмъ 
бы Михалко и Пашко Хомичи держа
ли земли подъ мѣстомъ Верестейскимъ, 
датою мѣсеца Іюля десятого дня, ин
дикта третего; шостый листъ Михалка 
Хомича проданья конца земли зъ ду
бровою не прокопаною на обаполъ до
роги Черневское Мелентееви Супруно-
вичу, датою мѣсеца Мая второго дня, 
индикта осьмого; семый листъ вътомъ 
же выписѣ кгродскомъ, отъ пана Я н а 
Абрамовича—подскарбего земского, ста-
ростича Ковельского, Михну и Михо-
вичу на даръ бору за выслугу ему, да
тою року тысеча пятьсотъ тридцать 
семого,, мѣсеца Генваря первого дня. 
К у тому покладалъ квитовъ поборо-
выхъ и военныхъ двадцатъ два, отъ 
року петьдесятъ датою, ажъ до року 
семьдесятъ девятого. Еще покладалъ 
привилей короля его милости Жикги
монта, датою року тысеча пятьсотъ 
десятого, мѣсеца Іюня двадцатого дня, 
индикта петнадцатого, сознанья передъ 
его королевскою милостью Березовца 
Ф о л ь в а р к у ШаневскОго и Ранковского, 
Марку Гавриловичу належачого. А надъ 
то все покладалъ передъ нами приви
лей короля его милости Жикгимонта 
Августа , за датою року тысеча пять
сотъ шестьдесятъ шестого, мѣсеца Мар
ца петнадцатого, потверженья Михаи
лу Калиховичу всихъ Фодьварковъ, то 
есть: Шаневскій, Ранковскій, Березо-
вецкій, Варіповскій и Ивановскій и са-
дечисе при тыхъ привилеяхъ и пра-
вахъ своихъ на давности земской, яко 
на кгрунтѣ, показалъ артикулъ петнад-
цатый зъ роздѣлу першого статуту ста
рого короля его милости Жикгимонта, 
такъже артыкулъ вторый, третій я 
тридцать шостый роздѣлу четвертого 

;с$атуцу прошлого короля, его милости 
А в г у с т а и конституцию на увіи въ po-
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ку шестьдесятъ девятомъ учиненую, а 
статуту нового артыкулъ вторый, тре-
тій и сорокъ третій роздѣлу третего и 
деветьдесятъ первый роздѣлу четверто
го, просилъ, абы есмо въ тую ясную 
справу его вгдянувпга, тотъ привилей 
и реестра на сторону отложивши зъ 
кгрунтами его, на которые право по-
казуетъ зъ вѣковъ земскими спокойне 
держачими, которое данностями, ста
тутами и конституциями и присегами 
королей ихъ милости ствержоно и змо-
цнено есть, отъ жалобы стороны про
тивное вольнымъ учинили, а ку дово
ду зъ свѣтками водле артикулу вто
рого и двенадцатого въ роздѣлѣ де-1 
вятомъ припустили, а яко при власт
ности его оного зоставили. A мѣщане 
мовили: што тутъ панъ Брезовскій при-
вилея, декрета гоеподарскіе и листы 
купчіе показуетъ на дворецъ Грешни-
ковскій, названый Ивановскій, Шеняв-
скій, Козенковскій, менечи ихъ быти 
боярщизнами, щитечисе ними и дав
ностью земскою; для чого мѣщане мо
цно стоячи при привилеяхъ своихъ, 
вышейречоныхъ и реестрахъ реви-
зорскихъ и декретахъ королей ихъ ми
лости, въ той справѣ учиненыхъ, до-
водечи того, же кгрунты мѣстскіе и 
тые, што дыспоновали ими, были м ѣ -
щане, брали собѣ налогъ, тыежъ при* 
видея королей ихъ милости, которыми 
имъ шестьдесятъ лановъ позволити 
рачилъ, а опрочъ тыхъ ноль иншихъ 
не маютъ и реестра ревизор скіе, же 
имъ тые кгрунты, а не иншіе за часу 
бурмистровства продка пана Брезов-
ского безъ вшелякое контрадыкціи и 
его суть уволоки помѣроны, што и самъ 
признаваетъ, же было помѣроно, але 
въ невѣдомости дѣда его, который зась 
пріѣхавши съ Польши, межи, копцы 
попсовалъ; то знать, же не яко щля-

хецкіе, але яко властные мѣстскіе и отъ 
сусѣдовъ околичныхъ добре загравичо-
но и застѣнено. А што панъ Брезов-
скій мовитъ, же свѣтки блудятъ и не 
водле остѣненья черезъ ревизоры ведутъ, 
тогды за попсованьемъ межъ и розсы-
паньемъ копцовъ трудно стѣну могутъ 
трафить и щитилисе коммиссіею небо
щика пана Виденского, же о то все былъ 
споръ, также декретомъ короля его 
милости Стефана, которымъ тые екс-
цепціи панаБрезовского оттяти рачилъ. 
До того показвали диспозиціе тыхъ 
дворцовъ и кгрунтовъ на судѣ гайномъ 
Берестейскомъ починеные: а на первый 
на дворецъ Ивановскій, речоный Греш-
никовскій, положили записъ року ты
сеча чотыриста девятьдесятъ осьмого, 
который Сасинъ Ивановичъ, отъ кото
рого есть тежъ и тотъ дворецъ назвис-
комъ взялъ, записалъ Сенютѣ дворецъ 
свой кролюку *) Святой Троицы; поло
жили тежъ записъ року тысеча пять
сотъ петьдесятъ третего, которымъ Ми
колай Грешниковичъ, отъ которого се 
тежъ и прозвище того дворца одмѣни-
ло Фольваркъ Иваниновскій ойчистый 
и поле Манковское Григорью Калихо-
вичу продкови пана Врезовского про-
далъ; еще положили записъ року ты
сеча пятьсотъ осьмдесятого, которымъ 
помененый Григорей Калиховичъ дво
рецъ Минковскій его милости пану ста-
ростѣ Чечерскому на судѣ гайномъ, 
зоставивши собѣ поле Грешниковское, 
продалъ. То тежъ права земского не 
чинитъ, же король тѣ кгрунты далъ 
и овшемъ вольно завше и теперь ко
ролевы, а тымъ большей за оныхъ ча-
совъ добра вшелякіе, которые до дыеио-
зиціи короля его милости кадукомъ 
приходятъ, хотябы были земскіе, въ 

*) Не ыврику-ди? 
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мѣЙскіе оборочати, якожъ се то тутъ 
показуетъ и съ противное стороны ли
стовъ, же рѣдко въ рукахъ іпляхец-
кихъ бывали, большей въжидовскихъ, 
або въ мѣстскихъ, а што большей ани 
орикгинаду, ани интромиссіи не показуе. 
Покладали тежъ мѣщане на дворецъ 
Козинковскій диспозыцію, а напередъ 
записъ року тысеча пятьсотъ осьмнад-
цатого, въ которомъ Данко чинилъ 
дѣлъ межи сыны и досталасе Козен-
ковщизиа Мартинови, тую Мартинъ, 
яко панъ Брезовскій показуе листомъ 
своимъ ручнымъ, въ року тысеча пять
сотъ двадцать третемъ продалъ пану 
Калиховичу и отъ того на первей шля-
хетцство уросло. Е ш е покладали записъ 
року тысеча пятьсотъ сорокъ третего, 
которымъ Михно Кадиховичъ дѣдъ ме
жи сыномъ Михномъ а дочкою С у м -
ковскою и достадосе дочцѣ половица 
дворца Козиньского. Ш т о се дотычетъ 
дворца Шенявского и иншихъ, самъ 
же панъ Врезовскій указуе диспозиціи, 
передъ судомъ кгайнымъ чиненые, што 
се показуе, же то были мѣщане и 
кгрунты мѣскіе; а ку тому и многихъ 
иншихъ записовъ зъ мѣстскихъ книгъ 
показовали на розные части кгрунтовъ 
и Фодьварковъ, што панъ Брезовскій 
теперь держитъ. А што се дотычетъ то
го слова бояринъ, которого часто взмен-
к у в ъ т ы х ъ листѣхъ, што съ печатьми 
на все и кождый зъ особно дворецъ слу-
жачіе, показуетъ, такъ повѣдаютъ, же 
быти може, того не посвѣтчаючи, же 
были боярове, але якіе? замковые, пут
ные або панцерные, а не шляхта; а 
ревизору вольно то было за якою за-
мѣною знести боярскіе волоки вымѣ-
рити. Давность тежъ его жадная вспо-
мочи не можетъ, бо противку мѣсту 
давности не маешь, а тежъ привилее 

:ижъ иервшіе добре иа щестьдесятъ ла-

новъ, а иншихъ не маютъ и то собѣ 
за посесію берутъ, нижъ пана Брѳзов-
ского права, которые и не ему слу
жатъ, але иншимъ особомъ и за ними 
земства зысковати не можетъ. А ижъ 
тежъ показуетъ конФирмацію тыхъ 
справъ короля его милости Жигимон-
та Августа , тому помочи не можетъ, 
кгдыжъ доложено въ ней, же маетъ 
земскую службу съ тыхъ дворцовъ 
служити, яко передъ тымъ, а передъ 
тымъ службы земское не было, ани се 
показать можетъ; а што большая, же 
отецъ его выправилъ его будучи бур-
мистромъ у Берестьи въ року щести-
десятъ четвертомъ, шестьдесятъ пя
томъ и шестьдесятъ шестомъ, против
ко привилеемъ и ку оказѣ мѣста то
го, кдыжъ тые Фольварки и кгрунты 
были подъ мѣстомъ, ажъ до антецесо-
ра самого пана Брозовского подъ пра-
вомъ мѣстскимъ и по сесь часъ суть, 
якожъ и его милость паяъ инстига-
торъ великого князства Литовского 
панъ Мальхеръ Каменскій, отъ коро
ля его милости при мѣшанѣхъ до тое 
справы выеланый, будучи постерега-
чомъ добръ короля его милости, пода-
вадъ то намъ только для информаціи, 
абы добра столовые его королевской 
милости за неданьемъ причины и по-
казаньемъ правъ новыхъ старшіе м ѣ -
ли быти ломаны и не держаны, кгдыжъ 
тые добра въ диспозицію короля его 
милости пришли и яко зъ давныхъ 
часовъ почали выходити зъ рукъ мѣст-
скихъ, до мѣста ажъ и по сесь часъ 
суть, толькожъ того повѣдаетъ, яко то 
продокъ пана Брозовского мѣсту надъ 
привилья, декрета и ревизію отъ нихъ 
собѣ привлащилъ и добрами зъ вгвковъ 
земскими, а не мѣстскими бытименуетъ. ' 
А тутъ се съ иоказапья записовъ съ 
книгъ мѣста Берестейского кгайныхъ 
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значить, же тымъ всимъ передъ тымъ 
мѣщаяе, а не шляхта шаФовали. А панъ 
Брезовскій на то отказъ чинилъ: же 
то кгрунты Иваниновскіе зъ сѣножатью 
Хабихами и вси иншіе Фольварки 
кгрунты николи не были мѣстскіе, але 
и овшемъ зъ вѣковъ земскіе, даниною 
светобливое памети короля его мило
сти Александра небощику пану Немѣ-
рѣ Гримайловичу даные, а отъ того 
Немѣра небощику пану Федьку Януше-
вичу проданые, а тотъ Федько Яну-
шевичъ такъ же продалъ тые добра 
Ивановскіе зъ сѣножатью Хабихою мѣ-
щанцну Берестейскому Васку Гриш-
никовичу и съ тыхъ кгрунтовъ Ива-
ниновскихъ и сѣнояттью Хабихою, не 
мѣстской повинности, але службу зем
скую служить и такимъ правомъ тотъ 
Грешникъ тые добра Иваниновскіе на 
службѣ земской до живота своего дер-
жалъ, а по смерти Грешниковой сынъ 
его Михно продалъ тые кгрунты дѣдо-
ви его Михаилу Калиховичу шляхтичо
ви, которую куплю тую, яко добра 
земскіе зъ домовъ шляхецкихъ вы-
шлые, король его милость светобливое 
памети Жигимоитъ Августъ небощику 
дѣду его, яко шляхтичови, привильемъ 
своимъ ствердилъ и повинность-зем
скую полнити описалъ, о томъ ширей 
опѣваютъ права его вышей датами опи-
саные, передъ нами покладаные. А за 
спозненьемъ се отложили есьмо тую 
справу на выслуханье свѣтковъ зъ обу 
сторонъ и обведенья черезъ пана Бро
зовского Мелентеевщизны и Абрамо-
вичовщизны подъ тоюжъ моцью до зав-
трея. А потомъ на завтрея, иѣсяца 
Іюля четырнадцатого дня, привелътежъ 
насъ знову панъ Брезовскій на передъ 
мѣстечку Кобриню ѣдучи и тамъ же до 
того мѣстца, гдѣ насъ мѣщане были 
привели вчорахъ подъ самые Плоты и 

провадилъ насъ зъ деветьма свѣтками, 
чинечи свой обводъ и почавши отъ до
роги Кобринское, зъ Берестья до К о -
бриня идучое, тымъ гостинцомъ троха 
черезъ бродъ на Болонье до перекопу, 
черезъ тое Болонье копаный, и пытали 
мѣщане, чійбы былъ кгрунтъ за пере-
копомъ отъ дворца Шенявского? С в ѣ т -
ки повѣдили: отъ мѣста Кухтинишекъ, 
а отъ дворца кгрунтомъ пана Брезов-
ского Шаневскимъ; a мѣщанинъ Бере-
стейскій Омельянъ рымаръ оповѣдалъ 
се, ижъ то кгрунты Кухтинекіе заро-
вомъ съ сѣножатьми, яко се въ собѣ 
маютъ, есть его власные, правомъ ему 
дѣдизнымъ належачіе, безправне ему 
черезъ Калиховича забраные, о што и 
перво передъ его милостью небощи-
комъ паномъ Виденскимъ, также се 
оповѣдадъ на коммиссіи першой, хоте
чи правне за тымъ, до кого ему пра
во дорогу покажетъ чинити, просилъ 
абы тое оповѣданье его было записано, 
што есьмо записать казали. A мѣща-

I не се тежъ свѣтчили противъ пану 
j Брозовскому, ижъ кгрунтъ Кухтин-
скій дѣдича мѣстского за ровомъ сво
имъ менуетъ, а выгонъ ихъ мѣетскій 
Кухтиньскимъ быти менуетъ, а тымъ 
Перекопомъ и Болоньемъ, который 
оперъ о плотъ мѣщанина Войтов
ского Стася Пупка ; и черезъ плотъ вы
вели на дорогу зъ Берестья идучую до 
Черневъ; а тою дорогою Черневскою 
кгды есьмо выѣхали зъ самое улицы, 
пущаючи по правой сторонѣ кгрунтъ 
пана Брезовского Черничины, а тою 
дорогою троха пошедши зъ улицы при
вели до стѣнки, идучое ку гостинцови 
Вияеньскому; а озвавшисе его милость 
панъ писарь земскій Берестейскій, панъ 
Левъ Потей, именемъ его милости иа-
иа ОстаФІяна Тишкевича—войта Бере
стейского, оповѣдалъ противъ паву 
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Ивану БрезоВскому, ижь кгрунты его 
милости войтовскіе, обводечи свое кгрун
ты заѣждчаетъ и до своихъ приворо-
чаетъ, заховуючи его милости вольное 
мовенье, просилъ, абы тое оповѣданье 
его было записано. А тою стѣнкою ве-
дучи до гостинца Виленьского, менили 

вертого, и хотечи нравнѣ чинить, про
силъ, абы то ему было записано. А съ 
того мѣстца менили по правѣ Абрамо-
вичовщизну пана Брезовского, што ему 
присужоно, a подѣве мѣское тежъ Абра-
мовичовщизну, и привели ажъ подъ 
боръ Корницкій до границы мѣское съ 

по правѣ кгрунты пана Брезовского паны Тышкевичами, которую границу 
Козенковскіе, a полѣве подданыхъ вой- панъ Брезовскій своею менилъ быти 
товскихъ; а привевши до гостинца В и 
ленского менили, же противъ тое стѣн-
ки на гостинцу былъ крыжъ на гор-
кахъ, которого и знаку не показали. 
A мѣщане свѣтчилисе, ижъ крыжа, ани 
знаку никоторого не маешь, бо ихъ 
власный кгрунтъ объѣждчаетъ, а гос
ти нцомъ Виленскимъ ведучи привели 
насъ ажъ до дорожки, идучое зъ за 
ФольварковъЯнковскихъ, зъРѣчица, че
резъ гостинецъ до Березовца; тамъ же 
на гостинцу у тое дорожки застано-
вивши се, повѣдади то передъ нами, 
ижъ тутъ былъ боръ и недавно есть 
проробленый, въ которомъ стодпъ му 
рованый менили быть и знакъ показо
вали; а отъ того столпа провадили насъ 
тою дорожкою указуючи кгрунты К о 
зенковскіе и Абрамовичовскіе. Тамъ 
мѣщане оповѣдали, ижъ то они въ 
держан ью отъ столпа полѣпе ма
ютъ. Далей тою дорожкою ку Кгур 
Цѣ панъ Брезовскій менилъ, же то 
кгрунтъ полѣве мѣстскій, а поправе 
выслуга его на Абрамовичу. Тамже на 
той горцѣ мѣщанинъ и райца Берестей-
скій Станисдавъ Курелевскій свѣтчил-
се передъ нами, ижъ Калиховичъ тотъ 
выробокъ поля его кгвалтомъ отнялъ 
и выбилъ съ поссесіи, которого поля 
менилъ быти на бочокъ шесть, о ко
торое иоле и справу мѣлъ передъ его 
королевскою милостью СтеФаиомъ, на 
што и декретъ показовалъ, датою ро
жу тысеча пятьсотъ осмьдесятъ чет-

съ паны Тышкевичами; а тою грани
цою зась вели обернувшисе въ право 
не доходечи дороги, што до Берестья 
съ Черневъ идетъ, полемъ межи кгрун
тами Абрамовичовскими и Мелентеев-
скими надъ дорогою не далеко на коль-
ко стаи и привевши на одно поле не 
малое на горку не подалеко дороги Чер-
невское зъ Берестья, менили, же то 
есть отъ бору Корницкого Мелентеев-
щизна , а отъ Берестья Абрамовичов-
щизна, кгрунты пана Брезовского. Там
же на томъ мѣстцу указали мѣщане 
реляцію возного зъ книгъ кгродскихъ 
Берестейскихъ, датою року тысеча пять
сотъ осмьдесятъ пятого, въ которой 
возный сознаваетъ, ижъ кгды того ро
ку коммисіи отиравовалъ небощикъ 
панъ Виденскій, пытано пана Брезов
ского, гдѣ се ему грабежъ сталъ че
резъ коморника короля его милости, 
если въ стѣнѣ, або за стѣною; теды 
першого дня иовѣдилъ: же въ застѣ-
нѣнью, а другого за стѣною; а тотъ 
грабежъ сталъ се былъ на Мелентеев-
щизнѣ, про то яко тотъ, который речь 
двоитъ, а пѳвного мѣстца се не пока
зуетъ, не маетъ быти въ той мѣрѣ 
сдуханъ, аде имъ рачей маетъ быти 
вѣра дана; указуютъ ее теды, отъ то
го просто идучи ку кгрунтомъ пана 
Тышкевичовымъ, за стѣною ревизор
скою и не была та Медентеевщизна ме
жи кгрунтами ихъ мѣстскими въ томъ 
ваотѣнеиью никоди. А што се тычеть 

22* 
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того заііиоу, который сторона поло
женья се въ границах*; доводит*, то 
се вспомочи не можетъ, бо и то прода
вал* тот* и границы меновалъ, а ничо
го иншого того тотъ перети не пока-
зуетъ; а што большей, же и съ тамъ тое 
стороны стѣны таковыжъ дуктъ вла-
сне може быти, яко и ту, бо тоежъ 
болото, у которого се граница водле 
того листу кончитъ, есть и въ стѣнѣ 
и за стѣною, якожъ бы то былъ бачилъ 
король его милость, же тые кгрунты 
въ стѣнѣ ревизорской, невне жебы то
го въ декретѣ не доложоно было, водле 
реестровъ ревизорскихъ, але ижъ ее 
король его милость • бачилъ быти за 
стѣною, протожъ тежъ земству ее при-
судилъ, просечи однакъ насъ, абы тая 
Мелентеевщизна черезъ пана Брезов-
ского показана могла быти въ пробу и 
въ помѣру пущона. Тамъ же домовля-
лисе, абы имъ волоки ихъ мѣстскіе 
указал*, которые водле реестровъ ре
визорскихъ продкове пана Брезовско-
го на платъ взели, то есть волокъ трид
цать шесть, моркговъ двадцать семь, 
которыхъ, ижъ не указалъ, теды мѣ-
щане повѣдили: же се имъ отъ него 
въ указанью границъ не досыть ста
ло, съ тое мѣры, же тымъ же дуктомъ 
и тымижъ стѣнами, черезъ паны реви
зоры заложоными, насъ провадечи, ни
чого мѣского не указалъ, одно все зем
ское, яко онъ повѣдаетъ зъ вѣковъ 
своимъ; а реестра ревизорскіе, кото
рые тежъ стѣны закяадали иначе! свѣт-
чатъ. А панъ Брезовскій на такъ ши
р о т е мовы мѣщанекіе повѣдилъ: же f 
не повиненъ показовати, воле бы тое 
Мелентеевщизны было, бо се на свое 
властное никому не годитъ справовати, 
досыть на тымъ, же показалъ, гдѣ тая 
Мелентеевщизна есть и въ котором* 
мѣстцу; а стороны Абрамовщизиы, то 

тежъ естъ вдасная выслуга дѣда его. 
на небощику пану Абрамовичу, на што. 
читал* лист* Абрамовскій передъ наг 
ми вышейпокладаный актикованья его 
въ кгродѣ, потомъ и декретъ короля, 
его милости СтеФана присуженья пети > 
волокъ того кгрунту показовалъ, мене-
чи себѣ быть завше спокойне тыхъ 
кгрунтовъ держачого. Н а тотъ листъ 
мѣщане ;повѣдили, же тотъ кгрунтъ,. 
ижъ его менуетъ шляхецкимъ, не есть 
водле права давного справленый, бо 
естъ ручный, а передъ его королевскою 
милостью, або радою его королевской 
милости не признаний, чогожъ ижъ не 
показуетъ, снадно се бачити може, же 
есть мѣстскій, а што большей посесія 
того :кгрунту мѣйская и въ стѣнахъ : 

мѣсткихъ лежитъ, то Фримаркомъ при-. 
шолъ мѣсту за буяки, если же панъ, 
Абрамовичъ далъ, тогды дати не могъ, 
бо бы войтовскіе давалъ, а што боль
шая на ремиссіи его милости пава ин-
стикгатора съ тымъ правомъ своимъ 
се не озывадъ, ани противъ помѣрѣ 
былъ, кгдыжъ властне тогожъ року, 
коли и ревизоръ иомѣру чинилъ, дѣдъ 
его былъ рокъ по року три роки бур
мистром*. Для спозненья того дня, от
ложили есьмо тую справу до завтрея 
петнадцетогоіюля. А потомъ на завтрее, 
кгды есьмо засѣли для слуханья свѣт-
ковъ поводовое и отпоровое стороны, 
тогды мѣщане ставили свѣтковъ деве-
ти, которыхъ есть вперодъ отъ насъ 
боязнью Божою упомнены, абы спра
ведливое свѣдецство, чогосвѣдоми суть» 
выдавали. А напервей до насъ Мацко-
вичъ, подданый пана Пекарского, дру-
гій Мартинъ Шипиловичъ — подданый 
пана Кохановского, съ Тришина% тре-
тій ОлиФеръ Деменьтеевичъ зъ Браги-
лова, четвертый Иванъ Трохимовичь 
зъ Оележова—оба поддав»© ет Щ»о*ч 
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ста пана Кищчины, .пятый Мартинъ 
Ромашковичъ зъ села Бердичъ, шостый 
Ѳеодоръ Сидоровичъ зъ'села Скорбичъ— 
подданые , пана Тышкевичовы, семый 
Гарасимъ Игнатовичъ, зъ села ПТпано-
вичъ,—подданый владычій, осьмый Луцъ 
Василевичъ, зъ Ведена,— подданый па
на зъ Сишчинъ, девятый Миколай Мед-
вѣдевичъ зъ села Ямна— подданый па
на Пекарского. Которые вси одностай 
не однаково тыми сдовы сознали: ижъ 
коли небощикъ панъ Нарушевичъ былъ 
высланый отъ короля его милости на 
переписанье кгрунтовъ мѣста Берестей
ского, и пописавши ѣхалъ зась съ тымъ 
до господара короля, а потомъ король 
знову зась выслалъ пана Дмитра С а -
пѣгу, который волоки помѣридъ и кон
цы посыпалъ и стѣны починилъ, по
томъ по номерку, будучи Михайло К а -
диховичъ бурмистромъ, не вѣдаемъ, яко 
тые кгрунты забрадъ, але зъ давныхъ 
вѣковъ было все мѣстское, то есьмо 
добре вѣдоми и отъ продковъ своихъ 
слыхали и яко есьмо обводили, то все 
справедливе, же по тыхъ мѣстцахъ бы
ли копцы и стѣны, только же попео-
ваны. А потомъ тежъ были припуще-
ни свѣтки пана Брезовского, также 
ихъ деветь и суть также упомнени бо
язнью Божою и справедливостью све-
тою, напервей, зъсела Плоского—Сели-
вонъ Мартыновичъ, Сегенъ Мархано-
вичъ, Сацъ Микитичъ — подданые ко
роля его милости, Иванъ Черевко, Мар
тинъ Будтовичъ — зъ села Черневъ, 
подданые пана Кишчины—Мартинъ Д а -
вдажичъ, Андрей Сеньковичъ, Курило 
Демидовичъ, Ничипоръ Сидоровичъ—зъ 
села Братилова пана Кишчины; кото
рые кождый зъ нихъ слово въ слово 
такъ сознали: же есьмо зъ отцами! 
своими, кгды до Берестья ѣждчивали,! 
тогды то намъ оаи повѣдали, же то 

суть всѣ кгрунты пана Калиховичовы 
шляхецкіе, а не мѣстскіе, а яко обводъ 
чинили, тогды все справедливе, ижъ 
то есть властность пана Кадиховичо-
ва подъ шляхецетвомъ, a мѣсто тутъ 
нйколи ничого не мѣвало й ото молча
ли. А потомъ приступивши мѣщане 
подпирали обводу своего привилеями 
королевъ ихъ милости, светое гіамети 
змерльіхъ и теперь счаслйве намъ па-
нуючого, которыми короли ихъ мило
сти лановъ имъ шестьдесятъ Франікон-
ское м&ры надати рачили, щитечйсе 
посессіею старою, же иншихъ кгрун
товъ, которые бы шестьдесятъ волокъ 
выносили, до мѣста не маедгь, одно тые; 
также подпирали его реестры ревизор
скими, которыми тые кгрунты уволоки 
и рѣзы помѣрено и знаками гранич
ными остѣнено и если же што кому 
кгрунту занято въ одмѣнѣ, иншій да-
вано, яко пану войтови и владыцѣ учи
нено. А предокъ пана Брезовского, бу
дучи на тотъ часъ бурмистромъ, съ 
тыми правы своими се не оповѣдалъ, 
ани тежъ протестаціи жадное чинилъ 
и овшемъ самъ же волоки мѣскіе на 
чиншъ пріймовалъ; также подпирали 
его, же его стѣнами звычайнымй въ 
ремиссіи описаными отправовали, а зъ 
другое стороны зась обводъ пана Бре
зовского ганили съ тое мѣры: напе-
родъ, же подъ самые плоты мѣстскіе 
подъѣждчалъ, потомъ же его шаховни-
цами отправовалъ; а што большая же 
его тымъ же обводомъ, которымъ и 
мѣщане вели велъ, а границъ, коли 
ихъ онъ, або продокъ его чинилъ, не 
указалъ, а што большая, если же шлях
та на тыхъ кгрунтахъ мѣшкада, тог
ды вжды позвы межи собою мѣвали и 
рознице Оправы жонъ чинили, границе 
змѣрали, а того всего сторона не пока
зуетъ, зачамъ ш&яшШ обводъ. ,свШ,, а 
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нижъ пана Брезовского зъ доводами 
певнѣйшими менили; право тежъ свое 
лѣпшое-привилея, ремисіи и декрета ко
роля его милости меновали, просечи 
затымъ, абысьмо мѣрника придали, а 
тые кгрунты, въ застѣненью будучіе, 
въ пробу пустили мѣсту тридцать шесть 
волокъ, моркговъ двадцать семь, кото
рые водле ревизіи продкове пана Бре
зовского зъ власныхъ кгрунтовъ мѣст-
скихъ на чиншъ взели, а на властность 
кгрунтовъ тыхъ же то ихъ властность 
мѣстская и правдивѣ обводъ чинимъ; 
а то свѣтки ставили водле артыкулу 
второго дванадцатого и шестьнадцато-
го зъ роздѣлу девятого и просили, абы 
имъ яко властность ихъ была приеу-
жона , а на Березовецъ Фольварокъ и 
на Варшовскій и о иншіе кгрунты, за 
стѣною будучіе, вольное право было 
заховано; а о листъ ограничоный мѣст-
скій затымъ се у пана Брезовского 
упоминали, гдѣ дѣдъ его подѣлъ, о 
который право зъ нимъ мѣли и теперь 
зъ нимъ, яко потомкомъ хочутъ мови-
ти у права. А панъ тежъ Брезовскій 
на обводѣ своемъ также на привидіяхъ 
конФирмаціяхъ, декретахъ королей ихъ 
милости садечисе водле сознанья свѣт-
ковъ просилъ, абы тые обмовы мѣщан-
скіе яко голые и прожніе на сторону 
были отложовы, а онъ яко при власт
ности своей былъ захованъ, кгдыжъ 
то николи не были мѣстскіе, але зем-
скіе шляхецкіе кгрунты, подъправомъ 
земскимъ. 

М ы коммиссаре, зъ обое стороны на 
тую справу зъѣхавшисе и засѣвши спо-
лечне, а чинечи доеыть воли и роска-
занью его королевской милости и при-
хиляючисе до декрету короля его ми
лости, въ той справѣ выданого, и на 
насъ тую справу предожоную, чинечй • 
певное вывѣдованье, зъ листовъ, при- ' 

вйлеевъ, вшелякихъ правныхъ доводовъ, 
передъ нами зъ обое стороны покла-
даныхъ,—если же панъ Брезовскій до 
добръ своихъ шляхецкихъ праву зем
скому подлеглыхъ, въ повѣтѣ Берестей
скомъ дежачихъ, добръ мѣстскихъ, м ѣ -
сту Берёстейскому наданыхъ, до мает
ности своее не забралъ и не привла-
щилъ: наперодъ обачиди есьмо с ъ п р и -
вилею короля его милости Владислава 
Якгела, который мѣсту Берёстейскому 
надавати рачилъ шестьдесятъ лановъ 
мѣри Франконское, на платѣ дорочномъ 
постановленомъ, который потомъ на 
ратушъ маетъ быти даванъ, а отъ то
го порадокъ мѣскій и потребы мѣли 
быти отправованы; лечъ вътымъ при-
вилею не описуетъ меновите мѣстца и 
урочища, гдѣ тые кгрунты мѣсту на-
даные лежатъ и границу свою маютъ, 
а реестра ревизорскіе, хотяжъ мѣщане 
показу ют ъ, лечъ однакъ по томъ при-
вилею не рыхло учиненые, въ кото
рыхъ хотяжъ описуетъ меновите стѣ-
ны заложоные и кгрунты на волоки 
порѣзаные и розданые на платѣ мѣща-
номъ поданые, лечъ стороны пана Бре
зовского показалосе противко тому яс
ные, певные и неомыльные доводы на 
письмѣ привилеями, декретами, кон-
Фирмаціями королей ихъ милости до
бре передъ ревизіею и соймомъ уніи, 
же тые добра черезъ ревизора остѣне-
ные и помѣроные его суть власные 
шляхецкіе, которые ревизоръ въ невѣ-
домости продка его за даньемъ собѣ 
омыльное справы, абы тые добра мѣли 
быть мѣскіе, а не земскіе, на волоки 
помѣралъ и роздавалъ; однакъ же про-
докъ его того не поступовалъ, аде яко 
власности своее за правомъ земскимъ 
и вольностью шляхецкою спокойне ужи-
валъ и ажъ до того часу уживаѳтъ; а 
выводечя то передъ нами же тые игру»-
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ты суть шляхецкіи, праву земскому 
подлеглые, а не мѣйскіе, покладалъ пе
редъ нами листъ короля его милости 
светобливое памети Александра, до на-
мѣстника Берестейского пана Сенька 
Олизаровича писаный, датою у Виль
ни, мѣсяца Мая двадцать третого дня, 
индикта тринадцатого на паркгаминѣ 
писаный, абы пану Немѣрѣ Гримайло-
вичу—дворанинови его королевской ми
лости поступилъ Фольварковъ два жи-
довскихъ—Ранковсвій иИваниновскій и 
сѣножати Х а б и х и ; ку тому покладалъ 
тежъ листъ Федька Янушевича, на пар-
кгаменѣ писаный, за тремя печатьми, 
датою мѣсеца Августа осьмого дня, ин
дикта тринадцатого, который Федько, 
купивши тые Фольварки у пана Гри-
майловича, продалъ ихъ съ сѣножатью 
Васкови Грешникови; еще покладалъ 
привилей короля его милости Алексан
дра межи Пашкомъ и Михалкомъ Х о -
мичами а м'Йщаны Берестейскимя о 
кгрунты межи гостинцомъ Каменец-
кимъ а дорогою Корницкою, датою въ 
Каменцы, двадцать пятого дня мѣсяца 
Іюня, индикта четвертого; еще покла
далъ листъ Пашка Хомича — боярина 
Берестейского, на паперѣ писаный, на 
вѣчность Семену Козеньку кгрунтовъ 
межи гостинцомъ Камеиецкимъ а до
рогою Корницкою, датою въ Берестьи, 
Апрѣдя десятого, индикта пятого; еще 
покладалъ привилей короля его мило
сти Александра продажи Фольварковъ 
Мелентеевского, Козеньковского и двохъ 
ноль, у Мелентея, Васка и Дашка К о -
зеньковъ купныхъ черезъ Данька Се 
меновича, датою року семьтысечного, 
Февраля петнадцатого, индикта осьмо
го; еще покладалъ привилей короля его 
милости Жикгимонта року тысеча петь-
еотъ десятого, мѣсяца Іюдщ двадцато 
го, индикта петнадцатого, сознанья ne- i 

редъ его королевскою милостью Бере-
зовца, Фольварку Шаневсвого и Р а н -
ковского Марку Гавриловичу служачіи; 
ку тому покладалъ тежъ квиты побо-
ровые и военные; ' а надто все покла
далъ привилей короля его милости Ж и 
кгимонта Августа, за датою року тысе
ча пятьсотъ шестьдесятъ шостого, М Б -

1 сяца Марца петнадцатого дня, потвер-
женья Михаилу Калихович'у всихъ Фоль
варковъ въ немъ описаныхъ; и иншихъ 
не мало правъ вышей описаныхъ пе-

J редъ нами покладалъ, и при такъ ясныхъ 
Ідоводѣхъ листовныхъ ставилъ свѣтки 
певные людей на доводъ спокойного дер
жанья своего и уживанья, яко кгрун
товъ шляхецкихъ, которые обвевши 
бралсе до остатнего доводу въ правѣ 
посполитомъ описаного съ тыми свѣт-
ками до присеги. А хотяжъ тежъ и мѢ-
щане ставили свѣтки и зъ ними обводъ 
учинивши бралисе до присеги, же то 
суть кгрунты мѣстскіе, имъ праву ихъ 
Майдебурскому прилеглые и зъ наданья 
короля ихъ милости належачіе, лечь 
мы, бачечи быть въ той справѣ слу-
шнѣйшіе и яснѣйшіе права и доводы 
пана Брезовского и за тымъ бдизшого 
зъ свѣтками до присеги на стверженье 
Форьварковъ, въ привидеяхъ и въ де
кретах* конФирмаціяхъ его королев
ской милости описаныхъ, тоесть: Ме-
лентеевскій, Козенковскій, Шаневскій, 
Иваниновскій, Грешниковскій, презва-
ный Березовецъ, Раньковскій и Вар-
шовскій, окромъ кгрунтовъ ироробковъ 
новыхъ бору, Абрамовского называно-
го, на которой панъ БрезовскШ нрава 
достаточного передъ нами не показалъ, 
лечь ижъ яко въ той вышей справѣ 
зъ обоей стороны зошди и передъ на
ми показованы были привидея, потвер-
женья, декрета, зезнанья продажи пе
ред* его королевскою милостью, такъ 
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же и въ тыхъ Абрамовичовскихъ кгрун-
тѣхъ декретъ короля его милости за-
шодъ, которыхъ се намъ не годило 
розознавати, ани въ жадную вонтпли-
вость приводити: про то тое вывѣдо-
ванье наше въ той справѣ до вѣдомо-
сти его королевское милости, пана на
шого милостивого, отсыламы. Также 
и тые привилея, ревизіе, передъ нами 
покладаные, жадного декрету не чинечи 
въ нихъ, подъ розсудокъ маестату его 
королевское милости, яко судьи най-
высшого, поддаемы и сторонамъ обѣма 
рокъ становитисе передъ его королев

скою милостью и тое справы на дворѣ 
его королевское милости пильновати 
складаемо, по отворенью лимитаціи ене-
ральное у три недѣли. A мѣщане отъ 
всее тое справы до короля его мило
сти апелевали; такъ же тежъ и панъ 
Брезовскій отъ звонтпленья права на 
Абрамовщизну на тотъ же часъ апе-
левалъ, чого есьмо имъ допустили. И 
на то дали имъ обудвумъ сторонамъ 
тотъ нашъ актъ подъ нашими печать-
ми и съ подписы рукъ нашихъ. П и 
санъ у Берестьи, року, мѣсеца и дня 
звышписаного. 

1599 г. 
Изъ КІВГІ за 1597—1619 годы, стр. 105—141. 

1. Подкоморское опредѣдѳніе, содержащее раздѣлъ поземельных* владѣній ме
жду Лукой Ивановичем* Солтаномъ и участниками в* имѣніи Добриняхъ. 

Дѣта Божого Нарожёнья 1599, м ѣ -
сяца Августа 24 дня, у вовторок*. 

З а декретом* земскимъ Верестей
скймъ, также за позвомъ моимъ под-
коморскимъ, а потомъ за интерцызою 
межи участниками Добрынскими, ни-
жей имены меноваными, на сконченье 
о здержанье дѣлу вѣчистого во имѣнью 
и х ъ Добринскомъ, черезъ декретъ мой 
подкоморскій и умоцненье его актом* 
моимъ подкоморскимъ межи себе да-
ною, приточиласе справа передъ мене 
Я н а Шуйского—подкоморого воеводства 
Берестейского у во имѣнью Добрин
скомъ, въ повѣтѣ Берестейскомъ лежа-
чомъ, пану Дукашу Ивановичу Солта-
йу и малжонцѣ его паней Доротѣ Ми-
цу*янцѣ зъ участниками его Добрин-
о м м к , паномъ Валентымь Чарнавскимъ 

и зъ малжонкою его панею Ганною*, и 
съ паномъ Криштофомъ Звѣромъ и мал
жонкою его панею Галжкою Петров
нами Врошковскими, и съ потомками 
небожчика пана Станислава Бростов-
ского—панною Ганною и Барбарою и 
паномъ Станиславомъ Бростовскими, 
также и съ панею Настазіею Солта-
новною, малжонкою небожчика пана 

Л на Егрека, по той интерцызѣ межи 
нихъ участников* на сконченье того 
дѣлу даного змерлого о привлащенье 
черезъ нихъ участников* и держанье 
большости частей надъ надежностью 
ихъ, во имѣнью Добрыню. Нижъ оиъ 
панъ* Солтанъ, яко о томъ всем* ши
рей декретъ земскій и позовъ мой нод-
коморскій, такие интерцыва ихъ , ме
жи себе даная, въ собѣ обмомяет-в, а 
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такъ того дня вышейшшененого на ро
ку припаломъ, черезъ мене зложономъ, 
тые вси участники вышейпомененые 
зъ маджонками своими, а пани Кгре-
ковая сама, постановившисе очевисте 
передо мною, противъ интерцизѣ своей 
ничого не контрадикуючи, на дѣлъ вси 
сподьне добровольне позволили и про
сили, абымъ водле ихъ постановенья 
на интерцызѣ кождому зъ нихъ часть 
его, ему належачую, водле помѣры и 
пробы, черезъ мѣрники, на то имъ въ 
семъ же року деветдесятъ девятомъ 
одъ мене приданые и тежъ замѣны ме
жи нихъ починеные, роздалъ и имъ 
подалъ, поступидъ такъ въ людехъ, 
въ кгрунтехъ, въ борахъ, лѣсахъ, въ 
пашняхь и въ будованьяхъ дворныхъ, 
въ сѣножатехъ, въ ставехъ, въ млы-
нехъ, пожиткохъ во имѣнью Добрынь-
скомъ, штобы кому одно слушне на 
часъ его принадежадо. Прото я , взяв
ши вѣдомость зъ мѣрниковъ и зъ нихъ 
самыхъ пановъ участниковъ, ижъ се 
никому кривда въ пробѣ и въ помѣрѣ 
не дѣеть, водле реестру мѣрницкого С и 
мона Врончевского, мнѣ поданого, та
кимъ есьми способомъ межи ними 
участниками дѣлъ вѣчистый учинилъ, 
изъ нихъ каждому часть его подалъ и 
поступилъ. А на-первей приселенья под
даныхъ всихъ зъ одного Добриньскихъ, 
Погарскихъ, впередъ которымъ те
перь должиню пущено по шнуровъ че
тырнадцати, перечина одна за гумны 
есть шнуровъ петнадцати, прутовъ пять, 
перечина другая болотомъ одъ Городи
ща шнуровъ петнадцать, прутовъ пять, 
учинитъ того волокъ двѣ, моркговъ 
дванадцать, прутовъ десеть. Тамже, под
ле тыхъ садыбъ есть здавна выгонъ, 
которогожъ таяжъ должина шнуровъ 
четырнадцать, а перечина ровная по 
шести прутовъ, чинитъ моркговъ два, 

прутовъ двадцать чотыры. Н а томъ 
теперь сѣдитъ Борисъ Громовичъ— 
подданый панее Кгрековое. Тые сади-
бы Погорскіе на четверо се дѣлятъ: 
першая часть отъ Подсмужца и отъ 
коловорота панее Яновое Кгрековое. 
Левонъ Богдановичъ подволоки, сынъ 
одинъ; Курило Юско—зять Левоновъ, 
волоки четвертина, сынъ одинъ; Иванъ 
Васько Цебневичъ—четвертина волоки, 
сынъ одинъ; Мартинъ Трохимъ Цебне
вичъ—подъ волоки,сыновътри—Иванъ, 
Васько, Ярмошъ; Карпъ Цебневичъ под
волоки, сыновъ три—Мартинъ, Павелъ, 
Максимъ; Михно Мицковичъ—подволо
ки, сыновъ два—Яцко,Федько: Гринь че
твертина волоки, сыновъ два—Андрей, 
Макаръ; Иванъ Мицковичъ—подволо
ки, сыновъ два—ПарФИмъ, Филипъ; Во-
лосъ Каруковичъ—подволоки, сыновъ 
чотыри—-Иванъ, Яцко , Остапко, Ничи-
поръ; Остапа Вищуха — подволоки, 
сынъ одинъ—Мицъ; и внукъ Лазко Х о -
теновичъ—подволоки; Андрей Цедо-
венчичъ—волоки одну третину; Федько 
Целовенчичъ—волоки одну третину, 

^ынъ одинъ—Максимъ; Евтухъ Цело
венчичъ—волоки одну третину, сынъ 
одинъ—Федоръ; ВоцаБогдановая—воло
ка одна, сыновъ три—Сергѣй, Петрашъ, 
Федько; Тимошъ Миклашеня—подво
локи, сынъ одинъ—Лукьянъ, братьи 
чотыры—Радко, Иванъ, Денисъ, Та-
расъ; Кратъ Панасовичъ—пулволоки; 
Водосъ Панасовинъ—подволоки; Федько 
Панасовичъ—подволоки; Тимошъ —под
волоки; Стецъ Полшковичъ—пулво
локи, сынъ одинъ—Ивашко; и Иванъ 
Попикъ —пулволоки; Иванъ Шелупко— 
подволоки. То суть* подданые панее 
Кгрековое вышеисписанные съ третее 
части, двѣ четвертыхъ частей съ ча
сти пана Копцевского и пана Врош-

ковского купныхъ. А то се починають 
23 
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подданые пана Чернявского съ третее ча
сти, четвертая, наперодъ: Мартинъ Мой-
сичъ, сыновъ чотыры—Савка, Иванъ, 
Васько, Калихъ; Супрунъ Ганьковичъ, 
сыновъ два—Макаръ и Потапъ; Гань-
чиха вдова, сыновъ два—Ивашко; Иван-
чаня вдова, сыновъ два—Иванъ, Иваш
ко; Иванъ Телешъ, сыновъ два—Па-
насъ, Васько; Хвалко Мойсичъ, сы
новъ два—Нестеръ, Борисъ; Михно Лит-
винъ, сыновъ два—Грицъ, Тимошъ; 
Тишъ Мешковичъ, сыновъ три—Ое-
менъ, Кондратъ, Мойсей; Иванъ Ган-
ковичъ; Сенюта Цебневичъ, сынъ 
одинъ—Грицъ; Германъ Каруковичъ, 
сыновъ два—Идьяшъ, Исацъ; Наумъ 
Йвановичъ. А то суть подданые пана 
Звѣровы и малжонки его панее Галш-
ки Брошковской части третее часть 
четвертая, а напередъ: Адамъ Демко-
вичъ —подволоки, маетъ братей три — 
Андрей, Миско, ОстаФей; Вацъ, Иванъ, 
Олешко, Пронь Волошиновичовб—воло
ка одна, въ Ивана сыновъ два—Семенъ 
и Калихъ, Мицута Новикъ—подволоки, 
сыновъ два—Грицъ и Евтухъ , а у того 
Грица сынъ одинъ—Потапъ; Мицъ 
Филиновичь—пулволоки, сынъ одинъ 
Яцко; Снвоиь Филиповичъ—подволоки, 
сыновъ два—Костю къ и Лазко; Федько 
Тиііецъ прочъ пошолъ, волока одна, у 
негосыновъдва—Иванъ.... Голодъ огоро- j 
дникъ, сынъ одинъ, Нестеръ; Янъ Гай- ! 
дукъ—подволоки, сынъ одинъ—Ясно; 
Федоръ. . . . *) полъ волоки, сыновъ 
два— Яско, Ярошъ. То суть подданые 
списаны зупелиое части тротес, кото
рая се на четверо дѣлитъ. Садибы за 
выгономъ ку дворовн пана Солтаново
му, то суть шестые части, тымъ так
же ДОЛЖИІМО пушоно ровно по шпуровъ 
четырнадцати, пречина одна, одъ лѣ-1 

*) Пронусвъ въ подлпииикѣ. 

i су есть шнуровъ шесть, прутовъ два; 
! пречина другая одъ улицы есть шну
ровъ шесть, прутовъ шесть, учинитъ 
морговъ двадцать деветь, прутовъ двад
цать шесть. Садибы подданыхъ за цер
ковью и корчмото Кучаньскихъ, тыхъ 
же шостыхъ частей теперь подѣленыхъ 
должина одна, подле плота Хведька 
Прищепы, подданого пана Солтанового, 
одъ каменя до межи подъ житомъ шну
ровъ осьмнадцать, прутовъ два; дру
гая должина почавши одъ загуменъ 
Погорскихъ черезъ садъ Волошиновъ 
до песку подъ корчму пана Звѣрову 
шнуровъ шестьнадцать, пречина ровна 
стѣною отъ жита и одъ утинковъ по 
концахъ платовъ. Тыхъ седлищъ яко 
тежъ и улицою того шнуровъ девет-
надцать, прутовъ пять, учинитъ того 
волокъ три, моркговъ двадцать одинъ, 
прутовъ полъ пета. Другіс садибы под-
рѣчные, почавши одъ гумна пани Кгре-
ковое, ажъ до млына надъ рѣкою Крес-
пою, должина подле гумна пани Кгре-
ковое одъ рогу болота по криницу, по
ка здавна мѣривано, того есть,шнуровъ 
шесть; а въ посродку тыхъ садибъ 
должина одъ мельника есть шнуръ 
одинъ, прутовъ пять, пречина ровная, 
отъ гумна пани Кгрековое ажъ до 
млына шнуровъ деветьнадцать. учи
нитъ того волока одна, прутовъ полъ 
сема, учинитъ того кгрунту на тыхъ 
мѣстцахъ трохъ, што палежитъ на 
шестые части волокъ пять, моркговъ 
двадцать одинъ, прутовъ семь, которые 
шостые части теперь знову въ томъ 
року іысеча пятьсотъ деветдесятъ де
вятомъ, дня вышейномененого подѣле-
но и розмѣроно тымъ способомъ. С ъ 
того наперодъ на попа есть вольный 
моркгъ одинъ, прутовъ полчотырнад-
цати, ку тому на млынара есть вол fe
ll ыхъ прутовъ двадцать полтора, а во-
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ставаетъ на пмстые части садибъ под
даныхъ волокъ пять, моркговъ дсвет-
надцать, прутовъ два, которые подѣ-
лено на шестеро, дано на кождую 
зособна шостую часть, сполна по мор
кговъ двадцати осьми, прутовъ пети и 
по одной третине прута. Наперодъ 
отъ меня дано пану Солтанови въ одномъ 
мѣстцу моркговъ осьмнадцать, прутовъ 
полосьмнадцати, въ другомъ, гдѣ Цы-
кганъ, въ третимъ, гдѣ Скибка, додано 
моркговъ семь, всего въ трехъ мѣст-
цахъ моркговъ двадцать осьмь, пру
товъ пять и одна третина прута. Тутъ 
се починаютъ подданые шостыхъ ча
стей, яко въ приселенью сѣдятъ: Напе
родъ подданые на шостую часть паней 
Звѣровой и пана Звѣра, на часть ихъ 
належачіе: Михно Ковалюкъ—подво
локи, сыновъ два—Миха лъ, Ясько Шутъ , 
у Мнхала сыновъ чотыры—Макаръ, 
Кузьма, Семенъ, Самуйло;ЯнкоКовадю-
ковичъШутъ , наогородѣ, сыновъ два— 
Кондратъ и Манко; Иванъ Дудченя— 
подволоки, сыновъ два—Ярошъ, Ро-
манъ; Опанасъ Дудченя зъ братомъ 
Зенькомъ — на подволоку. Мартинъ 
Поповичъ—подволоки; Отецъ Ш и м ъ 
Болтовичъ—подволоки, пасербовъ два— 
Михно, МатФей; Мицъ Гупало—подво
локи; Божкова вдова—подволоки, сы
новъ два—Мойсей, Грицъ; Якубъ Ста-
ценя Сломовскій—на огородѣ, сынъ 
одинъ—Ясько; Демьянъ Коваль, на ого-
родѣ, сыновъ три—Федоръ, Тимошъ, 
Иванъ: Андрухъ, Марко, Иванъ, Федь
ко, Ульянецъ, К у ц ъ Гуковичи—подво
локи; Костюкъ Шепелевичъ—подволо
ки, сыновъ два; Супрунъ Башевичъ— 
подволоки, сыновъ два; Иархимъ Ба 
шевичъ-подволоки, сыновъ пять— 
МатФей, Юсько , Петрашъ, Грицъ, Мар
тинъ. А то другая часть шостая паней 
Кгрековой: Борисъ Кгромовичъ—одна 

третяя часть волоки, сыновъ три— 
Грицъ,Яцко, Демидъ;ИванъШадейко— 
подволоки, сынъ одинъ—Сацъ; Ивашко 
Хотеневичъ—подволоки, сынъ одинъ— 
Остапко; Федько Хотеновичъ—подво
локи, сыновъ три—Семенъ, Ивашко, 
Ярошъ; Андрей Башевичъ—подволоки, 
сынъ одинъ—Левкій; Иванъ Саценя— 
подволоки, сынъ одинъ—Юско, братовъ 
два—Панасъ и Тимошъ; Германъ Дре-
глевичъ — подволоки, сыновъ три — 
Климъ, Иванъ, Мицъ; Федько Громо-
вичъ—подволоки, сыновъ три—Демидъ, 
Терешко,Стецъ; Митрухъ Федьковичъ — 
подволоки, сыновъ чотыры—Васько, 
Демидъ, Романъ, Трохимъ; Остапко 
Дреглевичъ—подволоки, сыновъ два— 
Андрей, Трохимъ; Мартинъ Литвинъ— 
подволоки—Костюкъ Башевичъ—пол-
волоки; Тимошъ Волчекъ—подволо
ки, сынъ одинъ—Андрей; Стась Ермя-
ковичъ—одна четвертая часть волоки, 
сыновъ пять— Стецъ, Миеько, Мартинъ, 
Яцько, Мойсей: Антонъ Челевеячичъ— 
подволоки. А то тежъ другая часть 
купная пана Звѣрова въ шостой части: 
Игнатъ Шимъ Болтовичъ—подволоки, 
сыновъ три,абратанокъ Логвинъ; Мих
но Шевко—иолволоки, сыновъ три— 
Федько, Федоръ Кглушій, Терешко, у 
Ѳедька сынъ одинъ Пархимъ; Максимъ 
Варивода—четвертая часть волоки; Кур-
шиковичъ—подволоки, сынъ одинъ— 
Кузьма; Дацъ Басарабъ—подволоки, 
сыновъ три—-Мойсей, Грицъ, Васько; 
Сычкова вдова — подволоки, сыновъ 
пять—Гаврил о, Яцько , Ярошъ, Демидъ, 
Иванъ; Стецъ Мащеня зъ братомъ 
Яномъ—подволоки; Якимовая вдова, 
на огородѣ, пасербовъ два Якимовыхъ 
сыновъ; Волновая вдова, сынъ одинъ, 
пасербовъ два Волковичовъ, Мелешко, 
Дацъ, Тимошъ. А то часть шостая под
даныхъ пана Чернявского и малжонкй 
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его: Федоръ, Юсько Ковалевы сынове 
съ половицою маетности; Яцько Федю-
ковичъ, сыновъ два—Васько, Демидъ; 
ДавыдъС езн оковичъ, сынъ одинъ—Яць -
ко, братовъ два—Романъ, Иванъ; Тишъ 

. Цемяковичъ, Вацъ П а ц ъ , Филипъ А р -
тишковичи, Панаско Братишковичъ, 
Семенъ Ждановичъ, сыновъ три—Мит-
рухъ, Васько, Тимошъ; Васько Лыш-
невичъ, сыновъ три—Андрей, Овхимъ, 
Таврило Приступа; Гарася Лысвеви-
ча, сыновъ три—Данило, Васько, Т и 
мошъ; Иванъ Лысневичъ, сынъ одинъ— 
Артихъ; Иванъ Тюсикъ, сынъ одинъ— 
Васько. А то есть часть шестая под
даныхъ въ Добрыню пана Солтановыхъ 
и малжонки его паней Дороты Ми-
цутянки: Саць Бложковичъ — волока 
одна, сыновъ два—Васько, Яцько; Иванъ 
Артишковичъ, сыновъ три— Левонъ, 
Андрей, Семенъ, три четвертые волоки; 
Иванъ Прима Кужель—три четвертые 
волоки, сыновъ два— Иванъ, Калихъ, 
пасербовъ два— Левко, Петрашъ Сте-
цевичы; Германъ Михновичъ — одна 
четвертина волоки, сыновъ три—Лу
кашъ, Кондратъ, Савка; Федько При-
цѣпа—волока одна, пасербовъ три—Де-
мидъ, Иванъ, Андрей Черняковичи; Да-
видъ Йвановичъ—одна четвертина во
локи, сынъ одинъ— Кратъ; Карпъ Ме-
деховичъ—подволоки, зъ братомъ С е 
мен омъ; Терешко Скибчичъ—одну ше
стую часть волоки, сынъ одинъ—Лав-
ринъ; Иванъ Скибчичъ—двѣ шостины 
волоки, сыновъ два—Кондратъ, Мать-
Фей ; Демидко Винникъ — одна четвер
тая часть волоки, сыновъ два— Ваку-
ла, Миронъ; МатФей Громовичъ—одна 
четвертая часть волоки, сынъ одинъ— 
Певко, вяукъ одинъ — Ивановъ сынъ 
Ясько ; Грицъ Масюковичъ— подволо
ки. А то есть подданые на другую ше
стую часть купную у пана Врошков-

ского, на часть панее Кгрековое: Деш-
ко Олельховичъ — подволоки, сыновъ 
два—Курило, Лазко; Иванъ Громовичъ— 
одна третяя часть волоки; Курило Гро
мовичъ -одна третяя часть волоки, сынъ 
одинъ—Мойсей; Мацко Громовичъ, Кра-
вецъ, Федько Громовичъ — подволоки, 
сынъ одинъ—Радко; Овхимъ Громо
вичъ— подволоки, сыновъ три—Иванъ, 
Денисъ, Семенъ; Иванъ Корпышъ Скиб
чичъ — подволоки, сыновъ пять — Мо-
сей , Данило, Олексей, Грицъ; Г а -
расимъ Викторъ — подволоки, сыновъ 
два—Семенъ, Лукашъ; Михно Бондаръ— 
подволоки, сыновъ два—Сакъ и К а 
лихъ ; Якимъ Мацковичъ — подволо
ки, сынъ одинъ—Хваль; Макариха вдо
ва— наогородѢ, сыновъ чотыри—Кузь
ма, Якимъ, Костюкъ, ТимоФей; попъ 
рускій на волоцѣ, тотъ отъ усихъ 
участниковъ Добринскихъ тую волоку 
на церковь держитъ, такъ съ третее 
части, которая се на четверо дѣлитъ, 

' яко изъ двохъ, которые се на шесть 
I частей дѣлять; такъ тежъ и мдынарь 
изъ огородомъ своимъ до млына всимъ 

' участникомъ належптъ. Дворъ пана 
Солтановъ, селища пана Солтанового 
при томъ тягненью, гдѣ навозы черезъ 
песокъ тягнено мимо грушку тую, надъ 
рѣкою Крсною, водле млыновъ есть 
двадцать полъ-сема прута, навозы и 
сѣножати водле трибовъ за приселень-
емъ пана Солтановымъ концемъ до 
одного трибу, што идетъ отъ Погар-
цовъ за гумвы, а другимъ до трибу, 
што идетъ отъ Залѣсья, дѣлечи Горо
дище отъ Погарцовъ; должина одна ме
жою Поповичовою есть шнуровъ че
тырнадцать, другая доляшна отъ рѣки 
Крены, то есть шнуровъ дванадцать, 
прутовъ шесть; пречина одна, надъ 
пескомъ одъ навозу мимо грушку и 
мимо дворъ пана Солтановъ, до рѣки 
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шнуровъ семь, прутовъ осьмь, а дру
гая пречина одъ Залѣсья на клинъ есть 
шнуровъ пять, учинитъ моркговъ двад
цать осьмь, прутовъ одинадцать и од-
ная третяя часть прута. То на трое 
было роздѣлено въ розныхъ межахъ, 
учинитъ на кождую зособна часть 
третюю по моркговъ девети, прутовъ 
тринадцати и по двѣ третинѣ прута, 
съ которыхъ третяя на четверо се дѣ-
литъ, на кождую четвертую часть по 
моркговъ двохъ, прутовъ десети и по 
одинадцатой дванадцатое части прута; 
a двѣ части на шесть частей подѣлив-
ш и , на кождую шостую часть по морк
говъ три, прутовъ чотыри и пятой де
вятой части прута. А што се тыче за-
мѣны въ тыхъ навозехъ, которую учи-
нилъ панъ Чарновскій зъ малжонкою 
своею съ панее Кгрековою, о томъ ши
рей такъ, яко о замѣнахъ и иншихъ 
участниковъ, на концу есть доложоно 
въ томъ реестрѣ. Пашня дворная: пер-
шое поле, што подъ житомъ одъ Ма-
левское границы, того поля должина 
стѣною отъ паренинного поля ново пе
реорано до границы Корощинское шну
ровъ сорокъ пять; а ижъ въ концу гра
ница Корощинекая, а въ боку Ма.іев-
ская не просто идутъ, тогды моркго-
вано, и есть того поля волокъ пять, 
моркговъ двадцать два, прутовъ двад-! 
цать полъ девета, то заразомъ подѣ-
лено и розорано на три части, на кож
дую зособна часть по волоцѣ одной, 
моркговъ двадцать семи, прутовъ по 
деветнадцати и по пол пру та. А пре-

ровъ чотырохъ и полъ третя прута. 
Пречина третее штук% ровнаючи въ 
трохъ мѣстцахъ, по шнуровъ чотырохъ, 
прутовъ по два. А тые двѣ третинѣ 
роздѣлено на шесть частей. Наперодъ 
часть третюю, въ которой волока одна, 
моркговъ двадцать семь, прутовъ де-
ветнадцать и по полпрута роздѣле-
но на четверо, на кождую четвертую 
часть по моркговъ четырнадцати, пру
товъ двадцати и по четвертой части 
прута. Которые тымъ способомъ роз-
дѣлено: наперодъ пану Звѣрови часть 
четвертая подле егожъ шостыхъ ча
стей двухъ, за паномъ Звѣромъ часть 
пана Чернавского, а за паномъ Чарнав-
скимъ двѣ четвертыхъ частей пани 
Кгрековое; a двѣ третихъ частей де
ленное на шестеро на кождую зособ
на шостую часть по моркговъ деветь-
надцати и по полъ сема прута, кото
рые тымъ способомъ роздано: на передъ 
одъ Малевое горы зъ выдѣлку достало-
се паней Кгрековой двѣ шостыхъ ча
стей, а третяя шостая часть пришла 
въ одмѣнѣ паней-жъ Кгрековой одъпа-
на-жъ Лукаша Солтана и уже пани Кгре-
ковая зуполна въ томъ полю держитъ 
три шоетые части, за которую шостую 
часть пани Кглековая пану Солтанови 
дала одмѣну кгрунтомъ своимъ въ томъ 
же полю съ третее части такъ много, 
яко се въ собѣ каждая шостая часть 
маетъ объ межу пана Чарновского. О 
третее части четвертизны тогожъ по
ля первшого четвертая шостая часть 
достадасе пану Чарновскому и малжон-

чину каждому дѣлови такую учинено: j це его; пятая и шостая за паномъ Чар-

пречина тое штуки отъ паренинного 
поля ровная въ обу концахъ по шну
ровъ чотырохъ и по одной четвертой 
части прута, тая третяя часть дѣлить 
се на четверо. Пречина другое штуки 
въ обудвухъ концахъ ровная по шиу-

навскимъ пану Звѣрови и малжонцѣ 
его достал нее ку егожъ третей части. 
Второе поле парении u ое по старому въ 
межахъ заховавши знову розмѣрено; 
которого вьгаоріговано волокъ чоты
р и , моркговъ семьиадцать, прутовъ 
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семь; то заразомъ также подѣлено на 
три части: дано на каждую третюю 
часть зособна по волоцѣ одной, морк
говъ петнадцать, прутовъ двадцать и 
полъ третя прута. А пречину каждому 
дѣлови такую учинено: ту одъ Запо-
вѣдника на кождую зъособна часть 
пречины по шнуровъ двохъ, прутовъ 
по три и по одной третей части пру
та, а въ посродку маетъ кождоя часть 
пречины по шнуры три и прутовъ по 
шести; въ концу отъ Корощина маетъ 
первшая пречины одъ яринъ шнуровъ 
три, прутовъ пять, a двѣ ку яринамъ; 
взглядомъ должины маютъ пречины по 
шнуровъ трохъ и по два пруты. Напе
родъ часть третюю, въ которой волока 
одна, моркговъ петнадцать, прутовъ 
двадцать и полъ третья прута роздѣле-
но на четверо, на кождую четвертую 
часть по моркговъ четырнадцать, пру
товъ чотырнадцать, a двѣ части на 
шестеро. Н а кождую зособна шостую 
часть приходитъ по моркговъ петнад-
цати и по полъ осьма прута. Тую третюю 
часть, которую роздѣлено на четверо, 
такъ тежъ и тые двѣ, которые роздѣ-
лено на шестеро, тые роздано паномъ 
участникомъ Добринскимъ такимъ же 
порадкомъ, яко тое поле первшое вы
шей описапое. Третее поле подъ яри-
нами отъ стѣны волокъ подданыхъ До
бринскимъ у Калила впущаючи въ той 
застѣнокъ отъ стѣны Малошевское; а 
того поля есть волокъ шест^, морк
говъ семь, прутовъ двадцать полъ т о 
ста. Тое поле заразомъ подѣлено на 
три части: на кождую зособна тре
тюю часть по волокъ двѣ, моркговъ 
два и по полдеветанадцата прута; а 
пречину такую учинено: первшая ту 
одъ Заповѣдника и отъ паренинного по
ля также по шнуровъ )двохъ и по двохъ 
прутехъ, въ посродку вси три штуки 

маютъ пречины по шнуровъ двохъ и 
по семи прутовъ ровно, а въ концу 
отъ Корощина напервшая штука, што 
отъ паренинного поля, ижъ зйставаетъ 
въ старыхъ межахъ, маетъ пречины 
шнуровъ семь, прутовъ три, а другая 
подле нее зашла троха моркговано въ 
застѣнокъ, третяя водле стѣны одъ 
волокъ подданыхъ Добрынскихъ, кото
рого учинена теперь должина шнуровъ 
сорокъ пять, маетъ въ собѣ моркговъ 
тридцать девять и двадцать полъ тре
тя прута. А на противко въ застѣнку 
продано еще моркговъ двадцать два, 
прутовъ двадцать шесть, што также 
учинитъ волокъ д в ѣ , моркговъ два, 
прутовъ полъ деветнадцети. А зостало-
се еще застѣнку тогожъ у Калила морк
говъ петнадцать, прутовъ четырнад
цать, которые впущоно въ третюю 
часть, потомъ, а ровно все тое поле 
на трое роздѣлено, гдѣ тежъ и панъ 
Солтанъ рѣзку маетъ. Первшая третяя 
часть, въ которой волокъ двѣ, морк
говъ два и подъ деветнадцата прута, 
дѣлитсе на четверо; на кождую четвер
тую часть приходитъ по моркговъ пет-
надцати, прутовъ по деветнадцати и 
по полпрута; a двѣ части дѣлятсе на 
шестеро; на кождую шостую часть при
ходитъ по моркговъ двадцати, прутовъ 
двадцати шести. Т у ю третюю часть, 
которую роздѣлено на четверо, такъ 
тежъ и тые двѣ, которые роздѣлено 
на шестеро, тые роздано паномъ участ
никомъ Добрынекимъ же, порадкомъ яко 
нервшіе и вторые вышей описание по
ля кроме. И ж ъ въ томъ полю рѣзы 
вси просто выходить, не могли конца
ми до Корощеньское границы для за-
стѣику, который клиномъ зашолъ подъ 
кгрунты Корощинскіе и Малошсвскіе, 
теды въ тымъ застѣнку, которого зо-
ставадо моркговъ петнадцать, прутовъ 
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четырнадцать, иле належало пану Звѣ-
рови и малжонцѣ его зъ двохъ двѣ ше
стые части, а съ третее часть четвер
тая, додано ку томужъ его дѣлови въ 
застѣнку всего моркговъ *) , а пану 
Чарнавскому додано подле пана Звѣра 
на шостую часть и съ третее на чет
вертую моркговъ осьмь, прутовъ двад
цать полтора, тамже въ застѣнку; а 
пану Солтанови и малжонцѣ его дода
но на его шостую часть подле пана 
Чарнавского моркговъ два, прутовъ 
двадцать полтора; а за паномъ Солта-
номъ съ краю пани Кгрековой отъ Ма-
лошевское границы въ томъ же застѣн-
ку додано моркговъ шестнадцать, пру
товъ полъ четверта. Сума всее паш
ни выморкговано, кладучи на кождую 
волоку по - моркговъ тридцать, того 
есть: волокъ семнадцать, морговъ три, 
прутовъ петнадцать. Волоки Добрынъ-
екге: Первшое поле отъ границы коро
ля его милости села Малошевичъ, ко
торое теперь есть подъ яринами. В ъ 
томъ полю рѣзовъ пятдесятъ пять, дол-
жина одна, отъ ихъ же застѣнку, отъ 
волокъ села Малошевичъ до трибу, або 
стѣнки старое, которая идетъ черезъ 
болото, што здавна дѣлитъ тую воло
ку ложчиною отъ волокъ Добрынскихъ. 
Тое стѣпы естъ шиурог.ъ петьдесятъ; 
должииа другая взворомъ отъ второго 
поля подъ житомъ почавши, также 
отъ стародавное стѣны, заложоное отъ 
волоки ажъ до пашней па Калилѣ вы-
тягнено длужины шнуровъ шестьде
сятъ, то-есть: полемъ щирымъ есть 
шнуровъ петьдесятъ семь, а болотомъ 
шнуровъ три, пречиня одна одъ паш
ней стѣною по концахъ тыхъ волокъ, 
поля иервшого, што подъ яринами вы-
тягнено шнуровъ сорокъ два; пречина 

*) Пробѣгь ВЪ И0ДЛИНВЯ8Ѣ. 

другая въ концу черезъ ярины отъ стѣ-
ны Малошевское по надлѣсью ажъ до 
поля подъ житомъ, есть шнуровъ со
рокъ, прутовъ осьмь, учинитъ того 
поля подъ яринами волокъ двадцать 
пять, моркговъ. осьмь, прутовъ двад
цать семь. С ъ того наперодъ болота 
въ концу отъ Вольки противъ пулпе-
тымъ шостинамъ есть моркговъ осьмь-
надцать, прутовъ петнадцать. А попо
ва рѣза съ краю маетъ пречины пру
товъ семь и одну четвертину, въ ко
торой есть моркговъ тринадцать, пру
товъ двадцать три и одна четвертина, 
зоставаетъ еще на подѣлъ того по
ля волокъ двадцать чотыри, моркговъ 
шесть, прутовъ осьмьнадцать и три 
четвертине прута. То порадне на трое 
подѣлено, на кождую зособна третюю 
часть, чинитъ по волокъ осьми, по 
моркговъ два, прутовъ по шести и по 
одной четвертине прута. Третяя часть 
теды, которая лежитъ отъ застѣнку и 
стѣны Малешовское, роздѣлена на чет
веро, маетъ пречины кождая четвертая 
часть въ соиѣ такъ отъ Калила, яко 
и отъ Вольки, по шнуровъ три и по 
чотыри пруты. Которые тымъ спосо
бомъ роздано: наперодъ отъ стѣны часть 
пани Кгрековое, другая часть подле 
нее пана Чарнавского, третяя часть 
засе паней Кгрековой, а четвертая часть 
пана Звѣрова и малжонкй его; a двѣ 
третине за тыми ровно роздѣлено на 
шестеро, кождая зособна маетъ пречи
ны но шнуровъ чотыри, прутовъ по 
чотыри и но пять ось мое части nuyra, 
бо никоторая зъ нихъ цѣлая пять пру
товъ не дочгталасе; и другая пречина 
также шостань отъ Калила ровна по 
шнуровъ чотырохъ, прутовъ по шести 
и по одной четвертине прута. А ионо-
вое волоки пречина прутовъ семь и 
одна четвертина, але се тая волока на 
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маетъ класти въ заплату пѣнеяшую, 
кгдыжъ тая волока всихъ спольная есть. 
Роздаванье тыхъ шостинъ: первшая 
отъ третее части пани Егрековое, дру
гая подле нее пана Солтанова, третяя 
часть пана Чарнавского, четвертая за 
тымъ пана Звѣрова и малжонки, пя
тая потымъ пани Егрековое, а шостая 
отъ поповое волоки пана Звѣрова. Тые 
вси волоки вже теперь пущоно до са
мое стѣны отъ Калила, кгдыжъ се вже 
поровнали, же въ однаковой мѣрѣ суть 
постановены и черезъ утинки; а утин-
ки вже не маютъ быти противъ тому 
полю, абовемъ отъ стѣны до стѣны 
вздлужъ на скрозь тые волоки пущр-
ны зъ утинками. Второе поле подъ жи-
томъ подле яринного поля, въ кото
рымъ есть также розораныхъ зуполна 
рѣзовъ петьдесятъ пять; должина одна, 
узворомъ одъ пашней на Калилѣ, ажъ 
до стѣны давное старое, которая отдѣ-
ляетъ волоки Вольки ложчиною отъ 
волокъ Добрынскихъ. Вытягнено того 
доджины шнуровъ шестьдесятъ, длу-
жина другая таковая рѣзамъ сорокъ 
двомъ, шнуровъ шестьдесятъ осьмь до 
загуменъ Погарскихъ, a рѣзомъ пя-
темъ межою Скибчиною длужиня шну
ровъ сорокъ девять, а пречины тымъ 
пятемъ рѣзамъ шнуровъ чотыри, а длу-
жина коротшимъ рѣзамъ осьми есть 
шнуровъ двадцать пять, пречина одна 
въ концу крижа, почавши отъ яринъ 
ажъ до нового трибу 'за поповою воло-
кою, заложоною въ квадратъ, въ кото-
ромъ се замкнуло и болонье. Тамъ пре-
чиною вытягнено черезъ тое поле жит
ное шнуровъ сорокъ чотыри, то-есть 
рѣзамъ сорокъ семи пречина шнуровъ 
тридцать два, a рѣзамъ осьми пречи
на по шнуровъ полтора, кождая зосо-; 
бна, щто учинитъ шнуровъ двадцать, 
пречина другая за Погаромъ черезъ р ѣ - ; 

зовъ сорокъ два, есть шнуровъ двад-, 
цать осьмь, а пятемъ рѣзомъ пана Сол-
тановымъ троха вышей есть пречдна 
шнуровъ чотыри, а осьмымъ рѣзомъ 
коротшимъ есть пречина шнуровъ два-
надцать, учинитъ того поля второго 
водлугъ того тягненья и порахованья 
квадратовъ волокъ двадцать пять, мор
кговъ двадцать, прутовъ двадцать; съ 
того третюю часть отдѣлено, которой 
должиня стянула на шнуровъ шесть, 
одинъ и по полчетверта прута, а пре
чину ровнаючи стянула на шнурахъ 
дванадцать и на подъ третя прута, то
го всего учинитъ волокъ осьмь, мор
кговъ четырнадцать, прутовъ шесть и 
двѣ третине прута. То роздѣдено на 
четверо и роздано тымъ способомъ: 
першая часть наперодъ отъ узвору есть 
пани Егрековое, другая водле нее па
на Чарнавского, третяя часть за тымъ 
пани Кгрековой, а четвертая часть па
на Звѣрова и малжонки его, а на двѣ 
третинѣ зосталосе волокъ шестнадцать, 
моркговъ двадцать осьмь, прутовъ под-
четвертанадцата, который роздѣлено 
на шестеро. Взглядомъ стѣнъ обыча-
емъ моркгованья, которые тымъ обы-
чаемъ роздано: наперодъ отъ части тре
тее, первшая часть пана Звѣрова и 
малжонки его, другая часть пани Кгре-
ковое, третяя часть пана Звѣрова, чет
вертая часть пана Чарнавского, пятая 
часть пана Солтанова, вже коротшіе 
концемъ до садибъ Кучанскихъ, а шо
стая пани Кгрековое найкоротшая ле
житъ отъ болонья, вшакожъ также 
въ собѣ маетъ веле кгрунту, яко и тые 
вышей описание; а попова рѣза скраю 
отъ самое стѣны. Отъ болонья учине
ны утинки, которыхъ въ концу того 
поля всихъ есть моркговъ шестьдесят* 
одинъ и прутовъ петнадцать, полю за 
садибами Погорсяими, которые тымъ 
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способомъ подѣлено все на шестеро, 
на кождую шостиню по моркговъ десе-
ти, прутовъ по полъ осьма; а роздано 
ихъ тымъ способомъ: наперодъ отъ 
третее части—есть часть пана Звѣро-
ва и малжонкй его, другая часть пана 
Чарнавского, третпя часть утинковъ 
пани Кгрековое, четвертая часть пана 
Звѣрова, пятая часть за тымъ пана 
Солтанова, а шестая часть утинковъ 
съ краю, отъ концовъ садибъ Кучан-
екихъ, пани Кгрековое, ано тые вси 
утпнки вышли. Третее поле парении-
ное лежитъ отъ Горбова концами до 
бору, въ которомъ-то полю рѣзовъ петь
десятъ шесть и зт> выкгонными рѣза- j 
ми; длужиня одна одъ застѣнку межою 
поповою, почавши отъ стѣны Боровое 
ажъ до дороги Кіевецкое надъ самымъ 
болотомъ ажъ въ до колка, чего вытяг-
нено есть шнуровъ сорокъ пять; длу-
яіиня другая такъ се отъ бору почи-
наетъ , ажъ до стѣнки, отъ борку Б ѣ -
лого задожоное и розораное, трибомъ 
ново-заложонымъ, отъ волокъ Погар-
скихъ давныхъ, отъ Замостья, есть 
шнуровъ сорокъ пять; пречина одна 
отъ Бору Великого, теперь наровно по-
мѣроного, стѣною боровою головною 
ажъ до квадрату великого — въ озимъ 
того есть шнуровъ сорокъ два, пру
товъ осьмь; пречина другая почав
ши отъ колка при дорозѣ Кіевецкой 
ажъ до межи поиовеиое, што идетъ 
къ Замостыо отъ волокъ Погарскихъ, 
по надъболотыо стѣнка переораная, 
то есть шнуровъ петьдесятъ шесть, 
прутовъ пять: учииитъ того поля па
рении ного, въ которомъ и ставище 
есть, волокъ двадцать четыре, моркговъ 
двадцать четыре, прутовъ двадцать под-
третя. При томъ поли вздлужъ при 
границы Горбовской есть застѣнокъ 
поля оромого, въ которомъ выморго-

вано моркговъ петнадцать, прутовъ 
двадцать полдевети. Тотъ увесь застѣ-
нокъ тымъ способомъ роздѣлено: въ 
томъ полю знашлосе злишку волокъ 
т р и , межи волоками Погарскимн тре
тего частью и двѣмя частями , а надъ 
ставищемъ съ того одогнано на тре-
тюю часть моркговъ тридцать, а на 
двѣ части одогнано ку тому моркговъ 
шестьдесятъ, чинитъ на кождую зо
собна шостую часть по моркговъ де
сяти. За то пану Солтанови, што му се 
прійти мѣло въ томъ злишку, зъ декрету 
моего нодкоморского, десеть моркговъ; 
теды дано ему наиншомъ мѣстцу на уро
чищу Омелинѣ и отмѣрено моркговъ 
пять противно всимъ дѣломъ зъ шо-
стыхъ частей, межи тымъ полемъ, а при 
Бѣломъ борку, на чомъ панъ Солтанъ 
перестадъ, звыналѣску пріятельского, 
заховавши собѣ только вольные паши 
зъиншими участниками. Въукгорѣ тое 
третее поле паренииное также ровно 
на трое подѣлено третюю часть на
перодъ отмѣрено отъ квадрату Озего 
и Квасного Болота, которую на ровные 
части на четверо роздѣлено: на перодъ 
отъ Озего первшая пани Кгрековое, 
другая подлѣ нее пана Чарнавского, 
третья часть паней же Кгрековое, а 
четвертая пана Звѣрова и малжонкй 
его; a двѣ третихъ частей роздѣлено 
на шестеро: первшая часть отъ тре
тее части пана Звѣрова, другая за нею 
пани Кгрековое, третяя засе часть па
на Звѣрова и малжонкй его, четвертая 
часть пана Чарнавского, пятая подлѣ 
тое часть пана Солтанова, а шостая 
отъ ноповое волоки часть пани Кгре
ковой. Выгонъ стародавний до бору, 
который былъ въ тымъ третимъ полю, 
у части пана Звѣровой, тотъ и теперь 
вцалѣ зосталъ неораный, которого длу-
жины шнуровъ сорокъ пять, а пречи-
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не есть прутовъ пять , учинитъ въ 
немъ моркговъ семь, прутовъ петнад
цать, тотъ есть вольный за зезволень-
емъ здавна всихъ участниковъ. Борекъ 
Бѣлый, въ которомъ и Сливинщизна, 
тотъ вже теперь выробленый отъ дѣ-
лины ажъ до садибъ подданыхъ пана 
Солтановыхъ, въпевномъквадратѣ такъ 
се маетъ, въ которомъ и поле Оход-
никъ, урочищемъ противно седлищъ па
ней Кгрековой есть положоно, длужина 
отъ нарѣзовъ, то есть межою Скибчи-
ною до плота садибного Федькового, то
го вытягнено шнуровъ двадцать три, пру
товъ чотыри; длужина другая гостинцомъ 
мимо Кокошку и дворъ паней Кгреко
вое, почавши отъ трибу концового, те
перь отъ волокъ и отъ болонья ново-
розораного до каменя отъ Хведька При
щепы—подданого панаСолтанового, то 
есть : длужина шнуровъ двадцать де-
веть, прутовъ шесть , пречина одна, 
по концахъ волокъ короткихъ осьми и 
по концу квадрату въ болонью и по 
концахъ волокъ паренинныхъ поля тре
тего; того длужина стѣною новою есть 
шнуровъ тридцать чотыри, а двухъ 
частей борку Бѣлого, отъ короткихъ 
волокъ, длужина шнуровъ двадцать 
шесть , прутовъ семь; пречина другая 
отъ плота Хведькового, почавши отъ 
межи Скибчиное ажъ до каменя есть 
шнуровъ четырнадцать, а тогожъ кгрун
ту за трибомъ зоставаетсе еще клинъ 
поля песку, гдѣ броднилинище зъ ста-
вищемъ ажъ достѣнки ново переораное 
и до трибу отъ двохъ частей того во
лока одна, морговъ десеть. Дворъ и 
седлище пани Кгрековое такъ се въ 
собѣ маетъ: длужина отъКокошки по
дле плота ажъ до рогу дылеванья отъ 
Мелеховича ровная, которое есть шну
ровъ петнадцать, прутовъ семь; пре
чина одна отъ Кокошка шнуръ одинъ, 

пречика другая, отъ Мелеховича до кри
ницы шнуровъ піесть, чинитъ того мор
говъ шестнадцать, прутовъ полъчетыр-
надцета, учинитъ того кгрунту такъ 
въ тотъ квадратъ замѣненого борку 
и зъ Сливинщизною волокъ осмь, мор
говъ двадцать семь , прутовъ полчо-
тырнадцета, который то кгрунтъ такъ 
се розумѣетъ и дѣлитъ: Наперодъ 
Сливинщизны альбо Оходника, который 
се давно водле выпису дѣлилъ на ше
стеро; тотъ маетъ въ собѣ моркговъ 
петьдесятъ чотыри и зъ селищомъ па
ни Кгрековое, што се замыкаетъ въ тыхъ 
волокахъ осьми, моргахъ двадцать ось
ми, прутахъ полчотырнадцати: а у того 
еще, зъ декрету подкоморского выру-
цоно на ставище моркговъ три воль-
ныхъ. А ижъ тотъ кгрунтъ увесь вца-
лѣ зосталъ водлугъ давного роздѣлку, 
теды съ пробы оказалосе, ижъ въ тре
тей части поровнываючи зъ двѣмя ча
стями большъ одинадцати моркговъ и 
двадцать одного прута, зъ дорогою, го
стинцомъ и пескомъ, што вже для под
лости такъ вцалѣ зостало водлугъ да-
вныхъ выписовъ. Наперодъ Оходникъ 
абоОливковщизна, который се стегаетъ 
до гостинца Клевецкого, гдѣ дворъ па
ни Кгрековой; того есть моркговъ петь
десятъ чотыри, то на шестеро роздѣ-
лено: пани Кгрековая съ паномь Сол-
таномъ взели Сливовщизну на двѣ ше
стые части моркговъ петнадцать, пру
товъ иолчетыренадцета. А остатокъ 
моркговъ тридцать шесть на чотыри 
шостые части подѣлено, на кождую 
шостую часть по моркговъ девети; и 
такъ ихъ розорано: паперодъ панъ 
Звѣръ съ малжонкою своею держитъ 
двѣ шостые части подлѣ подданого 
пана Солтанового Федька Прищепы; за 
нимъ паномъ Звѣромъ часть пана Чар -
новского; за паномъ Чарновскимъ чагть 
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пани Кгрековой шостая. Такпмъ же 
обычаемъ Бѣлый борокъ розобрали: на
перодъ отъ части пани Кгрековой часть 
первшая тежь пани Кгрековое — мор
кговъ осмьнадцать: ^другая часть пана 
Чарновского, третяя и четвертая часть 
пана Звѣрова и малжонки его, мор
кговъ тридцать шесть, за паномъ З в ѣ -
ромъ часть пана Солтанова пятая; за 
паномъ Содтаномъ часть шостая отъ 
болонья, скраю пани Кгрековое, подлѣ 
стѣнки, которая дѣлитъ болонье и во
локи съ тымъ Бѣлымъ боркомъ. А на 
третюю часть досталосе моркговъ пет-
десятъ, а злишку моркговъ одинадцать, 
прутовъ двадцать одинъ. Тую третюю 
часть участницы межи себе розобрали, 
иле кому належало. А што се тычетъ 
замѣны пани Кгрековой съ паномъ З в ѣ -
ромъ и малжонкою его, ту въ Оход-
нику противъ двора пани Кгрековое, 
которую межи собою учинили, взявши 
панъ Звѣръ одмѣну въ подсмужью, те
ды ижъ тые вси замѣны на концу то
го реестру дѣльчого суть въ одномъ 
мѣстцѣ знесены, теды тамъ о томъ 
ширей и достатечней доложоно и описа
но. Болонье и квадратъ, ново теперь 
заложоный и зъ кгрунтами, такъ се въ 
собѣ маетъ: длужина одна отъ рѣзовъ 
осьми житныхъ до стѣны тежъ теперь 
новозаложоное, оть Бѣлого болота, шну
ровъ двадцать пять ; длужина другая 
отъ Замостья, ровно той шнуровъ двад
цать пять; пречина одна отъ квадрату 
великого въ Оземъ названого и отъ 
острова Квасного болота, того есть 
шнуровъ двадцать; пречина другая но
вою стѣною отъ Бѣлого борку шну
ровъ дванадцать, а посродку пробы 
таковая ровно шнуровъ одинадцать. А 
ижъ се тотъ квадратъ дѣлитъ на ше
стеро, приходитъ пречина на кождую 
зособна шостую часть — по шнурови 

одному, прутовъ по осьми, и по одной 
третинѣ; только въ пойсродку учинитъ 
того квадрату болонья волокъ три, 
моркговъ пять, шнуровъ двадцать пять; 
а за то болонье на третюю часть так
же одогнано моркговъ петидесятъ; при 

į тыхъ же болоньяхъ въ двохъ частяхъ 
отъ стѣны, што идетъ на то полю, а 

j одъ волокъ Погарскихъ третей части, то 
самое болонье дѣлитсе на шестеро — 
приходятъ на кождую зособна шостай-
ню по моркговъ петнадцати, прутовъ 
по двадцать девети и одной шостайни, 
которые тымъ сиособомъ роздѣлено: на
перодъ первшая часть отъ Поповое 
волоки въ середнимъ полю, скраю пана 
Солтанова; другая и третяя часть по-
длѣ дана Солтана паней Кгрековой, 
четвертая пана Чарновского и мал
жонки его , которые лежатъ отъ того 
поля: квадратъ великій, Щ у к а , Озе , 
Квасное болото, што было здавна роз
но розмѣроно, теперь уже заварто въ 
одинъ огуломъ квадратъ, который такъ 
се въ собѣ маетъ: длужина того одна 
отъ волокъ Добрынскихъ житныхь дод-
гихъ и короткихъ и отъ болонья три
бомъ до волокъ Замостьскихъ, што въ 
боку Погарскихъ, того есть шнуровъ 
сорокъ пять, прутовъ нолдесета; длу
жина другая стѣною великою боровою, 
отъ третее части до бору волокъ В о -
лянскихъ, того есть шнуровъ сорокъ 
пять, прутовъ пять; пречина одна отъ 
волокъ Волянскихъ, отъ трибу нового 
до стѣны боровое, вытягнено того шну
ровъ двадцать одинъ, прутовъ осмь; 
пречина другая въ Замостыо, вбоку во
локъ Погарскихъ ажъ достѣны отъ бо
лонья есть шнуровъ двадцать; учинитъ 
того квадрату розныхъ ноль, кгрунтовъ 
волокъ десеть, моркговъ осмьнадцать, г 
прутовъ двенадцать и три десятое части 
црута. Тотъ квадратъ натрое ровдѣдено 
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на кождую зосоона третю ю часть при
ходитъ по волокъ три, моркговъ по шес-
надцать, прутовъ по три и но двѣ 
третинѣ прута. С ъ того наперодъ тре
тяя часть роздѣлена на четверо; на 
кождую зособно четвертую часть при-

осьмого Мая наперодъ небожчику пану 
Іггрекови, недавно въ томъ року змер-
лому, а теперь зась малжонцѣ его 
тутъ отъ Вольки есть злучено двѣ 
шостайни и съ третее части полови
на , чего учинитъ волокъ деветънад-

ходится моркговъ двадцать шесть, пру- j цать, моркговъ деветьнадцать, прутовъ 
товъ подпіостанадцать и одна третина 
прута. Роздано тую третюю часть тымъ 
обычаемъ: наперодъ отъ бору Велико
го пани Кгроковое дано посполу двѣ 
части, третяя часть за нею пана Чар
новского, четвертая часть пана З в ѣ -
рова и малжонки его: потомъ двѣ тре-
тинъ роздѣлено на шестеро, на кождую 
зособна шостую часть приходится по 
моркговъ тридцати пети, шнуровъ оди
надцать и по одной шостайни прута; 
роздано ихъ тымъ способомъ: перв
шая и вторая часть отъ третее части 
пана Звѣрова и малжонки его, третяя 
часть пана Чарнавского, четвертая 
иодлѣ тое паней Кгрековое, пятая ио-
длѣ roe пана Солтанова, а шестая 
скраю отъ волокъ Добрынскихъ пани 
Кгрековое. А пречина тымъ шостай-
нямъ каждой зособна есть учинена и 
переорана по шнуровъ двохъ и по де-
вети прутовъ впоперокъ. Боръ В ели-
Ki й водлугъ пробы давное, чиненое въ 
року тысеча пятьсотъ деветьдесять, 
четвертомъ, мѣсяцаСентебра, а потомъ 
еще знову пробованый въ року тысеча 
пять сотъ деветьдесетъ осьмомъ, въмѣ-
сецу Іюлю; а теперь за выѣздомъ мо
имъ мене подкоморого и за интерцы-
зою угоды участниковъ добровольное 
въ томъ року тысеча пять сотъ деветь 
десеть девятомъ, дня двадцать семого 
Апрѣля учиненое, гдѣ вжо зъ одною 
злучено третюю часть, а только на 

. четверо роздѣлено кождому, иле на 
часть его приналежитъ. Року тысеча 
пятьсотъ деветьдесятъ девятого, дня 

двадцать пять. Вся теды должина но
вому трибови есть шнуровъ шестде-
сятъ, а пречина черезъ третюю часть 
естьшнуровъосьмнадцать,которая есть 
впущона ко двомъ шостайиямъ зъ од
ною станула, теды вся пречина части 
боровое пани Кгрековой на шнурѣ трид
цать одномъ и прутехъ пети, а должи
на станула ровнаючи ся зъ одною на 
шнурахъ пятьдесятъ шести и прутѣ од
номъ, чего власне учинитъ волокъ де
ветьнадцать, моркговъ деветнадцать, 
прутовъ двадцать пять и то вже такъ 
власне оставлено и подано ; другая 
часть пану Чарнавскому; одна шестай-
ня и съ третее части четвертая часть, 
чого учинитъ волокъ девсть, моркговъ 
двадцать осмь, и идетъ отъ тое дол-
жины, гдѣ шнуровъ шестидесятъ отъ 
пани Кгрековое черезъ все и черезъ 
третюю ч а с т ь ; а одъ става станула 
поперокъ на шнуровъ тридцати, пру
товъ шести ; а должина станула по-
ровнываючи на шнурахъ шести де
сять пети и полпрута, чего властие 
тая штука учинитъ волокъ деветь, 
моркговъ двадцать чотыры, прутовъ 
двадцать полосьма и вже такъ властне 
отъ ставу заложоно. Третяяя часть 
пана Солтанова, одна шостайня припа-
даетъ наперодъ на давную часть пана 
Звѣрову, на новый трибъ, што шолъ 
до копца великого Горьбовского, гдѣ 
есть долягины ровно шнуровъ семьде-
сятъ, а съ стороны панаЗвѣровое черезъ 
пречину шнуровъ три, прутовъ шесть, 
чого учинитъ волокъ д в ѣ , моркговъ 
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двадцать чотыри; а на тую сторону 
зъ его части данное пана Содтановое 
приходитъ ему волокъ двѣ, моркговъ 
двадцать чотыри прутовъ тринадцать; 
а на то пречины пущоно шнуровъ че-
тыри, прутовъ три ; а должина маетъ 
шнуровъ шестьдесятъ. Вся теды пре
чина у пана Солтана въ его шостай-
ни есть шнуровъ осьмь, прутовъ де-
сетъ, чего учинитъ и такъ властне 
отставлено бору волокъ п я т ь , морк
говъ осмьнадцать, прутовъ тринадцать. 
Четвертая часть пана Звѣрова и пани 
малжонкй его съ клиномъ зоставаетъ 
се пречины отъ пана Солтана шну
ровъ семь, прутовъ пять; въ той ча
сти суть зоставени бору двѣ шостайни 
и съ третее части четвертая часть, 
чого учинитъ властне волокъ петнад
цать, моркговъ тринадцать и полпру
та ; бо четвертая часть прута дѣлечи 
на четверо, на кождого учинитъ по 
волокъ чотыри, моркговъ шести и 
прутовъ двадцати чотырохъ. Отнято 
теды тую всю часть отъ штуки пана 
Солтановое при границы Горбовской 
черезъ двѣ шостайни и черезъ тре-
тіоіо часть, чого властне оттято и роз-
мѣроно и учинитт» волокъ петнадцать, 
моркговъ тринадцать и полпрута. В ъ 
томъ бору дерева бортного кождый зо
собна участникъ того имѣнья Добринь-
ского въ своей властной части и за-
граииченью уживати маетъ. Также 
тежъ и на поляхъ, и и шихт» кгрунтехъ, 
только въ частехъ своихъ влаетныхъ 
уживати маютъ. Всего сума бору во
длугъ давное пробы и теперешнего 
роздѣлку волокъ петьдесятъ, мор
кговъ петнадцать, прутовъ двадцать 
шесть. Болото Куденецкое, которое се 
починаетъ отъ границы Горбовское 
противъ Кіевца , а кончитъ се ажъ 
до Мелеховоѳ межи за броваромъ пани 

Кгрековое и такъ се въ собѣ маетъ: 
должина одна боковая границою Гор-
бовскою противъ Кіевца, почавши отъ 
концовъ волокъ третихъ паренинныхъ 
Добринскихъ, ажъ до рѣки Крены, то
го шнуровъ шестьнадцать; должина 
другая по серединѣ противно броду Ква-
совскому отъ волокъ коньцовыхъ тре
тего поля до рѣкиКрены шнуровъ пет
надцать; длужина третяя отъ бровару 
пани Кгрековое межою давною Меле-
ховою также до рѣки Крены шну
ровъ дванадцать; пречина ровная тяг-
нучи по надъболотью, почавши за бро
варомъ пани Кгрековое наболотѣ, ми
мо Кокошку, а все краемъ болота ажъ 
до границы Горбовское, простуючи то
го вытягнено шнуровъ шестьдесятъ 
оемь; учинитъ тыхъ болотинныхъ с ѣ -
ножатей волокъ десетъ, моркговъ двад
цать чотыри, прутовъ чотыри. То все 
болото на трое роздѣлено ; на каждую 
зособна третюю часть приходитъ по 
волокъ три , моркговъ осьмьнадцать, 
прутъ одинъ и одна третина прута. 
С ъ того наперодъ третюю часть по-
становено ту отъ межи Мелеховое, ко
торую роздѣдено на четверо, на кож
дую зособна, четвертую часть прихо
дитъ по моркговъ двадцать семи и по 
третинѣ одной прута. Роздано тую 
третюю часть болота тымъ способомъ: 
наперодъ отъ Мелеховое межи пани 
Кгрековая держитъ двѣ четвертыхъ ча
стей, третюю подлѣ держитъ панъ Чар-
навскій, а четвертую держитъ отъ шо-
стннъ панъ Заѣръ и зъ малжонкою 
своею. Потомъ двѣ третинѣ роздѣлено 
на шестеро; приходитъ на кождую зо
собна шостую часть по моркговъ трид
цати шести и но одной третинѣ пру
та; роздано ихъ тымъ способомъ: на
перодъ отъ третее части первшая и 
вторая часть того болота пана Звѣро-
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ва и малжонки его; третяя часть подлѣ 
тыхъ пана Чарновского, а четвертая-
и пятая часть за нимъ пани Кгреко
вое; шостая часть отъ границы Гор-
бовское зъ самого краю пана Лукаша 
Солтана и малжонки его, подсмужье 
за селомъ Погорскимъ и за гостинцомъ 
отъ концовъ частей боровыхъ Запо-
вѣдника, зоставивши при гостингу толь
ко на выгонъ моркговъ два, прутовъ 
чотыри, того подсмужья вымѣроно и 
есть моркговъ тридцать два, прутовъ 
шестьнадцать. То роздѣлено на трое 
и порозорывано перегонами на кождую 
зособна третюю часть по моркговъ 
десети и по прутовъ двадцать пети 
и по одной третинѣ прута , съ того 
подсмужья, што се приходило паней 
Кгрековой зъ одное третее части по
ловица, а зъ другое третее двѣ части 
поступила въ замѣнъ пану Звѣрови и 
малжонцѣ его , зоставаетъ теперь на 
томъ Подсмужью только часть пана 
Чарнавского, то-есть зъ одное третее 
четвертая часть, въ которой моркговъ 
два , прутовъ двадцать одинъ и одна 
четвертина прута, а зъ двохъ частей 
одна шостиня, въ которой есть мор
кговъ три, прутовъполдеветнаста, учи
нитъ подсмужья на часть пана Чар
навского моркговъ шесть, прутовъ де
веть и три четвертинѣ прута; а пану 
Солтанови зостала тамъже натомъпод-
смужу одна шостиня въ личбѣ, вто
рая одъ Калила, въ которомъ моркговъ 
три, прутовъ полдеветнадцета. А п т ъ 
панъ Чарнавскій и зъ малжонкою сво
ею, также и панъ Лукашъ Солтанъ зъ ! 
малжонкою своею въ томъ подсмужью 
учинили замѣну съ паномъ Звѣромъ 
и малжонкою его , тогды тые вси за-
мѣны суть достаточне ниже описаны 
въ томъ же реестрѣ помѣры водочное. 
Боръ Заповѣдникъ отъ Малевское гра

ницы, который такъ розмѣроно: тому 
борови Заповѣдникови тутъ отъ За-
лѣсья и отъ Городища есть долягиня 
шнуровъ двадцать два, прутовъ пять, 
которого того всего Заповѣдника вы-
моркговано огуломъ зъ одного волокъ 
пять, моркговъ дванадцать; то на трое 
роздѣлено„ приходитъ зособна на кож
дую третюю часть по моркговъ пет-
десятъ чотырохъ. Первшую третюю 
часть роздѣлено на четверо, на кож
дую четвертую часть приходитсе по 
моркговъ тринадцати, прутовъ петнад-
цати, которые тымъ способомъ розда
но: первшую часть четвертую отъ За-
лѣсья, которую держигъ пани Кгреко-
вая, а другая часть пана Чарнавского, 
третья часть поддѣ тое пани Кгреко
вое, а четвертая пана Звѣрова и мал-
ЯІОНКИ его; потымъ двѣ части роздѣ-
лено. а шесть частей, приходитсе на 
кождую шостую часть по моркговъ осьм
надцати, которые тымъ способомъ роз
дано: первшая и другая часть отъ тре
тее части пана Звѣрова и малжонки 
его, третяя шостая часть пана Чар
навского, четвертая часть подлѣ тое 
пани Кгрековое, а пятая за тымъ па
на Солтанова, а шостая часть съ краю 
отъ пашней пани Кгрековое, Городи
ще и Залѣсье въ боку бору Заповѣд-
ника, а въ концу седлискъ Погорскихъ 
и павозовъ дворныхъ, ажъ по самую 
рѣку Крену и до границы Малевское. 
Длужина того, наперодъ отъ концовъ 
садыбъ Погарскихъ, гдѣ се длужина 
кончить, чотырнадцотомъ шнуромъ, 
тыхъ то садыбъ тая длужина идетъ до 
Малевское границы, которое есть шну
ровъ двадцать два, а въ концу стѣною 
отъ Погарскихъ садыбъ и одъ наво-
зовъ дворныхъ ажъ до рѣки Крены 
есть шнуровъ двадцать чотыри; съ 
тое длужины , гдѣ шнуровъ двадцать 
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два, съ крижа пущоно трибъ ку рѣцѣ 
К р с н ѣ , которого вытягнено шнуровъ 
шестнадцать, а то обычаемъ моркго-
ванья, ижъ не есть въ квадратѣ, по
томъ на шестнастку шнурахъ учи
неный крижъ , съ которого трибъ пу
щоно до болота отъ стѣны концо-
вое садыбъ Погарскихъ и тежъ на-
возовъ дворныхъ, того есть шнуровъ 
тринадцать, а еще тогожъ зоста
ваетъ клина ку рѣцѣ Крснѣ шну
ровъ осьмь, учинитъ тыхъ сѣножа-
тей водлугъ того тягненья волокъ три, 
моркговъ дванадцать, прутовъ девять. 
То на трое подѣлено, приходитсе зосо
бна на кождую третюю часть по воло-
цѣ одной, моркговъ чотыри, прутовъ 
три. Первшую третюю часть тую роз-
дѣлено на четверо, на каждую четвер
тую часть приходитсе по моркговъ ось
ми, прутовъ петнадцати и по три чет-
вертинѣ прута, которые тымъ спосо
бомъ роздано: первшую и вторую часть 
тое третее части, которая лежитъ отъ 
бору Заповѣдника, досталасе паней 
Кгрековой, третяя часть подлѣ тыхъ 
пану Чарнавскому, а четвертая часть 
отъ шостыхъ частей пану Звѣрови и 
малжонцѣ его. А д в ѣ части роздѣлено 
на шесть частей, чинитъ на кождую зо
собна шостую часть по моркгозъ оди-
надцати, прутовъ по одинадцати, ко
торые такимъ порадкомъ роздано: на
перодъ отъ третее части первшая часть 
пана Звѣрова, другая часть подлѣ тое 
пана Солтанова, третяя часть засе па
на Звѣрова и малжонки его, четвертая 
подлѣ тое часть пана Чарнавского, пя
тая и шостая часть за тыми пани 
Кгрековое, которые уже зашли кли-
номъ и идутъ по надърѣчью Врснѣ 
въ ровныхъ частяхъ. Проба дав на я и 
теперешная село Вольки такъ се въ со-
бѣ маетъ: водлугъ давное пробы въ ро

ку тысеча пятьсотъ осьмьдесятъ девя
томъ, дня четырнадцатого Мая , учине-
ное, черезъ пана Лукаша Содтана при 
коморнику пану Я н у Камеискимъ, такъ 
тежъ и въ томъ року тысеча пятьсотъ 
деветьдесятъ девятомъ знову достаточ-
не опробована; теды того всего обрубу 
села Волки водлугъ стародавныхъ гра-
ницъ и стѣнъ, которые и теперь въ 
своей клюбѣ вцале зо всихъ сторонъ 
зостали, выморкговано зуполне и есть 
волокъ сорокъ три, моркговъ двадцать 
чотыри; вшакожъ въ томъ рахунку отъ 
стѣныКобылянское есть болота и съ ку
пиною въ застѣнку и въ волокахъ ник
чемного и ни начъ непожитечного во
локъ двѣ, тыхъ въ рахунокъ не кла-
дутъ здавна. Вътомъ селѣ Волцѣ здав
на была рѣза одна, съ краю въ тре-
тимъ полю водлѣ садибы поперокъ на 
шнуру однымъ, на выгонъ пущона, а 
ижъ тотъ выгонъ намней не былъ ме
жи польми потребный, теды его за 
сиольнымъ зезводеньемъ всихъ участ-
никовъ межи себе розобрали тымъ 
способомъ: паней Кгрековой дали его 
половицу ку ей кгрунту, за нею отмѣ-
рено пану Солтанови поперокъ одинъ 
прутъ и одна девятая часть прута, за
тымъ панъ Звѣръ и малжонка его, а 
съ краю отъ своее межи властное взялъ 
панъ Чарнавскій подлѣ садибного по
ля, а на то мѣстце пустили собѣ по
перокъ черезъ волоки выгонъ до бору, 
который есть широкій на три пруты. 
Тое село Волка въ кгрунтехъ и въ под
даныхъ такъ се въ собѣ маетъ. А та 
суть подданые Волітскіе: А наперодъ иа 
часть ианей Кгрепоаой надежачіе осьми 
волоки третий у сыновъ два — Левко^ 
Савка; Дацъ Волковичъ, сынъ одинъ — 
Яковъ; Супрунъ Хлисталовичъ—подво
локи, сыновъ два — Петра шъ а Климъ; 
Игнат ь Юшковичъ — ношвшоки, 
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одинъ—Карпъ; Омельянъ Хлисталеня; 
Г р и ц ъ Чупаловичъ—подволоки, сыновъ 
два—Осько, К у ц ь ; СенькоВорожбитъ— 
подволоки, сыновъ чотыри— Демидъ, 
Остапко, Федоръ, Омельянъ; Романъ 
Чупаловичъ—одну четвертину волоки; 
Волосъ Чупало— одну четвертину во
локи, сынъ одинъ—Петрашъ; Лукашъ 
Волосовъ зять Чупаловъ, сыновъ два— 
ОлиФеръ, Омельянъ; Василь Волко-
вичъ—подволоки, сыновъ два—Таври
ло, Василь; Андрей Дымновичъ — пол-
волоки, сыновъ два—Савонь, Демидъ; 
Куць Дымновичъ събратомъВаськомъ— 
подволоки, у того К у ц а сынъ одинъ— 
Гриць. А то суть подданые на часть 
четвертую съ третее части и зъ двохъ 
на одну шостую часть пана Звпрову и 

чичъ, сыновъ три—Федько, Тимошъ, 
Луцъ; Васко Бунчпцовъ, сыновъ три— 
Тишъ, Иванъ, Игнатъ; Иванъ Кице-
вичъ, сыновъ три — Филипъ, Павелъ, 
Вакула; тотъ же Иванъ Кицевичъ ма
етъ брата Лукаша. А то суть подданые 
Воляньскге на часть пана Лукаша Сол
тана и малжонкй его на одну шостую 
часть зъ двухъ частей: Ильяшъ Петро-
вичъ—подволоки, сыновъ два — Мар
тинъ, Грицъ; Остапко Кицевичъ— пол-
волоки, братовъ чотыри—Патей, Стецъ, 
Я с к о , Грицъ; вдова Яцкова Бунчицова, 
сыновъ три—Хведько, Грицъ, Евхимъ. 
А то суть замѣны. А ижъ тые панове 
участницы Добрынскіе, водле старыхъ 
выдѣлковъ, розные части въ дробныхъ 
штукахъ и неприлеглыхъ собѣ по роз-

малжонки его: Луцъ Ворожбитовичъ, н и х ъ мѣстцахъ мѣли; теды я подко-
сыновъ три—Яцко, Василь, Трохимъ; морій, уважаючи то, абы кождый при-
Стецъ Ворожбитовичъ, сынъ одинъ— , леглость свою, што кому належитъ, 
Сакъ ; Сергѣй Ворожбитовичъ, с ы н ъ ' м ѣ л ъ посполу при сѣдлиску своемъ, 
одинъ — Омельянъ; Логвинъ Шепето- ' учиниломъ ме;::и ними за спольною зго-
вичъ, сыновъ три—Федько, Лукашъ * ) ; 1 Дою ихъ всихъ замѣиы кгрунтами та-
Левко Ворожбитовичъ, сынъ одинъ— ! ковымъ^способомъ: Напервей замѣна 

Максимъ; Петрашъ Ворожбитовичъ, 
сыновъ пять—Гаврило, Сергѣй, Федоръ, 
Савичъ, Олексѣй; Я н ъ Вороягбитовичъ 
зъ братомъ Петромъ Шевчикомъ, сы
новъ два — Хвадько, Андрей, тотъ же 
маетъ двохъ братанковъ; Марко Б у н -
чицъ, сыновъ чотыри—Калихъ, Яцко, 
Мойсей, Мартинъ. Amo суть подданые 
пана Чарнавского и панее малжонкй его 
на четвертую съ третее и зъ двохъ ча
стей на одну шостую часть: Романъ 
Иванович*, сыновъ пять—Федько,Мих
но, Ульянъ, Максимъ, Тишъ, братей 
два тогожъ Романа—- Федько, Василь; 
Масюкъ Пашковичъ, сыновъ три—Ан
дрей, Стецъ , Петрашъ; то съ третее 
части звышнаписанные Грицъ С а в -

*) Одна* нропущенъ. 

паней Кгрековой съ паномъ Звѣромъ 
и зъ малжонкою его водлугъ интерцы-
зы, ианъ Звѣръ зъ малжонкою своею 
уступилъ кгрунтовъ своихъ паней Кгре
ковой кудворови ей Сливковщизны зъ 
Оходникомъ двѣ шостыхъ частей, чо
го учинитъ моркговъ осьмьнадцать, а 
за то пани Кгрековая дала отмѣну па
ну Звѣрови и малжонцѣ его кгрунту 
своего на подсмуя;ью съ третее части, 
такъ тежъ и зъ шостыхъ частей, чи
нить моркговъ двенадцать, прутовъ 
одинадцать и одна шостиня прута. А 
ижъ не выносило за Одходникъ такъ 
много подсмужья, яко и за Сливков-
щизну; теды пани Кгрековая еще до
дала также ку дворови пана Звѣрово-
му противъ тогожъ подсмужья съ тре-
тихъ частей боровыхъ вздлужъ, яко 
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естъ гумно зъ огородомъ моркговъ пять, 
прутовъ осьмнадцать и пять шостай-
ней прута, што также зуполна чшштъ 
моркговъ осьмнадцать. Другая замѣ-
на въ Залѣсыо и въ погнояхъ двор-
ныхъ: подъ садкомъ пани Кгрекова за-
мѣну учинила съ паномъ Звѣромъ и 
малжонкою его, што се такъ съ помѣ-
ры приходило паней Кгрековой подъ 
поддаными ихъ Божкомъ и Чупаломъ, 
въ навозахъ дворныхъ съ третее ча
сти моркговъ два, прутовъ дванадцать, 
того ему уступила она; а за то панъ 
Звѣрь зъ малжонкою своею далъ па
ней Кгрековой тамже въ навозѣхъ двор
ныхъ подъ садкомъ, за гумномъ пана 
Солтановымъ, также моркговъ два, пру
товъ дванадцать. Третяя замѣна въ За-
лѣсью: въ штукахъ въ третей части 
пани Кгрековая учинила и пустила въ 
замѣнъ пану Звѣровн и малжонцѣ его 
въ Залѣсыо навозу и сѣножати въ тре
тей части, который мѣла напротивко 
волокъ и сѣд.тискъ Погарскихъ съ ча
сти пана Брошковского и пана К о п -
цевского, займуючи н части лѣсныхъ, 
того уступила всего моркговъ десеть, 
прутовъ полтретя; а за то панъ Звѣрь 
зъ малжонкою своею далъ отмѣну па
ней Кгрековой и дѣтемъ се ку приле-
глости, то-есть, што мѣлъ въ навозахъ 
подлѣ подданого своего Божка и подлѣ 
ледницы кгрунту моркговъ два, пру
товъ пять, концомъ отъ улицы и пе
ску, а въ другомъ мѣстцу шостыхъ ча
стей сѣножатей въ концу тогожъ на
возу моркгъ одинъ, прутовъ двадцать, 
а въ другой штуцѣ сѣножати съ третее 
части его, здавна належачей прутовъ 
полтретя, ку тому садибы хлопское при 
подданомъ тогожъ пана Звѣра Марти
на Поповича зъ кгрунтомъ оромымъ и 
зъ сѣножатью ажъ до стѣны вдолжъ 
садибное отъ песку моркговъ два, пру

товъ семьнадцать; учитниъ того всего 
замѣны морговъ шесть, прутовъ пол-
петанаста.Съ того еще далъ панъ Звѣръ 
зъ малжонкою своею пану Чарнавско
му и малжонцѣ его прутовъ полдесе-
та, за одмѣну подсмужья, а зоставаетъ 
уже только-вцалѣ паней Кгрековой тое 
замѣны моркговъ шесть, прутовъ пять 
сполна. А ижъ се еще паней Кгреко
вой отъ пана Звѣра и малжонки его 
приходитъ за Залѣсье отдать кгрунту 
моркговъ три, прутовъ двадцать пять, 
теды за то панъ Звѣрь зъ малжонкою 
далъ паней Кгрековой отмѣну въ по
лю, въ паши своей дворной, въ застѣн-
ку, урочищемъ у Калила, концомъ до 
границы Корощинское, того далъ мор
кговъ три, прутовъ семьнадцать; а еще 
дополняючи ровности панн Кгрекова 
упустила зъ кгрунту Залѣского для 
подлости прутовъ осьмь ровно; чинитъ 
теды тая замѣна также ровно мор
кговъ десеть, прутовъ полтретья, такъ 
и а тыхъ розныхъ мѣстцахъ отдавана. 
А ижъ тая пашня пана Звѣрова не 
при межи пащней паней Кгрековой, але 
иодлѣ пашни пана Чарнавского лежитъ; 
теды панъ Чарнавскій зъ малжонкою 
своею взели тую моркговъ три, пру
товъ семьнадцать у папа Звѣра и мал
жонки его до части своее, а съ части 
своее уступили такъ же при межи своей 
пану Солтанови также веле кгрунту, 
моркговъ три, прутовъ осьмнадцать; а 
панъ Солтанъ принявши тотъ кгрунтъ 
одъ нихъ,уступилъ съ части своее паней 
Кгрековой съ пашни своей въ томъ же 
застѣнку Калилѣ ку пашни паней Кгре
ковой тежъ моркговъ три, прутовъ 
семьнадцать, што вже также власне 
учинитъ замѣны моркговъ десеть, пру
товъ полтретья. Четвертая замѣна въ 
подданыхъ Погарскихъ: пани Яновая 

Кгрековая уступила пану Звѣрови и 
25 
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малжонцѣ его подданыхъ своихъ П о -
гарскихъ, съ пріѣзду отъ коловорота 
Скорощина, почавши отъ коловорота и 
сѣддиска подданого своего Левона, всю 
подпеты волоки съ третее части, кото
рая есть отъ пана Врошковского Ада
ма, такъ въ селискахъ, яко и въ воло-
кахъ во всихъ трохъ поляхъ волоч-
ныхъ, до шостой третее части налеяга-
чихъ; а за то панъ Звѣръ зъ малжон-

стей, то-есть зъ одну сторону абы бы
ли волоки подданыхъ паней Кгреко
вой, а зъ другое стороны волоки под
даныхъ пана Звѣровыхъ и малжонкй 
его, прото панъ Звѣръ зъ малжонкою 
своею паней Кгрековой за тотъ подво-
лочокъ, который цы се мѣлъ прійти 
по другой сторонѣ выгону, дали пол-
волочокъ подданого своего Дешковича 
въ третей части во всихъ трехъ по

кою своею уступили паней Кгрековой ляхъ. А подданые тые яко пана З в ѣ -
и дѣткомъ ее и дали за то отмѣну: по
чавши зъ седлискомъ Кавалюсовымь, 
также подпеты волоки, ровно по собѣ 
идучихъ, такъ въ сѣдлискахъ, яко и 
г.ъ волокахъ, во всихъ трехъ поляхъ 
зъ шостое части такъ, яко се тые под
петы волоки стегаютъ. А ижъ се пани 
Кгрековая съ паномъ Звѣромъ и мал
жонкою его Фримарчида сѣдлисками под
даныхъ своихъ Погарскихъ съ третее 
части подле коловорота, съ пріѣзду отъ 
Корощина, всю подпеты волоки на шо
стую часть сѣдлискъ пана Звѣровыхъ 
и малжонкй его, почавши отъ Кавалю-
са ку дворови пана Солтановому, такъ 
много яко подпеты волоки выносило; 
теды при тыхъ сѣдлискахъ Фримарчи-
лисе тежъ и і;олоками тыхъ подда
ныхъ во всихъ трохъ поляхъ; а ижъ идетъ въ навозы и въ городище, што 
пани ЗвЙровая мѣда волоки подданыхъ! только кгрунтовъ мѣла водлугъ старое 
своихъ такъ съ третее, яко и зъ шо- |помѣры: наперодъ, подъ дворомъ па-
стое части посподу по обу сторонъ вы- i на Солтановымъ одъ третее части сѣд-
гону, который лежитъ ку борови, ѣду- лища дворного надъ рѣкою Крсною 
чи ку Пещатцу, теды пани Звѣровая кгрунту всего полосьма прута. Н а дру-
дала пани Кгрековой подлѣ выгону, ѣду- гомъ мѣстцу съ третее части за гум-
чи зъ Добрыня до Пещатца, по правой Į номъ тогожъ пана Солтана моркгъ 

ровы, такъ и пани Кгрековой, ижъ 
уже почали на первшихъ волокахъ, на 
которыхъ первей сѣдѣли, жито озимое 
сѣяти, теды ижъ вже почали орати и 
сѣяти, маетъ кождый свою працу зо-
брати, а скоро зобравнш, теды вже 
заразъ попустити и уступити маютъ 
до сѣдлискъ собѣ належачихъ. А зъ 
стороны перенесенья будованья, хоро-
минъ хлопскихъ, теды надалей до свя-
токъ пришлыхъ въ року тысеча шесть-
сотномъ вси перенестисе маютъ и бу-
дутъ повинни. Другая замѣна пана 
Солтанова съ панею Кгрековою: Пани 
Кгрековая уступила пану Солтанови 
кгрунтовъ и навозовъ своихъ, напе
родъ, почавши отъ дорожки давное подъ 
гумномъ пана Солтановымъ, которая 

р у ц ѣ , волоки подданыхъ своихъ шо
стой части за ей подпеты волоки съ 
третее части волокъ чотыри. А ижъ се 
еще приходило паней Кгрековой на дру
гую сторону полволочекъ выгону, те
ды жебы тотъ выгонъ шодъ не одного 
участника часть, але межи двохъ ча-

одинъ, прутовъ три; а въ томъ мѣлъ 
панъ Чариавскій зъ малжонкою своею 
одинадцать прутовъ, што паней Кгре
ковой пустилъ. Н а третьемъ мѣстцу, 
што отъ пана Звѣра и паней малжон
кй его взела въ замѣву моркговъ два, 
прутовъ дванадпать, то ему пану Сол-



тану пустила за гумномъ его, подъ сад-
комъ вишневымъ, концемъ до рѣки 
Крены. Н а четвертомъ мѣстцу подъ 
далыпимъ огородомъ тогожъ пана Сол
тана надъ стружкою части своее власт 
ное пустила моркгъ одинъ, прутовъ 
сѣмнадцать. Того всего кгрунту на тыхъ 
чтырохъ мѣстцахъ учинитъ моркговъ 
пять, прутовъ полдесета. А за то все 
панъ Солтанъ отдалъ отмѣну паней 
Кгрековой и дѣтемъ ее въ болоню съ 
части своее шостое въ поперокъ отъ 
стѣны квадрату великого на Щ у ц ѣ и 
оземъ у Квасного болота тую отмѣну 
далъ поперокъ, а не вздлуніъ, концемъ 
до стѣны великое, што идетъ межи бо-
лоньемъ и квадратомъ великимъ, так
же веле моркговъ пять, прутовъ пол
десета; а длужина той одмѣнѣ есть 
шнуровъ осьмь, а пречина на шнуровъ 
два. Тотъ же панъ Солтанъ съ паномъ 
Чарнавскимъ и малжонкою его: Панъ 
Чарнавскій зъ малжонкою своею што 
мѣлъ здавного выдѣлку съ третее ча
сти сѣдлища часть свою четвертую 
подъ самымъ дворомъ пана Солтано-
вымъ, чого естъ прутовъ три и три 
четвертины прута; то иустилъ пану 
Солтанови и за то панъ Солтанъ от
далъ ему отмѣну кгрунтомѣ своимъ 
на Подсмужу въ части своей шостой, 
которая ему теперь зъ новое помѣрі/ 
пришла, вздлужъ при его властной 
также шостой части отдалъ ему спол
на чотыри пруты. Тотъ же панъ Сол- Į 
танъ съ паномъ Звѣромъ и малжонкою ; 
его: Н а першомъ мѣстцу панъ Звѣръ 
зъ малжонкою своею иустилъ пану Сол
танови сѣдлища дверного съ третее; 
части, подъ дворомъ его прилеглой, три ! 
пруты и три четвертины прута; на; 
другомъ мѣстцу также за пана Солта-
новымъ гумномъ съ третее части пу
стили ему прутовъ одинадцать; на тре

те мъ мѣстцу также за гумномъ тогожъ 
пана Солтана дали зъ шостое части на
возу концомъ до рѣки Крены, кото
рого моркговъ два, прутовъ тринад
цать; а ту збыло одинъ прутъ, бо 
паней Кгрековой отдалъ моркговъ два, 
прутовъ дванадцать. Н а четвертомъ 
мѣстцу за огородомъ тогожъ пана Сол
тана и за сажовкою съ третее части двад
цать одинъ прутъ, чинить того сумою 
моркгъ одинъ, прутовъ семь. А за то 
панъ Солтанъ отдалъ отмѣну пану З в ѣ -
рови и малжонцѣ его кгрунтомъ оро-
мымъ на урочищу въ Подсмужу въ ше
стой части своей властной, которая му 
теперь пришла зъ новое помѣры, тую 
отмѣну далъ панъ Солтанъ пану З в ѣ -
рови и малжонцѣ его при части его, 
которая му се отъ пана Кгрека доста
ла, вздлужъ и вширъ также моркгъ 
одинъ, прутовъ семь; а то по обудву 
сторонъ гостинца Берестейского иу
стилъ пану Звѣрови. Тотъ же панъ 
Звѣръ съ паномъ Содтаномъ. Замѣна 
пана Лукаша Солтана и малжонкй его 
съ паномъ КриштоФомъ Звѣромъ и 
малжонкою его; то есть: панъ Солтанъ, 
што мѣлъ сѣножать и лѣсъ шостое 
части на Залѣсью и въ городищу по
дл ѣ огорода пана Звѣрового и малжон
кй его тамъ въ Залѣсью, тую всю часть 
свою, яко се въ собѣ маетъ, для приле-
глости ку огородови пустилъ въ За-
лѣсью и въ городищу панъ Солтанъ 
пану Звѣрови и малжонцѣ его въ од-
мѣну. А за то панъ Звѣръ зъ малжон
кою своею уступили и дали пану Сол-
тану и малжонцѣ его также на За-
лѣсью и въ городищу сѣиожать и лѣсъ, 
также всю шостую часть тежъ свою, 
яко се въ собѣ маетъ, подлѣ части 
шостое пана Чарнавского и подлѣ тое 
части, которая се имъ при огородѣ ихъ 
отъ пана Солтана достала. Третяя за-
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мѣна пана Чарнавского и малжонки] 
его съ паномъ Звѣромъ и малжонкою j 
его. Панъ Чарнавскій зъ малжонкою 
своею уступили пану Звѣрови и мал-
жонцѣ его кгрунту своего властного 
оромого на урочищу подсмужу съ 
третее части подлѣ коловорота Погар-
ского, того есть моркговъ два, прутовъ 
два, одна четвертина прута, а ровнаючи 
для прилеглости, ' абы мѣлъ ровную 
часть панъ Звѣръ зъ малжонкою своею, 
такъ въ Подсмужью, такъ яко отъ па
ней Кгрековой, теды уступилъпанъ Чар-
навскій съ малжонкою своею пану Звѣ-
рови и малжонцѣ его при томъ же 
подсмужу. ровно съ тою частью боро
вою, што отъ панее Кгрековое мор
кговъ два, прутовъ двадцать чотыри и 
одну третину прута; а до того еще, 
што збывало въ навозехъ моркгъ одинъ, 
прутовъ шесть, чого всего чинитъ мор
кговъ шесть, прутовъ двадцать одинъ, 
третина и четвертина прута. А за то 
панъ Звѣръ зъ малжонкою своею дали 
отмѣну пану Чарнавскому и малжонцѣ 
его: наперодъ на Водцѣ у коловорота 
Мадошевского въ застѣнку моркговъ 
чотыри, а на выгонѣ Волянскимъ за 
сел омъ съ краю третего поля дали моркгъ 
одинъ, прутовъ двадцать осьмь и одну 
третину прута; въ третемъ мѣстцу въ 
сеножатѣхъ при навозахъ за гумномъ 
пана Солтановымъ прутовъ полдесета; 
а ижъ се тамъ болыпъ кгрунту въ томъ 
выгонѣ приходило на часть пана Звѣ-
рову и малжонки его, теды уважаючи 
подлость кгрунту Волянского, ижъ 
тамъ въ томъ выгонѣ бакгна, ниначь 
незгожого есть не мало, теды то все 
отдали пану Чарнавскому въ томъ вы-
гонѣ за тые въ вышмѣнованые кгрун
ты моркговъ шесть, прутовъ двадцать 
одинъ, одна третина и четвертина пру
та. Тотъ же панъ Звѣръ съ паномъ 

Чарнавскимъ. Панъ Звѣръ зъ малжон
кою своею, роспрестреняючи седлиско 
пану Чарнавскому и малжонцѣ его на 
Вольцѣ, што тамъ мѣлп полуволочокъ 
въ подворью его, тогды тотъ полуволо
чокъ во всихъ трохъ поляхъ уступили 
и дали пану Чарнавскому и малжонцѣ 
его тамъ на Вольцѣ, а панъ Чарнав-
скій зъ малжонкою своею за тотъ по
луволочокъ дали отмѣну пану Звѣро-
ви и малжонцѣ его, также полуволо
чокъ и зъ седлискомъ въ Добринѣ, то 
есть, иже се приходило въ седлиску 
подданого пана Звѣрового и малжонки 
его Мащенята папу Чарнавскому зъ 
шостое части водлугъ ломѣри тепере
шнее моркгъ одинъ, прутовъ двадцать 
чотыри, теды панъ Чарнавскій зъ мал
жонкою своею уступилъ того моркга 
одного прутовъ двадцать чотырохъ па
ну Звѣрови и малніонцѣ его, и д о того, 
што му се приходило подъ поддаными 
папа Звѣровыми Божкомъ иКгупаломъ 
въ навозахъ подъ садкомъ, за гумномъ 
пана Солтановымъ, кгрунту моркгъ 
одинъ, прутовъ шесть; въ томъ мор-
кгу пустилъ пану Звѣрови прутовъ 
шестьнадцать шпритомъ полволочокъ 
свой пуетый во вріхъ трехъ поляхъ 
изъутинками при волокахъ ихъ крань-
скихъ подлѣ межи тогожъ подданого 
ихъ Мащенята. Замѣна небожчика па
на Кгрека съ паномъ Чарнавскимъ. 
В ъ навозехъ и сѣвожатехъ за седли
скомъ пана Солтановымъ учинена въ 
року тысеча пятьсотъ деветъдесятъ 
девятомъ дня шостого М а я , а теперь 
вже при мнѣ подкоморомъ по смерти 
его скончона, то-есть: паней Кгреко
вой съ паномъ Чарнавскимъ й мал
жонкою его, которое тое первшое за-
мѣны зачатое докончили, то-есть, ижъ 
панъ Чарнавскій зъ малжонкою своею 
тыхъ навозовъ, што се на часть его 
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зоставило, такъ съ третее, четвер
тое, яко и шостое части, пустилъ 
все паней Кгрековой, чого моркговъ 
чотыри, прутовъ полдесета; а въ 
Громовичу пустнлъ ей въ садибѣ 
двадцать одинъ прутъ, учинитъ тое 
замѣны моркговъ пять и полпрута; а 
за то пани Кгрековая пустила пану 
Чорнавскому ималяшнцѣ его наВольцѣ 
одмѣною навозу старого ту отъ А у ц а , 
почавши отъ улицы и дороги, яко вы
несло моркговъ чотыри, а за оборою 
пана Чарнавского, также почавши отъ 
дороги, але вынесло, дано на полуво-
лочку морг'.s одинъ й полпрута, учи
нитъ также властне замѣны моркговъ 
пять и полпрута. А къ тому особливе 
тотъ-же панъ Чарнавскій, што замѣну 
взялъ отъ пани Кгрековое на Вольцѣ, 
моркгъ одинъ, прутовъ • шесть, а те-
перъ еще придано полшостнаста пру
та, што учинитъ моркгъ одинъ, пру
товъ двадцать полтора; за то панъ Чар-
навскій въ середнемъ полю пашни двор-
ное отъ границы Коращинского зъ мал
жонкою своею далъ паней Кгрековой 
кгрунтомъ оромымъ моркгъ одинъ, пру
товъ дванадцать. а до того въ сѣножа-
техъ за огородомъ пана Солтановымъ 
пустилъ паней Кгрековой полдесета 
прута, тые, которые теперь мѣлъ за-
мѣною отъ нана Звѣра и малжонки 
его, и учинитъ замѣны также властне 
моркгъ одинъ, прутовъ двадцать пол
тора. Пущено теды пану Чарнавскому 
и малжонцѣ его властне на противку 
воротомъ его за дорогою водле полво
лока ихъ властного должина шнуровъ 
десетъ, прутовъ три, а пречина пущо-
на прутовъ пять, што властне чинптъ 
моркгъ одинъ, прутовъ двадцать пол
тора. А што се тыче еще о приступъ 
до рѣки Крены и до езовъ, теды тую 
дорожку, што идетъ межи навозами по 

концу огорода пана Со.ітанового, допу
стили се до тое<стѣны, которая идетъ 
межи седлищами Погорскпмн и межи 
навозы, што отдѣляетъ навозы и го
родище, а тая стѣна идетъ до рѣки 
Крены , абы кождый могъ мѣти при
ходъ и приступъ тою стѣною до рѣки, 
не чішечи новыхъ стежокъ, ани шко
ды никому, только стѣною и старою 
стежкою доходити маютъ. А тая стѣ-
на маетъ быть широка на одномъ пру-
т ѣ . Реестръ тотъ, што участники Д о -
бринскіе платили пану Содтанови ц не-
божчнку пану Кгрековн зъ малжон
кою его и кгдѣ имъ кгрунту, што се 
подъ ними больше налезло, уступова-
л и , и то есть до реесгру головного 
описано. А ижъ се подъ паномъ Чар
навскимъ и малжонкою его пани Ган-
ною зъ Брошкова, также подъ паномъ 
Звѣромъ и малжонкою его пани Галып-
кою зъ Брошкова, такъ въ третей, 
яко и въ шостой части большей на
лезло кгрунту, а нижели бы се имъ 
держати приходило, налезло се съ по-
мѣри, ижъ большей держали, а ниже
ли водлугъ первшпхъ выдѣлковъ имъ 
заплатили, теды то все , гдѣ се боль
шей, чего такъ въ третей, яко и въ 
шостой части съ пробы мѣрничое по
казало, панъ Чарнавскій зъ малжон
кою своею, также панъ Звѣръ зъ мал
жонкою своею съ третихъ и шостыхъ 
частей кгрунту тамъ всюду, гдѣ с е 
приходило , уступили; а што се пла-
тити приходило, теды паней Кгреко
вой , также пану Содтанови и мал-
жонцѣ его платить суть повинны. А 
шкъ здавна было при третей части 
болота сѣножатного моркговъ двадцать 
чотыри, теды и теперь такъ водлугъ 
теперешнее помѣрыпомежь ИванаСкиб-
ки помѣроно, которое болото сѣно-
жатеое ввела собѣ всю двадцать чоты-
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ри моркги. при седлиску своемъ двор-, еотномъ собѣ зняти, а проробокъ, при 
ном* и съ части своее третее пани! паней Кгрековой вже по знятью жита 
Кгрековая, а пану Звѣрови и съ па- j вѣчне зостати. А ижъ тежъ панъ 
нею малжонкою его , также тежъ и | КриштоФъ Звѣръ зъ малжонкою своею, 
папу Чарнавскому и малжонцѣ его į розумѣючи быти безъ шкоды пановъ 
уступила болота такогожъ подле межи I участниковъ своихъ, просилъ ихъ, абы 
пана Чарнавского моркговъ дванадцать, Į ему позволили черезъ поля свое по 
то-есть: пану Чарнавскому моркговъ j Подсмужью для живое воды криницу 
шесть , а пану Звѣрови и малжонцѣ ! отворити и ровъ прокопати, не шир-
его моркговъ шесть. А панъ Чарнав- шій только на полтора локтя и до 
скій зъ малжонкою своею уступилъ съ сажовки впровадити, на што панъ Сол-
части своее папу Звѣрови и маляюнцѣ танъ и панъ Чарнавскій зъ малжон-
его моркговъ шесть, принявши тую нами своими и пани Кгрековая нере-
дванадцать моркговъ отъ панее Кгре
ковой. А остатокъ того болота, што 
приходитъ на шостую часть к у млы-
нови, то вси участницы сполне ужи
вати маютъ во млынѣ, тежъ и въ ста-
вѣ на Квасовцѣ всѣ спокойное держа
нье и уживанье маютъ мѣти кождый 
водде части своее. К у тому, што се 
тежъ дотычетъ на Подсмужью двохъ 
моркговъ и шнуровъ чотырохъ, вы
шей помененыхъ, што перво бывало 
выгономъ, то также собѣ водде дав-
яого звычаю здержати обѣпали, вшак-
же за зезволеньемъ зобопольнымъ и 
за згодою могутъ на томъ выгонѣ и 
сѣяти. Дорога тая маетъ быти всимъ 
участникомъ и подданымъ ихъ кож-
дому до своихъ пашенъ вольная, до 
Острова и Замостья, и ку тому воль
ные паши по знятью збожъ вездѣ на 
етерниекахъ. Ш т о тежъ былъ панъ 
Звѣръ нанялъ проробокъ поля подда-
ному своему до знятья жита ; а ижъ 
се тотъ проробокъ съ помѣры достадъ 
паней Кгрековой, теды зъ розеудку 
моего тотъ проробокъ поля заразомъ 
паней Кгрековой подъ юриздикпію ее 
вѣчне подадомъ и присудилъ, а жито, 
што хлопъ засѣялъ, за квитомъ -панее 
Кгрековое, а не пана Звѣровымъ, ма
етъ въ року пришдомъ тысеча шесть- i 

до мною позволили: штомъ и я ему 
пану Звѣру и малжонцѣ его симъ ак-
томъ моимъ стверднлъ и ствержаю. 
К у тому тотъ же панъ Звѣръ зъ мал
жонкою своею примовяли с е , еслибы 
зась потомъ дѣти небожчика пана Бро-
стовского, доросши лѣтъ', хотѣди въ 
томъ же имѣнью Добринскомъ , розу-
мѣючи собѣ быть съ кривдою, пробу 
повторе чинити, они имъ о то дороги 
не загорожаютъ и просили, абы имъ 
вольное мовенье заховалъ , которымъ 
заховую. Ш т о тежъ зосталъ виненъ 
панъ Звѣръ зъ малжонкою своею па
ней Кгрековой петдесятъ копъ грошей 
за кгрунты злишковые, которые се подъ 
ними съ номѣры показали, тогды на 
тотъ долгъ маетъ панъ Звѣръ и мал-
жонка его листъ свой паней Кгреко
вой дати и оного признати въ року 
теперешнемъ тысеча пятьсотъ деветь
десятъ девятомъ, на рокохъ Михалов-
скихъ, тогожъ дня, коли дѣлъ тотъ 
свой признавати будутъ передъ судомъ 
земскимъ Верестейскймъ. Ш т о се тежъ 
также приходило пану Солтанови отъ 
пана Звѣра и малжонкй его , также и 
отъ пани Кгрековое и отъ пана Вален-
того Чарнавского и малжонкй его за 
злишокъ кгрунтовъ немалая сума н ѣ -
незей, тогды панъ Лукашъ Солтанъ 
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призналъ то передо мною, же се ему 
заплатою за вси тые кгрунты злишко-
вые досыть стало отъ пана Чарнав-

' ского и малжонкй его , также и отъ 
пани Кгрековое, съ которого досыть 
учиненья квитовалъ ихъ панъ Солтанъ, 
которыхъ и я в ѣ ч н е вольными отъ па
на Солтана чиню. А на пана Звѣра 
и малжонку его оповѣдалъ се панъ 
Солтанъ тыми словы: Милостивый па
не подкоморій! Оповѣдамъ и освѣтчамъ 
в а ш е й милости на пана КриштоФа 
Звѣра и малжонку его, пани Гальшку 
зъ Брошкова, ижъ они при завартью 
справы роздѣлку и розобранью кгрун
товъ имѣнья нашого спольною Добрын-
скою, водле интерцызы и водле запису 
спольного, ачъкольвекъ въ иншихъ 
п а р а г р а Ф е х ъ стороны дѣлу и розо-
бранья кгрунтовъ, кромѣ бору, зе мною 
и зъ иншими папы участниками зго-
дилисеи конецъ учинили, нижли одное 
кондиціи, въ инторцызѣ м н ѣ оішсапое, 
не выполнили, то-есть: листу запису 
мнѣ на суму въ доплачены© крунтовъ, 
што съ теперешнее пробы приходитъ 
правного и зъ варунками такъ , яко се 
годитъ и звыкло, въ записехъ докла-
дать не дали и затлумяючи тую спра
ву ку великой кривдѣ, шкодѣ, трудно
сти и волокитѣ досыть водлѣ уподо-
банья своего въ земствѣ въ Берестьи, 
въ небытности и въ невѣдомости моей 
учинили, на кшталтъ якобы запису со
знанья своего на сумму копъ сорокъ 
одну грошей двадцать литовскихъ; о 
чемъ се я вывѣдавюи и не примуючн 
оного сознанья и х ъ , яко неслушного 
мнѣ знаку иеваровного, заразомъ прэ-
тивко тому сознанью ихъ тамъ же въ 
земствѣ оповѣдалемъ се, при которомъ 
оповѣданью и теперь стоячи передъ 
вашей милостью , яко ура домъ подко-
морскимъ, оповѣдаю се на того пана 

į Звѣра и малжонку его о закладъ ты-
сечу золотыхъ, въ которую они мнѣ 
затымъ недосыть учиненьемъ водле ин
терцызы попали, также о шкоды свое, 
которые часу права и жалобы мено-
ваны будутъ и просилъ панъ Солтанъ, 
абы тое оповѣданье его было записа
но. А панъ тежъ Звѣръ зъ малжон
кою такяге се оповѣдали противъ пану 
Солтану, пжъ они чинечи досыть ин-
терцызѣ, запись пану Солтану на су
му въ земствѣ признали, а онъ ихъ , 
людей невинныхъ до шкоды и утра
ты приводить. А потомъ панъ Сол
танъ водле интерцызы вернудъ пере
до мною пану Звѣру и малжонцѣ его 
листъ на копъ двадцать двѣ вливку 
права отъ пана Яна Кгрека на тую 
суму, съ чого его панъ Звѣръ и мал-
жонка его передо мною квитовади. К о 
торый же тотъ дѣлъ, черезъ мене имъ 
учиненый, во всихъ пунктѣхъ, яко се 
выше номеяило, я имъ подкоморій симъ 
декретом* моимъ дѣльчимъ ствержаю 
и вѣчне непорушне умочняю. Й маютъ 
вже они уси участники отъ сего ч а с у 
кождый зъ нихъ ; части своее вѣчи-
стое . на нено налеяіачое, яко и за-
мѣнъ, иромежку собѣ чиненыхъ , во
дле теперешнее помѣры вѣчне на се-
бѣ держати, уживати и пожитки со-
бе оттоль вшелякіе привлащати, во
дле уподобанья своего, яко власно-
сти своее. Н а которомъ же декретѣ 
роздѣлку моего въ розобранью и роз-
данью имъ черезъ мене кгрунтовъ лю
дей водле помѣры мѣрницкое, отъ нихъ 
же мнѣ на реестрѣ поданое, они участ
ники все добровольне, переставши, то 
межи себе вѣчне здержати обѣцали. А 
постерегагочи того, абы отъ дѣлъ ме
жи ними , кромъ нарушенья, вѣчне 
тривалѣ, моцью права посподитого изъ 
владаы враду моего подкоморского, на 



кождого спротивного зъ ннхъ участ
ника. А хтобы того дѣлу не держалъ, 
а онъ повторе зновлялъ, закладамъ за-
руку петьсотъ копъ грошей литов
скихъ , которую заруку и они сами 
участники на себе добровольне прине
ли. А при той всей справѣ былъ при 

мнѣ возный вовѣту Берестейского панъ 
Кгрекгоръ Кгробовскій и два шляхти
чи, панъ Станисдавъ Каменскій а панъ 
Амброжій Остромечовскій. Которая 
вся справа, яко се звышей поменило, 

į для памети до книгъ подкоморскихъ 
есть записана. 

1 5 9 9 г. 
Изъ киаги за 1597—1609 г,, стр. 160—166'. 

8. Подкоморское опредѣленіѳ по спорному дѣду между королевскими кресть
янами Яблоновца л земляниномъ Филиппомъ Махвицемъ о мельницѣ и о лѣсѣ, 

называемомъ Саловъ Грудъ, которые и присуждены Махвицу. 

З а коммиссіею и росказаньемъ его 
королевское милости, пана нашого ми
лостивого, Жикгимонта третего, на ро
ку, отъ насъ обѣма сторонамъ зложо-
номъ, дня нынешного, то-есть мѢсеца 

его королевское милости постановлена 
а ку тому тежъ, якобы за иоисовань-
емъ копцовъ подданые его королев
ское милости Яблонцы, державы Каме-
нецкое, въ лѣсъ имѣнья того пана лѣ-

Ноября, року 1599, мы Григорей Вой- сничого Городискій, названый Саловъ-
на—каштадянъ Берестейскій, Мальхеръ Грудъ , вступовать се и его собѣ при-
Каменскій — стольникъ Берестейскій, влащать мѣли, о што онъ, панъ лѣсни-
инстигаторъ великого князства Литов- ч і й , мѣлъ правную росправу передъ 
ского, стороны добръ его королевское его королевскою милостью. Гдѣ поста-
милости ниже помененыхъ, коммисса- новившисе обличив передъ нами лѣс-
р е , отъ его королевское милости вы- ннцій Каменскін и Бѣловѣзскій панъ 
сланыи и коммиссіею уФундованыи Филипъ Махвицъ съ коммиссарми сво-
въ -справѣ его милости пана Филипа ими, ого милостью паномъ Львомъ П о -
Махвица—лѣсничогоКаменецкого и Б ѣ - теемъ — писаромъ' земскимъ Берестей-
ловѣзского зъ вельможнымъ паномъ скимъ и паномъ Яномъ Каменецкимъ, 
Яномъ Пацомъ—тивуномъВиленскимъ, водле права и зъ доводомъ своимъ у 
старостою Каменецкимъ и Довкгали- \ того млына и вперодъ доведши року, 
скимъ, о млынъ, якобы тотъ пана л ѣ - ; за которымъ коммиссія припала, вы-
сничого властый, до имѣнья его Г о р о - п и с о м ъ съ книгъ кгродскихъ Верестей-
дища належачій, который якобы реви- скихъ , датою року 99, мѣсяца Октеб-
зорове за даньемъ справы черезъ под
даныхъ державы Каменецкое, отъ па
на лѣсничого тымъ подданымъ мѣлъ 
быти приверненъ и платъ до скарбу 

ра 4 дня у шести недѣляхъ нриналого 
обвѣщенья ему, пану лѣсничому и его 
милости пану старостѣ Каменецкому, 
о томъ року домовлядсе панъ лѣсни-
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ч і й , абы есьмо на тотъ млынъ, вы
слушавши нрава и доводы его ми
лость пана лѣсничого, оному тотъ 

- млынъ присудили. А такъ мы ком-
миссаре, не бачечи при той справѣ его 
милость пана Я н а Нарушевича — лов-
чого великого князства Литовского, въ 
коммиссіи помененого, ани тежъ отъ 
его милости, также изъ скарбу его ко
ролевское милости зъ никоторою ин-
Формаціею никого неприсланого, жебы 
намъ былъ далъ хто вѣдомость, за-
чимъ бы тотъ млынъ до имѣнья Горо-
диского належать мѣлъ: про то съ 
тыхъ мѣръ на тотъ паракграФЪ на 
млынъ отложили есьмо тую справу на 
сторону, не чинечи о немъ никоторого 
узнан ья. А изъ стороны лѣсу Салова-
Груда, до которого кгды есьмо пріѣха-
ли, тамъ же пріѣхалъ и его милость 
панъ староста Каменецкій, панъ Я н ъ 
Пацъ — тивунъ Виленскій и повѣдилъ 
то, ижъ онъ, маючи вѣдомость о томъ 
року коммиссіи, пріѣхалъ тутъ, яко 
староста и державца Каменецкій, того 
постерегать хотечи и вѣдать, за чимъ 
бы панъ дѣсничій того лѣсу Салова-
Груда домагатисе хотѣль; кгдыжъ то 
добра короля его милости суть, хотѣлъ 
того, абы панъ лѣсничій право пока
залъ. Якожъ и подданые Яблоновскіе, 
державы его милости Каменецкое, ме-
нуютъ его добрами королевское мило
сти, а Саловъ-Грудъ далей, а не тутъ 
въ томъ мѣстцу, гдѣ панъ лѣсничій 
показуетъ, быть менуютъ. А такъ панъ 
дѣсничій, учинивши тую премову, же 
тотъ Саловъ-Грудъ завше въ дому 
предковъ его пана лѣсничого до имѣ-
н ь я Городища бывалъ и ему се зась 
куплею достался, што показалъ впе-
родъ привилей продка его королевское 
милости Жикгимонта Старого , датою 
року тысеча пятьсотъ осьмого, м ѣ с я ц а 

Іюня 29 дня индикта 11, данину дьяку 
писара его королевское милости Богу-
ша Боговитиновича Каменскому Михай
ловичу земли пустовское въ Каменец-
комъ повѣтѣ, въ Городищи, на име 
Кобылчинское, Вахновское, Мардин-
ское , а къ тому придадъ я ему и 
двохъ землицъ на имя—Марковское и 
Саловское. До того показалъ привилей 
тогожъ короля его милости Жикгимон
та, датою року семь-тысечного осьмь-
надцатого * ) , мѣсеца Августа 23 дня, 
индикта 13, гдѣ за оплаченьемъ дол-
говъ немалыхъ по смерти Каменецкого 
Михайловича черезъ брата Андрейка 
томуАндрейку зъ братью его, зъ Илья-
шомъ а зъ Гринкомъ Михайловичи, ко
роль его милость тые всѣ землицы, 
вышейпомененые , вѣчне далъ, етвер-
дидъ. Е щ е показовалъ привилей то
гожъ короля его милости Жикгимонта, 
датою року 1535, мѣсецаСентебра трид
цатого дня, индикта 9, купна Дворца 
Городища у земянъ повѣту Каменец
кого, у Ганны Ильяшовое и сына ее 
М и х н а , а Гриска и Андрея Михайдо-
вичовъ, черезъ подкоморого и довчого 
его королевское милости державы К а 
менецкое, пана Миколая Юрьевича Н а 
до вича, съ тыми землями вышейпо-
менеными, Кобылчинскою, Вахновско-
ю , Марденскою, Равковского , Садов
ского и Щурьяновскою. А до того еще 
покладалъ листъ, на паркгаминѣ писа
ный, съ пегьма печатьми завесисты-
м и , датою року 1573 месяца Мая 12 
дня, его милости пана Доминика П а -
ца—каштадяна Смоленского, подкомо
рого Берестейского, продажи двора Г о 
родища, въ повѣтѣ Каменецкомъ ле-
жачого, зо всимъ, яко се тое имѣнье 
Городиское въ собѣ мѣло, а ку тому 

• ) Отъ сотвор. міра или 1510 отъ P . X . 
26 
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и островъ лѣсу, прозываемый Саловъ-
Грудъ, вельможному пануЛавринуВой-
нѣ—подскарбему надворному и писару 
великого князства Литовского, яко о 
томъ тые привилея въ собѣ ширей 
опѣваютъ; а по смерти того его ми
лости пана подскарбего тое имѣнье 
Городище зо всимъ правомъ прирожо-
нымъ на его милость пана Андрея Вой
ну—крайчого великого князства Литов
ского спало, которого Городища его 
милость панъ крайчій, будучи въ спо-
койномъ держанью и уживанью сво-
емъ, черезъ часъ немалый, продалъ 
тое Городище вѣчными часы ему, пану 
лѣсничому, на што менилъ у себе быть 
листъ записъ пана крайчого и при
знанье его на врадѣ кгродскомъ Бере
стейскомъ , и за перенесеньемъ ее до 
земства интромисіе врадовые войштя 
въ тое Городище. А до того тотъ же 
панъ лѣсничій покладалъ передъ нами 
выписъ съ книгъ кгродскихъ Бере
стейскихъ, датою 1598, мѣсяца Генва-
ра29 дня, оказанья вознымъ зопсованья 
копца, который якобы граничити мѣдъ 
имѣнье Гсродиское зъ Яблоновомъ, о 
порубанья въ лѣсѣ его Саловомъ-Гру-
Дѣ дерева, ку шкодѣ его пана лѣсни-
чого немалое. А при томъ такъ ясномъ 
показаныо права своего, ижъ тотъ 
л,ѣсъ Саловъ-Грудъ съ продковъ его, 
здавна до имѣнья Городиского нале-
жалъ, бралсе зъ свѣтками своими де-
в е т ы и , водле права до обведенья 
того лѣсу Салова Груда), и став ил ъ 
свѣдки: напервей Ивана Бобровника 
Станкевича, Степана и Петраша Фе-
дюковичовъ, Василья Васильевича—зъ 
села Былева — подданыхъ князя Гав
рила Петигорца, Ивашка Юсковича зъ 
села Леневичъ — подданого пана Ко-
стюшкова, Ю с к а Рожка—зъ Воли Рож
ковое, Миська Климовича Ивашка, Ми-

кулича — зъ села Дмитровичъ, Макси
ма Савоневича—Схойновскихъ осочни-
говъ его королевской милости, и по-

' чавши отъ дороги великое, гостинца, 
который идетъ съ Каменца до ПІер^ 
шева, отъ копца, знать попсованого, 
просто черезъ хворостъ и багна вели 
насъ ажъ до копца другого, на полуд
не усыпаного, а одъ того копца, яко
бы на заходъ слонца въколо тотъ С а -
ловъ-Грудъ , ажъ знову до первого 
конца привели. И то одностайне свѣд-
кове сознали тыми еловы : ижъ то-есть 
властный дѣсъ Саловъ-Грудъ, кото
рый продкове пана лѣсничого и онъ 
теперь, панъ лѣсничій, за правомъ сво
имъ купнымъ отъ пана крайчого ма
етъ, держали и онъ держитъ, а того 
не вѣдаютъ, для чого тые подданые 
короля его милости Яблоновекіё въ 
тотъ лѣсъ се вступуютъ,— и кгдыжъ 
имъ и ревизорове недавно, тому лѣтъ 
колько, яко стѣны починили; а они 
черезъ нихъ перещедши пану лѣсни-
чому вступъ чинятъ, бо тотъ лѣсъ 
въ обрубѣ и ограниченью есть , яко 
есьмо и самъ обѣждчали, повѣдели, 
вколо того лѣсу быть кгрунтами кне-
гини Вишневецкое, а отъ Яблонова 
села кгрунтъ короля его милости дер
жавы Каменецкое, а въ серединѣ лѣ-
сомъ Саловымъ-Грудомъ. З а которымъ 
обведеньемъ и оказаньемъ правпе того 
лѣсу просилъ панъ лѣсничій, абы есь
мо ему тотъ лѣсъ Саловъ-Грудъ, водле 
права его, ему присудили и знову кон
цами засыпали, якобы онъ в я; e боль
шей отъ тыхъ Яблононцовъ перешко
ды не мѣлъ. А подданые Яблоновскіе, 
ижъ признавали Саловъ - Грудъ быть 
пана лѣсничого, але далей — не тутъ, 
гдѣ панъ лѣсннчій зъ свѣдками обводъ 
чинилъ и тые концы и знаки повазо-
ваиые менили быть учинены въ игрун-*. 
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тами королевскими князю Вишневецко- івому, а дано и братьи его на вѣчность 
му. А при томъ тежъ часѣ, кгды панъ 
дѣсничій тотъ лѣсъ Саловъ - Грудь 
обводилъ, ставши на копцу при той 
дорозѣ помененой, идучой съ Ка
менца до Шерешова, пріятель княгини 
Вишневецкое панъ Флоріянь Зелен-
скій съ поддаными ее милости, 
приповѣдалсе, абы кгрунтовъ, ко
торые суть кнегини Вишневецкое 
панъ лѣсничій съ свѣтками своими до 
лѣса Салова-Груда не займовалъ, ани 
заѣздчалъ, кгдыжъ тотъ копецъ мени
ли подданые быть границою кнегини 
Вишневецкое зъ Саловымъ-Грудомъ. 
А пань лѣсничій повѣдидъ, же онъ не 
маетъ никоторого дѣла до кгрунтовъ 
кнегини Вишневецкое, только до сво
ихъ и оные заводить и заѣждчаетъ. И 
пытали есьмо пана лѣсничого и его 
милости пана старосты Каменецкого, 
если бы еще што большъ передъ насъ 
правного мовити и вносити мѣли. А 
ижъ быть не повѣдили, але то на роз
судокъ нашъ пустили—мы коммисаре 
въ той справѣ тотъ дѣсъСаловъ-Грудъ, 
за выѣханьемъ нашимъ, все што се пока
зало съ привилеевъ королевъ и х ь ми
лости и зъ листовъ записовъ купныхъ, 
меновите: С ъ первшого привилею ко
роля его милоети Жикгимонта старого 
датою року 1508, мѣсеца Іюня 29 дня 
индикта одинадцатого, данину дьяку 
писарю его королевское милости В о -
гушаБоговитиновича, Каменецкому Ми
хайловичу, землей пустовскихъ въ Ка-
меиецкомъ повѣтѣ въ Городищи на 
име Кобылчинскіе, Вахновское, Мор-
динское и двохъ землицъ на имя, Мир-
кевское и Саловское, зъ другого приви
лею тогожъ короля его милости, датою 
року 1528, мѣсецаАвгуста 23 дня, ин
дикта 13, потверженья брату Михалко-

тыхъ же всихъ землицъ помененыхъ, 
межи которыми и Саловщизну вспо-
минаеть; съ третего привилею тогожъ 
короля его милости, датою року 1535 
мѣсеца Сентябра 30 дня, индикта 9, 
потверженья купна дворца Городища 
и съ тыми всими землями поменеными 
и зъ Саловщизною отъ тыхъ земянъ 
Каменецкихъ подкоморому и довчому 
его королевское милости державы К а -
менецкое пану Миколаю Юрьевича П а -
цовича; и зъ листу четвертого, на пар-
кгаминѣ писаного, одъ Доминика П а -
ца—кашталяна Смоленского, подкомо
рого Берестейского, датою року 1573, 
мѣсеца Мая 12 дня проданья вѣчностью 
имѣнья Городищи и лѣсу Салова - Гру
да его милости пану Лаврину Войнѣ— 
подскарбьему дворному и писару вели
кого князства Литовского, и зъ иншихъ 
справь купныхъ пана дѣсничого, же 
тотъ лѣсъ Саловъ - Грудь здавна до. 
Городища надежадъ. А подданые коро
ля его милости, державы Каменецкое, 
Яблоновцы, за стѣны свое, одъ ревизо
ровъ положоные, вступовалисе. Чого 
хотечи мы певнейшую вѣдомость взять, 
объѣждчали есьмо водле обводу пана 
дѣсничого тотъ кгрунтъ лѣсъ Саловъ-
Грудъ, гдѣ обачивши знаки стародав-
ные и отъ свѣтковъ, подданыхъ с у с ѣ -
довъ околичныхъ, признание, тотъ 
есьмо лѣсъ Садовъ - Грудъ пану л ѣ -
сничому водле тыхъ привилеевъ и ли
стовъ его купчихъ, яко властность его 
ствердили и п о с т а р ы х ъ знакахъ новы
ми концами засыпали, которыхъ засы
пан ыхъ есть дванадцать, атрибъ про-
стыЙ черезъ насъ учиненъ. Н а чомъ 
обоя сторона, презъ апеляцін безъ шко
ды своее позволивши, перестала, за 
чимъ тыхъ подданыхъ короля его ми-
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лости Яблоновцовъ вжо тые копцы, 
отъ насъ засыпаные, отъ пана лѣспи-
чого вѣчне дѣдитимаютъ. Ш т о про па

мять до книгъ подкоморскихъ есть 
записано. 

1600 г. 
Ізъ кпигн Брестскаго подкоморскаго суда за 1597—1609 годы, стр. 175—185. 

9. Коммиссія по дѣлу Каменецкихъ мѣщанъ съ Гомѳйскимъ старостою Ан-
дрѳемъ Сапѣгою о правѣ на входы въ Камѳнецкую пущу. 

З а листы комисійными волею и роз-
казаньемъ его королевской милости, па
на нашого милостивого, Жикгимонта 
третего въ справѣ добръ его королевской 
милости стороны розсуженья розницъ 
о часть пущи Каменецкое, на дриво-
рубиско отъ королей ихъ милости м ѣ -
сту Каменецкому наданое, мы Григо-
рей Война — каштелянъ Берестейскій, 
Я н ъ Шуйск ій — подкоморій а Василей 
Вукраба — хоружій, урадники земскіе 
воеводства Берестейского, коммиссари 
отъ его королевской милости комисій-
но у Ф у н д о в а н ы е и умоцненые, кгды 
есьмо на мѣетцо певное, до лавъ у м о 
сту н а д ъ рѣкою Льсною, дня нынѣш-
него Октебря шестнадцатого, въ року 
нынѣшнемъ 1600 на року, о т ъ н а с ъ 
з л о ж о н о м ъ , пріѣхали и тамъюриздык-
цію свою коммиссарскую ростегати п о 
чали; также установившисе передъ на
ми инстикгаторъ его корол. милости 
великого князства Литовского, его ми
лость панъ Мадхеръ Каменскій, у к а 
залъ намъ декретъ и листъ комисій-
ный, датою року 1600, мѣсеца Анрѣля 
24 дня, въ которомъ декретѣ его кор. 
милости оставивши на сторону мѣщанъ 
Каменецкихъ, о досланье первшое ком-
миссарское межи мѣщаны Каменецки-
ми, а его милостью паномъ Андреемъ 

Сапѣгою — старостою Гомельскимъ о 
тую пущу Каменецкую поднести ра
чилъ съ тое мѣры, же только мѣщане 
вольный врубъ по дрова на огрѣванье 
и по дерево на будованье въ той пущи 
Каменецкой мѣли, а кгрунтъ самый ни
кому иному только его королевской ми
лости належалъ; о што не мѣщаномъ, 
але лѣсничому Каменецкому и инстик-
гатору его королевской милости, взгля-
домъ добръ его корол. милости, зъ его 
милостью паномъ старостою Гомей-
скимъ чинити належало. Прото его ко
ролевская милость, знову тую справу 
до насъ коммиссаровъ на сконченье тое 
справы одослалъ, придавши намъ до 
той справы вельможного его милость 
пана Яна Паца—воеводу Женского, ста
росту Каменецкого, и пана Филипа Мах-
вица — лѣсничого Каменецкого, кото
рымъ о добра его королевской милости 
чинити належитъ; а ижъ самого, его ми
лости пана старосты Гомельского не 
было, пріятель умоцованый его мило
сти панъ Богданъ Холмовскій отъ его 
милости пильновалъ, а панъ лѣсничій 
самъ очевисто былъ. И доводечи року 
коммиссіи, на день иынѣшній пришло
го, покладалъ выписъ съ книгъ кгрод
скихъ Берестейскихъ, датою року 1600, 
мѣсеца Сентября 6 дня, ознайменья о 
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томъ часѣ и року коммиссійнымъ. На
перодъ одъ насъ черезъ возного енера-
ла его королевской милости, Яна Кожу
ховского была обволана Фундація ком-
миссіи, потомъ панъ инстикгаторъ че
резъ тогожъ возного давалъ стороны, 
то-есть: его милости пана Андрея С а -
пѣгу— старосту Гомельского, приволы-
вати до тое справы, абы его милость 
панъ староста водлѣ права посполито
го коммиссаровъ своихъ на то . спосо-
бленыхъ меновалъ и спольне зъ нами 
коммиссарми его королевской милости 
оныхъ засадилъ. В ъ томъ озвавшисе 
тотъ умоцованый его милости пана ста-
ростинъ панъ Вогданъ Холмовскій ио-
вѣдилъ пану инстикгатору, абы се у 
него моцы зачимъ бы се отъ его мило
сти пана старосты Гомейского отзы-
валъ упоминалъ. Панъ инстикгаторъ 
мовилъ: же коли засадить коммиссары 
с іои и кгды вжо на той справѣ зася-
дутъ съ коммисарми короля его мило
сти и ямъ се того домышлилъ о моцъ 
пытати. А умоцованый его милости па
на старосты незасажаючи, ани меную
чи коммиссаровъ своихъ, подалъ намъ 
листъ умоцованый отъ его милости па
на старосты Гомельского .тыми словы: 
Я Андрей Сапѣга— староста Гомельскій, 
ознаймую снмт. моимъ умоцозанымъ 
листомъ, ижъ дано мнѣ вѣдомость о ! 

полоя?еныо двохъ копій черезъ енерала| 
возного короля его милости Яна Ко
жуховского зъ листовъ его королевской 
милости, одна копія писаная до мене, 
а другая копія зъ листу коммнесарско-
го отъ его королевской милости до ихъ 
милостей пановъ коммиссаровъ писа
ная, до его вельможное милости Цана 
Григорья Войны—каштеляна Берестей
ского, до его милости пана Я н а Нару
шевича— ловчого великого квязства Ли
товского, до его милости князя Я н а ' 

Шуйского—подкоморого Берестейского, 
до его милости пана ВасидьяБукрабы— 
хоружого тогожъ воеводства Берестей
ского, и листъ отъ ихъ милости па
новъ коммиссаровъ звышменованыхъ, 
ознаймуючи о року на выслуханье яко-
гото мниманого забранья отъ мене кгрун
товъ части пущи Бѣловѣжской и К а -
менецкой на день певный року теперь 
идучого 1600, мѣсеца Октебря 16 дня, 
припалый, на мѣстцу назначономъ у 
лавъ и въ Патеева става, которые то 
вси копіи маю тую вѣдомость, ижъ 
листъ положоный во имѣнью Чемерахъ 
вельможное ее милости панее Ганны 
Радивиловны КриштоФовое Садовское— 
старостиное Остринское, которое имѣнье 
Чемеры вѣчностью ее милость отъ ме
не маетъ и ачбымъ не повиненъ за та-
ковымъ неправнымъ положеньемъ та
ковыхъ копій и листу пановъ коммис
саровъ и его королевское милости въ 
року зложономъ становити, але чине-
чи розказанью досыть его королевской 
милости, ижъ самъ за иншими потре
бами своими тамъ на томъ року въ 
листехъ, ихъ милости пановъ коммис
саровъ его королевской милости назна
чономъ, и на томъ мѣстцу въ лавахъ 
и въ Патеева става быти не могу, по
ручил омъ то и симъ листомъ моимъ 
умоцованымъ поручаю и даю моцъ зу-
полную пріятелови своему пану Богда
ну Холмовскому—земенину воеводства 
Берестейского, передъ ихъ милость па
ны коммиссары, отъ его королевской 
милости на тую справу выданныхъ, не 
вступуючи въ жадные контроверсіи нрав
ные, обмову нравную вчинити. И на 
томъ далемъ тОму умоцованому пріятеде-
ви своему сесь мой листъ зъ моею пе
чатью и съ подписомъ руки моее, а 
зъ устного и очевистою прозьбою моею 
до того листу печати свои приложили 
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и руки подписать рачили его милость 
панъ Василей и панъ Троянъ Ходмов-
скіе. Писанъ въ Лядѣ, року 1600, м ѣ -
сепа Октебря 6 дня- У тое моцы при 
печатехъ подписы рукъ тыми еловы: 
Andrzey Sapieha— starosta Homelski rę
ką swą,: Василей Холмовскій печать 
приложидъ и руку подписалъ; Тгоіап 
Cholmowski własną ręką. А по прочи-
танью тое моцы, чинили такую обмо-
ву: ижъ я будучи посланымъ отъ его 
милости пана старосты Гомельского до j 
вельможныхъ коммиссаровъ яко умо
цованый на день теперешній, взглядомъ 
листу вашей милости, ознайменомъ о 
року якобы нѣякое коммиссіи на попи-
ранье вельможного его милости пана 
Я н а П а ц а — воеводы Женского, старо
сты Каменецкого, а его милость пана 
Я н а Нарушевича — ловчого великого 
князства Литовского, его милости па
на Филипа Махвица—лѣсничого Бѣло-
вѣжского и Каменецкого и пана Мал-
хера Каменского — инетикгатора вели
кого князства Литовского о ніякое мни-
маное забранье пущи короля его ми
лости, Каменецкое, водле данья справы 
мѣщанъ Каменецкихъ, и жесте ваша 
милость для тое менованое справы тутъ 
на тое мѣстце речоное у мостовъ зъѣ-
хать рачили, хотечи юрисдикцию ура-
ду своего коммиссарского Фундовати и 
ростегати, вношу на то такіе правные 
обмовы отъ его милости пана старо
сты передъ вашею милостью, же его 
милость панъ староста жадного празно-
го року теперь въ той неправной спра-
вѣ передъ вашею милостью не маетъ 
и безъ позву становитьсе, ани листамъ, 
противко права писанымъ, подлегати 
не повиненъ, веселечійсе въ томъ за
роено зъ вашею милостью паны брать
ею своею зъ вольности права поспо
литого, которое то право до вшеля-

] кихъ справъ кождому приступовати по-
Į рядкомъ своимъ дорогу описуетъ, во-
I длѣ артыкулу двадцатого зъ роздѣлу 
j первого, гдѣ идетъ о кгрунты короля 
(его милости зъ шляхтичомъ. Тогды ко
роль его милость однымъ правомъ зъ 
шляхтою судитьсе маетъ, а не иначе до 
того ясне се порадокъ стопневъ прав
ныхъ описуетъ артыкулъ 15 въ томъ 
же роздѣдѣ первшомъ, водлѣ которого : 

его милость панъ староста не есть, 
ани былъ отъ его милости пана ста
росты Каменецкого, альбо ловчого и 
пана лѣсничого позвомъ до короля его 
милости позваный, а безъ позву къ ро
ку правного жаденъ урадъ юриздикціи 
своее ни противъ кому ростегати не 
можетъ. То се тежъ маетъ розумѣти и 
въ теперешней справѣ передъ вашею 
милостью, еслибы хтохотѣлъсе отзыва
ли, або указовать до декрету короля 
его милости въсправѣ зъ мѣщаны К а -
менецкими; тогды и тотъ декретъ ко
роля его милости' отсылать до права 
посполитого и меновите описуетъ^ же 
надежитъ чинити его милости пану 
старостѣ Каменецкому, то-есть, если
бы розумѣлъ въ чомъ быть шкоду въ 
кгрунтѣ короля его милости, о кото
рую то мниманую шкоду его милость 
панъ староста, ани его милость панъ 
ловчій и- панъ лѣсничій его милости 
пана старосты Гомельского не позыва
ли и въ жадномъ року не стали и теперь 
не стоютъ, ани се коли его милость 
взглядомъ артыкулу 15 зъ роздѣлу пер
вого бралъ на коммиссарей. Противко 
тому декретови короля его милости 
ничего его милость панъ староста Г о -
мейскій не мовитъ и овшемъ, яко на 
прошлой коммиесіи было, такъ и теперь 
згодне зъ декретомъ короля его мило
сти признаваетъ его милость, же мѣ-
щане Каменецкіе акторами въ t o t спра-
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вѣ не суть, права только посполитого 
пилнуетъ, до которого и самъ король 
его милость отсылаетъ, стережетъ, абы 
яко его милости самому, такъ и че 
резъ его милость никому иному отъ 
того часу н а потомъ ненарушенье се въ 
правѣ посполитомъ не дѣяло. Суть то 
рѣчи певные, гдѣ бысте ваша милость 
теперь юриздикціи своее на року не-
правномъ и за порядкомъ и поступкомъ 
неправнымъ заживать хотѣли, дадибы 
есте причину не малу не до права, але 
до экзекуціи противно иншимъ осо-
бомъ и дѣялобысе великое безправье 
и кгвалтъ праву посполитому, которо
го ваша милость сами себѣ и каждо
му зъ братьи своее стеречи повинни; 
кгдыжъ т о есть Ф у н д а м е н т * шляхец-
кое вольности права посполитого, во
дя ѣ которого кгды его милость панъ 
староста Гомельскій отъ его милости 
пана старосты Каменецкого правне бу 
детъ позваный, готовъ справоваться 
водлугъ права посполитого, а безъ по-
зву до того за чужою справою нихто 
никому отповѣдатп и ни жаденъ урадъ 
ни надъ кимъ своее юриздикціи зажи-
вати не можетъ, просилъ абы его ми
лость панъ староста водлугъ нрава п о 
сполитого и артыкуловъ вышей подан-
ныхъ былъ заховаиъ. А н а н ъ иистин-
гаторъ повѣдилъ: же не можетъ дей 
его милость панъ староста Гомельскій 
вонтплити тоей справы тою обмовою 
своею, овшемъ повиненъ досыть чи
нити декретови короля его милости, 
кгдыжъ король его милость ясне то въ 
д е к р е т ѣ своемъ выразити рачилъ, яге 
ссыдаетъ коммиссары, а некажетъ зно-
ву цозывати; а тежъ т о справа не но
вая, але отъ колько лѣтъ зачата есть 
за позвомъ съ контроверсіи и также за 
декреты и листы комисейными его ко
ролевское милости мѣщаномъ Каменец-

кимъ, зъ его милостью паномъ старо
стою. А ижъ коммиссари зъ онымъ 
часомъ одосланье до короля его мило
сти учинили, король его милость оба-
чидъ то, ижъ только мѣщаномъ врубъ 
былъ до пущи, а кгрунтъ королеви его 
милости належитъ, яко о томъ досыть 
значне въ декретѣ короля его милости 
есть описано. А што о позвѣ мовить 
умоцованый и артикулы зъ статуту 
показуетъ, то сторону вспомочи не мо
жетъ, кгдыжъ его королевская милость, 
будучи самъ Фундаторомъ и надавцою 
правъ,. неучинилъ то противъ праву и 
присязѣ своей съ паны радами свои
ми, заховуючи се водлѣ права, знову 
на комисары тую справу, яко сторо
ны добръ своихъ выслать рачилъ, бо 
если бы то сторона бачида, жебы то 
одосланье на комисарей противъ пра
ву быти мѣло, не замолчалъ бы его ми
лость панъ староста зъ онымъ часомъ 
передъ кородемъ его милостью противъ 
тому контрадыковати, кгды се тотъ 
декретъ сталъ, але ижъ ничого про
тивного праву не бачилъ, на декретѣ 
короля его милости пересталъ; а те
перь зась противъ декретови мовитъ, 
о што свѣдчилъ на сторону, же се де
кретови короля его милости нротивитъ. 
А при томъ домовлялъсе, абы комисаръ 
зъ другоей стороны умоцованый, его 
милости пана старостинъ меновалъ и 
оные засажалъ зъ умоцованымъ его 
милости пана старостинъ тежъ се свѣт-
чилъ, же его милость панъ староста 
декрета короля его милости у великой 
вадзѣ и ушанованыо у себе маетъ и 
того тежъ, яко староста ноетерегаетъ, 
абы въ особѣ его милости права се ни
кому неламали, нехай водлѣ права прИ-
позванъ будетъ его милость, теды зъ 
онымъ часомъ его милость, кгды на 
комисары одошлють, справоватьсе бу-
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детъ повиненъ кождому, а потомъ то 
на децизію нашу пустилъ, если пови
ненъ его милость панъ староста тутъ 
на томъ мѣстцу справоватьсе; его ко
ролевская милость надъ право также 
комисаровъ своихъ ставить и оныхъ 
засаживать. А такъ мы, комисары зъ 
рамени его королевской милости до тое 
справы высажоные, видечи то зъ само
го декрету его королевской милости, 
пана нашого милостивого, ижъ тая 
справа не яко новая, але перво того 
еще черезъ контроверсію и декретъ 
передъ его королевскою милостью су-
жона была зъ мѣщаны Каменецкими, 
а потомъ король его милость зъ роз-
судку своего на комисаре водлѣ права 
одосдать рачилъ, а комисаре въ той 
справѣ видечи зъ обухъ сторонъ при
вился и права на тую пущу собѣ по
добные, на узнанье наше до его коро
левской милости одослали; а король его 
милость теперь бачечи то, ижъ мѣща-
номъ не шло о кгрунтъ, только о воль
ный врубъ до пущи на дрова и будо
ванье, акоролеви его милости о кгрунтъ, 
знову до насъ съ тою справою вы
слать рачилъ, придавши намъ его ми
лость пана воеводу Менского, яко дер-
жавцу Каменецкого, ку тому пана лов
чого и пана лѣсничого, а при ихъ ин-
стикгатора, яко до своихъ добръ тое 
справы дозорцою быти и попирати, 
абысьмы въ той справѣ конецъ съ ко
мисарми его милости пана старосты 
Гомельского, до насъ высажоными, по
розу мѣвшисе учинили, кгдыжъ тая спра
ва зъ декрету его королевской мило
сти есть на насъ вдожона. Прото мы, 

бачечи слушность року теперь припа-
дого, ку сконченью тое справы водле 
декрету короля его милости, которому 
абы сторона досыть чинила, коммисса
ровъ своихъ меновала и до слуханья 
тое справы до насъ придала, всказа-
лисьмы. Нижли умоцованый его мило
сти пана старосты Гомельского комис-
саровъ своихъ не менуючи, ани оныхъ 
до насъ присажаючи, отъ такого нака
зу нашого, беручи то собѣ за головную 
речь, аппеловали до его королевской ми
лости на сеймъ и протестовалсе на насъ 
о такій всказъ, хотечи зънами у пра
ва надежного чинити. Которое аппедя-
ціи, абы допущоною была, инстикга
торъ его королевской милости боро-
нилъ,.кгдыжъ аппеляція идетъ только 
отъ головного всказу, а не отъ збу-
ренья року. М ы , не бачечи того въ 
правѣ посполитомъ, ани въ декретѣ 
его королевской милости и въ листехъ, 
абыхмо мы мѣли сами одны тую спра
ву судити и отправовати безъ коми
саровъ другое стороны, кгдыжъ идетъ 
о добра его королевской милости и о 
декрета въ той справѣ выданые, ко
торыхъ никто иншій, одно его ко
ролевская милость розсужать можетъ 
и моць маетъ, допустили есьмо сто-
ронѣ аппеляціи до его королевское 
милости, пана нашого милостивого, 
отъ которого на насъ тая справа 
преложона была, которого выѣзду на
шого комиссарского далисьмы сторонамъ 
тотъ нашъ листъ зъ нашими печать
ми и съ подписан и рукъ нашихъ. П и 
санъ у Лавъ, въ року 1600, мѣсеца Ок-
тебря 16 дня. 
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10. Коммиесарскоѳ опредѣленіе по дѣлу между воеводою Троцвимъ Николаем* 
Радивидомъ и Камѳнѳцкими: мѣщанами о поземельной собственности. 

З а листы коммиссійными, волею и 
росказаньемъ его королевское милости, 
пана нашого милостивого, Жикгимонта 
третего, въ слравѣ добръ его королев
ское милости, стороны розсуженья роз-
ницъ о часть пущи Каменецкое на 
древорубиско, отъ короля его милости 
мѣсту Каменецкому наданой, мы Гри
горий Война—каштелянъ Берестейскій, 
Я н ъ Шуйск ій — подкоморій. а Василь 
Букраба — хоружій, урадники земскіе 
воеводства Берестейского, коммиссаре, 
отъ его королевское милости коммис-
сіею уФундованые и умоцненые, кгды 
есьмо на мѣстцо первое до Лавъ, у 
мосту надъ рѣкою Льсною дня нынѣш-
него Октебра шестнадцатого,, въ року 
нынѣшнымъ 1600, на року отъ насъ 
зложономъ, пріѣхали и тамъ юрисдик-
цію свою коммисарскую ростегати по
чали; тамъ же установивши се передъ 
нами инстикгаторъ его королевской 
милости великого князства Литовского 
панъ Малхеръ Каменскій указалъ намъ 
декретъ и листъ коммисейный, до насъ 
отъ его королевской милости писаный, 
датою року 1600, мѣсеца Апреля 24 
дня, въ которомъ декретѣ его королев
ская милость, отставивши на сторону 
мѣщанъ Каменецкихъ, одосланье пер-
шое коммисарское межи мѣщаны К а -
менецкими а ясне вельможиымъ его ми
лостью княжатемъ Миколаемъ Кры-
ШТОФОМЪ Радивидомъ —• воеводою Троц-
кимъ, о тую пущу Каменецкую под-
несть рачилъ съ тое мѣры, ижъ только 

мѣщане вольный вруб* по дрова на огрѣ-
ваньеи по дерево набудованье вътой пу
щи Каменецкой мѣли, а самый кгрунтъ 
никому иншому, только его королевской 
милости належалъ, о што немѣщаномъ, 
але лѣсничому Каменецкому, инстикга-

j тору его королевское милости, взглядом* 
добръ его королевской милости з * его 
милостью паномъ воеводою чинить нале
жало : про то его королевская милость 
знову тую справу до насъ коммисса-
ровъ на сконченье тоей справы ото
слалъ, придавши намъ до той справы 
вельможного его милость пана Я н а 
Паца—воеводу Женского, старосту К а 
менецкого, а пана Филипа Махвица— 
лѣсничого Каменецкого, которымъ о 
добра его королевской милости чинити 
належит*. А ижъ самого его милости 
пана воеводы не было, подстаростій К а -
менецкій панъМатей Режанка, за моцью 
отъ его милости пильновалъ, а панъ 
лѣсничій самъ очевисто былъ п дово-
дечи року коммисіи, на день нынѣшній 
припалого, покладалъ выпись съ книгъ 
кгродскихъ Берестейскихъ, датою року 
1600, мѣсеца Сентебра 7 дня, ознай-
млядъ о томъ часѣ и року коммисій-
нымъ. И вперодъ созналъ черезъ воз
ного енерала его королевской милости 
Я н а Кожуховского была обволана Фун-
дація коммисіи. Потомъ панъ инстик
гаторъ давалъ черезъ тогожъ возного 
стороны, то-есть ясневельможного его 
милости княжати Миколая КриштоФа 
Радивила — воеводы Троцкого, нриво-
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лывать до тое справы и аоы его ми
лость панъ воевода Троцкій водле пра
ва посполитого коммисаровъ своихъ, 
на то способленыхъ, меновалъ и споль-
не зъ нами коммисарми его королев
ское милости оныхъ заеадилъ. Вътомъ 
озвавшисе два слуги умоцованые его 
милости пана воеводы Троцкого, то 
есть: панъ Войтѣхъ Пергдко и панъ 
Ю р е й Заливака, и повѣдили пану.ин-
стикгатору, абы се у нихъ моцы, за 
чимъ бы се отъ его милости пана 
воеводыТроцкого отзывали, упоминалъ. 
Панъ инстикгаторъ мовилъ: же коли 
засадите коммисаре свои и кгды вжо 
на той справѣ засядуть съ коммисар
ми его королевское милости , ямъ се 
того домышлить о моцѣ пытати . А 
умоцованые его милости пана воево
ды, саживаючи, а не менуючи комми
саровъ своихъ , подали намъ листъ 
умоцованый отъ его милости пана 
воеводы Троцкого, пана своего, ты
ми еловы : Миколай КрипітоФъ Ради-
вилъ — княже на Олыцѣ и Несвѣжу, 
воевода Троцкій , ознаймую тымъ мо
имъ на обмову данымъ умоцованымъ 
листомъ, ижь дошла мнѣ вѣдомость о 
положенью двохъ копей на имѣнью 
моемъ Чарнавчицкомъ, одну якобы зъ 
листу его королевской милости складаю-
чи панъ неякій сіи коммисіи стороны 
пущи Каменецкой и Бѣловѣжекой. яко
бы въ забранью- черезъ мене неякихъ 
кгрунтовъ господарскихъ; а другую ко-
пею отъ вельможного пана его мило
сти пана Григорія Войны— каштеляна 
Берестейского, а его милость пана Я н а 
Нарушевича—ловчого великого княже
ства Литовского, отъ его милости кня
зя Я н а Шуйского — подкоморого вое
водства Берестейского и отъ его ми
лости пана Василья Букрабы—хоружо-
го тогожъ воеводства Берестейского, 

которыми то копіями черезъ енерала 
возного воеводства Берестейского, вы-
шейпоменыи особы, положили часъ 
и рокъ мнѣ ку росправѢ въ року те-
нерешнемъ 1600, мѣсяца Октебра шест
надцатого дня , на мѣстцу названомъ 
у Лавъ, у мосту надъ рѣкою Льсною, 
становитисе. Ино хотяжъ быхъ водлугъ 
права и того ознайменья того чинити 
не повиненъ, однакъ поважаючи собѣ' 
зверхность господарскую, не могучи 
тамъ самъ для- иншихъ больпіихъ и 
важнѣйшихъ справъ моихъ прибыть, 
вмѣсто себе посылаю слугъ моихъ 
пана Войтѣха Першка и нана Ю р ь я 
Заливаку, поручивши имъ въ той 
справѣ тою моцью моею правную 
обмову учинйти, яко передъ комми
сарми его королевской милости назна-
чоными, такъ и передъ паны пріятели 
моими на прислуханье тое обмовы вы-
сажоными, въ жадніи контроверсіи не 
вдаючи се , тую обмову учинйти и 
правне далей во всемъ поетуповати. 
И на томъ далъ тымъ служебникамъ 
моимъ сесь мой листъ подъ печатью 
и съ подписомъ руки моее. Писанъ въ 
Несвѣжу лѣта отъ нароженья Х р и с т а 
Сына Божого 1600, мѣсеца Октебра де
сятого дня. У той моцы при печати 
подписъ руки тыми еловы: Mikola у Кгу-
sztoph Radziwil ręką swą. А по про-
читанью той моцы чинили такую об
мову: Мы слуги и умоцованый до об-
мовъ правныхъ отъ его милости пана 
воеводы Троцкого, пана нашого, буду
чи послании до вашой милости ком
мисаровъ на день теперещній, взгля
домъ листу вашей милости; ознайме-
но бо о року неякоей якобы коммисін 
на попиранье вельможного его милости 
пана Я н а Паца — воеводы Женского, 
старосты Каменецкого, а его милости 
пана Я н а Нарушевича—ловчого веди-



кого князства Литовского, его мило
сти пана Филипа Махвица—лѣсничого 
Бѣдовѣзского, Каменецкого, я пана 
Мальхера Каменского—инстигатора ве
ликого князства Литовского, о нея-
кое мниманое забранье части пущи 
королевское его милости Каменецкое, 
водлѣ данья справы мѣщанъ Каменец
кихъ, ижъ есте се ваша милость для 
тоей менобаной справы тутъ на мѣсца: 
речоные у мостовъ зъѣхать рачили, хо-
течи юрисдикцию ураду коммисарского 
фундовати и ростегати, вносимъ на 
то такіи правныи обмовы отъ его ми
лости пана своего передъ вашей ми
лостью: же его милость панъ воевода, 
панъ н а ш ъ , жадного правного року 
теперь въ той неправной справѣ пе
редъ вашей милостью не маетъ и безъ 
позву становити. ани листовъ против
ко права писанымъ подлегати не по
виненъ, веселечисе въ томъ заровно 
зъ вашей милостью панами братью 
своею зъ вольности права посполито
го, которое то право до вшелякихъ 
справъ кождому приступовати порад
комъ своимъ дорогу описуетъ водле 
артыкулу двадцатого зъ роздѣлу пер
вого, гдѣ идетъ о кгрунты короля его 
милости зъ шляхтичомъ, тогды король 
зъ шляхтою судитисе маетъ. а не 
иначей до того ясне сей порадокъ 
стопневъ правныхъ описуетъ арты-
кулъ 15 въ томъ же роздѣлѣ перв-
ш о м ъ , водле которого его милость 
панъ воевода не есть, ани былъ отъ 
его милости пана старосты Каменец
кого, або ловчого и пана дѣсничого 
позвомъ до короля его милости по-
званый, а безъ позву и року прав
ного жаденъ урадъ юрисдикции своее 
ни противъ кому ростегати не мо
жетъ. То се тежъ маетъ розумѣти и 
въ теперешней справѣ передъ вашей 

милостью, еслибы хто хотѣлъ се от
зывали, або указовати до декрету ко
роля его милости въ справѣ зъ мѣ-
щаны Каменецкими, тогды и тотъ 
декретъ короля его милости отсылаетъ 
до права посполитого и меновите опи
суетъ, же належитъ чинити его ми
лости пану старостѣ Каменецкому, то 
есть, еслибы розумѣлъ, въ чомъ быть 
шкоду въ кгрунтѣ короля его милости, 
о которую то мииманую шкоду его ми
лость панъ староста, ани его милость 
панъ ловчій и панъ лѣсничій его ми-г 
лости пана воеводы не позывали и 
въ жаднымъ року не стали и теперь 
не стаютъ, ани се коли его милость 
взглядомъ артыкулу 15 зъ роздѣлу пер
вого бралъ на коммисарей противко то
му декретови короля его милости, ни
чого его милость не мовитъ и овшемъ 
яко на прошлой коммисіи было, такъ и 
теперь згодне зъ декретомъ короля его 
милости признаваетъ его милость, же 
мѣщане Камеи ецкіе акторми въ той 
справѣ не суть, права только посполи
того пилнуетъ, до которого и самъ ко
роль его милость самому, такъ и че
резъ его милость никому иному отъ 
того часу напотомъ ненарушоне се 
въ правѣ посполитомъ не дѣяло. Суть 
то речи первые гдѣбы сте ваша милость 
теперь юрисдикціи своей на року не 
правномъ и за порядкомъ и поступ-
комъ ненравнымъ заживать хотѣли, 
дали бы есте причину не малую не до 
лрава, але до екзекуціи противко ин-
шимъ особомъ и дѣяло бы се великое 
безправье и кгвадтъ праву посполито-
му, которого ваша милость сами себѣ 
и кождому зъ братьи своее стеречи по» 
вивни, кгдыжъ то есть Фундаментъ 
вольности шляхетское права посполи
того, водлѣ которого кгды его милость 
панъ воевода отъ его милости аана 
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старосты Каменецкого правне будетъ 
позваный, готовъ справоватьсе водлугъ 
права посполитого; а безъ позву до 
того за чужою справою никто никому 
отповѣдати, ани жаденъ урадъ ни надъ 
кимъ своее юриздикціи заживати не 
можетъ. Просили абы его милость панъ 
'воевода водлугъ права посполитого и 
артыкуловъ вышейподаныхъ. А панъ 
инстикгаторъ повѣдилъ, же не можетъ 
дей его милость панъ воевода Троцкій 
востлити тоей справы тою обмовою 
своею, овшемъ повиненъ досыть чини
ти декретови короля его милости, кгдыжъ 
король его милость ясне то въ декре-
тѣ своимъ выразити рачилъ, же зсы-
лаетъ комисары, а не кажетъ знову по-
зывати. А тежъ то справа не новая, 
але отъ колько лѣтъ зачата есть за 
позвомъ съ контроверсіи, также за де
креты и листы комисейными его кор. 
милости, мѣщаномъ Каменецкимъ зъ 
его милостью паномъ воеводою. А ижъ 
коммисаре зъ онымъ часомъ одосланье 
до короля его' милости учинили, ко
роль его милость обачилъ то, ижъ толь
ко мѣщаномъ врубъ былъ до пущи, а 
кгрунтъ королеви его милости нале-
житъ, яко о томъ досыть значне въ де-
кретѣ короля его милости есть опи
сана. А што о позвѣ мовятъ умоцова-
ные и артыкулы зъ статуту показуютъ, 
то старому вспомочи не можетъ, кгдыжъ 
его кол. милость будучи самъ Фунда-
торомъ и надавцою правъ, не учинилъ 
то противъ праву и присязѣ своей съ 
паны радами своими, заховуючисе во
дле права, знову на комисаре тую i 
справу, яко зъ стороны добръ своихъ 
выедать рачилъ; бо еслибы то сторона 
бачила, жебы одосланье на комисаре 
противъ праву быти мѣло, не замол-
чалъ бы его милость панъ воевода зъ 
онымъ часомъ передъ королемъ его 

милостью противъ тому контрадыкова-
ти, кгды се тотъ декретъ сталъ; аде 
ижъ . ничого противного праву не ба
чилъ, на декретѢ короля его милости 
НересталЪ; а теперь зась противъ де
кретови мовитъ, о што свѣтчилсе на 
сторону,' же се декретови короля его 
молости противятъ. А при томъ домо-
влялсе, абы коммисаре, зъ другоей сто
роны умоцованые, его милости пана 
воеводины меновали и оныхъ засажа-
ли, а умоцованые его милости пана 
воеводины тежъ се свѣдчили, же его 
милость панъ воевода декрета короля 
его милости у великой вадзѣ и уша-
нованью у себе маеть и того, яко се-
наторъ постерегаетъ, абы въ особѣ его 
милости права се никому не ламали; 
нехай водле права припозванъ будетъ 
его милость, теды зъ онымъ часомъ, 
кгды его на коммисари одошлютъ справо
ватьсе будетъ повиненъ кождому. А по
томъ то на децизію нашу пустили: если 
повиненъ ' его милость панъ воевода 
тутъ на томъ мѣстцу справоваться его 
королевской милости надъ право так
же коммисаровъ своихъ ставить и оныхъ 
засаживать? А такъ мы коммисаре, зъ 
рамени его королевской милости до 
тое справы высланые, видечи то зъ 
самого декрету его королевской мило
сти пана нашого милостивого, ижъ тая 
справа есть не яко новая, але перво 
того еще черезъ контроверсію и де
кретъ передъ его кор. милостью сужо-
на была зъ мѣщаны Каменецкими, а 
потомъ король его милость зъ розеуд-

і ку своего на коммисарей водле права 
отослать рачилъ, а коммисаре въ то* 
справѣ, видечи зъ обѣихъ сторонъ нри-
вилея и права ва тую п у щ у собѣ по
добные, на узнанье оныхъ до короля 
его милости отослали, а король зась 
его милость, теперь бачечи то, ижъ 
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мѣщаномъ не шло о кгрунтъ, только 
о вольный врубъ до пущи на дрова и 
будованье, а его кор. милость о кгрунтъ 
знову до насъ съ тою справою выслать 
рачилъ, придавши намъ его милость 
нана воеводу Менского, яко державцу 
Каменецкого, ку тому пана ловчого и 
пана дѣсничого, а при нихъ инСтикга-
тора, яко до своихъ добръ тоей спра
вы дозорцою быти и попиратя, абысь-
мы въ той справѣ конецъ съ коммисар-
ми его милости пана воеводы Троцко
го, до насъ высажоными, порозумѣв-
піиее учинили, кгдыжъ тая справа зъ 
декрету его королевской милости есть 
на насъ влоя?она, прото мы, бачечи слущ-
ность, року теперь припалого, ку 
сконченью тоей справы водле декрету 
короля его милости, которому абы сто
рона доеыть чинила комисаровъ сво
ихъ меновала идо слуханья тоей спра
вы до насъ придала, всказалисьмы. 
Нижли умоцованые, его милости нана 
воеводы коммисаровъ своихъ не меную
чи, ани оныхъ до насъ присажаючи, 
отъ такого наказу нашого беручи то 
собѣ за головную речь аппелевали до 

его кор. милости на' сеймъ и проте
стовали се на насъ o' такій всказъ, хо -
течи зъ нами у права надежного чи
нити, которое аппеляціи абы допущона 
не была инстикгаторъ его кор. мило
сти боронилъ, кгдыжъ апеляція только 
идетъ отъ головного всказу, а не отъ збу-
ренья року. М ы ' не бачечи того въ пра-
вѣ посполитомъ, ани въ декретахъ его 
кор. милости и въ листахъ., абыхмо 
мы мѣли сами одни тую справу суди-
ти и отправовати безъ коммисаровъ дру
гое стороны, кгдыжъ идетъ о добра его 
кор. милости и ' о декрета въ той спра-
вѣ выданые, которыхъ нихто иншій 
одно его корол. милость розсужать и 
выкладать можеть и моць маетъ, до
пустили есьмо сторонѣ аппеляціи до его 
кор. милости, пана нашого милости
вого, отъ которого на насъ тая справа 
преложона была. Которого въ незъѣзду 
намъ коммисарского дали есьмо сесь 
нашъ листъ съ печатьми и съ подпи-
сами рукъ нашихъ сторонѣ пану ин-
стикгатору. Писанъ у Л а в ъ , року 1600, 
мѣсеца октября 17 дня. * 
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крестьянами. 

Грягорей Война — кашталанъ Бере-
стейскій, Ярошъ Воловичъ — подскар-
бій надворный и писарь великого княз
ства Литовского, тивунъ Погорскій, 
лѣсничій Крыкскіи, Кузницкій и Одель-
скій, Я н ъ ПІуйскій — иодкоморей, В а 

силей Вуркаба—хоружій, урадники вое
водства Берестейского, коммисаре, t * 
декрету наяснѣйшого паеа Жикгимон
та третего, зъ ласки Божое йорояя: 
польского, великого йиязя Литовско
г о , '-пае»' нашого милостивого, въ 

• 
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,року теперешнемъ мѣсеца Марца се
мого дня, до справы нижейписаное 
назначоныи и зосланыи, посполу съ 
коммисарьми ясневельможного пана Ми
колая КриштаФа Радивила — княжати 
на Олыцѣ и Несвѣжу, воеводы Троц
кого , урожоными ихъ милости паны 
Васильемъ Зенковичомъ Тихинскимъ— 
марпіалкомъ его королевское милости, 
судьею земскимъ Новгородскимъ, Федо-
ромъ — судьею, Львомъ — писаромъ— 
Потеями, земскими Брестейскими урад-
никами, а Миколаемъ Подаревскимъ, 
при бытности самого его милости пана 
воеводы Троцкого и урожоныхь пановъ 
Мальхера Каменского—стольника Бере
стейского, инстыгатора великого княз
ства Литовского, Филипа Махвица—лѣ-
сничогоБѣловѣзского и Каменецкого, а 
Матея Режанки — подстаростего Каме
нецкого, ознаймуемъ тымъ нашимъ ли
стомъ, иягъ кгды .есьмо въ року тепе
решнемъ шестьсотъ першомъ, мѣсеца 
Сентебря третего дня, чинечи досыть 
декрету короля его милости, который 
се межи мѣщаны Каменецкими, пово-
довою, съ одное, а его милостью па
номъ воеводою Троцкимъ, обжалова-
ною, съ другое стороны, сталъ, яко о 
забраные части пущиКаменецкое, у по-
вѣтѣ Берестейскокъ лежачое , отъ ко
ролев* ихъ милостей мѣсту Каменец
кому наданое и черезъ коммисаровъ 
ограничоное, мѣстцу названомъ уЛавъ, 
надъ рѣкою Льсною и Потеевымъ ста-
вомъ, которую якобы его милость панъ 
воевода Троцкій , перешедши границу 
стародавную, розными ч а с ы , черезъ 
врадника своего Чернавчицкого, С т а 
нислава Могильницкого, забрать и до 
имѣнья своего Чернавчицъ привернуть 
село Л ѣ с ь и , надъ рѣкою В е ш н е ю , на 
кгрунтѣ его королевское милости забу-
довать казать бы мѣлъ. В ъ которой 

справѣ король его милость зъ очеви-
стого мовенья сторонъ и съ привидьевъ 
узнать то рачилъ, же только въ той 
п у щ и , о которой розница идетъ, мѣ-
щане Каменецкіе вольный .врубъ по дро
ва и дерево, мѣди, не имъ, але держав
цы Каменецкому и лѣсничому Бѣло-
вѣзскому и Каменецкому, при инстик-
гатору своемъ чинить правомъ нака-
залъ; водлугъ которого декрету, поста-
новившисе вси спольне на мѣстцу пев-
номъ, отъ Каменца въ мили, переѣ-
хавши рѣку Льсну, за мостомъ, назва-
званымъ у Лавъ, гдѣ зараз* владзою су,-
довою постановившисе вси згодне пы
тали есьмо о границахъ, въ которыхъ 
бы тотъ кгрунтъ, о который споръ 
идетъ, лежати мѣлъ. Самъ же панъ 
инстыкгаторъ съ паномъ лѣсничимъ 
Бѣловѣзкимъ и подстаростимъ Каме-
нецкимъ, маючи при собѣ мѣщанъ и 
подданыхъ волосныхъ Каменецкихъ, 
осочниковъ и подданыхъ тежъ Бѣдо-
вѣзкихъ, провадили насъ-надъ рѣкою 
Льсною, ажъ до ставу Потеева, отъ 
толь черезъ болото и мшарину. черезъ 
дорогу, которая до Каменца идетъ, въ 
конец* села, названого Воля Ильиничо-
в а , въ липу, противно села стоячую, 
ажъ до болота, которое меновали Ду
бовая С м у г а , переѣхавши тое болото 
у боръ ажъ до рѣчки Вешней, меную-
чи по тыхъ мѣстцахъ копцовъ два-
надцать быть усыпаныхъ, отъ тое р ѣ -
ки Вешни у верхъ до дороги старого 
гостинца, который зъ Нового Двора 
до Каменца идетъ, тою дорогою ажъ 
до мосту, названого Лавы. И подда
ные его милости пана воеводы Троц
кого вели границу, почавши отъ то
гожъ врочища Лавъ у верхъ рѣкою 
Льсною ажъ до уштья, гдѣ рѣчна 
Вешняя въ тую рѣку Льсну упала , а 
одъ устья верху меновавого * f верх* 



рѣчкою Вешнею до гостинца старого, 
идучого зъ Нового Двора до Каменца, 
а тымъ гостинцомъ до болота Р а ш -
ненки и тожъ петы Лавъ; а тамъ, гдѣ 
подданые его королевское милости отъ 
Потеева ставу до рѣчки Вешнее че
резъ Саіугу Дубовую шли, жадное гра
ницы не признавали, повѣдаючи, ижъ 
подданые господарскіе безъ знаковъ 
кгрунтомъ его милости пана воеводы 
Троцкого мѣти хочутъ тую границу. 
Зачимъ, кгды есьмо тую границу объ-
ѣхали, далей хотечи тую справу угля-
нути и зъ обѣюхъ сторонъ прислу-
х а т ь , напервый панъ инстыктаторъ, 
выводечи , ижъ то есть властный 
кгрунтъ его королевскке- МИЛОСТИ, гдѣ 
на онъ часъ пуща была, зъ которого-яіъ 

. съ позволенья господарского мѣщане 
Каменецкіе вольный вѣздъ по дрова и 
дерево на будованье мѣли , указалъ 
привилей славное памети короля его 
милости Жикгимонта первого, подъ да
тою у Краковѣ, року тысеча пятьсотъ 
тридцать первого, мѣсеца Ноября три
надцатого дня, индикта пятого, съ под
писомъ руки его королевское милости 
и съ печатью великого князства Ли
товского , въ которомъ привилею межи 
иншими речми позволять король его 
милость рачитъ мѣщаномъ Каменец-
кимъ водлугъ данного уживанья ихъ 
дрова и дерева на будованье въ пущи 
Каменецкой брать по рѣку Вешню, 
ѣдучи до Нового Двора, зъ обѣюхъ сто
ронъ дороги, и по рѣку Б ѣ л у ю . У к а 
залъ тежъ Листъ подъ датою року 1535, 
мѣсеца Августа осьмого дня, индикта 
осьмого, годное памети пановъ Мико
лая Юрьевича Пацевича—подкоморого 
и ловчого короля его милости, старо
сты Каменецкого, Васияія Богдановича 
Чижа— конюшого дворного, державцы 
Кричовского и Кажинского, Ш и м к и 

Мацкевича — тивуна Виденского, дер
жавцы Ушпольского, Пенявского и Ра
дунского^ князя Семена Богдановича 
Одинцовича—городничого Городенского 
и ІІатея Тшпкевича—лѣсничого' Подля-
ского, которые въ томъ листѣ своемъ 
пишутъ, ижъ за росказаньемъ листов-
нымъ и устною наукою его королев
ское милости' завели мѣщаномъ Каме-
нецкимъ на дрова и на будованье пу
щи, то-есть: переѣхавши съ Каменца 
рѣку Льсну, мостомъ, дорогою великою, 
который мостъ называетсе Л а в ы , отъ 
того мосту въ право подле тоежъ рѣ-
ки Льсны у гору, 'ажъ до млына П а -
т'еева, который на рѣцѣ Льснѣ, черезъ 
мшарину до дороги, идучое зъ Воли 
пана Илиничовы до Каменца, а черезъ 
тую дорогу боромъ, менаючя пророб-
ки подданыхъ пана Илиничовыхъ, че
резъ назвищо Дубовая Смуга , отъ Д у 
бовое Смуги боромъ у лѣсъ, отъ толь 
до рѣки В е с н и , которымъ мѣстцомъ 
двѣнадцать копцовъ усыпаныхъ мено
вали; отъ тыхъ копцовъ рѣкою В е ш 
нею у гору до мосту до дороги вели
к о е , которая идетъ зъ Нового Двора 
до Каменца, тою дорогою до рѣки 
Льсны, на мостъ названый Л а в ы , въ 
которыхъ границахъ помененые Пано
ве коммисаре пущу мѣщаномъ Каме-
нецкимъ до уживанья дровъ и дерева 
на будованье завели. До того поло
жилъ потверженье тогожъ короля его 
милости, подъ датою у Вильни, року 
1536, мѣсяца Генваря двадцатого дня, 
индикта десятого, съ подписомъ руки 
господарскоо, съ печатью великого 
князства Литовского, гдѣ король его 
милость по мене ну ю пущу водлугъ листу 
коммисарского въ тыхъ границахъ M Š -
щаномъ Каменецкимъ потвержать ра
читъ; листъ тежъ короля его милости, 
тогожъ року и мѣсяца 21 дня, яко и по-
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тверженье, писаное до пана Я н а Ю р ь е 
вича Илинича, абы мѣщаномъ Каме
нецкимъ въ тую. пущу ограничоную 
ѣздить не боронилъ, ани се вступовалъ 
и ураднику своему вступовати не ка-
задъ, подъ зарукою тысечма копами гро
шей. Надъ то указалъ листъ королев-
скій, подъ датою у К р а к о в ѣ , року 1527 
мѣсеца Апрѣля 12 дня, съ подписомъ 
руки его королевское • милости, писа
ный до пановъ Я н а , Станислава и Щ а 
сного Юревичовъ Илинича, вспомина-
ючи и м ъ , ижъ отецъ ихъ забралъ 
былъ пущу Иловы господарскіе за до
рогою великою, ѣдучи съ Каменца до 
•Нового Двора , переѣхавши Вешну по 
обѣюхъ сторонахъ рачить росказуетъ 
король его милость, черезъ дворанина 
своего Патея Тишковича, тую пущу 
до Каменца привернуть и подданыхъ, 
посажоныхъ надъ рѣкою Льсною вне
сти , подъ зарукою тремя тысечми 
копъ грошей; притомъ всемъ указалъ 
выписъ съ книгъ кгродскихъ Бере
стейскихъ, подъ датою року деветьде-
сятъ второго, сознанья возного Я н а 
Остромечовского, которымъ по оповѣ-
данью мѣщане Каменецкіе передъ па
ны ревизоры, на онъ часъ до пущи j 
Вѣдовѣзское зослаными, обводили гра- j 
ницу пущи забраное и коццы роско-! 
паные. А указавши цанъ инстыкга-; 
торъ таковое цраво и привилья, домо-
вилсе, абы тотъ кгрунтъ p о грани- ! 
цахъ поменевыхъ на сторону его ко
ролевское милости нрисужонъ былъ, j 
зоставуючи собѣ и дадец мовенье и ! 
поводъ права по выслуханью отпорное 
стороны. Н а которую справу при са-
момъ его милости пану воеводѣ Троц-
комъ панъ Ю р е й Задивака, выводе-
чи, же тотъ кгрунтъ, въ границахъ 
помененый, властность его милости 
пана воеводы до имѣнья Деменицкого, 

въ повѣтѣ Берестейскомъ лежачого, 
которое именье его милости отъ пана 
Ю р ь я Илинича досталосе, належитъ, 
повѣдилъ, ижъ тое ограниченье, кото
рое отъ пана инстикгатора на письмѣ 
показовано было и на которомъ по-
твержденье короля его милости Жикги
монта Ф у н д у е т ъ се, ничого унять мает
ности шляхетское не могло и не мо
жетъ, бо я к о прошоно, такъ дано и 
границу въ небытности дѣдича въ его 
маетности дѣлано; про то т о т ъ листъ 
коммисарскій ничого на помочи въ той 
справѣ быть не. можетъ, бо панове 
коммисаре на о н ъ часъ а н и самого 
дѣдича, а н и сусѣдъ околичныхъ не об_ 
вѣстили, который т о т ъ кгрунтъ ажъ 
до помененыхъ Дыменичъ належадъ, 
a мѣщане Каменецкіе свовольне вде-
ралисе. Указалъ позовъ о т ъ Жикгимон
та короля въ року 1528, мѣсяца Іюля 
тридцать первого дня, индикта шосто-
го, подстаростича Берестейского п а н а 
Я н а Юрьевича Ильинича на жадобу 
Патея Тишковича — лѣсничого Подля-
ского, въ которомъ позвѣ пишетъ, ижъ 
за даньемъ справы пана Потея , выда
но позовъ до п а н а Ильинича о всту-
пованье черезъ него въ оступы Вѣло-
вѣзскіе и о починенье въ нихъ шкоды; 
а за тымъ позвомъ, кгды коммиеары 
отъ короля его милости зоеланы быдц, 
а за отъѣханьемъ першимъ цаща П о 
тея, на онъ часъ лѣсничого, ничого 
справить не могли,» аде цанъ йдъиг. 
ничъ предъсе передъ ними границу 
кгрунту своего въ тыхъ границахъ, 
о што теперь споръ идетъ, выводилъ 
и оказовалъ. Покладалъ тежъ невные 
листы короля его милости, самому па
ну Ильиничу и малжонцѣ его по немъ 
съ канцеляріи господарское даваные ж* 
листы снадные, яко пану Патею панъ 
Ильииичъ берегу своего на рѣцѣ Мщ&Щ; 
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для засыпанья ставу позволил*-, а че
резъ листы свое его королевской ми
лости пана Патея упоминал* и заруку 
клалъ, абы памяталъ на угоду, а крив
ды и вступованья въ кгрунты за рѣ-
кою Льсною не чинилъ. Ш т о все ука
завши панъ Залевака листами гоепо-
дарскими, далей поступуючи, поло
жилъ привилей славное памети коро
ля его милости Александра, подъ да
тою року семьтыеечного, которымъ 
привильемъ даетъ дворянину своему 
ОлиФеру Яковлевичу отмѣною за имѣ-
нье его подъ Олонимомъ, въ повѣтѣ 
Каменецкомъ село Деменичи, зо всими 
уходами, принадлежностями и подда
ными. Тотъ ОлиФеръ 1516, за позво
леньем* короля его милости Жикги
монта продалъ тую маетность, меную-
чи и остров* надъ рѣкою Льсною, на 
которомъ былъ почалъ дворецъ будо-
вать, двѣ мили отъ Деменичъ, што и 
король его милость въ томъ же року 
привильемъ своимъ пану Пльиничу то 
потвердилъ. Т у ю всю справу привилья 
указавши, мовилъ, ижъ передъ датою 
тыхъ всихъ листовъ, отъ пана инстик-
гатора покладаныхъ, урослъ привилей 
короля его милости Александра, даный 
нану ОлиФерови, на тую маетность. 
Сталасе потомъ на томъ имѣныо Де
меничъ продажа пану Пльиничу и по
тверженье короля его милости Жикги
монта, гдѣ и остров*, на которомъ дво
рецъ былъ почалъ будовать над* рѣ-
кою Льсною, вспоминает*, потомъ 
сталъ се позовъ по пана Ильииича 
коммисіи и иншіе листы. Указалъ теягъ 
ревизію справы пана Беняша Волови-
ча, подъ датою року петьдесятъ вто
рого, мѣсеца Генваря двадцать шесто
го дня, который за росказаньемъ ко
роля его милости будучи ревизором* 
до староства Каменецкого, аамокъ, м ѣ -

сто и штоколвекъ до того належало, 
списалъ. Для чого на онъ часъ мѣщане 
Каменецкіе съ правомъ своимъ, добре 
передъ тою ревизіеіо выданымъ, альбо 
держаньемъ того острову не .озвалисе; 
отъ коль-де се то значитъ то, на шту
ку якую учинили, або привилья и спра
вы свое, которыми теперь вѣчность 
его милости пана воеводину и деря;анье 
того кгрунту борить хочутъ, утаили. 
А ижъ дей его королевская милость 
подлугъ права и статуту земского ар
тыкулу двадцатого зъ роздѣлу первого 
однымъ правомъ зъ шляхтою судитьсе 
обѣцуетъ, прото таковое право маючи 
его милость панъ воевода на тую мает
ность, отъ пана Ильинича собѣ запи-
саную, не одну давность земскую за-
держалъ. И подавал* артыкулъ вторый 
и сорокъ третій зъ роздѣлу третего, 
артыкулъ двадцать четвертый зъ роз-
дѣлу первого: над* то бралъ собѣ на 
помочь преппсъ, менуючи съ при
вил ыо короля его милости Александра, 
подъ датою въ Мельнику, року 1529, 
гдѣ король его милость съ шляхтою о 
маетность и о давность подъ одно пра
во подлег* I I давность короля его ми
лости противку шляхтичу ровная. При
чем* всем* просил* панъ Залевака, 
абы его милость панъ воевода Троц-
к ій , при помененомъ кгрунтѣ, яко 
властности захован* быдъ. Панъ ин-
стикгаторъ новѣдилъ на то: ижъ за 
нозвомъ и коммиссіею ничого се не ста
ло и если о тотъ кгрунтъ, о который 
теперь спор* идетъ, альбо не была 
справа, не вспоминает*, угода тежъ па
на Ильиничова съ паномъ Патеемъ, 
до тое справы не належит* и што се 
указало листовъ, то все приватные, а 
въ правѣ ОдиФеровымъ Деменичи его 
королевски милость даетъ, а ОлиФеръ 
продаючи вспоминает* вольварокъ двѣ 



мили отъ Демеиичъ, о который теперь 
никакое трудности его милость панъ 
воевода не маетъ; давность тежъ его 
королевское милости зъ шляхтичомъ о 
добра свои ити не можетъ. А што ме-
нуетъ короля его милости Александра 
въ Мельнику право, нехай не голою 
картою показуетъ, есть декретовъ сей-
мовыхъ и задворныхъ не мало, кото
рыми зъ шляхтою была о добра спра
ва, гдѣ ихъ давность земская не вспо-
могла; домовялъ се абы по указанью 
черезъ него таковый тотъ кгрунтъ до 
столу его королевское милости прису-
жонъ былъ. Панъ Заливака на правѣ, 
на держанью давномъ и уживанью то
го кгрунту и артыкулахъ сперва по-
даныхъ Фундуючисе, просилъ, абы при 
его милости пану воеводѣ зоставенъ 
былъ. Панъ инстикгаторъ, при пер-
шихъ оборонахъ стоячи и далей бралъ 
се доводу. А ижъ се было спознидо, мы 
коммиссаре вси згодне отложили есьмо 
тую справу до завтрея. Якожъ на зав 7 

трее, дня четвертого мѣсеца Сентября, 
тамъ же у Лавъ, кгды се передъ нами 
всими обѣдвѣ сторонѣ постан овили ліанъ 
инстикгаторъ, будучи готовъ доводить, 
домовялсе, абы свѣдковс елуханы бы
ли, а панъ Заливака, боронечи того, 
мовилъ: же его милость панъ воевода 
вѣчнымъ паномъ и дѣдичомъ Деменичъ 
я того кгрунту есть, на который съ 
першого нривилья короля его милости 
выданы суть, а водлугъ права зъ роз-
дѣлу семого, артыкулу тринадцатого, 
гдѣ мовитъ: если бы при давности зем
ской сторона позваная якійкольвекъ 
доводъ лиетовный показала, тогды и 
безъ присеги обжалованые при дер
жанью своемъ давномъ вольны будутъ. 
Свѣтки тежъ если бы отъ паца инстик-
гатора поданые елуханы быть мѣли и 
на томъ бы се уближенье его милости 

пану воеводѣ дѣяло; вѣдь-же свѣдки 
маютъ быти люди сторонные, не под
даные староствъ и лѣсництвъ его ко
ролевское милости, бо кгды се вжо его 
королевская милость акторомъ тое спра
вы сталъ, подданые его королевское 
милости свѣдчити не могутъ, и подалъ 
артыкулъ семьдесятъ осьмый зъ роз-
дѣлу четвертого. А надъ то дей, хочь 
надъ право отъ его милости пана во
еводы свѣткове людей старыхъ чужо-
панцовъ, которые вѣдомы, ижъ то вла-
сный кгрунтъ его милести пана воево-
дины, колько ихъ потреба будетъ ста-
вити готовъ. Панъ инстикгаторъ, по
давши свѣдковъ реестръ, повѣдилъ: ижъ 
вси поддаными его королевское мило
сти суть и его королевское милости 
не собѣ, але рѣчи-посполитой, тотъ 
кгрунтъ выиграти хочетъ, прото под
даные короля его милости свѣдчити 
могутъ. А по долгихъ мовеньяхъ, ижъ 
зъ обѣюхъ сторонъ для певное вѣдо-
мости, казали есьмо свѣдки ставити 
каждой сторонѣ по осьмнадцати свѣд-
ковъ. Напервей кгды постановлены пе
редъ насъ были, будучи напомнены име-
немъ Божимъ, абы не обраиіаючи ду
ши своее то иовѣдили, што власная 
правда за пытаньемъ свѣдковъ отъ па
на инстикгатора подданыхъ зъ лѣсНиц-
тва Бѣловѣзского осочниковъ изъ Веш
нее, державы его милости пана маршал-
ка великого, кождого зъ нихъ по одно
му; все осьмнадцать сознали у въ одно 
слово: же то кгрунтъ его королевское 
милости, почевши отъ Лавъ до Поте-
евого ставу, отъ толь черезъ мшарину 
у липу, которая надъ селомъ стоитъ 
у Дубовую Смугу , на великій Камень, 
боромъ у рѣку Вешнюю, a рѣкою Веш
нею до дороги старого гостинца, тою 
дорогою ажъ до мосту, названого Ла
вы. Потомъ, кгды пытаны были сто-
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роны его милости пана воеводы Троц
кого подданые, такъ стану шляхецко-
го, яко и чужопанскіе люди, свѣдки, 
также осьмнадцать по одному, вси згод
не сознали: ижъ тотъ кгрунтъ, о ко
торый споръ идетъ, власный Ильини-
човскій, который се досталъ Ильиничу 
отъ ОлиФера, а то есть почавши отъ 
Патеева ставу, до Лядского ставу, до 
Лавъ, а отъ Лавъ до Рашенки, до мо-
стища до рѣки Вешни, a рѣкою Веш
нею у рѣку Льсну, на которой тые 
ставы вышейпомененые заняты суть. 
А отъ Ильинича ажъ до сего часу панъ 
Радивилъ дей Чарновчицкій панъ въ 
держаныо своемъ есть. А по выслуха-
нью свѣдковъ стороны обѣдвѣ отъ тыхъ i 
же свѣдковъ до присеги, водлугъ пра
ва, съ котороежъ кольвекъ стороны при-
повѣдали и на узнанье наше тую спра
ву пустили. Мы коммиссары, зъ обѣюхъ 
сторонъ вси згодне выслухавши доета-
точне доводовъ вышейпомененыхъ, пе
редъ нами показованныхъ и поклада-
ныхъ, огледавши границы и не бачечи 
тамъ никакихъ копцовъ, на которое 
оповѣданье, коли были роскопаны, вы
шей се поменило, только знаки мѣстцъ 
подданые его королевское милости ме
новали повѣдаючи, юкъ тутъ копцы 
были; въ которой той справѣ бачечи 
зъ обудву сторонъ права, привилья и 
листы господарскіе, за которыми сто

роны того кгрунту въ границахъ по-
мененыхъ домагалисе, быть здоровые, 
ни въ чомъ не подозрѣные, не могучи 
отъ нихъ розеудку дѣлить, съ тое то 
причины, же о привильяхъ господар-
скихъ намъ розознавать не належитъ, 
хотяжъ свѣдки зъ обу сторонъ стави
ли, а тые свѣдки обои до присеги се 
брали. С ъ тыхъпричинъ, не наказуючи 
ни одной сторонѣ выконанья остатне
го доводу, первей на узнанье приви-
льевъ, яко Фундаменту въ той справѣ, 
до его королевское милости, яко зверх-
него иана, отсылаемъ и рокъ за симъ 
декретомъ нашимъ передъ его коро
левскою милостью складаемъ становити-
се и роеправы пильновать тамъ, гдѣ 
его королевская милость на тотъ часъ 
быть рачитъ, если въ Коронѣ Поль
ской, за недѣль осьмь, а если у веди-
комъ князствѣ Литовскомъ—зачотыри 
недѣлп. Якожъ чинечи досыть воли и 
росказанью его королевское милости 
тотъ кгрунтъ вымалевати велѣвши съ 
подписаньемъ рукъ нашихъ до его ко-, 
ролевское милости отсылаемъ. Кото
рая вся справа яко се передъ нами то
чила, дали есьмо сесь актъ нашъ ком-
миссарскій, съ печатьми и съ подписа-
ми рукъ нашихъ на обѣ сторонѣ. П и 
санъ у Лавъ, року 1601, мѣсеца Сен-
тебря 6 дня. 

28* 
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1062 г. 
Изъ книги за 1597—1609 г., стр. 222—2 28. 

12. Коммйссарекое опредѣденіе по спорному дѣлу о звмлѣ, называемой Островом*, 
между Троцким* воеводою Николаем* Радивиломъ иКаменѳцкими мѣщанами. 

З а листы комиеейными и розказа-
ньемъ короля его милости Жикгимонта 
третьего, зъ ласки Божое короля поль
ского, и проч., мы комисары Левъ С а -
пѣга—канцдеръ великого князства Ли
товского, староста Сломинскій, Пар-
навскій и Мошловскій, Янъ Шуйскій— 
подкоморій Береетейекій; а съ сторо-
роны князя его милости на Олыцѣ и 
Несвѣжу, граби на Шидловцу и Миру 
ясне вельможного пана Миколая Кри-
штоФа Радивила—воеводы Троцкого, 
Федоръ Патей—судья и Левъ Патей— 
писаръ, врадники земскіе воеводства 
Берестейского, ознаймуемъ, што пер-
во сего не однокроть были споры и 
выноніоны комисіи за жалобою мѣщанъ 
Каменецкихъ противъ княжати его ми
лости пану воеводѣ Троцкому о кгрун
ты земленые Остров* надъ рѣкою 
Льсною, которого мѣщанове Каменецкіе 
доходили подъ княжатемъ его милостью 
паномъ воеводою Троцкимъ, менуючи 
его быти забранымъ ку имѣнью его 
милости Деменичохъ. Н а который 
Островъ въ року прошлом* 1598, мѣся-
ца Сентября 28 дня, панове геомитро-
ве выѣждчали и зъ обѣюхъ сторонъ 
доводовъ и выводов* слухали, а на 
уваженье дѣпшости права на розсудокъ 
короля его милости одослали; гдѣ его 
королевская милость, уваживши, ижъ 
водле привилею отъ мѣщанъ Каменец
кихъ указованого не мѣщаномъ, аде 
инстыкгаторови, яко о добра его коро
левской милости чинити належало, зно

ву на тую справу комисаровъ въ року 
прошломъ 1601 на тотъ же кгрунтъ 
Островъ надъ рѣкою Льсною высылати 
рачилъ, на которомъ зъѣхавши вель
можный панъ Григорій Война—каш-
телянъ Берестейскій и его милость 
панъ Троянъ Воловичъ — подскарбій 
надворный и писаръ великого князства 
Литовского, ТивунъПоюрскій,лѣсничій 
Кринскій, Кухницкій и Одельскій, и 
панъ Василей Букраба—хоружій Бере-
стейскій; а зъ стороны княжати его 
милость пана воеводы Троцкого, ихъ 
милость панъ Василей Зенковичъ—мар
шалов* его королевской милости, судья 
земскій Новгородскій, и мы Федоръ— 
судья и Левъ—писаръ Патеевы, врадни-
земскіе Берестейскіе, и панъ Миколай 
Подаревскій, доводовъ и выводов*, ли
стовъ, привилеевъ, зъ обѣюхъ сторонъ 
покдаданыхъ и объясненыхъ, слухали 
и тую всю справу, недостатку вырозу-
мѣвши и списавши, сами не кончечи ее, 
на розсудокъ его королевской милости 
одослали. А его королевская милость 
съ паны радами великого князства Ли
товского так* съ тогоодоеланья коми-
сарского, яко тежь съ споровъ, обо-
ронъ и мовенья обѣюхъ сторонъ пе
ред* его королевскою милостью вно-
шоныхъ, тое справы прослухавши и 
добре ее зрозумѣвши лѣпшость права 
узнать и тотъ Островъ надъ рѣкою 
Льсною зъ седы—Рѣчицою и Лѣсками, 
въ томъ же Островѣ здавна засажо-
ными, декретом* своимъ княжати его 
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милости пану воеводѣ Троцкому при-
судити и на достаточное ограниченье 
насъ комисаровъ назначити и зослати 
рачилъ, яко о томъ ширей и достато
чней декретъ короля его милости въ 
собѣ обмовляетъ. А такъ мы, я Левъ 
Сапѣга—канцлеръ великого князства 
литовского и Я н ъ Шуйскій—подкомо-
рій Берестейскій, а зъ стороны кня-
жати его милости—я Федоръ Потей— 
судья и я Левъ Потей—писаръ, вра-
дники земскіе Берестейскіе, коммиссаре, 
чинечи досыть розказаныо его коро
левское милости и зложивши певный 
часъ, то-есть на день четырнадцатый 
мѣсеца Сентября, въ року нынѣшнемъ 
1602, на тотъ Островъ помененый, о 
который спершого зъѣхали есьмо, ко
торый то Островъ водле выводу одъ 
княжати его милости пана воеводы 
Троцкого черезъ свѣтки. сусѣды ошь 
личные, которые и передъ тымъ не 
пооднокротно въ комисіяхъ свѣдецтвомъ 
своимъ заводили, при бытности его 
милости пана Филипа Махвица—лѣсни-
чого его королевское милости Каменец
кого и Бѣловѣзского и осочниковъ, 
сторожовъ пущи Каменецкое, такъ 
есьмо тотъ Островъ его милости па- j 
ну воеводѣ .Троцкому .до имѣнья его! 
милости Деменичъ отъ кгрунтовъ его i 
королевское милости и мѣста Каменец- \ 
кого одграничили, копцами сухимъ пу-
темъ засыпали и тую справу окончили, 
то-есть, почавши тую границу провади- : 
ти тыми врочищами, яко меновите 
ножей описано: напервей одъ рѣки 
Льсны, ддѣ надъ рѣкою копецъ перв-

шій нарожный усыпаный есть, про-
стымъ трибомъ ажъ до урочища Мша-
рины, названое Рашенскій, и до гостин
ца дороги старое, съ Каменца до ново
го Двора лежачее, зоставуючи по лѣ-
вой руцѣ кгрунты короля его милости, 
а по правой руцѣ кгрунты княжати 
его милости пана воеводы Троцкого. 
Натомътрибѣ копцовъ усыпано шесть, 
а семый нарожный, при самой дорозѣ, 
гостинцу старомъ граничномъ; а тою 
дорогою, гостинцомъ старымъ, идучи 
ажъ до рѣки Вешнее копцовъ усыпано 
двадцеть два, а оденъ одъ другого въ 
шести шнуровъ мѣрничихъ, также зо
ставуючи по лѣвой руцѣ кгрунты ко
роля его милости, а по правѣ кгрунты 
княжати его милости, тою рѣчкою Ве
шнею нортомъ самымъ до рѣки Льсны, 
a рѣкою Льсною до ставу его милости 
пана воеводы Троцкого, а одъ ставу 
его милости до ставу пана Патеево-
го, одъ ставу пана Потеевого рѣкою 
Льсною ажъ до копца петы граничное 
надъ рѣкою Льсною усьшаного, одъ 
которого се граница вести почела. А 
ограничивши копцами, границъ поно
вивши и во всемъ досыть декретови 
короля его милости учинивши, дали 
есьмо княжати его милости пану вое-
водѣ Троцкому сесь нашъ листъ коми-
сарскій подъ нашими печатьми и съ 
подписи рукъ своихъ, ознаймуючи то 
его королевское милости, пану нашому 
милостивому, для стверженья тое спра
вы. Цисанъ на томъ Островѣ въ селѣ 
Рѣчицы, лѣта Божого Нароженья 1602, 
мѣсеца Сентебря 14 дня. 

ш 
• В 
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Шзъ КНИГЕ за 1597—1609 г., стр. 227—236. 

13. Подвсшорское опредѣденіе по спорному дѣлу о владѣніи рѣкою Кроною 
между Дрогицкою хоружиною и Горбовскини. 

Лѣта Божого Нарожёнья 1603, м ѣ -
сеца Марта 10 дня. 

Передомною Яномъ Шуйскимъ—под-
коморимъ Верестейскймъ, задекретомъ 
головнымъ трибунальскимъ въ року 
прошломъ 1602 выданымъ и за позвомъ 
моимъ подкоморскимъ постановившиее 
очевисто нарѣцѣ Крснѣ, въповѣтѣ Б е 
рестейскомъ лежачей, земяне повѣту 
Берестейского панъ КриштоФЪ Якубо 
вичъ Мложевскій, панъ Андрей Яно 
вичъ и панъ Прецлавъ Андреевичъ Гор 
бовскіе, сторона поводовая, съ позву 
моего, жаловали на пани ЗоФею Оль-
брихтовну съ Кавечина Яновую Мок-
гильницкую—хоружиную Дорогицкую 
и Мѣльницкую о томъ, штожъ дей ко
торая рѣка, названая Крена, граничить 
имѣнье пани хоружиное Воскрыничи 
зъ имѣньемъ ихъ Горбов омъ, почавши 
отъ урочища Кокота и такъ въдолжъ 
рѣкою мимо дворъ Воскрыницкихъ и 
млыны на той рѣцѣ стоячіе, ажъ до 
урочища Перекопа, противко границы 
пана Станислава Садовского и по тыхъ 
дей мѣстцахъ, яко се вышей помени-
ло на той рѣцѣ суть озера, тони и 
затоки, гожые до ловенья рыбъ вше-
дякимъ начиньемъ водянымъ; то пакъ 
дей въ року прошломъ 1591, мѣееца 
Марца 13 дня, небощикъ панъ Мокгидь-
ницкій —малжонокъ тое пани Мокгиль-
ницкое, хоружиное Дорогицкое, нѣтъ 
вѣдома для которой причины, ихъ участ-
никовъ Горбовскихъ съ половицы тое 
рѣки Крены, кгрунту водяного, отъ 

имѣнья ихъ Горбова спокойного дер
жанья и уживанья кгвалтовне выбилъ 
и ловенья рыбъ и уживанья вшелякихъ 
пожитковъ въ той рѣцѣ, яко спольной 
граничной, надъ право ихъ дѣдичное и 
посполитое имъ заборонилъ, о которое 
кгвалтовное выбитье небощикъ Янъ 
Мокгильницкій не росправившисе, зъ 
ними зъеего свѣта смертью зшелъ. П о 
которой смерти тая пани хоружиная, 
зоставившисе на имѣнью Воскрыни-
чахъ и съ участникомъ . Горбовекимъ 
тое рѣки звышъ менованое уживанья, 
такяге яко и малжонокъ ее, заборони
ла, о што они участники Горбовскіе 
учинивши поступокъ правный, ее пани 
Мокгильницкую о тую рѣку по коль-
кокротъ позывали до суду земского Б е 
рестейского; нижди судъ земскій, для 
никоторыхъ обмовъ ее, вольную ее одъ 
тыхъ позвовъ учпнилъ. Зачймъ они 
участники Горбовскіе, занехавши по
ступку правного зъ нею зачатого, по
звали были позвомъ земекиѵъ Вере
стейскймъ панну Е в у Яновну Мокгиль
ницкую, потомка небощика Я н а Мок-
гильницкого, и оную самую пани хо
ружиную, яко опекунку ее до зачатое 
справы зъ небощикомъ Яномъ Мок-
гильницкимъ, отцемъ ее панны Е в ы , о 
выбитье спокойного держанья тое рѣ-
ки Крены, которое се имъ стало въ 
року прошломъ 1591, мѣсеца Марца 
тринадцотого дня. З а которымъ позвомъ 
судъ земскій за доводами нѣкоторыми 
ихъ участниковъ Горбовскихъ тую р ѣ -



ку Крену имъ Горбовскимъ присудив
ши, на имѣнью панны Е в ы Яновны 
Мокгильницкое Воскриничахъ кгвалту 
двадцать копъ грошей, а шкодъ тысе-
чу копъ грошей литовскихъ, за. присе-
гою ихъ Горбовскихъ, всказалъ; одъ 
которого декрету умоцованый панны 
Е в ы и ее пани хоружиное, яко опе-
кунки, чинечи нѣкоторые обмовы, под-
носилъ апеляцію до суду головного три-
бунальского. Зачимъ, кгды судъ зем-
скій Берестейскій тое апеляціи не до
ну стилъ, тая пани Мокгильницкая име-
немъ своимъ и именемъ тое цорки своее 
панны Е в ы , яко онекунка ее, позвала 
была о недопущенье апеляціи судъ зем-
скій Берестейскій и ихъ участниковъ 
Горбовскихъ ку прислуханью тое спра
вы передъ судъ головный трибунадь-
скій; за которыми позвы, кгды въ ро
ку прошломъ 1602, мѣсеца Августа пер
вого дня, у Вильни тая справа сужона 
была, тогды судъ головный трибуналь-
скій, узнавши быть промолчанье давно
сти кгвалту и шкодъ черезъ небощи
ка нана Я н а Мокгильницкого удѣлано-
го, потомка его панну Еву Мокгиль-
ницкую и ея опекунку одъ тыхъ шкодъ 
и кгвалту вольную учинивши, а ихъ 
участниковъ Горбовскихъ водлугъ за
чатое енравы зъ нею самою пани хо-
ружиною о тую рѣку.Крену до враду 
моего подкоморского правне чинити 
одослалъ. И маючи они участники Гор-
бовскіе въ томъ отъ нее великую крив
ду и шкоду, которыхъ шкодъ въ неу-
живаныо тое рѣки отъ часу того, яко j 
имъ по смерти малжонка своего пана 
уживанья заборонила, менили собѣ быть 
на тысечу копъ грошей литовскихъ, о 
што все такъ и тую рѣку, яко и о ио-
мененые шкоды очевисто у права суду 
моего подкоморского мовити хотечи, 
доводили; того позву положенье выпи-

сомъ съ книгъ кгродскихъ Берестей
скихъ на день нынѣшній въ датѣ вы
шей писаной недѣль за шесть року при-
палого поданья того позву на имѣнью 
Воскрыничахъ въ року нынѣшнемъ 1603, 
мѣсеца Генваря 26 дня, черезъ возного 
Станислава Доленкговского давали сто
роны своее позваное пани хоружиную 
Дорогицкую черезъ тогожъ возного До
ленкговского приволывать ку праву. 
Н а которое приволыванье озвавшисе 
сама пани хоружиная очевисто въ той 
справѣ залецила моць зуполную прія-
телеви умоцованому своему пану А р 
нольду Выриковскому — дворянину его 
королевской милости. И мовилъ тотъ 
умоцованый, ижъ дей въ томъ позвѣ 
при нихъ панохъ Горбовскихъ позы-
ваетъ и пани Ганна Миколаевна Гор-
бовская Станиславовая Ерузальская зъ 
малжонкомъ и опекуномъ своимъ па
номъ Станиславомъ Ерузальскимъ; а 
ижъ позвавши сами се не становятъ, а 
суть участниками Горбовскими, прото 
безъ нихъ пани хоружиная зъ дочкою 
своею ему, пану Мложевскому и паномъ 
Горбовскимъ на позовъ отказовать не 
повинна, водле артикулу семьдесятого 
роздѣлу четвертого, овшемъ ижъ се 
не становятъ, абы на упадъ въ речи 
водле артикулу сорокъ второго роздѣ-
лу четвертого и артикулу пятого въ 
роздѣдѣ девятомъ домовлялся, абы зда-
ны были. Н а што панъ КриштоФЪ 
Мложевскій самъ отъ себе и отъ всѣхъ 
участниковъ своихъ, при немъ стоя-
чихъ, подалъ: если се Ерузальская зъ 
малжонкомъ своимъ не становитъ, то 
не имъ, але онымъ шкодитъ, въ чомъ 
собѣ сторона иозваная вехай водле тыхъ 
артикуловъ иодаваныхъ поступуетъ, а 
на жадобу ихъ отказъ чинитъ, они о 
нихъ хотя зъ ними въ позвехъ стоятъ 
сішломъ ничого вѣдатк не хочутъ ж 



— 224 — 

были разъ, другій и третій приволы-
ваны, которые не только сами не стали, 
але о собѣ и жадное вѣдомости сторо-
нѣ и мнѣ подкоморому не учинили: про-
то съ тыхъ причинъ за домовеньемъ 
стороны отпоровое тую паню Ерузаль-
скую и малжонка ее водле права арти-
куловъ помененыхъ, ижъ позвавши са
ми не стали, на упадъ въ речи здав-
ш и на жалобу пановъ участниковъ ей 
милости паней хоружиной отповѣдати 
наказаломъ. Затымъ панъ Арнольдъ 
Выриковскій домовлялсе, абы панове 
Горбовскіе, ижъ половица рѣки Крены, 
почавши одъ урочища Кокота мимо 
дворъ и млыны Воскрыницкіе ажъ до 
урочища Перекопа, яко въ позвѣ сво
емъ помениди и належатъ до Горбова, 
а панъ КриштоФЪ Млажевскій мовилъ, 
ижъ то рѣка Крена зъ давныхъ ча-
совъ въ посессіи предковъ пановъ Гор
бовскихъ и ихъ была, такожъ черезъ 
небожчика пана Я н а Мокгильницкого 
малжонка тое пани Мокгильницкое въ 
половицы своей тое рѣки суть выби
ты съ спокойного держанья, на што 
показовалъ оповѣданье выписомъ съ 
книгъ кгродскихъ Берестейскихъ, да
тою року деветдесятъ первого, мѣсеца 
Марта 15 дня, и редяцію возного съ 
тыхъ же книгъ кгродскихъ въ датѣ 
тогожъ року и мѣсеца Марта 22 дня 
огледаньяповолоченья тоней свѣжо на 
рѣцѣ К р с н ѣ ; дотого положилъ компро-
мисъ также выписомъ съ книгъ кгрод
скихъ Берестейскихъ въ датѣ тогожъ 
року и мѣсеца Мая 4 дня межи небож-
чикомъ Яномъ Мокгильницкимъ а ме
жи ними, участниками Горбовскими зе-
зволенья се межи ними, же мѣли по 
дву пріятель на тую рѣку вывести, а 
што бы они на которую сторону вы-
налезкомъ и розеудкомъ своимъ вы-
нашли, на томъ перестать нождый зъ 

нихъ мѣлъ, чому се за смертью того 
небожчика Мокгильницкого досыть не 
стало. К у тому покладалъ декретъ три-
бунальскій въ датѣ року 1602, мѣсеца 
Августа первого дня, въ которомъ ми-* 
нувши дѣдичку панну Е в у зъ нею па
ни Мокгильницкую о тую рѣку чини
ти переде мною подкоморимъ не хочетъ 
ли наказано, яко то о то чинить те
перь и оное половицы мѣти хочутъ, 
бо што се сторона домагаеть, абы есь
мо показали, для чего се отъ Кокота 
до Перекопа домагаемъ рѣки и если въ 
той рѣцѣ Горбовскіе што коли мѣли; 
теды на то покладалъ листъ короля 
его милости Александра на паперѣ пи
санный, только съ печатью на кусто
дой, датою зъ Мѣльника, мѣсеца Ноября 
4 дня, индикта пятого, безъ подпису, 
до намѣстника Берестейского пана Ста
нислава Михайловича Петковича и до 
иншихъ писаный и на потверженье то
го листу черезъ короля его милость 
Жикгимонта, также только за печатью, 
безъподпису, писаный съ Берестья, въ 
мѣсецу Маю 14 дня, индикта одинадцато-
го, до пана Виденского, старосты Бере
стейского, князя Александра Юрьевича, 
гдѣ описуетъ: ижъ.король его милость 
Александеръ за чолобитьемъ Я н а Гор-
бовского, предка ихъ, греблю до бере
га своего Воскриницкого нрисыпати и 
млынъ поставити позволилъ, ижъ дей 
король его милость одинъ берегъ свой, 
a другій нашимъ признаваетъ, одъ-
коль ся дей значитъ, ижъ рѣка Крена 
по половицы отъ берега Воскриницко
го до Воскриничъ, а изъ берега Горбов-
ского до Горбова надежитъ. И подавши 
артикулъ двадцатый зъ роздѣлу девя
того, хотечи того свѣдками водле пра
ва доводити, ижъ тая половица рѣки 
Крены при кгрунтѣ Горбовсномъ имъ 
участникомъГорбовскимъпринадѳжитъ* 



Н а што панъ Выриковскій повѣдилъ, 
ижъ тые листы королевскіё, которые 
панъ Мложевскій показуетъ, у него 
суть вонтпливые, а то съ тое причи
ны: наперодъ, ижъ суть безъ подпису 
не только короля его милости, але и 
писарского и не суть знать нигдѣ ак-
.тикованы. До того король его милость 
Александръ и Жикгимонтъ до старостъ 
Берестейскихъ пишетъ ознаймуючи, 
ижъ Я н у Горбовскому кгреблю къ сво
ему берегу Боскриницкому приткнути 
и млынъ поставити позволяетъ, абы 
панъ староста Берестейскіи за тыми 
листы въ то пана Я н а Горбовскаго уве-
зати мѣлъ, того сторона не показуетъ. 
Зачимъ не только абы за такими вонт-
пливыми листы до половицы рѣки Крены 
прійти мѣлъ, але и млынъ на той рѣ-
цѣ Воскриницкой постановленный, слу-
шне до Воскриничъ належать бы мѣлъ. 
А на остатокъ, хотябы такъ было, же
бы тые листы за слушные узнаны бы
ли, чого онъ не признавалъ, теды пред-
се за ними до чого се берутъ, прійти 
не могутъ; а то для того, ижъ въ нихъ 
о рѣцѣ Крснѣ, абы имъ належати мѣ-
ла, ніякое взмѣнки не маешь, только 
ижъ греблю до берега Воскриницкого 
приткнути позволяетъ, для которое гре
бли рѣки зъ вѣковъ до Воскриничъ на-
лежачое собѣ иривлащати не могутъ. 
Н а то панъ Мложевскій мовилъ: што 
листомъ короля его милости вонтпли-
вость задаетъ мовечи, же ихъ не машь j 
нигдѣ актикованыхъ, ани подпису въ 
нихъ не машь, теды то подобно въ тотъ I 
часъ и такъ давно мало метрикъ было, 
а тежъ королей ихъ милость, ани ниса-
ровъ кгродскихъ немогъ нихто учити, 
яко выдано съ канцеляріи, такъ о то 
затымъ держатъ. А къ тому хотя бы j 
тежъ и тыхъ листовъ гродскихъ не! 
было отъ давнего часу, водле артикулу 

второго и пятого въ роздѣл^ .третемъ, 
слушне при дераганью каждый з о стать 
бы могъ; але онъ листами се господар-
скими щититъ, и за ними яко млынъ 
держитъ, такъ и въ рѣцѣ держанья мѣ-
ти, яко перво держали съ предками 
своими допирается. А панъ Выриков-
скій мовилъ, ижъ бы се то ясне пока
зало, теды яко заразъ наперодъ за да-
ниною отъ короля его милости Ж и к 
гимонта пану Ильиничу Воскриничъ 
въ року 1509, такъ и потомъ же тая 
рѣка завжды до Воскриничъ належала 
и теперь належитъ. Покладалъ листъ 
комисаровъ отъ короля его милости Жик
гимонта на розграниченье рѣки Крены, 
бобровыхъ гоновъ, озеръ и сѣножатей 
межи паномъ Юрьемъ Ивановичемъ 
Ильиннчомъ—старостоюБерестейскимъ, 
держачимъ на тотъ часъ имѣнья Вос
криничъ, а межи паномъ Мартиномъ, 
Богушомъ и Мацкомъ Заранковичи Гор-
бовскими, держачими имѣнья Горбова, 
зосланыхъ подъ датою року 1520, м ѣ -
сеца Марта 10 дня, индикта 4. въ ко
торомъ описуетъ, ижъ тые панове За 
ранковичи передъ ними комисарми на 
томъ и присегу учинили, ижъ почав
ши отъ урочища Быстрца, въ поперокъ 
рѣки идучи, внизъ рѣкою ку Горбову, 
то вся рѣка зъ обѣма берегами, зъ озе-
ры, потоки, зъ бобровыми гоны и зо 
всимъ до Горбова належитъ; а отъ то
гожъ Быстрца идучи на гору рѣкою 
къ селу Воскриничомъ, также вся р ѣ -
ка зъ обѣма береги, зъ озеры, зъ за
токи, зъ бобровыми гоны и зо всимъ 
до Воскриничъ належитъ; гдѣ еслибы 
што мѣло предкови ихъ Горбовскихъ 
належати, не занехали бы того помене-
ные Заранковичи Горбовекіе комиса-
ро.мъ объявити, бо если речи меньшое, 
сѣножати Блажковекое, ижъ до Вос
криничъ належитъ, не замолчали, по-

21* 
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готову есдибы съ кимъ другимъ опрочь 
Воскриничъ у того урочища Быстрца 
границу въ рѣцѣ мѣли, передъ коми-
сарми бы не замолчали, але тую рѣку 
всю до Воскриничъ быть належачую 
признали и присегою ствердили. Водле 
которого роздѣлу комисарского, яко по
мененые Заранковичи Горбовскіе и по 
нихъ Погозскихъ тую рѣку, якъ ест г. 
въ томъ листѣ описано, зо всимъ дер-
жатъ, также и небожчикъ панъ Ильи-
ничъ, а по немъ панъ Павелъ Каве-
чинскій, по пану Павлѣ Кавечинскомъ, 
малжонка его, а по ней панъ Ольбрихтъ 
Еавечинскій, по пану Ольбрихтѣ панъ 
Я н ъ Мокгильницкій, по пану Мокгиль-
ницкому малжонка его ажъ до сего ча
су черезъ колько данностей земскихъ 
спокойне держитъ и уживаетъ. Якожъ 
дей по той коммиссіи во три лѣта, то-
есть року 1523, мѣсеца Мая 17 дня, 
индикта одинадцатого, подтверженье ко
роля его милости Жикгимонта, а дру
гой разъ въ року 1533, мѣсеца Марта 
двадцатого дня, индикта пятого, чине-
ч и тые Заранковичи Горбовскіе зъ 
дядкомъ своимъ предкомъ стороны по-
водовое, во имѣнью Горбовѣ дѣлъ вѣ-
чистый, до тогожъ урочища Быстрца 
концы свои присыпывали, аяіебы отъ 
того Быстрца въ гору ку Воскрини-
чомъ до Кокота половица рѣки имъ на-
лежати мѣла, въ жадномъ дѣлѣ своимъ 
того не вспоминаетъ, одно ижъ Заран-
ковичомъ рѣка вся отъ Быстрца до 
Кіевецкое границы се достала; а на-
противко того предкови ихъ стороны 
жалобливое досталасе рѣка Желява зъ 
нагородою села Легутъ и зъ млыномъ, 
чому на помочь указовалъ до тогожъ 
потверженья короля его милости дѣлу, 
же се имъ за тую рѣку нагорода ста
ла въ «Іегутахъ. А што дей панъ Мло-, 
жевскій беретъ собѣ на помочь арти-, 

кулъ двадцатый роздѣлу девятого, то 
его вспомочи не можетъ. а то съ тое 
причины, ИЯІЪ на тую половицу рѣки 
никакого права на письмѣ, абы имъ, 
або предкомъ ихъ коли належати мѣ-
ла, за которымъ бы они того уживали, 
такъ, яко панихоружиная непоказуетъ. 
Атея іъ дей тая рѣка Крена не вдолжъ, 
але всюды въ поперекъ се дѣлитъ, што 
се то съ того права отъ пани хоруяш-
ное показаного значитъ: бо если бы 
вдолжъ рѣкою граница ити мѣла, яко 
въ позвѣ описано, теды бы и имъ За-
ранковичомъ тамъ часть приходила; 
кгдыжъ того сторона не показуетъ, абы 
тая половица рѣки зъ Воскриничи, о 
которую и пани хоруншную позывалъ, 
предкомъ пана Мдожевского и паномъ 
Горбовскимъ къ дѣлу достатисе мѣла, 
для чого не могли бы о то безъ нихъ 
участниковъ своихъ съ панею хорун-
жиною правомъ чинить. А панъ Мло-
жевекій повѣдилъ, ижъ што сторона 
позваная рѣкою Желявою и Легутами 

I очи имъ мыддитъ и покладаетъ якую 
I коммисію о тую рѣку Крену межи иа-
į номъ Ильиничомъ, а паны Заранками, 
: теды тая справа ничого имъ шкодити 
j не МОЯІСТЪ, абовемъ иншая суть пано-
! ве Заранкове, а иншая панове Горбов-
скіе : бо панове Заранкове суть имъ 

i сусѣдами заграничными и о ихъ ком-
! мисіяхъ не хочутъ ничего вѣдати, толь-
I ко мовятъ о свое. А што се тычетъ 
į рѣки Лгелявы, теды они тую Желяву 
j съ паны Вортельскими, зъ иншими су-
I сѣды своми маютъ, а не зъ Воскрини-
чами, на што показовалъ и декретъ 
ассесоровъ, одъ короля его милости 
Жикгимонта высланыхъ , справы па
новъ Заранковъ зъ Яномъ Горбов
скимъ, дядкомъ и х ъ , гдѣ Заранкове 
противъ Горбовскому, же дѣлу вѣчного 

I въ имѣнье ихъ и листовъ дѣльчихъ 
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не мѣли, приеегу на томъ были мѣли 
выконать, нижли за угодою^ихъ не 
пришло до того. I I иншихъ не мало 
листовъ межи паны Заранками, а па
номъ Яномъ Горбовскимъ, стороны дѣ-
лу поискуючи, мовилъ, же отъ толь 
значитъ с е , же справа инщая Горбов
скихъ и зъ Заранками, а иншая спра
ва имъ зъ Воскриничами, бо они о 
Быстрецъ ничого не мовятъ и о ихъ 
границу, только отъ урочища Кокота 
и такъ вдолжъ рѣкою мимо дворъ Вос-
криницкій и млыны на той рѣцѣ сто
ячее , ажъ до урочища Перекопа про
тивко границы пана Садовского своего 
се мѣти домагають. А я к о то ихъ власт
ность иуживанье въ половицы рѣки бы
ло, ставилъ свѣдковъ десети госиодар-
скихъ и чужопанскихъ на давномъ 
держанью и уживанью тое рѣки и по 
тыхъ мѣстцахъ и урочищахъ помене-
ныхъ. Которые свѣдки, кгды были бо
язнью Вожою напомнены, абы справе
дливе сознавали, чого въ той справѣ 
вѣдоми, теды всѣ одностайне признали, 
же въ той рѣцѣ Крснѣ папове Горбов-
скіе съ паны Воскриницкими здавна 
на полы лавливали, теперь недавно, 
яко имъ рѣку отнято отъ колконасту 
лѣтъ не ловятъ; и по свѣдецтвѣ тыхъ 
свѣдковъ и самъ панъ Мложевскій зъ 
участниками своими на уживанью тое 
рѣки давномъ и на выбитыо спокойного 
держанья черезъ небожчика пана Я н а 
Мокгильницкого и на шкодахъ въ по-
звѣ описаныхъ, брал се до присеги. И 
за такимъ свѣдецтвомъ своимъ проси
ли, абымъ и х ъ , водле артыкулу два
надцатого и артыкулу двадцатого въ 
роздѣлѣ девятомъ, съ присуженьемъ 
половицы рѣки ихъ заховалъ и шкоды 
въ позвѣ описаные за неуживаньемъ 
рѣки всказалъ. А панъ Вырикрвскій 
на то мовилъ, ижъ доводу ніякого слу-

шного на письмѣ панъ Мложевскій зъ 
участниками своими, абы имъ , або 
предкомъ ихъ тая половица рѣкиКрсны 
коли належати мѣла , не показуетъ, 
одно голыми словами то собѣ неслушне 
натегаючи, до доводу свѣдки ставили 
и сами се до присеги берутъ. С ъ тыхъ 
причинъ просилъ тежъ панъ Выри-
ковскій, абы за показаньемъ права по
мененого панее хоружиное на тую рѣ-
ку, такъ ясного, и за доводомъ спо
койного деряганья и уживанья тое р ѣ -
к и , яко предковъ панее хоружиное, 
такъ и ее самое, водле права, зъ свѣд-
ками, которыхъ въ личбѣ и надъ пра
во , такъ королевскихъ, яко и чужо-
панцовъ, тридцать ку свѣдецтву ста
вилъ. Которые, также кгды будучи на
помнены боязиіею Вожою , . все одно
стайне признали, же въ той рѣцѣ 
К р с н ѣ , о которую панове Горбовскіе 
ирю маютъ, николи, яко паметь ихъ 
зиоситъ, и отъ отцовъ своихъ не слы
х а л и , абы панове Горбовскіе коли въ 
той рѣцѣ Крснѣ который вступъ чи
нили, овшемъ имъ боронили и не до-
пущали. и теперь тамъ ничого не ма
ютъ. П о которыхъ свѣдецтвѣ щи-
тилсе давностью земскою близко ста 
л ѣ т ъ , и водле артыкулу деветъде-
сятъ второго въ роздѣлѣ четвертомъ 
и девятомъ водлѣ артыкулу дванадца
того въ роздѣлѣ при всей той рѣцѣ 
и пожиткахъ ей пани хорунжиная 
вѣчными часы зъ дочкою своею 
безъ присеги захована была. Также 
што ся тычетъ шкодъ, кгвалту, въ 
позвѣ описаныхъ, которые декретомъ 
трибунальскимъ вжо оттяты суть, абы 
и отъ того вольна учинена была. Панъ 
Мложеаскій мовилъ, бы и д о того при
шло, жебы по напей хоружиной якож-
кольвекъ декретъ налъ, теды з а т ы м ъ 

свѣдецтвомъ своимъ, кгдыжъ они, яко 
29* 
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поводовая сторона, свѣдковъ ставили, 
и знаки показовали листами королевъ 
ихъ милостей, которые, дозволивши 
предкомъ ихъ млынъ ставити на той 
р ѣ ц ѣ , меновите въ томъ листѣ при-
знаватюъ, же зъ давныхъ часовъ тое 
рѣкй былъ одинъ берегъ Торбовскій, 
a другій Воскриницкій, або королевскій. 
С ъ тыхъ причинъ безъ присеги тое 
рѣки, яко ихъ властной, одержати не 
можетъ. А ижъ се было спознило, взя-
ломъ собѣ на декретъ до завтрея. А 
потомъ на завтрее я подкоморій въ 
той справѣ пана Мложевсвого и пановъ 
Горбовскихъ съ пани хорунжиною До-
рогицкою, а добре оную зрозумѣвши, 
ижъ што панъ Мложевскій и участни
ки его позвали позвомъ моимъ подко-
морскимъ пани хорунжиную Дорогиц-
кую водле декрету трибунальского о 
половицу рѣки Крены, указуючи листы 
господарскіе, предку ихъ даные на при-
сыпанье гребли и збудованье млына 
на той рѣцѣ отъ берегу Воскриниц 

ку 1591 Марца 1 0 , индикта четвер
того, покладаного дѣленья тое рѣки 
Крены, зъ Заранковичи, Горбовскими 
и зъ Воскриничами, же се у гору до 
Воскриничъ отъ Быстрици врочища, по 
обагіолъ рѣки до Воскриничъ достало, 
и зась зъ дѣлу вѣчистого межи Яномъ 
Горбовскимъ, предкомъ ихъ, и Заран-
ковичами, черезъ короля его милость 
Жикгимонта въ року 1523, мѣсеца 
Мая 17 дня, индикта 11, потвержоного, 
же за всю рѣку Я н ъ Горбовскій, пре-
докъ пана Мложевского и пановъ Гор
бовскихъ у Легутахъ отмѣну взялъ, 
a рѣку всю отъ Быстръца ажъ до 
Кіевца устушглъ; зачймъ се значитъ,' 
же тые Заранковичи Горбовскіе, узнав
ши собѣ поперекъ рѣки обаполъ, водле 
присеги своее, передъ коммисарми у чи
неное , отъ Быстръца ку Воскрини-
чамъ признали быть обаполъ рѣки 
къ Воскриничомъ и потомъ во три 
лѣта маючи дѣлъ съ паны Горбовски
ми ішъ за тую рѣку, которую собѣ 

кого до берегу Горбовского, п держа- • отъ Воскриничъ отприсегли брати сво-
нье собѣ и предкомъ своимъ давное j ей у Легутахъ селѣ нагороду дали. С ъ 
голыми словы тое рѣки до року 15911 тыхъ теды причинъ, яко судъ голов-
быть менили, и въ томъ року якобы- j ный трибунальскій зъ нею самою пани 
се небожчикъ панъ Янъ Мокгильниц- į хорунжиною, не ждучи лѣтъ дѣтин-
кій спокойного держанья и уживанья; н ы х ъ , передо мною казалъ се роспи-
тое рѣки выбитъ мѣлъ, и не показую-1 рать : — прото тежъ я , яко при тыхъ 
чи на письмѣ ніякого уживанья, толь- i листахъ вышей мененыхъ, такъ и при 
ко за оповѣданьемъ на врадѣ кгрод-1 держанью давномъ, узнавши пани хо-
скомъ Берестейскомъ о выбитьѣ учи- j рушпиную самую съ тремя свѣдками 
ненымь; также за. свѣдецтвомъ свѣд- е е , водле артикулу дванадцатого роз-
ковъ и присегою своею хотѣли поло-; дѣлу девятого, только на спокойномъ 
вицы рѣки мѣти , то-есть : почавши i держанью, яко тое рѣки она спокойне 
отъ урочища Кокота вдолжъ рѣкою держала, близшую до присеги, а тую 
мимо дворъ Воскриницкій и млыны, ; рѣку Крену всю до Воскриничъ ей 
на той рѣцѣ стоячіе, ажъ до урочи- присужаю, а съ потомкомъ пани х о -
щ а Перекопа , противко границы пана ; рунжиной, теперь лѣтне дорослымъ, но-
Садовского. А зъ стороны зась пани I хочетъ ли сторона поводовая, панъ 
хорунжиное то се показуетъ, вперодъ: ' Мложівскій и панове Горбовскіе, кгды 
зъ листу коммисарского въ датѣ po-; лѣтъ доростетъ, о при cery ее в ласт-
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ную, яко дѣдичку, на вѣчности держа- s 
нья тое рѣки правне мовити, то имъ 
вольно будетъ. А што се тычетъ млы
на пановъ Горбовскихъ, участниковъ 
на рѣцѣ К р с н ѣ , который панове Гор-
бовскіе за позволеньемъ господарскимъ 
збудовали, тони свои мѣшать врочи
щомъ надъ рѣкою Желявою унизъ 
млына ихъ, врочищомъ за Жедявкою 
въ ставѣ и х ъ , у верхъ того млына,, 
такя*е на низъ того млына ихъ предъ 
Вайловою просто тоней двохъ отъ вощу 
тоню лежачую надъ рѣкою Кроною, 
альбо озеръ пановъ Горбовскихъ было 
веля кгвалтовне въ нихъ рыбъ черезъ 
небожчика пана Яна Мокгильницкого; 
тогды, водле оповѣданья пана Мложев-
ского и пановъ Горбовскихъ, за при
сягою и х ъ , такъ тые тони, яко и 
кгвалтъ всказую. А ижъ шкодъ три--
буналъ одсудилъ, я тежъ ихъ не вска
зую и вольною отъ нихъ пани хорун-
жиную и-потомки ее вѣчнс чшію. А 
панъ Выриковскій , умоцованый пани 
хорунжиной, розумѣючи быть въска-
занье мое не водле права, жемъ паней 
хорунжиной, яко паней доживотной на 
властности детинной на держанью рѣки, 
также и потомку ей , кгды лѣтъ доро-

стетъ, при ясныхъ дѳводахъ листов-
ныхъ и свѣдецтвѣ, такъ много свѣд-
ковъ присегу наказалъ, апелевалъ съ 
тымъ до суду головного трибунал ьского, 
чогомъ допустилъ; съ которою справою 
маютъ се обоя сторона становити въ 
року нынѣшнемъ 1603, передъ судомъ 
головнымъ трибунадьскимъ, у Вильни, 
въ терминѣ воеводства Берестейского. 
Апритомъ также заразъ тотъ же умоцо
ваный свѣдчилъ се въ невинномъ по
вод ованью о тую рѣку на две тысечи 
копъ грошей литовскихъ шкодъ, а 
панъ тежъ Мложевскій и панове Гор-
бовскіе мовили: же хотя маемъ укрыв-
женье въ томъ отсуженью рѣки, але во-
лимъ, ижбы она пани хорунжиная намъ 
нашу властность отприсегла, а ижъ 
апелюемъ 5 приводечи насъ до шкодъ, 
свѣдчили се противъ паней хорунжиной 
на двѣ тысечи копъ грошей литовскихъ 
шкоды. А при той справѣ былъ при 
мнѣ. возный новѣту Берестейского Ста
ниславъ'Долетовсвій и два шляхтичи— 
панъ Я н ъ Ивановскій и панъ Фдорь-
янъ Мдржевскій. Ш т о все для памети 
до книгъ подкоморскихъ есть запи
сано. 

1619 г. 
Изъ книги за 1617—1626 годы, стр. 38—45. 

14. Поддоморекое рѣшеніе по дѣду между земянами Кадечицкимъ и Кендерав-
скимъ о постройкѣ послѣднимъ мѣльницъ и плотинъ, которыя были причиною 

затопленія лѣсовъ Калечицкихъ. 

Лѣта отъ Нарожёнья Сына Божого jro, старостою Ожскимъ и Перелом-
1619, мѣсяца Мая 21 дня. Іскимъ, за одосланьемъ отъ суду зем-

Передо мною Базилемъ Коптемъ— ского Берестейского, зъ роковъ Троец-
подкоморымъ воеводства Берестейско- кихъ въ року тысеча шестьсотъ чо-
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тырыадцатомъ, мѣсеца Гюня четвертого 
дня, а за позвомъ моимъ иодкомор-
скимъ, надъ самою рѣкою Нурцомъ, 
которая граничптъ Литву съ Еороною, 
у во именью Калечицахъ, добра у вое-
водствѣ Берестейскомъ лежачіе, на ча
сти купной черезъ пана Станислава 
Кендзеравского у небожчика пана Ва-
силья Сасина Калечицкого, постановив-
шисе очевисто земяне господарскіе вое
водства Берестейского, панъ Василей 
и панъ Грегорей Звѣровичъ Саеины-
Калечицкіе,—сторона новодовая съ по
зву очевисто жаловали на земенина то
гожъ воеводства Берестейского пана 
Бартоша Станиславовича Кендзерав
ского о засыпанье черезъ него новой 
гребли на рѣцѣ Нурцу и постановенье 
млыну о дву колахъ и Ф О Л Ю П Ш , о за-
лянье имъ паномъ Калечицкимъ сѣно-
жатей, лѣсовъ и гаевъ, въ гору и въ 
низъ, въ року прошломъ тысеча шесть
сотъ десятомъ певныхъ мѣсяцей и дней, 
одколь собѣ шкоду немалую быти ро-
зумѣли. Тамже за установеньемъ се 
обѣюхъ сторонъ, иягъ того дня было 
свето, волторокъ святочный, и припо-
знилосе было, тедымъ до завтрея нодъ 
тоюжъ моцью тую справу отложилъ. 
А на завтрее мѣсяца Мая двадцать вто
рого дня, кгдымъ се тамъ у того млы
на на той гребли становилъ, пань Ва
силей и панъ Григорей Калечицкіе, ука
завши протестацію и реляцію возного 
о тотъ заливокъ выписомъ съ книгъ 
кгродскихъ Берестейскихъ, въ датѣ ро
ку тысеча шестьсотъ десятого, мѣсеца 
Декабра первого дня, домовляючисе во
дле артикулу двадцать первого роздѣ-
лу девятого, абы тые млыны были вне
сены, а гребля была роскопана, жебы 
имъ жалобливымъ тымъ затоиеиьемъ 
въ сѣножатѣхъ, въ лѣсахъ и въ гаяхъ 
шкоды большей не было. А панъ Бар-

то шъ Кендзеравскій, показавши впе-
родъ артикулъ семьдесятый роздѣлу 
четвертого, ижъ онъ Кендзеравскій пер-
во того, до земства кгды былъ позы-
ванъ въ року тысеча шестьсотъ чотыр-
надцатомъ, теды съ паномъ Матеемъ Ка
лечицкимъ, участникомъ своимъ, а те
перь только одно двои, панъ Василей 
и панъ Григорей позываютъ, ничого 
не вспоминаючи пана Калечицкого, або 
но смерти потомковъ его, а до того 
есть еще и другіе участники яко то: 
панъ Александеръ, Якубъ и Я н ъ Евти-
ховичове Калечицкіе, до того иотом-
кове пана Матея Калечицкого, Янъ и 
Якубъ и Щастиый, безъ которыхъ абы 
напотомъ потворе о тоежъ перенага-
банья и турбованья нравного не мѣлъ, 

Iяко участниковъ отповѣдать не пови-
! ненъ, просилъ вольности. А панъ Васи-
дей Калечицкііі черезъ умоцованого 
своего пана Жикгимонта Пальневского, 
тутъ же самъ стоячи, повѣдилъ, ж е онъ 
одъ тыхъ всѣхъ участниковъ, которыхъ 
панъ Кендзеравскій менуетъ, части ихъ 
всѣ покупилъ вѣчностыо, вже они до 

. того ничого не маютъ. Панъ тежъ Гри
гория, очевисто стоячи, повѣдилъ, ate и 
онъ одъ одного участника, брата свое
го рожоного, одъ пана Александра Ка-

, лечицкого часть его куиномъ у себе 
маетъ. Гдѣ тутъ же стоячи передо мною 

; подкоморимъ панъ Александеръ Кале-
. чицкій очевисто призналъ, же онъ, што 
: мѣлъ въ Калечицахъ, то все продалъ 
на ну Григорью, брату своему. Также 

; потомкове небожчика пана Матея Кнле-
: чицкого Я н ъ и Якубъ Калечицкіе при
знали, же они зъ маткою своею часть 
свою, што одно у Литвѣ мѣли, пану 
Василью Калечицкому продали, на што 
и права л исто в мыс признание, такъ 
отъ тыхъ, яко и отъ друтихъ участни
ковъ своихъ маетъ, и домовдялясе, абы 
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имъ, яко тымъ, которые суть укривжо-
иые, усправедлиилялсе не щитечисе жа
дными участниками—кгдыжъ онъ панъ 
Василій въ Калечицахъ частей три, 
• а панъ Григорій четвертую, а панъ 
Кендзеравскій часть пятую межи ними 
маеть и онъ своею частью пятою въ 
гору и внизъ части ихъ чотыри зато-
пилъ за сынаньемъ тое новое гребли и 
•постановеньемънаней млыновъ. А п а н ъ 
панъ Кендзеравскіи домовлялсе, абы 
автентице книгами тыхъ куплей сво
ихъ доводилъ, а не голою повѣстью; 
чого же не показуетъ, домовлялсе воль
ности отъ позву и рѣчи. Чого ему сто
рона боронила, же того не повинна учи-
нити, бо тутъ не идетъ о показанье 
права, только о шкоду и позаливанье, 
тони кривду маютъ, а не тые, кото
рые тутъ В Я І О попродававши, все съ 
тыхъ се краевъ вынесли, повиненъ имъ 
одповѣдати. А такъ я нодкоморій ви
дечи, же панъ Еендзеравскій нелотре-
бне се участниковъ домагаетъ, кото
рые зъ ними и въ правѣ въ земствѣ 
не стояли, только была имъ самымъ 
справа и пана Матея Калечицкого, а те
перь но смерти его нотомкове, ирода-
вши ему пану Василыо Еалечицкому, 
части своее зреклисе, не узнавши ав
тентице сънимъ съ права ноказовать, 
наказаломъ, абы панъ Еендзеровскій 
имъ только двѣмо на жалобу ихъ успра-
ведливлялсе и далей отновѣдадъ, А панъ 
Еендзеровскій далей отповѣдаючи по-
вѣдилъ: чомужъ его сторона, яко учитъ 
артыкулъ семнадцатый и артикудъ 
шестьдесятъ шоетый роздѣлу четверто
го, не позволила зо млына, съ которо
го собѣ крывду быти розумѣетъ? А отъ 
пановъ Калечицкихъ на то иоиѣдено: 
же онъ зъ двору своего Калечицъ, въ 
которомъ мѣшкаетъ, зобравшисе тую 
греблю занялъ и млыны иостановилъ 

и съ того Т О Я І Ъ двору его позвали, до
бре повиненъ отповѣдати. И я теды 
подкоморый, узнавши слушное поданье 
позву у дворѣ, а не во млынѣ, пока-
заломъ H въ Т О М Ъ пунктѣ далей быть 
въ отказѣ. А затымъ панъ Кендзеров-
скій тымнжъ оборонами, яко и въ су-
дѣ земскомъ Берестейскомъ въ року 
тысеча шестьсотъ чотырнадцатомъ щи-
тилсе, же тотъ млынъ есть не въ Лит-
вѣ, але въ Коронѣ Польской, половица 
доновѣту Дорогицкого, а другая полови
ца до Бранска належитъ. На што покла
дала, выпись (изъ книгъ) кгродскихъ 
Бранскихъ, подгь д.чтою року тысеча 
шестьсотъ осьмого, признанья пана Ма
тея Калечицкого, ижъ млынъ на. томъ ста-
вѣ на рѣцѣ Нурцу,названый Лучка, тотъ 
панъ Матей Калечицкій продалъ небож-
чику отцу его пану Станиславу Скен-
дзеравскому, которую то продажу оно
го млына , и до книгъ земскихъ Бран
скихъ въ томъ же року тысеча шесть
сотъ осьмомъ перенесено. До того кви
ты поборовые панъ Ксндзеровскій по
кладалъ, ижъ одъ року деветдесятъ 
первого, ажъ и по сесь часъ, яко отецъ 
его, и онъ самъ поборы съ того млы
на до Бранска давалъ. Покладалъ тежъ 
онъ панъ .Кендзеравскій запись пана 
Бобровннцкого на другій млынъ, на 
томъ же ставѣ, на рѣцѣ Нурцу , на 

j кгрунтѣ повѣту Дорогицкого, которого 
ему тотъ панъ Бобровницкійвъсумѣ.. . 
пѣнезей заетавидъ. I I домовлялсе панъ 
Кендзеравекій, абы водле артыкулу со
рокъ четвертого роздѣлу четвертого за 
вызваны 1 на тыхъ звышиомененыхъ 
особахь вины веказаны были, ижъ его 
не. до надежного права вызвали, а онъ 
при куинѣ своемъ отцовскомъ и при 
добрахъ Коронныхъ, гдѣ се въ кото
ромъ поиѣтѣ запись сталъ, вольнымъ 
зосталъ, домовлялсе не хотечи далей въ 



отказѣ быти, яко будучи вызваный 
съ Короны до Литвы. А панове Кале
чащие, показавши передо мною листъ 
дѣлу своего вѣчистого межи петьма 
братью паны Калечицкими сталый, въ 
року тысеча пятьсотъ семдесятъ девя
того, мѣсеца Апрѣля дванадцатого дня, 
а признаный въ земствѣ у Берестьи въ 
датѣ року тысеча пятьсотъ осьмдеся-
того, мѣсеца Іюня четвертого дня, въ 
которомъ то меновите описуетъ, яко 
се они братья участники, на пять ча
стей дѣлечи, каждый часть свою на се
бе розобраиши въдержанью былъ; а по
томъ зась тыхъ братьи участниковъ во
дле воли каждый часть свою шаФовалъ. 
Панъ Василей Калечицкій съ частью 
своею прикупивши у двохъ участниковъ 
отчичовъ, братьи своее стрыечное, ма
етъ частей три, а панъ Григорей свою 
четвертую часть съ купномъ у бр •-
та пана Александра, а оного пана, 
Кендзеравского отецъ его купилъ часть 
пятую у пана Василья Калечицкого, 
другого брата, не въ Коронѣ, але въ 
Л и т в ѣ , и на той малой части своей 
пятой, которою минувши, частей три 
опираетсе о рѣку Нурецъ, до полови
цы рѣки. наступила часть пана Кен
дзеравского четвертая* а въ низѣ часть 
пятая пана Григорья Калечицкого, и 
на той своей части онъ панъ Кендзе-
равскій, противъ своее части усыпалъ 
греблю и млыновъ два збудовалъ, одинъ 
Ф О Л Ю Ш Ъ , a другій для меленья збожа. 
Не можетъ се екецыповать до Короны, 
съ тое причины, бо коли онъ панъ 
Кендзеравскій греблю засыпалъ и млы-
ны на той рѣцѣ Нурцу побудовалъ, 
учинивши имъ въ гору и въ низъ за-
ливокъ, учинили на него протестацію 
въ року тысеча шестьсотъ десятого, 
мѣсеца Декабра первого дня; а но учи-
неныо протестаціи былъ позыванъ панъ 

i Кендзеравскій на роки Михайдовскіе въ 
į року тысеча шестьсотъ одинадцатомъ, 
j до заливокъ тымъ засьшаньемъ греб-
! ли и постановеньемъ млыновъ до суду 
земского Берестейского, гдѣ панъ Кен-
дзеравскій, не нрииущаючи тое справы 
на розсудокъ правный, на угоду при
ятельскую, по меяш себе до домовъ 
своихъ розняли, а еслибы се были не 
згодили, кождый се до права своего 
утечи мѣлъ. А потомъ и въ року ты
сеча шестьсотъ тринадцатому на роки 
Троецкіе до Берестья передъ судъ зем-
скій, кгды былъ позыванъ и тамъ панъ 
Кендзеравскій знову такяіе на угоду 
рознялъ черезъ его милость пана под
судка земского Берестейского, пана 
Богдана Гуманского; а въ тотъ часъ 
колибы то такъ было , а тотъ млынъ 
зъ греблею новозбудованый до Коро
ны належалъ, певне бы се былъ до К о 
роны ексцыпованъ, а тыхъ розеймовъ 
не чинилъ, але завше тые млыны на
лежали до Литвы, а яко се то зъ дѣлу 
ихъ показуетъ и теперь иалежатъ. 
Але онъ знать змовившисе зъ небожчи-
комъ паномъ Матеемъ Калечицкимъ ка-
залъ собѣ тамъ признанье учинйти и 
перенесенье учинилъ. А тежъ и тые 
квиты, которые показуетъ на ила-
ченье ноборовъ, теды въ тыхъ квитахъ 
не съ тыхъ млыновъ Лучки на рѣцѣ 
Нурцу, але съ того, што его держитъ 
въ заставѣ на той же рѣцѣ отъ нана 
Бобровницкого непотребне, яко урадъ, 
такъ и ихъ сторону тою обороною и 
отзываньемъ се въ иншій повѣтъ щи-
течися труднитъ, але тутъ въ томъ вое-
водсткѣ Берестейскомъ, отъколь де
кретъ на выѣханье нана подкоморого 
вышолъ, такъ се усираведливяти по
тна онъ,—жадные ему диляціе ити не 
могутъ. И домовляли с е , абы далей 
въ отказѣ былъ, а имъ се' жалобли-
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вымъ усправедливяючи, яко тую греб
лю, такъ и млыны, водле артыкулу 
двадцать первого* зъ роздѣду девятого, 
знесдъ, абы они въ залянью сѣножа-
тей, лѣсовъ и гаевъ жадное шкоды 
въ гору и вънизъ одъ его части пя
тое: не поносили. А такъ я подкомо-
рій, узнавши передъ собою Форумъ тое 
справы съ тое причины, же се панове 
Калечицкіе завше зъ добрами своими 
до Литвы, до Берестья позываютъ и 
тамъ съ певныхъ документовъ пока
зал осе , же до половицы рѣки Нурца 
граница имъ въ Литвѣ съ Короною идетъ 
и панъ Кендзеравевій поколько кроть 
о тотъ заливокъ будучи позыванъ, зра
зу се Короною не ексциповадъ, але 
што разъ на угоду бралъ, а потомъ 
кгды вже былъ правомъ нритисненъ, 
тожъ теперь по засыпанью гребли и 
поставенью млыновъ и по учиненью 
протестаціи въ дѣтъ тринадцать по
чал с e ексциповать, чого ему и урадъ 
земскій Берестейскій не принявши, до 
мене подкоморого одослалъ на окон
чанье тое справы; на чомъ пере
ставши не апедевалъ и всѣ тые обо
роны собѣ уиустилъ, чого и я ему 
съ причинъ вышей помененыхъ, не до-
пущаючи и за Литовскіе добра узнав
ш и , далей къ отказѣ быти наказую. 
Одъ чото панъ Кеидзеровскій на апе-
децію брадсе до суду головного, же не 
одослаао до повѣту, гдѣ се признанье 
того млына стало въ Коронѣ, але тутъ 
казано отповѣдати въ Литвѣ, которое 
апеляціи боронила сторона артикудомъ 
осмьдеоять осмымъ роздѣлу четвертого, 
же отъ збитья позву только одъ самое 
речи апедяція не идетъ, чогомъ и я 
подкоморій не допустилъ. А потомъ 
одступивши апеляціи въ данномъ по
ступку, повѣдидъ, же .если тую греблю 
и млыны эбудовалъ, теды иа. властной 

части своей купной у участника пя
того пановъ Калечицкихъ ничого имъ, 
яко сѣножатей, такъ лѣсовъ и гаевъ 
не задидъ, и хотя бы што тымъ ста-
вомъ своимъ задидъ, теды му воль
но: бо есть властне выразливе описано 
въ листѣ дѣдьчимъ и заруками обва-
ровано двѣма сотъ копами грошей ли
товскихъ, же о то одинъ другого труд-
нити не мѣдъ. А же онъ на своей 
части властной гребли и млыны по-
будовалъ, не тыкаючи се ничого ихъ 
кгрунтовъ, показуючи притомъ мѣстца 
стожискъ, же они тамъ въ гору, што 
рокъ кошиваютъ и на нихъ сѣна кла-
дутъ, а то только зась зъ рѣчи ему 
его ножитку невинне труднятъ зато-
пенье сѣножатей, дѣсовъ и хворостовъ, 
не маютъ о всказанье на нихъ зарукъ 
въ листѣ дѣльчомъ описаныхъ, а себе 

j вѣчне вольности отъ всее речи домов-
ляючисе, просилъ, абы при тыхъ млы-
нахъ зосталъ безъ вшелякого ихъ зно-
шенья и гребли роскопанья. А одъ па
новъ Калечицкихъ на то отказуючи 

I повѣдено, же суть двои стависка, ста-
Į рые у гору того его млына—на Красов-
j щизнѣ и Пришовщизнѣ и то тамъ, ко-
дибы не онъ, але инщіе они сами участ
ники, што въ гору дѣлы свои маютъ, 

i засыпавши гребли и постановивши млы-
j ны, которому тамошнемужъ у части и-
; кови заливокъ стадсе, о то зъ обохъ 
сторонъ молчати бы мѣди; але тутъ 
въ томъ мѣстцу никоди хжадное стави-
ско старое не было, которого певне бы 
вълистѣ дѣльчомъ, яко иншихъ, не за
молчано и того бы вписати не ааяеха-
но; але онъ, ново збудовавши греблю и 
млыны межи нихъ нижей,- тыхъ ста-
вискъ, заливокъ имъ учщнндъ г абы его 
знесдъ, а они .при, цошидаадъ своихъ 
давныхъ зостарали», Ашх&тщшш сто-

жиска сѣнные, же они. і#мъ, дер.род* 
80 
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сѣно косятъ шкоды не маютъ; теды то 
суть старые етожиека еще передъ за-
ляньемъ тыхъ сѣножатей и кривды 
имъ учиненью. А такъ я подкоморій, 
за выѣханьемъ моимъ до имѣнья Ка-
лечицъ въ справѣ пана Ваеиѵья и па
на Григорья Калецкихъ за усыпаньемъ 
новое гребли и постановеньемъ млы
новъ, Фолюша и на молотье збожа на 
рѣцѣ Нурцу зъ Литовское стороны, за 
лодтопленье сѣножатей, лѣсовъ и хво-
ростовъ черезъ пана Бартоша Кендзе
равского, участника ихъ пятого во 
имѣнью Калечицахъ, межи чотырма ча
стями ихъ частью пятою, въ которой 
справѣ ачъ не мало было оборонъ въ 
контроверсіяхъ, на своихъ мѣстцахъ 
описаныхъ, которые же на сесь часъ 
передо мною мѣстца не мѣли, прихи-
ляючисе до права посполитого, артику
лу двадцать первого роздѣлу девятого, 
якомъ былъ теперь знашолъ, же пе
редъ упустомъ заливку значного ани 
въ горѣ, ани въ долѣ не бачечи, бо 
знать же вода передъ выѣханьемъ мо
имъ была спущона, теды и теперь такъ 
завше въ той мѣрѣ наказаломъ былъ 
палей два передъ упустомъ вбивши у 
водѣ петна гербу моего потоль, поколь 
вода заливаетъ, роспаливши въ огни, 
выпалити добро, жебы завше потоль 
вода бывала ьъ мѣрѣ, кромъ весны и 
осени до збѣженья ее, подъ закладомъ 
двохъ сотъ копъ грошей литовскихъ, 
въ листѣ дѣльчомъ ихъ описаномъ, зъ 
нагородою подволоки земли зуполного, 
штобы выиосилъ моркговъ петнадцать 
имъ паномъ Калечицкимъ части пана 
Бартоша Кендзеравского, бо теперь пе
редъ спущеньемъ знать, же мѣвали шко
ду, на чомъ были и зъобохъ сторонъ пе
рестали вѣчне. А потомъ тогожъ дня 
намовившшсе и згодивши зъ собою, та
кое постановенье згодне и вѣчне учи

нили, уступивши того полволочка въ 
нагородѣ, черезъ мене имъ узнаного, 
а черезъ него пана Кендзеравского пог 
зволеного имъ дати и вымѣрити. Те 
перь вже тотъ млынъ на рѣцѣ Нурцу, 
названный Лучка , о который споръ 
иіполъ, сполне они всѣ три участники 
звышменованые держати маютъ по 
тыждню. А если бы се трафило кото
рому зъ нихъ въ чужомъ тыждни на 
дворную потребу молоти, теды жита 
по двѣ бочки, а солоду также безъ 
мѣрки змолоти вольно и не маютъ то
го собѣ боронити. А млынара маютъ 
мѣти спольного, давши ему осѣлость 
спольную кождый зъ своее части и 
тотъ млынъ маютъ вшелякими потре
бами спольне опатровати, яко ягелѣ-
зомъ, каменьми и деревомъ. А особли-
ве греблю усыпати такъ маютъ, якобы 
вода была завше на кола водные для 
ихъ пожитку, хотябы и далей што 
кгрунтовъ, сѣножатей, гаевъ и лѣсовъ 
залила поднесеньемъ гребли, о то вже 
зъ обохъ сторонъ вѣчне молчати ма
ютъ, яко спольные участники. Вътомъ 
тежъ ставѣ вольное ловенье рыбъ со-
б ѣ , коли хотечи ловити зоставили. А 
што се тычетъ Фолюша, млына на той 
же рѣцѣ, теды тотъ ФОЛЮШЪ такъ ме
жи собою постановили зе спольною зго-

,'дою ихъ , ижъ онъ панъ Грегорей К а -
лечицкій, же заливку у горѣ не маетъ, 
теды только то собѣ зоставилъ, же му 

j вольно збити сукна на потребу его двор-
; ную въ каждый рокъ, также и проса 
1 ку своей потребѣ вольно будетъ, а 
į болшъ се въ тотъ ФОЛЮШЪ вступоватк 
j ие маетъ и иа тотъ ФОЛЮШЪ кошту жад
ного давать не повиненъ, только панъ 
Василей Калечицкій съ паномъ Варто-
шемъ Кендзеровскимъ по тыждві» м«-

1 ютъ держати, одинъ другому пѳреягво-
| ц и жадное не чинѳчи, ш направвватн 
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маютъ тотъ ФОЛЮШЪ вшелякими по
требами, за ознайменьемъ собѣ одинъ 
другому, гдѣбы чого не доставало. Ш т о 
все собѣ зыстити прирекли, подъ за-
рукою двохъ сотъ копъ грошей сторо-
нѣ копъ сто, а на урадъ пану иодко-
морому другуго копъ сто грошей ли
товскихъ запдатити черезъ недерягачо-
го такое спольное згоды, домовляючи-
се, абымъ то имъ паномъ участни-
комъ симъ декретомъ моимъ ствердилъ. 
Якожъ то все межи нихъ ствержаю и 
то межи ними такъ, якосе черезъ нихъ 
постановило, вѣчне трвати маетъ, подъ 
помененымъ закладомъ, яко они на 
себѣ сами и на урадъ заложили. А 
што се тычетъ ставища на той же рѣ-
цѣ Нурцу, на Красовщизнѣ, маючи 
онъ панъ Василей Калечицкій съ па

номъ Кендзеравскимъ тамъ часть, бу
ду тъ ли хотѣли ставъ займовати, те
ды онъ панъ Василей Калечицкій ро
вно съ паномъ Кендзеравскимъ ставъ 
занявши и греблю засыпавши спольне 
на млынъ и греблю накладати маютъ 
и на иншихъ мѣстцахъ маючи части 
съ паномъ Григорьемъ, онъ панъ В а 
силей на рѣцѣ Нурцу и на рѣцѣ H y 
ps , еслибы хотѣли ставы копати и 
млыны будовати, теды се также зъ 

' собою справовати маютъ и во всемъ 
спольнымъ коштомъ; то тежъ собѣ 
передо мною варовали. Котораяжъ вся 

\ справа, яко се вышей точила, до книгъ 
j подкоморскихъ для памети есть запи-
; сана и выписи суть сторонамъ выда-
; ны. Писанъ у Калечицахъ. 

30* 
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Д Е Т Ы Б Р Е С Т С К О Й М А Г Д Е Б У Р Г І И . 



1624 г. 
Ізъ K a i n за 1623—1627 годи, стр. 93—100. 

1. Жалоба Берестейского мѣщанина Луки Чулковича на цѳховаго старшину 
Якова Накрѳйковича о томъ, что онъ безъ всякой причины исключияъ его 

изъ цеха. 

Actum in civitate Brestensi magni 
ducatus Lithuaniae, die 16 mensis Aprilis 
anno Domini 1624. 

Przed nami urzędem burmistrowskim 
у radzieckim na mieście królewskim ie
go mości Brzeskim utściwy Łukasz Mar-
tinowicz Czułkowicz podał na piśmie opo
wiadanie swe w sprawie niżey mieno-
waney, które słowo do słowa tak się 
w sobie ma: 

Móy łaskawy panie urzędzie burmis
trzowski Brzeski! Z wielkim a prawie nie
znośnym żalem moim opowiadam się у 
solenniter protestuię, iako urzędowi, na 
pana Jakowa Nakreykowicza—ławnika 
a cechmistrza cechu rzymarskiego religii 
Greckiey, który to pomieniony pan Na-
krzeykowicz, nie wiem w iaki obyczay, 
zakazawszy cechowi rzymarskiemu reli
gii Greckiey dnia onegdayszego w roku 
teraz idącym 1624, w niebytności mnie 
ne tenczas w cechu żałobę tam iakąś 
uczynił pamięć opałzną у mnie, nie wia
domo przed bracia cechową,—snadź maiąc 

na mnie iakiś rankor, o którym ia nie 
wiem, mnie ubogiego człowieka do szko
dy, naprzód braćwy cechowey, a po-
tym у wszystkiego miasta у waszmość 

1 samych, iako urzędników podawszy, rze
miosła mnie, brata cechowego dawnego, 
niwczym w cechu nie przekonanego, rzu
cił у robić rzemiosła zakazał, a nawet, 
czego у prawo zabrania, że y eommunii 
iakiey z ludźmi w domu, w cechu y n a 
rynku zakazał, aby żaden ze mną spół-
kowania żadnego nie miał. Z którym tedy 
ia panem Nakreykowiczem, chcąc o to 
wszystko prawnie czynić у co się czasu 
żałoby szyrey położy у mówiono będzie, 
proszę, aby to opowiadanie raoie było do 
wmość przyięto у zapisane. Pisań w Brze
ściu, szesnastego aprilis Anno tysiąc 
sześćset dwódziestego czwartego. U tego 
opowiadania podpis ręki tymi słowy: 
Łukasz Martinowicz Czułkowicz . Króra 
to takowa ceduła iest do xiąg raieskich 
radzieckich zapisana. 
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1624 г. 
Изъ книги за 1623—1627 г., стр. 127—129. 

2. Опредѣленіе Брестскаго магистрата, которымъ присуждено цеху шорни-
вовъ уплатить 30 8дотыхъ мѣщанину Мартиновичу за незаконное исключѳ-

ніе изъ цеха. 

Въ иагистратъ внесена оыла жалоба мѣщанн-
номъ Мартиновичомъ на цехъ сѣдельщиковъ въ 
тоиъ, что цехъ незаконно искдючилъ его'изъ 
своей среды и тѣмъ причинилъ еиу убытки и 
и безславіе. При разбиратедьствѣ этого дѣла 
оказалось, что цехъ дѣйствительно застращадъ 
его тюрьмой и исключеніеиъ; при этомъ указано 

было и на безпорядочную домашнюю жизнь Мар-
,тиновича. Магистрата, розобравши это дѣло въ 
нѣсколько засѣданій, нашелъ виновньшъ цехъ 
и приговорилъ его къ уплатѣ Чулковичу ЗОзло-
тыхъ за противозаконное искдюченіе имъ изъ 
своей среды своего же сочлена. 

Actum in civitate Brestensi m. d. 
L i t h u a n i a ^ die 24 mensis: Apri l i s anno 
Domini 1624. 

Przed nami urzędem burmistrowskim 
y radzieckim w mieście królewskim ie
go k. mości Brzeskim, stanąwszy ocze-
wiście utściwy Łukasz Marcinowicz, do-
wiodszy pozwu y roku,, żałował przez 
przyiacieła swego pana Marka Janowi-
cza na przeciwko cechu rzymarskiemu: 

Naypierwiey pytał plenipotent, ieśli że 
tu wiadomością wszystkiego cechu ten 
Łukasz był zrzucony?—Przyznali , iż za 
wiadomością żałował na cech, iż oni nie 
pamiętaiąc na pokóy, zarazem za pierw
szym obesłaniem zastraszywszy onego 
siedzeniem w turmie, zrzucili onego z rze
miosła у onego do osławy przywiedli. 
A strona obżałowana pokazali regestr spi
sania braciėy у dosyć uczynienia do ce
chu , s którego pokazało się to, iż Łukasz 
Marcinowicz do cechu ich dosyć nie uczy
nnił. Nakazal iśmy, aby Łukasz tak, iako 
у inszy bracia, do cechu dosyć uczynił . 
A z strony nierządnego mieszkania z żo
ną nakazaliśmy, aby dowodzili у poka
zali z wielkierzu artykuły, aże w tem 
cechu maią być Judzie stateczni nie cu-

dzołożniki, nie kostykowie, nie pianicy, 
iedno c i , którzy by byli sławy dobrey 
у małżonki. w,łasne mieli.—Urząd naka
zał, aby oni świadectwem albo pisaniem 

j dowodzili. Odłożili do piątku; co iest za
pisano. Die 26 Aprilis. 

N a czasie złożonym strony się obie-
dwie stanowili, niżli iż z xiąg spraw do 
tey sprawy nie wyjęli , odłożyliśmy, aby, 
pod utraceniem dnia iutrzeyszego w so
botę, aby się stanowili. C o iest zapisano 
die 27 April is . 

N a czasie złożonym cech rzymarski 
z Łukaszem Marcinowiczem, gdy się spra
wa zaczęła, nakazaliśmy, aby cech wił-
kier w poniedziałek położili dla zrozu
mienia; na który czas pan Skołdycki ode
zwał się sam od siebie у imieniem pana 
Terpiłowskiego у innych powinnych, któ
rych mianował Terpiłowski braciey 
siedni, chcąc go w tem nierządzie po-
przysiądź у żądał, aby ta obmowa iego 
była zapisana. Die. 29 Apri l is . 

Cech rzymarski sprawy attentowalf; 
niżli pan Wiszniewski, odłożywszy 
go winą, zostawił go w więzieniu, w czem 
urząd tę sprawę odłożył do usprawiedli
wienia się. C o iest zapisano die 30 April is . 
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Polonia Terpilowska Łukaszowa przy-
powiadala się naprzeciwko małżonka 
swego (Łukasza Martinowicza, tak też у 
świekro w swą Martinową Czułkowiczową, 
iż oni przyznawszy oney dom z gruntem, 
za Małą Uhrynką leżący y stoiący, teraz 
krom wiadomości oney, w obce ręce za
wodzi, którego zawiedzenia ona s prawem 
swym pierwszym przypowiadała się, bro
ni у nie dopuszcza, у żądała, aby to oney 
do xiąg było zapisano. 

Die 2 Maii , anno Domini 1624, gdy 
sprawa cechowi z Martinowiczem Łuka 
szem, plenipotent domawiał-się, iż Ł u 
kasz iuż to lat trzy z imi w cechu miesz
ka; y cechmistrz przyznał, iż у wie
ce у niż trzy lata, ale nam dosyć nie 
uczynił . • 

My urząd w sprawie miedzi cechem 
rzymarskim a Marcinowiczem Łukaszem, 
iż on będąc obżałowany o nierządne mie
szkanie z małżonką swą, panowie to od

stawiwszy na stronę, iż oni cech krom 
wiadomości urzędowey, iako się w porzą-
k u . w części pierwszey list 38,--ieśiiby 
który rozkazami swych starszych si'ę 
sprzeciwiał, a bardzo spornym się y nie-
ukarnym okazał, takiego starszy maią 
radzie opowiedzieć, którego potym raice 
wedle zasługi powinni karać у za wiel
kości występku z rzemiosła zrzucić. A c z 
oni. według tego nie zachowali się, tedy 
onego, iako brata cechowi у przysiągłe-
go przy cechu у rzemieśie zostawuiem, 
nakazuiąc Łukaszowi Marcinowiczowi 
przysiądz, iako przez ten czas zakazany 
rzemiosła nie robił y iako szkodzie okrom 
winy zapłaconey w nierobieniu rzemio
sła у w pewnych nakładach złotych 
trzydziestu; a po wykonaniu przysięgi, 
powinni będą cech Łukaszowi Marcino
wiczowi te złotych trzydzieści zapłacić; 
C o iest urzędowi pamiętnym uznano у 
do act zapisano. 

1624 r. 
Взъ книги за 1623—1627 г., стр. 1 3 1 - 1 3 2 . 

3. Заявлѳніе Брестскому магистрату цѳховаго старшины Нарейковича на ме
щанина Луку Чулковича. 

Цеховой старшина Накрейковичъ заявляетъ 
магистрату, что онъ исключил* иѣщанина Чул-
ковича изъ цѣха за его безпорядочную жизнь, 

Actum щ civitate Brestensi m. d. L i -
thuaniae, die 29 mensis April is , anno D o 
mini 1624. 

Przed narni urzędem burmistrzowskim 
y radzieckim, stanąwszy oczewiście utci-
w y Jaków Nakrzeykowicz—ławnik mia
sta Brzeskiego, podał na piśmie obmowę 
swą ku zapisaniu do xiąg mieskich Brze-

такъкакъ онъ Накрейковичъ а равно и цѳхъ боалиеь 
подвергнуться за своего безнравственнаго члена 
отвѣтственности. 

skich w sprawie niżey mianowaney, któ
ra słowo do słowa tak się w sobie ma: 

Łaskawy panie urzędzie! Iż iakośmy 
tu przed sądem w. mość nie po iednokroe 
do wiadomości w. mość urzędowey dono
sili strony nierządnego mieszkania Ł u k a 
sza Marcinowicza z małżonką _swą, ną 
cośmy lf e±trikteni z 1 Mag*" 'w. mość* pod ple-



częcią mięska, pokazowali, którą sprawę, 
iż się na on czas.nie skończyła, teraz się 
znowu ponowiło, iako to wypisem z xiąg 
ławniczych pokazało, że ta Marcinowaia, 
mieszkaiąc za Bugiem, a tu ią w łaźni 
tego Marcinowicza na mieyscu podeyrza-
nym widziano, o czym my póczuwaiąc się 
wswey powinności, wedle pierwszego po
stępku przyiaciół małżonki iego, nie za
niechaliśmy tego w. mość, iako urzędowi 
zarazem opowiedzieć, na co pokazuiemy 
wypis z xiąg w. mość, na który czas pp. 
raycy byli przydani. A c z za nie poiedno-
krotnym upominaniem naszym, tak też 
у w. mość urzędowym, iako się to s tych 
wypisów pokazuie, poprawić żywota swe
go nie chciał, w czym my cech uchodząc, 
abyśmy za niego sami penowani nie byli, 
onego, iako zgniły członek, za wiadomo
ścią w. mość urzędową odrzucili do tego 

czasu, póki się kalumy, o którą powinni 
małżonki iego, to iest, pan Skołdycki у 
pan Terpiłowski onego obwinili, nie wy
wiedzie. A co strona pokazuie extrakt 
s xiąg w. mość wypełnienia przysięgi, te
dy to onego wspomóc nie może, gdyż my 
żadnego do cechu wedle wilkierzów na
szych przyiąć nie możemy, aż pierwiey 
przysięgę wykona, a teraz by у chciał 
wedle dekretu w. mość nam do cechu czy
nić, tedy my tego uczynić nie możemy, 
aż się on pierwiey z małżonką y s tymi 
przyiaciołmi swemy s tey calumnii, iako 
to s xiąg w. mość pokazuie się, wywiedzie, 
co puszczamy na rozsądek w. mość urzę
dowy, gdyż w. mość powinni tego postrze
gać, iakoby żaden cech zmazy na sobie 
nie ponosił. Która obmowa osoby po-
mienioney iest do xiąg urzędowych przy-
ięta у zapisana. 

1624 r. 
йзъ книги за 1623—1627 г., стр. 136—138. 

4. Духовное завѣщаніе Брестскаго мѣщанина Турина Ѳедоровжча, въ которомъ 
онъ занисадъ дѣтямъ своимъ имущество, а книги духовнаго содержания раз-

нымъ церквамъ. 

Actum in civitate Brestensi m. d. L i -
huaniae, die 24 mensis Maji, anni Domi
ni 1624. 

Przed nami urzędem burmistrzowskim 
у radzieckim w mieście królewskim i. k. 
mości Brzeskim, stanąwszy ocze wiście na 
urzędzie pan Hurin Fedorowicz, rayca 
Brzeski, sam od siebie imieniem małżon
ki swey pokładał у ku akti kowaniu do 
xiąg mieskich Brzeskich podał testament 
ostatniey woli swey, własną ręką swą na
pisawszy, у małżonki iego, o który żą
dał nas urzędu, aby był przyięty у do 

xiąg wpisany. My urząd widząc być гяеея 
słuszną, onego przeczytawszy у dobrze 
zrozumiawszy, doxiag mieskich Brzeskich 
wpisać rozkazali, który wpisuiąc pismem 
ruskim у w słowie do słowa tak się w so
bie ma: 

Во имя Отца и Сына и Светого Д у 
ха и Живоначальиыя Троицы, аминь. 
Будучи мы на умыслѣ отъ милостивого 
Бога здоровый и розмышляючи чаеъ^. 
смертельный, норадившися изъ cqBoiOj, 
около вбогое маетности, которую щамъ 

j милостивый В>огъ зъ даскя своее све-. 
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тое рачилъ дать, ижъ бы дѣти наши 
по смерти наіпой межи собою спокойне, 
въ боязни Божой и въ страху его све-
томъ мѣгакаючи, и зъ собою, што наі 
томъ листѣ будетъ отказано, на томъ 
перестали. Напервеи, если милостивый 
Богъ души наши съ тѣла грѣганого 
взять рачитъ, тѣло наше грѣшное вод
лугъ звычаю христіянского поховаютъ. 
Василію и дочцѣ нашей Ганнѣ и ихъ 
дѣтемъ—домъ Нестеровскій и зъ огоро
домъ, крамница, въ которой я не тор
гую, поля полрѣза. которое мы роби-
мо, сѣножать Кграбовскую, кгрунтъ С е -
цехниковскій,— то все зятю нашому и 
дочцѣ наглой а ихъ' дѣтемъ, а внукомъ 
нашимъ даруемъ. Венцлаву и дочцѣ на-
гаой Маринѣ— пшихлеръ зъ кгрунтомъ 
и зъ будованьемъ, поля полрѣза, ко
торое мы сами робимо, сѣножать те
сте век ая, крамница, гдѣ мы сами тор-
гуемъ, то все зятю нашому и дочцѣ 
нагаой и ихъ дѣтемъ, а внукомъ на
шимъ даруемъ. Быдло, гааты, платье 
бѣлое, цынъ, мѣдь, статки домовые, дро
ва, отъ мала до велика, то все дочки на
ши маются на полы подѣлить по смер
ти нашой. Ш т о будетъ товару, то все 
дочцѣ нашой Маринѣ, сошники, отказу-
емъ. Кгрунтъ Сегененскій за Мухав-
цемъ и крамница, которые я купилъ у 
Волихвера Сегеневича, то все зять мой 
Венцлавъ и зъ дочкою моею Мариною 
въ мене купили и право имъ все иода-
валъ подъ тымъ способомъ, ижъ того 
кгрунту не маютъ продавать, але сами 
вживать и ихъ дѣти; кгдыжъ тамъ тѣ-
ла небожчика Сегеня и жоны его и 
и х ъ дѣтей лежать. Сыну жоны моей 
Корниду и ихъ дѣтемъ еѣножать подъ 
Царяхою и съ польцемъ даруемъ. И 

къ тому зять мой Василей маетъ дать 
имъ копъ десять, если схочутъ спокой
не заховать. Поповымъ дѣтемъ, кгды 

i дѣтъ доростутъ, зять мой Венцлавъ 
маетъ дать копъ десять грошей, рѣзку 
поля. Н а гапиталь Рускій отказуемъ, 
Евангелію напрестольную, охтаикъ, псад-
тыръ. A гдѣ грѣганое тѣло наше похо
ваютъ, тамъ отказуемъ требникъ Остроз7, 
скій. До преображенья Светого Спаса отг. 
казуемъ евангеліе Вчительское; до Слова г 

тичъ, до Светое Покровы—библію; Гриц-
ку Фесеви, апостолъ, псалтырь друку 
Скоринина: Маргарйтъ—Олесю, внуку 
нашему; книга Пчода и вси польскіе' 
книжки и молитвенникъ Перхуру Попо
вичу; апостолъ друку Скоринина-Гриц-
ку Поповичу; часовникъ и молитвенникъ, 
другій требникъ зять мой Васидій, гдѣ 
розумѣючи, до якое церкви отдать; С т е 
пану Олешковичу молитвенникъ. Ш т о 
надъ тыми всими речми выншенованы-
ми отъ мала до велика всю владзу и 
моць до яшвотовъ своихъ оставуемъ и 
все милостивому Богу поручаемъ и ему 
въ моць ся подаемъ и остатнею волею 
своею росправу, ижъ бы они по смерти 
нашой въ боязни Божой и въ страху 
его светомъ мѣгакаючи, ему честь, хва
лу вдавали, а за насъ грѣшныхъ мило
стивого Бога просили, ижъ бы намъ зъ 
милосердья своего светого грѣхи наши 
отпустить рачилъ, 'аминь. U tego testa
mentu podpis ręki pismem ruskim w te 
słowa: Многогрѣшный Гуринъ Федоро-
вичъ и я Содомея Гуриновая. Który 
to takowy testament ostateczney woli pa
na Huryna Fedorowicza у małżonki ie
go, iest do xiąg urzędowych mieskich ra
dzieckich przyięty у wpisany. 

ai* 
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Мѣщанинъ Чудковнчъ—съ одной стороны, а 
съ другой—цехъ сѣделыциковъ заключили между 
собой мировую по поводу исключенія Чулковича 
изъ цеха подъ зарукой 100 литов. копъ на вой-

Actum in civitate Brestensi m. d. 
Lithuaniae, die 20 Ju l i i , anno Domini 
1624 . 

Przed urzędem burmistrzowskim у ra
dzieckim w mieście króla iego mo
ści w Brześciu Litewskim, stanąwszy 
oczewisto na zwykłym raieyscu sądo
wym pan Marek Janowicz , Fedor Ono-
cewicz—ceehmistrz rymarski, a przy nim 
Stephan Moysiewicz, Paweł Fedorowicz, 
bracia tegoż cechu, także pan Łukasz 
Czołkowiez у pan Jaków Fedorowicz— 
mieszczanie królewskiey. iego mości Brze
scy, podali na piśmie list zgody ku zapi
saniu do xiąg urzędowych w sprawie 
niżey mianowaney; który list słowo do 
słowa tak się w sobie ma: 

Roku tysiąc sześćsetnego dwudziestego 
czwartego, miesiąca Czerwca dziesiątego 
dnia, przy, bytności sławetnych pana To
masza Wiszniewskiego—lantwoyta Brze
skiego, pana Krzysztopha Luby, pana 
Woyc iecha Rostka—ławników Brzeskich, 
pana łukasza, pana Raphała Korolkowi
eża—raycy Brzeskiego, pana Marka J a -
nowicza, pana Romana Staniewicza —cech-
mistrza rzeźniczegp, pana, Fedora. Ono-
cewicza—cechmistrza rymarskiego, у przy 
zgromadzeniu braciey wszystkiey sfcar-
szey у młodszey tegoż cechu rymarskie
go w domu pana Fedora Onocewicza— 

товскій судъ; при этоаъ цехъ обязался упла
тить Чулковичу 30 копъ гр. убытку и судебный 
издержки. 

cechmistrza. rymarskiego, stała się ugoda 
między cechem wszystkiem у między pa
nem Jakowem Nakrzeykowiczem у mię
dzy panem Czołkowiczem Łukaszem, bra
cią tegoż cechu rymarskiego, a to w. tym, 
iż co mieli między sobą zaście strony 
rzeczy cechowych, a mianowicie o degra-
dacyą z rzemiosła pomienionego Łukasza ; 
o czem у prawem się rozpierali у przed; 
urzędem burmistrzowskim у przed urzę
dem woytowskim.—Tedy* to wszystko roi-. 
mo się na stronę iuż czasy wiecznemi 
odrzuciwszy stało, że słuszne pomiarko-
wanie za przyczyną ludzi, osób zwysz 
pomienionych tak, iż sobie wszystka bra
cia wszystko odpuściwszy, ręki daniem 
sprowadziwszy, pokóy wieczny iuż uczy
nili między sobą, nie chcąc iuż tey rzeczy 
czasy wiecznymi wznawiać y oney, wy? 
pominąć y ieden drugiemu tak w cechu, 
iako y na inszym mieyscu wspominać^ 
ani ieden drugiego zadawaći takowego*, 
A ieśliby się na brata któregożkolwiek to? 
pokazać miało, ieśliby. który brat bratu*,, 
eo w tey sprawce przypomniał y iedem 
drugiego, się u rąga j tedy na, k a i i e g o tar
kowego, z a przeświadczeniem cbooiįetottH 
gę, świadka,,, włoźili winy, йоЬороІшіяѴЙ l 
ny kop. sto litewskich na urząd w ó j 
towski. Też iemu cech wszystek dobro
wolnie postąpili, z swey dobrey woli , aa 

1624 г. ( 
Изъ книги за 1623—1627 г., стр. 188—190. 

5. Широкая сдѣдк» между цеховыми еѣдедьщикамж. 
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szkody Łukaszowi kop. trzydzieści L i 
tewskich zapłacić żydowi długu Ł u k a -
szowego, sprawy у wszystkie processa 
prawne, tak u sądu radzieckiego y u są
du wóytowskiego, które się między one-
mi toczyli, czasy wiecznymi kasuią, urna-
rzaią y w rniwecz obraCaią, nie chcąc ich 
wznawiać у iuż czasy wiecznemi, ale 

w przyiazni z sobą wiecznie mieszkać 
chcąc. I na to daiem ten list nasz dobro
wolny ku aktykowaniu do xiąg w.mości. 
Pisań w Brześciu, roku, miesiąca у dnia 
wyszpomienionych. Który takowy list 
ugody wieczystey panów przyiacioł wysz 
mianowanych iest do xiąg urzędowych 
przyięty у wpisany. 

1624 r. 
Изъ книги за i< 23—1627 г. стр. 195—196. 

6. Жалоба цехмистровъ цеховъ кузнецтхаго, слесарскаго и сѣдельнаго на цех-
мнстровъ скорняковъ о нанесенномъ П О С Л Е Д Н И М И безчестіи. 

Цеховые старшины цеховъ кузнецкаго, слесар
скаго и сѣдельнаго внесли къ бурмистра&ъ жалобу 
на цехъ скорняковъ въ томъ, что когда случилось 
имъ проводить на1 кладбище тѣло покойника и 
они заняли со своими мэрами мѣсто впереди 

скорняковъ; то эти послѣдніе, несмотря н а п р и -
сутствіе жидовъ и торжественность церемоніи, 
прогнали ихъ №• мѣста, сказавши, что они не
достойны стоять впереди портныхъ, и изругаляс 
ахъ неприличными словами. 

Actum in civitate Brestensi m. d. L i 
thuaniae die 11 Ju l i i , anno Domini 1624. 

Przed urzędem burmistrzowskim y ra-
dzieckiem w mieście królewskim iego 
mości Brześcia Litewskiego, stanąwszy 
oczewisto na zwykłym mieyscu sądowym 
uczciwi panowie Stanisław Głowacki , 
Demian Kalichowicz—mieszczanie Brzes
cy, y eeehmistrze kowalscy, podali na piś
mie opowiadanie swe w sprawie niżey 
mianowanej ku zapisaniu do xiąg urzę-
dotvyoHį które opowiadanie słowo do sło
w a tak się; w sobie ma: 

Мібу' łaskawy panie urzędzie burmis
trzowski! Opowiadamy się w. mości iakos 
urzędowi- z wielkimi: ia lem m y cechmis-
trac • cechu, kowalskiego^ slosarsfciego * у 
ryn»rekiegO'f :,«j w§ny§tfaąi bmcią^ sia«zą» 
у ~пЛййзщіт®тоаітжщІтщжщщ na«pa»-
nówv- eeeeyanstraów eeeb»> kugz*feeskiegov. 

у ze wszystką bracią młodszą у starszą 
cechu ich, a mianowicie na pana J a k u 
ba—cechmistrza religiey polskiey у na 
pana Hrehora Kliszewicza—cechmistrza 
rel igie^ Greckiey, na Janowicza, na Ph i -
lipa Igiełkę: będąc my nadęci na pogrzeb 
dla utrzciwości cechu nieboszczyka sła-
wney pamięci pana Więczkowskiego— 
urzędnika Kiiowieckiego, gdyś mi szli 
za marami y z świecami przed ciałem 
wyszszey mianowanym, przytym się ru
szyli z', marami у świecami przed cialene 
panowie kuaznierze, a* za nimi nas* ko^ 
walski ceeh z marami, a za nastym'ce
chem krawieckie mary;ale oni,zapotitniaiw-
szy Pana Boga , boiaźni BożeffTOiruoh 
uczyniwszy- przed' gminem ludzi wi i* 
zaonych, tamże zarasta p«f§d ditt«m»šf 
dowskIm^.prawŁ sekołmikiem, йа*-'ровгоз< 
••ттШ,.. sW wet • аШЛешщшщ • 'шітщ®': 
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to: żeście niegodni- przed krawcami cho- ' 
dzić; atoli we wszystkiem na nieiakąś I 
niegodność ukazuiąc y na bok nasze, ma
ry odepchnęli у nasze bracią, у nas wszyst
kich posromocili, którzy byli przy ma
rach y na pogrzebie. A tak panie urzę
dzie prosimy, aby to nasze opowiadanie 

było przyięto, co my z tymi pany kusz-
nierzami chcemy o tę sromotę y zelży
wość, przy tak wielkiera gminie ludzi 
zacnych, prawnie sobie z niemi postą
pić czasu przyszłego, у prosimy aby db 
xiąg ! w. mość to było przyięto у zapi
sano. Co iest przyięto у w xiegi wpisano. 

1624 r. 
Мзъ книги за 1623—1627 г., стр. 197—198. 

7. Вторичная жалоба цехмистровъ сворнявовъ на цехмистровъ вузнецкаго и 
слесарскаго цѣховъ о нанесѳніи первымъ публичнаго бѳзчестія. 

Цеховые старшины цеха скорннковъ внесли на 
кузнецкій цехъ и слесарскій репротестацію въ 
томъ, что они скорняки нисколько невинны въ 
обвиненіяхъ,взносимыхъ на нихъ противниками,— 
что напротивъ они, кузнецы и слесаря, затѣяди 
съ ними драку, а именно: когда шли они скор

няки впереди портныхъ, то пьяный слесарь Гав-
ріилъ налетѣлъ на ихъ цѣховой знакъ и втоп-
талъ его въ грязь, при чемъ онъидругіе его еди-
ноиышденники называли ихъ лупикотами и без-
честиди ихъ другими неучтивыми ругательствами, 
произнося угрозы на ихъ здоровье. 

Actum in civitate Brestensi m. d. Lith-
vaniae, die 12 mensis Ju l i i , a. D . 1624. 

Przed urzędem burmistrzowskim y ra-
dzieckiem w mieście królewskim iego 
mościBrześciuLitewskim, stanąwszy ocze
wisto na zwykłym miejscu sądowym uc-
czywi panowie Jakub Sczasnowicz—cech-
mistrz religiey rzymskiey y Hrehory Ilia-
szewicz—cechmistz religiey greckiey, po
społu z bracią swą kusznierską—miesz
czanie Brzescy, podali na piśmie opowia
danie, albo reprotestacyą swą ku zapisa
niu do xiąg urzędowych w prawie, ni-
żey mianowany; które opowiadanie, albo 
reprotestacia, słowo do słowa tak się 
w sobie ma: 

Łaskawi panowie burmistrzowie у pa
nowie raycy miasta króla iego mości 
Brzeskiego! M y cechmistrze — j a Jakób 
Szczasnowicz, a j a Hrehory Iłiaszewicz 

Kliszewicz, a przy nas у bracia cechu 
naszego kusznierskiego,z wielkiem a prawie 
nieznośnym żalem opowiadamy się wasz-
mość y reprotestuiemy na cechmistrzów 
kowalskich—Stanisława Wąsa—rymarza 
y Demiana Kalichowicza — kowala y na 
Gabryela slósarza, na Iwana Kalnieyka 
y na Jarmosza—kowala, j a k o na princy-
pałów, którzy, przepomniawszy bojaźni 
Bożey у wstydu ludzkiego, znać z roz
kazania tych panów cechmistrzów, nie 
wiedzieć z jakich przyczyn, w roku te
raznieyszym tysiąc sześćsetnym dwudzie
stym czwartym, miesiąca Lipca jedyna-
stego dnia, uczynili na nas zmyśloną 
у potwarzliwą protestacyą, iakobyśmy 
onych mieli spierać^ z mieysca, iuż albo 
bunty iakie stroić, czego nigdy n iebyło ; 
ale oni sami, nabrawszy się złego шву-1 
słu, gdyehmy wedle starodawnego i w y -
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czaiu prowadząc ciało nieboszczyka pana 
Krzysztopha więczkowskiego, szliśmy, 
według ordynacyi, przed cechem krawiec-
k iem, ten to Gabryel slósarz z innymi 
pomocnikami swymi, opiwszy się, napier-
wiey, gdy mary nasze kamchą przykry
te niesiono, przypadszy potrącił, aż bra
cia, którzy nieśli, upadli, na który czas 
y kamchę nasze kusznierskę zepsowali 
у szarpali, czyniąc niepotrzebne sedycye 
w mieście króla iego mości, aż zaledwo 
się uhamowaliza proźbą moią, Hryca Kal i 
szewicza — cechmistrza kusznierskiego, 
lżąc, sromocąc, nazywaiąc nas ł u p i k o -
t a m i у nieutcziwey matki synami, у in
sze słowa uszczypliwe zadaiąc, czyniąc 
odpowiedź у pochwałkę na zdrowie na

sze, grożąc obuchem, mówiąc ten to J a r -
mosz kowal, że szczęście wasze, że was 
Gabryel nie obuchował, gdyż nigdy tak 
płochi nie bywał. O które obelżenie na
sze у odpowiedź, tak też у sedycye ta
kowe, chcąc my z tymi pany cechmi-
strzami kowalskimi, iako też у Gabrye
lem slósarzem, Iwanem Kalnieykiem у 
Jarmoszem kowalem, iako princypałami 
prawnie mówić , prosim aby to opowia
danie y reprotestacya nasza do xiąg 
waszmość urzędowych była przyięta у za
pisana. Które to opowiadanie, albo repro
testacya, na piśmie podana, panów cech
mistrzów kusznierskich iest do xiąg urzę
dowych przyięta у zapisana. 

1624 r. 
Ізъ книги за 1623 1627 г., стр. 200—202. 

8. Жадобы цеховъ вувнецкаго, сдесарсваго и сѣдельнжчѳскаго на цехъ екор-
няковъ о нанесѳніи первыжъ безчестія. 

Поименованные цехи внесли вторичную жало
бу на скорняковъ въ нанесеніи иыъ бѳзчестія 
во время похоронъ Вяциковскаго. Скорняки чрезъ 
своего уполномоченнаго объяснялись, что они 
занимали во время шествія свое обычное мѣсто 

и требовали отстрочкп дѣла; но кузнецы, слесаря 
сѣдельщики отвергали это полноночіе, какъ че-
ловѣка не подлеясащаго вѣденію города. Судъ 
далъ отсрочку. 

Actum in civitate Brestensi m. d. L i - j 
thuanie, die 12 mensis Ju l i i , anno Do
mini 1624. 

Przed nami urzędem Wacławem Bar-
л. 

czewskim у W a s i lem Hrehorowiczem— 
burmistrzami miasta króla iego mości 
Brześcia Litewskiego, Pawłem Szczepa-
nowiczem, Hrehorem Piotrowiczem, Sta
nisławem Sierzputowskim, Hurynem F e 
dorowiczem, Bohdanem Wasilewiczem— 
raycami, sławetny pan Marek Janowicz, 

iako princypał, za mocą sobie daną, we
dle prawa dowiodszy pozwu y roku, żało
wał od cechmistrzów kowalskiego, ślo-
sarskiego, rymarskiego у wszystkiey bra-
ciey starszey у młodszey rzemiosła szyn-
kownego, na panów cechmistrzów cechu 
kusznierskiego y n a w s z y s t k ę bracią ich, 
a mianowicie: na pana Jakuba—cechmi
strza religiey polskiey, a na pana Hre-

I hora Kliszewicza—cechmistrza religiey 
\ Greckiey , . na J ana Cwira , na Philipa 
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Igiełkę, iż będąc oni naięci na pogrzeb 
dla uczciwości ciała nieboszczyka pana 
Więckowskiego, urzędnika Kiiowieckie-
go, gdy szli z marami y z świecami przed 
ciałem panowie kusznierze, a za nimi 
cech kowalski, z marami, za ich ce
chem krawieckie mary , ale oni, znać 
podobno zapomniawszy boiaźni Bożey у 
srogości prawa pospolitego, rozruch uczy
niwszy przed gminem ludzi wielu zac
nych, tamże zaraz przed domem żydow
skim, przed szkolnikiem,onych posromo-
cili słowy nieuczciwymi, mianuiąc to: 
żeście niegodni przed krawcami chodzić. 
Atoli we wszystkiem onym rękąż niegod
ność ukazuiąc y na bok mary odepchnę
l i , bracią onych wszystkich posromocili, 
którzy byli przy marach y na pogrzebie 
byl i ,a naybardziey kniażcy, pańscy, którzy 
miastu у cechowi na wierność у posłu
szeństwo nie przysięgali, zbuntowawszy 
się, onych mieszczan iego królewskiey 
mości prawa Magdeburskiego obelżyli, 
z ordynku z marami wypchnęli, niegod
ność przyznawaiąc, despekt, wstyd, obel-

żenie wielkie im wszystkim uczynili , żą
dali sprawiedliwości. A obżałowany J a 
kob—cechmistrz religiey polskieyy Hre
hory Kliszewicz — cechmistrz religiey 
Greckiey, przez brata swego cechowego 
Philipa Igiełkę, nie wdaiąc się ieszcze 
w żadne prawo, żądali dyllacyi na po
czątku, a nie w obyczay controwersyi, 
у powiedzieli: iż oni porządkiem swym, 
wedle starego zwyczaiu, tak na processii 
roczney w dzień Bożego ciała, iako na 
pogrzeby wszelakie chodzą, tedy naprzód 
krawcy idą, przed krawcami zaś oni z 
cechem swym, a potym cechowie inszy 
idą—у zdawali się, co krawieccy eech-
mistrze z cechem swym, przy. nayściu 
strony porządku, który cech za którym 
chodzi, oni na tym wszyscy przestaią. A 
strona powodowa powiedziała, iż Philip 
Igiełka nie przysięgły miastu у mocy nie 
ma od braciey swey prokurować, do te
go pański, miastu nieposłuszny. Urząd 
w tey sprawie dał dyllaciię obżałowane-
rau cechmistrzowi z bracią na przyiacie-
la do poniedziałku. C o iest zapisano. 

1624 r. 
Изъ КНИГИ за 1623—1627 ГОДЫ, стр. 208—213 

sL Опредѣленіе Брестскаго магистрата, которымъ онъ присудилъ цѳхмистра 
Скорнявовъ подъ арестъ на тгвлую нѳдѣлю въ ратушѣ за безпорядки, произве

денный имъ въ время торжественнаго похороннагошествія. 

Въ очередное засѣданіе магистратская суда 
явились уполномоченные обѣихъ тяжущихся сто
ронъ,—съ одной стороны уполномоченный цеха 
екорняковъ, а съ другой—кузнецевъ. слесарей, 
сѣделыциковъ и шинкарей и повторили въ об-
щихъ чертахъ жалобы своихъ довѣритедей. При 
этомъ скорняки сослались на свои цеховыя при-
вилегіи, дарованный ихъ цеху Сте«аномъ Бато-
ріемъ и Сигизмундомъ Ш, въ силу которыхъ 

Actum in civitate Brestensi m. d. 
Lithuaniae, die 17 mensis Ju l i i , anno D . 
1624. 

имъ предоставлено было первенство между дру
гими цехами, чѣмъ они и хотѣди воспользоваться 
въ дѣйствительностн. Судъ, розсмотрѣвши все 
дѣло, призналъ старшину екорняковъ винов-
ныаъ, и постановилъ: права, дарованный коро
лями скорнякаиъ оставить въ полной сидѣ в 
уважать, а за безпорядки, произведенные иш 
ігуадично, посадить старшину ихъ на недѣдю въ 
ратушную тюрьму. 

Przed nami urzędem Wacz ławem Bar*, 
czewskim—burmistrzem miasta krok* le
go mości Brześcia Litewskiego, Pawłem 
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Sczepanowiezem, Hrehorem Piotrowi
czem, Hurynem Fedorowiczem, Stanisła
wem Sierzputowskim, Marcinem K a c z y ń 
skim, Bieniaszem Strożewskim— ray-
cami, uczciwy pan Marek Janowicz , umo
cowany princypał od cechu kowalskiego, 
ślosarskiego у rymarskiego dowodził, iż 
z odkładu urzędowego dnia dzisieyszego 
przypadł rok zawity ku rozprawie w ża
łobie ich na cech knsznierski, domawiał 
się: aby wedle dekretu urzędowego na
przód na regiestrze bracia nieprzysięgła 
cechu swego kusznierskiego aby podali, 
przy tem zarazem przysięgę w ratuszu 
wedle prawa aby wykonali , a potem we 
wszystkiem w porządkach obyczaiach we
dle wielkirzów, żeby się sprawowali. 

A od strony obżałowaney princypał 
umocowany pan Hrehory Omelianowicz 
naprzód obmowę uczynił, iż on maiąc 
niemało przyiacioł powinnych w tym 
cechu kusznierskim, broni sprawy tey, 
póki mu prawa stawać będzie,—bo oni, 
ludzie nieumieiętni prawa,użyli go w tym 
nieiako prokuratora, ale iako przyiaciela, 
nie wdaiąc się ieszcze w prawo—powie
dział: co się tycze, strony cechu ku
sznierskiego, cechmistrze у bracia są iuż 
przysięgli, czego xiegami czasu swego 
gotowi dowieść y na rzegestrze bracią 
podać, ieśli by tego potrzeba była, co na
leży nie stronie, ale tylko wiedzieć o tym 
samemu urzędowi. Zatym pokazywali 
obiedwie stronie wielkierze cechów swo
ich у pan Marek Janowicz domawiał się: 
iż się dekretowi onegdayszemu dosyć do
szło, strony obżałowaney braciey wszy-
stkiey cechowey niemasz, a osobliwie 
kniażcy, pańscy nie przyszli do ratusza 
umyślnie, aby uszły przysięgi, iako nie
posłuszni, wedle prawa у wielkierzów 
aby byli zdani у winą karani, doma
wiał się. Urząd, ponieważ obżałowani 
cechmistrze kusznierscy у bracia niektó

ra cechu ich ; iest przysięgłem, tym iuż 
drugi raz przysięgać nie potrzeba; a iż 
niektórzy na dzień dzisieyszy do ratu
sza, a osobliwie kniażcy, pańscy do przy
sięgi nie stali, ani.żadney wiadomości 
o sobie nie dali, za które takowe niepo
słuszeństwo, iako uporni, wedle porząd
ku prawa Magdeburskiego у wielkie
rzów maią bydź winą karani. Których 
cechmistrze kusznierscy wszystkich nie
posłusznych maią podać urzędowi na re
giestrze, skoro dadzą znać do ratusza. 
Zatym stronom w tey sprawie nakazano 
rozprawować się, a od strony powodo-
wey umocowany pan Marek Janowicz, 
wedle pierwszego processu swego, żało
wał wedle protestacyi od cechmistrzów 
kowalskiego, ślosarskiego у rymarskiego 
ze wszystką bracią starszą у młodszą 
rzemiosła szynkowego, na panów cechmi
strzów cechu kusznierskiego y na wszy
stką bracią ich, a mianowicie na pana 
Jakuba—cechmistrza religiey polskiey, a 
na pana Hrehora Kliszewicza—cechmi
strza religiey greckiey, na pana Gwira , 
na Fil ipa Igiełkę y na inszych: iż będąc 
oni naięci na pogrzeb dla uccżywości cia
ła nieboszczyka pana Więczkowskiego, 
urzędnika Kiiowieckiego,gdy szli z mara
mi у świeczami przed ciałem, panowie 
ku szmerze, a za nimi ich kowalski cech 
z marami, za ich cechem krawieckie ma
ry, ale oni, zapomniawszy znać podobno 
boiaźni Bożey у srogości prawney, roz
ruch uczyniwszy przed gminem ludzi 
wielu zacnych, tamże zaraz przed do
mem žydowskiem,przed szkolnikiem,onych 
posromocili słowy nieuczciwemi, mia-
nuiąc to: żeście nie godni przed krawca
mi chodzić, a tak we wszystkiem nam 
iakąsz niegodność ukazuiąc, y na bok na
sze mary odepchnęli у naszą bracią у 
nas wszystkich posromocili, którzy byli 
przy marach y na pogrzebie, żądali spra-
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wiedliwości. A kusznierze obżałowani ad 
directam responsionem powiedzieli: iż 
strona powodowa winna, a nie oni; uczy
nili na nich protestacyą zmyśloną, iako-
by onych mieli spierać z mieysca ich, 
albo bunty iakie stroić, czego nigdy nie 
było, ale oni sami nabrawszy się złego 
umysłu, gdyż oni szli, wedle starodawne
go zwyczaiu, prowadząc ciało do pogrze
bu, wedłe ordynacyi przed cechem kra-
wieckiem, Gabryel slosasz z innemi po-
mocznikami swymi, opiwszy się napier-
wiey, gdy mary nasze kamchą przykry
te niesiono, przypadszy potrącił, asz bra
cia, którzy nieśli, upadli, na który czas 
y kamehę naszą kusznierską zepsowali 
у szarpali, czyniąc niepotrzebne seditie 
w mieście królewskim iego mości, asz 
zaledwo się uham owali za proźbą Hryća 
Kiiszewicza—cechmistrza kusznierskiego, 
lżąc, sromocąc, nazywaiąc nas łupikota-
mi у nieutczciwey matki synami у in
sze słowa usczypliwe zadaiąc, czyniąc 
odpowiedź у poehwałkę na zdrowie na
sze, grożąc obuchem, mówiąc ten to Ja r -
moszkowakże szczęście wasze, że was G a 
bryel nie obuchowa!, gdysz nigdy tak 
płochy nie bywał. A co się tycze porząd
ków, których oni zdawna zażywaią у za 
pierwszy cech maią, pokazali przywiley 
świętobliwey pamięci króla Stephana, pod 
datą roku 1579, dnia 1 Apri la , у drugi 
przywiley confirmacyą iego królewskiey 
mości Zygmunta trzeciego, z łaski Bożey 
teraźnieyszego pana naszego miłościwe-, 
go , pod datą-roku 1591, dnia 10 mensis 
January i , pod pieczęciami zawiesistemi 
maiestatowemi y s podpisy rąk, onym na 
cech nadany, którzy wedle takowych 
przywileiów przed wszystkiemi cechami 
naypierwsze, nastarsze y nalepsze prawro 
maią, niźłi by ich celować y przodko-
wać w processyą у na każdym mieseu nie 
miał.—-A co nam usczypkirozmaite czy

nią у łupikotami nazywaią, pokazuiemy 
to, że mamy w przy wileiach za herb ku-
czmę sobolą nadaną, у we wszystkiem 
z cechem kusznierskiem Lubelskiem wol
ności у porządków zażywamy. A iż 
w processiey przy krawieckiem cechu 
chodzimy, tedyśmy dobrowolnie, dla po
rządków kościoła rzymskiego, krawcom 
postąpili chodzić у pierwsze mieysce ma
ią na processyey, gdysz mało niepodo
bne rzemiosło knsznierskie krawieckie
mu, bo także szyią ygłą iako у oni, у go
towi krawców stawić na świadectwo у 
inszych ludzi, że tak zdawna chodzą; 
brali się przytym do dowodu у żądali, 
aby byli przy przywileiach swych у wol
nościach zachowani. Urząd pytał cechów, 
iakiem porządkiem na ten czas w proces
syą szli у który cech do kościoła ciało 
przyprowadził. Na co Gabriel, cechmistrz 
slosarski, powiedział: naypierwszy szecjł 
kusznierski, potem kowalski z ślósar-
skiem, z rymarskiem, zaś krawiecki. N a 
ten czas w zamieszaniu ustąpili mieysca 
cech ślósarski z inszymi kusznierzom dla 
pokoiu. Urząd, w tey sprawie zrozumiaw
szy podostatku controwersyę z obu 
stron, a co większa weyrzawszy w przy-
wileia świętobliwey pamięci króla Ste
phana у w drugi przywiley, confirmacyą 
teraźnieyszego pana naszego miłościwe
go, cechowi kusznierskiemu Brześckiemu 
nadany, czego oni zdawna spokoynie, 
wedle przywileiów używaią, nikt im o te 
porządki żadney trudności nie czynił,uzna
li у przysądzili wedle wolności ich, asz 
cech kusznierski przed krawcami w pro-
cessiach y gdzieby tego potrzeba było, 
maią chodzić zawsze, a po nich niższe 
cechowie wedle porządków swych. A iż 
natenczas rozruch za processyą niepo
trzebny przy tak wielu ludzi uczynili , 

I z a takową swawolą, iż sobie ąamkepra-
! wiedliwość czynili , za tę winę urzędową 



nakazano cechmistrzom kusznierskira sie
dzieć w ratuszu w więzieniu tydzień 
z proźbą. Który dekret urzędowy obie 
stronie przyięii. Zatem pan Marek od 
strony swey o szkody у o szarpaninę pro
testował się na cech kusznierski; tak 

też pan Hrehory Omelianowicz, od stro
ny swey od kusznierzów o szkody na dwie
ście złotych polskich, do tego o sromotę 
у o przymówkę protestował się. Co iest 
do xiąg urzędowych zapisano. 

1624 r. 

Взъ книги за 1623—1627 г., стр. 214—216. 

10. Опрѳдѣленіѳ Брестекаго магистрата по дѣду цеха скорняковъ съ цехами 
кузнецкимъ, сдесарекимъ и сѣдельническимъ. 

Уполномоченный отъ цеха скорнякокъ , явив
шись предъ бургомистрами и радцаші. новторпдъ 
прежнюю жалобу своихъ довѣритедей и спраши-
вадъ: сидятъ ли еще вътюрыіѣ цехмпстры скор
няки, иди уже выпущены? При этомъ онъ за-
явилъ, что такъ какъ скорняки исполнили при-
гокоръ магистрата, а пхъ противники, кото-

j рымъ въ свою очередь было приказано изви
ниться предъ ними, не только не исполнили этого, 
но пожелали еще протестововать на магистратъ 
Брестскому войту, то чтобы и имъ позволено 
было также обратиться тудаже съ протестаціей. 
Суд т. далъ свое согласіе. 

Actum in civitate Brestensi m. d. Li th-
vaniae , die 23 mensis J u l i i , anno D o 
mini 1624. 

Przed nami urzędem Waczławem Bar
czewskim, WasilemHrehorowiczem—bur
mistrzami miasta króla iego mościa L i 
tewskiego, Pawłem Sczepanowiczem,' Sta
nisławem Sierzputowskim, Hrehorem Pio
trowiczem, Hurynem Fedorowiczem, Mar
cinem K a c z y ń s k i m , Bohdanem Wasi le
wiczem, Bieniaszem S t rożewskim-- ray-
c a m i , na zwykłym miescu sądowym 
w ratuszu, stanąwszy oczewisto pan Hre-
rory Omelianowicz, iako przyiaciel umo
cowany, zepozwawszy urzędownie, żało
wał od cechmistrzów kusznierskich у od 
wszystkiey braeiey na cechmistrzów ce
chu kowalskiego, slósarskie у rymarskie
go y na wszystką bracią ich, iż oni przy 
pogrzebie onych polżyli, posromocili sło

wy uszczypliwemi dobrey sławie ich 
bardzo у szkodłiwemi, do tego riiegod-
ność im zadal i , łupikotami ich nazwali 
у inszych słów złych niemało zadali, o 
czym szyrzey w protestacyi dołożono; 
co uczynili na zniewagę przywileiów 
onym na cech nadanych, do tego do szkód 
ich przywiedli, żądali sprawiedliwości. 
A pan Marek Janowicz od wszystkiego 
cechu kowalskiego, ślosarskiego у ry
marskiego nie wdawał się w kontrower-
syą, ale wszelakie obrony prawne wcale 
zachowawszy, powiedział, iż strona ie
go kuszuierskiemu cechowi niepowinna 
się sprawować, gdyż ich pierwszy po
zew у żałoba zaszła. N a ten czas urząd, 
dekretem swym Uznawszy bydź kusznie
rzów winnieyszych, za winę swą urzę
dową у za zniewagę praw przywileiów, 
do więzienia do ratusza kusznierskich 

82* 



cechmistrzów skazał; ieśli są iuż wolni 
z więzienia tego, nie wiedzą, ieśli wy
szli, czyli siedzą, którzy napierwiey onym 
maią się usprawiedliwić, a to o sromotę 
у o szkody, tylko czekaią, póki kusznie-
rze z więzienia wyidą , domawiał się, 
aby w tey sprawie prioritatem citationis 
onym uznali. A od panów kusznierzów 
umocowany powiedział: iż się cechowi 
kowalskiemu od nich dosyć stało, o co 
у więzieniem byli karani, a teraz o sro
motę, o szkody, o obelżenie у o zniewa
gę przywileiów у wielkierzów kowal
skich cechmistrzów у wszystkiego cechu, 
żądali sprawiedliwości. Urząd, ponieważ 
za żałobą pierwszą cechmistrzów kowal
skich, za zniewagę przywileiów iego kró-
lewskiey mości, pana naszego miłościwe

go, у za winę urzędową cechmistrze ku-
sznierscy więzieniem w ratuszu byli ka
rani, którzy iż się spoinie z sobą powa
dzili, nakazano, aby też cechmistrze ko
walscy z bracią cechmistrzów, kusznier-
skich у bracią przeprosili przed urzędem 
w ratuszu. A cechmistrze kowaiscy od 
takowego dekretu urzędowego do iaśnie 
wielmożnego iego mości pana Ostaphyana 
Tyszkiewicza—woiewody у wóyta Brze
skiego, żeby appellowali; także у cech
mistrze kusznierscy z bracią do iego mo
ści appellowali. Czego urząd nie bronił, 
kiedy strona przy pozwie ku rosprawie 
w tey sprawie obiedwie stronie w W i s -
ticzach przed iego mością stawić się ma
ią. C o iest zapisano. 

1624 r. 
Изъ КНИГИ за 1623 1627 годъ, стр. 218—219. 

11. Жалоба братьевъ вузнеггкаго цеха на своего цехмистра Майрановекаго по 
поводу нанесенія послѣднимъ имъ безчестія. 

Кузнецкій цехъ подалъ бургомистраиъ жалобу 
на своего старшину въ томъ, что онъ, будучи 
позванъ въ засѣданіе цеха, не явился, аспорилъ 
въ это время съ сѣдельщицей Станисдавовой; 

Actum in civitate Brestensi m. d. L i -
thuaniae, die 30 mensis Ju l i i , anno Do
mini 1624. 

Przed nami Wac ławem Barczewskim, 
W a s i lem Hrehorowiczem—burmistrzami 
miasta i. k. mści Brześcia Litewskiego, 
Pawłem Szczepanowiczem, Stanisławem 
Sierzputowskim, Hrehorym Omelkowi-
czem—raycami, na zwykłym mieyscu 
sądowym, stanąwszy oczewisto pan G a 
bryel Samborowski, Iwan Siergieiewicz— 

явившись же на вонецъ въ засѣданіе, изругалъ 
всѣхъ следующими словами: плиты, воры, цы-
гаиы, погань, неюд.чи, палтемъ вась ставить съ ва-
гаимъ цехомі и вашими правами. 

cechmistrze kowalscy z bracią swą po
dali na piśmie protestacyą ku zapisaniu 
do xiąg urzędowych w sprawie niżey 
pomienioney, która słowo do słowa tak 
się w sobie ma: 

Móy łaskawy urzędzie burmistrzowski! 
Opowiadamy się w. mości naszym łaska
wym panom, na J a n a Mairanowskiego у 
na żonę iego. Będąc nam w cechu wszys
cy bracia na zwykłym mieyscu u pana 
cechmistrza J ana Mayranowskiego, kto-
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ry miał dosyć czynić cechowi w niedzie
lę miesiąca Lipca dwudziestego ósmego 
dnia, cośmy posyłali po niego po dwa-
kroć z cechu, ale pan J a n Mayranowicz, 
zapomniawszy Pana Boga у powinności 
swey, na które przysięgał w ratuszu, 
miał bydź posłuszny panom burmistrzom 
у cechowi, co cechowi dosyć nie uczy
niwszy, zwadę gdzieś zacząwszy z Sta
nisławową, z rymarką, przybiegł do ce
chu у rozruch uczyni ł , bracią rozegnał 
y na ulicy z żoną swą sromocili nas у 

prawa nasze, mówiąc tymi słowy: «Mach-
larze, złodzieie, cyganie, poganie, nic 
dobrego, katem was stawić z cechem у 
z prawami waszymi)). C o my czuiemy się 
bydż cnotliwymi na wszystkiem, co chce
my z panem Janem prawnie począć, a 
tak prosim w. mość, panowie burmistrze, 
aby nasza protestacya była przyięta do 
xiąg urzędowych. Która takowa prote
stacya na urzędzie iest przyięta у do 
xiąg zapisana. 

1624 r. 
І зъ KBITS за 1623—1627 годы, стр. 224—226. 

12. Жадоба Ольшѳвскаго на мѣщанина Артема Андреевича о неуплатѣ ему 
долга и платы за службу. 

Подмастерье Олыиевскій внесъ въ магистрата j 
жалобу на своего хозяина, иѣіцанина Артема А н 
дреевича въ томъ, что этотъ послѣдній не за-
платилъ ему жалвванья за 23 недѣли. по 20 ли
товскихъ грошей въ недѣлю, да еще взядъ у 
него въ займы 6 злот. ѣдучи въ Львовъ, и 14 злот. 

Actum in civitate Brestensi m. d. L i -
thuaniae. die 1 August i . anno Domini 
1624. 

Przed urzędem burmistrzowskim y ra
dzieckim w mieście iego króle wskiey mo
ści w Brześciu-Litewskiem, na zwykłym 
miescu sądowym, stanąwszy oczewisto uc-
czywy Michał Olszewski obciąż li wie ża
łował у opowiadał w te słowa: 

Móy łaskawy panie urzędzie! Opowia
dam się w. mości, iako urzędowi, na nie
boszczyka Artema Andrzeiewicza—miesz
czanina Brzeskiego, iżem onemu służył 
za czeladnika na tydzień po groszy dwu
dziestu litewskich, a to niedziel dwadzie-

ѣдучи въГданскъ (Данцигъ); а такъ какъ хозяинъ 
его умеръ, то Ольшевскій и просить магистратъ 
произвести ему уплату изъ имущества того-же 
хозяина. При этоиъ свидѣтели показали, что 
Андреевичъ упоиинадъ о долгѣ Ольшевскому въ 
14 злотыхъ. 

ścia trzy, со czyni zasłużonego złotych 
dziesięć polskich; a osobliwie temuż pa
nu moiemu nieboszczykowi Artemowi, ia-
dąc do Lwowa, pierwszym razem poży
czyłem złotych sześć polskich, a drugi 
raz do Gdańska iadąc pożyczyłem ałotych 
czternaście polskich, które zasłużone mnie 
ubogiemu człowiekowi nie zapłacił, an i 
długu wyżey pomienionego nie oddał, któ
ry to pan móy Artem w roku terazniey
szym 1624, ze Gdańska iadąc, na szku
tach umarł. A chcąc ia o to zasłużone mo-
ie у dług prawnie czynić , proszę aby 
takowa protestacya moia do xiąg urzędo
wych była zapisana. Jakoż zaraz pomie-



шопу. Michał Olszewski przed urzędem 
stawił świadki, ludzi uczciwych, wiary 
godnych, Daea Panienczyeza у W a ś k a 
Skrabę, mieszczan Brzeskich, którzy we
dle prawa pod przysięgą zeznali, iż w ro
ku teraznieyszym 1624 nie dawno w Gdań
sku będąc, ieszcze dobrze zdrów, pomie-
niony Artem Andrzeiewicz przy nich słu

dze swemu Michałpwi Olszewskiemu obie
cał długu zapłacić złotych czternaście 
polskich, ą więcey nie wiadomi. Y żądał 
pomieniony Michał Olszewski , aby mu 
to było do xiąg urzędowych zapisano. J a 
koż dla lepszey wiary y ten wypis pod 
pieczęcią urzędową mięska radziecką stro
nie potrzebuiącey iest wydany.' 

1624 r. 
Изъ книги за 1623—1627 г., стр. 387—389. 

13. Онрѳдѣленіе Брестскаго магистрата по жалобѣ пѳкарскаго цеха на мѣгца-
нина Кондрата Дудчича. 

Пекарскій цехъ обратился въ магистратъ съ 
жалобой на своего собрата Кондрата Дудчича о 
томъ, что этотъ послѣдній не соблюдаетъ цехо
выхъ правидъ и вмѣстѣ со своей женой продаетъ 
на базарѣ муку и соль безъ уплаты пошлинъ, 
вслѣдствіе чего происходитъ дороговизна; и ког

да мука и соль были заарестованы, то онъ объ
явилъ, будто онѣ нринадлежатъ не ему, а како
му-то Васькѣ Скрабу. Магистратъ постановилъ: 
посадить Дудчича на недѣлю въ тюрьму а на бу
дущее время обязать строго подчиняться цехо
вому уставу. 

Actum in civitate Brestensi m. d. L i -
thuaniae, die 6 mensis Septembris, anno 
Domini 1624. 

Przed nami urzędem Wac ławem Bar 
czewskim, Wasi lem Hrehorowiczem— bur
mistrzami miasta iego królewskiey mości 
Brześcia Litewskiego, Hrehorem Piotro
wiczem , Stanisławem Sierzputowskiem, 
Hrehorem Omelianowiczem, Marcinem K u 
czyńskim, Beniaszem Stróżewskim—ray-
eami, na zwykłem miescu sądowym sta
nąwszy oczewisto utczywy Demian Lis i 
c a — mieszczanin Brzeski, pospołu z bra
cią cechu piekarskiego, imieniem Siemio
na Anchimowicza — cechmistrza piekar
s k i e g o ^ od braciey wszystkiey, zapozwaw-
szy urzędownie, żałował na Kondrata D u -
dzicza — mieszczanina Brzeskiego, iż ten 
obżałowany wedle prawa у wielkierza 

onym nadanego, nie zachowuie się у do
syć cechowi ich nie uczyniwszy, targi у 
handle rozmaite z żoną swą w mieście 
odprawuie, do tego mąkę pszenną, sól na 
rynku przedaie, szynkuie swawolnie, za-
czym nierządy w mieście у drogość wiel
ka się dzieie, a ustawom miesckim у ich 
artykułom cechowym bezprawie, za co 
urzędownie przez sługę Woyciecha B o -
iarskiego na żądanie cechowe na rynku 
iawnie mąki pszenne y krobkę у soli dru
gą do cechu pograbiono, dla czego ten 
Kondrat Dudzicz z żoną swą naprawił 
przyiaciela swego nieiakiego W a ś k a Skra -
ba, któryjuieszka pod iaśnie wielmożnym 
iego mością panem woiewodą Bielskim, 
że aby ten Waśko Skraba mienił , że to 
iego mąka у sól, za co cechmistrza ich 
Siemiona Anchimowicza do klasztornego 
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woyta, do pana Marcina Kuczewskiego po
zywano, a to nie do prawa należnego; 
stąd teraz do sądu burmistrzowskiego ra
dzieckiego tę sprawę odesłano, do ratu
sza, domawiał się cech piekarski s Kon
drata Dudczycza sprawiedliwości. A obża-
łowany Kondrat Dudczycz, będąc oczewi-
sto przed urzędem, powiedział: że to sól 
iego s króbką, a mąka pszenna s króbką 
Waśka Skraby, a cechu teraz nie ma 
czem przebywać, żądał wolności od tako
wego obżałowania. Zatym Demian Lis i 
ca z bracią cechu piekarskiego domawiał 
się, aby wedle prawa у wielkierza ich 
Kondrat Dudczycz był karany. Urząd zro- j 
zumiawszy żałobę у odpowiedź wedle pra- 1 

wa magdeburskiego у wielkierza, cecho
wi piekarskiemu nadanego, nakazał, aby 
Kondrat Dudczycz cechowi dosyć uczy
nił, nadaley do niedzieli przyszłey; a gdy 
cech poiedna, wolno mu będzie у żonie 
iego targować у wszelakich wolności we
dle cechu piekarskiego у artykułów ich 
w wdellderzu opisanych zażywać, a za 
takowe swawolne postępki у przekupstwo 
w ratuszu więzieniu Kondrata Dudczycza 
kazano skarać. Zaczym Demian Lisica 
od cechu piekarskiego na Kondrata Dud
czycza o szkody się na złotych dziesięć 
polskich protestował. Co iest do xiąg urzę
dowych zapisano. 

1624. 
йзъ книги за 1623-1627 г., стр. 346—349. 

14. Опрѳдѣдѳніе короля Сигизмунда ІІІ-го по дѣду золотыхъ дѣлъ мастера, 
съ Брестскими мѣщанаши. 

Золотыхъ дѣлъ мастеръ Горностайскій обра
тился къ королю съ жалобой на свой цехъ и въ 
частности на поименован ныхь въ этой жадобѣ 
своихъ же сотоварищей въ томъ, что вслѣдствіе 
приговора цеха , послѣдовавшого надъ какимъ-
то Фдавіемъ за его поступки , онъ Горностай-
скій ^онесъ убытки на 3,000 лит. копъ; что 

магистратъ,', при разслѣдованіи этого дѣла, по-
становилъ только обжалованнымъ золотыхъ дѣлъ 
мастерамъ учинить присягу, что не они были 
виной такихъ убытковъ Горностайского. Король, 
выслушавши обѣ тяжущіяся стороны, вполнѣ 
согласился съ постановленіемъ магистрата. 

Actum in civitate Brestensi m. d. Lith-
vaniae, die 18 mensis Octobris, anno D o 
mini 1624. 

Przed nami urzędem burmistrzowskim 
у radzieckim, w mieście króla iego mo
ści w Brześciu Litewskiem, stanąwszy 
oczewisto ha zwykłym miescu sądowym 
w ratuszu Michał Gronostayski—złotnik 
Brzeski , podał dekret króla iego mości 
s pieczęcią majestatową wielkiego xięz-
twa Litewskiego y z podpisem ręki iego 

mości pana Pawła Sapiehi— podkancle
rzego wielkiego xięztwa Litewskiego, ku 
zapisaniu do xiąg urzędowych w spra
wie hiżey pomienioney, który dekret'kró
la iego riiości słowo do słowa tak' się 
w sobie ma : 

Zygmunt t rzeci , ż Bożey łaski król 
król Polski etc. Oznaymuiemy ^inieyszym 
listem naszym, (wszem) wobec y kaidiniu 
zosobna, komu wiedzieć n&lely; i i ' gdy 
się przytoczyła do ritó у sądu naszego 
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przez appellatią od urzędu radzieckiego, 
miasta naszego Brześcia wielkiego xie
stwa Litewskiego, założoną sprawę у 
akcyą między sławetnemi Michałem Gro -
nostayskim — złotnikiem Brzeskim, po
wodem, a Janem Dryznerem, Frydrychem 
Mal tanem, Stanisławem Gutrowskim у 
inszemi złotnikami — mieszczany Brze-
skiemi, pozwanemi o niesłuszne у złe 
udanie, a obwinienie pomienionego Gro-
nostayskiego у towarzysza iego za wy
stępek niiakiego Alexandra Flawiusza— 
towarzysza cechu złotniczego, przed urzę
dem nienależnym, mimo prawa y przy-
\\ i leia, temu cechowi złotniczemu nada
ne, у stąd o nagrodzenie у oddanie szkód, 
które aktor s tego udania złego podey-
mował у ponosił na trzy tysiące kop l i 
tewskich przez actora szacowane, w któ-
rey sprawie przerzeczony urząd radziec
ki miasta naszego Brześcia, kontrower-
s y e y stron obudwu у wywodów, to wy
baczywszy, iż się pozwani złotnicy Brze
scy, zwysz mianowani, nie znali do tego, 
aby powodową stronę mieli źle udawać, 
pokazuiąc pozew wielmożnego woiewody 
Brzeskiego po wszystek cech złotniczy, 
aby się stawił, pisany у dekret nasz; 
stąd się pokazowało, iż pozwani złotni
cy żadney kontrowersyey s tym Micha
łem Gronostayskim nie mieli. Przychy-
laiąc się w tym do prawa, które uczy, 
że obwiniony bliższy się odwieść, a niż 
by go kto pokonać miał, przeto nakazał, 
aby J a n Dryzner, Frydrych Maltan у Sta
nisław Gutrowski, w tę rotę, iak opisa
no , przysięgę uczynili: iako pomieniony 
Michał Gronostayski nie za ich udaniem, 
do szkód у do niesławy przyszedł у in
szego cechowego dekretu, z podpisem rąk 
pięciu towarzyszów nie maią, a iako oni 
sami towarzysza Flawiusza wolnym nie 
uczyni l i ; a po takowein odwodzie pozwa

nych od żałoby actorowey Michała Gro-
nostayskiego wolnemi bydź uznawał, zo-
stawuiąc у naznaczając termin do uczy
nienia przysięgi, a Borkowskiemu złotni
kowi wolne mówienie z temi złotnikami, 
Janem Dreznerem, Frydrychem Malta
nem у Stanisławem Gutrowskim zacho
wał; od którego dekretu pomieniony G r o 
nostayski actor do nas у sądu naszego 
appellował, iako o tem wszystkiem pro
ces tey sprawy szerzey obmawia. N a ro
ku tedy dzisieyszym s przerzeczoney ap-
pellacyi, do nas złożoney, przypadaiącym 
у dotąd się kończącym, gdy strony obie-
dwie, powodowa Michał Gronostayski, a 
pozwana Frydrych Maltan у Stanisław 
Gutrowski , imieniem swym у inszych 
złotników Brzeskich s plenipotentami umo-
cowanemi swymi , oczewiścic przed są
dem naszym stawili у tego terminu pil
nowali, a kontrowersye swoie przed urzę
dem radzieckim Brzeskim toczące się 
powtarzali, my s рапу radnemi naszemi 
wysłuchawszy kontrowersyey, у dowo
dów obudwu stron у one pilnie zważyw
szy, sententią pomienionego urzędu ra
dzieckiego Brzeskiego we wszystkiem 
utwierdzić у zmocnić umyśliliśmy, iakoż 
potwierdzamy у umacniamy mocą tego 
dekretu naszego, a na wykonanie iego 
odsyłamy strony obiedwie do tegoż urzę
du radzieckiego Brzeskiego, na terminie 
za niedziel sześć, od dzisieyszego dnia 
rachuiąc, zawitym. N a co dla lepszey 
wiary pieczęć wielkiego xieztwa Litew
skiego iest przyciśniona. D a n w W a r 
szawie, dnia dziewiątego miesiąca W r z e 
śnia, roku Pańskiego tysiąc sześćsetnego 
dwadziestego czwartego, panowania kró
lestw naszych polskiego trzydziestego 
siódmego, szwedzkiego trzydziestego 
pierwszego. Paweł Sapieha —podkancle-
rzy wielkiego xieztwa Litewskiego. ' Z a 
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sprawą iaśnie wielmożnego pana Pawła 
Sapiehi, na Olszanach wielkiego xiestwa 
Litewskiego, podkanclerzegoOszmiańskie-
go , Homelskiego etc. starosty. 

Który takowy dekret króla iego mości 
iest do xiąg urzędowych wpisany. 

1624 r. 
Взъ книги за 1623—1627 гвды, стр. 351. 

15. Присяга золотыхъ дѣлъ мастѳровъ по требованію таковагожъ мастера Гор-
ностайскагѳ. 

Вслѣдствіѳ опредѣленія короля Сигизмунда ІІІ-го 
по дѣлу Горностайскаго, золотыхъ дѣяъ мастера, 

Actum in civitate Brestensi m. d. L i -
thuaniae, die 21 mensis Octobris, anno Do
mini 1624. 

Przed nami urzędem Wac ławem Bar
czewskim, Wasi lem Hrehorowiczem— 
'burmistrzami miasta i . k. mści Brześcia 
-Litewskiego, Hrehorym Piotrowiczem, 
Stanisławem Sierzputowskim, Marcinem 
Kaczyńskim, Bohdanem Wasi lewiczem, 
Janem Witem, Bieniaszem Stróże wskim— 
rayeami, na zwykłym rniescu sądowym 
stanąwszy oczewisto pan Michał Grono-
stayski—mieszczanin у złotnik Brzescki , 
zapozwawszy urzędownie J a n a Dryzne-

-ra, Frydrycha Mai tana, Stanisława G u -
trowskiego—mieszczan, złotników, Brzes-

-ckich, wedle;przewodu prawnego do de
kretu a. k. uiści, pana naszego miłościwe
go , rroku pilnował у domawiał się ; przed 

•urzędem, aby wedle .prawa osoby wyżey 

произнесли въ ратушѣ присягу, что не они бы
ли причиной убытковъ Горностайскаго, 

pomienione przysięgę na roku zawitym 
.wykonali; którzy będąc ząpozwani, a od 
rurzędu wedle prawa napoininani, wedle 
dekretu i . k. niści przysięgę wykonali 
w ratuszu w te s^owa: J a J a n Dryzner , 
ia Frydrych Maltan, ia Stanisław (Ju-
trowski—złotnicy, przysięgamy panu B o 
g u Wszechmogącemu w Tróycy iedyne-
mu na tym, iako Michał Gronostayski 
nie za naszym udaniem do szkody у do 
joieslawy przyszedł y ninieyszego cechowe
go dekretu z podpisem rąk pięciu towarzy
szów nie mamy у [iako my sami towa
rzysza Flawiusa wolnym ,nie uczynil i , у 
iako na tym sprawiedliwie przysięgamy, 
tak ,nam Panie Boże pomóż. A po,wyko
naniu w ratuszu .wedle jt>rawa у dekretu 
i . k. ;mści przysięgi takowey, Michał Gro
nostayski żądał, aby mu. to było do xiąg 
urzędowych izapisano. 

33 



1624 г. 
йзъ книги за 1623—1627 годы, стр. 352—363. 

16. Ремиссійно-судебное опредѣленіе Брестскаго магистрата по дѣлу .между 
мѣщанами Войтѣхомъ Росткомъ и Николаемъ Адамовичемъ. 

Мѣщанинъ Ростокъ впесъ въ магистратский 
судъ жалобу на мѣщанина Адамовича въ томъ, 
что этотъ посдѣдній, подъ вліяніемъ ненависти къ 
нему за то, что братъ его сдѣдалъ душеприкащи-
комъ не его— Адамовича, а Ростка, не однокра

тно нападалъ на его домъ съ ругательствами и 
угрозами, разъ пришелъ даже вооружившись са
блей и вызывалъ на дуэль. Дѣло это останови
лось на судебномъ разслѣдованіи. 

Actum in civitate Brestensis m. d. L i -
thuaniae, die 29 mensis Oetobris, anno 
Domini 1624. 

Przed nami urzędem Wacławem Bar 
czewskim, Wasi lem Hrehorowiczem—bur
mistrzami miasta iego królewskiey mości 
Brześcia-Litewskiego, Hrehorem Piotrowi
czem, Hrehorem Omelkowiczem, Stani
sławem Sierzputowskim, Marcinem K a 
czyńskim, Bohdanem Wasilewiczem, H u -
rynem Fedorowiczem, Janem Witem, Bie 
niaszem Strożewskim—raycami, na zwy
kłem miescu sądowym w ratuszu stanąw
szy oczewisto pan Woyciech Kostek — 
mieszczanin у pisarz mieseki Brzeski, do-
wiodszy pozwu у zachowawszy sobie wca
le wszelakie dobrodzieystwa prawne, ża
łował tymi słowy: 

Mnie wielce łaskawy panie urzędzie! 
Z wielkim żalem obciążliwie uskarżam 
się w. mość na pana Mikołaia Adamowi
cza— mieszczanina у ławnika Brzeskiego, 
za odesłaniem od w. mość do urzędu woy-
towskiego ku rozprawie, a to o tym: iż 
pan Mikołay Adamowicz, bez żadney wi
n y у przyczyny, zwaśniwszy się na mię 
у maiąc rankor у przedsięwzięcie swoie, 
przeciwko mnie po śmierci s tego świata 
zeszłego nieboszczyka Pawła Szczepano-
wicza—raycy Brzeskiego, stryia swego, 

snąć za to na wiece y, iż ia z bratem swym, 
j panem Tomaszem Wiszniewskim, opieku
nem iestem namianowanym w testamen
cie nieboszczykowskim małżonce pozosta-
łey iego, a siestrze naszey, w roku niniey-

; szym 1624, począwszy od dnia piętnaste-
I go Septembra, różnymi czasy, a nabar-
dziey dwudziestego wtórego dnia miesią
ca Septembra, wziąwszy zły umysł przed 
się , czyniąc sedycye y rozruszaiąc pokoy 

į pospolity, każdemu prawem warowany,pod-
szedłszy swawolnie na dom móy, za O s -
trynką Wie lką leżący, u samych okien у 
drzwi, mnie samego у żonę moię słowy 
nieutczywymi, dobrey sławie dotkliwymi 
lżył, sromocił у odpowiedź, pofałkę na 
zdrowie moie uczynił у nie poiedenkroć 
to powtarzał, chcąc umysł у przedsięwzię
cie swoie złe nade mną wykonać у nad 
prawo zakaz w prawie opisany mnie czło
wieka, ni w czym onego niewinnego, na 
poiedynek mnie wyzywał ; czemu się ia 
sprzeciwiać nie mógł, iako człowiek po
koy miłuiący, pod prawem siedzący, a nie 
będąc ia bezpieczen zdrowia mego y re-
feruiąc do prawa w niewinności moiey, to 
wszystko ludźmi dobrymi świadczył, któ
rzy to widzieli у słyszeli, chcąc to one-
mi pokazać y na niego dowieść, gdyż się 
w onczas potem, у za strażą miescką 
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z bronią dobytą uganiał, po nocy strzela! 
у nazaiutrz z rucznicami, z szablą y sie 
kierką iawnie po rynku na mie chodził 

• у pogróżki czynił. Zachowawszy ia sobie 
o nayście domowe, wolne prawne mówie
nie u sądu należnego, teraz wedle ode
słania urzędu woytowskiego o takowe 
uszczypliwe zadanie słów, dobrey sławie 
dotkliwych mnie samego у żony mey у 
odpowiedź, pofałkę у wyzywanie na po-
iedynek czynić przed urzędem, w. mość 
prawnie proszę sprawiedliwości. Apostę-
puiąc daley dowodzę naprzód protestacya-
mi czterma z urzędu burmistrzowskiego 
Brzeskiego w roku teraźnieyszym 1624: 
pierwsza protestacya dnia piętnastego Sep
tembra, druga dwudziestego pierwszego 
Septembra, trzecia protestacya z tegoż 
urzędu dwudziestego wtórego Septembra, 
czwarta dwudziestego trzeciego Septem
bra roku tegoż 1624, o sromotę różnymi 
czasy mnie samego у żonę moię od pana 
Adamowicza, o pofałkę, odpowiedź na 
zdrowie у nayście na dom у wyrządzanie 
różnych despectów, a osobliwie w osta-
tniey protestacyi szerzey dołożono. A przy-
tym po żałobie podawał s prawa artyku
łów list 104, gdzie pisze: cierpiącemu gwałt 
у szkodę będzie. wolno czynić przeciwko 
gwałtownikowi, chce li criminaliter, chce 
li civiliter, to iest: chce li na gardło, chce 
li tylko o nagrodzenie krzywdy, abo o 
szkody, otoż, iż niż sprawa pernoctata 
nie czynić criminaliter, bo o naście do
mowe inforo fori wolne prawo zachowu-
ię, ale według żałoby nioiey civiliter po-j 
stępuiąc, dowodzę у iako aktor.żałobliwy 
po zaniesieniu protestacyi, iż się to w mie
ście iawnie działo, dowodzę świadkami 
у stawię ie u sądu oczewiście, bo prawo 
temu, kto żałuie, dowód ukazuie, regula 
iuris ei incumbit probatio, qui dieit non 
ei, qui negat, affirmans debet probare. 
/Speck saxonicum liber 1, articulus V I et 

articulus X V in glossa, quidquid dixerit, 
probare debet. Spect. saxonicum liber 3, 
articulus 18 in glossa unica, podaie s po
rządku list 80, gdzie pisze dowód prze
ciw stronie na sądzie bywa rozmaitym 
obyczaiem przez świadki, przez własne 
strony obwinioney, zeznanie, przez urzę
dowe listy у przez przysięgę. Spect. sa
xonicum liber 3, articulus 26, in glossa, 
rerum incognitarum fides non datur, n i 
si testimonium sit illorum, qui viderunt et 
audierunt, probationes nullae certiores, nisi 
quae corporales ostenduntur. Spect. sa
xonicum liber 3, articulus 37 in glossa 
unica. Otoż tu pan Adamowicz, iż nań 
nie idzie żałoba criminaliter, przecz у do 
odwodu brać się nie może, ale powód przy 
protestacyach swoich świadkami, ia sam 
abo żona moia do dowodu, iako ukrzyw
dzona strona bliższa do convictiey przy
sięgą swą na tym, iako mię człowieka 
spokoynego, w domu będącego, swawolnie 
naszedłszy, Iził, sromocił, odpowiadał у 
na poiedynek wyzywał, a za tą convictią 
moią aby iako występny dekretowan był, 
gdyż takowy swawolny inaczey się od 
swego złego zamysłu zawściągnąć nie 
może, ieno przez prawo, iako opisuie 
w porządku list 45, articulus 87: Kto i a -
ki uczynek chciał wypełnić, a nie mógł, 
iuż takowe chcenie stoi za uczynek; co 
na urzędowym uznaniu należy, gdyż con-
stitutia coronacyi seyniu Krakowskiego 
anni 1588 de duelłis у statut wielkiego 
xieztwa Litewskiego articulus 14, rozdzia
łu 11, wyzywania na poiedynek zakaźnie. 

A potym strona obżałowana, pan Miko-
łay Adamowicz wywodząc się, podał na 
piśmie obmowę swą w te słowa: 

N a żałobę strony powodowey odpowiedź 
czyniąc, zachowawszy wprzód sobie wol
ne mówienie o zadanie złych słów innie 
człowieku ni w czym niewinnemu у do
brey sławie mey dotkliwych in foro com-

' 33* 
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petenti taką replikę uaię, co strona powo
dowa w protestaeyach swoich y na żało
bie kładzie przed urzędem waszmościów, 
abym ia miał do pana Rostka na dom 
nachodzić, czego nigdy nie było, iakoż у 
ludźmi zacnemi chcąc niewinność swą 
pokazać, żebym kiedy był początkiem do 
zwady, albo do poswaru, ale ieśli co by
ło, tedy za początkiem onego samego, tak 
w pierwszey zwadzie, iako у w drugiey 
у w trzeciey, nie maiąc żadney przyczyny 
do mnie, ale znać z namowy czyiey zaw
sze njię lżył, sromocił, iam dawał pokoy, 
anim się do urzędu nie udawał nie chcąc 
xiąg mazać. A co pan Rostek powiada 
abym nachodził na dom, tego nie pokazu
ie żadną rzeczą, ani dowodem słusznym, 
to iest oświadczeniem sędziego у ławni
ków, posieczenįa ścian, albo domu, na co 
podaie s Saxonii artykułu Х Х Х Ѵ П І et 
X L V , gdzie pisze: zasadzki podróżne, a l 
bo zastępowania na dobrowolney drodze, 
także gwałty panieńskie у naścia domo
we, burgrabia sądzi, a nie sołtysz, a ie-
śliby naście domowe mogło być dowie 
dzione potłuczeniem ścian, albo domu, a 
oświadczono było sędziem у ławnikami у 
niszemi ludźmi, którzy to słyszeli, bliż
szy iest, powód nań żałować szrankami, 
niżliby się on odwieść miał у juris mu-
nicipalis articulus X C , lecz tego pan R o 
stek nie pokazuie, ale tylko iakieś wyzy
wanie wspomina, to gołe słowa, iakoż po
daie s porządku o dowodziech у odwo-
dziech, gdziefpisze: dowód żądny nie iest 
dostatecznieyszy a pewnieyszy, iedno któ
ry sądowy iest, bo tu iuż przysięgi nie 
trzeba, abowiem co się przed sądem sta
nie, tego iuż nikt zaprzeć nie może S . Sp . 
liber П , articulus*18 et articulus 19; y na 
drugiem miescu'pisze: człowiek koźdy bliż-

_ szy iest, gdzieby mu szło karanie na gar
dle, albo na zdrowiu, albo też o imienie 
bronić jjtego, a odwodzić się, niżliby go 

kto pokonać miał, a to się ma rozumieć, 
gdzie iawnarzecz nie iest, Sp . S a x . liber I , 
articulus 8 et articulus 18 et articulus 64, 
iber I I , a articulus 26 et liber I I , articu

lus 38 et articulus 37 et jure municipali 
articulus I I I , tak iest у w Saxonii podaie 
o dowodziech, gdzie pisze: każdy bliższy 
niewinności swey dowieść, niżliby go kto 
pokonać miał, gdy słownie nań żałuią у 
o to, co się oprócz sądu dzieie, abowiem 
dowód dwoiaki iest, cielesny у goli. A co 
strony zadania słów złych, abych panu 
Rostkowi miał zadawać, tedy y na to re
plikę daię у podaie s porządku artykułu 
X V I I o sędziach у o sprawiedliwości ezy-
nię mu, gdzie pisze: ieśliby komu łaiano, 
a on też zasię łaiał, a odmawiał, nie po
winien takich słów oprawować, gdyż od
mawia, a nie sam początkiem, aby przy-
mawiał , bo nie powinien nikt nikomu 
czynić pocczywości, kto mu łaie, Sp . Sax . l i 
ber I I , articulus 16 et liber I I I , articulus 
45. Przy tych swoich obrońcach praw
nych do dalszego odwodu biorę się, żem 
nie był początkiem do zwady, ani do po
swaru, alem słowa za słowa oddawał у 
przed dekretem wolne mówienie zacho-
wuię у podaie, tę controwersią swoię 
s podpisem ręki mey. 

A strona powodowa, pan Woyciech R o 
stek, na to powiedział: że to artykuły 
pana Adamowiczowe niesłuszne, do tey 
sprawy nienależące, puszcza mgłę w oczy, 
wywodzi w pole, zbija z drogi, chcąc spra
wiedliwość świętą zatłumić. J a dowodzę 
ludźmi wiary godnymi у którzy na to pa-
trzali, iakom ia człowiek spokoyny, nie 
raz obelżenie, odpowiedź na zdrowie, na 
poiedynek, z gołą bronią wywoływanie, 
na dom nachodzenie cierpiał у wszystko 
skromnie znosił. Zatym pan Woyciech R o 
stek przy protestaeyach у attestacyach у 
inszych postępkach swych prawnych mia
nował świadków n a « d o w o d ' W « y sprawy, 
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ludzi uczciwych, wiary godnych, miesz
czan Brzeskich, na imie Zoia Mikiticza, 
wtórego Kassiana Kozorozicza, trzeciego 
Pawia Lesiewicza, czwartego Tomasza 01-
kowicza, piątego Chamuka cechmistrza. 

A naprzód byli świadkowie wedle pra
wa od urzędu napominani, aby to co wi 
dzieli у słyszeli, prawdziwie świadczyli 
z boiaźnią Bożą. Zatym pierwszy świa
dek na imie Zoi przyznał pod przysięgą: 
iż słyszałem s soboty na niedzielę, będąc 
na straży, iż pan Mikołay Adamowicz, 
mogło być godzin trzy w noc, wyszedłszy 
od pana Dąbrowskiego z domu, lżył, sro-
mocił pana Rostka, nazywaiąc s k u r w у 
s y n e m , beznogim у inszych słów złych 
nie mało na pana Rostka mówił у żonę 
iego łaiał, a pan Rostek nic do niego nie 
mówił; a potem Kassyan Kozirożycz pod 
sumnieniem przyznał: iż słyszał s soboty 
na niedzielę, będąc na straży miesckiey, 
iż pan Adamowicz pana Rostka lżył, sro-
mocił, nazywaiąc s k u r w у s y n e m у po-
chwałki czynił na zdrowie. A zatym pan 
Rostek, na to у protestacya pokazywał 
przed urzędem у dowodził dnia roku у 
miesiąca. A potem druga straż, którzy 
byli nazaiutrz w niedzielę świadczyli, na
przód Paweł Lesiewicz pod przysięgą przy
znał: iż będąc na straży miesckiey sły
szał у widział, iż pan Adamowicz z gołą 
bronią wyzywał pana Rostka: «Wynidź, 
.mówiąc, taki-owaki, s k u r w y s y n i e , na 
„poiedynek*, lżył, sromocił, a to się dzia
ło w niedzielę, chodził koło drzew у oko-, 
ło,okien domu pana Rostkowego z gołą 
bronią; na ten czas za panem Adamowi
czem czeladnik iego chodził, gdzie ia 
chciałem się był piwa napić, podkawszy 
pan Adamowicz mało mię nie ranił, ale 
o zarukach żadnych nie słyszałem, a pan \ 
.Rostek z domu nie wychodził, iedno się 
przez okna ludźmi ąwiadczył. Czwarty 

„Iwjadek Tomasz Ołkąwicz, pod przysię- ] 

gą przyznał dwa palca podniósłszy ku 
górze: będąc na straży słyszał у widział, 
iż pan Adamowicz z gołą bronią przy
szedłszy pod dom pana Rostkó w ku drzwiom, 
у ku oknom, wyzywał pana Rostka, mó
wiąc po kilka kroć: «Wyniydź taki-owaki, 
s k u r w y s y n u na poiedynek*, lżył, sro
mocił, iako nagorzey mogło być, w głos 
wołał, .na zdrowie iego odpowiedź uczy
nił; a pan Rostek, nie wychodził z domu 
swego, iedno się ludźmi przez okno świad-

I czył na pana Adamowicza, a pani Pawło-
jwa przede drzwiami pana Rostkowymi 
pana Adamowicza za nogi obłapiła, aby 
dał рокоу. I to też słyszał, że pana Rost-
kowa żona przy oświadczeniu swym, aby 
dał pokoy, pan Adamowicz zaruki wkła
dała, ale nie wie , iako wielkie. Które 
świadectwo takowego u sądu pan Rostek 
drugą protestacya dowodził, pod datą ro
ku 1624, miesiąca Septembra 22 dnia. 
Także y Chamuk cechmistrz pod sumnie
niem przyznał: iż pan Mikołay Adamo
wicz nie raz pana Rostka у żonę iego 
różnymi czasy lżył, sromocił, pochwałkę 
na zdrowie;uczynił, a osobliwie w nie
dzielę do okien у ku ludziom prżypadaiąc 
pana Rostka na poiedynek wyzywał, z go
łą bronią, z rucznicami у ś parobkiem 
swym nachodził; natenczas pani Rostko-
wa żona у zaruki dla pokoiu wnosiła kop 
sto groszy; a pan Rostek z domu nie wy
chodził, iedno ludźmi się świadczył, у 
nie raz tego było przed tym, że pana Rost
ka lżył , na całę ulicę wołał , iakoź у 
strażą miescką gonił , у iawnie potym 
po rynku z rucznicami dwiema chodził 

A zatym małżonka pana Rostkowa, przed 
urzędem stoiąc, powiedziała, za ciężką 
niewolą z boiaźni musiałam to uczynił, 
iako biała głowa, boiąc się, aby pan A d a 
mowicz małżonka mego nie zabił, gdyż 
nieraz odpowiadał, lżył, ^rompcil, do te
go .na .tene^ąs, ; ie |y się Adamowicz j>rę-
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dzey pohamował, zaruki kop sto włożyła 
na iegomość pana woiewodę Brzeskiego, 
gdyż się na tenezas do forty do drzwi 
napierał, ażem ledwo drzwi zamknęła 
przed nim, gdzie у parobek iego był, rucz-
niee za nim nosił. 

A potem będąc przed urzędem pan Mar
cin Kuczewski—woyt mieszczan, należą
cych do klasztora oyców Augustyanów, 
pokładał protestacya у do xiąg imieniem 
iegomościa oyca przeora, iż pan Adamo
wicz za mieszczany klasztornymi z gołą 
bronią z rucznic strzelaiąc, s czeladni
kiem swym y z inszemi pomocnikami 
uganiał się za nimi, lżąc, sromocąc ich, 
którzy ledwo co pouciekali, dla tego у 
na straż drugi raz miescką obawia się 
mieszczan klasztornych posyłać; у bardzo 
xiądz przeor z oycami zakonnikami uskar
ża się na pana Adamowicza. N a ten 
czas pan Marcin Kuczewski—woyt klasz
torny у kij posieczony ukazywał na urzę
dzie, którym się panu Adamowiczowi za
kładał mieszczanin klasztorny. A pan W o y 
ciech Rostek oświadczaiąc to przed urzę
dem przy tak iasnych dowodach, świadkach 
przysięgłych, wiary godnych, ieszcze do
wodził wypisem sxiąg pod datą roku 1624, 
miesiąca Septembra dnia 23, wydanym, 
od Jendrzeia Czemiernickiego—woyta ie
go mościa хіесіа Radziwi ła , gdzie dway 
mieszczanie, do kościoła świętey Barbary 
należący, na imie Sawka Paniewicz у 
Sczasny Bohuszewicz, ludzie wiary go
dni, dobrze osiedli, przed urzędem pod 
przysięgą zeznali , iż oni widziel i , gdy 
z domu, gdzie mieszka pan Dąbrowski, 
pan Adamowicz wybiegł prosto do domu 
pana Rostka, łaiąe у sromocąc iego, z tą 
bronią stoiąc przed wroty pana Rostko-
wymi, łaiał, у wyzywał mówiąc: „ W y -
nijdź sam, niecnotliwey matki synu, sknr-
wy synu, bij się ze mną, ale niegodzieneś, 
abym cię bił sam, ale swemu parobkowi 

każę strzelić, iako do pnia." Jakoż za
raz na zdrowie pana Rostkowe odpowiedź 
uczynił; a to się działo, roku 1624, dnia 
22 Septembra, w niedzielę, ale pan R o 
stek nie wychodził z domu swego, iedno 
się świadczył ludźmi, otworzywszy w do
mu swym kwaterę; a tego przed tym nie 
raz było, iż pan Adamowicz nachodził 
na pana Rostka у sromocił go, у żonę 
iego, o czem szerzey wypis świadectwa 
ich obmawia. A potem pan Rostek po-
stępuiąc daley, drugi wypis s xiąg bur
mistrzowskich radzieckich Brzeskich po
dał, pod datą 1624, dnia 24 Octobra, gdzie 
na urzędzie utczywy Jakub Hayduk, mie
szczanin Brzeski, pod przysięgą przyznał: 
iż pan Mikołay Adamowicz pana Rostka 
z gołą bronią wypadłszy 'od pana Dąbrow
skiego wyzywał na poiedynek, lżył, sro
mocił, na zdrowie uczynił, mówiąc: wy
chodź s k u r w у s y n u , złodzieiu, zbóyco, 
у inszych słów, bardzo złych zadawał, na 
całą ulicę wołał: niegodzieneś rąk moich, 
czeladnikowi swemu każę cię bić, albo 
zabić; ale pan Rostek z domu swego 
nie wychodził, iedno oknem ludźmi się 
świadczył; a przedtym było tego nie raz, 
iż pan Adamowicz na pana Rostka na 
chodził, sromocił go у żonę iego.—A do
wiódłszy tego wszystkiego, pan Rostek 
domawiał się, aby pan Adamowicz ręko-
iemstwo dał po sobie, iż on niebezpiecz
ny zdrowia swego od niego, do tego żą
dał, aby wedle żałoby iego, we wszyst-
kiem sprawiedliwość z pana Adamowicza 
była uczyniona. Zatym obźałowany pan 
Mikołay Adamowicz brał się; na świadki, 
mianuiąc wiadomych bydź w tey sprawie, 
pana Thomasza Wiszniewskiego, pana 
Krzysztopa Lube, a pana Pawła Dąbrow
skiego y Demiana Lisicę, domawiał się, 
aby mu na świadki czasu dano. Urząd, nie 
skwapiaiąc się w tey sprawie, chcąc zro
zumieć у widząc podostatku w tey spra-
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wie z obu stron wiadomość, odłożono tę 
sprawę do czwartku blizko przyszłego, 

gdzie obie stronie maią się stawić ku 
rosprawie. Co iest do xiąg zapisano. 

1625 r. 
Изъ книга за 1623—1627 годы, стр. 462—463. 

17. Жалоба Пинскаго крестьянина Станислава Лѳвоновичса на Пинскаго мѣща-
нина Данила Воскобойника. 

Пинсвій крестьянинъ Левоновичъ внесъ въ 
магистратски судъ жалобу на Пинскаго же мѣ-
щанина Даніила Воскобойника въ томъ, что помя
нутый Воскобойникъ пригласилъ его къ себѣвъ ма
стеровые съ платою по 16 лит. грошей вънедѣлю, 
но не только не заплатилъ ему жалованья, а еще 
избидъ его, возвратившись изъ Торуня, и за- j 

грабилъ часть его имущества, какъ то: б 1/* лок
тей сукна зеленаго, Фадыша; 3*А локтя лазуревой 
каразеи; колондскаго полотна на 30 здотыхъ; бѣ-
лья на 8 копъ лит. грошей; готовыхъ денегъ 13 
ортъ и два полторака, да еще остававшихся 
въ возѣ 10 копъ лит. грошей. 

Actum in civitate Brestensi m. d. L i -
thuaniae, die 25 mensis Februarii, anno 
Domini 1625. 

Przed nami urzędem Wacławem Bar
czewskim, Wasi lem Hrehorowiczem—bur
mistrzami miasta i. k. mści Brześcia L i 
tewskiego, Janem Witem—raycą, stanąw
szy oczewisto na zwykłym mieyscu są
dowym uczciwy Stanisław Lewoniewicz 
z Pińska, z wielkim żalem opowiadali się 
na pana swego na pana Dani ła Wosko-
boynika—mieszczanina Pińskiego, iż on 
na tydzień uiednał go za czeladnika po 
groszy szesnaście litewskich, któremu 
za kilka niedziel nie zapłacił zasłużone, 
do tego przyjechawszy z Torunia do Brześ
cia, onego niewinnie zbił, zesromocił, to
waru iego Mołodeckiego nie dał w Brześ
ciu przedawać, z czego dług miał zapła
cić w Brześciu, z gospody od wozów odeg-

nał, iakoż w wozie pańskim zostało przy
kładu towaru Mołodeckiego, za pieniądze 
iego własne kupionego, iako dawał spra
wę, mianowicie: sukna fandyszu zielone
go łokci sześć у ćwierć; korazyi lazuro-
wey łokci trzy у ćwierć; płótna koleń-
skiego za złotych trzydzieście; bieli za 
kop ośm groszy litewskich; w drodze 
iadąc pożyczył panu swemu ortów trzy
naście у dwa pułtoraki; do tego w wo
zie pańskim przy towarze pieniędzy swych 
ten czeladnik, iako mianował, odszedł 
kop dziesięeia groszy litewskich. O czym 
wszystkim czasu prawa wyszey pomie
niony Stanisław Lewoniewicz na żałobie 
swey opowie, у żądał, aby mu takowa 
protestacya iego dla przyszłego czasu by
ła do xiąg urzędowych zapisana. Iakoż 
y ten wypis stronie potrzebuiącey pod 
pieczęcią miescką radzieeką iest wydany. 
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Изъ квнп за 1623—І627 годи, стр. 552—5S. 

18. Духовное завѣщаніѳ Брестскаго мѣщанина Зенвіа Протасовнча. 

Брестскій мѣщанинъ — рыбакъ Зенько Прота-
совичъ, чувствуя приближение смерти, завѣща-
етъ: тѣло его грѣшное похоронить въ церкви 
Пречистой Богородицы : домъ, огородъ, засѣян-
ный овощами, движимое и недвижимое имуще
ство передать во вдадѣніе его женѣ и малолѣт-

Aetum in eivltate Brestensi m. d. L i -
thvaniae, die 2 menśis Jun i i , anno Domi
ni 1625. 

Przed nami urzędem burmistrzowskiem 
у radzieekiem, w mieście iego króle w-
skiey mości w Brześciu Litewskiem, na 
zwykłem miescu sądowym stanąwszy 
oczewisto pan J a n W i t — ray ca miasta 
Brzeskiego, pan Woyciech R o s t e k — p i 
sarz miasta Brzeskiego, maiąc przy so
bie sługę urzędowego Iwana Miehełewi
eża, przyznali , iż oni z urzędu od nas 
będąc przydani, byli na Hampolu za mia
stem Brzeskiem, w domu Zienka Prota-
sowicza—rybaka, mieszczanina Brzeskie
g o , który to pomienieny Zienko Prota-
sowicz , acz będąc na ciele chory, ale 
na umyśle у rozumie swym dobrze zdro
w y , taki testament ostatniey woli swey 
u c z y n i ł : 

Naprzód duszę swą mizerną w ręce 
Bogu w Tróycy iedynemu na miłosier
dzie poruczywszy, ciało swe grzeszne ku 
pogrzebowi chrzescyianskiemu w cerkwi 
Przeczystey Swiętey; potym powiedział, 
iż chałupę swą własną z gruntem у pięó 
grządek ziemie zasiane warzywem, to 
żenię swey Naści Chawraiownie у córce 
swey Hannie, którey ieszcze roku т е 

ней дочери; аренду рыбную у Галинскаго пѳрѳ-
даетъ своему брату. Въ случаѣ смерти жены н 
дочери передаетъ брату же и все свое имущество. 
Н о если Богу угодно будетъ сохранить его жизнь, 
то завѣщаніе это не мометъ имѣть силы. 

masz, tym testamentem ostatniey woli 
swey zapisał у odkażał wiecznymi cza
sy półogroda, co kupił pospołu z nie
boszczykiem Woyciechem Maenorką cie
ślą, oddaliwszy brata swego Panasa M y -
szochrobowicza (sic) у siostry Kunice у 
Marynę , wszystkich krewnych , powin-
nych swych. Zapisuie у odkażał ieszcze 
żonie swey у córce swey własney wiecz
nemi czasy krowę у byka, do tego czty-
ry gęsi, świni dwoie wielkich, a małych 
dwoie у wszystek sprzęt domowy, ma
jętność ruchomą у nieruchomą, iakokol-
wiek nazwaną, od mała do wiela, teyże 
małżonce swey Nasti Ćhowroiownie у 
córce swey Hannie, dziecięciu małemu, 
zapisał у odkażał wiecznymi czasy. A co 

! naiął był na Muchawcu tonie do łowie
nia ryb u pomocnego pana Galińskiego, 
pospołu z bratem swym Panasem Prota-
sowiczem, do roku do Philipowych za
pust, według starego kalendarza, kończy 
się teraz ta arenda w tym roku 1625, 
tedy tę arendę spuścił wyżey pomienio-
ne bratu swemu pomienionemu Panasu 
Protasewiczu. Który będąc przy tym te
stamencie , oczewisto dobrowolnie prze-
iął na się tę arendę łowienia ryb sam 
na się у podiął się zasię część у za bra-
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ta ,swego Zienka Protasowicza— rybaka, wszechmogący na żonę iego Nastasię у 
zapłaciwszy wszystkę arendę, to iest kop na córkę iego śmierć dopuścić raczył , 
iedynaście groszy litewskich, a to iego- tedy tę maiętność wyżey pomienioną 
mościu panu Janu Gįalimskiemu. Tenże ! wszystkę bratu swemu Panasu Protaso-
testamentnik wyżey pomieniony przyznał j wiczu zapisuie y odkazuie; a ieśliby P a n 
za tak roczne łowy iegomość panu G a - - B ó g wszechmogący testamentnika pomie-
limskiemu winien groszy litewskich kop nionego Zienka z łaski swey świętey na 
trzy, a iż teraz na ten "rok 1625 na tym świecie mizernym ies^cze chować 
miesckie. tonie kop trzy dał swych wła- ; raczył, tedy wolny szafunek we wszyst-
snych pieniędzy, tedy to bratu swemu kiem do śmierci swey у odmianę testa-
Panasu Protasowiczu zleca y daruie ło- ( mentu tego sobie wcale przy zupełney mó
wić ryby, a s tego kop trzy tak rocznie cy wedle prawa zostawił. Przy którym 
iegomości panu Galimskiemu brat wyżey testamencie takowym byli ludzi uczci-
pomieniony Panas dobrowolnie podiął się wi , wiary godni, sąsiedzi: Matfiey Iwasz-
zapłacić. I to też przyznał testamentnik, kowicz, Jasko Żywniewicz , Matfiey B a -
iż winien kop siedm groszy litewskich ' ranowicz, Hawryło Sawczycz—miesczanie 
szwagrowi swemu Matfieiowi Chawraie- Brzescy. I żądał Zienko Protasowicz, 
wieżowi , który dług żona iego ma za- aby ten testament ostatniey w o l i , po 
płacić z ubogiey maiętności; więcey ni- śmierci iego był w zupełney mocy za-
komu nie winien y iemu nikt żadnego chowany. Który takowy testament iest 
długu nie winien. A ieśliby Pan Bóg do xiąg urzędowych zapisany. 

1625 r. 
I a * книги за 1623—1627 г. стр. 632—628. 

19. Привидеа короля Сигтамунда Ш-го данная подстаростѣ Воинскому Высоц
кому на домъ въ Берестѣ со всѣмъ имуществомъ. 

. Король Сигизмундъ Ш , желая почтить воен
ный заслуги Воинскаго подстаросты Высоцкаго, 
даетъ ему два дома въ Берестѣ,—одинъ на Пес-
кахъ Корниловичей, а другой за Мухавцемъ, воз
ле церкви Воздвиженія Чеетнаго Креста Господня, 
которые дома поступили въ казну по случаю смерти 

бездѣтныхъ мѣщанъ (jure caduco). Тутъ же нахо
дятся и листы короля къБерестейскому войту Т ы ш 
кевичу и магистрату, а равно и войта къ магист
рату, о вводѣ вышепомянутаго Высоцкаго во вда-
дѣніе этими домами съ всѣми причитающимися 
къ нимъ принадлежностями. 
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niżey mianowaney, który to przywiley, 
króla iego mości słowo do słowa tak się 
w sobie ma: 

Zygmunt trzeci, z łaski Bożey król Pol
ski, etc. Oznaymuiemy tym listem naszym 
wszem wobec, komu to wiedzieć nale
ży, iż my urodzonego Jana Wysockiego — 
podstarościego Woinskiego, na różnych 
przed tym expediciach woiennych maiąc 
zalecone posługi, nam y rzecz-pospolitey 
oświadczone, tudzież za przyczyną pew
nych panów rad naszych, łaskawie mu 
daiemy dom у plac Miszka у Jwana Kor
ni ! owiczów na Piaskach, z iedney strony 
od Bohdana Trusianki, a z drugiey w 
pobliżu dworu urodzonego Piotra Poeie-
ia leżący; drugi dom za Muchawcem Sa l -
cowski, przeciwko c e r k w i P o d n i e s i e 
n i a Ś w i ę t e g o k r z y ż a , — p o śmierci po-
mienionyeh mieszczan у obywatelów mia
sta naszego Brześcia prawem kadukowym 
z pewnych przyczyn do dyspozitiey na
szey należące, ze wszystkim tych domów 
у placów przynaieżnościami, mianowicie, 
j o l ami , ogrodami, sadami, łąkami sre
brem, złotem, towarami, sumami pienięż
nymi, gdziekolwiek y u którychkolwiek 
osób będącymi, y z ynszemi dobrami ru
chomymi у nie ruchomymi, którychkol
wiek zmarli mieszczanie Korniłowiczowie 
у Sak Marcinowicz w possesyey byli, 
daiąc imci moc wszelaką, pomienione 
wszystkie dobra trzymać, spokoynie uży
wać, dać, darować, zamienić у one na 
successory swe wedle upodobania obracać, 
wiecznymi czasy. C o do wiadomości wszyst
kich przywodząc, mianowicie urzędu у 
zamkowego у niemieckiego, albo pod czy-
ią te dobra iurisdictią, rozkazuiemy, aby 
w dochodzeniu tych dobr dóhatariusz nasz 
nie był trudniony, ale co prędzey do pos-
sessiey ich przystąpił, dla laski naszey. 
У na to się ręką naszą podpisawszy y ' 
pieczęć w x. Lit . przycisnąć rozkażą- 1 

liśmy. D a n w Osiecku, dnia dwudzieste
go miesiąca Października, roku tysiąc 
sześćset dwudziestego piątego, panowa
nia królestw naszych Polskiego trzydzies
tego ósmego, a Szwedskiego trzydzieste
go wtórego roku. U tego przywileiu przy 
pieczęci podpis ręki króla iego mści: S i 
gismundus rex; także podpis ręki tymi sło
wy: Martinus Borek correxit. Który ta
kowy przywiley i. k. mści iest do xiąg 
urzędowych wpisany. 

A potem, zaraz tenże iegomość pan 
J a n Wysocki—podstarości Woinski , po
dał ku przeczytaniu у zapisaniu do xiąg 
urzędowych list i. k. mści, pana nasze
go miłościwego, pod pieczęcią w. x . L i t . , 
y z podpisem ręki i. k. mści, w te 
słowa: 

Zygmunt trzeci, z Bożey łaski król pol
ski etc. Wielmożnemu Ostaphianowi T y 
szkiewiczowi—woiewodzie naszemu Brze
skiemu, staroście Kamienieckiemu,uprzey-
mie nam miłemu, łaskę naszą królewską. 
Wielmożny, uprzeymie nam miły! Żech-
my z łaski naszey pewne domy у place, 
w mieście Brzesckim leżące, po zeyściu 
z tego świata Miska у J a n a Kórniłowi
ęzów y Saka Martinowicza—mieszczan 
Brzesckich, do dispositiey naszym pra
wem kadukowem przypadłe, dali urodzo
nemu Janowi Wysockiemu—podstaroście-
mu Woinskiemu, przeto żądamy uprzey
mość i waszey abyś uprzeymość wasza 
z powinności urzędu woytowskiego, te 
domy у płace ze wszystkiemi do nich 
przynaieżnościami у rzeczami ruchomymi, 
po przerzeczonych mieszczanach Brzesc
kich pozostałemi, podług przywileiu na
szego w moc y possesyą urodzenemu 
Wysockiemu podać rozkazał. Pisań w 
Czemiernikach, dnia czwartego miesiąca 
Listopada, roku Pańskiego tysiąc sześeet 
dwudziestego piątego, panowania królestw' 
naszych polskiego trzydziestego ósftegtf, 
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a szwedskiego trzydziestego wtorego roku. 
U tego listu przy pieczęci podpis ręki 

króla iego mości: Sigismundus rex; ta-
kiż drugi podpis ręki tymi słowy: Ste-
phan Pac—pisarz. Który takowy list i. 
k. mści iest do xiąg urzędowych zapi
sany: 

Jakoż zaraz na ten że czas у drugi 
list i . k. mści, z pieczęcią w. x . L i t . , 
y z podpisem ręki i . k. mści ten że ie
gomość pan J a n Wysocki ku zapisaniu 
do xiąg urzędowych podał w te słowa: 
Zygmunt trzeci, z Bożey łaski król pol
ski, etc. Sławetnym burmistrzom, ray-
com у ławnikom miasta naszego Brzesc-
kiego, wiernie nam miłym łaskę naszą 
królewską. Sławetni, wiernie nam mili! 
Yżechmy z łaski naszey pewne domy у 
place w mieście Brzesckim leżące, po 
ześciu z tego świata Miska у Jana Kor-
niłowiczów y Saka Martinowicza—mie
szczan Brzesckich, do dispositiey naszey 
prawem kadukowym z pewnych przyczyn 
przypadłe, w przywileiu naszym miano
wicie opisane, dali urodzonemu Janowi 
Wysockiemu—podstarościemu Woinskie-
mu, za zasługami iego. Przeto chcemy 
to mieć powinności waszey, abyście te 
domy у place ze wsżystkiemi do nich 
przynależnościami у rzeczami ruchome-
mi, po przerzeczonych mieszczaniech Brze
skich pozostałemi, podług przywileiu na
szego w mocypossesyą urodzonemu W y 
sockiemu podali, czyniąc to z powinnoś
ci urzędu swego. Pisań w Czemiernikach, 
dnia czwartego miesiąca Listopada, roku 
Pańskiego tysiąc sześćset dwudziestego 
piątego, panowania królestw naszych pol
skiego trzydziestego ósmego, a Szwedskie
go trzydziestego wtorego roku. 

U tego listu podpis ręki króla iego moś
ci tymi słowy: Sigismundus rex, drugi 
podpis ręki tymi słowy: Stephan Pac— 

pisarz. Który takowy list i . k. mści iest 
do xiąg urzędowych wpisany. 

A potem zaraz tegoż dnia iegomość pan 
Jan Wysock i trzeci list podał ku zapisa
niu do xiąg urzędowych w te słowa: 

Ostaphian Tyszkiewicz—woiewoda у 
woyt Brzeski, czynię wiadomo, iż dom 
Sakowski na Za-Muchawcu, który iure 
caduco na mię, iako woyta dziedziczne
go spadł, iako po bezpotomnym Saku—ray-
cy Brzesckim, ten dom z budowaniem, 
ogrodami, grunty, sianożęćmi, iako ieno 
sam Sak trzymał, daię wiecznością panu 
Wysockiemu у urzędowi uwiązać kaza
łem z tym dokładem, iż z domu tego, kto 
ieno by go trzymał teraz y na potem, do
chody miesckie wszystkie у powinność 
wszystkę, aby z niego szła iaka y przed-
tym у do iurisditiey miesckiey, iż nale
żeć ma, iako у należał, na co daię panu 
Wysockiemu list móy z pieczęcią mą у 
podpisem ręki mey. Da ta w Wisticzach, 
iedynastego Apri la , anno Domini tysiąc 
sześćset dwudziestego szóstego. U tego 
listu przy pieczęci podpis ręki tymi sło
wy: Idem, qui supra, ręką swą. Który 
to list iegomości pana woiewody Brzes
kiego pod pieczęcią y z podpisem ręki 
iegomości do xiąg urzędowych wpisany. 

Wktó rey sprawie, po przeczytaniu przy
wileiu i. k. mści, pana naszego miłości
wego, także po podaniu do xiąg urzędo
wych listów niżey pomienionych, iego
mość pan J a n Wysocki—podstarości W o -
inski, żądał o przydanie urzędu na wwią-
zanie у podanie dobr nieboszczyka Saka 
Martinowicza—mieszczanina у raycę Brze
skiego. Jakoż zaraz przydano z urzędu 
sławetnych panów Stanisława Sierzputow-
skiego, Bohdana Wasilewicza—radziec 
miasta Brzeskiego, którzy maiąc pray so* 
bie sług urzędowych przysięgłych na imie 

! J w a n a Michelowicza у W a ś k a Sietczy-

34 
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cza, wspomieniony dom, grunt, ogród, ze 
wszystkim budowaniem, iako się w sobie 
ma, w miedzach, granicach swych, a to 
iegomość panu Janowi Wysockiemu in-
tromissią wedle prawa podali, wwiązali 
'wiecznymi czasy; którego takowe do wwią-
zania podania urzędowego nikt nie bro
nił, ani się z pierszym у poślednim pra
wem nikt nie odzywał, który to dom, grunt, 
ogród, sad, leży w mieście Brzeskim, za 
Muchawcem, ob miedzę staień y ogroda 
Zamkowego, a z drugą, stroną do ułecz-! 
ki do Bugu leżąeey, tyłem doRybackiey! 
ulicy у czołem do ulicy do cerkwi Pod- ; 
niesienia Krzyża Świętego. Wszakże po- I 

winności у wszelakie dochody mieśekie, 
iako się wyżey pómieniło, na każdy rok 
maią być oddawane. A po podaniu intró-
missiey takowey przypominał się sławet
ny J wan Каіпіёуко—mieszczanin Brzes
ki , imieniem dzieci potomków swych z 
bliskością do tego domu; gruntu, do ma
iętności pomienioney nieboszczyka Saka 
Marcinowiczaż Który przywiley i . k .mści 
pana naszego miłościwego у listy wyżey 
pomienione, także y intromissyą urzędo
wą iest do xiąg urzędowych zapisana у 
ten wypis stronie potrzebuiąćey pod"^fe-
częcią miescką radziecką iest wydany. 

1626 r. 
Изъ книги за 1623—1627 г., стр. 641—643. 

20. Ироіѳсшцш Брѳстскаго цехмиетра золотыхъ дѣлъ жастеровъ на золотыхъ 
дѣлъ мастера Радвансваго предъ Брестскимъ магистра томъ. 

Цеховой етаршина золотыъ дѣлъ мастеровъ отъ тахъ; принимаешь заказы и не иснолняѳтъ, 
имени своего цеха внесъ къ бурмистрамъ жалобу на велѣдствіе чего возбужаетъ къ цѣлону цеху неу-
з олотыхъ дѣлъ мастера Радванского, что этотъ по- довольствіе со стороны общества; не подчиняется 
слѣдній, не смотря да то; что былъ принятъ въ \ ни цеховымъ постановленіямъ, ни пригововамъ 
цехъ больше по снисложденію, нежели по праву, j бургомистровъ; поноситъ своихъ сотоварищей ждя-
оказывается саыымънегоднымъ человѣкомъ, так-ь: твопрсступтѵками и публично говоритъ имъ, что 
онъ бранитъ своихъ цеховыхъ сотоварищей и они судить за водку, и вообще ведетъ себя край-
оскорбительно отзывается о королевскихъ грамо- не оскорбительно ддя цѣлаго цеха. 

Actum in civįtate Brestensi m. d. 
Lithuaniae, die 28 mensis Apri l is , anno 
Domini 1626. 

Przed urzędem burmistrzowskiem y ra-
dzieckiem w mieście iego krółewskiey 
mości Brześciu Litewskiem, na zwykłem 
mieyscu sądowym, stanąwszy oczewisto 
sławetni panowie J a n Dryzner, Frydrych 
Maltan, Stanisław' Pitrowski—złotnicy 
Brzescy podali na piśmie protestacya z pod-

j pisem rąk swych ku zapisaniu do xiąg 
! urzędowych w sprawie niżey pomienio
ney, która słowo do słowa tak się w so
bie ma: 

Nam wielce łaskawi panowie burmi
strzowie miasta iego krółewskiey mości 
Brzeskiego! Opowiadamy się w. mości iako 
urzędowi, my wszyscy bracia starszy 
у młodszy cechu złotniczego Brzesckiego 
na pana Stanisława Radwańskiego o to, 
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iż on przystawszy do cechu naszego, pod- i 
iąwszy się condicyom cechowym, dosyć ! 

czynić, czegośmy onemu pozwolili у do 
porządków naszych przyieli, życząc, że
by miasto iego królewskiey mości wsta
wione ludźmi dobremi było, ale on z a - i 
pomniawszy 'boiaźni Bożey у srogośei, 
prawa, wziąwszy z ly umysł naprzeciw- i 
ko cechowi y braciey, nabrawszy się | 
swey woli, czyni rozruchy w cechu, i 
znieważaiąc starszych у nas wr9zystkich; 
słowy nieuczciwymi, nie poieden kroć 
y na przywiley iego królewskiey mości 
słowy wspomnieć niegodnych targać się 
śmie; od ludzi różnych roboty nabraw
szy, iścić się nie chce, a gdy o to nań 
skarga w cechu bywa, sądzić się nie da 
у posłusznym być nie chce, a ieśli któ
ry dekret cechowy przyimie, żadnemu 
nie czyni: skąd ludzie na nas niewin
nych narzekaią, skąd nam ubogiey braciey 
wstyd roście. My tedy do wmość naszych 
łaskawych panów uciekamy się у do ro-
sądku według przywileiu iego królew
skiey mości, abowiem on w nadzieie 
cechową ludziom szkodę czyni, zasta-
wiaiąc się cechem, у nam ubogiey bra
ciey dosyć nie uczynił, bo do cecha po
winności у dochodu nie oddał, listów od 
urodzaiu у od wyuczenia, według czasu 
naznaczonego, nie рокага-ł, miesckie pra
wa wedle porządku nie przyjął, dnia 

wczorayszego, dnia dwudziestego siódme
go Aprilis będący zapozwany do cechu 
od pana Stanisława Żółkowskiego o ro
botę srebrną, którą mu dał robić, o co iuż 
nie raz był do cechu odesłany, przy
szedł do cechu sfuryą, lżąc nas; my one
go upominali słowy łagodnemi, aby się 
ludziom iścił у nas nie turbował, na to 
powiedział: nie macie przywileiu у za 
gorzałką sądzicie, muszę się sprawo
wać, odszedł precz. Przytym na ten czas 
у iego mość pan Zaranek—namieśnik 
Brzescki był w swey sprawie do iego 
mość pana Piekarskiego, A do tego tegoż 
dnia przez residentią sądu w. mość 'na 
mieyscu króla iego mości nas krzywo-
przysiężcami nazwał, skąd nie tylko nas 
zelżył, ale rządom wmość naganę dał, 
gdyż ta sprawa nie krzywo, ale prawnie 
toczyła się. O te my tedy excessy у krzy
wdy nasze у zniewagę praw naszych 
s tym swowolnikiem u prawa mówić chce
my, gdyż у czasu niedawnego pana J a 
na Dryznera starszego у o sprawę ce
chową do sądu w. mość zamkowego tur
bował, mimo prawo z wielką zelżywo-
ścią у szkodą naszą, których szkód sza-
cuiem sobie przez tego iego turbacie na 
złotych sześć set y prosim, aby to było 
do xiąg w. mość przyięto у zapisano. 
Która takowa protestacya iest do xiąg 
urzędowych zapisana. 

1635 r. 
Шъ кяіга Брестскагѳ Городского Магистрата, листъ 574. 

21. Свидетельство Пжжскаго лавника, выданное Пинскому м ѣ щ а н и и у ^ о ^ м а н у 
Нозкичу о томъ, что онъ взвѣсшгь купленные два пивныхъ котла у Ъращащт^ 

жѣщанйна. 

Przed urzędem bnrmistrzowsktm у га- Brzeskim, stanąwszy oblicznie pan E s -
deieckym w mieście króla iego mości man Noźycz — mieszczanin Pinsky, po-
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dał ku aktykowaniu atestatie woznika 
Pińskiego, pisaną w te s łowa: 

Я Иванъ Лавриновичъ — лаввикъ и 
важникъ мѣста Пинска, чиню свѣ-
домо тѣмъ коимъ атестаційнымъ кви
томъ, ижъ што панъ Есманъ Василе-
вичъ Ножичъ—мѣщанинъ Пинскій, ва-
жилъ тутъ въ Пинску котловъ два мѣ-
дяныхъ старыхъ, оденъ великій пив-
ный, a другій меншій не великій, ко
торые то два котла купилъ, повѣдилъ, 
у мѣстѣ его королевской милости Бере
стейскомъ, у пана Василья Клишевича 
на камень Пинское ваги, которые то 

два котлы тутъ въ Пинску каменей 
шесть безъ чверти, а каждый камень 
важитъ по фунтовъ тридцати и шести, 
а де больше, што все пораховавши на 
Фунты, чинитъ Фунтовъ двѣсти и семь. 
Якожъ для дѣшпой певности и квитъ 
мой тотъ атестаційный подъ печатью 
руки моей пану Есьману Ножичу на 
отваженье той мѣди тыхъ котловъ данъ. 
Писанъ въ Пинску, року 1635, мѣсеца 
Декабря 29 дня. Иванъ Лавриновичъ 
рукою вдасною. Która to takowa ate-
statia do xiąg mieyskich Brzeskich iest 
zapisana. 

1737 r. 
Мзъ книги за 1637—1642 г., стр. 1. 

22. Продажная крѣпость отъ жида Жѣнва Жцхаковича Брестскому мѣщанину 
Хомѣ Бурвіевичу на сѣножать. 

Брестскій жидъ Мѣнво Иидаковичъ продаетъ свой 
сѣнокосный лугъ, лежащій за городоиъ Брестеиъ, 
подлѣ еѣнокоса Русскаго госпиталя Еаѳедральной 
церкви св. Николы, пріобрѣтенный имъотъ Брест

скаго же мѣщанина за долги, другому мѣщанину 
Букріевичу за 30 копъ грошей. Земля эта счи
талась въ зависимости отъ городской юрис
дикции-

Actum in civitate Brestensi magni du-
catus Lithvaniae, die 19 mensis Januar i , 
anno Domini 1637. 

N a urzędzie burmistrzowskim у ra
dzieckim , w mieście króla iego mości 
Brzeskim, przed nami Stanisławem Bo
browskim, Janem Jędrzeiewskim—burmi
strzami, Marcinem K u c z y ń s k i m , Łuka
szem Pomorzańskim, Iwanem Bielkiewi-
czem, Stephanem Rapowiczem, Jaroszem 
Soroczyncem — raycami , na zwykłym 
mieyscu w ratuszu, stanąwszy oblicznie 
opatrzny, Mien ko Jcchakowicz żyd Brze
ski, iawnie у dobrowolnie zeznał, iż ma
jąc on sianożęć Korowatin od panów 

Iwana y Demiana Nikonowiczów Bukri-
iewiczów, mieszczan Brzeskich, w prze
wodzie prawa za dług winny zostały otrzy
maną у w intromisią urzędownie na 
wieczność podaną, pod przysądem у po
słuszeństwem prawa Magdeburskiego le
żącą, za miastem Brześciem, ob miedzę 
sianożęci szpitala Ruskiego cerkwi Kate-
dralney oyca świętego Mikoły będącego, 
a z drugą; stronę od rowu Petczyckiego*, 
z trzeciey strony od sianożęci Butyrzyń-
skiey do ieziora, z czwartey strony od 
Bugu przerybki, która sianożęć za prze
wodem prawa, za ugodą z ffirszem. Nah-
manowiczem, żydem, w roku tysiąc szelc-
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set trzydziestym czwartym Januarii dwu
dziestego trzeciego dnia uczynioną у przed 
urąędem burmistrzowskim Brzeskim ze-
znaną, trzy maiąc w spokoynem dzierże
niu przez lat dwie , a będąc potrzebny 
summy pieniędzy, tymże prawem, iako 
Hirsz Nachmanowicz y Mienko J c -
chakowicz , żydzi B rześc i , trzymali, 
przedfcym pomienioną sianożęć Korowa-
t in , sławnemu panu Chomie Njkonowi-
czowi Bukrijewiczowi у małżonce iego 
Olenie Andrzeiewnie Daniłowiczownie, 
mieszczanom Brzeskim, у potomkom ich, 
za trzydzieści kop groszy liczby у mo
nety litewskiey, у zarazem w moc, w dzier
żenie у w spokoyne używanie na wiecz
ność podał, z odebrania wszystkich pie
niędzy kwitował , przyznawaiąc, że się 
onemu dosyć stało za wszystko, у iuż 
z tego przewodu prawa, na tę sianożęć 

służącego, zrzekłszy się na pomienionych 
kupicielów y na ich potomki wlał, wiecz
nie , pozwalaiąc Chomie Bukrijewiczu, 
małżonce у potomkom ich tą sianożę-
cią Korowatyńską, iako swą własnością 
szafować, dać, przedać, darować, zamie
nić y na swóy nay lepszy pożytek obró
cić, w czym żadney przeszkody czynić 
niema, у owszem od wszelkich osób, 
w tę sianożęć Krowatin wstępujących 
у przeszkodę czyniących , za oznaymie-
niem urzędowym u wszelakiego sądu 
prawa swym własnym kosztem у nakła
dem bronić, zastępować, do wyiścia da-
wności , w prawie Magdeburskim opisa-
ney zapisał się. Które takowe oczewiste 
zeznanie osoby wyż mianowaney do xiąg 
wieczystych mieskich Brzeskich iest za
pisane. 

1637 r. 
Изъ книги за І637—1642 г., стр. 19—20. 

23. Продажная зрѣпость отъ прихоканъ -Брестской церкви св. Троицы татари
ну Щасному Богушевкчу на огородъ. 

Іірихоасане Брестской св. Троицкой церкви съ 
обидаго своего согласія продаютъ татарину Бо-
гушевичу огородъ за 8 копъ грошей. Земля эта 

Actum in civitate Braestensi magni 
ducatus Lithuniae, die 12 mensis Martii, 
anno Domini 1637. 

Ma urzędzie burmistrzowskim у ra
dzieckim w mieście króla iego mości Brze
skim, przed nami Stanisławem Bobrow
skim, Janem Jędrzeiewskim—burmistrza
mi, Marcinem Kaczyńskim, Wasilem S o 
roką, Stefanem Rapowiciem—raycami, 
stanąwszy oczewiście na mieyscu zwy-

считается въ завнетности отъ городской юрис
дикции 

kłem w ratu sau sławetni panowie Ihnat 
Korbieczycz—iako starosta cerkwie świę-

i tey Tróycy, a przy nim Roman Jakowicz , 
Iwan Michayłowicz, S a w k a Kuroszczyez, 
Choma Pietraszewicz, Iwan Zdanowicz, 
z pozwoleniem у radą wszystkich para-1 

fian, dobrowolnie przyznali, i i maiąc 
oni ogród Szostakowski, od nieboszczyka 
Demiana Szostaku* na cerkiew Ś w i ę t e j 
Tróycy logowany, łeiąoy pod preyeądem 
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у posłuszeństwem prawa magdeburskiego 
w mieście Brześciu, na ulicy ZawrzyH 
neckiey, ob między ziedney strony grun
tu kowala Hryniewicza, a zdrugiey stro
ny od gruntu Tychczyńskiego, czołem 
od ułeczki, która idzie na wygon do bło
nia, a tyłem do ogrodu Homszeyowego, 
który to ogród wyszmianowany przedali 
panu Szczęsnemu Bohuszewiczu, Tatarzy-
nowi у mieszczaninowi Brzeskiemu, za 
kop ośm groszy liczby у monety Litew
skiey у zarazem w moc, w dzierżenie у 
w spokoyne używanie na wieczność poda
l i , z odebrania pieniędzy złotych dwu
dziestu pana Szczęsnego kwitowali, sami 
się wiecznie imieniem swym y suecesso-
rów swych zrzekli у iuż od daty tego 
przyznania, dali moc panu Szczęsnemu 
Bohuszewiczowi tym ogrodem, iako, swą 
własnością szafować, dać, przedać, da
rować y na swóy naylepszy pożytek obró
cić, w czym żadney przeszkody pomie-
nione przedawce sami przez się у przez 

succesorów swych czynić nie maią у ow
szem od wszelakich osób wstępuiących 
w ten grunt ogród Szostakowski, swym 
własnym kosztem у nakładem u wsze
lakiego sądu у prawa, ze wszystkich 
dóbr swoich leżących у ruchomych, pod 
którą kolwiek iurysdikcyą będących, za 
oznaymieniem urzędowym bronić, zastę
pować, wolny у swiebodny czynić zapi- : 

salisię, do wyiścia dawności w prawie 
magdeburskim opisaney; który to ogród 
Szostakowski urzędownie, przez sław
nych panów Marcina Kaczyńskiego у 
Was i la Sorokę—radziec miasta Brzeskie
go, panu Szczęsnemu Bohuszewiczowi, 
Tatarzynowi, na wieczność podano, przy 
słudze urzędowym Marcinie Sebestyano-
wiczu, którey intromissyi nikt nie bro
nił y z prawem swym pierwszym у po
ślednim nie odzywał. Które to takowe 
oczewiste zeznanie osób zwyszmianowa-
nych do xiąg wieczystych miestskich 
Brzestskich iest zapisano. 

Ш 7 § . 
Изъ книги за 1637—1642 г., стр. 18. 

24. Арендная сдѣлка между прихожанами свято-Троицкой церкви въ Брестѣ 
Литовскомъ и татариномъ Щаснымъ Богушевичемъ. 

Прихожане Св.-Троицкой церкви съ общаго 
согдасія отдали въ арендное содержание вино
куренный Глинниковскій заводъ "Щасному Богу-

Actum in civitate Brestensi ra. d. L i -
thvan iae , die 12 mensis Mar t i i , a. D . 
1637. 

N a urzędzie burmistrzowskim y radziec
kim w mieście króla iego mości Brze
s k i m , przed nami Stanisławem Bobrow
skim, Janem Jędrzejowskim—Ьш-mietsza-

шевичу татарину, Брестскому мѣщанину на 10 
лѣтъ съ оплатою 60 литовскихъ копъ. 

mi, Marcinem Kaczyńskim, Wasilera So
roką, Stephenem Rapowiczem—rayeaml, 
na zwykłym miescu w ratuszu, stanąw
szy oczewiście sławetni panowie—Ihnat 
Korbieczycz, iako starosta cerkwie świę-
tey Tróycy, a przy nim Roman S a k o 
wicz , Iwan Miohayłowicz, .Sawka K u -
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roszczycz f Choma Pieśraszewiez, Iwan 
Zdanowicz, z pozwoleniem у radą wszyst
kich parafian, dobrowolnie przyznali, że 
browar Glinnikowski im parafianom od 
nieboszczyka Jakuba Bodulicza testamen
tem na lat dziesięć na cerkiew świętey 
Tróycy legowany, arendowali, na lat 
dziewięć od daty tego przyznania panu 
Szczęsnemu Bohuszewiczu, tatarzynowi 
у mieszczaninowi Brzeskiemu, za peWną 
summę pieniędzy, to iest za kop sześć

dziesiąt litewskich, które pieniądze zpeł-
na odebrawszy, Szczęsnego kwitowali. 
W którey arendzie browarney osoby zwyż 
mianowane żadney przeszkody czynić 
nie maią do wyiścia lat dziewięciu, у 
owszem od każdego, w ten browar wstę-
puiącego, bronić, zastępować według pra
wa magdeburskiego, submito wali się. Któ
re takowe oczewiste zeznanie osób zwyż 
mianowanych do xiagmiesckich Brzeskich 
iest zapisano. 

1637 r. 
Изъ книги за 1637—1642 г., стр. 21. 

25. Консѳнсъ Брестскаго магистрата на пожизненное вдадѣніе огородомъ съ 
уплатою чинша, данный бурмистру греческаго исповѣданія Сорокѣ. 

Burmistrze у га усе miasta króla iego 
mości Brzeskiego. 

Czyniemy wiadomo tyto listem daniny 
naszey, komu by o tem wiedzieć przyna
leżało, iżeśmy wspólnie zezwoliwszy się, 
będąc w zupełnem zgromadzeniu, roz-
mnażaiąc rzeczpospolitą mieską Brzeską, 
daliśmy ogród mieski ratuszny sławet
nemu panu Jaroszowi Marcinowiczowi 
Soroce — burmistrzowi Brzeskiemu, reli
gii greckiey, który przedtym trzymał 
nieboszczyk Stanisław Sierzputowski, le

żący ob miedzę Folt ina Ryzlera . Ma tedy 
ten ogi'od pan Jarosz Soroka spokoynie 
trzymać у używać, pożytki sobie przy
właszczać, aż do żywota swego, a czynsz 
roczny corok o świętym Marcinie po 
groszy trzy litewskich do skrzyni mie-
skiey płacić powinien będzie. N a co dla 
lepszego świadectwa pieczęć urzędową 
mieską radziecką Brzeską przycisnąć roz
kazaliśmy. Pisań w Brześciu, dnia 12 Mar
ca, roku Pańskiego 1637. 

1637 r. 
Изъ книге за 1637—1642 годъ, стр. 57—59. 

26. Духовно© завѣщавіѳ Брестской мѣщанки Соломен Завапиной. 

Радоиея З&каиииау Брестская мѣщанка. чув
ствуя ириблйжеиів «мертв, вавѣщаетъ своему 

мужу: т ідо ея пожоронить в* церкви св. С и 
меона по обрядам* вѣры греческой, а имуще-

35 
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ст'во ея движимое раздѣдить между нимъ, род
ственниками, тремя госпиталями и церковью св. 
Симеона; при этомъ она дѣлаетъ оговорку, что 

Roku 1637, miesiąca Maia 14 dnia, na 
żądanie sławney pamięci Sołomyi Doro-
szówny Bohdanowey Zakapioney, będąc 
z urzędu przydany sławny pan Folkin 
Ryzler—-rayca miasta Brzeskiego, przy 
bytności sławnego Jarosza Soroki—bur
mistrza Brzeskiego religii Greckiey у 
przy pisarzu tegoż urzędu Bazilim Rapo-
wiczu przerzeczona pani Sołomia Doro-
szowna Bobdanowa Zakapina, będąc cho
ra na ciele, ale na umyśle dobrze zdro
wa, z dobrym rozmysłem takowy testa
ment ostatniey woli swey sprawiła: 

W imie Pana Boga Wszechmogącego 
Oyca у S y n a у Ducha Świętego, Amen. 
Zbawiciel nasz Pan Jezus Chrystus, praw
dziwy S y n Boży, raczy nas upominać, 
ponieważ niewierny godziny śmierci na
szey, abyśmy czuli na każdy czas mod
ląc się Bogu у żebyśmy mogli z lep
szym sumieniem stanąć przed sądem Bo
żym. A przez ten ninieyszy testament 
Bogu Stworzycielowi naszemu у wszy
stkim świętym у każdemu chrześciań-
skiemu człowiekowi, oświadczam tu y na 
sądzie Bożym, iż ia w prawdziwey świę-
tey powszechney wierze chrześciańskiey, 
którą Chrystus Pan Zbawiciel iias'^ po
stanowić raczył, umrzeć chcę, duszę mo-
ią grzeszną w ręce miłosierdzia Bożego 
poruczam, maiąc zupełną a nieomylną 
wiarę w Jego Boskim miłosierdziu у w za
słudze męki Syna Bożego, iż nie będzie 
w sąd ze mną wchodził, ale mię w łaskę 
swoią do wieczney chwały przyimie; cia
ło moie grzeszne ku pogrzebowi, które 
pochowane być ma przez miłego mał
żonka moiego Bohdana Zakapę w c e r 
k w i ś w i ę t e g o S i e m i o n a obycza-

( въ случаѣ ея выздоровленіи, завѣщаніе это не 
I должно инѣть законной силы. 

iem chrześciańskira, aby dotąd w ziemi 
odpoczywało, aż Pan Bóg z angieły swo-
iemi w maiestacie у wszechmocności śwo-
iey przyidzie sądzić żywych у umar
łych . 

Maiętność moią ruchomą у pieniądze 
gotowe, któremi Pan Bóg z łaski swey 
raczył użyczyć chcąc wieczne rozrządze
nie uczynić, tym ninieyszyra testamentem 
moim rozporządzam у tak mieć chcę: 
Naprzód uczczciwemu panu Bohdanowi 
małżonkowi memu miłemu, doznawszy go 
przeciwko sobie uprzeymey wiary, ży
czliwości, usługo wania, niemniey też 
w przypadkach,nieszczęściachnatym świe
cie mizernym, ratunku po nim doświad
czywszy, a maiąc za umysł takową chęć 
у przyiaźń iego zawdzięczyć z sumy mo-
iey, którom miała u niego z ugody przez 
iego mość pana Kurowickiego postano
wioną, złotych dwieście, z tey sumy mał
żonkowi memu miłemu Bohdanowi Zaka-
pie, złotych sto daię, daruię; przytym 
temuż małżonkowi memu szubkę czarną 
falendyszową, lisami podszytą, cyny ta-
lerzow dziewięć, mis cenowych sześć, 
łyżek trzy śrebnych у kociołek mosię-
dzowy o dwu wiadrach w wolny szafu-
nek wiecznie zapisuię; szubkę czarną 
falendyszową, królikami podszytą, у let
nik żółtego muchoiarzu siestrze swey Han
nie Perhurownie Arcienowey Paszkiewi
czu wey zapisuię. Bratowi swemu Bryco
wi Doroszewiczowi iednoradek czarny 
falendyszowy, pasek srebrny у pieniędzy 
gotowych kop dziesięć zapisuię. Które 
rzeczy у pieniądze gotowe z teyże sumy 
złotych dwóchset małżonek móy po ży
wocie moim, nie puszczając w prolonga-
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tią, oddać powinien będzie, a ostatek,' 
z teyże sumy, co się zostaie, kop trzy- j 
dzieści Litewskich na pogrzeb, na stypę, į 
na pamiątki y na insze ceremonie, któ
re się w religii greckiey zwykły odpra-
wować, leguię. N a szpital ludzki stary, ; 
co wedle ś w i ę t e g o D u c h a stoi, zło
tych pięć, na szpitale d w a R u s k i e po • 
złotych pięciu, złotych dziesięć małżo- ; 
nek móy oddać powTinien będzie, aby 
za duszę moią Pana Boga prosili, żeby 
mię nie raczył karać według wielkich wy
stępków moich, ale żeby mię z miłosier
dzia swego, umysłem ludzkim niepoięte-
go, do chwały swey niebieskiey przyiąć 
raczył. N a ozdobę cerkwie Bożey świę
tego Siemiona, gdzie ciało moie grzeszne 
położone ma być, pas srebrny pozłocisty 
daruię y zapisuię, który pas po żywocie 
moim od małżonka mego Bohdana, staro
sta tey cerkwie utściwy Chawray , we 
spółek z parafianami teyże cerkwie wzią
wszy, co będzie naypotrzebnieyszego, tey 
cerkwie sprawić maią. A małżonek móy 
ten wolą moią ostatnią, która przy byt
ności iego samego urzędowi mieskiemu 
у innym sąsiadom iawnie oświadczona 
była, pełnić powinien у to com kolwiek, 
iako się zwysz specifikowało, legowała, 
to wszystko wcale przez zatrudnienia у 
omieszkania na daley do trzydziestego 

dnia po żywocie moim oddać ma, napo
minam у proszę, aby pomsty od Pana 
Boga Wszechmogącego nie odniósł. Prawo, 
którem miała z panią Inkonowieżową o 
zabranie rzeczy ruchomych po Doroszu 
Tyncewiczu, iakoż у dekretu przysięgę 
nakazano było, tedy tę przysięgę Niko-
nowiczowey z swey części odpuszczam, 

\ у wolną od wszystkiey żałoby czynię 
wiecznie. A zamykaiąc za ostatnią wolą 

I moią, ieśliby mię Pan Bóg Wszech mo-
Igący, do pierwszego zdrowia przypro-
; wadzić raczył, wolny sobie szafunek we 
į wszystkim zachowała. Działo się w do-
, mu pana Bohdana Zakapy, przy bytno-
j ści iego samego Zakapy, у syna iego, у 
i przybytności Mikity Borsuka. Pisań 
! w Brześciu, roku 1637, miesiąca marca 
14 dnia. U tego testamentu podpis rąk 
tymi słowy: Przy tym testamencie będą-

jcy ręką swoią podpisuięFolkin Ryzler— 
rayca. Ustnie proszony od pani Sołomyi 
Doroszowny Bohdanowey Zakapiney do 
tego testamentu podpisałem się: Jarosz 
Marcinowicz — burmistrz. Устне прошо-
ныи одъ Закашшое до того тестаменту 
Микита Филиповичъ рукою. Przy tym 
testamencie będący у tego dobrze świa
domy Bazyli Rapowicz—pisarz mieyski 
Brzeski.—Który to takowy testament do 
xiąg mieskich Brzeskich iest wpisany. 

1637 r. 
Изъ книги за Ш 7 ~ 1642 г„ стр. 53. 

27. Продажная запись Берестейскаго мѣщанина Ивана Стасѳвича на огородъ, 
жѳнѣ его Монѣ Наумовнѣ. 

Жена вышепомянутаго Стаеевича предста- ', слѣдующихъ уеловіяхъ: жена должна заплатить 
вила въ судъ продажную запись на землю, на | Стасевичу 70 злотыхъ готовыми деньгами, аа-

35* 



платить его долги и прилично содержать до 
самой смерти; въ сдучаѣ ея смерти обязатель

ства эти должны будутъ исполнять яѳ наслед
ники. 

Actum in civitate Brestensi magni du-
catus Lithvaniae, die prima mensis Apr i 
l is , anno Domini 1637. 

N a urzędzie burmistrzowskim у radziec
kim w mieście króla iego mości Brze-
sk im, przed nami Stanisławem Bobrow
skim, Jaroszem Soroczycem—burmistrza
mi , Marcinem K u c z y ń s k i m , Łukaszem 
Pomorzańskim, Janem Jędrzeiewskim, 
Stephanem Rapowiczem, Foltinem R y z -
lerem — raycami miasta Brzeskiego , na 
zwykłym miescu w ratuszu, stanąwszy 
oblicznie uczciwy Iwan Stasiewicz—my
dlarz, mieszczanin Brzeski , iawnie у 
dobrowolnie zeznał , iż maiąc on ogród 
swóy własny, kupny, ni w czym nikomu 
niewinny, ani zawiedziony, pod przysą-
dem у posłuszeństwem prawa magde
burskiego, na ulicy Zamuchawieckiey, 
ob miedzę z iedney strony ogrodu Haw-
ryła Bukatki , a drugiey strony ogrodu Ole
szka Rymarzowicza, tyłem do sianożęei 
Batyźyńskiey, do Hołowska, a czołem na 
ulicę Mudrycką, ze wszystkim, iako sam ( 

spokoynie trzymał, utściwey Monie Nau-
mownie, małżonce swey, za złotych siedm-
dziesiąt przedał у zarazem w moc 
w dzierżenie na wieczność podał, z od
dania у zapłacenia siedmiudziesiąt zło-

- tych kwitował. Jakoż z tego ogrodu Iwan 
- Stasiewicz zrzekł się wiecznie у wszyst

kich potomków у przyiaciół swych od-
- dalił у od wszelkich osób w ten ogród 
- wstępuiących bronić, do śmierci swey 
• zapisał się s tym dokładem, aby mał-
- żonka iego Monia Naumowna, uźywaiąc 
i tego ogrodu, długi pomienionego Iwana 
, Stasiewicza, męża swego, popłaciła, któ

re się pokażą przed datą tego zapisu za
dłużone. A któreby długi urosły po da
cie tego zapisu iego, tych długów płacić 
nie powinna będzie. Osobliwie warował 
sobie Iwan Stasiewicz tym zapisem, 
aby małżonka iego Monia Naumowna do 
śmierci iego cjoehowała, a żadney znie
wagi małżonkowi swemu w starości lat 
iego czynić niema; a ieśliby wprzód 
małżonka iego Monia Naumowna z te
go świata zeszła , tedy potomkowie 
małżonki iego у dzierżący tego ogrodu 
iego Iwana Stasiewicza do śmierci do
chować у wyżywienie słuszne dać maią. 

i N a których obowiązkach małżonka iego 
przestawszy, żądała Monia Naumowna, 
aby te zeznanie męża iey (do xiąg wie
czystych mieskich Brzeskich zapiane by
ło . C o iest zapisano. 
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1637 г. 

Изъ книги за 1637—1642 г. стр. 37. 

28. Продажная крѣпость отъ старосты и прихожанъ Воскресенской церкви въ 
г. Берѳстьѣ дворянину Андрею Шуйскому на землю. 

Прихожане Берестейской Воскресенской церкви 
съ общаго согласія продаютъ участокъ земли за 
30 злот. Андрею Шуйскому въ потомственное 

вдадѣніе. Земля эта считалась въ зависимости 
отъ городской юрисдикціи. 

Actum inc. Brestensi m. d. Lithvaniae, 
die 3 mensis Apri l is , anno Domini 1637. 

N a urzędzie burmistrzowskim y radziec
kim, w mieście króla iegomości Brze
skim, przed nami Stanisławem Bobrow
skim — burmistrzem religii rzymskiey, 
Iwanem Bielkiewiczem, subdęlegatem na 
miescu pana Jarosza Soroki—burmistrza 
religii greckiey—będącym, Marcinem K a 
czyńskim, Łukaszem Pomorzańskim, J a 
nem Jędrzejewskim, Stephanem Rapowi-
czem, Foltinem Ryslerem — raycami, na 
zwykłym mieścu w ratuszu, stanąwszy 
oblicznie sławny pan Jarosz Soroka— 
burmistrz Brzeski , starosta cerkwie świę
tego Woskresienia, a przy nim parafia
nie teyże cerkwi, bracia cerkiewna: W a -
sili Kliszewicz, Iwan Radzicwicz, Jacko 
Miszeczkowicz, Hryc Jagodz icz , Piotr 
Żuk , dobrowolnie zeznali , iż maiąc oni 
grunt cerkiewny, do cerkwi świętego 
Woskresenia przynależący, pod przysą-
dem у posłuszeństwem prawa magdebur
skiego leżący w mieście Brześciu, w kon
cie Mikul ińsk im, ob miedzę z jedney 
strony gruntu pana Mikołaja Jadłowiec-
kiego, a drugą stroną gruntu potomków 
nieboszczyka Hrehora Piotrowicza, tyłem 
do, gruntu iegomość paną SzuyskiegQ, a 
czołem od ułeczki Mikulińekiey, przedali 
jegomość panu Andrzeiowi Szuyskiemu, 

ziemianinowi iego królewskiey mości, wo
jewództwa Brzeskiego i potomkom iego 
mości, za złotych trzydzieście у zarazem 
urzędownie w possesyą na wieczność 
podali у postąpili, z odebrania у zpełna 
zapłacenia trzydziestu złotych kwitowali, 
lecz prawa żadnego na ten grunt , aby 
to do cerkwie Woskresieńskiey przyna
leżeć miało nie pokazali, które pieniądze 
wszystkie zostały przy panu Jaroszu So 
roce—staroście cerkiewnym. Jakoż pan 
Jarosz Soroka у parafianie zwyż opisa
n i , z tego gruntu zrzekli się wiecznie, 
pozwalając iego mości panu Andrzeiowi 
Szuyskiemu tym gruntem, iako chcąc 
disponować y na swóy naylepszy poży
tek obrócić, w czym żadney przeszkody 
oni sami у sukcessorowie ich czynić nie 
maią, у owszem od wszelkich osób, w ten 
grunt wstępuiących, przeszkodę czynią
cych , u wszelkiego sądu у prawa tyle-
kroć , ileby tego potrzeba ukazywała, 
swym własnym kosztem у nakładem, za 
obwieszczeniem urzędowym, bronić, za
stępować, do wyiścia dawności, w pra
wie magdeburskim opisaney, zapisali się. 
Który to grunt urzędownie przez sławne
go pana J a n a Jędrzeiewskiego — rąycę 
miasta Brzeskiego, iegomoić panu A n 
drzejowi Szuyskiemu у potomkom iego 
mości, według zapisu przyznanego, w pos-
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sesyą na wieczność podano przy słudze 
urzędowym Marcinie Sebastjanówiczu. 
Które takowe oczewiste zeznanie parafian 

zwyż mianowanych y intromissia urzę
dowa do xiąg wieczystych mieskich Brze
skich iest zapisana. 

1637 r. 
Мзъ книги за 1637—1642 годы, стр. 42. 

29. Продажная крѣпость отъ Брестснихъ мѣщанъ Семена Корниловича и Гри-
ца МОЕЙ жиду Іонѣ Моисеевичу на землю. 

Брестскіе мѣщане Корннловичъ и Мока про- Į150 подьск. злотыхъ на вѣчныя времена. Земля 
даютъ евои участки земли, дежащіе въ Берестѣ 
подлѣ церкви св. Пятницы, Брестскому жиду за 

эта находилась въ зависимости отъ городской 
юрисдикции. 

Actum in civitate Brestensis magni du-
catus L i th . , die 3 mensis April is , anno 
Domini 1637. 

N a urzędzie burmistrzowskim у ra
dzieckim w mieście króla iego mości 
Brzeskim, przed nami Stanisławem B o 
browskim, Jaroszem Soroczycem—bur
mistrzami, Marcinem Kaczyńskim, Ł u 
kaszem PomarzańSkim, Poltinem Ryz le -
rem, Janem Jędrzeiowskim, Stephanem 
Rapowiczem, Ioanem Bielkiewiczem— 
raycami, na zwykłym mieyscu w ratuszu 
stanąwszy oblicznie utściwy Siemion Kor-
niłowicz у Hrehory Hrehorowicz Moka, 
mieszczanie Brzescy, dobrowolnie zezna
l i , iż maiąc wszystkie dobra także у 
plac Suchomieiewski od pana Iwana Kor-
niłowicza oyca swego onym zapisane, 
z wolnym szalunkiem na wieczność, któ
ry to plac Suchomieiewski Korniłowiczow-
ski ze dwiema szpiehlerzami na tym grun
cie zbudowanemi, leżący, w mieście Brze
ściu, koniec ulicy Piaseckiey obmiedzę z ie-
dney strony gruntu żyda Leyzera ,a drugą 
stroną gruntu c e r k i e w n e g o ś w i ę -
t e y P i ą t n i c y przezywa! omego Lewkow-

szczyzny, tyłem do ulicy Swiniey, a czo
łem do ulicy Złotarskiey, przedali panu 
JonasowiMoyżeszowiczowi, żydowi Brze
skiemu, za półtorasta złotych polskich. 
Którą summę zpełna złotych półtorasta 

į odebrawszy z wzięcia pieniędzy kwito-
I wali , у zarazem w moc w dzierżenie у 
i w spokoyne używanie pomieniony plac 
• Suchomieiewski' na wieczność podali, sa
mi się wiecznie zrzekli у wszystkich 
przyiacioł, powinowatych, żon у potom
ków swych oddalili wiecznie. I iuż od 
daty tego zapisu wolno będzie panu J o -
nasowi Moyżeszowiczowi, małżonce у po
tomkom ich tym gruntem Kornilowiczow-
skim, iako swą własnością, szafować, 
dać, przedać, darować, zamienić y na 
swóy naylepszy pożytek obrócić, w czyni 
żadney przeszkody czynić niemaią у 
owszem od wszelakich osób, w ten grunt 
wstępuiących у przeszkodę czyniących, 
swoim własnym kosztem у nakładem u 
wszelakiego sądu у prawa bronić, zastę
pować, do wyścia dawności, w prawie 
magdeburskim opisaney, zapisaliście. P o 
którym takowym przyznaniu żądał Jonas 
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Moyżeszowiez o intromissyę w ten grunt. 
A będąc z urzędu przydani sławni pano
wie Marcin Kaczyński у J a n Jędrzeiew-
ski—rayca miasta Brzeskiego, maiąc przy 
sobie sługę urzędowego . Marcina Sebe-
styanowicza, którzy zwróciwszy się ze
znali intromisyę do xiąg, iż plac Kor-
niłowiczowski, pod przysądem prawa 
magdeburskiego Brzeskiego leżący, w gra
nicach zwyżopisanyeh, ze dwiema szpi-
chlerzami, na tym gruncie stoiącemi, pa
nu Jonasowi Moyżeszowiczowi, w moc, 
w dzierżenie y spokoyne używanie na 
wieczność podali; którey intromissyi ta
kowego podania urzędowego nikt nie bro

nił y s prawem swym pierwszym у po
ślednim nie odzywał, z którego placu Kor-
niłowiczowskiego pan Jonas żyd y suc-
cesorowie iego, czynszu do. skrzynki 
mieyskiey co rok o świętym Marcinie 
po złotych dwa płacić maią wiecznie, 
nie szczycąc się żadnemi libertacyami. 
Względem tedy takowego czynszu zasta-
nowionego, my urząd pana Jonasa Moy-
żeszowicza od wszelkich ciężarów mie-
skich wolnym czynimy. Które takowe 
oczewiste zeznanie osób zwyż mianowa
nych do xiąg wieczystych mieskich Brze-
sckich iest zapisano. 

1637 r. 
•зъ книги за І637—1642 годы, стр. 47—48. 

30. Протѳстъ священника Брестской св. Троицкой церкви и ея прихозканъ на 
очетъ неправильной продажи огорода и аренды пивоварни. 

Священникъ Брестской св. Троицкой церкви 
и нѣкоторые изъ ея коляторовъ протестуютъ 
противъ другихъ прихожанъ этой же цер
кви по поводу отдачи ими въ арендное со-

Actum in civitate Brestensi m. d. bith., 
die 3 mensis Mai , anno Domini 1637. 

Przed urzędem burmistrzowskim ra
dzieckim w mieście króla iego moscį 
Brzeskim, na zwykłym mieyscu w ratu
szu stanąwszy oblicznie, oiciec Joan Krze-
czewicz—-prezbiter świętey Tróycy, cer
kwie Greckiey, pisarz kapituły Brzeskiey, 
podał protestacya na piśmie, ymieniem 
swym у imieniem parafian teyże cerkwie 
świętey Tróycy, w sprawie niżey miano-
waney. ku zapisaniu do xiąg mieskich 
Brzeskich, pisaną w te słowa: 

Móy łaskawy panie urzędzie Burmi-

держаніе винокурни и продажи огорода татарину 
Богушевичу, совершившейся безъ ихъ вѣдоиа в 
согласія, и требуютъ отчета въ израсходовано 

' полученныхъ по этимъ статьямъ денегъ. 

1 strzowski Brzeski! J a Joan Krzeczewicz — 
I prezbiter świętey Tróycy, pisarz kapituły 
Į Brzeskiey, sam od siebie у imieniem у 
pozwoleniem colatorów teyże cerkwie 
świętey Tróycy, mianowicie sławetnych 
panów Andrzeia Bodala, Panasa Korow-
czyca , Demiana Boczeczki , Nestera Doł -
hinki у innych parafian cerkwie teyże, 
iakośmy wzięli wiadomość z xiąg bur
mistrzowskich z przyznania arendy bro
waru Glinnikowskiego у sprzedania wie
cznością gruntu Szostakowskiego, n a cer
kiew świętey Tróycy legowanego, a to 
przez osób w tey przedaży у arendzie 
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mianowanych, tedy zaraz protestatią na
szą donosim do urzędu wielmożnym* 
o tym, iż w roku teraznieyszym 1637 mie
siąca Marca iedenastego dnia, pan Ihnat 
K ó z k a , iako na ten czas będący dozorca 
у starszy cerkwie świętey Tróyey, pod 
niebytność niektórey braci starszey cer-
kiewney у w niewiadomości tak mnie, prez
bitera tey cerkwie, iako у inszych przy 
mnie protestuiącyeh się, uczyniwszy con-
dictamen z osobami tylko z temi w przy
znaniu mianowanemi, snać na ubliżenie 
у wielką szkodę cerkwie Bożey, bez po
rady innie duchownego, у zupełney 
schadzki, śmieli у ważyli się browar 
Glinikowski na lat dziewęć arendą panu 
Szczęsnemu Bohuszewiczowi, Tatarzyno-
wi , w pół ceny puścić, także у ogród 
Szostakowski wiecznością bardzo tanio 
przedać; a chcąc my wiedzieć o tey sum-
mie, gdzieby się obracać у na co wyda
wać przez tych przedawców miała, tak
że у o tak tanią arendę browaru y prze-
danie ogrodu z pomienionemi czasu pra
wa mówić, przeciwko onym protestujemy 
się. . A osobliwie ia oiciec Troiecki pro-

testuię się na samego tylko pana Ihnata 
K ó z k ę , że on ogród nazwany Dołhin-
czyński, od tegoż nieboszczyka Glinnica 
na cerkiew wiecznością nadany, sam 

j trzyma у używa na swóy pożytek, a 
mnie, iako tey cerkwie świętey służące
mu, na wychowanie dać у puścić niechce, 
у oto ia chcąc z onym prawnie czynić , 
prosimy aby te opowiadanie у protesta
cya do xiąg w. mość mieskich przyięta у 
zapisana była. U tey protestacii podpis 
rąk tymi słowy: Joan Krzeczewicz—prez
biter świętey Tróyey, pisarz kapituły 
Brzeskiey ręką,—ustnie proszony od pana 
Mikołaia Krowczyca o podpis ręki , Miko
łay Jarocki . Устне прошоный о подпись 
руки до тое протестаціи, самъ не умѣю-
чи, яко братъ цеховый, Андрей Бодало. 
Ustnie proszony о podpis ręki od pana 
Panasa Korowczyca, iako pisać nieumie-
iętnego, do tey pfotestakyi Mikołay J a 
rocki własną ręką.—Która to takowa 
protestacya za oczewistym podaniem oso
by zwyszmianowaney do xiąg mieskich 
Brzeskich iest zapisana. 

1637 r. 
Изъ книги за 1637—1642 годы, стр. 54—57. 

31. Духовное завѣщаніе Брестскаго мѣщанина Андрея Банковекаго. 

В ъ завѣщаніи этомъ вышеназванный мѣща- Į завѣщаетъ женѣ и дочери, а движимое иаушв-
нинъ проситъ похоронить его тѣло въ церкви I ство распредѣляетъ между другими родственна-. 
Рождества Пресвятой Богородицы; доиъ и зѳмдю Į нами. 

Actum in civitate Brestensi ni. d. Lith., nego pana Stanisława Bobrowskiego—bur-
die 24 mensis Maji, anno Domini 1637. mistrza Brzeskiego, będącym, Jaroszem 

N a urzędzie burmistrzowskim y radziec- Soroczyczem — burmistrzem religii grec
kim, w mieście króla iego miłości Brze- kiey, Wac ławem Barczewskim, Łukaszem' 
slum, przed nami Marcinem Kaczyńskim— Pomarzańskim, Janem Jędrzejewskim, Po i -
subdelegatem riu ten czas na miescu sław- tiriem Ryzlerem - - raycami, na zwykłym 
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miescu w ratuszu stanąwszy obłicznie sła
wny pan Stefan Rapowicz — rayca mia
sta Brzeskiego, zeznał testament ostatniey 
woli Andrzeia Bańkowskiego, mieszcza
nina Brzeskiego, у ku zapisaniu do xiąg 
mieskich Brzeskich na piśmie podał, któ
ry wpisuiąc słowo do słowa tak się w so
bie m a : 

W Imię Oyca у Syna у Ducha święte
go, amen. J a Jędrzey Bańkowski czynię 
iawno tym testamentem moim, iż ia bę
dąc na cielę chory, a na umyśle dobrze 
zdrowy, waruię aby po śmierci moiey, żo
na у dzieci moie w pokoiu byli. Naprzód, 
aby. ciało moie grzeszne było pochowane 
przez małżonkę moie przy c e r k w i N a 
r o d z e n i a P a n n y M a r y i w mieście 
Brzeskim. A maiętność moię, którąm z pra
cy rąk moich nabył, rozporządzaiąc, to 
iest: dom z gruntem, stoiący у leżący 
w mieście Brzeskim, wedle ulicy Mikoliń-
skiey, ob miedzę z iedney strony gruntu 
monastyra świętego Piotra, a z drugiey 
strony gruntu iego mości oyca władyki 
Brzeskiego— ten dom z gruntem małżonce 
mey Kuniey у córce mey Marynie, z nią 
spłodzoną, leguię wiecznemi czasy y za -
pisuię. Kramnica ganczarska, stoiąca na 
gruncie ratusznym, tę leguię Pawłowi 
zięciowi у córce moiey Tesi w wolny 

szafunek. Sprzęt domowy do żony mo
iey należy, a osobliwie naczynie gancżar
skie, iako się w sobie ma: kafle, glina; 
do tego delia y ferezya falendyszowa, to 
leguię Pawłowi zięciowi swemu. Sawce 
zięciowi moiemu starszemu dołoman la 
zurowy kirem podszyty leguię. W tymże 
domie moim ma mieszkać zięć móy P a 
weł do roku bez płacenia komornego. A 
zamykaiąc ten testament ostatniey woli 
moiey proszę у napominam, aby według 
tego testamentu mego, żony у dzieci mo
ie zostawały, żyiąc w zgodzie у miłości 
chrześciańskiey. Y to wszystko spisawszy, 
prosiłem pana Stefana Rapowicza— ray-
cę, z urzędu przydanego, aby ten testa
ment do xiąg miesckich burmistrzowskich 
doniósł, który ma zostawać w nienaru
szeniu wiecznemi czasy. Do którego testa
mentu prosiłem o podpis ręki pana S te 
fana Rapowicza—raycę . 

Pisań w Brześciu, dnia dwudziestego 
czwartego miesiąca Oktobra, roku tysiąc 
sześćset trzydziestego szóstego. U tego te
stamentu podpis ręki radzieckiey tymi 
słowy: Stefan Rapowicz— rayca ręką swą. 
Który-to takowy testament przez osobę 
w wierzchu mianowaną odzewiście u są
du przyznany у do xiąg wieczystych mie
skich Brzeskich iest wpisany. 

1637 r. 
•81 КИІГі U 1637—1642 г., стр. 64 и 60. 

32. Замѣна земли между священникомъ и прихожанами Брестской ев.-Тро
ицкой церкви, съ одной стороны, и мѣщаниномъ Оноцомъ' Савонѳвягаѳмъ — 

съ другой. 

Actum in civitate Brestensi m. d. L i -
thvaniae, die 4 menais Juni i , Anuo Do
mini 1637. 

N a urzędzie burmistrzowskim y radziec
kim, w mieście króla iego mości Brze
skim, przed nami Stanisławem Bobrów-



skim, Jaroszem Soroczycem—burmistrza
mi , Marcinem Kuczyńsk im, Łukaszem 
Pomorzańskim, Janem Jędrzeiewskim, 
Stefanem Rapowiczem, Foltinem R y z l e -
rem—raycami, na zwykłym miescu w ra
tuszu, stanąwszy oblicznie oyciee Joan 
Krzeczewicz — prezbiter cerkwi świętey 
Tróycy у przy nim parafianie teyże 
cerkwie, Ihna tKorb ieczycz , Panas W a 
silewicz K r ó w k a , Roman Jakowowicz, 
Mikołay Ławrynowicz , Iwan Michayło-
wicz, Demian Ilasżewicz, sami od siebie 
у imieniem wszystkich parafian do teyże 
cerkwie świętey Tróycy przynależących, 
iawnie у dobrowolnie zeznali, iż maiąc 
oni chałupę z gruntem od nieboszczki 
Maryny Dmitrowey na cerkiew legowa-
ną у od Maxima Homszeiowicza , dnia 
trzydziestego miesiąca Marca , w roku 
1632 na urzędzie burmistrzowskim, na 
wieczność przyznaną, leżącą w mieście 
iego krółewskiey mości Brzeskim, na 
ulicy Z a k r y n k i wielkiey, ob miedzę 
z iedney strony ogrodu nieboszczyka R o 
mana Chacewicza , a z drugą stroną 
grunta Kuri la Kolowszewicza , tyłem do 
ogrodów ratusznych, a czołem do go
ścińca Wi leńsk iego , który domek spu
stoszały z gruntem Dwitrowski dali za
mianę za grunt Barancowski Onocowi 
Fiedkowiczu Sawoniewiczowi у małżon
ce iego Ohapie Hrycownie, mieszczanom 
Brzeskim у potomkom ich na wieczne 
czasy, iakoż oyciee Troiecki у wszyscy 
parafianie z tego gruntu Dmitrowskiego 
zrzekli się wiecznie, pozwalaiąc Onoco
wi , małżonce у potomkom i c h , tym 
gruntem у domkiem Dmitrowskim, iako 
swą własnością, szafować, dać, przedać 
y na swóy naylepszy pożytek obrócić, 
w czym żadney przeszkody świeszczen-
nik Troiecki teraźnieyszy y napotym bę
dący Onocowi Sawoniewiczowi, małżon
ce у potomkom ich, także parafianie, tc-

I raz у napotym będące, czynić nie maią, 
pod zapłaceniem zaręki na ratusz Brze
ski kop dziesięciu litewskich. A Onoc 
Sawoniewicz, za takowym przyznaniem, 
gruntu swego własnego, kupnego od Iwa
na Baranca, dnia 28 miesiąca Decembra, 
w roku 1633, na urzędzie burmistrzow
skim Brzeskim przyznanego, kontentu-
iąc się tą zamianą, ustąpił у ieszcze do 
tey zamiany parafianom kop trzy litewT 
ckich gotowych pieniędzy i dwie beczki 
iarki przydał, leżący ten grunt z ogro
dem Baraneowskim, ob miedzę z iedney 
strony gruntu nieboszczyka Rafała K o -
roJkowicza, a z drugą stroną gruntu.Za
chariasza Siodłocza, tyłem do gruntuJa-
kuba Bodulicza, a głową do gościńca 
Wileńskiego, do. przysądu prawa magde
burskiego przynależący,—w którym grun
cie у ogrodzie Onoc Sawoniewicz żadne
go sobie prawa wieczystego, ani doży
wotniego, także małżonce, potomkom у 
krewnym, przyiaciołom swym nie zosta-
wuiąc , w possesyą wieczystą oycowi 
Trojeckiemu у parafianom cerkwie teyże 
urzędownie podał у postąpił, z wolnym 
szafunkiem, z którego to gruntu у ogro
du Barancowego Onoc zrzekł się wiecz
nie у żadney przeszkody w spokoynem 
dzierżeniu tego gruntu у ogrodu, zamia
ną oddanego parafianom, czynić niema 
pod takowąż zaręką kop dziesięciu litew
skich. Jakoż obiedwie stronie, parafianie 
Onocu Sawoniewiczu, a Onoc Sawonie
wicz parafianom, ieśliby kto w zamianach 
przeszkodę czyni ł , bronić, zastępować, 
do wyiścia dawności, w prawie magde
burskim opisaney, zapisali się. Które to 
takowe zamiany urzędownie przez sław
nego pana Jana Jędrzeiewskiego, raycę 
miasta Brzeskiego, to-iest grunt Dmi-
trowski Onocernu Sawoniewiczu, małżon
ce у potomkom iego, a grunt Barancow
ski z ogrodem świaszczennikowi Troiec-



kiemu y wszystkim parafianom cerkwie 
świętey Tróyey, obudwu stronom, w moc, 
w dzierżenie у w spokoyne używanie na 
wieczność podał—przy słudze urzędowym 

Marcinie Sebestianowiczu, którey intro-
missyi nikt. nie bronił. C o iest do xiąg 
wieczystych mieskich Brzeskich zapi
sano. 

1637 r. 

•зъ квигн за 1637—1642 г., стр.168—169. 

33. Протестъ бургомистровъ и ратмановъ мѣстѳчка Ломазъ противъ войта іо-
мазскаго о равныхъ обидахъ, причиняемыхь мѣщанамъ. 

Бургомистры и ратманы м. Ломазы приносятъ į достоинство вышепоименованныхъ истцевъ; при 
въ магдебурскій судъ жалобу по своего войта 
по поводу разныхъ его злоупотреблевій, наруша
ющих ь магдебурскія права и оскорбляющихъ 

этомъ они заявляютъ, что никогда не дѣлали 
вооруженныхъ нападений на домъ своего войта. 

Actum in civitate Brestensi m. d. L i -
thuaniae, die 2 mensis Jannuari i , anno 
Domini 1638. 

Przed urzędem burmistrowskim y ra
dzieckim w mieście króla iegomości Brze
skim stanąwszy oblicznie uczciwy pan 
Adam Duchnowski—pisarz mieski Ł o -
mazski, podał- protestatią .pa piśmie imie
niem panów burmistrzów, rayców у wszy
stkiego pospólstwa miasta Łomazskiego, 
ku zapisaniu do xiąg mieskich Brzeskich 
pisaną w te słowa: 

Nam wielce łaskawy panie urzędzie 
burmistrowski Brzeski! J a Matys Za
wisza—burmistrz y rayce, na ten czas 
przy mnie będęce, tak у wszystkie po
spólstwo Łomazskie, miasta iego kró
lewskiey mości <Łomaz, oskarżamy się 
у opowiadamy się przed wasżmościami, 
iako urzędem burmistrzowskim Brzeskim, 
na pana Marcina Siemiątkowskiego—woy-
ta cŁoinazskiego o to: 

Iż pan woyth w. roku tysiąc sześćset 
trzydziestym siódmym, niepoiednokroć. 

na sądach swych siedząc, nas urząd bur
mistrowski polżył, posrornocił słowy 
usżczypliwemi, także też Adama Duch-
nowskiego — pisarza mieskiego, zadaiąc 
różne uszczypliwe słowa у inszych róż
nych mieszczan. 

Druga: iż wedle obligaty swey Janowi 
Wyszomierskiemu у Adamowi Duchnow-
skiemu у innym mieszczanom iustifi-
kować się chcąc pan woith, tak też we
dle wizerunku Bielskiego, na co mamy 
dekret iego królewskiey mości, nie chce 
nas podług prawa in toto zachować, tak 
w sądach praeiudicie nam różne czyniąc, 
iako у w porządkach mieskich dekretą na
sze burmistrzowskie przesądza, executie 
z akt burmistrzowskich szarpa, dekreta
mi z nas nie według prawa trapi, appe-
lacyi nam do maiestatu iego królewskiey 
mości niedopuszcza, różnym mieszczanom 
у nam urzędowi burmistrzowskiemu z Hu-
szczany o grunt, stawiska, ale według 
upodobania swego do executii przywodzi, 
bezwinnie czci odsądza, iakoż у teraz 

36* 
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miasto nagrody Adamowi Duhnowskiemu, 
co mial nagradzać, iako szyrzey w obli-
gatii się pan woyth opisał, że miał mu 
nagradzać, tedy teraz miasto nagrody 
z rankoru czci odsądza bezwinnie, у 
różnemi exactiami nas trapi, tak też te
go Adama Duchnowskiego, co miał o 
list zaręczny poiednać, tedy nie poiednał. 

Reprotestuiemy też у o to przed wasz-
mośćmi, iako urzędem Brzeskim, iż pan 
Marcyan Siemiątkowski protestował się 
na mieszczan Łomazkich różnych osób, 
iż iakoby mieli naiść pod niebytność pa
na woytową na dom z gołemi szablami 
у strzelać w domu onego, o czym nigdy-
śmy nie słychali , ani widzieli, ani było 
tego, owo zgoła, różnych sposobów szu
kając, ku zgubie nas urzędu у inszych 

mieszczan, aby nas w niwecz obrócił, 
przysposabia się;. O czym m y s i e przed 
waszmośćmi urzędem burmistrzowskim 
Brzeskim oświadczywszy dolegliwość у 
niewinność naszą у protestuiemy się, tak 
o nastąpienie na prawo, iako у o insze 
praeiudicia, które się szyrzey regestrem 
pokażą;—chcąc oto wszystko z panem 
Marciianem Siemiątkowskim prawnie czy
nić, a teraz prosim, aby ta protestatią 
nasza była do xiąg waszmościów przyię
ta у zapisana.—Datt. dnia dziesiątego 
Septembra anno Domini tysiąc sześćset 
trzydziestego siódmego. 

Która to takowa protestacya, za ocze-
wistym podaniem osoby wyż mianowa
ne у, do xiąg mieskich Brzeskich iest za~ 
pisana. 

1637 r. 
Шъ книге за 1637—1642 г., стр. 12Ѳ. 

34. Духовное завѣщаніе мѣщанкна Аѳанасія Васильевича Коровки. 

Въ завѣщаніи этомъ мѣщанинъ Коровка про-
ситъ похоронить его въ Рождественской церкви, 
потомъ распредѣлдотъ мезкду своими родными, и 

знакомыми движимое и недвижимое сво» иму
щества. 

Die 13 mensis Novembris, anno D o 
mini 1637. 

N a urzędzie burmistrzowskim у radziec
kim , w mieście króla iego mości Brze
skim, przed nami Stanisławem Bobrow
skim, Jaroszem Soroczycem—burmistrza
mi , W a c ł a w e m Barczewskim, Łukaszem 
Pomorskim, Joanem Bielkiewiczem, Fo l -
tinem Ryz le rem—raycami , na zwykłym 
mieyscu sądowym stanąwszy obłicznie 
sławni panowie Marcin K a c z y ń s k i , J a n 
Jędrzeiewski у Stefan Rapowicz— rayce 
miasta Brzeskiego, zeznali testament ostat-

niey woli nieboszczyka Panasa Wasi le
wicza Krówki у ku zapisaniu do xiąg 
wieczystych mieskich Brzeskich na piś
mie podali, który tak się w sobie ma: 

W Imie Pana Boga wszechmogącego 
O y c a у Syna у Ducha świętego , amen. 
Zbawiciel nasz Pan Jezus Chrystus, praw
dziwy S y n Boży, raczy nas upominać, 
ponieważ nie wiemy godziny śmierci na
szey, abyśmy czuli na każdy czas mo
dląc się Panu Bogu, iżbyśmy mogli z lep
szym sumieniem stanąć; przed sądem B o 
ż y m , a przez ten ninieyszy testament 
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Bogu Stworzycielowi naszemu у wszyst
kim świętym, j a Panas Wasi lewicz ostat
nią wolą moją oświadczam, iż i a -w wie
rze chrześciańskiey umrzeć chcę. Duszę 
moią grzeszną w ręce miłosierdzia Bo
żego poruczam, a ciało moie grzeszne 
ku pogrzebowi, które pochowane być ma 
przez miłą małżonkę у matkę moią 
w cerkwi Rożestwieńskiey, obyczaiem 
chrześciańskim, aby w ziemi odpoczy
wało , aż przyidzie Sędzia sprawiedliwy 
sądzić żywych у umarłych. Maiętność 
moią leżącą у ruchomą, które Pan Bóg 
z łaski swey użyczyć raczył , chcąc wie
czne rozporządzenie uczynić, tym niniey-
szym testamentem moim rozporządzam 
y na wieczną pamiątkę mieć chcę , j a 
Panas Wasi lewiez Krówka , mieszcza
nin Brzesk i , będąc na umyśle dobrze 
zdrowy, z dobrym rozmysłem swym, 
ostatnią wolę moią oznaymuię. N a y -
przód: dom móy wiezdny z gruntem na 
ulicy Wielkiey za Uhrynką w mieście 
Brzeskim, pod przysądem prawa magde-
burgskiego, ob miedzę gruntu Pawłow-
skiego,w pewnych miedzach leżący, mnie 
od matki moiey Kryst iny Chanieiowey, 
teraźnieyszey Gur iney, na wieczność przy
znany; do tego wszystkie grunty, pola, 
sianożęci, spoinie z Szczęsnym tatarzy-
nem kupione, to iest: rez sianożęci F i l i -
powiczowskiey, na uroczyszczu na Hraz-
kim leżący, drugi rez sianożęci T y 
czyński, pół reza pola Tyczyńskiego, 
rezek w małych polech ;• ogród Tyczyń
s k i , na Zawhrynce leżący, przeciwko 
domu wiezdnego, zwyż mianowanego, 
grunt sadzibny T y c z y ń s k i , na ulicy 
Wietrzney leżący, iako to szyrzey pra
wa kupne spólney kupli, s panem Szczę
snym tatarzynem nabytey, opisuią: do 
tegoż kramnicę spoiną Tyczyńską ; a 
osobliwie półreza pola, com ia sam ku
pił u pana W a s i la Soroki у kłunia no

wa, niedawno zbudowana, na ul icy Za^ 
uhrynki Wielkiey, za domem wiezdnym 
stoiąca,—to wszystko, iako się zwyż po-
mieniło, Pawłowi Panasowieżowi Krów
ce, synowi memu, na wieczność żapisu-
i ę , z tym dokładem, yż ź tych' dóbr 
wszystkich córka moia Sołomia panna 
Sowiczowna wyposażona być m a , któ-
rey złotych sto posagu, ' a złotych pię-
dziesiąt na ochędostwo dać maią. A iż 
małżonka moia brzemienną zostaie, ie
śliby drugi syn urodził się^ przed śmier
cią, abo po śmierci moiey, tedy ta ma
iętność wszystka , iakom zwyż opisał, 
tak Pawłowi synowi memu, iako też у 
drugiemu nowonarodzonemu, wespół na
leżeć ma. A gdyby córka urodziła się, 
tedy także ma być wyposażona, iako i 
Sa łomia , którey posagu także złotych 
sto, a na ochędostwo złotych piędzie-
siąt należy. . Waruiąc tym testamentem 
moim, ieślihy dziecię nowonarodzone-
umarło, a potomkowie moi Paweł у S a 
łomia żywi zostali, tedy więcey posagu 
córce moiey Sołomii ma być dano, we
dług uwagi panów opiekunów moich, ni
żey mianowanych, a czego Boże strzeż, 
ieśliby potomstwo moie pierwiey niżeli 
matka у żona moia pomarli, tedy domu 
wiezdnego у gruntu połowica matce , a 
druga połowica żonie należeć ma. Kram-
nica oycowska, ob miedzę pana W a s i l a 
Soroki, a drugą stroną kramnice matki 
moiey Chaniowey Guriney, ta kramnica 
przy synie moim Pawle wiecznie zosta
wać ma. Dom, na gruncie iaśnie oświe
conego xiecia iego mości Radzi wiła— 
marszałka wielkiego xiestwa Litewskie
go stoiący, ten dom małżonce swey 
Tatianie Ghilkownie na wieeiność żapi-
suię. Do tego ogród, na dboikach lezą
cy , pod tymże prawem xiecia iego пЛ* 
ści, teyże' małżonce swey zapisuif , któ
rey pozwalam iako swą własnością- sza-
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fować. Krów cztyry doynych, a dwie 
trzeciaczek Sołomii, córce mey, у mał
żonce mey Tatianie Chilkownie wspólnie 
wpół podzielić się maią; pas śrebny, za
stawny w kopach dwudziestu у dwa u 
Liczmana żyda , także kobieniak у be
kiesza łazurowa, z guzikami srebrnymi 
białymi, dętymi, których dwadzieścia 'y 
cztery, podszyta futrem smuszkami czar-
nemi, u kobieniaka, haftki srebne z kol
cami, u tegoż Liczmana, w kopach dwu
nastu litewskich. A u Chil ichi żydówki 
pas puklasty srebrny 'y kubek srebrny, 
łyżek dwie srebrnych у sukman brunat
ny, to wszystko we złotych piędziesiąt 
у czterech. Siana w kłuni może być 
pod ten c z a s , . iako drogość wynos i , za 
złotych s to , które siano małżonka moia 
sprzedawszy, zastawy zwyż mianowane 
okupić powinna będzie; lisów dziewięć, 
у to małżonka moia spieniężywszy długi 
drobne zaosićma. A okupiwszy zastawy, 
to iest, pas srebrny wielki córce mey 
Sołomii należeć m a , a mały pas żenię, 
kobieniak у bekiesza ma być przedana, 
gdyż to do wzrostu lat syna mego mol 
popsuie, sukmany żenię у wszystkie rze
czy ruchome, cyn, miedź, świnie у wszyst
kie statki domowe, to wszystko mał-

. żonce swey Tatianie Chilkownie zapisu- | 
ię,. D ług i mianował Szczęsnemu tatarzy-
nowi kop piędziesiąt i p ięć , a interesu 
kop pięć; na ten dług pieniądze u mał-j 
żonki moiey są , który dług małżonka 
moia Tatiana Chilkowna zapłacić powin
na będzie , takim sposobem gotowemi 
pieniędzmi kop piędziesiąt zapłacić ma, 
a kop dziesięć w rok z intraty przycho-
dzącey z pol y z sianożęci zapłacono być 
ma. Długu do cerkwi świętey Tróycy zo
stałem winien złotych ośm, który dług 
małżonka moia z tychże dóbr zapłacić 
powinna będzie; Ławryszowi Borowiko
wi winie nem został długu czerwony zło

ty, Nachanowi żydowi długu na kwit 
ręczny złotych dwadzieścia dwa, ten 
dług z intraty przychodzącey małżonka 
moia zapłacić ma. Gurze Łukaszowi, oy-
czymowi memu, zostałem winien kop 
siedm litewskich, w którym długu za
stawiłem srebra starych pieniędzy po-
tróynych у guziczki srebrne od żupana, 
na ten dług konia małżonka moia przę
dąc ma. Janowi Zdanowiczowi winien 
został kop pięć za grunt, który kupił 
podle domu. swego, leżący ob miedzę 
pana Kaczyńskiego , z drugiey strony 
mogiłek, końcem do gruntu pana Stani
sława Bobrowskiego y pana Marcina K a 
czyńskiego, czołem do gruntu Morozow-
skiego, za kop dziesięć l i tewskich; j a 
koż kop pięć oddałem, a drugą kop pięć 
winien zostałem; które kop p i ęć , gdy 
Zdanowicz brać zechce, powinien będzie 
ten grunt potomkowi memu Pawłowi 
na wieczność przyznać, a małżonka moia 
kop pięć spełna oddać ma. Hrycowi 
Tyszce wydatek na prawo przeciwko 
pana Wasi ła Soroki, także fura z Ł u c k a 
do Brześcia przywożąc na prawo Hryca 
Tyszkę , także furę z Brześcia do Ł u c 
ka odwożywaiąc у strawa kosztowała 
mnie kop trzydzieście l i tewskich, za 
które dobrodzieystwo Tyczka maiętność 
swoie mnie Panasowi у Szczęsnemu ta-
tarzynowi puścił tanie. A Szczęsny na 
to na pomoc mnie nic nie d a ł , których 
kop trzydziestu na maiętnościach Ty
czyńskich przez małżonkę у potomków 
moich niema być dochodzono, tym wszyst
kim wydatkiem pana Szczęsnego, daruię 
wiecznie. Wołczowi chłopcowi zostałem 
winien złotych półpięta , któremu żona 
moia zapłacić ma fen dług. - Skrzynia 
cechowa s kamchą y z świecami ma być 
wolna braci cechowey. Matce moiey mi- t 
łey Kristinie Łukaszowey Gur iney w do
mic moim wiezdnym, na Zawhrynce 



stoiącym, do żywota iey mieszkać po
zwalam, a z tego domu z intraty przy-
chodzącey dom wszystek naprawować 
matka powinna będzie, aby potomkom 
moim wcale nieoszarpariy, niezawiedzio-
ny, ani żadnemi długami obciążony, od
dała , czego maią doyrzeć opiekunowie 
moi niżey mianowani. So łomia , córka 
n io ia , ma mieszkać przy matce moiey 
Kristinie Guriney do żywota matki mey. 
A ieśliby oyczy m móy Łukasz Gura 
matkę moię Kristine znieważaj, albo bił, 
tedy z domu mego Gura ustąpić powi
nien będzie, czego opiekunowie doyrzeć 
m a i ą , gdyż '. tylko matkę moią w tym 
domie przy dożywociu iey zostawuię, a 
nie dla oyczyma mego to czynię. A za-
mykaiąc ostateczną wolę swoię , zosta
wuię opiekunami pana Jarosza Sorokę 
у Bazylego Rapowicza—pisarza mieskie-
go Brzeskiego, których proszę, aby po
bożnie у we wszystkim przystoyniė ubo
gą wdową małżonką i ego , a osobliwie 
sierotami pozostałemi, potomkami niemi 
у majętnością moią pozostałą, w opiece 
у w obronie poruczoną maiąc rządzili, 

od wszelakich krzywd 1 bronili, maiętno
ści rozpraszać nie dopuszczali. I com 
komu tym testamentem odkażał, aby na 
tem przestawali, żyiąc w zgodzie i mi
łości cbrześciariskiey do woli у łaski 
Pańskiey. Przy którym testamencie moim, 
na żądanie moie będąc z urzędu przy
dani sławni panowie: Marcin-Kaczyński , 
J a n Jędrzejewski у Stephen Rapowicz— 
raiec, których prosiłem, aby ten testa
ment móy, do urzędu doniósłszy, ostatnią 
wolę moią zeznali у do ksiąg zapisać 
kazali . Pisań w Brześciu, w domu u mię 
Panasa Wasi lewicza, przy bytności R o 
mana Jakowowicza у Mikołaia Korowki , 
w roku 1637, miesiąca Oktobra Jedena
stego dnia. 

U tego testamentu podpisy rąk panów 
rayców, tymi słowy: Marcin Kaczyńsk i— 
rayca, ręką swą-, przy tym testamencie 
będący J a n Jędrzeiewski — r a y c a , pan 
Stephan Rapowicz—rayca miasta Brze
skiego. Który to takowy testament, ocze-
wiście u sądu zeznany у do xiąg wie
czystych mieskich Brzeskich iest wpi
sany. 

1637 r. 
Изъ книга за І 6 3 7 - 1643 г., стр. 115—117. 

35. Судебное опрѳдѣленіе Брестскаго магистрата по дѣду кузнѳцкаго цеха с* 
мѣщаниномъ Андреѳмъ Бодаломъ. 

Одинъ изъ товарищей кузнецкаго цеха Мада-
шевскій виесъ жадобу на своего цеховаго стар
шину Бодало въ томъ, что онъ но подозрѣнію 
обвинилъ его въ кражѣ и продержалъ въ заклю
чении цѣлыя сутки, а потомъ, когда обвиненный 
потребовалъ, чтобы обвинитель доказалъ его ви
ну къ цехѣ, — иослѣдній неренесъ свое дѣло 
въ ландвойтовсвій судъ и такимъ образомъ оскор-
багь всѣхъ цеховыхъ. В ъ свою очередь обви

няемый Бодало заявилъ, что Мадашевскій ври 
самомъ началѣ дѣла, когда оно переносилось въ 
судъ ландвойтовскій, проси лъ у него прощевія 
съ тѣмъ, чтобы это дѣдо на этомъ покончнлось; 
потомъ, получивши декретъ отъ лавяцы, когда 
пришелъ въ цехъ и сталъ читать его, то цехо
вые покрыли его ругательствами. МагиетратскіЙ 
судъ выслушавши обѣ стороны поетановидъ: 
1) такъ какъ Бодало не докавадъ своего обвине-
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ніа, то ?олженъ извиниться предъ товарищемъ, 
а за пренебрежете цеховаго суда взыскать съ 
него 24 гр. и полкамня воску (16 Ф . ) ; 2) за ру
гательства, произнесенный на Бодалу цеховыми 

товарищами, взыскать съ нихъ тоже по полкаи-
ня воску и 24 гр.; 3) принимая во вниманіе без-
порядки, происходящіе въ кузнецкомъ цехѣ, ли
шить его права цеховаго суда безъучастія радцы. 

Die 23 mensis Octobris, anno Domini 
1637. 

Przed urzędem burmistrzowskim y ra 
dzieckim w mieście króla iego mości Brze
skim, gdy sprawa przypadła ku sądzeniu 

г Bartosza Małaszewskiego—towarzysza rze 
miosła kowalskiego у wszystkich towarzy
szów przy nim będących rzemiosła kowal
skiego, ślosarskiego, rymarskiego у in
nych towarzyszów różnych rzemiosł, do 
tegoż cechu kowalskiego przyłączonych, 
z Jędrzeiem Bodałem—magistrem kowal
skim, za appelacyą od dekretu sądu cechu 
kowalskiego wytoczoną, o zadanie zło-
dzieystwa towarzyszowi Bartoszowi Mała-
szewskiemu, iakoby przy odprawie nie
które naczynie kowalskie w tłómoczku 
znaleźć miał, który tłómoezek z naczy
niem znalezionym do sądu lantwoytow-
skiego oddawszy, obwinił pomienionego M a 
łaszewskiego o troie pogłowia kowalskie
go naczynia, sposobem złodzieyskim za
branych, przy którym naczyniu у Mała
szewskiego tamże do sądu lantwoytow-
skiego oddawszy niesłusznie, prawem nie-
przekonanego dzieii у noc więził, a po
tem uwolniwszy, przeprosili się zobopól-, 
nie, iednakże towarzysz obżałowany od
zywał się, aby w cechu przy wszystkich 
braciach у towarzyszach oczyszczony był, 
iakoż Bodałowicz, będąc dekretem cecho
wym przykryty, niesłuszną appellatią, wy-
kraczaiąc przeciwko przywileiowi iego 
krółewskiey mości, do sądu lantwoytow-
skiego wytoczył у czeladź wszystką znie-1 
ważył, za które swawoleństwo domawiali 1 

się , aby według artykułów w wielkierzu 
opisanych karany był. ApozwanyJędrzey 
Bodałowicz na żałobę wszystkich towa

rzyszów powiedział: że Bartosz Ma ła -
szewski—towarzysz iego, nie przypuszcza-
iąc tey sprawy ku rozsądkowi prawnemu, 
gdy nań instigować chciał, onego Bodała 
przed urzędem burmistrzowskim przepro
sił, za którym przeproszeniem Jędrzey B o 
dała Bartosza wyzwolił у wolnym uczy
nił. A od tego czasu z obu stron tey spra
wy wznawiać nie mieli у tę sprawę uspo
koili. Którego uspokoienia dowodząc, po
kładał Bodało extrakt z xiąg lantwoytow-
skieh wydany, z pieczęcią ławnicką у 
z podpisem ręki pisarskiey, pod datą roku 
1637, miesiąca Oktobra 13 dnia, po któ
rym takowym uspokoieniu gdy przysiężni 
pan Fiedor Lewkowicz z urzędu na proś
bę tychże towarzyszów różnych rzemiosł, 
będąc, przydany, aby relacyą o wszyst
kim, iako się u sądu lantwoytowskiego 
działo, w cechu przed panami cechmistrza-
mi у wszystką bracią opowiedział, a pa 
nowie cechmistrze po wysłuchaniu tey 
relacyi ławniczey inszy iakiś dekret ce
chowy nad uspokoienie zobopólne wyna
leźli, pominąwszy prawa lantwoytowskie, 
dekretować ważyli się: у gdy przyszli do 
izby cechowey ku słuchaniu dekretu, tam
że wszyscy tovvarzysze, nieuszanowawszy 
przywileiu iego krółewskiey mości, pana 
naszego miłościwego, у urzędu lantwoy
towskiego, słowami uszczypliwemi zelży
li , zesromocili, a naybardziey Paweł sto-
larzczyk у Woyciechow stelmaszczyk po
mienionego Bodała nieutściwego łoża sy
nem nazywali . Czego dowodząc pokładał 
relacyą ławniczą wypisem z xiąg lant-
woytowskich Brzeskich pod datą roku 1637, 
Oktobra 14 dnia, które dokumentą Boda
łowicz pokazawszy, od obżałowania nie-
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słusznego wolności żądał, a na pomienio-
nych towarzyszach za niewinną turbatią 
wskazania szkód domawiał się. My, urząd 
w sprawie wszystkich towarzyszów kowal
skich, slosarskich, rymarskich у innych, 
do tegoż cechu przynależących,- z Jędrze-
iem Bodałem—kowalem у mieszczaninem 
Brzeskim, o zadanie złodzieystwa towa
rzyszowi Bartoszowi Małaszewskiemu, wy
słuchawszy kontrowersyi obudwu stron, 
ponieważ Jędrzey Bodała tego złodziey
stwa dowodzić nie chciał, tedy my pomie-
niónego Małaszewskiego przy dobrey sła
wie -y uczciwości zostawuiemy, iakoż B ó -
dałowi na pierwszey schadzce wszystkich 
towarzyszów w cechu przeprosić nakazu-
iemy przez żadnego kosztu, do tego groszy 
24 nam urzędowi winy zapłacić powi
nien będzie, a do cechu czwartą część ka
mienia wosku, za niesłuszne wytoczenie 
appelacyi у za osławienie Małaszewskie
go dać uznawamy, który wosk oddać Ma 
na terminie w cechu złożonym; a towa
rzysze też dway, Paweł Stolarczyk у W o y -
ciechów stelmaszczyk, że się rzucili przy 
bytności ławniczey słowy nieuczciwemi 
na Bodała, także groszy 24 urzędowi w i 
ny wskazuiemy, a stronę przeprosić ma

ią , a od większych win towarzyszów na 
ten czas wolnych czynimy. Jednakże wi
dząc wielki nierząd cechu kowalskiego, 
który nie szanuiąc praw у przywileiów 
iego królewskiey mości, pana naszego mi
łościwego, temu cechowi nadanych, ale 
у owszem przywodząc ie do zniewagi, przy 
tych prawach у wolnościach nadanych sa
mi się znieważaią, miasto porządku im 
daley tym większa zniewaga okazuie się; 
przeto my, postrzegaiąc aby dalsza znie
waga przywileiu iego królewskiey mości 
nie działa, uznawamy dla pohamowania 
złości braci cechu kowalskiego, aby od te
go czasu cechmistrze kowalscy, teraźniey-
sze y napotem będące, żadnych sądów od-
prawować przez bytności radzieckiey nie 
ważyli się, ażby był rayca z urzędu przy
dany, pod winą na cechmistrzów za każ
dym razem pół kamienia wosku, waru-
iąc tym dekretem, aby się wszyscy spokoy-
nie у uczciwie zachowali у nic nad ten 
dekret nowego nie wznawiali. Gdyby ta
ki excess napotym pokazał się, abo tego 
podobny, pół kamieniem wosku winy у 
więzieniem za przeświadczeniem karany 
być ma у dalszym artykułom nie podle
gać ma przez żadney folgi. 

1637 r. 
ИЗЪ КНИГИ за 1637—1642 ГОДУ, стр. 141—144. 

36. Договоръ между Берестейскими мѣщанами и Берёстейевими жидами. 

Вслѣдствіе пожара и проиешедшихъ отъ него 
иесчастіЙ, жиды заключили съ Берестейскими мѣ-
щанами слѣдующія условія: 1) магистратъ дол-
жевъ приказать мѣщанамъ возвратить жндаиъ 
пропавшія у нихъ вещи, если таяовыя отыщутся, 
а также чтобы мѣщато заявили о своихъ долгахъ 
akinv, 2) всѣ потерянны» вещи должны бить за

быты, но жидамъ предоставляется право доиски
ваться оныхъ, еслибы таковыя оказались у кого-
либо; 3) чтобы мѣщане содѣйствовали жидамъ 
въ поимкѣ преступниковъ, бѣжавшихъ изъ тюрь
мы; 4) жидамъ и мѣиЩнай* •ріар*шм«еи возоб
новить свои погорѣвшів давійг и дома, но то<и>-
іво въ раэмѣрцхъ прежних* еароенШ; 5)ддябеа<« 

37 
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опасности на будущее вреия имѣть общую стра
жу; 6) принимать общія мѣры къ устранению и 

Ugoda między miastem a żydami Brzes
kimi o tumult w mieście staiy у o inne 
punkta, która ugoda na roczkach grodz
kich Nowembrowych w roku 1637 dnia 
przyznana, у do xiąg mieskich dla przysz
łych czasów wpisana w te słowa: 

Roku tysiąc sześćset trzydziestego siód
mego, miesiąca No wembra ósmego dnia, 
stała się pewna a nieodmienna ugoda 
między nami burmistrzami, raycami у 
wszystkim pospólstwem, także urzędem 
woytowskim miasta i . k. mści Brześcia 
z iedney, a nami starszemi y innemi 
wszystkimi, pod iuryzdykcyą zamkową 
będącemi, zboru Brzeskiego żydami z 
drugiey strony o tumulty, popalenie kra
mów, у przez ogień poczynione szkodę, 
także у o insze niesnaski między nami 
zachodzące, dla których pomiarkowania 
у . pogodzenia aby tym gruntownieysza 
ugoda zawarta była, użyliśmy z obudwu 
stron tak my mieszczanie, iako у żydo
wie Brześci prpźbami swemi, wielmoż
nych ichmościów panów Marcyana Try-
znę—referendarza у pisarza w. x. Li t . , 
Trockiego Gieranowskiego proboszcza, у 
Gedeona Michała Tryznę—stolnika w. 
x . Li t . , Brzeskiego, Zdzitowskiego sta
rostę, a ekonoma Grodzieńskiego, aby 
ich miłość między nami będąc mediato
rami, pomiarkowanie uczynili . Na co my 
za wynalazkiem ichmościów y pomiar-
kowaniem na takowe mianowicie punk
ta у one między sobą na potomne czasy 
nienaruszenie trzymać zezwolili. 

N a p r z ó d : Ponieważ ten tumult w 
mieście Brzeskim nie z wiadomością mie
szczan, burmistrzów, radziec у pospólstwa 
wszystkiego od swawolnych ludzi za 
nieszczęściem miasta wzniecił, iakoż у 

ярекращенію иогущихъ возникнуть въ будущемъ 
безпорядковъ. 

magistratus sam inquisitia w tey mierze 
czynił у za staraniem panów burmistrzów 
niektóre rzeczy znalezione powracane są; 
tedy napotem magistrat ma surowie J 
przykazać, aby ieśliby się co znalazło, 
wracano było, a potym z sobą w zgodzie 
zabopolnie z obu stron żyć mogą, spra
wiedliwość we wszystkich sprawach ad 
requisitionem z obu stron tak mieszcza
nom у żydom, iako z mieszczan żydom, 
zabopolnie, skuteczna у nieodwłoczna 
czyniona bydż ma. Także o długi, ieś
liby który mieszczanin u żydów będąc 
potrzebny pieniędzy pożyczał, tedy po
winien do xiąg mieskich stanąć у przy
znać ten dług, a iakie obligatie na się 
w przyznaniu do xiąg w mieście, we
dług tych maią sądzić, у wszystkie obo
wiązki przyznane przy iśćiźnie przysądzać. 
D r u g i p u n k t : Szkody, które się na 
ten czas w tym przypadku stały, maią 
bydź generaliter zabopolnie odpuszczone 
у listy na mieszczan tak do kommisarzów 
w tey sprawie wyniesione, iako y zarę-
czne у inne wszystkie prawne processa 
poczynione mogą bydź zabopolnie kasso-
wane, iakoż od daty tego ugodliwego lis
tu żadney iuż wagi mieć nie maią, z tym 
iednak dokładem, ieśliby się na potem 
gdziekolwiek rzeczy u którego z mieszczan 
w mieście w tym tumulcie wzięte oka
zały, z takowym prawo dochodzenia ży
dom u sądu należnego wolne zostawać 
ma. Także któryby był z miasta o ten 
excess na potym powołany, usprawiedli
wić się także w należnym sądzie po
winien będzie. T r z e c i p u n k t . Więź 
nie, ponieważ przez nieostrożność, którzy 
byli do więzienia woytowskiego od ży
dów oddani z więzienia pouciekali, o tych 
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gdziebykolwiek zkąd wiadomość doszła 
у gdziebykolwiek się okazali, onych imać 
żydom wolno będzie. A ieśliby się tu w 
mieście znaydowali, tedy magistratus, od 
żydów requisitus, submituiesię dać widza 
у pomocy mieyskiey do łapania. C z w a r-
t y p u n k t : Na placach kramowych w 
rynku, na których przedtym kramnice 
pobudowane były, aby według dawnych 
zwyczaiów у pakt z miastem, strony tych 
placów postanowionych, po teraznieyszym 
pogorzeniu znowu na swym mieyscu 
wolno kramy budować było, tak mie- j 
szczanom, iako у żydom, a nikt nad da-; 
wną pomiarę у nad dawne siedlisko wie-
cey przymować niema, także у wzwysz { 
nad pierwsze pobudowanie dachów chrześ- j 
cianie у żydzi podnosić nie maią, a dla j 
lepszego bezpieczeństwa obwarowania tych į 
kramów, bramy do zamykania z obu stron i 
pobudowane у każdego czasu otwarte, j 
wyiąwszy niedziele у święta uroczyste, 
od kościoła Rzymskiego postanowione, 
bydź maią. P i ą t y p u n k t : D l a obwaro
wania, lepszego bezpieczeństwa miastu 
in genere wszystkiemu Brzeskiemu wed
ług teraźnieyszey ugody у postanowienia 
naszego, straż ma bydź doroczna każdey 
nocy odprawowana, którą panowie bur
mistrzowie zawiadywać maią, a do da
wania tey straży wszystkie różne iurys-
dyktie, pod dzwonkiem miasta Brzeskie
go będącego, należeć maią у straż z tych 
iuryzdyctiey do panów burmistrzów posy
łana, iaka koley przyidzie, być ma. A 
ieśliby nie chcieli, tedy iyryzdyka mięs
ka , iako у zamkowa niema onym han
dlów w mieście w rynku pozwalać. Tak 
też ani w rynku żydowskim przed szko
łą, czego koniecznie z obu stron obiedwie 
te iurisdyki zgodnie tego postrzegać у 
bronić maią poty, ażby spoinie straż mia
stu dawali. A straże połowica ma być 
mieskiey, a druga połowica żydowskie у. 

S z ó s t y p u n k t : Ieśliby też w mieście 
po takowym postanowieniu у ugodzie na
szey na tumult iawnу zanosiło у od ko
gokolwiek wszczynać miało, tedy ma
gistrat z urzędem woytowskim, także 
z podstarościm, albo w niezbytności z 
namiestnikiem zamkowym y starszemi 
żydami, zniósłszy się, iako naylepiey za
biegać złemu, wspólnie wszyscy mogą, 
iakoby takowy swawolny tumult hamo
wany był. Czego strzeż Panie Boże, ieś
liby w tym hamowaniu tumultu zranie
nie albo zabóistwo z iakieykolwiek stro
ny stało się, tedy w tym wszystko mia
sto у żydzi spoinie tak do prawa, iako у 
pogodzenia przy sobie stać, z sobą się 
znosić у zgodnie na to nakładać maią, 
ażeby tym pewniey" y stateczniey ta ugo
da między nami dotrzymana była. T y c h 
że ichmościów panów mediatorów naszych 
prosiliśmy o podpisy rąk у przyłożenie 
pieczęci do tego listu. Którą ugodę my 
zobopólnie zgodnie przyiąwszy cale, nie
naruszenie trzymać między sobą obiecu-
iemy dobrą wiarą у słowem cnotliwym. 
Do którego listu dla lepszego utwierdze
nia tey ugody rękami się naszemi pod
pisali у pieczęciami tak mięska iako у 
starszych żydów zapieczętowali. Pisań w 
Brześciu, roku miesiąca у dnia wzwysz 
mianowanego. U tego listu ugodliwego 
przy pieczęciach przyciśnionych podpisy 
rąk temi słowy: Stanisław Bobrowski— 
burmistrz Brzeski, Jarosz Marcinowicz — 
burmistrz Brzeski, Marcin Kaczyński rę
ką swą, J a n Jędrzeiewski—rayca, Łukasz 
Pomaranski—rayca, W a c ł a w Barszczew
ski, Foltin Ryzler ręką , Rozali Rapowicz 
pisarz mieyski, J a n Piotrowicki—wice-
regerent woytowski ręką swą, J a n Kur i -
anowicz—lantwoyt Brzeski , Mikołay R a 
powicz—woitowski pisarz; tak też pod
pisy rąk starszeństwa żydowskiego, pis
mem żydowskim podpisane. A osobliwi 
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ich miłość panowie mediatorowie ręce 
swe podpisali na te słowa: Marcyan Tryz-
na—referendarz, pisarz w. x . Li t . , iako 
mediator do tey sprawy od obustron uży
ty. Mediator w tey sprawie Gedeon Mi
chał Tryzna—stolnik w. x . L i t . , staros
ta Brzeski, pomocny mediator w tey spra
wie, Bernart Aragony, x . Rafał Jęczyń-
ski—rektor kollegium sotietatis JesuBres -

tensis, mediator w tey sprawie. Który 
to takowy list ugodliwy za oczewistym 
przyznaniem obudwu stron, przed iego 
miłością panem starostą Brzeskim, dnia 
dziewiątego, na roczkach sądownie odpra-
wuiących nowembrowych, w roku zwysz 
pisanym, do xiąg wieczystych mieskich 
Brzeskich dla lepszey . pamięci iest 
wpisany. 

1637 r. 
Ізъ книги за 1637—1642 г., стр. 125—127. 

37. Судебное опредѣленіе по дѣду между Гавріиломъ Романовсвиагь и Марти-
номъ Грибовскимъ, цеховыми сапожническаго цеху. 

Брестскій мѣщанинъ Гавріидъ Романовскій 
внесъ въ магистратски судъ жалобу на другаго 
мѣщанина Грибовского въ томъ, что этотъ по-
слѣдній, сдѣлавшись незаконнымъ образомъ стар-
шпной«сапожническаго цеха, изъ ненависти къ Ро
мановскому запретилъ ему заниматься ремесломъ 
и отнялъ у него ключи отъ цеховой казны, чѣыъ 
ванесъ ему оскорбленіе и безчестіе. Въ свою оче
редь Грибовскій заявилъ суду, что Романовскій 
самъ перестадъ ходить въ цехъ; а что касается 
оскорблений, то онъ Романовскій наносилъ ихъ 
Грибовскоиу неоднокротно, въ чемъ и пред-
ставилъ декретъ цеха. Судъ, разсмотрѣвши 
это дѣло, постановнлъ: нзбраиіе Грибовского счи
тать незакоиныыъ, а на будущее время вмѣ-

1 нить сапожническому цеху—избирать двухъ иан-
• дидатовъ на мѣсто цеховаго магистра, предста
влять ихъ на усмотрѣніе старшины считать 
магистромъ того, кого утвердитъ магистратъ; 
ключи возвратить Романовскому; за самовольное 
заирещеніе заниматься ремесломъ взыскать съ 
виновнаго 24 гр. штрафа и на будущее время 
запретить дѣлать такія вещи безъ предваритель
н а ™ суда; прежнія жалобы и недоразумѣнія ме
жду Романовскимъ и Грибовскимъ считать окон
ченными; обѣимъ сторонамъ не поднимать боль
ше этого дѣла подъ опасеніемъ уплаты 6 копъ на 
устройство ратуши; въ случаѣ неизбранія ново
го магистра, цеховыя дѣла рЬшать при содѣй-
СТІІІИ радцы, назначенная магистратомъ. 

Actum in civitate Brestensi m. d. 
Lithuaniae, die 13. mensis Novembris an
no Domini 1624. 

N a urzędzie burmistrowskim у radzie
ckim w mieście króla iego mości Brze
skim, przed nami Stanisławem Bobrow
skim, Jaroszem Soroczycem—burmistrza
mi , Marcinem Kaczyńskim, Wac ławem 
Barczewskim, Łukaszem Pomorzańskim; 
Janem Jędrzeiewskirn, Stephanem Rapo-

wiczem—raycami, na zwykłym mieyscu 
sądowym gdy sprawa przypadła ku są-r 
dzeniu utściwego Gabryela Romanow
skiego z Marcinem Grzybowskim—mie-
szczany do probostwa kościoła świętego 
Ducha przynależącemu w sprawie cecho
wey, tedy na terminie przypadłym,, od 
urzędu złożonym, obiedwie stronie stano
wili się. J akoż Gabryel Romanowski do
wiódłszy pozwu słusznie podanego żało-
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wal na Marcina Grzybowskiego—cech
mistrza szwieckiego, religii rzymskiey, 
nieprzysięgtego, który niebędąc zgodnie 
od wszystkiey braci na cechmistrzow rstwo 
obrany, tym urzędem szafować waży się, 
iakoż niedawnemi czasy od niedziel sze
ściu przerzeczony Grzybowski, obesła
wszy onego Gabryela, iako brata cecho
wego, aby do cechu przyszedł, a gdy na 
rozkazanie Marcina Grzybowskiego у bra
ci cechowey przyszedł, iako klucznik 
z kluczami od skrzynki cechowey maią-
cemi, tamże Marcin Grzybowski w ce
chu przerzeczonego Gabryela Romanow
skiego zelżył, zesromocił słowy nieut-
ściwemi, dobrey sławie у urodzeniu iego 
dotkliwemi, a na większą zniewagę iego, 
na ten czas zarazem w cechu klucze od 
skrzynki cechowey Gabryelowi odiął, 
uczyniwszy zmowę z Bałazym y z in-
nemi braty, a z rankoru z tych miar, że 
Gabriel Romanowski, iako namiestnik 
z woytowstwa probostwa świętego D u 
cha, o dług Grzybowskiego z żydem Hir-
szem sądził, z którego to rankoru mszcząc 
się Grzybowski, rozmaitemi sposobami 
nad żałobliwym Romanowskim nie ma
iąc żadney władzy, sprawy cechowi na
leżące odprawiać waży się, czyniąc prze
ciwko prawu Magdeburskiemu, a arty
kułom w wilkierzu opisanym. Iakoż w ro
ku teraźnieyszym 1637, miesiąca Kowem-
brawtórego dnia, priwatnie, nie podczas 
schadzki przypadaiącey, żałobliwemu G a 
bryelowi Romanowskiemu rzemiosła ro
bić zakazali у dwu braci do niego у do 
czeladzi iego posyłał: mianowicie Pawła 
Byczkowicza y Matyasza zięcia Sołomey, 
którzy przyszedszy przez bytności G a 
bryela do niego imieniem cechowym 
czeladzi rzemiosła robić zakazali, ku 
krzywdzie у szkodzie żałobliwego, cze
go dowodząc Gabriel pokładał protesta
cya przed urzędem burmistrzowskim Brze

skim uczynioną, w dacie roku 1637, mie
siąca Now rembra wtórego dnia, domawiaiąc 
się, aby tym urzędem cechmistrzowskim, 
iako człowiek nieprzysięgły, nie szafował 
у według prawa za posromocenie у za 
odięcie kluczyków karany był. A pozwa
ny Marcin Grzybowski , czyniąc odkaź 
na żałobę powiedział, iż pan Gabryel R o 
manowski niesłusznie onego samego у 
bracią cechową turbuie, sam będąc win
nym, do cechu nie chodzi, onego Marci
na у bracią znieważa na różnych miey-
scach, ł ży , sromoci, odpowiedzi у po-
chwałki na zdrowie czyni, grożąc bić, 
zabić; prawa cechowi naszemu nadane 
z n i e w a ż a , p a r t a c z a m i nazywa innych, 
siła excessow wyrządza у bracią do zni
szczenia przywodzi. Iakoż niedawnemi 
czasy, przyszedszy do cechu, przerzeczo
nego Marcina Grzybowskiego ozłodzieił, 
iakoby żyd Szilimowicz w roku 1635 
u niego iakieś żelazka do wybiiania trze
wików wykraść miał, zaczym bracia ce
chowa, słysząc takowe zadania złodziey-
stwa, kluczyki od skrzynki cechowey od 
Gabriela wzięli у rzemiosła tak Gabrie
lowi, iako y onemu Marcinowi robić za
kazali , do usprawiedliwienia, o które to 
żelazka Gabriel w cech turbacią zada
wał, a dowodu żadnego nie pokazał, ia
koż z dekretu cechowego, włożona iest 
wina: ktoby napotym takowe rzeczy 
powtórnie zadawać miał, ma być kara
ny pół kamieniem wosku. A ukazawszy 
Marcin Grzybowski dekret cechowy do
mawiał się, aby na Gabrielu pół kamie
nia wosku do cechu dać wskazano.—My 
urząd w sprawie Gabryela Romanowskie
go z Marcinem Grzybowskim, wysłucha
wszy kontrowersyi obudwu stron, a wi
dząc, że za wielkim nierządem braci ce
chu szewieckiego religii Rzymskiey, spól-
ney zgody na obranie cechmistrza nie 
pokazało się, zaczem pomienionego Mar-



- 294 — 

eina Grzybowskiego za cechmistrza nie 
uznawamy, iakoż elekcią inszą cechowi 
uczynić nakazuiemy, у iuż od tego cza
su cech szwiecki co rok dwuch braci na 
cechmistrzowstwo electów obrawszy, po
winni będą nam prezentować, a z tych 
dwu my burmistrze, rayce iednego na ce
chmistrzowstwo confirmować mamy; któ
ry to cechmistrz, zarazem po confirma-
cyi przysięgę na cechmistrzowstwo wy
konać powinien będzie, a przy dokoń
czeniu liczbę w rok z prowentów cecho
wych' wszystkiey braci w cechu czynić 
ma. Klucze od skrzynki cechowey, bez
prawnie odięte, Gabryelowi Romanow
skiemu przysądzamy, za posromocenie 
słowy nieutściwemi po przysiędze cech-
mistrzowskiey w cechu na pierwszey 
schadzce Marcin Grzybowski Romanow
skiego przeprosić ma, według porząd
ku prawa Magdeburskiego; za złożenie 
ręki rzemiosła Gabrielowi, na wszystkiey 
braci za takowy występek winy groszy 
24 nam urzędowi zapłacić uznawamy, a 
od tego czasu żadnemu bratu ręki skła

dać nie maią, ażby był prawem przeko
nany, pod winą półkamienia wosku. 
A strony zadania wytrzęsionych żelazek, 
ponieważ się ta sprawa uspokoiła de
kretem cechowym, który dekret obie 
strony przyiąwszy appelacyey żadney 
nie wytaczali , tedy my dekret cechowy 
stwierdzamy, zostawuiąc przerzeczonego 
Grzybowskiego przy utściwości. Waru-
iąc tym dekretem, aby obie stronie у 
wszystka bracia cechowa spokoynie się 
zachowali у więcey zniewagi w cechu 
czynić nie ważyli się, ale podług tego de
kretu we wszystkim sprawować się po
winni będą, pod zapłaceniem zaręki na 
zbudowanie ratusza kop pięciu Litew
skich, którą zarękę winy za przeświad
czeniem zapłacić powinien będzie przez 
żadney folgi. A ieśli by się bracia na 
elekcią nie zgodzili, tedy ma być rayca 
z urzędu przydany za cechmistrza, szko
dy у przykłady prawne na obie stronie 
dochodzić odcinamy. Która sprawa, iako 
się u sądu odprawowała, do xiąg mie
skich Brzeskich iest zapisana. 

1637 r. 
Изъ книги за 1637—1642 г.. стр. 145—146. 

38. Опредѣленіе магистрата по дѣлу между Иваномъ Кожаномъ и цѳхомъ 
екорняковъ. 

Цехъ екорняковъ вступилъ въ споръ съ ма-
стѳромъ Кожаномъ, по поводу задержанія по-
слѣднимъ подмастерья по истеченіи узаконеннаго 
времени. Кожанъ не исполнилъ требованія це
ха и нанесъ ему оскорбленіе. Магистратски 
судъ постановндъ: подмастерье считать свобод-
нымъ и на будущее время строго подтвердить 

Actum in civitate Brestensi m. d. Lith-
van iae , die 4 rnensis Decerabris, anno 
Domini 1637. 

мастерамъ, чтобы они не дѣлали подобныхъ злоу
потреблений.— подъ страхомъ штрафа въ полка
мня воску и однонедѣльнаго ареста въ рату-
ш ѣ ; за оскорблеиіе цеха взыскать съ Кожана 24 
гроша; за самовольную отлучку подмастерья изъ 
дома хозяина, заставить его извиняться предъ 
послѣднимъ, 

Przed urzędem burmistrzowskim у ra
dzieckim w mieście króla iego mości 
Brzeskim, gdy sprawa przypadła ku 
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sądzeniu utściwego Iwana Kożana z pa
nem Iwanem Bukriiewiczem — cechmi-
strzem kusznierskim у bracią starszą 
cechową, o niesłuszne pomienionego K o 
zana prowadzenie do sądu burmistrzow
skiego, у o znieważenie w cechu onego. 
W którey sprawie pozwani bracia da
wali sprawę, że Iwana Kożana nie znie
ważyli , ale Kożan dekretowi cecho
wemu dosyć nie czyn i ł , chłopca swego 
według praw cechowych wyzwać nie 
chciał, za którego upornością do wię
zienia iść nakazano. A pomieniony K o 
żan, nie idąc sam dobrowolnie, słowa 
nieutściwe braci cechowey zadawał. N a 
dowód pokładali kopią z wilkierza, ia
ko takowy swowol być ma, a do te
go pokładali regestr wpisania у wy
zwolenia chłopiąt z rzemiosła, y doma-
wiali s ię , aby chłopiec uwolniony był; 
lecz Kożan powiedział, że chłopiec swo-
wolnie odszedł, któremu za półroku za
służoną zapłacić submitował się, według 
rachunku, a więcey onego zatrzymywać 
do roku zupełnego nie chce у w posłu
gach iego nie korzystuie. My urząd, zro
zumiawszy z regestru cechowego y z kon-

trowersyi obudwu stron: ponieważ chłop
cu lata wyszły у nad regestr czwarty 
rok służył, nakazuiemy, aby Kożan chłop
ca w cechu wyzwolił na pierwszey schadz
ce, przy którym wyzwoleniu zasłużone
go złotych ośm chłopcu dać powinien 
będzie. A chłopiec pana na teyże schadz
ce w cechu za odeyście nieopowiedne 
przeprosić m a . Któremu ch łopcu , po 
przeproszeniu, wolno robić gdzie chcąc. 
A strony zniewagi у szarpania Kożana, 
cech kusżnierski winy groszy 24 nam 
urzędowi zapłacić ma, podług porządku 
prawa magdeburgskiego, a od tego czasu 
mistrze chłopiąt swych, po wyiściu lat 
zupełnych, według zapisania xiąg cecho
wych, wyzwalać powinni będą, pod wi
ną półkamienia wosku у siedzenia tydzień 
w ratuszu, którym woskiem у siedze
niem takowy każdy, za uznaniem słu
sznym nas burmistrzów у rayców, ka
rany być m a , a szkody у przykłady 
prawne w tey sprawie podięte, na obie 
stronie dochodzić odcinamy. Która spra-

I w a , iako się u sądu odprawowała , do 
i xiąg mieskich Brzeskich iest zapisana. 

1638 r. 
йзъ книги за 1637—1642 г., стр. 163—168. 

39. Судебное опредѣленіѳ Брестскаго магистрата по дѣлу между радцою Ива
номъ Андреевскимъ и акидомъ Шмѳркомъ Якубовичемъ о двухъ давкахъ. 

Радца Иванъ Андреевичъ внесъ въ иаги-
стратекій судъ жадобу на жида Шмерку Якубо
вича въ томъ, что онъ завладѣлъ двумя крана
ми (давками) его жены и владѣетъ ими и по на
стоящее время, не смотря на то, что первый 
мужъ ея завѣщалъ ей эти лавки съ тѣмъ, что
бы на доходы съ нихъ, она поддерживала въ со
борной церкви постоянную свѣчу. Въ засѣданіе 

суда были приглашены обѣ тяжущіяся стороны. 
Андреевичъ предъявилъ завѣщаніе покойнаго му
жа ея жены и протестаціго шбъ отнятіи крамницъ 
отъ жида. Въ свою очередь жидъ чрезъ своего 
пленипотента объявилъ, что покойный не могъ 
аавѣщать своей женѣ того, чѣмъ самъ не вла-
дѣдъ, и требовалъ копіи съ завѣщаніа; что за-
вѣщаніе это ие ин-ветъ законной силы, такъ 
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какъ оно не было явлено въ книги; что онъ ку
пилъ вышепомянутыя лавки у Дацевича. Н а это 
пленипотентъ Андреевича нояснилъ, что жена 
послѣдняго никогда не продавала своихъ лавокъ 
Дацевичу, а отдала ихъ только подъ задогъ, за 
100 зд.—-часть которыхъ уже уплатила. А что 
касается до заявленія жида, что лавкк жены А н -
дреевичевой давно уже сгорѣли и на ихъ мѣсто 
выстроены новыя, которыми собственно и вла-
дѣетъ жидъ за долгъ Дацевича въ 100 злотыхъ, 
то оно не исключаетъ еще права Андреевичевой 
на владѣніе ими. 

По соображенію всѣхъ обстоятельствъ дѣла, 
судъ постановидъ: право Андреевичевой на лав
ки считать дѣйствительнымъ, такъ какъ земля, 
на которой онѣ стоятъ, находится въ арендномъ 
ея содержаніи; за вновь выстроенный лавки упла
тить Дацевичу, а жиду удалить изъ нихъ, пре
доставивши ему право доискиваться своихъ дол-
говъ на Дацевичѣ законнымъ путемъ. Н а такое 
рѣшеніе обѣ тяжущіяся стороны просили подать 
апелляцию; судъ разрѣшилъ оную. 

Actum ineivitate Brestensi m. d. Lith. , 
die 2 mensis Januarii , anno Domini 1638. 

Przed urzędem burmistrzowskim y ra
dzieckim w mieście króla iego mości Brze
skim, przed nami Stanisławem Bobrow
skim, Jaroszem Soroką— burmistrzami, 
Marcinem Kaczyńskim, Łukaszem Poma-
rzańskim, Stefanem Rapowiczem, Folt i-
nem Ryzlerem— raycami, j ako przyiaciel 
pan Stefan Kamieński od pana Jana J ę -
drzeiewskiego—raycy Brzeskiego у mał
żonki iego paniey Maryny Sawonianki, 
bywszey Bohdanowey Adamaszczyney, a 
teraźnieyszey Jędrzeiewskiey, żałował na 
Szmerka Jakubowicza—żyda Brzeskiego, 
o niesłuszne, bezprawne trzymanie kram-
nic dwu Dacewiczowskich, które kramy 
nieboszczyk Adamaszka testamentem le
gował małżonce swey, teraźnieyszey pa
niey Jędrzeiewskiey, z pewną conditią, 
aby z tey arendy kramniczey świece 
w c e r k w i e B o ż e y k a t e d r a l n e y 
ś w i ę t e g o o y c a M i k o ł y , za du
szę iego stawiane były wieczne. A 
pomieniony Szmerko, nie wiedzieć ia-
kim sposobem, trzyma у procent z tych 
kramnie przychodzący brać waży się 
ku krzywdzie Bożey у paniey Jędrze
iewskiey. Jakoż posłani będąc z kapitu
ły Brzeskiey oyciec Joan Krzeczewicz — 
pisarz kapitulny у oyciec Michael Prze-
czyski imieniem iego mości oyca Piotra 

Rogoznickiego — protopopy Brzeskiego у 
wszystkiey kapituły, zeznali, że pani M a 
ryna Sawonianka Jędrzeiewska у pan J a n 
Jędrzeiewski, czyniąc dosyć testamentowi 
nieboszczyka Bohdana Adamaszki, od ro
ku tysiąc sześćset dwudziestego ósmego 
aż do teraźnieyszego roku tysiąc sześćset 
trzydziestego siódmego, świece w cerkwie 
Bożey świętego Mikoły stawili y po te la
ta dosyć czynili, o które zeznanie pan J ę 
drzeiewski dla podparcia sprawy żądał, 
aby do xiąg zapisano było. A Szmerko 
żyd w tey sprawie nie wstępuiąc w con-
troversią dilacyi podług prawa do niedziel 
dwu żądał. Urząd, przychyliwszy się do 
prawa pospolitego artykułu 118 w porząd
ku opisanego, dilacyi na przyiaciela do 
niedziel dwu pozwanemu użyczył, co iest 
do xiąg mieskich Brzeskich zapisano. 

Die. 18 Januar i i , anno Dni 1638. Po 
wyiściu dilacyi na terminie przypadłym, 
tenże umocowany pan Stefan Kamieński 
ocl pana J a n a Jędrzeiewskiego у małżon
ki iego, przy bytności ich samych u są
du, żałował na żyda Szmerka Jakubowi
cza, iako się zwyż po mieniło o dwie kram-
nice Dacewiczowskie, w mieście Brześciu, 
w rynku stoiące, od nieboszczyka Bohda
na Adamaszki testamentem legowane, któ-
rey legaty dowodząc pokładał testament, 
nieboszczyka Bohdana Adamaszki, w da
cie roku tysiąc sześćset dwudeiestego ós- ' 
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mego, miesiąea Maia siódmego dnia. A na 
dalszy dowód pokładał protestatią w da
cie roku tysiąc sześćset trzydziestego pierw
szego, Augusta ósmego dnia, na urzędzie 
burmistrzowskim Brzeskim uczynioną, do 
których to kramnic przypowiadanie' czy-

tych kramnic Dacewiczowskich nie docho
dzili, według testamentu, у prawa do ro
ku у sześciu niedziel, za którym milcze
niem te kramy tracić powinni, gdyż pra
wo magdeburskie opisuie o wszystkie' 
krzywdy, gdy nakoniec żałuią, póki role 

nił pan Jędrzeiewski у areszt wnosił, gdy j nie minie ma odpowiadać, a gdzieby rok 
Klisze wicz żydowi Szmerkowi p rzyzna- j minął, tedy ten, który siebie mieni być 
wać chciał, przeciwko testamentowi nie- j krzywdę, nie ma iuż o to mieysca czynić 
boszczykowskiemu, który areszt stał się j Spec. S a x . libr. ИТ, artykuł 31. Dawność 
dnia dwudziestego Marca, roku tysiąc sześć-i rzeczy stoiących у leżących, o takie rze-
set trzydziestego wtórego. A okazawszy j czy kto siedzi pod iednym prawem, kto 
strona powodowa takowe iasne dowody, 
d omawiała s ię , aby te kramy Dacewi-
czowskie, podług legaty nieboszczyka Boh
dana Adamaszki, przysądzone byli. A p o -

chce dochodzić, ma to czynić, niżli rok у 
sześć niedziel wynidzie, Spec. S a x . libr. 
I I I , artykuł 83, et libr. I I , artic. 36 et ar-
ticul. 44, et libr. I articul. 70, et articul. 

zwany żyd Brzeski Szmerko Jakubowicz 1 2 8 . A okazawszy te articuły oda wnościach 
przez plenipotenta swego pana Adama G o -
stowicza przeciwko testamentowi niebosz
czyka Bohdana Adamaszki powiedział, że 
nieboszczyk Adamaszka, czego sam w rę
ku nie miał, drugiemu legować nie mógł, 
у domawiał się pozwany, aby pan Jędrze
iewski prawa pokazał, ieżeli Adamaszka 

opisane pomieniony żyd Szmerko na evik-
tora Wasi la Kl iszewicza, od którego te 
kramy we stu złotych trzyma, brał się, 
którego eviktora zarazem u sądu stawił. 
Który to eviktor stanąwszy w zastępie ży
da Szmerka, dawał sprawę, że te kramy 
pani Maryna Sawonianka Adamaszczyna, 

te kramy w possesyi swey trzymał, któ- i teraźnieysza pani Janowa Jędrzeiewska, 
rego prawa pan Andrzejewski nie poka
zał, iakoż żyd Szmerka kopii testamentu 
Adamaszczyńskiego żądał. Urząd kopiie 
z testamentu dać uznał у tę sprawę do 
dnia dwudziestego Januarii suspendował. 
N a terminie tedy przypadłym plenipotent 
zwyż mianowany od żyda Szmerki, zrozu
miawszy z testamentu Adamaszczyńskie
go, powiedział, że testament Adamasz-
czyński na urzędzie nie przyznany, ża 
dney wagi mieć nie ma. Które to kramy 
Dace wiczowskie żyd Szmerko od mieszczą -
nina Brzeskiego Wasi la Kliszewicza za 
własne swoie pieniądze kupiwszy, w pos
sesyi swey przez łat dziesięć у więeey 
trzyma, a pan Jędrzeiewski у małżonka 
iego, będąc obłieznie tu w Brześciu, mil
czeli, chociaż wiedzieli o prawie magde
burskim у przy testamencie sami byli, a 

w długu we złotych stu te kramy Dace -
wiczowskie puściła Kliszewiczowi do od
dania pieniędzy у prawo Dacewiczowskie 
obłig na złotych sto dała, które kramy 
Kliszewicz takimże prawem żydowi Szmer
kowi puścił; a iż te kramy pogorzały, do 
których się powód nie odzywał у gdy te
raz po pogorzeniu nowe kramy budował, 
tedy pan Jędrzeiewski у małżonka iego 
nie odzywali się у nie bronili, zaczym iuż 
dochodzić nie mogą, gdyż grunt ratuszny, 
a budowanie zgorzało. Przy którym dzier
żeniu у do przysięgi, iako we złotych stu 
te kramy Dacewiczowskie puściła, brał 
się. Na co umocowany powodowey stro
ny przeciwko tym obronom pozwanego у 
przeciwko dawności powiedział, że pozwa
ny Szmerko żyd nie moie się tym poszczy
c ić , albowiem dawnofć iako kościołowi; 

38 
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tak у cerkwie Bożey w łegaciach ich ni - ) 
gdy nie idzie; a do tego że iako oycowie 
kapituły Brzeskiey, tak у strona powodo
wa ieszcze w roku tysiąc sześćset trzy
dziestym wtórym tych kramnic broniła na 
urzędzie panów burmistrzów y radziec 
przypowiadaniem swym, zaczym ieszcze 
lat dziesięciu nie wyszło, a chociażby у 
wyszło, tedy pod takową у dalszą choćby 
też у sto lat w niesłuszney possesyi trzy
mano, nigdy pod dawność nie podpada, a 
nadto, że te kramnice nieboszczykowi A d a -
maszcze, małżonkowi pierwszemu teraź-
nieyszey aktorki, w pewney summie za-
stawney we stu złotych polskich przez 
Antona Dacewicza у małżonkę iego pu
szczone byli, gdzie także dawności, by у 
sto lat kto trzymał, nie idzie; a do tego 
tenże nieboszczyk Adamaszka testamen
tem warował, aby po śmierci iego tera-
źnieysza aktorka dopłaciła'tych kramnic 
nie Szmerkowi żydowi, ani Kliszewiczo-
wi, tylko samemu Antonowi, albo mał
żonce iego, co pomieniona aktorka te-
raźnieysza, wedle woli у testamentu nie
boszczyka małżonka swego, dosyć uczy
niła, za ostatek summy złotych siedem- I 
dziesiąt у półósma samey Antonowey 
z wiadomością pana Iwana Bielkiewicza— 
г а У с У У Artema Kunieiewicza — cechmi
strza kusznierskiego, mieszczan Brzeskich, 
za te kramy z gruntem dopłaciła. A K l i -
szewicz nie wiedzieć iakim sposobem у 
prawem, mimo testament, iakoby złotych 
sto Szmerkowi żydowi płacić, abo też K l i -
szewicz samey aktorce pożyczać у te kram
nice w tey summie dzierżeć miał, czego 
iako Szmerko używania swego żadnym 
zapisem, ani possesią od Kliszewicza, ia 
ko też Kliszewicz od strony powodowey, 
za czymby trzymali, nie pokazali у poka
zać z xiąg żadnych, ani z przyznania do
tychczas nie mogą, ale tylko gołemi sło
wy , snąć na zmowie у krzywdzie strony 

powodowey z tym żydem to wszystko czy
nią. A że strona pozwana pokazuie zapis 
od Dacewicza, Leyzerowi żydowi służą
cy, tedy nie tylko tego zapisu, ale żadne
go strona powodowa, tak temu Kliszewi-
czowi, pogotowiu żydowi Szmerkowi, nie 
dawała y ten zapis, którego Sziųerko na 
urzędzie pokłada, iest podeyrzany, a to 
dla przypisu na zatyłku nowego. A co 
większa, że ten zapis nieboszczykowi A d a -
maszce, ale Leyzerowi żydowi na dług 
pewny, a nie na kramnice służy, na co 
satisfactia Leyzerowi żydowi, w podaniu 
pewnych gruntów у ogrodów stała у iuż 
ten zapis u Leyzera żyda oswobodzony zo
stał. A co się tycze pokazania prawa na 
te kramy, tedy na, to od strony moiey tak 
powiadam, że dosyć stronie moiey na po
kazaniu testamentu, którym przy osta
tniey woli swey wedla używania spokoy-
nego swego pewną legacie na cerkiew 
soborną Brzeską odpisuie te kramy, za
czym у inszego prawa nie potrzeba stro
nie moiey pokazywać. Acz byli у pra
wa, tedy Jakób żyd oyciee Szmerków, 
skoro tylko po skonaniu у zeyściu z tego 
świata nieboszczyka Adamaszki , przyia-
ciela, iego wszystkie prawa nie tylko na 
te dwie kramnice у insze, ale na wszyst
kie dobra у maiętności, małżonce« moiey 
testamentem należące, z torbą z domu nie-
boszczykowskiego do siebie wziął у przy 
sobie zatrzymał, przy czym у maiętności 
ruchomey nie mało zabrał, со у dotych
czas przy nim zostaie. My urząd w spra
wie pana Jana Jędrzeiewskiego — raycy 
miasta Brzeskiego, у małżonki iego pa
nie у Maryny Sawonianki z Szmerkiem 
Jakubowiczem, żydem Brzeskim, o bezpra
wne trzymanie dwu kramnic Dacewi-
czowskich, które kramy nieboszczyk Boh
dan Adamaszka testamentem swym lego
wał małżonce swey paniey Marynie Sa~ 
woniance, teraźnieyszey paniey Janowey 
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Jędrzeiewskiey, z tą kondytią, aby z tych 
kramnic, świece do cerkwie katedralney 
Brzeskie у świętego Mikoły co rok stawia
ne byli wiecznie, iakoż tey legaty dowo
dząc, pokładali testament nieboszczykow-
ski, w dacie roku tysiąc sześćset dwudzie
stego ósmego, a pozwany Szmerko żyd 
stawił evictora Wasi la Klisze wicza, mie
szczanina Brzeskiego, od którego te kra
my w pewney summie pieniędzy trzyma, 
który to e victor stanąwszy w zastępie ży
da Szmerki, dawał sprawę, że te kramy j 
pani Janowa Jędrzeiewska w długu we j 
stu złotych do oddania pieniędzy onemu! 
puściła, które kramy przez lat dziesięć 
w spokoynem dzierżeniu trzymał, przy 
którey 'dawności у do przysięgi brał się. 
Przeto my, testament nieboszczyka Bohda
na Adamaszki przy zupełney mocy zo
stawiwszy, ponieważ evictor Wasi l i K l i -
szewicz słusznego dowodu na ten dług 
nie ukazał, iednak uważaiąc, iż dawność 
zaszła, a żałobliwi pod iednym prawem 
będąc nie dochodzili, uznawamy być bliż
szą żałobliwą panią Jędrzeiewska do przy
sięgi na tym, iako długu Kliszewiczowi 
złotych sta niewinna у tych kramów 
w tym długu nie zastawowała у prawa 

żadnego nie dawała, a po przysiędze, iż 
kramy zgorzały, tedy miesca kramnicze 
paniey Jędrzeiewskiey z płaceniem czyn
szu przysądzamy, zostawuiąc wolne oku-
pno tych kramnic potomkom у przyiacio-
łom Dacewiczowskim, a żydowi Szmerko
wi do Was i l a Kliszewicza у do dóbr iego 
o summę kop trzydzieści litewskich na 
te kramy daną, wolne prawo u sądu na
leżnego zachowuiemy, którą przysięgę 
trzeciego dnia wykonać ma. A żyd Szmer
ko ze wszystką sprawą do dworu iego 
królewskiey mości, pana naszego miło
ściwego, appelował. A pan Jędrzeiewski 
też od tego punktu, że mu bez przysięgi 
kramnic nie przysądzono, appelował. Urząd 
appelacyi dopuścił, za którą appelacyą 
przed sądem iego królewskiey mości as-
sesorskim obiedwie strony za przypozwem 
od daty w pozwie opisaney, ieśli w K o 
ronie Polskiey za niedziel sześć, a ieśli 
w wielkim xieztwie Litewskim za nie
dziel cztyry, gdzie iego królewska mość 
szczęśliwie dworem swym będzie, po otwo
rzeniu limitacii, stanowić się maią. K t ó 
ra sprawa, iako się u sądu odprawo wała , 
do xiąg mieskich Brzeskich iest zapisana. 

1638 r. 
m% книги за 1637—1642 годы, стр. 210—213. 

40. Опрѳдѣдѳніѳ Брестскаго магистрата іхо дѣлу между лавннвомъ Иваномъ 
Диспутомъ и цѳхмистрами портнязкесваго цеху. 

, Лавиикъ Диспут-ь подалъ въ судъ жалобу на 
цеховыхъ старшинъ портняжескаго цеха въ томъ, 
что они самовластно взыекиваютъ съ посту-
вающихъ въ цехъ незаконные взносы по 50злот.; 
самовластно разпоряжаются цеховой казной безъ 
всккаго отчетіцпрошіваютъ деньги пуримовш, вы
ручаемые sa участіо въ погребальны» шеетвіяхъ, 

и дѣлаютъ другія престуаленія. Старшины въ 
свою очередь заявили, что взыекиваютъ съ по-
ступающихъ въ цехъ по 50 эл. потому, что 
цеху дорого обходится выправка цеховыхъ бу
мага и привилегій; что Диепугъ еще до сих* 
поръ не едѣлалъ колляціи. Оудъ иостановилъ; 
взыскивать съ «вступающих* въ цехъ по 10 

38» 



— 300 — 

злотыхъ; недоданные Диспутомъ двадцать зло-
тыхъ обратить на устройство ратуши; за не
правильные реестры цеховыхъ денегъ взыскать 
со всего цеха 1 гривну, и на будущее время 
давать въ цехъ ежегодно отчетъ въ присутствии 
радцевъ, подъ страхомъ уплаты 1 копы за не

исполнение этого требованія; погребальный деньги 
отдавать лицамъ участвующимъ въ шествіяхъ; 
за оскорбление Диспута взыскать съ винов
ныхъ 24 гр. пени; Диспутъ же обязанъ устро
ить колляцію, подъ страхомъ уплаты 10 копъ 
штрафа. 

Actum in civitate Brestensi m. due. 
Lithuaniae, die 26 mensis Mar t i i , a. D . 
1638. 

E a urzędzie burmistrzowskim у ra
dzieckim, w mieście króla iego mości 
Brzeskim, przed nami Stanisławem Bo
browskim, Jaroszem Soroczycem—burmi
strzami , Marcinem Kaczyńskim , Łuka
szem Pomarzańskim, Janem Jędrzeiew-
skim, Iwanem Bielkiewiczem, Stephanem 
Rapowiczem, Foltinem Ryzlerem — ray-
cami , na zwykłym miescu sądowym, 
gdy sprawa przypadła ku sądzeniu utści-
wego pana Jana Disputą — ławnika mia
sta Brzeskiego, z panem Janem Kozic
kim—ławnikiem y Fedorem Panasowi-
czem—cechmistrzami krawieckimi у bra
cią krawiecką, tedy obiedwie stronie u 
sądu stanowili się. Jakoż pan J a n D i -
sput, dowiodszj pozwu słusznie podane
g o , żałował przez plenipotenta swego 
pana Stefana Kamieńskiego na cechmi
strzów krawieckich у bracią o t e m , iż 
oni, gdy brat do cechu przystępuie, nigdy 
przywileiu iego krółewskiey mości nie 
czytaią у nad słuszność po złotych pię-
ciudziesiąt у więcey na braci, prócz ko-
lacyi wyciągaią у do zniszczenia ludzi 
ubogich przywodzą. Jakoż pomieniony 
Disput dał do cechu złotych trzydzieści, 
a ieszcze o złotych dwadzieścia niewin
nie turbuią y poczęstki wyciągaią , a 
sami liczby brackich przychodów y s pu-
rimo wych *) pieniędzy nie czynią у nie 

*) Eypa, мѣра еыяучихъ вещей , унотреблие-
ма на Литвѣ и между Латышами. Содержать 
щѣ себѣ третью часть русской четверти. 

wiedzieć gdzie się to obraca; także у 
regestra nieporządne, z kilką braci zmó
wiwszy się, bez wiadomości wszystkiey 
braci, iako chcą, tak piszą, pogrzebowe 
pieniądze przepiiaią, a potem podpiwszy 
ieden drugiego słowy nieutściwemi lżą, 
sromocą , nie szanuiąc praw у przywi
leiów iego krółewskiey mości , ku wiel
kiey zniewadze wszystkiego cechu kra
wieckiego czynią, iakoż niedawnemi cza
sy żałobliwego Disputą, przy bytności 
radzieckiey w cechu, przy schadzce, R o 
man Możayski—krawiec, niewinnie tar
gnąwszy się, zelżył, zesromocił;—у doma
wiał się, aby panowie cechmistrze pra
wa przywileia przed nami urzędem po
kazali , iako się w cechu sprawować po
winni. A pozwani panowie cechmistrze 
krawieccy, zwyż mianowane, wespołek 
z bracią cechową, stanąwszy oblicznie u 
sądu, zdawali sprawę takową: że pan 
J a n Disput, będąc młodszym, cechu tur-
bować nie miał, gdyż cechowi dosyć nie 
uczynił y onemu odpowiadać nie powin
ni , ale waszmościom, iako urzędowi 
sprawuiąc s ię , takową sprawę o sobie 
daiemy: że przedkowie naszy у my sa
mi, wyprawuiąc wilkierze у przywileie 
iego krółewskiey mości , koszt wielki 
podięli, zaczyni gdy brat do cechu przy
stępuie, tedy przebywaiąc cechy, przy 
którym przebywaniu у za szkody, nakłar 
dy nałożone ogółem po złotych pięciu-
dziesiąt, według dawnego zwyczaiu, każ
dy brat dać powinien; iakoż i panu 
Disputowi okazawszy łaskawość cecho
w ą , wyzwolonym uczynili w rzemieśle 



— 301 — 

krawieckim у do cechu go za brata przy-
ięli, który przystępuiąc do cechu ręką, 
swą własną w xiegach cechowych za
pisał się pewnymi ratami dać złotych 
piędziesiąt, iakoż złotych trzydzieści dał, 
a dwadzieścia złotych winien został у 
oddać nie chce; a nie tylko tych pienię
dzy nie oddaie, ale posług cechowych 
odprawować, iako insza bracia odpra-
wowali, nie chce, ku krzywdzie wszyst
kiego cechu-, iakoż zażywaiąc zupełnego 
rzemiosła krawieckiego у pożytki maiąc, 
a kolacii, iako prawa opisuią, odprawić 
у cechowi posłuszny być nie chce ;—ia
koż okazawszy wilkierz у przywileia 
iego królewskiey mości , domawiali się 
pozwami, aby Disputowi ręka z rzemio
sła złożona była poty, aż cechowi dosyć 
wewszystkiem uczyni. My urząd w spra
wie pana Jana Dispuja—ławnika miasta 
Brzeskiego, z pany Janem Kozickim у 
Fiedorem Panasowiczem — cechmistrzami 
у bracią krawiecką, o niesprawowanie 
się podług wilkierza у przywileiów iego 
królewskiey mości , pana naszego miło
ściwego, cechowi krawieckiemu nada
nych w t y m , iż oni po złotych pięciu-
dziesiąth w cechu z Disputą brać chcą, 
co się z przywileiu iego królewskiey mości 
iaśnie okazało, że tylko złotych dziesięć 
brać powinni,— przeto my, zabiegaiąc, 
aby większe uciążenie w cechu nie by
ł o , od tego czasu nic nad przywiley 
cechmistrze wyciągać nie maią. A po
nieważ Disput dał złotych trzydzieści 
do cechu, tedy to przy cechu zostawać 
m a , a co cech Disputą o złotych dwa
dzieścia niewinnie turbuie, te pieniądze 
na ratusz przysądzamy, na со у Disput po
zwolił у darował. Które pieniądze D i 
sput na potrzebę rzeczypospołi tey miey-
skiey Brzeskiey do ręku nas burmistrzów 
oddał; za posługi cechowe temuż Dispu
towi, iż iest człowiek urzędowy, złotych 

sześć do cechu dać uznawamy za ty
dzień, a kolatią odprawić ma przez wy
myślnych potraw w dzień świętego J a n a 
Krzciciela, w roku teraznieyszym tysiąc 
sześćset trzydziestym ósmym, pod zapła
ceniem zaręki kop dziesięciu,у we wszyst
kim cechowi posłuszny być m a , pod 
winą za każde nieposłuszeństwo okaza
ne, na urząd burmistrzowski kopy litew
skiey. Strony pisania nieporządnych re
gestrów winy na wszystkim cechy grzyw
nę wskazuiemy, którą także za tydzień 
oddać powinien pod sowitością; a stro
ny nieuczynienia liczby z purimowyeh 
pieniędzy, cech wolnym czynimy. A od 
tego czasu liczbę cechmistrze w rok tak 
s purimowyeh, iako też у ze wszys
tkich dochodów brackich czynić maią 
przy bytności radzieekiey, pod winą na 
urząd kopy litewskiey. Pogrzebowe za 
pracę tym tylko, którzy za pogrzebem 
będą, należeć ma, a ktoby nie był za 
pogrzebem, albo do początku nie przy
był, ten traci poczęstkę, a przecie winę 
w wielkierzu opisaną płacić powinien 

j będzie. N a Romanie Możayskim, ponie-
i waż w cechu targnął się na Disputą 
i słowem nieutściwym, winy groszy dwa
dzieścia cztery wskazuiemy, którą nie 
schodząc z urzędu zapłacić ma. A od 
tego czasu, aby się bracia у miasto po-

I mnażało, po złotych dziesięciu za prze
bycie cechu cechmistrze brać maią , pod 
winą urzędową wr prawie opisaną, a 
ktoby sztukę okazał, ten у tych dzie
sięciu złotych dać nie powinien, a star
sza bracia, którzy niesłusznie po zło-

j tych piędziesiąth dawali, tedy pieniądze 
I tracą у więcey w cecha upominać się 
nie maią wiecznie. Która sprawa, iako 
się u sądu odprawo w a ł a , do xiąg wie
czystych mieskich Brzeskich iest zapi
sana. 
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1638 г. 
Изъ книги за 1637—1642 г. стр. 219. 

41. Протѳстъ Домазскихъ мѣщанъ противъ Ломазскаго войта, который не 
хотѣлъ судить двухъ пойманныхъ поджигателей. 

Ломазскій писарь отъ имени Ломазскихъ же 
бургомистровъ и радцевъ, внесъ въ Брестскій маг-
дебургскій судъ жалобу на Ломазекаго же войта, 
что онъ не хотѣлъ судить двухъ поджигателей,' 
не смотря на неоднократный просьбы по сему и 

радцевъ и всѣхъ горожанъ. Боясь опасности, 
Ломазскіе бургомистры ирадцы просятъ БрестскШ 
магистратъ внести эту ихъ жадобу въ свои книги, 
такъ какъ они намѣрены вчинить по сему дѣду 
и по другимъ искъ со своимъ войтомъ. 

Actum in civitate Brestensi m. d. L i 
thuaniae, die 20 mensis Apri l is , anno D o 
mini 1638. 

N a urzędzie burmistrzowskim y ra
dzieckim , w mieście króla iego mości 
Brzeskim, przed nami Stanisławem Bo
browskim , Janem Jędrzejewskim — bur
mistrzami, Marcinem Kaczyńsk im, Ł u 
kaszem Pomarzańskim, Jaroszem Soro-
czycem — raycami , stanąwszy oblicznie 
sławni panowie Adam Duchnowski—pi
sarz bywszy mieski Łomazski , podał pro-
testatią na piśmie, imieniem panów bur
mistrzów у rayców у wszystkiego po
spólstwa miasta Łomazskiego ku zapi
saniu do xiąg mieskich Brzeskich, pisaną 
w te słowa: 

Nam wielce łaskawy panie urzędzie 
burmistrzowski miasta króla iego mości 
Brześcia! My burmistrze, rayce у wszyst
ko pospólstwo miasta iego krółewskiey 
mości Łomazskiego uskarżamy się у opo
wiadamy żałobliwie przed waszmośćmi, 
iako urzędem burmistrzowskim Brzeskim, 
na urodzonego pana Marcina Siemiątkow
skiego — woyta Łomazkiego o to : iż my 
urząd burmistrzowski y z ławicą pana 
woytową poymaliśmy złoczyńców dwóch, 
którzy według skarg mieszczan Łomaz-
skich у dowodów domy у gumna mie-

skie podpalili; niźli gdy czas przyszedł 
przed Wielkonocą w roku tysiąc sześćset 
trzydziestym ósmym, do executii na sąd 
pana woyta o spalenie domów у gumien 
mieszczan Łomazskich, pan wóyt we
dług prawa magdebjirgskiego nie chciał 
sądzić, która sprawa, iako idzie o cri-
rninał у o commune periculum, nie chciał 
sądzić у odłożył znowu za niedziel trzy; 
potym znowu na czasie determinowanym, 
według złożonego terminu, znowu pan 
woyt sądzić nie chcia ł , iako dnia szes
nastego Apri la , w teraże roku, potym 
znowu posyłaliśmy dnia siedmuastego 
Apri la w temże roku 1638 pana Krzy
sztofa Trębickiego, ienerała iego krółew
skiey mości woiewodztwa Brzeskiego, у 
z raycami dwiema, prosząc pana woyta 
o sądzenie tey sprawy o tem spaleniu 
miasta Łomazskiego, pan wóyt odpowie
dział , że nie póydę i nie będę sądził, 
aż znowu za niedziel dwie, potem zno
wu congregatio civitatis Łomaziensis bę
dąc wszystka wespół, у od pospólstwa 
wszystkiego у od rady posyłaliśmy te
goż generała raz drugi у trzeci, prosząc, 
abyśmy mogli mieć sprawiedliwość, oba-
wiaiąc się dalszego niebezpieczeństwa 
miastu temu; pan wóyt znowu odpowie
dział : iż nie będę sądził raz drugi, trze-
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ci, wolno mi to, kiedy zechce sądzić, nym, a teraz prosim, aby ta protestacya 
upewniaiąc tych złoczyńców appelacya- byla do xiąg burmistrzowskich Brzeskich 
mi. Zaczym my urząd burmistrzowski przyięta у zapisana, data dnia dziesiąte-
y pospólstwo wszystko na pana wóyta, go, Aprila roku 1638. U tey protestacyi 
iż sądzić tey sprawy nie chcą, ale gdzie' podpis ręki tymi słowy: Bartosz Rozbic-
o commune periculum protestuiemy na • ki — pisarz przysięgły mieski Łomazki 
szkodach na złotych cztyry tysiące, coś- i ręką swą. Która to takowa protestacya, 
my gotowi czasu terminu prawnie po- i za oczewistym podaniem osoby wyż mia-
stępować у o to czynić у o insze praę- J nowaney, d.o xiąg mieskich Brzeskich 
iudit ią , które się słusznie pokażą, mó
wić у czynić na czasie determinowa-

lest zapisana. 

1638 г. 

Изъ к п в г м за 1637—1642 годы, стр. 225—227. 

42. Опрѳдѣленіѳ Брестскаго магистрата по дѣду между цехами столярским* 
и вузнецкимъ. 

Рѣзчнки города Берест», не желая жить 
вмѣстѣ съ другими ремесленниками, къ которымъ 
они были приписаны, выхлопотали у короля 
листъ на отдѣленіе ихъ отъ цеха и на самостоя
тельность. Явившись въ магистратъ, они предъ
явили этотъ листъ и требовали выдачи уста-
новленнаго свидѣтелсьства. Въ свою очередь 

противники ихъ заявили, что на основаніи древ-
нѣйшпхъ привилѳгій рѣзчпки ие ииѣютъ права 
отдѣляться отъ нихъ , какъ люди неосѣдлые, и 
требовали оставленія въ силѣ древнихъ приви-
легій, общихъ для всего города. Судъ поста-
новилъ: согласиться съ послѣднимъ мнѣніемъ и 
послать оное на благоусиотрѣніе короля. 

Actum in civitate Brestensi m. d. Lith-
van iae , die 23 mensis J u l i i , anno D o 
mini 1638. 

Na urzędzie burmistrzowskim у ra
dzieckim, w mieście króla iego mości 
Brzesk im, przed nami Stanisławem B o 
browskim, Janem Jędrzeiewskim — bur
mistrzami, Marcinem Kaczyńsk im, Ł u 
kaszem Poniarzańskim, Stefanem Rapo-
w i c z e m , Iwanem Budkiewiczem, Jaro
szem Soroczycem, Foltinem Ryzlerem— 
raycami, przytoczyła się sprawa za li
stem iego królewskiey mości od sto ła
n ó w , czyehterzów у śnicerzów do nas 
wyniesionego, abyśmy onym za tym li

stem, przykładem inszych miast , wil-
kierz nowy wedle ich rzemiosła szynko-
wanego wydali. A okazawszy list iego 
królewskiey mości, przerzeczeni rzemieśl
nicy szynkownego rzemiosła pokładali 
protestacya od kowalów przeciwko sobie 
uczynioną, iż kowale w swey protesta
cyi opisuią, mianuiąc, że iakoby ci szyn-
kowni, nie maiąc żadney krzywdy zbun
towawszy s i ę , od nich odrywała у inne 
uszczypki w niey opisuią; a wywodząc 
krzywdę у przyczynę rozłączenia się, 
pokładali protestacyi k i lka przeciwko ko
walom у inszym, iakie się absurda dzie
j ą , co iest bardzo szkodliwe szynków-
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nemu rzemiosłu, iako to o cechmistrzu 
Amlrzeiu Bodale—kowalowi, także o in
szych odpowiedzi y uszczypki brzydkie, 
dobrym szkodliwe; do tego przykładów 
у zwyczaiów inszych miast у cechów 
szynkownych, niechcąc łączyć z nieszyn-
kownemi, okazawszy, to powiedzieli, że 
to nie w sposób controwersii, mówiemy, 
tylko wywodząc krzywdy swe у przy
czyny szynkownego rzemiosła z nieszyn-
kownym, a o tę uszczypliwą protestacya 
świadczyli się, maiąc wolę o to z nimi 
prawnie czynić. A zatym stoiąc przy li
ście króla iego mości domawiali się, aby 
podług woli iego krółewskiey mości, co 
szynkownemu rzemiosłu artikułów nale
ży, z wilkierza' wybrawszy przykładem 
inszych miast, na konfirmacyą do króla 
iego mości odesłano, a na tych upar
tych, którzy się łączą z kowalami szyn
kownego rzemiosła, będąc o szkody zło
tych pięćset y na samych kowalów, iż 
ich przymuszała, także woli i listowi 
iego krółewskiey mości sprzeciwiają, 
świadczyli się., Gdzie stanąwszy za ob
wieszczeniem cech stolarski, kowalski, 
mieczniczy у rymarski z inszemi rze
mieślnikami, do nichże przyłączonemi, 
pokładali przed nami wilkierz dany po
rządku cechowego, przytym przywile
iów dwa iego krółewskiey mości, ieden 
świętey pamięci Zygmunta trzeciego po
twierdzenia wilkierza, a drugi contirma-
tią szczęśliwego panowania naiiaśniey- i 
szego Władys ława czwartego, króla pa
na naszego miłościwego, pod datą 1633, j 
Juni i wtórego dnia; a osobliwie pokła
dali uniwersał iego krółewskiey mości 
do wszystkich urzędów grodzkich, zam
kowych у mieskich pisany, aby swawol
nych у cechowi nieposłusznych do po
słuszeństwa złączali у winami w wiel-
kierzu opisanymi karali ; a że żałobliwi 
wdawszy niesłusznie w kancelaryi iego 

krółewskiey mości list wyprawili, znie : 

! ważaiąc pierwsze wilkierza у przywi-
j leia iego krółewskiey mości dawne . l a -
I koż cech kowalski у wszystka bracia 
j i c h , przy przywileiach starych stoiąc, 
domawiali s i ę , że c i , którzy się teraz 
odrywaią, osiadłości żaden z nich nie
ma, do tego у listo w od urodzaiu nie 
pokazali, zaczym odłączać się nie mogą, 
wilkierzów żadnych у przywileiów, mie-
szkaiąc w komornym pod różnemi iuryz-
dykami otrzymać nie mogą, ale iako 
swawolni podług uniwersału iego kró
łewskiey mości artikułów w wilkierzu 
opisanych, winami karani byli , a potym 
przy tym cechu wspólnie wszysci dla 
porządku kościelnego у cerkiewnego, we
dług przywileiów iego krółewskiey mo
ści zostawali. My urząd w sprawie sto-
larzów, snicerzów у szychterzów rzemio
sła szynkowego z cechem kowalskim, 
ślosarskim, rymarskim y innemi rze
mieślnikami do nich przyłączonemi, wy
słuchawszy controwersyi obudwu stron 
a widząc być przywileia królów ich mo-
ściów, panów naszych miłościwych przed 
nami pokładane, z których zrozumiaw
szy, że ci wszyci rzemieślnicy, którzy 
się odrywaią, są w iednym przywileiu 
z dawnych czasów wpisane у złączone 
у przez przodków ich przyięte у wypra
wione, a iż się też pokazało, że z nich 
żaden osiadłości niema у przez żadney 

j przyczyny słuszney nie chcąc wspólnym 
cechu być , odrywaią s ię : zaczym my, 
postrzegaiąc praw у wolności mieskich, 
iż o przywileia iego krółewskiey mości 
pana naszego miłościwego, у gdzie które 
pro sacrosancto zachowawszy, nie czy
niąc na ten czas żadnego dekretu, cum 
toto causae effectu na rozsądek do sądu 
króla iego mości, pana naszego miłości
wego , odsyłamy у termin obiema stro
nom, za obwieszczeniem któreykolwiefc 
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fifcony, stanowić się naznaczamy od daty 
tego dekretų za niedziel sześć, po otwo
rzeniu limitacii, w roku teraznieyszym 
tysiąc sześćset trzydziestym ósmym, a 

strony, tak powodowa, iako у pozwana, 
o szkody protestowali się. Która sprawa, 
iako się u sądu odprawo wala, do xiąg 
mieskich Brzeskich iest zapisana. 

1638 r. 
І3> KBin за 1637—1642 ГОДЫ, стр. 259—263. 

43. Духовное вавѣщаніе Брестской мѣщанки Екатерины Стетіоковны Козлеови-
човой. 

В ъ этомъ завѣщавіи Брестская иѣщанка К а 
терина Козловичовая завѣщаетъ похоронить ея 
тѣло въ церкви св. Троицы; этой же церкви за-

писываетъ 5 злотыхъ, а церкви св. Воскресенья 4 1 /»; 
распредѣляетъ также и все свое имущество между 
родными и родственниками. 

Actum in civitate Brestensi m. d. Lith-
vaniae, die 38 mensis Maii , anno Domi
ni 1638. 

N a urzędzie burmistrzowskim у ra
dzieckim w mieście króla iego mości 
Brzeskim, przed nami Stanisławem Bo
browskim, Janem Jędrzeiewskini—burmi
strzami, Marcinem Kaczyńskim, Ł u k a 
szem Pomarzańskim, Jaroszem Soroczy-
czem—raycami, na zwykłym mieyscu są
dowym stanąwszy oblicznie sławni pa
nowie Iwan Bielkiewicz, Stephan Rapo
wicz y Foltin Ryzler—rayce miasta Brze
skiego, z urzędu przydani, zeznali testa
ment ostatniey woli niebożczki Katarzy
ny Steciukowny Siemionowey Kozłowi-
czowey, mieszczanki Brzeskiey, у ku za
pisaniu do x iąg mieskich Brzeskich z pod
pisami rąk swych, na piśmie podali. Któ
ry, wpisuiąc słowo do słowa, tak się w so
bie ma: 

W Imie przenayświętszey Tróycy O y 
ca у S y n a у D u c h a świętego Amen . J a 
Katarzyna Steciukowna Siemienowa K o -
złowiczowa, mieszczanka Brzeska, oznay-
mwą tym moim testameiifem ostatniey 

woli moiey, iż ia będąc na ciele chora, 
ale na umyśle dobrze z drowa, z dobrym 
rozmysłem takową ostateczną wolę mo
ie mieć chcę. Naprzód duszę moię grze
szną w ręce miłosierdzia Bożego poru-
czam, a ciało ku pogrzebowi, które po
chowane być ma przez miłego małżon
ka moiego Siemiona Kozłowicza w c e r 
k w i e ś w i ę t e y T r ó y c y w B r z e ś c i u 
obyczaiem chrześciańskim, aby w ziemi od
poczywało, aż przyidzie Sędzia sprawie
dliwy sądzić żywych у umarłych. M a -
iętność moią leżącą у ruchomą, którą 
pan Bóg wszechmogący z łaski swey świę
tey na tym świecie użyczyć raczył, ta
kim sposobem rozporządzam, to iest dom 
z gruntem wespołek z małżonkiem moim 
Siemionem Kozłowiczem kupiony, w mie
ście iego krółewskiey mości Brzeskim, 
pod przysądem prawa magdeburskiego 
na ulicy Zauhrynki Wielkiey na gościń
cu Wileńskim stoiący, ob miedze grun
tów potomków niebożczyka Ihnata Kor -
bickiego, z drugą stroną - jn ią tu gołego 
Siemiona Huski , tylem do .gruntu How-
szeiowskieso, a czołem do ulice gościńca 



Wileńskiego, ten dom z grantem mężowi 
Siemionowi Kozło wieżowi ' y synowi me
mu Pawłowi Kotowiczowi, z pierwszym 
małżonkiem spłodzonemu, wspólny у wie
czny szafunek zapisuię;—pas srebrny, tak
że cztyry beczki słodu z chmielem, tego 
połowica mężowi Siemionowi, a druga 
połowica Pawłowi synowi memu nale
żeć ma, które rzeczy małżonek móy Sie
mion Kozłowicz do wzrostu lat zupeł
nych syna mego Pawła dotrzymać у wca
le onemu Pawłowi oddać ma. A ieśliby 
połowice pasa у dwie beczki słodu, syno
wi memu legowanych, mąż móy Siemion 
utracił, tedy syn móy Paweł Kozłowicz, 
na tym że domie у gruncie Lisiczym-
skim dochodzić powinien będzie. Waru-
iąc tym testamentem moim, gdzieby syn 
móy nie dorósłszy lat zupełnych z tego 
świata zszedł, tedy ten dom z gruntem, 
także pas srebrny у wszystek słód у świ-
niey troie, mężowi memu Siemionowi 
Kozłowiczowi należeć ma wiecznie; do 
czego krewni, przyiaciele moi u syna 
mego wstępować się nie maią, gdyż ia 
ich wiecznie oddalam; świniey troie mę
żowi, a synowi Pawłowi także świniey 
troie; a córce Maruszce Dawidowey pod-
świnków troie, zarazem po śmierci mo-
iey ma być oddano. Kożuch nowy, czap
kę konia у sukman odziechalny czarny 
у chusty białe, koszul pięć у fartuch ie
den, to córce mey Dawidowey zapisuię; 
Maruszcie Steciukownie, siestrze moiey 
starszey, letnik stary zielony у kożuch 
stary odziehalny; Małasie, Pacisie, sie
strze moiey mnieyszey, sukman czerwo
ny stary; babie Lewonszczance płótna 
łokci trzy у czepiec staroświecki leguię. 
Gotowych pieniędzy złotych czterdzieście 
у cztery y groszey siedemnaście, z któ
rych to pieniędzy małżonek móy Siemion 
Kozłowicz dług Piotrowi do<Łyszczycz pod
danemu iey mości paniey Dobroniżskiey 

za żyto у za słód winna została złotych 
dwadzieścia zapłacić ma; z tych że : pie1-1 

niędzy służebce Zośce zasłużonego ; zło
tych trzy zapłacić powinien będzie: A 
ostatek pieniędzy, co się zostanie, na po
grzeb, na pamięci y na insze ceremonie 
do pogrzebu należące zapisuię, któremi 
małżonek móy szafować у mnie utściwie 
pochować powinien będzie. Gryk i mia
rek szesnaście, f kupione po groszey czter
dziestu, żyta.pół czwąrtęy.miarki, obru
sów trzy, płótna łokci piętnaście, albo 
у więcey znaleźć się może у letnik tu
recki, to wszystko mężowi memu Sie
mionowi w wolny szafunek zapisuię. U 
Denisowicza z ulicy .woytowskiey długu 
złotych dziewięć, a osobliwie u różnych 
ludzi długu winnego, kop trzy litewskich, 
które długi odzyskawszy małżonek móy 
sobie wziąć ma. Poduszek mężowi trzy, 
a córka inoia Maruszka poduszek no
wych dwie wziąć ma. U Woyciechowey 
Godeckiey, malarki, długu winnego kop 
trzynaście litewskich у groszey piętna
ście. Z tych pieniędzy na c e r k i e w ś w i ę 
t ey T r ó y e y kop pięć litewskich, na cer
kiew ś w i ę t e g o W o s k r z e s i e n i a p ó ł p i ę -
ta złotego, siostrom moim Maruszcze у Me-
łasie poiedney kopie litewskiey, to iest 
złotych pięć zapisuię. A ostatek co się 
z tey summy zostanie, córka moia Ma
ruszka D a wy do wa sobie wziąć ma. In
sze rzeczy, któreby w tym testamencie 
moim mianowane nie były, mężowi me
mu ze wszystkim gospodarstwem y z sta
tkiem domowym należeć maią. Przy któ
rym testamencie moim będąc z urzędu 
przydani sławni panowie Iwan Bielkie-
wicz, Stephan Rapowicz y Poltin R y -
zler—rayce, których, prosiłam, aby ten 
testament móy do urzędu donieśli, osta- * 
tnię wolę moię przed niemi oświadczo
ną zeznali у do xiąg zapisać kazali. 
Dzia ło się przy bytności Jarosza Korniło-
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wicza,; Łukasza Gury у Dawida zięcia 
mego. Pisań w Brześciu,; dnia trzynaste
go miesiąca Maia roku Pańskiego- tysiąc 
sześćset trzydziestego ósmego. Przeciw
ko któremu testamentowi Siemion K o 
złowicz w tym punkcie przed nami ray-
cami zwyszmianowanemi protestował 
się, że on dom z gruntem Lisiczyńskim 
za swoie. pieniądze kupił, a osobliwie 
ten dom stary poprawił, у drugi dom 
nowy niedawnemi czasy zbudował—do 

czego syn iey Paweł * Kotowicz nie na
leży, wolne, sobie , prawo zostawował, 
co iest zapisano. U tego testamentu pod
pisy rąk temi słowy: Foltin Ryzler— 
rayca, Иванъ Бѣльковичъ—райца ру
кою, Stephan Rapowicz rayca ręką swą. 
Który to takowy testament, oczewiście 
u sądu przez panów radziec, osób zwysz-
mianowanych, przyznany у do xiąg wie
czystych mieskich Brzeskich iest wpi
sany . 

1638 r. 
Мзъ кпиги за 1637—1642 годы, стр. 243—244. 

44. Продажная врѣпость отъ крестьянина Брестской ратуши Ивана Кондра
товича Трофиму Манютину крестьянину Козловскому. 

Въ этой записи ратушный крестьянинъ Иванъ 
Кондратовичъ уступаетъ на вѣчныя времена два 
загона земли другому крестьянину тойже дерев
ни Козловичъ Трофиму Мапютпчу на слѣдую-
щихъ условіяхъ: Манютичъ обязывается содер

жать 4-хъ дѣтей Кондратовича до ихъ совершенно-
лѣтія: за это онъ получаетъ еще вола и корову, 
но пригілодъ отъ коровы долшенъ принадлежать 
дѣтямъ Кондратовича. 

Actum in civitate Brestensi^ja. d. L i -
thuaniae, die 14 mensis Mai, anno D o 
mini 1638. 

Przed urzędem burmistrzowskim у ra
dzieckim wmieście króla iego mości Brzes
kim stanąwszy oblicznie utściwy Janko 
Kondratowicz, poddany ratuszny mieski 
Brzeski, ze wsi Kozłowicz, iawnie у do
browolnie zeznał, iż maiąc on we wsi 
Kozłowiczach dwa zagony pola we wszyst
kiey dzierżawie, tak w ogrodach, iako у 
w sianożęciach w wysłudze od Maniuty 
у małżonki iego w kopach sześciu dane 
у darowane na wieczność, leżące ob mie
dzę gruntu Trocia Kozłowca , a z drugą 
stronę Maniutczey, poddanych Kozłow
skich, iakoż po zeyściu z tego świata 

małżonki Maruszki Maniutczey, pozo
stawszy się w sierotstwie z czworgiem 
dziatek, których nie mogąc czym wyży
wić, dla niedostatku swego, te dwa za
gony zwyż mianowane ze wszystką dzier
żawą puścili w sposób darowizny Troco-
wi Maniuticzu, też poddanemu Kozłow
skiemu na wieczność у zarazem w pos-
sesyią puściwszy, sam się Janko zrzekł 
wiecznie, у potomków swych oddalił, z tą 
kondicią, aby Troc Maniuticz dziatkom 
iego pozostałym słuszne wychowanie dal 
у one do lat zupełnych 'chował у w opie
ce miał: przytym krowę z cielęciem у 
woła Trocowi dał z wolnym szafunkiem, 
iednak przypłodku potomkom Janko wy m, 
gdy lat dorostą udzielenia, iakoż Troc 

39* 
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udzielić przypłodku submitował s ię .—Któ
re oczewiste zeznanie Janka Kondrato

wicza do xiąg wieczysty ch mieskich Brzes
kich iest zapisano. 

1638 г. 
ІЗЪ кВИГИ за 1637—1642 г., стр. 277—278. 

45. Унивѳрсалъ подскарбія в. вн. Литовсваго объ отдачѣ въ арендное содер
жание чоповаго на два года жиду Меѳровичу. 

Подскарбій в. кн. Литовскаго сииъ универса-
лоиъ нзвѣщаетъ, что вслѣдствіе сеймоваго по
становления въ г. Берестѣ, передавшаго ему за-
вѣдываніе сборами чоповаго въ Берестейскомъ 

воеводствѣ, онъ въ свою очередь отдаетъ это чо-
повое въ аренду на 2 года жиду Мееровичу. По
сему онъ и увѣдомляетъ всѣхъ жителей воевод
ства о таковомъ своеиъ распоряженіи. 

Actum in civitate Brestensi m. d. L i . 
thuaniae, die 16 mensis Jun i i , anno D o 
mini 1638. 

N a urzędzie burmistrzowskim у radzie
ckim, w mieście króla iego mści Brzesc-
k i m , na zwykłym mieyscu sądowym 
stanąwszy oblicznie opatrzny Rachman 
Jakubowicz y Giecko Meierowicz—żydzi 
Brzescy, pokładali у ku aktikowaniu do 
xiąg mieskich Brzeskich podali list iaś-
nie wielmożnego iego mości pana Miko-
łaia Tryzny—podskarbiego wielkiego у 
pisarza w. x. L i t . , na rzecz niżey mia
nowaną, o który żądali, aby był przyię-
ty у do xiąg wpisany, który wpisuiąc 
słowo do słowa tak się w sobie ma: 

W Bogu wielebnym iaśnie wielmożnym, 
zacnie urodzonym ich mościom panom 
obywatelom woiewodztwa Brzeskiego, 
moim miłościwym panom y ' łaskawey 
braci, a osobliwie panom urzędnikom mies-
kim—Mikołay Tryzna—podskarbi wielki 
у pisarz ziemski w. x. Li t . , po zaleceniu 
powolnym służb mych w łaskę wasz-
mościów oznaymuię. 

Iż maiąc ia w administracyą moią po-
ruezone czopowe na seyraie Brzeskim 

sześcioniedzielnym w roku teraznieyszym 
tysiąc sześćset trzydziestym ósmym od-
prawowanym, na dwie lecie uchwalone, 
a chcąc im z iako naylepszym rzeczy-po-
spolitey pożytkiem disponować, arendo-
wałem to czopowe w mieście у we wszy
stkim woiewództwie Brzeskim w miastach, 
miasteczkach, słobodach, wolach i . k . 
mści, szlacheckich, duchownych у świec
kich, karczmach sielskich y pokątnych 
Gieckowi Meierowiczowi, żydowi, które 
czopowe pomieniony arendarz sam przez 
się sprawić, sługi y arendarze swOie od 
wszelakich trunków przy woźnych y tam 
robionych у od tego wszystkiego, od cze
go czopowe'wybierać się zwykło, według 
uniwersałów seymowych dawnieyszych 
у uchwały teraznieyszey constitutiey wy
bierać ma, przez całe dwie lecie, począw
szy od świętego J a n a Chrzciciela w ro
ku teraznieyszym, aż do takowegoż świę
ta J a n a świętego w roku da Pan Róg 
przyszłym tysiąc sześćset czterdziestym. 
C o do wiadomości waszmościów przywo
dząc , z władze у należności urzędu me
go żądam, abyście waszmościowie pomie-
nionemu arendarzowi y komu to on od 
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siebie poruczy, wybierać tego czopowego 
nie bronili. A ten list móy aby u grodu 
у urzędu mieskiego Brzeskiego był pu
blikowany, pilno o to proszę; łasce się 
zatym waszmościów, moich miłościwych 
panów у łaskawey braci, odda wam. D a n 
w Warszawie dnia czwartego miesiąca 
Maia roku pańskiego 1638. 

U tego uniwersału iego mości pana 

podskarbiego pieczęć przyciśniona iedna, 
a podpis ręki tymi słowy: Waszmościów 
mych miłościwych panów у braci s ługa 
cały Mikołay Try zna—podskarbi własną 
ręką. Który to takowy uniwersał przez 
osób w wierzchu mianowanych ku akti-
kowaniu podany у doxiag mieskich Brze
skich iest wpisany. 

1638 r. 
Ваъ книги за 1637—1642 г., стр. 306—308. 

40. Опредѣлѳніо короля Владислава ГѴ-го по дѣлу Брестскаго радцы Ивана 
Андреѳвскаго съ ясидомъ Шмеркомъ Якубовииѳмъ. 

Вслѣдствіе несогласия вышепоименовавныхъ 
лицъ на судебное опредѣденіе Брестскаго маги, 
страта по поводу спорнаго ихъ дѣла о лавкахъ } 

король постановилъ: постановленіе Брестскаго 
магистрата считать правидьнымъ; лавки воз

вратить бургомистру Андреевичу съ обязатель-
ствомъ уплатить за нихъ жиду по оцѣякѣ ма
гистрата. Декретъ этотъ относится къ дѣлу на 
печатанному подъ M 39 стр.' 295. 

Władysław I Y , z łaski Bożey król pol
ski etc. Oznaymuiemy ninięyszym listem 
naszym, komu wiedzieć należy. 

Iż się przytoczyła do nas у sądu na
szego przez apellacyą od urzędu burmi
strzowskiego у radzieckiego miasta na
szego Brzeskiego założoną, sprawa у ac-
tia między sławetnym Janem Jędrzeiew-
sk im—raycą Brzeskim у małżonką iego 
Maryną Sawonianką, powodową stroną, 
aSraaorkiem Jakubowiczem—żydem Brzer 
skim, pozwanym o niesłuszne y.beaprawne 
trzymanie kramnic; dwu Dacewiczowskicb, 
które kramy nieboszczyk Adamaszlca te
stamentem małżonce swey teraźnieyszey 
Jędrzeiewskiey legował. Którey legaty do
wodząc pokładał testament nieboszczyka 
Bohdana Adamaszki w roku 1638, mie
siąca Maia siódmego dnia uczyniony, tak

że protestacya w roku 1631 Augusta ós
mego dnia, na urzędzie burmistrzowskim 
Brzeskim uczynioną, do których to k ram
nic przy powiadanie czynił , domawiaiąc 
się przytym, aby te kramy Dacewiczow-
skie podług legaty wyżey pomienioney 
przysądzone były, żądali. Wktórey spra
wie przerzeczony Szmerko, żyd Brzeski, 
przeciw testamentowi nieboszczyka Boh
dana Adamaszki wnosił, że pomieniony 
Adamaszka , czego sam w ręku nie miał, 
drugiemu legować nie mógł, у prosił, aby 
actor prawo, ieśli te kramy A d a w » » k a 
w possesyi awoiey trzymał, pofcafftl; a 
przy tym prodlkuiąc s t y k a ł y =.o -faYtm* 
ściftch .opisane, . na a,?iktora • bral щ*. 
Który to eviktor stanąwszy dał sprawę, 
że te kramy Maryna Jędrzeiewska w dłu
gu we złotych stu puściła Klisze wieżowi 
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do oddania pieniędzy у prawo Dacewi-
czowskie, oblig na złotych sto dała, któ
re kramy takimże prawem Dacewicz ży
dowi Szmerkowiczowi puścił., : A J ż ' te 
kramy pogorzały,. gdy teraz po -pogorze-
niu nowe kramy pozwany żyd pobudował, 
o które Jędrzeiewski у małżonka -iego do 
nich się nie odzywali, zaczym przy dzier
żeniu tych kramów do przysięgi się brał, 
żądaiąc, aby przy nich zachowany był у 
od tey sprawy uwolnienia prosił. Prze-
rzeczony urząd burmistrzowski у radziecki 
Brzeski, po długich controwersiach stron 
obudwu, uważywszy testament nieboszczy
ka Bohdana Adamaszki , przy zupełney 
mocy zostawił, mianowicie z tych raciey: 
ponieważ evictor Was i l i Kliszewicz słu
sznego dowodu na ten dług nie ukazał. 
Jednak uznawaiąc, iż dawność zaszła, a 
strona powodowa pod iednym prawem bę
dąc, tego nie dochodziła, bliższą'aktorkę 
Jędrzeiewska do przysięgi na tym', iako 
długu Kliszewiczowi złotych stu nie win
na y pomienionych kramów w tym dłu
gu nie zostawowała у prawa żadnego nie 
dawała, a po przysiędze, iż kramy zgo
rzały, tedy mieysca kramniczne Jędrze
iewskiey spłaceniem czynszu przysądził, 
zostawuiąc wolne okupno tych kramnic 
potomkom у przyiaciołom Dacewiezow-
skim, a zvdowi Szmerkowi do Wasi la K i i -
szewicza у do dóbr iego o summę kop trzy-
dzieśeie litewskich na te kramy dane 
wolne prawo u sądu należnego zachował. 
Od którego dekretu strony obie w raciey 
swych do nas у sądu naszego appellowali, 
iako o tem proces tey sprawy szyrzey 
oświadcza. N a dzisieyszym tedy terminie i 
z pomienioney appellacyi przed sądem na- i 
szym przypadaiącym у dotąd się kończą
cym, gdy strony wyżey pomienione powo

dowa J a n Jędrzeiewski у Maryna Sawó-
nianka, małżonkowie, przez szlachetnego 

• Stanisława Skorcżyńskiego, : a pozwany 
zaś żyd Szmerko; przez szlachetnego Mar
cinaSwierzyriśkiego-T-plenipotenta, umoco
wanych swoich, stanęli у tego terminu pil
nowali, a controwersie«swoie przed urzę
dem burmistrzowskim Brzeskim- toczące 
się powtarzali: my przez.pany rady ha
sze, controwersiey stron obudwu wysłu
chawszy у one dobrze uważywszy, sen-
tentią pomienionego urzędu burmistrzow
skiego у radzieckiego Brzeskiego z tako
wą iednak melioratią naszą, aby pomie
nione kramy, które po pogorzeniu żyd po
budował za moderatią y taxą urzędową 
zapłacone, albo też zniesione były, appro-
bować у umocnić umyśliliśmy, iakoż ap-
probuiemy y umocniamy mocą tego dekre
tu naszego; • na 'którego wykonanie Odsy
łamy strony dbiedwie do tegoż urzędu ra
dzieckiego Brzeskiego na terminie, kiedy 
strona stronę do tego przypozowie zawi
tym. N a co, dla lepszey wiary, pieczęć 
nasza wielkiego xiestwa Litewskiego iest 
przyciśniona. Dan w Warszawie, we śro
dę w wilią świętego J a n a Chrzciciela, ro
ku Pańskiego tysiąc sześćset trzydzieste
go ósmego, panowania królestw naszych 
polskiego у szwedzkiego szóstego. 

1 U tego dekretu iego królewskiey mo
ści, pieczęć wielkiego xiestwa Litewskie
go mnieysza przyciśniona, a podpis ręki 
iego mości pana podkanclerzego tymi sło
wy: Stefan Pac—podkanclerzy wielkiego 
xiestwa Litewskiego, a przytym coryga-
tia podpisana: Correxit Szapski m. pr. 
Który dekret za żądaniem pana J a n a J ę -
drzeiewskiego, do xiąg mieskich Brzeskich 
iest wpisany. 
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1638 p . 

Изъ книги за 1637 1642 г., стр. 282—283. 

4=7. Консенсъ Берестейскаго магистрата на землю въ городѣ Брестѣ Грицу 
Левковичу. 

Ьрестскій магистратъ, желая почтить заслуги 
своего мѣіцанина Грица .Іевковича, пострадав-
шаго отъ пожара, уступаетъ еиу на вѣчныя врѳ-

Burmistrze у гаусе miasta króla iego 
mości Brzeskiego. 

Czynimy wiadomo tym listem daniny 
naszey wieczystey każdemu, komu by o 
tem wiedzieć przynależało: 

Będąc my w zupełney radzie, rozmna- | 
żaiąc pożytek nlieski Brzeski, a dozna w-j 
szy wszelkich posług utściwego Hrica 
Lewkowicza—mieszczanina Brzeskiego, 
chcąc y daley ku. usługowaniu . chętliw-
szego mieć, po pogorzeniu miasta Brze
skiego, daliśmy pomienionemu Hricowi 
Lewkowiczowi grunt ratuszny, leżący na 
ulicy Kowalskiey, idąc z rynku ku mo
stowi Dominikańskiemu, po lewey stro
nie ob miedze z iedną stroną gruntu D o -
roszewieżowego, a z drugą stroną od uli
ce na parkan ydącey, czołem na ulicę K o 
walską, a tyłem ku ulice na wał idącey. 
Na którym to gruncie pobudowawszy się 
Hric Lewkowicz ma spokoynie trzymać 

мя ратушный плацъ на Ковальской (Кузнецкой) 
удицѣ,. съ тѣмъ однакоже условіемъ, чтобы оный 
никогда ни продовался, ни закладывался. 

on sam ypotomki iego, na wieczne cza
sy, iędnakże, w obce ręce nikomu zawo
dzić, ani długami obciążać nie maią, wy-
iąwszy budynek, który zbudowany będzie, 
ten wolno z gruntu zniósłszy • komu chcąc 
przedać y na s wóy nay lepszy pożytek 
obrócić. W czym żadney przeszkody my 
sami у successorowie nasi czynić nie ma
ią. Z którego gruntu ratusznego Hric Lew
kowicz y potomki iego, co rok o świąt
kach, do skrzynki mieskiey po kopie l i 
te wskiey płacić maią у powinni będą, 
żadnych dilacii, exceptii y appellacii nie 
zażywaiąc pod utraceniem tey daniny 
naszey. A zosobna wszelkie powinności 
mieskie do miasta pełnić у dosyć czynić 
maią. N a co dla lepszego świadectwa, 
pieczęć urzędową mieską radziecką Brzes
ką przycisnąć rozkazaliśmy. Pisań w 
Brześciu, dnia 25 J unii, anno D o m i l i 1638. 
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1638 г. 

Ізъ гіииги iśa 1637—1642 г. стр. 297. 

48. Отдача начиншъ городсваго плаца въБѳрѳстѣ жиду Нахману Шломнчу. 

Магистратъ заключаетъ усдовіе съ жидомъ 
Нахманомъ Шломичемъ, по поводу отдачи'ему 
въ арендное содержание городскаго плаца; жидъ 
обязывается вносить за этотъ плацъ ежегодно 

Ac tum in civitate Brestensi m. d. 
Lithuaniae, die 3 J u l i i , anno Domini 
1638. 

My burmistrze y rayce miasta króla 
iego mości Brzeskiego, czynimy wiado
mo tym listem naszym, iż my wszyści 
spoinie naradziwszy się uczyniliśmy po
stanowienie z żydem Nachmanem Szlo-
mówiczem, strony placu' Charewiczow-
skiego w mieście iego krółewskiey mo
ści Brzeskim, w ulicy Kowalskiey leżą
cego, aby od powinności mieskich wol
ny był, który to żyd Szłomowicz postą
pił ogułem w rok czynszu do skrzyni 
mieskiey po złotych ośmiu płacić na 
dzień świętego Marcina święta rzymskie
g o , nie wymawiaiąc się żadnemi liberta-
tiami. A my, iako w rzeczy słuszney 

чиншъ въ размѣрѣ восьми здотыхъ, а маги
стратъ увольняетъ его отъ всѣхъ городскихъ 
повинностей. 

względem takowego czynszu postano
wionego, pomienionego Naćhmana S z ł o -
mowicza " y ' dzierżącego od niego tego 
placu Charewiczowskiego od poborów, 
donatiw 'y od wszystkich ciężarów у okła
dek mieskich wolnym czynimy; a ieśli
by którego roku na terminie przypadłym 
w dzień świętego Marcina czynszu nie 
oddał, tedy sowito zapłacić dzierżący 
tego placu powinien będzie, które posta
nowienie, my sami у successorowie nasi 
wiecznie trzymać mamy y maią. N a co 
dla lepszey mocy rękę swą podpisaliśmy 
у pieczęć urzędową mieską radziecką 
Brzeską przycisnąć rozkazaliśmy. Pisań 

Į w Brześciu, dnia trzeciego miesiąca Lipca , 
Į roku Pańskiego 1638. 

1638 r. 

•зъ книги за 1637—1642 г. стр. 302—304. 

49. Привилегія короля Владислава ГѴ, освобождающая Брестскихъ мѣгданъ на 
четыре года отъ всѣхъ податей. 

Король Владислав* IV, принимая во вниманіе 
опустошительный турецкія в иосковскія войны 

1637 и 1638 годовъ, разрушившая г. Берветь, 
увольняетъ сею привнлегіей Брестскихъ мѣшкш* 
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на 4-ре года отъ слѣдующихъ податей: отъ по- и отъ другихъ податей, означенныхъ въ кон-
боровъ, донативъ, чоповаго, кашцизны, подводъ, i стнтуціяхъ. 
мыта шляхетскаго, нововозвышеннаго, торговаго j 

Actum in civitate Brestensi, die 3 men-
sis Ju l i i , anno Domini 1638. 

Władysław I V , z łaski Bożey król 
polski, etc. Oznaymuiemy tym listem 
naszym wszem wobec у każdemu z osob
n a , komuby to wiedzieć należało. Ma
iąc my wzgląd у miłościwe baczenie na 
poddanych naszych mieszczan Brzeskich, 
którzy zdawna, tak przez ogień, iako też 
przez żołnierza, czasu expeditii Tatar-
skiey у Moskiewskiey у przez inne róż
ne przypadki, zniszczeni у zubożeni są, 
a osobliwie w roku przeszłym tysiąc 
sześćset trzydziestym siódmym, także у 
w roku teraznieyszym tysiąc sześćset 
trzydziestym ósmym, z nawiedzenia Pa
na Boga wszechmogącego, srogim ogniem 
będąc pokarani , iako to z świadectwa 
relacii ienerała iaśnie pokazuie s i ę , y j 
żądali nas o miłościwe baczenie. Jakoż 
my, poglądaiąc na pogorzałe y spusto-
sżałe miasto Brzeskie, chcąc aby do dal
szego zniszczenia nie przychodziło, za 
przyczyną niektórych panów rad naszych 
a za supliką radziec Brzeskich, te mia
sto Brześć, mieszczan wszystkich do iu-
risdiki prawa magdeburskiego przynale
żących, wyzwoliliśmy у tym listem na
szym wyzwalamy od płacenia poborów, 

donatiw, czopowego, kapszczyzny, pod-
wód, myta szlacheckiego у nowopodwyż-
szonego, targowego у od wszelakich ехас-
tii, w constitutii opisanych, do lat czty-
rech, po sobie idących, od daty tego l i 
stu naszego. C o wszystko у każdemu 
zosobna, wielmożnemu podskarbiemu, po
borcom, dygnitarzom, urzędnikom у in
nym, którzy do wybierania podatków są 
naznaczeni , do wiadomości przywodząc, 
rozkazuiemy у chcemy mieć, aby prze-
rzeczeni mieszczanie nasi Brzesci , wszyst
ka iurisdika prawa magdeburskiego, dla 
przyczyn z wyż mianowanych, od płace
nia tych podatków wolni b y l i , aż do 
wyścia lat cz tyrych, dla łaski naszey. 
Dan w Warszawie , dnia X X I miesiąca 
L ipca , roku Pańskiego M D C X X X V I I I 
(1638), panowania naszego polskiego у 
szwedzkiego szóstego roku U tey l i -
bertacyi pieczęć wielkiego xieztwa litew
skiego mnieysza przyciśniona, a podpis 
ręki iego królewskiey mości tymi słowy: 
Yiadislaus rex ; tak też у podpis ręki 
pisarza iego królewskiey mości tymi sło
wy: Marcian Tryzna — referendarz , pi
sarz wielkiego xiestwa Litewskiego. Któ
ra libertatia do xiąg mieskich Brzeskich 
iest wpisana. 

1638 r. 
•зъ книги за 1637—Ш2 г. стр. 312. 

50. Опредѣденіе Бреетекаго магистрата по дѣлу между цѳхмистромъ горшеч
ников* и горшечнивомъ Карловичем*. 

Старшина гончарнаго цеха и цеховой брать 
Николай Демьяновичъ внесли въ магистратъ жа

лобу на своегоже собрата Ѳедкку Карловича въ 
томъ, что этотъ посдѣдній переманил* хъсебѣдво-

40 
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ихъ подиаетерьевъ, всдѣдствіе чего^они не могли 
исполнить заказанной имъ работы и понесли 
убытки. Ѳедько въ свою очередь заявилъ, что 
этимт» подмастерьямъ истекалъ уже срокъ кон-
трактовъ и имъ о рождестЕѣ Христовомъ позво
ляется выжигать свои товары независимо отъ 
цеха. Судъ постановилъ: подмастерью старши

ны прослужить двѣ недѣли и получить расчетъ, 
а подмастерью Николая Демьяновича прослужить 
недѣлю и получить съ хозяина всю условленную 
плату; въ теченіи же 12-ти недѣль разрѣшить 
лицамъ постороннимъ выжигать кирпичныя из-
дѣлія независимо отъ цеха. 

Actum in civitate Brestensis m. d. L i -
thuaniae, die 17 Augus t i , anno Domini 
1638. 

Przed urzędem burmistrzowskim y ra
dzieckim w mieście króla iego mości 
Brzeskim, przypozwawszy stronę swą, 
utściwy Marko Jarmoszewicz—cechmistrz 
ganczarski у przy nim brat starszy te
goż cechu Mikołay Demianowiez, żało
wali na Fiedka Karpowicza, brata tegoż 
cechu ganczarskiego, uiednanych do Bo
żego narodzenia roku 1638, to iest, po-
mienionemu Markowi eechmistrzowi Phi-
lipa, a Miśkowi Demianowiczowi Łuka 
sza, ganczarczyków, na którą czeladź 
zwysz pomienioną osoby będąc ubespie-
czeni, robotę przyięli , którzy roboty tak 
wielkiey sami bez czeladzi odprawić nie 
mogą, za którym odmówieniem ponosząc 
szkodę, żądali sprawiedliwości. A po
zwany Fiedko dawał sprawę, że żadne
go czeladnika nie odmawiał, ale pod ten 
czas nawiedzenia Bożego ogniem sami 
sobie robią i cech przebyć chcą , iakoż 
za pytaniem urzędowym tenże Fiedko 
zeznał przed urzędem, że Łukasz у Mi
ska Demianowicza uiednał się robić do 
Bożego narodzenia za kop sześć litew
skich у zadatku złotych trzy wziął, do 
czego się у sam Łukasz znał. Przeto 
my urząd, zrozumiawszy z zeznania Fied-

j kowego, nakazujemy, aby Łukasz gan-
! czarczyk Mikołaiowi, iako się uiednał у 
į zadatek wziął, do Bożego narodzenia do-
I robił, a Mikołay kop sześć zapłacić po-
I winien będzie, podług umowy zastano-
iwioney; —a strony uiednania Philipa, po-
! nieważ się to pokazało z przyznania 
į braci tegoż cechu, że Philip na tydzień 
umawiał się u Miśka robić, tedy naka-
zuiemy, aby Philip niedziel dwie u Mar
ka przerobił, a Marko podług rachunku 
cechowego zapłacić powinien będzie , a 
po dwu niedzielach wolno będzie Fhi l i -
powi u kogo chcąc bądź też у samemu 
na swym chlebie robić, iednakże cecho
wi posłuszny bydź ma. Waruiąc tym 
dekretem, aby cech ganczarski pod ten 
czas narodzenia Bożego ogniem, przy-
chożym ganczarzom, którzy do miasta 
przyda, abo też zaciągnieni będą, w ro
bocie przeszkadzać nie ważyli s i ę , któ
rym wolno robić będzie w Brześciu nie 
przebywaiąc cechu do niedziel 12 od da
ty tego dekretu naszego, iakoż cech gan
czarski w pokoiu zachować się ma, у 
podług tego dekretu z obu stron dosyć 
czynić powinni będą pod winą na prze
ciwnego złotych pięciu, którą za dowo
dem słusznym na ratusz winy zapłacić 
ma. Go iest do xiąg mieskich Brzeskich 
zapisano. 
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1638 г. 
Изъ книги за 1637—1642 годы, стр. 323. 

51. Продажная запись Брестскаго мѣщанина Вариводы Дукомекому священ
нику Лаврентію Грудинскому на огородъ въ городѣ Брестѣ. 

Названный въ этомъ документѣ мѣщанинъ | дикціей города Брестя, священнику Лукомской 
продаетъ свою землю, находящуюся подъ юрис- | церкви за 20 злотыхъ на вѣчныя времена. 

Actum in civitate Brestensis magni du-
catus Lithuaniae, die 22 mensis Octobris, 
anno Domini 1638. 

N a urzędzie burmistrzowskim у radziec
kim w mieście króla iego mości Brzeskim, 
przed nami Łukaszem Pomarzańskim— 
subdelegatem, na miescu sławetnego pa
na Stanisława Bobrowskiego—burmistrza 
Brzeskiego będącym, Janem Jędrzeiew-
skim—burmistrzem religii greckiey, Ste
fanem Rapowiczem, Foltinem Ryzlerem— 
raycami, na zwykłym miescu sądowym, 
stanąwszy oblicznie utściwy Ignat W a r y -
woda—mieszczanin Brzeski, wespół z mał
żonką swą Owdotią Warywodziną, iawnie 
у dobrowolnie - zeznali, iż maiąc oni ogród 
swóy własny przezywaiomy Lencowski, 
pod przysądem у posłuszeństwem prawa 
magdeburskiego leżący za Muchawcem, na 
ulicy Mudryckiey, ob miedzę z iedney stro
nę Mikołaia Rybaka, a z drugą stronę ogro
du Ławrysza Martinowicza, głową na ul i 
ce у wygon miescki, a tyłem do gruntu 
tegoż Mikołaia rybaka, tak w długości у 
szerokości, iako się ten grunt ogród w swym 
ograniczeniu zdawna zawiera, ni sobie 
samym przerzeczony W a r y woda z mał
żonką swą w tym gruncie ogrodzie Len-
cowskim, ani potomstwu swemu, ani ża
dnemu z bliskich krewnych, powinnych 
przyiaciół żadnego prawa dziedzicznego, 
ani dożywotniego w żadney y naymniey-
szey części nie zostawuiąc, ale wszystek | 

plac ogród Lencowski przedali wielebne
mu w Bodze oycu Lawrentiewi Grudziń
skiemu—prezbitero wiŁukomskiemu у mał
żonce iego paniey Barbarze Martinów nie 
у potomkom ich za dziewiędziesiąt zło-
.tych polskich na wieczne czasy у zara
zem pomieniony ogród urzędownie w moc 
w dzierżenie у w spokoyne używanie oy
cu Łukomskiemu у małżonce iego .podali 
у postąpili z odebrania у spełna zapłace
nia dziewięciudziesiąt złotych polskich oy
ca Lukomskiego kwitowali. Z a którym do
syć uczynieniem Ihnat Warywoda z mał
żonką swą z tego gruntu у ogrodu L e n -
cow rskiego zrzekli się wiecznie у wszyst
kich przyiaciół у potomków swych odda
lili , pozwalaiąc oycu Ławrentiewi G r u 
dzińskiemu, małżonce у potomkom ich, 
tym ogrodem Lencowskim, iako swą włas
nością, disponować, dać, przedać, darować, 
zamienić, zastawić y na swoie naylepsze 
pożytki obrócić, w czym żadney przeszko
dy Ihnat Warywoda, małżonka, potomko
wie y przyiaciele ich, sami przez się у 
przez osób subordynowanych, czynić nie 
maią у owszem od wszelakich osób w ten 
grunt у ogród Lencowski wstępuiących у 
przeszkodę czyniących ze wszystkich dóbr 
swych leżących у ruchomych, gdzieby się 
kolwiek teraz y na potem pod iakimkol-
wiek prawem być pokazali, za obwieszcze
niem urzędowym u wszelakiego sądu у 
prawa, choćby też у za dworem^ króla ie-



go mości sprawa wytoczyła się, swym 
własnym kosztem у nakładem bronić, za
stępować, zapisali się do wyiścia dawno-
ści w prawie magdeburskim opisaney. Po 
którym takowym przyznaniu, będąc z urzę
du przydani na intromissyą sławni pano
wie Stefan Rapowicz y Foltin Ryzler— 
rayce miasta Brzeskiego, którzy zwróciw
szy się u sądu doznali, iż podług zapi
su przyznanego grunt Lencowski w moc 
w dzierżenie у w spokoyne używanie oy-

cu dbawrentemu Grudzińskiemu, małżon
ce у potomkom ich, na wieczność podali, 
przy bytności przedawcy Ihnata Warywo-
dy. Którey intromissyi sehizmackiey z swie-
szczennikiem Rożestweńskim schizmatyc-
kim Brzeskim bronili, a Ihnat powtórzę 
zastępować odzywał się. Które oczewiste 
zeznanie y intromissia urzędowa do xiąg 
wieczystych miesckich Brzeskich iest za
pisana. 

1638 r. 
Изъ книги за 1637—1642 годы, стр. 327—328. 

52. Реестръ приданнаго дочери Брестскаго мѣщанина Филиппа Букріѳвича. 

Actum in civitate Brestensi, die 10 men-
sis Novembris, anno Domini 1638. 

Przed urzędem burmistrzowskim у ra
dzieckim w mieście króla iego mości Brze
skim, stanąwszy oblicznie utściwa Doro
ta Tyczczanka Panasowa Wasilewiczowa 
Chaniukowa pokładała у ku aktikowaniu 
do xiąg miesckich podała regestr pisany 
w te słowa: 

R e g e s t r p i s a n y , co P h i l i p B u k r i -
i e w i c z po c ó r c e me у w z i ą ł . 

Naprzód: Pas srebrny, waży kop trzy
dzieści lit., suknia czerwona z kształtem 
aksamitnym kosztuie złotych piędziesiąt, 
druga suknia łazurowa odnoradkowa, ba-
ią żółtą podszyta, kosztuie złotych pię
dziesiąt, sukman lazurowy oblekalny su
kna lunskiego kosztuie złotych piętna
ście, rantuchów sześć dała złotych siedm, 
rąbków dwa złotych trzy, koszul długich 
cienkich krarnnych dziesięć, po kopie l i 
tewskiey, złotych dwadzieścia pięć, obru
sów dwa cienkich po półczwarta złotego, 
czyni złotych siedem, chustek iedwabnych 
dwie, po złotych trzy, czyni złotych sześć, 

czamara barszczowego muchoiaru złotych 
ośm, skrzynia złotych.dwanaście, kape
lusz złotych iedenaście, czepców cztyry 
po groszy cztyry, groszey szesnaście, ręcz
ników dwa, złoty ieden, pierścionków srebr
nych trzy po półzłotego, złoty ieden у gro
szy piętnaście, dziąg na sznurze kop pół-
trzeci, dzięga po groszey dwa, złotych pięć, 
krzyżyków dwa srebrnych, kosztuią zło
tych dwa, koszul dwie mczkich złotych 

; pięć, katanka lazurowa, kosztuie złotych 
cztyry, pościel— za pierzynę puchową, zło-

: tych piętnaście, za pierzynę spodnią, zło
tych pięć, poduszek dwie z poszewkami 
cwilichowemi, złotych sześć: podarki przy-

1 iaciołom na weselu, za dwie sztuce płó
tna złotych ośm, za sztukę cwiiichu zło
tych sześć у groszey piętnaście, za dwa 
obrusy złotych siedm у groszy piętnaście, 
za ręczników sześć złotych trzy, za chust
ki złotych półtora. Który-to takowy re
gestr, za oczewistym podaniem osoby wyż 
mianowaney, do xiąg miesckich Brze
skich iest wpisany. 
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1639 г. 
Изъ книге за 1637—1642 г. стр. 346. 

53. Консенсъ Бреетскаго магистрата на пожизненное владѣніе сѣножатью, 
данный Ивану Диспуту и Мартину Пехрацкому. 

Actum in civitate Brestensi, die 15 men-
sis Januarii , anno Domini 1639. 

Burmistrze у ray се miasta króla iego 
mości Brzeskiego. 

Czynimy wiadomo tym listem daniny 
naszey, komuby o tem wiedzieć przyna
leżało, iż my, będąc w zupełnym zgroma
dzeniu, spoinie zezwoliwszy się, rozmna-
żaiąc rzeczpospolitą mieską Brzescką, a 
doznawszy wszelakich , posług utściwych 
pana Jana Disputą— ławnika y pana Mar
cina Piechrackiego—mieszczan Brzeskich, 
a chcąc y daley ku usługowaniu chętliw-
szych mieć, za prośbą ich, daliśmy onym 

sianożęć miescką ratuszną, którą przed 
tym trzymał pan Łukasz Pomarzański— 
rayca, leżącą ob miedzę sianożęci pana 
Marcina Kaczyńskiego—raycy, na uro-
czyszczu na Pieczkach, przezywaiomą K o -
rolkowiczowską, którą sianożęć zwyż mia
nowane osoby spoinie maią spokoynie 
trzymać у wszelakich pożytków zażywać 
aż do żywotów swych. N a co, dla lepsze
go świadectwa, pieczęć urzędową miescką 
radziecką Brzeską przycisnąć rozkazali
śmy. Pisań w Brześciu, dnia piętnaste
go miesiąca Januarii , anno Domini 1639. 

1639 r. 
Изъ книги за 1637—1642 г. стр. 353—354. 

54. Реестръ аптекарскихъ и домашнихъ вещей, оставшихся по смерти Брест
скаго бургомистра Станислава Бобровскаго. 

Inwentarz spisania cyny, miedzi у na
czynia aptekarskiego po nieboszczyku pa
nu Stanisławie Bobrowskim — burmistrzu 
Brzeskim pozostałego, a podług testamen
tu nieboszczykuwskiego panie Jagnieszce 
Ważyńskiey — doktorowey teraźnieyszey 
у panu Janowi Bobrowskiemu przynale-
żącey, przez urząd burmistrzowski Brze
ski spisany dnia siedmnastego Januarii , 
anno Domini 1639. 

Naprzód w aptece. 
C y n y : konewek cenowych z seropami 

niektóremi tszczemi 26, puszek cenowych 
wielkich 19, miedzi któremi wielkimi у 
małymi prożnich nie mało, puszek ceno
wych przez wierzchu dwie, puszek mniey-
szych cenowych dziewięć, puszek blasza
nych 32. Szkatuł malowanych aptecznych 
drzewianych z ziołami 56, puszek drze-
wianych malowanych wielkich у małych 
ogółem 300, pudeł malowanych 12, moz-
dzierzów wielkich dwa s pistolami, moz-
dzierzów małych dwa z pistolami, patel 
wielkich trzy, patel ręcznych cztyry, pa-
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tel miedzianych dwie, szkatułeczka mała 
srebrem oprawna apteczna, szale troie, 
patela miedziana, do polewania świec, 
transmaryna niektóre, у insze proszki у 
materyie. Instrument z deklem miedzia
n y m , form składanych marcepanowych 
skrzynia iedna pełna у szafa pełna, przy 
których formach xiąg czworo, to iest her
barzów dwa, antidotarium dwoie, alembi-
ków dwa, ieden mnieyszy, a drugi więk
szy z czapkami y z rurą iedną. Stół ap
teczny z szufladami у szafa, w którey for
my w sklepie, forma do wosku, flaszek 
trzydzieście szklannych większych z róż-
nemi oleykami y z confectami, a małych 
flaszek szklannych siedm, także z oley
kami. Z o s o b n a k a m i e n i c z n e y cyny 
у miedzi do gospodarstwa należącey: gar
niec cynowy ieden, mis cynowych wiel

kich siedm, misa mnieysza iedna, tale-
rzów tuzinów pięć przez dwóch, półmisków 
śrzednich iedenaście, półmisków z małe-
mi kraincami siedm, miseczek siedm, na-
liwka iedna, miednica iedna, flaszek sześć, 
iaszczów dwa, flasza półgarcowa iedna, 
flaszka mnieysza iedna, kufel z nakryw
ką ieden, półgarcówek cenowych cztyry, 
kwarty dwie, półmisków małych sześć, 
półkwarcie iedne, półmisków z herbami 
iedenaście, iichtarzów cynowych dwa. 
Miedź: kociołków miedzianych miernych 
sześć, kociołek zosobna ieden większy, 
paneweczka mała iedna, patelka do sma
żenia pirożków mała iedna, z tey cyny 
pan J a n Lauerman doktor, paniey Stani-
sławowey dał ad fideles manus flaszek 
dwie, półgarcówkę iedną y iaszcz. 

1639 r. 
Изъ книга за 1637—1642 г. стр. 414—417. 

56. Закладная сдѣлка на четверть уволоки земли выданная мельникомъ Вла
сом* Антоновичем* крестьянину Ивану Евхимовичу. 

Брестскій мелышкъ Влаеъ Антоновичъ отдалъ 
въ заставу (подъ залогъ) 1/* уволоки земли ко- I 15 дѣтъ за 20 литов. копъ 

ролевскому крестьянину Ивану Евхимовичу на 

Actum in civitate Brestensi mag. due. 
L i th . , die 28 mensis M a i i , anno Domini 
1639. 

N a urzędzie burmistrzowskim у radziec
kim w mieście króla iego mości Brze
skim, przed nami Marcinem Kaczyńskim— 
burmistrzem, Jaroszem Marcinowiczem— 
subdelegatem na miescu sławnego pana 
W a s i l a Soroki — burmistrza Brzeskiego 
będącym, Wac ławem Barczewskim, Ł u 
kaszem Pomarzańskim, Janem Jędrzejew
skim, Stefanem Rapowiczem, Poltinem 

Ityzierem—raycarni, na zwykłym mie
scu sądowym, stanąwszy obiieznie Ułas 
Antonowicz — młynarz ze wsi miesekiey 
Kozłowskiey, pokładał у oczewiście ze
znał list swóy dobrowolny zapis, należą
cy Iwanowi Jewchimowieżowi, na rzecz 
niżey mianowaną, o który żądał, aby 
był przyięty у do xiąg miesckich Brze
skich wpisany, który upisuiąc słowo do 
słowa, tak się w sobie ma: 

J a Ułas Antonowicz—mielnik ze wsi K o 
złowicz, sam m siebie у za dwóch braci 



— 319 — 

moich młodszych, Lesia у Jarosza, у sio
strę Ułlanę A n tono więzów., iako natenczas 
lat niedorosłych, a do rzeczy niżey mia
no waney należących, iedna za dwie, a dwie 
za iednę osoby, obowiązuiąc się, wiado
mo czyn ię , komu o tem wiedzieć będzie 
należało, iż ia ku pilney potrzebie, pod 
czas roku niedobrego у moich niedostat
ków у niesposobności, czymby bracią 
moią młodszą у siostrę wyżey pomienio-
nych żywić i ich prowidować miał, czwierć 
włoki oyczyzny naszey, osób pomienio-
nych , we wsi iego krółewskiey mości 
Kozłowiczach, ob miedzę Gr ica Dudy, a 
drugą stroną ob miedzę mnie Ułasa A n 
tonowicza, we dwu polach z ogrodem sie-
lidnym, który iak na półwłoki w swey 
mierze z horożą zupełną, a ta czwierć 
włoki z sianożęciami z błotami, z chro-
starni, z brzegiem nad Bugiem do łowie
nia ryb godnym, z zatokami, owo zgo
ła ze wszystkimi należnościami у pożyt
kami, iako się ta czwierć włoki sama 
w sobie ma у mieć będzie, iedno bez za-
siewku, zawiodłem у zastawiłem podda
nemu iego krółewskiey mości ze wsi J a 
chowicz Iwami Jewchimowiczu na lat 
piętnaście, po sobie idących, to iest, od 
tego roku tysiąc sześćset trzydziestego 1 
dziewiątego od Bożego Narodzenia świę
ta Russkiego, aż do roku tysiąc sześćset 
piędziesiąt czwartego, takowegoż święta 
Bożego Narodzenia Russkiego, we dwu
dziestu kopach groszey litewskich. Ma 
tedy pomieniony Iwan Jowchiraowicz tey 
czwierci włoki mnie у moiey braci y sie-
strze młodszym, połowicę iey należącą, 
do tego czasu y roku wyżey pomienione
go у naznaczonego spokoynie dzierżeć у 
używać, wszelakich pożytków według upo
dobania swego przymnażać, a z tey czwier
ci włoki czynsz zwyczayny, iakom ia 
sam pełnił у insze powinności у pan-
sczyznę, według prawa mego у uchwały 

iakiey pełnić powinien. A ia Ułas Anto
nowicz, żona moia у ci bracia młodszy 
moi, lat niedorośli, у siostra wyżey po-
mienieni, nie mamy przerzeczonemu Iwa
nowi Jowchimowiczowi, a po nim iego 
sukcessorom naturalnym, żenię, dzieciom 
iego, ten móy list maiącym, żadney prze
szkody w dzierżeniu, spokoynym uży
waniu, sami przez się, у ni przez żadne 
insze osoby prawem wymyślnym czynić 
y onych zażywać, aż do wyścia lat pięt
nastu, pod zaręką, iako ważność samey 
rzeczy wynos i , to iest, kop dwudziestu 
litewskich у nikomu na wieczność prze-
dawać у takowymże prawem puszczać, 
my osoby pomienieni у ni który z nas, 
nie mamy у niepowinni będziemy, aż do 
wyścia lath piętnastu, pod tąż zaręką 
wyżey opisaną. A ieślibym ia U ł a s , lu
bo brat móy który młodszy, lubo siostra, 
sposobiwszy się na pieniądze, chcieli tę 
czwierć włoki okupić у recuperować 
przed wyściem czasu lat piętnastu, to 
nam będzie wolno, iednak powinniśmy 
którakolwiek osoba któreykolwiek oso
bie, ten nasz list maiącey, wprzód przez 
woyta Kozłowskiego, który na ten czas 
woytem będzie, oznaymić o tem okupnie 
naszym, iednak od tego czasu, gdy mu 
oznaymimy, ma przecie spokoynie lat 
dwie spełna tę czwierć włoki dzierżeć 
y oney pożytecznie u ż y w a ć , aż do ta
kowegoż czasu , którego od nas oznay-
mienie mieć będą po. dwu leciech, a my 
nie mamy odbierać у przeszkody czynić 
aż iemu Iwanu Joch imowiczu , lubo ten 
nasz list maiącemu, te kop dwadzieścia 
groszy l i tewskich, w którycheśmy za
stawili у zawiedli , oddawszy у dosyć 
uczyniwszy, dopiero recuperować mamy, 
pod tąż zaręką kop dwudziestą groszey 
litewskich. Także, gdy rok у czas przy
padnie wykupna, a mybyśmy pieniędzy 
nie mieli, ale komu inszemu w zastaw 
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lubo w arendę puścić, lubo na wieczność 
przedać chcieli, tedy nie mamy mocy у 
mieć nie możemy, ieno temuż Iwanu 
lubo sukcessorom iego, żenię , dzieciom, 
ten nasz list maiącym, tymże prawem 
zastawnym lubo inszym y na wieczność 
przedać nikomu, ieno iemu, abo po 
nim będącym y ten nasz list maiącym. 
To też sobie waruiemy, że przez ten 
czas pomieniony Iwan Jowchimowicz, 
lubo iego successorowie, gnoiu niema 
nigdzie z domu swego wywoz ić , ieno 
na ten czwierć włok i , pod tąż zaręką 
wysz opisaną. A yż też na tey czwierci 
włoki iest dębowy las—dębina w Ostrów
ku na sianożęci у w polu na zadworzu, 
na różnych miescach, którey gdziekol
wiek iest, pomieniony Iwan Jowchimo
wicz y iego successorowie, ten nasz list 
maiący, rąbać y na swóy pożytek obra
cać nie maią у niepowinni będą, у ow
szem postrzegłszy o takim szkodcy, nam 
lubo któreykolwiek osobie naszey oznay-
mić у opowiedzieć powinni, pod zaręką 
tąż kop dwudziestu groszy iitewskich. 
Y to sobie waruiemy, iż iest na tem 
ogrodzie grusza, która ma w sobie barć, 
tedy z niey owoc Jowchim у każdy ten 
list maiący, używać powinien, iednak 
samey zagubiać nie powinni, pod tąż za
ręką wyżey opisaną: a ieśliby w barci 
pszczoły osiedli, tedy z nami na każdy 
rok napół używać powinni. A ieśliby ia 
Ułas Antonowicz , żona moia , lubo ci 
bracia, lubo siostra, wyżey pomienieni, 
a do tey czwierci włoki należący, ten ' 
nasz list zastawny, y z nim punktą opi- į 

[ sane , naruszyć chcie l i , tedy yle razy 
' tego się ważyć będziem, tyle razy za-
ręki kop dwadzieścia u każdego sądu у 
prawa, do którego będziemy przyciągnic-
n i , zapłacić powinniśmy, а у po zapła
ceniu tey zaręki, ten nasz list у w nim 
punkta opisane, u każdego sądu у pra
wa przy swey mocy zostawać ma, у po
mieniony Iwan Jowchimowicz y iego 
sukcessorowie, ten list maiący, przy tey 
czwierci włoki zostawać maią: у owszem 
ia Ułas y moie bracia , lub siostra, lat 
dorosszy, pomienionego Iwana Jowchi-
mowicza y iego successorów, ten list ma
iący, od kożdego takowego, ktoby im 
przeszkodę czynił у w ten czwierć wło
ki , lubo w iaką należność iey wstępo
wać się у wpierać się chciał, my zastę
pować у oczyszczać mamy у powinni 
będziemy, pod zaręką kop dwudziestą 
groszey litewskich. Przy którym zasta
nowieniu n a s z y m , byli dobrzy ludzie, 
wiary godn i , poddani iego królewskiey 
mości miasta Brzesckiego ze wsi Kozło
wicz : W a s i l Gni łopupowicz , Hrycow 
s y n , woyt Kozłowski у Michno Hryce-
wicz z Jackowicz. N a co dla pewności 
у pamięci doskonałey pomienionemu Iwa
nowi Jowchimowiczu daię ten móy list, 
który y na urzędzie należącym przyznać 
powinienem. Pisań w Kozłowiczach, dnia 
dwunastego Kwietnia, roku tysiąc sześć
set trzydziestego dziewiątego. Który to 
takowy list zapis oczewiście u sądu przez 
Ułasa Antouowicza przyznany у do xiąg 
wieczystych miesckich Brzesckich iest 
zapisany. 



1639 г. 
Мзъ книги за 1637—1624 г. стр. 402—404. 

56. Протестъ Брестскаго соборнаго духовенства противъ цеховъ сапожничья-
го и кожевничьяго по поводу отстушгенія ихъ отъ своего прихода. 

Въ этомъ документе Брестскій капитулъ при
носить въ магдебургскій судъ жалобу на цехъ 
сапожниковъ и кожевниковъ, что они бросили 
свою приходскую церковь св. Пречистой и пе

решли въ другой приходъ, къ церкви св. С и 
меона, и вслѣдствіе этого перестали участвовать 
въ церковныхъ церѳмоніяхъ и складчинахъ. 

Actum in civitate Brestensi m. d. Lith. , 
die 2 mensis Maj i 1639 

cza, Waśka Romanowicza, Hryca P a y -
diżyka, a przy nim у wszystkiemu cechu, 

Przed urzędem burmistrzowskim y ra- f tak starszym iako y mnieyszym, iż oni 
dzieckim w mieście króla iego mości, na 
zwykłym miescu sądowym stanąwszy obli-
cznie oyciec Michael Jaroszewicz— prez
biter cerkwie świętey Przeczystey, imie
niem wszystkiey kapituły Brzeskiey, pro
testacya na piśmie ku zapisaniu do xiąg 
mieskich Brzeskich podał, pisana w te 
słowa: 

Mości panie urzędzie Brzeski burmi
strzowski у radziecki! J a Piotr Rogoznic-
ki— protopopa Brzeski, zo wszystką bra
cią, kapitułą, przy mnie będącą, zgodnie у 
iednostaynie w krzywdzie Bożey z wiel
kim a nieznośnym żalem naszym wasz-
mościom żałuiemy y protestuiemy na od
stępnych у swawolnych mieszczan iego 
królewskiey mości, pana naszego miło
ściwego, Brześcia, a zwłaszcza na cech 
szwiecki у garbarski, mianuiąc wprzód 
cechmistrza i ch , na ten rok obranego, 
imieniem Hryca Hrehorowicza, a przy 
nim buntowników starszych, mianowicie: 
Jarosza Sorokę, Siemiona Borsuka, F i e 
dora Borsuka, Mikitę Filipowicza, S i e 
miona Korniłowicza, Jurasia Korniłowi-
cza a Awerkia Jaskowicza Kunieia—szew
ca , Iwana Malca, Timosza Kupkę , A n -

nabrawszy się swey woli, wypowiedziaw
szy posłuszeństwo w Bodze przewielebne
mu, iego mości oycu Józefowi Mokosie-
iowi Buchowieckiemu, episkopowi Włodzi 
mierskiemu у Brzeskiemu, panu у paste
rzowi naszemu у wszystkim nam ducho
wnym Brzeskim religii greckiey, osta-
wiwszy prawie pustkami cerkwie у pa
rafie swoie, z wieków im przynależące, 
udali się za odszczepieństwem do cerkwie 
świętego Siemiona pod iurisdikę у posłu
szeństwo inszego pasterza, władyki Ł u c 
kiego, iego mości oyca Puziny, a tu 
w mieście Brześciu do cerkwie murowa-
ney stołcczney katedralney świętego M i -
kołaia, matki swey, powinności sweyzwy-
kłey, którey z wieków powinni czynie, 
według przywileiów im na ten cech od 
nayiaśnieyszych królów polskich nada
nych, w wielki piątek у sobotę у w nie
dzielę wielkanocną z świecami brackimi 
sami osobami s we m i chodzić w proeesiey 
powinni, także у w lichtarze wiszące świe
cy, aby zawsze byli powinni dawać, tedy 
oni у w przeszłym roku у w tera teraz
nieyszym roku t y s i ą c s z e ś ć s e t trzydzie
stym dziewiątym, na t e wielkie falebne 

rirzeia Turoszkowieza, W a ś k a Szczawi- i uroczyste święta wielkonocne świec nie 
41 
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dali y kamchi do grobu Pańskiego od k i l 
kunastu lat nie daią. O czym iuż prote
stacya pierwsza nasza w xiegach urzędo
wych mieskich Brzeskich, w i a t a c h prze
szłych iest na nich uczyniona, iakoż у 
teraz w tym roku idącym, nie chcąc my 
tego zaniechać, ale za krzywdę Bożą 
chcemy z temi swawolnemi u każdego 
prawa, gdzie nam drogę z nimi ukaże, 
o to prawnie czynić; o co prosimy, aby 
ta nasza protestacya do xiąg urzędu wasz-
mościów przyięta у zapisana była. U tey 
protestacyi podpisy rąk tymi słowy: Piotr 

Į Rogoznicki—protopopa Brzeski, ręką wła-
j sną; Еронимъ Старовольскій— свещен-
; никъ Спаскій. рукою власною; Яковъ 
Федоровичъ — свещенникъ Воскресен-
ск ій , рукою власною; Григорій Марти-
новичъ — свещенникъ Светой Троицы, 
рукою власною; Michael Jaroszewicz — 
prezbiter świętey Przeczystey, ręką wła
sną. Która to takowa protestacya, za 
oczewistym podaniem osoby zwysz m i a -
nowaney do xiąg wieczystych mieskich 
Brzeskich iest zapisana. 

1639 т. 
йзъ книги за 1637—1642 г. стр. 401—402. 

57. Протестъ Брѳстсваго соборнаго духовенства (капитула) на цехъ скорняковъ 
о непослупіаніи его каѳедральной церкяи. 

Уніятскіе священники приносятъ въ магистрат-
скій судъ жадобу на цехъ скорняковъ по поводу 
ихъ нежеланія подчиняться юрисдикции уніятовъ 

и перехода подъ юрнсдикцію православнаго Луц
каго епископа П узины, къ церкви св. С и 
меона. 

Actum in civitate Brestensi m. d. L i -
thvaniae, die 2 mensis Maj i , anno D o 
mini 1639. 

Przed urzędem burmistrzowskim y ra
dzieckim w mieście króla iego mości 
Brzeskim, na zwykłym miescu sądowym 

•stanąwszy oblicznie oyciee Michael Jaro
szewicz—prezbiter świętey cerkwie Prze
czystey, imieniem wszystkiey kapituły 
Brzeskiey protestatią na piśmie ku zapi
saniu do xiąg mieskich podał, pisaną w 
te s łowa: 

«Mości panie urzędzie miasta iego 
krółewskiey mości Brześcia, burmistrzow
ski у radziecki! J a Piotr Rogoznicki — 
protopopa Brzescki , ze wszystką bracią 
kapitułą Brzeską, przy mnie będącą, zgo

dnie iednostaynie w krzywdzie Bożey 
z wielkim a nieznośnym żalem naszym 
waszmośeiom,iako urzędowi, żałuiemy у 
protestuiemy na odstępnych у swawol
nych mieszczan Brzeskich, a zwłaszcza 
na cech kusznierski, mianuiąc wprzód 
cechmistrza będącego, imieniem Prokopa 
Jarmoszewicza — kusznierza, Iwana Ni-
konowicza, Choinę Nikonowicza, Andrze
ja L u l k ę , Iwana Chawraia , Chomę Bu-
katkę, Jarosza Korniłowicza, Iwana Chi l -
kowicza, Andrzeia Malkowicza , a przy 
nich wszystkiemu cechowi , tak star
szym, iako у mnieyszym, do tego cechu 
należącym, iż ci pomienieni, nabrawszy 
się swey woli у zbuntowawszy wszyst
ko miasto, iednych proźbą у namową 
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łagodną , drugich przez gwałt у odpo
wiedź, grożąc zabiciem у utopieniem, 
ieśliby kto do ich sekty y zborzyska 
przystać nie chcia ł , iakoż tego rychło 
dokazawszy, wypowiedzieli posłuszeń
stwo w Bodze przewielebnemu iego mo
ści oycu Jozephowi Mokosieiowi Buko
wieckiemu, episkopowi Włodzimierskie
mu y Brzesckiemu, pasterzowi swemu 
należnemu, ostawiwszy prawie pustka
mi cerkwie Boże у parafie swoie, z wie
ków im przynależące, udali się za od-
szczepieństwem do cerkwie świętego Sie
miona , pod iurisdikę у posłuszeństwo 
inney diecezyi pasterza władyki Ł u c 
kiego Puziny, a tu w mieście Brześciu 
do cerkwie katedralney stołeczney mu-
rowaney świętego Mikołaia powinności 
tey zwykłey, którą z wieków pradziado
wie у oycowie ych czyniwali у oni tak
że powinni czynić, według przywileiów 
im na ten cech od nayiaśnieyszych kró
lów polskich nadanych, w wielki pią
tek, także w sobotę у niedzielę Wie lko-
nocną z świecami brackimi wszyści oso
bami swemi w processyi powinni cho
dzić, у ochędostwa, abo kamchi do gro
bu Pańskiego, także у w lichtarze, któ
re p oprzed cerkwie na łańcuchach wi
szą, świece dawać powinni , tedy oni у 
w przeszłych leciech у w tym terazniey-

1 szym roku tysiąc sześćset trzydziestym 
dziewiątym, na to wielkie uroczyste 
święto Wielkonocne, ani sami nie byli, 
ani kamchi у świec do lichtarzów wi
szących nie da l i , o co iuż protestacya 
pierwsza nasza w grodzie *) у xiegach 
mieskich iest na nich uczyniona, iakoż 
у teraz w tym roku idącym, ponawia-
iąc y niechcąc tego zaniechać, ale za 
krzywdę Bożą chcemy s temi swawol
ne mi u każdego prawa, gdzie nam porę 
у drogę ukaże , o to czynić nie zanie
chamy, iakoż prosimy, aby ta nasza 
protestacya do xiąg mieskich przyięta у 
zapisana była.» U tey protestacyi pod
pis rąk tymi słowy: «Piotr Rogoznicki— 
protopopa Brzeski własną r ę k ą ; — E p o -
нимъ Старовольскій—свещенникъ Спас
ши рукою власною; —Michael Jarosze
wicz— prezbiter świętey Przeczystey rę
ką własną; Григорій Мартиновичъ— 
свещепникъ Троицкій рукою влас-
ною, и Яковъ Федорович*—свещенникъ 
Воскресенскій рукою власною.» K t ó 
ra to takowa protestacya za oczywistym 
podaniem osoby wyszmianowaney do xiąg 
mieskich Brzesckich iest zapisana. 

*) Брестскихъ гродскихъ кнагъ за1б35 и 1639 
годы въ Центрадьномъ архввѣ нѣтъ. 

1639 г. 
ІЗЪ книги за 1637—j 642 г. стр. 408. 

58. Продажная запись Брестскаго магистрата на городскую землю мѣщанину 
Андрею Ивашкевичу. 

Брестскій. Магистратъ продаетъ Брестскому 
же мѣщанину Ратушиую землю за двадцать 

копъ Литовскихъ грошей на вѣчныя вре

мена. 

Actum in civitate Brestensi m. d. Lit- ; Burmistrze y Rayce miasta króla iego 
huniac die 11 men sis M a i i , 1639. i mości Brześcia Litewskiego. 

4 Г 
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Czynimy wiadomo tym listem zapisem 
wieczystym, wszem wobec teraz y na-
potem będącego wieku ludziom, iżeśmy 
z wiadomością wszystkiego pospólstwa 
miasta Brzeskiego przedali grunt mies-
cki ratuszny, w mieście Brzeskim, w ryn
ku leżący, ob miedzę z iedney strony 
domu у gruntu pana Andrzeia Kuczwa-
rewicza—podpiska ziemskiego Brzeskiego, 
a z drugą stroną dwu gruntów, które przy-
pieraią do tegoż gruntu, ieden grunt far-
ski, a drugi ichmościów oiców Jezuitów, 
tyłem do gruntu Łucznikowskiego, a g ło . 
wą do ulicy mimo cmentarz farski idącą, 
utściwemu panu Andrzeiowi Iwaszkiewi
czowi у małżonce iego Oprany Stasie-
wuie—-mieszczanom Brzeskim у potom
kom ich za dwadzieścia kop groszey licz
by у monety litewskiey na wieczne cza
sy przedali у pieniądze kop dwadzieścia 
spełna odebraliśmy y z odebrania у do
syć uczynienia kwituiemy у urzędownie 
na wieczność podaiemy. Któremu to pa
nu Andrzeiowi Iwaszkiewiczowi, mał
żonce у potomkom ich, wspokoynym dzier
żeniu żadney przeszkody czynić niema-
my у owszem my sami, a po nas succes-
sorowie nasze od wszystkich osób, w ten 
grunt wstępuiących, u wszelakiego sądu 
у prawa, choćby też у zad worem króla 
iego mości, pana naszego miłościwego, 

j sprawa wytoczyła się, kosztem wszyst
kiego miasta bronić, zastępować zapisu
jemy się do wyścia dawności, w prawie 
magdeburskim opisaney, waruiąc tym 
zapisem, aby pan Andrzey Iwaszkiewicz, 
małżonka у potomkowie, tego gruntu ni
komu w obce ręce, duchowieństwu, ani 
szlachcie, żadnym prawem zawodzić, 
ani legować nie ważyli się, tylko miesz
czaninowi prawa magdeburskiego, pod 
utraceniem tego gruntu. Z którego to 
gruntu pan Andrzey, małżonka y. po
tomkowie ich, wszelkie ciężary miesckie 
do skrzynki mieysckiey pełnić powinni 
będą, nie szczycąc się żadnemi libertatia-
mi; do którego listu zapisu wieczystego, 
pieczęć urzędową miescką radziecką 
Brzescką przycisnąć rozkazaliśmy. Pisań 
w Brześciu, dnia jedenastego miesiąca 
Maia, anno Domini 1639. U tego listu za
pisu pieczęć przyciśniona urzędowa mies
cką radziecka Brzescką, a podpis rąk 
temi słowy: Marcin Kaczyński—burmistrz 
Brześcki ręką swą, Василій Мартино-' 
вичъ Сорока—бурмистръ рукою влас
ною, Stefan Rapowicz—rayca, J a n J ę 
drzeiewski—rayca Brześcki m. pr.. 
Jarosz Marcinowicz — rayca Brześcki, 
Łukasz Pomarzański—rayca, Foltin R y 
zie r—rayca. 

1639 r. 
•зъ книги Брестскаго городского Магистрата, за 1637—1642. стр. 113. 

5 9 . Жалоба еврея Зѳльмановича на Торунскаго купца Фридриха по тому поводу, 
что онъ обманулъ его. 

Брестскій жидъ приноситъ жалобу на Торун
скаго купца Фридриха въ томъ, что онъ про-
далъ ему нѣсколько поставовъ (штукъ) сукна, завѣ-

Actum in civitate Brestensi M . d. Lith-
vaniae , die 27 mensis M a i j , anno Do
mini 1639. 

ривши, чго оно валеное, но потоиь оказалось, что 
оно нѳналеное, вслѣдствіе чего жидъ подвергся 
нареканіямъ отъ покупателей и убыткаиъ. 

Przed urzędem burmistrzowskim у ra
dzieckim w mieście króla iego mości 
Brzeskim, na zwykłym miescu sądowym 
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stanąwszy oblicznie opatrzny Jozeph Ze l - j 
manowicz, żyd Brzeski, poda! protesta
cya swą na piśmie w sprawie niżey mia-
nowaney ku zapisaniu do xiąg miesckich 
prawa magdeburskiego, pisaną w te sło
w a : 

«Мпіе wielce łaskawy panie urzędzie 
miasta iego królewskiey mości Brześcia 
Litewskiego! J a Józeph Zelmanowicz, ku-
piee у żyd Brzescki, donoszę to do wia
domości waszmościom urzędowey у ża
łośnie uskarżam na kupca Toruńskiego 
pana Frydrycha o to, iż w roku teraz
nieyszym tysiąc sześćset [trzydziestym 
dziewiątym, miesiąca Januarii siódmego 
dn ia , to iest , w dzień trzech Królów 
święta rzymskiego, gdym był tam w To
runiu na iarmarku, tedy m u tego pana 
Frydrycha kupił sukna Głogowskiego 

paklaku postawów wełnę , który mi szlu-
bował, że to sukno iest stepowane, za 
którym szlubowaniem iego płaciłem za 
każdy postaw, iako za stepowane. A 
gdym ztamtąd przyiechał do domu у po-
czołem go przedawać w kramie swoim, 
tedym w tym suknie wielką szkodę у 
kłopot tak od szlachty, iako у od róż
nych ludzi miałem у mam, żem to suk
no udawał , wierząc słowom iego F ry 
drycha, za stepowane, które nie było 
stepowane. O co wszystko, tak o szko
dy, iako у oszukanie mnie, chcąc z tym 
Frydrychem u sądu należnego, gdzie mi 
prawo drogę pokaże, prawnie czynić, tę 
protestacya moią do xiąg waszmościów 
burmistrzowskich zanoszę, które proszę, 
aby była przyięta у zapisana. Co iest 
zapisano. 

1639 r. 
Изъ книги за 1637—1642 г., стр. 421—422. 

60. Жадоба Пинскихъ мѣщанъ Кондрата Щасновича и Ѳѳдора Гяушковича 
на Пинскаго мѣщанина Матвея Стряпку. 

Иинскіе мѣщане занвляютъ Брестскому маги
страту, что согражданинъ ихъ 1 Пинскій же мѣ-
щанинъ и купецъ, нанялъ было ихъ късѳбѣ въ 
услуженіе съ платою по 10 талеровъ твердыхъ 
трехзлотныхъ п отправился съ ними въ дорогу. 

онъ посадилъ было ихъ въ тюрьму. Жалующіеск 
мѣщанѳ вслѣдствіе этого понесли убытку на 60 
злотыхъ. Не желая терять своего, они просатъ 
Брестскій магистратъ внести протестацію въ 
свои книги, такъ какъ она пригодится имъ для 

Пріѣхавши къ польской границѣ, онъ объявилъ ! дальнѣйшаго процесса, который начнутъ они 
имъ, что они больше ему ненужны и отпустилъ į въ Пинскѣ. 
ихъ переплативши; кромѣ этого въ м. Ловичѣ 1 

Actum in civitate Brestensis magni du-
catus L i t h . , die 15 mensis J u n i i , anno 
Domini 1639. 

Przed urzędem burmistrzowskim у ra
dzieckim w mieście króla iego mości 
Brzesckim, na zwykłym miescu sądo

wym stanąwszy oblicznie utściwi K o n 
drat Szczesnowicz у Fiedor Hłuszko-
wicz—mieszczanie Pinści , protestatią swą 
na piśmie ku zapisaniu do xiąg miesc
kich Brzesckich podali, pisaną w te s łowa: 

u Nam wielce łaskawy panie urzę-
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dzie burmistrzowski Brzescki ! J a Kon
drat Szczesnowicz, ia Fiedor Hłuszko-
wicz — mieszczanie miasta iego królew
skiey mości P iń ska , z wielkim żalem 
obciążliwie protestujemy się na pana 
Matfieia Strapkę—mieszczanina Pińskie
go, iż on z domu s Pińska uiednał nas 
za parobki na tydnie do Rosławia (sic), 
gdzie we Wroc ławiu zapewnie obiecał 
nam dać obiema po dziesięci talerów 
twardych trzy-złotowych, co nie tylko 
usty swymi , ale у ręki daniem stwier
dził ; niźli nas ubespieczywszy nie poie-
dnokroć, tak w domu w Pińsku, iako у 
w drodze, a teraz słowa swego pańskie
go у kupieckiego nie zdzierżał; nawet 
odprawić nas we Wrocławiu nie chciał, 
konie swe poprzedał, s którym panem 
naszym ze Wrocławia szliśmy do gra
nice polskiey, dopiero nam wypowiedział 
s łużbę, powiadaiąc,-że iuż was nie po-
trzebuię, a od samych zaś Łowicz—mia
sta, aż do Brześcia Litewskiego nas, 
ubogich ludzi, nie strawował. A gdyby 
nam pan Matfiey, według obietnice swey, 
we Wrocławiu zapłacił, tedy byśmy so
bie mołodeckiego przykładu towaru leg-
k i ego , nie obciążaiąc bardzo wozu , na-

kupili 'y z tego byśmy, my ubodzy lu
dzie, pożytek sobie uczynil i , który to 
pan Matfiey nas ubogich ludz i , sług 
swych , do wielkich szkód przywiódł, 
żeśmy się y sami strawowali W drodze, 
czego wszystkiego sobie szacuiemy szkód 
na złotych sześćdziesiąt polskich. Do te
go nam niewinnie różne despekta wy
rządzał, odpowiedź у pochwałkę na zdro
wie nasze uczyni ł , a w Łowiczu mnie 
Kondrata niewinnie do turmy sadzał, 
pospołu kazał wsadzić у Was i l a Huri-
cza. Które takowe wielkie szkody у 
krzywdy nie chcieliśmy w drodze prze
szkadzać, a z panem swym prawnie czy
nić, woleliśmy do swego urzędu do Piń
ska te wszystkie krzywdy у szkody na
sze odłożyć. A chcąc my prawnie z pa
nem swym czynić u sądu należnego, 
szyrzey czasu swego u prawa opowie
my, aby takowa protestacya nasza była 
do xiąg waszmościów urzędowych przy
ięta у zapisana, pilno prosimy. Która 
to takowa protestatią, za oczewistym 
podaniem osób zwyszmianowanych, do 
xiąg miesckich radzieckich Brzesckich 
iest zapisana. 

1639 r. 
Изъ книги за 1637—1642 г. стр. 426—430. 

61. Жадоба Пинскаго мѣщанина и купца Матвея Стрепковича на намѣстяика 
Брестскато замка Сосновскаго, съ поевидѣтеяьствованіемъ вознаго. 

Пинскій иѣщанинъ, Матвѣй Стрепковичъ, 
внесъ въ магистратски судъ жадобу на Брест
скаго намѣстника Сосновскаго по аіѣдующему 
случаю: возвращаясь изъ Шлопсной земли съ то
варами и торопясь яоспѣшитъ скорѣѳ въ ІІинскъ, 
чтобы въ свое время расчиіаться съ кредиторами, 
Стрепковичъ остановился на некоторое время въ 

Брестѣ; здѣсь подвернулся къ нему жидъ и взялъ 
600 косъ съ обязательствомъ уплатить чрезъ 
нѣсколько дней деньги, но по истеченіи услов
лен наго срока, денегъ не заплатилъ. Стрепко
вичъ обратился съ жалобой къ намѣстнику. Н а -
мѣстникъ, разобравши дѣло, постановидъ: под
вергнуть Стрепковича присяги, и жида обязать 
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заплатить ему слѣдуемое, но потомъ переив-
нилъ свое постановленіе, по соглашению съ жи-
домъ и отсрочилъ уплату на 10 дней, не смотря 

Actum in civitate Brestensi magni du-
catus Lithvaniae, die 18 mensis Jun i i , 
anno Domini 1639. 

Przed urzędem burmistrzowskim у ra
dzieckim w mieście króla iego mości 
Brześckim, na zwykłym mieyscu sądo
wym, stanąwszy oblicznie sławny pan 
Matis Strepka—mieszczanin Piński, po
dał protestacya na piśmie wsprawie ni
żey mianowaney ku zapisaniu do xiąg 
miesckich Brzesckich, pisaną w te słowa: 

Móy łaskawy panie urzędzie Burmi
strzowski magistratu Brzesckiego! J a Ma
tis Strepkowicz—mieszczanin у kupiec 
z miasta iego krółewskiey mości Pińska, 
z żalem moim opowiadam się waszmo-
ściom urzędowi y solenniter protestuię na 
iego mości pana Jozepha Sosnowskiego, 
na ten czas namiestnika grodzkiego Brze
skiego, o tem, iż gdy roku teraźnieysze
go tysiąc sześćset trzydziestego dziewią
tego, miesiąca Iunia dwunastego dnia, 
iadąc z kraiów ziemie Szlonskiey z to
warami różnemi, spiesząc się ku domo
wi, chcąc creditorom moim w Pińsku na 
terminie dosyć uczynić y assecuracye 
u nich oswobodzić у szkody uiścić, uczy
niłem contrakt abo targ z żydem Brześ
ckim z Jakobem Józefowiczem, który 
u mnie kupił, kos sześćset za złotych pol
skich czterysta dwadzieścia, rachuiąc sto 
po złotych siedemdziesiąt, gotowe pie
niądze dać submitował się; a potem, ode
brawszy kosy odemnie, nie oddawszy go
towych, według submissiey swey, pienią-
dzy, ale iakąś kartką mnie odbywał. A 
gdym o niedosyć uczynienie, według tar
gu у przyrzeczenia słowa, pomieniony 
żyd się zachował, ale snąć, iako zwy
czay ich żydów niesie, chcąc mię oszu-

на присягу Стрепковича и полученныя имъ увъчья 
и лишенія 3-хъ пальцевъ. При этой жалобѣ нахо
дится и посвидѣтельствованіе вознаго. 

kać, do prawa go przed pomienionego 
pana namieśnika pozwał, o niedosyć 
uczynienie w samey .rzeczy o zatrudnie
nie у zahamowanie mię przez tego żyda 
у o szkody, to iest, żem z niemałą groma
dą czeladzi przy towarach, iakom w Brze
ściu, przez nich będąc zatrudniony, mie
szkać musiał, koszt ważył. A gdy się 
tego roku pomienionego miesiąca Jun ia 
dnia piętnastego przed sądem pana na-
miestnikowym sprawa przytoczyła, tedy 
pan Sosnowski—namiesnik Brzeski, od
stąpiwszy temere prawa, które gościowi 
takiey conditiey, iako ia, sprawiedliwość 
świętą stricte czynić każe, niepomniąc 
na nic, ale snać będąc corumpowany od 
żyda, przywiodszy mię do przysięgi, nie 
tylko w samey rzeczy o szkodę salve 
w dekrecie uczynił, ale de nowo czynić 
nakazał. A gdy czas przyszedł przysię
g i , po którey pieniądze gotowe według 
dekretu na urzędzie żyd oddać powinien 
był, przy wykonaniu oney żadnych pie
niędzy na urzędzie żydzi nie prezentowali 
у mnie tak w samey rzeczy, iako у o koszt 
podięty, dosyć nie uczynili; ale pan na
miesnik na swóy dekret pierwszy nastą
piwszy, w którym wyraźnie ocerklował, 
że po przysiędze gotowe pieniądze. żyd 
oddać był powinien, żydowi nakazuie,-
aby aż za niedziel półtory oddał mi pie
niądze; gdzie tym niesprawiedliwym dru
gim dekretem pierwszy retraktowawszy, 
ieno żydowi, stronie swoiey przeciwney, 
favor pokazawszy, a sprawiedliwości świę
tey iawną krzywdę у mnie zwłokę w niey 
uczyniwszy, do kosztu у szkód, tak w tey 
sprawie z początku у do końca, przez 
się samego przywieść umyśliwszy, iako 
у w tym niemałą, że ia za niedosyć 
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uczynieniem mi od żyda w samey rze
czy, a od niego za nieotrzymaniem spra
wiedliwości z towarami, iako z pieniędz
mi na termin kreditorom obligowany, do 
Pińska stanąć, a przybywszy satisfactiey 
uczynić nie mogąc у o szkodę przez to 
nie mało podiąć muszę, iako też za za
trudnieniem żyda, a za nieuczynieuiem 
oto sprawiedliwości przez pana namie
stnika, na zgubę у obelżenie mię у oka
leczenie przywodząc, znać za zmową ie
go w domu iego namieśnikowskim przez 
osobę niwczym mnie niewinną, iako у 
z mey strony na tookazyi iemu nie poda
wałem, zranienie у okaleczenie przez 
ucięcie trzech palców stałą. Lubo mię 
oto zagodzono, iednak z przyczyny pa
na namiesnika ten szwank otrzymałem, 
z członków pozbyłem, o co wszystko we
dług opowiadania mego у punktów w pro
testacyi mianowanych chcąc z panem 
Sosnowskim, namiesnikiem Brześckim, 
in foro fori prawnie czynić у sobie u na
leżnego prawa sprawiedliwości docho
dzić, proszę, aby to moie opowiadanie 
do xiąg urzędowych Burmistrzowskich 
było przyięto у zapisano. C o iest zapi
sano. 

Przy którey protestacyi, tutże stawszy 
oblicznie ienerał iego krółewskiey mości 
woiewodztwa Brzeskiego, pan J a n Niko-
demowicz Bia ły , zeznał kwit swóy rela-
cyiny w sprawie niżey mianowaney у ku 
zapisaniu do xiąg miesckich Brześciach 
podał, który tak się w sobie ma: 

J a J a n Nikodemowicz Biały—ienerał 
iego krółewskiey mości woiewodztwa 
Brzesckiego, zeznawam tym moim rela-
cyinym kwitem, iż roku teraźnieyszego 
1639, miesiąca Junia dnia piętnastego у 
siedmnastego, przy stronie szlachcie, pa
nu Janie Paszkowskim a panu Bazylim 
Bia łym, za użyciem sławnego Matisa 
Strepkowicza—mieszczanina у kupca ie

go krółewskiey mości z miasta Pińska, 
do sprawy niżey mianowaney, którego 
to dnia piętnastego Jun ia , w domu iego 
mości pana Józepha Sosnowskiego, na
miesnika grodzkiego Brzesckiego, gdzie 
się' sądy odprawuią, o rzecz w protesta-
tiach у w dekrecie pierwszym pana na-
miestnikowym mianowaną, z żydem Brześ
ckim Jakubem Józefowiczem sprawa przy
toczyła, tedy z obu stron strony stoiąc 
w controwersiach, a mianowicie strona 
powodowa Matis Strepkowicz przez umo
cowanego swego szlachetnego pana A l e 
xandra Kniażyckiego, domawiał u sądu, 
aby przysięgę, którą pan namiestnik po-
wodo\vey stronie nakazał, w samey rze
czy y na szkodach też, które przez za
trudnienie żyda Jakuba Józephowicza pod-
iął, według prawa y na tem oraz przy
sięgę wykonał. A pan namiesnik, sprze-
ciwiaiąc się prawu sprawiedliwości świę
tey salvę niepotrzebną w dekrecie zacho
wał, pokazuiąc fawor stronie przeciwney, 
o co się umocowany pana Matysa, pan 
Aleksander Kniażycki , mną jenerałem у 
stroną szlachtą świadczył у protestował. 
A gdy według nakazu у dekretu pana 
namiesnikowego dzień siedmnasty Iunia 
przysięgi przypadł, tedy ten że umoco
wany pan Kniażycki , z stroną szlachtą, 
będąc gotowy do przysięgi, domawiał, aby 
widział gotowe pieniądze, na co ma przy
sięgać strona. A pan namiesnik powie
dział, po przysiędze gotowe pieniądze 
odda żyd Jakub , nie schodząc z urzędu, 
gdyż у dekret przedemną ienerałem po
kazał, w którym wyraźnie pan namie
stnik nakazuie, aby po przysiędze żyd go
towe pieniądze stronie powodowey zło
tych cztyrysta dwadzieścia, nie schodząc 
z prawa, oddał у zapłacił, у szkody, tak
że uprawa stoiąc, tam że rozprawił się. 
Gdy tedy pan Matys Strepkowicz—ku
piec Piński , przysięgę wykonał, zaczym 
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iawnie w tym się skorygowawszy z pa
nem namiesnikiem, dekret pierwszy za 
nic ważąc, pieniędzy gotowych nie dali 
yn iwczym dekretowi dosyć nie uczynili . 
A postępuiąc według prawa umocowany 
strony powodowey pan Kniażycki , iż się 
iawna zwłoka sprawiedliwości świętey 
dzieie przez pana namiesnika o nieuczy-
nienie dosyć według dekretu pierwszego, 
w samey rzeczy o szkody u prawa pod
jęte w tey sprawie, iako у o koszt, któ
ry za zatrudnieniem żyda, a za nieuczy-
nienie sprawiedliwości przez pana namie
snika, niemały koszt podiął, bawiąc się 
z niemałą gromadą czeladzi у koni, któ
rego kosztu na urzędzie y przedemnąie-
nerałem na złotych sto ośmdziesiąt mia
nował, y coby daley podiąć miał w tey 
sprawie, także у o to, ieślibym za nie
przybyciem do domu do Pińska na ter
min, creditorowie iego prawo na nim 
przewiodszy, szkodę by on w tym po

niósł, tedy iż się za zatrudnieniem żyda 
Brzeskiego Jakuba Józephowicza, a za 
zwłoką pana namiesnika, za nieuczynie-
niem sprawiedliwości skuteczney y pra-
wney, to się dzieie, nie kontentuiąc się 
tym dekretem drugim, o wszystko po
mieniony Matys mną ienerałem у stroną 
szlachtą świadczył się у protestował. 
A tak ia ienerał przy czym b y ł , com 
słyszał у widział, to wszystko spisawszy 
na ten móy kwit relacyiny ku zapisaniu 
do xiąg burmistrowskich magistratu Brze
skiego podałem y na urzędzie tam że 
przyznał. Pisań roku, miesiąca у dnia 
zwyż mianowanego. U tey relacyi przy 
pieczęciach przyciśnionych, podpis ręki 
ienerała tymi słowy: J a n Nikodymowicz 
Biały—ienerał ręką. Która to takowa 
protestacya у relacyą ienerała oczewi-
ście u sądu dnia ośmnastego Iunii anno 
1639 zeznana у do xiąg miesckich Brzesc-
kich iest zapisana. 

1639 r. 
йзъ книги за 1637—1642 г„ стр.435. 

62. Продажная запись на участокъ поля отъ Брестскаго мѣщанина Богдана Сезе. 
вича ратушному крестьянину Михайлѣ Янковичу. 

Брестскій мѣщанинъ Вогданъ Сезевичъ про-
даетъ ратушному крестьянину свой участокъ 

земли за шестнадцать злотыхъ на вѣчныя вре
мена. 

Actum in civitate Brestensi m. d. Li th . 
die 7 mensis Ju l i i , anno Domini 1639. 

N a urzędzie burmistrzowskim у radzie
ckim w mieście króla i . mości Brzeskim, 
przed nami Marcinem Kaczyńskim, W a 
biłem Marcinowiczem Soroką, Wacławem 
Barczewskim, Łukaszem Pomaranskim, 
Janem Jędrzeiewskim, Stefanem Ilapo-
wiczem, Jwanern Bielkiewiczem, Folt i-

nem Ryzlerem—raycami, na z w y k ł y m 
mieyscu sądowym, stanąwszy oblicznie 
utściwy Bohdan Sieziewicz у małżonka 
iego Nastazya Jwanowna—mieszczanie 
Brzescy, iawnie у dobrowolnie zeznali, 
iż maiąc oni rezek pola swóy własny, od 
panów burmistrzów у frayców dany, dnia 
dziesiątego miesiąca Oktobra, w roku ty
siąc sześćset ośmnastym, leżący pod przy-

42 
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sądem prawa magdeburskiego, za miastem 
Brzeskim, ob miedze z iedne stronę re-
zu pana Jarosza Soroki, z drugą stronę 
do rezu Doroszyszyne, tylem do dróżki 
Skakovvskiey, a czołem do gościńca W i 
leńskiego, który to rezek przedali utści-
wemu Miśkowi Jankowiczowi у małżon
ce iego Hannie Karpownie у potomkom 
ich, poddanym ratusznym mieskim Brzes
kim Kozłowcom, za szesnaście złotych 
polskich na wieczność. Z wzięcia pienię
dzy wszystkich szesnastu złotych Bohdan 
Seziewicz у małżonka iego kwitowali у 
wieczne zrzeczenie z tego rezka uczyni
li, także wszystkich przyiacioł, potom
ków у powinowatych swych oddali, po-
zwalaiąc Miśkowi Jankowiczowi, małżon- i 

се у potomków, ich, tym rezkiem pola, 
iako swą własnością szafować, dać, prze
dać, darować y na swoie naylepsze po
żytki obracać, w czym żadney przeszko
dy czynić nie maią, у owszem od wsze
lakich osób w ten rezek wstępuiących, 
u wszelakiego sądu у prawa swym wła
snym kosztem у nakładem ze wszystkich 
dobr swoich leżących у ruchomych y z 
osób samych bronić, zastępować zapisa
li się, do wyścia dawności w prawie 
magdeburskim opisaney. Z którego rezka 
czynszu do skrzynki mieskiey co rok o 
świętym Marcinie groszy dziesięć lit. 
płacić maią. Co iest do xiąg .mieskich 
Brzeskich zapisano. 

1639 r. 
Изъ книга за 1637—1642 годы, стр. 467—468. 

63. Дарственная запись короля Владислава ІѴ-го коронному стольнику Хри
стофору Гембицкому на имущества ратмана Торунскаго. 

Король Владиславъ ГѴ* симъ листомъ увѣдом- дуковымъ (вышорочиьтъУцнібом;,. При этомъ король 
ляетъ Брестекія власти, что ему угодно было да- предписываетъ БрестсЕИМъ купцамъ уплатить всѣ 
ровать коронному стольнику Гембицкому. все суммы, слѣдовавшія съ нихъ покойному, новому 
движимое п недвижимое имущество Торунскаго донаторіушу безъ всякаго промедленія. 
радцы, переходнщее въ распоряженіс короля і;а-

Przed urzędem burmistrzowskim у ra
dzieckim w mieście króla iego mości Brze
skim na zwykłym miescu sądowym, sta
nąwszy oblicznie pan J a n Zaranek, po
kładał у ku aktikowaniu do xiąg miesc
kich Brzeskich podał list iego królew
skiey mości, pana naszego miłościwego, 
w sprawie niżey mianowaney у ku zapi
saniu do x iąg miesckich podał, "pisany 
w te słowa: 

Władys ław czwarty, z Bożey łaski król 

polski etc. Wszem wobec у każdemu 
zosobna, komu to wiedzieć należy, a mia
nowicie urzędowi tak grodzkiemu у miesc-
kiemu miasta naszego Brześcia w. x . Lit . 
iako у innym, na Jakimkolwiek urzędzie 
będącym, którym ten uniwersał nasz po
kazany będzie, wiernie nam miłym, ła
skę naszą królewską. Wiernie nam mili! 
Conferowaliśmy urodzonemu Krzysztofo
wi Gębickiemu — stolnikowi koronnemu, 
Gnieźnieńskiemu staroście, dobra wszyst-



kie ruchome у nieruchome po śmierci 
sławetnego Gotfryda Krywessą, rayce у 
kupca Toruńskiego, z pewnych przyczyn 
do dispositiey naszey prawem kaduko
wym przypadłe. A iż mamy tę wiado
mość, że u niektórych obywatelów у kup
ców pomienionego miasta naszego Brze
ścia, toįvary у summy pieniężne tegoż 
Krywessa są pozostałe, przeto rozkazu-
iemy surowic wiernościom waszym y to 
mieć koniecznie chcemy, abyście za re-
quisitia przerzeczonego donatariusza na
szego, albo umocowanego iego, na po-
mienione towary у summy pieniężne, u 
kogokolwiek by się teraz albo na po tym 
przez pilną wiernościom waszym inquisi-
t ią , którą abyście uczynili, mocą tego 

I listu rozkazuiemy, pokazali bez wszela-
Į kiey zwłoki у trudności, urzędownie areszt 
! położyliby one w sequestrze. swoim urzę-
: dowym do dalszey informatiey naszey 
I mieli, inaczey nie czyniąc dla łaski na-
; szey y s powinności urzędów swoich. 
I Dan w Grodnie, dnia I X miesiąca Lipca , 
roku Pańskiego M D O X X X I X , panowania 
naszego polskiego V I I roku. U tego uni
wersału i . kr. mści pieczęć wielka. w. x . 
L i t . , a podpis ręki i. kr. mści y pisar-
skiey temi słowy: Vladislaus rex; Fran
ciszek Dołmat Isaykowski—i. kr. mści 
sekretarz. Który to takowy list i . kr . 
mści ku aktikowaniu podany, у do xiąg 
miesckich iest upisany. 

1639 r. 
Изъ книги за 1637—1642 годы, стр. 440—442. 

64. Уступочная запись третьей части доходовъ съ мельницы и земли, данная' 
мѳльникомъ Власомъ Грицевичѳмъ крестьянину Калиху Семеновичу. 

Actum in civitate Brestensi m. d. Lith-
vaniae, die 15 mensis Ju l i i , anno Domini 
1639. 

N a urzędzie burmistrzowskim у ra
dzieckim . w mieście króla iego mości 
Brzesckim, przed nami Marcinem K a 
czyńskim, Was i l em Soroką—burmistrza
mi, Wac ławem Barczewskim, Łukaszem 
Pomarzańskim, Janem Jędrzeiewskim, 
Stephanem Rapowiczem, Joanem Biel-
kiewiczem, Foltinem Ryzlerem ~ rayca-
m i , na zwykłym miescu sądowym sta
nąwszy oblicznie utściwy Ułas Antono
wicz—młynarz ze wsi mieśckiey Brzesc-
kiey Kozłowskiey у przy nim Oleszko 
Sawczenia у Łukasz Szostakowicz W a 
silewicz ze wsi Somowicz , wuiowie po

tomków pozostałych nieboszczyka Anto
niego Hrycewicza młynarza у małżonki 
iego Nastazyi Sawczanki — poddanych 
miesckich, iawnie у dobrowolnie zezna
li , iż trzecią część wymiaru wszelakie
go zboża we młynie Kozłowskim, zacią-
gaiąc ku pomocy Kal icha Siemionowicza 
Zokezyna , postąpili onemu brać y na 
swóy pożytek obracać do lat ośmiu po 
sobie idących, od daty tego przyznania, 
a to względem młyna zepsowanego, któ
ry młyn ma Kal ich swym kosztem na-
prawować, za co też nie tylko we mły
nie, ale у w ogrodziech , polach, siano-
żęc iach , do młynu przynależących, po
stąpili spokoynie używać trzecią część, 
a ztad słuszne wychowanie dawać po-
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ottikom Antonowym do lat ośmiu powi
nien będzie. A gdy lat ośm wynidzie, 

ę gdy potomkowie do wzrostu lat przyda, 
tedy iuż Ka l i ch czwartą część wymiaru 
młynowego, także też pożytków do mły-
nu przynależących w sianożęciach, po
lach у ogrodach czwartą część brać ma, 
któremu to pomienionemu Kalichowi Sie-
mionowiczowi na wieczność zapisali. 
Ma у wolen będzie Kal ich tę czwartą 
część spokoynie trzymać z małżonką swą 
przyszłą y z potomkami, ieśliby mu Pan 
Bóg dać r aczy ł , wiecznie у tymże pra
wem komu inszemu zawieść. A pomie
niony U ł a s , małżonka , potomkowie ich 
у bracia, także też przyiaciele, pokrew
ni , żadney przeszkody w spokoynym 
dzierżeniu czynić nie maią у owszem 

przyznawaiące osoby ze wszystkich dóbr 
swoich bronić, zastępować u wszelakie

g o sądu у prawa swym własnym ko
sztem, zapisali się, od wszelakich osób, 
iednakże gdy dzieci dorostą lat, powinni 

j też będą wszyści wspólnie z tego młyna 
y z tych dóbr, spłacaiąc Ulannie An to -
nownie, posagu każdy z osoby swey po 
złotych dziesięciu dać, to iest Ułas zło
tych dziesięć, Leś złotych dziesięć, J a 
rosz złotych dziesięć, Kal ich złotych 
dziesięć, wszystkiego złotych czterdzie
ści, przy tym wniesieniu matki iey, wró
cić krowę z cielęciem, także przypłodku 
od świniey, od kur у gęsi udzielić po
winni będą. Co iest do xiąg miesckich 
Brzesckich zapisano. 

1 7 3 9 r. 

йзъ книги :ta 1037—1642 г. стр. 98—39. 

65. Опредѣденіе Брестскаго магистрата о совмѣстной уплатѣ долга жиду Лит-
ману Якубовичу мѣщанами, братьями Филипповичам к. 

По жалобѣ жида .Якубовича на мѣщанъ Фи
липповичей въ неуилатѣ ими долга въ120алот. , 
одинъ пзъ братьевъ Филипповичей отказывался 
отъ уплаты долга, на томъ основаніи, что оный 
будто бы сдѣланъ былъ другииъ братомъ безъ 

его вѣдома; но другой братъ доказывал!,, что 
этого не могло быть, такъ какъ долгъ сдѣланъ 
былъ во время совмѣстнаго ихъ сожительства. 
Судъ нриговорилъ уплатить долгъ обоимъ по
ровну. 

Die 24 Ju l i i , anno Domini 1637. Į te pieniądze Piotr brat iego bez wiado-
Przed urzędem burmistrzowskim y ra- • mości iego brał, aby też sam żydowi 

dzieckim w mieście króla iego mości j zapłacił. N a które słowa Piotra Phii i-
Brzeskim żałował opatrzny Litman J a - į powicza replikę daiąc powiedział, że ua-
kubowicz — żyd Brzeski na panów Pio- j ten czas spoinie rzemiosło robili o ie-
tra у Iwana Philipowiczów — mieszczan dnym chlebie у w iednym domu mie-
Brzeskich, o dług na gołe rzeczenia sło- szkali , maiętności nabywal i , wszelkie 
wa winno zostały, złotych sto dwadzie- ciężary miesekie ponosili, spoinie też у 
ścia, do którego długu Piotr Philipowicz długi pożyczane płacić powinni. My 
znał się, a Iwan Philipowicz mienił, że urząd przychyliwszy się do prawa po-
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spolitego, w zakonie o spólnym towa
rzystwie na liście 445 opisanym, ponie
waż spoinie maiętności nabywali, spoinie 
też у długi znosić powinni, nakazuiemy 
Piotrowi у Iwanowi Philipowiczom ten 

dług złotych sto dwadzieścia spoinie ży
dowi Litmanowi za niedziel dwanaście 
od daty tego dekretu zapłacić у dosyć 
uczynić. C o iest do xiąg zapisano. 

1639 r. 
Изъ книги за І637—1642 годы, стр. 471. 

66. Дарственная запись Брестскаго магистрата крестьянину Ивану Сѳледцу и 
его дѣтямъ на пожизненное владѣніе третьего частью уволоки земли въ селѣ 

Козловичахъ. 

Брестскій магистратъ въ кндахъ увеличенія 
ратушныхъ нрестьянъ, настоящимъ постановле-
ніемъ отдаетъ въ пожизненное владѣніе Ѵз уво

локи въ ратушномъ селеніи Козловичахъ кресть
янскому семейству Ивана Селедца. 

Actum in civitate Brestensi m. d. 
Lithuaniae, die 1 rnensis Septembris, an
no Domini 1639. 

My burmistrze y rayce miasta króla 
iego mości Brześcia Litewskiego. 

Czynimy wiadomo tym listem daniny 
naszey, komuby o tem wiedzieć należa
ło, iż my będąc w zupełnym zgromadze
niu wszyscy spoinie, zezwoliwszy się, 
rozmnażaiąc poddanych ratuszuych mies
kich Brzeskich za pokazaniem daniny 
starey burmistrzowskiey y radzieckiey, 
dnia czwartego miesiąc.i Septembra w 
dacie roku tysiąc pięćset dziewiędziesiąt 
ósmego Naści Denisowey Truchonowiczo-
wey у dzieciom iey włoki ziemi we wsi 
Kozłowiczach do żywota daney, którey 
iuż z tego świata tak Denisowa, iako у 
potomkowie iey Marcin, Audisz y Ohapa, 
tak żo у Hr ic , syn Truchonowiczowey 
pierwszego małżeństwa z tego świata 
zeszli, którą tę włókę ziemi przezywa
jącą Bieniaszewską, poddani mieysci K o -
złowci przez czas niemały swowolnie 

trzymali, nie maiąc na to żadnego pra
wa, iakoż w roku teraznieyszym tysiąc 
sześćset trzydziestym dziewiątym, gdy 
potomkowie Audisza Truchonowicza F ie -
dia у Owdosia z małżonkami swemi Chwe-
diną у Chwedkiem Nakreykiem pozywali 
o trzecią część włoki Jwana Seledca, 
który także z małżonką swą Marusza 
Hricewiczową przypisują sobie dziedzi
ctwo przynależące; i gdy, za okazaniem 
prawa dożywotnego w dacie zwysz mia
nowanego, odsądzeni są wszyscy dekre
tem tey włoki, niesłusznie trzymaiący 
od dziedzictwa wiekuistego, iednak uwa-
żaiąc daniny przodków naszych, iako 
przedtym dożywomemi daninami, włok 
we wsi Kozłowiczach rozdawali, у my 
tymże sposobem rozmnażaiąc poddanych 
miesekich, aby się obficie pomnażali y v 
roszerzali, ku ozdobie у większemu po
żytkowi prowentów miasta Brzeskiego, 
daliśmy trzecią część włoki we wsi K o 
złowiczach leżącey, ob miedzę Fediny, 
a z drugiey strony od młynarza krainy w 



— 3 3 4 
sielidbie, w ogrodach, w polach, łąkach, 
lasach у we wszystkiey dzierżawie Iwa
nowi Seledcowi у synom iego Sienkowi 
у Philipowi Seledcom do żywotów ich, 
którey to trzsciey części włoki, maią spo-
koynie trzymać у używać przez żadney 

przeszkody^ z którey to trzeciey części 
włoki czynszu do skrzynki mieskiey co 
rok po groszey czterdziestu lith. płacić 
maia, także pańszczyznę у wszelaką 
powinność pełnić maią. Pisań w Brześ
ciu, dnia piątego Septembra, anno 1639. 

1639 г. 
Изъ книги за 1637—1642 г., стр. 485. 

67. Протест* крестьянина Капдуника противъ Брестскаго ландвойта Ивана 
Курьяновича. 

Крестьянинъ Капдуникъ приноситъ магистрат
скому суду жадобу на Брестскаго ландвойта въ 
томъ, что этотъ послѣдній производить разсдѣ-
дованіе по его дѣлу незаконно, не допустилъ къ 
разбирательству ни защитниковъ, ни лавины и 

составилъ постановленіе въ интересахъ против
ной стороны. Дѣло крестьянина начато было по 
поводу нашествія на его домъ скорнячки Яро-
шовой. 

Actum in civitate Brestensi m. d. Lith. , 
die 7 mensis Octobris, anno Domini 1639. 

Przed urzędem burmistrzowskim y ra
dzieckim, wmieście króla iego mści Brze
skim, na zwykłym miescu sądowym, sta
nąwszy oblicznie p. Kazimierz Brzezicki, 
podał protestatią na piśmie imieniem S ta 
nisława Kapłunika у małżonki iego M a 
ruszy ku zapisaniu do xiąg miesckich 
Brzeskich, pisaną w te słowa: 

Mnie wielce łaskawy panie urzędzie 
radziecki miasta iego król. mości Brze
ścia! J a Stanisław Kapłunik, ia Marusza 
Kapłuniczka, małżonkowie у mieszczanie 
Brześci, sołeniter świadczemy, a prawie 
z wielkim żaliem protestuiemy się na
przeciwko sławetnemu Janowi Kurianowi-
czowi— lantwoytowi o to, iż my, maiąc 
w sądzie iego sprawę swoię z Jaroszową 
kusznierzką у mężem iey o nayście domu, 
zdespektowanie у o pochwałki na zdro
wie, s których pochwałek iey Pan Bóg 

j mi s tego świata dziecię wziął, iako szy
rzey protestacya w tym uczyniona w. p. 
lantwoytu szyrzey w sobie świadczy, w 
którey to sprawie tak wielkiey, gdy ple-
nipotentowie nasze przed sądem iego sta
wali у tych pochwałek inquisitia różnych 
у zacnych osób dowodzić chcieli, według 
biegu pewnego, on nic nie pomniąc na 
prawo pospolite, ani onego słuchaiąc, onym 
takowych dilacyi ad convincendum tey 
Jaroszowey nie pozwalał у urzędu ławi
ce swoiey zsyłać nie chcia ł , ani na tę 
sprawę według domówienia się plenipo
tentów naszych zupełney ławicę obsyłał, 
ale sua privata authoritate one samowtór 
tak wielką sprawę sądzić chciał, iakoż 
sądził y dekretą bez strony powodowey 
wydawał , faworuiąc stronie pozwaney, 
którą wiecznemi czasy absentibus actori-
bus wolną uczynił tey sprawie bez ża
dnych kontrowersyi obudwu stron. A gdy 
o takim dekrecie dowiedzieliśmy s ię . na 
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który termin, ani nas zapozywano, ale 
bez pozwu dekret uczyniono; zaraześmy 
protestatią de male obteńto decreto tego 
wolności tamże przed sądem iego uczyni
liśmy, do którey. pozwawszy, gdy male 
obtenti plenipotentowie nasi znosić chcieli 
ten dekret, a pan landwoyt, zniektóremi 
ławnikami swemi on approbuiąc, contro-
wertować nie dopuścił, alie у owszem na 
większą wzgardę prawa pospolitego, tak
że у wielką szkodę strony powodowey 
plenipotenta naszego szlachetnego K a z i 
mierza Brzezińskiego Grzymałę vi et vio-
lenter odpędził od sądu, winę one mu nie-
zwyczayną płacić kazał; od którey spra
wy у aprobaty tego dekretu gdy plenipo
tent nasz appellował, także od płacenia 
winy niesłuszney od wielmożnego iego mość 
pana woytaBrzeskiego, iako sędziego wys-
szego prawa magdeburskiego, onemu ta-
kowey appellatii nie dopuściwszy, ale у 
owszem, na większy contempt plenipoten
ta naszego, onego od sądów precz odegnał, 

zakazuiąc mu privata authoritate sua w 
sądzie swoim spraw więcey nie odprawo-
wać, o co szyrsza protestatią plenipoten
ta naszego w grodzie Brzeskim uczynio
na szyrzey będzie świadczyła; o co wszyst
ko tak o privatne sądzenie w tey spra
wie, iako też niedopuszczenie dilacyi у 
niezesłanie ławicy na inquisitia, iako 
też o uwolnienie bez aktorów у pozwu 
onych, tak też o niedopuszczenie appella-
cyi, iako też o odegnanie plenipotenta od 
sprawy, iterum atque iterum protestuie-
my się, obiecuiąc się o to wszystko pra
wnie z panem lantwoytem czynić, gdzie 
prawo drogę ukaże, która protestacya pro
simy aby do xiąg zapisana była. U tey 
protestacyi podpis ręki tymi słowy: K a 
zimierz Brzeznicki imieniem Stanisława 
Kapłunika у małżonki iego. Która to ta
kowa protestacya za oczewistym poda
niem osoby wysz mianowaney do xiąg 
miesckich Brzeskich iest zapisana. 

1639 r. 

Изъ книги з;і 1G37—1042 годы, стр. 492. 

68. Заявленіѳ Копысьскаго мѣщанина Андрея Корнидовича противъ жида Зель-
мана Шмойловича. 

Копысьскій иѣщаиинъ приносить въ магис
тратски судъ нротестацію на Брестскаго жида 
Шмойдовича въ томъ, что онъ не только не 
исподняетъ свопхъ обязательства не смотря на 
упомина.іьный листъ короля, но еще угрожаетъ 

ему побоями; посему Андрей Корнпловичъ за-
являетъ, что если съ нимъ и случится какое 
набудь несчастіе, то виною онаго будетъ вы-
шепоыянутый жидъ. 

Idem die 18 mensis Octobris 1639. 
Przed urzędem burmistrowskim у ra

dzieckim w mieście króla iego mości 
Brzeskim, na zwykłym miescu sądowym, 
postanowiwszy sic oblicznie uczciwy pan 

Andrzey Korniłowicz — mieszczanin K o 
py sky, podał protestatią swą na piśmie 
w sprawie niżey mianowaney у ku za
pisaniu do xiąg miesckich Brzeskich po-
podał, pisaną w te słowa: 
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«Моу łaskawy panie urzędzie bur-
mistrzowsky Brzesky! J a Jędrzey Kor- j 
niłowicz—mieszczanin Kopy ski, opowia
dam się wmość urzędowi y protestuię na 
żyda Brzeskiego Zelmana Szmuyłowicza 
szkolnika, o to, yż roku teraźnieyszego 
1639, miesiąca Oktobra siedmnastego dnia, 
gdym przy podaniu mandatów у listu 
iego królewskiey mośc i , pana naszego 
miłościwego, upominalnego im żydom 
pewnym osobom w sprawie moiey z ni
mi o dług pewny у o wyswobodzenie 
żyda z więzienia fortelnie ku szkodzie 
moiey, osobą moią przy generale woie-
wodztwa Brzesckiego był, ten pomienio
ny Ze lman , naprzód nieuważywszy у 
nieuszanowawszy zwierzchności iego kró
lewskiey mości , pana naszego* miłości
wego , przeciwko listu iego królewskiey 
mości у mandatom słowami nieprzy-
śtoynemi targnoł się y liekce powa
żywszy, a potym у mnie , będąc snać | 

zdawna nieprzyiacielem, słowami nie-
utściwemi y moyey potściwości у sła
wie nienależącemi, zelżył у połaiał у 
ieszcze .snać maiąc zamysł fortelnie o 
zdrowie moie starać s i ę , a ile widząc 
mnie iuż gotowego w drogę w tey spra
wie za mandatami, gdy iuż według l i 
stu iego królewskiey mości upominaią-
cego dosyć nie uczyni ł , iawnie przed 
wieią ludzi odpowiedź у pochwałkę na 
zdrowie moie uczynił , у ieśliby mnie 
gdziekolwiek co potkało , tedy s przy
czyny by toj iego stać miało , gdyż wi
dzę, yż się różnemi sposobami gwoli tey 
sprawie, yż z nimi m a m , na zdrowie 
moie usadzili, o co chcąc z nimi in foro 
fori u należnego prawa mówić у o tę 
pochwałkę sprawiedliwości dowodzić, 
proszę aby to moie opowiadanie do xiąg 
wmości urzędowych było przyięto у za
pisano. Co iesth zapisano. 

1639 г. 
Изъ книги за 1637—1642 годъ, стр. 485—489. 

69. Протеста Копысьскаго мѣщанина Андрея Корняловича противъ намест
ника Брестскаго замка Сосновскаго. 

Копысьскій иѣщанинъ Андрей Корниловачъjтворенін его нрстеизій, не только не принялъ 
приноситъ въ магистратский судъ жалобу на | его въ расчетъ, но еще не захотѣлъ принимать 
Брестскаго намѣстника въ томъ, что этотъ по-1 въ книги ни его жалобы на жида за ручатель-
слѣдній, по предъявденію Корниловичемъ коро- [ ство, ни посвидѣтельствованія вознаго. 
левскаго листа Брестскимъ жидамъ объ удовле- | 

Actum in civitate Brestensi m. d. L i - I Wasi lem Soroką — burmistrzami, <Łuka-
thvaniae , die 18 mensis Octobris, anno szem Pomarzańskim, Stephanem Rapo-
Domini 1639. wiczem, Jaroszem Soroczycem, Iwanem 

N a urzędzie burmistrzowskim yradziec- Bielkiewiczem — raycami , na zwykłym 
kim, w mieście króla iego mości Brze- miescu sądowym, stanowszy oblicznie ucz-
skim, przed nami Marcinem Kaczyńskim, ci wy pan Andrzey Korniłowicz — mie-
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szczanin Kopyski , podał protestatią, swą 
na piśmie ku zapisaniu do xiąg miesc
kich Brzeskich prawa magdeburskiego, 
pisaną w te słowa: 

«Moy łaskawy panie urzędzie burmi-
strzowsky Brzesky! Jędrzey Korniło-
wicz—mieszczanin K o p y s k i , opowiadam 
się ww. iako urzędowi y protestuię na 
pana Józefa Sosnowskiego— namiestnika 
grodzkiego Brzesckiego , który to gdy 

• po podaniu listu iego królewskiey mości 
kopią z oryginału upominalnego w roku 
teraznieyszym, tysiąc seśćset trzydzie
stym dziewiątym, miesiąca Oktobra siedm-
nastego dnia, pewnym osobom Brzeskim, 
w liście tym iego królewskiey mości upo-
minalnym , tak iako у samą rzecz spe
cyfice wyrażoną, a za nieuczynieniem sa-
tisfactiey mnie według listu iego królew
skiey mości, pana naszego miłościwego, 
za podanie mandatów у czynienia pro-
cessów, za podaną okazyą z żydów przy
szłą, tedy pan namiestnik, snać za fawo
rem, iako processów, tak relatii ienerała 
w tey sprawie moiey z żydami Brzeskie-
mi , przyiąć nie chciał у nie przyiął, za-
czym mi za pokazaniem drogi do należ
nego forum i do zaniesienia tych pro
cessów przyszło , a z pomienionym pa
nem namiestnikiem Brzeskim o to u na
leżnego prawa у o szkody za nieprzy-
ięciem podięte, prawnie czynić nie za
niecham, a teraz proszę, aby moie opo
wiadanie do xiąg urzędowych ww. było 
przyięto у zapisano. U tey protestacyi 
podpis ręki tymi słowy, iako pisać nie-
umieiętnego, za prośbą iego , imieniem 
iego rękę podpisał J a n Alexander Kn ia -
zycky. 

P rzy którey protestacyey tuż stanąw
szy oblicznie ienerał iego królewskiey 
mości woiewodztwa Brzesckiego pan J a n 
Nikodymowicz Bia ły tegoż roku, miesią

ca у dnia zwysz pisanego zeznał rela-
tią swą w sprawie niżey mianowaney у 
ku zapisaniu do xiąg miesckich Brzesc-
kich na piśmie podał, która tak się w so
bie m a : 

J a J a n Nikodymowicz Bia ły — ienerał 
iego królewskiey mości woiewodztwa 
Brzesckiego, zeznawam tym moim rela-
cyinym kwi tem, iż roku teraz idącego 
tysiąc sześćset trzydziestego dziewiąte
go, miesiąca Oktobra siedmnastego' dnia, 
przy stronie szlachcie panu Woyciechu 
Sieleńskim у panu Janie Zabłockim, bę
dący mnie w mieście iego królewskiey 
mości Brzesckim, gdy mieszczanin Kopy-
sky, na ymie pan Andrzey Korniłowicz, 
sprawy swoiey; to iest, list iego królew
skiey mości, pana naszego miłościwego, 
do żydów Brzesckich; osób pewnych w 
tem liście mianowanych, copią z niego 
podawszy im, a gdy w nieuczynieniu sa-
tisfaktiey z nich według listu iego kró
lewskiey mości у do podania mandatów 
przyiść musiało у do prosessów czynie-* 
nia za obelżenie pana Andrzeia Korni ło-
wicza — mieszczanina Kopyskiego przez 
Zelmana szkolnika słowy nieutściwemi 
у za odpowiedzi iegoż na zdrowie tego 
kupca, iawnie tedy te wszystkie proces-
sa, nie wiem z iakich przyczyn iego mość 
pan namiestnik przez mię podawanych 
przyiąć nie chciał у nie p rzy ią ł , tak 
mego przyzwania, iako y suscepty na 
processach uczynić nie chc i a ł , co mie
szczanin Kopyski mną ienerałem świad
czył się. W którey tey sprawie będąc, 
dałem ten móy relacyiny kwit z moią 
pieczęcią y z podpisem ręki mey, także 
za pieczęćmi strony ku zapisaniu do xiąg 
burmistrzowskich Brzesckich. Pisań ro
ku, miesiąca у dnia wyż pisanego. U tey 
relatii przy pieczęciach przyciśnionych 
podpis ręki ienerała, tymi s łowy: J a n 

43 
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Biały—ienerał ręką. Która to takowa 
protestatią także у relacyą ienerała zwysz 
mianowanego oczywiście u sądu przy

zwana у do xiąg miesckich Brzesckich 
prawa magdeburgskiego zapisana. 

1639 r. 

Изъ книги за 1637—1642 г. стр. 497—499. 

70. Заявленіе цеха Брестскихъ православныхъ еа пожниЕовъ противъ проте
ста уніятскаго капитула 

Цехъ саиожнпковъ, по поводу протестаціп по
данной на него Брестскимъ капитуломъ, что онъ 

не исполняетъ своихъ религіозныхъ обязанностей, 
не ходитъ въсвою приходскую церковь, не вно-

ситъ узаконенныхъ пожертвованій,— заявляетъ: 
такъ какъ члены его болі.шею частію исповѣ-
даютъ релпгію греческую и не состоятъ въ уніи, 
а по смыслу констптуціи ішъ вольно избрать 
свою церковь православную и совершать въ ней 

греческое богосдуженіе, то они и избрали цер
ковь Пресвятой Богородицы, назначенную для 
лицъ религіи греческой королемъ, и исполняютъ 
относительно ея всѣ релпгіозныя требованія; под
чиняться же уніц не хотятъ. А что касается до 
пожертвованій на уніятскія церкви, то хотя по 
С Н Х Ъ П О р Ъ ОНИ И Х Ъ И ВНОСИЛНд по вносили по 
своей доброй водѣ, а не по принуждению u думаютъ 
что приказать пмъ этого, капптулъ не можетъ. 

- Actum in civitate Brestensi m. d. Li th . 
die 28 mensis Octobris, anno Domini 1639. 

Przed urzędem burmistrzowskim у ra
dzieckim w mieście króla iego mości 
Br zeskim, na zwykłym mieyscu sądowym 
stanąwszy oblicznie utściwy pan Hreho-
ry Hrehorowicz—cechmistrz szewiecki у 
garbarski religii Greckiey у przy nim Pa 
weł Micuta—brat tegoż cechu, reprote
statią na piśmie, sami od siebie у imie
niem wszystkiego cechu szwieckiego у 
garbarskiego nieuniiatów, ku zapisaniu 
do xiąg mieskich Brzeskich na piśmie 
podali, pisaną w te słowa: 

Sławetny magistracie miasta króla ie
go mości Brześcia Litewskiego! J a Hre-
hory Hrehorowicz— cechmistrz cechu sze-
wieckiego у garbarskiego, ze wszystką 
bracią cechową starszą y mJodczą, mie
szczanie króla iego mości pana naszego 
miłościwego, z miasta Brzeskiego religii 
Greckiey nieuniiaci, wziąwszy my wia-t 

domcść pewną z xiąg waszmościów bur
mistrzowskich Brzeskich o uczynieniu 
niesłuszney protestacyi od oyca Piotra 
Rogoźnieckiego—protopopy Brzeskiego у 
od wszystkiey kapituły Brzeskiey unia-
tów o nieposłuszeństwo ich miłościom 
stałe; w tey materyi, iakobyśuiy według 
praw przywileiów do nayiaśnieyszych 
świętey pamięci ichmościów królów Pol
skich, panów naszych miłościwych, cecho
wi naszemu nadanych, w wielki pią
tek, w sobotę у w niedzielę wielkanocną 
z świecami brackimi sami osobami swe
mi chodzić w processyi nie chcieli, tak
że у w lichtarze wiszące do cerkwi ka -
tedralney murowaney у kanich i< do gro
bu Pańskiego nie dali, mieniąc nas być 
swawolnikami y uniey nieposłnsznemi, 
o czem szyrzey w pretestacyi niesłuszney 
kapitulney opisuie; w czym my wiado
mości zasiągszy, przeciwko wszystkiey 
kapitule Brzeskiey reprotestuiemy się w 
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ten sposób: iż oycowie w kapitule Brzes-
kiey będące, nie poglądaiąc nic między 
unitami a nieuniatami na convocatii, tak
że na szczęśliwey elektii iego królewskiey 
mości pana naszego miłościwego, na po-
kóy 'zawar ty , gdzie deklaracyą oznaczo
ną na obiedwie strony, że każdemu wol
no, . niechcącemu być w unii, referować 
się do pasterza sobie należącego,nie uni
ta, co we wszystkich diecesiach tak w 
koronie Polskiey, iako у w. x . L i t . , ma 
się rozumieć, bez wszelakiey prepeditiey 
iednego od drugiego, którą de к lara cią у 
wszystkie punkta potym w roku tysiąc 
sześćsetnym trzydziestym trzecim, przez 
iego królewską mość, pana naszego miłoś-
ciwego,przywileiem iego królewskiey moś
ci approbowane, z konsensem wszystkiey 
rzeczy-pospolitey oboyga narodów,w mia
stach у miasteczkach iego królewskiey 
mości, nam ludziom religiei Greckiey, 
niebędącym w unii, po iedney cerkwie 
dla odprawowania w nich nabożeństwa 
pozwolić raczył, między innemi miasty 
у w Brześciu Litewskim nam odpra
wowania nabożeństwa, w dobrach iego 
królewskiey mości stoiącą, Narodzenia 
Nayświętszey Panny Maryi dać raczył, 
у przez dworzanina iego królewskiey mo
ści, pana naszego miłościwego, nam w 
possesią podana iest. Którą cerkiew my 
z łaski i . k. mości w possesyi maiąc na- ; 

bożeństwa zażywamy, a kapituła Brzeska 
woli i . k . mości pana naszego miłościwe
go у rzeczy-pospolitey punktów, na szczę
śliwey elekcii i. k. mości postanowio

nym dyplomy i. k . mości y constitutiey 
seymowey sprzeciwiaiąc się, nie słuszną 
protestacię do xiąg waszmościów wnieśli, 
nie oglądaiąc się na zaręki sto tysięcy 
kop groszy litewskich na skarb i . k. moś
ci у rzeczy-pospolitey, na każdego tako
wego, któreby decyzią i . k. mości wzru
szał y przynagabanie iakie czynił ludziom 
w unii niebędącym. W c z y m wszystkim 
zachowuiąc sobie z kapitułą Brzeską wol
ne prawo u sądu należnego, a na ten 
czas na ichmościów protestatią takową 
sprawę daiemy, że kamchi u nas nie pro
sili, którey lubośmy nie powinni dawać, 
iednak na zastawę wygodziliśmy, ' tak 
też dwie świece, pod wagą po półkamie-
niu wosku w każdey świece, względem 
niektórych uniatów w naszym cechu bę
dących co rok daiemy. Wyc iągać na nas 
więcey niepowinni, ieno to, co z dobrey 
woli naszey daiemy. To wszystko z do
brey woli czynimy, a nie z przymusu у 
nie z żadney powinności uprzywileiowa-
ney strony, processii nigdziey, tylko w 
dzisieyszey swoiey w cerkwi тііешііас-
kiey odprawuiemy, za czym nie maiąc 
do nas żadnego przystępu protestacią 
czynić, turbacią zadawać ważą się, re-
protestuiemy się, że nie my, ale kapituła 
Brzeska pokóy wzrusza. C o wszystko 
czasu prawa chcąc prawnie rozprawić się 
у we wszystkim usprawiedliwić się, tę 
reprotestatią naszą dla czasu przyszłego 
zanosimy у prosimy, aby do xiąg wasz
mościów zapisana była, co iest do xiąg 
mieskich prawa magdeburskiego zapisano. 

43* 
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1639 г. 
Изъ КНИГИ за 1623—1627 ГОДЫ, стр. 525—527. 

71. Королевское опредѣленіе по дѣлу Орловскаго мѣщанина Петр \ Язвинска-
го съ дандвойтомъ Иваномъ Курьяновичемъ. 

Орловскій .мѣщанинъ Язвинскій внесъ въ ко
ролевски! судъ апелляцию на декретъ Брестскаго 
магистрата по сдѣдующему дѣлу: у Язвпнскаго 
была украдена лошадь; воръ былъ пойманъ въ 
Брестѣ; но ландвойтъ посадилъ его не въ свою 
тюрьму, а въ замковую, откуда воръ ушедъ. • 
По поводу этой лошади Язвпнскій два раза ѣ з - 1 
дидъ въ Бресть и обратно, вслѣдствіе чего по- Į 

Władys ław I V , z łaski Bożey, król pol
ski etc. Oznaymuiemy ninieym listem 
naszym wszem wobec y komu to wiedzieć j 
należy; iż przytoczyła się do nas у sądu; 
naszego, za apellatią od rządu radziec
kiego Brzeskiego założoną sprawa у ac-
tia między utściwym Piotrem Jazwiń -
skim—mieszczaninem Orlenskim,actorem, 
a sławetnym Janem Kurianowiczem—mie-
tzczaninem a lantwoytem Brzeskim, po-, 
zwanym o niesłuszne pograbienie kiaczy 
gniadey, za którym grabieżem у za przy-
iazdem dwoiakim^z Orla do Brześcia, tak
że za nierobieniem rzemiosła przez kilka 
niedziel у za nakłady prawne, szkody | 
na złotych sto sobie stałe mianował, w 
którey sprawie gdy pomieniony pozwany 
Sprawuiąc się, iż klacze pomienioną wzglę
dem winy złodzieyskiey, gdy szkodnika 
swego, który mu był konia wywiódł, w 
Brześciu pościągnowszy nie.do więzienia 
lantwoytowskiego, iako był powinien, ale 
do zamku osadził, z którego więzienia po-
tym ten szkodnik bez żadnego karania 
uszedł, słusznie go grabił, udawał у po
tem tęż klacze grabieżnąactorowi wracał. 

Urząd pomieniony mieyski z contrower-

несъ убыт и. Магистратъ постановилъ: лошадь 
возвратить Язвинскому, предоставивши при этомъ 
право розыскпвать вора; съ ландвойта взыскать 
убытки въ 100 злотыьъ, но посдѣ присяги Яз -
винскаго. Король оставилъ въ силѣ постановле-
ніе магистрата, измѣнившп только одинъ пунктъ, 
именно: взыскать съ ландвойта 70 злотыхъ безъ 
присяги. 

syi stron pomienionych to upatrzywszy, 
ponieważ się to iaśnie pokazało, że pozwa
ny Iantwoyt niewinnie grabież uczynił, 
któremu żadna wina od tego, komu ko
nia ukradziono nie przychodziła, tę kla
cze bez sowitości wrócić nakazał, a na 
szkodach podiętych wedługprotestacyi opi-
saney pozwanemu przysięgę uznał, a po 
przysiędze złotych sto na pozwanym K u -
ryanowiczu y na maiętności iego, actoro-
wi przysądził: a strony złodzieia, ponie
waż nie z przyczyny Kurianowicza у nie 
z więzienia lantwoytowskiego nci'ekł,one-
go pozwanego wolnym uczynił , wolne 
iednak prawo actorowi do złodzieia,gdzie-
by go pościągnąć mógł zachował. Od któ
rego dekretu pomieniony pozwany wzglę
dem nakazania złotych sta o szkody za 
przysięgą aktorową do nas у sądu nasze
go apellował, iako o tym postępek spra
wy tey szyrzey w sobie zawiera. N a ro
ku tedy dzisieyszym, z tey apellatii przy-
padaiącym у dotąd się kończącym, gdy 
strony pomienione, powodowa przez szla
chetnego Stanisława Skorczyńskiego a po
zwana przez szlachetnego Marcina Swie-
rzyńskiego umocowanych swoich przed 
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sądem naszym stanęli у tego roku pilno
wali; My przez pany rady y urzędniki 
nasze na sądy assesorskie, od nas wysa
dzone, controwersyi stron pomienionych 
wysłuchawszy у one dobrze zrozumiaw
szy, ponieważ pomieniony pozwany lant-
woyt Brzeski w kontrowersyą in negotio 
principal! przed urzędem miesckim Brze
skim wdał się, przeto dekret pomienio
nego urzędu miesckiego Brzeskiego z tą 
melioratią naszą, aby nie złotych sto, alie 
tylko złotych siedmdziesiąt polskich bez 
przysięgi iednak aktorowey pozwany za
płacił, umocnić у utwierdzić umyśliliśmy 
iakoż umacniamy у utwierdzamy. Jednak 
aby na potym urząd burmistrzowski Brze
ski lantwoyta Brzeskiego, ani lantwoyt 
osób urzędowych radzieckich przed sądy 
swoie nie evocovali, ale się in toto we
dług plebiscitu Wileńskiego zachowali, na-
kazuiemy mocą ninieyszego dekretu nasze

go, na którego wykonanie odsyłamy spra
wę teraźnieyszą do urzędu miesckiego 
Brzesckiego na roku, gdy strona stronę po-
wyściu niedziel czterech do tego przy po
zwie zawitym; na co dla lepszey wiary 
pieczęć nasza wielkiego xiestwa Litewskie
go iest przyciśniona. D a n w Warszawie , 
we środę przed świętem świętey Katarzy
ny panny y męczeniczki naybliższą roku 
Pańskiego tysiąc sześćset trzydziestego 
dziewiątego, panowania królestw naszych 
siódmego, a szwedzkiego szóstego roku. 
U tego dekretu iego kr. mści, pana na
szego miłościwego, pieczęć przyciśniona 
wielka wielkiego xiestwa Litewskiego, a 
podpis ręki temi słowy: Albricht Stani
sław Radziwił—kanclerz, także podpis rę
ki pisarza assesorskiego: correxit Gostin-
ski. Który-to takowy dekret iego kr. mo
ści iest do xiąg miesckich Brzeskich wpi
sany. 

1639 r. 

Изъ квигн за 1637—1642 годы, стр. S09—510 

72. Жалоба Брестскихъ мѣщанъ Адама Козловскаго и Ивана Букріевича на 
ландвойта Ивана Курьяновича и писаря Николая Раповича.. 

Поименованные въ этомъ документѣ мѣщане 
приносятъ въ Магдебурскій судъ жалобу на ланд
войта и писаря въ томъ, что первый изъ нихъ 
по пріѣздѣ изъ Варшавы нападъ на нихъ, по 
сѣдѣвшихъ уже въ судебныхъ дѣлахъ, и выгналъ 
изъ засѣданія въ присутсткіп мѣщанъ, шляхты 

и жидовъ, обозвавши бунтовщиками; а вто
рой—при выходѣ ихъ подтвердилъ, что такая 
росправа ожидаетъ еще и другихъ бунтовщиковъ. 
Желая судиться съ ландвойтомъ и писаремъ за 
такое оскорбленіе, они и подали настоящую про
тестами) для внесенія въ актовыя книги. 

Die 10 mensis Decembris a. D . 1639, 
Przed urzędem burmistrzowskim у ra

dzieckim w mieście króla iego mości 
Brzeskim, na zwykłym miescu sądowym 
stanowszy oblicznie sławni panowie Adam 
Kozłowski , Iwan Bukriewicz — ławnicy 

miasta Brzeskiego, protestatią swą na 
piśmie ku zapisaniu do xiag miesckich 
Brzesckich podali, pisaną w te słowa: 

Móy łaskawy panie urzędzie burmi
strzowski Brześcki! J a Adam Kozłowski , 
a ia ' Iwan Bukriewicz, ławnicy y mie-



szczanie miasta króla iego mości Brze
ścia Litewskiego, z wielkim żalem na
szym obciążliwie uskarżamy się y pro-
testuiem mści, iako urzędowi, na pana 
Jana Kurianowicza—łantwoyta y na pa
na Mikołaia Rapowicza—pisarza łant-
woytowskiego, także y na pana Ste
phana Kamieńskiego, którzy ci panowie i 
przypomniawszy boiaźni Bożey y srogo-
ści win w sprawie pospolitym na takich 
opisanych, śmieli у ważyli się roku 1639, 
miesięca Decembra dnia wtórego, przy
jechawszy z Warszawy, maiąc z daw
nych czasów złe zamysły swe, których 
zwykli czynić, nas potściwych ludzi na 
urzędzie ławniczym wiek swóy przewiod-
szy nie mały podczas lat siwych na-
szżch, zuchwalstwa swego chcąc nas do 
obidy ubogich ludzi mieszczan Brzeskich 
przez wszelakiey przyczyny у winy na
szey nas przy zgromadzeniu ludzi, tak 
mieszczan, iako'y szlachty у żydów, na 
tenczas będących, przy odprawowaniu 
spraw śmieli у ważyli się nas z miey
sca ławniczego rugować, iakoż rugowali 

у degradowali y z domu sądowego wy-
niść precz kazali, mówiąc, iż «wy z na
mi, buntownicy, siedzieć na urzędzie ła
wniczym niegodni*, gdzie nam ze wsty
dem y z wielką hańbą ustąpić przyszło 
z domu sądowego, wołaiąc za nami pan 
Mikołay Rapowicz, gdyż to nie iednego 
z was buntownicy będzie z urzędów de
gradowanie. O którą zniewagę у żal nasz 
chcąc z każdym z nich tak z panem J a 
nem Kurianowiczem—lantwoytem,. także 
z panem Mikołaiem Rapowiczem — pisa
rzem łantwoytowskim y z panem Ste-
phanem Kamieńskim u każdego sądu у 
prawa, gdzie nam prawo drogę ukaże, 
prawnie czynić nie zamieszkamy, a te
raz prosim wmści, iako urzędu, aby ta 
nasza żałosna protestatią do xiąg waści 
burmistrzowskich Brzeskich przyięta у 
zapisana była. — U tey protestacyi pod
pis rąk tymi słowy: Adam Kozłowski 
ręką swą, Иванъ Букріевичъ рукою. 
Która takowa protestatią oczewiście do 
sądu podana у do xiąg miesckich Brzes-
ckich iest zapisaną. 

1639 r. 
Изъ КИНГИ за 1637—1642 г. стр. 509—510. 

73. Опрѳдѣлѳніѳ по дѣлу Семена Боровиковича съ Брестскимъ цехомъ скор
няковъ о безчестіи. 

Мѣщанинъ Боровпковичъ внесъ въ магистрат
с к и судъ жалобу на цехъ скорняковъ, по по
воду незаконнаго пскдюченія его изъ цеха. В о 
времѣ судебныхъ преній скорнику заявили, что 
они исключили его изъ своей среды за убійство 
Ильи Ошомковича и непослушаніе цеху. Въ 
свою очередь Боровиковичъ представилъ пись
менное удостовѣреніѳ жены Ошомковича и сы
на, что въ смерти его онъ неповиненъ. Скор- i 
няки не могли доказать виновности исключен-1 

Actum in civitate Brestensi m. d. Lith-
vaniae, die 10 mensis Januarii, anno Do
mini 1640. 

наго. Судъ прпговорилъ: снять съ Боровико
вича обвиненіе и возвратить ему принадлежащее 

j достоинство и честь; за непослушаніе цеху су
дить его цеховымъ судомъ съ правомъ апелла-
ціи млгистрату; обоюдныя претензіи считать 
поконченными, предоставивши при этомъ право 
недовольной сторонѣ подать апелляцію въ коро-
левскій судъ, по истеченіи 4-хъ недвль—въВиль-
нѣ и 8-ми недѣль—въ Коронѣ. 

Na urzędzie burmistrzowskim у ra
dzieckim w mieście iego krółewskiey mo
ści Brzeskim. Przed nami Marcinem Ka-
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czyńskim, Wasilem Soroką—burmistrza
mi, Wacławem Barczewskim, Łukaszem 
Pomarzańskim , Janem Jędrzeiewskim, 
Stephanem Rapowiczem, Iwanem Biel-
kiewiczem, Jaroszem Soroczycem— ray
cami, gdy sprawa przypadła ku sądze
niu utściwego Siemiona Borowikowicza 
z Prokopem Jarmoszewiczem—cechmi-
strzami cechu kusznierskiego у ze wszyst
k ą bracią starszą у młodszą kusznier-
ską— mieszczany Brzeskimi, tedy obie-
dwie stronie w urzędu stanowili się. J a 
koż strona powodowa Siemion Borowi-
kowicz, dowiodszy pozwu przez sługę 
urzędowego Krzysztofa Gromackiego, słu
sznie podanego, żałował przez przyia-
ciela swego pana Iwana Bukreiewicza, 
bywszego cechmistrza kusznierskiego, na 
pomienionych cechmistrzów kusznierskich 
у wszystek cech, o to, iż oni w roku 
teraznieyszym tysiąc sześćset czterdzie
stym, przywodząc Siemiona Borowikowi
cza do wielkiey zguby у szkody, nie 
będąc żadnemi actorami, nie wiedzieć z 
iakich przyczyn sami swawolnie, nie 
przekonawszy prawem, zakazali rzemio
sła kusznierskiego robić, nie maiąc tego 
w wielkierzu cechowym, aby rękę rze
miosła składać mieli: a co większa, za
dali w cech niegodność, iakoby niego
dzien był siedzieć w cechu, w czym; 
wielki żal у szkodę ponosząc, żądał 
sprawiedliwości. A strona pozwana, pa
nowie cechmistrze, znali się do tego, że 
posyłali dwu braci w dom do Borowi
kowicza zakazuiąc, aby rzemiosła robić 
nie ważył s i ę , a to z tych miar niego
dnym go uczyni l i , że Nikołaia Oszom-
czyka zabił, domawiaiąc s i ę , aby cech 
przeiednał. A strona powodowa Siemion 
Borowikowicz, ukazuiąc niewinność swo
ie, pokładał kwitatią w dacie roku ty
siąc sześćset trzydziestego dziewiątego, 
miesiąca Decembra trzydziestego dnia, 

od Sołómiy Chowrucianki Stephanowey 
Oszomkowey у syna iey Heliasza Oszom-
kowicza z pieczęćmi y z podpisami rąk 
ludzi zacnych, to iest iego mość pana 
Jerzego Woynowskiego— starosty Nepel-
skiego y Klenickiego, a sługą wie^ ioż-
ney paniey iey mość paniey HelżbietyPod-
bereskiey, bywszey paniey Dorohostay-
skiey, a teraźnieyszey paniey Teodory 
hrabiney s Tarnowa— stai'osciney Ż y ż -
morskiey y Rzepickiey, także s podpi
sem ręki iego mość pana Józefa Sosnow
skiego — namiestnika zamku Brzeskiego 
y iego mość pana Mikołaia Jarockiego 
у innych pieczętarzów, ludzi zacnych у 
wiary godnych, którą to kwitatią pomie-
niona SołomiaOszomkowa z synem swym 
przerzeczonego Siemiona Borowikowicza, 
iako człowieka niewinnego od tego 
uczyku wezwała. A okazawszy strona 
powodowa słuszną kwitatią wskazania 
szkód za niewinną turbatią у przywró
cenia utściwości domawiała się. A po
zwany cech kusznierski, przez pana J a 
na Rodkiewicza y Jędrzeia Daniłowicza 
Lu lkę , widząc kwitatią okazaną, w dal
szym postępku prawnym dilacyi na przy-
iaciela brali do dnia czternastego Janua
ry! do soboty. Urząd dilacyę użyczył . 
N a terminie przypadłym względem spraw 
miesckich sądy nie odprawowały się. 
Za tym panowie cechmistrze kusznierzów 
w teyże sprawie przypozwali Siemiona 
Borowikowicza takoż dnia dwudziestego 
Januaryi , w tymże roku tysiąc sześćset 
czterdziestym obiedwie stronie oczewi-
ście stanowili się у controwersye swoie 
pierwsze u sądu powtarzali, a potym pa
nowie cechmistrze kusznierzsci, nie ma
iąc żadnego dowodu na to, aby miał być 
niegodnym człowiekiem, odstąpili żałoby 
swey; tylko o nieposłuszeństwo cecho
we у o szkody na Siemiona Borowiko
wicza, który na kilku schadzkach ce-
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chowych nie był, żałowali, y iako z 
sprzeciwnego sprawiedliwości żądali. My 
urząd w sprawia Siemiona Borowikowi-
cza z cechmistrzami kusznierzskiemi у 
ze wszystką bracią starszą у młodszą, 
tegoż cechu kusznierskiego Brzesckiego, 
o zadanie nieutściwości, iakoby niego
dzien być bratem cechowym у o zabro
nienie rzemiosła robić, a to względem, 
iakoby zabicia Oszomkowicza; którey 
sprawie ponieważ strona pozwana cech
mistrze z bracią zadawszy nie dewodzili 
y, na dowodzie ustali, a obwiniony B o -
rowikowicz sprawuiąc się ukazał kwita-
tią od Sołomiey Chawrucianki Oszomko-
wey у syna iey Iliasza Oszomkowicza 
słuszną, że był niewinien obżałowany; 
z tych przyczyn przychilaiąc się do tey-
że kwitacii pomienionego Siemiona B o -
rowikowicza przy utściwości y dobrey 
s s a w i e zostawuiemy, który będąc bratem 
cechowym, ma rzemiosła kusznierskiego 
zażywać, a żaden mu napotym, tak pa
nowie cechmistrze, iako у bracia nagany 
czynić nie maią, pod zaręką na ratusz 
Brzescki kop pięciu litewskich. A stro
ny nieposłuszeństwa cechowego odsyła
my do cechu у panów radziectwa do 
przysłukhania przydaiemy, iednak zosta-
wuiąc wolną apellatią od dekretu cecho
wego do sądu burmistrzowskiego. A szko

dy z obudwu stron dochodzić na sobie 
odcinamy. A panowie cechmistrze z bra-
bią, nie konteniuiąc się tym dekretem, 
apellowali cum toto causae effectu do 
dworu króla iego mości, pana naszego 
miłościwego; urząd apellacyi dopuścił у 
termin obiema stronom stanowić się przed 
sądem iego królewskiey mości, gdzie ie
go królewska mość dworem swym szczę
śliwie bydź raczy, ieśli w Koronie pol-
skiey—za ośm, a ieśli w wielkim x i ę -
stwie Litewskim — za niedziel cztery od 
daty tego dakretu po stworzeniu limita-
cii za przypozwem naznaczyliśmy. A Sie
mion Borowikowicz na wszystek cechże 
w iasney sprawie apellatią podniósł prze
ciwko prawa magdeburskiego, o szkody 
na złotych pułtrzeci sta protestował się. 
A panowie cechmistrze przechwalali się 

į grabić Borowikowicza. Urząd pod apel
latią nic wznawiać nie uznał wegług 
artwkułu w porząpku o postęplm sądo
wym, w części trzeciey opisanego, gdzie 
pisze: apellatią, póki się nie skończy, po
ty w sprawie oney nic niema bydź przez 
sędziego poczytano, ani przez stronę 
wznawiano. Spec. S a x . libr. 2, artic. 12 
a 13 ex iure municipali. artic. 17. K t ó 
ra sprawę, iako się u sądu odorazywała, 
jdo xiąg micysekich Brzesckich iest żapi-
tsana. 

1640 г 

Изъ книги за 1637—1642 Г. стр. 194. 

74. Опредѣленіѳ Брестскаго магистрата по дѣлу между мѣщаниномъ Стани-
славомъ Матисовичѳмъ и шляхтичѳмъ Казімиромъ Брезницкимъ. 

Брестскій мѣщанпнъ Станиславъ Матпсовичъ 
внесъ въ магистратски судъ жалобу иа проку
ратора своего Брезнпчкаго въ томъ, что этотъ 
послѣдній, во время защиты дѣла Ыатисовпча 

о чародѣйетвѣ, потворствовалъ противной сто
рон!). БрезницкШ объяснялъ, что дѣло Матвее
вича не окончилось въ его пользу по випѣ ланд-
войтовскаго суда. Судъ погтановилъ: поучинеиін 



- 345 -

присяги Брезницкимъ, освободить его отъ об-
виненія и иа этомъ считать поконченнымъ са-

Actum in civitate Brestensi m. d. L i th . , 
die 15 mensis Februarii, anno Domini 
1640. 

N a urzędzie burmistrzowskim y radziec
kim w mieście króla iego mości Brzes
kim, przed nami Marcinem Kaczyńskim, 
Wasi lem Soroką—burmistrzami, W a c ł a 
wem Barczewskim, Łukaszem Pomarzań-
skim, Janem Jędrzeiewskim, Stephańem 
Rapowiczem, JwanemBielkiewiczem, J a 
roszem Soroczycem—raycami, gdy spra
wa przypadła ku sądzeniu utściwego Sta
nisława Matysowicza у małżonki iego Ma
ruszy Kapłuniczky, mieszczan Brzeskich, 
z panem Kazimierzem Brzeźnickim—ple
nipotentem, tedy obydwie stronie u sądu 
stanowili się у moc umocowanym swym 
Stanisław Matysowicz у małżonka iego 
panu Michałowi Dębowskiemu, a pan 
Kazimierz Brzeznicky panu Michałowi 
Skołtyckiemu zlecili. Zatym aktor Sta
nisław Matysewicz z małżonką swą, przez 
plenipotenta swego zwysz mianowanego, 
dowiódłszy pozwu przez sługę urzędowe
go Krzysztopha Gromackiego, oczewiście 
panu Brzeznickiemu danego, wywodząc 
z fundamentu sprawę, iako się u sądu 
lantwoytowskiego odprawowała o pocza-
rowauie córki swey przez Jaroszową K u -
sznierzową, o nayscie na dom, o pobicie, 
pomordowanie Maruszki Garbarzowey, 
także odpowiedzi у pochwałki przez ta
kie czary ца zdrowie żony swoiey Ma
ruszki Kapłuniczki , na dowód tego po
kładał protestatią zxiąg lantwoytowskich 
Brzeskich w dacie roku 1639 miesiąca 
Septembra dwudziestego dnia; a okazaw
szy takową protestatią, żałował na pa
na Brzeznickiego o tem, yż on, będąc pro
kuratorem od przerzeczonego Stanisława 

мое дѣло. Матисовичъ подалъ на такое рѣшеніѳ 
апелляцию королю. 

Matysowicza у małżonki iego u sądu woy-
towskiego przeciwko Jaroszowey Kusz-
nierzowey w tey sprawie, iako się zwysz 
opisało, a od tego czasu aż dotąd, co-
by ten mianowany prokurator sprawował 
у w iakich by terminach sprawa stanęła, 
yż wiedzieć nie mogli, pokładali drugą 
protestatią świeżo przed urzędem bur
mistrzowskim w roku teraznieyszym 1640, 
miesiąca Februarii pierwszego dnia, na 
tego Brzeznickiego uczynioną, dowodząc 

,tego, iako w sprawie ich fałszywie у na 
zmowie z stroną przeciwną będąc, po
stępował; biorąc sobie na pomoc pierw
szą aktią, tu u sądu naszego radzieckie
go z nim że stałą, to iest, nawet z na
kazaniem dekretu radzieckiego, wyięcia 
dekretów w tamtey sprawie o czary sta
łych , y z samey pokilkakrotney snbmis-
siey stałey, yż dosyć nie uczynił dekre
towi, pieniądze pobrawszy у do szkód 
nie małych przywiódłszy, nie powymo-
wał , tym samym w iawne podeyrzenie 
podał się, у stronę swą zdradliwie prze-
ciwney stronie przezwyciężyć dopuścił; 
a co większa, na ostatek na dowód więk-
szey zdrady fałszywego prokuratora, na
wet iuż pod czas pierwszey sprawy, przed 
tą zaczętey, zażywaiąc dillacyi, a pra
wie niesłusznych cavilacii obiecuiąc oka
zać, że wiernie służył. Z a czym nie tyl
ko by miał okazać, o czem pierwszy de
kret w sobie szyrzey obmawia, ale po-
ślednieysze postępki z pierwszemi fałsz y-
wemi postępkami złączywszy, wyniósł po
zew na instantią swoią z teyże ławicy 
woytowskiey z pieczęcią ławniczą y z 
podpisem ręki pisarskiey do przyiaciela 
strony żałobliwey po szlachetnego pana 
Michała Dębowskiego y po ich samych, 
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to iest, stronę żałobliwą, którey pierwiey siąca Februarii pierwszego dnia, także 
służył, iuż mimo one zdradę pierwszą, barzo uszczypliwey у potwarzy pełney 
teraz mere następuiąc od tamtey strony 
przeciwney Jaroszowey Kusznierzowey, 
służąc im iakoby w krzywdzie iey o nie-
dowiedzenie czarów, aby sam stanął у 
tę stronę żałobliwą postawił, chcąc ich 
u tegoż sądu, gdzie ich pierwey gnębił 
у fałszywie w sprawie ich postępował, 
do ostatka zagubić у zniszczyć, a od 
sprawy tey zaczętey odstraszyć; czym 
pokazawszy iawną zdradę у wydanie swey 
strony, nie tylko żeby była tamta stro
na za występek swóy według prawa ka
rana, ale iako wzięła strona żałobliwą 
wiadomość od ludzi, że impune albo ra-
czey bez karania Kusznierzową uwolnić 
у prawo przewieść na stronie swoiey do
puścić pozwolił у widząc bezprawie do 
wyższego prawa nie apellował. A oka
zawszy to wszystko strona sama żałobli
wą do przysięgi się brała, iako zdradli
wie podstępuiąc w sprawach ich postępo
wał, cituiąc prawo z porządku prawa 
magdeburskiego y z prawa cesarskiego o 
prokuratorach, domawiał się, aby na po-
mienionym Brzeznickim, iako na zdradli
wym prokuratorze, wina bezecności by
ł a skazana Spec: Sax: libr. 1, articulo 
60; a z stroną swą z Jaroszową Kusz 
nierzową znowu o poczarowanie córki 
swey у o wszystkie szkody in foro fori 
czynić strona żałobliwą salve sobie zo
stawiła. 

A strona pozwana— szlachetny pan K a 
zimierz Brzezinskiy, wysłuchawszy ża
łoby przez plenipotenta strony powodo
wey szlachetnego pana Michała Dębow-
skiego, bardzo uszczypliwey у honorowi 
szlacheckiemu bardzo szkodzącey, a prae-
sertim aplebea viii que persona, tudzież 
też y proteslacyey, którą zaniósł ten Ma-
tisowicz w sądzie radzieckim pod datą 
roku tysiąc sześćset czterdziestego, mie-

salvam viam agendi o to z Stanisławem 
Matysowiczem у małżonką iego, yż nie 
tak przez przyiaciela swego, którego do 
tey sprawy zażył , szlachetnego pana Mi
kołaia Skołdyckiego sprawuiąc się, po
wiedział, yż pozwany pan Brzeziński, 
iako co actus przeciw strony stawiaiąc 
tu przed sądem wmość, iako in foro in
competent! у stanu iego szlacheckiemu 
nienależącey, niemaiąc pozwu pisanego, 
tylko gołym słownym pozwem będąc za-
pozwany, z porady czyieyś uformowaw
szy sobie forum z urzędu iego prokura
torskiego, na większy dishonor pozwa
nego pana Brzeznickiego zadaiąc, iako
by miał zdradliwie podstępek czynić w 
sprawie tego Matisowicza na przeciw J a 
roszowi Kusznierzowi у małżonce iego 
w poparciu sprawy u sądu woytowskie-
go o czary, o pochwałkę у o to wszyst
ko, o co strona żałobliwą w controwersyi 
swey szyrzey opisuię, którą sprawę ia
koby za przenaięciem od tego Jarosza 
Kusznierza у małżonki iego przegrał, to 
się nigdy nie pokaże, gdyż iako cnotli
wemu godziło się plenipotentowi tey spra
wy popierał, a że pan lantwóyt Brzescky, 
gdy Stanisław Matisowicz у małżonka 
iego zprzerzeczonym panem Brzezińskim, 
plenipotentem swym, przed sądem iego 
stawali у tych pochwałek inkwizitią za
cnych osób dowodzić chcieli według bie
gu prawnego, lecz pan lantwóyt nie słu-
chaiąc onych takowych dillaciy, ad con-
vincendum tey Jaroszowey nie pozwalał, 
y.urzędu ławice swoiey zsyłać niechciał, 
ani na tę sprawę zupełną ławicę odsy
łał , ale sva privata authoritate ona spra
wę samówtór sądził, faworuiąc stronie, 
to iest,"Jaroszowi Kusznierzowi у mał
żonce iego, których wiecznemi czasy ab-
sentibus actoribus wolną uczynił przez 
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żadnych kontrowersyi, o co protestatią 
Stanisława Matisowicza у małżonki iego 
w dacie roku 1639, miesiąca Oktobra siód
mego dnia, na urzędzie burmistrzowskim 
uczyniona szyrzey w sobie oświadcza; do 
tego tenże pan lantwóyt szlachetnego pa
na Kazimierza Brzeznickiego Grzymałę 
od sprawy odpędził y apellatii do wyż
szego prawa nie dopuścił, у dekretu są
du swego z xiąg nie wydał. Zaczyni oka
zawszy niewinność pana Brzeznickiego 
insuplementu przypowiadał go adversio-
nem, iako nie był przynaięty у żadnego 
podstępku nie czynił , у iako dekretu z 
xiąg lantwoytowskich nie wydano, a po 
przysiędze salvam sobie o takową potwarz 
z tym Stanisławem у małżonką iego czy
nić zostawował. 

My urząd w sprawie Stanisława Ma
tysowicza у małżonky iego Maryny K a -
płuniczki z pozwanym panem Kazimie
rzem Brzeźnickim, prokuratorem, iakoby 
o podstępek w sprawie żałobliwych z J a 
roszem Korniłowiczem у małżonką iego, 
gdy przed sądem lantwoytowskim spra
wę mieli stały o czary у iakoby maiąc 
zmowę z stroną przeciwną dał przewieść 
prawo na stronie swey żałobliwey nie
winnie; lecz pozwany pan Brzeznicki pro
testatią Stanisława Matysowicza у mał
żonki iego na urząd lantwoytowsky Brzes-

ky o sąd uczynioną okazał, z tych przy
czyn przy tey protestacyi. ponieważ na 
pana Brzeznickiego żadnych skarg tako
wych nie było, uznawamy bliższego do 
odprzysiężenia na tym, iako z stroną nie 
zmawiał się, podstępu żadnego nie czy
nił у iako dekretu z x iąg lantwoytow
skich nie wydano, a po przysiędze wol
nym pana Brzeznickiego czynimy, iednak 
obiedwie stronie iedna do drugiey o po
twarz w tey sprawie żadnego przystępu 
mieć nie maią. Od którego dekretu stro
na żałobliwa apellowała do dworu króla 
iego mości, pana naszego miłościwego, yż 
żałobliwym samowtorym przysięgi nie 
uznano, iednak po stronie pozwaney po-
ręki potrzebował, aby prawa dostał urząd 
nie uznał z tych przyczyn, yż pod apel
latią niema być nic wznawiano, ani przez 
sąd ani przez stronę, aż się apellatią 
skończy, iakoż у termin ku rozprawie 
obudwom stronom naznaczono, gdzie i . 
k. mość szczęśliwie dworem swym być 
raczy, ieśli w Koronie Polskiey za ośm, 
a ieśli w. x . Li t . za niedziel cztery od 
daty tego dekretu po otworzeniu limita-
cyi w roku teraznieyszym tysiąc sześć
set czterdziestym za przypozwem. Która 
sprawa, iako się u sądu odprawowała, do 
xiąg miesckich Brzesckich iest zapisana. 

1640 r. 
Изъ книги за 1637—1642 годи, стр. 591—594. 

75. Аренда седа Коздовнчъ отъ Брестскаго магистрата Петру Уѣздовсвому. 

Брестскій магистратъ, желая выкупить изъ-
подъ залога свое имѣніе Козловичи, иустилъ 
оное въ арендное содержаніе за 300 злотыхъ 
Уѣадовскому на 5 дѣтъ на сдѣдующихъ усло-
віяхъ: въ точен i и 5 лѣтъ Уѣздовскому разреша

ете н ежегодно взимать съ 8 чиншевыхъ уволокъ 
по 5 зл. чиншу, и пользоваться издѣдьною по
винностью крестьянъ; пользоваться сѣнокосами, 
рыбною ловлей въ Бугѣ я 4-мя огородами въ г. 
Бреста, а также и лѣсомъ для дровъ и изгоро-

44* 
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ди. При этомъ магистратъ ограничиваетъ власть 
арендатора надъ крестьянам и и позволяетъ ему 

Actum in civitate Brestensi m. d. Lith. , 
die 11 mensis Aprilis, anno Domini 1640. 

My burmistrze y rayce miasta króla iego 
mości Brzeskiego, osoby niżey na podpi
sie mianowane, zeznawamy tym naszym 
listem, zapisem arendownym, iż my, eli-
beruiąc z zastawy wioskę miescką Kozło-
wicze od paniey Heleny Maliszewskiey, 
bywszey paniey Stanisławowey Bobrow-
skiey, a teraźnieyszey Janowey Funic -
kiey, wzięliśmy gotowych pieniędzy trzy
sta złotych polskich u iego mość pana 
Piotra Uiazdowskiego у małżonki iego mo
ści iey mość paniey A n n y Bożemskiey 
Uiazdowskiey, ziemian iego kr. mości wo
iewodztwa Płockiego, w którey to summie 
puściliśmy sposobem arendownym wioskę 
miescką ratuszną Kozłowicze, na wytrzy
manie tey summy do lat pięciu; rok się 
zaczyna od przewodney niedzieli roku te
raźnieyszego tysiąc sześćset czterdzieste
go, a kończyć się ma w roku, da P a n 
Bóg przyszłym, tysiąc sześćsetnym szó
stym, także na przewodną niedzielę; któ
rą wioskę arendowaliśmy s czynszami 
z włok ośmiu, przychódzącemi s każdey 
włoki po złotych pięciu, co rok poddani 
mieysci oddawać powinni będą, także pań
szczyzny dzień ieden z włoki robić maią 
s czym rozkażą; a we żniwa z włoki po 
dwa dni przez niedziel cztery robotę od-
prawować powinni będą, nie wymawia-
iąc się żadnymi przyczynami; do którey 
to arendy należeć ma włoka młynarska, 
na takowym że czynszu у powinności, у 
młynek za Kozłowiczami na rzece Bugu, 
z wolnym mlewem rozmaitego zboża na 
potrzebę domową przez czerhi, iednak 
bez uciążenia młynarskiego. Do tychże 
Kozłowicz przyłączamy sianożęć Husiat-

судить ихъ только по дѣламъ, касающимся неу
платы чинша и неисполненія повинности. 

kową, s pożytkami со rok przychód zą
cemi, z ieziorami, zatokami y z wolnym 
łowieniem ryb na rzece Bugu, na miescu 
przyległym do Kozłowicz, co na woli ich-
mściów będzie, bądź to samym ryby ło
wić, bądź rybakom miesckim arendować, 
według starego zwyczaiu, iako przedtem 
zawsze tonie Kozłowskie arendowane by
wały. Jakoż dla snadnieyszego wybra
nia arendy do tychże Kozłowicz przyłą
czamy, ogrodów cztyry miesckich ratusz-
nych Rylskich za miastem Brzeskim, za 
Hołubkiem leżących, na których teraz pa
ni Funicka żyto posiała, które żyto, gdy 
da Pan Bóg w roku teraznieyszym tysiąc 
sześćset czterdziestym zebrano będzie, wol
no będzie iego mość panu Piotrowi U i a z -
dowskiemu у małżonce iego mści tych 
ogrodów spokoynie zażywać у wszelakich 
pożytków przywłaszczać, aż do wytrzy
mania arendy. Przy tym ich mośćm po
zwalamy na miesckich sianożęciach, to 
iest, na uroczyszczu Napieczkach chró-
stu co rok wycinać na poprawę у ogro
dzenie dworu у ogrodu Woronowiczow-
skiego miesckiego, od miasta z osobna ich 
mśćm zastawionego, waruiąc tym zapi
sem, aby ich mość Kozłowców poddanych 
miesckich w podwodę nie wypędzali, tyl
ko do miasta Brzeskiego s Kozłowicz, abo 
też do lasu: to iest, do puszczy iego kr. 
mości pana naszego miłościwego, Gierszo-
nowskiey, abo do puszczy iego mści x ię -
dza biskupa Łuckiego у Brzeskiego, za 
wieś Kamienicę po drwa, a daley ieździć 
w podwodach nie maią у nie powinni bę
dą y te podwody za pańszczyznę maią 
być poczytane. Do tego też waruiemy, 
strzeż Panie Boże, powietrza na podda
nych Kozłowskich, żeby mieli poddani 
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wymrzeć, abo precz (bądź dla powietrza, 
albo dla zniszczenia żołnierzskiego) rozeiść 
się mieli, tedy my o to ich mśćm żadney 
turbacyi zadawać у do prawa pozywać 
nie mamy у mocy mieć nie będziemy wie
cznie. Anadto, podług pomiarkowania przy-
iacielskiego za czynsze, których by czyn
szów którego roku s powietrza, abo za 
spustoszeniem żołnierskim brać nie mógł, 
nagrodzić mamy. Jedaakże sądy podda
nych miesckich Kozłowskich wyimuiemy 
sobie samym, o co by kolwiek spory mię
dzy sobą wiedli, nie maią ich mść są
dzić, tylko my, burmistrze yraycy, у ża
dnych win brać nie powinni będą, oprócz 
nieposłuszeństwa w pańszczyznie у wy
braniu czynszów, o to ich mość każdego 
nieposłusznego Kozłowca у wszystkich 
ogółem karać pozwalamy. S tychże pod
danych Kozłowskich ich mość poborów, 
z seymu uchwalonych, sami wybierać nie 
maią, tylko poddani, według dawnego z wy-
czaiu sami złożywszy, wcale donas bur
mistrzów oddać maią. Także chróstu do 
grobel na gać w iesieni y na wiosnę K o -
złowci do miasta Brzeskiego na potrzebę 
miescką wozić według potrzeby maią, у 
błoto z bruków y z mostów skrobać trzy
kroć powinni będą do roku, nie wymuiąc 
powinności arendarskiey; ciż Kozłowci 
nam burmistrzom у ray com, żadney po
winności pełnić nie powinni będą. Którey 
arendy iego mość pan Piotr Uiazdowski 
у małżonka iego mości maią spokoynie 
dotrzymać przez żadney przeszkody; a 

my w tę arendę wstępować się nie mamy 
у owszem od wszelakich osób, w tę wio
skę Kozłowicze у do niey przyległości 
wstępuiących у przeszkodę czyniących, u 
wszelakiego sądu у prawa tyle kroć i le-
by tego potrzeba ukazywała, bronić, za 
stępować kosztem wszystkiego miasta za -
pisuiemy się. Agdziebyśmy się sami wstę
powali, abo przeszkodę czynili w dzier
żeniu, bądź też bronić nie chciel i , tedy 
mamy у powinni będziemy zaręki stronie 
żałobliwey zapłacić półtorasta złotych pol
skich. I na tośmy dali ten nasz list aren-
downy za pieczęcią urzędową miescką ra
dziecką Brzeską, y s podpisem rąk na
szych. Pisań w Brześciu, dnia dwudzie
stego miesiąca Kwietnia, a. D . 1640. U 
tego zapisu arendownego, pieczęć miesc
ką urzędowa przyciśniona, a podpis rąk 
tymi słowy: PoltinRyzler—burmistrz Brze
ski ; Jarosz Soroka—burmistrz Brzeski; 
J a n Andrzeiewski — rayca Brzeski manu 
propria; Василій Мартиновичъ—райца; 
Marcin Kaczyński—rayca ręką swą; W a 
cław Barczewski— rayca; Łukasz Poma-
rzański—rayca manu propria; Stefan R a 
powicz— rayca ręką swą; Иванъ Вѣдко-
вичъ — райца рукою; Woyciech Rostek 
m. p.; Andrzey Czemiernicki—ławnik mia
sta kr. iego mości; J a n Dispot — ławnik 
miasta Brzeskiego reka swa: Adam K o -
złowski ręką swą własną. Który-to ta
kowy list zapis arendowny do xiąg miesc
kich Brzeskich iest wpisany. 



1640 г. 
Нзъ книги за 1637—4642 г. стр. 680—609. 

76. Листъ короля Владислава I V по дѣлу Брзстскаго мѣщанина Барчевскаго. 

Въ этоиъ листѣ король Владиславъ I V нано-
нинаетъ Брестскииъ мѣшанамъ, что они посту, 
паютъ крайне несправедливо со своимъ радцего 
Барчевсвпмъ, которому не только не отдаютъ 
обѣщаннаго плаца, но еще не позволяютъ стро
иться на своихъ собственныхъ, не смотря на 

Actum in civitate Brestensi m. due. 
Lithuanian, die 11 mensis Mai i , a. D . 
1640. 

Przed urzędem burmistrzowskim у ra
dzieckim w mieście króla iego mości 
Brzeskim, ną zwykłym mieyscu sądo
wym, stanąwszy oblicznie sławetny pan 
W a c ł a w Barczewski—rayca у mieszcza
nin Brzeski, pokładał у ku aktikowaniu 
do x iąg miesckich Brzesckich list iego 
kr. mości, pana naszego miłościwego 
podał, żądaiąc, aby do xiąg wpisany był, j 
który wpisuiąc słowo do słowa tak się J 
w sobie ma: 

Władys ław I V , z Bożey łaski król 
polski etc. Sławetnym burmistrzom, ray-
com, ławnikom у wszystkiemu urzędowi 
miasta naszego Brześcia, wiernie nam mi
ł y m , łaskę naszą królewską. Sławetni, wier
nie nam raili! Przełożono nam iest imie
niem sławetnego Wac ława Barczewskie
go— ray су Brzesckiego, że się mu w u-
godzie, w roku przeszłym tysiąc sześćset 
trzydziestym ósmym przy bytności osób 
zacnych zawartey, niedosyć od wier. w. 
dzieie, osobliwie że ani placu Jakubow
skiego, którzyście swym własnym ko
sztem nabyć y onemu w posessyą po
dać mieli, puściliście, ani na iego wła-

услуги, оказанный поелѣднимъ городу. Посему 
король предппсываетъ Брестскииъ мѣщанамъ 
исполнить всѣ свои обязательства по отношенію 
къ Барчевскому и не мѣшать ему въ построй-
кахъ, въ противномъ же случаѣ обѣщаетъ под
вергнуть пхъ денежному взысканію. 

snych placach, przy kramach będących, 
budować mu się podług upodobania iego 
pozwalacie, aże prace, fatygi у starania 
iego około publicznego dobra miesekiego 
od dawnich lat podięte ynakszą w dzię-
czność od wier. wasz. odnieść miał, a 
zwłaszcza że po zgorzeniu dóbr swoich 
dla podzwignienia niedostatków swych 
sposobu łatwego mieć a pogotowiu litis 
expensas zastępować nie może. Przeto 
rozkazuiemy wiernościom waszym, aby
ście go do nakłardów prawnych nieprzy-
wodząc, obowiązkom swoim w ugodzie 
mianowanym dosyć czynili , у budować 
się mu na iego własności tak iako у 
przed ogniem nie bronili. Inaczey, gdy ta 
sprawa przed sąd nasz przytoczona bę
dzie, to serio animadvertowac każe
my, у żeby litis expensae pomienionemu 
Stanisławowi Barczewskiemu nie ginęły, 
postrzegać każemy, czego uchodząc, do 
tego, co słuszność у sama sprawiedli
wość wyciąga, rzetelnie skłonicie się. 
Dan w Warszawie, dnia X X V I I miesiąca 
Kwietnia, roku Pańskiego M . D . О . X X , 
panowania naszego polskiego у sowiec
kiego V I I roku. U tego listu iego kró
la mości pieczęć przyciśniona W . X . 
Li t . a podpis ręki iego króla mości te-
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mi słowy: Vladislaus rex. Tak też у pod- mości, pana naszego miłościwego, przez 
pis ręki pisarza iego kro. mości temi sio- i osobę wierzchu mianowaną ku aktiko-
wy: Marcian Tryzna—referendarz W . waniu podany у do xiąg wieczystych 
X . Li t . Który to takowy list iego król. miesckich Brzesckich iest wpisany. 

1640 r. 

Изъ книги за 1637—1642 г. стр. 606—607. 

77. Протестъ Ломазскаго мѣщанина Адама Духновскаго на Домазсваго войта 
Мартина Семятковскаго. 

Ломазскій мѣщанинъ Адамъ Духновскій жа
луется на своего войта въ томъ, что онъ 1, за-
звалъ его въ свой домъ и избпдъ невинно; 2, яа-
сылаетъ на него своихъ помощнпковъ, съ обнаде-
живаніемъ не судить ихъ въсвоемъсудѣ за наноси

мый Духновскому обиды, и несудятъ; 3, пзобрѣлъ 
иа него какой-то заручный листъ и угрожаетъ 
ему королевскимъ повелѣніемъ въ то время, 
когда онъ не давалъ никакихъ листовъ. 

Actum in civitate Brestensi m. d. 
Lithuaniae, die 8 mensis Mai i , anno D o 
mini 1640. 

Przed urzędem burmistrzowskim у ra
dzieckim w mieście króla iego mości 
Brześckim, na zwykłym miescu sądo
w y m , stanowszy oblicznie utściwy pan 
Adam Duchnowsky — obywatel miasta 
iego krółewskiey mości Lomazskiego, po
dał protestatią swą na piśmie ku zapi
saniu do xiąg miesckich magdeburskich, 
pisaną w te słowa: 

Mnie wielce łaskawy panie urzędzie 
burmistrzowsky miasta iego krółewskiey 
mości Brześcia! J a Adam Duchnowsky— 
obywatel Łoinazsky protestuie się у opo
wiadam się przed w mm. na urodzonego 
pana Marcina Siemiątkowskiego, woyta 
(Łomazskiego, o t o , yż mnie pan woyt 
zbiwszy, zmordowawszy, s panem Stani
sławem fiomazskira, szwagrem swym, у 
innemi pomocniki w domu s w y m , za

prosiwszy mię w dom swóy, iako szy-
rzcy protestatią opiewa.— D r u g a : roż
nych osób naprawuie, aby mnie zniewa-

I żali, a gdy pozwę px-zed sąd pana wóy-
I ta, sprawiedliwości czynić nie chce; nie
mało na tym maiąc ieszcze mandatem 
mię zapozwał o naruszenie listu zaręcz-
nego przed iego krółewskiey mości, któ
rego ia listu nie podawał nigdy, ani wy-
prawował, o co się protestuie o niewin
ne turbowanie mandatem у o szkody 
na złotych pięćset, tak у o wzięcie kor
dą mego , co się szyrzey czasu prawa 
niewinność moia dokumenty prawnemi 
okaże , a teraz proszę, aby ta protesta
tią moia do akt wmść przyięta у za
pisana, Dat dnia pierwszego M a i a , ro
ku tysiąc sześćset czterdziestego. 

; U tey protestacyi podpis ręki tymi 
į s łowy: Adam Duchnowsky ręką swą. 
I Która to takowa protestatiia do xiąg 
miesckich Brzesckich iest zapisana. 
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1640 г. 
ІЗЪ кпигп за 1637—1642 г. стр. 603—604. 

78, Опрѳдѣденіе фельчерскаго цеха по дѣлу съ Юріѳмъ Сухорогомъ. 

Цехъ Брестскихъ цирюльниковъ в есъ въ ма-1 и не исподнилъ лежащихъ на немъ обязательствъ. 
гистратскій судъ жалобу на своего старшину 
Ю р і я Сухорога вътомъ, что онъ, будучи избранъ 
въ цеховые старшины временно, забралъ къ се-
бѣ на домъ цеховую казну и привилегіи и не 
отдаетъ ихъ цеху. Сухорогъ объявилъ, что онъ 
не возвращаетъ цеху королевскихъ привилегій 
потому, что цехъ не избирала другого старшины 

Судъ приговоридъ—возвратить цеху привнлегіи, 
а потомъ уже доискиваться на немъ удовлетро-
ренія. Сухорогъ возвратилъ ихъ, но только съ 
условіемъ, чтобы они хранились въ магистрате 
впредъ до исполненія цехомъ лежащихъ на немъ 
обязательствъ. 

Actum in civitate Brestensi magni du
cat. L i t . , die secunda mensis Mai i , an. 
Dom. 1640. 

Przed urzędem burmistrzowskim у ra
dzieckim w mieście kr. iego mści Brze
skim, żałowali panowie cyrulicy miasta 
Brzeskiego pan Foltin Ryz le r , pan A n -
drzey Czemiernicki у pan Marcin Pie-
chrzaeki na pana Jerzego Suchoroga, 
brata tegoż cechu cyrulickiego, któremu 
dali byli skrzynkę cechową do wiernych 
rąk do zachowania na czas krótki, a gdy 
w teraznieyszym roku tysiąc sześćset 
czterdziestym msca Kwietnia dwudzieste
go trzeciego dnia, zeszła się pomieniona 
bracia dla oddawania suchedni у dla in
szych spraw cechowych, chcąc porzą
dek lepszy uczynić, prosili przerzeczo-
nego pana Jerzego cyrulika, aby skrzyn
ka cechowa otworzona była; tamże wy
jąwszy przywileia iego król. mści pana 
naszego miłościwego z skrzynki cecho-
wey położył na stole, które potym śmiał 
у ważył się do komory swey wziąść у za
chować na wielką zniewagę braci cecho-
wey. A pan Je rzy cyrulik znał się, że 
mu skrzynka powierzona była у bracia 
na schadzkę zeszli się byli у do przy

wileiów wziętych znał się, które wzioł 
dla tego, że bracia cechowi dosyć nie 
uczynili у pieniędzy z krzynki cechowey 
wziętych nie oddali, zaczym przywile
iów trzymać niepowinni, aż dosyć ce
chowi uczynią. Urząd nakazał przywi
leia do dnia trzeciego na urzędzie poło
żyć, a ieźli by kto miał do którego bra
ta o nieuczynienie dosyć cechowi po po
łożeniu przywileiów, wolne prawo zo
stawił, a p. p. cyrulicy panu Jerzemu 
z urzędu nie zwierzali, iako nieosiadłe-
mu. Urząd tę sprawę do piątku suspen-
dował, waruiąc tym dekretem, gdyby 
pan Jerzy Suchorog przywileiów cecho
wych na urzędzie nie położył na termi
nie naznaczonym, tedy z urzędu scho
dzić niema. Oo iest do xiąg zapisano. 
Die 8 mai na terminie przypadłym pan 
Je rzy Suchorog, cerulik, przeciwko pa
nom cennikom Brzeskim stanowiłsię z ob
mową oświadczaiąc gotowość swoią do 
położenia przywileiów, a iż braci wszy
stkiey cyrulickiey nie było, tedy przywi
leiów pokładać nie chciał. Urząd na
kazał położyć, iakoż pan Jerzy submitto-
wał się za godzinę przywileia położyć na 
urzędzie, których nie położył, у sam się 



— 353 — 

nie stanowił. A panowie cyrulicy o znie
wagę praw przywileiów iego kro. mści 
у dekretów urzędnych protestowali się 
na pana Jerzego, przy tym у o szkody 
na złotych pięć protestowali się, co iest 
zapisano.—Die 10 m. Mai A . *D. 1640 
za przypozwem od panów cyrulików pan 
Je rzy Suchorog—cyrulik, według dekre
tu sądu panów burmistrzów' przywileia 
iego kro. mści, pana naszego miłościwe
go , położywszy na urzędzie, aresztował 
do rozprawy, aby urząd nie ważył się 

tych przywileiów żadnemu cyrulikowi 
bez wiadomości iego wydawać, gdyż cech
mistrza cerulickiego osiadłego, ani przy
sięgłego nie maią у cechowi wszyscy 
cyrulicy według artykułów w przywi
leiu iego kro. mści dosyć nie uczynili , 
zaczym przywileiów iego kro. mści u sie
bie trzymać niepowinni. Urząd te przy
wileia aresztowane na urzędzie zatrzy
mał do rozprawy. C o iest do xiąg mie
skich Brzeskich zapisano. 

1640 r. 
•зъ книги за 1637—1642 г. стр. 618—614. 

79. Опрѳдѣлѳвіе Брестскаго магистрата по дѣлу священника Воскресенской 
Іакова Ѳѳдоровича съ мѣщанкою Ириною Куцовой. 

Священникъ Воскресенской церкви внесъ въ 
судъ жалобу на иѣщанку Ирину Куцовую, что 
она вовремя мороваго повѣтрія завещала было 

передавала церкви только въ случаѣ своей 
смерти; а такъ какъ она осталась въ живыхъ, 
то завѣщаніе ея потеряло силу. Впрочемъ 

церкви свой участокъ земли, но потомъ отка- 1 вмѣсто земли она ножертвовала серебряную ко
валась отъ своего завѣщанія. Ирина Куцова 
по этому дѣлу пояснила, что землю свою она 

рону. Судъ постановилъ Ирину Куцовую отъ 
иска освободить. 

Die 11 mensisMaji, anno Domini 1640. 
Na urzędzie burmistrzowskim у ra

dzieckim w mieście króla iego mości Brze
skim, przed nami Foltinem Rizlerem, J a 
roszem Soroką—burmistrzami, .Marcinem 
Kuczyńsk im, Łukaszem Pornarzańskim, 
Janem Jędrzeiewskim, Stephanem Rapo-
wiczem, W a s i lem Soroką, Iwanem Biel-
kiewiczem — raycami, żałował wielebny 
oyciee Iiakow Fiedorowicz—swieszczen-
nik cerkwie Woskresienskiey Brzesckiey 
na Orynę Zakapiankę Andrzeiową Kuco-
wą — mieszczankę Brzeską o tem, iż 
ona podczas powietrza w roku tysiąc 
sześćset dwudziestym piątym legowała 

{ rez pola na cerkiew Woskresieńską na 
į wieczność, którey legaty dowodząc, po-
I kładał wielebny oyciee laków Fiedoro-
I wica extrakt z xiąg burmistrzowskich 
j Brzeskich w dacie roku tysiąc sześćset 
dwudziestego czwartego, miesiąca A u g u 
sta dwunastego dnia , kupna reza pola 
przez Andrzeia Kuca у małżonkę iego, 
z napisem na tym extrakcie od przeszłe
go swieszczennika Woskresieńskiego lo 
an na Własowicza napisanym, a omawia-
iąc się, aby ten rez na cerkiew legowa-
ny dekretem przysądzony był. A strona 
pozwana Andrzejowa Kucowa dawała 
sprawę, że ten rez pola czasu powietrza 

45 



legowała była na cerkiew Woskresień-
ską po śmierci swey, a iżem z łaski Pana 
B o g a wszechmogącego żywa została, za • 
tym ta legatia nic nieważy i owszem 
przyszedłszy do zdrowia, wzaiem tego 
koronę srebrną do cerkwie Woskresień-
skiey sprawiła у oddała. D o którey ko
rony, do cerkwie sprawioney у oddaney, 
wielebny oyciec laków Fiedorowicz znał 
się, iednakże mienił, że z osobliwey ła
ski swey, a nie względem reza pola le-
gowanego Jędrzeiowa Kucowa koronę 
do cerkwie dała. My urząd, zrozumiaw- j 

szy z teyże legaty privatnie napisaney, 
ponieważ po żywocie swoim rez pola 
legowała, a tey legaty przed urzędem 
nie zeznała , a potym przyszedszy do 
zdrowia wzaiem tego pola koronę do 
cerkwie Kucowa dała, z tey przyczyny 
tę legatia za niesłuszną у nieprawną 
poczytawszy y one na stronę uchiliwszy, 
podług prawa kupna wieczystego, Andrze-
iowey Kucowey rezek pola iey własność 
przysądzamy. Go iest do xiąg mieskich 
Brzeskich zapisano. 

1640 r. 
Изъ книги за «637—1642 г. стр. 695—705. 

80. Привилегия короля Владислава ГѴ-го данная Брестскимъ цехамъ сапож
ничьему и кожевенному. 

Эти привилегии заключаютъ въ себѣ уставъ | занности цеховыхъ. К ъ цеху этому причислены 
для цеха сапожниковъ и кожевниковъ г. Бреста, j также саФьянники,замшаники,шаповады и ситники, 
въ которомъ подробно опредѣлены права и обя- ' 

Actum in civitate Brestensi m. d. Lith. , 
die 8 mensis Nowembris, anno Domini 
1650. 

N a urzędzie burmistrzowskim y ra
dzieckim w mieście króla i. mości Brze
skim, na zwykłym mieyscu sądowym, 
stanąwszy oblicznie utściwi Gabryel R o 
manowski у Mikołay Batazy—cechmi
strze starzy cecha szewskiego religii 
rzymskiey, pokładali i ku aktykowaniu 
do xiąg mieskich radzieckich Brzeskich 
podali przywiley iego królewskiey mości, 
pana naszego miłościwego, za pieczęcią 
wielką wielkiego xiestwa Litewskiego 
y z podpisem ręki iego królewskiey moś
c i , złączenia cechu szewskiego religii 
Rzymskiey s cechem szewskim religii 

Greckiey, o czym szyrzey w przywileju 
iego królewskiey mości opisano jest, i 
żądali aby był do xiąg mieskich wpisa
ny, który wpisuiąc słowo do słowa tak 
się w sobie ma: 

Władysław I V , /. Bożey łaski król 
Polski etc. Oznaymuiemy tym listem na
szym, komuby o tem wiedzieć należało. Na-
ieży to z wierzchności у dostoieństwu na
szemu królewskiemu nie tylko ab extra 
Įiokoiu publicznego, ale też ab extra rzą
du dobrego w państwach naszych, także 
у w miastach przestrzegać, który to po
rządek, że się naygruntowniey w spo
łecznościach у w congregatiach, praw
nymi obowiązkami i artykułami określo
nych, szyrzyć zwykł , łatwie się do te-
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go zawsze skłaniamy, aby miastom na-
naszym głównieyszym w porządku za-

. wziętym wszystkie insze szczupleysze w 
rządzie dobrym, (przez który pomnoże
nie w dostatkach brać zwykły) corren-
spondowali: z a c z y m , prżychylaiąc się 
miłościwie do proźby, przez pany rady i 
urzędników dworu naszego, imieniem sła
wetnych Gabriela Romanowskiego, Mi
kołaia Bałażewicza, Ferensa Kopytka, 
Pawła Byczkiewicza, Piotra Philipowicza, 
Siemiona i Fiedora Borsuków i innych 
mistrzów cechu szewskiego y garbarskie-

. go , mieszczan Brzeskich, religii rzym
skiey - katolickiey y uniatskiey do nas 
wniesioney, abyśmy im, dla zachowania, 
między nimi dobrego porządku, cech na 
dali y na potomne czasy stwierdzili, od
mówić im tego, co sama słuszność wy
ciąga у dawne porządki uczą, nie mo
gliśmy, takie artykuły im podaiąc: 
; A r t y k u ł p i e r w s z y . Postanawiamy 
to między wszystką bracią cechową, iż 
który by się rzemieślnik tego rzemiosła 
do cechu szewskiego albo garbarskiego 
wkupić chciał, ale dać przyiemnego kop 
ośm litewskich y collatią braci sprawić. 

A r t y k u ł d r u g i . Który by nie umieiąc 
rzemiosła ich chciał bractwo z nimi przy-
iąć, dla pogrzebu у przewodu ciała swe
go grzesznego, ma dać przyiemnego kop 
dwie litewskich. 

A r t y k u ł t r z e c i . Robotę szewską у 
garbarską mistrzowie tego cechu 
maią sprawiedliwie wyprawować у ro
bić pod utraceniem tey roboty. 

A r t y k u ł c z w a r t y . Gdyby który 
brat ich syn oycowski stolec chciał oku
pić, ma dać kop dwie litewskich у po-
czestne braci starszey tylko dać. 

A r t y k u ł p i ą t y . Mistrz każdy, gdy 
w rzemiosło chłopca przyj umie, tedy po
winien dać do skrzynki na wosk do ko
ścioła fars kiego groszy sześć litewskich • 

a cechmistrzowi groszy sześć у pisarzo
wi s klucznikiem groszy trzy. 

A r t y k u ł s z ó s t y . Gdy mistrz chłop
ca z rzemiosła wyzwala, powinien chło
piec dać do skrzynki złoty i pisarzowi 
grosz ieden litewski. 
. A r t y k u ł s i ó d m y . Każdy mistrz, gdy 

cech przebywa, ma list pokazać od uro
dzenia i od nauki swey, inaczey niema 
być przyięty za mistrza. 

A r t y k u ł o ś m y . A b y się nikomu na 
rynku pospolitym przez wszystek targ skór 
surowych kupować, tak po iednemu, ia
ko po dwie i po trzech nie godziło, iedno 
garbarzom y rzemiesnikom tym, którzy 
te skóry wyprawuią; к temu żeby żaden 
z kupców, przekupników, albo też szew
ców samych, którzyby to dla przekup
stwa czynili, nie wolno było skupować, 
dla zysku. Ktoby się tego dopuścił, tedy 
połowica skór na urząd woytowski, a 
połowica do panów burmistrzów cechu 
szwieckiego ma bydź wzięta. ' 

A r t y k u ł d z i e w i ą t y . Ieśliby który 
kupiec z obych miast у miasteczek przy
wiózł robotę szewskiego rzemiosła do 
Brześcia, niema iey przedawać у wozu 

į rozwiązywać, aż się wprzód cechmis
trzowi tego rzemiosła okaże. A dobroć 
tey roboty na uważeniu cechmistrzow-
skim у starszey braci należeć będzie. Toż 
rozumiey i o tych, którzy przyieżdżaią 
z iuchtaini, ciemcami у skórami dębny
mi, pod utraceniem towaru wszystkiego, 
którego połowica na urząd woytowski, 
a połowica na burmistrzowski у do ce
chu ma należeć. 

A r t y k u ł d z i e s i ą t y . A b y żaden 
tego rzemiosła mistrz nie ważył się ro
boty szewskiey albo garbarskiey i tey, 
która się wyżey pomieniła, robić w do
mach szlacheckich, kniażskich, pańskich, 
duchownych, klasztornych у pod zam
kiem w mieście, a i cech przebędzie. A 
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któryby nie przebywszy cechu robił, wi
ny zapłaci dziesięć kop na urząd woy-
towski, ń a burmistrzowski kop dziesięć 
litewskich, do cechu kamień wosku bez 
odpustu. 

A r t y k u ł i e d y n a s t y . Gdyby kto 
z obcych z skórami wyprawnemi, albo 
nie wyprawnemi do Brześcia przyiećhał, 
a nie przedałby ich, tedy nigdzie indziey 
niema składać, iedno do starszego mis
trza, gdzie skrzynka z karbem iest. 

A r t y k u ł d w u n a s t y . P o s t a n a w i a m y , 
aby cechmistrze dway doroczni—ieden z 
religii rzymskiey katolickiey, a drugi z 
religii greckiey, alternatim obierani by
wali, którzy, spoinie na cechmistrzowstwo 
przysiągłszy, wespół sądy odprawbwać 
według a r t y k u ł ó w przywileiowych 
.maią, у pod. iedną chorągwią czasu pro-
cessyi kościelnych i innych popisów у 
potrzeb mieskich у cechowych chodzić 
powinni będą; a przy dokończeniu roku 
oba cechmistrze liczbę czynić maią z 
przychodów у rozchodów brackich. Przy 
których cechmistrzach w cechu kluczni
ków dway—ieden z religii rzymskiey, 
a drugi greckiey, obierani bydź maią, 
którzyby alternatim mieysce у starszeń
stwo zasiadaiąc, do skrzynki brackiey 
dwa klucze mieli, a ieden bez drugiego 
otwierać iey nie ważył się. Także y in-

, ni bracia rzymska z grekami, tak szew
cy , iako i garbarze, aby z cechu swym 
porządkiem zasiadali у rząd sobie nale
żący odprawowali. Dochodami też wszy
stkimi, do cechu przychodzącymi, spoi
nie dzielili, to iest: połowica szewcom 
у garbarzom religii rzymskiey, a druga 
połowica religii greckiey należeć będzie, 
tak iednak, aby z tych 'dochodów szew-
ci у garbarze religii rzymskiey świece 
do kościoła farskięgo Brżezkiego, a gre-
kowie ' do cerkwi katedralney świętego 

Mikoły, a nie gdzie indziėy, dawali, у 
inne swe powinności odprawowali. 

A r t y k u ł t r z y n a s t y . Ieślibyktórykol-
wiekuporny, albo nieposłuszny brat był , a 
powinności swey, którą by na sobie nosił, 
zaniedbywał, takowego starsza bracia 
karać у według występku winę wziąć 
będą moc mieli; wszakże ieśli by się 
któremu z braciey dekret cechowy у 
obciążony być rozumiał у do rady może 
appelowae, tedy mu to nie ma bydź bro

niono. 
A r t y k u ł c z t e r n a s t y . Ieśliby który 

brat brata w cechu słowem, albo uczyn
kiem nieutścił, ma bydź karany pół-ka-
mieniem wosku; a ieśliby rozkrwawił, 
ten do urzędu aaloźnego ma bydź ode
słany. 

A r t y k u ł p i ę t n a s t y . Towarzysze 
itych rzemiosł, którzyby się tu w Brze
ściu rzemiosła nauczyli у chcieli bydź 
mistrzami, tedy pierwiey nie maią bydź 
mistrzami, aż pierwiey maią wędrować 
po inszych miastach, przypatruiąc się 
obyczaiom cudzym, a tam maią bydź 
przez dwie lecie, toż dopioro przywędro
wawszy wolno im zostać mistrzem, ie-
dnakże cech przebywszy. 

A r t y k u ł s z e s n a s t y . Który chce 
do cechu wstąpić, ma siedm sztuk na
uki swey pokazać, a to z wynalazku 
braciey starszey; a któryby nie chciał 
tych sztuk pokazać, złotych cztyrnaście 
ma dać do skrzynki, a osobliwie cech 
przebyć. 

A r t y k u ł s i e d e rn n a s t y . ' Ieśliby 
towarzysz tego rzemiosła wdową które
go brata zmarłego za żonę chciał wziąć, 
ten do cechu wstępnego dać ma złotych 
pięć у sztuki według zwyczaiu odprawić 
y collatią braci sprawić. 

A r t y k u ł o ś m n a s t y . Ieśliby brat 
cech przyimuiący w robieniu sztuki do-
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syć nie uczynił , temu pieniądze, które 
za wstępne położył, maią bydź wrócone; 

•takowy dotąd ^ przewędrować się ma, 
aż się rzemiosła dobrze nauczy iy dobrym 
obyczaiom przypatrzy у tym sztukom 
dosyć uczyni. 

A r t y k u ł ' d z i e w i ę t n a s t y . Bracia 
garbarskiego rzemiosła aby skór snro-
wych złych у zgniłych nie kupowali 
у każdy przekopiec, iak na rynku, tak 
na ulicach pod utraceniem tego towaru, 
który wszystek ma bydź do cechu wzię-

-ty. 
A r t y k u ł d w u d z i e s t y . Aby żaden 

brat nie ważył się ieździć popiołu sku
pować na przekup, tylko na swą potrze
bę własną, tak też ziela, listu y mate-
rynki, dębiny nie kupował po nocy, aż 
dwie godziny na dzień, pod utraceniem 
towaru. Ieśliby się tego ważył obcy, a 
te rzeczy miał skupować w mieście, abo 
na przedmieściu, takowy każdy zapłaci 
winy kop dwie litewskich na urząd woy
towski y na burmistrzowski kop dwie 
у towar traci, a do cechu funtów wos
ku dziesięć. Obcy to rozumiey o tym, 
który nie robi tego rzemiosła. 

A r t y k u ł d w u d z i e s t y p i e r w s z y . 
Zeby się żaden brat nie ważył zgniłych 
skór wyprawować, tak iuchtowych, iako 
dubiennyeh, tak też у w domu onych 
nie robił, pod utraceniem rzemiosła. 

A r t y k u ł d w u d z i e s t y w t ó r y . Ie
śliby który młodszy brat cech przyiął, 
tedy wszelakie posługi cechowe odpra- j 
wować ma według rozkazania starszych, 
co tak długo ma trwać, aż inszy nastą
pi młodszy. 

A r t y k u ł d w u d z i e s t y t r z e c i . K a ż 
dy, który cech przyimie, ma przyiąć na 
miesckie. 

A r t y k u ł d w u d z i e s t y c z w a r t y . I e ś 
liby, który brat za obesłaniem do cechu, 
albo do pogrzebów, obchodów, zchadzek 

cechowych у tym podobnych у inszych 
powinności zaniedbywał, takowy ma 
bydź karan funtem wosku toties ;quoties, 
wyiąwszy żeby się iaką słuszną przy
czyną wymówił. 

A r t y k u ł d w u d z i e s t y p i ą t y . Ieś
liby między braty i aka potrzeba któremu 
przypadła, żeby towarzysza na potrzebę 
swą niemiał, a inszy brat towarzyszów 
dosyć miał; tedy drugi go w tey mierze 
ratować у towarzysza mu pożyczyć 

! powinien będzie, gdyż tak tego potrzeba 
niesie. 

A r t y k u ł d w u d z i e s t y s z ó s t y . Ie
śliby ieden drugiemu towarzysza z war-
statu iawnie albo potaiemnie, sam przez 
się, albo przez kogo inszego, do warsta-
tu swego przemawiał i odwodził, tako
wy ma bydź karan pół kamieniem wo
sku. 

t A r t y k u ł d w u d z i e s t y s i ó d m y . Ie
śliby który mistrz tego rzemiosła w do
mu swym niepotściwie у nie przystoy-
nie żył , ten ma bydź do urzędu odnie-
sion, którego rada według występku 
karać moc będzie miała. 

A r t y k u ł d w u d z i e s t y o ś m y . Ie 
śliby towarzysz u mistrza, u którego ro
bi, nie nocował, tedy wochlon traci, to 
iest zapłatę, którą zarobił za cały ty
dzień. 

A r t y k u ł d w u d z i e s t y d z i e w i ą t y . 
Ieśliby słudzi albo towarzysze ich na 
i akim szpetnym występku nalezieni by
l i , takowi od mistrzów nie maią bydź 
chowani, ale urzędowi maią ozimy mieni. 

A r t y k u ł t r z y d z i e s t y . I to 
waruiem onym, aby żaden z miast, z 
miasteczek okolicznych i wsi nieśmiał 
kupować skór we dni targowe y nie-
targowe, aż się bracia cechowa nakupi, 
pod winą utracenia towaru у tego, który 
kupuie у tego, który przedaie, którego 
połowica na urząd woytowski, a poło-



wica na burmistrzowski y na cech bez 
odpustu. 

A r t y k u ł t r z y d z i e s t y p i e r w s z y . 
Nie mnieysze у w tem praeiudicium у 
obowiążenie bydź obywatelom, tak woie
wodztwa, iako i samego miasta naszego 
Brześcia, uważamy, że ludzie obcy (ia
ko nam dano sprawę) żywych ieszcze 
bydląt skóry przed czasem potaiemnie 
zakupuiąc one z miasta В rzez kiego ogó
łem gdzie indziey wywożą, zkąd drogość 
niezwyczayna następuie у ściśnieuie lu
dzi poddanych naszych, czego my za
biegając, z władze, z wierzchności naszey 
krółewskiey zostawuieny taki rząd, aby 
ludzie obcy teraznieysze y na potem bę
dące, nie ważyli się nie tylko żywych 
bydląt skóry, tak że niewyprawnych, 
potaiemnie ale у publice na rynku poie-
dynkiem у ogółem skupować, aż po 
wyściu dwunastey godziny południowey, 
tak podczas iarmarków, targów, i ako 1 

i inszych dni, pod winą dwóch set kop 
li tewskich, którey. połowica na skarb 
nasz, a połowica na delatora spadać ma; 
pod tąż winą y rzeznicy Brześci nie ma
ią ani będą powinni potaiemnie skór 
wszelakiego rodzaiu bydląt obcym prze-
dawać. 

A r t y k u ł t r z y d z i e s t y w t ó r y . 
Schadzkę cechową we cztery niedziele 
odprawować maią w swoiey własney go
spodzie, a każdy* z nich po groszu polskie
mu na potrzeby kościelne dawać będzie 
powinien, także у czeladź mistrzowska 
rzemiosła szwieckiego у garbarskiego, 
gospodę swą w mieście mieć maią, wed
ług porządku inszych cechów, nie ważąc 
się odstawać od mistrzów swych na 
cztyry niedziele przed iarnaarkiem pod 
winą cechową; a schadzkę we dwie nie- I 
dziele przy bytności dwu mistrzów star- i 
szych od cechu przydanych odprawo-! 
wać maią. i 

A r t y k u t t r z y d z i e s t y t r z e c i . 
Chłopiec, gdyby się nie wyuczy wszy po
rządnie przed czasem od mistrza swego 
swawolnie odszedł, taki ma bydź za 
partacza miany, wszakże ieśliby się rze
miosła zaczętego douczyć chciał, tedy, 
łaskawie pokarany, ma bydź nazad od 
mistrza swego przyięty. 

A r t y k u ł t r z y d z i e s t y c z w a r t y . 
Każdy mistrz starszy nad dwu chłopców, 
a młodszy nad iednego niema więcey 
chować у każdy rzemiosła swego, które
go się uczył , nie wtrącaiąc się w insze 
ma pilnować. 

A r t y k u ł t r z y d z i e s t y p i ą t y . Ruś 
na każde suchedni służbę Bożą w cerkwi 
soborney maią odprawować. 

A r t y k u ł t r z y d z i e s t y s z ó s t y . Na 
sądach spraw brackich ze dwónastą tyl
ko starszey braciey zasiadać będą po
winni. 

A r t y k u ł t r z y d z i e s t y s i ó d m y . Do 
tego cechu szewskiego у garbarskiego 
przyłączamy y przydaiemy wiecznemi 
czasy safianików, gordybaników*) у tych, 
co zamsze robią, y . szapowałów у sita
rzów. 

A r t y k u ł t r z y d z i e s t y o s i n y . Po
winni będą mieć te pomienione rzemiosła 
spoiną armatę podług przemożenia swe
go, bęben у chorągiew ku ozdobie у ob
ronie miasta. 

A r t y k u ł t r z y d z i e s t y dz i e w i ą t y . 
Przychylaiąc się do dawnego zwyczaiu tegoż 
cechu szewskiego у garbarskiego Brzes
kiego, ustawuiemy, aby przekupnie у 
przyiezdży, którzy w mieście brzeskim 
skóry wyprawuią, na handel skupuią, 
od skóry bydła rogatego po groszu pol
skiemu, od mnieyszego po pół grosza 

*) Gordybanik происходить оіъ слова gordyban 
или korctybati иначе koni пап и.іи kurdwan, которые озна
чают ъ кодовую ьожу, употребившуюся на даискіе башма
ки, когерые носили при Сигиамуидѣ III. Мастера, которые 
выдѣлива.ін .чтілч) рода кожи въ voluinina lcgum, ввт.шл-
inch кор/ибяяикяіг.і (тоиъ III, I B с п . ЛУ2). 



dawali, które pieniądze na poprawę bu- no było kraiać roboty szewskiey у żeby 
dy szewskiey obracać sie maią; szewci oboiey religiey nie ważyli się 

A r t y k u ł c z t e r d z i e s t y . Niemnieyi brać kraianey roboty od partaczów pod 
też y to do dobrego porządku należy,! winą pół kamienia wosku. 
żeby cechmistrzowie rzemiosł pomienio 
nych, w cechu tym od nas confirmowa-
nym będący, pobory i contributie publi
czne od swoich braciey podług taxy 
ogólney, od urzędu mieskiego Brzeskiego 
na nich włożonego, ile każdego brata 
ich substantia у przemożenie zniesie, sa-

My tedy Władys ław I V , król, takowe 
a r t y k u ł у zwyż opisane, mocą у po
wagą naszą królewską (in quantum iu-
ris est) zmocniwszy у stwierdziwszy, one 
mistrzom starszym y młodszym rzemio-
sła szewskiego, garbarskiego i innych 
rzemiosł, przyłączonych у incorporowa-

mi przez się proportionaliter odbierali, a i nych, tak religii rzymskiey katolickiey, 
odebrawszy do urzędu mieskiego Brzes- į rako też у greckiey, у do używania po-
kiego odkładali у zupełnie oddawali. daiemy, у aby się podług opisania ich 

A r t y к uł с z t e r d z i e s t y pi e r w s z y. na potomne czasy rządzili у sprawowa-
Budy szewskiey spoinie zażywać у one li—chcemy у rozkazujemy. Na ostatek 
budować у naprawować, у czynsz doro- pozwalamy у daiemy im zupełną moc у 
czny do skrzynki mieyskiey oddawać. A wolność te wzwyż rzeczone a r t y k u ł y , 
magistratowi na wszelakie rozkazanie : i le 'czasu у samey rzeczy potrzeba będzie 
posłuszeństwo we dnie у w nocy czynić wyciągała у okazywała у co sprawa 
у pod iego sądy podlegać maią. żadne- będzie, przydać у umnieyszyć у za con-
mi iurisdietiami y protectiami, ani służ- • firmatią naszą у nayiaśnieyszych succes-
bami d i guitars kie mi y szlacheckiemi nie sorów naszych ich zażywać wiecznemi 
szczycąc się. czasy. N a co dla lepszey wiary ręką się 

A r t y k u ł c z t e r d s i e s t y w t ó r y . ; naszą podpisawszy, pieczęć wielkiego 
Nadto y to postanawiamy, aby skrzynka i xiestwa litewskiego przycisnąć rozkaza-
bracka cechowa z przywilegiami alter-! liśmy. D a n w Warszawie , dnia szesnas-
natim iednęgo roku—u cechmiztrza szew- i tego miesiąca Maia, roku Pańskiego 
s kiego albo garbarskiego religii r / . y m - M D O X X X X . panowania naszego polskie-
skiey, a drugiego roku—u cechmistrza i go V I I I , 1 a szwedzkiego I X roku. U tego 
szewskiego albo garbarskiego religii g rec -p rzywi le iu iego królewskiey mości, pana 
kiey. osiadłość swą pod miastem maią-! naszego miłościwego, pieczęć zawiesista 
cego. chowana była. ; wielka wielkiego xiestwa litewskiego, 

A r t y k u ł c z t e r d z i e s t y t r z e c i , ja podpis ręki iego królewskiey mości 
Za to msze też aby na każde suehednie j tymi słowy: Vladislaus rex. Tak też у 
za zmarła bracia w kościele farskim od 

- 4. 

prawo wali. na których wszyści bracia 
starsi у młodsze religii rzymskiey у 
greckiey—unicy у dyzuńici, także cech
mistrze obóyga rzemiosła, bywać powin
ni, pod winą trzech groszy na wosk do 
kościoła farskiego. 

A r t y k u ł c z t e r d z i e s t y c z w a r t y . 
Waruiemy też to, aby partaczom niewol-

podpis ręki pisarza iego królewskiey 
mości tymi słowy, Marcyan Try zna—-re
ferendarz- pisarz wielkiego xiestwa litew
skiego. Który to takowy przywiley iego 
królewskiey mości, pana naszego miło
ściwego, przez osób zwyż opisanych ku 
aktikowaniu podany у do xiąg wieczy
stych mieskich Brzeskich iest wpisany. 



1640 г. 
Ізъ книги за 1637—1642 г. стр. 627—628. 

81. Продажная вапиеь священника Лаврентія Грудинскаго Тимоѳѳю Борови-
ковичу на огородъ въ городѣ Брестѣ. 

Священникъ Лукомской церкви Лаврентій Гру-
динскій продаетъ въ вѣчное и потомственное 

владѣніе крестьянину Гершоновицкому свой ого
родъ въ г. Брестѣ за 150 злотыхъ. 

Actum in civitatė Brest, mag. due. 
Lith., die 21 mensis Maii , a. D . 1640. 

N a urzędzie burmistrzowskim w mie-
ście kr. iego mości Brzeskim, przed na
mi Foltinem Ryzlerem, Jaroszem Soroką— 
burmistrzami, Marcinem Kaczyńskim, Ł u 
kaszem Pomarzańskim, Janem Jędrzeiew-
skim, Stefanem Rapowiczem, Wasi l im 
Soroką, Iwanem Bie lk iewiczem—rayca
mi, na zwykłym miescu sądowym, stanąw
szy oblicznie wielebny wBodze ociec <Ła-
wrenty Grudziński — presbiter <Łukomski, 
iawnie у dobrowolnie zeznał, iż maiąc 
on ogród swóy własny Lencowski, kupny 
od Ignata W a r y wody—mieszczanina Brze
skiego y na urzędzie burmistrzowskim 
Brzeskim, dnia dwudziestego wtórego mie
siąca Octobra, w roku tysiąc sześćset trzy
dziestym ósmym przyznany, leżący też 
ogród pod przysadem prawa magdebur
skiego w mieście iego kr. mości Brzeskim 
za Muchawcem, na ulicy Mudryckiey, ob 
miedzę z iedne stronę gruntu Mikołaia 
rybaka, a z drugą stronę ogrodu Ławrysza 
Martinowicza, głową na ulicę у wygon 
mieseki, a tyłem do gruntu tegoż Mikoła
ia rybaka, ze wszystkim, iako sam spokoy
nie trzymał у używał , żadnego prawa 
dziedzicznego, ani dożywotniego w na-
mnieyszey części nie zostawuiąc, alie wszy
stek plac у ogród Lencowski, z budynkiem 
domowym, przedał utściwemu panu T i -
moszowi у małżonce iego Marynie Kod-

niance—poddanym iego kr. mości ze wsi 
Gerszonowicz, im samym у potomkom ich, 
na wieczne czasy, za pewną summę pie
niędzy, to iest, za półtorasta złotych pol
skich, у zarazem pomieniony ogród z bu
dynkiem domowym urzędownie w moc, 
w dzierżenia y spokoyne używanie podał 
у postąpił, z odebrania у spełna zapłace
nia półtora set złotych Timosza Borowi
kowicza у małżonkę iego kwitował y s te
go ogrodu Lencowskiego у budynku do
mowego wielebny ociec Ławrenty G r u 
dziński — prezbiter <Łukomski, zrzekł się 
wiecznie, у wszystkich przyiaciół у po
tomków swych oddalił. I iuż od daty te
go przyznania wolno będzie Timoszowi 
Borowikowiczowi, małżonce у potomkom 
ich, tym ogrodem Lencowskim y budyn-

ikiem domowym, iako chcąc szafować, dać, 
przedać, darować y na swoie naylepsze 
pożytki.obracać. W czym żadney prze
szkody ociec <Ławrenty Grudziński, mał
żonka, potomkowie y przyiaciele ich, sa
mi przez się у przez osób subordynowa-
nych , czynić nie maią у owszem od wsze
lakich osób, w ten grunt Lencowski wstę-
puiących у przeszkodę czyniących, ze 
wszystkich dóbr swoich leżących у ru
chomych, gdzieby się kolwiek pokazali, 
za obwieszczeniem urzędowym u wszela
kiego sądu у prawa, swym własnym ko
sztem у nakładem tyle kroć, gdzieby tego 
potrzeba ukazywała, bronić, zastępować, 
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zapisał się, do wyścia dawności. w pra
wie magdeburskim opisaney, pod zapła
ceniem zaręki stronie żałobliwey tako-
weyże .summy pieniędzy półtorasta zło
tych, polskich у pod nagrodzeniem szkód 
wyżey mianowanych, prócz żadnego do
wodu у przysięgi cielesne y, s którego 
placu ogrodu Loncowskiego wszystkie o-
nera mieścicie , . także pobory, donatiwy 
do miasta maią być płacone wiecznemi 
czasy, nie sczycąc się żadnemi libertatia-
m i , pod utraceniem tego gruntu у ogro
du Lencowskiego, na ratusz Brzescky. 
Który to ogród z budynkiem domowym 
urzędownie-.przez sławnych panów Ł u k a 
sza Pomarzańskiego у Was i la Sorokę — 
radziec miasta Brzesckiego, z urzędu przy

danych, w posessyą wieczystą Timoszęwi 
Awdiszewiczewi Borowikowiczowi у mał
żonce iego Marynie Kodniance у potom
kom ych podług zapisu przyznanego, na 
wieczność iest podano, ten ogród wpół 
dębu, który na granicy stoi, ' iako dzier
żący przedtym. Ignat W a r y woda. zeznał, 
że wpół dąb graniczy. Którey intromisyi 
nikt nie bronił y s prawem swym pienv-
szym у poślednim nie odzywał. Jednak
że Ławrysz Marcinowicz — sąsiad pogra
niczny odzywał się przy intromisyi, że 
cały dąb iego. Które oczewiste zeznanie 
osoby -wysz mianowaney y intromisya 
urzędowa doxiag wieczystych miesckich 
Brzesckich iest zapisana. 

1640 r. 
ІІзъ книги за 1637—1642 г., стр. 625—632. 

82. Опредѣленіѳ по дѣду мѳзкду цехомъ сапоэкниковъ римско-католическаго 
и цехоыъ еашжниковъ православнаго вѣронеяовѣданіи. 

Старшина сапожническаго цеха, римско-католи
ческаго нсповѣданін, вмѣстѣ съ другими своими 
сотоварищами внесъ въ магистратъ жалобу на це
ховыхъ православнаго нсповѣданія въ томъ, что 
Э Т И П0СДІ5ДИІ0 по ходятъ ни въ упіятскііі, ШІ 
католпческія церкви, не даютъ воску на свѣчп, 
не вносятъ пожертвованіп и вообще нарушаютъ 
такимъ образомъ королевскія прнвилегіп. Уполно
моченный отъ цеховыхъ православвыхъ заявпдъ, 
что пскъ по таклмъ дѣламъ можетъ быть вчпнекъ 

властію духовною. Судъ, соглашаясь съ такимъ 
заявленіемъ, потребовалъ однакожс у православ
ныхъ показать короденскія прпвилегіи u цехо-
выя праііпла. Н а это не согласились право
славные. Т а п другая сторона потребовала 
апелднціи въ королевскій судъ. При этомъ стар
шина рпмско-католпковъ заявпдъ,. что онъ обоз-
ванъ былъ въ судѣ Іудой однпмъ православнымъ 
цеховымъ. 

Actum in civitatc Brestcnsi magni du-
catus L i thvan iae , die 21 mensis Mai i ? 

anno Domini 1640. 
N a urzędzie burmistrzowskim у ra

dzieckim w mieście iego królewskiey mo
ści Brzeskim, przed nami Foltinem R y z -
lercni — burmistrzem religii rzymskiey, 

Janem Jedrzeiewskim — subdeleaotem na 
mieyscu sławnego pana Jarosza Soroki— 
burmistrza religii greckiey zasadzo
n y m , W a c ł a w e m Barczewskim у Ł u k a 
szem Pomarzańskim, Wasi lem Sor oką, 
Iwanem Bielkiewiczem — raycami , gdy 
sprawa przypadła ku sądzeniu, uczci-

46 
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wego pana Gabryela Romanowskiego — 
cechmistrza szewskiego religii rzymskiey, 
у wszystkiey braciey cechowey, z panem 
Jaroszem Soroką — cechmistrzem szew
skim religii greckiey, nie-unitem, także 
ze wszelkie у braciey tegoż cechu religii 
greckiey, mieszczan Brzeskich; tedy 
obiedwie stronie u sądu stanowili się у 
moc umoczowanemu swemu cechu reli
gii rzymskiey panu Mikołaiowi Skołdycz-
kiemu, a cech religii greckiey panu Mi
chałowi Dębowskiemu ku mówieniu pra
wnemu zlecili. Za tym strona powodowa 
cech rzymski dowiodszy pozwu, cechowi 
greckiemu słusznie podanego , żałował 
przez plenipotenta swego zwysz miano
wanego na cechmistrza szewskiego у 
wszystką bracią starszą у młodszą— w 
krzywdzie Bożey у w krzywdzie cechu 
ich szewskiego rzymskiego , to iest, o 
zniewagę wiary świętey katolickiey rzym
skiey у o sprzeciwieństwo przywileiom 
iego królewskiey mości, pana naszego 
miłościwego, cechom nadanych, у o nie-

- odprawowanie służby Bożey , na miesz-
czach w przywileiu opisanych, o nieod
danie wosku na świece i na inne po
trzeby kościelne, także o nieoddanie wo
sku, świec у innych powinności do cer
kwi katedrainey soborney uniiackiey, o 
niechodzenie na żałobną mszę do kościo
ła farskiego у o niechodzenie na służbę 
B o ż ą do cerkwi świętego Mikoły, o nie
oddanie dochodów brackich, cechowi rzym
skiemu szewskiemu przynależących, o 
nieprzyięcie mistrzów wiary świętey ka-
tolickiey do starszeństwa у wolności ce
chowych. N a dowód tey żałoby pokła
dali protestacią przed urzędem burmi
strzowskim Brzeskim, uczynioną podda
ła roku tysiąc sześćset czterdziestego, 
miesiąca Maia piętnastego dnia, у żądali 
sprawiedliwości. A pozwany cech szwiec-
ki grecki, przez plenipotenta swego pana 

•Michała Dębowskiego, zachowawszy so
bie wszystkie obrony prawne, wcale nie 
wstępuiąc w żadną controwersią zada
w a ł , że cech szewski rzymski nie iest 
actorem tey sprawy, ale o wszelakie 
krzywdy kościelne у cerkiewne nie świe
cki człowiek, ale duchowieństwo, to iest, 
w Bodze wielebny iegomość oyciec wła
dyka Włodzimirski Brzeski у kapituła 
Brzeska, także iegomość xiądz proboszcz 
albo podprobości farski o nieuczynienie 
czci kościołowi у cerkwie Bożey prawem 1 

czynić maią ; a na żałobę cechu szew
skiego rzymskiego odpowiadać nie powin
ny, у żądali wolności od pozwu y roku. 
Na co strona żałobliwa powiedziała, że 
cech szwiecki grecki nie chciał się 
usprawiedliwić na pierwszym terminie 
zbiiania pozwu na piśmie nie wydanym, 
rok burzą, potym świętem ruskim szczy- -

cił się, naostatek dilacyi na przyszłym 
terminie przywodzić cech szewski rzym
ski do szkód żądali, że nie są actorami, 
zaczyni brali się na plenipotencie iego 
mości xiedza farskiego у kapituły Brze-
skiey, chcąc na terminie od urzędu na
znaczonym pokazać. M y urząd w spra
wie cechu szewskiego rzymskiego z ce
chem greckim szewskim nie-unitami, 
przychilaiącsię do inszych cechów wszyst
kich, w Brześciu będących, iako się w po
rządkach kościelnych у cerkiewnych za-
chowuie, iakoż у w tym cechu szew
skim upatruiąc, iż idzie o porządki ko
ścielne у cerkiewne, a żałobliwi pleni-
potenciey od duchowieństwa nie okaza
l i , zaczyni cechowi szewskiemu religii 
rzymskiey plenipotentią pokazać у po
zwanym także grekom wilkierz y przy-
wiley iego królewskiey mości, pana na
szego miłościwego, na cech służący, po
kazać nakazuiemy, za tymże pozwem we 
środę, to iest , dnia dwudziestego trze
ciego Maia , w teraznieyszym roku zwyż 
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pisanym, a to dlalepszey informaciey nam 
urzędowi. A cech grecki szewski ze 
wszystką sprawą appelował do dworu 
iego krółewskiey mośc i , pana naszego 
miłościwego; żałobliwy cech szewski re
ligii rzymskiey, widząc wielkie uniże
nie, że na zwłokę sprawiedliwości świę
tey cech grecki szewski appeluie o a c -
cessoria, nie o główną rzecz, dekret iesz
cze wydany nie dla iakiey obciążliwo-
ści , tylko żeby im ubogim ludziom z do
statku swego sprawiedliwości przedłu
żali, dalszey controwersiey nie czyniąc— 
mandaty iego krółewskiey mości, pana 
naszego miłościwego, tuż u sądu panu 
Jaroszowi Soroce — cechmistrzowi szew :-
skiemu greckiemu у wszystkiey braciey, 
starszey у młodszey, przez ienerała iego 
krółewskiey mości woiewodstwa Brze
skiego pana J a n a Nikodemowicza Białe

go podali, у szkody na cech grecki szew
ski na złotych dwieście; także у pozwa
ny cech szewski grecki na cech religii 
rzymskiey, uyściem. szkody, na złotych 
dwieście protestowali się: A po poło
żeniu mandatu cech grecki po braciey 
cechowey religii rzymskiey y po samym 
panu cechmistrzu poręki potrzebowali o 
dosłanie prawa. My urząd poręki dać 
nie uznali z tych przyczyn, iż nie o 
dziedziczną rzecz, ale o porządki cecho
we idzie. Żałobliwy pan Gabryel Roma
nowski—cechmistrz szewski religii rzym
skiey, protestował się o zniewagę у o 
przy mówkę na Semena Borsuka—cecho
wego z religii greckiey, że onego u sądu 
Judaszem nazwał, o co sobie wolne pra
wo zostanowił. Którey sprawy, iako się 
u sądu odprawo w a ł a , do xiąg mieskich 
Brzeskich iest zapisana. 

1640 r. 
йзъ книги Брсстскаго городхкаго магистрата стр. 632—634. 

83. Продажная запись мѣщанина Нестера Супруновича крестьянину Авдѣю 
Боровику на сѣножать. 

Брестскій мѣщанинъ Супруновпчъ продаетъ ! магистрата, Гершоновицкону крестьянину Боро-
свою сЬножать, находящуюся подъ юрисдпкціеи вику за ІоО злотыхъ на вѣчныя времена. 

Actum in civ. Brestensi m. d. L i th . , 
die 23 mensis Mai i , a. D . 1640. 

N a urzędzie burmistrzowskim y ra
dzieckim wmieśc ie kro: iego mści Brze
skim, przed nami Foltinem Ryzlerem, 
Jaroszem Soroką—burmistrzami, Ł u k a 
szem Pomarzańskim, Janem Jędrzeiew-
skim, Stephanem Rapowiczem, Wasilem 
Soroką, Iwanem Bielkiewiczem—rayca
mi , na zwyk łym mieyscu sądowym, sta-
nowszy oblicznie utściwy Ne ścier Supru-

nowicz, wespół z małżonką swą, panią 
Owdotią Petriwolszczanką, mieszczanie 
Brzesci , iawnie у dobrowolnie zeznali, 
iż sianożęć swoią własną pod przysą-
dem у posłuszeństwem prawa magdebur
skiego, leżącą za miastem Brzeskim, na 
uroczyszczu na Hraznom u Łobotinie, ob 
miedzą z iedną stronę sianożęci pana J a 
rosza Soroki, a z drugą stronę sianożęci 
Chomy Nikonowicza, tyłem do Pianow-
ca , a głowa do gruntów ich mość oyców 

4G* 
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iezuitow, gruntów Pełczyńskieh, którą I za obwieszczeniem urzędowym u wszela-
sianożęć pierwiey pomieniony Nescier Su
prunowicz puścił był małżonce swey 
Owdotii Petriwolszczance y na urzędzie 
burmistrzowskim Brzeskim dnia ósmego 
Augusta , w roku tysiąc sześćset trzydzie 

kiego sądu у prawa, swym w ł a s n y m ko
sztem у nakładem tylekroć, ile by tego 
potrzeba ukazywała, bronić, zastępować 
zapisali się do wyiścia dawn ości 'w pra
wie magdeburskim opisaney, pod zapła-

stym pierwszym zrzeczenie uczynił , a po-1 ceniem zaręki na ratusz Brzeski takowey-
tym za pomiarkowaniem przyiacielskim; że summy pieniędzy półtaraset złotych 
Nescier Suprunowicz z małżonką swą 
spoinie, zgodnie y iednostaynie pomie-

. nioną sianożęć przedali utściwemu panu 
Audiszowi Borowikowi у małżonce iego 
Stecyi Siemionownie, poddanym iego kro. 
mści ze wsi Gerszonowicz, im samym у 
potomkom ich, za pewną summę pienię
dzy, to iest, za połtorasta złotych pol
skich na wieczność, у zarazem urzędo
wnie w possesią podali у postąpili, z ode
brania pieniędzy wszystkich kwitowali у 
s tey sianożęci Nescier Suprunowicz у 
małżonka iego zrzekli sie wiecznie, у 

polskich у pod nagrodzeniem szkód słow
nie mianowanych, prócz żadnego dowo
du у przysięgi cielesney; z którey siano
żęci wszystkie onera mieyskie, także po-
pory у donatiwy Awdziey Borowik, .mał
żonka iego, do skrzynki mieyskiey pła
cić maią у powinni będą wiecznemi cza
sy, nie szczycząc się żadnemi libertatia-
mi pod utraceniem tey sianożęci na ra
tusz Brzeski; która sianożęć urzędownie 
przez' s ławnych panów Łukasza Poma-
rzańskiego у Jana Jedrzeiewskiego—ra-
dziec miasta Brzeskiego, z urzędu przy-

wszystkich przyiaciół у potomków swych danych, w moc, w dzierżenia у w spo-
oddalili, pozwolaiąc tą sianożęcią Audi- koyne używanie Andrzeiowi Borowikowi, 
szowi Borowikowi, małżonce у potom- małżonce у potomkom ich podług zapi-
kom ich, iako chcąc, szafować, dać, prze- su przyznanego na wieczność iest poda-
dać, darować, zamienić y na swoie nay- na, przy słudze urzędowym Błażeiu Jur -
lepsze pożytki obrócić, w czym żadney kowiczu, którey intromissyi nikt nie bro-
przeszkody czynić nie maią, sami przez nił y s prawem pierwszym у poślednim 
się у przez potomków swych; у owszem 
od wszelakich osób, w tę sianożęć wstę-
puiących у przeszkodę czyniących, ze 
wszystkich dóbr swych , leżących у ru
chomych, gdzieby się kolwiek pokazali, 

nie odzywał. Które takowe oczewiste 
przyznanie intromissya urzędowa do xiąg 
wieczystych mieskich Brzeskich iest za
pisana. 
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1640 г. 
Изъ книги Брестскаго городскаго магистрата, стр. 634—635. 

84. Дарственная запись священника Воскѳрсенской церкви Іакова Ѳѳдоровича 
священнику Пречистенской церкви Михаилу Ярощевичу на огородъ въ городѣ 

Брестѣ. 

Actum in civitate Brestensi m. d. L i t h -
Yaniae , die 26 mensis M a i , anno Domi
ni 1640. 

N a urzędzie burmistrzowskim y radziec-
kym w mieście iego krółewskiey mości 
Brześckim, przed nami Foltinem Ryz le 
rem, Jaroszem Soroką—burmistrzami, J a 
nem Jędrzeiewskim, Stepanem Rapowi-
czem, Iwanem Bielkiewiczem — raycami, 
na zwykłym miescu sądowym stanowszy 
oblicznie wielebny oyciee J iakow F ie 
dorowicz—prezbiter cerkwie Woskresień-
skiey Brzesckiey wespół z małżonką swą 

J da inszych wszystkich potomków у przy
iaciół swych oddalili, prawo swoie dzie
dziczne na wielebnego oyca Michayła J a 
roszewicza у małżonkę iego wlali у pra
wa stare, na ten ogród służące, darow-
nikom swym na urzędzie oddali y sami 
ociec Jaków Fiedorowicz z małżonką swą 
ogrodu zrzekli się wiecznie, у zarazem 
w possesią urzędownie podali у postąpili, 
pozwałaiąc tym ogrodem, iako swą włas
nością, szafować, dać, przedać, darować 
y na swoie naylepsze pożytki obrócić, w 
czym żadney przeszkody czynić, у w ten 

panią Ohapią Michayłowną Borowikowną,! ogród od daty tego przyznania wstępować 
iawnie у dobrowolnie zezna l i , yż maiąc 
oni grunt y' ogród swóy własny po M i -
chayłu Borowiku — oycu Ohafli Borowi-
kowny pozostały, pod przysądem prawa 
magdeburskiego w mieście Brześckim, na 
ulicy Zamuchawieckiey leżący, ob mie
dze z iednę stronę ogrodu pana Iwana 
Philipowicza, a z drugą stronę ogrodu 
Kinczychi , naprzeciwko ulicy Biskupiey, 
tyłem do Markowsczyzny, sianożęci pana 
J a n a Malinuerna, a głową do ulicy go
ścińca Łuckiego, który to ogród pomie-
nione osoby oyciee Jaków Fiedorowicz 
z małżonką swą, dozwoliwszy wielkiey 

się me maią wiecznie, po którym tako
wym przyznaniu, będąc z urzędu przy
dany sławny pan Iwan Bielkiewicz—ray
ca na intromissyą, który zwróciwszy się 
zeznał, relatią swą u sądu, yż grunt у 
ogród Borowikowsky, podług zapisu przy
znanego w moc, w dzierżenie у w spo-
koyne używanie wielebnemu oycu M i -
chayłu Jaroszewiczu у małżonce iego H e 
lenie Jakowownie у potomkom ych na 
wieczność podał, którey intromissyi nikt 
nie bronił y z żadnym prawem nie od
zywał się; s którego ogrodu oyciee M i -
chayło Jaroszewicz, małżonka y potom-

życzliwości у przyiazności zięcia swego / kowie ych y na potym dzierżący, wszyst-
wielebuego oyca Michała Jaroszewicza 
prezbitera cerkwie świętey Przeczystey 
у małżonki iego, a córki swey paniey 
Heleny Jakowowny, którym dal i , daro
wali y na wieczne czasy zapisali, yin sa
mym, у przodkom ych zwysz mianowany 
ogród na wieczne czasy, od którego ogro-

kie onera mieścicie, także pobory y do-
watiwy do miasta płacić maią у powinni 
będą, nie zasłaniaiąc się żadnemi liber-
tatiami. Która darowizna у intromissyą 
urzędowa do xiąg wieczystych miesckich 
Brzesckich iest zapisana.' 
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1640 г. 

Изъ книги за 1637—1642 годы, стр. 641—642. 

85. Жалоба Брестскаго ратмана Луки Поморянскаго на свою жену о ея 
распутствѣ. 

Брестскій ратманъ Лука Поморянскій жалуется 
на свою жену, что она ведетъ распутную жизнь, 
какъ онъ саыъ удостовѣрился въ этомъ лично, 
заставши ее на ыѣстѣ преступденія съ Вербпц-
кпмъ: что боясь отвѣтственностп она ушла пзъ 

дому п продолжаетъ распутствовать по раз-
нымъ улпцамъ; что вслѣдствіе этого онъ не же-
лаетъ жить съ нею въ супружествѣ и думаетъ 
преслѣдовать ее судомъ. 

Actum in civitate Brest, m. d. Lith. , i 
die 11 mensis J u n i i , anno Domini 1640. i 

Przed urzędem burmistrzowskim y ra- | 
dzieckim wmieście ki-, iego mościBrzeskim, i 
na zwykłym miescu sądowym, stanąwszy 
oblicznie sławny pan Łukasz Pomorzań-
ski — rayca у aptekarz miasta Brzeskie
go, protestatią swą na piśmie ku zapisa
niu do xiąg miesckich radzieckich Brze
skich podał, pisaną w te słowa: 

Sławetny magistracie miasta kr. iego 
mości Brzeskiego! Z wielkim żalem moim 
protestuie się przed w. mość, iako urzę
dem, na małżonkę moia Helzbiete Szczu-
pakowne, która zapomniawszy у boiaźni 
Bożey, у przysięgi na zachowanie czy
stości małżeńskiey uczynioną, śmiała у 
ważyła się nie poiednokroć wszeteczeń-
stwem у piaństwem bawić się, com ia 
wszystko przez wszystek czas życia me
go cierpliwie znosił, rozumieiąc, aby się 
na cnocie kiedykolwiek poprawić mogła, 
napominałem przez różne ludzie у białe 
głowy, aby się upamiętała; lecz pomie-
niona małżonka moia im daley, tym wię-
cey przez wstydu w sprosności żyć nie < 
przestała, ia iednak, pókim sam oczyma/ 
swemi nie doświadczył, mimo się puszcza- J-
łem, iakoż w roku teraznieyszym tys iąc ' 

sześćset czterdziestym, miesiąca Maia dwu
dziestego wtorego dnia, podczas pogrzebu 
iey mści paniey Woyciechowey Ga l im-
skiey, gdy się stypa odprawowała we 
dworze bywszey iey mści pani Piotrowey 
Piekarzskiey — sędziney ziemskiey Brze-
skiey, a teraźnieyszey iey mość paniey 
Danielowey Naborowskiey— czasznikowey 
w. x . Lit . , sędziney grodzkiey Wileńskiey, 
gdzie y ia w tym dworze mieszkanie swe 
mam, tamże tego czasu pomieniona mał
żonka moia udawszy się na cielesność 
wszeteczną, zmówiwszy się z czeladni
kiem iego mść pana Woyciecha G a l i m -
skiego, przezywaiomym cudzołożnikiem 
Janem Wierzbickim, w dzień, niewstydli-
wie. nie pamiętaiąc na przykazanie B o 
że, na górę cudzołózstwo wszeteczeństwa 
popełnili, których ia sam na gorącym 
uczynku cudzołózstwa popełnionego zna
lazłem у ludziom potściwym, szlachcie 
na tenczas na stypie iey mość paniey G a -
limskiey będącym, oświadczyłem. A nie 
chcąc ia na ten czas na stypie żałobney 
pogrzebowey hałasu czynić, oświadczyw
szy ludźmi dobromi na dowód s cudzoło
żnika zwysz mianowanego Wierzbickiego 
zdiołem czapkę, pas, chustkę, naostatek 
у szablę od boku odpasałem, a małżonka 
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moia natychmiast z gorącego uczynku 
precz z domu z mieszkania mego, ucho
dząc karania, na takowych swawolnych 
białych głów opisanego, uciekła, у teraz, 
iako mam wiadomość, po różnych ulicach 
przemieszkiwaiąc, z różnemi ludźmi nie-
potściwemi wszeteczeństwem się bawi. 
S którą małżonką moią nie chcąc ia wię-
cey w stanie małżeńskim, iako z niepot-
ściwą wszetecznicą, żyć у owszem z nią o 

f te popełnione cudzołożstwo u sądu należ-
' nego, gdzie mi prawo drogę ukaże, pra
wnie czynić , a teraz tę protestatią moię 
zanoszę у proszę, aby do xiąg w. mść za
pisana była. W tey protestacyi podpis 
ręki tymi słowy: Łukasz Pomorzański — 

; rayca. Która-to takowa protestatią za 
loczewistym podaniem osoby wysz miano-
jwaney, do xiąg miesckich Brzeskich iest 
i zapisana. 

1640 r. 
Изъ книга за 1637—1642 г., стр. 677. 

86. Отдача третьей части уволоки земли крестьянину Агаѳону Чайковскому 
Брестскииъ магистратомъ за чиншевую плату. 

Actum in civitate Brestensi, m. d. Li th-
vaniae, die 10 mensis Septembris, anno 
Domini 1640. 

Burmistrze y rayce miasta króla iego 
mości Brzesckiego, czynimy wiadomo tym 
listem daniny naszey, komuby o tem wie
dzieć przynależało, iż my rozmnażaiąc 
poddanych miesckich ratusznych Kozłow
skich, za proźbą Hapona Czaykowicza 
daliśmy trzecią część włoki gołą, we wsi 
Kozłowiczach leżącą, w polach, sianożę-
c iach , ogrodach у we wszystkim, iako 
się w sobie m a , ob miedze włoki Hapo
na Czaykowicza, a z drugą stronę Jaska 
Saymkowicza pomienionemu Haponowi 
Czaykowieżowi , które tę trzecią część 
włoki Hapon Czaykowicz ma spokoynie 
trzymać, у wszelakich pożytków zaży
wać do wzrostu l a t Kona cha Niemko wi 

eża, iakoż czynsz co rok o świętym Mar 
cinie do skrzynki miesekiey oddawać у 
pansczyznę odprawować powinien będzie. 
Anienko Kowalewicz Bodulewicz ze wsi 
Nieczołstow y Siemen Dudka ze wsi K o 
złowicz , którzy się z sobą o tę trzecią 
część włoki prawowali, a żaden z nich 
na ten grunt prawa nie okazał, pomie
nionemu Haponowi Ozaykowiczowi żadney 
przeszkody w spokoynym dzierżeniu czy
nić nie maią; iakoż Hapon czynsz zatrzy
many tak roczny kopę litewską oddał, 
którą kopę Konoch dorosszy lat у przy
kład prawny onemu Haponowi oddać ma. 
Do którey daniny dla lepszego świadec
twa pieczęć urzędową miescką radziecką 
Brzescką przycisnąć rozkazaliśmy. Pisań 
w Brześciu, dnia dziesiątego msca Septem
bra, roku 1640. 
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'1640 г. 

Изъ книги за 1637—1642 годы, стр. 684—687. ; <;-, 

87. Духовное завѣщаніе Брестской мѣщанки Татьянны Никоновной. 

Въ этомъ завѣщаніп ыѣщанка Никиновна про-
ситъ похоронить ее въ церкви св. Симеона и 
распредѣляетъ мея;ду своими дѣтьми свое движи

мое п недвижимое имущестко; въ числѣ прочихъ 
вещей упоминаются н серебрянные кубки и логпки. 

Actum in civitate Brestensi m. d. L i -
thvaniae, die 17 mensis Octobris, anno 
Domini 1640. 

N a urzędzie burmistrzowskim y ra
dzieckim w mieście króla iego mości 
Brzeskim, przed nami Foltinem Ryzlerem, 
Jaroszem Soroką—burmistrzami, W a c ł a 
wem Barczewskim, Stephanem Rapowi-
czem, Wasi l im Soroką—raycami, na zwy
kłym mieyscu sądowym, stanąwszy obli-
cznie sławetni panowie Łukasz Pomorzań-
ski, J a n Jędrzeiewski, Jwan Bielkiewicz— 
rayce miasta Brzeskiego, zeznali ten testa
ment, pisany w te słowa: 

Będąc my z-urzędu przydani, ia Ł u 
kasz Pomorzański, ia J a n Jędrzeiewski, 
y ia Iwan Bielkiewicz—rayce miasta! 
Brzeskiego, na testament ostatniey woli 
paniey Tatianny Nikonowey—mieszczan
ki Brzeskiey, która z dobrym rozmysłem 
takowy testament ostatniey woli swey 
sprawiła: 

W Imie Pana Boga Wszechmogącego 
w Tróycy świętey iedynego, O y c a , S y 
na у Ducha świętego, A m e n . Naprzód, 
gdy P a n Bóg wszechmogący rozłączy z 
tym żywotem doczesnym, duszę moią po-
ruczyła w ręce miłosierdzia Bożego, a 
ciało ku pogrzebowi, które pochowane i 
być m a w c e r k w i e ś w i ę t e g o S i e m i o - i 
na przez syna iey Fi l ipa Nikonowicza,kosz-1 
tem niżeymianowanym. Maiętność swoią,! 

leżącą у ruchomą, z pracy rąk nabytą, у 
drugą z rozdziałku z synamy wydzielo
ną, tym testamentem rozrządziła: Dom 
z gruntem, na ulicy Zamuchawieckiey 
nad ulicą у ułeczką leżący, ob miedzę 
Wasil iowey Bukriiewiczowey, tyłem do 
Chomy Nikonowicza, ten dom z gruntem 
ze wszystkim na wszystko, iako się w 
sobie ma, Philipowi Nikonowiczowi na 
wieczność w wolny szalunek legowała; 
od którego domu у gruntu wszystkich 
synów swych у córek у przyiaciół swych 
oddaliła wiecznie. Z którego domu у grun
tu pogrzeb sprawić, także rokowo у pa
mięci za duszę matki swey Pana Boga 
wszechmogącego prosząc, za odpuszczenie 
grzechów odprawić Philip Nikonowicz po
winien będzie. U tegoż Philipa pieniędzy 
pożyczanych kop dwadzieścia lith. у te 
pieniądze ku pomocy na pogrzeb obrócić 
ma. Sianożęć na uroczyszczu w Hru-
szewem leżącą, która swemi własnemi 
pieniądzmy wykupiła u nieboszczyka 
Szczęsnego Tatarzyna w kopach siedmiu-
dziesiąt litewskich, tę sianożęć po śmier
ci swey Iwanowi у Demianowi w wol
ny szalunek na wieczność zapisała. A 
ieśliby żywa Tatiana Nikonowa została, 
tedy ta sianożęć przy paniey Nikonowey 
ma zostawać podług prawa iey należą
cego. Paniey Marynie Nikonowey W a -
siloweySoroczyney—półsianożęci,kupney 



od Siemiona Bukriiewieza, która leży ob 
miedzę Chomy Nikonowicza, naHrazkim, 
у ogród na Osinkaeh z kłunią ob miedzę 
sianożęci Homszeia, z drugiey strony pa
niey Wasi lowey Bukriiewiczowey, tę 
pół sianożęci na Hrazkim у ogród na 
Osinkaeh paniey Marynie Wasi lowey So-
roczyney legowała. D w a pasy srebrne, w 
kopach ośmiudziesiąt litewskich w zasta
wie od Demiana у Marcina Nikono wiczów, 
które pasy ieden biały—paniey Marynie 
Soroczyney, a drugi pas pozłocisty—pa
niey Chwiedorze Iwanowey Chilkowiezo-
wey zapisała; a ieśliby Demian Nikono-
wicz oddał kop ośmdziesiąt, tedy mu pa
sy maią bydź oddane, a pieniądze Mary
nie у Chwiedorze należeć maią. Dwie 
łyżce srebrne Demianowi należeć maią. 
Siana dwa stogi na sianożęci naHrazkom 
Philipowi legowała, które siano sprzedaw
szy pogrzeb, podług utsciwości, ozdobnie 
odprawić powinien będzie. Skrzynię z 
chustami białemi y z odzieżą у ze wszyst
kim na wszystko, co kolwiek w skrzynie 
iest, paniey Marynie Wasi lowey Soroczy
ney zapisała. Kubków dwa srebrnych 
panienczyńskich zeznała pani Nikonowa, 

że przedała żydowi, których kubków w 
skrzynie niemasz. Pieniędzy gotowych 
niemasz. C y n , miedź у pościel córkom 
dwóm Wasilowey у Chwiedorze w równy 
dział zapisała. Insze wszystkie rzeczy 
ruchome у statki domowe Philipowi N i -
konowiczwi synowi swemu zapisała. 
W czym wszystkim ieśliby pomienioną pa
nią Tatianę Nikonowę Pan Bóg wszech
mogący do pierwszego zdrowia przypro
wadzić raczył, wolny sobie szafunek we 
wszystkiem zostawiła. Działo się w do
mu paniey Nikonowey, przy bytności Iwa
na, Demiana, Saka, Chomy, Philipa Niko-
nowiczów, у przy bytności pana Was i l a 
Soroki у małżonki iego Maryny Nikono-
wey, у przy bytności paniey Chwiedory 
Chilkiewiczowey. Fisan w Brześciu, dnia 
trzeciego miesiąca Oktobra, anno Domi
ni 1640. U tego testamentu podpis rąk 
radzieckich temi słowy: Łukasz Poma-
rzański—rayca, J a n Andrzejewski—ray
ca Brzeski, iako przytym będący. Któ
ry to takowy testament, przez osób zwyż 

j mianowanych oczewiście u sądu zeznany 
у do xiąg wieczystych mieskich Brzes
kich iest upisany. 

1640 r. 
Изъ книги за 1637—1642 г. стр. 689—691. 

8 8 . Духовное завѣщаніѳ Брестской мѣщанки Анны Кузьминой Фшшповоа. 

В ъ этомъ завѣщаніи мѣщанка Фидипова устра-
няетъ своихъ дѣтей отъ правовдадѣнія землей 
ея, которую она продала за долги Брестскому мѣ-
щанину; заивляетъ, что всѣ цѣнныя ея золотыя 
и серебряный вещи растратидъ ея зять Сорока 
и разрѣшаетъ своему внуку Порфирію отъ ея по

койной дочери и Сороки доискиваться придан-
наго своей матери, оцѣненнаго въ 200 зл. Про
тивъ этого пункта сдѣланъ Сорокою протеста, 
что онъ но получадъ за своей покойною женой 
никакого приданнаго. 

Actum in civitate Brestensi magni du-
catus L i th . , die 20 mensis Octobris, an
no Domini 1640. 

N a urzędzie burmistrzowskim у ra
dzieckim w mieście króla iego mości 
Brzeskim, przed nami Foltinem Ryz le -

47 
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rem, JaroszemSoroką—burmistrzami, W a 
cławem Barszczewskim, Marcinem K a 
czyńskim, Łukaszem Pomarzańskim, Ste-
phanem Rapowiczem—raycami, na zwy
k łym mieyscu sądowym, stanąwszy obli-
cznie sławni panowie J a n Jędrzeiewski 
у Was i l i Soroka—rayce miasta Brze
skiego, zeznali testament ostatniey woli 
paniey Hanny Philipowey у ku zapisaniu 
do xiąg mieskich Brzeskich na piśmie po
dali, pisany w te słowa: 

Będąc my z urzędu przydani ia J a n 
Jędrzeiewski i ia Was i l i Soroka—rayce 
miasta Brzeskiego na testament ostatniey 
woli paniey Hanny Kuzmianki Philipo
wey, mieszczanki Brzeskiey, która z do
brym rozmysłem y z dobrą pamięcią, sie
dząc o swoiey mocy, takowy testament 
ostatniey woli swey sprawiła: 

W imie Pana Boga wszechmogącego, 
w Tróycy świętey iedynego, O y c a у S y 
na у Ducha Świętego, amen. Kayprzód 
gdy pan Bóg rozłączy z tym żywotem 
doczesnym, duszę swoią poruczyła w rę
ce miłosierdzia Bożego, a ciało ku po
grzebowi, które pochowane być ma w c e r 
k w i e ś w i ę t e g o S i e m i o n a p r z e z p r z y i a -
ciela iey Zacharyusza Starko wicza, w gro
bie podle córki iey Hanny Philipowny, 
kosztem Zacharyuszowym. Maiętność swo
ią, to iest, grunt z sadem Przepiorczyń-
sk i , na ulicy Zamuchawieckiey, w pew
nych miedzach у granicach leżący, któ
ry za żywota swego, zadłużywszy się i 
różnym ludziom przedała panu Zacharyu-
szowi Starkowiczowi у małżonce iego 
na wieczność, w roku tysiąc sześćset 
trzydziestym ósmym miesiąca Ju l ia trze
ciego dnia, y na urzędzie burmistrzow
skim Brzeskim przyznała; który to grunt 

czów у córkę swą Thomaszową Łysko-
wiczow.ą od tego sadu у gruntu wiecznie, 
żadnego przystępu na potym po śmierci 
swey synom swym у potomkom ich nie 
zostawiła, pozwalaiąc Zacharyuszowi у 
małżonce iego у potomkom ich tym 
gruntem у sadem, iako chcąc szafować, 
dać, przedać y na swoie naylepsze pożyt
k i obracać. W czym żadney przeszkody 
y turbacyi synowie iey у córka w spo-
koynem dzierżeniu у w wolnym szafun-
ku czynić nie maią у mocy mieć nie bę
dą wiecznie. Złota , srebra, cyny, miedzi, 
у gotowych pieniędzy, także szat, ani żad
ney ruchomości pani Hanna Philipowa 
zeznała, że niemasz у nie zostało nicze
go, gdyż wszystko zięć iey Tomasz Ł y s -
kowicz pobrał у potracił. Żadnych dłu
gów nikomu niewinna, oprócz panu Mi -
rzeiewskiemu złotych trzy winna zosta
ła . Szubkę у kożuszek do Piotra Phili-
po wicza, syna swego starszego, odesłała, 
a sama Phi ' ipowa zeznała, że weszła 
w dom Zachariuszów przez żadnych szat, 
które złotych trzy dług panu Mirzeiew-
skiemu Piotr Philipowicz przedawszy, 
szubkę у kożuszek zapłacić powinien bę
dzie. Wniesienie córki iey nieboszczki 
Hanny Philipowny przynaymniey rachu-
iąc na złotych dwieście, które pan W a 
sili Soroka, biorąc w stan święty mał
żeński, pobrał, te wniesienie wnuczko
wi swemu z nieboszczką Hanną Philipo
wa spłodzonemu, a synowi pana Was i l a 
Soroki legowała, których złotych dwu-
set Perchur wnuczek iey na dobrach oy
ca swego pana W a s i l a Soroki dochodzić 
ma. Przeciwko któremu wniesieniu pan 
W a s i l Soroka protestował się, że niebo-
szczyca Hanna Philipowna, małżonka 

z sadem teraznieyszym testamentem swo-; iego, żadney ruchomości nie wniosła, 
im w possessią wieczystą Zacharyuszowi 1 Działosię w domu Zacharyasza Starkowi-
y małżonce iego stwierdzała, oddalaiąc ; cza przy bytności Bazylego Rapowicza— 
Piotra, Iwana y Hrehorego Philipowi-! pisarza mieskiego Brzeskiego у przy byt-
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ności Zacharyusza у małżonki iego. Pi
sań w Brześciu dnia dziewiątego miesią
ca Octobra, roku Pańskiego 1640. U te
go testamentu podpis rąk radzieckich ty
mi słowy: Василій Мартиновичъ Oopo-
ка—радца рукою*, J a n Andr'zeiewski—-

rayca Brzeski, iako przy tym testamen
cie będący. Który to takowy testament 
oczewiście u sądu przyznany у do xiąg 
wieczystych mieskich Brzeskich iest upi-
sany. 

1640 r. 
Ізъ книги за 1637—1642 годы, стр. 694. 

89. Жалоба священника Пречистенской церкви Михаила Ярошевича на мѣ-
щанина Ивана Бѣлькевича. 

Священникъ Брестской Пречистенской церкви 
Ярошевпчъ жалуется на ыѣщанпна Бѣдькевича 
въ томъ, что онъ, бывши церковнымъ старо-

Actum in civitate Brestensi m. d. Lith-
vaniae , die 31 mensis Otobris, anno Do
mini 1640. 

Przed urzędem burmistrzowskim у ra
dzieckim w mieście króla iego mości 
Brzeskim, stanąwszy oblicznie wielebny 
oyciec Michael Jaroszewicz — prezbiter 
cerkwi świętey Przeczystey, protestatią 
na piśmie ku zapisaniu do xiąg mieskich 
podał, pisaną w te słowa: 

Łaskawy panie urzędzie burmistrzow
ski Brzescki! J a Michał Jaroszewicz — 
prezbiter cerkwie świętey Przeczystey 
Brzeskiey, z parafianami do teyże cerkwi 
przynależącemu, opowiadamy się waszmo-
ściom, iako urzędowi, na pana Iwana 
Bielkiewicza—raycę, mieszczanina Brze
skiego, który będąc starostą cerkwie świę
tey Przeczystey, a nie potrzebuiąc urzędu 
swego, spustoszywszy cerkiew, od niey 

стой, ограбидь церковь п въ деньгахъ и въ ве-
щахъ и въ земдѣ п отступидъ отъ нея, увлек
ши за собой и другихъ прихожанъ. 

odstąpił, za którego powodem, iako za 
starszym starostą у insze parafianie od
stąpili у świec do cerkwie Bożey od lat 
sześciu nie daią. Cerkiew z iedney stro
ny obedrą!, a z drugiey strony pokrył, 
dochody, do tey cerkwie należące, pobrał, 
mianowicie: pasów dwaBreczki—mieszcza
nina Brzeskiego, trzeci pas po Iliaszowey 
siestrze, korale y dzięg moskiewskich kop 
trzy, przytym pierścieni dwa złotych, 
pieniędzy gotowych (iako parafianie daią 
sprawę) złotych sześćdziesiąt wziął y nie-
wiedzieć gdzie podział у liczby od lat 
ośmiu, iakom ia na prezbiterstwo nastą
pił , nie czynił у czynić nie chce *, przy
tym rezków Lapczyńskich dwa, na cer
kiew legowanych, zabrał. O co protesta
tią zanoszę у proszę, aby do xiąg zapi
sana była. C o iest zapisano. 

47* 
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1640 г.
Изъ книги за 1637—1624 г. стр. 745—746.

90. Протестъ Брестскаго сапожничьяго цеха греч скаго испов дашя противъ
таковогоисъ цеха римско-катодическаго.

Старшина сапожнпческаго цеха Сорока по по-1 ніи ихъ съ цеховыми рпмско-католическаго ис-
воду привилегін короля Владислава 1У-го рим.-
католиканъ, протестуетъ отъ имени своихъ сото-
варищей религіи греческой, что эти посл дніе
никогда не заявляли просьбы королю о соедине-

пов данія. а напротивъ того желаютъ жить са-
"мп по себ на основанін привилегіи, дарованной
цеховыиъ религіи греческой.

Actum in civitate Brestensi magni du-
catus Lith., die 22 mensis Decembris,
anno Domini 1640.

Przed urzędem burmistrzowskim у ra-
dzieckim w mieście króla iego mości Brze-
skim, na zwykłym miescu sądowym, sta-
nąwszy oblicznie sławny pan Jarosz So-
roka — burmistrz Brzeski у cechmistrz
szewski religii greckiey у przy nim Sie-
mion у Fiedor Borsuki, bracia tegoż ce-
chu, imieniem swym у wszystkiey braci
cechowey protestatią na piśmie ku zapi-
saniu do xiąg mieskich Brzeskich na piś-
mie podali, pisaną w te słowa:

Mości panie urzędzie radziecki miasta
króla iego mości Brzeskiego! Ja Jarosz
Marcinowicz Soroka— burmistrz у cech-
mistrz cechu szewskiego у garbarskiego
religii greckiey, za wzięciem wiadomości
z xiąg radzieckich Brzeskich, sam od sie-
bie у imieniem wszystkich braci starszych
у młodszych cechu naszego, do wiadomo-
ści waszmościów urzędowey donosim у
protestuiemy, iż roku teraźnieyszego ty-
siąc sześćset czterdziestego, miesiąca No-
wembra ósmego dnia, Gabriel Romanow-
ski, Mikołay Bałazy, Ferens Kopytko у
Paweł Byczkiewicz—bracia cechu szwieo
kiego religii rzymskiey, żaden z nich osia-
dlości nie^maiąe, otrzyma wszy przywiley

króla iego mości, pana naszego miłości-
wego, na cech swóy szwiecki rzymski do
xiąg radzieckich Brzeskich aktikować da-
li. W którym kazali wpisać bracią cechu
naszego religii greckiey Piotra Philipo-
wicza, Siemiona у Fiedora Borsuków, ia-
koby oni spoinie z nimiż mieli supliko-
wać do króla iego mości, pana naszego
miłościwego, abyśmy z onemi cech nasz
szewski у garbarski religii greckiey, po-
minąwszy swóy nam od króla iego mości,
pana naszego miłościwego, dany, czego
iako żywo nigdy dowieść у dokazać nie
mogą, gdyż o żadney suplice nie wiemy,
o to nie prosim у nie prosili у na to nie
posyłali; abowiem my z dawnych czasów
za przywileiem króla iego mości, pana
naszego miłościwego, nam nadanego, mie-
szkaiąc w pokoiu, wszelakie powinności
na ozdobę miasta, tak też kościołowi У
cerkwiom według zwyczaiu miasta Brze-
skiego zawżdy czynim у pełnim. A oni
pomienione osoby opacznie przed królem
iego mością, panem naszym miłościwym,
udawszy, śmieli у ważyli się, nie dbaiąc
nic na winy у karanie na takowych opi-
sane, pominąwszy przywiley króla iego
mości nasz pierwszy, przyłączywaiąc nas
do siebie otrzymali; lecz my, poczuwaiąc
się, strzeż Boże, abyśmy w iakie winy



nie popadli у prawa swego ni w czym
nie naruszyli, ale raczey przy przywileiu
króla iego mości, pana naszego miłości-
wego, cechowi naszemu religii greckiey
nadanego, trzymaiąc się, cale у mocno
przy nim stoiąc, ni w czym onego niena-
ruszaiąc, a o takowe opaczne udanie na
pomienionych osób tę protestatią naszą

zaniósłszy, protestuiemy, chcąc o to ż orie-
mi w sądzie należnym, niemniey też у
o szkody podięte, z których ieszcze podey-
mować musim, prawnie czynić, na ten
czas prosim, aby to do xiąg urzędu wasz-
mościów było zapisano. Co iest zapi-
sano.

1640 r.

ізъ книги за 1637—1642 г. стр. 736—737.
91. Жалоба м щанина Ивана Кобылинскаго на Брестскаго ландвойта Ивана

Куріяновича о нобояхъ.

Брестскій м щанинъ Иванъ Кобылинсній жа-
луется на Брестскаго ландвойта Куріановича по
сд дующему поводу: Кобылинскій зашедъ какъ-
то къ жидовк въ корчму, чтобы выпить пол-
гарнца меду, когда медъ былъ поданъ , въ то

время вошедъ въ корчау и дандвойтъ. Кобы-
лннсвій прпгдасилъ его отв дать меду, но ланд-
войтъ избилъ его сабдей, такъ что онъ—Кобы-
динскій, на силу ушедъ отъ него.

Die 7 mca Decembris, anno Domini
1640.

Przed urzędem burmistrzowskim у ra-
dzieckim w mieście króla iego mości
Brzesckim, na zwykłym mieseu sądowym,
stanąwszy oblicznie pan Jan Kobylińsky,
protestatią swą na piśmie ku zapisaniu
do xiąg miesckich Brzesckich podał, pi-
saną w te słowa:

Mnie wielce łaskawy panie urzędzie
burmistrzowsky miasta króla iego mości
Brzesckiego prawa magdeburskiego! Ja
Jan Kobyliński — stelmach , mieszczanin
króla iego mości, s pod iurisdiki zamko-
wey, uskarżam się w. m. iako urzędowi
у boiaźliwie żałuię na pana Jana Ku-
ryanowicza— lantwoyta miasta iego kró-
lewskiey mości Brzesckiego o to, yż w
roku teraznieyszym 1640, msca Decem-
bra wtórego dnia, gdym przyszedł do ży-

dówki Leybowey Kunicy, tu w Brześciu,.
iako do domu karczemnego, chcąc sobie
spokoynie miodu półgarca wypić, iakoż
dała mi żydówka miodu półgarca, który
miód tyłkom począł pić, w tym tedy cza-
sie przyszedł pomieniony pan lantwoyt
do teyże żydówki, a nie inaiąc do mnie
żadney przyczyny, któremum nic nie wi-
nien, ale у owszem prosiłem, aby chciał
ze mną posiedzieć; tamże, nie respektuiąc
nic, wprzódy począł mnie lżyć, sromoeić,
nazywaiąe mnie niepotciwey matki sy-
nem, a potym mało maiąc w gębę mnie
pięścią uderzył, a drugą rażą kordem
s pochwami w. łeb mnie uderzył, aż do
krwi przybił; a co większa, gdym go po-
czął upominać у prosić, aby mi dal po-
kóy, więcey mię nie mordował, tedy por-
wał się do korda, zaledwom uszedł, snąć
chcąc mię zabić. O którą tą obelgę у zra-
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-юіегде moie chcąc z nim, panem lantwoy- now, iako urzędu, aby ta moia protesta-
tem, prawnie począć;, gdzie mi prawo tia była do xiąg zapisana. '• Go iest do 
•drogę ukaże, a teraz proszę ww. m. pa-|-xiąg zapisano. 

1641 r. 
Изъ книги за 1637—1642 годы, стр. 440—442. 

92. Заявденіе мѣщанина Ивана Бейдовсксго противъ мѣщанина Василія 
Сороки. 

Die 24 mensis Januar i i , anno Domi
ni 1641. 

Przed urzędem burmistrzowskim у ra
dzieckim w mieście króla iego mości 
Brzeskim, na zwykłym mieyscu sądowym 
stanąwszy oblicznie pan J a n Beydowsky 
podał pilność swoie w sprawie niżey mia
nowaney, у ka zapisaniu do x iąg mies
kich Brzeskich na piśmie podał, pisaną 
w te słowa. 

Мой даекавый нане ураде мѣста К о 
роля его милости Берестейского права 
магдебургского! Я Я н ъ Бейдовскій опо-
вѣдаю и протестую се вашей милости 
яко урадови, на пана Василя Марти-
новила Сороку — мѣщанина и райцу 
религіи грецкой мѣста короля его ми
лости Берестейского о томъ, ижъ въ 
року прошломъ тысеча шестьсотъ чо-
тырдестаго, помененый панъ Василій 
Сорока взялъ и пожичилъ у мене пев-
ного рукодайного долгу деветьдесятъ 
золотыхъ польскихъ, въ которыхъ то 
деветидесяти золотыхъ польскихъ за-
ставидъ мнѣ крамницу свою тутъ у 
мѣстѣ короля его милости Берестей
скомъ, въ рынку, нагрунтѣ ратушномъ 
стоячую и на врадѣ вашей милости 
призналъ, и заразомъ до моцы держа
ния моего подалъ и описалъ ми се тую 

деветьдесятъ золотыхъ польскихъ всю 
сполна отдати и заплатити готовыми 
грошми въ року тепереганемъ тысеча 
шестьсотъ чотырдесетомъ первомъ мѣ-
сеца Генваря двадцать четвертого дня 
на мѣстцу гіевномъ, тутъ у Берестыо 
на врадѣ вашей мости бурмистровскимъ, 
а еслибы не отдалъ и не заплат илъ, 
теды панъ Василій Сорока позволилъ 
мнѣ тую крамницу вѣчне держати зъ 
вольною диепозыцію, а потомъ въ тую 
крамницу не вступовати и перешкоды 
не чинити, але еще боронити, засту-
повати своимъ коштомъ и накладомъ 
записадсе. Теды того дня вышъ мено-
ваного двадцать четвертого, мѣсяца 
Генвара, почавши съ поранку ажъ до 
вечера чинилъ пильность и готовъ 
былъ на врадѣ вашей мости тую де
ветьдесятъ золотыхъ польскихъ ото-
брати, крамницу ему пустити и зъ от-
данья деветидесятъ звлотыхъ квито-
вати, а панъ Василій Сорока тому за-
писови своему досыть не учинидъ, 
тыхъ деветидесятъ золотыхъ поль
скихъ не запдатилъ, теды о то се про
тестую на пана Василя Сороку и тое 
пильности моей на письмѣ подаю и про
шу, абы до книгъ вашмости урадовыхъ 
прынято и записано было. У тое пиль-
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ности, podpis ręki tymi słowy: Я н ъ 
Бейдовскій рукою власною. Która to 
takowa pilność ócze wiście u sądu przez 

osobę wierzchu mianowaną podana у do 
xiąg miesckich Brzesckich iest zapisana.. 

1641 r. 

Изъ кпягя за 1637—1642 г. стр. 807—811. 

9 3 . Духовное завѣщаніѳ Брестскаго мѣщанина Ивана Плцковича. 

Въ этомъ завѣщаніи Брестскій мѣщанинъ Пац-
ковпчъ проситъ похоронить его въ церкви св. 

своими родными остающееся по немъ имущество— 
жилой домъ, пивницу, землю п своп сдесарскіѳ 

Симеона въ г. Брестѣ и распредѣляетъ между į инструменты. 

Actum in civitate Brestensi mag. due. 
L i th . , die 23 mensis Mart i i , anno B o -
mini 1641. 

N a urzędzie burmistrzowskim у radziec
kim w mieście króla iego mości Brze
skim, przed nami Foltinem Byzlerem, J a 
roszem Soroką—burmis t rzami , W a c ł a 
wem Barczewskim, Łukaszem Pomarzań-
skim, Wasi lem Soroką — raycami , na 
zwykłym miescu sądowym oblicznie sła
wetni panowie J a n Jędrzeiewski, Stefan 
Rapowicz, Iwan Bielkiewicz—rayce, ze
znali testament ostatniey woli Iwana Pac-
kiewicza— mieszczanina Brzeskiego у ku 
zapisaniu do xiąg miesckich Brzeskich 
na piśmie podali, pisany w te słowa: 

J a J a n Jędrzeiewski , ia Stefan Rapo
wicz y ia Iwan Bielkiewicz— rayce mia
sta Brzeskiego, będąc my z urzędu przy
dani, na testament utściwego Iwana Pac-
kiewicza, który o swey mocy siedząc, 
z dobrym rozmysłem, takowy testament 
ostatniey woli swey sprawił, w te sło
wa pisany: 

W Imie Pana B o g a Wszechmogącego, 
w Tróyey Świętey iądynego, O y c a , Syna 
у Ducha świętego, amen. J a Iwan P a c -

kiewicz—mieszczanin Brzeski czynię wia
domo tym moim testamentem każdemu, 
komu by o tem wiedzieć [należało, teraz
nieyszym y na potem będącym wieku lu
dziom, iż ia chcąc po żywocie moim 
w ubogim dziedzictwie moim między dziat
kami pozostałemi rozporządzenie uczy
nić, aby na potym do żadnych praw у 
trudności nie przychodzili. Naprzód, gdy 
Pan Bóg s tego świata mizernego do 
chwały swey świętey powołać raczy, du
szę moią w ręce miłosierdzia Pana Boga 
wszechmogącegooddaię, aciało kupogrze-
bowi, które pochowane być ma przy c e r 
k w i e B r z e s k i e y ś w i ę t e g o S i e m i o n a 
przez pana Mikołaia Terliczewicza, pa-
synka mego, у Wawrzyńca Wypisowi-
cza , zięcia mego, kosztem moim z grun
tu у budynku po mnie pozostałego Pac-
kiewiczowskiego. Grunt móy dziedziczny 
oyczysty, leżący w mieście iego królew
skiey mości Brzeskim, w ulicy K o w a l -
skiey, ob miedzę z iedney strony grun
tu y domu Weromka Czerwiakowicza — 
miecznika у małżonki iego, a z drugą 
stroną gruntu y domu Ławryna Fiedoro
wicza, tyłem do ułeczki mimo parkan 
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idąeey, a głową, do ulicy Kowalskiey, na 
tymże gruncie po pogorzeniu miasta Brze
skiego nowy budynek, to iest, izbę no
wą z przykryciem y z piwnicą prócz sio
nek w tyle zbudowałem, którego to grun
tu połowicę, także у budynku połowicę, 
iakom przyznał przed urzędem lantwoy-
towskim Brzeskim, zięciowi memu у 
córce mey na wieczność-, tedy у teraz 
tym testamentem moim stwierdzam у za
pisuię. A drugą połowicę tegoż gruntu 
mego Packowiczowskiego у połowicę bu
dynku na tymże gruncie stoiącego, pa-
sierzbowi memu, względem pobrania oy-
czyzny iego, gotowych pieniędzy у rze
czy ruchomych leguię у wiecznie zapi
suię z wolną dispozytią, z którego to 
gruntu, z budynku wszystkie długi mo
ie, któreby się słusznie pokazali , zięć 
móy wyż mianowany z pasierzbem moim 
Mikołaiem Terliczewiczem znosić у do
syć czynić powinni będą. A mianowicie: 
żyda Brzeskiego Nachmana Szłomicza za 
dług rodzicom iego winno zostały znosić 
spoinie. Któremu to Nachmanowi ia sam 
na ten dług pół dziesiąta złotego przez 
trzech groszey przez ręce małżonki mey 
A n n y Zabłockiey oddałem, a potem ro
botą odeszło złotych pół iedenasta, we
dług regestru mego osobliwie napisane
go. A w ostatku porachowawszy dług 
Szłomiczowi oddać powinni będą. Ł a -
dzińskiemu zostałem winien długu zło
tych pięć, ten dług gotowemi pieniędzmi 
pasierb у zięć móy maią zapłacić, gdyż 
na ten dług pieniądze zostaią. Długu zo
stałem winien żydowi Leyzerowi Leyze-
rowiczowi złotych trzydzieści cztyry na 
list zapis obligowy, którego długu poło
wicę zięć móy Wawrzyniec W y p i s o w y , 
to iest, złotych siedmnaście oddać у za-! 
płacić ma przez omieszkania. A drugie! 
złotych siedemnaście pasierzb móy Ter-! 
l iczewicz temuż żydowi Leyzerowi za

płacić ma, z tych pieniędzy, co mnie 
winien został, długu z porachowania zło
tych trzydzieści у groszey dwanaście pol
skich, a ostatek reszty mnie samemu 
wrócić ma, ieślibym do zdrowia przyszedł, 
a gdyby mnie u żywocie nie stało, tedy 
tę resztę, co mnie przychodziło, do po
grzebu przyłożyć powinien będzie. Ogród 
na Łóżkach z sadem, oprócz drzewa ma
łego, które pan Łukasz Pomarzański, 
trzymaiąc w zastawie nasadził, ten ogród, 
iako się w swym ograniczeniu zdawna 
zawiera, przedaliśmy z małżonką moią 
panu Mikołaiowi Terliczewiczowi y na 
urzędzie lantwoytowskim na wieczność 
przyznaliśmy, у teraz tyra testamentem 
moim tę przedażę stwierdzam; wolno bę
dzie panu Terlewiczowi, iako swą wła
snością, szafować. Naczynie ślosarskie 
wszystkie od mała do wiela zięciowi me
mu Wypisowiczowi у córce mey Nasta-

Jzyi Packiewiczównie zapisuię. Przy któ
rym to zięciu у córce mey małżonka mo
ia A n n a Zabłocka mieszkać ma do ży
wota swego. Przytym też zeznawam tym 
testamentem moim, żem wzioł parę szat 
у wołów dwa у konia z siodłem po nie
boszczyku Timofeiu Terl iczewiczu, pa-
sierzbowi memu po oycu iego iemu succes
sive przynależących, które rzeczy w opie
ce maiąc straciłem. Jakoż pasierzb móy 
siestrze swey a córce mey te szaty, wo
ły у konia darował у iuż tych rzeczy na 
maiętności mey zięciowi córce mey le-
gowaney dochodzić niema. Działo się przy 
bytności urzędu radzieckiego Brzeskiego 
у przy bytności pana Siemiona Borsuka. 
Pisań w Brześciu, dnia szóstego miesią
ca Lutego, roku Pańskiego tysiąc sześć
set czterdziestego pierwszego. 

U tego testamentu podpis rąk panów 
radziee tymi słowy: J a n Andrzeiewski— 
rayca Brzeski do tego testamentu pod-

Įpisuię się; Stefan Rapowicz — rayca rc-



ką swą; Иванъ Бѣлковичъ—райца py- zwyż mianowaney do xiąg wieczystych 
кою. Który-to takowy testament osoby mieskich Brzeskich iest wpisany. 

1641 r. 
йзъ Кинги за 1637-^1642 г. crp. 793. 

94. Выборъ попечителей Брестскаго руескаго госпиталя. 

Брестскій магистратъ въ присутствіи всѣхъ 
членовъ магдебургіи избралъ новыхъ попечите
лей въ госпиталь, состоящій при церкви св. Нп-

Die 26 mensis Februarii, anno Domi
ni 1641. . 

Przy zgromadzeniu wszystkiey rzeczy-
pospolitey miasta Brzeskiego na zwykłym 
mieyscu sądowym czasu schadzki iene-
ralney. roczney, za zgodą panów burmi
strzów, radziec, ławników у wszystkie
go pospólstwa, uwolniwszy pana Jarosza 
Sorokę у J w a n a Bielkiewicza—bywszych 
opiekunów szpitalnych, s z p i t a l a R u s -
sk i j ego u n i a c k i e g o p r z y c e r k w i e 
k a t e d r a l n e y s o b o r n e y o y c a ś w i ę 
t e g o M i k o ł y stoiącego, iakosz we
dle zwyczaiu starodawnego inszych 
opiekunów obrano, to iest: pana Jana 
Jędrzeiewskiego — rayce y pana Z a 
chariasza Starkowicza—mieszczan Brzes-

колан съ тѣмъ, чтобы они завѣдывали его хо
зяйственною частію въ теченіи цѣлаго года и 
потомъ отдали отчетъ въ своемъ управленіи. 

kich na rok teraźnieyszy tysiąc sześćset 
czterdziesty pierwszy, którym to panom 
opiekunom regestra prowentów na szpi
tal należących (od pana Jarosza Soroki 
odebrawszy) oddali, daiąc moc prowenta, 
także legatie testamentowe odbierać, pie
niądze na potrzeby szpitalne obracać, ubo
gim wyżywienie у opatrzenie dawać, po
dług słuszności ubogich szpitalnych; iednak 
że w rok, to iest, o środopościu liczbę 
z prowentów y legacyi pobranych przed 
magistratem uczynić powinni będą y sza-
funek wydatku okazać maią, którzy za 
okazaniem słuszney uczynioney liczby z 
przychodów у rozchodów kwitowani bydź 
maią. C o iest do xiąg mieskich Brzes
kich zapisano. 

1641 r. 

ІІЗЪ книги за 1637—1642 г. стр. 797—799. 

95. Опредѣдѳніѳ по дѣду цеха еапоаениковъ съ цехомъ шаповаяовъ. 

Сапожники внесли въ магистратъ жалобу на 
шаповаловъ, что эти послѣдніе не хотнтъ имъ 

подчиняться, не смотря на привилегію короля 
Владислава I V по этому предмету. Шаповалы 

4S 
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*въ свою очередь заявили, что они никогда не 
входили въ составъ сапожническаго цеха и со
ставляли свой отдѣльный цехъ вмѣстѣ съ мы-
ловарниками, маслобойщиками и обойщиками и 

показали свой цеховый уставъ. С у д ъ , разсмр 
трѣвши это дѣло, ностановидъ: считать шапо-
вадовъ самостоятедьнымъ цехомъ. 

Actum in civitate Brestensi m. d. Li th . , 
die nona mensis Martii,anno Domini 1641. 

Przed urzędem burmistrzowskim у ra
dzieckim, w mieście króla iego mości 
Brzeskim, na zwykłym miescu sądowym, 
gdy sprawa przypadła ku sądzeniu utści-
wych panów Gabryela Romanowskiego, 
Jarosza Soroki— cechmistrzów szwieckich 
у wszystkiey braci cechu szwieckiego 
religii rzymskiey у greckiey z cechem 
szapowalskim, tedy obiedwie stronie u 
sądu stanowili się. Jakoż strona powodo
wa cech szwiecki przez Gabryela Roma
nowskiego żałowali na cech szapowal-
sky, yż oni nie maiąc żadnego przywi
leiu iego królewskiey mości, pana na
szego miłościwego, cechem szapowalskim 
swawolnie szafuią, których to szapowa-
łów w roku przeszłym tysiąc sześćset 
czterdziestym iego królewska mość, pan 
nasz miłościwy, nadaiąc cechowi szwiec-
kiemu przywiley у szapowałów przyłą
czyć raczył, damawiać się, aby cech sza-
powalsky do cechu szwieckiego przysą
dzony był , albo też pewną solarium co 
rok do cechu szwieckiego dawał. A po
zwany cech szapowalsky dawał sprawę, 
że nie swowolnie w mieście Brzesckim 
źyią, ale z dawnych czasów za prawem 
słusznym, to iest, za wiłkierzem od ma
gistratu nadanym у za konfirmatią nie
boszczyka iaśnie wielmożnego iego mość 
pana woiewody у woyta Brzesckiego tym 
cechem szafuią, do którego cechn sza-
powalskiego inni rzemieśnici, mydlarze, 
oleyniki, zuyniki *) przyłączone są, iako 

*) Ziiynik происходи i ł on. слова Znia. которое ояиа-
чаеп—sieupa, отіѢдлем;і;і огь вирабативаеимхъ KOSI. U 
oti сгзрихъ веревокъ, которою обмкновешго вошніатіті. 
чршы ;і вообще суда. И ногочу '/uynifc - «пить i ококатчнкг.. 

o tem szyrzey wilkierz, cechowi szapo-
; walskiemu nadany, w sobie opisuie, у po-
į kładali wilkierz у konfirmatią nieboszczy-
j ka iego mość pana woiewody у woyta 
Brzesckiego, pod datą roku tysiąc sześć
set dwudziestego wtorego, msca Septem
bra dnia pierwszego, według którego wi l -
kierza sprawuiąc się cech szapowalsky 
bracią sądzi, processie zawsze kościołowi 
Bożemu odprawuie у cerkwie katedral
ne у uniackiey w oddawaniu świec у w 
odprawowaniu nabożeństwa dosyć esyni, 

j na który cech żadney skargi nie pokaże, 
[y doinawiali s i ę , aby przy prawach у 

wolnościach swych cechowych zostawali. 
A panowie cechmistrze szwieccy na ta
kowe obrony pozwanych powiedzieli, yż 
cech szwiecky pierwiey a niżeli szapo
walsky ufundowany y' wiłkierzem obwa
rowany, w którym wilkierzu у szapowa
łów dołożono; у brali się na pokazanie 
wilkierza do dnia trzeciego do poniedział
ku. Jakoż dnia iedenastego Marca tera-
znieyszego, zwysz pisanego, przypozwaw-
szy stronę swą cech szwiecky szapowa
łów, pokładali wilkierz y confirmatią 
nieboszczyka iego mości pana woiewody 
у woyta Brzesckiego pod datą roku ty
siąc sześćset dwudziestego wtorego, msca 
Septembra trzeciego dnia, s którego wil
kierza okazało się, że czapników, a nie 
szapowałów przydano. Przeto my urząd 
przywiley iego królewskiey mości, pana 
naszego miłościwego, cechowi szwieckie-
mu nadany, pro sacrosancto izachowaw-
szy, a przychylaiąc się do wilkierzów od 
stron pokładanych, ponieważ się iaśnie 
pokazało z wielkierza, cechowi szwiec-
kieniu nadanego, że szapowałów niemasz 



у nieprzydawano, у nigdy szapowałowie Į rzemiesnikami, w temże cechu będące mi, 
w cechu szwieckim nie byli у w przy- | przy prawie у wilkierzu ich zostawuie-
wileiu iego krółewskiey mości, pana na- ; my, s tą konditią, aby o konfirmatią ie-
szego miłościwego, nie specificowano, aby krółewskiey mości, pana naszego mi-
cech szapowalsky z cechem szwieckim 1 łościwego, starali się co naprędzey. Któ-
złączać się miał , ale tylko cech szwiec-! ra sprawa, iako się u sądu odprawowa-
ky religii rzymskiey z cechem także j ł a , do xiąg miesckich Brzesckich iest 
szwiecldm religii greckiey złączony iest;. zapisana, 
zaczym my cech szapowalsky z innemi i 

1641 r. 
Изъ книги за 1637—1642 г. стр.-821—823. 

96. Протесть Брестскаго капитула противъ скорнятгкаго цеху, отдѣдивжагося 
отъ уніятовъ. 

Брестскій капитулъ отъ имени своего еписко- : 
па протестуетъ противъ цеха скорняковъ, кото
рые своевольно отпали отъ уніи и перешлп къ 

Actum in civitate Brestensi m. d. Li th . ! 
die octava mensis Mai i , a. D . 1 6 4 1 . 

Przed urzędem burmistrzowskim у ra
dzieckim w mieście kro. iego mści Brze
skim, na zwykłym miescu sądowym, sta-
nowszy oblicznie wielebny oyciee Mi
chael Jaroszewicz — prezbiter cerkwie 
świętey Przeczy stey Brzeskiey, podał 
protestatią imieniem wszystkiey kapitu
ły Brzeskiey na piśmie ku zapisaniu do 
xiąg mieskich Brzeskich, pisaną w tę 
słowa: 

Mści panie urzędzie burmistrowski 
Brzeski! My świeszczennicy kapituły 
Brzeskiey, sami od siebie у imieniem 
w Bodze przewielebnego iego mość oyca 
Jozefa Mokosieia—episkopą Włodzimier
skiego у Brzeskiego, pana y pastyrza 
naszego, iakośmy w przeszłych leeieeh 
czynili protestatie, tak у teraz w tym 
roku 1641 czynimy protestatie na swa-

церкви св. Симеона, находящейся въ вѣденіи пра-
вославнаго луцкаго епископа Лузины; что примѣръ 
ихъ увлекаетъ зъ собой а другихъ мѣщанъ. 

! wolnych у odstępnych nieposłusznych 
mieszczan miasta kró. iego mści, pana 
naszego miłościwego, Brzeskich, a zwła
szcza na. cech kusznierski, na samego 
pana Jana Czwiera religii katolickiey у 
drugiego towarzysza iego cechmistra A n -
drzeia Siwkę religii ruskiey, którzy w ied-
nymże cechu zasiadała, a przy nich у 
na wszystką bracią ich cechową, iż ten 
cech, nabrawszy się swey woli, wypo
wiedziawszy pasterzowi swemu należne 
posłuszeństwo, a przystąpiwszy do schi
zmy, poddali się pod posłuszeństwo nie-
iakiego Puziny—-schizmatyka, władyki 
nienależnego Łuckiego, tey cerkwie na
szey katedralney Brzeskiey świętego Mi
kołaia murowaney żadney powinności у 
posłuszeństwa nie czynią od lat kilkuna
stu, które powinni czynić, iako przed-
tym z dawnych czasów czyniwali, w wiel
ki piątek у w sobotę, także w niedziele 
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Wielkanocną bywali zawsze z świecami 
cechowemi na procesiach у przy grobie 
pańskim, do tego y kamchi dla ozdoby 
grobu pańskiego za oznaymieniem nas 
duchownych dawali, a teraz ten cech 
kusznierski nie tylko żeby miał sam by-1 
wać na processyi, ale у parobka nie po-
szłe z świecami у żadney powinności od 
tego czasu nie czynią, iako otrzymali ś. 
Siemiona przez gwałt у obrócili ią na 
schizmą przeklętą, iakoż у insze cechy 
widząc tych dwóch cechów swowolnych 
у nieposłusznych, ha nich wzorki zbie-
raiąc także sobie czynią у bardzo ich 
omale bywa. O co my chcąc z takimi swo-
wolnymi cechami u każdego prawa, gdzie 

nam forum drogę ukaże, o t o prawnie 
czynić nie zaniechamy, a tak prosimy w. 
mść., aby ta protestatią nasza była do 
xiąg mieskich burmistrowskich przyięta 
у zapisana. 

W tey protestatiey podpis rąk tymi 
słowy: Piotr Rogoznicki—protopopa Brze
ski, ręką swą; Яковъ Федоровичъ—све 1 

щенникъ Воскресенскій, рукою вла
сною; Михаилъ Ярошевичъ—свещен
никъ Пречистенскій, рукою; Григорій 
Мартиновичъ—свещенникъ Троецкій. 
Która to takowa protestatią oczewiście do 
urzędu przez osobę zwyszmianowaną po
dana у do xiąg mieskich Brzeskich iest 
zapisaną. 

1641 r. 
Ізъ книга за 1637—1642 г. стр. 823—825. 

97. Протестъ Брестскаго капитула противъ цеха сапозкниковъ и коясѳвниковъ. 

Брестскій капитудъ отъ имени своего еппско- I Л И г і и римской, не исполняетъ своихъ церковныхъ 
па Буковецкаго протестуетъ противъ цеха ca- Į обязанностей, выраженныхъ въ его письменноаъ 
пожниковъ п кожевниковъ вѣры греческой, что 
этотъ цехъ, по соединеніи съ таковымъ же ре-

обязательстве. 

Actum in civitate Brestensi m. d. Li th. , 
die 8 mensis Mai i , anno Domini 1641. 

Przed urzędem burmistrzowskim у ra
dzieckim w mieście króla iego mości 
Brzeskim na zwykłym miescu sądowym 
stanąwszy oblicznie wielebny oyciee Mi
chael Jaroszewicz — prezbiter cerkwie 
świętey Przeczystey podał protestatią na 
piśmie ku zapisaniu do xiąg mieskich 
Brzeskich, pisaną w te słowa: 

Mości panie urzędzie burmistrzowski 
Brzeski! M y swieszczennicy kapituły 
Brzeskiey, imieniem iaśnie przewielebne
go iego mości oyca Józefa Makosieia B u 

kowieckiego—episkopą Włodzimierskiego 
у Brzeskiego, pana у pastyrza naszego, z 
wielkim żalem naszem uskarżamy się у pro
testujemy pierwiey słownie przed waszmo-
ściami, a potem y na piśmie protestatią 
podaiemy na swowolnych mieszczan mia
sta króla iego mości, pana naszego mi
łościwego, Brzeskich, a zwłaszcza na cech 
szwiecki у garbarski, mianuiąc wprzód 
cechmistrza ich katolickiego pana Gabri-
iela Romanowskiego, a przy nim towa
rzysza у brata ich Błażeia Mikołaia Z a 
krzewskiego, także z drugiey strony re
ligii greckiey na cechmistrza pana Jaro-

i 
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sza Sorokę, który teraz pospołu w ie-
dnym cechu zasiadaią, a przy nich у na 
wszystką bracią ich—buntowników, wobu-
dwuch cechach będących, tak starych ia
ko у młodych,, iż ci pomienieni cecho-
wie,. otrzymawszy przywiley у dekret od 
króla iego; mości za atestatią naszą kapi
tuły Brzeskiey obowiązali się listem za
pisem swoim cerkwie murowaney kate
dralney, według dawnego zwyczaiu swe
go, nic nie pochibiaiąc, wszystkie powin
ności czynić, świece wielkie dawać, .tak
że у małe w lichtarzu wiszącym stawić, 
w wielki piątek, także w sobotę у w nie
dzielę Wielkanocną na iutrznią z bracią 
cechową z religii Greckiey dla processyi 
iey z świecami cechowemi posyłać у 
kamchi aksamitney do grobu Pańskiego 
mieli dawać, iako szyrzey ich list zapis 
w sobie zapisuie, co oni przepomniawszy 
tego wszystkiego, według listu zapisu swe
go, naymnieyszey rzeczy z tych wszyst
kich punktów cerkwie Bożey nic nie uczy

nili. Q c z e m iuż protestatie pierwsze na 
sze w xiegach grodzkich Brzeskich tak
że у w urzędzie mieskim w latach prze
szłych iest na nich zaniesione у uczy
nione, iakoż у w tem roku teraz ydącym 
1641, ponawiaiąc у nie chcąc tego za
niechać, ale za krzywdę Bożą chcemyT z 
temi swawolnemi u każdego prawa, gdzie 
forum drogę ukaże, o to z nimi prawnie 
czynić, nie zaniechamy, iakoż ha ten czas 
prosimy, aby ta protestatią nasza do xiąg 
urzędu waszmościów burmistrzowskiego 
była przyięta у zapisana. U tey protes
tach podpisy rąk tymi słowy: Piotr R o 
goznicki—protopopa Brzeski , własną rę
ką, Иванъ Федоровичъ—свещенникъ B o -
скресенскій, рукою власною, Михаидъ 
Ярошевичъ—свещенникъ Пречистскій, 
власною рукою,ГртігорійМартиновичъ— 
священикъ Троецкій. Która to takowa 
protestacya oczewiście do urzędu podana 
у do xiag mieskich Brzeskich iest zapi
sana. 

1641 r. 
Ізъ книги за 1637—1642 г. стр. 795—796. 

98. Избраніѳ и утвѳрэвдѳніѳ бургоагастровъ города Бѳрестя. 

Actum iu civitate Brestensis m. d. Lith-
van ia , die 26 mensis Maii , anno Domi
ni 1641. 

N a zwykłym mieyscu sądowym (pod
czas pogorzenia ratusza), W domu bur
mistrzowskim, przy zgromadzeniu wszyst
kiey r-ptey miasta Brzesckiego, była J 
schadzka ieneralna roczna. Jakoż we
dług dawnich zwyczaiów zasiadszy po
rządnie miesca swoie panowie burmistrze, 
rayce , ławnycy, cechmistrze, urzędnicy 
miasta króla iego mości Brzesckiego, у 

wszystko pospólstwo z pod urisdiki prawa 
magdeburskiego przynależące, a sprawu-
iąc się podług dekretu iego krółewskiey 
mości, pana naszego miłościwego, Gro
dzieńskiego, podaiąc wota swoie od star
szych aż donamnieyszych, wszysci zgo
dnie, iednostaynie obrali na burmistrzow-
stwo panów Wacława Barczewskiego у 
Łukasza Pomarzańskiego z religii rzym
skiey, a z greckiey pana J a n a Jędrze
jewskiego y W Tasila Sorokę, s których 
iego mość pan woyt J ana Jędrzeiewskie-
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go у W a s i l a Sorokę listera swym' con-
firmował, a yż omyłka się s ta łaś że dwu 
z religii g reckiey przeciwko 1 prawom 
miesckim confirmowaiį : zaczym nie przy-
muiąc tey confirmatii у do przysięgi 
burmistrzów confirmowanych'nie przypu-
szczaiąc, znowu drugim razem, do iego 
mość pana woyta po confirmatią posłali, 
przydawszy у trzeciego electora na bur
mistrz o w st w o p ana Marcin a K a c z y ńskie-
go, a w tym czasie nim corifirmatia na
stąpi , pozwolono rządzić у sądzić bez 

przysięgi—panu Janowi Jędrzeiewskiemu 
z religii greckiey, burmistrzowi konfirmo-
wanemu, który to pan Jędrzeiewsky są
dy ódprawował aż do dnia siedmnastego 
msca M a i a , roku teraźnieyszego 1641*, 
a gdy confirmatią iego mość pana woy-
towa nastąpiła, to iest , z religii rzym
skiey pana Marcina Kaczyńsk iego , a 
z religii greckiey pana Jana Jędrzeiew-
skiego confirmować raczy ł , tedy tegoż 
dnia 17 Maia przysięgę wykonali podług 
prawa. C o iest do xiąg zapisano. 

_ / ; i64i r. 
Изъ книги : за 1637—1642 годы,: стр. 831—832,. ; : 

99. Продажная запись на шестую часть уволоки крестьянина Ка л икота Семе
новича крестьянину Терѳнтію Манютику. ' 

Ратушный крестьянинъ Каликстъ Семеновичъ Iслѣдняго уплачивать узаконенный чиншъ го-
уступаетъ '/в часть своей уволоки другому кре-1 роду, 
стьянину за 20 злотыхъ, съ обязательствомъ по- j 

A c t u m in civitate Brestensi m. d. Lith-,; 
vanie, die 17 mensis Maii , anno Domini 
1641. " •• 

N a urzędzie burmistrzowskim у radziec
kim w mieście króla iego mości Brzesc
kim, przed nami Marcinem Kaczyńskim, 
Janem Jędrzeiewskim—burmistzami, 'Wa-
silem у Jaroszem Sorokami, Stephanem 
Rapowiczem, Iwanem Bielkiewiczem — 
raycami, na zwykłym miescu sądowym, 
stanąwszy oblicznie utściwy Kalieh Sie-
mionowicz — poddany ratuszny miescki 
Brzescky, ze wsi Koz łowicz , imieniem 
swym у małżonky swey, iawnie у do
browolnie zeznał, yż sześcinę włoki we 
wsi miesckiey Koz łowiczach , leżącą ob 
miedzę J a śka Szymkowica , a z drugą 
stronę Hapona Czaykowicza , przedał ut- i 

! ściwemu Tereszkowi Maniutikowi у mał
żonce iego Maruszy Maniutczy, także 
poddanym mfcsckim Brzesckim Kozłow
com, ym samym у potomkom ich, za 
złotych polskich dwadzieścia na wiecz
ność, z wzięcia pieniędzy kwitował, przy-
iaciół у potomków swych oddalił, у 
wiecznie s tey sześciny włoki zrzekłsię, 
pozwalaiąc komu chcąc przedać у iako 
swą własnością szafować, a Kalieh Sie
ni iono wioz bronić, zastępować zapisał 
się podług prawa magdeburskiego, które 
oczewiste zeznanie do xiąg miesckich 
Brzesckich iest zapisane, a czynsz rocz
ny do skrzynki miesckiey co rok o ś. 
Marcinie Maniutik podług regestrów miesc
kich płacić powinien będzie. C o iest do 

ft *• 

i xiąg zapisano. 
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1641т. 
Ізъ книга за 4637—1642 г., стр. 833. 

100. Дозволеніе Бреетскимъ магистратоиьъ мельнику Каликсту Семеновичу 
прокопать новый ровъ для мельницы через* городскіясѣнозкати. 

My burmistrze у rayce miasta króla 
iego mości Brzeskiego. D a l nam spra
wę Kal ieh Siemionowicz—młynarz K o -
złowsky, że woda nurt ynszym mieścem, ; 

a nie na młyn miescky wynalazła, za-
czym młyn miesky Kozłowsky wakuie; 
żądał abyśmy mu w inszym miescu na 
sianożęciach mieskich kopać rów pozwo
lili. Iakoż my w słuszney rzeczy nie zbra-
niaiąc się, pozwalamy młynarzowi K o 

złowskiemu rów kopać przez sianożęć i 
mieskie do młynu; a któremu by mie
szczaninowi krzywda była, zastępować 
powinni będziemy. Do którego pozwole
nia dla' lepszego świadectwa przy pod
pisie pisarskim pieczęć urzędową mieską 
radziecką Brzeską przycisnąć rozkazaliś
my. Pisań w Brześciu, dnia dwudzieste
go czwartego Maia anno Domini 1641. 

1641 r. • 
Изъ книги за 1637—1642 г. стр. 844. 

101. Постановленіе Брестскаго магистрата и всѣхъ горожанъ о скдадкѣ на по
стройку ратуша. 

Die 28 mensis Maii , anno Domini 1641. 
P o pogorzeniu miasta Brzeskiego od 

lat trzech panowie burmistrze, rayce, ła 
wnicy, cechmistrze у wszystko pospól
stwo, do iurisdiki prawa magdeburskiego 
przynależące, uczyniwszy schadzkę ie-
neralną, a chcąc prawa, przywileia,. de
kretą i . k. mości, pana naszego miłości

wego, wolności у xiegi miesekie bespie-
czniey у mocniey obwarować na potom
ne czasy, uchwalili zgodnie ratusz szczęś
liwie za pomocą pana Boga wszechmogą
cego zmurować ze wszystkich prowentów 
mieskich y na składkę z cechów y z do
mów dać pozwolili. C o iest do xiąg za
pisano. , , 



1644 г. 
Ізъ книги за 1637—1642 годи, стр. 849—853. 

102. Опредѣденіѳ Брестскаго магистрата по дѣду между прихожанами Пят
ницкой церкви и мѣщанкою Мариною Капдуницкою о поземельной собствен

ности. 

Прихожане Пятницкой церкви внесли жалобу 
на мѣщанку Марину, что,. ;она незаконно .вла-

. дѣетъ землей и домомъ, завѣщанны ми церкви 
покойной мѣщанкой Гладкой. Марина заявила, 
что она владѣетъ этимъ домомъ ] по наслѣдству 

отъ брата Ивана , который въ свою очередь 
получилъ его отъ Гладкихъ. Такъ какъ Марина 
не представила никакихъ документовъ, то судъ 
присудилъ землю" и домъ церкви съ тѣмъ; что
бы Марина платила ежегодный чиншъ. 

Actum in civitate Brestensi m . d. Lith-
vaniae, die 21 mensis J u n i i , anno, Do
mini 1641. 

N a urzędzie burmistrzowskim у radziec
kim w mieście króla iego mości Brze
skim , przed nami Marcinem Kaczyń
skim—burmistrzem Brzeskim religii rzym
skiey, Iwanem Bielkiewiczem—subdelega-
tem na miescu sławnego pana J a n a A n -
drzeiewskiego — burmistrza religii grec
kiey będącym, Wacławem Barczewskim, 
Łukaszem Pomarzańskim, Stefanem R a -
powiezein, Wasi lem у Jaroszem Soroczy-
c a m i — r a y c a m i , gdy sprawa przypadła 
ku sądzeniu utściwego pana Jarosza Kor-
niłowicza — starszego dozorcy cerkwie 
świętey Piatnickiey у wszystkich para
fian, do t eyże : cerkwie przynależących, 
z Maryną Matisewiczową — mieszczanką 

"Brzeską, tedy obie-dwie stronie u sądu 
stanowili się у moc umocowanemu swe
mu Maryna Matisewiczową panu Miko-
łaiowi Skołdyckiemu ku mówieniu praw
nemu z lec i ła . Za tym strona powodowa, 
parafianie cerkwie świętey Piatenki, do
wiódłszy pozwu, słusznie podanego Ma-
tisowiczowey, żałowali przez pomienio
nego Jarosza Korniłowicza na Marinę 
Matisowiczową o t em, iż ona, niewie-

dzieć iąkim prawem, dom z gruntem nie
boszczki z , tego. świata zeszłey Połony 
Fiedorowey Gładkiey t rzyma. у wszel
kich pożytków zażywa, a co do cerkwie 
Bożey żadnego czynszu, ani arendy przy-
naieżącey nie daie. Czego dowodząc, stro
na powodowa pokładała prawo stare pry
watne, przed urzędem nieprzyznane, pod 
datą roku tysiąc sześćset wtórego, mie-

I siąca Maia szesnastego dnia — kupno te-
I go domu у gruntu, przez Fiedora Siemio-
j nowicza Gładkiego у małżonkę iego od 
I Cimofieia Jakowowicza , mieszczanina 
(Brzeskiego, za dwadzieścia y cztyry ko-
: py litewskie na wieczność; który to dom 
i z gruntem w mieście Brzeskim, na uli-
I cy Piaseckie у leżący, zchodząc z tego 
świata PołoniaGładka , podczas morowego 
powietrza w mieśeie Brzeskim, testamen
tem- na cerkiew Bożą świętey Piatonki 
legowała. N a dowód pokładany był te
stament wypisem z xiąg woytowskich 
Brzeskich, pod datą roku tysiąc sześćset 
dwudziestego piątego, miesiąca Oktobra 
dwudziestego dnia. Jakoż przerzeczona 
Maryna Maty sowiczowa wszedłszy w ten 
dom Iwanowski, przez wiadomości dozor
cy cerkiewnego, y mieszkaiąc przez lat 
szesnaście, izbę iedną z komorą za zło-
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tych trzydzieście przedała, у tych pie
niędzy parafianom nie oddala, o co 
protestatią przed urzędem burmistrzow
skim Brzeskim zaniesioną świeżo w te
raznieyszym roku tysiąc sześćset czter
dziestym pierwszym,, miesiąca Kwietnia 
dwudziestego piątego dnia, pokładali: a 
zatym domawiali się parafiąne, aby dom 
z gruntem Iwanowski, na cerkiew Bożą 
legowany, przysądzony był, także wska
zania czynszu zatrzymanego za lat szes
naście у złotych trzydziestu za przeda-
nie budynku domawiali sie. A strona 
pozwana Maryna Matisowiczowa, przez 
plenipotenta swego, szlachetnego pana 
Mikołaia Skołdyckiego , powiedziała, że 
parafianie niewinnie Marynę Matisowi-
czowę turbuią у do szkód przywodzą,! 
abowiem ten grunt Iwanowski, niebosz
czyk Iwan , brat iey rodzony, miał d a - 1 
rowizńą w posagu od nieboszczyka Fie - j 
dora Gładkiego, na którym gruncie n ie - j 
boszczyk Iwan brat iey swym własnym 
kosztem budynek zbudował; a potym 
w roku tysiąc sześćset dwudziestym pią
tym z tego świata zszedł. Po którego 
śmierci prawem Bożym у przyrodzonym, 
iako siostra po bracie , dom z gruntem 
successive obiąwszy przez lat szesnaś
cie w spokoynym dzierżeniu była. J a 
koż tymże testamentem od strony powo-
dowey pokładanym szczyciła się, że iuż 
nieboszczka Gładka nie Gładkiego imie
niem ten grunt n a z y w a , ale Iwanow
skim w testamencie opisuie. Zaczym Po
lonia Gładka , co raz nieboszczyk Gład
ki wespół z małżonką swą nieboszczy
kowi Iwanowi darowali , to drugim ra
zem na cerkiew legować nie mogła. A 
do tego gdy parafianie niedawnemi cza
sy odzywaiąc się do tego gruntu do pra
wa turbować chcieli, tedy zabiegaiąc za
ciągowi prawnemu tychże parafian con-
tentowała; iakoż częścią za successią po 

:bracie, częścią też za kupnem od tychże 
parafian w pokoiu do tego czasu zosta
wała, które wszystkie prawa na ten dom 
у grunt służące, dała była do zachowa
nia bratowi swemu parafianinowi Micha
łowi, potym brat iey za przedarowaniem 
До tychże parafian sprawy wszystkie na 
ten dom у grunt Marynie Matysownie 
należące parafianom ,oddał. Zaczym nie 
mogąc prawa ukazać , samo dawnością 

. у prawem przyrodzonym, że iest siostra 
rodzona Iwanowa szczyciła się , doma-
wiaiąc s ię , aby dom z gruntem Iwanow
ski po bracie przynależący stronie po-
zwaney przysądzony był. My urząd w 
sprawie Jarosza Korniłowicza — dozorcę 
cerkwie świętey Piatouki у wszystkich 
"parafian, do teyże cerkwie Brzeskiey przy
należących, z Maryną Matisewiczową o 
bezprawne trzymanie gruntu y domu 
Iwanowskiego w mieście Brzeskim, na 
Piaskach leżącego, od Polony Gładkiey 
na cerkiew legowanego, wysłuchawszy 
controwersyi obudwu stron: ponieważ 
strona pozwana żadnego prawa od Fie
dora Gładkiego у małżonki iego, brato
wi iey Iwanowi należącego, kapłanowi 
nie pokazała, у żadnemi dowodami, aby 
parafiaaie za słuszną contentatią grunt 
у dom Iwanowski przedawać у potym 
znowu od brata iey prawa wszystkie po
brać mie l i , nie dowiodła, tylko gołemi 
słowy mianowała, fundując się na daw-
ności zamieszkaiey, a strona powodo
wa testamentem nieboszczki Gładkiey, 
urzędownie sprawionym, legaty dowio
dła ; z' tych przyczyn wszystkie obro
ny strony pozwaney na stronę uchyliw
szy, podług testamentu nieboszczki Gład
kiey sprawionego, grunt z domem Iwa
nowski, na cerkiew świętey Piatonki 
legowany, parafianom przysądzamy, s tą 
conditią. aby czynsz roczny na cerkiew 

у ozdobę cerkiewną oddawany był. J e -
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dnak iurisdika miescką wcale zostawać 
у wszelakie połuszeństwo у powin
ność miastu należeć ma. A strony 
niepłacenia czynszów za przeszłe lata, 
"także o przedanie izby, ponieważ para
fianie nigdy o to processu prawnego nie 
czyn i l i , wolną Marynę Matisowiczowa 
czynimy. A strona pozwana Matisowi
czowa , że ią gruntu у domu Iwanow
skiego odsądzoną, apelowała do dworu 
iego królewskiey mości , pana naszego 
miłościwego. Urząd appelacii. dopuścił 
у termin obiema stronom, gdzie iegó kró

l e w s k a mość szczęśliwie dworem swym 
bydź raczy, ieśli w Koronie polskiey—za 
ośm, a ' ieśl i w wielkim xiestwie Litew
skim—za niedziel cztyry, od daty tego 
dekretuį po otworzeniu limitacii w roku 
teraznieyszym tysiąc sześćset, czterdzie
stym pierwszym stanowić się naznaczył. 
A strona powodowa o szkody złotych 
sto', także у pozwana wzaiem o szkody 
protestowali się. Która sprawa, iako się 
u sądu odprawowała, do xiąg mieskich 
Brzeskich iest zapisana. 

1641 r. 
1 Изъ Квиги за 3637—1642 г. стр. 855—856. 

103. Продажная запись на землю отъ мѣщанина Якова Семеновича Гупгица 
крестьянину королевскихъ имѣній Грйгорію Щѳрбинкѣ. 

Брестскій мѣщанинъ Гущичъ продаетъ свою 
землю въ Брестѣ королевскому крестьянину с. 

Плоской за 7 копъ литовскихъ грошей на вѣч-
ныя времена. 

Actum in civitate Brestensi magni du-
catus Li th . , die 25 mensis J u n i i , anno 
Domini 1641. 

N a urzędzie burmistrzowskim у ra
dzieckim w mieście króla iego mości Brze
skim, przed nami Marcinem Kaczyńskim— 
burmistrzem relii rzymskiey, Iwanem 
Bielkiewiczem—subdelegatem na miescu 
sławnego pana J a n a Jędrzeiewskiego — 
burmistrza relligii greckiey będącym, Ste
fanem Rapowiezem, Wasi l im у Jaroszem 
Soroczycami— raycami miasta Brzeskie
g o , na zwyk łym miescu sądowym sta
nąwszy oblicznie utściwy Jakób Siemio-
nowicz Huszczycz у siostra iego Marusz-
k a Huszczanka— mieszczanie Brzesci , ia-
wnie у dobrowolnie zeznali, iż przedali 
grunt swóy goły, leżący w mieście iego 

kr. mości Brzeskim, na Zawrzynce W i e l -
kiey ob miedzę domu Siemiona Teluka, 
a z drugą stronę domu Kopciewiczowe-
go, tyłem do ogrodu Szczęsney tatarki 
Szostakowszczyzny^ głową do ulicy go
ścińca Wileńskiego, utściwenm Hricewi 
Szczerbince у małżonce iego Marynie 
Hricownie Szepełownie— poddanym iego 
kr. mości, ze wsi Płoskiey, у potomkom 
ich za kop siedm litewskich na wiecz
ność, z odebrania pieniędzy wszystkich 
kwitowali, przyiaciół у potomków swych 
oddalili у sam Jakób Siemionowicz Husz
czycz wespół z siostrą swą zrzekli się 
wiecznie, pozwalaiąc Hricowi Szczerbin
ce, małżonce у potomkom ich, tym grun
tem, iako chcąc szafować, dać, przedać, 
darować y na swoie naylepsze pożytki 



- 387 — 

obrócić, w czym żadney przeszkody czy
nić nie maią у owszem od wszelakich 
osób w ten gruncik wstępuiących u wsze
lakiego sądu у prawa swym własnym 
kosztem у nakładem bronić, zastępować 
do wyścia dawności w prawie magdebur
skim opisaney, zapisali się; który to grunt 
Huszczyński urzędownie przez sławnego 
pana Wasi la Sorokę—raycę miasta Brze

skiego, z urzędu przydanego, w posesyą 
wieczystą Hricówi Szczerbince у małżon
ce iego Marynie Szepelewnie у potom
kom ich iest podano. Którey intromis-
syi nikt nie bronił y s prawem swym 
pierwszym у poślednim nie odzywał. C o 
iest do xiąg wieczystych mieskich Brze
skich zapisano. 

1641 r. 
Изъ книги за 1637—1642 г. стр. 878—885. 

104. Заставная запись отъ Брестскаго магистрата подписку гродскому Павлу 
Ягодковскому на деревню Козловичи. 

Брестскій магистратъ, нуждаясь въ деньгахъ, 
для возобновления сгорѣвшей ратуши, занядъ 
подъ задогъ свой деревни Козловнчъ у Яголков-

скихъ 800 злотыхъ и закдючидъ съ ними трех-
лѣтній контрактъ. 

Actum in civitate Brestensi magni du-
catus L i th . , die mensis Augus t ! , anno 
Domini 1641. 

Przed urzędem burmistrzowskim у ra
dzieckim w mieście króla iego mości 
Brzeskim, nazwykłymmieyscu sądowym, 
stanąwszy oblicznie iego mość pan Paweł , 
Rakowicz Jahołkowski— podpisek grodź- I 
ki Brzeski, podał ku actykowaniu do xiąg i 
list zapis zastawny wioski mieyskiey Ko-1 
złowicz od wszytkiego miasta Brzeskie
go, iurysdiki iego kr. mości prawa mag
deburskiego należącey, onemuż panu J a -
hołkowskiemu у małżonce iego mści na 
rzecz niżey mianowaną, pisany w te 
słowa: 

My burmistrze, rayce, ławnicy, cech
mistrze miasta kr. iego mści Brzeskie
go, osoby niżey na podpisie mianowane, 
spoinie, zgodnie y iednostaynie czyniemy 
iawnie у wyznawamy sami na siebie tym 

naszym listem dobrowolnym zastawnym 
zapisem, komu by o tym wiedzieć nale
żało: iż ku pilney potrzebie naszey spói-
ney miesckiey, to iest na zmurowanie ra
tusza w Brześciu, wzięliśmy у pożyczyli 
za wiadomością wszystkiego pospólstwa 
miasta Brzeskiego, у rękoma naszemi od
liczywszy spełna odebrali gotową, ręką-
dayną summę pieniędzy ośmset złotych 
polskich, u ziemian iego kr. mści woie
wodztwa Brzeskiego urodzonych, pana 
Pawła Rakowicza Jahołkowskiego у mał
żonki iego pani Rayny Kraso wskiey 
spólney; w którey to ich spólney, summie 
pieniędzy ośmset złotych polskich zasta
wiliśmy imć panu Jakołkowskiemu у mał
żonce iego у zaraz w moc, dzierżenia у 
spokoyne używanie urzędownie przez pa
nów rayców, to iest, pana Łukasza Po -
marzańskiego, pana Wasi la Sorokę у pa
na Fołtyna Ryzlera. podaliśmy y postą-
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pilt wieś naszą ratuszną, nazwaną K o -
złowićże, do miasta у prawa naszego mag
deburskiego, ża przywileiami у'.dekretami, 
królewstwa, ich mość panów naszych mi
łościwych, zdawna nam należącą, ha wło
kach ośmiu siedząc-, š którey płata s każ-
dey włoki po kop dwie groszy litew
skich na każdy rok, a w' każdym tygo
dniu s każdey włoki po iednemu dniu 
s czym rozkażą, a we żniwa po dwa dni 
przez niedziel sześć służyć powinni bę
dą, y z młynem narzecze Bugu, s które
go płaci młynarz na każdy rok po kop 
dwie; ku teyże wsi przyległym у nale
żącym zsianożęciamkiedna—naurbczysż-
czu Husiatkowie, a druga—na uroczysz-
czu Ladzkimles ie , z arendą rybacką do-! 
roczną według starego zwyczaiu trzyma
nia, z ieziorami na Husiatkowey siano
żęci będącemi, s polami, czterma ogro
dami, z zasiwkiem żytnim ku temuż sio
łu przynależącym, z wolnym mlewem we 
młynie bez czerhi у bez miarki, z wygo
nami, wypustami, ze wszelakimi pożyt
kami у należnościami у ze wszytkim na 
wszytkim, iako się ta \yieś, ten młyn, 
sianożęci, pola у ogrody sami w sobie, 
w miedzach, granicach y obychodziech 
swoich zdawna mieli, teraz maią у mieć 
będą, nic na siebie samych у ni na ko
go inszego s tey zastawy naszey nie zo
sta wuiąc , ani wymuiąc, tak iż rzecz 
mianowana niemianowaney, a niemiano-
wana mianowaney, nic szkodzić у wła
dzy uymować niema,—ze wszytkimi pod
danymi w tey wsi mieszkaiącemi, z ich 
żonami, dziećmi у wszelakimi maiętno-
ściami, leżącemi y ruchomemi, robotami 
у ze wszelakimi powinnościami, podług 
inwentarza, z ich imionami у przezwiska
mi mianowicie opisanemi. Do którey to 
zastawy, wierzchu mienioney, w teyże 
summie przydałem y iemu panu Jahołkow- , 
skiemu у małżonce iego dom, przezywa- ' 

iony Woronowiczowski, za prawem też 
wieczystym kupnym na m ••przynależącym, 
na ulicy Zauhryhey Małey , - zak ładkami 
у odnogą rzeki Muchawca, w mieście Brze
skim leżącym, ze wszytkim budowaniem 
w nim będącym,' z ogrodami, z sadami 
у ze wszytkim na wszytkim, iako się 
ten 'dom sam w sobie ma, z wolnym past
wiskiem na wygonach у wśzytkich miey-
scach, gdzie dobytki miesckie pasą, owo 
z goła, tak iakośmy sami tych wśzyt
kich rzeczy, wierzchu mianowanych, spo-

,kóynie trzymali у używali, wolne, swo
bodne, nikomu ni w czym nie zawiedzio
ne, ani żadnymi długami у przewodami 
prawnemi nie obciążone—na trzy lata zu
pełne, 'po sobie idące, począwszy w roku 
teraznieyszym tysiąc sześćset czterdzie
stym pierwszym, od dnia Panny Maryi 
Zielney, święta rzymskiego, to iest, dnia 
piętnastego Augusta, aż do roku, da Bóg, 
przyszłego tysiąc sześćset czterdziestego 
czwartego, do takowegoż święta według 
nowego kalendarza. N a którym to roku 
у dniu zwyż pomienionym tę summę ośm
set złotych polskich mamy у powinni 
będziemy im panu Jahołkowskiemu, mał
żonce iego, у każdemu od nich dzierżą
cemu oddać, у wszytką spełna zapłacić, 
pieniędzmi gotowemi, monetą dobrą pol
ską albo litewską, któraby w sobie żadne
go braku nic miała, na miescu pewnym, 
w ratuszu Brzeskim. A za nieokupnem 
na tym roku tedy od trzech do trzech 
lat by у naydłużey, aż do oddania у speł
na zapłacenia tey wszytkiey summy oś
miuset złotych polskich. A miedzy roka-
mi tey zastawy naszey okupować nie 
mamy у mocy mieć nie będziemy; ale 
ieszcze przed rokiem okupna przez list 
nasz otworzysty urzędowy mamy dać 
znać za niedziel dwanaście, podaiąc ten 
list każdemu dzierżącemu oczewisto w 
ręce; a gdziebyśmy obwieszczenia nie 
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dali, tedy on, pan Jahołkowski, małżon
ka iego у każdy od nich dzierżący, sum
my od nas przymować y s .tey zastawy 
naszey zstępować nie będą powinni;- ie
śliby też dawszy znać, ' a :na roku tey 
summy pieniędzy nie oddali, tylko .tru
dność у przeszkodę iemu panu Jahółkow-
skiemu, małżonce у dzierżącemu od nieb 
uczynili, tedy za te szkody zapłacić ma
my. Które te zastawy nasze, wieś K o -
złowicze, у dom; wmieście, z młynem у 
ze wszytkiemi przynależnościami '. do nich 
przysłuchaiącemi pan Jahołkowski.; mał
żonka iego, ' maią spokoynie dzierżeć у 

dnych podatkach, iakieby się kol wiek 
w mieście naszym naydować miały, s tey 
zastawy naszey on pan Jahołkowski, mał
żonka у każdy dzierżący od nich, у te 
poddane płacić у żadney powinności czy
nić nie będą powinni, oprócz donatiwy 
z. seymu ufaloney, także żołnierszczyzny 
у trzykroć do grobel wożenia chróstu na 
wiosnę у w iesieni na potrzebę miescką 
у chędożenia miasta., przez tychże K o 
złowców, prócz dzieła dni ośmiu w ka
żdym'tygodniu, co niema być ( na prze
szkodzie zastawniczey. Przy tym у to 
waruiemy, ieśliby.on pan Jahołkowski , 

używać, wszelakich pożytków •podług woii j s panią, małżonką swą, byli potrzebni tey 
у upodobania swego przywłaszczać: pod
danych sądzić, rządzić, o-nieposłuszeń
stwo według występku, winami, albo 
inaczey według zwyczaiu karać, a w spra
wach kryminalnych, także dziedzicznych, 
s p o i n i e z nami burmistrzami sądzić, lecz 
sprawiedliwość z nich ukrzywdzonym'у 
w ich krzywdach onym dochodzić sami 
panowie zastawnicy maią у powinni bę
dą, podwody też za mil pięć, a:;nie daley 
ci poddani im panom zastawnikom peł
nić maią. A m y osoby, wierzchu miano
wane, sami przez s ię , dzieci bliskich 
krewnych у nie przez kogo inszego ża
dney przeszkody wstępu czynić y nieia-
kiey trudności zadawać nie mamy у ow
szem od każdego wstępey, szkody у prze
szkodę w tey zastawie czyniących, tak-
też od zysków, przezysków у wszelakich 
przewodów prawnych pierwszych у po
ślednich, ieśliby się iakie pokazać mieli, 

swey summy pieniędzy,, tedy wolno im 
będzie'.tę zastawę naszą tymże prawem 
у w teyże summie pieniędzy, komu chcąc 
puścić у zawieść, świadomością naszą, a 
my, iako przeciwko iego pana Jahołkow-
skiego, małżonce iego у każdego od nich 
dzierżącego, tak у przeciwko każdego, po
dług tego zapisu у obowiązków, w nim 
opisanych, zachować się mamy; lubo li 
też nam ma dać znać, a my od podania 
obwieszczenia za niedziel dwanaście tę 
summę oddać winni będziemy. Y to ie-
szcze waruiemy: ieśliby on pan Jahoł 
kowski, małżonka iego у dzierżący od 
nich, w tey zastawie naszey co kosztem 
swoim-nowego przybudowali, albo budo
wanie iako stare у opadłe naprawuiąc 
wyłożyli , tedy to wszystko przy wyku-
pnie, przy oddaniu pieniędzy pan Jahoł
kowski znieść m a ; poddani też ieśliby 
przez głód, powietrze morowe, przez zoł

za daniem nam znać przez list otworzy- J nierza у przez podatki precz się rozeszli, 

sty, u wszelakiego sądu у prawa swym 
własnym kosztem, nakładem oczyszczać, 
bronić у tę zastawę naszą wolną y s wie -
bodną czynić powinni będziem. Pobory, 
ieśliby iakie z ufały seymowey ufalone 
były, wybierać s tychże poddanych my 
sami burmistrze mamy, a w inszych ża-

tedy o to wszytko za dzierżenia ich osób 
wierzchu mianowanych,tak przed wykup-
nem, iako y po o kup nie, nigdy o to ie
go pana Jahołkowskiego, małżonkę, dzie
c i , potomków у dzierżącego od nich tey 
zastawy naszey, pozywać y n i iakiey tru
dności zadawać nie mamy у mocy mieć 



nie będziemy, wiecznemi czasy; ale to, co 
zostanie poddanych, przyiąć z spustosze
nia zwyż mianowanego zaraz przy odda
niu summy kwitować winni będziemy. 
Które te wszystkie punktą у paragrafy, 
w tym liście naszym wyżey у niżey. wy
rażone, wykonać, wypełnić у temu za
pisowi naszemu dosić czynić winni bę
dziemy, pod zaręką takoweyże summy 
ośmiuset złotych polskich . у pod nagro
dzeniem wszystkich szkód, nakładów na 
gołe rzeczenie słowa; a za niewykona
niem у niewypełnieniem któregokolwiek 
paragrafu daiemy moc pozwać siebie у 
zakazać wśzytkich nas osób, w tym li
ście pomieńionych, albo też tych, którzy 
w iakimkolwiek punkcie przeszkodę czy
nić będą, ze wszelakich dóbr naszych, le
żących у ruchomych, у sum pieniężnych, 
do sądu iego kr. mści, pana naszego mi
łościwego, nam należnego, zadwornego, 
w który kolwiek termin mandatem podług 

- prawa; a my osoby, wysz pOmienione, nie 
wymawiaiąc się niestaniem, iedni dru
gich у zeyściem, śmiercią s tego świata, 
chorobą obłożną, powietrzem morowym, 
seymem walnym, posługą iego kr. mści 
y rzeczy-pospolitey, za pozwaniem w in
szy powiat, w inszą sprawę у żadnemi 
insze m i przyczynami prawne mi, pogoto
wiu nieprawnemi, w -przywileiach, po
rządku y saksonie, у we wszystkich pra
wach naszych magdeburskich opisanemi, 
wymysłem ludzkim wynaydzionemi у 
nowo przypadłemi, sami a nie przez umo
cowanego swego stać, a stawszy roki 

przymuiąc od nas obmowy, obron, by 
naprąwnieyszych,: tylko weyrzawszy .w 
ten list dobrowolny zapis nasz, zarękę 
wysz pomienioną ośmset złotych polskich 
у wszystkie szkody, nakłady, na gołe rze
czenie słowa, na wszelakich maiętnościach 
naszych, leżących у ruchomych, a w nie
dostatku onych y' na samych osobach na
szych wskazawszy у przysądziwszy, moc
ną odprawę za obwieszczeniem zdziałać 
ma; a my, nie apelluiąc nigdzie do żadney 
zwierzchności. sądu o zły wskaż, a stro
ny o zaoczny przewód prawa pozywać у 
nieiakiey trudności zadawać nie mamy, 
pod tak wielką zaręką, iakoby na nas 
od tego sądu wskazana była, а у po za
płaceniu zaręki у szkód, przed się ten 
nasz list dobrowolny zapis u zadworne
go sądu у prawa przy zupełney mocy 
zachowań у stwierdzon być ma. A ta za
stawa przy dzierżących aż do oddania у 
we wszystkim dosyć uczynienia być ma. 
Y na to wszystko, iako się wysz pomie-
niło, my osoby, wyżey у niżey w tym 
liście imiony pomienionc, daliśmy ten 
nasz list, dobrowolny zastawny zapis uro
dzonemu panu Pawłowi Rako wieżowi J a -
hołkowskiemu у małżonce iego pani Ray -
nie Krasowskiey, za pieczęcią urzędową 
miasta Brzeskiego radziecką y s podpisa
mi własnych rąk naszych, którzy z nas 
pisać umieli. Pisań w Brześciu, roku ty
siąc sześćset czterdziestego pierwszego, 
miesiąca Augusta czwartego dnia. U te
go zapisu zastawnego, przy pieczęci przy-
ciśnioney, podpis rąk tymi słowy: Mar-

pozwu mandatu niczem nie burząc, kopii į cin Kaczyński—burmistrz Brzeski, ręką 

swą; Иванъ Бѣлковичъ—суиделекгатъ, 
рукою; J a n Kuryanowicz—lantwóyt m. 
p . ; Łukasz Poraarzański—rayca m. p . ; 

s tego listu nie potrzebuiąc, forum nie 
excypuiac у ni w czym dobrodzieystw pra
wnych niezażywaiąc, zarazem we wszyt
kim na żałobę pana Jahołkowskiego, mał- Į Stefan Rapowicz— rayca ręką swą; Ba-
żonki iego у dzierżących od nich, usprawie- j силой Мартиноиичъ Сорока, рукою вла-
dliwić się mamy. J akoż sąd у urząd, tak сною; Jarosz Marcinowicz Soroka—ray-
za staniem, iako у nie staniem naszym, nie ca у cechmistrz szwiecki ręką; Fołtyn 
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Ryzler—rayca; J a n Dysput—ławnik rę
ką swą; Woyc iech Rostek m.p . ; Andrzey 
Czemern iczy—ławnik ; Adam Kozłow
ski—ławnik, ręką swą własną; Федоръ 
Леоновичъ Борсуковичъ—лавникъ, ру
кою власною; J a n W y c z o ł k o w s k i — ł a 
wnik; Иванъ Корниловичъ— лавникъ; 
Иванъ Бутрикевіічъ — лавникъ, рукою 
власною, самъ за себе и именемъ цех-
мистра кушнерского Я н а Радковича 
Чвира и Ендрея Тальковича, яко писать 
неумѣючихъ, руку подписалъ; Семенъ 
Аудиевичъ, рукою власною; Martinus 
Wolf—cechmis t rz kowalski r ęką , самъ 
одъ себе и именемъ цехмистра пекар
ского Захаріяша Статковича— руку под
писалъ;. Павелъ Тирута, рукою влас
ною; Гриторій Куриловичъ, рукою сво
ею; устне проіпоный, именемъ цехми
стра рѣзницкого Ивана Радковича, ру
ку подписалъ, на мѣспу его,, Максимъ 
Череповичъ; Микита Филиповпчъ Бор
суковичъ, рукою власною; устне про-
шоным отъ пана Павла Кгикги Тимо-
ша Фидиповича, руку подписалъ. Te
goż roku tysiąc sześćset czterdziestego 
pierwszego, miesiąca Augusta piętnaste
go dnia, będąc z urzędu przydani na in
tromissyą sławni panowie, Łukasz Poma-
rzański у Was i l i Marcinowicz Soroka— 
raycy miasta Brzeskiego, którzy zwró
ciwszy się rellacyą swą u sądu zeznali, 
iż podług listu zapisu zastawnego za do
browolnym pozwoleniem wszystkiego mia

sta Brzeskiego do iurysdyki prawa mag
deburskiego przynależącego wioskę mie
ską Kozłowicze ze wszystkimi przyna
ieżnościami, z sianożęciami dwiema, ie-
dna Husiatkowa, a druga po Mikołaiu 
Prużancu pozostała, w Ladzkim liesie le
żąca, ze czterma ogrodami polnemi za-
sianemi Rylskiemi, za Hłubkiem, za mia
stem Brzeskim leżącemi, spoddanemi osia-
dłemi y z ich powinnościami у ze wszyt-
kimi na wszytk imi , iako szerzey w za
pisie opisano iest; przy tym dom miescki 
kupny wieczysty, przezywaiomy W o r o -
nowiczowski, w mieście Brzeskim, na uli
cy Zawhrzynki Małey stoiący, z ogro
dem у z sadem w pewnych, miedzach у 
granicach zawieraiący się sposobem za
stawnym, iego mość panu Pawłowi R a 
ko wieżowi Jahołkowskiemu— podpiskowi 
grodzkiemu Brzeskie.nu у małżonce iego 
Raynie Krasowskiey Jahołko wskiey w 
ośmiuset złotych polskich od trzech lat 
do trzech lat, aż do oddania spełna sum
my pieniędzy w moc, w dzierżenia у spo-
koyne używanie, podług inwentarza oso
bliwie spisanego, podaliśmy. Którey intro-
missyi takowego podania urzędowego nikt 
nie bronił у sprawom swym pierwszym, 
у poślednim nie odzywał. Który to tako
wy list, zapis zastawny, у intromissyą ra
dziecka oczewiście u sądu zeznana у do 
xiąg miesckich Brzeskich prawa magde
burskiego iest zapisana. 
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. . . . . . 1641 г. .. 
Изъ книги за 1637—1642 г. стр. 838. 

1 0 5 . Дозводеніе Брестскаго магистрата кушнерскому цеху на постройку лавки 
нарынкѣ. 

Брестскій магистратъ разрѣшаетъ скорнацкому Į гимн смежными лавками былъ оставленъ про-
цеху выстроить лавку на городской, землѣ, но ; межутокъ, въ которомъ бы можно было проѣ-
только съ условіемъ, чтобы , между нею, и дру* ; хать одной повозкѣ. 

Burmistrze у rayce miasta króla iego 
mości Brzeskiego. 

Oznaymuiemy tym listem naszym każ-
'deniu, koniuby .o tem wiedzieć przynale
żało. Pokładany był przed nami list da
niny antecessorów naszych extraktem 
z xiąg pod datą roku tysiąc sześćset trzy
nastego miesiąca Septembra trzeciego dnia, 
należący kusznierzom na zbudowanie 
szopy do przedania towarów kusznier-
skich ńa czynszu у powinności miey-
skiey w mieście Brzeskim w rynku.- O 
"który grunt za pokazaniem daniny pier-
wszey żądali nas kusznierze у wszystek 
cech kusznierski, abyśmy onym na tym 
że mieyccu budę w posrzodku kramnic 
mieskich chrześciańskich у żydowskich 
pobudować pozwolili. J akoż my, widząc 
bydź rzecz słuszną, onym budę iedną 
kusznierską podług prawa ich zbudować 
pozwoliliśmy у tym listem pozwalamy 

którą zbudowawszy śpokoynie' trzymać 
maią; iednak waruiemy, aby była prze-
stronnosć szeroka w kóło budy, iako wo
zem у szyrzey obiechać inoże, "iakoby 
inszym kramuicam ściśnienia у zacie
mnienie • ku przeszkodzie nie była. Któ
rego gruntu teraz y napotomne czasy ni
komu zawodzić, przedawae, ani długami 
obciążać nie powinni będą, tylko budynek 
ten wolno będzie kotim chcąc przedać у 
znieść podług upodobania cechu kusznier
skiego. A czynsz do skrzynki mieskiey 
co rok o świętym Marcinie po trzy kopy 
płacić maią у powinni będą. N a co dla 
lepszego świadectwa przy podpisie pisar
skim pieczęć urzędową mieską radzie
cką Brzeską przycisnąć rozkazaliśmy. 
Pisań w Brześciu dnia szóstego miesiąca 
Augusta, roku Pańskiego tysiąc sześćset 
czterdziestego pierwszego. 

1641 r. 
Изъ книги за 1637—1642 г., стр. 919. 

106. Жалоба мѣщанина Андрея Чѳмерницкаго на ландвойта Ивана Куріяно-
внча. 

Брестскій мвщанинъ Чемерницкій жалуется на j поселившись въ сосѣдствѣ съ нимъ, въ теченіи 
ландвойта Куріяновича, что этотъ посдѣдиій. j миогихъ іѣтъ поносиіъ его дочь самыми осшор-
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бптельными словами , и' не перестаетъ поносить 
до настоящаго времени, побуждая къ этому еще 
и своихъ знакомыхъ; что онъ, Чемернпцкій, долго 
это терпѣлъ, совѣстясь утруждать судъ такими 

дрязгами, но въ настоящее время вынужденъ жа
ловаться вслѣдствіе неисправимости своего зло
желателя н невозможности сносить больше отъ 
него обпдъ. 

Actum in civitate Brestensi m. d. L i th -
vaniae, die 26 mensis Septembris, anno D o 
mini 1641. 

Przed urzędem burmistrzowskim у ra 
dzieckim w mieście króla iego mości 
Brześckim, na zwykłym miescu sadowym, 
stanowszy oblicznie sławetny pan Andrzey 
Czemiernicky podał protestatią swą na 
piśmie ku zapisaniu do xiąg miesckich, 
pisaną w te słowa: 

Móy łaskawy panie urzędzie burmi-
strzowsky Brzescky! Z wielkim żalem 
moim opowiadam się w. m., począwszy 
od roku tysiąc sześćset trzydziestego 
czwartego, niżli ieszcze począł mieszkać 
podle mnie ten J a n złotnik Kurianowicz, 
iuż nie po iednolr^oć sromocił, co iest 
wiadomo w. m., iako urzędowi, żal swóy 
у niewinność swoie bez dania przyczyny 
na J a n a złotnika Kurianowicza, który 
teraz do czasu iest lantwoytem, który 
mi czyni od dawnich lat krzywdę, iako 
o tem dawnieysze protestatie są uczynio
ne, s którym dla spokoynego mieszkania 
przyiąłem zarękę przez dekret panów bur
mistrzów założoną; on, zapomniawszy P a 
na B o g a , wstydu у boiaźni, у prawa rre 
boiąc się y zaręki niedbaiąc, będąc wyso
kiego animuszu, sam y z żoną swoią, 
córkę moię Dorotę pługawemi, bardzo у 
uszczypliwemi słowy złaiali y zesromo-
cili przed ludźmi obcemi, a nie tylko sam 
łaie, ale у obcych ludzi naprawuie; a to 
w roku tysiąc sześćset czterdziestym pierw
s z y m , msca Sierpnia dnia trzynastego, 
umyślnie naprawił na mnie wieczorem 
z domu swego, towarzysza swego Michała 
złotnika, tego umyślnie w dom moy przy
s ła ł , który mnie złaiał z naprawy one

go, potym prędko dla szkody swoiey, któ-
rom miewał s podwórza iego za iego 

i dziurą, w płocie iego na moie podwórze 
będącą, którą dziurę różnemi czasy mie
wałem z iego podwórza od niego szkody 
niemało, którą dziurę przeciwko iego pło
tu na swoim gruncie zagrodziłem swoim 
płotem, ten J a n złotnik za to zagrodze
nie tey dziury samey, rozkazał złaiać 
córkę moię Dorotę pługawemi у uszczy
pliwemi słowy, у sam przyszedłszy do 
żony oboie złaiali y zsromocili, coby ta
kowych zle na takę potsciwą dzieweczkę 
mówić , ledwoby to takiey mowie co w 
zamtuzie kilka lat takie słowa potsciwa 
panienka odniosła, a nie tylko tego raz , 
ale у kilkanaście było, co sromocili; ie-
nośmy, iako sieroty, łzami zalawszy oczy 
swoie skromnie znosić musieli у do urzę
du iuż tak s częstym opowiadaniem wstyd 
było, także у mnie, starego człowieka, 
w leciech podeszłego, złaiał, a pana B o -
ratinskiego, w sieni stoiącego, co słyszał 
pan Boratyński stoiąc ze mną у towarzysz 
aptekarczyk, który był w aptece na ten 
czas, tę obelgę w. m. iako urzędowi opo
wiedziawszy, proszę aby mi ta moia pro
testatią była przyięta у do xiąg w. m., 
ostawuiąc sobie wolne wewszystkim pra
wo czasu słusznego у o szkody podięte, 
które tak za częstym czynieniem prote
stacyi w krzywdach odnoszących szko-
duię niemało. Pisań w Brześciu, roku 
tysiąc sześćset czterdziestego pierwszego, 
Sierpnia dnia szesnastego. U tey prote-
statiey podpis ręki tymi słowy: Andrzey 
Czemiernicłcy—ławnik, ręką swą. Która 
to takowa protestatią oczewiście u sądu 

padana do xiąg miesckich Brzesckych. 
50 



1641 г. 
ІЗЪ книги за 1637—1642 годы, стр. 890—892. 

107. Жадоба Еоролввскато земдѳмѣра Станислава Чемерницкаго на лантвойта 
Ивана Куріяновича о поношеніи и побояхъ. 

Королевскій зеилеиѣръ Чемерпицкій жалуется 
на Брестскаго лантвойта, что этотъ послѣдній, 
пригласивши его въ свой домъ, оскорбплъ не
приличными словами, потомъ догналъ его на-

рынкѣ съ ружьемъ въ рукахъ и изранилъ, нако
нецъ пришелъ еще къ нему на квартиру къ ксѳн-
дзамъ доминиканаиъ и вступилъ въ новую драку, 
чему свидѣтелями были ксендзы и возный. 

Die 20 mensis August i , anno Domini 
1641. 

Przed urzędem burmistrzowskim у ra
dzieckim w mieście kró. iego mści Brze
skim, na zwykłym miescu sądowym, sta
nąwszy oblicznie pan Stanisław Czemier-
nicki—komornik iego kro. mści podał 
protestatią swą na piśmie ku zapisaniu 
do xiąg mieskich Brzeskich, pisaną w te 
słowa: 

Sławetny magistracie miasta iego kró. 
mści, pana mego miłościwego, Brześcia 
wielkiego xiestwa Litewskiego! J a Sta
nisław Czemiernicki—komornik iego kro. 
mści żałośnie się uskarżam у protestuie 
o to, iż ia będąc w sprawach iego kro. 
mści y rptey seymikowych y seymo-
wych do różnych woiewództw у powia
tów wysłanym, gdym przyiechał do Brze
ścia, takową od lantwoyta Brzeskiego 
J a n a Kuryanowicza odniosłem zniewagę: 
Naprzód, gdy szedłem s trębaczem, mie
szczaninem osiadłym Brzeskim mimo do
mu pomienionego lantwoyta, będąc pro
szony od lantwoyta, w dom iego włas
ny w rynku będący, naypierwiey słowy 
uszczypliwemi, dobrey sławie dotykaiące-
mi się odniosłem przy bytności wielu róż
nych pospolitych ludzi, w domu iego 
będących, zniewagę; potym ustąpiwszy 

z domu iego znieważony, niedosyć na 
tym, ale ieszcze porwawszy miecz po
mieniony lantwóyt, który miał w domu 
urzędowym, у gdy iuż odszedłem od domu 
iego potym on za mną przez rynek z go
łym mieczem wypadszy z domu swego 
lantwóyt uganiał się; nie dosyć na tym 
ale tegoż dnia gdy do gospody swey od
szedłem iuż będąc pobity, odarty ze wszy
stkiego, z gminem różnych ludzi pospo
litego człowieka, gdzie odięto mi szablę, 
razy sinie, bite у okrwawione zadano 
bezbronnemu, potym pomieniony lant
wóyt wziąwszy czeladnika swego, zło-
tniczka, nadszedł na gospodę у wyzy
wał mnie bezbronnego, będący ia u oy-
ców dominikanów uskarżający się w nie
winności swoiey na taką zniewagę, tamże 
na cmętarz przyszedszy lantwóyt dobył 
kordą na mnie bezbronnego chcąc ciąć, 
któremu gdym podpadł pod broń у gdym 
go wzioł na ten czas y ruczniczka od 
niego odpadła na ziemię, 'z którą był 
przyszedł, ważąc na zdrowie, a w tym 
oycowie dominikani wedle gospody mo
iey, kędy stoię, wzięli nas, iako tego ob-
ductia ienerała iego k. mści, co oczyma 
swemi widział, iest do xiąg mieskich Brze
skich przyznana у zapisana. Działo się 
w Brześciu Lit . , dnia dwudziestego A u -
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gusta, roku Pańskiego tysiąc sześćset 
czterdziestego pierwszego. U tey prote
stacyi podpis ręki tymi słowy: T ę pro
testatią podałem sam, na co się podpi-

suię Stanisław Czemiernicki . Która to 
takowa protestatią oczewiście przez oso
bę zwysz mianowaną do xiąg mie
skich Bi'zeskich iest zapisaną. 

1641 r. 
Изъ книги за 1637—1642 г., стр. 917—918. 

108. Отдача зъ аренду погреба подъ зданіѳмъ ратуши авиду ГДимону Шдом-
чииу за 25 здотыхъ. 

Die 13 mensis Septembris, anno D n i 
1641. 

Burmistrze у rayce miasta króla iego 
mości Brzeskiego, czynimy wiadomo tym 
naszym listem, zapisem urzędownym, każ 
demu, komuby o tem wiedzieć przyna
leżało: iż my, po pogorzeniu miasta Brzesc
kiego, umyśliliśmy ratusz zmurować, ia 
koż na zmurowanie ratusza arędowaliśmy 
piwnicę, albo sklep nowo zmurowany, pod 
ratuszem, na lat trzy po sobie idące, na 
każdy rok po złotych 30, opatrznemu S z y 
monowi SzłomczyGZOwi—żydowi Brzeskie
mu у towarzyszowi iego, kogo on w tym 
sklepie trzymać zechce, za złotych dzie
więćdziesiąt; w którym to sklepie dwoie 
drzwi maią bydź—iediie drzwi k u kamie
nicy, a drugie na drugiey stronie ratusza 
ku miastu. Rok zaczyna się tey aren
dzie w roku, da Pan Bóg przyszłym, ty
siąc sześćset czterdziestym wtórym od Sro-
dopościa, a kończyć sie ma także o Srzo-
dopościu, w roku tysiąc sześćset czterdzie
stym piątym; iakoż iuż dali nam goto
wych pieniędzy złotych sześćdziesiąt, a 
do tych trzydzieście na dzień świętego 
Marcina w roku teraznieyszym tysiąc 
sześćset czterdziestym pierwszym, do nas 
burmistrzów oddać powinni będą. W któ
rym sklepie żyd rozmaite trunki trzymać 

ma у wszelakich pożytków zażywać po
winien będzie, a inszym tak chrześcia-
nom, iako у żydom z stołkami wkoło ra
tusza siedzieć у trunków przedawać za 
braniać mamy у my sami żadney prze
szkody Szłomczycowi, żenię у potomkom 
iego w tey arendzie żadney przeszkody 
czynić nie mamy у successorowie nasi 
nie maią, у owszem od wszelakich osób, 
ktoby w tę arendę wstępować, abo prze
szkodę czynić mia ł , bronić, zastępować 
mamy у powinni będziemy. Do którey 
arendy dla lepszego świadectwa ręce swe 
podpisaliśmy, у pieczęć urzędową mięska 
radziecką Brzeską przycisnąć rozkazaliś
my. Pisań w Brześciu, dnia trzynastego 
miesiąca Septembra, anno Domini 1641. 
U tego listu arendownego pieczęć urzę
dowa miescką radziecka Brzescka a pod
pis rąk tymi słowy: Marcin Kaczyński— 
burmistrz Brzeski ręką swą: Иванъ Б ѣ д -
ковичъ—райца рукою власною; Łukasz 
Pomarzański — rayca ręką swą; Jarosz 
Marcinowicz Soroka — rayca ręką swą; 
Andrzey Czemiernicki — ł a w n i k ; A d a m 
Kozłowski—ławnik. Y to waruiemy S z y 
monowi żydowi, iż w ratuszu na górze 
żaden szynk nie ma być, tylko w piwni
cy do wyiścia iego arendy. Która arenda 
dla pamięci do xiąg iest wpisana. 

50* 



1641 г. 
ІЗЪ книги за 1637—1642 г. стр. 922—925. 

109. Протестъ ландвойта Ивана Куріяновича противъ мѣщанина Андрея 
"Зеліерницкаго. 

Брестскій ландвойтъ Куріяновичъ, вслѣдствіе 
жалобы на него мѣщанина Чемерницкаго, оояс-
няетъ, что этотъ послѣдній пожаловался на 
него совершенно напрасно,такъ какъ первоначаль
ный ихъ споръ законченъ былъ по суду, а къ 
новому онъ не давалъ никакихъ поводовъ. А что 

касается до оскорбительныхъ словъ его Курія-
новича на дочь Чемерницкаго, то во 1-хъ о ней 
ходитъ между людьми худая слава, а во 2-хъ 
эта дочь изругала его жену самыми оскорбитель
ными словами, за что въ • свою очередь была 
обругана и сама. 

Actum in civitate Brestensi m. d. L i -
thvaniae, die 28 mensis Septembris, anno 
Domini 1641. 

Przed urzędem burmistrzowskim y ra
dzieckim w mieście króla iego mości 
Brzesck im, na zwyk łym miescu sądo
w y m , stanąwszy oblicznie sławetny pan 
Kuryanowicz — lantwoyt Brzescky, po
dał protestatią swą na piśmie ku zapi
saniu do x iag miesckich Brzesckich, pi
saną w te słowa: 

Moy łaskawy panie urzędzie burmi
strz o w sky Brzescky! J a J a n Kuryano
wicz—lantwoyt Brzescky, opowiedam у 
protestuie się w. m. , iako urzędowi, w 
niemałym żalu у obeldze mey, iakom 
wziął wiadomość, żeAndrzeyko Czemier-
nicky, iako się sam zowie у p i sze , ro
dzic s Czemiernik, balwierz, mieszcza
nin Brzescky, zapomniawszy boiaźni B o 
żey, nie maiąc wstydu w oczach swoich, 
który, iako widzę na stronę uchiliwszy, 
nic też niedbaiąc na srogość prawa, na 
takowych opisanego, nie ustawaiąc w 
przedsięwziętych nałogach у zamysłach 
swoich, iako z w y k ł czynić, śmiał у wa
żył s i ę , iuż po podaniu mandatu, mnie 
w niedziel k i lka protestatią potwarną, a 
prawie zmyśloną, do x iąg w. m. zanieść, 

w rokn teraznieyszym tysiąc sześćset 
czterdziestym pierwszym, Septembra dwu
dziestego szóstego dnia , o iakieś iakoby 
krzywdy iemu ode mnie poczynione, o za
r ę k ę , o zelżenie córki iego Doroty, o 
szkody przez niezagrodzenie przecznice 
stałe, także o zelżenie iego samego ode-
mnie у w naprawieniu czeladnika mego, 
o czym szyrzey w tey to iego żałobie 
mniemaney opisano iest. N a to tedy daię 
o sobie taką sprawę, yż ten pomieniony 
Andrzeyko—balwierz, od dawnego czasu 
targaiąc się na utściwość m o i ę , którey 
podobno sam o male ma, a przywodząc 
mnie rozmaitemi sposobami do utrat у 
szkód n iemałych , to co p isze , da Pan 
Bóg , na onego się obali у w tym wszyst
kim sam zostanie, gdyż wiadomo każde
mu o potsciwym życiu m o i m , abowiem 
ieśliby miał ode mnie iaką krzywdę, pro
ces było zanieść , zapozwać do urzędu, 
sprawiedliwość by miał o t rzymać, ale 
raczey sam będąc powodem do złego 
uczynku, ustawicznie tak sam przez się, 
iako у przez niego posłanych córek у 
kucharek w uszkodzeniu gliny mey na 
podwórzu rożnemi czasy c z y n i , iakoż 
w kilka punktach żałoby iego przez de
kret urzędowy skończono, aż dopiero 
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w lat siedm odezwawszy się niewinnie, 
niesłusznie mandaty podaie, processa za
nosi, do szkód niepotrzebnych przywo
dzi у przywodzić umyślił, czego iako ży
wo tego słusznemi dowody na mię po
kazać nie może, o co iuż nie po iedno-
kroć na różnych urzędach na onego o 
krzywdy moie processa zaniesione są; a 
co się tknie córki iego Doroty, o którey 
lubo ta ugoda zaszła, ale iest wiadomo 
ludziom o życiu iey chędogim у sprawo
waniu się, czegoby na potsciwą nie na
leżało, ale ta córka iego małżonkę mo
ią , białogłowę potsciwą w niewinności 
iey oczewiście tak przychodząc przed 
okno, iako у przez płot słowy wsze-
tecznemi, barzo plugawemi, iako się oney 
upodobało, zelżyła, zesromociła, których 

słów dla uszanowania uszu w. m. wy
pisywać się niegodzi. O co wszystko, 
iako się pomieniło, na mianowanego bal
wierza Andrzeyka salvę sobie zachowaw
szy, u sądu należnego prawnie o to z nim 
czynić nie zaniecham, na onego się prze
ciwko iego potwarnym у nigdy nieby
łym punktom w protestatiy napisanych 
reprotestuię, a za swoią żałobę prote-
stuie się у proszę, aby mi to było do 
xiąg urzędu w. m. p. przyięto у zapi
sano. U tey protestacyi podpis ręki te-
mi słowy:.Jan Kuryanowicz—lantwoyt 
Brzescky. Która to takowa reprotesta-
tia za podaniem osoby wysz mianowa-
ney do xiąg miesckich Brzesckich iest 
zapisana. 

1641 r. 
Изъ книги за 1637—1642 г., стр. 525—527. 

, 110. Опрѳдѣденіѳ короля Владислава I V о возвращеніи Пятницкой церкви дома 
въ г. Брестѣ. 

Король Вдадпсдавъ I V симъ листомъ вполнѣ 
подтверждаете магистратское постановленіѳ по 
дѣлу прихожанъ Пятницкой церкви съ мѣщан-

кою Ыатисевичовой о возвращеніи послѣднею 
дома и земли, незаконно отнятыхъ ею отъ цер

кви. 

Eodem die (17 mensis Decembris, anno 
Domini 1641). 

Przed urzędem burmistrzowskim у ra
dzieckim w mieście króla iego mości 
Brzesckim, na zwykłym miescu sądowym, 
stanąwszy oblicznie Jarosz Korniłowicz— 
dozorca cerkwie świętey Piątnicy Brzesc-
kiey, podał ku aktikowaniu dekret iego 
królewskiey mości, pana naszego miło
ściwego, do xiąg mieskich Brzeskich, pi
sany w te słowa: 

Władysław czwarty, z łaski Bożey król 

polski etc. Oznaymuiemy ninieyszym li
stem naszym wszem wobec y komu o tem 
wiedzieć należy, iż przytoczyła się do nas 
у sądu naszego, za appelatią od urzędu 
miesckiego Brzeskiego, założona sprawa 
y actia między utściwym Jaroszem Kor-
niłowiczem—starszym у dozorcą cerkwie, 
świętey Piątnice Brzesckiey, aktorem, a 
Maryną Matisowiczowną — mieszczanką 
Brzeską, pozwaną o to, iż ona dom po 
nieboszyce Połoniey Fiedorowey Gładkiey, 
który testamentem ostatniey woli iey w 
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roku 1625 na pomienioną cerkiew lego-
wany iest, bezprawnie trzyma, y pożytki 
sobie s tego domu przywodzi, w którey 
sprawie gdy pozwana inferowała, iakoby 
nieboszczyk Fiedor Gładki , małżonek te-
statricis, miał ten dom nieboszczykowi 
Iwanowi bratu iey darować, zaczym też 
ona, po zeyściu brata swego Iwana wpos-
sesiią swą obieła y praescriptione conti-
nuae possesionis przez lat szesnaście z a 
szczycała. Urząd mieyski Brzeski, con-
trowersiey stron pomienionych wysłuchaw
szy, to upatruiąc, iż strona pozwana ża
dnego prawa od Fiedora Gładkiego у mał
żonki iego bratowi iey Janowi Kapłuno-
wi należącego, nie pokazała у żadnemi 
dowodami, aby parafianie za słuszną eon-
tentatią grunt у dom Iwanowski przeda-
wać у potem znowu od brata iey prawa 
wszystkie pobrać mieli nie dowiodła, ty l 
ko gołemi słowy mianowała, funduiącsię 
na dawności zamieszkałey; przeto, przy-
chylaiąc się do testamentu od niebosz-
czyce Gładkiey sprawionego, grunt ten у 
z domem, na cerkiew świętey Piątnice 
legowany, parafianom (salva iurisdictione 
civili et omnibus civitatis) przysądził, z tą 
conditią, aby czynsz roczny na cerkiew 
у ozdobę cerkiewną oddawany był. A stro
ny niepłacenia czynszów za przeszłe l a 
ta, także o przedanie izby, ponieważ pa
rafianie nigdy o to processu prawnego 
nie czynili , Marynę Matysowiczowę wol
ną w tym punkcie uczynił. Od które-j 
go decretu przerzeczona pozwana do nas 
у sądu naszego appelowała, iako o tem 
process sprawy tey szyrzey w sobie opie
wa . N a roku teraz dzisieyszym z tey 
appełacyi przypadaiącym у dotąd się koń
czącym, gdy strony pomienione, powodo
wa przez szlachetnego Stanisiawa Ska r -

czyńskiego, a pozwana przez szlachetne
go Jozepha Piotrowicza, umocowanych 
swoich, w sądzie naszym stanęły у tego 
terminu pilnowali, a o ważności pomie
nionego dekretu urzędu mieskiego Brze-
sluego z sobą prawnie się rozpierali; My 
król, przez pany rady y urzędniki nasze 
na sądy zadworne assesorskie wysadzone, 
controwersiey stron pomienionych wysłu
chawszy у one dobrze zrozumiawszy, a 
to upatruiąc, ponieważ pozwana Maryna 
Matysewiczowna absque iusto et legitimo 
possesionis titulo praescriptią się zasła
nia, przeto dekret przerzeczony urzędu 
miesckiego Brzeskiego, iako słuszny у 
prawny, umocnić у utwierdzić umyśliliś
my, iakoż umacniamy у utwierdzamy 
mocą ninieyszego dekretu naszego. N a 
którego wykonanie odsyłamy sprawę te-
raźnieyszą do przerzeczonego urzędu mie
skiego Brzeskiego na roku, gdy strona 
stronę po wyściu niedziel oś mi od daty 
tego dekretu naszego, rachuiąc przy po
zwie zawitym. N a co, dla lepszey wiary, 
pieczęć nasza wielkiego xiestwa litew
skiego iest przyciśniona. D a n wr W a r 
szawie, w poniedziałek przed świętem 
świętego Szymona у Judy Apostołów nay-
bliższy, roku Paskiego tysiąc sześćset czter
dziestego pierwszego, panowania królestw 
naszych polskiego dziewiątego, a szwedz
kiego dziesiątego roku. U tego dekretu 
iego krółewskiey mości pieczęć mnieysza 
wielkiego xiestwa litewskiego, a podpisy 
ręki tymi słowy: Marcin Tryzna — coad-
iutor biskupstwa Wileńskiego, podkanc-
lerzy wielkiego xiestwa Litewskiego. K t ó 
ry to takowy dekret iego krółewskiey mo
ś c i , pana naszego miłościwego, ku akt i -
kowaniu podany у do xiąg miesckich 
iest wpisany. 
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1641 г. 
йзъ книги за 1637—1642 годъ, стр. 951—9S2. 

111. Постановленіе объ отдачѣ мельнику Каликсту Семеновичу третьей части 
мѣрки. 

Брестскій мельнвкъ Бласъ Антоновичъ заявля-
етъ, что пригласивши къ себѣ другого мельника 
Каликста въ сотоварищи, онъ уступилъ ему на 
8 лѣтъ 1/з мельничныхъ доходовъ, и потомъ Ѵ< 
съ тѣмъ, чтобы Каликстъ на свой счетъ почи-
нялъ мельницу. Но такъ какъ въ 1639 г. р . 

Бугъ леремѣнила свое русло и мельница должна 
была остановиться, вслѣдствіе чего Каликстъ 
долженъ былъ рыть канаву для приведенія ея 
въ дѣйствіе, то Бласъ Антоновичъ считаетъ 
нужнымъ уступить Каликсту і/з доходовъ. 

Actum in civitate Brestensi magni du-
catus Lithvaniae, die 13 Decembris, anno 
Domini 1641. 

N a urzędzie burmistrzowskim у radziec
kim w mieście króla iego mości Brześc
kim, przed nami Marcinem Kaczyńskim, 
Janem Jędrzeiewskim—burmistrzami, Ł u 
kaszem Pomarzańskim, Stephanem R a -
powiczem, Foltinem Ryzle rem, Iwanem 
Bielkiewiczem, Wasi l im у Jaroszem S o 
rokami — r a y c a m i , na zwykłym miescu 
sądowym, stanąwszy oblicznie Ułas A n 
tonowicz — poddany у młynarz miescky 
Brzescky, ze wsi miesckiey Kozłowicz, 
dobrowolnie zeznał , yż zaciągaiąc K a l i -
cha Siemionowicza młynarza z Okczyna, 
zapisał był onemu trzecią część wymiaru 
wszelakiego zboża we młynie Kozłow
skim у w polach ku pożytkowi iego brać 
do lat ośmiu, za co młyn Ka l i ch swym 
kosztem naprawować mia ł , iakoż y na -
prawował. A gdy ośm lat wychodzić 
miało, tedy Kal ich czwartą część wymia
ru młynowego у pożytków s pol, siano
żęc i , ogrodów przychodzących, czwartą 
część miał brać, z wolną dispositią wie
czystą, iako o tem szyrzey w liście za
pisie, na urzędzie burmistrzowskim przy
znanym dnia 15 Ju l i i , w roku 1639, szy

rzey w sobie opisuie. Po którym to ta
kowym postanowieniu, gdy rzeka Bug 
nurt inszy, młyn porzuciwszy miescky, 
inszą stroną poszła, zaczym młyn przez 
czas niemały wakował, iakoż za prze
mysłem pomienionego Kal icha nawraca-
iąc wodę na młyn, rów przez sianożęci 
miesckie, spoinie z nim Ułasem Antono
wiczem, naymuiąc grabarzów у różnych 
rzemieślników, kopał у do spólnego ko
sztu przykładaiąc się, Ka l ich dał graba
rzom gotowych swych własnych pieniędzy 
złotych sześćdziesiąt; którą pracę у koszt 
nagradzaiąc nie czwartą część, iako w 
pierwszym zapisie opisano iest, ale trze
cią część wymiaru młynowego, także też 
w sianożęciach, polach у ogrodach po
żytków, do młynu przynależących, część 
trzecią Ułas Antonowicz, młynarz K o -
złowsky, Kalichowi Siemionowiczowi za
pisał wiecznie; у iuż od daty tego zezna
nia wolno będzie Kal ichowi, małżonce у 
potomkom iego tę trzecią część zapisaną 
spokoynie trzymać у wszelakich pożyt
ków zażywać, у tymże prawem komu i n 
szemu, za wiadomością у pozwoleniem 
nas burmistrzów y radziec zawieźć; w czym 
żadney przeszkody U ł a s , małżonka, po
tomkowie, bracia y przyiaciele iego w spo-
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koynym dzierżeniu у w wolney dispositii 
czynić nie maią wiecznie; osobliwie Ułas 
od wszelakich osób bronić zapisał się, 
iednakże s tey trzeciey części zapisaney 
Kal ieh Ullanie Antonownie, podług pierw
szego zapisu у porachowania, ż swey 
części dać powinien będzie. A czynsz 

roczny do skrzynki miesckiey, co rok, o 
świętym Marcinie, według regestrów miesc
kich, oddawać у wszelakie posłuszeństwo 
pełnić у robotę odprawować powinien bę
dzie. Co iest do xiąg wieczystych Brzesc-
kich zapisano. 

1642 r. 
Изъ книги за 1642—1643 годы, стр. 192—193. 

112. Опредѣлѳніе Брестскаго магистрата по дѣду мѣщанъ Симона Боровика съ 
Кондратомъ Кунеевичемъ. 

Брестскій ыѣщапинъ Боровикъ внесъ въ маги
стратъ жалобу на другого мѣщанина Кунеевича въ 
томъ, что этотъ посдѣдній избидъ и изругалъ его 
въ присутствіи всего скорняческаго цеха самыми 
неприличными словами. Позванный къ суду Kj-

неевичъ не явился. Магистратъ постановилъ: за 
ослушаніе мѣстной власти исключить его изъ 
цеха п взыскать убытки, а Боровику предоста
вить при этомъ право за безчестіе доискиваться 
удовдетворенія по судебнымъ порядномъ. 

Die mensis Jannuarii , 1642. 
N a urzędzie burmistrzowskim у radzie

c k i m w mieście króla iego mości Brze
skim, przed nami Marcinem Kaczyńsk im, 
Janem Jędrzeiewskim—burmistrami, W a 
cławem Barczewskim, Łukaszem Poma-
fzańskim, Stephanem Rapowiczem, W a -
silem, Jaroszem Soroczycami — raycami 
miasta Brzeskiego, na zwykłym mieyscu 
sądowym, stanąwszy oblicznie uczciwy 
Siemion Borowik—kusznierz у mieszcza
nin Brzeski, przekładał żałobę swą na 
Kondrata Kunieiewicza, tak że kusznie-
rza у mieszczanina Brzeskiego, iż po
mieniony Kunieiewicz niewinnie przez 
dania przyczyny w cechu przy otworze
niu skrzynki cechowey у przy braci ce-
chowey, s łowy nieuczciwemi zelżył, ze-
sromocił у przymówkę uczynił, iakoby 
niemiał bydź godzien w cechu siedzieć. 
A na ostatek targnąwszy się ręką kilka 

kroć w twarz у w nos uderzył у wielki 
despekt uczynił . O którą zniewagę w ce
chu stałą, czyniwszy przed nami urzę
dem źałuiący protestatią, przypożywał 
pana Kondrata Kunieiewicza przez sługę 
urzędowego Błaźeia Jurkowicza pozwa
mi oczewistemi po trzykroć у nad pra
wo czwarty raz przez Krzysztopha G r o 
madzkiego pozywał. A pozwany z cechu 
у rzemiosła swego kusznierskiego do 
urzędu naszego nie stanowił się у żadney 
wiadomości o niestaniu swym nam urzę
dowi у stronie nie uczynił . Prze to my, 
wysłuchawszy sług urzędowych Blażeia 
Jurkowicza у Krzysztopha Gromadzkiego 
zeznania pozwów czterech oczewiście 
podanych, których pozwów strona żało-
bliwa w xiegach zapisanych dowiodła у 
o szkody na złotych trzydzieścia protesto
wała się. Przychiliwszy się do prawa 
pospolitego magdeburskiego w części pier-
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wszey y trzeciey, w porządku praw mie
skich o rzemiesnikach у oposłuszeństwie 
zwierzchności radzięckiey у o karaniu nie
posłusznych opisanego, także przychili-
wszy się do wilkierza Wileńskiego, mia
stu Brzeskiemu od i k. mści, pana naszego 
miłościwego, na sądzenie wszystkich ce
chów у braci swawolney w cechach bę
dących opisanego, my urząd, zachowu-
iąc się według praw mieskich у artyku
łów zwysz opisanych, pomienionego K o n 
drata Kunieiewicza, iako у prawa у 
zwierzchności ikmści pana naszego miło
ściwego nieposłusznego, na upad w sa
mey rzeczy, o co żałoba idzie у w szko

dach podiętych wzdawszy, za takowe 
swawoleństwo w cechu stałe у za niepo
słuszeństwo urzędowe z rzemiosła kusz
nierskiego zrzucamy. Który to Kondrat 
Kunieiewicz od pokazania tego dekretu 
mieysca w cechu mieć, ani czeladzi ku-
sznierskiey trzymać niepowinien będzie, 
aż we wszystkim stronie żałobliwey у 
urzędowi w winie urzędowey dosyć uczy
ni; a strony zbicia у okrwawienia żało-
bliwemu Borowikowi do Kondrata K u 
nieiewicza wolne prawo u sądu należne
go zostawuiemy. Która sprawa iest do 
xiąg mieskich Brzeskich zapisana. 

1642 r. 
йзъ книги за 1642—1645 годы, стр. 5—6. 

113. Протѳстація урядника Иларіона Чижа противъ Брестскаго гродскаго писа
ря Сигизмунда Онихимовскаго но поводу дѣяаемыхъ имъ притѣснѳній заарен-

дованньшъ имъ крестьянамъ. 

Слуга Иларіона Чижа СоколовсвШ, по случаю 
отсутствія своего господина заявдяетъ, чтоБрест-
скій писарь Онихимовскій очень жестоко обра-

Actum in civitate Brestensi magni du-
catus Lithuaniae, die 25 mensis Januari i , 
anno Domini 1642. 

Przed urzędem burmistrzowskim у ra
dzieckim w mieście króla iego mości Brze
skim, na zwykłym miescu sądowym, sta
nąwszy oblicznie pan Marcin Sokołow
ski— urzędnik iego mości pana Hilarego 
C z y ż a , Patrzykowaki, imieniem iego mo
ści pana swego, protestatią na piśmie ku 
zapisaniu do xiąg miesckich Brzeskich 
podał, pisaną w te słowa: 

J a Marcin Sokołowski—sługa, urzędnik 
iego mści pana Hilarego Czyża—czeszni-

щается съ крестьянами въ заарендованнонъ имъ 
имѣніи, вслѣдствіе чего нѣкоторые изъ нихъ уже 
разбѣжались, a другіе готовы разбѣжаться. 

ka Lidzkiego, iako pod niebytność pana 
mego w tym woiewódzstwie Brzeskim, 
imieniem iego mści opowiadam się w. m . 
iako urzędowi, o tem, iż co iego mość 
panZygmuntOniehimowski—pisarz grodz
k i Brzeski zastawił poddanych swoich 
we wsi Maziczach, w Brzeskim woiewódz
twie leżącey, ośmu z żonami, z dziećmi 
у powinnością wszelaką , nic sobie wol
nego nie zostawiwszy w tych poddanych, 
iako to prawo na tę zastawę dostatecz-
niey o tym w sobie opiewa. Niżli iego 
mość. pan pisarz, nie pamiętaiąc nic na 
ten zapis swóy у obowiązki wszelakie, 
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w nim opisane, różne krzywdy tym pod
danym, grabieże, pędzenie na podwody 
czyni у czynić nie przestaie. Zaczym pod
dany ieden, na imie Lewon, nie mogąc na 
sobie takich ciężarów, od iego mści pana 
pisarza wkładanych, wytrzymać, tedy z 
żoną , z dziećmi, z bydłem y z sprzętem 
wszelakim w roku teraznieyszym tysiąc 
sześćset czterdziestym wtórym, miesiąca 
Januari i iedenastego dnia, precz zbiegł у 
nie wiedzieć gdzie się obrócił. Insi pod
dani powiedzieli to,; iż ieśli będziemy ta
kie bezprawie od pana swego dziedzicz
nego ponosić, tedy у nam wszystkim przy- -
dzie się rozeyść. Przeto obawiaiąc się J 

ia,: aby za taką przeszkodą iego mści pa
na pisarzowa у inszy się nie rozeszli, do 
dalszey protestacyi iego mści pana mego, 
iż o tę przeszkodę у o zaręki czynić z ie
go mścią panem pisarzem nie zaniecha, 
a na tenczas ia zanoszę tę protestacya 
moią, która żeby przyięta у zapisana by
ł a , proszę. U tey protestacyi podpis rę
ki tymi słowy: Marcin Sokołowski — 

[urzędnik iego mści pana Czyża Patrzy-
kowski ręką swą. Która to takowa pro
testacya przez osobę zwysz mianowaną 
podana у do xiąg miesckich Brzeskich 
prawa magdeburskiego iest zapisana. ,. 

1642 г. 

Взъ квяпг за 1637—1642 т . , стр. 985—987. 

Опредѣленіе короляпо дѣду цеховъ сапожниковъ катодическато и уніат-
екаго вѣроисповѣданія. 

Всѣдствіе жалобъ римско-католиковъ и унія-
товъ на дизунитовъ, что эти послѣдніене хотятъ 
исполнять цеховыхъ повинностей костелу и уніят-
СЕОЙ церкви св. Николая, король, по выслушаніи 
обоюдныхъ заявленій той и другой стороны, по-
становилъ: предоставить дизунитамъ свободу 

только въ богослуженіи п пользованіи ремеслами, 
во всемъ же остальномъ обязать ихъ нести одина
ковый повинности съ римско-католиками и у т я 
тами какъ по отношенію къ костелу такъ н уяіят-
ской церкви св. Николая. 

Władys ł aw Г Ѵ , z łaski Bożey król pol
ski etc. Oznaymuiemy ninieyszym listem 
naszym wszem wobec y komu o tym wie
dzieć należy, isz zapózwani byli do nas 
у sądu naszego pozwem mandatem na
szym starszy у młodszy cechu szewie-
ckiego у garbarskiego Brzeskiego religii 
greckiey, w u niey świętey nie będący, na 
instantią wielebnych kościoła farskiego 
Brzeskiego у religii greckiey kapituły 
Brzeskiey w uniey świętey będącey, prze
łożonych o to, iż oni ku iawney zniewa

dze wiary świętey katolickiėy rzymskiey 
У ku sprzęciwieiistwń przywileiowi od 
świętey pamięci króla iego mości pana 
oyca naszego nadanemu, za którym у oni 
pozwani swobód, wolności, porządków у 
pożytków niemałych zażywaią, służby 
Bożey na mieyscach wprzywileiach opisa
nych odprawować nie chcą do kościoła far
skiego na żałosne msze nie chodzą,ani wo
sku do niego у do cerkwie soborney 
uniatskiey nieoddaią, dochody brackie 
nie wiedzieć gdzie podziewaią, mistrzów 
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wiary świętey katolickiey . rzymskiey, 
w uniey świętey będących, do starszeń
stwa, wolności cechowych у do docho
dów brackich nie przypuszczała у owszem 
onych różnemi czasy у sposobami aggra-
wuią, a na ostatek conditiom у obowiąz
kom w przywileiu opisanym niedosyć 
czynią, iako o tym pomieniony pozew, 
mandat nasz, szerszey w sobie opiewa. 
N a roku tedy dzisieyszym z pomienione-
go pozwu mandatu naszego przypadają
cym у dotąd się kończącym, gdy strony 
pomienione powodowa przez szlachetne
go Stanisława Skurczyńskiego, a pozwa
na przez szlachetnego Woyciecha Hu-
dzińskiego, umocowanych swoich, w są
dzie naszym stawszy у tego terminu pil
nowały, umocowany powodowey strony 
skargę swą przeciwko pozwanym z po
rn ienionego pozwu mandatn naszego 
przekładał; у ponieważ pozwani za przy-
wileiem naszym pomienionemu cechow7i 
szewskiemu, garbarskiemu indifferenter 
nadanym, zarówno praw, wolności у po
żytków z rzemiosła swego zażywaią, aby 
też zarówno z actorami powinności do 
kościoła farskiego Brzeskiego, ' lubo do 
cerkwie świętego Mikoły, w uniey świę
tey będącey, odprawowali у starszych 
do cechów pomienionych, absque discri-
mine unitów, podług przywileiu im odnas 
nadanego obierali,affeetował. Przeciwnym 
zaś sposobem umocowany pozwaney stro
ny, ysz oni żadney controwersii pomie
nionemu przywileiowi naszemu nie. czy
nią, albowiem według uchwał seymo-
wyeh onym religiiey у nabożeństwa swe
go pilnować nie zabroniono iest,inferował. 
My król przez pan y rady y urzędniki 
nasze, na sądy nadworne assesorskie od 
nas wysadzone, controwersiey stron po
mienionych wysłuchawszy у one dobrze 
zrozumiawszy: naprzód, co się tknie peł
nienia powinności, mianowicie podawa

nia wosków, podług przywileiu naszego, 
szewcom у garbarzom religii rzymskiey 
de data roku tysiąc sześćset czterdzie
stego, miesiąca Maia 16 dnia nadanego, 
które in debito robore zostawuiemy, a 
przywiley dyzunitom służący, vigore 
praesentium (oprócz nabożeństwa ich 
zwyczaynego) znosieray y anihiluiemy, 
tedy te woski, pozwani disunici do cer
kwie uniackiey, a katoliki do fary od
dawać maią. A gdy się trafi, iż kto lu
bo z katolików, lubo też unitów braci 
pomienionych rzemiosł zemrze,. tedy na 
takowego każdego pogrzebie y na quartal-
nych załomszach pomienieni pozwani 
bywać у ciała katolickie, tak do kościo
ła, iak też do cerkwie uniackiey spoinie 
prowadzić powinni będą. W z a i e m też 
katolicy у unici ciała zmarłych disuni-
tów do cerkwie tylko zaprowadzić maią. 
Do tęgo strony electiey starszych w po
mienionych cechach, tędy na takowe 
starszeństwo połowica braci religiey ka 
tolickiey, a druga połowica religii grec-
ckiey, tak z unitów, iako disunitów, 
absque ullo discrimine et differentia, o-
bierani bydź powinni. Jednak authoritas 
albo powaga zwierzchności у starszeń
stwa w pomienionyni cechu rzemiosła sze-

! wiedzkicgo у garbarskiego przy braci re
ligiey katolickiey, a n i e przy braci religiey 
greckiey zostawać ma, у żadnego zgroma
dzenia albo z chadżki bracia cechowi re
ligii greckiey bez bytności braci religiey 
katolickiey Odprawowaćit iepowinni, ato 
pod winami które w niedosyć uczynione 
mu dekretowi naszemu, na stronie prze-
ciwney z Wynalazku sądu naszego oxten-
dowane będą. A co się dotyczę nieodda-
wania za przeszłe czasy wosków do 
cerkwie uniackiey przez pozwaną stronę, 
tedy od tego wolnemi ich uczyniwszy, 
na. dalszy czas aby takowy wosk zawsze 
oddawali, waruiemy. Do budy у kramu 
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cechowego szewskiego у garbarskiego, 
których dotąd sami dizunici zażywali у 
dochody z nich przychodzące na swóy 
pożytek obracali, katolików у unitów 
przypuszczamy, tak aby onych spoinie 
z sobą zażywaiąc, spoinie też ciężary 
kościelne, cerkiewne, mieyskie у cecho
we ponosili, zgodę у pokoy między so-
be zachowali; nakazuiąc przytym, aby 
pomienione strony, według teraźnieysze
go dekretu naszego у podług przywileiu 
szewcom у garbarzom Brzeskim katoli
kom nadanego, się sprawowali у rządzili, 
na schadzkach cechowych у innych zgro
madzeniach publice y privatim sobie nie 

przy mawiali. Dekretowi temu naszemu 
w namnieyszey części sprzeciwiać się nie 
ważyli , zgodę у pokoy między sobą za
chowali, pod winą tysiące kop litewskich, 
którey połowica na kościół farski, a po
łowicę na potrzeby cechowe zakładamy, 
mocą ninieyszego dekretu naszego. N a co 
dla lepszey wiary pieczęć nasza wiel
kiego xiestwa Litewskiego iest przyciś
niona. D a n w Warszawie , w piątek 
w wigilią panny Maryi Gromniczney, ro
ku Pańskiego tysiąc sześćset czterdzie
stego pierwszego, panowania królestw na
szych polskiego dziewiątego, a szwedzkie
go dziesiątego roku. 

1642 r. 
Изъ книги за 1642—1645 г., стр. 27—29. 

115. Протестъ Брестскаго протопопа Петра Рогоаницкаго противъ всѣхъ прихо-
зканъ Пятницкой церкви по поводу отступленія ихъ отъ своего прихода. 

Брестскій протопопъ Рогозницкій отъ, имени 
Вдадимірско-Брестекаго епископа Мокосея Буко-
ведкаго протестуешь противъ старосты Брест, 
ской церкви св . Пятницы и прихожанъ въ томъ, 
что они самовольно отклонились отъ своего при-

Actum in civitate Brestensi magni du-
catus Lithuaniae, die 15 mensis Martii , 
anno Domini 1642. 

Przed urzędem burmistrzowskim у ra
dzieckim w mieście króla iego mości 
Brzeskim, na zwykłym miescu sądowym, | 
stanowszy oblicznie wielebny oyciee Piotr 
Rogoznicki — protopopa Brzeski , podał 
protestacya na piśmie ku zapisaniu do 
xiąg miesckich Brzeskich, pisaną w te 
słowa: 

Sławetni panowie burmistrze у rayce 
miasta króla iego mości Brzeskiego! J a 

хода и перешли въ другой f подвѣдомственной 
другому епископу, переставши нести въ тоже 
время по отношеніи къ своей прежней церкви 
всѣ повинности. 

Piotr Rogoznicki—protopopa Brzeski , sam 
od siebie у imieniem iaśnie przewielebne
go iego mści oyca Józefa Mokosieia Bu
kowieckiego— episkopą Włodzimirskiego 
у Brzeskiego, z wielkim żalem moim opo
wiadam у protestuie się w . m. iako urzę
dowi, na p . Siemiona Borsuka— miesz
czanina Brzeskiego, starostę bywszego 
cerkwi świętey Piątnicy, у wśzytkich pa
rafian do tey cerkwi przynależących, o 
to, iż on pan Siemion Borsuk ieszcze w 
roku 1636, miesiąca Augusta 29 dnia, 
miał sprawę ze mną u sądu wasz mści 
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magdeburskiego o odstąpienie od cerkwi у 
parani, także o branie czynszów z pod
danych do teyże cerkwi należących, у nie 
wiedzieć gdzie obrócenie tych pieniędzy, 
o niedosyć czynienie powinności, to iest, 
o niepokrycie cerkwi, nieogrodzenie cmen
tarza , niedawanie świec, nieopieranie 
chust białych cerkiewnych, o nienapra-
wowanie dzwonów у obranie od mieysca 
ludzi umarłych, co na cmentarzu cho-
waią у o różne krzywdy, tak cerkwi Bo
żey, iako у mnie samemu udziałane. Gdzie 
sąd w. m. magdebursky z oczewistey 
controwersiey względem submissiey iego 
у przy tey cerkwi świętey Piątnicy sam 
y z parafiany miał mocno stać у nigdzie 
się indziey nie udawać, cerkiew Bożą nie 
tylko z czynszów, ale y z swoich osobli
wych składek naprawować, świecie у 
wszytkie apparaty należące dawać mieli, 
na onczas od żałoby moiey uwolniwszy 
у żadnych win nie wskazawszy, aby po
dług submissiey swey to, co cerkwie Bo
żey należało, z wiadomością moią według 
dekretu у uznania w.' mść urzędowego 
we wszytkim dosyć czynić у szkody mnie 
nagradzać nakazał. N a którym dekrecie 
rozumieiąc ia , iż on pan Siemion Bor
suk z parafiany będzie też dosyć czynił , 
tedy z obudwu stron przestaliśmy na tym 
dekrecie; lecz on pan Siemion, przepo-
mniawszy boiaźni Bożey, powinności у 
submissiey swoiey, podług dekretu naka
zanego, nie tylko od daty onego za nie
dziel dwie, iako w tymże dekrecie opi-
suie, ale у do tego czasu, za częstokrot-

nym upominaniem moim przez rożne 
ludzie w żadnym punkcie у paragrafie ni 
w czym dosyć nie uczynił у czynić nie 
chce, у owszem sam ze wszytkimi para
fiany udawszy się do inszey nienależney 
cerkwi, tę świętą cerkiew Piątnicy opu
ścił, spustoszył у w niwecz obrócił, bo 
nie tylko coby miał przywłaszczyć, ale 
ieszcze dom cerkiewny nazwany Sołta-
nichy, który odkażała żona Waśkowa na 
imie Mełacha Szołkowica, z gruntem, ze 
wszytkim budowaniem, żydowi Samelewi 
Hoszkowiczu za złotych czterdzieści le-
gowany, wiecznością przedał, zawiódł у 
od tey cerkwi Bożey oddalił у pieniądze 
wszytkie za ten dom wzięte nie wiedzieć 
gdzie podział. A naostatek mnie у niko
mu liczby nie uczyniwszy w niewiadomo-
ści moiey to starostwo cerkiewne у rząd 
swóy, iakom wziął teraz niedawnemi 
czasy wiadomość komu inszemu, .a mia
nowicie p . Jaroszowi Korniłowiczu zdał 
z siebie ku wielkiey krzywdzie, żalu у 
szkodzie moiey, a ku zniszczeniu chwały 
Bożey. O co wszytko, iako się wyżey 
pomieniło, chcąc z nim p. Siemionem Bor
sukiem у wszytkimi parafiany prawnie 
czynić, tę protestatią moią zanoszę у 
proszę, aby do xiąg w. m. przyięta у 
zapisana była . 

! I I tey protestacyi podpis ręki tymi sło-
j wy: Piotr Rogoznicki—protopopa Brze-
I ski , własną ręką. Która to takowa pro-
1 testacya oczewiście u sądu podana у do 
xiąg miesckich Brzeskich iest zapisana. 



1641 г. 
Изъ книги за 1642—1645 г. стр. 103. 

116. Жалоба, Брестской мѣщанки Александры Стативчнны на мужа своего 
Стефана Стативкуо растратѣ имущества. 

Брестская мѣщанка Александра Степановна 
жалуется на своего мужа, что онъ пропилъ все 
ея приданое , да еще угрожаетъ ей искалвче-

ніеиъ 5 въ тоя;е время она проситъ судъ посо-
вѣтовать ей — что дѣлать въ такомъ случаѣ и 
принять участіе въ ея судьбѣ. 

Actum in civitate Brestensi m. d. Li th-
vaniae, die decima mensis J u l i i , anno D o 
mini 1642. 

Przed urzędem burmistrzowskim у ra
dzieckim w mieście króla iego mo^ci 
Brześckim, na zwykłym miescu sądowym, 
stanąwszy oblicznie utściwa pani Janowa 
Disputowa, imieniem pani Alexandry J e -
rofeiewny Stephanowey Staciwczyney, tę 
protestacya na piśmie ku zapisaniu do 
xiąg miesckich Brzesckich podała, pisaną 
w te słowa: 

Móy łaskawy panie urzędzie burmi-
strzowsky Brzescky! J a Alexandra Je ro -
feiewna zanoszę do wmść protestacyię tę, 
iż na tak wiele wniesienia mego, com 
wniosła za swego męża Stephana S ta - i 
ciwkę, potracił to, to iest: tkankę perło-! 

wą, kosztowała trzydzieści złotych, pas 
ieden pozłocisty—dziesięć kop litewskich, 
drugi pas mały srebrny niepozłocisty— 
sześć kop li tewskich, pierścionków dwa, 
po dwu czerwonych w każdym—czterdzie
ści złotych gotowizny wziął; to nie wiem, 
gdzie podziewał, potracił,, popił, żadney 
rzeczy nie przepuści,. cokolwiek. porwie— 
przepiie, kształ tki , fartuszki, moździerz, 
nawet prześcieradłow nie przepuścił, po
rwawszy zastawił , nie wiem co mam 
czynić , comkolwiek mia ła , tom z nim 
niebacznym utraciła, a ieszcze co w riększa, 
mówi mi to często: okaleczywszy cię póy-
dę sam precz. Zatym proszę wm., aby 
ta protestacya do xiąg była wniesiona. 
Która to takowa protestacya iest do xiąg 
miesckich Brzesckich zapisana. 

1642 r. 

Изъ книги за 1642—1645 г., стр. 113—114. 

117. Опредѣдѳніѳ Брестскаго магистрата о принятіи въ цырюяьничій цехъ 
Павла Ельса. 

Цеховой Павелъ Ельсъ внесъ въ магистрат
с к и судъ жалобу на цехъ цырюльникоізъ, что 

этотъ послѣдній не утвердилъ его въ званіи бра
та, не смотря на то, что онъ внесъ слѣдуемыя 
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деньги и заявилъ, что женится на дочери масте
ра. Магистратъ постановила зачислить его Е Ъ 

цехъ въ присутствіи двухъ уряднпковъ отъ ма
гистрата. 

Actum in civitate Brestensi magni 
ducatus Lithuaniae, die 23 mensis Ju l i i , 
anno Domini 1642. 

Przed urzędem burmistrzowskim у ra
dzieckim, wmieście króla iego mości Brze
skim, na zwykłym mieyscu sądowym, ża
łował pan Paweł J e l s , cerulik Brzeski , na 
bracią cechu cerulickiego, mianowicie na 
panów Foltina Ryz l e r a , Andrzeia Cze-
miernickiego, J ana Szpakowskiego у Sta
nisława Jasickiego, iż oni, niesprawuiąc 
się według.praw, cechowi cerulickiemu 
od iego k. mśc i , pana naszego miłości
wego, nadanych, gdy do cechu cerulic
kiego wstąpić chciał у złotych dziewięć 
wstępnego do skrzynki brackiey cecho
wey, iako ten, który poiąwszy w stań 
święty małżeński córkę mistrzowską ce-
rulicką, dawał; niżli bracia cerulicka, nie 
wiedzieć z iakich przyczyn, do cechu 
przyiąć nie chcieli у złotych dziewięciu 
nie przyięli . . A pozwani dway cerulików 
starszych, pan Folt in Ryzle r у pan A n 
drzey Czemiernieki , będąc oblicznie u 
sądu, nie sprawuiąć się na pozew wyda

ny, ani na żałobę repliki nie daiąc, sub-
mittowali się Pawła Je lsa przyiąć do ce-

I chu. Przeto my urząd, podług submis-
j syi p. Foltina Ryzlera у p. Andrzeia 
į Czemiernickiego, cerulików Brzeskich, na 
urzędzie stałey, nakazuiemy cechowi ce
rulickiemu, aby pan Paweł Je ls do cechu 
był przyięty у porządnie w xięgi cecho
we wpisany w niedzielę przyszłą, przez 
żadney prolongatii, do którey sprawy ce
chowey dwóch panów radziec, Łukasza 
Pomarzańskiego у Jarosza Sorokę, zsyła
my do cechu. Jakoż we wszytkim po
dług przywileiu i . k. mści, pana naszego 
miłościwego, o takim ceruliku, który cór
kę mistrzowską poymuie, maią się za
chować. A iż młodszey bracii pana J a 
na Szpakowskiego y pana Stanisława J a 
sickiego nie było u sądu przy tey spra
wie, tedy pan Andrzey Czemiernieki у 
pan Folt in sami za siebie у za drugą 
bracią : w zastępie stanęli у powtórnie 
przyiąć do cechu Pawła Je lsa submitto-
wali się. C o iest do xiąg miesckich ra
dzieckich Brzeskich zpisano. 

1642 r. 
Изъ каиги за 1642—1643 г. стр. 147—143. 

118. Жалоба Брестскаго мѣщанина Симона Сапальскаго на Гануша Стоквиша, 
аріанина о пѳрехватѣ имъ секретныхъ писѳмъ и о вскрытіи оныхъ. 

Помянутый яѣщанинъ—золотыхъ дѣлъ ма-
стеръ, внося въ судъ жалобу на аріанина въ 
распечатаніи его писемъ, предподагаетъ, что 
«актъ этотъ совершенъ преступникоыъ пли всльд-

ствіе его ереси, иди же вслѣдствіе келанія звать 
не пишуть ли чего-либо о еретикахъ христіане, 
а если ппшутъ, то что именно. 

Die 23 mensis Septembris anno Domi-1 Przed urzędem burmistrzowskim у ra
ni 1642. I dzieckim w mieście króla iego mości 
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Brzeskim, na zwykłym mieyscu sądo
w y m , stanąwszy oblicznie utezciwy pan 
Szymon Sapalski—złotnik Brzeski, po
dał protestacya swą na piśmie ku zapi
saniu do xiąg mieskich Brzeskich, pisa
ną w te słowa: 

Mnie wielce łaskawy panie urzędzie 
burmistrzowski Brzeski! J a Szymon Sa 
palski—obywatel wmść soleniter a pra
wie z wielkim żalem moim opowiadam 
się y protestuię przed wmść, iako urzę
dem, na Hanusa Stokwisza—ariana у 
złotnika, także obywatela wra., a to 
w ten sposób, iż on w roku terazniey
szym tysiąc sześćset czterdziestym wtó-
rym miesiąca Septembra ośmnastego dnia, 
nic się nie oglądaiąc na surowość y sro-
gość prawa pospolitego у winy w nim 
opisane, a mianowicie na takowych, któ
rzy by cudze kursory przeymowali у l i
sty od nich sekretne odeymowali, a odią-
wszy pieczęci oddzierali у one czytali у 
komu ynszemu divulgowali. Tudzież też 
zapomniawszy boiaźni Bożey, za którą 
nic niedbaiąc, iako heretyk, któremu to 
nie nowina snać zdawna czynić, iako nie-
przyiacielowi wiary świętey katolickiey 
у wszystkim w niey wiernym będącym; 
także zapomniawszy miłości bliźniego 
swego śmiał у ważył się, nie wiedzieć 
i akim duchem będąc nadchniony у nie 
wiedzieć dla iakiey przyczyny, kursora 
mego, który z listami pilnemi у sekret
nymi szedł od żony moiey posłany, szedł 
z Lublina, także z rzeczami potrzebnemi 
у różnemi, a gdy do Brześcia przyszedł 
onego przeiąć y te wszystkie rzeczy, ia

ko у listy do mnie należące, gwałtownie 
odebrać, iakoż у odebrał, a nie konten-
tuiąc się tym у nic nie pamiętaiąc na po
czciwość swoię у rzemiosło, ani sędzi-
wość swoią, ale na większy móy con
tempt у praeiudicium, one odpieczętowaw-
szy, sam czytał у różnym czytać da
wał, a nawet у w cechu swoim złotni
czym one publice przy braci wszytkiey 

I czytał, o których dowiedziawszy się pan 
Szymon Sapalski, one zarazem w cechu 
aresztował, aż do rozprawy o takowe 
rzeczy z Hanuszem złotnikiem, które to 
listy byli od różnych osób у przyiaciół 
moich у w rozmaitych у sekretnych rze
czach pisane, naybarziey ieden, którego 
wszędzie dywulgował, co czynił na prze
ciwko prawa pospolitego, które barzo 
srogo o karaniu takowych pisze, albo 
też snadź dla tego, aby się z tych l i
stów dowiedział, iako nieprżyiaciel koś
cioła Bożego у wiary świętey katolickiey, 
ieżeli by katolicy ieden do drugiego nie 
pisał strony wiary onych heretickiey, 
aby onych między sobą nie przechowy
wali, z nimi nie con verso wali , ani do 
żadnego urzędu nie przypuszczali у do 
cechu nie przyimowali. A tak ia przychi-
laiąc się do prawa pospolitego у exteu-
dowania win takowych, takową moią 
protestatią do xiąg wmść zanoszę, która 
proszę, aby była przyięta. U tey prote
stacyi podpis ręki tymi słowy: Szymon 
Sapalski, ręką swą. Która to takowa 
protestacya za podaniem osoby zwysz 
mianowaney do xiąg mieskich Brzeskich 
iest zapisana. 
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• 1642 Г . . 

Изъ квнгн за 1642—1645 г., стр. 157—162. 

119. Жадоба дворянъ Брестскаго воеводства на Фридриха Сапѣгу и другихъ 
его сподручников^. 

Брестекіе дворяне протестуютъ противъ Город
ненскаго старосты Фридриха С а п ѣ г у , по ^ д у 
ющему случаю: когда отказался отъ своей долж
ности земскій судья Кохлевскій и прпступлено 
было къ избранно новаго кандидата'; то' между 
другими лицами избранъ быдъ незначительнымъ 

меньшинствомъ и Сапѣга. Н е смотря на то, 
что большинство избрало Въ судьи Заранка, С а -
п ѣ г а с о своей партіей поыѣшадъему произнести 
присягу съ явной цѣдію замедлить отсутствіе 
суда, которое длится уже седьмой срокъ. 

A c t u m in civitate Brestensi magni du-
catus, Lithuąniae, die 13 mansis Octobris, 
anno Domini 1642. 

N a urzędzie burmistrzowskim у radziec
kim wmieście króla, iego mości Brzeskim, 
przed nami Marcinem Kaczyńskim, Toma
szem Jędrzęiewskim— burmistrzami, Ł u 
kaszem Pomąrzańskim, Stefanem Rapo-
wiczem, Bazyl im, Jaroszem, Marcinowi-
czami Soroczycami, Fołtynem Ryzlerem— 
raycami miasta Brzeskiego, na zwykłym 
mieyscu sądowym stanąwszy oblicznie 
iego mść pan Paweł Zaranek Horbow-
ski—stolnik Brzeski , iego mość pan J a n 
Parai у pan Ławrenty W oro tyniecki,, imie
niem swym у imieniem ich mościów pa
nów urzędników ziemskich у wszystkie
go rycerstwa szlachty obywatelów woie
wodztwa Brzeskiego, tę protestacya na 
piśmie, za nieprzyięciem w grodzie Brze
skim, do urzędu mieysckiego Brzeskiego 
prawa .magdeburskiego podali, pisaną 
w te słowa: 

Wielmożny, miłościwy panie podcza-. 
szy wielkiego xieztwa Litewskiego, sta
rosto Brzeski! M y urzędnicy ziemscy, 
rycerstwo, szlachta, obywatele woiewodz
twa Brzeskiego, którzyśmy się zjechali 
do Brześcia na roki Michałowskie w tym 

roku,tysiąc sześćset czterdziestym wtó-
rym przypadłe, a którzyśmy tu niżey rę
koma naszemi podpisali, żałośnie opowia
damy wm. , naszemu miłościwemu panu, 
iako urzędowi, na .wielmożnego iego mci 
pana Frydrycha Sapiehę, grodzieńskiego 
у Ostryńskiego, starostę,, iako samego 
pryncypała rzeczy . niżey, wyrażoney, a 
na iego mść pana Jakóba Kuncewicza— 
chorążego Lidzkiego,; starostęKoniaWskio-
go, у Dubickiego, także, naszego mości 
pana J a n ą Tryznę stolnika Wołkowi -
skiego, iako na; pomocników, do tego 
umyślnie przez iego mśc i pana, starostę 
Grodzieńskiego przysposobionych у z nie
małą gromadą, na opressią naszą szla
checką zaciągnionych, o to, iż w roku te
raznieyszym tysiąc sześćset czterdziestym 
wtórym, miesiąca Octobra wtorego dnia, 
na dniu t rzecim, wołania roków teraź-
nięyszych Michałowskich,-za nieprzybyr 
cięm iego mść pana Piotra Kochlewslde-
gOc-r.sędziego ziemskiego C z e s k i e g o , , dla 
choroby^ do sądzenia roków,gjiyśmy ur*ę-
dnįcy у my szlachta r obywatfłe .-woie-
wództwa Brzeskiego, 'ZSf«dizf m fawo
ru i ęy mści- paniey. Ńani i iewiczowey — 
leśniczyney Niemonoyekwy, a w izbie na 
sądy ziemskie zaiętey y ustąpioney, gdy 
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iego mość pan sędzia o nieprzybyciu swo
im у о chorobie oznayniił, zachowuiąc] 
się według nauki, w prawie opisanėyr 
maiąc ubliżenie w nięsądzeniu ••.iųz. to 
siódmych roków, na mieysce. iego mości 
^ana* {śedziego subdefegata obierali. y^ie-
go mości, pana starostę Grodzieńskiego 
także iego mości pana chorążego Lidz-
kiego у iego mości pana stolnika:.: W o ł 
ku wickiego, lubo ich mość obadwa"' w tu-
teyśżynr woiewództwie osiadłości swoich 
nie malą , głosem Wolnym na1 podanie s ii li -
delegata p o s t a n o w i l i i c h mość widząc, 
że się według prawa dzieie, nic temu 
nie contradikuiąc, z miesc swoich iego mo
ści pana Mikołaia Tabeńskiego—podsto- \ 
lego у : podstarościegó Brzeskiego, a dru-; 
u z y ; iego• mości -panft.'Alexandra- Szuy-
s k i e g o - i woyskiego Brzeskiego podawali, 
у aby -się który ich' niść tego - podiął, wszy
scy zgodnie prosiliśmy: lecz gdy się ich 
mść obadwa- podiąć nie chcieli y', wymó
wil i s i ę , : my urzędnicy у my szlachta, 
obywatele Woiewodztwa Brzeskiego, za-
biegaiąė' s dalszemu przedłużeniu sprawi e Ł 

dliwości -świętey, ponieważ to nam dało 
w'ręce |ft*awo ;pospolite, tedyśmy 1 zgodnie 1 

wsżysdy ѳЪгаіѴ-у wprosili, że się tey po
sługi przy stoyney braci podiął iego mość 
pań Andrzey Zaranek Horbowski k o 1 

mornik woiewodztwa Brzeskiego; po kt&-
rym obraniu, gdy pomieniony iego mość 
pan Zaranek przysięgę wykonać 'chciał; 
tamże 1 k g o mość pan starosta Grodzień
ski , iego mość pan chorąży Łidzki у ie
go mość pan stolnik W o ł k o w i s k i , w na-
dzieie potęgi swey, którey mieli barźo 
si ła, to iėst, wielu ieh mość panów przy
iaciół swoich,- także s ług , czeladzi, ko
zaków, hayduków, gromadę wielką sobie 
znaiomych, imiona у nazwiska wiadomych, 
krom dania żadney przyczyny naymniey-
szey, tylko umyślnie gwałcąc: zwierzch
ność króla iego mości, pokóy у prawo 

pospolite, a usiłuiąc aby roki sądzone 
|nię byli, tłumiąc świętą sprawiedliwość, 

: wyraźnie prawem pospolitem obwarowa
ną^ uczynili tumult у hałas w izbie są-
dowey, iego mość pana Zaranka łaiąc 
słowy) usczypliwemi," 'pórywaiąc się' do 
niego bić y na sługi swoie wołaiąc, aby 
bili, a iego mość pan stolnik Wołkowi
ski, nie maiąc tu żadney na rokach spra
wy- у 'w tym ' woiewództwie osiadłości, 
ty lko : gwoli iego mości panu - staroście 
Grodzieńskiemu, 'sam osobą śwóią por
wawszy, za rękę iego mości pana Andrze
ia Zaranka, nie dopuszczaiąc do przysię
g i , tarmosił у odepchnął, a słudzy ich mść 
także hałas у tumult w izbie ś^dówey у 
około izby czyniąc, ki lka ich szabel do
byli, okna w izbie gwałtownie' potłukli 
7 chcąc:nas urzędników у has 'szlachtę 
•siec, bic : у zabijać у ;aby natenczas-nie 

ji>yfi' -przytomnemu wielmożny iėgo mość 
pan Paweł 'Sap ieha — obozńywie lk i ego 
XiesUva- LiteWśkiego; : iego mośe pan 'K&-
z m i e r z Tyszkiewicz — podkomorzy Brze
ski 5 у inych n i e m a ł o , a w tym у sam 
w. '-mi hasz miłościwy pan k u : ternu do
mowi sądowemu przyszedłszy, tėgo tu
multu nie hamowali у nie uspokoili, pe-
wnieby iego mści pana Zaranka przysię
gę wykony waiącego zabili, a przy nim у 
nas wszystkich o niebespeczność zdrb* 
wia przyprawili. A że to iego mość pan 
starosta Grodzieński uczynił umyślnie, 
gwałcąc prawo, lekceważąc zwierzchność 
króla iego mości, pana naszego miłości*-
wego, na opressią nas wszystkich ur®^ 
dników у obywatelów woiewodztwa Brze
skiego przysposobiwszy sobie na pomoc 
nie mało ich mść panów przyiaciół, tu 
w tym woiewództwie Brzeskim osiadło
ści у żadnych spraw .nie maiącyėh, tedy 
z iego mością panem starostą Grodzś t# 
skim, iako z samym pryncypałena, : gwił^ 
townikiem prawa, wzruszyeielem pokoiu, 
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tumult podczas- roków w izbie sądowey 
czyniącym, a z iego mcią panem chorą
żym Lidzkim y iego mość panem stolni
kiem Wołkowiskim y s każdym, ktoby się 
do takowych gwaltowników prawa łą
czył , iakó z pomocnikami, chcąc u sądu 
należnego prawem czynić , : prosimy; aby 
ta nasza protestatią przyięta 8 ' у• do xiąg 
grodzkich Brzeskich zapisana była. : " 

U tey ' p^rotestacii.' podpis rąk ,tymi ! Sło
wy :• Teodor Stanisław B u k r a b a ^ pftdsę-
dek Brzeski; -ręka. swą : Piotr POciey - -
pisarz ziemski; : Paweł Zarańek Hórbow-
ski— stolnik Brzeski m. p. ; Samuel: Hór-
nowski; J a n z HorbowaŻarar iek; Jerzy 
UsZak Kulikowski; J a n K o s , ' r ę k ą swą; 
Stanisław {Horno wski, ręką ; Swą; Marciri-
Kazimierz CLysczyński, ręką : WłaSną; J a -

• ro$z Głuchowski , ręką: swą;'' Krzysžtoįui 
Krupicki, ' ręką swą; Bazyłey iStaró^ol-
ski, m. p . ; Michał Pociey m. p . : Krzysz- 1 

toph BirzikoWski mp. ; Woyciech Rako
wicki ; J a n Kamiński ; Mikołay-Kością; ' 
ręką swą; Saniueb Horno wski, ręką swą1,' 
Ł a wrenty Worotynieki \ ręką: < Hefońim 
Zaranek Horbo wski mp i : : Paweł 1 Halko; 
Jerzy Zamoyski mp. ; Kasper Hornow-
ski mp.; J a n Kamieniecki, ręką swą; J a n i 
Kazimierz Za lewsk i ; Kaliksty Hornów-' 
ski; J a n Pawłowski; Albrycht Grek , rę

ką s w ą ; , Andrzey Makowski,- ręką swą; 
Kasper Sielecki , ręką- swą; Satnueł Hor-
bdwski z Korbowa, ręką swą; Danie l 
Horbowski, ręką swą; Krzysztoph Turow
ski, ręką swą; Mikołay Grek, ręką swą 
własną: Hektor Niepokoyczycki, ręką swą 
Własną; Stephan Tur, ręką swą; ^ygmont 
Młóżewski; Andrzey Kością , ręką; L a m 
bert Grot , ręką swą; Fieddr'Kościa; ; W o y 
ciech ' Zadernowski; Wóye iech ; | Rączko ; 
Je rzy "Sawicki mp.; Stanisław Zdzitovviėc-
ki ; --Jerzy1 Wołkowick i , r ę k ą ' ; J a ń Parul 
mp.; Weresczaka Konstanty; '- Szczęsny 
Jerzy Wyszyńsk i ; IwańPrzyłucld ^Krzysz
toph Niepokoyczycki ręką Swą; Krzysz
toph Sawick i ; Alexander WIśżhiakowski , 
ręką swą:' ; Stanisław Gzėch'ovVški;' A d a m 
Burbau ręką swą; : ' Jerzy Możeyko; ręką 
swą; ; Daińeł Ołecbribwićz,[-T^ką :sw!ą!-''-Ka*" 
ziińierż Żuto wieź, ręka- s' Щ» Semliel G o -
towt, Własną ręką; Marcin GótoWt, ręką 
swą; J a n ' R y w o c k i ; Stėplian Tełatyclu; 
Kazimiera Zamoy ski; 1 1 ѣоЖМл Z a h o r s k i - -
ienerał i . k . mości? Bogtisłavv Iwicki . 
K tó ra : to ' takowa ' protestacya' oezewiśeie. 
u'« sądu przez osoby obywatelów iefameów 
woiewodztwa Brzeskiego4',' osób zwysz 

(mianowanych podana у do !xiąg mieysc-
}k ich Brzeskich wpisana, ; у <extraotem 
Į stronie potrzebuiącey wydana: 

. h i , 

ł l f i r . S Изъ (МП..за 1642—1^5 гвцн, етр^ Щ—177. 

1ІОг> Протест* Врестскаго мѣщашгаа ГШуОа^Жйткахта-^йрстейву • йрштёеж 
Ш'/Х--

* Ганусъ к и М а х т ъ , Врестс і і І аоіотыхъ дІлъ 
ШЩ№'' 'ирйеету"вротяв*' ' йідобы не' нм-Ь-
Сапальскаго, будто • 
ч а щ и » ; д а и 4 , . адресованные на-»щ С і к ш п и 

сі&го," 'и объяеняетъ этчРЛло. і Ш і * ' : <wffl*&W* 
пр^ЬШ, кіьневу в е и » ^ 
Словатичъ и передалъ eMf^fctt fitewau-, «зъ"«Ш.-
и*ъ одто : бвд». рвс»»аяжШі Ш-пр«т#нія этвхъ 
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писенъ оказалось, что они были писаны не къ 
нему, а къ. Саиальскому; но такъ, какъ; въ, нихъ 
находились вѣкоторыа угрозы Сапалъскому^ иог-

шія компрометировать цехъ, то онъ Ганусъ ;И 
пережаль ихъ ландвойту для свѣденія. 

D i e 24 mensis Jfoyern^bris, anna D o 7 

mini 16$* _ J . . . ; . . _ . . . į . . > v ; , 

_ Przed urzędem .burmistrzowskim. у ra
dzieckim .w /mieście króla;! i e g o . mości 
Brześckim į ,. n a z w y k ł y m ; mieyscu sądo
wnym,, stanąwszy oblicznie utśeiwy pan 
Hanus Mitnacht-^ mieszczanin Brzęscky, 
podał reprotestątią , swą ; na piśmie ku 
zapisaniu do.xiag mieysekich Brzesckich, 
pisaną w t e r o w a : 

Móy łaskawy pąnje urzędzie burmi
strzowski Brzęscky Į , Z a wzięciem wia T 

domości z.xiag, w,.mó,urzędowych o nie? 
słuszney, zn^yślpney y. pptwarnęy^ protę 7, 
stacyi. przez, nieiakięgoś Szymona. Sąpąlį-
skiego, świeże tu do Brześcia przybyłe
go у przywęndrpwałego c z ł o w i e k a , . n a 
mnie Hanusa Mithąchtą—złotnika Brzesc
kiego , w nięwinpości. mey uczynioney, 
y ż pomieniony-.^apalsky, przepomniaw? 
szy boiaźni Bożey ,y nie maiąc f . wstydu 
w oczach s w o i c h , . ś m i a | , у ważył ,s ię iW: t 

roku teraznieyszym tysiąc sześćset czter-; 
dziestym wtórym, msca Septembra dwu
dziestego trzeciego dnia, na. mnie czło
wieka spokoynego y przystoynie tu przez 
długi czas mieszkaiąeego, o czym dobrze 
zacnym panom у tuteyszym obywatelom 
o potściwych postępkach moich iest wia
domo; ten tedy przybyły, nie wiedzieć zkąd, 
człowiek, nieosiadły, na potściwą sławę 
moią targnąwszy się z potwarnym swym 
procesikiem, iakobym ia w roku teraz
nieyszym у miesiącu pomienionym ośmna-
stego Septembris, kursora iego z listami, 
od iego żony z Lublina idącego, tu w 
Brześciu przeiąć y te listy odpieczęto-
wać у rzeczy iakieś rożne gwałtownie 
od tego kursora odbierać у też listy ró

żnym osobom iakobym miał dawać czy
tać , iako to, po : dostatku ta protestacya 
iego potwarna у zmyśloną w sobie opi-
suie. Takową , tedy przeciwko ;,tey po-
t wąrney у niesłuszney; .protestacii iego 
daię sprawę, iż pomienionego dnia ośmna-
stegp Septembris, gdym ią iako człowiek 
z własnych , rąk ; pracy mey czyniąc o 
sobie przystoynę staranie, zabiegąiąc pot*, 

J ściwie pracowitego , dnia; na warstąeie 
J swym złotniczym na robocie. ; siedział, i 
tedy tegoż dnia chłop z Sławatycz przy
szedł do mnie , którego żona moia gdy; 
spytała, zkądby. był—powiedział, - że ż y - : 

da, Sławatickiego przywiózł tu do. Brze-?-
śc ia , ч ą i tu. .pani .woytowa• Slawat icka t# 
listy do was у potrzeby te. złotnickie ka
zała, oddać. Д ; g d y d o b y ł / i z zanadrza, 
dwpch-jjistów,...tedy między nimi ieden 
odpieczętowany.- Zaczym żona moia gdy, 
pytała,: ezemuby był odpieczętowany, po-\ 
wiedziała że iakoś zanadrzem sam;sięyod-?i. 
pieczętował, A gdy żona, Widząc list od
pieczętowany, załaiaw Tszy tego chłopa, gdy 
poczęła list czytać od nieiakięgoś Balcera 
Bielewicza do niego Sapalskiego pisany, 
yż nieprzystoynie w tym liście zaleca 
go iako się to czasu prawa pokaże. Z a 
czym, iż rzemiosło potściwe nie potrze
bnie takowego zalecenia, ale potściwsze-
go . zabiegąiąc temu, aby ten Sapalsky 
ПІ6 zniosśzy u *iebie tego między nami 
potśeiwemi y niepodeyrzanemi w cgeįsu 
naszym nie przebywał, zaraz ten list у 
drugi zapieczętowany z potrzebami do 
pana cechmistrza у lantwoyta Brzeskie
go dla przestrogi, żebym sam napotyift, 
nie był winny, odniosłem, oddałem у a»» 
urząd położyłem. O czym gdy pan łant* 
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1642 r. 
Изъ книги за 1642—1615 г. стр. 177—179. 

121, Опредѣдете Брестскаго магистрата" по дѣлу мѣщанина Симона Сападь-
скаго съ Ганусомъ Митнахтомъ. 

По поводу жалобы Сапальскаго ва Гануса 
Митнахта въ распечатаніи и прочтеніи симъ по-

зать Гануса сдѣлать окно въ новой ратушѣ, 
извиниться предъ СапальскпМъ и заплатить 6 

сдѣднимъ е г о п и с е м ъ , судъ постановплъ: обя- j зіотыхъ за судебный издержки. 

Actum in civitate Brestensi mag. duca-
tus Lithuaniae, die 27 mensis Novembris, 
anno Domini 1642. 

Przed urzędem burmistrzowskim у ra
dzieckim w mieście króla iego mości 
Brześckim, żałował Szymon Sapalsky— 
złotnik, przez plenipotenta swego pana 
Kazimierza Brzeznickiego, na Hanusa Mit-
nachta, także złotnika Brzesckiego,. o 
wzięcie listów z Lublina pisanych, sekret
nych^ «1 Bielewicza do pomienionego S a -
ptflefcfagcf f к e • opieczętowanie' onych/ 
także o publikowanie у czytanie tych li
stów w cechu, osobliwie nieoddanie rze
czy do, rzemiosła złotniczego należących, 
p r № •ttgai^.kursora^posłanych,.^ iest, 
serwaseru nie oddał, a kresber odmienił, 
ku krzywdzie у szkodzie strony powodo

wey. A pozwany Hanus Mitnacht przez 
plenipotenta swego pana Zygmunta Jur
kowskiego, nie wstępuiąc w controwersią 
paręki po Sapalskim, iako człowieku nie-
osiadłym, żądał; powód paręki dawać 
wzbraniał się, daiąc sprawę, że obadwa 
złotnicy osiadłości nie maią у w cudzych 
dbniach pokomornym mieszkaią. Urząd, 
uważaiąc, yż tylko paręka w dziedzicz
nych rzeczach idzie, a yż o utściwe idzie 
między ludźmi nieosiadłemi, zaczyni p** 
ręki dawać • nie tranali • a umdcoweSry 
strony powodowey zwysznuauowany też 
controwersie zwyszmianowane reiterował 
у we wszystkim według proteątacii dnia 
23 Septembra, w teraznieyszym roku 1642, 
do urzędu burmistrzowskiego podaney, ża
łobę przekładał, a zatym wskazania na 

woyt dal mu nviedziec, tedy on Sapał-[ Przeto tak przeciwko tey niesłuszney у 
sky widząc z tego listu, iż bardzo dojpotwarney iego protestacii reprotestuię 
niego surowo ten Bielewicz pisze, obie-, się, iako o odpowiedź у pochwalkę, ia-
cuiąc go nie bardzo w piękną sukienkę ko z nieosiadłym człowiekiem, tak o po-
ubrać ," ztąd wziąwszy na mnie rankor sromocenie mnie prawęjn czynić , chcąc, 
taką zmyśloną у potwarną zaniósł na opowiadam się t prosząc, aby to opowia-. 

'mnie protestatią. A zaniósłszy protestą- danie moię było przyięte у do xiąg w-mśó 
cyą, ieszcze tegoż czasu publice na ryn- zapisane. U tey reprotestacii podpis ręki 
ku odpowiedź у pochwałkę na zdrowie 1tymi słowy: Hanus Mitnacht, ręką swą. 
moie uczynił, lżąc y. sromocąc y nazy- Która to takowa reprotestacya oczewi-
waiąc mnie, człowieka osiadłego, niezwy- ście do urzędu podana у do xiąg mieysc-
kłym 'iakimsi ymieniem s t ok w i s z e m.; kich Brzesckich iest zapisana. 
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w i ę z i e n i e n a niedziel dwanaście, także 
płacenia winy 1 'na ratusz, strony{ przepro
szenia у szkód ! nagrodzenia domawiał się. 
A ' s t rona pozwana, stoiąc przy obmowie 
swey, ' powiedziała, yż ta sprawa ieszeze' 
stfbnf i odpieczętowania listów - bydź nie 
może. aż pan Sapalśky te listy nie se
kretne , ale o bardzo szpetney sławie у 
reputaciey iego ód nieiakiegoś Balcera 
Bielewicza z Lublinrt pisane у przez pod
danego Sławatickiego odpieczętowane przy
niesione do Brześcia, z siebie zniesie, 
które listy u sądu czytane były, a yż 
pod pokrywką pisane, niespecifikowane 
o co idzie. Zaczym urząd, na stronę te 
listy uchiliwszy, pozwanemu odpowiadać 
nakazał. Pozwany odesłania do cechu 
tey sprawy potrzebował, daiąć sprawę, że 
każdy rzemieślnik, za którym Hsty szpet
nie pisane posyłaią, przed bracią cecho
wą wprzód sprawić się powinien. Urząd 
forum przed sądem burmistrzowskim spra
wować się uznał. Jakoż ,pozwany w dal-, 
szym postępku prawnym według repro-
testacii swey, dnia 24 msca Nowembra 
do urzędu zaniesioney, do odpieczętowa
nia listów у do publikowania w cechu 
nie znał się, a zatym wolności od obża-
łowania żądał. My urząd w sprawie S z y 

mona sapalskiego- z Hanusem- Mitnaeh'* 
tem—złotnikami Brzesckimi, o. odpiecze
towa nie listów, do Szymona* Sapalskiego -
z Lublina pisanych^ także b oddanie tych J 

'j do cechu złotniczego y onych -publiko
wanie w-cechu, wysłuchawszy contfower-

I syi obudwu stron, ponieważ strona po
zwana do listów odpieczętowania : nie zer 
znała s ię , nakazuieniy MitnaehtOwi od-
przysiąc się na tym,'.iako on sam у mał
żonka iego tych listów nie odpieczetowa-
ły, ale takie odpieczętowane od cursora 
wzięl i , a yż się znał dobrowolnie Mit-
nacht, że listy do cechu odnosił y tam 
w cechu za iego powodem czytano ku 

[uszczerbku sławie Sapalskiego, za to ka
rząc, uznawamy do ratusza nowo z muro
wanego • za wTinę okno nowe zrobić у 
stronę przeprosić y onego Sapa ĮskiegOį 
yż actor należący Bielewicz na ten czas 
skargi nie przekładał, ani żadnych l i 
stów do urzędu у do cechu nie było, po-
mienionego. Sapalskiego przy utsciwości 
zostawuiemy y onemu przykładu praw
nego złotych sześć dać nakazuiemy. J a 
koż Hanus Mitnacht dosyć dekretowi 
urzędowi za winę y. stronie za wszystko 
uczynił. Co iest do xiąg zapisano'. 

; І643 r. 

Йзъ книга за i642—1645 г. стр. 204—206. 

122. Ояредѣдѳніе магистрата по дѣлу между священникомъ Брестской Пречи
стенской церкви Михаиломъ Ярошевичемъ и старостой» церковнымъ Иваном* 

Бйдьвезичсемъ. . 

По жалобѣ священника Брестской 'Прешстеи-'] ааго старосту въ растрат» шжъ церковнаго rtf-
екоі церкви и ирихожаиъ на '4ыШШ Щйош* і щестда, шгиетратъ, по амслушанія «окакаиій 
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обвивяешаго-, поетановилъ: 1,-.подвергнуть", его 
присяги" въ действительности израсходованной 
имъ части имущества на нужды церкви-, 2 , обн-

Przed urzędem burmistrzowskim у rar 
dzieckim w mieście króla iego mości 
Brześckim, na zwykłym mieyscu sądo
w y m , stanąwszy oblicznie wielebny oy
ciee Michael Jaroszewicz—prezbiter cer
kwi świętey Przeczystey Brzesckiey' у 
przy nim parafianie, ..do teyże cerkwi 
przynależące, mianowicie—Artem Kunie-
iewicz," Prokop Jarniószewicz — klucznik, 
Illasz Matfieiewicz , Iwan Oheyko, J a r - j 
mosz lwanowicz, Stephan Kopacze wsky— 
mieszczanie Brzescy, żałowali na pana 
Iwana Budkiewicza—rayce, iż on, będąc 
dozorcą cerkwi ś. Przeczystey, a nie 
przestrzegając urzędu swego, spustoszyw
szy cerkiew, od niey odstąpił. Jakoż za 
powodem iego insze parafianie od cerkwi 
Bożey odstąpili у świec do. cerkwi od lat 
sześciu nie daią, dochody do tey cerkwi 
należące pobrał, pasów trzy srebrnych, 
korale y dzięg kop trzy, przytym pier
ścień na złotych dwa, pieniędzy go
towych złotych czterdzieścia wziął у 
liczby od lat ośmiu nie czynili, Do tego 
rezków dwa Łapczyńskich, , ną cerkiew 
ś. Przeczystey od nieboszczki l*apczyney 
legowanych, zabrawszy, nie ustępuie,, ku 
krzywdzie cerkwi Bożey, czego dowodząc 
pokładali regestra rzeczy zabranych, tak
że protestacya na urzędzie burmistrzów? 
skim Brześckim uczynioną dnia,31, ; mię T 

siąca Qetobra, w roku 1640, a zatym do
mawiali sk f^aby ,% wszystkie rzeczy zav 
brane - w ^ c i ! y-szjkody. nagrodzif..; .Д ,pę* 
*wany., pan .Iwm^ięlkięwk^ --тг 4ó?wca 
cerMewny^^.jprftwuiąc. лщѣ J a k o wiele i 
rzeczy -w^doaóą onemu .оддоадв/Упщ ,Щ\ 
roku $ 'До. parafiaaj© ч 4 а Д , , | н і Щ а 4 а | і Щ 
gestr ręką własną: pisany Piotra Bobriko-
wicza, parafianina teyże cerkwi., z któ* 

зать, внести плату за другую ..часть имущества, 
которая:растеряна была по его упущенію. 

rego regestru swego , także z regestrów, 
przez oyca Przeczyskiego okazanych, l icz
bę oycowi Przeczyskiemu у parafianom 
przed urzędem czyni ł , że s tych pienię- > 
dzy cerkiew poprawował y na różne po
trzeby wydawał, na czym у do przysięgi 
brał się. A które rzeczy przy nim zo
stali , wrócić submitował się. My urząd, 
w tey sprawie wysłuchawszy contrower-
syi obudwu stron, przy regestrach w y 
datków na. cerkiew-wydanych, nakazuje
my panu Iwanowi Bielkowiczowi przy-
śiądz na tym, iako sprawiedliwie szafował 
у nic na swoią potrzebę nie obrócił, do 
tego przy nim żadnych rzeczy z legaty 
na cerkiew danych , iako nie zostało, 
oprócz kubka srebrnego, który przy przy
siędze pddaąnakazuięmy. A strony dzięg 
sześciudziesiąt eztyreeb, rjkrzylyków„dwu 
srebrnych, puklików dwuj, korale у czty-
rech, pierścienia złotego, które przy Bie l -
kiewiczu zostali у doHezcgo się Bielkie
wicz sam znał ; a yż te, rzeczy poprze-
dał, uważając szacunkiem urzędowym, z a 

to wszystko nakazuiemy złotych dziesięć 
oycowi Przeczyskiemu у parafianom, tak
że resztę od czterdziestu złotych została, 

j złotych trzy у groszy dwadzieścia pięć, 
a przekładu prawnego złotych pięć, wszyst
kiego .złotych ośnmaście przy przysiędze 
cddąć nakftzuięmit - 'A strony, .rezków d.\yu 
na cerl^ew ś, Przeczystey legowanychį 
oycowi• Przeczyskiemu. у-parafianom ;.do 
ража,.Iwana.Bielkiewicza..,woln,e O f c » w o 
zostawuiemy. i łtórą p r z p i f g § pfodę$> 
dnia wykonać powinien, bejzif. . . K t w y m 
dekretem oyciee P r z e e ^ s Į o j J parafianami 
Ш cpntentui&jc. się ,,, ąuia,;fcto causae ; ef-
fectu, na rozsądek do sądu i. k. тецрада» 
naszego . m i ł o ś c i w e j а д е Ь ш а І ; - urząd 



- 416 — 

appelaćyi dopuścił у termin obudwom 
stronom stanowić się, ieśli 'w Koronie 
polskiey za ośm, a ieśli w wielkim x i ę -
stwie Litewskim za niedziel cztyry zało
żył. Die 28 Januaryi , anno Domini 1643, 

oyciec Przėczyskij z parafiany appelaćyi 
odstąpił y na dekrecie urzędowym prze
stał. Która sprawa, iako się u sądu od
prawo wała, do xiąg miesckich Brzesckich 
iest zapisana. * " 

1643 r. 

Из* Книги З І І642—1643 Г. стр. 226—232. 

123. Духовное завѣщаніѳ Берестейекои мѣщанкн Ульяны Хомичовои. 
•i 

• Бъ чтомъроЕую#втѢ иѣщанка -Ульяна Хоши-
чевая завѣщаетъ: церкви святаго Николая ви
нокуренный котелъ и три огорода; цервви Воскре
сенья 10-злотыхъ и ^ра^ницу, заложенную въ 
12 копахъ литов. грошей; Владимірско-БрестсЕО-

иу- еоископу домъ, выстроенный на его землѣ 
и 3 коровы съ телятами. Остальное имущество 
распред -Бляетъ частію между своиии родныиа, 
частію жена уплату долговъ. 

Actum in civitate Brestensi iriagni du-
eattts Lithtlaniaei die 24 mensis Februa-
rii , anno Domini ІШЪі ; 1 '• 

ł N a urzędzie burmistrzowskim у radzie
ckim w mieście króla iego mości Brze^ 
skim, * przed й а т і Marcinem Kaeżyń-
sMtó— burmistrzem Brzeskim W a c ł a w e m 
Barezewśkmi, iWanent Birtki twiczcm, W'a-
slllmry Jaroszem • M%tfcinOwiczatiiV Foł-
tinem • ЩШШ-4.щтш£$

 :Ш 'bfoftihflń 
mieyscu ' eąiowyiri,-' * 'śiśiuę&eśf ' oblicznie 
słAweM !""pattowfe l i i i PomWzaiit ikry 
Stephan ' E i p o w i c z — r a f ев •'* miasta' 'Brze
skiego, żezhali teetament ogMniey woli 
paniey ITllany OharieoWey Brehorowey 
Chomiczowey — mieszczanki Brzeskiey, 
pod iurisdisdictią* w Bttd&tf przewielebne
go iego mci o y c i ' е ^ і й о р а ' W t e d z i m i e ź * 
skiego y B r z e z M ė | o ' ' ' ' m i ė s z k a i | « f f f i r a 
zapisaniu l o xiąg : Wei§kf«lr praw*' may-
deburskiego na piśmie" p o l a l i / Ш г у ; й р і -
suiąc słowo' do słowa, tai !-się*• 'W so
bie ma: " ' " , 

W imię O y c a у S y n a у Ducha Ś w i ę 

tego, amen. J a Uliana Marmuzówna Chał 
ricichaį bywsza Stephanowa Jośkowiczo-
wa, a- po teraznieyszym małżonku pozo
stała Hrehorowa Chomiczowa'— miesz
czanka Brzeska, ożnaymuię tym moim 
iestamentem: ostatniey Wofr n » y , iż ia 
będąc na ciele chora, afó* na rozumie у 
pamięci dobrze żebrowa, z dobrym roz
mysłom takowe rozrządzenie po śmierci 
moiey ' mieć chcę. Naprzód duszę moie 
gdy z tego mizernego ciała, za powoła
niem Bozskim wynidzie, w ręce miło*-
sierdzia pana Boga wszechmogącego 
oddaię, a ciało ku pogrzebowi, któ
ro pochowane bydż ma w c e r k w ; i 
B r z e s k i e y - k a t e d r a l n e y z a ł o ś e * 
й і а 4.' M i k o l a i a przez-:oyców kap i t t f f 
Brzeskiey* 'podług porządku cerkwi 
tey • katholickiey - uniaokie^. N a pogweb 
ciała ntego, także na pamięci йтттщ 
na od|rawowanie służb Bożych y na i * k 

ne ceremonie pogrzebowi' у пааивув**^ 
gdzie leżeć będę, kocioł -browarny togi* 
tę, który kapituła Brzoska - p r « d # w » f 
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pogrzeb ze wszystkim odprawić powinna 
będzie. Ogrodów trzy w iednym położe
niu na przedmieściu miasta Brzeskiego, 
za Uhrynką Małą leżące, pod przysą-
dem prawa maydeburskiego; te trzy ogro
dy moie, własne kupne, wolne, żadnemi 
czynszami nieobciążone, na dzwon do 
cerkwi murowaney świętego Mikołaia 
zapisuię, z tym warunkiem, ieżeli by 
ktokolwiek z mieszczan według taxy urzę- j 
dowey pieniądze odłożyć chciał, albo 
dzwon do cerkwi murowaney oddał,— 
tedy wolno będzie każdemu takowemu 
mieszczaninowi grunty moie, ogrody trzy 
pod iurisdiką mieską, na powinności mie-
skiey będące, wziąwszy intromissią od 
magistratu, trzymać wiecznie, o co nikt 
trudności у przeszkody w naymnieyszey 
rzeczy czynić niepowinien będzie wie
cznie; у wolno mu będzie, ogrody trzy-
maiąc w posessyi swey, iak swemi 
własnemi disponować у ku naylepszemu 
pożytkowi swemu obrócić. Płewczyński 
ogród, na tey że ulicy leżący, ob miedzę 
z iedney strony gruntu Zdanowicza a 
z drugą stroną ogrodu Nakreykowicza, 
w zastawie w złotych dziesięciu, ten 
ogród gdy Plewka wykupi, złotych dziesięć 
na c e r k i e w ś w i ę t e g o W o s k r z e s i e -
n i a na ozdobę cerkiewną zapisuię a w tym 
czasie, póki Plewka pieniądze abo po
tomkowie iego oddadzą, arenda z tego 
ogrodu roczna przychodząca, na też cer
kiew obracać się ma. Kramnicę w rynku 
od niebożczyka Stephana Jośkowicza, 
małżonka mego wtorego, legowaną te
stamentem na cerkiew świętego W o s -
krzesienia, którą ia będąc potrzebną pie
niędzy panu Janowi Jędrzejewskiemu 
w kopach dwunastu sposobem przedaż-
nym przyznała na urzędzie burmistrzow
skim, tedy tę kramnicę rachuiąc się z su-
mnieniem, iż to cerkwi należy, ieżeli 
oyciec prezbiter Woskrzesieński , abo pa

rafianie tey cerkwi pieniądze kop dwa
naście panu Jędrzeiewskiemu odłożą, te
dy ten kram przy cerkwi Woskrzesień-
skiey (z płaceniem czynszu do miasta) 
zostawić ma wiecznie. Dom ze wszy
stkim budynkiem, iako się w sobie ma, 
na gruncie w Bodze przewielebnego iego 
mości oyca episkopą Włodzimierskiego 
у Brzeskiego stoiący, ten dom z browa
rem у ze wszystkimi statkami do browa
ru należącemi, (oprócz kotła, który na 
pogrzeb przedać rozkazałam) iego mości 
oycu episkopowi Brzeskiemu, memu mi
łościwemu panu, po żywocie moim na 

! wieczność zapisuię. Przy tym że domie 
iego mości krów dwie z cielętami nale
żeć maią. A trzecią krowę z cielęciem 

į ryżą, do tego sukmanów trzy у inne 
wszystkie suknie у wszystkie chusty bia
łe у pościel у panewki dwie у wszystką 
ruchomość у statki domowe, ogułem, 

'siestrze moiey Maryni Hawryłowey pod-
młodziney zapisuię. Którą ruchomość у 
krowę z cielęciem iego mość pan Jusz -
kowski po śmierci moiey siestrze przez 
żadney trudności oddać powinien będzie. 
Maruszce Adamownie, siestrzance moiey, 
która iest w Prużaney, suknię iedną tak
że szubkę iedną у poduszkę zapisuię któ
rey także wcale ma bydź oddano. Konia 
szerścią siwego do s z p i t a 1 a U n i ас k i e-
g o zapisuię, którego pan Juszkowski przę
dą wszy pieniądze do szpitala oddać ma, 
przez żadney zwłoki . Zy ta zasiewku ży-
tnego na ogrodach beczka, ten zasiewek 
żytny, do tego świniey sześcioro oycom 
kapitule. Brzeskiey zapisuię; sianożęci 
trzy pod iurisdictią iey mości paniey D o -
rohostayskiey leżących, у dom pod iuris
diką farską, o które mnie pani Chomina 
pozywa, tedy tych sianożęci y domu ia-
kom nietrzymała у teraz tę sianożęć у 
dom przy paniey Chominey zostawać у 
oney należeć maią. Strony sprawy pa-
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niey Chorainey zemną o wniesienie, ia
koby Kopsta syna iey, męża mego Hrica 
Chomina do mnie, przytym o zarobek у 
ruchome rzeczy, których pieniądzy nie 
wnosił w dom móy' у onych niewidzia-
łam у żadnych rzeczy u mnie nie zosta
ło y to pod sumnieniem przed pany ray-
cami zeznawam y na sąd Boży odzy
wam się, tylko futer pięć wyrobionych, 
a nie dorobionych futer trzy zostało, te 
futra za długi niebożczykowskie urzędo
wnie oddane bydź maią. Zosobna futer 
trzy u Stephana kusznierza zostały, te 
futra przedawszy, parobkowi dług zapła
cić powinien będzie. U Perhura koń nie
boszczyka małżonka iey Hrica zostawiła 
niezapłacony, które pieniądze odyska-
wszy długi nieboszczykowskie zapłacone 
bydź maią. A co naczynie nieboszczy 
kowskie kusznierskie zostało, kos cztyry 
y kafta, te naczynie paniey Chominey 
wrócone ma bydź. O długach żadnych, 
które nieboszczyk Hric Chomicz, tak 
w Gdańsku , iako у w Łucku winien 
został, niewiem у pod sumnieniem ze
znawam. Także długów żadnych ia sa
ma nikomu niewinnam у mnie żaden 
n ic niewinien. Złota , srebra у pieniędzy 
gotowych niemam. A strony wydatku I 
gotowych pieniędzy moich własnych za 
nieboszczyka małżonka mego Hrica Cho-
micza za różne excessa popłaconych, tak
że o potracenie ruchomości moiey wła-
sney według regestru do urzędu burmi
strzowskiego podanego, o te pieniądze у l 

o ruchomość, ieżeli iegomość oyciec epi
skop kapitułą Brzeską zechcą panią Cho
mina pożywać, to na woli iego mości 
będzie. Do słuchania dekretu bedac ia 
chorą nie mogąc się stanowić, zlecam 
moc plenipotentowi memu iego mości pa
nu Pawłowi Jahołkowskiemu, przymu-
iąc od niego zysk у stratę. A zamyka
jąc tę ostatnią wolę moią, zostawuię exe-
cutorami tego moiego testamentu we 
wszystkich punktach, to iest, magistrat 
Brzeski у iego mści pana Juszkowskiego, 
Przytym za żądaniem moim, będąc z u-
rzędu do sprawowania tego testamentu 
przydani sławni panowie Łukasz Pomo-
rzański, Stephan Rapowicz—rayca у B a 
zyli Rapowicz—pisarz mieski Brzeski , 
których proszę, aby ten testament móy 
rękoma swemi podpisawszy przed urzę
dem zeznali. Działo się przy bytności ie
go mości oyca Piotra Rogoznickiego— 
protopopy Brzeskiego y oyca Michaela 
Jaroszewicza — prezbitera Przeczyskiego 
y pana Juszko wskiego. Pisań w Brze
ściu, dnia dwudziestego trzeciego miesią
ca Februariii, annoDomini 1643. U tego 
testamentu podpis rąk panów radziec 
у pisarza z urzędu przydanych tymi sło
wy: Łukasz Pomarzański—rayca, Ste
phan Rapowicz—rayca, Bazyl i Rapowicz 
pisarz mieski Brzeski. Który to takowy 
testament oczewiście przez panów ra
dziec u sądu przyznany у do xiąg wie
czystych mieskich Brezskieh iest upisany. 
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1643 г. 
Изъ кпиш за 1642—1645 г. стр. 265—272. 

124. Судебное опредѣденіе по дѣлу Брестскаго мѣщанина Симона Теребеша 
съ Сусанною Вроблевской. 

Брестскій мѣщанпнъ Спмонъ Теребешъ внесъ 
въ ыагпстратъ жалобу на Сусанну Вроблевскую, 
что она незаконно владѣетъ домомъ, который 
додженъ принадлежать ему по правамъ наслѣд-
ства. При разслѣдованіи этого дѣла оказалось, 
что Вроблевская получила его по завѣщанію отъ 

своей сестры, бывшей замужемъ сначала за Те-
ребешомъ—отцелъ истца, а потомъ за Зубрпц-
кпмъ. Домъ этотъ иослѣдняя получила отъ Зу-
брпцкаго. Судъ нашелъ требованін истца не
законными и домъ прнсудплъ Вроблевской. 

Die 27 mensis Apri l is , anno Domini 
1643. 

N a urzędzie burmistrzowskim у radziec
kim wmieście króla iego mości Brzeskim, 
gdy sprawa przypadła ku sądzeniu pana 
Szymona Terebeszewicza — mieszczanina 
Brzeskiego z panią Zuzanną Wróblew
ską— popadią S tawską , tedy obiedwie 
stronie oczewiście u sądu stanowili się 
у moc umocowanym swym pan Symon 
Terebeszewicz panu Pawłowi Rakowi-
czowi Jahołkowskiemu, a Zophia Wró
blewska panu Mikołaiowi Skołdzieckiemu 
ku mówieniu .prawnemu zlecili. Z a tym 
actor, dowiodszy pozwu słusznie przez 
sługę urzędowego Błażeia Jurkowicza 
Adamowi cieśli—komornikowi Wróblew-
skiey y samey Zophiey Wróblewskiey po
danego, żałował w ten sposób: iż nie
boszczyk Chwiedko Stephanowicz—miesz-
czanin Brzeski, brat cioteczno-rodzony 
żałuiącego Szymona Terebesza, zastawił 
dom swóy własny, na ulicy Rybackiey 
za Muchawcem leżący, w pewney sum-
mie pieniędzy, w złotych sześciudziesiąt 
polskich nieboszczykowi Jackowi Zubrzyc
kiemu— oyczymowi aktora wysz rze- j 
czonego у małżonce iego, a matce S z y 
mona Terebeszewicza Hannie Piedorow-

nie, do oddania summy pieniędzy, czego 
probuiąc, extract z xiąg mieskich burmi
strzowskich w dacie roku tysiąc sześćset 
dwudziestego szóstego, miesiąca Marca 
dwudziestego dnia pokładał, po których 
to śmierci tak po nieboszczyku bracie, 
iako y po matce żałuiącemu według pra
wa przyrodzonego nikomu inszemu, tyl
ko iemu należą. Lecz pozwana Zophia 
Wróblewska y Adam cieśla—komornikiey, 
nie maiąc żadnego prawa, nienależnie 
ten dom obiąwszy, trzymaią, pożytki na 
się wszelakie obracaią, a iemu actorowi, 
iako własnemu successorowi, za często
krotnym napominaniem ustąpić nie chcą; 
a iż prawa nie pokazuią, za czym doma
wiał się plenipotent actorów, aby ten 
dom, iako właśnie iemu należący, acto
rowi był przysądzony. Przy którey spra
wie pan J a n Jędrzeiewski—rayca у opie
kun szpitala russkiego uniackiego, przy-
powiadał się у bronił połowicy tego do
mu, testamentem od nieboszczki matki Te -
rebeszowey Zubrzyckiey na szpital rus-
ski zapisaney, a Zophia Wróblewska di
lacyi podług prawa żądała. Urząd za py
taniem Adama Jabłońskiego c ieś l i , któ
ry nie znał się być dzierżącym tego do
mu, tylko przy przyiaciołach mieszkał 

53* 

i 
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mianował, z tych przyczyn Adama J a 
błońskiego na stronę odtrąciwszy, dzier
żącą Wróblewską do pokazania prawa i 
przypozwać nakazał , iakoż żałobliwy w, 
odsądzeniu Adama Jabłońskiego na de
krecie przestał. D n i a ośmnastego mie
siąca Maia na terminie przypadłym za 
pozwem plenipotent żałobliwego też con-
troversie swuie pierwsze reiterował, a 
przysądzenia domu Szymonowi Terebe-
szewiczowi, iako należnemu successoro-
wi , domawiał się. A strona pozwana Zu
zanna Wróblewska, przez plenipoten
tów swych, pana Mikołaia Skołdyckie-
go у p. Kazimierza Brzeznicldego, czy
niąc replikę na żałobę, powiedziała, iż 
ten dom, o który actor pozywa у nie
winnie one turbuie, iest iey własny po 
nieboszce Hannie Wróblewskiey, siestrze 
iey rodzoney, prawem Bożym у przyro
dzonym przynależący, który przez czas 
nie mały obiąwszy w spokoynym dzier
żeniu trzyma, od którego to domu matka 
pomienionego actora Lekka Terebeszowa, 
a wtórego małżeństwa Zubrzycka, żało
bliwego syna swego Szymona Terebesze-
wicza wiecznie oddaliła, czego dowodząc 
pokładała testament nieboszczki Terebe-
szowey Zubrzyckiey, podług prawa po
spolitego sprawiony y na urzędzie burmi
strzowskim Brzeskim, dnia dwudziestego 
pierwszego Jun i i , w roku tysiąc sześćset 
dwudziestym dziewiątym przyznany, w 
którym to testamencie wyraźnie opisuie 
J a c k o w i Zubrzyckiemu, mężowi swemu 
wTtóremu, pół domu zapisuie, a drugą pół 

' domu na szpital russki uniacki leguię. 
Który to Jacko Zubrzycki po śmierci Te-
rebeszowey małżonki swey poiąwszy dru
gą żonę Hannę Wróblewską, a siostrę 
pozwaney, z którą czas niemały miesz-
kawszy na tymże domie summe pewną, 
to iest złotych półtorasta oney pomienio-
ney małżonce swey Hannie zapisał y na 

urzędzie woytowskim Brzeskim w roku 
tysiąc sześćset trzydziestym, miesiąca Pe-
bruarii pierwszego dnia, przyznał, a stro
na żałobliwą milczała y na ten czas nie-
odzywała się у żadney protestacyi nie 
zanosiła. Zaczym po śmierci Hanny W r ó 
blewskiey pomienioney dom po siestrze 
rodzoney Zophii Wróblewskiey, succes-
siwe przynależy^ у domawiała s ię , aby 
oney iako successorce wszystek dom, 
abo summa półtorasta złotych przysą
dzona była. Axumocowany strony powo
dowey na obiectie Zophii Wróblewskiey 
daiąc replikę, powiedział, iż co tu pozwa
na pokłada testament nieboszczki matki 
actora Szymona Terebeszy, mianuiąc ia-
koby matka od tego domu syna swego 
teraźnieyszego żałuiącego oddalić miała, 
tego żadnym sposobem uczynić nie mo
g ł a , albowiem oyciee własny od dzie
dzicznego imienia potomstwa swego we
dług prawa oddalić nie może. O czym 
wyraźnie w prawie opisuie Spec. S a x . 
libr. V . artic. 13 in glossa et libr. 3, 
art. 83 et libr. 1, artic. 52 et libr. art. 
84, daleko barziey matka poszedłszy za 
drugiego męża testamentem potomka swe
go oddalić nie mogła, iako pisze w po
rządku na karcie 132, że żona mężowi 
dać ani darować w chorobie, ani za cza
su dobrego zdrowia zapisać testamentem, 
od blizkich oddalić nie może, у w drugim 
mieyscu, iako piszę o niewiastach w tym
że porządku, że żona bez mężowego przy
zwolenia nie może nic utracić, także też 
у mężowi dać bez przyzwolenia dziedzi
ców, ale dziedzicy tey swey należności 
zawsze prawem dochodzić mogą. Zaczym 
ten testament, zwłaszcza oyczymowi prze
ciwko prawu у słuszności uczynioney, 
żadney wagi niema, ale podług prawa 
przyrodzonego, iako pisze w prawie, gdy 
umrze niewiasta, iniienie iey na dzieci 
przypada, a że tu żałobliwego actora oy-
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ciec у matka za żywotów swych nie wy
dziedziczyli у onego się nie zrzekli, bo 
żadney przyczyny do niego nie mieli, 
ale ten testament z namowy albo z przy
musu oyczyma względem nieprzyiaźni 
przeciwko pasierzbowi nieprawnie stal 
się, iako niesłuszny u sądu w. mści przy-
mowan być nie może. A co zaś pokazu-
ie tak Wróblewska, iakoby nieboszczyk 
Zubrzycki, oyczym iego żałobliwego, miał 
wszystek dom z summa, na nim będącą, 
żenię swey Hannie zapisać, tedy y ten 
zapis żadney wagi mieć niema, gdyż ma
iąc pierwszego męża szlubnego, podstę
pnie za tego Zubrzyckiego poszła у zdra
dę w tym uczyniła, za czym też iako 
nadder cudzołożnica iest, na gardle od 
pierwszego męża przekonana у samosiódm 
poprzysiężona, czego dowodząc pokładał 
dekret z xiąg woytowskich w roku 1630 *) 
dnia piątego miesiąca Septembra ferowa
ny У wykonanie roty tegoż roku, mie
siąca Septembra dziewiątego dnia. W któ
rym obwinieniu у sam ten Jacko , iako 
o pierwszym mężu nie wiedział, wyzwa-
laiąc garło swoie musiał przysiąc. Z a 
czym taka przekonana mężatka, któraby 
miała od męża dożywotną oprawę albo 
opatrzenie według porządku prawa o nie
wiastach, w liście dziesiątym opisanego, 
maiętność swoią wiecznie traci. Y to 
ieszcze przed nami pokładał, że matka 
tego żałuiącego dobra oyca iego własne, 
nieboszczyka Piotra Terebesza, iemu po
tomkowi należące, wielką liczbę potra
ciła, różnym ludziom w małych leciech 
iego niesłusznie pozawodziła. A rzeczy 
ruchomych na kilkanaście set po oycu ie
go iemu Szymonowi, iako potomkowi na
leżących, zabrawszy zoyczymem, marnie 
rostrwoniła, czego aprobuiąc list zapis 
pod datą roku 16 . . , Januari i wtórego 

*) Книга съ 1630 года не находится въ архивѣ. 

dnia у regestr spisania rzeczy rucho
mych у szkód pokładał. Nadto ten J a c 
ko prawo zastawne tylko na połowicę 
summy, to iest, złotych trzydzieścia ma
iąc, śmiał у ważył się mimo prawo у 
słuszność nienależney osobie wszystek 
dom w półtoruset złotych zawodzić y ta 
Wróblewska teraz się siostrą tey Hanny 
nieboszczycy Wróblewskiey prawem prze-
konaney mieni у odzywa, a czemu w te 
czasy, kiedy ią prawem pociągano, we 
złym uczynku iey przekonywano, powin
no nie odżywała, nie ratowała у żadną 
pomocą nie była. Jakoż tego żaden wie
dzieć nie może, ieśli iest pokrewna albo 
nie, bo siostra nieboszczyca у nie znała, 
dla czego też żadnego zapisu, wlewku, 
ani testamentu у żadney naostatek noty, 
litery prawney na tę należność, którey 
teraz dochodzi, nie otrzymała, nie poka-
zuie у pokazać nie może. Pokazawszy 
tedy to, iż testament matki Terebeszo-
wey у zapis J acka niesłuszny y ta oso
ba, którey on był zapisał, na gai-le prze
konana, a kożdy złoczyńca у cudzołoż
nica dobra swoie tracą, zaczym umoco
wany aktorów domawiał s ię , aby obro
ny pozwaney, iako niesłuszne na stronę 
uchyliwszy, actorowi dom, iako własne
mu dziedzicowi, wszystek przysądzony 
był. My urząd w sprawie Szymona Te-
rebeszewicza— mieszczanina Brzeskiego, 
actora, z pozwaną Zuzanną Wróblew
ską — popadią S tawską , wysłuchawszy 
controversy! obudwu stron у one dobrze 
uważywszy, ponieważ ten dom, o który 
spor idzie, nie był oyca Terebeszowego 
dziedziczny, ale przez J a c k a Zubrzyckie
go drugiego małżonka z matką Terebe-
szewicza spoinie nabyty, która-to Tere-
beszowa wychodząc z tego świata testa
mentem oddaliwszy syna swego Szymo
na Terebeszewicza, małżonkowi swemu 
nieboszczykowi Jackowi Zubrzyckiemu 
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pół domu zapisała, a drugie pół domu 
szpitalowi russkiemu uniackiemu lego
wała, przeciwko któremu testamentowi 
actor żadney protestacyi nie zaniósł, do 
tego żadney obrony przeciwko zapisowi 
J a c k a Zubrzyckiego, oyczyma swego у 
przeciwko possesyi małżonki iego wtórey 
Hanny Wróblewskiey nieokazał у w mil
czeniu przez lat czternaście będąc pod 
iednym prawem trwał, zaczym w swey 
rzeczy upadł. Z tych przyczyn testament 
matki Terebeszowey, iako słuszny у pra
wny stwierdziwszy, pół domu szpitalowi 

• uniackiemu' russkiemu, a drugą pół do
mu Zuzannie Wróblewskiey, iako succes-
sorce po Hannie Wróblewskiey siestrze 
rodzoney, podług zapisu J a c k a Zubrzyc
kiego, na wieczność przysądzamy. Jednak 
iż Zuzanna Wróblewska nie iest znaio-
ma w mieście Brzesk im, ieżeliby była 
siostrą rodzoną Hanny Wróblewskiey, 
albo nie, nakazuiemy oney przysiąc na 
tym samo trzeciey z ludźmi wiary go-
dnemi, iako właśnie iest prawdziwą sio
strą rodzoną Hanny Wróblewskiey, a po 
przysiędze w posessyi swey tę pół domu 
(z płaceniem powinności miesckich) trzy
mać у disponować ma у wolna będzie. 
Którą przysięgę po świątkach dnia dwu- ] 

dziestego dziewiątego Maia w tymże ro
ku 1643 naznaczamy. N a terminie przy
padłym obiedwie strony do przysięgi per-
sonaliter stanowili się, iakoż Zuzanna 
Wróblewska gotowość swą do przysięgi 
samo trzecio z świadkami Marcinem To-
maszewiczem y Jędrzeiem Hendrysowi-
czem z Stawu oświadczała у przysięgę 
zarazem podług roty, w dekrecie opisa-
ney, z Marcinem Tomaszewiczem samo 
wtóra wykonała , a iż drugi świadek 
iedney Hendrysowicz od sądu odszedł, 
tedy z nakazu urzędowego taż Zuzanna 
Wróblewska powtórzę za siebie у za 
drugiego świadka przysięgę wykonała w 
te słowa: J a Zuzanna Wróblewska przy
sięgam Panu Bogu wszechmogącemu, w 
Tróycy Świętey iedynemu, na tym, iżem 
iest siostrą rodzoną nieboszczki ' Hanny 
Wróblewskiey Zubrzyckiey. Na czym, ia
ko sprawiedliwie przysięgam, tak mi Pa 
nie Boże pomóż у wszyscy święci. A 
po przysiędze odprawioney pół domu 
urzędownie przez panów Iwana Bielkie-
wicza у Was i la Sorokę —radziec, Z u 
zannie Wróblewski ey w intromissią na 
wieczność iest podano. C o iest do xiąg 
zapisano. 

1643 r. 
Изъ книги за 1642—1643 г. стр. 356—367. 

125. Опрѳдѣденіе Брестскаго магистрата по дѣду между уніатскимъ священ-
никомъ церкви св. Воскресѳнія Христова и старостою той ясѳ церкви Яро-

сдавомъ Сорокою. 

Священникъ Брестской Воскресенской церкви 
внесъ въ магистратъ жалобу вмѣстѣ съиѣкоторы-
ми изъ своихъ црихожанъ на бывшаго церковна
го старосту Сороку вътомъ, что онъ, перешедши 
къ православной церкви св. Симеона, растратилъ 

церковное имущество, земли, деньги и вещи. С о 
рока показалъ, что одинъ участокъ земли принад-
лежалъ прнхожанамъ и онъ продадъ «го Шуйско
му съ согласія самихъже прихожанъ, другой при-
надлежалъ ему; что деньги израсходованы имъ на 
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нужды церкви, а серебряный поясъ взяла обратно 
жертвовательница. Судъ, по соображении обсто-
ятельствъ дѣла, постановилъ: по тѣмъ пунктамъ 
по которымъ Сорока представилъ юридическія до
казательства, т. е. документы, его считать оправ-
данньшъ, по другимъ—присягнуть. Такимъ рв-

шѳніемъ остались недовольны обѣ тяжущіяся сто
роны и требовали разрѣшенія апелляціи къ ко
ролю, что имъ и было дозволено; при этомъ 
каждая сторона заявила объ убыткахъ на 300 
злотыхъ. 

Actum in civitate Brestensi magni du-
catus Lithuaniae, die vigesima secunda 
mensis Septembris, anno Domini 1643. 

N a urzędzie burmistrówskim у radzie
ckim w mieście króla iego .mości Brze
skim, przed nami Wac ławem Barczew
skim, Fiedorem Borsukiewiczem—burmi
strzami, Marcinem Kaczyńskim, Łuka
szem Pomarzańskim, Janem Jędrzeiew-
skim, Iwanem Bielkiewiczem, Foltinem 
Ryzlerem—raycami, na zwykłym mieyscu 
sądowym w ratuszu, gdy sprawa przy
padła ku sądzeniu wielebnego w Bodze 
oyca Jakowa Fiedorowicza—prezbitera 
cerkwi uniackiey Brzeskiey Zmartwych
wstania Syna Bożego, у parafian teyże 
cerkwi, p. Jana Zdanowicza, Jakóba Po-
hłodyki, Mikołaia Stephanowicza, Wąs
ka Łucewicza, Andrzeia Wronowicza , 
Łukasza Tendika, Hrehorego Pluticza— 
mieszczan Brzeskich, z panem Jaroszem 
Soroką, starszym dozorcą teyże cerkwi 
uniackiey, tedy obiedwie stronie oczewi-
ście u sądu stanowilisię. Jakoż strona 
powodowa, oyciee prezbiter z parafiany 
zlecili moc ku mówieniu prawnemu umo
cowanemu swemu szlachetnemu panu 
Mikołaiowi Skołdyckiemu, który dowiódł
szy pozwu słusznie podanego, żałował 
oto, iż pomieniony pan Jarosz Soroka, 
będąc dozorcą cerkiewnym, zawiaduiąc 
wszystkimi prowentami у wszystkim skar
bem cerkiewnym, iakoż niedawnemi cza
sy, odstąpiwszy cerkwi Bożey uniackiey 
у dozórstwa rządu swego, udał sic do 
cerkwi nienależney Siemionowskiey, któ
ra w iedności w unii świętey nieiest, 

a zatym, iako collator, coby miał cer
kwi Bożey przywłaszczyć, to ieszcze 
krzywdzić waży się. Ktokolwiek na tę 
cerkiew legował, odpisał, nadał, to odey-
muie. A mianowicie grunt cerkiewny, 
w kącie Mikulińskim leżący, przedał nie
boszczykowi iego mości panu Andrzeio
wi Szuyskiemu za złotych trzydzieścia 
polskich, które pieniądze na swóy poży
tek obrócił. Drugi grunt Uszyński , na 
cerkiew legowany, na ulicy Zauhrynki 
Małey leżący, do swych gruntów przy
właszczył у sobie przyłączył. Zosobna 
gotowych pieniędzy podczas powietrza 
w roku tysiąc sześćset dwudziestym pią
tym Siemionowa Kuroszczyna legowała 
kop szesnaście, taż Kuroszczyna legowa
ła kop dziesięć; Woszczyk kusznierz na 
też cerkiew gotowych pieniędzy legował 
złotych piętnaście. Te pieniądze dozorca 
cerkiewny pan Jarosz Soroka do siebie 
pobrał у nie wiedzieć gdzie podział. Mar-
cinowa Zatepiaczyna, która ieszcze ży
wa iest, na tęż cerkiew pas srebrny, ko
sztował złotych czterdzieścia pięć, dała 
y ten pas przy dozorcy cerkiewnym zo
stał. A zosobna na kantory, diaki у śpie
waki różne ten że prezbiter cerkiewny 
niemały wydatek swemi własnemi pie
niędzmi uczynił, iako to na regestrze 
pokładanym szyrzey opisano iest. Które 
diaki у śpiewaki nie oyciee prezbiter, 
ale dozorca cerkiewny z prowentów cer
kiewnych dla ozdoby cerkwiey chować 
y onym płacić powinnien. Zaczym oy
ciee prezbiter, okazawszy przedażę grun
tu Falbierowskiego cerkiewnego, iego 
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mści panu Szuyskiemu od pomienionego' 
dozorcy у parafian dnia trzeciego kwiet
nia w roku tysiąc sześćset trzydziestym 
siódmym, także у przypowiadanie capi-
tuły Brzeskiey do tegoż gruntu cerkie
wnego, autentice z xiąg radzieckich Brze
skich wyięte, pokładał, pod datą roku 
tysiąc sześćset czterdziestego pierwszego 
miesiąca Decembra ośmnastego dnia. A ; 
za tym domawiał się, aby ten grunt F a l -
bierowsky, który teraz żyd Brzeski J o 
nas trzyma, cerkwi przysądzony był. A 
strony gruntu Uszyńskiego, nie maiąc 
oyciee prezbiter żadnego prawa, ani ża
dney legaty do przysięgi brał się, iako 
grunt Uszyński cerkiewny iest, a po 
przysiędze domawiał się, aby grunt U -
szyński cerkwi przysądzony, także у wy
datki na diaki, śpiewaki wydane, nad-
grodzone były. A pozwany pan Jarosz 
Soroka—bywszy dozorca cerkiewny, za
chowawszy sobie wszystkie beneficia iu-
ris, wcale nie wstępuiąc' w żadną con-
trowersią, zadawał oycowi prezbiterowi, 
że go niezna у niewie, ieżeli iest prez
biterem poświęconym, tylko wikarym, 
zaczym iż iest aktorem, sprawować się. 
nie powinien. A żałobliwy oyciee prezbi
ter cerkwi zmartwychwstania Syna Bo
żego dowodząc, że iest prezbiterem tey 
cerkwi, pokładał listy na prezbiterstwo 
dane od w Bodze przewielebnych ich 
mścw oyców episkopów Władzimierskich 
у Brzeskich, ieden list nieboszczyka ze
szłego z tego świata iego mości oyca 
Joak ima Morochowskiego, a drugi list 
teraźnieyszego episkopą iego mości J ó -
zepha Mokosieia Bukowieckiego. A oka
zawszy takowe listy świadeczue słusznej 
że iest prezbiterem, a nie wikarem, za 
przy mówkę uczynioną domawiał się, aby 
pan Jarosz Soroka karany był. My urząd 
ponieważ oyciee prezbiter ukazał у do
wiódł listami ich mścw episkopów W ł o -

dzimierzskich у Brzeskich że iest prezbi
terem, za czym przerzeczonego oyca za 
aktora uznawamy, a za przymówkę oy
cowi uczynioną, nakazuiemy panu Jaro
szowi Soroce dzień ieden w ratuszu sie
dzieć, który dosyć dekretowi urzędowe
mu uczynił . Jakosz pan Jarosz Soroka— 
dozorca cerkiewny, widząc za aktora 
oyca prezbitera dekretem uznanego, nie 
wstępuiąc w dalszą controwersią diiacyi 
na wyięcie munimentów z xiąg do nie
dziel dwu potrzebował. My urząd pozwa
nemu diiacyi do niedziel dwu użyczyli
śmy. Die septima mensis Octobris, na 
terminie przypadłym, obiedwie stronie 
stanowili się. Jakoż strona powodowa 
przez plenipotenta swego zwyszmianowa-
nego pierwszą controversią swą reitero-
wała y reiestr pobrania różnych legatii 
у wydatków prezbiterskich pokładała. A 
pozwany pan Jarosz Soroka z regestru 
strony powodowey pokładanego copii 
przepisaney dla informatii potrzebował. 
M y urząd copią z regestru żałobliwego 
prezbitera pozwanemu panu Jaroszowi 
Soroce dać uznaliśmy у tę sprawę do 
dnia czternastego Octobra suspenduiemy. 
N a którym terminie obiedwie stronie przez 
żadnych circumstantii у przez dalszey 
prolongatii rosprawować się powinni bę
dą. A strona żałobliwą o zwłokę spra
wiedliwości świętey у o szkody podięte 
na pana Jarosza Sorokę protestowała się. 
Die 14 mensis Octobris, z otkładu urzę
dowego za przypozwem obiedwie stronie 
stanowili się. J akoż umocowany oyca 
prezbitera cerkwi Zmartwychwstanie S y 
na Bożego, podług regestru pokładanego 
domawiał się, aby pan Jarosz Soroka— 
dozorca cerkiewny, strony pobrania lega
tii у strony gruntu iego mości panu Szuy
skiemu przedanego, usprawiedliwił się. 
A pozwana—pan Jarosz Soroka, po oycu 
prezbiteru, iako człowieku duchownym, 
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także y po parafianach, w różnych iu-
risdictiach kniażskich, pańskich na grun
tach pańskich mieszkaią, a maiętności 
swych własnych nie maią, paręki potrze
bował o dostanie prawa, gdzieby na nim 
nic prawem nie wygrali, aby szkoda, któ-
rąby za niesłusznym pociąganiem do pra
wa poniósł, nagrodzili; a żałobliwy prez
biter dawał sprawę, że o dobro cerkie
wne paręka nie idzie, zaczym obrony 
strony pozwaney żądał, aby na stronę 
uchylone były. My urząd, uważaiąc, iż 
o legatie, o dobra cerkiewne idzie, a pa
rafianie niektóre z iurisdiki mieskiey 
od cerkwi uniackiey oderwali się, a dru
dzy plenariam facultatem ku poparciu 
sprawy prezbiterowi zlecili, zaczym pa
ręki nie uznawszy у obrany pozwanego 
na stronę odtrąciwszy, panu Jaroszowi 
Soroce directe na główną żałobę odpo
wiadać nakazuiemy. Jakoż w dalszym 
postępku prawnym pozwany by wszy do
zorcą cerkwiewnym pan Jarosz Soroka, 
czyniąc odkaź na żałobę powiedział, iż 
co oyciec prezbiter z niektóremi para-
fiany żałuią, iakobym legatie różne za
brać у one na swóy pożytek obrócić miał, 
to się nie pokaże, abowiem cokolwiek po
dług regestru od strony żałobliwey po
kładanego brał, to na też cerkiew na 
poprawę cerkiewną obracał, a mianowi
cie, grunt Falbierowski w kącie Miku-
liriskim leżący, parafianom, a nie cerkwi 
należący, przedałem nie sam przez się, 
ale z pozwoleniem wszystkich parafian 
iego mości panu Andrzeiowi Szuyskiemu 
za złotych trzydzieścia, a to z tey przy
czyny obawiaiąc się, aby iego mość pan 
Szuyski przy swych -gruntach kupnych 
у tego parałiańskiego ku dworowi swe
mu nie przyłączył. N a który żadney le-
gatii ani żadnego prawa nie mieliśmy, 
którey przedaży dowodząc, że. nie sam, 
ale spoinie z parafiany przedali у spoi

nie na urzędzie burmistrzowskim Brze
skim z parafiany przyznali, tym że ex-
traktem przez oyca prezbitera pokłada
nym, pod datą roku tysiąc sześćset trzy
dziestego siódmego miesiąca kwietnia trze
ciego dnia przyznanym szczyciłsię y na 
dowód sobie biorąc wolności od żałoby 
prezbiterskiey żądał. Z których to pie
niędzy złotych trzydziestu, za grunt od 
iego mości pana Szuyskiego wziętych, 
ną poprawę cierkiewną złotych ośm wy
dał, a złotych dwadzieścia у dwa przy 
nim pomienionym Soroce zostało. Stro
ny drugiego gruntu Uszyńskiego, iakoby 
na cerkiew od Uszykowey legowanego, 
ponieważ oyciec prezbiter żadney legaty 
nie ukazuie, ani żadnym dowodem słu
sznym nie dowodzi, zaczym pozwany So
roka dowodząc, że to grunt Uszyński nie 
cerkiewny, ale iego własny, kupny od 
mieszczanina Brzeskiego Iwana Kure-
czki , któremu to Kurecce Uszykowa, ciot
ka rodzona była, iakoż przerzeczony 
Kureczka successionaliter po śmierci ciot
ki swey Uszykowey ten grunt Uszyński 
oblawszy wespółek z swym gruntem K u -
roczczyńskim oycsystym у macierzystym, 
podług miedzy w zapisie opisaney .gra
nicząc po grunt cerkiewny zawiódł, prze-
dał у w intromissią na wieczne czasy 
podał: którego kupna dowodząc pokładał 
autentik z xiąg woytowskich Brzeskich 
wydany у na tymże urzędzie przyznany 
pod datą roku tysiąc sześćset trzydzie
stego miesiąca Octobra siódmego dnia. 
A okazawszy list zapis przyznany doma
wiał się, aby przytym gruncie Uszyiiskim 
zastanowiony był. Strony kop szesnastu 
litewskich od Siemionowey Kuroszczyney 
legowanych y na cerkiew wziętych, po
zwany dozorca nie znał się. Zosobna od 
teyże Kureszczyney kop dziesięć, na też 
cerkiew legowanych znał się przerzeczo
ny Jarosz Soroka, że wziął kop dziesięć 

54 
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litewskich, które pieniądze wszystkie kop 
dziesięć wydał przeprawuiąc krzyż srebr
ny do cerkwi. Z legatii nieboszczyka 
Woszczyka—kusznierza, znał się do wzię
cia złotych piętnastu, które wydał na 
poprawę у potrzeby cerkiewne. Strony 
pasa srebrnego Marcinowey Zatepiaczy-
ney, która z pobożności chrześcianskiey 
dała była na ozdobę cerkiewną, a potym 
przez ubózstwo nie maiąc się czym ży
wić, z cerkwi wzięła. Jakoż nie mogąc Za-
tepiaczyna dla choroby do urzędu przyiść 
przez pana Iwana Bielkiewicza—rayce ze
znała, że pas srebrny od pana Jarosza 
Soroki—dozorcy cerkiewnego, odyskała 
у na wyżywienie swoie obróciła. Strony 
diaków у śpiewaków, którym prezbiter 
płacił y ' na swoim ochędóstwie у chle
bie ku służbie Bozkiey chował; to tedy 
powinność prezbiterska dla ozdoby cer-| 
kiewney у dla usługi prezbiterskiey cho
wać, a nie parafiańska, gdyż przedtym 
nigdy parafianie diaków, śpiewaków nie 
chowali у onym płacić nie powinni у pro
wentów takich, z kądby im zapłata obmy
ślona miała bydź, niemasz.Zaczym wywo
dząc niewinność swoią, przy pokazanym 
prawie Kuroczczyńskim у przy dawney 
posessyi do przysięgi brał się, że grunt 
abo placyk Uszykowski iego własny, 
kupny, a nie cerkiewny y iako z legaty 
Kuroczczyney kop dziesięć litewskich 
przeprawuiąc krzyż do cerkwi, a zosobna 
z legaty Woszczyka Kusznierza złotych 
piętnaście na poprawę cerkwi у złotych 
ośm także na poprawę wydał, a po przy- Į 
siedzę wolności żądał. My urząd tę spra
wę na dekret suspendowaliśmy do dnia 
dwudziestego pierwszego Octobra, na któ
rym terminie obiedwie stronie do słucha
nia dekretu stanowili się. W sprawie w 
Bodze wielebnego oyca Jakowa Fiedoro
wicza— prezbitera cerkwi Brzeskiey Zmar
twychwstania Syna Bożego у parafian do 

teyże cerkwi przynależących, z panem 
Jaroszem Soroką—raycą у dozorcą tey
że cerkwi, controversiey stron pomienio-
nych wysłuchawszy у one dobrze zrozu
miawszy: naprzód, co się tknie gruntu 
Falbierowskiego, który pozwany dozor
ca przedał nieboszczykowi iego.mości pa
nu Szuyskiemu za złotych trzydzieścia, 
tedy, iż żadnego prawa prezbiter nie po
kazał, aby to grunt cerkiewny był, ieno 
parafiański, który dozorca wespołek z 
parafiany przedał, iakoż z tych pienię
dzy na poprawę cerkiewną złotych ośm 
wydał, a złotych dwadzieścia у dwa przy 
dozorcy (iako się sam dobrowolnie znał) 
zostało, które pieniądze prezbiterowi у 
parafianom do dnia trzeciego z nagrodą 
od tych pieniędzy przychodzącą oddać 
nakazuiemy. Strony gruntu Uszyńskie-
go, ponieważ oyciee prezbiter żadney le
gatii, aby ten grunt na cerkiew legowa-
ny był, nie okazał, a pozwany Jarosz So
roka list zapis urzędowy od Iwana K u -
reczki na urzędzie woytowskim Brzeskim, 
w dacie roku tysiąc sześćset przyznany, 
okazał, z tych przyczyn przy liście za
pisie у przy posessyi bliższego dzierżą
cego do przysięgi uznawamy, na tym, 
iako grunt Uszyński nigdy cerkiewnym 
nie był y iako sprawiedliwie od Kurecz-
ki przy Kuroszczyńskim gruncie za iedno 
spoinie у Uszyński kupił; także strony 
legatii, iako od Siemionowey Kuroszczy-
ney kop szesnastu nie brał, od teyże z le
gatii kop dziesięć, które wziął przepra
wuiąc krzyż cerkiewny wydał od Wosz
czyka złotych piętnaście wziętych także, 
iako złotych ośm z pieniędzy, za grunt 
od iego mości pana Szuyskiego wziętych 
na poprawę cerkiewną, wydał, przysiąc 
samemu iednemu nakazuiemy, którą przy
sięgę dnia trzeciego wykonać ma. Stro
ny pasa srebrnego, który Marcinowa Z a -
tepiaczyna do cerkwi nadawszy, znowu 



go od dozorcy wzięła y na swóy pożytek 
obróciła, od tego pasa pozwanego Soro
kę wolnym czynimy, a prezbiterowi у 
parafianom do Marcinczey o wzięcie pa
sa wolne prawo zostawuiemy. A w ostat
ku strony diaków cerkiewnych, iż się to 
słusznie pokazało z innych parafii, у 
z samey starożytności, że prezbitere dla 
chwały Bożey у dla ozdoby cerkiewney 
mieć powinni, zaczym у od tego punktu 
dozorcę uwalniamy. Iednak szkody, na
kłady prawne, podług szacunku urzędo
wego względem prolongatii sprawy na 
panu Jaroszu Soroce wskazuiemy, które 
prezbiterowi у parafianom przy oddaniu 
reszty złotych dwudziestu dwu oddać 
przysądzamy. A strona powodowTa— oy
ciec prezbiter od dwu punktów, to iest, 
od iednego, żeśmy pieniądze za grunt 
Falbierowsky parafiańsky, panu Szuy
skiemu przedany, oddać nakazal i , a od
miany dać nie uznali; a od drugiego pun
ktu , żeśmy pozwanemu dozorcy samo 

trzeciem przysiąc nie nakazali , apellował 
do dworu i . k. mci, pana naszego miło
ściwego, assesorskiego. Urząd apellacyi 
dopuścił у termin obiema stronom przed 
sądem i. k. mci, pana naszego miłości
wego , od daty tego ostatniego dekretu, 
gdzie iego królewska mość szczęśliwie 
dworem swym bydź będzie raczy ł , ieśli 
w Koronie po l sk iey— za ośm, a ieśli 
w wielkim xiestwie L i t ewsk im—za nie
dziel cztyry,, w roku teraznieyszym ty
siąc sześćset czterdziestym trzecim, sta
nowić się nakazał. A strona powodo
wa—oyciec prezbiter z parafiany, o szko
dy na pana Jarosza Sorokę na złotych 
polskich trzysta, także у pozwany So
roka o szkody, o takowąż summę na 
oyca prezbitera у parafian protestowali 
się. Która sprawa, iako się u sądu od
prawo wa ła , do xiąg miesckich Brzesc-
kich prawa magdeburskiego iest zapi
sana. 

1643 r. 
Изъ книги за 1642—1645 ГОДЫ, стр. 391—395. 

126. Ремиссійное опредѣленіе до дѣду портняжескаго цеха съ портнымъ Н и . 
колаемъ Лопотемъ. 

Цехъ портныхъ внесъ въ магистратъ жалобу 
на портнаго же Лопотя въ томъ, что онъ, не 
исполнивши всЪхъ законныхъ требований для 
поступленія въ цехъ, осмѣлнвается заниматься 
ремесдомъ. Цеховой старшина Дпспутъ пред-
ставидъ при этомъ листъ короля Владислава I V 
о недопущеніи Лопотя въ цехъ впредь до испод-

Actum in civitate Brestensi magni du-
catus Li thuaniae, die trigesima prima 
mensis Decembris, anno Domini millesimo 
sexcentessimo quadragesimo tertio. 

[ ненія имъ всѣхъ законныхъ требований. Лопоть 
въ свою очередь представнлъ копію съ декрета-
лика по этому дѣлу и требовалъ, чтобы ему раз
решено было заниматься ремесдомъ. Магистратъ 
постановилъ: разрешить Лопотю исполнить толь
ко заказы п прекратить занятія впредь до окон-
чавія этого дѣла королемъ. 

Na urzędzie bimnistrzowskym у radziec
kim w mieście króla iego mości Brzesc
kim, na zwykłym mieyscu sądowym, w ra
tuszu, przed zupełnym magistratem, gdy 



sprawa przypadła ku sądzeniu sławetne
go pana J a n a Disputą—ławnika у cech
mistrza cechu krawieckiego у wszystkiey 
bracy cechowey krawieckiey Brzesckiey, 
z uczciwym Mikołaiem <Łopociem — no-
wotnym krawcem Brzescldm, tedy obie
dwie stronie oczewiście u sądu stanowili 
się. Jakoż żałował pan J an 1 Disput ymie-
niem swym у wszystkiego cechu na .po
mienionego Mikołaia ĆŁopocia—krawca, iż 
on swowolnie rzemiosło krawieckie, miesc
kiego prawa nie przyiąwszy у cechu nie 
przepraAviwszy, robić waży się, ku naru
szeniu praw у przywileiów i. k. mci, 
pana naszego miłościwego, pisany w te 
słowa: 

Władysław I V , z Bożey łaski król pol-
sky, etc. Sławetnym burmistrzom, ray-
com, lantwoytowi, ławnikom у wszyst
kiemu magistratowi miasta naszego Brze
ścia, wiernie nam miłym. Iż sprawa mię
dzy cechem krawieckim Brzeskym oboiey 
religiey a uczciwym Mikołaiem Łopociem, 
krawcem, w sądzie naszym assesorskim 
agitowana na sądy nasze rellacyine wy
łączyła s ię , przeto nim tam' decizyą swą 
otrzyma, chcemy mieć po wierności wa-
szey y roskazuiemy, abyście cechowi po-
mienionemu krawieckiewu, od świętey 
pamięci króla iego mości, pana oyca na
szego у od nas samych uprzywilejowa
nemu у osobom w nim będącym, żadney 
praeiudicyey nie czynili у owszem się 
z niemi aż do rzetelney deciziey naszey 
spokoynie zachowali: a pomienionemu Mi -
kołaiowi <Łopociowi, ponieważ miesckiego 
prawa nie przyiął y cechu nie przypra
wi ł , dotąd rzemiosła krawieckiego robić 
zakazal i , aż się strony w sądzie naszym 
relaeyinym rozprawią, ynaczey dla łaski 
naszey у sub gravi animadversione nostra 
nie czyniąc. D a n w Wilnie dnia dzie
siątego miesiąca Decembra, roku Pańskie
go 1643, panowania naszego polskiego X I , 

a szwedzkiego X I I roku. U tego listu 
i. k. mci, pana naszego, miłościwego, pod
pis ręki tymi słowy: «Vladislaus rex.» Tak
że у pieczęć przyciśniona wielka wiel
kiego xiestwa Litewskiego y przytym pod
pis ręki referendarza i. k. mci, tymi sło
wy: Stanisław' Naruszewicz—referendarz 
у pisarz. 

A po przeczytaniu tego listu, żałobliwy 
J a n Disput domawiał s ię , aby Mikołay 
Lopeć rzemiosła krawieckiego robić nie 
ważył się, aż do rosprawy przed sądem 
i. k. mci •rellacyinym. 

A pozwany Mikołay <Łopoć dawał ta
kową sprawę, iż w roku teraznieyszym 

i tysiąc sześćset czterdziestym trzecim, mie
siąca Kwietnia dwudziestego siódmego dnia 
była sprawa; przed urzędem wmść radziec
kim Brześckim za żałoba mnie Mikołaia 
Lopocia z cechem krawieckim Brześckim 
o niesprawowanie się w cechu krawiec
k i m , podług wilkierzów у przywileiów 
i. k . mci , pana naszego miłościwego, o 
wyciąganie niesłusznie złotych sześciu-
dziesiąt, przymuiąc do, bractwa krawiec
kiego Brzesckiego. W którey sprawie wm. 
panie urzędzie burmistrzowsky Brzęscky, 
sprawuiąc się podług przywileiów i. k. 
mci, aby uciążenia w tym cechu nie by
ło , mnie dosyć czynić podług submissyi 
moiey nakazali у rzemiosło w mieście ro
bić у towarzysza iednego mieć pozwolili, 
a panowie krawce nie contentuiąc się tym 
dekretem аре Iłowali do dworu i. k. mci, 
pana naszego miłościwego, assesorskiego, 
gdzie sąd i. k. mci assesorsky, widząc bydź 
dekret miescky słuszny у prawny, stwier
dzić raczył, tedy у od tego dekretu asse
sorskiego pan Jan Disput na rellacie do 
sądu i. k. mci, pana naszego miłościwego, 
apellował. у w apellaciey na rellatiach 
sprawa zawisła. Zaczyni pod apellatią 
wytoczoną' pan J a n Disput żadnych l i 
stów u dworu i. k. mci wyprawować nie 
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mógł. Czego dowodząc dekretalik pisma 
ręki własney pisarza i. k. mci assesor-
skiego, pana Malchra Gostińskiego, w W i l 
nie, w dacie roku tysiąc sześćset czter
dziestego trzeciego, feria quinta post fes-
tum sancti Andreae apostoli proxima 

. między Mikołaiem -Łopociem a starszemi 
cechu krawieckiego Brzesckiego pokładał, 
actor Byliiisky citatus, Simon Piotrowicz, 
który dekretalik tak się w sobie ma: 

E x apellatione ab officio consulari Bre
stensi, quando quidem citati privato motu 
auctionum quotae contra mentėm privi-
legii s. r. m. exigere non poterunt, id e о 
approbata officii consularis Braestensis 
appellarunt citati ad sacram regiam nia-
iestatem. U tego dekretaliku podpis ręki 
pisarza i. k. mci assesorskiego, tymi sło
w y : E x protocollo transumpto Melchior 
Gostińsky. A po okazaniu takowego de-
kretaliku domawiał się pozwany Łopoć, 
aby mu rzemiosło krawieckie robić wolno 
było do rosprawy na rellatiach. 

My urząd widząc, yż ydzie o prawa, 
przywileia, dekretą, listy króla iego mci, 
pana naszego miłościwego, nie czyniąc 
żadnego rozsądku cum toto causae effectu 
na rozsądek do sądu i. k. mci, pana na
szego miłościwego, assesorskiego odsyła
my у termin obiema stronom stanowić się 
ku rozprawie przed sądem i. k. mci, gdzie 
i. k. mość, pan nasz miłościwy, szczęśli
wie dworem swym bydź będzie raczył, 
ieśli w Koronie polskiey—za ośm, a ie 
śli w wielkim xicstwie Litewskim — za 
niedziel cztyry naznaczamy; iakoż od 
daty tego dekretu tylko niedziel cztery 
robot zawziętych dorabiaiąc rzemiosło z 
iednym towarzysyem robić ma, a więcey 
robić rzemiosła niepowinien będzie, aż do 
rozprawy prawney za remissyą uczynio
ną. Która sprawa, iako się u sądu od-
prawowała, do xiąg miesckich Brzesckich 
iest zapisana. 

1644 r. 

Нзь книги за 1642—1645 годы, стр. 409-416. 

127. Протестація Каменецкой мѣщанки Анастасіи Кашубиной на сына ея 
Николая Кашубича Каменецкаго бургомистра. 

Каменецкан мѣщанка Кашубова жалуется на 
своего сына Каменецкаго бургомистра въ томъ, 
что онъ поступпдъ съ нею не какъ сынъ и 
урядникъ, а какъ разбойннкъ, отнядъ у нея об-

маномъ разный вещи, гнушается родствомъ съ 
отцемъ и кровными родными, и даже бросплъ 
однажды мать свою въ тюрьму и морпдъ ее въ ней 
трехдневнымъ голодомъ. 

Actum in civitate Brestensi magni du- | kim, na zwykłym mieyscu -sadowym, sta-
catus Lithuaniae, die tertia mensis Mar-
t i i , anuo Domini millesimo quadragesimo 
quarto. 

Przed urzędem burmistrzowskim у ra
dzieckim wmieście króla iego mościBrzesc-

nąwszy oblicznie pan Iwan Bielkiewicz— 
rayca miasta Brzesckiego, podał per ob
lałam wypis z xiąg miesckich K a m i e 
nieckich, bez pieczęci, tylko z podpisem 
,ręki pisarskiey, imieniem paniey Nasta-
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syi Kaszubiney—mieszczanki Kamieniec-, 
kiey, siostry swey, ku zapisaniu do xiąg 
miesckich Brzesckich, który tak się w so
bie ma: 

W y p i s z xiąg urzędowych miasta i. k. 
mci Kamienieckiego, roku tysiąc sześćset i 
czterdziestego pierwszego, miesiąca D e -
cembra szóstego dnia. 

Przede mnie Bohdana Stephanowicza— 
woyta Kamienieckiego, przyszedłszy pani 
Kaszubina, wespół z synem swym panem 
AlexandremKaszubiczem, podali opowia
danie na piśmie na pana Mikołaia K a -
szubicza —burmistrza Kamienieckiego w 
te słowa: 

Móy łaskawy panie urzędzie miasta i . 
k. mci Kamienieckiego! J a Anastazya 
Bielkowiczowna Marcinowa Kaszubina, 
z wielkim żalem moim y z płaczem wy-
lewaiąc krwawe łzy moie, opowiadam się 
y protestuię na college wmść, na niez-
bożnego Mikołaia Kaszubicza—burmistrza 
na tenczas będącego, a własnego syna 
mego starszego, o to , yż on w roku te
raznieyszym tysiąc sześćset czterdziestym 
pierwszym, miesiąca Nowembra dwudzie
stego dnia , iż on burmistrz, nie iako 
urzędnik, ale iako seditiator у gwałtow-
n i k , nie iako syn , ale iako niezbożny 
wyrodek y zdrayca, który niemało pa ko
ści у siła niezbożnych złości ieszcze panu 
Marcinowi Kaszubie—woytowi Kamieniec
kiemu, a oycowi swemu, małżonkowi me
mu, lżąc у sromocąc przez kartelusze у 
paszquile, pisząc ręką swą własną, ten 
Mikołay Kaszubicz, teraźnieyszy burmistrz, 
wyrzekał się у zapierał się oyca swego 
у mnie, matki swey, у wszystkich dóbr 
oyczystych y- macierzystych wieczne-
mi czasy, a potym iuż od niemałego 
czasu nieprawnie у niesłusznie pier
wiey wrzkomo sposobem pożyczanym 
oznicę moią własną, mnie po małżonku 
moim została, z podwórza mego z'domu, 

w mieście Kamienieckim będącego, za
brawszy, na grunt swóy postawił у ku 
używaniu swemu obrócił. A gdym ia 
iednego czasu na swą potrzebę chciała 
słod w tey oznice wyrobić, tedy mi ża-

! dna miarą nie dopuścił, czyniąc mi ku 
szkodzie у naywiększy żal. A potym te-
raźnieyszego roku tenże Mikołay Kaszu
bicz, a syn móy, sam dobrowolnie z mał
żonką swoią, na niektórą potrzebę moią 
domową pożyczyli byli w zastawę z sreb
rem moim pasa swego srebrnego, łyżek 
pięć у guzików ki lka, którą zastawę od-
daiąc córkę moią w stan święty malżeń-
sky, rodzoną siostrę onego, przez drugich 
synów moich Fiedpra у Alexandra zło
tych sto posłała do pana Łukasza Zysie-
wicza у zastawę odszukała, pas córki 
moiey, iey własny należący oddała, a 
drugie srebro dłużey w zastawie zosta
wić musiała, gdyż on nie poglądaiąc nic 
na powinność swoią braterską strony wy
dania w stan święty małżeńsky siostry 
swoiey, a córki moiey, a on o tym we
selu wiedzieć nie chciał у nie był , po
tym urościwszy o tę zastawę swoią ze 
mną y z synami memi Fiedorem y A l e -
xandrem bracią swoią, gdyż mię z one-
mi był zapozwał, tedym ia synów mo
ich Fiedora у Alexandra o tym długu у 
strony zastawy iego, na ratuszu stanąw
szy zastąpiła, wmść urząd у on sam Mi 
kołay Kaszub—burmistrz przestał na tym 
zastępie moim; a potym roku teraźniey-
szego, miesiąca Novembra dwudziestego 
dnia, kazawszy mnie na ratusz stanąć, 
na czasie determinowanym, strony tey 
zastawy na czasie okupna od wmść urzę
du złożonym, chcąc satisfactią onemu za 
iego uczynić у ukazać, iedno pierwiey, 
żeby tam tę oznicę moie, ,kędy go zabrał, 
postawił у zarobkiem od pięciu lat, żeby 
się ze mną dzielić mieli, on Mikołay K a 
szub — burmistrz, o to się na mnie roz-
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gniewawszy, Fiedora brata swego, a syna 
mego, który ze mną na tenczas na ratusz 
był przyszedł, porwawszy się z mieysca 
swego, tamże na ratuszu zza stoła, nie 
iako urzędnik, ale iako iaky gwałtownik 
у siepacz, bez żadnego terminu prawnego, 
mnie na złość przed oczyma niemi po
czął łaiać у za onym Fiedorem, synem j 
moim, uganiać się у iuż raz na zastępie 
moim przestawszy, wiedząc to dobrze^ 
żebym um się, iako osiadła, w tym uyś-
ciła. Tedy, mimo to , swowolnie у lek
komyślnie onego Fiedora, syna mego, a 
brata swego, ułapiwszy, iako nieiakiego 
człowieka loznego у nieosiadłego, sam 
skarżył у sam sobie sprawiedliwość bez
prawnie, a gwałtownie czyniąc, za gardło 
dłabił, dusił, któregom gdy wprzód do-
bremi słowy o to, nie iako urzędnika, ale 
iako syna , poczęła prosić у upominać, 
by mnie tey lekkości nie czyni ł , a bez-
winnie syna mego, a brata swego F ie 
dora , nie ł apa ł , za gardło nie dłabił у 
na ratuszu nie więz i ł , z yzby do sieni 
na ratuszu wyszedłszy, gdy się uganiał 
za bratem swym, Fiedorem, ze łzami po
częłam go prosić, aby onemu dał pokóy, 
a na zastępie moim, iako raz iuż prze
stawszy, z osiadłości moiey iego na mnie 
patrzał, iakoż у bydło moie pograbili by
l i , które mieli taxowac y u siebie przez 
dwa dni trzymali. W czym ia przeczna 
ni wczym nic byla у owszem onemu we 
wszystkim chciałem się uyścić, a on M i 
kołay Kaszub — burmistrz, swowolnie у 
lekkomyślnie, a prawie gwałtownie у bez
prawnie, iako lozną białą głową, nie 
iako matkę, ale iako iaką hultaykę, nie-
osiadłą, wpół porwawszy mnie ze wszyt-
kiey mocy, mało mi kości nie połamał у 
duszy ze mnie nie wydłabił, rękami swe-
mi siepackiemi porwawszy z sieni do 
izby na ratusz przed winśw wszystkich, 
urzędem, woytem, raycami у ławnikami, 

ocze wiście we wlókł у do więzienia osa
dziwszy z ratusza nie spuścił, a mnie 
matkę swoią przez całe trzy dni у trzy 
nocy w tym więzieniu trzymaiąc, nie 
puścił, morząc mnie, nie dbaiąc nic na 
przytomność y na boiaźii Bożą, ani się 
obawiaiąc srogości prawa pospolitego, nie 
iako syn, ale iako złoczyńca, у nie iako 
urzędnik, ale iako iaky gwałtownik, w 
tym nam wielkie bezprawie у gwałt czy
niąc, trapił у nade mną się pastwił. A co 
większa, gdy się dowiedzieli moi pokrew
n i , nawiedziwszy mnie w tym więzie
niu moim, czemu ieszcze nie wierząc, 
żebym te więzienie od syna mego cier
piała, z onym pospołu z ratusza miesz
czanina osiadłego, do domu iego burmi
strzowskiego, a syna swego prosząc go 
w tym, iako matka, że tu w więzieniu 
będąc nic nie wysiedzę, obiecuiąc mu tak 
przed tym, iako у teraz na maiętności 
ten dług pokazać , ażeby zastawę swoią, 
któram ia zastawiła, na potrzebę swoią 
gwałtowną sam recuperował. N a co on 
żadną miarą pozwolić nie chciał, ale po
wiedział, na większy żal móy у wstyd, 
że nie wynidę z więzienia, aż zastawę 
moią wykupi. O co wszytko z onym M i -
kołaiem Kaszubiczem — burmistrzem, a 
synem moim, nie iako urzędnikiem, ale 
iako z gwałtownikiem, o tak wielky gwałt 
у o przymuszenie у wrzucenie do wię
zienia z onym Mikołaiem Kaszubiczem— 
burmistrzem, prawnie czynić chcąc, pro
szę, aby to opowiadanie moie było przy-
ięte у zapisane do xiąg. U tey protesta
cyi podpis ręki tymi słowy: Z a oczywi
stą prośbą panieyNastazyeyBielkowiczow-
ny, paniey Marcinowey Kaszubiney, do 
tey protestacyi ymieniem iey do urzędu 
podaie Fiedor Stephanowicz, ręką wła
sną. Która to protestacya iest zapisana 
do x i ą g urzędowych miesckich K a m i e 
nieckich, z których y ten wypis wydany 
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iest stronom potrzebuiącym pod pieczęcią 
urzędową, miescką Kamieniecką. Pisań 
w Kamieńcu. U tego wypisu miesckiego 
podpis ręki pisarskiey temi s łowy: ' Boris 
Czarnakowycz—pisarz miasta Kamieniec

kiego, ręką własną. Który to takowy wy
pis Kamieniecky, przez osobę wierzchu 
mianowaną, per oblatam podany, iest do 
xiąg miesckich Brzesckich prawa magde
burskiego wpisany. 

1644 r. 
Изъ книги за 1642—1645 г„ стр. 439—441. 

128. У поминальный листъ короля Владислава I V Каменецкому магистрату. 

Король Владпславъ I V напоминаетъКаменецко
му магистрату, чтобы онъ не смѣдъ скрывать 
угодливаго листа Михаила Кашубы , Каменец
каго войта, на основаніи котораго оный Кашу
ба долженъ расчитываться своимъ имуществомъ 
съ Трацевпчемъ; въ противномъ же случаѣ самъ 

Actum in civitate Brestensi magni 
ducatus Lithuniae, die 17 mensis April is 
anno Domini 1644. 

Przed urzędem burmistrzowskim у ra
dzieckim w mieście króla iego mści Brze
skim w Bogu wielebny iego mość xiądz 
Piotr Uszyński dziekan Łuck i , pleban 
Kamieniecki, podał per oblatam do xiąg 
mieskich Brzeskich list i . k . mści, pana 
naszego miłościwego, napominalny do 
magistratu Kamienieckiego pisany o wy
danie z xiag extractem ugody, także o 
oddanie na kościół Kamieniecki zaręki 
od pana Kaszubicza popadłey, o który 
przez list żądał, aby był do xiąg wpi
sany, który, upisuiąc słowo do słowa 
tak się w sobie ma: 

Władys ław I V , z łaski Bożey król Pol
ski etc. Sławetnym burmistrzom, ray-
com, ławnikom у magistratowi wszy
stkiemu miasta naszego Kamieńca łaskę 
naszą królewską. Sławetni , wiernie nam 
mili! Suplikował nam wielebny xiądz; 

магистратъ заплатитъ тройную заруку (900 зл.). 
Король напоминаетъ объ этомъ магистрату по
тому, что въ этомъ дѣлѣ замѣшанъ интересъ 
Каменецкаго ксендза, имѣющаго получить 150 
злотыхъ съ Кашубы. 

Piotr Uszyński—dziekan Ł u c k i , pleban 
Kamieniecki, iż wy ku szkodzie kościo
ła tamecznego farskiego pewney summy 
pieniędzy na kościół z occasiey w naru
szeniu listu ugodliwego przez Mikołaia 
Kaszubicza burmistrza, na on czas, K a 
mienieckiego przypadaiącey, obiawić у 
z x iag wypisem tego listu, w którym 
zaręka opisana iest, za częstokrotną re-
ąuizitią wydać nie chcieliście, a że wiel
kie ubliżenie sprawiedliwości świętey 
przez niewydanie tego ugodliwego listu 
y utaiemnie takowey zaręki dzieie się, se
rio was napominamy у koniecznie ros-
kazuiemy, abyście bez wszelakicb zwłok 
list pomieniony ugodliwy extractem wy
dawszy na dobrach pomienionego Miko
łaia Kaszubicza, na tenczas woyta K a 
mienieckiego, wszelakich tę zarękę w l i - ' 
ścic wyżrzeczonym wyrażoną podług pro-
cessów w tey sprawie przez sławetnego 
Was i l a Troccwicza, iako delatora, uro-
szczanych, także dekretu waszego z in-



stancyi tegoż Trocewieza z Fiedorem 
Ostaphiiewiezem w roku przeszłym ty
siąc sześćset czterdziestym pierwszym mie
siąca Junii dwudziestego ósmego dnia 
uczynionego, na kościół farski złotych 
półtrzecia sta, a delatorowi drugą pół-
trzecia sta, za requisitia wielebnego xie
dza dziekana Łuckiego przysądziwszy, de
kret swóy nieodpustnie pod zakładem na 
wierność waszą win troiakich zarąk, któ
re z uznania naszego na was extendo-
wane będą, do exekutiey przywiedli, ina-
czey nie czyniąc dla łaski naszey у po
winności swoiey. D a n w Wilnie roku ty

siąc sześćset czterdziestego czwartego mie
siąca Marca X X V I I I dnia. U tego listu 
upominalnego pieczęć wielka wielkiego 
xiestwa Litewskiego przyciśniona, a pod
pis ręki temi słowy: Albricht Stanisław 
Radziwił , kanclerz wielkiego xiestwa 
Litewskiego; także у podpis ręki sekre
tarza ikmści tymi słowy: J a n Dowgiało 
Zawisza, sekretarz ikmści. Który to t a r 
kowy list napominamy z kancellaryi 
ikmści pana naszego miłościwego wyda
ny, ku aktykowaniu podany у do х і аг 
mieskich Brzeskich iest upisany. 

1644 r. 

Пзъ книги за 1642—1645 г. стр. 441—446. 

129. Опредѣленіѳ Каменецкаго магистрата по дѣду Василья Троцѳвича съ бур-
гомистроагь Николаѳмъ Кашубичемъ. 

Каменецкій магпстратъ, собравшись въ рату-
шѣ для исполнения своего приговора по дѣлу 
между мѣщаниномъ Троцевпчемъ и ОстаФІеви-

• чемъ, былъ очень удивленъ, что възасѣданіе не 
явился, бургомпстръ Кашубичъ. Посланные къ 
нему депутаты принесли отвѣтъ, что онъ бур-
гомистръ не считаетъ действительными , тѣхъ 
листовъ отъ короля и канцлера в. кн. лптов-

скаго, на основаніп которыхъ магистратъ счи
таетъ нужнымъ рѣшить дѣло въ пользу Троце-
впча и думаетъ возобновить это дѣло Ma- , 
гнстратъ, усматривая въ такомъ поступкѣ бур
гомистра явное потворство Остафіевичу, поста
новляете окончательный приговоръ въ пользу 
Троцевича и вмѣстѣ протестуетъ противъ само
управства бургомистра. 

Die 14 mensis Aprilis anno Domini 
1644. 

Przed urzędem burmistrzowskim у ra
dzieckim w mieście króla iego mości 
Brzeskim, na zwykłym miescu sądowym, 
stanąwszy oblicznie sławetny pan W a s i -
li Trocewicz—mieszczanin Kamieniecki, 
pokładał у ku aktikowaniu do xiąg mie
skich Brzeskich podał dekret urzędu K a 
mienieckiego, bez pieczęci urzędowey, 
tylko z podpisem rąk panów woytów у 

panów burmistrzów Kamienieckich,w spra
wie niżey miano waney, a który żądał aby 
był do xiąg wpisany, który upisuiąc sło
wo do słowa tak się w sobie ma: 

N a terminie iuż po trzecie z odkładu 
naszego urzędowego odłożonym, a na 
dniu dwudziestym ósmym Junii przypad
ł y m , zasiadłszy na ratuszu według zwy-
czaiu у porządku prawa pospolitego, ia 
woyt z collegami swemi y z urzędnika
mi bywszemi, chcąc przywodzić do exe-

55 
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cuciey dekret mieski Kamieniecki w spra
wie Trocewicza z Ostaphiiewiezem we
dług aprobacyi sądu ikmści assesorskiego 
у listu ikmści upominalnego, donas urzę
du przez Trocewicza wyniesionego, tak 
też у według listów pisanych od iaśnie 
oświeconego xiecia iego mści pana kan
clerza wielkiego xiestwa Litewskiego, za 
któremi temi pomienionemi listami przed 
nami urzędem ustawicznie na kilku ter
minach, za wydaniem pozwu po Ostafie-
wicza Trocewicz reąuikował у pilnował, 
tak dnia dziewiętnastego Apry la , a po
tym z odkładu naszego dwudziestego pier
wszego Juni i , iako у teraz także z od
kładu naszego 28 dnia Juni i gotów był 
Trocewicz na tych teraz pomienionych 
terminach przysięgę przed nami na ra
tuszu na szkodach swych podiętych, wy
konać. A że у na tym ostatnim terminie 
28 Junii pan burmistrz nie tylko z pany 
raycami swemi do nas na ratusz nie 
przyszedł, faworuiąc iawnie Ostaphiie-
wiczowi, ale у pisarza iuż umyślnie, 
gwoli tey sprawie Troce wieżowe y z do
mu swego nie puścił у acta onemu, aby 
Trocewiczowi szedłszy na ratusz roty 
nie pisał, pan burmistrz, odebrawszy, w do
mu swoim przy sobie gwałtem zatrzy
mał, czemu my urząd ieszcze temu nie 
wierząc, a czekaiąc czas niemały, na 
ratuszu naradziwszy się, posłaliśmy z po-
śrzodka siebie dwóch ławników przysię
g łych , sławetnych pana Iwana Pankie
wicza у Iwana Jachimowicza, w dom i 
iego pana burmistrzów, prosząc y napo-
miuaiąc go, aby do nas na ratusz z col-
iegami swemi у pisarzem przyszedł dla 
wydania Trocewiczowi roty przysięgi na 
szkodach iego podiętych, słuchali у od
prawę na dobrach Ostaphiiewiczowych 
uczynili według approbacyi dekretu у l i 
stów ikmści, za Trocewiczem do nas urzę
du pisanych-, na które też ratusza po

słance nasze у listy pomienione y na 
winy, w ich opisane, pan burmistrz nic 
nie pamiętaiąc na powinność y na przy
sięgę swą urzędową, przed temiż ławni
kami, których z ratusza po trzykroć 
w dom iego posyłaliśmy, powiedział: ia-
kom tak tydzień tam na ratuszu nie był 
у teraz nie póydę у o tym niechcę wie
dzieć, a nietylko rayców, ale у pisarza 
z domu swego nie puszczę, bo y' acta 
onemu na tenczas odebrałem у do skrzyn
ki mieskiey schowałem. A nadto przed 
temiż ławnikami chlubił się у mówił to: 
iż ia ieszcze z temi wszystkiemi listami, 

i co xiąże iego mość pan kanclerz za Tro
cewiczem pisał, chcę sam iechać do W a r -

Iszawy, do samego Władys ława, gdyż te 
listy, mówi, snadnie mógł Trocewicz do
stać od xiążęcia iego mci pana kancle
rza za podarkami dobremi, tam że się, 
mówi, dowiem w Warszawie o liście 
upominalnym, ieżeli iest słuszny, albo 
nie, którego Trocewicz tam otrzymał za 
datkiem dobrym, gdyż у podpisu, mówi, 

! własney ręki królewskiey niemasz; y to 
powiedział, że ieszcze długo w tey spra
wie końca Trocewicz z Ostaphiiewiezem 
otrzymać nie może, gdyż ia chcę z po
czątku tę sprawę Ostafiowiczową przed 
samym królem iego mością wznowić. 
Z a tym Trocewicz słysząc у mieniąc to, 
iż pan burmistrz, iako adversa pars, na 
zmowie z Ostaphiiewiezem y z naprawy 
iego iuż trzeci termin z otkładu naszego 
sam zwleka у umyślnie namówiwszy się 
z collegami swemi у pisarzem na ratusz 
nie poszedł, nie będąc ni w czym posłu
szny rozkazaniu ikmści, Trocewicz 
domawiał się powtórzey, po trzecie, aby
śmy dla tey zmowy у zwłoki niepraw-
ney y z namowy iego burmistrza czynią
cy onego Fiedora Ostaphiiewicza w sa-
mey rzeczy wzdawszy, ten tysiąc złotych 
szkód iego podiętych, na których miał 
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przysięgać, bez przysięgi przysądziwszy, 
odprawę na maiętności Ostaphiiewiczo-
wey uczynili . Przed nami tenże Troce-
wicz protestuiąc oświadcza! na pana bur
mistrza o wzruszenie listu ugodnego, do 
którego się pan burmistrz у sam podpi
sał, a że tey sprawy pan burmistrz sam 
na tych trzech terminach pod nauszcze-
niem у buntami swemi ustawicznemi 
przysięgi Trocewiczowi wykonać nie do
puszczał, zaczym у niepłacenie zaręki 
tak na kościół farski Kamieniecki, iako 
у delatorowic w liście ugodnym opisane, 
płacić popadł. Corny urząd, widząc tak 
iawne у wielkie bezprawie у zuchwal
stwo iego, a nadto zniewagę у nieposłu
szeństwo tak dekretu iako у listu ikmci 
upominalnemu, protestowaliśmy się na 
pana burmistrza o tak iawny a znaczny 
upor iego, abyśmy gwoli iemu y colle-
gom iego w paeny, które są w liście 
upominalnym opisane, nie popadli, a Tro-
cewicz na nas wszystek urząd także o 
szkody dalsze, które sobie mianował na 
złotych tysiąc protestował, a na pana 
burmistrza także o szkody teraz nowo 
podięte, iako za zwłokami iego ustawi
cznemi, tak też у o pograbieniu onemu 
gwałtem konia у nieprawnie oszacowa
nego na złotych pięćset' przed nami 
urzędem protestował. O czyni naradzi
wszy się z sobą, tam że na ratuszu, nie 
zaniechaliśmy do kancellaryi ikmści, o tym 
wszystkim przez tegoż Trocewicza pisa
niem naszym oznaymić do wzięcia wia
domości z Warszawy, gdy żeśmy chcieli 
у gotowi byli ten dekret do exekucyi 
przywodzić ieszcze na pierwszym termi
nie, za requirowaniem Troce wieżowy m, 
a za wydaniem po Ostaphiiewicza pozwą 

ieszcze na dniu 19 Aprila za pokazaniem 
listu ikmści upominalnego, iako у za l i 
stami po cztyry kroć za Trocewiczem 
do nas pisanemi, tak też y na drugim 
terminie iuż zotkładu naszego 21 Jun i i , 
iako у teraz na tym trzecim terminie 
28 Jun ia , gotowiśmy byli tę sprawę Tro-
cewiczową z Ostaphiiewiczem skończyć. 
C o iako się właśnie działo, ia woyl z col-
legami swemi y z urzędnikami bywsze-
mi na ten czas na ratuszu będącemi, na
radziwszy się z sobą, у czasu prawa, gdzie 
nam tego potrzeba będzie ukazowała u 
sądu ikmści stawszy, wszyści osobami 
swemi powinniśmy tę sprawę pod sumie
niem sprawiedliwie, a nie inaczey ze
znać; do którey tey deciziey y atesta-
ciey naszey, iako bez bytności pisarza у 
nie maiąc act przy sobie, tedyśmy sami 
zgodnie iednostaynie ręce swe podpisa
liśmy. Pisań w Kamieńcu, roku tysiąc 
sześćset czterdziestego pierwszego m-ca 
Juni i dwudziestego ósmego dnia. U tego 
dekretu podpis rąk tymi słowy: Bohdan 
Stephanowicz—woyt Kamieniecki ręką; 
Fiedor Stephanowicz, woyt by wszy ręką; 
Fiedor Wonsowicz—woyt bywszy ręką 
swą, Marcin Zagurski—burmistrz by
wszy ręką swą; ustnie a oczewiście pro
szony od pana Hrehora Wors iczao pod
pis rąk iako pisać nieumieiętnego Marcin 
Bocewicz ręką własną; proszony o pod
pis ręki od pana Iwana Pankowicza, ia
ko pisać nieumieiętnego, Boris Czai^na-
kowicz—pisarz starey rady ręką swą. 
Który to takowy dekret u sądu mieskie-
go Kamienieckiego ku aktykowaniu po
dany у do xiag mieskich Brzeskich iest 
upisany. 

55* 



— 436 — 

1644 г. 

Взъ книги за 1642—1645 годы, стр. 460—463. 

130. Разслѣдованіѳ члеяовъ Брестскаго магистрата по дѣлу прихожанъ уніат-
ской церкви св. Троицы съ Мискою и Дацомъ Кулбидами. 

Вслѣдствіе жалобъ прихожанъ церкви св. Трои
цы на мѣщанъ Миску и Даца Кулбидовъ, Брест-
скій магистратъ отрядилъ изъ среды своей двухъ 
члеяовъ, которые производили въ разныхъ мѣ-

стахъ дознанія; оказалось, что Кулбиды произ
носили угрозы противъ ткача, выбивали стекла 
и производили другія безчинства. 

Die 10 mensis M a i i , anno Domini 
1644. 

Przed urzędem burmistrzowskim у ra
dzieckim w mieście króla iego mości Brze
skim, stanąwszy oblicznie sławetni pa
nowie Iwan Bielkiewicz — rayca y Adam 
Kozłowski — ławnik zeznali inquizitia 
w sprawie niżey mianowaney у ku zapi
saniu do xiąg miesckich Brzeskich na pi
śmie podali, która tak się w sobie ma: 

l a Iwan Bielkiewicz—rayca miasta Brze
skiego, będąc ia przydany z urzędu bur
mistrzowskiego, a ia Adam Kozłowski— 
ławnik także za przydaniem z urzędu 
lantwoytowąkiego, na instantią parafian 
Brzeskich do cerkwi ś. Tróycy przynale
żących, Romana Jakowowicza, Siemiona 
Kozłowicza, Demiana Illaszewicza— star
szych cerkwi świętey Troieckiey у Iwa
na Lasoty у innych wśzytkich do para-
fiey cerkwi świętey Tróycy przysłueha-
iących, za wywodzeniem chodziliśmy na 
inquizitia na ulicę Uhrynecką Brzeską, 
dowiaduiąc się o postępkach złych Miska 
y Daca Kułbidów, którzy różne przy
krości w mieście Brzeskim mieszczanom 
wyrządzaią. Iakoż naypierwiey przyszedł
szy do starey Krowczyney—mieszczanki 
Brzeskiey, którą wprzód boiaźnią Bożą 
napomniawszy, aby pod sumnieniem o 

Kułbidach, o uczynkach ich, powiedzia
ła , która pod sumnieniem zeznała, że 
słyszała z ust Miska у Daca Kułbidów, 
którzy niewinnie lżyli , sromocili у po-
chwałkę czynili na tkacza, grożąc zabi
ciem na śmierć у ogniem spalenia cho-
doby iego, toż у niewiestka młoda Mis-
kowa Krowczyna twierdziła, że o tym 
wszytkim, iako matka powiedziała у ona 
słyszała pochwałki od D a c a у Miska K u ł 
bidów na tkacza uczynione; także у Sta
nisław tkacz powiedział pod sumnieniem, 
iż na dom iego Dac у Misko Kułbidowie 
niewinnie nabiegaiąc przechwałkę czyni
l i , sromocili, grożąc nocną porą zabić. Y 
zamordować onego у Korniło Czupriko-
wiec zeznał pod sumnieniem, że słyszał 

Į srogie pochwałki od Daca у Miska Ku ł 
bidów na Stanisława Tkacza uczynione, 
pochwalaiąc się ogniem spalić. K l im pi
wo warz uskarżał się: D a c у Misko Ku ł -
bidy u okna kamieńmi tłukli у mało dzie
cięcia iego nie zabili у nocną porą zabić 
zamordować Kl ima , przechwałkę czynili . 
Woszczyńskiey syn Panas Olichwiero-
wicz powiedział у przyznał przed nami, 
że on słyszał, gdy D a c у Misko Kułbi
dowie na Stanisława Tkacza y na Kl ima 
piwowarze pochwałkę czynil i , grożąc za
bić, zmordować. Łukasz Boiarczy syn, 
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zeznał pod sumnieniem, że słyszał na 
Tkacza y na K l ima , gdy D a c у Misko 
Kułbidy pochwałkę na zdrowie czynil i , 
grożąc nocną dobą zabić. Iwan Snitka 
z żoną .zeznali, że słyszeli, iż Misko у 
D a c Kułbidy Siemiona Kozłowicza lżyl i , 
sromocili, nieuczciwego łoża synem na
zywali , mówiąc, że Kozłowicz będzie w 
katowskich rękach. Jośko Kopet z żoną 
obie o sobie zeznali też słowa, co Snit
ka Iwan zeznał, iakoż у sam Siemion 
Kozłowicz uskarżał się przed nami, że 
Misko y Dac Kułbidy na niego oczewi
ście p och wałki uczynili pod domem iego, 
idąc zwiezienia od pana lantwoyta, po-
wiadaiąc у grożąc, że siedzisz Siemienie 
w białey izbie teraz, ale nie zadługo cha
łupa twoia obróci się w biały popiół, a 
nie tylko twoia izba, ale у cerkiew Troy-

ca, tak iako Woskrzesieńska w popiół 
się obróci y iako tatarska kłunia dymem 

j w zgórę póydzie. O którey takowey poch-
! wałce słysząc panowie parafianie cerkwi 
I świętey Tróyey na Daca у Miska Kułbidów 
protestowali s ię , a nie będąc bezpieczni 
zdrowia, chodoby у maiętności swych у 
cerkiewnych, świadczyli się y.protesto
wali. Którą inquizitia uczyniwszy, cośmy 

j słyszeli, to wszytko porządnie spisaw-
j szy do urzędu wnów podaiemy za pie-
; częćmi y z podpisami rąk naszych. P i -
! san w Brześciu, roku miesiąca у dnia 
j wysz pisanego. U tey inquizitii podpis 
| rąk temi słowy: Иванъ Бѣлковичъ ру
кою райца; Adam Kozłowsky— ławnik 
ręką swą. Która inquizycya dla czasu 
przyszłego, iest do xiąg miesckich Brze
skich zapisana. 

1644 r. 
ИЗЪ КНИГИ за 1642—1645 г. стр. 546—554. 

131. Опрѳдѣдѳніѳ Брестскаго магистрата но дѣлу между священникомъ Брест
ской Спасской церкви Стефаномъ Концѳвичѳмъ и мѣщаниномъ Брѳстскимъ 

Тихономъ Нѳкратовичѳмъ. 

Священникъ Брестской Спасской церкви Сте
Фанъ Концевичъ внесъ въ магистратъ жалобу 
на мѣщанина Тихона Некратовича, будто онъ 
неправильно завладѣдъ церковного сѣножатыо. 
При разслѣдованіи дѣда оказалось, что свя
щенникъ нѳ имѣетъ никакихъ документовъ 
въ доказательство своихъ правъ, & Некра-

товичъ подтвердилъ законность своего владѣ-
нія, какъ документами, такъ и посвидѣтель-
ствованіемъ лицъ достойныхъ вѣры. Магис
тратъ присудидъ землю отвѣтчику; но священ
никъ подалъ апелляцію къ королю. Въ дѣлѣ 
этомъ приводятся разный привилегіи королей 
вообще на земли Спасской церкви. 

Die tertia mensis Augus t i i , anno D o 
mini 1644. 

N a urzędzie burmistrzowskim у radziec
kim w mieście króla iego mości Brzesc
k im, na zwykłym miescu sądowym w ra
tuszu przed nami Janem Kurianowiczem, 

Jaroszem Soroką — burmistrzami, Marci
nem Kaczyńsk im, Łukaszem Pomarzań-
sk im, Foltinem Ryz le rem, Wasi l im So 
roką, Iwanem Bielkiewiczem—raycami, 
gdy sprawa przypadła ku sądzeniu wie
lebnego oyca Stephana Końce wicza—prez-
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bitera cerkwi Brzeskiey założenia Prze
mienienia Pańskiego, a po russku zało
żenia świętego. Spassa, z Tichonem N e -
kratowiczem — mieszczaninem Brzeskim, 
tedy obiedwie stronie oczewiście u sądu 
stanowili się i moc umocowanym swym, 
ociec prezbiter Spasky — panu Mikołaiowi 
Skołdyckiemu, a Tichon Nekratowicz — 
panu Kazimierzowi Brzeznickiemu ku mó
wieniu prawnemu zlecili. Za tym umo
cowany strony powodowey pan Mikołay 
Skołdycky, dowiódłszy pozwu przez słu
gę urzędowego Krzysztopha Gromadz
kiego słusznie podanego, żałował na po
mienionego TiehonaNekratowicza, yż on 
nie wiedzieć iakim prawem у od kogo 
sianożęć, z dawnych wieków cerkwi świę
tego Spasa należącą, dzierży у wszela
kich pożytków zażywa , czego dowodząc 
pokładał testament priwatny Maryi H u -
cowey nadania połowicy Ostrowia siano
żęci pod Murawcem do cerkwi świętego 
Spasa Brzesckiey. Pisań w Wi ln ie msca 
J u l a siódmego dnia, indiktą piętnaste
go *) , bez żadnego podpisu, tylko z pie
częcią przyciśniona. Przytym pokładał 
listów cztyry i . k . mci , pana naszego mi
łościwego , świętey pamięci Zygmunta, 
z łaski Bożey króla polskiego у wielkiego 
xiążęcia Litewskiego, Prusskiego, Żmudz-
kiego у innych, za napisaniem у czoło-
biciem od niegdy dawno zeszłych bur
mistrzów, radziec у wśzytkich mieszczan 
Brzesck i ch , którzy wnosili proźbę s w ą 
do i . k . krółewskiey m c i , pana naszego 
miłościwego, za prezbiterem cerkwi świę
tego Spasa za Muchawcem, na ymie oy-
cem Hrehorym, który to ociec Hrehory 
przekopał ziemicę cerkiewną, tey cerkwi 
należącą,—przez łąkę у rzekę Bug tym 
przekopem puści ł , gdzie pierwiey rzeka 
B u g szła y tam w tym Bużyszczu ie-

I ziorko siało, y to ieziorko y z zatokami 
świętey pamięci Alexander król iego 
mość, pan nasz miłościwy, tey cerkwi 
Bożey świętego Spasa dał, tak daleko у 
szeroko, iako się ta ziemica cerkiewna 
zdawna podle Buga leży w wierzchu у 
w nizie, którą tę ziemicę у ieziorko Bu-
żyszcze y z Zawoniami, s toniami y z ot-
mieli cerkwi świętego Spasa listem przy-
wileiem swym utwierdzili na w rieczne 
czasy przeszłemu oycu Hrehoremu y po 
nim będącym. Ten list i . k. mci pisany 
w Toruniu Septembra 29 dnia , indicta 
dziewiątego *) . A na dalszy dowód po
kładał list świętey pamięci tegoż Zygmun
ta króla iego m c i , pana naszego miło
ściwego, pisany w te s łowa, z pisma 
russkiego na polskie przetłumaczony: 

Zygmunt, z Bożey łaski król polski etc. 
Marszałku naszemu, staroście Brzesckie-
mu y Lidzkiemu, panu Jur iu Iwanowi-
czu Ill iniczu у innym starostom Brześc
kim, kto y na potym od nas będzie Brześć 
trzymał. B i ł nam czołem pop świętego 
Spasa z Brześc ia , na ymie Hrehory, у 
powiedział przed nami, że on ma ziemi
cę cerkiewną podle Buga y na tey zie-
micy przekopał rów przez ł ąkę , у iuż 
tym rowem przez cerkiewną ziemicę na 
łąkę Bug ydzie, у którędy ten Bug szedł, 
tedy w tym Bużyszczu trzy tońki stali 
się, iedna w wierzchu rowa, a druga po
dle rowa , a trzecia w mogiłce , które 
tońki brat nasz szczęśliwey pamięci A l e 
xander król iego mość dał do tey cerkwi 
Bożey świętemu Spasowi, na wyżywienie 
popom na wieczność. Y na to list brata 
naszego przed nami pokazywał у bił nam 
czołem, abychmy onemu na to dali nasz 
list у potwierdzili to listem naszym do 
tey cerkwi Bożey na wieczność. Y my 
wysłuchawszy z tego listu brata nasze-

*) То есть 1632 года. ' *) т - •• 1 5 0 6 ">«»• 
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go, z łaski naszey nadali onemu ten list 
nasz у potwierdzamy te tońki tym na
szym listem wiecznie świętey cerkwi Bo
żey—świętemu Spasu, podług listu brata 
naszego: niechay ten pop Hrehory y po 
nim będące popy, które w tey cerkwi 
Bożey będą służyć, te tońki ku tey cer
kwi Bożey trzymać tak długo у szero
ko , iako zdawna cerkiewna ziemica te Į 
Bużyszcze obięła na górę у w niz Buga j 
у pożywienie z tego maią, a za nas Bo į 
ga proszą, a ty by w to niė wstępował 
у rybakom naszym Brzesckim nie kazał j 
wstępować się. Pisań w Brześciu. Janua-
ryii dziewiątego, indicta czwartego *)• Ten 
lest i . k. mci bez żadnego podpisu, tylko 
z pieczęcią przyciśniona pokładany 
był. Trzeci list tegoż Zygmunta króla 
iego mośc i , pana naszego miłościwego, 
popowi Spaskiemu Michayłowi nadany 
na też sianożęć у trzy tońki pokładał, 
pisany w Toruniu, Januarii dwudziestego 
ósmego dnia, indicta ósmego **) , z pie
częcią y z podpisem ręki i .k . mci, w te sło
wa podpisaney: Sigismundus rex; także у 
podpis ręki pisarza i . k. mci tymi słowy: 
Kopot pisarz. Przytym у czwarty list i . k. 
mci Zygmunta pierwszego, pisany do sta
rosty Brzesckiego, marszałka у dzierżaw
cy Wilkieyskiego у Ostryńskiego, pana 
Alexandra Iwanowicza Chodkiewicza na 
dowód pokładał , w którym liście i . k. 
mci opisuie, iż za prośbą prezbitera cer
kwi świętego Spasa Afanasa , yż onemu 
mieszczanin Brzescky Onufry w ewanie-
lii cerkiewney opisał y ziemicę nadał, 
z polmi y z sianożęciami, y z drzewem 
bartnym, 'y % ostrowem Hruszewcem у 
granicę tego ostrowia Gruszowca ozna
czył w teyże iewanielii russkiey od Ter
no we у łąki po dolinę po Orłowo gniaz
do к długiemu iezioru cerkiewnemu świę-

*) То есть въ 1516 году. 
•**) Т о есть i520 года. 

tego Spasa. A yż niektóre panowie bo-
iare , dworzanie, także у mieszczanie 
wiele ziemi, sianożęci у drzewa bartne
go u pierwszych popów cerkiewnych po-
kupili , a insi swowolnie zabrali , tedy 
iego królewska mość staroście Brzesckie-
mu roskazywać raczy, aby od wszela
kich krzywd Afanasa , popa Spaskiego, 
bronił у sianożęci cerkiewnych zabierać 
у przedawać nie dopuszczał. Da ta tego 
listu w Wiln ie , roku Pańskiego tysiąc 
pięćset dwudziestego dziewiątego, mca 
Jun i i dziewiątego dnia, indicta wtorego. 

A pokazawszy takowe iasne dowody 
listami у przywileiami i . k. m c i , pana 
naszego miłościwego, przeszłym popom 
Spaskim nadane у confirmowane, teraz-
nieyszy successor, wielebny ociec Ste-
phan Koncewicz—prezbiter cerkwi Spa-
skiey, przysądzenia tey ł ąk i , także ie-
ziorek trzech, nazwanych uroczyszczami 
wysz mianowanemi, z zatokami, z tonia-
mi y z łowieniem r y b , także z używa
niem sianożęci domawiał się. 

A strona pozwana Tichon Nekratowicz, 
przez plenipotenta swego pana Kazimie
rza Borznickiego, czyniąc odkaź na ża
łobę , powiedział, iż co wielebny ociec 
Stephan Koncewicz — prezbiter cerkwi 
Spaskiey Brzesckiey, pozywa Tichona Ne-
kratowicza o sianożęć iego dziedziczną, 
własną, za miastem Brzesckim, podprzy-
sądem prawa magdeburskiego za Bugiem 
leżącą, pod Murawcem,ob miedze sianożęci 
popa Spaskiego, a z drugą stroną ob mie
dzę sianożęci Petoszyńskiey, czołem do* 
Murawca, a tyłem do Bugu, iakoby miała 
bydź cerkiewną, do cerkwi świętego Spasa 
przynależącą, tedy tego żadnym sposo
bem dokazać nie może, niewinnie у nie
należnie turbuie, abowiem* ta sianożęć 
nigdy do cerkwi Spaskiey nie należała у 
nie należy, gdyż tę sianożęć nieboszczy
ka Konacha Abramowicza, ociec iego," 
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nieboszczyk Nekrat Chodorowicz wieczno- į 
ścią nabywszy, przez lat dwadzieścia у | 
trzy w posessyi maiąc, spokoynie trzy- j 
mał у używał , która sianożęć po śmierci 
iego oyca Nekrata successionaliter na 
Tichona Nekratowicza iure haerediiario 
spadła. A maiąc z fundamentu prawo 
oycowi iego . wiecznością służące y na 

. urzędzie burmistrzowskim Brześckim przy
znane, pokładał kupno wieczyste od K o -
nacha Abramowicza l ist , zapis słuszny 
у prawny, pod datą roku tysiąc sześćset 

• dwudziestego wtórego, miesiąca Juni i 
dwudziestego dziewiątego na sianożęć 
Abramowiczowską, z którey antecessoro-
wie iego у nieboszczyk ociec iego Nekrat 
Chodorowicz, pobory do skarbu i . k . mci, 
pana naszego miłościwego, у wszelaką 
powinność miescką pełnili , у teraźniey-
szy pozwany Tichon Nekratowicz we 
wszelakich ciężarach miesckich, podług 
zastanowienia oyca iego dosyć czyni. 
Zaczym strona pozwana przy pokazanym 
prawie wiecznością przez oyca iego T i 
chona kupnym domawiała s i ę , aby ta 
sianożęć, o którą oyciee Spasky niewin
nie turbuie, Tichonowi Nekratowiczowi 
przysądzona była. A co ociec prezbiter 
cerkwi Spaskiey listy, przywileia i . k. 
m c i , pana naszego miłościwego, poka-
zuie, tedy toinie na tą sianożęć Abra
mowiczowską należą , ale na drugą sia-
nożąć Onofriiewską cerkiewną, którą 

<. sianożęć oycowie prezbiterowie cerkwi 
Spaskiey z dawnych czasów trzymali у 
teraźnieyszy ociec Spasky Stephan K o n 
cewicz pomienioną sianożęć Onufriiew-
ską, Ostrów ze trzema toniami, trzyma • 
у używa, podług granic w prawach iego 
opisanych, ob miedzę teyże sianożęci le
żącą , przy którey sianożęci cerkiewney 
y onemu Tichonowi ociec Spasky prawem 
wieczystym sianożęć nabytą, przyłącza-
iąc niesłusznie do cerkiewney sianożęci 

odeymować chce ku wielkiey krzywdzie 
у szkodzie. Jakoż na dalszy dowód obie
dwie stronie żądali, aby urząd na te sia
nożęci wyszedłszy różnice gruntów sia-
nożętnych, także у przekopania Bużysz-
cza oglądali у granice uznali. Y gdy my 
urząd na pomienione sianożęci wyszli , 
tedy naypierwiey ociec Spassky sianożęć 
cerkiewną,' którą w possessyi swey trzy
ma, granice tey sianożęci okazywał, po
cząwszy od Tarno we у łąki po dolinę, po 
Orłowe gniazdo ko długiemu iezioru cer
kiewnemu, przy którey sianożęci у dru
gą sianożęć Abramowiczowską mianował 
bydź do teyże sianożęci cerkiewney na
leżącą, na którą drugą sianożęć prawa 
żadnego nie okazał у w possessyi nigdy 
nie trzymał. Lecz strona pozwana Tichon 
Nekratowicz dawał sprawę, że ociec Spa
sky podług praw swych inszą sianożęć 
cerkiewną, w starych granicach będącą, 
trzyma, a tę sianożęć drugą w osobli
wym ocerklowaniu okazywał, z iedney 
strony od sianożęci cerkwi Spaskiey wierz
bami zasadzoną, z drugiey strony do 
rzeki Buga aż do sianożęci Petoszyń-
skiey, kończy się do rowu; na dowód 
stawił ludzi starych, postronnych, z Mu
rawę a, mianowicie Siemiona Steciewicza, 
drugiego Hrica Stephanowicza, trzeciego 
Hrica Jośkowicza, a czwartego Hrica 
Hucewicza, którzy pod sumnieniem na 
tych sianożęciach przed nami urzędem 
przy obecności oyca Spaskiego zeznali, 
iż granica sianożęci cerkwi Spaskiey koń
czy się po sianożęć Konacha Abramowi
cza y ta sianożęć, o którą prza idzie, nie 
do cerkwi Spaskiey, ale Tichonowi Ne
kratowiczowi należy. 

M y urząd w sprawie wielebnego oyca 
Stephana Koncewicza— prezbitera cerkwi 
Spaskiey Brzeskiey, z Tichonem Nekra
to wiczem— mieszczaninem Brzeskim, wy
słuchawszy controversy! obudwu stron, 
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ponieważ ociec Spasky tylko na iedną wiczowska nigdy cerkiewną nie byla у 
sianożęć Hucewską у Onufriiewską na j sianożęć cerkiewna kończy się o siano-
Ostrów ziemicy sianożętney, pod Muraw- żęć iego Abramowiczowską у onemu po 
cem leżące у, у trzech toniey z wolnym oycu iego Nekracie dziedzictwem należy, 
łowieniem ryb prawa listy i . k. mości, a po przysiędze Tichonowi Nekratowiczo-
pana naszego miłościwego, pokazywał,! wi sianożęć Abramowiczowską przysą-
które pro sacrosancto zachowawszy przyidzamy wiecznie. A ociec prezbiter Spa-
posessyi tego Ostrowia oyca Spaskiego у ! sky, cum toto causae effectu, do sądu 
successorów iego zostawuiemy; a iż na . i. k. mści, pana naszego miłościwego, 
drugą sianożęć Konacha Abramowicza 1 assesorskiego apellował. Urząd apellacyi 
prezbiter Spasky żadnego prawa ani świa- ' dopuścił у termin obiema stronom przed 
dectwa nie okazał, tylko gołymi słowy: sądem i. k . mści, gdzie i . k. mość szczę-
mianował, a strona pozwana Tichon list śliwie dworem swym bydź będzie raczył, 
zapis urzędowy na urzędzie burmistrzów- \ ieśli w Koronie polskiey za ośm, a ieśli 
skim Brzeskim przyznany y possessią w wielkim xieztwie Litewskim— za nie
słuszną kupna tey sianożęci oyca swego, dziel cztyry, od daty tego dekretu po 
Nekrata, pod datą roku tysiąc sześćset! otworzeniu limitacyi w roku teraźniey-
dwudziestego wtorego, miesiąca Junii dwu- j szym tysiąc sześćset czterdziestym czwar-
dziestego dziewiątego dnia okazał у gra- i tym stanowić się naznaczył, a strony 
nice ludźmi staremi, postronnemi, wiary {tak powodowa, iako у pozwana iedna na 
godnemi, świadectwem dowiódł, z tych j drugą o szkody po złotych pięciuset pro-
miar przy liście zapisie urzędowym у | testowali się, a w tym czasie siana zło-

przy posessyi, także у przy świadectwie 
ludzi postronnych na dalszy dowód naka-
zuiemy Tichonowi Nekratowiczowi przy
siąc na tym, iako ta sianożęć Abramo-

żonego w stogu z sianożęci brać nie ma
ią, aż do rosprawy za apellatią. C o iest 
do xiąg mieskich Brzeskich zapisano. 

1644 r. 
Изъ ковш за 1642—1645 г. етр. 611—644. 

132. Арендная запись на лавку к другіѳ городскіе доходы въ городѣ Брѳстѣ 
жидамъ Брестскимъ. 

Брестскій магистратъ, нуждаясь въ деньгахъ рѣзничное и другія мыта, срокомъ на одинъ годъ. 
на подъеиъ королевскому дворянину и Датскому Въ ечетъ этой суммы магистратъ ввшлѣ 100 
послу, отдалъ за 500 зл. въ арендное содержаніе зл., остальные же 400 будетъ брать по * ѣ р * 
Брестскимъ жидамъ городскіѳ доходы, какъ то: надобности, 
сѣнную буду, ыѣрноѳ , солодовенное , мостовое, Į 

Die 29 mensis Octobris, anno D n i 1644. kiego, czynimy wiadomo tym naszym 
My burmistrze у rayce miasta Brzesc- arendownym listem zapisem każdemu, ko-

56 



mu by o tem wiedzieć należało, iż będąc 
my pilnie potrzebni summy pieniędzy na 
podięcie dworzanina i . k. mci, pana na
szego miłościwego, iego mci pana- K u c -
borskiego, także na podięcie posła D u ń -
sltiego, który iechał do króla iego mci у 
na inne potrzeby miesckie różne, a nie 
mogąc zkąd pieniędzy nabyć, arendowa-
liśmy przed czasem na rok, da Pan Bóg 
przyszły 1645, budę sienną, pomierne od 
wszelakiego różnego zboża, także stołko-
we, słodowe, do tego myto brukowe, mo
stowe , iatki rzeźnicze у dochody od każ
dego rogatego bydła bitego, po groszu 
litewskiemu, od drobnego po trzy pienią
dze , łoiowszczyzny od rzezników brać 
w rok po złotemu iednemu od połca sło
niny у od sadła po groszu litewskim у 
wszelakie dochody, według dawnego zwy-

czaiu na ratusz Brzescky przynależące, 
opatrznym Szmerkowi Jakubowiczowi у 
Mowszy Jozwowiczowi i Izraelowi żydom 
Brzesckim na rok cały za 500 złotych 
polskich. Rok zaczyna się tey arendzie 
od Srodopościa roku 1645, a kończyć się 
ma w roku, da Pan Bóg, przyszłym 1646, 
także o Środopościu; którą arendę pomie
nieni żydzi, małżonki у dzierżące od nich 
spokoynie dotrzymać maią przez żadney 
przeszkody. Takoż na tę arendę na przy
szły rok gotowych pieniędzy ad rationem 
wzięliśmy złotych sto, a złotych cztyry-
sta, według potrzeby miesckiey, przyszłym 
panom burmistrzom у nam, raycom, od
dawać maią у kwity od nas brać maią. 
Do którey arendy ręce swe podpisaliśmy 
у pieczęć przycisnęli. Pisań w Brześciu 
dnia 29 Octobra, anno Domini 1644. 

1644 r. 
Изъ книги за 1642—1645 г. стр. 197—201. 

133. Опредѣленіѳ короля Владислава I V по дѣлу между Брестскимъ магистра-
томъ и мѣщаниномъ лавникомъ Станиславом^ Ясицкимъ. 

Всдѣдствіе жадобы Брестскаго магистрата на 
мѣщанина Ясицкаго, что онъ самовластно завла-
дѣдъ достоинствомъ лавника и, пользуясь покро-
вительствомъ войта, производитъ разныя оби
ды мѣщанаиъ—однихъ избиваетъ, у другихъ уби-

Władys ław I V , z łaski Bożey, król pol
s k i , etc. Oznaymuiemy tym listem na
szym wszem wobec у każdemu zosobna, 
komu by o tym wiedzieć należało, iż za-
pozwany był do nas у sądu naszego po
zwem mandatem naszym sławetny Sta
nisław Jas ick i — mieszczanin Brzeski , z 
sprawy niżey opisaney, na instantią у 
prawne popieranie sławetnego magistra-

ваетъ дѣтей, король, по выслушаніи обѣихъ тя
жущихся сторонъ, постановляетъ: послать въ 
городъ Брестъ двухъ своихъ секретарей ксен-
дзовъ для разслѣдованія этого дѣла на мѣстѣ 
въ присутствіи магистрата и общества мѣщанъ. 

tu Brzeskiego, о to, iż on pozwany bę
dąc nowo przybyłym do miasta, nie uczy-

I niwszy żadney przysługi miastu, bez 
! electiey rzeczy-pospolitey miasta Brze
skiego, ważył się, nie wiedzieć iakim 
prawem, na urząd mieyski ławniczy na
stąpić, przysięgę, nie wiedzieć gdzie , a 
nie w ratuszu, wykonywać, na którym 
urzędzie nie zachowując się podług praw 



y przywileiów naszych, nie chcąc się w 
różnych krzywdach mieyskich przed ma
gistratem sprawować, list od urodzonego 
woyta Brzeskiego wyprawiwszy, sługą 
się mieniąc, mieszczan naszych mieyskich 
oskarżał, na dekretą mandaty nasze, tak
że na de kreta magistratu Brzeskiego na
stępował, praw у wolności mieyskich 
nic przestrzegał, iakoż za przyczyną one
go у lantwoyta Brzeskiego woyt tamecz
ny, nie dbaiąc nic na zarękę, w.dekre
cie naszym opisaną у mieszczan naszych 
bezpieczeństwem zdrowia obwarowanych, 
roskazał w domu onego pozwanego, na 
sądach siedząc, nielitościwie zbić, zmor
dować у on sam pozwany osobą swą 
mieszczanina naszego na imie Jana Zda
nowicza, naszedłszy wr dom, iego małżon
kę zbił , zmordował; drugiemu miesz
czaninowi Oleszkowi Rymarowiczowi bro
dę -wytargać у onego zdespectować wa
żył się, a nadto dziecię mieszczaninowi 
naszemu Mikołaiowi Kaczyczowi zabił у 
onego w więzieniu trzymał, na dom ie
go nachodził; do tego pochwałki na ro
żne mieszczany, a osobliwie na J a n a K a 
czyńskiego, na zdrowie iego przegrożki 
czyni ł , nic na list zapis na urzędzie 
micyskim Brzeskim małżonce swey przy
znany nie dbaiąc, cassatii iakiey się na 
pomieuionym Kaczyńsk im, strasząc za
biciem na śmierć, wymagał, Bazylemu 
Rapowiczowi — pisarzowi radzieckiemu 
miasta naszego Brzeskiego, wydawać in-
tromissyi na Kotelnią potomkom niebosz
czyka Aragoniego zabronił у zaręczył, 
nie dbaiąc nic na rozłączenie sądów, de
kretem naszym у wielkierzem Wileńskim 
uspokoionych у wiele innych oppressyi 
mieszczanom naszym w nadziei łaski 
woytowskiey podziałał. J ako to szerzę у 
w pozwie mandacie naszym opisano у do
łożono iest. N a roku tedy dzisieyszym, 
z tego pozwu mandatu naszego przypa-

daiącym у dotąd się kończącym, gdy-
strony pomienione powodowa przez szla
chetnego Józefa Piotrowicza, pozwana 
zaś sławetny Stanisław Jas icki , oczywi
ście у przez szlachetnego Stanisława Skur-
czyńskiego, umocowanych swoich,-w są
dzie naszym stanęły у tego terminu pil
nowały. Zaczym umocowany powodowey. 
strony skargę swą z pomienionego pozwu 
mandatu naszego przeciw pozwanemu 
przekładał; przeciwnym zaś sposobem 
pozwany, ponieważ iako priwatny miesz
czanin, pominąwszy primae instantiae sub-
sellium, prosto za dworem naszym iest 
zapozwany, forum w sądzie naszym ex-
cipował. My król, przez pany rady у 
urzędniki nasze, na sądy zadworne ases-
sorskie wysadzone, controversy! stron po-
mienionych wysłuchawszy y .onc dobrze 
zrozumiawszy, ponieważ sprawa teraz-
nieysza nie o privatną iniurię , ale de 
modo electionis, iakim prawem pozwany 
na urząd ławniczy obrany iest, toczy się 
do tego, iż magistrat trzymaiąc na sobie 
partes actoris w sprawie swoiey pro iu-
dicio competenti nie mógłby censeri, prze
to foro competenti adinvento stronie po-
zwaney daley in. causa procedere naka
zaliśmy. In procedendo tedy umocowa
ny pozwaney strony naprzód, co się tknie 
cloctiey na ławnikowstwo, tedy iż legi
time za zgodą у spólnym zezwoleniem 
magistratu у com muni tatis miasta Brze
ścia obrany iest у że iurament na ten 
urząd ławniczy bez żadney na tenczas 
contradictiey wykonał , inferował; co się 
zaś dotyczę iakoby dziecię Mikołaiowi 
Kaczyczowi — mieszczaninowi Brzeskie
mu zabić miał, tedy citra ullam agni-
tionem facti, ponieważ ta obiectio delicti 
w mieście Brzeskim f a c t a , praetenditur 
remissyi w tym punkcie ad primae insta-
tiae subsellium, kędy niewinność swoię 
oświadczyć у wywieść powinien będzie 

56* 
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affectował. C o się zaś tknie innych stro-1 
ny powodowey punctów, w pozwie mia
nowanych, tych absolute negował. M y 
król przez też pany rady y urzędniki 
nasze controversyi stron pomienionych 
wysłuchawszy у one dobrze zrozumiaw
szy, ponieważ pozwany Stanisław Jas ic -
ki legitime się za ławnika obranym bydź 
mianuie, czemu iednak magistrat Brze
ski nie przyznawaiąc, aby na takowe obra
nie na ławnikowstwo pozwanego consens 
tak onego magistratu, iako y communi-
tatis (co krom samych tylko ławników, 
a urodzonego podkomorzego у woyta Brze
skiego) miał nastąpić, contradicuie, prze
to tak strony takowey electiey, iako у 
innych contentów w pozwie mianowa
nych, do których się pozwany nie przy-
znawa, wyiąwszy obiectią strony zabicia 
dziecięcia iednego mieszczanina Brzeskie
go , pozwanemu zadaną, który punct ad 
primae instantiae subsellium, to iest, do 
urzędu radzieckiego у sądu ławniczego 
Brzeskiego, tanquam ad locum delicti pro 
cognitione et decisione odsyłamy, żadney 
cognitiey y decisiey naszey na ten czas 
nie uczyniwszy у owszem one in suspen
so zostawiwszy, na sprawę tę pewnych 
inquisitorow naszych zesłać у deputować 
umyśliliśmy, iakoż zsyłamy y deputuie-
my wielebnych xiedza Jerzego Niewia
rowskiego у xiedza Krzysztofa Przecław-
skiego—sekretarzów naszych, którzy na 
dzień trzydziesty miesiąca Decembra w 
roku teraznieyszym tysiąc sześćset czter-, 
dziestym czwartym blisko przypadaiący, 
iako na rok zawity do miasta naszego 
Brześcia ziechać у stronom pomienionym 
stanowić się przed sobą roskazać maią 
y tam: naprzód strony electiey, weyrzaw-
szy w prawa, przywileia y dekretą, tak 
relacyine, iako у sądu naszego assessor-
skiego, iakim porządkiem electia na ław
nikowstwo odprawować się zwykła, przy-

I zwawszy ku temu osób urzędowych z ma-
I gistratu у ex communitate miasta Brze

ścia, którzy do takowey electiey należeć 
zwykli , tak ex circumstantiis przywile

iów у dekretów naszych , iako у exdepo-
sitionibus testimoniorum praevio super 
eiusmodi depositionibus ipsorum iuramen-
to corporali inquirowali у investigowali, 
ieżeli ten Stanisław Jasicki rite atque 
legitime, podług praw у przywileiów, 
miastu Brześciu na electią urzędników 
mieyskich nadanych, za ławnika obra
nym iest, tudziesz у o t y m , ieżeli ten 
pozwany Jas icki takowe subordinatie na 
zniewagi у zdrowie ich у inne despecty, 
w pozwie mandacie naszym in vim pro
position's, od strony powodowey poda
nym, specyfikowTane, onym actorom, al
bo któremukolwiek z nich' czynił у wy
rządzał. C o tak z produkowanych przy
wileiów, munimentów у dowodów, albo 
świadectw od oboiey strony indukowa
nych na każdy punct, iako naylepiey 

Į wyrozumiawszy y deposicie każdego świad
ka (seorsive onych examinuiac) wysłu

c h a w s z y , abyście to porządnie spisali у 
takowy act inquisitiey swey connotowaw-
szy, przy ty m de actu et data wszytkie 
literatoria documenta oboiey strony, do 
sprawy tey należące, do nas у sądu na
szego, nie uczyniwszy w tey mierze żadne
go rozsądku swego pro cognitione finali, 
in occluso rotulo zapieczętowawszy, ode
słali; nieprzybycie iednak iedney osoby 
na ten termin z pomienionych inquisito
row naszych nic to actorowi inquisitor-
skiemu szkodzić у denegować niema, ale 
ten, który przybędzie takową inquisitia 
odprawować у kończyć ma. Po którey 
inquisitiey odprawieniu у dokończeniu te
dy znowu stronom obiema termin ku 
przysłuchaniu się dalszemu w tey spra
wie dekretowi naszemu za niedziel dwie 
bez żadnych przypozwów naznaczamy у 
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conserwuiemy zawity mocą ninieyszego 
dekretu naszego. N a co dla lepszey wia
ry, pieczęć naszą wielkiego xiestwa L i 
tewskiego przycisnąć roskazaliśmy. Dan 
w Warszawie , we czwartek nazaiutrz po 
święcie ś. Andrzeia apostoła, roku Pań

skiego tysiąc sześćsetcztyrdziestego czwar
tego, panowania królestw naszych pol
skiego у szwedzkiego dwunastego roku. 
Albrycht Stanisław Radziwił —• canclerŁ 
wielkiego xiestwa Litewskiego. C o iest 
do xiąg miesckich zapisano. 

1664 r. 
Изъ кинги за 1661—1676 г. стр. 309—310. 

13 4. Да рственная запись на сѣноакать Брестской православной церкви св. Пре
чистой и Симеона Столпника отъ мѣщанъ Луки и Настасьи Хавраевичѳи. 

Брестскіе мѣщане Хавраевичи, во исполнение 
завѣщанія своего отца, записываютъ православ-

Actum in civitate Brestensi magni du-
catus Li th . , die vigesima quarta mensis 
M a i , anno Domini 1664. 

N a urzędzie burmistrzowskim y ra-
dzieckim w mieście ikmści Breskim, przed 
nami Jędrzeiem Kąstanowiczem, Janem 
Hlebanowskim—burmistrzami, Romanem 
Matfieiewiczem, Grygierem Dziatkowi-
czem, Ostapem Marcinowiczem—raycami, 
na zwykłym mieyscu sądowym staną
wszy personaliler sławetny p. Fiedor 
Hłaholewicz у p. Łukasz Chawraiewicz 
wespół z pp. małżonkami swemi, ten za
pis do xiąg mieskich burmistrzowskich 
Brzeskich podali, w te słowa pisany. 

J a Łukasz Chawraiewicz y ia A n a -
stazya Chawraiowna Fedorowa Hłaholi-
czka, z przytomnością p. małżąka mego 
potomkowie pozostali p . Matfieia Cho-
wraia—mieszczanina Brzeskiego, czynic-
my iawno у dobrowolnie zeznawami tym 
listem naszym dobrowolnym zapisem, iż 
co pomieniony p. ociec nasz Matfiey Cha-
wray, zchodząc z tego świata, dla zba
wienia duszy swoiey, liegował na cer-

нымъ церквамъ св. Пречистой и св. Сииеона 
сѣножать, находящуюся на той сторонѣ Бужища. 

kwie prawosławne Brzeskie, to iest, na
rodzenie przeczystey Panny Boga Rodzi-
cy y s. Symeona Stołpnika połowicę sia
nożęci Warywodzinskiey, leżącey za mo-
nasterem Rożestwieńskim, na tamtey stro
nie Bużyszcza, pod gaiem samym P ło -
życkiego, wedle Darek, iako też у druga 
połowica teyże sianożęci legowana iest 
na też cerkwie pomienione od nieboszczy
ka p. Iwana Chawraia , stryia naszego; 
tedy my, teraz tey świątobliwey y pobo-
żney woli oyca swego niechcąc ni w czym 
naruszać, wiecznemi czasy tey połowicy 
sianożęci wstępuiemy у zrzekamy się, 
tak że ani my sami, ani potomstwo na
sze po nas nigdy się do tego odzywać, 
ani żadnego pretextu mieć nie będziemy; 
ale wielebni oycowie zakonnicy, przy 
tych cerkwiach zostaiące, iako iuż po 
śmierci niebożczyka rodzica naszego za
raz tey sianożęci zażywać poczęli, tak 
у teraz niechay zdrowi zażywaią y z oney 
korzystaią, także у sukcessorowie po nich, 
którzyby w prawosławii statecznie у w po
słuszeństwie zawsze metropolity prawo-
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sławnego kiiowskiego znaydowali się, tey 
sianożęci używać у pożytki z niey zbie
rać będą. A że • ta sianożęć od niebo
szczyka pana Iwana Bułyhi zastawnym 
się sposobem nieboszczyku p. oycu na
szemu у p. Iwanowi Chawraiowi stryio-
wi naszemu w pięciuset złotych dostała, 
którey summy ieszcze do tych czas nam 
ani p. oycu naszemu nie oddawano, tedy 
jeżeliby należna osoba do tego chciała tę 
sianożęć u oyców kupić у spełna wszy
stkie pięćset złotych polskich odłożyć, 
maią one pieniądze nie gdzie indziey, 
tylko na też cierkiew narodzenia prze
czystey Panny Boga Rodzicy y s. Symo-
na Stołpnika, z wiadomością bractwa cer
kiewnego Brzeskiego prawosławnego, być 
obrócone у zupełna na potrzeby domu 
Bożego oddane. Których się my у potom
stwo nasze odzywać y per successionem 
ich dochodzić nigdy nie będziemy. Owszem 
ieżeliby kto inszy miał o tę sianożęć, 
albo też o same pieniądze turbacye,krzyw
dy у przeszkody czynić, tedy my po
winni będziem u każdego prawa у sądu j 
stawać, bronić, zastępować у oswobadzać 
tyle, ile tego potrzeba ukaże, czyniąc to 
wszystko dla pomnożenia chwały Bożey 
у dla zbawienia duszy swoiey, także у 

į dla zmarłego niebożczyka rodzica nasze
go.- Prawa też na tę sianożęć tak od 
niebożczyka p. Iwana Bułyh i , iako у od 
p. oyca naszego у p. stryia poczynione, 
które teraz podczas inkursyi różnych nie
przyjaciół pogineli, ieśliby na potym się 
gdzie znaleźli, bona fide oddać to wszy
stko у wrócić przerzeczonym obiecuiemy. 
I n a tośmy dali ten nasz list, dobrowolny 
zapis z podpisem rąk przyjacielskich у 
z przyciśnieniem pieczęci ich. Działo się 
w Brześciu, roku Pańskiego tysiąc sześć
set sześćdziesiąt czwartego, miesiąca Ma
ia dwudziestego szóstego dnia. 

U tego listu zapisu dobrowolnego pod
pis rąk temi słowy: Ustnie proszony o 
podpis ręki do tego zapisu od.pana Ł u 
kasza Ohawraiowicza, Andrzey Konsta-
nowicz—burmistrz, iako pisać nieumie-
iącego; Ѳедоръ Глаголевичъ—райца Бе-
рестсйскій- рукою моею, именемъ яко 
злетидъ тежъ рукою до сего запису 
иодписуюся рукою властною; ustnie 
proszony do tego zapisu zobu stron o pod
pis ręki Roman Matfieiewicz—rayca mia
sta ikmści Brześcia. Który to list zapis 
dobrowolny do xiąg mieyskich Brzeskich 
wpisany. 

1665 r. 
Изъ книги за 1661—1676 г. стр. 391—392. 

135. Духовное завѣщаніе мѣщанки Брестской Уст инки Костюковичевой, кото
рымъ она записала домъ своему мужу и кораллы церкви св. Симеона 

Брестская мѣщанка Устинья Костюковичовая 
завѣщаетъ своему мужу домъ, доставшійся ей 
отъ перваго мужа, 30 московскихъ дснаовъ на 

шнуркѣ и 20 корадловъ на образъ въ церковь 
св. Симеона. 

Actum in civitate Brestensi magni du- ( N a urzędzie burmistrzowskim y radziec-
catus Li thvaniae , die vigesima septima' kim wmieście i. k. m. Brzesckim, przed 
mensis Februarii, anno Domini 1665. Į nami Jędrzeiem Kąstanowiczem у Janem 
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Hlebanowskim—burmistrzami, Romanem 
Matfieiewiczem, Fedorem Hłaholewiczem, 
Michałem Markiewiczem, GrygoremDziat-
kowiczem, na zwykłym mieyscu sądo
wym . stanowszy oblicznie sławetni pano- ! 
wie H a wryło. Roman owicz y Ostap Mar
cin owicz—raycy miasta i . k. m. Brześcia, 
zeznali testament ostatniey woli utściwey I 
Ustymki Manciukowny Fedorowny Kon
stanto we у Kostiukowiczowey—mieszczan
ki Brzeskiey, pod iuryzdyką magdebur
ską mieszkaiącey у ku zapisaniu do xiąg 
miesckich burmistrzowskich Brzesckich 
podali na piśmie, który to testament, wpi-
suiąc słowo do słowa, tak sic w sobie 
m a : 

W imie O y c a , у Syna у Ducha świę
tego, amen. J a Ustymka Manciukowna F e -
dorowna Konstantynowna Kostiukowiczo-
wa— mieszczanka Brzescką, czynię wia
domo tym moim ostatniey woli mey testa
mentem, iż ia, będąc na ciele chora, ale na 
umyśle dobrze zdrowa, z dobrym rozmy
słem takowe rozporządzenie po śmierci 
moiey mieć chcę: naprzód duszę moię w 
ręce miłosierdzia P . Boga у Twórcy swe
go oddaię, a ciało moie grzeszne ku po
grzebom, które ma bydź pacho wane w c e r 
k w i e Z a m u c h a w i e c k i e y ś w i ę t e g o 
S y m e o n a , według obrządku chrześciań-
skiego, przez małżonka mego Konstante-! 
go Kostiukowicza, imie moie aby w so
botni к było wpisane, na to zapisuię zło
tych pięć. Dom, z nieboszczykiem moim 
pierwszym postanowiony na gruncie ra-
tusznym, to iest, Antonem lwanowiczem, 

tedy ten dom ze wszytką ruchomością K o -
stiukowiczowi małżonkowi memu zapisu-, 
ię. Od ruchomości y domu tego in genere 
wszystkich przyiaciół, krewnych moich, 
a nawet oyca mego, w Lublinie będące
go, oddalam у przystępu do Kostiukowi
cza małżonka mego żadnemu nie zosta-
wuię. Dzięhow moskiewskich na sznur
ku zostaiących trzydzieści daię ; koralów 
dwadzieścia siedm ze dwoma krzyżykami 
srebrnemi na obraz nayświętszey Panny 
w cerkiew świętego Simeoną ostaiącego, 
leguię у zapisuię. Do którego testamentu 
ostateczney woli mey, prosiłam o podpis 
rąk pp. radziec, p. Ha w ryła Romanowi-
cza y Felicyana Czapowicza, których oraz 
prosiłam, aby ten testament podpisawszy 
przed urzędem burmistrzowskim zeznali 
у do xiag podali. Pisań w Brześciu, dnia 
dwudziestego siódmego Februaryi, 1665. 
U tego testamentu podpis rąk pp. radziec 
у pisarza, z urzędu przydanych, temi sło
wy: Таврило Романовичъ—райца, лро-
шоный одъ Устымки до того тестаменту 
о подпись руки; Остапъ Марцинковичъ, 
нропгоным о подписъ руки до того те
стаменту; oczewisto proszony od Ustymki 
Kostiukowiczowey, iako pisma nieumie-
iętney, do tego testamentu o podpis ręki, 
Fel icyan Kazimierz Rapowicz — pisarz 
miescki Brześcki. 

Który to testament oczewiście przez 
pp. radziec u sądu przyznany, iest do 
xiag wieczystych miesckich Brzesckich 
burmistrzowskich wpisany. 
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1669 г. 
ІЗЪ книга за 1661—1676 г. стр. 699—701. 

136. Дарственная запись на сѣножать Брестскимъ правоелавнымъ цѳрквамъ св. 
Симеона и Рождества пресвятой Богородицы отъ Брестскаго мѣщанина Николая 

Петровича Придуцкаго. 

Брестскііі мельникъ , мѣщанинъ , Прилуцкііі 
завѣщаетъ монастырю св. Симеона п церкви 
пресвятой Богородицы на Пескахъ свою наслѣдг 

стенную землю въ городѣ Бреств , состоящую 
изъ луга. 

Actum in civitate Brestensi m. d. Li th-
vaniae, die quinta mensis Februarii, anno 
Domini 1669. 

N a urzędzie woytowskim w mieście 
i . k. m. Brześckim, przede mną Romanem 
Matfieiewiczem—lantwoytem, od wielmoż
nego i. m. p. Ostafiana z Łohoyska Tysz
kiewicza— podkomorzyca у woyta dzie
dzicznego Brzeskiego będącym у wszyst
ką ławicą przyległy, na zwykłym miescu 
sądowym sta nowszy personaliter sławetny 
p. J a n Hlebanowski—burmistrz Brześcki 
у pan Gabryel Romanowicz—rayca, iaw
nie у dobrowolnie niżey mianowaną le-
gatię przyznali, że oni będąc w domu 
pana Mikołaia Piotrowicza Przyłuckiego— 
młynarza mieszczanina Brzeskiego, któ
ry iuż na śmiertelney leżąc pościeli , ie
dnak przy dobrey będąc pamięci у rozu
mie, takową przed niemi uczynił у podał 
niżey wyrażonym zakonnikom legatią, 

-prosząc przerzeczonych osób, aby tę lega
tią iego przyznawszy przed urzędem do 
xiąg woytowskich Brzeskich podali у wy
pisać k a z a l i , która legatia w te słowa 
pisana: 

J a Mikołay Piotrowicz Przyłucki—mły
narz у mieszczanin Brzeski , pospołu 
z żoną у dziatkami me mi, czynię wia
domo tym listem, moim zapisem, komu to 
o tem wiedzieć należało, iż my przez! 

zruinowanie nieprzyiacielskie tak mły
nów, iako у wszytkiey maiętności swo
iey utraciwszy, a ku temu у zdrowia 
swego przez długą chorobę pozbywszy, 
chcąc przynamniey iuż duszę swoią po
ratować у cokolwiek dobrego za nie uczy
nić, łąkę moię własną, od dziadów у pra
dziadów samemu należną у wieczysto w 
Brześciu, to iest, za miastem у za P i a 
skami, miedzy Bugiem leżącą, która aż 
do tychczas u mnie samego у przodków 
moich w spoko y ny m dzierżeniu zawsze 
byłą , teraz ia wielebnym oycom zakon
nikom przy cerkwiach Siemiona у Naro
dzenia Nayświętszey Panny, za Muchaw-
cem, w Brześciu mieszkaiącym, pospołu 
z żoną moią у dziatkami memi , za du
szę swoią daię, leguię у wiecznemi cza
sy zapisuię, cale się oney łąki, z żoną 
moią, dziatkami у wszytkiemi przyiacio-
łami swemi zrzekaiąc, a zakonników zaś 
przerzeczonych pilnie upraszam, aby oni 
za tę grzeszną duszę moię po śmierci 
Pana Boga prosili у ciało moie trybem 
chrześciańskim aby przy cerkwie Naro
dzenia Nayświętszey Panny pochowali. 
Zaczem się iuż nie upominaiąc u żony 
moiey za to dochodu sobie, y na to daię 
ten móy list, dobrowolny zapis, z podpi
sem rąk przyiaciół moich, przy tem bę
dących, niżey na podpisie mianowanych. 
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Działo się w Brześciu, w domu moim, 
roku Pańskiego tysiąc sześćset sześćdzie
siąt dziewiątego, mca Januarii dwudzie
stego dziewiątego dnia. U tego listu, za
pisu legacyinego, podpis rąk temi słowy: 
Ustnie proszony podpisuię się imieniem 
pana Hlebanowskiego— : burmistrza Brze
skiego, iako pisma nieumieiętnego, J a n 
Kuncewicz; устне прошоный до подпи

су отъ пана Миколая, яко писма неуліѣ-
етнаго, абыхъ ся именемъ его подпи
салъ Левко Халкевичъ , за очевистою 
прозьбою до подпису одъ сознаваючихъ 
особъ , Габріель Романовичъ — рамца. 
Który to list, zapis legacyiny, iest do 
ksiąg woytowskich Brzesckich wpisany 
у extraktem stronie potrzebuiącey wy
dany. 

1669 г. 

Изъ кпвтн за 1661—1676 годы, стр. 727—728. 

137. Вводъ въ владѣніѳ домомъ и плацомъ, въ городѣ Брестѣ базиліянъ Пѳтро-
павловскаго монастыря. 

Actum in civitate Brestensi magni du-
catus Li th . die decima mensis Aprilis 
anno Domini 1669. 

N a urzędzie woytowskim po abdycatiey 
ikmści w mieście Brześciu na zwykłym 
mieyscu sądowym personaliter stanąwszy 
sławetni panowie Mikołay Pawłowicz у 
J a n Zielkiewicz — ławnicy, mieszczanie 
Brzeskie, kwit swóy intromisyiny przy
znali, у do xiag woytowskich Brzeskich 
wieczystych podali, w te słowa pisany: 

J a Mikołay Pawłowicz y ia J a n Ziel
kiewicz—ławnicy mieszczanie Brzescy, 
czyniemy wiadomo у zcznawamy tym 
naszym intronisyinym kwitem, iż my 
w roku teraznieyszym tysiąc sześćset 
sześćdziesiąt dziewiątym miesiąca Aprela 
dziewiątego, dnia będąc przydani z urzę
du lantwoytowskiego na podanie domku 
Ju rka Łuszczeiewskiego— szewca Brze
skiego у małżonki onego Heleny Żuko-
wny Szmatkowny Jurkowey, na placu. 
szpitalnym stoiącego, przeciwko cerkwie j 
wierzchownych ss. Apostołów Piotra у <• 
Pawła , w długu imć panu Wawrzyńco - ! 

wi Iwanowskiemu złotych siedmiu, a pa
nu Jozephowi Sienkiewiczowi sześciu 
złotych, a osobliwie imć panu Bazyle -
mu Sofronowiczowi czterdziestu złotych 
polskich od nich przerzeczonych osób 
J u r k a Łuszczeiewskiego у żony iego 
ichmć przerzeczonym osobom winnych, 
którzy to ichmć wszystkie trzy osoby 
osobliwemi pismami swoiemi, maiąc iuż 
na onym domku na placu szpitalnym, 
to iest, na izdebce białey małey tylko 
z sionką przy niey, także małą ob mie
dze z iedney strony placu nieboszczyka 
Jarmosza Soroki, z drugą stroną budyn
ku przed tym nieboszczyka Kondrata 
Szmadka szewca, a teraz Romana Zbo
rów icza, głową od ulicy Kowalskiey, a 
tyłem do rowu przekopanego, idącego 
pod Dominikany, a w niedostatku in
szych dobr, y na samych osobach onych 
wyż mianowanego małżeństwa pewny 
wskaż, tedy tak od Jego mć pana Safra-
nowicza у od pana Iwanowskiego у od 
pana Szymkiewicza, podług cessiey у pra
wa od wyżmianowanych trzech osób 
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ichmć oycom Bazylianom zakonnikom 
w monastyrze Brzeskim przy cerkwi 
wierzchownych ss. Apostołów Piotra у 
P a w ł a w Brześciu mieszkaiącym. na urzę
dzie tuteyszym Brzeskim wóytowskim 
zeznawane у aktykowane. gdy w intro-
missyą prawną my ławnicy podawaiąc 
tymże ichmć oycom Bazylianom, wprzód 
kazali słudze mieskiemu woytowskiemu 
w głos obwołać, to że imć oyciec Malu-
szycki , iako namieśnik pomienionego mo-
nastera, ze wszystką bracią swą tegoż 
zakonu s. Bazylego wielkiego ten to do
mek w posesyą prawną obeymuie, za
czym ieśliby kto do pomienionego domku 1 

na placu szpitalnym, na którym on do
mek stoi, iaką pierwszość długu y prze-
zysku za nim prócz sobie należytego na 
potym miał uzurpować, aby się teraz 
odzywał że wszelaką swą należytością 
długów, ieśli iakie kto ma, z przezys-
kami prawnemi, aby nam ławnikom oka
zał, za którym to po trzykrotnym woła
niem, niech się na onczas z żadnemi 
długami, zapisami, ani przezyskami pra
wnemi, a pogotowiu y z żadną należy-1 

tością у pierwszością prawa do żadney 
rzeczy у domku nie odzywał, nie przypo-
wiadał у temu prawu ichmć oyców B a 
zylianów Brzeskich od wyżmianowanych 
trzech osób nabytemu nicht nie kontrady-
kował. Przeto my pomienieni ławnicy, 
z dobrowolnym nie tylko iego mść pana 

I Sofronowicza, tak też iego riiść pana 
[ Szymkiewicza y pana Iwanowskiego, 
stron powodowych, ale у od obżałowa-
nych Jurka <Łuszczeiewskiego у żony ie
go w ten domek na placu szpitalnym 
uwiązawszy, do spokoynego dzierżenia 
ichmć oycom Bazylianom w realną pos-
sesyą podaliśmy. C o wszystko, iako się 
po mieniło, doskonale wypisawszy zezna-
wamy у do x iąg prawa magdeburskiego 
Brzeskich woytowskich daiemy. Dat an
no et die ut supra. U tego intromisyine-
go kwitu podpis rąk panów ławników 
temi słowy: Миколай Павловичъ—ла-
вникъ рукою, J a n Zielkiewicz—ławnik 
ręką. Który to intromisyi kwit iest do 
xiąg woytowskich Brzeskich wpisany у 
extraktem wydany. 

1669 г. 
Взъ книги за 1661—1676 г., стр. 765—766. 

138. Вводъ во владѣніе домомъ и пдацомъ въ г. Брестѣ Базиліянъ мона
стыря св. апостоловъ Петра и Павла. 

Actum in civitate Brestensi m. d. Li th . , 
die 6 mensis Ju l i i , a. D . 1669. 

N a urzędzie burmistrzowskim y radziec
kim w mieście i . k. mści Brzeskim, przed j 
nami Matyaszem Franciszkiem Dzierż-, 
kowskim, Fedorem Hłaholewiczem— bur
mistrzami , Hawryłem Romanowiczem, 
Janem Hlebanowskim, Ostafim Marcino-

j wiczem, Michałem Markiewiczem — ray-
icami, na zwykłym mieyscu sądowym w 
ratuszu stanąwszy panowie Roman Mat-
fiewicz у pan Grygier Dziatkowicz—ray
ce, kwit swóy intromissyiny przyznali 
у do xiąg mieskich burmistrzowskich 
Brzeskich podali, w te słowa pisany: 

J a Roman Matwieiewicz y ia Grygier 
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Dziatkowicz—raycy miasta i . k. m. Brze
ścia, czyniemy wiadomo tym naszym in-
tromissyinym kwitem, iż w roku teraz
nieyszym tysiąc sześćset sześćdziesiąt 
dziewiątym, miesiąca Jul i i dnia dwudzie
stego szóstego, będąc przydani od urzę
du у magistratu Brzeskiego na podanie 
domu у gruntu od imć pana Jakóba W ł a 
dysława Wierzbickiego—ziemianina wo
iewodztwa Brzeskiego, przedanego ich-
mościom Bazylianom Brzeskim w pewnych 
miedzach у ograniczeniu, w zapisie opi
sanego, tedyśmy według zapisu przyzna
nego, ten dom у grunt wielebnym ichmom 
oycom Bazylianom Brzeskim na wieczne 
a nieodzowne czasy, za przełożeństwa 
przewielebnego iego mość oyca Pachomie-
go Ohilewicza—wikarego ieneralnego za
konu śgo Bazylego Wie lk iego , starszego 

monasteru Brzeskiego świętych aposto
łów Piotra у Pawła , według zapisu wie
czystego przyznanego podali. Którey in-
tromissyi przez trzykrotne sługi urzędo
wego wołania nicht nie bronił, , z pra
wem pierwszym, ani poślednieyszym ża
den nie odezwał się. У na to daiemy ten 
nasz intromissyiny kwit s podpisami rąk 
naszych ku zapisaniu do xiąg wieczy
stych mieskich burmistrzowskich Brze
skich. Pisań roku, miesiąca у dnia wysz 
pisanego. U tego intromissyinego kwitu 
podpis rąk panów radziec Brzeskich ty
mi słowy: Roman Matfieiewicz— rayca 
miasta iego królewskiey mości Brześcia 
Li t . ; Grygier Dziatkowicz—rayca. K tó 
ra intromissyia do xiąg mieskich burmi
strzowskich Brzeskich podana у extrak-
traktem wydana. 

1669 r. 
Изъ книги за 1661—1676 годы, стр. 767—766. 

139. Продажная запись на домъ и шгацъ въ г. Брестѣ отъ земянина Влади
слава Вербицкаго Базидіанамъ монастыря св. апостоловъ Петра и Павла. 

Actum in civitate Brestensi magni du-
catus Lithuaniae, die vigesime sexta men-
sis Ju l i i , anno Domini 1669. 

J a Jakub Władys ław Wierzbicki—zie
mianin woiewodztwa Brzeskiego, czynię 
wiadomo у zeznawam tym moim wieczy
stym przedażnym zapisem, iż maiąc ia 
dom w mieście Brześciu, przez Mikołaia 
Swiszczewskiego—tkacza, ieszcze w ro
ku tysiąc sześćset piędziesiąt dziewiątym 
zbudowany, у mnie tak samy budynek, 
iako у plac w ograniczeniu niżey mia-
nowaney, tak przez samego actora, iako 
у drugich różnych creditorów у dłużni
ków za zniesieniem przez nie onych 

prawem wlewkowym służący, którego 
domu tylko com wszed w possesyą za 
nastąpieniem woyska moskiewskiego, za 
opanowaniem przez nich Brześcia, w ro
ku tysiąc sześćset sześćdziesiątym, ten 
dom spalony został, po którym zruyno-
waniu у spaleniu tego domu, po ustą
pieniu z fortecy Brzeskiey tego nieprzy-
iaciela woyska moskiewskiego, w roku 
tysiąc sześćset sześćdziesiąt pierwszym, 
na tymże własnym placu mnie służącym, 
swym własnym kosztem dom zbudowa
łem; a będąc na ten czas poniekąd po
trzebny summy pieniędzy, ten pomienio
ny dwór przez mie cale na tym placu zbu-
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dowany, to iest, na przeciw c e r k w i e m u -
r o w a n e y ś w i ę t e g o M i k o ł a i a pod prze
sądem prawa maydeburskiego, ob mie
dzę z iedney strony gruntu Zmieninskie-
g o , a z drugą stronę domu у placu nie
boszczyka pana Jodłowieckiego, co teraz 
ichmć oycowie Bazylianie trzymaią zo-
staiący, a mnie za prawem słusznym ze-
znanym у wlewkowym у za libertacyą 
ikmć należący, pomieniony dwór s placem 
nic sobie samemu, małżonce, potomkom 
y successorom moim niewymuiąc, ani 
wyłączaiąc, w Bodze przewielebnemu 
iego mść oycu Pachomiemu Ohilewiczo-
wi—wikaremu ieneralnemu zakonu świę
tego Bazylego wielkiego, starszemu 
m o n a s t y r a B r z e s k i e g o p r z y c e r 
k w i z a ł o ż e n i a ś w i ę t y c h A p o 
s t o ł ó w P i o t r a у P a w ł a , a po
tym następuiącym successorom imć na 
wieczny czas, za pewną rękodayną 
summę, złotych polskich trzysta, prze-
dałem y przedaię, sam z osoby moiey te
go domu ze wszystkiemi do niego, iako 
się w sobie ma, przynaieżnościami zrze
kam y na ich mość wlewam, sobie sa
memu, małżonce, potomkom moim, ża
dnego prawa у przystępu nie zostawuię, 
w czem ia sam, a po mnie successoro-
wie moi, żadney ichmć przeszkody w tym 
dworze czynić y niiakiey trudności za
dawać niemam y niemaią, pod zaręką 
takowey że summy trzech set złotych 
polskich у nagrodzeniem szkód, nakła
dów, słownie mianowanych, wnosząc 

evictią za naruszeniem tego zapisu mego 
na dobra moie dziedziczne, w tymże wo
iewództwie Brzeskim będące, daiąc wol
ność, też za naruszeniem tegoż zapisu 
mego do wszelkiego sądu у prawa rokiem 
zawitym siebie samego, a po mnie y suc-
cessorów moich pozwać, gdzie przed każ
dym sądem stanowszy, bez wszelkiey 
delacyi, skuteczną rozprawę przyiąć po
winien będę, pod tąż wyszmianowaną 
zaręką, a po zapłaceniu tey zaręki, ten 
list y ta pi-zedaża moia przy zupełney 
mocy zostawować ma. I na to wszystko 
daię ten móy list dobrowolny, przedażny 
zapis, s pieczęcią y z podpisem ręki mey, 
także z pieczęciami y z podpisami rąk ichmć 
panów przyiaciół, odemnie ustnie upro
szonych, na podpisach niżey mianowanych. 
Pisań w Brześciu, roku tysiąc sześćset 
sześćdziesiąt dziewiątego m-ca Juni i dwu
dziestego-wtórego dnia. U tego wieczy
stego przedaży zapisu podpisy rąk temi 
słowy: Jakub Władys ław Wierzbicki mp: 
J ako ustnie proszony pieczętarz od imć 
pana Jakuba Wierzbickiego do tego za
pisu podpisuię się: Franciszek Górecki— 
namiesnik Brzeski; proszony oczewisto 
pieczętarz do tego zapisu od imć pana 
Jakuba Władys ława Wierzbickiego Pa
weł J a n Wierzbicki ; ustnie proszony 
pieczętarz do tego zapisu od osoby w nim 
wyrażoney Wawrzyniec Popławski mp: 
Który to wieczysty przedażny zapis iest 
do xiag mieskich burmistrzowskich Brze
skich wpisany. 



- 453 — 

1670 г. 
Взъ книги за 1661—1678 г. стр. 913—919. 

140. Привилегия короля Михаила I T , даниая Брестскому цеху мяениковъ. 

Въ этой привилегии король Мпхаилъ подтвержу 
даетъ всѣ права и преимущества цеху рѣзни-
ковъ 9 дарованный ему его предшественниками, 
въ особыхъ листахъ и привилегіяхъ, уничто-
женныхъ во время Ыосковскаго нашествія. Въ 
ней изложены : порядокъ поступленія въ цехъ 
членовъ, воспитаніе подмастерьевъ, обязанности 

Actum in civitate Bre stensi m. d. Li th-
vaniae , die decima tertia mensis Juni i , 
anno Domini 1670. 

N a urzędzie burmistrzowskim i radziec
kim w mieście i. k. m. Brzesckim, przed 
nami Jędrzeiem Konstanowiezeni у Haw-
ryłem Romanowiczem—burmistrzami, Ma-
tyaszem, Franciszkiem Dzierzkowskim, R o 
manem Matfieiewiczem, Janem Hlebanow-
skim, Michałem Markiewiczem, Ostapem 
Marcinowiczem — raycami , na zwykłym 
mieyscu sadowym, stanowszy personali-
ter sławetny pan Paweł Panasewiez— 
ławnik , a na tenczas cechmistrz cechu 
rzeznickiego, mieszczanin Brzescki, pedał 
przywiley od naiiaśnieyszego Michała kró
la i. mci, pana naszego miłościwego, ce
chowi rzeznickiemu nadany, do xiąg miesc
kich burmistrzowskich Brześciach, w te 
słowa pisany: 

Michał , z łaski Bożey król polski etc. 
Oznaymuiemy tym listem przywileiem na
szym, komuby o tem wiedzieć należało. 
Ponieważ pomnożenie dostatków w mia
stach у miasteczkach naszych, od społeczno
ści у mnóstwa ludzi pochodzi, lud zaś, 
in unum zebrany, porządku у prawnych 
obowiązków koniecznie potrzebuie, s tych 
miar chętnie się do tego skłaniamy, za 

къ рииско - католическому костелу и уніятской 
церкви, и другія преимущества, спеціально да
рованный рѣзникамъ.', Замѣчательно въ этой 
привилегии то, что жидамъ рѣзнпкамъ виѣнено 
въ обязанность вносить въ цеховую казну по
шлины. 

! przykładem innych głównieyszych miast 
į naszych, miasto Brzesckie cechem rzez-
j niczym, które przedtyni od naiaśnieyszych 
antecessorów naszych miłościwie nadane 
miel i , ale im w inkursyę moskiewską 
przez spalenie zamku у miasta Brześcia 
zginoł, miedzy innemi y punktą, albo ra-
czey artykuły, niże у wyrażone, na przy
czynę pp. rad у urzędników naszych, za 
supliką Pawła Panasewicza—cechmistrza, 
Bazylego у SofroniegoRodkiewiczów, imie
niem swoim у innych braci młodszych, 
cechowi Brzesckiemu nadaiemy wieczne-
mi czasy: 

A r t y k u ł p i e r w s z y . Za zeyściem у 
zgromadzeniem się spólnym braci rzemio
sła rzeznickiego na miesce pewne у czas 
na zapusty, co rok zgodnie w miłości, 
obierano ma bydź starszych, nie więcey, 
tylko czterech ludzi , dobrych, osiadłych, 
porządek у zgodę miłuiących, miastu przy
sięgłych'. 

A r t y k u ł d r u g i . Z tych czterech 
osób starszych dway po kluczu, osobliwie 
maiąc skrzynkę cechową, szafować wier
nie będą przywileia, porządki, regestra у 
insze listy, także у pieniądze cechowi na
leżące, chować w niey powinni będą. 

A r t y k u ł t r z e c i. A po wyściu roku 
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zupełnego, także drudzy czterech starsi > kładem, aby z robienia sztuki kop trzy 
obrani, przyiąć skrzynkę ze wszystkiemi 
sprawami maią, teyże władze, iako się 
namieniło wyżey, zażywaiąc, у tak za 
czasem tę elekcyą czterech starszych na 
potomne czasy odprawuiąc, rachunek co 
rok z przychodów у rozchodów zdawać 
у czynić maią. 

litewskich do skrzynki cechowey, a sta
rostom groszy sześć dał у odliczył. 

A r t y k u ł ó s m y . Gdy też uczeń albo 
towarzysz, swego by cechu niewytrwaw-
szy, od mistrza odszedł, bez wszelkiey a 
ważney'przyczyny, takowy od rzemiosła 
odpaść m a , chyba żeby się zaś znowu 

A r t y k u ł c z w a r t y . Ciż starsi bra- \ wrócił у do czasu swego wytrwać chciał 
cia młodszą porządnie do cechu, tak ie- Į z a pokaraiem słusznym. 
dnak, aby utściwego urodzenia byli, przyi-
mować maią, w regestr onychże wpisy
wać, nie brakuiąc narodem у religią. 

A r t y k u ł p i ą t y . D la wspomożenia 
skrzynki cechowey у innych potrzeb, 
każdy mistrz, wstępuiąc do cechu, po kop 
cztery litewskich ma dawać, a iak maią 
iakikolwiek przychód, powinni będą świe
cami woskowemi kościół rzymski у cer 
kiew ruską uniacką murowaną ś. Mikoły 
czasu swego opatrywać; a gdy się za cza
sem skrzynka cechowa zapomoże, powinni 
będą bracia starsi у młodsi, dla proces 
syey rynsztunek cechowy sporządzić. 

A r t y k u ł s z ó s t y . Schadzki co mie
siąc przy teyże skrzynce, która w domu 
pod iurysdykcyą miescką ratuszną cho
wana być ma, powinni bracia, skromnie 
у utściwie w mowie у we wszelkich po
trzebach zachować sie; a pieniądze brac
kie cechowe bez wiadomości у pozwole
nia starszych у młodszych braci rozdawać 
nie beda mogli. 

A r t y k u ł s i ó d m у. Przyimo wanie 
uczniów przy skrzynce bydź ma, którego 
imie wpisane bydź ma у paręczników, a 
tak ieśli mały у młody lat sześć ma w 
nauce t rwać , dorosły zaś lat trzy a nie 
mniey; zatym wyzwolony także za wia
domością braci starszey bydź m a , a po 
wyzwoleniu tenże uczeń za towarzysza 
lat dwie u tegoż mistrza robić będzie po
po winien, który czas wytrwa, mistrzem 
porządkiem swym zostanie, z takim do-

A r t y k u ł d z i e w i ą t y . Żaden mistrz 
chłopca albo ucznia у towarzysza nie 
tylko odmawiać od drugiego mistrza do 
siebie nie ma, ale ani zbiegłego przyi-
mować, pod winą kamienia wosku do 
skrzynki. 

A r t y k u ł d z i e s i ą t y . Towarzyszom 
myto tygodniowe tylko po cztery grosze 
bydź ma tak. żeby na kop cztery za rok 
więcey nie wynosiło. 

A r t y k u ł i e de na s t y . Szkodę, ieśli
by towarzysz mistrzowi swemu iaką uczy
nił лѵ rzemieśle, za uznaniem starszych 
rocznych, one płacić у nagrodzić powi
nien. 

A r t y k u ł d w a na s t y . Do kupowania 
bydła wszelakiego do dziesiątey godziny 
z poranku żaden się pokwapiać nie ma, 
y to potym sam tylko mistrz czynić ma, 
albo towarzysz iego na targu iawnym, a 
nie gdzie indziey, pod winą pólkamienia 
wosku. 

A r t y k u ł t r z y n a s t y . Gdy sami mi
strzowie, albo ich towarzysze, za mistrzow
skim rozkazaniem kupiwszy bydło na rzeź, 
do miasta przypędzą, a żywcem przeku-
pować nie będą. od tego nic płacić niko
mu nie powinni. 

A r t y k u ł c z t e r n a s t y. Bydło wszela-
ie rogate y nierogate, świnie, wieprze aby 

zdrowe szynkowali bracia cechowi, pod 
winą у znacznym karaniem cechowym. 

A r t y k u ł p i ę t n a s t y . Wdowa po 
mężu swym pozostała, do roku у sześciu 
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niedziel tylko iatkę trzymać ma, y to, 
ieżeliby zamąż nie poszła, wyiowszy ie
dnak, żeby tegoż rzemiosła rzezniczego 
męża z woli Bożey nabyła. 

A r t y k u ł s z e s n a s t y . Po śmierci mi
strza uczeń ieśliby się czasu swego zmó
wionego spełna nie douczył, takowy za 
wiadomością starszych u drugiego mistrza 
ostatek douczyć się może; toż się o służ
bie towarzyszów rozumieć ma, a mistrz 
każdy czeladzi więcey chować nie ma, 
tylko dwóch towarzyszów, a ucznia ie-
dnego, tak iednak, aby towarzyszom ża
dne bondy pozwolone nie byli, okrom sło
niny у sadła starego, czego spoinie to
warzysz z mistrzem zażywaćjna połowicą 
zyskiem dzieląc. 

A r t y k u ł s i e d m n a s t y . N a każdy 
kwartał y suchedni do cochu wszyscy 
bracia powinni się, za obesłaniem, zeyść 
dla żałomszy, gdzie po groszu na wosk 
każdy do skrzynki dać ma , a gdzieby 
który nie przybył, takowy groszy dwa 
zapłaci. A gdzieby kto z braci, sam, żo
na, dzieci, towarzysz, uczeń umarł , ta
kowego wszyscy bracia obesłani będąc od 
starszych przez młodszego, prowadzić у 
wszelką powinność chrześciańską odpra-
wować maią, nie żałuiąc dla uboższych 
pieniędzy cechowych. 

A r t y k u ł o ś m n a s t y . Towarzysz 
czas swóy wysłużywszy, gdydy gdz i e in-
dziey wędrować chciał, ma to za wiado
mością mistrza swego, u którego robił, 
uczynić у list wychowania swego mieć. 

A r t y k u ł d z i e w i ę t n a s t y . Miesz-
czanie Brzescy y kusznierze, którzy nie 
będąc do cechu rzezniczego przyięci, wie
prze у świnie skupuią na targu у w do
mach swoich biią, y to mięso iedni kup
com przedaią, drudzy do Gdańska wodą 
у lądem prowadzą, у częścią na pienią
dze, częścią na towar sztychuią, a cecho
wi rzeznickiemu wielką przeszkodę czy

nią ; żeby winę takowy kop dziesięciu, 
połowicę na urząd burmistrzowski у woy-
towski, a połowicę do cechu zapłacić byli 
powinni. 

A r t y k u ł d w u d z i e s t y . Oleyników, 
tudzież schabników, to iest, którzy za
biwszy w domu iałowicę, albo wieprza у 
inne bydle, żywe albo nieżywe na rynku 
przedaią, у ci , którzy w mieście żyiąc, 
po wsiach chodząc bydłem rogatym y nie-
rogatym handluią, aby żadney protekeyey 
у ochrony tak od iurysdykcyey duchow-
ney, iako у świeckiey nie mieli, ale aby 
wprzód cechowi dość uczynil i , pod stra
ceniem towaru. 

A r t y k u ł d w u d z i e s t y p i e r w s z y . 
Waruiemy też y to, aby ten cech rzezni-
kom chrześcianom od nas nadany, nie 
ściągał do niewygody ludzi oboyga stanu 
duchownego у świeckiego obywatelów wo
iewodztwa Brzesckiego, tudzież przyiezd-
nych, ale у owszem, aby bracia cechowi 
ze wszech miar tego przestrzegali, aby 
nie tylko mięso wieprzowe, świnie , ko
zie у baranie, ale iałowicze, wołowe у 
cielęce ustawicznie in suffientia mieli у 
w post wielki dla chorych tylko mięso 
młode у cielęce szynkowali. Czemu gdy 
dosić czynić będą, tedy obowiązuiemy 
praesentes żydów rzezników Brzesckich, 
aby wspieraiąc wydatki cechowe poiedyn-
kiem, co rok po złotych dziesięć do ce
chu dawal i . Iako rzeznikom chrześcia
nom, tak у żydom, wolno będzie po wsiach, 
miasteczkach у dworach dla skupowania 
cieląt, iagniąt у innego bydła iezdzić у 
onemi w mieście Brześciu szynkować. 

Te tedy artykuły do porządku cecho
wego rzezniczego należące, braci cecho-
wey nadawszy, chcemy mieć, aby rzez-
nicy Brzescy cechowi na potomne czasy 
podług nich sprawowali się. A dla lep-

I szey wiary ręką się naszą podpisawszy, 
pieczęć wielkiego xiestwa Litewskiego 
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przycisnąć rozkazaliśmy. D a n w Warsza 
wie, die V I I miesiąca Kwietnia, roku Pań 
skiego M D C L X X , panowania naszego 

wy: Michał król; Wale ryan Stanisław J u -
dycki, archidyakon Wi leńsk i , Trocki, у 
Bialski proboszcz, pisarz w. х^ Lit . Który 

pierwszego roku. : to przywiley iest do xiąg miesckich bur-
U tego przywileiu i. k. m . , pana na- mistrzowskich Brzesckich wpisany, 

szego miłościwego, podpis ręki temi sło-; 

1670 r. 
Изъ кияга за 1561—1676 годы, стр. 991—994. 

141. Жалоба настоятеля Брестскаго базиліанскаго монастыря св. Апостоловъ 
Петра и Павла на ратмана Брестскаго Романа Матвѣевича о побояхъ причиненыхъ 

ихъ ученикамъ, съ посвидѣтельствозаніемъ вознаго. 

Настоятель Брестскаго базиліанскаго мона
стыря жалуется на мѣщанина Романа Матвѣе-
вича по слѣдующему случаю : когда школьники 
этого монастыря, по своему обычаю, ходили по 
городу за собираніемъ милостыни и, останавли
ваясь предъ домами жителей, пѣли свои пѣсни, 
(коляды), то случилось имъ побывать въ другомъ 

Actum in civitate Brestensi m. d. Li th-
vaniae, die vigesima sexta rnensis Decem-
bris, anno Domini 1670. 

N a urzędzie woytowskim w mieście 
i . k. m. Brzeskim, przede mną Gabrye
lem Romanowiczem — lantwoytem, od 
wielmożnego i . m. pana Ostaphiana 
z «Łohoyska Tyszkiewicza, podkomorzy-
ca у woyta dziedzicznego Brzeskiego bę
dącym, у wszystką ławicą przysięgłą, na 
zwykłym mieyscu stanowszy w Bodze 
wielebny ociec Joachim Bieluchowski, w 
monastyrze ichm. oyców bazylianów 
Brzeskim wice-namiesnikiem na ten czas 
zostaiący, podał ten proces do xiąg mie
skich woytowskich Brzesckich, w te sło
wa pisany: 

Żałował y z wielkim żalem protesto
wał w Bodze wielebny iegomć ociec Pa-
chomi Ohilewicz — wikary icneralny za-

прпходѣ, принадлежащелъ къ церкви св. Симе
она. Въ то время вышепоименованный мѣщанинъ 
напалъ на нихъ, избидъ и прогналъ изъ своего 
прихода, произнося сдѣдующія слова: «базпдіане— 
это змѣиная кровь, да и не только они, но и всѣ 
тѣ, которые имъ служатъ.> 

konu ś-go Bazylego wielkiego, starszy 
monastyra Brzesckiego, tak sam od sie
bie, iako у całego zakonu imieniem, tak
że у w hieznośney obeldze studentów 
szkółki swey, która dla pomnożenia chwa
ły Bożey у rozszerzenia iedności świętey 
z kościołem rzymskim przy cerkwi świę
tych apostołów Piotra у Pawła , za sta
raniem żałujących stała, na sławetnego 
pana Romana Matfieiewicza—rayce, mie
szczanina Brzeskiego, у pomocników ie
go, iemu samemu imionami у nazwiska
mi dobrze wiadomemi y znaiomemi, mie
szczan miasta i . k. m. Brzesckiego, o to 
у takowym sposobem: iż w roku teraz
nieyszym tysiąc sześćset siedmdziesią-
tym, mca Deccmbra dwudziestego czwar
tego dnia, zostaiąc przy szkole żałują
cych młodzianów utściwyeh у ni w czym 

! nikomu niewinnych k i l k u , nasługuiąc 
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cerkwi świętey у monastyrowi naszemu 
ubogiemu, a nie mogąc mieć nizkąd ża
dnego victu у wychowania, ieżeli u do-
brodzieiów niektórych nie uproszą, nie 
nowinę ustawuiąc, ale starego obyczaiu 
trzymaiąc, poszli z szkółki do dobrodzie-
iów pauperibus na imie Chrystusa Pana 
prosić; у będąc na różnych mieyscach 
u zacnych ludzi, słowo Boże rozsiewa-
iąc, przyszli do domu sławetnego niegdy 
nieboszczyka pana Fiedora Hłaholewicza 
—burmistrza Brzeskiego, który stoi nie
daleko cerkwi ś. Symeona za Muchaw-
c e m ; tamże zacząwszy piosnkę o Nay
świętszey Pannie skończyli. A ż po do
kończeniu tey piosnki wynidzie z izby 
pan Roman z pomocnikami swemi у po-
czoł pytać z furią: zkądżeście wy psi m 
w naszą parafią przyszli akcyzyą wybie
rać? Oni odpowiedzieli, że prawie ie-
steśmy z szkółki śś. Apostołów Piotra у 
Pawła , która w zawiadywaniu wieleb
nych ichmć oyców bazylianów zostaie. 
Tedy obżałowany pan Roman na to res-
pondował temi słowy: że prawi nie iest 
oni bazylianie, ale krew wężowa, у któ
rzy przy nich zostaią, w tegoż со у oni 
diabła wierzą. A tak oni widząc, że te 
słowa z gęby wypuszczaią na zadarcie, 
aby się przeciw ich słów uszczypliwych 
przeciwili, у nic z nimi nie sprzeciwia-
iąc y na te słowa nic nie odpowiadając, 
od nich poczęli uchodzić, a oni się za 
niemi uganiaiąc, nie pamiętaiąc na bo-
iaźń Bożą у srogość prawa pospolitego, 
dopędziwszy, poczęli ich kiiami okry
wać, bić, mordować у kaleczyć. A nie 
maiąc ieszcze na tym dożyć у czapki 
z nich pozrywali, które у do tych czas 
przy nich zostaią, y kiedyby z ich 
rąk niepouchodzili, pewnieby ich o śmierć 
przyprawiwszy, w Muchawiec powrzu
ca l i , co szerzey w relacyi ieneralskiey 
iest opisano у dołożono. O co wszyst

ko chcąc wielebny imć ociec Pacho mi 
{ Obilewicz—wikary ieneralny zakonu ś-go 
Bazylego wielkiego, starszy monastyra 
Brzesckiego, tak o swoią, iako tego za
konu opressią, iako у w nieznośney 
obeldze studentów swoich z wyszmiano-
wanym panem Romanem prawem czy
nić у sprawiedliwość u należytego sądu 
dochodzić, dał ten proces do xiąg mie
skich woytowskich Brzesckich zapisać. 

Przy którey protestacyi relacyą iene-
ralska oczewisto przyznana, w* te słowa 
pisana: 

J a Andrzey Lenkusz—ienerał i . k. m. 
woiewodztwa Brzesckiego, zeznawam tym 
moim relacyinym kwitem, iż w roku te
raznieyszym tysiąc sześćset siedmdzie-
siątym, mca Decembra dwudziestego pią
tego dnia, z stroną szlachtą panem J a 
nem у Mikołaiem Lemieszewskiemi; z któ-
remi byłem użyty od ichmciów oyców ba
zylianów monastyru Brzeskiego, do szkół
ki ichmć, która stoi przy cerkwi świę
tych apostołów Piotra у P a w ł a ; tamże 
widziałem u pana Michała Skrzędziew-
skiego—szlachcica dobrego w głowie guz 
w ie lk i , sinio spuchły, krwią naciekły, 
snać kiiem uderzony у pieca sinie spu-
chłe, krwią naciekłe, także snać kiiami 
zbite; u drugiego chłopca J a n a Akoron-
ka— szlachcica dobrego, widziałem gębę 
spuchła, krwią naciekłą, snać pięściami 
zbitą у przez pieca szram sini, spuchły, 
snać kiiem uderzony, tamże będąc sły
szałem od tychże zranionych, że pan 
Roman Fiedorowicz wielebnych ichmć 
oyców bazylianów słowami barzo ueaczy-
pliwemi, całemu zakonowi szkodzącemi, 
lży ł , sromocił, mówiąc te słowa: że nie 
iest oni bazylianie, ale iest krew wężo
wa, у c i , którzy przy nich zostaią, w te
goż со у oni diabła wierzą. Które tak 
te zbicie у zranienie tych młodzi bez 
dania żadney przyczyny, iako у szkało-



— 458 — 

"vvanie słowy uszczypliwemi ichmć oy
ców bazylianów, mienili ciż ichmć oyco-
wie bazylianie monastyra Brzeskieyo być 
sobie stałe od pana Romana Matwieiewi
cza — raycy, mieszczanina Brzeskiego у 
pomocników i e g o , które iemu samemu 
imiony у nazwiski dobrze świadome, у 
znaiome, o czym szerzey w procesie iest 
opisano у dołożono. A tak ia ienerał, 
com widział у s łysza ł , w tę moią rela-

cyę spisawszy, s podpisem ręki mey, tak
że s pieczęciami strony szlachty, na ten 
czas przy mnie będącey. Pisań roku, 
mca у dnia wyszmianowanego. 

U tey relacyi podpis ręki ieneralskiey 
temi słowy: Andrzey Lenkusz — ienerał 
i . k. m. woiewodztwa Brzeskiego, ręką 
swą. Która protestacya у relacyą iene-
ralska iest do xiąg mieskich woytowskich 
Brzeskich wpisana. 

1672 r. 
Ізъ книги за 1661—1676 г. стр. 1179—1180. 

142. Духовное завѣщаніѳ Іустины Мирпшной Брестской мѣщанки. 

Брестская мѣщанка Мпршина завѣщаетъ по-1 въ томъ чпсдѣ завѣщаетъ въ церковь Рождества 
хоронить ее въ церкви Пресвятой Богородицы 
и дѣлаетъ распредѣденіе всего своего имущества, 

Пресвятой Богородицы 53 злотыхъ. 

Actum in civitate Brestensi magni du-
catus Li thuaniae , die duodecima mensis 
J u l i i , anno Domini 1672. 

N a urzędzie woytowskim w mieście 
i . k . m. Brześckim, przede mną Gabrye
lem Romanowiczem — lantwoytem, od 
wielmożnego i . m. pana Ostaphiana z Ło~ 
hoyska Tyszkiewicza — podkomorzego у 
woyta dziedzicznego Brzesckiego, będą
cym, у wszystką ławicą przysięgłą, na 
zwykłym mieyscu sądowym, stano wszy 
sławetni panowie Paweł Sidorowicz у 
Konstanty Iwanowicz , pan Fel icyan 
Kazimierz Rapowicz — pisarz woytow
ski Brześcki , testament ostatniey woli 
Ustinki Mirszyney —- mieszczanki Brzesc-
kiey, będąc od urzędu przydani, ten te
stament zeznali у do xiag woytowskich 
Brzesckich podali, W te słowa pisany: 

W imie O y c a у Syna у Ducha Świę
tego. A m e n . J a Ust inka Hawrilewna Ole

szko wa Mirszyna — mieszczanka Brzesc
ką, czynię wiadomo tym moim testamen
tem ostatniey woli moiey, iż ia, będąc 
na ciele chora, ale na rozumie у pamię
ci dobrze zdrowa, z dobrym rozmysłem 
y s poradą panów przyiaciół, takie roz
porządzenie po śmierci moiey mieć chcę. 
Naprzód, gdy dusza z tego mizernego 
ciała wynidzie, w ręce Pana Boga wszech
mogącego oddali, a ciało pogrzebowi, 
które ma być pochowane przy c e r k w i 
N a r o d z e n i a N a y ś w i ę t s z e y P a n n y . 
A sianożęci у grunta moie, za Muchawcem 
leżące, tak po śmierci moiey, rozporzą
dzam: naprzód sianożęci dwie, w iednym 
położeniu, na Krowatynie, iedna sianożęć 
ob miedze iednę stronę sianożęci Jędrze-
iowey Tymoniowey, z drugiey strony у 
tyłu opieraiąc się do Bugu, a głową do 
lasu oyców iezuitów; druga sianożęć w 
tymże położeniu będąca, ob miedzy ie-
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dney sienożęciHomy Bukryiowicza,zdru-
giey strony Jędrzeia Ty monia, tyłem do 
rzeki B u g a , a głową do sianożęci nale-
żącey do cerkwi Narodzenia Nayświęt
szey Panny, tedy te dwie sianożęci utści-
wemu Stephanowi Hi lk iewiczowi— zię
ciowi swemu, zapisuię. Ogród zazywa-
iący się Jawtuchowski, od miedzy iedney 
strony pól Palczyckich, z drugiey strony 
do Skubniowa, tyłem do Dubrowa, a gło
wą do wygonu miesckiego, potściwemu 
Samuelowi Jawtuchowiczowi— mieszcza
ninowi Brzesckiemu; zaś Katherzynie 
Oprasce Homiczownie—ogrodów dwa za
pisuię у leguię,—ogród pierwszy naUhan 
polu, drugi na Mudrycy. Długi zaś tak 
rozporządzam : Sawka Onofreiewicz zo-
staie winien trzydzieście złotych, te zło
tych trzydzieście na pogrzeb ciała po
chowania mego grzesznego teyże cerkwi 
leguię; u Semenowey Strzyżkowey zło
tych dziesięć, te złotych dziesięć na też 
cerkiew zapisuię. U Samuyła Jawtucho-
wicza zostaie długu złotych trzynaście, 
to teyże cerkwi leguię у zapisuię. P iw
nicę у beczki w tey piwnicy zosta-
iące utściwemu Stephanowi Chilkiewi-
czowi zapisuię у leguię. A zamyka-

iąc ostatnią wolę moią tego testamentu 
m e g o , zostawuię opiekunów utściwego 
Stephana Hilkie wicza у Samuela Jawtu-
chowicza. A będąc z urzędu przydani 
do sprawowania tego testamentą sławni 
panowie Paweł Sidorowicz у Konstant 
Iwanowicz—ławnicy przysięgłe od urzę
du przydani, у Kazimierz Rapowicz—pi
sarz, których proszę, aby ten testament 
był ważny ostatni woli moiey przed urzę
dem zeznawszy, rękoma się podpisali. 
Pisań w Brześciu, dnia dwunastego J u 
lii , roku tysiąc sześćset siedmdziesiąt wtó-
rego-

U tego testamentu podpis rąk panów 
ławników у pisarza, temi słowy: Устне 
прошоный отъ славетного пана Павла 
Сидоровича—лавника, яко письма неу-
мѣетнаго, до того тестаменту МатФей 
Букріевичъ — лавникъ ; устне прошо
ный отъ славетного пана Костантого 
Ивановича—лавника, яко письма неу-
мѣетного, до того тестаменту Иванъ 
Майкевичъ; Fel icyan Kazimierz Rapo
wicz—pisarz. Który to testament ostat-

įniey woli Ustinki Mirszyney zeznany у 
do xiąg wpisany. 

1673 r. 1 

Изъ книги за 1661—1676 г. стр. 1217—1219. 

143. Духовное завѣщаніѳ Брестской мѣщанки Евдокій Бѣдонояски. 

Брестская мѣщаика Авдотья Бѣлоножка завѣ-
щаетъ тѣло ея похоронить въ православной 
свято-Троицкой цервви, что на Заугринчѣ. Этой 

же керкви передается плацъ, а священнику—поде 
и огородъ, съ обязательствоиъ, чтобы этотъ по-
слѣдній отслужилъ за упокой ея сорокоуст*. 

Actum in. civitate Brestensi magni du- N a urzędzie burmistrzowskim y radziec-
catus Li thuania , die duodecima mensis kim w mieście i . k. m. Brześckim, przede 
April is , anno Domini 1673. mną Gabryelem Romanowiczem — lant-

58* 
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woytem, od wielmożnego i . m. panaOsta-
phiana z Łohoyska Tyszkiewicza — pod
komorzego у woyta dziedzicznego Brzesc
kiego, będącym, у wszystką ławicą przy
s ięg łą , na zwykłym mieyscu sądowym, 
stanąwszy sławetny pan Matiasz Dzierz-
kowski — rayca, у pan Paweł Panase-
wicz—ławnik, у pan Paweł Piotrowicz— 
ławnik у pan Bazy l i Bokoiemski, miesz
czanie Brzeskie, testament ostatniey woli 
Owdotiey Białonoszczyney—mieszczanki 
Brzesckiey przyznali у do xiąg mieysc-
kich woytowskich Brzesckich podali , w 
te słowa pisany: 

W imie O y c a у Syna у Ducha świę
tego. Amen . J a OwdotiaBiałonożka, J ę -
drzeiowa Szepielewiczowa — mieszczka 
Brzescka, czynię wiadomo tym moim te
stamentem ostatniey woli moiey, iż ia 
będąc na ciele chora , a na umyśle у 
pamięci dobrze zdrowa, takowe rozpo
rządzenie po śmierci moiey mieć chcę. 
Naprzód: duszę moie w ręce Pana Boga 
miłosiernego oddaię, a ciało ku pogrze
bowi, które ma być pochowane przy 
c e r k w i ś w i ę t e y T r ó y e y r e l i g i e y 
g r e c k i e y n a Z a w r y n c z u : naprzód 
do cerkwie świętey Tróyey grunt móy 
własny, po małżonku moim, na imie J ę -
drzeiu Szepioliowiczu, na Wietrzney uli
cy leżący, n iwczym nikomu niewinny, 
ani zawiedziony, długami żadnemi nie 
obciążony, ob miedzę z iedney strony 
gruntu sławetnego pana Pawła Panase-
wicza — ławnika у cechmistrza cechu 
rzeznickiego, a z drugiey strony gruntu 
nieboszczyka Martina Zalepiaki , tyłem 
w grunt nieboszczyka Jana Kaczyńskie
g o , g łową do gościńca Rzeczyckiego; 
osobliwie w Bogu wielebnemu oycu Ste
fanowi (Łozowickiemu—prezbiterowi świę
tey Tróyey leguię у zapisuię wiecznemi 
czasy, pola pod prawem magdeburskim 

leżące , ob miedzę z iedney strony pola 
i . m. pana Brzozowskiego, z drugą stro
nę Maxima Masłosia, także у ogród te
muż wyż pomienionemu świeszczeniko-
w i , ob miedzę strony ichmościów oyców 
bazylianów Brzesckich ogrodów, z dru
giey strony W a ś k a Te luka , tyłem do 
ogrodów oyców bazylianów, a głową do 
gościńca Wi leńsk iego , nazywający się 
Kozczyński , y ten ni wczym nikomu nie-
zawiedziony у niewinny, długami nieob-
ciążony, temuż pomienionemu świeszcze-
nikoni у małżonce iego у potomstwu, na 
wieczne a nieodzowne czasy leguię у 
zapisuię. A za duszę moie wielebny oy
ciec Stefan Łozo wieki, względem tey le-
gatii wieczystey, powinien s o r o k o u s t 
ża duszę moie odprawić, według obrząd
ku chrześciariskiego. A ieżeliby miał у 
ważył się kto temu moiemu testamento
wi negować у kontradikować, takiego 
każdego na sąd Boży po woły wam. Do 
którego testamentu ostatniey woli moiey 
będąc odemnie uproszeni, sławetny pan 
Matiasz Dzierzkowski—rayca Brzeski у 
pan Bazy l i Bokoiemski, których proszę, 
aby ten testament ostatniey woli moiey 
rękoma swewi podpisawszy do xiąg mag
deburskich Brzesckich podali. Pisań w 
Brześciu , dnia X X miesiąca Apri la , an
no millesimo sexcentesimo septuagesimo 
tertio. 

U tego testamentu ostatniey woli Ow
dotiey Białonożki podpis rąk temi sło
wy: ustnie proszony od Owdi Białonożki 
o podpis ręki do tego testamentu Matiasz 
Franciszek Dzierzkowski — rayca; ustnie 
proszony do podpisu od pani Owdiey Bia
łonożki o podpis tego testamentu Paweł 
Panasewicz—ławnik у cechmistrz cechu 
rzezniczego; ustnie proszony od pani 
Owdi Białonożczyney o podpis tego te
stamentu Bazyl i W a c ł a w Bokoiemski, 
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ręką swą; ustnie proszony od Owdi Bia-
łonożczyney o podpis ręki do tego testa
mentu Paweł Piotrowicz—ławnik. Który 

to testament iest do xiąg woytowskich 
maydeburskich wpisany. 

1674 r. 
Изъ книги за 1661—1676 годы, стр. 1277—1280. 

144. Жадоба вемлемѣра Александра Чеховскаго на Брестскихъ жидовъ о при-
ниненныхъ ему побояхъ. 

ч 

между прочиыъ и на ночную покражу креста, 
стоявшаю на Козьмо-Демьянскомъ плацѣ, во круіъ 
котораго отправлялась церковная служба. 

Въ этой жалобѣ повторяются общія мѣста 
всѣхъ вообще жалобъ на жидовъ въ несоблюде-
ніи послѣдними законовъ и совершеніи разныхъ 
преступлений; въ чисдѣ послѣднихъ указывается 

Actum in civitate Bresten. magni du-
catus Lith. , die decima quinta mensis 
Februarii, anno Domini millesimo sex-
centesimo septuagesimo quarto. 

N a urzędzie woytowskim w mieście i . 
k. m. Brzeskim, przede mną Gabryelem 
Ptomanowiczem— lantwoytem, od wiel
możnego imć pana Ostaphiana z Łohoy-
ska Tyszkiewicza—podkomorzego у woy
ta dziedzicznego Brzeskiego będącym у 
wszytką ławicą przysięgłą, na zwykłym 
mieyscu sądowym, stanąwszy personali-
ter imć pan Alexander Czechowski—ko
mornik woiewodztwa Brzeskiego, podał 
process do xiąg woytowskich Brzeskich, 
w te słowa pisany: 

Opowiadał у żałośnie protestował у 
reprotestował imć pan Alexander C z e 
chowski — komornik woiewodstwa Brze
skiego, namiesnik na ten czas od iaśnie 
wielmożnego imć pana Kurczą— woiewo
dy Brzeskiego, dyrektora kapturu Brze
skiego, na niewiernych żydów Brzeskich, 
Jakóba Prochownika, Berecha, Lewka 
Brodawkę szkolnika, starszych Brze
skich, o to у takowym sposobem: iż gdy 

w roku teraznieyszym tysiąc ( sześćset 
siedmdziesiąt czwartym po wykonanym 
iuramencie przez iaśnie wielmożnych ich 
mść pp. sędziów kapturowych у ufundo
waniu iurisdykcyi żaluiący został na tey 
funkcyi, obżałowani żydzi, maiąc z daw
nych czasów ku żałuiącemn rankry, nie
nawiść względem wielu przyczyn,—pierw
sza: że nie respektuiąc na constitutią o 
abiuratach, na podymnym postanowioney, 
zaprzysięgli z dymów stu trzydziestu 
trzech, a dymów wielkich więcey, ni
żeli ośmset z kamienicami w każdym 
dymie naydzie się więcey siedmiu gospo-
darzów, a w drugim czterech osobno, 
browarów więcey trzechset maią, w któ
rych chrześcian po sześciu z żonami cho-
waią, na seymikach nie po iednokroć mó
wił , aby iednako iako uboga szlachta, 
który ieden dym maiąc do skarbu dość 
czyni у uciemiężony przez podymne zo
stał; у względem tego, że miary każdy 
żyd swoie ma y iako chce zboże mie
rzy, od piw sobie niesłuszne szelężne 
biorą y iaką chcą cenę stawią, od lat 
dziesiątka na uciążenie ubogiey szlachty 



nic nie respektuiąc na taxy у postanowę iakoby żałuiący skrzynię odbić miał, zło-
urzędów, iako teraz iuż garniec piwa po tych trzysta pieniędzmi, muchaieru czer-
groszy pięciu przedaią; także wzg lędemwonego łokci siedm, sztametu papużego 
tego, że krzyż święty na placu cerkiew-; łokci pięć, płótna szwabskiego sztuczek 
nym Kuźmy y Demiana, przy którym ce- : dwie, koszul białogłowskich ośm, fartu-
remonia Pańska odprawowana była, w no- ' chów, koronek, farbot nie mało zabrać, 
cy na wzgardę wiary świętey chrześciań- į czego żałuiący ani widział, ani się kie-
skiey wyrzucili y , nie wiedzieć gdzie p o - j dy tym porać miał; także żydówkę znie-' 
dziawszy, mieysce te, gdzie umarłych 
chrześciań ciała leżą, zawzięli. O to mó
wił у narzekał, także względem summy 
winney po rodzicach żałuiących przez J o 
nasza żyda wziętey, tysiąca złotych up o 
minął, zawziąwszy niechęć z łą , żadney 
nie tylko od przyiezdzych żydów handlu 
iących różnym towarem smędnym, ale 
у od chrześciań brać na rynku swoim nie 
pozwoliwszy, czeladnika żałuiącego El ia
sze wicza* potrącili y onemu brać nie po 
zwolili powiadaiąc, że my kapturu nie 
mamy у nie znamy, mamy swoie prawa 
у gospody, gdy żałuiący pozapisywał na 
ichmść panów sędziów kapturowych po-
ścierali; a naostatek na dishonor, gdy 
żałuiący od imć pana Zygmunta Hornow-
skiego nad wieczór szedł do gospody dnia 
dziewiątego Februarii roku tysiąc sześć
set siedmdziesiąt czwartego, obżałowani 
żydzi Brescy, informowawszy na dizho-
nor nie mało żydów, tak Brzeskich, ia
ko у innych, żałobliwego niemiłosiernie 
tyrańsko s tyłu w pieca ohłoblą koniem 
potrącili, aż na ziemie szwankować mu
siał у teraz sini, spuchły zostaie, a gdy 
żałuiący chcąc wiedzieć, co to za żydzi, 
wóz wziąć chciał у czeladników wziąć 
kazał , tamże żydzi z kiymi bronili у ża
łuiącego niemi okrywać poczęli, miedzy 
którym hałasem w obronie żydowi pła
zem po rękach dostało, którzy to żydzi 
poraienieni Berech Jakób у Lewko Szkol-
nik, zniosszy się у cale namówiwszy pro
ces potwarny, pornowny, honorowi szla
checkiemu szkodzący, zanieśli mieniąc, J 

wolić, zbić у zmordować у uczynek z nią 
popełnić; sługę imć pana Tumoskiego — 
namiesnika grodzkiego, pana Halickiego, 
zbić у tego samego obżałowanego po twa
rze pięścią uderzyć przy oczach imć pana 
pisarza Breskiego grodzkiego, sędziego 
kapturowego, czego w samey rzeczy nie 
było, iako tego pana Halickiego żałuią
cy nie bił, tak у tego obżałowanego po-
twarcę Lewka szkolnika tylko do sieni 
nie puścił, a gdy przyszedł obżałowany 
Jakób Prochownik, te żydowie ze wszyt
kim, mianowicie z wozem, koniem, ley-
cem, a żadney rzeczy nie maiącey wię-
cey wypuścił, którzy obiecali z żyda spra
wiedliwość uczynić, a miasto sprawiedli
wości za potrącenie, które na relacyey 
generaiskiey iest opisano, tę potwarną, 
a honorowi szlacheckiemu szkodzącą, za
nieśli protestatią. A ponieważ tak prze
szłe constitute, o abiuratach postano
wione, iako у teraźnieyszy iaśnie oświe
conego imć xiecia arcybiskupa Gnieźnień
skiego opiewa uniwersał, rozprawę o tak 
wiele utaienie dymów w samych dworach, 
iako у browarów, tudzież o niesłuszne 
przez lat kilkanaście branie sobie sze-
lężnego, podwyszenie ceny mimo wiado
mość у miar tudzież у o ten tysiąc zło
tych winny przez Jonatasa y na kamie
nicy Jonatasowskiey będący, iako nie-
mniey o tak wielką honorowi szlachec
kiemu szkodzącą po twarz у kalumnią 
w procesie obżałowanych żydów szerzey 
opisaną, przytym o exces, paeny praw- • 
ne, w statucie y konstitutiach opisane, 
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chcąc prawem czynić, tę solenną swoią 
protestacya do xiąg zaniósł у protesto
wał. Przy którey protestaciey stawszy 
oczewisto generał Andrzey Lenkusz, przy
znał quit swóy relacyiny w te słowa pisa
ny: J a Andrzey Lenkusz—generał i. k. m. 
woiewodztwa Brzeskiego, czynię wiado
mo tym moim relacyinym quitem: ma
iąc ia przy sobie stronę szlachtę, pana 
J a n a Terpiłowskiego, pana Symona Hur-
nowicza Tokarzewskiego, z którą stro
ną szlachtą w roku teraznieyszym tysiąc 
sześćset siedmdziesiąt czwartym, miesią
ca Februarii dziesiątego dnia, za wzy-
wem od imć pana Alexandra Czechow
skiego do gospody iego mści w Brześciu 
do dworu imć pana sędziego ziemskiego 
Mścisławskiego, a za okazowaniem na 
samym imć widziałem na ramieniu le
wym niżey łopatki raz sini, spuchły у 

i drugi raz pod oboyczykiem na. piersiach 
w tymże boku sini, które razy. mienił 
być sobie stałe od żyda uderzone hoło-
blą na zgardę, za naprawą Berecha, J a 
kobą Prochownika, Lewka szkolnika у 
innych żydów, dobrowolnie idącemu do 
gospody przeciw domu Michała — rayce, 
co szerzey w procesie iest opisano, ocze-
wiście oświadczywszy protestował, y na 
to ia generał daię ten móy relacyiny 
quit z podpisem ręki mey przy pieczęci 
у pieczęciami strony szlachty. U tego 
quitu relacyinego przy pieczęciach, pod
pis ręki ieneralskiey temi słowy: Andrzey 
Lenkusz—ienerał i. к. ra. woiewodztwa 
Brzeskiego. Który to proces z relacyą 
za oczewistym zeznaniem ieneralskim, 
iest do xiąg woytowskich Brzeskich wpi
sany. 

1674 r. 
Изъ nuiira за 1661—1676 г. стр. 1291—1293. 

145. Духовное завѣщаніѳ Брестскаго мѣщанина Димитрія Бѣдиковича. 

Брестскій мѣщанинъ Бѣликовнчъ, умирая во 
Львовѣ, завѣшаетъ свое имущество, состоящее 
нзъ земли въ г. Брестѣ, женѣ своей и дѣтямъ 
и проситъ Еремку Стельмака подтвердить его 
право на часть земли, принадлежащей ему въ 

Брестѣ же, такъ какъ онъ самъ не могъ этого 
сдѣлать до сихъ поръ и не можетъ, опекунами 
надъ дѣтьми назначаетъ Львовскичхъ обывате
лей, братчиковъ церкви св. Николая. 

Actum in civitate Brestensi magni du-
catus Lithuaniae, die undecima mensis 
Maii , anno Domini 1679. 

N a urzędzie burmistrzowskim у radzie
ckim w mieście ikmć Brzeskim, przed 
nami Michałem Markiewiczem y Osta-
pem Borowikiem — burmistrzami, Matia-
szem Franciszkiem Dzierzkowskim, R o 
manem Matwieiewiczem, Jędrzeiera Kon-

stanowiczem, Janem Hlebanowskim, Osta-
pem Markiewiczem, Ułazem Tysiewi-
czem, Pawłem Panasiewiczem, Jędrze-
iem К rynką—raycami, na zwykłym miey
scu sądowym stanowszy sławetna pani 
Haphia Demitrowa Bielkiewiczowa poda
ła per oblatam (testament) z xiąg Lwow
skich do xiąg mieskich burmistrzowskie 
Brzeskich, w te słowa pisany: 
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Dnia 3 Lipca według ruskiego kalenda
rza, roku Pańskiego tysiącznego sześćset-
nego siedmdziesiątego trzeciego, we.Lwo
wie przy bytności sławetnego b r a c t w a 
c e r k w i ś w i ę t e g o M i k o ł a i a , r e l i g i e y 
g r e c k i e y , na przedmieściu Krakowskim 
Lwowskim zostaiącego, na tenczas przy-
tym będących osób, panie Ferensie Grze-
bienniku—iako starszym bracie cerkwi 
z wysz mianowaney, у panie Bazylemu K i -
towiczowi, ze wszystkim bractwem у Mi-
kołaiu Hrehorowiczu, obywatelach Lwow
skich, ia imieniem nazwany Dimitryi 
Bielkiewicz, z przodków swych obywa
tel będący sławetnego miasta Brześcia 
Litewskiego, widząc się bydż bliszym 
w chorobie moiey śmierci, aniżeli żywo
ta, takową moią ostatnią wolą czynię: 
naprzód duszę moię w mocne ręce Stwór
cy swemu oddaię, a potym ciało ziemi, 
z którey zlepione iest. Zeznawam przy 
pamięci dobrey ieszcze—zostaiąc małżon
kę moię pospołu z dziatkami memi po-
zostałemi Panu Naywyższemu poruczam 
у Pannie Przenayświętszey w opiekę od
daię, a wiedząc dosię to: iż żadnych 
dóbr ruchomych po sobie nie zostawuię, 
tylko te grunty w Brześciu Litewskim 
nazwanych Bielkiewiczowskich, a primo 
genitu prawem mnie pospolitym przyro
dzonym, iako po rodzicach moich zmar
łych na mnie spadaiących, naprzód: za 
Muchawcem, także у na Zawrzyncu pier
wszy grunt miedzy gościńcami, gdzie 
dwór był, który kupiony od pana Szuy-
skiego, potym Hołowską, które trzymaią 
Chawraiowie, ogród Firsowski, który 
trzymaią oycowie, ogród dŁapczynski, 
Stępki znowu na Zawryncze grunta, także 
należące różnie, naprzód: pod Tiuchini-
czami pod lasem samym rezów dwa, tak 
wzdłuż, iako у wszyrz w sobie maiące, 
także rez ieden blisko figury murowaney 
od gościńca rowem okopany, potym na 

drugiey stronie gościńca także rezów dwa 
za figurą murowaną, które trzymał na 
czynsz chłop nieiaki Niedźwiedź, któ
ra ieszcze w latach dziecinnych zosta
wiwszy, a na usługę się sama dawszy, 
a niemogąc sam przez czasy złe y nie-
wspokoyne tam bydź, iedną usługą obo
wiązany będąc wielmożnego imć pana 
starosty zwielkich Kaczyc mniszka Lwow
skiego, druga że przez chorobę ściśnio-
ny niedostatkiem czasu mnie zbywało, 
które to grunta wyrazniey y szerzey pan 
Jaremko stelmach, chrzestny brat móy, 
ustnie opowie, któremu są świadome, 
boć ia wniedoyrzałym wieku, a z dzieciń
stwa na usługę udałem się, którego ia 
barzo upraszam, aby był w tych dobrach 
małżonce moiey y z dziatkami memi opie
kunem у powodem, maiąc iedyne sumnie-
nie, któremu Pan Naywyższy na serce 
podał, niech to uzna у obiawi, to tylko 
potwierdzam, aby woli moiey dosić się 
stało. Opiekunów woli moiey ostatniey 
wzwyszopisanych osób panów obywate-
lów Lwowskich tym testamentem moim 
naznaczam przosząc, aby inaczey nie 
było, powoływaiąc na sąd straszliwy 
Boski takowych lub z przyiaciół moich, 
tak bliskich, iak у dalszych, które by 
się w to wdzierali у tych, którzyby się 
na tych gruntach pobudowali, albo przez 
tak wiele lat w niebytności moiey aż do 
kresu ostatniego żywota mego zażywali , 
aby iey za to nagroda stanęła у nie ag-
grawowano ni w czym nie zostawowało; 
także też wielce upraszam urząd magi
stratu całego sławnego miasta Brześcia 
Litewskiego, aby iey niwczym krzywdy 
ponosić nie dano, aby ciężko duszy mo
iey nie czyniono. Przy tem proszę ichmć 
panów braciey, z któremi w congregaciey 
ś-go Mikołaia sam zostawałem, aby na ten 
testament podpisali się у wydać raczyli 
awtentycznie; na co się ręką moią wła-
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sną podpisuię, a dla łepszey wiary у 
pewności у pieczęć zwykłą uprosiłem, 
aby przyciśniona była. U tego testamen
tu podpis rąk tymi słowy: Demitry Biel
kiewicz mp. Mikołay Hrehorowicz—oby
watel Lwowski , natenczas iako pisarz 
tego testamentu podpisuię się т р . ; я iepo-

монахъ Іоанъ Б о г у ш ъ , яко духовный 
въ Богу зешлого, иодписуюсе; Theodor 
Grzebiennik у Bazyl i Kitowicz—starszy 
bracia у swoim braci wszystkiey imie
niem. Który to testament do xiąg mie
skich burmistrzowskich Brzeskich wpi
sany. 

1674 r. 
Изъ книги за 1661—1676 г. стр. 1331—1334. 

146. Продажная: запись на огородъ Берестейской мѣщанки Евстафьи Бѣлькови-
човой Верестейскимъ базиліанамъ монастыря св. Симеона. 

Брестская мѣщанка ЕвстаФІя Бѣлькевпчъ, остав
шись вдсвой и не имвя средствъ къ содержанию 
и воспитанію малоіѣтнихъ дѣтей, продаетъ Ба-

Actum in civitate Brestensi magńi du-
catus L i th . , prima mensis Augus t i , an
no Domini 1674. 

Na urzędzie burmistrzowskim у ra
dzieckim w mieście i . k. m. Brzeskim, 
przed nami Michałem Markiewiczem у 
Ostapem Borowikiem—burmistrzami, Ma-
tiaszem Franciszkiem Dzierzkowskim, R o 
manem Matfieiewiczem, Jędrzeiem K o n -
stanowiczem, Janem Hlebanowskim, Osta
pem Marcinowiczem, Ułasem Tyszewi-
czem, Leontym Chilkiewiczem, Was i l im 
Chawraiewiczein, Pawłem Panasewiczem, 
Jędrzeiem Krynką—raycami, na zwykłym ; 
miescu sądowym w ratuszu, stanąwszy i 
oczewisto utściwaOstaphia Iwanowa Bie l - ! 
kiewiczowa list zapis w sprawie niżey! 
mianowaney przyznała у do xiąg miesc-! 
kich burmistrzowskich Brzestskich poda
ła , w te słowa pisany: 

J a Ostaphia Iwanowna Dmitrowa Biel-
kiewiczowa, imieniem swym у dziatek 
swoich, z Dmitrem spłodzonych, ieszcze 

зиліанамъ монастыря св. Симеона за Мухавцемъ 
свой огородъ о 9 загонахъ за 60 польскихъ зло
тыхъ на вѣчныя времена. 

niedorosłych, iawnie czynię у dobrowol
nie zeznawam tym listem zapisem moim, 
komu by o tem wiedzieć należało, iż ia 
zostawszy wdową po śmierci nieboszczy
ka małżonka mego pana Dmitra Bielkie-
wicza z dziatkami małemi, nie maiąc 
z niskąd poratowania w tym sieroctwie 
swoim, a zwłaszcza tych czasów niespo-
koynych у trudnych, przedałam na wie
czność ogród o dziewięciu zagonach, mnie 
у dziatkom moim należący, który na 
Osinkach leży, ob miedzę z iedney stro
ny ogrodu Czerniawiczynego, a z drugiey 
strony Ogrodu (Łapczyńskiego, czołem do 
gościńca Wołyńskiego, a tyłem do ogro
du Chmielowskiego, wielebnym oycom 
zakonnikom reguły świętego Bazylego 
w Brześciu za Muchawcem przy c e r k w i e 
ś w i ę t e g o S e m i o n ą mieszkających, za 
pewną summę złotych sześćdziesiąt pol
skich, iakoż tę summę wszytkę zupełnie 
do' siebie odebrawszy, pomienionych oy
ców zakonników wiecznie kwituię z onych, 

69 
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a im ogród w wieczną possesią puszczam 
у urzędownie pódaię, którego iuż ani ia 
sama, ani dziatki moie, ani żaden z krew
nych , albo przyiaciół, iak moich, tak 
у Bielkiewiczowskich, upominać się у 
dochodzić nie mamy wiecznemi czasy; 
owszem ich ewinkować у bronić u każ
dego prawa у sądu, ieżeliby ich o to 
mial turbować, powinna będę z dziatka
mi memi, pod zakładem drugich sześciu-
dziesiąt złotych polskich, pod nagrodze
niem szkód wszelakich. Waruię też tu у 
to wielebnym oycom zakonnikom prze-
rzeczonym у tym moim zapisem zapi
suię się, iż gruntu albo ogrodu, nazwa
nego Chmielowskiego tamże na Osinkaeh 
leżącego, którego im ieszcze nieboszczyk 
pan Iwan Bielkiewicz — burmistrz Brze
ski, świekier móy, za duszę matki у żo
ny swey legacyinyni prawem puścił, te
go ogrodu ani sama, ani dziatki moie 
upominać się у dochodzić nie mamy, ani 
będziem mogli , do wykupna iednak in
szego iuż ogrodu, którego ani przerze-
czeni zakonnicy wlewkowym prawem od 
pana Muszyńskiego trzy maią, wolne so
bie у dziatkom moim prawo zachowuię. 

' N a c o wszytko dla lepszey wiary у pew
ności oycom zakonnikom pomienionym 
pismo moie z podpisem rąk przyiaciel-
skich, dawszy one у przyznać przed 
urzędem należnym, kiedy się tego oyco-
wie upominać у potrzebować będą, po
winna iestem, pod zakładem takoweyże 
summy złotych sześćdziesiąt polskich. 
Działo się w Brześciu, roku Pańskiego 
1674, miesiąca Ju l i i dnia trzydziestego. 
U tego listu zapisu podpis rąk przyiaciół 
temi słowy: Ustnie proszony odpaniOsta-
piey Iwanowey Dmitrowey Bielkiewiczo-
wey o podpis ręki do tego listu zapisu 
wieczystego Matyasz Franciszek Dzierz
kowski— rayca i . k. m.; ustnie proszo
ny od Ostaphiey Dmitrowey Bielkiewi-
czowey o podpis ręki do tego listu przy
znanego według srzodka opisanego R o 
man Matfieiewicz— rayca starszy miasta 
i. k. m. Brześcia Li t . ; ustnie proszony 
od p. Ohaphiey Iwanowey Dmitrowey 
Bielkiewiczowey o podpis ręki do tego 
listu zapisu wieczystego, J a n Hlebanow-
ski — rayca i . k. m. X X X - Który list 
zapis wieczysty iest do xiąg miesckich 
burmistrzowskich Brzeskich wpisany. 

1675 r. 
Изъ книги за 1661—1676 г. стр. 1379—1382. 

147. Духовное завѣщаніе Брестскаго мѣщанина мельника Тимоѳѳя Троцѳвича. 

Брестскій ыѣщанинъ мелышкъ Тпмоѳей Тро- ! дѣтьми и родными свое имущество; при атоиъ 
цевичъ завѣщаетъ похоронить его въ церкви св . ! онъ отказываетъ монахаиъ коня за погребеніе 
Симеона за Мухавцемъ и распредѣляетъ между (своего тѣла. 

Actum in civitate Brestensi m. d. L i th . , 
die vigesima nona mensis Septembris, an
no Domini 1675. 

N a urzędzie burmistrzowskim у radziec

kim w mieście i. k. mości Brzeskim, 
przed nami Matyaszem Franciszkiem 
Dzierzkowskim, Romanem Matfieiewi-
czem—burmistrzami, Michałem Markie-



wiczem, Janem Hlebanowskim, Ostapem 
Marcinowiczem, Leontym Chilkiewiczem, 
Wasilem Chawraiewiczem, Ułasem Ty-
szewiczem, Pawłem Panasewiczem, J ę -
drzeiem Krynką—raycami, na zwykłym 
mieyscu sądowym stanowszy sławetny 
p. Jędrzey Kostanowicz y Ostap Boro
wik—rayce, z urzędu zesłani, testament 
ostatniey woli utściwego Tymofeia Tro-
ciewicza—młynarza w ratuszu przyzna
li у do xiąg mieskich burmistrzowskich 
Brzeskich podali, w te słowa pisany: 

W Imie Oyca у Syna у Ducha świę
tego. Amen. J a Tymosz Trociewicz— 
młynarz, mieszczanin Brzeski, czynię 
wiadomo tym moim testamentem osta-
tney woli moiey, yż ia będąc na ciele 
chory, ale na umyśle dobrze zdrowy, ta
kowe rozporządzenie po śmierci moiey 
mieć chcę: Naprzód gdy za powołaniem 
Boga wszechmocnego z tego mizernego 
ciała dusza wynidzie w ręce Pana Boga 
oddaię, a ciało ku pogrzebowi, które ma 
bydź pochowane przez miłą małżonkę 
moią w c e r k w i e ś w i ę t e g o S e m i o n ą 
z a M u c h a w c e m. Rzeczy ruchome у nie
ruchome y maiętnostkę swoię własne tak 

' rosporządzam: Młyn w Brześciu, na śluzie 
stoiący, małżonce moiey у dzieciom Se
menowi у Awdusi , a Polusia Artemow-
na niema do tego młyna, także koło w 
wielkim młynie stoiące zadnie teyże mał
żonce у dzieciom mianowanym leguię у 
zapisuię z budynkiem, na połowicy tego 
gruntu stoiącego, drągowe w pół z pa
nem Jaroszem Bukryiewiczem małżonce 
moiey у dzieciom tak też у sieci. Grunt 
Lomożecki nazywaiący się Pusty Polusi 
Artemownie, iako zaczęła tego dowodzić, 
niechay dochodzi, iey leguię у zapisuię; Į 

ogród nazywaiący się -Łaczyński małżon
ce moiey у dzieciom leguię у zapisuię, 
konia który zostaie u imć pana Brzozow
skiego na paszy w Bogu wielebnym oy
com Semenowskim za Muchawcem na 
pogrzeb leguię у zapisuię; klacze y zrze-
bie, u tegoż imć pana Brzozowskiego zo-
staiące, małżonce moiey miłey у dzieciom 
ze mną spłodzonym leguię у zapisuię. Sz lo-
mie winienem zostaie złotych siedmna-
ście, małżonka moia z dóbr moich ma od
dać. Azamykaiąc ostatnią wolę moie zo-
stawuię exekutorami tego testamentu me
go utściwego Lukianą Kożyca—cechmis
trza rzeznickiego y p, Gabryela Roma-
nowicza—lantwoyta Brzeskiego, tak też 
у w Bogu wielebnego oyca Karasińskie
go—ihumena monastera świętego Sie
miona Brzeskiego, a pp. radziec z urzę
du zesłanych, na podpisie tego testamen
tu mianowanych, upraszam, aby ten te
stament ostatney woli moiey rękoma swe
mi podpisawszy przed urzędem przyzna
li у do xiąg podali. 

U tego testamentu podpis rąk temi sło
wy: z przydania od sławetnych pp. bur
mistrzów miasta i . k. mości Brześcia 
Litewskiego na ten testament w domu 
utściwego pana Tymosza Trociewicza, 
młynarza i. k. mości zesłani, podpisuie 
ręką Andrzey Konstanowicz—rayca; С ъ 
приданья отъ славетныхъ паиовъ бур-
гомистровъ на тестаментъ уцтивого па
на ТимоФея Троцевича мдынара Бере
стейского ОстаФІй Боровикъ—райца 
Берестейскіи, Fel icyan Kazimierz R a 
powicz—pisarz miasta i . k. mości Brze
ścia. Który to testament iest do xiąg 
mieskich burmistrzowskich Brzeskich wpi
sany. 

59* 
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1700 г. 
Изъ книги за 1676—1708 г. стр. 349—356. 

148. Жалоба Петра Огильвія на исида Файвиша Яхимовича, Тераепольскаго 
мѣщанина, по поводу неуплаты этимъ послѣднимъ долга. 

Петръ Огильвій жалуется на жида Файвиша 
Яхимовича въ томъ, что онъ не только не воз-
вращаетъ ему долга, несмотря на многочисленные 
декреты по этому дѣлу, но прибѣгаетъ еще къ 
обману и разнаго рода насиліямъ. Такъ помя
нутый жидъ выхлопоталъ себв ad male narrata 
листъ, на основаніи котораго дѣло это должен
ствовало - рѣшиться компромисарскямъ судомъ; 
въ судъ были избраны только самые жиды и 
назначенъ срокъ засвданія въ пятницу, но 
жидъ Файвишъ самовольно перенесъ этотъ 

срокъ съ пятницы на воскресенье, когда не 
могъ явиться Огильвій, вслѣдствіе религіоз-
ныхъ своихъ обязанностей. Н о въ судѣ этомъ 
было постановлено, чтобы Файвишъ уплатилъ 
Огильвію въ четыре срока додгъ, a Огильвій 
освободилъ его домъ, бывшій въ залогѣ. Огиль-
вій согласился и на такое рѣшеніе; но Файвишъ 
не толъко не исподнилъ его, но угрожаетъ еще 
отравой жпльцамъ, находящимся въ его доиѣ, 
изъ коихъ одинъ уже скоропостижно умеръ , а 
также и самому Огильвію. 

Actum in civitate Brestensi m. d. Li th . , 
die 11 Januar i i , anno Domini 1700. 

N a urzędzie woytowskim w mieście 
i. k. mści Brześciu Li tewskim, przede 
mną Dymetrym Janem Bocianowskim — 
postanowionym lantwoytem od iaśnie 
wielmożnego i . m. pana Józepha Bogu
sława Słuszki—kasztelana Wileńskiego, 
hetmana polnego w. x . L i t . , Lantskoron-
skiego, Jezieżyskiego, Punskiego, Pie-
nianskiego starosty, у woyta dziedzicz
nego Brzesckiego , ża łował , protestował 
y soleniter się manifestował i. mć pan 
Piotr Ogi lwi i na niewiernego żyda F a y -
wisza Jachimowicza — mieszczanina Te-
raspolskiego, o to, у takowym sposobem: 

Iż żałuiący i . mć za otrzymanemi de
kretami, condemnatami, banicyami, od 
iaśnie wielmożnego i . mć pana marszał
ka wielkiego koronnego, iako też у od 
wielkiego xiestwa Litewskiego, na wysz 
pomienionego żyda , oraz у od iaśnie 
wielmożnego i . mć pana kasztelana W i 
leńskiego, hetmana polnego w. x . L i t . , 

Į przez ichm. panów, iako to: i . m. pana 
j Stanisława Janusza Podoskiego — woy-
j skiego Brasławskiego y i . mć pana Sta
nisława Makowieckiego — stolnika Laty-
czewskiego, у list do executiey z W a r 
szawy od tego wysz pomienionego iaśnie 
wielmożnego iegomości у samey iaśnie 
wielmożney iey mości, aby podług po
mienionych dekretów za tym listem uczy
niona była executia, iakoż sie w samey 
rzeczy stało, że podano wysz mianowa
nemu i . mć panu Ogilwowi w intromis
syą dom, który pacifice w posessyey 
swoiey przez niedziel kilkanaście trzy
ma; bacząc tedy obżałowany żyd, że się 
do słuszności bierze, czyniąc pod żału-
iącym i . mć podstępek, biegł do Warsza
wy у ad male narrata otrzymał prze
ciwny list od iaśnie wielmożnego i. mć 
pana kasztelana Wileńskiego w ten spo
sób, aby spłacił podług obligów do de
kretów stosuiących s ię , у które obligi 
zwysz pomienionych dekretów stanęli 
z woli у rozkazania i. mć pana woy-
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skiego Brasławs kiego, oekonoma iene-
ralnego iaśnie wielmożnego i. mć pana 
Wileńskiego y i . mć pana Michała 
Strzyżewskiego — podstarościego Teras-
polskiego, obu stronom, to iest, i. mć 
panu Ogilwiowi у obżałowanemu ży
dowi na compromisarską ugodę, na 
którą obrano samych żydów starszych 
kahału Teraspolskiego z strony żałuią-
cego, a z strony obżałowanego żyda 
obrano rabina Pińskiego, na imie Fran-
kiela у drugiego Zelmana, faktora wyż 
pomienionego iaśnie wielmożnego i . mć 
pana Wileńskiego, którym, gdy przyszło 
na compromis zasieść, nie zasiadali у 
zasiąść nie chcie l i , że obżałowany żyd 
szalbierz у zawodzca, у tak chcąc zbić 
z terminu ten naznaczony dzień zwlekli , 
co przeciwko prawu naznaczonemu y sa-
mey słuszności się stało: bo na potym 
w nocy zprowadził obżałowany żyd in
nych dwóch żydów do zasiadania na ten 
compromis niesposobnych, co się miało 
stać w piątek, to iest, dnia ośmnastego 
D e c e m b r a , . a dla zwłoki odłożono do 
świętego dnia niedzielnego, który dzień 
godzien uczczenia у poszanowania, cze
mu prawo pospolite waruie у przeciwko 
przykazaniu Boskiemu stało się, zasiedli 
zranią na ten compromis у nic skutecz
nego nie ukoiarzyli, bo żałuiący iegomość 
tego dnia nabożeństwem będąc zabawny 
absentować się musiał, iako w niesłuszny, 
nie spodziewaiąc się na ten dzień у przez 
niesłuszne osoby zasiadaiące od obżało
wanego żyda uproszone у namówione, 
którzy na tenczas abstente żałuiącego 
i. mci uczynili między sobą decyzyą у 
iuż nie rychło zasiadłszy, dopiero dali 
znać w kilkanaście godzin żałuiącemu 
iego mości po deferowaney y uczyuioney 
swoiey decyzyi, żadnego nie maiąc przed 
sobą prezentowanego dokumentu, prze-
szkadzaiącego żałuiącemu iego mości nic 

fundamentalnego nie postawiwszy, czty
ry sobie punkta uformowali. Y gdy ża
łuiący i. mć, zadaniem sobie znać, przy
szedł do nich, pytali iego mości, na któ
ryby się chciał z decyzyi onych rezol-
wować punkt; żałuiący nie sprzeciwia-
iąc się temu, ale czyniąc dość dekreto
wi, lubo niesłusznie у przez nienależące 
osoby ferowanemu, obrał sobie punkt 
ten , aby obżałowany żyd dwa tysiące 
żałuiącemu i. mci wypłacał, na dwie le
cie czterma ratami, tym sposobem: pierw
szą ratę w kilka dni , to iest, naydaley 
w tydzień, złotyrh pięćset; drugą ratę 
za sześć miesiecv; trzecia rate item za 
sześć miesięcy, czwartą ratę przed wyi-
ściem roku , da B ó g , przyszłego tysiąc 
siedmsetnego pierwszego, a inquantum 
by którąkolwiek pomienioną ratę obżało
wany żyd miał uchybić у niedotrzymać, 
by dniem iednym, tedy dane, wprzód pie
niądze złotych te pięćset maią przepa
dać, pro nihilo reputari, a samo prawo 
z żałuiącego iego mci na obżałowanego 
żyda otrzymuie, iako to, dekretą, intro-
missya у taxa na dom у domowstwo 
onego przy zupełney mocy у walorze 
zostawać, submissa dana s podpisem 
ręki żałuiącego, za niedotrzymaniem przez 
obżałowanego żyda tych wysz pomienio
nych w wypłaceniu rat ma być żałuią
cemu iego mci powrócona у niczym ob
żałowany żyd ma się zasłaniać ku prze
szkodzie pierwszemu żałuiącego i . mci 
prawu; bacząc tedy żałuiący i. mć pan 
Piotr Ogi lwa, że w tym wielkie praeiu-
ditium у nieznośną ponosi krzywdę, z o-
szukania y iednego szalbierstwa, niepo
trzebnie od obżałowanego żyda Faybisza 
Jachimowicza obranych у namówionych 
na compromis żydów, a do tego nieumie-
iętnych у świadomych y w dzień świąt 
niedzielny, przeciwko przykazaniu Bo
skiemu zasiadaiących, niemaiących przy 
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sobie naznaczonego od ichmć panów 
commisarzów pisarza, mianowicie od i. 
mć pana Strzyżewskiego—ppdstarościego 
Teraspolskiego i . mć pana Gorszkowskie-
go , w niedziel trzy zcorumpować у na
mówił obżałowany ż y d , aby inszy de
kret ferowali, ponieważ z razu ferowa
nego dekretu żałuiącemu i . mci wydawać 
nie chcieli, w czym żałuiący i . mć nie
słuszne, widząc tych żydów r decidowanie 
dekretu, ale iedno onych szalbierstwo, 
iako namówionych od obżałowanego ży
da osób, opowiedział się żałuiący imć 
panu podstarościemu Teraspolskieinu tym 
się oświadczaiąc, że iedne ludibrium na 
osobie swoiey przez tego obżałowanego 
ponosi żyda y skuteczney .rozprawy po
dług swoich dekretów, zapisów y decy-
zyi na obżałowanym żydzie nie otrzymu-
ie. Widząc tedy obżałowany żyd oświad-' 
czenie się żałuiącego imci przed urzę
dem Teraspolskim, prosił żałuiącego imć 
pana Ogilwa o odebranie na drugi com-
promis osób chrześciań, bo wolał obża
łowany żydówek niż swoich żydów, czemu 
żałuiący imść nie przecząc pozwolił, ale 
gdy miało do tego przyiść у aby, się sa
my skutek refutował, obżałowany żyd do 
niczego przystąpić nie chciał, żałuiącego 
ie-mści coraz zwlekaiąc у zawodząc do 
większego a większego przyprowadzał 
kosztu, straty у przyprowadzać nie prze-

staie. Jeszcze y na tym nie dosyć, gospo
darka w domie za dekretem y decyzyą 

j od ichmć panów commissarzów za dług 
żałuiącemu imci godnie podanym, czło
wieka godnego, gdy w ten dom przyiął, 
obżałowany żyd po kilkakroć razy one
go naszedł, zelżył, zbeształ, zdysfamo-
wał у różne przegrożki, pochwałki у od
powiedzi na zdrowie czynił, których po
mieniony gospodarz obawiaiąc się, chciał 
z tego domu wyprowadzić do Brześcia, 
tedy przed wyprowadzeniem się w tym 
domie sam у wiele ich było zachoro
wali у ieden służący z tych miar umarł; 

j у tym się ieszcze nie kontentuiąc, dnia 
piętnastego Januar i i , w tymże samym do
mie maiącego stancyą żałuiącego samego 
iegomości naszedł, słowy nieuczciwemi 
zelżył , zesromocił, bez dania żadney so
bie okazyi, grożąc sługę żałuiącego imci 
o śmierć przyprawić у samego żałuiące
go imści koniecznie nieżywie inquantum-
by swoiey dochodził od obżałowanego ży
da należytości у dotąd czynić nie prze-
steie. O co wszystko żałuiący imść chcąc 
z obżałowanym żydem prawnie czynić, 
szkód y paen prawnych requirowac, dał 
tę swoią żałobę z dalszą oney meliora-
tią do xiąg mieyskich Brzeskich magde
burskich zapisać. Która iest przyjęta у 
zapisana. 
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1700 г. 
Изъ кангн за 1676—1708 г., стр. 365—368. 

149. Посвидѣтедьствованіе вознаго о насшгіяхъ, дѣдаѳмыхъ зкидомъ Файвишомъ 
Яхимовичемъ Огидьвію. 

Брестскій возиый сиыъ свидѣтедьствуетъ, что 
жпдъ Файвпшъ пропзнодитъ постоянный угрозы 
жильцамъ, находящимся въ его домѣ у Огпль-
в ія , нзъ коихъ одинъ унеръ, и самому Огпдь-

вію, и что послѣдній передалъ его другииъ жиль
цамъ, тавъ какъ прежніе были изгнаны Файвн-
шемъ. 

Actum in civitate Brestensi m. d. Li th . 
die vigesima quinta mensis Februarii, an
no nuliesimo septingentesimo. 

N a urzędzie woytowskim w mieście 
ikmści Brześciu Litewskim, przede mną 
Dymetrym Janem Bocianowskim—posta
nowionym lantwoytem od iaśnie wiel
możnego imć pana Józepha Bogusława 
służki—kasztelana Wileńskiego, hetma
na polnego w. x . Li t . Lantskorońskiego, 
Iezierskiego. Punskiego,Pieniańskiego sta
rosty у woyta dziedzicznego Brzeskiego, 
za nieprzyięciem w grodzie Brzeskim, 
stanowszy oczewiście ienerał ikmści wo
iewodztwa Brzeskiego Samuel Jacewicz 
ten kwit swóy relacyiny zeznał, w te 
słowa pisany: 

J a ienerał ikmści woiewodztwa Brze
skiego, niżey na podpisie ręki mey mia
nowany, zeznawam tym moim relacyi-
nym kwitem, iż w roku teraznieyszym 
tysiąc siedemsetnym miesiąca Januaryi 
dwudziestego piątego dnia, będąc ia uży
tym z stroną szlachty panami Stepha-
nem у Jakubem Terpiłowskiemi, od imć 
pana Piotra Ogilwiego do domu Teras-
polskiego, będącego za praesentowaniem 
od imci, widziałem dekretą iaśnie wiel
możnych marszałków, tak wielkiego ko
ronnego, iako też w. x . L i th . , otrzyma
ne na żyda Faywisza Jaehimowicza-— 

mieszczanina Taraspolskiego, iako też у 
od iaśnie wielmożnego imć pana kaszte
lana Witepskiego, hetmana polnego w. 
x . L i th . oraz у list od iaśnie wielmoż-
ney samey iey mości na podanie za dług 
winny domu у domowstwa wysz pomie-
nionego żyda Faywisza Jaehimowicza 
у za naznaczonemi у ordinowanemi com-
misarzami od iaśnie wielmożnych pomie
nionych osób, iako to: imć pana Stani
sława Janusza Podoskiego—woyskiego, 
Brasławskiego у imć pana Stanisława 
Makowieckiego—stolnika Latyczewskiego, 
aby wyszpomieniony imć pan Piotr O g i -
l iwa otrzymał у w realną sobie wziął у 
odebrał posessyą, a że z zawziętości przez 
to swoiey obżałowany żyd y z r ankom 
na żałuiącego imści, który żałuiący imć 
był wpuścił do tego domu gospodarza, 
którego obżałowany żyd po kilka kroć 
razy nachodził у różne, iako mienił ża
łuiący, imci czynił przegrożki у pochwał-
k ? na zdrowie, z których pochwałek 
w tym domie u gospodarza służący umarł, 
gdyż y sami wszyscy w tym domie bę
dące chorzeli, a do tego na sług żałuią
cego imci na zdrowie у samego żałuią
cego imci o śmierć przyprawić odpowia
dał. Bacząc żałuiący imć, że z nim sprawy 
nie doydzie% iako z wykrętaszem wiel
kim zawodząc, odłożył do imć panów com-



misarzów, a sam gdy odieżdżal żałuią
cy imć dla pilnych swoich mteressów, 
stróża, to iest, drugiego gospodarza za 
wypędzeniem pierwszego przez obżało
wanego żyda ten dom iako obiął, w tey
że samey całości temu zostawuie gospo

darzowi, aby go miał w dozorze do po
wrotu żałuiącego imci у do skuteczniey-
szey rozprawy, przedemną ienerałem 
oświadczał się, na dowód czego ia iene
rał, com widział у słyszał, daię to moią 
relacyą z podpisem ręki mey własney. 

1701 r. 
Изъ книги за 1676—1708 годы, стр. 463—470. 

150. Протестъ Якова Скальскаго на весь кагалъ Брестскихъ жидовъ объ убій-
ствѣ ими фактора Юдка. 

Брестскій земянинъ Скальсвій заявляетъ, что | женъ къ христіанамъ; убивши они разграбили 
Брестскій кагалъ—вообще, и поименованные въ Į его имущество, въ числѣ которого было и 140,000 
документѣ жиды — въ частности, изъ зависти и ] талеровъ Скальскаго, повѣренныхъ Юдкѣ для 
зложедательства убили его Фактора жида Юдку j торговыхъ оборотовъ. При жалобъ находится и 
преимущественно за то, что онъ былъ располо- { посвидѣтельствованіе вознаго. 

Actum in civitate Brestensi magni du-
catus Lithuaniae, die vigesima octava 
Novembris, anno 1701. 

N a urzędzie burmistrzowskim у radziec
kim w mieście iego krółewskiey mości 
Brześciu-Litewskim, przed nami Szymo
nem Tryczką , Omelanem Sydorowiczem— 
burmistrzami, Stephanem Żysiewiczem, 
Artemem Andrzeiewiczem, Pawłem Pa-
nasewiczem, Janem Wasylewiczem y K a -
lichem C h y l k o w i c z e m — r a y c a m i za nie-
przyięciem u xiąg grodu Brzeskiego, ża
ł owa ł , protestował solennie przed nami 
urzędem maydeburskim Brzeskim, mani
festował imć pan Andrzey Jakób S k a l 
ski na ca ły kahał niewiernych żydów 
starszych, mianowicie na niewiernych 
Matysa Lapicza—teraźnieyszego starszego 
miesiącznego, krawca Jozepha у syna ie
go , żydów Brzeskich y na niewiernego 
żyda Jontofa z Terespola, iako samych 
principałów uczynku niżey pomienione

go, o to у takowym sposobem: iż żału
iący imć pan Skalski wprzód dawszy na 
zapis pewny temu kahałowi Brzeskiemu 
cztery tysiące pięćset złotych polskich, 
iako ten zapis w sobie opiewa у wyra-
Z cl ,j cl obebrawszy sobie raz za faktora 
żyda Judkę Izraelowicza, który miał 
przed tym dom swóy у ma w Czarnaw-
czyczach . dobrach iaśnie oświeconego 
xiążęcia imści krayczego w. x . L i t . , sta
rosty Lidskiego, w woiewództwie Brze
skim leżących, używaiąc iego szczerość 
w Czarnawczyczach będącego, który ap-
plikował do Brześcia, aby mógł mieć 
lepsze wyżywienie, kupiwszy mu dom 
w Brześciu mieście iego kr. mości, na 
ulicy Kowalskiey, przez niemały czas 
onemu kredituiąc gotowych pieniędzy, a 
to czyniąc dla tego, że był szczery nie 
tylko żałuiącemu imści panu Skalskie
mu, panu swemu, ale у innym różnym 
ichmościom szlachcie, obywatelom woie-
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wódz twa Brzeskiego, w pokazaniu spo
sobów do fortuny, za którą szczerość 
nieraz grozili starszy żydzi onemu, kią-

rzeczeni, osobliwie żydzi , uczyniwszy 
poehwałkę ustawicznie na pomienionego 
faktora Judkę Izraelowicza czyhali , ia-

twą у śmiercią, aby chciał tego zanie- į koby go zabić, zagubić, zamordować, lub 
chać, iako y tey-summy za zleceniem iakimkolwiek sposobem z tego świata 
od żałuiącego iegomości nie upominał się, zgładzić. Jakoż po uczynionych pochwał-
tedy trafiło się pomienionemu żydowi! kach nie poiednokrotnie w roku teraź-
Judce bydź w łaźni z starszym żydem į nieyszym tysiąc siedmsetnym pierwszym, 
wysz obżałowanym Matysem, który mu! miesiąca Nowembra dwudziestego szó-
rzekł też słowa: że Judko będziesz wy- stego dnia w sobotę, to iest , po szaba-
kięty, że hultaiowi szlachta wierzą pie- sie, gdy pomieniony Judka faktor żału-
niądze, za to, że im szczerze pokazuiesz • iącego iegomości z szkoły swey żydow-
pożytki, a nam osiadłym nie chcą poży- ! skiey wyszedłszy, szed do dworu do pa-
czać, zaniechay ty tego, bo у sam nie i na swego, do dwora wysz pisanego xią-
będziesz wiedział, gdzie się podzieiesz. į żęcia iegomości, i ia Piaskach będącego, 
Jakoż o to wysz rzeczony żyd Judka w | gdzie żałuiący iegomość zawsze stawał 
przeszłym tygodniu ustawicznie żałuią- j gospodą у teraz dotąd stawa, tam idąc 
cemu iegomości dokuczał у prosił, aby '• z sobą in condicto z starszemi żydami 
był żałuiący iegmść u tego Matysa ż y - 1 całego kahału Brzeskiego, maiąc na nie-
da, który takową pochwałkę, iako się : go zasadzkę, nic sobie niewinnego czło-
wyżey pomieniło, uczynił, у wszystkich Į wieka, iedno szczególnie dla tego, że był 
starszych prosząc za nim, żeby byli ł a - 1 szczerym krwie chrześciańskiey, zastą-

skawi na niego, ale dla wielkich zabaw 
•y trudności żałuiącemu ie-mści nie przy
szło do tego. W roku zaś przeszłym ty-

piwszy na dobrowolney drodze idącego 
pomienionego dworu, na Piaski , pana 
swego, przed mostkiem u młynów na od-

siąc siedmsetnym niewierny żyd Teres- \ nodze Mielwieckiey iaśnie wielmożnego 
polski na imie Jantof, takoż pomienio-! iegomości pana Kurczą , woiewody Brze-
nemu żydowi Judce odpowiadał у groził j skiego, z iedną stronę, a z drugą w B o -
śmiercią, za to, że żałuiącego iego m ś c i ! gu przewielebnych ichmościów panien za-
pieniądze za iakiś dług sobie u szwagra | konnych reguły świętey Brygidy, tyrań-
swego, który z rzeczonym faktorem J u d - i sko, okrutnie, niemiłosierdnie zbiwszy, 
ką handlował, zabrał na dwa tysiące zło- i zt łukszy, zkłówszy, zadusiwszy, iuż nie-
tych polskich, у teraz one u siebie trzy- | żywego w wodę utopili, pod wysz miano-

wanemi młynami, у takowy tedy niezbo-
żny popełniwszy excess у mężobóystwo, 
ieszcze nicht nie wiedział, gdzieby się 
mianowany żyd J u d k a Izraelowicz, ża
łuiącego iegomości faktor, miał podziać, 
zaraz wrzkomo nie wiedząc ni o czym 
napadli na mieszkanie iego, z żydów kto 
mógł co zarwać, iako sami między sobą 
ogłaszała у mówią, brali, co się komu upo
dobało, mianowicie żyd Picuchas Marko
wicz praetextem rodzi czka zastawnego, 

60 

ma у ma, te słowa mówiąc: Jeszczeć 
mogę doyść, pieniądze dane panu, ale 
Judka , faktor, drugiey nie doczeka wio
sny. Żyd zaś krawiec Jozeph z synem 
swoim, różne na tegoż faktora wysz spe-
cifikowanego czynił pochwałki y prze-
grożki , nieczynieniem za to, że u żałuią
cego iegomości pokradł maszt lasu sztu
czek piętnaście, a on go y s tey kra
dzieży wyznawał , którą takową obżało-
wani żydzi starsi, cały kahał у wysz 



u nieboszczyka, niewinnie zabrał w łup 
wilczurę nową, futer kotowych dwoie, 
który to pomieniony żyd miał u siebie 
żałuiącego iego mości, gotowych pienię
dzy sobie powierzonych sto czterdzieście 
tysiąc talarów bitych, y te podczas ra
bunku gdzie się podziały wiedzieć nie 
mogą. O czym szerszey w relacyi iene-
ralskiey iest wyrażono. O co tedy wszyt
ko chcąc żałuiący iegomść z obżałowane-
mi żydami prawnie czynić, у tego wszyt-
kiego na nich dochodzić, iako у głowy 
wysz rzeczonego żyda , na ten czas dał 
tę swą solenną manifestacyą, z wolną 
oney melioratią, do xiąg magdeburskich 
mieyskich Brzeskich ku zapisaniu. 

Przy którym opowiadaniu stanąwszy 
oczewiście ienerał i. k . mści woiewodz
twa Brzeskiego, Samuel Jacewicz , kwit 
swóy relacyiny obdukcyey zeznał w te 
słowa pisany: 

J a ienerał iego królewskiey mości wo
iewodztwa Brzeskiego zeznawam tym 
moim relacyinym obdukcyey kwitem, iż 
będąc użytym w roku teraznieyszym ty
siąc siedmsetnym pierwszym, miesiąca 
Npwembra dwudziestego ósmego dnia, 
z stroną moią szlachtą panami Stepha-
nem у Jakóbem Terpiłowskiemi, do ie
gomości pana Andrzeia Jakóba Skalskie
go, do dworu iaśnie oświeconego xiążę-
cia iegomości krayczego w. x . L i t . , sta
rosty Lidskiego, na ten czas stojącego go
spodą na Piaskach, tu w mieście iego 
królewskiey mości Brześciu, będącego, 
z któremi za przybyciem moim у okaza
niem iegomości widziałem żyda Judkę 

Izraelowicza, faktora iegomości, okru
tnie, tyrańsko, niemiłosierdnie zabitego, 
na którym głowę wszytką widziałem zbi
tą , ztłuczoną snadź kiiami, oczy krwią 
naciekłe, prawie na wierzch łba wyle-
źli , także boki, pieca у wszytkie ciało 
zbite, zekrwawione, zkłóte; które te zbi
cie, zmordowanie у o śmierć przyprawie
nie mienił iegomość pan Skalski przede 
mną bydź stałe od żydów starszych wpro-
cessie wyrażonych; przytym też miano
wał po zabiciu onego nayście na dom 
iego, na ulicy Kowalskiey w mieście 
Brześciu będący, zabranie niemało rze-

! czy, iako też у pochwałkę zdawna na 
tego żyda czynioną, przez tychże żydów 
starszych kahału Brzeskiego, у inne prae-
tensie w processie dostatecznie у obszer
nie wyrażone. N a dowód, czego, ia iene
rał będąc w tey sprawie użytym, com 
widział у słyszał, na to daię ten móy 
relacyiny obductiey kwit , z podpisem rę
ki mey у za pieczęćmi strony szlachty, 
przy mnie na ten czas będącey, ku zapi
saniu do xiąg magdeburskich mieyskich 
Brzeskich. U tego relacyinego kwitu pod
pis ienerała temi słowy: Samuel J a c e 
wicz— ienerał iego król. mości woiewodz
twa Brzeskiego. Któreż to oczewiste ie-

i nerała zeznanie iest do xiąg mieyskich 
magdeburskich Brzeskich przyięte у wpi
sane, z których у ten extrakt iegomości 
panu Andrzeiowi Jakóbowi Skalskiemu, 
z przyciśnieniem pieczęci mieyskiey ra-
dzieckiey y z podpisem ręki pisarskiey 
iest .wydany. P i sań ' w Brześciu actum 
anno et die ut supra. 
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Изъ книги за 1676—1708 годы, стр. 507—510. 

151. Духовное завѣщаніе Брестской мѣщанки Анны Кобылинскои, которымъ 
она записала домъ свой монастырю св. Симеона Столпника. 

Брестская мѣщанка Кобылинскан завѣщаетъ 
монастырю св. Симеона Столпника за Муховцемъ 
свой домъ въ городѣ Брестѣ, крамницу, домъ 

деньги, шведку и гарусную юбку съ тѣмъ, что
бы монастырь молился за ея грѣшную душу. 

Actum in civitate Brestensi magni du-- tre upraszam wielebnych oyców zakonni-
catus Lithuaniae die quinta mensis ' A u -
gusti, anno Domini 1702. 

N a urzędzie burmistrzowskim у radzie
ckim w mieście iego krółewskiey mości 

ko w, zostaiących przy c e r k w i ś w i ę t e g o 
S y m e o n a S ł u p n i k a w B r z e ś c i u z a 
M u c h a w c e m, aby było według porządku 
chrześciańskiego ich staraniem że wszy-

Brześciu Litewskim, przed nami Stepha- ; stkim pogrzebione, przy cerkwi święte-
nem Zysiewiczem y Kalichem Chylko- go Symeona. Słupnika. Dom móy zaś, 
wiczem—burmistrzami, Pawłem Panaso-: tak rozporządzani, który stoi w rynku 
wiczem, Janem Wasilewiczem, Artem miasta Brześcia, ob miedzę sławetnego 
Andrzeiewiczem, Symonem Tryczką y \ pana Symona Tryczk i , a zdrugiey stro-
Omielaneni S ydorowiczdm—raycami; po- ny kramnicy alias klatki' moiey, moim 
stanowi wszy się personaliter wielebny własnym kosztem z nieboszczykiem J a -
óciec Hawryły Hermanowski—zakonnik nem Kobylińskim, małżonkiem moim na 
monastera świętego Symeona Słupnika gruncie mieyskim ratusznym czynszo-
w Brześciu, za Muchawcem fundowanego, wym wybudowany, ten dom móy leguię 
podał do act testament xiąg maydebur- wielebnym oycom Siemienowskim za po-
skich mieyskich Bresklch, w te słowa grzeb, aby za duszę moią służby Boże 
pisany: odprawowali у błagali maiestat Bożk i , 

W Imie O y c a у S y n a у Ducha świę- aby mi Pan Bóg raczył odpuścić grze-
tego, Amen . J a A n n a Kobylińska-— miesz- chy moie. Kranmiė zaś alias klatkę, tam 
czanka Brzeska, będąc w latach podeszłą że pobliżu domu moiego stoiącą, na 
у w starości moiey bardzo • słabą, a od gruncie mieyskim ratusznym czynszo-
Naywyszego Pana Stwórcy niego choro- wym, tę daruię, leguię panu Janowi K u 
bą nawiedzana, iednak przy rozumie y leszy—zięciowi memu, lubo córce moiey 
pamięci zostaiąc dobrey, a słysząc się żadnego potomstwa nie zostało, żeby tyl-
blizką śmierci, takowem za żywota mego ko Pana Boga za mnie prosił, a niewin-
umyśliłam uczynić rozporządzenie. N a - nie mnie po śmierci nie przeklinał., bom 
przód, duszę moią w ręce Bogu Stworzy- ia od niego na żaden budynek pieniędzy 
cielowi memu у miłosierdziu iego święte- żadnych nie odbierałam; tymże wielebnym 
mu poruczam, ciało zaś moie zmarłe w wie- oycom Semenowskim, leguię Szwedkę 
rze świętey chrześciańskiey — ziemi, o kto- sukienna moie у spódnice łazurową ha-

• * GO* 



rusową, którą miała od święta, aby to 
odebrawszy za duszę moią P a n a Boga 
prosili. Dziewczynie na imie . . . . któ
ra mnie usługiwała у doglądała у obie
cała mnie aż do śmierci doglądać—tey 
daruię szwedkę moią stare у pościel mo
ią, aby y ta nie była ukrzywdzona, a za 
duszę moią Pana Boga iako sierota pro
siła. Summ pieniężnych żadnych niemam 
у nie zostawuię у żadney ruchomości. 
C o też mam długów mnie winnych, o te 
upraszam, aby według ostatniey tey wo
li moiey byli oddane: Naprzód imć pa
na Chocima zostaie winną za mieszkanie 
w domu moim, co mieszkał, złotych pięt
naście, o te upraszam, aby oddał wie
lebnym oycom Siemienowskim; u iego
mości pana Wybersa złotych pięć у o te 
upraszam iego mości, aby oddał z łaski 
swey oycom Semenowskim,—samam też 
na siebie długów żadnych nie zaciągnę
łam za żywota mego, у dla tego dom 
móy y kramnica legowane wolne zosta
wać moią; o który dom у kramnicę nie 
będą wielebni oycowie turbować, ani 
pan J a n Kulesza—zięć móy, bo nato nic 
nikomy niewinno. Kończąc tedy ten móy 
ostatniey woli moiey testament, upra
szam, aby był przyięty у niebył ni w czym 

naruszony, a ieśliby kto miał temu sprze-
czyć у turbować, tedy takowego każde
go na straszny sąd Bożki zapożywam. 
D o którego to tego testamentu ostatniey 
woli moiey napisania uprosiłam sławet
nego pana Kal icha Chylkówicza— bur
mistrza na ten czas у sławetnego pana 
Pawła Panasowicza—raycy miasta Brze
ścia, będących przy napisaniu tego tes
tamentu, dla stwierdzenia o podpisy rąk, 
y pana Hieronima Bugszewskiego, aby 
się podpisał do tego testamentu, iako pi
sarz miasta Brześcia. Działo się w Brze
ściu roku tysiąc siedmsetnego wtorego 
miesiąca Jul i i dnia trzydziestego. 

U tego testamentu podpisy rąk temi 
słowy: przy krzyżyku A n n a Kobylińska. 
Jako będący przy napisaniu tego testa
mentu podpisuię się Kal ieh Chylkowicz— 
burmistrz Brzeski; będący przy napisa
niu tego testamentu podpisuię się Paweł 
Panasowicz—rayca miasta Brześcia; Hie
ronim Buguszewski — pisarz przysięgły 
miasta Brześcia, uproszony dla podpisania 
tego testamentu. Który to ten testament 
iest do xiąg maydeburskich przyięty у 
zapisany. Actum w Brześciu anno et 
die ut supra. 

1703 г. 
Изъ квигн за 1676—1708 годы, стр. 519—526. 

152. Жалоба шкипера ловчаго Волынскаго Яловѳцкаго на иеидовъ Брестских* 
и Тераспольскихъ о равграбдѳши ими судна съ разнымъ хдѣбомъ. 

Повѣренныіі Волынскаго ловчаго Ядовецкаго 
жалуется наБрестскихъ и Тераспольскихъ жидовъ, 
что они условившись цѣлымъ кагадомъ, пригла-
сили шведскихъ солдатъ и ваѣстѣ съ ними на

пали на нагруженное судно Ядовецкаго и огра
били все , что въ неаъ было: рожь, пшеницу, 
мавъ, пряжу, олово и другіе предметы. 

Actum in ci vita te Brestensi magni du-
catus Lithuaniae, anno Domini millesimo 

septingentesimo tertio, nona die mensis 
Apri l is . 
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Przed nami Stephanem Żyszewiczem у 
Kalich em Chylkiewiczem — burmis:rzami, 
Pawłem Panasewiczem, Artemem Andrze-
iewiczem, Omelanem Sidorowiczem, A n -
drzeiem Romanowskim—raycami, na zwy
kłym mieyscu sądowym, w ratuszu za-
siadaiącemi, przed nami urzędem magde
burskim Brzeskim, imieniem wielmożne
go !i. mości pana Jana Jałowieckiego — 
łowczego Wołyńskiego, i. md pan Antoni 
Sitarski — szyper wysz rzeczonego wiel
możnego i. mć pana łowczego Wołyńskie
go, za nieprzyięciem w.grodzie Bi'zesc-
kim, żałował solenniter opowiadaiąc urzę
dowi, protestował się na niewiernych ży
dów starszych, całą synagogę Brzescką у 
wszystkie pospólstwo żydów Brzesckich, 
także y na niewiernych żydów Teraspol-
skich, starszych kahału tamecznego Te-
raspolskiego, tudzież y na całe pospól
stwo żydów Teraspolskich w spólney ra
dzie у namowie z obżałowanemi żydami 
starszemi Brzesckiemi, iey pospólstwem 
będących osób, o to, iż obżałowani żydzi 
kahału Brzeskiego z Teraspolskiemi ży
dami, ieden uczyniwszy condyktament ku 
szkodzie у wielkiey ruinie wielmożnego 
i. mć pana Jana Jałowieckiego—łowcze
go Wołyńskiego, w roku teraznieyszym 
tysiąc siedmsetnym trzecim, wziąwszy u 
i. mć pana Gabryela Horn a — oberszter-
leytnanta, comendę mażącego nad ludem 
szwedzkim, niemało żołnierzów, za kon-
tentacyą szpichlerz na Teraspolu będący 
nad rzeką B u g i e m , nocną dobą,- ze dnia 
trzeciego na dzień czwarty miesiąca Mar
ca, obżałowani żydzi Brzescy y Teraspol-
scy z żołnierzami szwedzkiemi napadłszy 
odbili usypaną pszenicę у żyto ze szku

to w, przez żałuiącego imci pana Antoniego 
Sitarskiego—szypra, a który dla szczup
łości wody w Bugu nie mógł daley iść, 
chciwy naród żydowski pracy ludzkiey, 
obces rzuciwszy się, z worami, z woza
mi, tak żyto, iako у pszenicę pozabiera
li , nie dosyć y na tym maiąc, maku sy-
pań dwie, cyny letko rachuiąc na trzy 
tysiące złotych polskich, przędziwa na 

i trzy tysiące motków, leguminę wszystką, 
zabrali y funditus zrabowali, nawet stat
ki do szkuty przynależące pozabierali, a 
po takowym popełnionym excesie, z żoł
nierzami szwedzkiemi cyną obżałowani 
żydzi, tak Brzescy, iako y Teraspolscy 
dzielili się y onych contentowali, na dal
szą ieszcze zgubę у ruinę szkutę z subor-
dynacyi tychże żydów Brzesckich у T e 
raspolskich, Szwedzi byli wzięli у most 
z innemi szkutami na Bugu, robili wni-
wecz szkutę popsowali у ledwo żałuią
cy mógł recuperować, bo Szwedzi z subor-
dynacyi obżałowanych żydów Brzesckich 
у Teraspolskich mieli w Bugu zatopić; o 
którą tak znaczną szkodę żałuiący imć 
pan Antoni Sitarski—szyper wielmożne
go imć pana Jana Jałowieckiego — łow*-
czego Wołyńskiego, iterum atque iterum 
protestuiąc się na obadwa kahały Brzesc
kich у Teraspolskich żydów у wszystkie 
pospólstwo, na tenczas tę swoią żałobę, 
zostawiwszy salvam meliorationem, wiel
możnemu iego mość panu Janowi J a ł o 
wieckiemu, iako panu swemu, za nieprzy
ięciem u xiąg grodzkich Brzesckich do 
xiąg urzędowych maydeburskich Brzesc
kich dał zapisać , która iest przyięta у 
zapisana. 



1703 г. 
Изъ книги за 1676—1608 г. стр. 524—534. 

153. Жалоба войскаго Брестскаго Станислава Поплавскаго на Брестскихъ жи
довъ, которые подговорили Швѳдовъ забрать привезенную имъ пшеницу. 

Брестскій войскій Поплавскій жалуется на 
Брестскихъ же жидовъ, что эти посдѣдніе, желая 
ограбить его шкутъ съ пшеницей, остановившей
ся въ Брестѣ по случаю ыаловодія Буга , подго
ворили Шведовъ принять въ этомъ дѣдѣ учас-

Actum • in civitate Brestensi magni du-
catus Lithuaniae, anno Domini millesimo 
septingentesimo tertio, nona die mentis 
Apri l is . 

Przed nami Stephanem Zysze wiczem 
y Kal ichem Ohylkiewiczem—burmistrza-'j 
mi, Pawłem Panasowiczem, Artemem 
Andrzeiewiczem, Omelanem Siedonowi-
cz.em, Andrzeiem Romanowskim—rayca-
mi, na zwyk łym mieyscu. 'sądowym w 
ratuszu zasiadaiącemi, przed nami urzę^-
dem magdeburskim Brzeskim imieniem 
wielmożnego imć pana W a w r z y ń c a Sta- ' 
nisława na Taykurach y Melsku Popław
skiego— woyskiego у pisarza grodzkiego, 
Łuckiego, imć pan J a n Pruchnicki—szy
per pomienionego wielmożnego iego mo
ści, za niepręyięciem w grodzie Brzeskim 
żałował y solenniter protestował się na 
żydów starszych, całą synagogę Brzeską 
y na wszystkie pospólstwo żydów Brze
skich w iednostayney radzie у namowie 
z sobą będących, iż. gdy w roku teraz
nieyszym tysiąc siedmsetnym trzecim mie
siąca Marca wtorego dnia, imc pan G a - I 
bryel Horn—oberszter-leytnant z ludem 
pieszym szwedzkim do miasta i . k. mo
ści Brześcia przybył, tedy obżałowani 
żydzi starsi kahału Brzeskiego, . wiedząc 
dobrze, że szkuta z przenicą wielmożne-

тіе, которые совмѣстно съ жидами и разграбили 
весь грузъ: при этомъ жиды посадили подъ стра
жу прикащика и заставили его выдать росписку. 
что разграбленіе совершено было по требованію 
Шведовъ. 

go imć pana Wawrzyńca Stanisława P o 
pławskiego у pisarza grodzkiego Ł u c 
kiego, w Brześciu iest lokowana dla 
szczupłości wody' w Bugu przez żałuią
cego imć pana Jana Pruchnickiego—szy-
pera w spichlerzu wielmożnego imć pa
na J a n a Nesterowicza—podstolego woie
wodztwa Brzeskiego z tych racyi , że 
nie mógł daley do Gdańska żałuiący szy
per płynąć у zaraz oznaymili imć panu 
oberszter-leytnantowi o tey pszenicy у 
subordynowali imści, aby zabrały mię
dzy niemi obżałowanemi żydami starsze-
mi, przed następuiącym obżałowanych 
świętemi peysachami, alias wielkonocą, 
onych rozdzielił, zapłatę pewną deklaro-
wawszy у przy niey kontentacyą. iakoż 
imć pan oberszter-ieytnant z instynktu 
y z subordynacyi obżałowanych zydów^ 
starszych kahału Brseskiegó, dnia czwar
tego miesiąca Marca praesentis anni po
słał officerów y z samemi wozy ordyno
wał, przy których wozach niemało у ży
dów z worami było Brzeskich, tamże 
szpichlerz odbiwszy, pszenicę w wory na-
sypuiąc, do wozów kładli у do Brześcia 
prowadzili, wartę do szpichlerza przyda
li у samego żałuiącego imć pana Pruch
nickiego pod wartę wzięl i , a potem uni-
kaiąc swego złego uczynku, obżałowani 
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żydzi wymogli na żałuiącym imć panu 
Pruchnickira kartę taką, iż oni z przy
muszenia pszenicę od Szwedów niuszą 
brać, do którey karty w niewoli będąc 
imć pan Pruchnicki, iaką sobie kartę ży
dzi napisali, musiał się podpisać do n i e y į 
у tak począwszy od dnia czwartego aż! 
do dnia dwudziestego ósmego miesiąca! 
Marca praesentis anni pszenicę Szwedz- ' 
kiemi podwodami obżałowani żydzi zabie
rali; iakoż beczek cztyrysta z spichlerza 
wzięli у między sobą ku pożytkowi swe
mu rozdzielili у przedawali, szkutę, z 
namowy obżałowanych żydów, Szwedzi 
byli wzięli , most na Bugu robili, wni-' 
wecz szkutę podziurawiono, poswidrowa-
na, żagelnowy podziurawili. Którą szku
tę ledwie żałuiący imć pan Pruchnicki 
odzyskał z niemałą spezą zniczyiey okazyi 
wielmożnemu iegomość .panu Wawrzyń 

cowi Stanisławowi na Taykurach y Mel-
sku Popławskiemi—woyskiemu у pisa
rzowi grodzkiemu Łuckiemu, tak znacz
na szkoda stanęła, ieno przez obżało
wanych żydów starszych Brzeskich у ca
łego pospólstwa, z ich instyktu y z su-
bordynacyi, a zatym do położenia karty, 
od żałuiącego iego mości pana Pruchnic-
kiego żydom Brzeskim daney, у do ska
sowania podpisaney, na ten czas tę swo
ią żałobę zostawiwszy, salvam melora-
tionem oney, samemu wielmożnemu ie
gomości panu Wawrzyńcowi Stanisławo-

[ wi na Taykurach y Melsku Popławskie-
! mu—woyskiemu у pisarzowi grodzkiemu 
į Łuckiemu, iako panu swemu, za nieprzy-
I ięciem, u xiąg grodzkich Brzesckich, do 
į xiąg urzędowych Maydebitrskich Brzes-
I kich, dał zapisać. Która iest przyięta у 
į zapisana. 

1704 г. 
Изъ книги за І676—-1708 Г. стр. 561—565. 

154. Опредѣленіѳ Брестскаго магдебурскаго суда до поводу жалобы Гогодов-
скаго на воровъ, обокравшихъ дочь его. 

Жалоба земянина на двухъ воровъ — батра- I время этой пытки они повторили уже прежде ими 
коівъ, обокравшнхъ его дочь, остановившуюся на ' признанное, что дѣйствптельно украли изъ ко-
ночлегѣ у Вистпцкаго мельника; магистратъ по- ляскп сундукъ съ разными вещами и продали 
становплъ подвергнуть виновныхъ пыткѣ; во посдѣднія разныиъ жидамъ. 

Actum in civitate Brestensi magni du-
catus Lithuaniae, die decima octava men-
sis Januari i , anno Domini 1704. 

N a urzędzie woytowskim, burmistrzow
skim у radzieckim, w mieście iego królew
skiey. mości Brześciu Li tewskim, przede 
mną Andrzeiem Kocem—wysadzonym od 
wielmożnego imć pana Reonarda Sadow
skiego— pisarza ziemskiego woiewodztwa 

Brześr ia , у przed nami Stephanem Z y -
siewiczem, Kal ichem Chylkowiczem—bur
mistrzami, Pawłem Panasowiczem, Ar te -
mem Andrzeiewiczem, Symonem Trycz-
ką, Omelanem Sydorowiczem, Janem W a -
sylewiczem у Andrzeiem Romanowskim— 
raycami, Janem Skoyredą, Andrzeiem J a -
konowiczem у Janem Borowikiem—ław
nikami , na mieyscu sądowym zasiadaią-
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cemi , agitowała się sprawa imści pana 
Alexandra Gogolewskiego naprzeciwko 
Tymoszowi Pogoreiowi—parobkowi Stupa-
ka , młynarza Wistyckiego, a drugiemu 
J a ś k u , wychowańcowi imci pana Kazimie
rza Radzimińskiego, bezbożnym złoczyń
com, złodzieiom, przestępcom przykazań 
Bozkich, którzy, nie pamiętaiąc na boiaźń 
Bozką y na surowość prawa pospolitego, 
śmieli у ważyli się imć pannę Weronikę 
Gogolewską, córkę i. m. pana Alexandra 
Gogolewskiego, która przyiachała na od
pust doWisticz, podczas święta Nayświęt
szey Panny Szkaplerza, w roku tysiąc 
siedmsetnym trzecim, dnia szesnastego 
miesiąca J u l i i , у stanęła w Wisticzach, 
w domu Stupaka — młynarza Wyst ickie-
go, a kolaskę rozkazała do gumna uwieść, 
tamże będąc bezpieczna, iakoby w dobrey 
stancyi , że nie miałaby żadney szkody 
ponosić, a wtym po niemałym czasie zło
czyńca, złodziey, na imie Tymosz Pogo-
rey—parobek Stupaka młynarza Wys t i c -
kiego, przyszedszy z karczmy do gumna, 
a nie zastawszy nikogo przy kolasie, 
wziął skrzynkę z kolaski i. mci panny 
Weronik i Gogolewskiey у dno wyłupał, 
a w tym czasie nadszedł złodziey drugi 
Jaśko — wychowaniec i. mci pana K a z i 
mierza Radzimińskiego,. który zastał Ty-
mosza Pogoreia nad skrzynką, iuż rozłu
paną, zawiiaiąc wybrane rzeczy z skrzyn
ki , a boiąc się, że się to stało w gumnie 
iego gospodarza, zawinowszy te wszyst
kie rzeczy, zmówił się z Jaśk iem, y te 
wszystkie rzeczy oddał J a ś k o w i , wycho
wańcowi i- m. pana Kazimierza Radz i 
mińskiego, żeby te wszystkie rzeczy sprze
dał, a pieniędzmi żeby się z sobą podzie
li l i . Które takowe rzeczy i. m. pan A l e 
xander Gogolewski opowiadał у miano
wał przed nami urzędem, z tey skrzynki 
wykradzione, naprzód: mant dwie, iedna 
z potrzebami złotemi rosetowa, druga ha -

lankowa bez potrzeb, spódnica adamasz
kowa niebieska z potrzebami marcipano-
wemi, pereł sporych sznurków dwa, pier
ścień złoty z kamieniem amatystem, szpon-' 
ka srebrna złocista, ubiór panieński do 
głowy z wstęgami, mankietów z koron 
robionych par dwie, rękawiczki rzymskie, 
sznur paciorek, misiurek, kamiczków gra-
natków sześćdziesiąt у dyamencików cze
skich trzydzieście; tamże na tymże miey-
scu wyronili pierścień złoty z dyamentem 
prawdziwym у obrączkę złote, o te dwoie, 
że się znalazło , złoczyńców iego mość 
pan Alexander Gogolewski nie turbuie,— 
•o które to pomienione szkodę przed nas 
urząd у sąd stawił złodzieiów, i . mć. pan 
Alexander Gogolewski. Którzy złodzieie 
spytani- b y l i , ieżeliby ten uczynelc zły 
popełnić mieli, tedy naprzód Tymosz Po- . 
gorcy przyznał się dobrowolnie, że skrzyn
kę wyłupał, a w czasie zastał go Jaśko , 
wychowanek iego mości .pana Kazimierza 
Radzimińskiego, któremu oddał te rzeczy 
do sprzedania, owo zgoła obadwa przy
znali s i ę , у gdzie y komu Jaśko te rze
czy poprzedał, iako to: mant dwie у spó
dnicę Chayce żydówce—arendarce karcz
my maiętności Motykał, iego mości pana 
Stephana Grabowskiego — czesznika wo
iewodztwa Brzesckiego, a drugie rzeczy 
poprzedał F a y wiszowi żydowi—arendarzu 
karczmy Rakowickiey iego mości pana 
JanaDuczymińskiego, to iest: pereł sznur
ków d w a , pierścień złoty z kamieniem 
amatystem, manktety, stróy od głowy pa-
nieńskiey, rękawiczki, paciorki, misiurki, 
kamyki granatowe y dyamenty czeskie, 
którey to tey swoiey szkody dochodzić 
i. mść pan Alexander Gogolewski doma
wiał się u sądu, aby Jaśko był dany na 
confesat. My tedy urząd, widząc у sły-r 
sząc, że się obadwa złodzieie dobrowolnie 
przyznali, uważyliśmy у uznali na con-
fcsatę J a ś k a wychowanka i . mści pana 
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Kazimierza Radzimińskiego, ab.y trzy 
razy był pociągniony sucho, ieżeli szal-
bieruie przyznanie prawdziwe, tęconfes-
satę naznaczyliśmy, a była uczyniona dnia 
szesnastego miesiąca J anua ry i , w roku 
1704, у do przysłuchania tey confessaty 
przydaliśmy sławetnych panów, Andrzeia 
Jakowowicza у Jana Borowika — ławni
ków, y pana Hieronima Bukszarskiego, 
przysięgłych- N a którey to uczynioney 
confessacie, za każdym pociągnieniem był 
pytany trzykroć; tedy słowo w słowo za 
każdym razem powiadał, że tym wysz 

mianowanym żydom, arendarzom Moty-
kalskiemu у Bakowickiemu, te rzeczy 
wszystkie przedał ża tynfów trzy, iako 
to: mant dwie у spódnicę żydówce aren-
darce Motykalskiey, a drugie rzeczy F a y -
wiszowi żydowi arendarzowi Rakowickie
mu , te wyżey specyfikowane rzeczy po
przedał, w osobliwym, regestrem swoim 
pokaże iego mość pan Alexander Gogo
lewski, iak wiele te rzeczy kosztuią iego 
mości, oprócz wykładów prawnycch. K t ó 
ry to ten dekret iest do xiąg magdebur
skich mieyskich wpisany. 

1706 r. 
Изъ книги за 1676—1708 годы, стр. 629—632. 

155. Духовное вавѣщаніѳ Брестскаго ратмана Артема Андреевича. 

Брестскій ратманъ Артемъ Андреевичъ завѣ-
щаетъ похоронить его въ церкви св. Симеона 
Столпника, по смерти жены своей— отдать мона

стырю корову, если оная переживетъ его жену, 
затѣмъ распредѣляетъ между родными свое иму
щество. 

Actum in civitate Brestensi magni du
cat. Lithvaniae, die vigesima tertia men
sis Mai i , an. D . 1706. 

N a urzędzie burmistrzowskim у radziec
kim w mieście iego kr. mści Brześciu-
Litewskim, przed nami Symonem Trycz-
ką, Jakóbem Skoybedą у Maksimem K o 
kowskim— burmistrzami, Janem Wasy-
lewiczem y Andrzeiem Romanowskim — 
raycami, Andrzeiem Janowiczem у J a 
nem Borowikiem — ławnikami, na zwy
kłym mieyscu sądowym w ratuszu za-
siadaiącemi, utściwy pan Wasyl i Andrze-
iewicz—mieszczanin miasta Brześcia, po
dał do act xiag magdeburskich mieyskich 
Brzeskich testament nieboszczyka rodzi
ca swego Artema Audrzeiewicza, w te 
słowa pisany: ) 

W Imie O y c a у S y n a у Ducha świę
tego, amen. J a Artem Andrzeiewicz — 
rayca miasta Brześcia, mieszczanin Brze
ski, będąc ia w starości moiey bardzo 
na ciele chory, ale na umyśle у rozumie 
dobrze zdrowy, tedy za żywota swego 
umyśliłem takowe uczynić rozporządze
nie у testament. Naprzód, gdy Pan Bóg 
duszę moię zbierze z ciała mego, tę w rę
ce miłosierdziu Jego świętemu polecam, a 
ciało zmarłe ziemi, które ma bydź pogrze-
bione przy c e r k w i ś w i ę t e g o S y m e o 
n a S ł u p n i k a , przez synów moich Ł u k a 
sza у Was i la Artemowiczów, których 
proszę, aby z nabożeństwem było pogrze-
bione; żegnaiąc też małżonkę moią mi
ł ą leguię iey krowę, którey, ieżeli nie 
straci a dochowa do śmierci swoiey, ta 
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po śmierci iey ma bydź oddana do ma-
nastera na służby Boże, aby tameczni 
oycowie prosili zaś Pana Boga . Domow-
stwo moie tak rozporządzywam; synom 
moim Łukaszowi у Wasylowi Artemo-
wiczom leguię, aby się zpólnie w pół po
dzielili, tak budynkami, iako też placem 
у ogrodami, którem kupił od iey mości 
paniey Zabielskiey у synów iey, у napo
minam, aby z sobą synowie moi zgo
dnie żyli bez s warów, aby ciężkości du
szy moiey nie zadawali, a żonę moie aby 
do śmierci dochowali; a iak Pan Bóg ią 
z tego świata zbierze, tedy według po
rządku chrześciańskiego aby synowie moi 
pogrzebli z nabożeństwem. Ogród móy 
z siedzibą, do probostwa Brzeskiego na
leżący, który teraz trzyma zięć móy Sl iw-
ski, który z córką moią nieboszczką spło
dził dziewczynkę, ta ieżeli się będzie 
chowała na świecie, tedy tey dziewczy
nie będzie należał ten ogród ze wszyt-
kim, iako się teraz w sobie ma, a ieżeli 
P a n Bóg zbierze tę dziewczynkę, tedy у 
ten ogród z budynkami leguię synom mo
im , Łukaszowi у Wasy lowi Artemowi-
czom, aby się z sobą podzielili. Hołow-
ską leguię synowi memu Was i lowi A r -
temowieżowi , przy którym Hołowsku 
iest ogród ob miedzę Karolichy wdowy 
gruntu у ogrodu y Ilasza Laskiewicza 
ogrodu: ten ogród leguię córce moiey 
Katarzynie Fiedorowey Kiermaszowey: 
ogród nazwany Pawłuczański y ten le
guię synowi memu Wasy lowi Artemo-
wiczowi. Sianożęć na uroczyszczu K r o 
wo tynie leżącą, tę leguię у dzielę tym J 
testamentem synów moich Łukasza у W a 
sila Artemowiczów w pół , iednę poło
wicę tey sianożęci od Buga do trzech 
wierzb s tarych—Wasylowi synowi memu 
z chrostami, a drugą połowicę tey siano
żęci od łasa Polczyc wielebnych xięży 
Jezuwitów kolegium Brzeskiego, tę poło

wicę sianożęci aż do wierzb mianowa
nych trzech, ze wszytkim, iako się ta 
połowica sianożęci m a , leguię synowi 
memu Łukaszowi Artemowiczowi; sia
nem zaś spoinie zkosiwszy synowie mo-

j ie * Łukasz у W a s y l Artemowicze po
winni będą z sobą podzielić tam przyka-
zuię у utwierdzam. Sum pieniężnych, 
ani złota, srebra, miedzi y mosiędzu, cy
ny nie mam: długów też żadnych za ży
wota mego nie zaciągnołem, od czego sy
nowie moie wolne będą. Kończąc tedy 
ten ostatniey woli moiey testament pro
szę, aby był przyięty у ni od kogo nie 
był naruszony. A ieśliby kto miał ten 
móy testament w którymkolwiek punkcie 
naruszyć, takowego każdego na straszny 
sąd Bożki zapozywam. Przy którym spra
wowaniu tego testamentu byli ludzie go
dni wiary z urzędu od sławetnych pa
nów burmistrzów przydane, a odemnie 
uproszone,— sławetny pan J a n W a s y l e -
wicz— rayca miasta Brześcia у pan Hie
ronim Bukrzewski— pisarz miasta Brze
ścia przysięgły, Teodor Romanowicz. D o 
którego testamentu sam nie mogąc dla 
słabości moiey, a do tego będąc pisma 
nieumieiętny, uprosiłem o podpis ręki 
moiey pana Hieronima Bukrzewskiego—• 
tychże o podpisy rąk samych uprosiłem. 
Działo się w Brześciu, na przedmieściu 
za-Muchowieckim, w domu sławetnego pa
na Artema Andrzeiewicza— raycy miasta 
Brześcia, roku tysiąc siedmsetnego szó
stego, miesiąca Maia dnia dwunastego. 
U tego testamentu podpisy temi słowy: 
Artem Andrzeiewicz — pisma nieumieię
tny; J a n Wasylewicz—rayca miasta Brze
ścia; Heronim Bukrzewski—pisarz przy
sięgły miasta Brześcia. Który to ten te
stament iest do xiąg mieyskich magde
burskich Brzeskich wpisany у przyięty. 
W Brześciu actum die et anno ut supra. 
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1750 г. 

Изъ книги за 1750— f 760 г. стр. 03—96. 

156. Продажная запись на парня Ивана и дѣвушку Марину отъ Матвея Ру-
щица Рафаилу Масальскому. 

Матвей Рущицъ, подъ зарукой 500 злотыхъ, J обязательствомъ всегда возвращать ихъ по нри-
баниціи и отвітсвенноети всѣмъ своимъ иму- j надлежности, въ случат, еслибгл они вернулись 
ществомъ выдаетъ Ра*аиду Массальскому насто- j назадъ въ его иыѣніе. 
нщую продажную запись на хлопа и дѣвку, съ 

Roku tysiąc siedemset piędziesiątego 
miesiąca Oktobra siedemnastego dnia. 

N a urzędzie iego król. mści magdebu-
riey Brzeskiey woytowskim, 1 ant woy
towskim, burmistrowskim у radzieckim, 
przedemną Antonim Hendrykiem z L a 
skowa Laskowskim—komornikiem ziem
skim granicznym w. x . Li t . od iaśnieoświe-
conego x . i. mści Michała Czartoryskie
go—podkanclerzego W . X . Li t . , H o 
melskiego, Szadowskiego, Jurborskiego, 
Uświackiego; Poduświadckiego etc. sta
rosty, a woyta dziedzicznego miasta iego 
król. mści Brześcia ustanowionym lan-
twoytem, oraz у nami Jakubem Demi-
dowskim, Hrehorym Ławrynowiczem— 
burmistrzami у całym zupełnym magi
stratem na zwykłym mieyscu sądowym 
w ratuszu zasiadaiącemi, comparendo per-
sonaliter, w. imci pan Maciey Ruszczyć , 
stolnik Radomski, te prawo wieczysto 
przedażne na chłopa у dziewczynę ze 
wsi Strylowa w. imci państwu Masai-
skim daney służące, w sądach mayde-
buriey Brzeskiey w ratuszu przyznał у 
ku aktykowaniu podał, które wpisuiąc 
de verbo ad verbum tak się w so
bie ma: 

J a Maciey Ruszczyć—stolnik Radom
ski, pod wszystkie niżney opisane vadia, 

zaręki, paeny у obowiązki poddaiąc się 
czynie iawno, wiadomo każdemu o tyra 
teraz у w czas przyszły wiedzieć nale
żało tym moim nie przymuszonyzn, wie
czystym, dobrowolnym prawem, oraz as-

! śekuracyinym zapisem w. ich mość pa-
I nom Rafałowi у Krystynie z Osolińskich 
Masalskim—sędziom ziemskim W o ł k o -
wyskim małżonkom у sukcessorom ich 
mościom danym na to, iż co ia Rusz 
czyć—stolnik Radomski maiąc dobra, 
nazwane Brylew у Borysowicze, w wo-
iewodstwie Brzeskim leżące, od wielmoż
nych ich mściow panów Massalskich— 
sędzicow ziemskich Wołkowyskich pra
wem wieczystym na osobę moią danym 
у przyznanym ze wszystkiemi przynale-
żytościami, iako zdawiia w sobie miały 
więc z takowych dóbr z poddaństwa me
go wieczystego nazwanego Brylewa у 

j Borysowicz, w woiewództwie Brzeskim 
leżących, chłopca ma imie Iwana Andru-
siuka—kuchcika у-dziewczynę Marynę 
Daniłownę wielmożnym ich mościom 
państwom Massalskim—sędzicom ziem
skim Wołkowysk im małżonkom у suk
cessorom ich mościów tym moim wie
czystym prawem daię, zapisuię y z oso
by mey wiecznie zrzekam się; wolni 

tedy w. ich mość państwo Massalscy 
61* 
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sędzicowie ziemscy Wołkowyscy mał
żonkowie у sukcerorowie ich mosciów 
iako chcąc temi ludźmi dysponować, dać, 
darować, zapisać bez żadney odemnie у 
sukcessorów moich przeszkody, iednak 
waruiąc to iw. ich mościom panom Mas
salskim—sędzicom ziemskim Wołkowy-
skim, małżonkom у sukcessorom ich mo
sciów, ieżeliby z swywoli od ich mo
sciów mieli usć te osoby zwyżwyrażone, 
a лѵ dobrach moich lub u rodziców ich 
albo koligatów onych znaydowały się, 
tedy za naypierwszą ustną, czyli listowną 
rekwizycyą wraz ich mościom pp. Mas
salskim—sędzicom ziemskim Wołkowy-
skim lub sukcessorom ich mościów wy
dać assekuruię się у sukcessorów moich 
obowiązuię, co mam wszystkiego dotrzy
mać pod zaręką pięciuset złotych pol
skich у pod punktem banicyi doczesney, 
wieczney у infamii, o które niedotrzy
manie tego moiego wieczysto zrzeczone-
go zapisu pro securitate evictią wnaszam 
na wszelkie dobra moie, ubique locorum 
będące leżące, summy ruchome pienięż
ne, wnaszam, in casu niedotrzymania 
daię moc у pozwalam mnie samego, a po 
mnie sukcessorów moich do wszelkiego 
sądu у urzędu ziemskiego; grodzkiego, 
trybunału, koła głównego w. x . ' Lit t . 
compositi iuditii у skarbowego w. x . Litt . 
na każdey repartitii pozwem lub zaka
zem adcytować, gdzie bez żadnych dilla-
c y i , obmów у munimentów rosprawić się 
assekuruię у sukcessorów moich obo
wiązuię. I na tom dał ten móy dobro
wolny wieczysty, zrzeczony, oraz asse-

j kuracyiny zapis z podpisem ręki mey 
! własney y z podpisami rąk ich mościów 
pp. pieczętarzów odemnie ustnie у ocze
wisto uproszonych. Pisań w Brylowie 
roku tysiąc siedmset piędziesiątego mie
siąca Junii dwudziestego czwartego dnia. 
U tego prawa wieczystego assykuracyi-
nego podpis ręki tak samego aktora, ia-
ko też ich mościów panów pieczętarzów, 
temi słowy: Maciey Ruszczyć—ustnie, у 
oczewiście proszony pieczętarz od imć 
pana Macieia Ruszczyca—stolnika R a 
domskiego, do tego wieczystego przedaż-
nego prawa na chłopca Iwana у dziew
czynę Marynę ze wsi Bry lewa w. ich 
mściom panom Rafałowi у Krystynie 
z Osolińskich Masalskim—sędzicom ziem
skim, małżonkom у sukcessorom ich mo
ściów dane, podług prawa podpisuię się: 
Floryan Łyszczyiiski—susceptant, vices 
namiestnik у vices regent grodzki Brze
ski. Ustnie у oczewiście proszony pie
czętarz od osoby wyszwyrażoney do te
go zapisu wieczystego danego w. ich 
mściom pp. Massalskim—sędzicom ziem
skim Wołkowyskim podług prawa pod
pisuię się: Theodor Józef Błocki . Ustnie 
у oczywiście proszony pieczętarz od oso
by wyżwyrażoney do tego przedażnego 
prawa podpisuię się w. i . Kraśnicki . Któ
re to takowe wieczyste prawo iest do 
xiąg magdeburiey Brzeskiey przyięte у 
wpisane, z których ten wypis pod pie
częcią radziecką y spodpisem ręki przy
sięgłego pisarza parti requirenti officiose 
iest wydane. Pisań anno, mensę et "die ut 
supra expressum. 



1750 г. 
Изъ книги за 1750—1760 г. стр.27—33. 

157. Продажная запись отъ Николая Жардѳцкаго Франциску Бахминскому 
на одного крестьянина. 

Николай Жардецкій настоящею продажною за
писью свидѣтедьствуетъ. что онъ продалъ капп-

Roku tysiąc siedmset piędziesiątego, mie
siąca Ju l i i czwartego dnia. 

N a urzędzie iego królewskiey mości 
magdeburgii Brzeskiey woytowskim, lant-
woytowskim, burmistrzowskim у radziec
k i m , przede mną Antonim Henrykiem 
z Laskowa Laskowskim — komornikiem 
ziemskim granicznym woiewodztwa Brze
skiego, od i. o. x . imci Michała Czar to
ryskiego— podkanclerzego w. x . Lit. , H o 
melskiego , Szadowskiego, Jurborskiego, 
Uświatskiego, Podusiadzkiego etc. starosty, 
woyta dziedzicznego miasta iego królew
skiey mości Brześciu ustanowionym lant-
woytem, oraz nami Hrehorym Ławryno
wiczem , Jakubem Demideckim — burmi
strzami, Janem Chawraiewiczem, Demia-
nem Tatarynowiczem, Karolem Randzo-
nem, Bazylim Omelianowiozem — rayca-
mi, у całym zupełnym magistratem mia
sta iego królewskiey mości Brześciu, na 
zwykłym mieyscu sądowym • w ratuszu 
zasiadaiącemi, comparentes personaliter 
ww. ichmość państwo Mikołay у Marianna 
Żardeccy — strażnicy Orszańscy, małżon-
kowie.prawo wieczyste przedażne na chłopa 
z Maximczey urodzonegodane, w. imci panu 
Franciszkowi Bachmińskienm— kapitano
wi regimentu konnego buławy polney w. 
w. x . Li t . służące, na rzecz w nim n i -
żey wyrażoną, w sądach magdeburgiey 
miasta iego królewskiey mości Brześciu 

Į тану Бахиинскоиу на вѣчныя времена своего 
I ходопа за 5 червоныхъ злотыхъ. 

w ratuszu przyznali у zroborowali, które, 
wpisuiąc de verbo ad verbum, tak się 
w sobie ma: 

My Mikołay Antoni y Marcianna z Gur-
skich Żardeccy—strażnikowie Orszańscy, 
małżonkowie, pod wszystkie niżey wyra
żone vadia y ligamenta prawnie podle-
gaiąc y poddaiąc się, czyniemy wiadomo 
у jawnie zeznawamy tym naszym dobro
wolnym wlewkowym pawem wieczysto-
zrzecznym zapisem, w. imci panu F r a n 
ciszkowi Bachmińskienm—kapitanowi i e 
go królewskiey mości, regimentu konnego 
buławy polney w. x . Li t . danym na to, 
iż co my supra wyrażeni Żardeccy, mał 
żonkowie, maiąc chłopa wieczystego, na-
zywaiącego się imieniem Onupria, z H a -
nuśki Maximczey — wdowy, we dworze 
Prusa spłodzonego, za prawem wieczysto-
sprzedażnym od imci pana J a n a Chro-
stowskiego, w roku tysiąc siedmsetnym 
dwudziestym ósmym, miesiąca Septembra 
dwudziestego dziewiątego dnia , datowa
nym, a w roku tysiąc siedmsetnym pię-
dziesiątym, miesiąca Marca dwunastego 
dnia, w sądzie grodzkim Brzesckim akty-
kowanym; a oraz używaiąc wolności pra
wa pospolitego, które swoią własnością, 
iako chcąc dysponować pozwala, tedy te
goż pomienionego chłopa, imieniem O n o -
freia, w. im. panu Bachmińskiemu—ka
pitanowi iego królewskiey mości, regimen-: 
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tu konnego buławy polney w. x . Lit. , 
wziąwszy od tegoż imci czerwonych zło
tych poiedynkowych sześć у realnie do 
rąk naszych odliczywszy, wiecznemi a 
nigdy nieodzownemi czasy zbyliśmy, ustą
piliśmy et irrevocabiliter na tegoż w. im. 
pana kapitana у sukcessorów imci zrze
kamy się, odtąd żadney salwy, accessu, 
regressu o wyż wyrażonego chłopa Onu-
preia, iako iuż imci ustąpionego, mieć 
nie powinniśmy у sukcessorowie nasi nie 
maią , wyż wyrażone prawo wieczyste 
przedażne od imci pana J a n a Chrostow-
skiego na wyż wyrażonego poddanego 
nam dane, na osobę w. imci pana kapi
tana iego krółewskiey mości у sukcesso
rów imci perpetuis temporibus wlewamy 
y oddaiemy. Wolen tedy y mocen iest 
у będzie w. i. m. pan Bachmhiski—kapi
tan iego krółewskiey mści у sukcessoro
wie imci tym chłopem, imieniem Onu-
priem, iako swym własnym dziedzicznym 
у potomstwo iego procreowanym lub pro
cesować maiącym rządzić, dysponować, 
dać, przedać y komu chcąc darować, po
dług swego upodobania, bez żadney nay-
mnieyszey od nas у sukcessorów naszych 
у kogo innego przeszkody, dla czego 
ewikcyą na dobra nasze wszelkie, leżące, 
ruchome, summy pieniężne, ubique loco-
rum będące, wnosiemy, z których ewin-
kować у zastępować in casu takowego 
turbatora imci opisuiemy się et succes
s o r s nostri tenentur, pod troiakiemi za-
rękami summy wyż w ryrażoney wynoszą-
cemi, oraz banicią doczesną, wieczną in
famią , a w naruszeniu lub w naymniey-
szym punkcie tego naszego legowanego 
dobrowolnego wlewkowego prawa zrzecz-
nego zapisu, iako forum ubiquinarium 
w wielkim xiestwie Litewskim prakty-
kuiące się naznaczamy, tak rosprawę 
bez żadnych dylacyi , godzin, obmów у 

j munimentów, ad primani instantiam, nie 
burząc pozwów lub zakazów z każdego 
actoratu y regiestru, et etiam extra re-
partitionem przyiąć mamy zarękę troia-
ką, nie schodząc z sądu у nie uraszcza-
iąc żadnych appellacyi od dekretu etiam 
gravaminose ferowanego, zapłacić powin
niśmy, którychby у nie poiednokrotnym 
zapłaceniu, przecież ten nasz dobrowolny 
wlewkowy у wieczysto - zrzeczny zapis 
nienaruszenie et irrevocabiliter perpetuis 
temporibus w swoiey mocy у walorze 
zostawać ma. Y na tośmy dali z podpi
sami rąk naszych własnych y z podpisa
mi rąk ichmościów panów pieczętarzów, 
od nas ustnie у oczewisto uproszonych. 
Pisań w Brześciu, roku tysiąc siędmset-
nego piędziesiątego, miesiąca Jul i i czwar
tego dnia. U tego prawa wieczystego 
podpis rąk, tak samego aktora, iako też 
ichmościów panów pieczętarzów, temi sło
wy : Mikołay Zardecki , Marcianna Ż a r -
decka; ustnie у oczewiście proszony pie
czętarz „ od ichmościów państwa Mikołaia 
у A n n y Żardeckich—strażników Orszań-
skich, małżonków, ^do tego prawa wie
czystego przedażnego chłopa Onupria z M a -
ximczey' urodzonego, danego w. imci 
panu FranciszkowiBachmińskiemu—kapi
tanowi iego krółewskiey mości regimentu 
konnego buławy w. x . Lit . , ze wszelką 
w nim rzeczą wyrażone, podług prawa 
podpisuię się,—Kazimierz Wierząbowski— 
krayczy ziemski grodzki woiewodztwa 
Brzeskiego; ustnie у oczewisto proszony 
pieczętarz od osób wyż wyrażonych* do 
tego dobrowolnego wlewkowego prawa 
wieczysto-zrzecznego zapisu, na rzecz w 
nim wyrażoną danego, podług prawa pod
pisuię się Floryan Thadeusz Łyszczyi i -
ski—susceptant w zam. regenta grodzkie
go Brzeskiego; ustnie у oczewisto pro
szony pieczętarz od osób wyż wyrażonych 
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do tego dobrowolnego wlewkowego prawa 
wieczysto-zrzecznego zapisu na rzecz w 
nim wyrażoną, podług prawa podpisuię 
się—Thomasz Winiarski mp. Które to ta

kowe wieczyste prawo iest do xiag mag-
deburyey miasta iego krółewskiey mości 
Brześcia przyięte у wpisane. 



IV. 
АКТЫ КОБРИНСКОЙ М А Г Д Е Б У Р Г Ш . 
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1524 Г. 

Изъ кннгн за 1664—І769годы, стр. 318. 

1. Духовное завѣщаніѳ земянина Давида Игнатовича "Чоповскаго. 

Въ этомъ завѣщаніп земянинъ Чоповскій за-
вѣщаетъ сыну своему похоронить его въ родо-
вомъ пмѣніид выплатить Шево-печерскому ыона-

W imię O y c a у Syna у Ducha świę
tego. Amen . J a Dawid, syn Jhnata , C z o -
powski z urządzenia Bozkiego ostawszy 
się ieden od pięciu braciey moich rodzo
nych, bywszych razem ze mną na wo-
iennych usługach gospodarskich, a szó
stego, zostawałego w maiętności naszey 
wsi Czopowiczach, Bazylego, takoż zmar
łego, a wruciwszy się razem z synem 
swoim Stefanem, spłodzonym z żoną mo
ią Zuzanną Rudymowną do oyczyzny у 
maiąc iuż zkołatane siły, które każą spo
dziewać się roztania się z tym doczes
nym światem, bo na wieczność każde
mu człowiekowi iść należy, a tak ia 
zważywszy to umyśliłem zrobić moiego 
maiątku rozporządzenie takie: wydzielo
ne dla mnie synowcamy niemy Waś i lem 
Jvvanem у Makarem, trzecie części z 
gruntów у poddanych dziesięć wyzna
czonych bratem moim synowi swemu 
J w a n o w i , któren zostaic się bez dzieci, 
a także moich własnych trzech boiary-
nów służaków zapisuię synowi swemu 
Stephanowi, którego upominam pod B o -
zkim у moim oycowskim błogosławień
stwem, iak dusza moia od ciała rozłą
czona będzie, którą Panu Bogu moiemu 
w Tróycy przeświętey iedynemu, prze-
nayświętszey Pannie Maryi,matceBozkicy, 
у wszystkim świętym niebieskim oddaię, 
a ciało grzeszne, iak z ziemi wzięte, zie-

етырю кадку меду, обѣщанную его родителямп,вы-
строить церковь въ Чоповпчахъ и не покидать зе-
мянской службы. 

mi oddaię, które powinien syn móy po
chować w Czopowiczach, maiętności f a -
miliney, na zwykłym mieyscu, gdzie у 
ciała zmarłych dusz spoczywaią. A po 
zeyściu moim upominam syna mego ko
chanego y przykazuię mu, aby dla zba
wienia dusz przodków swoich у moiey, 
a także matki swoiey a żony moiey nie 
opuszczał chwały Bożey, a był przyna
leżny y z swoiey części do wypłacenia 
kadzi miodu, zapisaney oycem moim na 
monastyr Ki iowski Pieczerski, do wybu
dowania w Czopowiczach cerkwi za zba
wienie dusz umarłych przodków swoich 
у moiey grzeszney. I przytem upominam 
tego syna moiego kochanego y iego po
tomków pod Bożym у moim oycowskim 
błogosławieństwem, aby służby ziemskiey 
woienney i . k . mści rzeczy-pospolitey 
nieomieszkiwali, ale zawsze у zarówno 
one z inszemi ziemianami wypełniali у 
dobra swoie krwawemi pracami wysłu
żone bronili у szczerą usługę gospodar
ską zastępowali na wieczne у bezpotom
ne czasy, utrzymuiąc dla sukcessorów 
swoich, ktoby tey duchowney testamen
to wey moiey woli przeciwnym miał bydź, 
takowego każdego na straszny sąd B o 
żki pozywać у skarżyć będę; a przytem 
y daię błogosławieństwo oycowskie sy
nowi mcwu w imię Boga wszechmogą
cego, w Tróycy świętey iedynego, amen. 
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Pisań w Czopowiczach, lata od Narodze
nia "Syna Bożego tysiąc pięćset dwudzie
stego czwartego, Jul i i czternastego dnia, 
Dawid Ignatowicz Czopowski m. prop. 
P r z y tey duchowney będący spowiednik, 
iako uproszony do potwierdzenia podpisu 
własnego y dobrey woli imci pana Da
wida Czopowskiego подписываюсь—Ерей 
Іса ія . Ustnie у przytomnie proszony do 
podpisania za świadka tey ostatniey roz
porządzenia woli imć pana Dawida Czo
powskiego, iako obecnie znayduiący się, 
podpisuię—Marcin Wi towski . Proszony za 
pieczętarza ustno od imć pana aktora у 
dziedzica Czopowickiego Dawida Czopo

wskiego podpisuię się — Stefan Skurato-
wski mp. A potym na obrocie wtorego 
listu testamentu tego suscepta grodu Ow-
ruckiegotaka: N a rokach sądowych trzech 
królskich anno 1525, Martii 5 diei, ten 
testament imć pan Stefan Czopowski, 
iako przez oyca iego sporządzony, a ie
gomości służący do akt podał, który przy
ięty у wpisany, Antoni Hurynowicz To-
karzowski—sędzia grodzki Owrucki , sta
rosta' Ki iowski . Es t in actis: Franciszek 
Przęsło wski—pisarz grodzki Owrucki . 
L . s. № 53. A tak ten testament w spo
sobie obiaty у do xiąg magdeburgii K o 
bry ńskiey iest co do słowa wpisany. 

1549 r. 

Изъ книги за 1664—1769 годы, стр. 976—977. 

2. Инвентарь Кобрннскаго монастыря св. Спаса. 

N a urzędzie , i . k. mści magdeburgii 
Kobryńskiey przede mną Piotrem Anto
nim Tadeuszem Kublickim—lantwoytem 
Kobryńskim Horodeckim у pisarzem A l e -
xandrem Chaleckim—burmistrzem у ca
ł ą ławicą stanąwszy personaliter w ra
tuszu Kobryńskim w. imć xiądz Andrzey 
Bieniecki—opat Kobryński , starszy L e -
piesowski, inwentarz monasteru Kobryń-
skiego po russku pisany w roku 1549 ad 
acta maydeburgi i . k. mści Kobryńskiey 
w te słowa podał, któren tak się w so
bie ma: 

Подъ лѣто Божого Нарожёнья 1549, 
индикта семого, зъ розказанья госпо-
дыни нашей Христовой королевой ей 
милости, великой княгини Боны, стался 
попись въ монастыри светого Спаса 
Кобринскомъ, черезъ мене дворянина 

ей королевской милости Семена Еско-
в и ч а Пришихвостскаго. 

j • Описанье скарбу церкви святого Спаса, 
i то есть: Найпервеіі евангеліе, оправле
нное въ серебро, іюзолотисгое; крестъ 
сребрный святый позлотистый; келихъ 
серебреный; лыжпца и дискосъ u звѣ-
зда сребряные u воздухи оправленые; 
ризы адамашковые и зъ злотоглавомъ; 
ризы другіс атдасовыс и з ъ оксами-
томъ и зъ к а р е Ф о м ъ золотымъ; ризъ 
трое подлѣйшихъ; стихаровъ три и 
иорушни трое; иетрахеловъ три; п а л и 
ца полуатласовая и зъ хрестомъ; сти
харовъ дьяконскихъ два, оденъ безъ 
голку синяя и злотоглавомъ, ораръ зло-
тоглавый, другій стихарь бѣлый про-
стый, окладка чермная; ораръ тканый 
золотый; иорушни два, одинъ шолко-



вый, a другій простый тканый; кадилъ ! 
двѣ мосяжновыхъ. 

Пописъ образовъ еъ церкви св. Спаса: 
образъ Преображенья Господня намѣст-
ный, при немъ гривна сребра, малая 
и великая витая, a двѣма гривенъ ви- ' 
тыхъ же, а гривна плоская невеликая, j 
а другая гривна сребра плоская. Дру- j 
гій образъ старый Преображенья Гос
подня, при немъ гривенъ сребреныхъ 
вптыхъ двѣ зъ каменемъ, то есть, 
образъ оденъ на правомъ крилосѣ, а на 
лѣвомъ крилосѣ образъ Пресвятой Б о 
городицы со младенцомъ, гривенній! 
сребра при немъ пять вптыхъ а шо
стая шшая (sic), a другіи образъ «О 
тебѣ радуется)), при немъ три гривенъ 
малый витый, а образъ Спасовъ не-
рукотвореный, а деисусъ *)—сполный на 
золотѣ, а подъ деисусомъ празниковъ 
господішхъ образовъ пять, а десять 
не великихъ, а врата царскіе и съ кіо-
томъ на золотѣ, за правымъ крило-
сомъраспятіе Господне, въ ней назолотѣ 
въ олтарѣ деисусъ малый на золотѣ, 
а образъ вечери Господней на золотѣ; 
по середѣ церкви паникадило мосяжо-
вое о девяти свѣчникахъ, а чотыри 
свѣчиики деревяныхъ позлотистыхъ. 

А на хорахъ книги церковные: Еван-
геліе въ сребро онравленос учитель
ное въ десть; двѣ Тріоди въ десть, 
поенная, а другая Цвѣтная;ЦОктотховъ 
два, первого и пятого гласу въ пулъ 
дести; Минеи на всѣ дванадцать мѣся-
цей новоприбавлены, а два Прологи 
на весь годъ; Требникъ въ десть зъ 
пуклями; Апостолъ въ десть съ пу
клями; Уставъ у полъ дести; Служе-
бникъ къ пулъ дести. 

Въ предѣлѣ: воскресенья Господня 
образъ намѣстный воскресенья Христова 

*) Дс'исцсг—три иконы, стявпиыя вкѣстѣ, пзобряжаю-
щіл Спасителя, Богоматерь n Ioautia Предтечу. 

на золотѣ, гривенка сребрная витая; на 
лѣвомъ крилосѣ Пречистой образъ со 
младенцомъ на крюжкахъ, а образъ 
невеликій святой Троицы на золотѣ; 
деисусъ сполный на кружкахъ; сосудъ 
крунтоФаловый, келихъ, миска, лыжи-
ца и звѣзда, свѣчникъ позлотистый, 
звоновъ всѣхъ пять, на звоницѣ чо
тыри, а на церкви оденъ. 

Темсъ у свирин: въ монастерѣ двѣ 
комни сала, двое гусей, колбасъ, а 
кадка капусты. 

Поппсъ пашни гумна архимандрпцкого: 
жита сто чтыридесятъ копъ, ячменю 
молоченого два соломяники, ярицы два 
сѣвень; быдла монастырского животины 
шестеро на десятеро, овецъ одинадцать. 
Пописъ людей -церковных^, зъ повиннос

тями и службою ихъ: 
С е л о К у с т о в и ч и : Грицъ Тыше-

вичъ Дижма,Сенько Давидовичъ, Я р о ш ъ 
Лесевичъ, Хведецъ Лесевичъ, Степанъ 
Тишевичъ, Василь Сенхретовичъ, Ве-
ремій Андроновичъ, Олешка Федоро-
вичъ, ТимоФей Федоровпчъ, Ивашко 
Пашкевичъ. Тыи люди винни служнти 
въ году: три дни за тыждень косити, 
день греблю сыплятъ, въ подводу, гдѣ 
кажутъ винни ѣхать, а по сѣно зъ ды
му ихъ милости господину на мона
стырскую потребу, а подать винни 
двацатъ три давать. 

С е л о Б р и л е в о : Иванъ Сенько-
вичъ, дымы, Федецъ Сеньковичъ, О с -
тапко Сеньковичъ, Арцимонъ Остапко-
вичъ, тые люде соботу винни служить, 
съ чимъ кажутъ, а толоки вольный 
за хлѣбомъ монастырскимъ. Ставъ 
косполокъ Кустовичи ставять, нижели 
Иванъ Сеньковичъ два саки меду виненъ 
давать, а на будованье монастырское 
вси зъ дому повинни ходить. 

Тогожъ монастырю седо Жорчщы, 
въ которомъ сѣли два жеребіи а Р и -
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моновскихъ дымы *) 
Поликарпъ Соконевичъ, Артемъ К о с - ' 
тановичъ, Ѳедецъ Кримузевичъ, Миыт-
ко Пухловичъ, Миско Хришуіпевичъ, 
Василь Ницевичъ, Степанъ Сохоне-
вичъ, Левко Гришусевичъ, Сенько Че-
липовичъ. С ъ того жеребя служба 
сполная, съ чимъ кажутъ ; а готовы
ми грошми платятъ сорокъ пять гро
шей на вепря, осимъ грошей дани, ме
ду осимъ саковъ, a десятскій зъ дыму 
по три гроши, овса косада, а четверть 
овса по людяхъ, за тымъ овсомъ двое 
куръ, прядива шесть повисемъ, а отъ 
кождой четверти овса по чтыри пѣн fl
an, а чотыри бойтлни (?), два саки 
хмелю, азовъ (?) даютъ сукно и грошъ 
о мней. Для другой жеребіеи Здавнов-
скихъ тогожъ села Корчицкого домы 
Дороты Бозановичъ Денысъ Вороно-
вичъ, Астапъ Провизовичъ, Иванъ 
Нровизовичъ, Заневичъ Жердуновичъ. 
С ъ того жеребія службу служить такъ, 
якъ и Заримовсткого жеребіи, и всіи 

*) Въ поддиннѣ вырвано мѣсто. 

такъ дань медовую, такъ и иншими 
готовыми и вси податки военніи пла
тятъ такъ, якъ есть въ варункахъ, яко 
было описано, а службу тяглую зобод-
ву жеребью винни служить недѣлю 
два человѣка, коли скажутъ; а на бу
дованье монастырское вси повинни зъ 
Дыму. 

Тыи речи церковные, скарбъ и лю
ди монастырскіе и вси иншіе решты, 
доходы достаточно пописавши въ ре
естры, ничимъ неодмѣняючи, слово въ 
слово одинъ есми регестръ акту архи
мандриту Кобринскому отцу копію далъ 
a себѣ другіп зоставилъ. Року тысячь 
пятьсотъ четырдесятъ девятого. Pod
pis inwentarzu w te słowa: Roku 1549, 
inwentarz monastera Kobryńskiego, z 
rozkazania królowy Bony spisany y ot-
cu archimandriy podany; który iest do 
akt maydeburskich Kobryńskich przyię-
ty у wpisany, z którego у ten extrakt 
de verbo ad verbnm stronie potrzehuią-
cey iest wydań. Pisań w Kobryniu ut 
supra. 

1684 г. 
Изъ книги за 1664—1769 годы, стр. 185—186. 

3. Фундошовая запись Хвейданскаго старосты Казиміра Воловича Брестскому 
монастыру во имя свв. апостодовъ Петра и Павла. 

Хвейданскій староста Водовпчъ, желая облег
чить бѣдность Брестскпхъ базиліанъ, ваѣстѣ 
со своей женой записываетъ церкви св. апосто-
ловъ Петра и Павла имѣніе Междулѣсье, доста
вшееся ему по наслѣдству и стоющее 20,000 зло

тыхъ, съ тѣиъ условіемъ, чтобы базиліане вы
платили до 6,000 злот. долговъ, числящихся на 
этомъ имѣніп. При этомъ жертвователь обязы-
ваетъ базиліанъ, чтобы доходы съ этого пмѣніи 
шли исключительно на церковь. 

R o k u 1711 miesiąca Augusta 7 dnia. 
Przed urzędem miasta ikmści Kobry-

nia, sławetnym panem Janem Kaszuba, 

burmistrzem Kobrińskim, stanąwszy ocze
wisto w Bogu przewielebny imć xiadz 
Nikodem Kaszyc, zakonu świętego Ba-
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zylego wielkiego, starszy у officiał Brze
ski, ten list fundacyiny o rzecz w nim 
we srzodku wyrażoną, do suscepty po
kładał у do act mieyskich Kobryńskich 
magdeburskich podał, który iest przyię
ty у zapisany, słowo do słowa tak się 
w sobie ma: 

W Imię Pańskie. My J a n Kazimierz 
Wołłowicz—starosta Feydański y Lubo-
chnicki, pułkownik imci, ia Katarzyna 
Róża Naruszewiczowna Wołowiczowa, 
podkanclerzanka wielkiego xiestwa L i 
tewskiego, starościna Feydańska y L u -
bochnicka, małżonkowie, czyniemy wia
domo у zeznawamy tym naszym dobro
wolnym, wieczystym у nieodzownym za
pisem, podaiąc każdemu teraznieyszego 
y na potym będącego wieku ludziom do 
wiadomości, iż ia starosta Feydański , 
maiąc maietność, nazwaną Międzylesie, 
w woiewództwie Brzeskim leżącą, po 
zeyściu z tego świata imć pana Jei-zego 
Władys ława Grabińskiego — chorążego 
Brzeskiego, a szwagra mego, mnie pra
wem у testamentem legowaną, pod tą 
kondycyą, żebym długi niebożczykow-
skie, na tey maiętności pozostałe, zna
szał, którey powinności włożoney od nie
boszczyka na mnie według sumnienia 
mego dosyć czynić, iużem po większey 
części długi wypłaci ł , na co są wlewki 
w prawnych terminach na moie imię 
otrzymane, inne zaś ieśliby śię iakie po
kazały, pro mullis maią być miane o 
krom sześciu tysięcy złotych zmniey al
bo więcey różnym za obligami ieszcze 
nie wypłaconych,—tą tedy maietność na
szą wyż mianowaną Międzylesie z za-
siewkami, tak ozimemi, iako у wiesien-
nemi, ze zbożem w ziarnie, z oborą, ia-
ka w sobie est pokądną w bydle rogatym 
y nierogatym, z owcami, świniami, gęśmi, 
kurami y z ca łym gospodarstwem, nic 
na się ani na kogo innego n i l wyłącza-

iąc, z dworem, budynkami, ze wsiami 
starym у nowym Sitockiem, z karczmą, 
poddanemi w Sudziłowiczach, Maćieie-
wiczach, Marchowiczach, Zaleszemach 
zostaiącemi, z ich żonami, dziećmi, grun
tami, oromemi y nieoromemi, siano-
żęciami, czynszami, danią miodową, ro
bocizną, powinnościami, sadami owosz-
czowemi, chmielowemi, wypustami, za
roślami, gaiami, rzeką, rzeczkami у pu
szczą, dó którey połowicy żaden wstępu 
nie ma, do drugiey maią wstęp ichniść pa
nowie Jelcowie у xięża Jezuici , iako o 
tym szerzey prawa, do tey maiętności 
należące,opiewaią,—owo zgoła zewszyst-
kiemi do tey maiętności у tych podda
nych należytościami, w osobliwym inven-
tarzu opisanemi, nic sobie nie zostawu-
iąc, ani od żadnych pożytków poddanych 
pomienionych odsądzaiąc, ale tak iako 
pod nami у zdawna zostawali we wszyst
kim zachowuiąc na cześć у chwałą wie
czną Bogu w Tróyey świętey iedynego, 
Nayświętszey Pany cudowney Żyrowic-
kiey, do którey osobliwych łask y do-
brodzieystw, iako przedtym, tak у w te
raźnieyszey potrzebie doznaliśmy у świę
tego protopatryarchi Bazylego wielkiego, 
zakonników reguły iego w uniey z koś
ciołem świętym rzymskim będącym, \v i - ' 
dząc ich szczupłą w Brześciu prowisią 
na klasztor Brzeski świętych apostołów 
Piotra у Pawła у cały zakon wlewamy, 
daiemy, daruiemy у wiecznie zapisuiemy 
summę pieniędzy, to iest dwadzieścia 
tysięcy złotych polskich, przytym dwo
rek u Brześciu, na Piaskach, nad Bugiem, 
ex opposito kościoła wielebnych panien 
Brygidek, z spichlerzem starym na grun
cie ziemskim, oneribus civitatis nie pod
ległe, tymże ichmościom wiecznie daru
iemy, tą kondycyą, aby ww. oycowie 
resztę niewypłaconych ieszcze długów 
imć pana Jerzego Grabińskiego—chorą-
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żego Brzeskiego y samey imści, któreby 
się za obligami pokazały, według su
mienia wypłacili, iakoż się doskonale 
wypłacić obligowali; dwór zaś Między 7 

leski cały, iako w sobie iest, ze wszyst-
kiemi budynkami, tak temuż klasztorowi 
Brzeskiemu daruię у zapisuię, że ex nunc 
wolno im będzie przenieść y na klasz
torne budynki obrócić, excluduiac go 
cale od otkupu, pod którym zostaie ma
ietność, którą to summę na maiętności 
naszey na ichmościów oyców Bazylianów 
wlawszy у urzędownie przez ienerała w 
dzierżenie ' i chmćw, intromittowawszy, 
sami się z n ; ey wiecznie zrzekamy, nie 
zostawuiąc ani nam samym, ani potom
kom naszym, ani żadnemu z krewnych 
successorów у następców naszych у nay-
mnieyszey do tey maiętności cząstki у 
accessu żadnego. A ieśliby któ z kre
wnych abo successorów naszych po ży
wocie naszym chciał tę naszą wyż po-
mienioną maietność okupić, tedy wprzód 
maią haeredes, vel successores do tey pos-
sessyi przychodzić, usurpować, albo strzeż 
Boże zaieżdżać, chcąc iakoby z ich ręku 
patrzali zakonnicy czynszów wyderka-
fowych, ażeby zupełnie oddane у wyli
czone były te dwadzieścia tysięcy zło
tych polskich, a przytym y ta summa, 
która za długi pozostała imć pana che 
rążego wypłacić submitowali się у wy
płacą monetą, która na tenczas w wiel
kim xiestwie Litewskim bez żadnego bra
ku swóy waler będzie miała, do roku 
przełożonego na tenczas klasztora Brze
skiego, waruiąc y to, iż nie wprzód z 
tey maiętności ustępować maią, ażby 
przy wyliczeniu naznaczoney od nas sum
my wszystkie inne zniesione długi у ex-
pensa ad solidum wypłacone byłe. Ob-
liguię przytym na wiekopomne czasy wie
lebnych oyców Bazylianów у cały zakon 
ichmć w, aby pamiętali na duszę ans oboy-

gu dobrodzieiów, rodziców moich у mi
łe у małżonki moiey, braci, sióstr, krew
nych, przyiaciół у nieprzyiaciół у sług 
naszych у tych, które żadnego w czyst-
cu ratunku niemaią, iż wzaiemney a 
dyszkretney miłości in capto modum et 
numerum quotannis precum et suffragio-
rum kapłańskich у zakonnych perseve-
ranter postanowili, w którey dobrowol-
ney у ze wszelkim rozmysłem uczynio-
ney wieczystey legaciey naszey, iako 
my sami dopomagać w czymby potrzeba 
ukazała ichmościom oycom Bazylianom 
submittuiemy się, tak też wielmożnego w 
Bogu przewielebnego imć xiedza W i n 
centego Wołowicza—arcydiakona у ka
nonika Wileńskiego nie tylko, iako bra
ta naszego, ale iako oyca у dobrodzieja 
ze wszelką naszą submissią upraszamy, 
aby unitis viribus ze wszystkiemi kre-
wnemi у przyiacioły' naszemi, у w tey 
naszey zbawienney intencicy у w innych 
oceurentiach ichmościom oycom Bazylia
nom, iako życzliwym sobie zdawna słu
gom y bogomodlcom zdrową zawsze ra
dę, pomocą, promotorem у protektorem 
być raczył, iakoby ich żaden krzywdzić 
nie mógł, ani tych dóbr na chwałę Bo
żą у samych tylko zakonników przystoy-
ne wyżywienie legowanych, na żadne 
prywatne, a bardziey, strzeż Boże, pra
łata biskupa iakiego wygody у pożytki 
usurpować у obracać nigdy nie dopusz
czał у nie dopuszczali. Aby zaś tey sta-
teczney woli y dispositii naszey wieczy
stey nic mógł żaden wykrętnemi iakie-
mi sposobami, prawnemi wynalazkami, 
a daleko bardziey violentibus, consilio 
aut operę contravenire, taki każdy nie 
tylko infelix sacri operis violator będzie, 
ale się też z nami rozprawi o to przed 
surowym nay wyższego Boga sądem у 
przed Jegp. świętym obliczem, iako uy-
muiący chwałę iego у Matki Nayświęt-
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szey w Żyrowickim obrazie cudami iaś-1 
nieiącey rigidas violati iuris incurret 
paenas. Na co dla lepszey wiary tak rę
ką naszą własną podpisaliśmy у pieczę
ciami utwierdzili, iako też uprosiliśmy 
ichmościów panów pieczętarzów niżey 
na podpisach specifikowanych. Dat w 
Międzylesiu, dnia ośmnastego • miesiąca 
Marca, roku od Narodzenia Pana у Boga 
naszego tysiącznego sześćsetnego ośm-
dziesiątego czwartego. 

U tego zapisu fundacyinego podpisy 
napisane ręką tymi słowy: J a n Kazimierz 
Wołowicz — Chweydański, Lubochnicki 
starosta, ręHą własną; Katerzyna Róża 
Wołowiczowa, Chweydańska, Lubochnic-
ka starościna. Ichmościów panów pieczę
tarzów podpisy napisane ręką tymi sło
wy: ustnie у oczewisto proszony pieczę
tarz do tego listu od wielmożnych wysz-
mianowanych osób imć pana J a n a K a 
zimierza Wołowicza , Chweydańskiego, 
Lubochnickiego starosty, у samey iey 
mci pani Katerzyny Róży Wołowiczo-
wey, Chweydańskiey, Lubochnickiey sta-
rościney, ręką mą podpisuię: Kazimierz 

z Buczacza Tworowski—cześnikRzeczyc-
ki manu propria; ustnie у oczewisto 
proszony pieczętarz według prawa od 
osób wysz mianowanych do tego listu 
funduszowego podpisuię: Józeph W o ł o 
wicz ręką własną. N a tym zapisie fun-
daciynym przyznanie napisane tymi sło
wy: roku tysiąc sześćset ośmdziesiąt 
siódmym, miesiąca Augusta dwudziestego 
dnia, ten list fundaciyny ichmościom oy
com Bazylianom ss. apostołów Piotra у 
Pawła w Brześciu zostaiących, stanąw
szy oczewisto przed urzędem maydebur-
skim Kobryńskim miasta i . k. mości 
wielmożny imć pan J a n Kazimierz W o 
łowicz, starosta Feydański, у sama iey-
mość przyznali podpisy napisane przy 
tym przyznaniu ręką tymi słowy: Bazy
li Raphałowicz—lantwóyt, J a n Sewery
no wicz—burmistrz Kobryński , Heronim 
Matyaszewicz—pisarz miasta i . k. mości 
Kobrynia manu propria. C o iest przyię-
to у zapisano do xiąg mieyskich may-
deburskich Kobryńskich. Anno et die ut 
supra. Extrakt wydany у widymus wy
dany. 

1687 r. . 

HST> книга за 1664—1769 г., стр. 534—535. 

4. Фундушовая запись на уволоку земли для Здитовецкой церкви св. велико
мученика Николы отъ Александра Непокойчицваго. 

Названный въ этомъ. довументѣ Непокойчиц-
кій, убѣднвшись въ несправедлпвомъ завдадѣніи 

церковкою землею, возвращаетъ церкви одну 
уволоку оной обратно. 

Anno 1745. Dokument do cerkwy Zdzy-
towskiey, ad acta podany dnia siedymna-
stego Decembra. 

N a urzędzie i . k. mci magdeburgii K o 

bry ńskiey, przede mną Piotrem Ant . T a 
deuszem Kublyckym—lantwoytem Kobryń-
skym horodeckym у pisarzem Onufrym 
Sacewiczem — burmistrzem Kobryńskim, 

63 
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stanąwszy personaliter w ratuszu Kobryń-Į aktora w te słowa: Aleksander Kazimierz 
skim w. imć xiadz J a n Grudziński—prez- Niepokoyczycky—mp. Podpisy zaś ichnio -
biter cerkwi Zdzitowskiey, dokument wie- ściów panów pieczętarzów. przy podpisie 
czysty na włókę na Uyściu leżącą, od у pieczęci iego, w . t e słowa pisane: азъ 
imci pana Alexandra Kazimierza Niepo- Петръ Яголковскій,. маючи отъ его ми-
koyczyckiego nadany, w te słowa pisa- лости письмо пана Алексанра Казимира 
ny, podał ad acta , któren tak się w so- Непокойчицкого. абыхъ до сего листу 
Ьіе т а : отцу Іоанну Нарукевичу, до храму свя-

J a niżey na podpisie mianowany, daię того мученика Николы церкви Здитов-
tę kartę moią, iżem dał pola szmat na ской, вѣчне наданого поля на Устью, за 
Uściu od Pawłowskych gruntów, od mie- давніе кривды, его рукою власною пи-
dzy imci pana Jana Fediuszki—stolnyka саного и нодъ печатью, которое поле 
Brzeskiego, na szanków pięć, niezasiane- дежитъ при поли Павловскимъ, на за-
go gruntu pustego, względem ukrzywdzę- гоновъ двадцать и усимъ широкое, а 
nia przez niemały czas, iako to statuto- вздовжъ отъ рйкп М у х а в ф , по рѣчку 
-we prawo świadczy, że niewolno przez Жабинку, вѣчными часы тому храму 
rzekę graniczyć; a ia teraz poznawszy служити маетъ, до которого листу его ми-
grzech , że nie statutą, ale przykazania лости пана Непокойчицкого, якъ право 
Jego Bożego Pan Bóg będzie sądził, daię кажетъ, печатарь подписуюся — Петръ 
te pole wiecznemy czasy do cerkwi Zdzi - Яголковскій рукою своею.; ustnie ocze-
towskiey w uniey świętey imć xiedzu wisto proszony pieczętarz imci p a n a A l e -
Janowi Narukiewyczowi, prezbiterowi ksandra Kazimierza Niepokoyczyckiego, 
cerkwi Zdzitowskiey; na со у ręką moią podpisuię się ręką moią Józef Niepokoy-
podpisuię s ię , roku tysiącznego sześćset- czycky. Która to takowa karta iest do 
nego osymdziesiątego siódmego, dnia trze- akt magdeburskych i . k . mci Kobryńskych 
ciego Stycznia. Pisana karta w Niepo- przyięta у wpisana, 
koyczycach, u którey karty podpys imci 

1700 r. 
Изъ книги за 1766—1799 г., стр. 320—321. 

5. Описаніѳ земли принадлежащей, Хабовицкой церкви, составленное королев
скими коммиссарами. 

Еороіевскіе коамиссары, прибывши въ Х а б о - захватовъ оной, точно-ограничили и обозначи
в ш и по. повелѣнію короля, разсмотрѣди доку- ли всѣ земли, принадлежащая Хабовицкой цер-
иенты, предъявленные имъ Кобринскимъ прото- кви, и утвердили за ней подъ зарукой 1,000 
попоиъ Корытинскимъ на земли, во избѣжаніе .злотыхъ. , 

R oku tysiąc siedymsetnego sześćdzie
siątego wtorego, miesiąca Maia dwudzie
stego dnia. 

N a urzędzie i. k. mści magdeburyi K o 
bryńskiey, przede mną Piotrem Ant . Ta 
deuszem Kublickim—lantwoytem Kobryń-
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skim, Horodeckim, у pisarzem, Bazyl im 
Jacewiczem— burmistrzem у całą ławi
cą, stawszy personaliter w ratuszu K o 
bryńskim wielebny ociec J a n Skabałano-
wicz — prezbiter cerkwi Ghabowieckiey, 
opisanie gruntu swoiey cerkwi, od kom-
misarzów i. k. m. nadany, na papierze 
pisany, rękami własnemi tychże ichm. 
panów komissarzów podpisany у pieczę
ciami trzema, na laku wyciśnionemi, kor-
robowany, cały, zupełny, żadney w so
bie wątpliwości niemaiący, do akt podał 
у o wpisanie nas prosił, który, wpisuiąc 
słowo w słowo, tak się ma: 

J a Stanisław Godlewski—regent koron
ny, starosta Nurski *) kreski, cho
rąży ziemie Wielonskiey, Jakób Zygmont 
Rybiński—dworzanin pokoiowy, kommis
sarz generalny i. k. rn., po wysłuchaney 
płaczliwey suplice przewielebnego oyca 
Tadeusza Korytyńskiego— protopopy K o 
br yńskiego у całego woytowstwa Chabo-
wieekiego, poddanych i. k. m., z władzy 
nayiaśnieyszego króla i. m., pana nasze
go miłościwego, Augusta wtórego do tey 
cerkwi Ghabowieckiey, aby się w niey 
chwała Boża sprawowała, у dusze ludz
kie przez ofiary święte były nada
liśmy my kommissarze i. k. m. fundusz, 
w.którym funduszy nie zdało się nam 
więcey wyrazić, iak tylko nazwisko na
danych włok, to iest—Hawryszowska, Ż o -
łobkowska, Żmoydycz . . . . wicz у Paczko-
wicz włókę, które to włoki nic wiedz.. . 

у nie są ciągłe, prócz placu, na 
którym cerkiew za domem iaśnie wiel
możnego imci pana Józefa Bogusława 
Służki , kasztelana Wileńskiego, hetmana 
polnego w. x . Lit . , administratora eko-
nomiey Kobryńskiey, iest postanowiona у 
plebania cerkiewna, którey to plac w szerz 
~ * ) Мѣста, обозначенный въ этомъ документе 

точками, показываютъ, что ихъ нельзя было 
вычитать потому что мѣста эти совершенно из
глажены. 

ma sto dwadzieścia zagonów, każdy za
gon po siedym skib ma, iak może pług 
(zaiąć), wzdłuż; na tey stronie, gdzie cer
kiew stoi z gaiem ciągle aż do bło
ta, a iakoż y na drugiey stronie ku po
łudniowi ciągle z ługami, popławami, 
iak się w sobie ma, aż do błota, a resz
ta tych włok ostrowy w różnych miey-
scach pomiędzy błotami znayduią się, 
więc my kommissarze i. k. m. uznali
śmy za rzecz potrzebną z tey przyczy
ny, aby w poźnieyszym czasie tak ia
śnie wielmożny ichmć panowie admini-
stratorowie у ichmć panowie dzierżawcy 
ekonomii Kobryńskiey, iako też у wło
ścianie Ghabowieckie у Ruchowieckie do 
onych ostrowów nie wdzierali się у za 
własne nie przywłaszczali, rozkazaliśmy 
wszystkie ostrowy, iak te, które do włok 
należą, iako też morgowe у nadatkowe 
poszczególnie każdego właściwym nazwi
skiem nazywaiącego się, opisać, iako to: 
W a ł y ł a , Iwoniuki, Zazerowo, Koro wie, 
Zarokatyca, Borkowo średnie, Hryciow 
Les , Podteresze, Hłazoma, Czerteż, Po -
nykartowo, dwa ostrowy, Chwoszczyna, 
Borkowo pierwsze, od Subrania, Moszeń-
skie, Zayl icze , Soska, Sawczanka, P a -
cynne, Tewelowo, Dubie trzy ostrowy, 
Berozka, Sosnowata, Kyie dwa ostrowy, 
Orłowo, Temeryszcza, dwa ostrówki, 
Baran, Jamka , Horyłyca , Czmelowatyk, 
Zabubno, Hryciow dub z małemi ostrów
kami, Kleszcze dwa ostrowy, Zabołoto, 
Medweże, małe Bołoto, Kozak , Uszowa
ta, Kletka z wygonem, w koło Mogiłek 
у brodu Haćkiego, Peszkowo, Ruchowo, 
Kasza , Świnia , Peczkowskie, Żarowy, 
Jamiszcza co od Zayl icz aż do łozy у 
Brodu, Kozeł , morgowe Chwoyne y S y -
niaczycha. A że z pomiędzy wyżey opi
sanych ostrowów wiele iest bardzo po
dłych, zapadłych, bagnistych, nieuży
tecznych, wydmów, na które nadaieray 

63* 



- 500 -

uroczysko Puszkowszczyznę z łąkami, 
cały ostrów у w rogu włoki zwaney Puz-
kowicz, od miedzy poprzeczney do brodu 
zwanego Kapustnym, cały klin z Popła-
wem, które ostrowy z lasami, borami, 
barciami, brodami, zatokami, iazami, ło
wieniem w nich ryb, sianożęciami, za
roślami у ze wszystkiemi do nich przy-
należytościami, tak iako się w sobie ma
ią у żadnym chłopskiego niema. Ak toby 
temu opisaniu funduszowemu wnaymniey-
szym punkcie miał być sprzecznym у 
neguiącym, nakładamy na takowego bun
townika sztrafu tysiąc złotych na króla 
iego mści, a też у stronie ukrzywdzoney. 
D o którey to opisania naszego funduszo-
wego, my kommissarze rękami naszemi 
podpisawszy się, pieczęci przycisnąć roz

kazaliśmy. Pisań w Kobryniu, roku Pań
skiego tysiąc siedmsetnego, miesiąca A u 
gusta die dwudziestego ósmego. U tego 
opisania podpisy wielmożnych ichmściówi 
panów kommissarzów w te słowa: Remi-
niscitur rewizyi generalney et recomenr 
datur w Kobryniu dwudziestego ósmego 
Augusti , anno tysiąc siedmsetnego: Sta
nisław Godlewski—regent koronny, sta
rosta . Wieluńskiey ziemie, kommissarz 
i . k . m.; Cypryan Kre —chorąży zie
mie Wieluńskiey, kommissarz i . k. m.; 
Jakób Zygmont Rybiński— dworzanin po-
koiowy, kommissarz i . k. m. Które to 
takowe opisanie gruntu cerkwi Chabo-
wickiey, do xiag magdeburyi Kobryń-
skiey przyięte iest у wpisane. 

1700 r. 
Изъ книга за 1664—1769 годъ, стр. 538—541. 

в. Фундушовая запись на Рогознянскую церковь, сдѣланная въ ея пользу 
Полоцвимъ стольникомъ Францискомъ Федюшкомъ и его женою Анною Кня-

жевичовною Ѳедюшковою. 

Подоцкій стольникъ съ сестрой князя Ѳедюшка, 
выстроивши въ своемъ имѣніиРогозняхъ церковь 
во имя Бога Отца во святой Тройцѣ, Воздвиженья 
честнагоКреста, св.Іоанна Крестптеля и св. Екате
рины, надѣляютъ ее землей 2 уволокамн, изъ ко-
и х ъ і ^ уволоки отдаютъ въ вѣчную собственность 
церкви и священника, а х/г ув . во временное ея 
пользованіе; даютъ также священнику право на 
полученіе торговаго и безплатное куреніе впна 
въ помѣщичьей винокурнѣ во время храмовыхъ 

праздниковъ. При этомъ они обязываютъ, чтобы 
церковь эта никогда не превращалась въ католи
ческую, и чтобы сшііценнпкъ два раза въ недѣлю 
сдужидъ обѣдни за Фундаторовъ и ихъ родныхъ— 
жцвыхъ и умершихъ. Н а такія обѣднп вино и 
воскъ должны быть выдаваемы изъ помѣщичьяго 
двора. Починка церкви должна совершаться 
также на счетъ Фундаторовъ. При заложеніи этой 
церкви прнсутствовалъ Кіевскій митрополитъ 
Заленскій. 

Roku Pańskiego tysiąc siedmsetnego 
czterdziestego piątego, miesiąca Decembra 
siedmnastego dnia. 

N a urzędzie i. k. mci magdeburgii K o -
bryńskiey, przede mną Piotrem Ant . T a 

deuszem Kublickym—lantwoytem Kobryń
skim, Horodeckym у pisarzem, Onufryem 
Sacewyczem — burmistrzem Kobryńskym 
у całą zupełną przysięgłą ławicą, stanąw
szy personaliter w ratuszu Kobryńskym 
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wielebny i. mość xiadz Hochol Oleszkie-
wycz—prezbiter cerkwi Rohożniańskiey, 
fundusz wieczysty, cerkwi swoiey służą
cy, cały, zupełnie у żadney wątpliwości 
w sobie niemaiący, w te słowa pisany, 
ad acta podał: 

W Imię Boga Oyca, Boga Syna, Boga 
Ducha świętego, w Tróyey świętey iedy-
nego, ku którego chwale niech się to sta
nie na wieki. J a Franciszek Fediuszko— 
stolnyk Połocki y ia A n n a Kniażewiczow-
na Fediuszkowa — stolnikowa Połocka, 
pragnąc usylnie małżonkowie z professyi 
naszey katolickiey, aby naywiększa chwa
ła Boża w świątnicach katolickych przy 
nieustannym honorze Matki Bożey N a y -
świętszey Mary i , iako nayozdobnieyszym 
nabożeństwem serce prawowiernych cer
kwi świętey cum fructu bonorum operum, 
у day Boże aeterno praemio na duszę 
onych sanguine precioso Syna Bożego, 
Boga Pana у Odkupiciela naszego odku
pione assequenda szerzyła się у pomna
żała, dla tego my małżonkowie, z pomocą 
Bozką zbudowawszy cerkiew świętą, chce
my у pragniemy tego, aby honor Bożey 
Matky Przenayświętszey у świętych 
Bożych ludzkiemy modłamy był* con-
decorowany; my tedy małżonkowie wyż 
mianowany na własnym naszym gruncie, 
częścią testamentem dobrodzieia oyca, 
sławney pamięci nieboszczyka i. mci pa
na J a n a Fediuszka—stolnika Połockiego, 
nam zapisanym, częścią z medyacyi przy-
iacielskiey y komplenacyi naszey między 
nami bracią rodzoną utwierdzonym, na 
gruncie naszym wieczystym, własnym 
dziedzicznym, we wsy Rohozney leżą
cym, w woiewództwie Brzeskym, cerkiew 
pobudowaliśmy za konsensem iaśnie wiel
możnego imci xiedza Leona z Szlubycz 
Załeńskiego — metropolity Kyiowskiego, 
Halickiego у wszystkiey Rus i , episkopą 
Włodzimirskiego у Brzeskiego, przy za 

łożeniu kamienia у benedykowania na
tenczas złożoney, od i . w. wyż miano
wanego imci xiedza archipasterza, który 
kamień y mieysce pobłogosławił imć xiadz 
Prokopowycz — officiał Brzeski ; a że 
ta cerkiew nowo fundowana bez kapłana 
nie ma być ustawycznego y mieszkaiące-
go przy tey cerkwi, aby przez bogaboy-
ność iego tym większy ludzie pochop do 
nabożeństwa brały y administracyi sakra
mentów śś. nie zostawały, dla którego 
to prezbytera , yako iurato parocho, ia 
Francyszek Fediuszko — stolnyk Połocki 
y ia Anna Kniaziewiczowna Fediuszko
wa—stolnikowa Połocka, wiecznie daru-
iemy у do tey naszey cerkwi łączemy 
grunt nasz , wydzielaiąc naprzód włókę 
gruntu naszego we wsy Rohozney, ze 
wszystkiemy przydatkamy, na którym 
gruncie przedtym siedział poddany móy 
Kle wiec; w drugym mieyscu puszczam 
półwłok grunt nasz w Rochozney wsy, 
na którym siedział Semen Sywy—podda
ny móyże, na którymże półwłoki у cer
kiew od nas pobudowana; a do tey pół
tora włoki, ażeby się niezdały być szczu-
płemi, przydaię na trzecym mieyscu Hra -
nic у łąkę do tey cerkwy, które to wyż 
specifikowane grunty,pola y z sianożęciami, 
z lasami, ga iami , zaroślami, które być 
mogą, wedle tychże pol zostaiącemi у do 
nich należącemy, z dawnych czasów ze 
wszystką do nych cyrkumferencyą nale
żącą, wiecznemi czasy a nieodzownemi, 
do cerkwi moiey Rohożniańskiey łączę 
у wdzielam, to iednak sobie waruiąc ex-
cypuię, aby przy tym gruncie Hranicy, 
pastwiska, alias wygony, od dawnego 
wieku na bydło, i ak należą, do dworu 
megoż Hatowszczyzny, Zdzitowców, tak 
ażeby y napotym należely do dworu te
goż у do tey maiętnoscy, a inne grunta, 
iako wyż specifykowane, z sianożęciami 
wyż specifikowanemy, do cerkwi mey 



przyłączone, wiecznemi czasy daruię na 
cerkiew moią у zapisuię, oddalaiąc bliz-
kych naszych krewnych, dziatky nasze 
własne, sukcessorów у każdego po mnie 
zostaiącego w teyże maiętnoscy;—у ow
szem, ktobykolwiek ten nasz fundusz wie
czysty chciał ruynować, na takiego za
kładamy zarąk sześć tysięcy złotych pol
skich, sprzeciwiającego się naszemu fun
duszowi wolno będzie pozwać iaśnie wiel
możnemu imci xiedzu episkopowi Brze
skiemu , iako maiącemu zwierzchność nad 
tąż cerkwią, przed sąd Brzeski ziemski, 
albo grodzki, a tamta osoba sprzeciwia-
iąca się temu naszemu funduszowy, nie-
powynna używać dyllacyi prawnych, ale 
zaraz zaręki zapłacyć, а у po zapłaceniu 
za ręk , przecie ten nasz fundusz ma być 
przy swey mocy, a ta cerkiew nasza,wybu-
dowana na chwałę Panu Bogu w Tróyey 
świętey iedynewu у Matce Jego у podnie
sienia świętego krzyża у świętego Jana 
Krzciciela у śwtętey Katarzyny męczen-
niczki, pod których to tytułem y protek-
cią- na wieki ta cerkiew zostawać ma у 
będzie, upraszaiąc maiestatu Nayświęt-
szego, za przyczyną Bozldey Matky, aby 
mnie nie karał według grzechów wiel-
koscy, ale według wielkiego myłosierdzia 
swego był miłoścyw duszy moiey у mał
żonki moiey у dziatek nioyeh; z których 
to wyż specyfikowanych prazników у tar
gowe od wszystkiego powynno na oyca 
prezbytera у sukcessorów iego perpetuis 
temporibus, у ma pochodzić у dwór H a -
teczyzna nygdy pod zaręką wyż wyrażoną 
wtrącać się niepowinien; a że daię bene-
fycium propter officium mieć powynien 
pomieniony prezbyter, przy tey cerkwi 
assiduus zostaiący, kożdego tygodnia an-
nuatim na intencią panów fundatorów 
tey cerkwi żywych , a po długim wieku 
onych у umarłych, za odpuszczenie onym 
grzechów, w sobotę odprawić mszą świę

tą , na którą oblige у wyna у wosku 
z maiętnoscy naszey procurare powynny 
będziemy y po nas sukcessorowie nasy, 
w drugy zaś tydzień w piątek mszą mieć 
tenetur za fundatorskych zmarłych oyca 
Jana у matky Joanny у krewnych wspom
nieć wszystkych, у na tę mszę w fundu
szu dołożone dwór Hateczyzna oblygowa-
ny, et tenetur wyna у wosku dawać , a 
zaś na insze msze, którybykolwiek z pa-
rafianów będzie naymował, tedy na takie 
mszy extra ordynaryine, sam oyciec prez
byter procurabit wyno у wosk, у tak 
consequenter sepite annuatim quolibet 
anno tym porządkiem sine intermissione 
na wieki odprawować będzie praefatus 
presbiter. - A gdyby impediret aliqua solen-
nitas, albo broń Boże choroba, dla czego-
by nie mógł praedictus presbyter odprawić 
obligi ex fundatione naznaczoney. tedy 
zdrowszego czasu у dnia wolnieyszegi 
powetować, et oneri ma imposito satis-
facere hoc addito, ażeby diaka do posługy 
swoiey ad commodum nabożeństwa pro-
curaret oyciec presbyter; ieśliby zaś per 
vetustatem tak cerkiew, iako у aparaty 
popsowały się, procurare tenetur ze dwo
ru Hateczyzny pan naprawyć te dobra 
dzierżący, addita clausula, aby tę naszą 
cerkiew, przez nas fuudowaną, nikt n i e 
w a ż y ł s i ę w k o ś c i ó ł p r z e m i e n i a ć , 
iako unitam ecclesiam, sub vadiis wyżey 
specificatis. Presbyterowi zaś na prazni-
ki , iako piwa, tak gorzałky w browarze 
dwornym zrobyć wolno będzie; a że wio
ski różnych ichmościów pobliziu cerkwi 
Rohożniańskiey zostające, ad parochiam 
teyże cerkwi, za consensem arehipaster-
skym iaśnie wielmożnego imci xiedza 
metropolity y episkopą Brzeskiego, dla 
większey dusz wygody у blyzkoścy łon-
czą się dobrowolnie ex instantia samych-
że panów dziedziców, którzy aby żadney 
presbiterowy agrawacyi nie czynili у 
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zwierzchnoścy nad prezbyterem tey cer
kwi nie miely, sami my fundatorowie po
strzegać będziemy, hoc addito, ieżeli upro-r 
sza sobie y zagodzą prezbytera. za pod-
iętę fatygę za duszę ich w nabożeństwie, 
inaczey żadney zwierzchnoścy panowie 
sąsiedzy у nad prezbyterem moiey cerkwi 
nie będą mieć у nie powynny у owszem 
dziękować wynny iaśnie wielmożnemu 
ichmci xiedzu archipasterzowy у episko
powi Brzeskiey diecezyi, że maiąc wzgląd 
na dusze ych, że za wodą nie mogą mieć 
wygody, za przeprawą do nabożeństwa, 
tu w Rohozney w cerkwi prezbyterowi 
zostaiącemu nad niemi administracią dusz 
zleca y tey strony Muchawca wiosky do 
tey cerkwi Rohożniańskiey łącząc, to iest, 
Busnię wioska, Fedkowicze wioska y Z a m -
szany wioska. W których to wioskach 
różnych ichmć, iako dziedzice poddanych 
swoich maiąc, łączą do cerkwi Rohożniań
skiey dla wygody swych poddanych duszę 
onych oycowy prezbyterowy Rohozniań-
skiemu do cerkwi w administracią odda-
i ą , aby dotąd bez cerkwi będących у bez 
nabożeństwa, uczył boiażni Bożey, tudzież 
y nasy poddani nas czterech bracy F e -
duszków do cerkwi Rohożniańskiey do 
parochyi należeć maią, ponieważ cerkiew j 
w teyże panszczyznie zbudowaua iest. 
Które to punktą y ligamenta cum condi-
tionibus apertis ad probationem iudicii et 
discussionem illustrissimi domini loci or-
dinarii porrigimus у one własnemi na-

szemy rękoma podpisuiemy, uprosywszy 
ichmców panów pieczętarzów do podpi
su. Dat w Hateczyznie, roku Pańskiego 
siedmsetnego, wtorego dnia miesiąca Sep
tembra. U tego funduszu przy pieczęcy 
podpisy rąk własnych ichmców panów 
aktorów у fundatorów, w te słowa:- «Fran-
ciszek Fediuszko — stolnyk Połocki, ręką 
swoyą; Anna Kniaziewiczowna Fediusz-
kowa—stolnikowa Połocka, ręką własną. 
Podpisy zaś ichcmców pieczętarzów przy 
podpisach aktorskych temy się wyrażayą 
słowy: Będąc proszony pieczętarz od osób 
wyz mianowanych do tego funduszu pod
pisuię się—Andrzey Narkowycz—pułkow
nik i. k. mci ręką swą; będąc proszony 
pieczętarz podług prawa podpisuię się— 
Stanysław Chrzanowski podk. Orsz. ręką 
własną. Tudzież approbacya pomienione-

! go funduszu przez iaśnie wielmożnego 
Į imci xiedza metropolity, podpys w te 
słowa wyrażona: Zezwalaiąc na wszyst
kie punkta, w tym funduszu specyfyko-
wane,y stosuiącsię do świątobliwey uczyn-
noścy ichmców fundatorów, do tego fun
duszu podpisuię się—xiadz Leon z Lubić Z a -
łeriski— archiepiskop, metropolita wszyst
kiey Russ i , Włodzimierski у Brzeski 
episkop, archimandryta Kobryńsky, ręką 
własną. 

Który to takowy fnndusz iest do akt 
magdeburskych miasta i. k. mci Kobryń-
skych przyięty у wpisany. 



1704 г. 
Изъ книги за 1664—1769 г., стр. 538. 

7. Фундушовая запись Александра Русецкаго Здитовѳцкой церкви на три чет
верти поля. 

Anno 1745, miesiąca Decembra siedem
nastego dnia. 

N a urzędzie i . k. mści magdeburgii 
Kobryńskiey, przede mną Piotrem Anto
nim Tadeuszem Kublickim, lantwoytem 
Kobryńskim Horodeckim у pisarzem, Onu-
fryem Sacewiczem—burmistrzem Kobryń
skym, stanąwszy personaliter w ratuszu 
Kobryńskim wielebny imć xdz J a n Gru
dziński, prezbiter cerkwi Zdzitowskiey, 
skrypt wieczysty na trzy ćwierci pola 
od wielmożnego imci pana Aleksandzaz 
Rusca Rusieckiego—kasztelana Mińskie
go nadany, swey cerkwi służący, w te 
słowa pisany, originalny у żadney wąt
pliwości nie maiący, ad acta podał, któ-
ren tak się w sobie ma: 

Czynię wiadomo tym moym skryptem, 
iż widząc potrzebę cerkwi moiey Zdzi-
towieckiey, która dotąd bez dziaka zos
tawała, za czym nadaię na pewney czę
ści pola, toiestPopławszczyznę, od mie
dzy cerkiewney, po którey ćwierci pola, 

jod drugiey miedzy imci pana Krzyszto-
'fa Niepokoyczyckiego, drugą połtory 
ćwierci od miedzy cerkiewney ma być z 
zasiewem żytnym, drugą żaś połtory 
ćwierci od miedzy pomienionego imci 
pana Niepokoyczyckiego na ugor 'z sia-
nożęciami, do tychże gruntów należące-
rni, także z zaroślami przeciw tych grun
tów, którey to ia woli moiey dość. czy
niąc, tem skriptem moym stwierdzam 
perpetue, iednak appendicem kładnę do 
dalszey melioracyi moiey y pro firmiori 
documento pieczęć moią kładę у ręką 
się moią własną podpisuię. Działo się 
roku tysiącznego siedmsetnego czwartego 
dnia dziewiątego Juni i . U którego skryp
tu przy pieczęci na papierze wyciśnio-
ney podpis' ręki iaśnie wielmożnego im
ci pana aktora temi się wyraża słowy: 
Aleksander z Rusca Rusiecki-Kamiński 
mp. Który to takowy skrypt iest do akt 
magdeburgskich miasta i. k. mości K o -
bryńskych przyiety у wpisany. 
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8. Духовное завѣщаніе Самуила Придуцкаго. 

Самуилъ Прилуцкій завѣщаетъ: тѣло свое по
хоронить на Старомъ кдадбищѣ въ Остромечи; 
дать 11 злот. въ три церкви: Горбанскую, Ле-
песовскую и Кобринскую, чтобы тамъ молились 

R o k u 1706, miesiąca Nowembra 21-
dnia. 

Przed urzędem miasta i. k . mści K o -
brynia, imć panem Michałem Franciszkiem 
Kościuszkiem-Siechnowickim—stolnikiem 
Owruckim, Kobryńskim. y Horodeckim 
woytem, imć pan J a n Andronowski ten 
testament do suscepty pokładał у do xiąg 
mieyskich Kobryńskich magdeburskich po
dał, który iest przyięty у zapisany sło
wo w słowo, aż do końca, tak się w so
bie ma: 

W imię Boga , w Tróyey Przenayświęt-
szey iedynego, rzeczy niżey w tym te
stamencie wyrażone у opisane niech się 
staną na potomne czasy z wolą" Jego 
świętą, amen. J a Samuel IwanowiczPrzy-
łucki czynię wiadomo у wyznawani sam 
na siebie tym moim dobrowolnym osta
tniey woli testamentem, iż ia będąc od 
Pana Naywyższego ciężką chorobą na
wiedzony, z którey niespodziewaiąc .się 
wyniść у żyć dłużey na tym padole, ale 
stosuiąc się do woli Jego Przenayświęt-
szey, tak rosporządzam y na potomne 
czasy mieć chcę: Naprzód, ieżeli mię Pan 
Bóg , Stwórca móy, z wyroku swego świę
tego, z tym światem mizernym rozłączy, 
duszę moią grzeszną w ręce Jego Prze-
nayświętsze poruczam, prosząc Panny 
Przenayświętszey o przyczynę, aby się 

за упокой ero души; пмѣніемъ владѣть женѣ; а 
дочери записываешь 200 зл. приданнаго и про-
ситъ не обижать ей при выходѣ замужъ. 

z aniołami у ze wszytkiemi świętemi 
przez ważną przyczynę swoią do miło
sierdzia Jego świętego wstawić raczyła. 
A ciało moie grzeszne małżonka moia 
iey mść pani Krys tyna Bosiacka Samue-
lowa Przyłucka obrzędem chrześciań-
skim, z rodzonym moim panem Stefanem 
Przyłuckim, spólnym kosztem na mogi
łach za rzeką Starych, gdzie rodzice mo
ie leżą. Z a duszę moią aby Pana Boga 
prosili przez mszy święte kapłani, do 

i c e r k w i H o r b a ń s k i e y złotych trzy, 
ido c e r k w i L e p i o s o w s k i e y złotych 
pięć , do c e r k w i ś w i ę t e g o M i k o 
ł a i a w K o b r y n i u złotych trzy. N a 
to ma iałowicę przedać miła małżon
ka moia, a za duszę moią dosić uczy
nić. A co się zaś tknie maiętności 
moiey w dobrach oyczystych у macie
rzystych, tak rozporządzam y na po
tomne czasy mieć chcę zapisy, którem 
dał zwyż narzeczoney małżonce moiey, 
ażem dotychczas onych nie przyznał у 
aktami starościńskiemi urzędownie nie 
obwarował, tedy tym testamentem moim 
one stwierdzam y na potomne czasy mieć 
chcę, aby miła małżonka moia we wszyt-
kim spokoynie w dzierżeniu nienarusznie 
była zachowana na całey maiętności у 
ze wszytką ruchomością według zapisów 
od mała do wiela. Y to też waruię na 

64 
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potomne czasy, aby ich mość panowie 
bracia moi у kożdy, ieżeliby przyszło do 
podziału w budynkach, względem części 
pana Stefana rodzonego mego, tedy ex-
cepto dwóch chlewów, którem kupił za 
własne pieniądze małżonki moiey, do 
których nie maią się interesować. A co 
się tknie dziecięcia córki moiey K o n -
stancyi Przyłuckiey, która po mnie in 
minori subselio zostaie, ta przy mat
ce у maiętności ma zostawać, tę którą 
z teyże maiętności zapisuię y lokuię zło
tych polskich dwieście, a to z łaski mo
iey oycowskiey krom dziedzictwa у we
dług statutowego prawa у nauk będzie 
należała , a te złotych dwieście córce 
moiey zwyż narzeczone y odemnie zapi
sane, ma miła małżonka moia za wzro
stem iey oddać do iakiego by ią Pan N a y -
wyższy chciał powołać stanu, sobie bez 
uszczerbku iey, dziedzictwa, ale wzglę
dem odemnie danych zapisów z dożywo
ciem na zupełney maiętności у ruchomo
ścią iuż to małżonka moia z tey opra
wy ma oney nie krzywdzić. Ratione dłu
gów, które mnie różni ichmć winni, to 
iest: iegomć pan Jerzy Buchowiecki tyn-
fów dziesięć, imć pan Judwiłowicz tyn-
fów dziewiętnaście, imć pan Alexander 
Przyłucki tynfów dziesięć, w Ostrome-
czu we wsi u Hryca tynfów trzynaście, 
we wsi Jowchimowiczach u chłopów tyn

fów dziesięć, to wszytko małżonce mo
iey odebrać pozwalam у zapisuię. Z a 
opiekunów naznaczam у proszę z upodo
bania у woli moiey imci pana Jana A a -
dronowskiego у imć pana Maximiliana 
Bosiackiego. N a ostatek, żegnam ichmw 
panów przyiaciół, braci, sąsiadów у pro
szę, aby mi przebaczyli w czym się ko
mu naprzykrzył, a żem przy sprawowa
niu tego testamentu mego nie mogłem 
mieć urzędu grodzkiego, ani ziemskiego 
у sam pisać nie umiem, tedym uprosił za 
dobrey moiey pamięci ichmściów panów' 
przyiaciół o podpis rąk ichmw, którzy 
ichmść na prośbę moią podpisać się ra
czyli . Pisań w Ostromeczu, roku P a ń 
skiego tysiąc siedmsetnego szóstego, mie
siąca Septembra piętnastego dnia. 

U tego zapisu testamentu podpisy" rąk 
temi słowy: oczewisto proszony pieczę
tarz od imć pana Samuela Przyłuckiego 
do tego. testamentu, iako pisać nieumie
iętnego; na mieyscu iego mci podpisuię 
się: Franciszek Buchowiecki ; ustnie pro
szony pieczętarz od osoby w tym testa
mencie wyrażonego, do którego się pod
pisuię—Hrehory Laskowski mp.; oczewi
sto proszony pieczętarz od imć pana S a 
muela Przyłuckiego do tey ostatniey wo
li podpisuię s ię—Józeph Ostachy Ostro-
wicki . 

1707 r. 
Изъ книги за 16G4—1769 г. стр. 77. 

9. Жалоба цыганки Анны Васильѳвичовой на цыгана Степана Александрови
ча о побояхъ и грабеж ѣ. 

Цыганка Анна жалуется на цыгана Степана 
Александровича, что онъобманомъ заманилъ ее въ 
свой домъ, ограбилъ и подвергъ страшны мъ ис-

R o k u l 7 0 7 , miesiąca Ju l i i dwunastego 
dnia. 

тязаніямъ, при этомъ взядъ еще съ нея роспис-
ку, будто она должна ему 30 злотыхъ. При жа-
добѣ находится посвпдѣтельствованіе и лавника. 

Przed urzędem miasta i. k. mści K o -
brynia, sławetnym panem Stefanem J a -



507 — 

chimowiczem—burmistrzem Kobryńskim, 
czyniła opowiadanie, żałośnie się prote
stowała, donosząc do urzędu, A n n a Jen-
drzeiowa Wasilewiczowa — cyganka z 
przyiacielmi swoiemi, którym iest ciotka, 
Jerzym Marcinowiczem, Michałem Krzy-
sztofowiczem—cyganami, na Stefana A l e 
xandrowicza—cygana o to у takowym spo
sobem: Iż obżałowany Stefan Alexandro-
wicz, przepomniawszy boiaźni Bożey у 
srogości prawa pospolitego, przyszedł do 
Wasi la Markowicza, w ogrodnikach mie-
szkaiącego, u którego gospodę miała ac-
torka, tego gospodarza prosił obżałowa
ny o deski na trunę żonie iego, Anny 
actorki prosił, żeby z nimi poszła ciało 
omyła żony iego, obiecuiąc nagrodę. Taż 
Anna cyganka, nic nie wiedząc poszła do 
Stefana cygana z gospody swoiey do ie
go gospody do Kondrata Sytnika, tam że 
wprowadziwszy, za łeb wziął o ziemię 
rzucił, płat z głowy zdarł, za włosy 
włóczył , nogami deptał, kolanami bił w 
piersi у wszystkie ciało mordował, ia
ko się onemu podobało y kiyem obraca-
iąc smarował, nie maiąc ią więcey żywą 
zostawić. Co miała gotowe pieniądze, 
płótna у różne fanty, to wszystko za
brał, rachuiąc na złotych dziewięćdzie
siąt. P o zabraniu rzeczy przymusił A n 
nę cygankę, żeby mu kartę dała na zło
tych trzydzieści, mówiąc oney, iako mi 
niedasz karty, to cię w kaydany okuię 
y więcey żywić nie będę. Taż aktorka 
zmordowaną będąc у iedno nie pamięta
jąc o sobie, druga z bolu y z boiaźni! 
musiała pozwolić na kartę nie będąc one- Į 
mu szeląga winną, dała na iego przy- j 
muszenie kartę na siebie na złotych 30.^ 
I -w tym się też actorka z przyiacielmil 

swoiemi protestuie na obżałowanego, ie
żeliby miała w tym roku umrzeć, tedy 
nie z czyich inszych rąk tylko z Stefa
na Alexandrowicza. 

O czym y relacią ławnicza tak świad
czy. Roku 1707 miesiąca Ju l i i 12 dnia. 
J a , niżey na podpisie mianowany, czynię 
wiadomo tą moią relacią, iżem był uży
ty od A n n y Wasi lewiczowey—cyganki , 
na oglądanie ran у zbicia oney, którey 
widziałem głowę pobitą, włosy у kołtu
ny powyrywane, piersi kolanami zbite у 
nogami ciało podeptane. N a prawey rę
ce znak od podkówki, na samym łokciu 
tak wielki iako podkówka, na teyże rę
ce, nad palcami ręka sinia y na palcu 
paznogiec zbity у palec skaleczony na 
ręce lewey, łopatka sinio zbita, krwią 
nabiegła, od powrozów znaki na ręku 
obudwóch, na uodze prawey pod kola
nem raz siny, krwią nabiegły у skórka 
strącona, znać od kiia. Nakoniec zwią
zaną nożem pchnął razy trzy niżey piersi 
w brzuch. Które to zbicie у tyrariskie 
zmordowanie у rzeczy zabranie у karty 
dania przymuszenie, być sobie stałe mia
nowała od Stefana Alexandrowicza—cy
gana. J a m , co widział у słyszał z ust 
żałuiących, wydaię tę moią relacią z 
podpisem ręki temi słowy: Michał Mar
cin Milewski—ławnik Kobryński . C o iest 
do xiag mieskich Kobryńskich przyięto 
у zapisano, z których у ten extrakt z 
pieczęcią mieyską y z podpisem ręki pi-
sarskiey stronie potrzebuiącey wydany. 
Pisań roku, miesiąca у dnia iako wyżey 
mianowanego. W niebytności pana pisa
rza, Michał Marcin Milewski — ławnik 
Kobryński . 

64* 
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1709 г. 
Изъ книги за 1664—1769 г. стр. 122. 

10. Судебное опредѣленіе по дѣду Кобрннскаго мѣщанина и купца Осипа 
Токаревича еъ войтомъ Бѣльсвимъ Гавріиломъ Дмитровичѳмъ о денежной 

вражѣ. 

Кобринскій мѣщанинъ и купецъ Токаревичъ 
внесъ въ магистратъ жадобу на Бѣдьскаго вой
та Дмитровича по слѣдующему случаю: въ быт
ность свою на ярмаркѣ въ Ловичѣ, онъ зано-
чевалъ въ квартир* Дмитровича по егоже при-
глашенію; ночью послышался ему звонъ денегъ, 
Токаревичъ проснулся и бросился къ своей ко-
робкѣ, у которой и ощупадъ неизвѣстнаго че-
ловѣка. Н а крикъ его, неизвѣстный человѣкъ 
назвадъ себя Дмитровичемъ п сказалъ, что дья-
водъ приведъ его къ его деньгамъ, и при зтомъ 

Roku tysiącznego siedmsetnego dziewią
tego, miesiąca Apry la trzeciego dnia. 

Przede mną Ambrożym Kazimierzem 
Kościuszkiem-Siechnowickim—podczaszym 
Owruck im, Kobryńskim y Horodeckim 
woytem, у przed nami Bazylem Rafało-
wiczem — burmistrzem starey rady, na 
mieyscu sławetnego pana Hrehorego Szesz-
kiewicza—burmistrza tegorocznego, zasia-
daiącym, у przed nami Hrehorym E l i a -
szewiczem , Stanisławem Słupskim, S a 
muelem Jarmochowiczem—raycami у ca
łym magistratem Kobryńskim miasta i. k. 
mci, gdy z porządku regestrowego ku są
dzeniu przypadła sprawa uczciwego J ó 
zefa Tokarewicza — mieszczanina iurys-
dyki zamkowey, miasta i. k. mci Kobry-
n i a , у sławetnego pana Andrzeia Jaehi 
mowicza—raycy starey rady s cechmistrza 
cechu krawieckiego, mieszczanina Kobryń-
skiego, z sławetnym panem Gabryelem 
Dymitrowiczem—woytem dawnieyszey re-
sidentiey iurysdiki podzameckiey, miasta 
i. k. mci Bielska, za remissą у dekretem 

просилъ у Токаревича извпненія. Н а другой 
день узнали объ этомъ другіе купцы п стали 
упрашивать Токаревича не поднимать дѣда и 
не срамить купечества . Токаревичъ согласился 
не подавать на вора жалобы, лишь бы возвра
щены были ему украденные Дмитровичемѣ 30 
талеровъ. Н о такъ какъ Диптровичъ уѣхадъ 
ночью изъ Ловича и денегъ не отдалъ, то Тока
ревичъ и подалъ на него настоящую жалобу. 
Судъ приговорилъ взыскать съ вора всѣ про-
торгп и убытки Токаревича. 

sądu naszego, z oczewistey obudwuch 
stron controwersiey w roku przeszłym 
tysiącznym siedmsetnym ósmym, miesiąca 
Octobra siedmnastego dnia, w Kobryniu 
ferowanym, którym to dekretem ta spra
wa ną inquisitia zesłana iest , a po wy
prowadzeniu oney do przyjęcia w samey 
rzeczy skuteczney rosprawy, za żałobą 
uczciwego Józefa Tokarewicza—mieszcza
nina Kobryńskiego, w dekrecie pierwszym 
inserowaną, mieniąc o to : iż gdy żału
iący w roku 1695 w święta świętego M a 
teusza, iako kupiec z różnemi towarami 
był na iarmarku w mieście Łowiczu, na 
którym mieyscu był у sławetny Gabryel 
Dymitrowicz z towarami, iako kupiec, 
u którego tenże żałuiący niektóre poku-
pował towary у kupieckie zabrał siabro-
stwo y confidentią, vigore którey to con-
fidentiey у siabrostwa kupieckiego prze-
rzeczony Gabryel Dymitrowicz—woyt iu-
rysdyki podzameckiey, mieszczanin Bie l -
sky. u żałuiącego wpraszał s i ę , ażeby 
w iego stancii mógł nocować, który na 
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to chętnie pozwoliwszy, w stanciey swo
iey noclegu bezpiecznie z nim zażywszy 
braterskiego, zwieczora conwersatiey no-
clegowali z sobą, у gdy żałuiący dobrze 
się uspał, tedy obżałowany Gabryel D y -
mitrowicz — woyt iurisdiki podzameckiey 
Bielskiey, nie pomniąc na wstyd y na 
honor mieszczański у kupiecki, w same 
pierwospy się do krobie żałuiącego, zdarł
szy zamknięcie, pieniądze w . talerach 
twardych wyiął. A zatym Bóg wszech
mogący ze snu cudem swoim Bozkim ocu
ciwszy, przestrzegł у pokazał szkodnika, 
iż żałuiący porwawszy się z pościeli, a 
usłyszawszy dźwięk talerowy, namacał 
w nocy człowieka przy krobie stoiącego 
у porwawszy onego za r ękę , zawołał 

-wielkim głosem, iako będąc przestraszo
ny: ktoś ty iest, po kilkakrotnie, aż G a 
bryel Dymitrowicz—woyt iurysdiki Bie l 
ski, iako siabr odezwawszy się , powie
dział, żem to ia iest, mnie diabeł do two
iey, Józefie, a móy miły siabrze, krobie 
у pieniędzy pobudził. A w tym czasie, 
gdy Bóg wszechmogący oświecił, tedy ża
łuiący rzucił się do pieniędzy, aż w kro
bie pięćdziesięciu talerów twardych, co 
tylko wspomnieć mógł, nie m asz , у gdy 
wielki lament у płacz żałuiący iuż po 
dniu uczynił , zbiegli się różni kupcy, a 
mianowicie sławetny pan Andrzey J ach i -
mowicz у szwagier iego pan J a n Buda 
у inni około legowiska iego naleźli coś 
pieniędzy у oraz strofować onego, iako 
winowaycę przylicznego, poczęli, a w tym 
czasie żałuiący do imć pana sędziego iar-
markowego tamecznego pobieżeć chciał у 
tę krzywdę swoią opowiedzieć у dowieść 
chciał. Tedy sławetny pan Andrzey J a -
chimowicz, z szwagrem swym Budą, za
żywszy compassiey nad honorem kupiec
kim, iść żałuiącemu nie dopuścili, obie-
cuiąc, że wszystkim stanie się restitucya 
od Gabryela у za niego się ręczyli. Ten 

niezbożny człowiek, miasto restituciey 
z gospody kryiomo wyiechał , po którym 
wyiechaniu żałuiący chciał bieżeć do sę
dziego, zaś go nie dopuścili, powiedaiąc: 
dla Boga nie osławią у kupiectwa, a to 
niemiey zkąd iest, pewnie cię uspokoi. 
I tak do tego czasu ani restituciey, an i 
uspokoienia niemasz, zaczym miasto zy
sku у handlu swoiego przyiechawszy do 
domu, zalawszy się łzami, do magdebur-
ga Kobryńskiego zaniósłszy protestacya 
per oblatam do Bielska, ubi bona consi-
stunt podał, za które to protestant za nie
szczęśliwymi zamieszaninami, które te
raz w rzeczypospolitey dotąd zostaią, do
chodzić żałuiącemu nie przyszło. O to tedy 
pozwem żałuiący zapozwał, a za żałobą 
pana Andrzeia Jachimowicza mieniąc, iż 
swóy dobry affect wyświadczywszy, wziął 
na parękę w Łowiczu, a obżałowany nie 
dotrzymawszy słowa swego, uiechał noc
nym sposobem. Zatym o peny prawne у 
szkody do przyięcia w samey rzeczy sku-
teczney rosprawy, do poparcia żałoby pana 
Gabryela Dymitrowicza, a za- niepopie
ranie do skasowania oney w pierwszym 
dekrecie naszym wyrażony, do przysłu
chania inquisitiey w tey sprawie odpra-
wioney, do którey sprawy za przywoła
niem przez ienerała stron do prawa od 
actorów umocowany onych za mocą, ust
nie sobie zleconą, przy bytności actorów 
swoich, imć pan Theofil Kazimierz R u s -
czyc do prawa stanowił, a pozwany G a 
bryel Dymitrowicz do prawa nie stano
wi ł , ani żadney wiadomości o niestaniu 
swoim nam urzędowi у stronie swey prze-
ciwney nie uczynił. Zatym tenże pleni
potent actorów termin tey sprawy dekre
tem oczewistym dowiódłszy wzdania po
zwanego pana Gabryela Dymitrowicza— 
mieszczanina Bielskiego, na upad w sa
mey rzeczy, na gardło, ua łapanie, oraz 
у infamią, summy pokradzioney trzechset 
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złotych talarami, sowito sześciuset tyn-
fów, za podięte w tey sprawie koszty 
złotych pięćset, na pozwanym panu G a 
bryelu Dymitrowiczu у wszelkich dobrach 
onego leżących, ruchomych, summach pie
niężnych , gdziekolwiek u kogokolwiek 
będących, actorom wskazania u nas sądu 
prosił у domawiał się. W którey spra
wie , iż obżałowany sławetny Gabryel D y 
mitrowicz— mieszczanin Bielski, będąc o 
to prawnie pozwanym przed nami do pra
wa nie stanowił, przeto my sąd pozwa
nego Gabryela Dymitrowicza, iako pra
wa nieposłusznego, w roku zawitym, na 
upad w same у rzeczy wzdaiemy, a we
dle prawa у domawiania się plenipoten
ta strony powodowey, za pokradzenie pie
niędzy sławetnemu Józefowi Tokarewi
eżowi trzećhset złotych talerami bitemi, 
sowito sześćset tynfów, za podięte szko
dy złotych pięćset na obżałowanym sła
wetnym Gabryelu Dymitrowiczu — miesz
czaninie Bielskim у wszelkich dobrach 
onego leżących, ruchomych summach pie
niężnych, gdziekolwiek y u kogokolwiek 
będących, u samego obżałowanego G a 
bryela Dymitrowicza, za pokradzenie pie
niędzy na iarmarku Łowickim, na garło, 
na łapanie , a dla snadnieyszego pości-
gnienia, stosuiąc się do ordinatiey trybu-

nalskiey, na infamią sławetnemu panu 
Józefowi Tokarewiczowi у panu Andrze
iowi Jachimowiczowi—mieszczanom K o 
bryńskim, wskazuiemy, oraz dnia dzie
wiątego Apryla przez ienerała sądowego 
pana J a n a Malickiego, obżałowanego G a 
bryela Dymitrowicza proclamować n a 
znaczamy. A gdy dzień dziewiąty prae-
sentis przypadł, tedy ienerał szlachetny 
pan J a n Malicki , czyniąc dość dekretowi 
naszemu, wyszedłszy z izby sądowey, ob
żałowanego pana Gabryela Dymitrowicza 
za infamisa proclamował у tę proclama-
tę urzędownie zeznał. A za wyż miano
wany wskaż , to iest, za tysiąc sto tyn
fów na wszelkich dobrach pozwanego le
żących, ruchomych, pod którym się urzę
dem pokażą, żałuiącym actorom porząd
kiem prawnym przychodzić do exekucyi 

1 wolność zostawuiemy, a żałobę pozwane
go Gabryela Dymitrowicza, iako niesłu
szną, wiecznie kasuiemy y anihiluiemy. 

j Która sprawa, iako się agitowała , iest 
do xiąg mieyskich Kobryńskich prawa 
magdeburskiego przyięta у zapisana, z któ-

irych y ten dekret pod pieczęcią mieyską 
J y z podpisem ręki pisarskiey stronie po-
I trzebuiącey iest wydań. Pisań anno et 
I die et supra. 

1709 г. 
Изъ книги за 1664—1769 г., стр. 125. 

11. Судебное опредѣлѳніѳ надъ Кобринской мѣщанкой Аподлоніеа Павлови-
човой о колдовствѣ. 

Въ очередное засѣданіе магистратскаго суда j Анодлонія запиралась въ своемъ преступлен:», 
разематривалось дѣло о колдовствѣ Кобринской ! но потомъ созналась, что, по наущенію одной 
мѣщанки Аполлоніи Иавловичовой. Сначала | женщины изъ Чернавчицъ, она посовѣтовала. 
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дѣвицѣ Марьянѣ Геричовой умыться разными вѣт-
ками ицвѣтками, чтобы ее любили молодцы; эти-
то вѣтки и цвѣты. она закопала въ ночь на рус
скую Пасху возлѣ дома Герпча, въ которомъ 
жилъ • молодой парень. Судъ приговоридъ: под

вергнуть преступницу 50 ударамъ на рынкѣ и 
заставить ее пролежать крыжемъ (крпженъ) всю 
обѣдню въ Кобринской Пречистенской церкви. 
Герича же обязать дать два Фунта воску церкви 
св. Пречистой. 

Roku 1709, miesiąca Maia 15 dnia. 
Z odkładu sprawy sądziła się sprawa 

uczciwego Onufrya Sace wicza — mie
szczanina Kobryńskiego, actora, z po
zwaną у oraz którą podał do więzienia 
z licem Apolonią Kuszelowną—żonę Ste 
phana Pawłowicza, która zakopała pod 
chlew actorów na Wielkanoc russką z 
różnych drzew, gałązek z kwiatem у kość 
iedna wielka, a drugie kości małe . . . 
. . . . *) gdzie ta będąc podana do wię
zienia z licem Apolonia ynaczey zezna
wała , a teraz na tey kadentiey 
niewolnica' będąc pytana przed sądem 
ynaczey zeznała, która zeznała się у 
powtórnie do.tego drzewa zakopała . . . 
. . . . kości się nie znała y to zeznała, 
że na tenczas przy pierwszym pytaniu 
dla niesławy córki Maryanny J a n a He-
rycza — mieszczanina Kobryńskiego nie 
powiadała, która to Maryanna tym drze
wem umywała się, a że iey tey Apolo-
niey z więzienia na parękę nie chciał 
wziąść J a n Hėrycz, tedy teraz zeznała, 
że ią tąż Apolonią nauczyła Baranow
ska z Czarnawczyc—kowalicha na to, 
żeby dziewkę młodzieńcy lubili, która 
obmywszy się tym drzewem z kwiatem 
na Wielkanoc russką pierwszego dnia 
przed słońcem wschodu taż Maryanna, 
córka Herycza, a ta Apolonia zaniosła 
w iedney koszuli przed wschodem słoń
ca у zakopała pod chlew tegoż Onufra, 
żeby brat tegoż Onufrya, młodzieniec, 
co lubił tąż Maryannę, córkę Heryczo-
wą, , gdzie dali actor w swoiey żałobie 

*) Мѣста обозначенный точками, вылиняли и 
не могли быть прочтены. 

nie dowodził niczym, albo broń Boże, 
żebym miał mieć iaki wypadek z obory 
przeto albo w domu. A tak sąd wysłu
chawszy kontrowersiey oczewistey, po
nieważ że ta Apolonia tak wielkiego 
święta Wielkanocnego nie uszanowała у 
znała się do tego zakopania drzewa у 
za powtórnym pytaniem zeznała, że to 
dla dziewki córki Maryanny Jana Hęry-
czowy uczyniła, żeby ią lubili młodzień
cy, za czym taż Apolonia Pawłowiczo-
wa ma leżeć krzyżem w c e r k w i przez 
mszą świętą u ś w i ę t e y P r z e c z y s t e y 
w przyszłą niedzielę przez iednę, a za te 
zakopanie publiczną karę, w rynku przed 
ratuszem, to iest plag pięćdziesiąt po
stronkiem, a po uczynioney świętey spra
wiedliwości .ma być wolna z więzienia. 
A ponieważ że się to stało w domu J a 
na Herycza, za ten nieporządek, o któ-
ym wiedziała у córka J a n a Herycza M a 

ryanna, tedy tenże pomieniony Herycz 
powinien do teyże cerkwi świętey Prze
czystey wosku dać funtów dwa у świe
ce z niego zrobić у kartę powinien o-
trzymać od oyca cerkwi świętey Prze
czystey na to, żeby to doszło na niedzie
lę teraźnieyszą przyszłą, co maią uczy
nić na terminie naznaczonym pod winą 
kop dwie na urząd przynależny. A ieśli
by się co na potym pokazało na Apo
lonią Stephanową przeciwko domu Onu-
fryowego, lub też komu innemu z iey 
okazy iey, tedy mii w tym у każdemu 
salvę zachowuiem, czym się strony kon-
tentowały obie. C o iest zapisano do 
xiąg. 
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1709 г. 
Взъ кпиги за 1664—1769 годы, стр. 134. 

12. Опредѣленіе Кобрннскаго магистрата по дѣлу между ратманомъ Стани-
славомъ Слупскимъ й лавникомъ Карпомъ Олексѣѳвичемъ объ оскорбленіяхъ. 

Ратманъ Сдупскій внесъ въ магистратъ жа
лобу на лавника Карпа, что будучи посланъ бур-
иистрЬмъ для собиранія поруба, онъ встрѣтилъ 
въ домѣ Карпа сопротивленіе и подвергся ру-

гатедьствамъ отъ самого Карпа и его жены. 
Судъ приговорилъ: жена должна дать въ двѣ цер
кви 3 Ф . воску, а мужъ долженъ высидѣть два 
дня подъ арестомъ. 

Roku 1709, miesiąca Ju l i i 17 dnia. 
Sądziła się sprawa sławetnego pana 

Stanisława Słupskiego— raycy Kobryń-
skiego, actora, z pozwanymi sławetny
mi Kasprem Olexieiowiczem, ławnikiem 
bywszym у żona iego, o zelżenie sło
wami nieuczciwymi, gdzie actor dowo
dził, iż będąc posłany od pana burmi
strza porub wybierać z poborcami, przy
szedłszy w dom Karpa Olexieiowicza 
upominaiąc się porubu, którego nie chcia
no dać, tedy actor kazał pograbić, pozwa
ni nie dali się grabić, ale się porywali 
bić у słowami wprzód poczęła lżyć żo
na Karpa Olexieiowicza, actora, którey 
konfuzyiey swoiey actor dowodził świad
kami. Pozwani stawali , iakoby niezna-
iąc się do tego, ale się uskarżał Karp 
Olexie iowicz , iakoby mu żonę miał ła-
iać actor у zamek kazał odbić. Sąd w tey 
sprawie wysłuchawszy obu stron z ocze-
wistey kontrowersiey: ponieważ się poka
zało ze świadków, ż e żona Karpa Ole 
xieiowicza nie chciała porubu dać у gra
bieży broniła у lżyła actora słowy nie
uczciwymi, że kazał grabież brać, za 

Į nieoddanie porubu, za co, według prawa, 
i powinnaby żona Karpowa siedzieć w.ku-
^nie; ale respectuiąc sąd na to, że iey 
mąż był w urzędzie, w nagrodę tego, po
winna dać wosku funtów trzy do dwóch 
cerkwi, to iest, półtora funta do ś w i ę t e y 
P r z e c z y s t e y , a półtora do ś w i ę t e g o 
P i o t r a у P a w ł a , na со у kartę powinni 
otrzymać od tychże kapłanów tychże cer
kwi, że ten wosk oddano. A że sam Karp Ole
xieiowicz był przy tym, iak żona iego 
lżyła actora, ieszcze у sam dopomagał, 
a żony swey nie powściągał, ma za to 
dwa dni siedzieć w alkierzu, co instan-
te powinien zasieść nie schodząc z ratu
sza у publiczną deprecatią powinni obo-
ie uczynić actorowi przed sądem. A wnie-
dosyć uczynieniu temu dekretowi albo 
li też, żeby się która strona na przeciw 
którey strony w dalszy czas miała tar
gnąć słowy nieuczciwymi, za przeświad
czeniem godnych ludzi, naznaczamy na 
imć pana woyta winy kop pięć у wosk; 
żeby przed niedzielą był oddany. C z y m 
się strony obie kontentowały. 
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1709 г. 
Изъ книги за 1664—1769 годы, стр. 137. 

13. Жалоба Кобринскаго мѣщанина Антона Семеновича на мѣщанъ Ивана и 
Григорія Васильевичей, на Онуфрія Сацевича и Карпа Алексѣевича по поводу 

нанесенныхъ ими побоевъ въ корчмѣ въ пьяномъ видѣ. 

Roku 1709, miesiąca Augusta 27 dnia. 
Przed urzędem miasta i . k. mści K o -

brynia, sławetnym panem Andrzeiem J a -
chimowiczem—burmistrzem Kobryńskim, 
czynił opowiadanie y solenniter protesto
wał się uczciwy Anton Semenowicz — 
mieszczanin iurysdyki w Bogu przewie
lebnego imć xdza Puchalskiego^ plebana 
Kobryńskiego, na sławetnych patia Jana 
Wasi lewicza— rayce bywszego y Hreho-
rego Wasi lewicza—rayce teraźnieyszego 
y na Onufrya Sacewicza— ławnika tego
rocznego у na Karpa Olexieiewicza—ław
nika bywszego, mieszczan Kobryńskich 
miasta i . k. mści, oto у takowym sposo
bem: Naprzód, iż obżałowani, przepom-
niawszy boiaźni Bożey у srogości pra
wa, kary у win na takich w prawie opi
sanego, siedząc sobie żałuiący spokoynie 
u niewierney żydówki Rynki , w sieniach, 
kazał sobie wódki dać z Mikołaiem K a -
luchowiczem, spokoynym także człowie
kiem, nie spodziewaiąc się żadney zdra
dy y boiu, ponieważ z nikim nie miał 
żadnego zayścia y okazyiey ku temu nie 
dał nikomu, aż obżałowani J a n Was i l e 
wicz у Hrehory Wasi lewicz у Onufry 
Sacewicz у Karp Olexieiewicz, iako lu
dzie niespokoyni y z dawnych czasów 
zapamiętali, zawołali do izby Mikołaia 
Kaluchowicza bez żadney okazyiey у 
rozmowy, prawie zdradziecko, upiwszy 
się, zaraz mu piwem oczy zaleli у po
tym go poczęli bić у mordować. W tym 
przychodzi do nich żałuiący Anton Sie-

menowicz, mówiąc do nich łagodnemi 
słowy у prosząc obżałowanych, aby nie 
zabiiali у nie mordowali nic niewinnego 

1 człowieka; a w tym czasie nie mogąc do
syć swoiey zawziętości uczynić nad Mi
kołaiem Kaluchowiczem z tym' impetem 
na niego wszyscy obżałowani skoczyli , 
iako iacy zapamiętali, porwawszy Anto
na Semenowicza, żałuiącego, za łeb o 
ziemię uderzywszy, okrutnie zbili kyimi, 
skaleczyli , zmordowali, kości poprzebi-
iali , włosy z g łowy powyrywali, po zie
mi włócząc у gdyby ludzkiego ratunku 
nie było, podobnoby żałuiącego albo za
bili, albo wiecznym kaleką uczynili , gdyż 
się iuż byli na to zasadzili у mieli to 
wykonać samą rzeczą, iakoż do tego 
czasu ieszcze się tym chlubią codzienne 
czyniąc pochwałki. 

0 czym szerzey relatia ławnicza świad
czy, tak się w sobie ma: Ro k u Pańskie
go tysiącznego siedmsetnego dziewiąte
go, miesiąca Augusta dwudziestego siód
mego dnia, ia niżey na podpisie wyra
żony czynię wiadomo tą moią relatią, 
iżem był użyty w dom uczciwego Anto
na Semenowicza na oglądanie pobicia у 
zbicia onego samego, tam za przybyciem 
moim, u któregom widział razy tyrań-
skie zbite, to iest, na głowie znaki krwa
we, spuchłe, krwią naciekłe, kiiem po
bite, na czele rana kiiem rozbita, krwią 
naciekła, twarz poszarpana, plecy wszyt
kie potłuczone, znaki k rwawe, sinie, 
spuchłe, kiiem potłuczone, po nogach 

65 
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także znaki krwawe, spuchłe, sinie, ki- Konstanty Sewerynowicz — ławnik mia-
iem potłuczone, niemiłosiernie wszytek sta i . k. mści Kobrynia. O te wszytkie 
pobity, owo zgoła tyrańsko zbity, skale- praefcensie, chcąc sobie prawnie postą-
czony у zmordowany; a to pobicie stało pić, uczciwy Anton Semenowicz z sła-
się w domu niewierney żydówki Kobryń- wetnymi pany Janem Wasilewiczem — 
skiey R y n k i , które to pobicie mianował rayca bywszym y Hrehorym Wasi lewi-
sobie być stałe od sławetnych pp. J a n a czem—rayca teraznieyszym у Onufrym 
Wasi lewicza y Hrehorego Wasi lewicza , Sacewiczem—ławnikiem teraznieyszym у 
Onufrya Sacewicza , Karpa Olexieiewi- KarpemOIexieiewiczem—ławnikiem byw-
cza. J a m co widział у słyszał z ust po-< szym, dał te opowiadanie do xiąg miey-
mienioney osoby, wydaię tę moią rela- j skich Kobryńskich prawa magdeburskie-
tią z podpisem mey ręki własney. į go za susceptą burmistrzowską zapisać. 

U tey relatiey podpis ręki tymi słowy: j C o iest przyięto у zapisano. 

1709 r. 
Изъ книге за 1664—1769 г. стр. 13s—139. 

14. Опредѣлѳніѳ Кобринскаго магистрата по дѣлу Самуила Ярмоховича— рат
мана и Ивана Яцевича о прзлюбодѣяніи сего послѣдняго. 

По жалобѣ ратмана Самупда Ярмоховича на . жену же подвергнуть трехдневному аресту въ кунѣ 
Ивана Яцевича и собственную жену въ неза- I и въ теченіи четырехъ недѣль обязать въ цер-
конномъ сожитедьствѣ, судъ, разсдѣдовавши дѣ- квахъ лежать крыженъ (крестомъ), а въ случаѣ ' 
ло, постановилъ: Яцевича подвергнуть тѣлесно- продолжения распутной жизни—казнить смертію. 
му наказанію 100 удараиъ посторонками , а въ Такое снисходительное наказаніе назначено ви-
случаѣ повторенія жалобы — казнить смертію; новнымъ вслѣдствіѳ болѣзнн ратмана. 

Roku 1709, miesiąca Septembra 6 dnia, 
przed urzędem miasta i. k. mci , imścią 
panem Marcinem Onichimowskim—lant-
woytem Kobryńskim у sławetnymi panem 
AndrzeiemJachimowiczem— burmistrzem у 
pany Stanisławem Słupskim, Jerzym Kor -
ni łowiczem, Hrehorym Wasilewiczem — 
raycami у ławnikami у całym magistra
tem Kobryńskim miasta i. k. mci, tudzież 
у przy bytności sławetnych panów Hre
horego Szyszkiewicza, Józepha Archimo-
wicza— burmistrzów starey rady y pana 
Hrehora E l i a szewicza—raycy bywszym, 

od nas całego magistratu do tey sprawy 
uproszonych, sądziła się sprawa z odkła
du sławetnego pana Samuela Jarmoeho-
wicza—raycy bywszego, actora, z osadzo-
nemi у do nas urzędu podanemi do wię
zienia o cudzołóstwo, to iest, Janem K a r 
łowskim alias Jacewiczem — obywatelem 
Kobryńskim, także y z żoną swoią Udo-
cią Hordziewiczową Samuelową Jarmocho-
wiczową—raycową bywszą. Stawał actor 
у zeznawał, że okazyey żenię swoiey n i 
gdy nie dawał do tego uczynku у nigdy 
iey nie widział na tym uczynku, tylko 
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iednego czasu przyszedłszy z miasta za
stał ich zaniknionych '*) Jana J a 
cewicza у żonę swoią u siebie w domu, 
ale uczynku żadnego nie widział ; drugi 
raz także z Tewelów powróciwszy na ś. 
Was i la , Jarmochowicz zastał Jacewicza у 
żonę swoią biesiadę czyniących alias pi
lących u siebie w domu; trzeci raz tenże 
actor powiedał przed sądem, że na iar-
marku na ś. S p a s a , w Kobryniu odpra-
wuiącym się , tenże .Jacewicz po biało-
głowsku ubrawszy się chodził; zeznawszy 
to pomieniony actor przed sądem, sprawy 
swoiey odstępuie, у nie instygował na 
żonę swoią, ale ią wolną czyni , biorąc 
w tey sprawie sobie na "dalszą delibera-
tią, ieżeli się poprawi, albo nie, ieżeliby 
się w tym uczynku nie miała poprawić 
у nie poprzestać tego, tedy obligował się 
do sądu do należytey exekucyi sądowey 
onę podać, przy którey sprawie submito-
wał się у ręczył J a n Hordzieiewicz—brat 
iey rodzony, mieszczanin iurydyki imć 
pana Piotra Guzelfa — skarbnika W i ł k o -
mierskiego, w tym, że na zdrowiu pewien 
może być Samuel Jarmochowicz od żony 
swey, a siostry iego, także у za daniem 
znać, ieżeliby Samuel Jarmochowicz miał 
co postrzedz nierządnego po swoiey ze
nie, aby w naymnieyszym podobieństwie 
iakiegokolwiek uczynku lub też у niepo
słuszeństwa małżeńskiego, tedy powinien 
za to J a n Hordzieiewicz siostrę swoią na
pominać у karać, a ieżeliby tego potrze
ba było, tedy у do sądu należytego obli
gował się onę postanowić. Ratione zaś 
J a n a Karłowskiego alias Jacewicza, y na 
tego actor nie instygował, ale go wolnym 
czyni, iednak go w tym sądowi, podaie 
do należytego rozsądzenia w tey spra
wie. Obwiniony J a n Karłowski alias J a 
cewicz, stawaiąc swoią osobą przed są-

*) Одно слово вырвано. 

dem, znał się do tego, że natenczas iak 
byli w Jewni , miał społeczność z żoną 
Samuela Jarmochowicza pierwszy raz, 
także у drugi raz znał się do tego , i a k ' 
z Tewelów powrócił Samuel Jarmocho
wicz, że biesiadował w domu u niego у 
pił z żoną iego, ale społeczności uczyn
ku żadnego nie by ło ; trzeci raz także 
znał się do t ego , że był na iarmarku 
na ś. Spasa tu w Kobryniu po biało-
głowsku ubrany, ale żadney społeczności 
nie miał z żoną Jarmochowiczową, bo 
nie przyszło do tego, tylko mu niektóre 
fanty żona Jarmochowiczową z workiem 
do ogrodu przyniesła sama у oddała. Sąd 
w tey sprawie wysłuchawszy stron zocze-
wistey kontro wersie y, że się znał obwi
niony do tych uczynków wyżey wyra
żonych, a aktor tey sprawy odstępuie, 
tylko do sądu podaie J ana Jacewicza у 
nie instyguie na niego; ą* lubo by w tey 
sprawie według prawa opisanego, żeby 
gardłem za ten exces powinien być ka
rany, a że instygatora niemasz, tedy sąd 
widząc obrazę Bozką у przestąpienie B o 
żego przykazania, y zabiegaiąc dalszym 
takowym swy wolom y rosterkom, naka-
zuie, ażeby J a n Jacewicz odniósł publicz
ną karę, to iest , w rynku przed ratu
szem postronkiem plag sto, a w dalszy 
czas, ieżeliby się ważył tego uczynku у 
społeczności z tą wyżey pomienioną Sa-
muelową Jarmochowiczową, żeby kto 
miał przeświadczyć, lub z nią mówią
cego na iakimkolwiek mieyscu potaiem-
nym, lubo niepotaiemnym, tedy gardłem 
ma być karany. Ratione. zaś pomsty ia-
kieykolwiek tu w mieście Kobryniu lub 
gdziekolwiek, konmby ieno mogła być 
przez tegoż J a n a Jacewicza , w tym rę
czyl i się у assekurowali oyciec iego J a c 
Archimowicz y z synem swoim starszym 
Iwanem, że tego nie u c z y n i , a ieżeliby 
się ważył pomstę iaką czyn ić , tedy ciż 
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pomienieni Jacewiczowie powinni za to 
odpowiadać y onego. ieżeliby tego była 
potrzeba, do sądu należytego maią posta
wić . W sprawie zaś żony Samuela Ja r -
mochowicza, lubo ią mąż uwalnia у do 
łaski małżeńskiey przypuszcza, wzglę
dem niedołężności у kalectwa swego, 
także у za wniesioną prośbą do sądu 
przez brata iey J ana Hordzieiewicza, po
nieważ assekurował się у ręczył się za 
siostrę swoią o poprawie, w dalszy czas 
żyć w zgodzie małżeńskiey, tak y na 
zdrowiu, żeby był bezpieczny, Samuel 
Jarmochowicz, a mąż iey, od żony swo
iey ; sąd uwolniwszy ią od publiczney 
kary у plag pośród rynku , iednak dla 
występku swego у Bożego przykazania 
przestąpienia, a ponieważ się sama do 
tego uczynku dobrowolnie zna ła , naka-
zuie ażeby żona Samuela Jąrmochowicza 
w kunie przy' ratuszu przez dni trzy 

stała za s zy i ę , także każdey niedzieli 
przez niedziel cztery w każdey cerkwi 
przez mszą świętą śpiewaną krzyżem le
żeć ma. Które więzienie ex nunc zaraz 
nie schodząc z ratusza, powinna zasieść; 
a w dalszy czas, ieżeliby się tego uczyn
ku ważyła , lub z tym Jacewiczem, lub 
у też z kim inszym, albo z nim rozma
wiać mia ła , tak widomie, lub na pota-
iemnym mieyscu , a za przeświadcze
niem godnych ludz i , tedy gardłem m a 
być karana , w czym pomieniony J a n 
Hordziewicz powinien onę we wszystkim 
napominać у karać według assekuratiey 
swoiey, a ieżeliby tego potrzeba było, 
tedy powinien żonę Samuelową, a sio
strę swoią, do sądu należytego postano
w i ć , a ieżeliby tego nie nczyn i ł , tedy 
sam tey kai'ze у sądowi podlegać ma,— 
czym się strony kontentowały. C o iest 
zapisano do xiąg mieyskich Kobryńskich. 

1709 r. 
Ізъ книги за 1664—1769 г. стр. 144. 

15. Заявденіѳ судьи земскаго Кригптофа Грабовскаго на сына своего Осипа 
Грабовскаго и на франциска и Осипа Захаровичей о похищеніи у него денеж

ной суммы. • 

Брестскій зеискій судья Грабовскій жалует
ся на своего сына и другпхъ шляхтичей, что 
они, во время его 'болѣзни, подговорили его 

R oku tysiąc siedmsętnego dziewiątego 
miesiąca Octobra dwudziestego dnia. 

Przed 'urzędem miasta i . k. mości, 
sławetnym panem Andrzeiem Jachimo-
wiczem—burmistrzem Kobryńskim, sta
nąwszy oczewisto imć pan J a n Toka
rze wski — sługa wielmożnego imć pana 
Krzysztofa Grabowskiego—sędziego ziem-

слугъ украсть шкатулку съ деньгами, которыхъ 
было до 20,000 въ зодотѣ и серебрѣ, потомъ 
деньгами завладѣдп, а слугъ куда-то упрятали. 

skiego woiewodztwa Brzeskiego, tę pro
testatią o rzecz w niey niżey wyrażoną 
do susceptu pokładał у do act mieyskich 
Kobryńskich prawa magdeburskiego po
dał, która iest przyięta у zapisana, sło
wo do słowa tak się w sobie ma: 

Ża łował się y soienniter protestował 
się imć pan Krzysztof z Kobylnicy Gra -
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bowski — sędzia ziemski woiewodztwa Į Zacharowiczów do takowego bezbożnego 
Brzeskiego, na niechętnego у podstępne- \ uczynku, w nocy wziąwszy szkatułę z 
go syna swego iegomci pana Józepha ' pod łóżka, odemknęli у wzięli dwadzieścia 
Grabowskiego—horodniczego woiewodz- į tysięcy w dobrey monecie, w złocie, w 
twa Brzeskiego y na ichmściów Franci- į talarach, a resztę w kopiykach у łań-
szka у Józepha Zacharowiczów, o to у cuch złoty ważący trzydzieści ezerwo-
w ten sposób: yż w roku teraznieyszym nych złotych, tę wszystką summę у łań-
tysiąc siedmsetnym dziewiątym, miesiąca j cuch oddali do imć pana Józepha G r a -
Octobra dziesiątego dnia, ichmść obżało- , bowskiego—horodniczego Brzeskiego у 
wane osoby, będąc iednostayney rady у , ichmćw panów Zacharewiczów, którzy 
namowy z sobą, na wielką szkodę y ! na ten czas w tey że maiętności W i t o -
zgubę imć pana Krzysztopha Grabowskie- į rożu byli , którzy to ichmć obżałowane 
go—sędziego ziemskiego Brzeskiego, w i - i t ę summę od onych zdrayców у łańcuch 
dząc bardzo chorego, prawie na śmier-; odebrawszy, samych zdrayców gdzieś da-
telney pościeli leżącego, namówiwszy y' . leko zasłali , o których sami ichmć obża-
subordynowawszy chłopca na imię Miko- į łowani lepiey wiedzą. O co wszystko ża-
łaia Kozłowskiego у Jerzego Kozaka— łuiący imć pan Krzystoph Grabowski— 
poddanych у wyehowańców imć pana sędzia ziemski Brzeski, chcąc z obżało-
Krzysztopha Grabowskiego — sędziego j wanemi prawnie czynić у tych szkód у 
ziemskiego Brzeskiego, do takowego bez-1 summy dochodzić, na dobrach ichmw, 
bożnego zapamiętałego uczynku, którzy! dał tę swoią solenną protestatią do xiag 
to wyż mianowane osoby, chłopiec y ko- į mieyskich Kobryńskich prawa magdebur-
zak, widząc żałuiącego imć pana sędzie
go ziemskiego barz o schorzałego, którzy 
ustawicznie pilnowali у przy żałuiącym 
sypiali, tedy będąc subordynowani od 
imć pana horodniczego у ichmw panów 

skiego zapisać. C o iest przyięto у zapi
sano za susceptą burmistrzowską у ex-
trakt imć panu Krysztophowi Grabowskie
mu z pieczęcią mieyską y z podpisem 
ręki pisarskiey iest wydano. 

1710 r. 
Изъ кппгн за 1664—1769 годы, стр. 152. 

16. Право на священство, данное ѳпископомъ Пѳремыгпльскимъ Юріѳмъ Вин-
ницвимъ бурмистру г. Кобриня Осипу Архимовичу. 

Перемышльскій еппскопъ ВинницкШ доводптъ ревностію, п разрѣшаѳтъ ему открыть особый 
до всеобщаго свѣдѣнія, что онъ даруетъ право алтарь въ церкви Пресвятой Богородицы. Этой 
священства бургомистру г. Кобрина Архимови- же церкви бургомпстръ обѣщаетъ оставить по-
чу, который^ отличается особенною релпгіозною сдѣ себя свою землю и церковную утварь. 

Roku 1710, miesiąca Februarii 6 dnia. brynia, wielmożnym imć panem Ambro. 
Przed urzędem miasta i . k. mści K o - żym Kazimierzem Kościuszkiem-Sechno 
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wickim—podczaszym Owruckim, Kobryń
skim y Horodeckim woytem, ta praesen-
ta od kapituły Brzeskiey cerkwi kate-
dralney świętego Mikołaia do suscepty 
pokładana była у do x iąg mieyskich K o 
bryńskich magdeburskich podana przez 
sławetnego pana Józefa Archimowicza— 
burmistrza у lantwoyta bywszego mia
sta i . k. mści Kobrynia , która iest przy
ięta у zapisana słowo do słowa, tak się 
w sobie ma: 

Jerzy Winn ick i , z Bożey у stolicy ś. 
apostolskiey łaski Przemyślski, Sambor
ski, Sanocki episkop, administrator me-
tropoliey wszytkiey Rus i w iedności ś. 
tudzież Włodzimierskiey, Brzeskiey epi-
scopii administrator, Dermański , Dubień-
ski archimandryta. Przewielebnym, wie
lebnym protoprezbiterom, parochom do 
dibecezyey Brzeskiey należącym, tu
dzież sławetnym panom parochianom K o 
bryńskiey ś. Przeczystey cerkwi, у ko
mu o tym wiedzieć należy, czynię wia
domo, iż kiedy sławetny pan Jozeph 
Archimowicz—burmistrz starey rady K o 
bryńskiey, zapalony miłością ku Panu 
Bogu у Matce Przeczystey, dla zbawie
nia duszy swoiey, ku czci Ich życie swo-
ie ofiaruie na usługi Bozkie , żądaiąc być 
ucharakterowanym godnością kapłaństwa 
przy iedney altaryey ołtarza Nayświęt-
szey Panny cudowney cerkwi Kobryń
skiey, pod tytułem Narodzenia Nay-
świętszey Panny , na ufundowanie aka-
fistu teyże Matce Bozkiey, wiecznemi za 
żywota y po śmierci iego czasy dotąd 
niebywałego, co sobota, zranią nadać ma, 
z przyznaniem у wlewkiem prawa wol
n y grunt stu złotych wart, nadatek swóy 

własny dziedziczny, wolny od wszelkich 
ciężarów, o miedzę pana Marka Puchla-
kowicza z iedney, a z drugiey strony 
tegoż pana Archimowicza, tylko do śmier
ci usum sobie rezerwuiąc, akafist iednak 
exolwuiac przy inney administracyey 
straszney ofiary Bozkiey у innych sa
kramentów, sine praeiudicio bonis mobi-
libus et iuribus parochialibus, tam teyże 
cerkwi (chybaby tak Bogu podobało się) 
y z swym kielichem srebrnym у appa-
ratami cum reparatione altaris у co mo
żność cerkwi swoim własnym kosztem, 
żyiąc tę usługę ofiaruie, a post fata ten 
nadatek na akafist у pomieniony splen
dor leguię wieczysto cerkwi, na co da
na iest assekuratia;—więc kiedy produ-
cowanę są у listy originalne niebosz-
czykowskie metropolitańskie, to у wię
cey pozwalaiące z władzy urzędu mego 
sobie do super danego nad tą dioecezią 
Brzeską piis desideriis annuens nie tyło 
pozwalam ordines sacros starać się do 
tey altaryey Kobryńskiey cerkwi na bu
dynki gruntu udzieliwszy cerkiewnego, 
ale у dopomóc obligor, non obstante ul-
la renitentia iniusta, dla waloru przy 
pieczęci katedralney stwierdzam w kate
drze ręką własną roku у dnia trzeciego 
ut supra Februarii. U tey praesentii pod
pisy rąk tymi słowy podpisane: xiadz 
Stephan Kwaszyński , surrogator official 
dioecezyi Brzeskiey mp.; O . Nestor Wot-
kowicz p. s.; Michałowski—regent kate
dralny ręką swą. Jest w xiegach, anno 
1710. C o iest do xiąg mieyskich K o 
bryńskich prawa magdeburskiego za su-
sceptą wielmożnego imć pana woyta przy
ięto у zapisano. Extract wydany. 



1710 г. 
йзъ кинш за 1664—1769 Г. стр. 11. 

17. Заручный листъ Брестскаго старосты Ивана Фридриха Сапѣги, слузкащій 
Казиміру Глинскому. 

Брестскій староста Иванъ Фрпдрихъ Сапѣга 
сообщаетъ игумену Кобринскаго монастыря Па-
хомію Ольшевскому, что онъ совмѣстно съ дру
гими монахами производитъ разныя насилія кре-

Roku tysiącznego siedmsetnego dzie
siątego, miesiąca Ju l i i 15 dnia. 

Przed urzędem miasta i . k. mci K o -
brynia, sławetnym panem Janem K a s z u 
ba—burmistrzem miasta i. k . mci Kobry-
nia , ten list zaręczny o rzecz w nim 
wyrażoną, imć pan Kazimierz Gl ińsk i 
stanąwszy personaliter do suscepty po
kładał у do act mieyskich Kobryńskich 
prawa magdeburskiego podał, który iest 
przyięty у zapisany słowo do słowa, tak 
się w sobie ma: J a n Fryderyk na Kodniu 
y Dorohostaiach Sapieha — starosta Brze
ski , w Bodze wielebnemu imć xiedzu 
Pachomiusowi Olszewskiemu—starszemu 
monastyra Kobryńskiego świętego Spasa 
у wszystkim zakonnikom tegoż mona
styra. Oznaymuię win. , iż dał nam spra
wę imć pan Kazimierz Gl iński у mał
żonka iegomci ieymść pani Teresa Po 
pe wska Glińska, iż wm. mimo wszelką I 

стьянамъ въ имѣніяхъ Глпнскаго—Кобельницѣ и 
К о т о в ѣ , и предппсываетъ ему впредь сего не 
дѣлать подъ зарукой 10,000 копъ литовскихъ 
грошей. 

słuszność maiętność Kobelnicę у Kotow-
k ę , dobra w woiewództwie leżące, acto-
rom dziedzicznym prawem należące, nie
słusznie zaymuiesz, budynki zabierasz, 
poddanych zaymuiesz, pszczoły po wyku
rzy wałeś; przeto z władzy urzędu mego 
starościńskiego przykazuię wmci у tym 
listem zaręczny m zaręczam, ażebyś wmć 
nie ważył się pomienionych dóbr K o -
belnicy у Kotowki ruynować, poddanych 
tamecznych podatkami różnemi nie agra-
wował, budynków nie rozbierał, żadnych 
hibern z chłopów nie wybierał , pod za
ręką dziesięciu tysięcy kop groszy litew
sk ich , aż do rozprawy prawney te do
bra w całości zachował, na co ten list 
zaręczny wydaie. Pisań w Kodniu, roku 
Pańskiego 1710, miesiąca Ju l i i dnia dwu
dziestego. U tego listu zaręcznego pod
pis napisany ręką tymi s łowy: J a n F ry 
deryk xiąże Sapieha. ( L . S . ) . 



1711 г. 
Изъ книги за 1664—1769 г., стр. 537. 

18. Письмо гетмана в. кн. Литовскаго Людовика Потѣя къ ловчему Брацлав-
скому Станиславу Райскому. 

Священникъ Здитовецкой церкви, явившись тывалъ церковной земли и возвратилъ назадъ 
въ магистратъ, предъявилъ письмо Людовика заграбленную лошадь, и просидъ, чтобы въ 
Потѣя, адрессованное на имя Браславскаго лов- огражденіе его правъ, это письмо было принято 
чаго Райскаго, чтобы этотъ послѣдній не захва- и внесено въ магдебургскія книги. 

Roku 1745, miesiąca Decembra 17 dnia. 
N a urzędzie i . k. mści magdeburii K o 

bryńskiey, przede mną Piotrem, Ant . T a 
deuszem Kublickim—lantwoytem Kobryń
skim, Horodeckim у pisarzem Onufryem 
Sacewiczem — burmistrzem Kobryńskim 
у ca łą przysięgłą zupełną ł a w i c ą , sta
nąwszy personaliter w ratuszu Kobryń
skim wielebny imć xdz J a n Grudziński— 
prezbiter cerkwi Zdzitowskiey, list pisa
ny od i . w. imć pana Ludwika Pocie-
ia.— horodniczego wielkiego xtwa Litew
skiego do w. imci pana Stanisława R a y 
skiego — łowczego Brasławskiego, dato
wany z Bulkowa dnia 31 Januari i 1711 
in faworem ś. p . imć xdza J a n a Zdano
wicza — antecessora swoiego, parocha 
Zdzitowskiego, że tenże imć pan Raysk i 
do gruntów cerkwi Zdzitowskiey, za Mu-
chawcem leżących, na uroczyszczu K u 
ry nazwanych, począł się był wdzierać 
у grabić t a potym wraz za przeczyta
niem tego listu odstąpił, do niego się nie 
wracał у żadney prepedycyi nie czynił , 
które у teraźnieyszy imć xiadz Grudziń
ski spokoynie z łąkami у lasami używa, 
prezentował y iako sobie służący y pos-
sesią tych gruntów zdawna funduszo-

wych wzmiankuiący, w te słowa pisany 
ad acta podał: 

Mości panie łowczy Brac ławski , móy 
mości panie у bracie! Swieszczennik Zdzi-
towski skarżył mi się tu, że w. pan one
mu włoki, do cerkwi należące, zabierasz 
у funduszu uymuiesz nienależycie, bo 
ieżeli w. in. pan iaką pretensią miałeś, 
toś powinien odezwać się do mnie same-

• go , a wm. pan mimo mnie klacz temuż 
świeszczennikowi kosztuiącą złotych sto 
zagrabić kazał ; upraszam tedy wmć pa
na, ażebyś do pomienionych gruntów in
teresować się nie chciał у zagrabioną 
klacz wrócić ią instanter kazał, co gdy 
wyrażam, piszę się wmci pana życzli
wym bratem у sługą. U którego listu 
podpis ręki i. w. imć pana aktora temi 
się wyraża słowy: Ludwik Pociey—het
man wielkiego xtwa Litewskiego, z Bu l 
kowa, dnia 31 Januarii , 1711. Superscrip-
cia zaś na wierzchu w te słowa pisana: 
Imci panu Stanisławowi Rayskiemu — 
łowczemu Bracławskiemu у ichmość pa
nu у bratu oddać należy. 

Który to takowy list iest do akt mag
deburskich miasta i. k. mści Kobryńskich 

(przyięty у wpisany. 
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1711 г. 
Изъ книги за 1664—1769 годы, стр. 175. 

19. Донесеніе вознаго объ избитіи монаховъ Кобринскаго Спаескаго монастыря 
Домбровскимъ и Абрамовичемъ. 

Возный Брестскаго воеводства симъ свидѣ-
тедьствуетъ, что онъ осматривадъ раны, на-
несенныя монахамъ Кобринскаго Спаескаго мо
настыря Домбровскимъ и Абрамовичемъ во вре-

R o k u l 7 l l , miesiącaFebruarii 25 dnia. 
J a niżey na podpisie ręki moiey mia

nowany ienerał i. k. mci woiewodztwa 
Brzeskiego, zeznawam tym moim reia-
cyinym kwi tem, maiąc ia przy sobie 
stronę szlachtę, panów Lozowickich Mi
chała у J ana у Jakuba Przyłuckiego, 
z któremi byłem użytym od wielebnych 
w Bogu oyców zakonników świętego Spa
sa, to iest, od samego imci xiedza Pacho-
miuszaOlszewskiego, do k l a s z t o r u K o -
b r y n i a ś w i ę t e g o S p a s a na sprawę у 
potrzebę takową, yż roku teraźnieyszego 
tysiąc siedmsetnego iedynastego, miesią-j 
ca Lutego dnia dwudziestego czwartego, 
byłem uży tym, gdzie ia za przybyciem 
moim z tą pomienioną stroną szlachtą 
zastałem na pościeli w klasztorze leżą
cych zakonników bardzo chorych, posie-
czonych , pobitych, imionami у nazwi
skami ichmć iego mci xiedza Makariego 
Markiewicza, imci xiedza Genadiego Rosz-
k iewicza , kapłanów tegoż zakonu świę
tego Spasa , których oyców zakonników 
oglądałem rany posicczone, pobite, ty-
ransko , niemiłosiernie , nieruszaiąc gło
wy , począwszy pieca, ręce aż do samych 
nóg zbito, skaleczono, oycowi Markiewi
czowi nawet trzewiki szablą na sztuki 
porąbano, drugiemu oycowi Roszkie-

мя рыбной довдп на Мухавцѣ; раны эти бы
ли видны по всему тѣлу отъ головы до ногъ; 
однѣ изъ нихъ нанесены были саблей, другіо 
огнестрѣдьнымъ оружіемъ. 

wieżowi także sutannę postrzelano w 
kilku mieyscach, dosić na tym, że ty-

| rańsko, niemiłosiernie posiekli , oycowi 
Markiewiczowi palec odcięto w prawey 
ręce у nogę prawą na samey stopni, 
drugich mało nie potopili w .rzece Mu-
chawcu, bo to się działo to pobicie na 

I własnych łaniach Mucha wcu, gdziėm te 
znaki widział, na którym mieyscu bito, 
sieczono. Które to takowe zabóystwo, 
posieczenie, pokaleczenie у P a n Bóg wie 

Į z tych takowych ran zbicia, ieżeli będą 
> ż y w i , co szyrzey y dostateczniey iest 
w protestacyi dołożono. Które to ska
leczenie, posieczenie tyrańskie, niemiło
sierne zabóystwo mienili to sobie ichmć 
oycowie zakonnicy Spasaświętego,iegomść 
xiądz Olszewski być stałe, у zadane od 
iego mość pana Michała Dąbrowskiego у 
od iegomość pana Abramowicza , iako 
pomocnika, iegomość wie sam ymiona у 
nazwiska onych. P r z y którey to spra
wne będąc w oglądaniu, com widział у 
słyszał , na dowód tego wydałem tę moią 
relatię z pieczęcią y z podpisem ręki 
moiey у za pieczęciami strony szlachty 
natenczas przy mnie będących. Pisań 
roku, miesiąca у dnia zwyż mianowane
go . Ta relatia iest do xiag miesckichKo-
bryiiskich podana у zapisana. ^ 
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1711 г. 
Ізъ канта за 1664—1769 г. стр. 192. . 

20. Жалоба Кобринскаго мѣщанина цехмистра Осипа Токаревича на бурго
мистра Андрея Яхимовича о нанесенныхъ ему побояхъ и другихъ обидахъ. 

Кобриискій мѣщанннъ и цехмистръ скоря-
ческаго цеха Токаревичъ жалуется на бывшаго 

на него какого-то шляхтича, позвалъ въ цехъ 
и подвергъ его чрезмѣрному наказанію,— аресту, 

бургомистра Андрея Яхимовича,' . что этотъ по- j штрафу и дишѳнію права заниматься ремесломъ-, 
слѣдній, негодуя на него за участіе въ избра- | потомъ подвергъ его еще побоямъ на рынкѣ. 
ніи нбваго бургомистра, воспользовался жадобой j 

Roku 1711, miesiąca Octobra 12 dnia! 
Przed urzędem miasta i . k. mści K o -

brynia, sławetnym panem Józefem A r -
' chimowiczem— burmistrzem, czynił opo-

wiedanie у żałośnie się protestował ucz-
• ciwy Józef Tokarewicz — cechmistrz ce
chu kusznierskiego, obywatel Kobryński, 
na sławetnego pana Andrzeia Jachimó-
wicza—burmistrza, bywszego cechmistrza 

t cechu krawieckiego, mieszczanina K o 
bryńskiego o to у takowym sposobem: 
Naprzód, iż obżałowany pan Jachimo
wicz , przepomniawszy boiaźni Bożey у 
srogości prawa, zawziąwszy do żałuią
cego Tokarewicza, iakowąś niechęć przy 
obraniu na ten rok 1711 nowego magi
stratu, w domu wielmożnego imć pana 
wOyta Kobryńskiego y'Horodeckiego miast 
i . k. mści, z tey okazyiey, że kiedy iuż 
po obranym de novo urzędzie wielm. imć 
pan woyt pokazywał elekcią na woytow-
stwo Kobryńskie daną imć panu Sawic
kiemu у podpisaną przez kilku osób, na 
ten czas • rzekł, żałuiący Tokarewicz te 
słowa do wielmożnego imć pana woyta, 
żem się ia do tey elekcyi nie podpiso-
wał , chocem у ia cechmistrz; posłyszaw
szy te słowa mówiące, obżałowany pan 
Jach imowicz , zaraz pochwałkę у po
gróżkę uczynieł , mówiąc te słowa: że 

ia tobie podpiszę, ale na skórze twoiey; 
gdzie żałuiący na te słowa nic nie odpo
wiedział, ale zamilk, iakoby tego nie 
słyszał. Czekaiąc tedy obżałowany pan 
Jachimowicz po tym przez niedziel ki lka, 
iakoby się mógł zemścić tych słów na 
żałuiącym Tokarewiczu, zbiera bracią do 
cechu krawieckiego do siebie w dom, ia
ko zwyczay cechmistrzowski, gdzie y po 
żałuiącego Tokarewicza posyłano, który.' 
żałuiący Tokarewicz przyszedł, iako zwy
czay, do cechu, tam zaraz przeciw żału
iącemu Tokarewiczowi począł wynaydo-
wać sposób, iakoby się zemścić słów 
tych , które żałuiący wymówił ' przed 
wielmożnym imć panem woytem, zaraz 
żałuiącemu obżałowany pan Jachimowicz 
począł mówić: żeś ty źle skroił iukę 
imć panuTyszy, którą robił sławetny K o n 
stanty Sewerynowicz — ławnik Kobryń
ski у zaraz żałuiącego począł sądzić są
dem uciążliwy w, według dekretu w ce: 
chu krawieckim ferowanego, dwa dni w 
kłodzie braterskiey siedzeniem у dziesięć 
funtów wosku у rzemiosła robić zabro
nieniem. Przeciwko któremu, dekretowi 
tak uciążliwemu protestował się żałuią
cy Tokarewicz, ale obżałowany pan J a 
chimowicz, nieuważaiąc na to, sam z. ki
iem wyszedłszy, kazał żałuiącego za no-



gi ' gwałtem do kłody wsadzić у więzić,' 
gdzie żałuiący' Tokarewicz, widząc za
wziętość przeciwko sobie obżałowanego 
pana Jaehimowicza, wszytkę tę swoią 
konfuzyą у obelgę musiał cierpliwie po
nosić. Teraz zaś znowu na dniu wyżey 
wyrażonym y roku, żałuiący Tokarewicz 
obaczywszy obżałowanego paną Jaehi
mowicza, stoiącego w rynku, . przyszedł 
do niego у począł go prosić łagodnemi 
słowy, mówiąc: panie cechmistrzu^ pro
szę waszeci , ażebyś mi waszeć rzemio
sła nie kazał zabraniać robić, gdyż to 
iuż ia niedziel trzy, iako z domu na 
żadną robotę nie mogę poiechać robić do 
różnych ichmścw panów szlachty, któ
rzy nieraz, ale iuż kilkokrotnie po mnie 
przysyłała, a waszeć mnie zabraniasz, 
bo iuż robotę u nich pozaczynałem ro
bić, to mnie na potym zkonfunduią, a 
wszytko przez waszeci; ieżeli co będzie 
należało do cechu , to oddam iak zaro
bię, wszakem nie zbiegły człowiek, ani 
też dla tego uciekać nie będę. W tym 
czasie nie wiele myśląc obżałowany pan 
Jaehimowićz zaraz kiiem żałuiącego To
karewicza chciał uderzyć w g łowę, ale 
się ręką założył , to go w rękę uderzył 
у dali począł bić у gonić z kiiem po ryn
ku targowego dnia, gdzie żałuiący Toka
rewicz musiał uchodzić od zawziętości 
obżałowanego. leszcze nie dosyć na tym, 
ale у słowy nie uczciwymi lżył у sromo
cił nazywaiąc z kurwy synem, pochwał-
ki czyniąc na żałuiącego, że ieszcze się 
tobie dobrze dam we znaki, popamiętasz 
ty mnie у cechmistrzowstwo, iutroć ka- į 

żę odebrać; у braci cechu kusznierskiego 
niektórych pobuntował у zakazał im, 
ażeby żałuiącego za cechmistrza nie mieli 
у onego nie słuchali ni w czym y na ' 
schadzkę ażeby nie chodzili; iako o tym 
relatia ławnicza obszernie świadczy w te 
słowa pisana: Roku 1711, miesiąca O c -
tobra 12 dnia, ia niżey na podpisie mey 
ręki wyrażony, czynię wiadomo tą. moią 
relatią, iż byłem uproszony w dom ucz- , 
ciwego pana Józefa Tokarewicza—eech-
mistrza cechu kusznierskiego, na 'og lą 
danie pobicia onego samego. Tam tedy 
za przybyciem moim widziałem rękę pra
wą siną, spuchła, krwią naciekłą, którą 
ledwo co mógł nią władać, znać kiiem 
uderzono у pobito. Które to uderzenie у 
pobicie mianował być sobie stałe od sła
wetnego pana Andrzeia Jaehimowicza— 
burmistrza bywsżego, w rynku publicznie, 
dnia targowego poniedziałkowego. J a m 
co słyszał у widział z ust wyżey pomie-
nioney osoby, wydaię tę moią relatią 
z podpisem mey ręki własney. Pisań 
w Kobryniu, anno et die ut supra. U tey 
relatiey podpis napisany ręką tymi sło
wy: Naum Wasilewicz— ławnik Kobryń-
ski miasta i . k . mści. Chcąc sobie p r a 
wnie postąpić żałuiący Tokarewicz z ob
żałowany m panem Jachimo wiczem o tė 
wszy tide praetensie tak у o poch wałki , 
dał tę swoią protestacią do xiąg miey
skich Kobryńskich magdeburskich zapi
sać. C o iest przyięto yzapisaĄO za su-
sceptą burmistrzowską anno et die ut 
supra. 

66* 
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21. ЗЕалоеа Кобринскихъ мѣщанъ Осипа Токаревича, Онуфрія Сацевича и 
Ивана Подорозскаго на буРгомистра Андрея Яхимовича p побояхъ и другихъ 

обидахъ. 

Означенные въ этомъ докунентѣ ыѣщане жа
луются на бывшаго бургомистра Яхимовича по 
слѣдующему случаю: Когда подходило время Пас
хи, то цеховой старшина екорняковъ Токаревичъ 
оповѣстилъ ыладшихъ цеховыхъ, чтобы они со
звали цехъ на засѣданіе для взаимнаго согла-
шенія о выдѣлкѣ свѣчей для церкви; оказалось, 
что Яхимовичъ взбунтовадъ цехъ и когда ІІо-

дорозскій явился къ Яхимовичу, то онъ за-
ковалъ его въ колодки и подвергъ ругательствамъ. 
на Токаревича посдалъ своихъ цеховыхъ, кото
рые повыколачпвади въ его домѣ окна и двери 
и пограбили имущество; при этомъ онъ запре-
щалъ скорнякамъ собираться на засѣданіе и про-
износидъ угрозы протпвъ пстцевъ. 

. Roku 1711 miesiąca Octobra 27 dnia. 
Przed urzędem miasta i . k. mości K o -

brynia, sławetnym panem Józephem A r -
chimowiczem—burmistrzem, czynil i opo-
wiedanie у żałośnie się protestowali ucz
ciwi Józeph Tokarewicz—cechmistrz ce
chu kusznierskiego у sławetny Onufry 
Sacewicz—rayca у brat cechu kusznier
skiego у uczciwy J a n Podorozki—klu
cznik cechu kusznierskiego, mieszczanie 
у obywatele Kobryńscy, у imieniem swo
im у imieniem całego cechu у wszyst
kich braci tegoż cechu kusznierskiego, na 
sławetnego pana Andrzeia Jaehimowi
cza—burmistrza bywszego, cechmistrza 
cechu krawieckiego y na uczciwego Hry
ca Saweryca—klucznika krawieckiego ce
chu y na bracią młodszych tegoż cechu 
krawieckiego у kusznierskiego, iako pryn-
cypałów, o to у takowym sposobem: 

Naprzód iż , zawziąwszy iakowąś nie-
chcęć obżałowany pan Andrzey Jaeh i 
mowićz naprzeciw żałuiącemu Tokare-
wiczowi pobuntował у zakazał obżało
wany pan Jaehimowićz młodszym cechu 
kusznierskiego, ażeby nie słuchali żałuią

cego Tokarewicza, iako cechmistrza, ni 
w czym у żadnego posłuszeństwa one
mu nie czynil i , teraz zaś na dniu wyżey 
wyrażonym, żałuiący Tokarewicz, iako 
cechmistrz, widząc, iż święta blizko nad
chodzą, dla świecz nasukania kazał młod
szym, ażeby bracią obeszli na schadzkę, 
iako zwyczay do cechu. Żaden niechciał 
posłuchać у nie poszedł, musiał kluczni
ka swego posłać dla zebrania braci do 
cechu, to iest Podorozkiego, który poszedł 
у zebrał bracią. Gdzie na tę schadzkę 
do tego cechu kusznierskiego przyszło 
trzech cechmistrzów starych bywszych 
у innych braci tegoż rzemiosła, prosili 
tedy tak żałuiący Tokarewicz, iako у 
inni bracia uczciwego Podoroskiego, ia
ko klucznika у drugiego brata z nim 
Hrehorego Jakubowicza, aby poszli do 
obżałowanego pana Andrzeia Jaehimo
wicza, prosząc go o to, ażeby młodszym 
nie bronił na schadzkę do cechu kusznier-
skiego, ponieważ w cechu krawieckim 
niemal co tydzień albo dwie niedzieli 
schadzka bywa, a w kusznierskim ledwo 
mógł zebrać raz bracią y to dla nasu-
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kania świecy. Żałuiący J a n Podorozki 
y z drugim bratem tegoż cechu, według 
braterskiey prośby, poszli do obżałowa
nego pana Jaehimowicza w tym prosić, 
po co ich posłano. Obżałowany pan J a 
ehimowićz, przepomniawszy boiazni Bo
żey у srogości prawa y na większą kon-
fuzyą tym posłanym у całemu cechowi 
kusznierskiemu, nie dawszy wprzód au-
dycyi żałuiącemu Podorozkiemu, kazał 
go zaraz gwałtownie za obiedwie nogi 
do kłody wsadzić у więzić przez cały 
dzień aż do nocy, zabraniaiąc tego, aże
by na schadzkę do cechu kusznierskiego 
nie chodził. A potym osadzonego, ordy-
nowawszy obżałowany pan Jaehimowićz 
Hryca Sawczyka , także klucznika, ka
zał bić, kaleczyć у mordować żałuiącego 
Podorozkiego siedzącego za obiedwie no
gi w kłodzie, ieszcze się tym niekonten-
tuiąc obżałowany pan Jaehimowićz, po
słał z cechu swoich młodszych do domu 
żałuiącego Podorozkiego kazał go zgra
bić. Którzy to młodzi za rozkazaniem 
pana Jaehimowicza, na większą zgubę у 
ruynę żałuiącego Podorozkiego poszedł
szy, okna, drzwi powybiali, fanty różne 
w grabieżą pozabierali, dzieci у żonę ża
łuiącego przestraszyli у dalsze pochwał
ki uczynieł obżałowany pan Jaehimowićz 
na zdrowie wszystkich braci cechu ku
sznierskiego, bo młodszym rozkazał, ie
żeliby im do cechu kusznierskiego miał 
kiedy kto lub cechmistrz, lub klucznik, 
albo który brat zakazywać, żeby go za

raz srzód głowy uderzył kiiem tego, mó
wiąc te słowa: że ia za was zapłacę 
winę urzędową у sam za was odpowiem. 

Jako o tym relatią ławnicza obszer-
niey świadczy w te słowa pisana: R o 
ku 1711, miesiąca Octobra 27 dnia, ia 
niżey na podpisie mianowany czynię wia
domo tą moią relatią, iż byłem upro
szony w dom uczciwego J a n a Podoroz
kiego na oglądanie pobicia; tam tedy za 
przybyciem moim ławniczym widziałem 
na ręce prawey na samych członkach 
znaki krwawe, sine, spuchłe, kiiem po
bito, od tego uderzenia nie może ręką 
władać, siedząc w kłodzie, z dawnych 
okazyi na niego rankoruiąc, a to pobicie 
stanęło u sławetnego pana Andrzeia J a 
ehimowicza w domu cechmistrza kra
wieckiego, a to pobicie mianował sobie 
stałe uczciwy J a n Podorozki—klucznik 
cechu kusznierskiego od uczciwego Hre-
horego Sawczyca — klucznika. J a m co 
widział у słyszał z ust pomienioney oso
by wydaię tę moią relatią z podpisem 
ręki moiey ławniczey. U tey relacyi 
podpis ręką temi słowy podpisany: Na-
um Wasi lewicz—ławnik miasta i . k . mści 
Kobrynia. Chcąc sobie prawnie postąpić 
żałuiące z obżałowanym o te wszystkie 
praetensie, tak o szkody, iako у wykła
dy prawne, dali tę swoią protestacią do 
xiąg mieyskich y z relatią ławniczą za
pisać. .Co iest przyięto у zapisano za 
susceptą burmistrzowską. Anno et die 
ut supra. 
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22. Осмотръ тѣда королѳвскаго крестьянина Степана Васильтака, убитаго 
жидами. 

Означенные въ этомъ документѣ лавники, мѣ-
щане и другіе депутаты свидѣтельствуютъ, что 
они нашли у жидовки Болны убитаго кородев-
скаго крестьянина; освидѣтельствовавши его ра

ны, они возили его по городу и оглашали объ этомъ 
событіи. Въ городѣ ходили слухи, что убійство 
это было совершено сыномъ жидовки Болны 
вмѣстѣ съ другими жидами. 

List obductii ławników Kobryńskich mia
sta i. k. mci, podany do xiag roku 1712, 
miesiąca Septembra siódmego dnia. 

Przed nami urzędem miasta i. k. mci 
Kobrynia, Janem Kaszuba — lantwoytem, 
Józephem Archimowiczem— burmistrzem, 
raycami у ławnikami całego magistratu 
miasta i. k. mci Kobrynia , ta relacyą 
y obdukcya przez imć pana Samuela P io 
tra — królewskiego namiestnika klucza 
Czerewaczyckiego y z innymi do tey spra
wy należącemi, o rzecz w niey wyrażo
ną, do suscepty była pokładana у do xiag 
mieyskich Kobryńskich prawa magdebur
skiego iest podana, która iest przyięta у 
zapisana słowo w słowo, tak się w so
bie m a : 

My ławnicy miasta i. k. mci Kobrynia, 
niżey na podpisach rękami naszemi wła -
snemi wyrażeni, zezna warny tym naszym 
relacyinym obdukcyinym kwitem, iż w ro
ku teraznieyszym tysiącznym siedmset
nym dwunastym, mca Septembra siódme
go dnia, będąc przy nas sługa mieyski 
przysięgły, na imie Jawchim Stephano
w i c z , także у ze dworu Kobryńskiego 
przydany, na imie Jaśko Lihatowiec, tu
dzież y z pospólstwa у gminu różnych 
ludzi, tak mieszczan, iako у stanu szla
checkiego, byliśmy użytymi od imć pana 

Samuela , królewskiego namiestnika k lu
cza Czerewaczyckiego, także у od Ul iany 
Wasilczykowey, żony nieboszczyka Ste
phana Wasi lczyka у od sióstr iey, do 
domu w Bogu przewielebnego imć xiedza 
plebana Kobryńskiego — kościoła farnego 
w mieście i. k. mci Kobryniu, w rynku 
stoiącego, mieszkaiącego w nim, niewier
na żydówka, na imie Bo łna , wdowa у 
z synami swemi , ieden Icko żonaty у 

j z drugimi synami, lepiey onym wiadóuie-
; mi; gdzie my za przybyciem naszym z po-
! mienionym sługą mieyskim у ze dworu 
i przydanym, także pospólstwem у gminem 
różnych łudzi, na ten czas będących, za
staliśmy w sieniach u wysz pomienioney 
żydówki Bołny, człowieka nieżywego, 
na śmierć zabitego, leżącego, pokaleczo
nego, na imie Stephana Wasi lczyka, pod
danego i. k. m c i , ze wsi Piasków, dó 
klucza Czerewaczyckiego należącego, oe-
konomiey Kobryńskiey. Widzieliśmy na 
lewym skroniu krwią nabiegło, spuchło, 
znać uderzenie, na piersiach, w samym 
dołku sino, na ręce prawey razów sinych 
cztery, znać kiiem uderzono, plecy wszyt
kie całe sine spuchłe, którego tak tyrań-
skie bicie mianowali być sobie stałe W 
wysz pomienionym domu dnia ponie
działkowego, w roku teraznieyszym ty-
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siącznym siedmsetnym dwunastym, mie
siąca Septembra piątego dnia, od niewier
nych żydów kahału Kobryńskiego, to iest, 
od Icka syna Bolniny у innych pomoc
ników iego , lepiey onemu wiadome mi. 
Tedy to wysz pomienione nieboszczyka 
Stephana Wasi lczyka ciało, za dozwole
niem dworu4 у całego magistratu i. k. mci 
Kobryńskiego, według prawa pospolitego 
у zwyczaiu było praesentowane у obwo
łane po wszystkich czterech rogach w 
rynku, у przed zamkiem, przy zebraniu 
różnych ludzi , tak mieszczan, iako du
chownych у szlachty, przez sługę miey-
skiego obwołano. N a dowód tego, cośmy 
widzieli у słyszeli z ust wyżey pomie

nionych , wydaiem ten nasz kwit rela
cyiny obdukcyiey z podpisem rąk naszych 
własnych. Pisań w Kobryniu, anno et 
die ut supra. U tey relacyey obdukcyey 
podpisy podpisane ręką tymi słowy: C h o 
ma Jarkowicz—ławnik Kobryński miasta 
i . k. mci Kobrynia, ręką swą własną. 
Co iest do xiąg mieyskich przyięto у za 
pisano, za susceptą całego magistratu K o 
bryńskiego i . k. mci miasta, z których у 
ten extrakt pod pieczęcią woytowską у 
z podpisem ręki pisarskiey imć panu S a 
muelowi Piotrowi — królewskiemu n a 
miestnikowi klucza Czerewaczyckiego iest 
wydany. Pisań w Kobryniu, anno et die 
ut supra. 

1 7 1 3 г . 
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23. Опрѳдѣленіе Кобрннскаго магистрата по уголовному дѣлу Ульяяны Ро
мановны. 

Въ этомъ процессѣ разсматривается сдѣдую-
щеѳ дѣло: крестьянка Ульяна Романовна жила 
въ услуженіи у жидовъ и связалась незаконною 
связью съ батракомъ, отъ которого забеременѣ-
ла. Чувствуя приближеніе родовъ, она отошла 
къ своимъ роднымъ; но они ея не приняли.Улья
на вернулась назадъ въ Кобринъ и останови
лась у одной мѣщанкн, гдѣ и родила дитя. Ночью 
она вынесла его изъ дому и зарыла въ землю 

въ огородѣ своей хозяйки Гребеннички, съ в ѣ -
дома послѣдней. Судъ принимая во вниманіе, 
что Ульяна еще прежде сидѣла нѣсколько време
ни въ тюрьмѣ, постановилъ—подвергнуть ее 300 
ударамъ розгами у позорнаго столба и навсегда 
изгнать изъ города, подъ штраФоыъ въ 10 вопъ 
лит. грош, съ тѣхъ, которые бы приняли ее въ 
свой домъ; Гребенничку же призвать къ отвѣту 
впосдѣдствіп. 

R o k u 1713, miesiąca Novembra 22 dnia. 
P rzy zupełnym urzędzie у bytności na 

ten czas imć pana Franciszka Kruhel-
skiego — administratora klucza Kobryń
skiego, sądziła się sprawa Ulany Roma
no wny, poddanki i . k. mści ze wsi Stoł-
pów, do klucza Wiczeckiego należącey, 
która siedziała w kaydanach przez pół 
roka za osądzeniem całego magistratu 

Kobryńskiego za exces pewny popełnio
ny, to iest, że służywszy u żyda w G ł ę -
bokiem na imię Michiela— arendarza kar
czmy iaśnie wielm. imć pana kasztelana 
Brzeskiego, tam się swey woli cielesney 
у społeczności dopuściła z parobkiem do
browolnie, a synem woytowym, na imię 
Swirydem Demidowym, poddanym tegoż 
iaśnie wielmożnego imć pana kasztelana 



Brzeskiego, o którym to złym uczynku 
у ich społeczności gospodyni, żydówka 
wiedziała, ale im tego nie broniła, to 
iest, w roku przeszłym 1712, a potym 
taż żydówka gospodyni postrzegłszy ią 
iuż blizką do porodzenia, odesłała i ą 
precz od siebie trzema niedzielmi przed 
rokiem, gdzie taż pomieniona Ulana R o -
manowna poszła do swoich krewnych Stoł-
pów, którzy iey nie przyięli. N a ten czas 
był w Stołpach kowal z miasta Kobry
nia у E w a Hrebienniczka, mieszkaiąca 
na iurysdyce tu w Kobryniu *) 
wozem u swoich krewnych. Taż pomie
niona Ulana Romano wna przyszła za 
nimi tegoż czasu tu do Kobrynia у po
szła na noc do teyże Hrebienniczki, tam 
tedy nocuiąc,. w nocy porodziła w izbie 
przy nogach leżącey syna przed samym 
dniem na świtaniu, którego nie okrzciw-
szy zaraz udusiła у zaniosła go w ogród 
teyże Hrebienniczki przy podmecie go 
zakopała w ziemi. Do czego się taż U la 
na Romanowna znała, że iey .własne to 
dziecię było, które praezentowane było 
w rynku tu w mieście i . k. mści w K o 
bryniu, na które to zakopanie tego dzie
cięcia y ta Hrebienniczka miała patrzyć, 
iako iest o tym osobliwsze dobrowolne 
zeznanie ich . A tak sąd w tey sprawie, 
ponieważ instygatora dotychczas nie by
ło у nie masz, któryby ią poprzysiągł, 
maiąc wzgląd na to, że siedziała w wię-

*) Ыѣсто вырвано. 

zieniu w kaydanach przez pół roka, lu-
boby zasłużyła na gardło według prawa 
pospolitego, na takich występnych opi
sanego, taż Ulana Romanowna, sąd onę 
od gardła wolną c z y n i , iednak za iey 
występek sąd naznacza iey plag trzysta 
rózgami, które zaraz ma odebrać publi
cznie w rynku przy słupie przywiązaw
szy po przeczytaniu tego dekretu у za
raz z miasta ma być wygnana, nie zacho
dząc ni do kogo, która tu niema u żad
nego gospodarza, tak z chrześciań, iako 
у żydów w mieście służyć, ani się ba
wić. Jeżeliby ią zaś który gospodarz, 
tak z chrześciań, iako у żydów, miał 
do siebie przyiąć jakimkolwiek sposobem, 
taki kożdy powinien kop dziesięć winy 
zapłacić na urząd przynależny. Jeżeliby 
zaś ta pomieniona Ulana Romanowna nie 
powściągnęła się od takiego złego uczyn
ku, tedy za dowiedzeniem tego przez lu
dzi wiary godnych, tedy gardłem ma być 
karana. Ratione zaś E w y Hrebiennicz
ki , u którey to dziecię porodziła у udu
siwszy one tam w ogrodzie zakopała, 
która na to miała patrzeć według Ulany 
Romanowny zeznania, sąd widząc tę 
E w ę Hrebienniczkę teraz ciężarną, sal
wą sobie zachowuie z nią aż do porodze
nia у-uwolnienia się iey z tego brzemie
nia. A l e iednak na aft'ektacią całego urzę
du, kiedykolwiek tego będzie potrzeba, 
powinna się stawić przed tenże " urząd 
Kobryński у sąd у ma się z tego wywo
dzić у oczyszczać. C o iest zapisano do 
xiąg mieyskich. 
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1714 г. 
ІЗЪ КНИГИ за 1664—1769 г., стр. 241. 

24. Обеспечительная запись Кобрннскаго кагала, служащая жиду Михѳдю 
Ицковичу. 

Кобрпнскій кагалъ въ лицѣ своихъ старшпнъ Į Н Ы Й И М Ъ на свое имя, но въ пользу кагала, въ 
симъ обязательствомъ ручается за своего члена I теченіи 8 дѣтъ; при этомъ кагалъ, за такую 
Михеля Ядковича, что этотъ. посдѣдній исправ
но упдатптъ долгъ въ 1,000 злотыхъ, сдѣдан-

услугу Мпхеля .Ицковича, освооождаетъ его и 
семейство отъ государственныхъ податей. 

Roku 1714 miesiąca Marca siódmego 
dnia. 

Przed urzędem miasta i. k. mści K o -
brynia sławetnemi pany Stanisławem 
Sylwestrem Słupskim—burmistrzem, Hre-
horym Wasilewiczem, Onufrym Sacewi-
czem, Łukaszem Lewaszkowiczem, Cho
ma Jurkiewiczem raycami у ławnikami 
stanąwszy personaliter w sądowey izbie 
na. mieyscu ratusza Szmóyło Joselowicz 
у Józeph Maierowicz—żydzi starsi miasta 
i, k. mści Kobrynia, imieniem swoim у 
imieniem wszystkich żydów całey syna
gogi Kobryńskich, tę assukuracyą o rzecz 
w niey wyrażoną we srzodku, służącą 
Michelowi Jckowiczowi у żonie. iego Sa
rze Oszarownie — małżonkom, żydom 
Kobryńskim у dzieciom y successorom 
ich, przyznali. C o iest do x iąg mieyskich 
magdeburskich przyięto у zapisano, sło
wo do słowa tak się w sobie ma: 

J a Leyba Zielmanowicz y ia Szmóy
ło Joselowicz y ia Józeph Meierowicz у 
ia Abram Jerszowicz y ia Józeph Jcko-
wicz y ia Zawel Józephowicz y ia Ley
ba Heselowicz y ia Chemia Jckowicz у 
ia Jersz Joselowicz y ia Wik to r ' Męde-
lowicz y ia Fanio Leybowicz y ia Mow-
sza Gierszonowicz y ia Abram Thodor-
sowicz—żydzi starsi у sędziowie kahału 
miasta i . k. mści Kobrynia , imieniem i 

(naszym у imieniem wszystkich żydów у 
całey synagogi żydowskiey, tegoż mia
sta i . k. mści Kobrynia daiemy tą asse-
kuracyą na siebie, przy prawie osobliw-
szym obligu naszym, także у przy oso-
bliwszym prawie у zapisie naszym, da
nym, po żydowsku, napisanym, Michielo-
wi Jckowiczowi у żonie iego Sarze Osza-
rowiczowey—małżonkom, żydom Kobryń
skim, у sukcessorom iego w tym, iż po
mieniony Michiel J ckowicz wziął у po
życzał na swoię osobę summy pienię
dzy, to iest tysiąc złotych polskich w 
śrebrney monecie, twardey talerowey у 
tynfowey, u pewnego imci na naszą pil
ną gwałtowną potrzebę całego kahału 
Kobryńskiego, na lat ośm po sobie ydą-
cych, to iest, na zniesienie różnych dłu
gów całego kahału y na wypłacenie wiel. 
imć panu Romanowskiemu—podkomorze
mu ieneralnemu ziemi Chełmskiey, któ
rą to summę wziął у pożyczał w roku 
teraznieyszym tysiącznym siedmsetnym 
czternastym у nam oddał do rąk naszych 
własnych miesiąca Februarii dnia ośm
nastego, od którey wyżey wyrażoney 
summy tysiąca złołych pomienioney sum
my Michiel Jckowicz podiął się у obli
gował się temuż iego mci kwotę corocz
ną płacić do oddania summy bez żadney 
turbaciey kahału Kobryńskiego. Jeżeliby 

67 
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zaś tenże imć, który summę wyliczał, 
te tysiąc złotych przed terminem nale
gał у upominał się Michielowi Jckowi-
czowi у żonie iego, lub sukcessorom one
go, tedy tenże pomieniony Michiel J c k o -
wicz powinien się starać o to, choćby 
y ten samże oblig zastawił u kogo in
szego w tey poraienioney summie tysią
cu złotych aż do wyścia ośmiu lat, to 
iest, aż do roku tysiąc siedmsetnego 
dwudziestego pierwszego. Jeżeliby zaś 
kto przeciw tey assekuraciey у temu 
obligowi у prawu, po żydowsku napisa
nemu, które ma być na polski ięzyk 
wytłumaczono у do akt mieyskich poda
ne, uczynił manifest, tedy to za nieważ
ne ma być poczytano у anihilowano. Z a 
iego zaś świadczoną całemu kahałowi 
Kobryńskiemu wygodę pomienionemu Mi
chielowi Jckowiczowi у żonie iego Sa
rze у sukcessorom onego declaruiemy się 
y assekuruiemy w tym, przez te lat 
ośm onego Michiela Jckowicza у żony 
iego Sary у sukcessorów onego do ża
dnych podatków, tak skarbowych rze-
czy-pospolitey, seymem uchwalonych, 
iako у prywatnych uchwalonych, iako 
to: czopowego у szelężnego у sosowego 
podymnego, pogłównego, arendy у do 
krobek naszych żydowskich у innych 
długów różnych wypłacenia różnym ich 
mościom у naszych prywatnych różnych 
składek, tak na żołnierszczyznę, iako у 
na inne wszelkie podatki, iakieby ieno 
kolwiek mogły być у mogą, od tych 
wszystkich podatków pomienionych uwal
niamy у onego wolnym czyniemy у żo
nę iego у sukcessorów wszystkich one
go, po które to pomienione podatki wszyst
kie у wszelkie, ieśliby kto przyiechał, 
lub ich exequował, tedy my wyż pomie
nione osoby powinniśmy te wszelkie po
datki у wszystkie za pomienionego Mi
chiela Jckowicza у żony iego Sarę у 

sukcessorów onego wypłacać у oddawać, 
także у od wszelkich impetycyi у cię
żarów, któreby ieno na nasz cały kahał 
Kobryński miały być, powinniśmy one
go bronić у zastępować swoim własnym 
kosztem. I to waruiemy Michielowi J c 
kowiczowi у żonie iego Sarze у sukces
sorom onego, ieślibyśmy nie mieli dotrzy
mać tey assekuraciey naszey w nay-
mnieyszym pnnkcie iakim, także y obli-
gu naszego у prawa, po żydowsku pi
smem od nas danego, tedy pozwalamy 
nas do wszelkiego sądu zapozwać, tak 
duchownego żydowskiego, iako у dwor
nego magdeburskiego commissarskiego', 
gdzie nayprędsza sprawiedliwość może 
być, a my się w tym nie powinni sprze
ciwiać, ale у owszem przed wszelkim 
sądem, gdzie nayprędsza satysfakcia mo
że być, powinniśmy się usprawiedliwić, 
nie poczytaiąc sobie tego za niesłuszne 
prawo. Mieszczanie zaś wolne pomienio
nemu Michielowi Jckowiczowi у żonie 
iego, gdzie sami zechcą, lub w rynku, 
czy iurysdyce któreykolwiek, lub gdzie 
sami zechcą, które mieszkanie maią 
mieć wolne, bez wszelkiey od nas prze
szkody, w którym mieszkaniu maią mieć 
wszelkie handle, towary у szynki we
dług ich możności, tak piwa, miody, 
gorzałki, śledzi у soli szynkowanie bez 
żadney od nas przeszkody у sukcessorów 
naszych. Także od żołnierza przechodzą
cego, lub na zimowy chleb stawaiącego, 
powinniśmy bronić у zastępować, tak 
powinien wolny być, iako у dom szkol-
ników у rabinów; w naruszeniu zaś tey 
naszey assekuraciey w naymnieyszym 
punkcie, także y obligu osobliwszego od 
nas danego у prawa, po żydowsku na
pisanego, zakładamy zarękę у winę, to 
iest, złotych tysiąc, którey połowa ma 
iść na urząd przynależny, do których by 
się ta sprawa, czego Boże uchoway, wy-
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toczyć miała złotych pięćset, a drugie 
złotych pięćset ukrzywdzoney stronie ma 
należeć, nie wprzód do prawa powinniś
my przystąpić, aż wprzód tę zarękę у 
winę zapłacimy, którą to zarękę według 
prawa po żydowsku napisanego у w dal
szych procederach onę referuiemy у tak 
się sprawić mamy. N a co dla lepszey 
wiary у większey wagi daiemy tę naszą 
assekuracyą z podpisami rąk naszych 
własnych y z podpisami rąk ichmcw pa
nów pieczętarzów, do tey assekuraciey 
uproszonych, iako przy tym będących, 
którzy na prośbę naszą podpisać raczy
li . P isań w Kobryniu dwudziestego dnia 
miesiąca Februaryi anno 1714. U tey 
assekuraciey podpisy po żydowsku ręka
mi napisane, tych wszystkich, iako są 

/ 

w y ż e y . wyrażeni w tey assekuraciey. 
Jchmcw zaś panów pieczętarzów podpi
sy podpisane tymi słowy: Ustnie ocze
wisto proszony pieczętarz do tey asse
kuraciey od całego kahału Kobryńskie
go podpisuię się ręką moią: Franciszek 
Kruhelski—zawiadowca Kobryński zam
ku i . k. mści; ustnie у oczewisto pro
szony pieczętarz od żydów całego kaha
łu miasta i . k. mści Kobrynia do tey 
assekuraciey ich podpisuię się: Mikołay 
Laskowski—vice-regent grodzki Brzeski; 
ustnie proszony pieczętarz od całego ka
hału miasta i . k. mci do tey assekura
ciey podpisuię się: Józeph Laskowski . 
Go iest zapisano do xiąg. Anno et die 
ut supra. 

1715 г. 
Изъ кинги за J 664—1769 годы, стр. 261. 

25. Олрѳдѣденіѳ Кобрннскаго магистрата надъ Мариною Давидовною, родив
шею незаконнымъ образомъ дитя. 

Въ этомъ проыессѣ излагается слѣдующее дѣ-
ло : дѣвица Марина Давидовна родила незакон
нымъ образомъ дитя и скрыла его въ землѣ; его 
нашли свиньи и съѣли. Спрошенная на судѣ. 
Марина во всемъ созналась и объявила сначала, 
что ее изнасидовадъ Иванъ Вевейковъ, потомъ 
Ѳедоръ Ягнюковичъ, когда она ѣхала съ нимъ 
на ярмарку. Рожденіѳ совершилось въ домѣ сес

тры Марининой. Судъ, по соображеніи всѣхъ об-
стоятельствъ дѣла, постановидъ: Марину под
вергнуть 300 ударамъ розгами п изгнать изъ 
города; сестру ея подвергнуть 50 ударамъ по-
сторонками; Ѳедора Ягнюковича заставить во всѣ 
праздники Срѣтенія Господня во время обѣдни 
лежать въ церкки крестоаъ (крыжемъ) и пожер
твовать 2 Ф . воску. 

R o k u l 7 1 5 , miesiąca Februaryi dnia 12. 
Przed urzędem miasta i . k. mci K o 

brynia у przy bytności in assistentia imć 
pana Franciszka Kruhelskiego — podsta-
rościego Kobryńskiego, sądziła się spra
wa ad instantiam instigatora sądowego 
z powtórnego zeznania Maryny Duwidow-

ny—obywatelki Kobryńskiey, która swy-
wolnie dziecięcia nabywszy, a potym go 
porodziwszy n i e ż y w e s t r a c i ł a , bo go 
świnie ziadły. Także у Anny Kozakow-
ny у siostry iey Zofiey, które natenczas 
były w izbie, iak to dziecię porodziła у 
z nią za pospół mieszkały; także у Chwe-

67* 
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dora Jagniukowicza—miesczanina Kobryń
skiego , który iakoby z nią społeczność 
miał iadąc na iarmark do Kiwatycz na 
Boże Cia ło w roku 1714, którą to spo-

• łeczność iakoby iey gwałtownie miał 
uczyn ić , ale tego gwałtu nikomu nie 
opowiadała, ani oznaymowała, iakoż у 
na dzisieyszym terminie to samo zezna
w a ł a ; a że zaś w pierwszym zeznaniu 
ynaczey zeznawała у pomieriiła była, 
iakoby iey także miał gwałt uczynić 
Iwan syn Weweyków, tego się teraz za
pierała у powiedała, że iakoby ią miały 
insze niewiasty namówić, żeby Iwana 
syna Weweykowego pomówiła, że iey 
uczynił gwałt , to iest: Tosia Kuła iewna, 
a druga żona Fil ipa Bure wicza; te
raz zaś sama zeznała, że to dziecię nie
żywe porodziła na dworze pod płotem, 
które świnie ziadły, a tego Kozaczka ani 
siostra iey porodzenia nie widziała у nie 
były przy tym porodzeniu, ale ieszcze 
iak porodziła у nalazła tu Kozaczka , iak 
wstała plugawstwo w izbie у zaraz tego 
dziecięcia szukała z nią pod płotem, 
gdzie go zakopa ła , ale nie znalazła. A 
tak sąd w tey sprawie wysłuchawszy 
stron у zrozumiawszy sprawę, ponieważ 
się to pokazało z dobrowolnego. zezna 
nia powtórnego Maryny Dawidowny, że 
tego dziecięcia swywolnie naby ła , które 
porodziła nieżywe у zaraz go straciła, 
bo go świnie ziadły, ale iey do społecz
ności gwałtu żadnego nie by ło , kiedy o 

tym nikomu nie powiedała, iakoż у sam 
czas ieszcze nie był porodzenia według 
zwyczaiu:—zaczym'sąd nakazuie, ażeby 
za zły występek у z ły uczynek ta Ma
ryna trzysta plag u słupa publicznie w 
rynku rózgami , nago rozebrawszy ią, 
odebrała, y z miasta zaraz precz ina być 
wygnana. A ktoby ią zaś miał przyiąć 
do siebie, tak z chrześciań mieszczan у 
żydów, taki każdy ma wine zapłacić 

kop dziesięć litewskich na urząd przy
należny. Także у siostra rodzona tey 
Maryny, na imię Zophia , ponieważ za-
iedno w tey chałupie mieszkała у nie 
doyrzała w tym siostry swoiey, żeby 
tego dziecięcia nie s traci ła , a do tego, 
że się у sama .tymże ladaczym bawiła, 
zaczym nakazuiemy, ażeby w rynku pu
blicznie położywszy ią, postronkiem pięć
dziesiąt plag odebrała, a w dalszy zaś 
czas , ieżeliby tą s wy wolą bawiła, tedy 
z miasta ma być wygnana у wypędzona. 
Rat i one zaś A n n y K o z a c z k i , że się to 
pokazało, że tego dziecięcia szukała,; ale 
nie na laz ła , bo go świnie iuż były zia
dły—ta się od tey kary uwalnia. Jednak 
za niedopatrzenie tego, a mieszkaiąc za'-
iedno , maiąc tedy wzgląd na iey. ubós
two, nakazuie się, ażeby funt wosku do 
cerkwi ' świętey Preczystey w Kobryniu 
za tę winę, zaraz nieodwłocznie pod so-
witością. Ratione zaś Chwedora Jagniu
kowicza , ponieważ się to 'pokazało, ze 
zeznania teyże Maryny, że . z nią spo
łeczność mia ł , ale nie gwał townie, do 
którey się on nie znał у do przysięgi się 
na tym zabierał, a do t ego , że у żonę 
ma swoie, a natenczas, kiedy ieździł na 
ten iarmark do K i w a t y c z , tedy byli 
z nim у insi ludzie, to .iest, Jawdokimó-
w i c z , który teraz niedawno umarł , a 
inszego słusznego dowodu nie by ło ; za

czym nakazuiemy, ażeby ten Chwedor 
Jagniukowicz krzyżem w cerkwi świę
tey Przeczystey publicznie przez wszyst
kie wielkie nabożeństwo podczas święta 
russkiego Nayświętszey Panny Grom-
niczney leżał у dwa funty wosku do 
cerkwi świętego Mikołaia w Kobryniu, 
żeby oddał у winę urzędową podług pra
wa powinien zapłac ić . C o ma uczynić 
wszystko zaraź nieodwłocznie pod so-
witością tego wszystkiego. C o iest za
pisano. 
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1715 г. 
Изъ квиги за 1664—1769 г. стр. 537. 

26. Запись Магдалены Островской на ярмарочное священнику Здитовѳцкой 
церкви. 

Магдалина Островская, свѣдавши, что въ Здиг 
товцѣ во время ярмарки многіе жиды курятъ ви
но, варятъ меды и торговой пошлины не да
ютъ церкви, въ то время какъ по контракту 

курить вино имѣетъ право только одинъ ея кор
чемный арендаторъ, симъ листомъ прѳдписываетъ 
арендагору давать священнику гарнецъ водки. 

A n n o 1745, miesiąca Decembra siedm- których trunków kiermaszowe należało 
nastego dnia. у należy z dawnych czasów na prezbi-
• N a urzędzie i . k. mści magdėburyi K o - tera cerkwiZdzitowskiey, gdyż my, daw-
bryńskiey, przede mną Piotrem A n t . Ta - szy kontrakt wyżey pomienionemu aren-
deuszem Kubiickim.—lantwoytemKobryń- darzowi naszemu, dołożyliśmy y to, aby 
skim, Horodeckim у pisarzem Onufryem żaden z postronnych żydów nie przeda-
Sacewiczem—burmistrzem Kobryńskim у wał gorzałki podczas kiermaszów wyżey 
całą zupełną ławicą przysięgłą, stanąw- mianowanych, iednak z tym dokładem, 
szy personaliter w ratuszu Kobryńskim aby nie ginęła intrata według zwyczaiu 
wielebny imć xiądz J a n .Grudziński— prezbiterowi Zdzitowieckiemu, co brał 
prezbiter cerkwi Zdzitowskiey originalny przedtym od obcych żydów, powinien 
у żadney w sobie wątpliwości niemaiąey nasz arendarz Rawski kożdego kierma-
na kiermaszowe coroczne do plebanii Zdzi- szu dawać gorzałki garniec ieden do pie
to wskiey należące służącey, w te słowa banii Zdzitowskiey, które ia daię świa-
pisany ad akta podał, którego dokumen- dectwo. N a co, dlalepszey wiary у wa-
tu takowy tenor: g i , ręką moią własną podpisuię. Datum 

A ponieważ daliśmy kontrakt żydowi w Zdzitowcu, roku Pańskiego tysiąc siedm-
Wigderowi Szmuyłowiczowi, arendarzo- set piętnastego, miesiąca Augusta dwu-
wi naszemu na karczmę R a w s k ą , a że dziestego trzeciego dnia. 
się pokazało, że przed tym podczas kier- U którego to dokumentu podpis własney 
maszu przy cerkwi Zdzitowskiey, to iest, ręki w. imci pani aktorki temi się wy-
na święty Jerzy Russki , . także na W n i e - raża słowy: Magdalena Zylkiewiczowa 
bowzięcie Nayświętszey Panny odprawu- Dominikowa Ostrowska mp. Który to 
iących się y na świętego męczennika (sic) takowy dokument iest do akt magdebur-
Mikoły wolno było у postronnym żydom skich miasta i . k . mści przyięty у wpi-
szynkować gorzałkę, у piwo у miody, od sany. 

жав 



1745 г. 
Ізъ книги за 1664—1769 г. стр. 535—536. 

27. Подтвердительная фундушовая запись на землю для Здитовѳцкой церкви, 
данная страяеникомъ в. кн. Литовскаго Антоніемъ Потѣѳмъ. 

Стражникъ в . кн. Литовскаго Антоній Потѣй 
сииъ листомъ подтверждаетъ всѣ земли, когда-
либо дарованный Здитовецкой церкви, и отъ себя 
жертвуетъ крестьянина, три морга и три сажени 

поля, лугъ съберегомъ Мухавца илѣсъ, сътѣмъ, 
чтобы священники служили въ недѣлю одну 
обѣдню за души страждущихъ въ чнстилигцѣ. 

Roku 1745, miesiąca Decembra siedm-
nastego dnia. 

N a urzędzie i . k . mści magdeburyi K o 
bryńskiey, przede mną Piotrem Ant . Ta
deuszem Kublickim—lantwoytem Kobryń
skim, Horodeckim у pisarzem, Onufryem 
Sacewiczem—burmistrzem у całą zupeł
ną ławicą przysięgłą , stanąwszy perso-
naliter w ratuszu Kobryńskim wielebny 
imć xdz J a n Grudziński — prezbiter cer
k w i Zdzitowskiey, prawo dziedziczne fun-
duszowe konfirmuiące wszystkie prawa 
dawnieysze fundusze, a mianowicie po-
twierdzaiące skripty iaśnie wielmożnego 
imci pana Ludwika Pocieia—woiewody 
Wileńskiego, hetmana wielkiego xiestwa 
Litewskiego, cerkwi świętey Zdzitow
skiey służące, ca łe , zupełne у żadney 
w sobie wątpliwości nie maiące, na ar
kuszu pisane, podpisane у pieczęcią stwier
dzone od i . w. imci pana Antoniego Po
cieia—strażnika wielkiego wielkiego x ie 
stwa Litewskiego nadane, ad akta podał, 
który tak się w sobie ma: 

Antoni na Włodawie, Różance, Rze 
czycy , Terespolu, hrabia Pociey—straż
nik wielkiego xiestwa Litewskiego, W o ł -
kowyski sądowy, Żyżmorski etc. staro
sta. Wszem wobec у każdemu zosobna, 
teraz y na potomne czasy wiedzieć po-

trzebuiącym, czynię wiadomo tym moim 
į listem approbacyinym, oraz wieczystego 
nadania praw wielebnemu imci xdzu J a 
nowi Grudzińskiemu— prezbiterowi cer
kwi Zdzitowieckiey у następcom iego na 
też beneficium danym, na to, iż ia pra
gnąc, aby chwała Pana Boga swoie po
mnożenie miała у w dobrym opatrzeniu 
prezbiterowie cerkwi wymienioney zosta
wali , nie tylko wszelkie dawne fundu
sze, prawa, nadania, od predecessorów 
moich approbuię,umacniam у utwierdzam, 
ale też specialiter skriptem i. w. imci 
pana Ludwika Pocieia—woiewody W i l e ń 
skiego,' hetmana wielkiego wielkiego x ie 
stwa Litewskiego, w roku tysiąc siedm
setnym dwudziestym trzecim, miesiąca J u 
nii dnia dziesiątego, podpisanym, pół mor
ga gruntu, w tymże prawie specyfiko wa-
nego, approbuię, drugie pół morga ob 
miedzę plebanii przeciwko Pawłowszczy-
zny nad rzeką Muchawcem, z brzegiem 
y z wolnym w nim ryb łowieniem przy-
daię , tudzież morg za Mityszczem, na
zwany Kowalewszczyzna, trzy sążni z łą
ką całą w tymże Mityszczu z lasem wie-
cznemi czasy approbuię у plebanom Zdzi-
towieckim utwierdzam, umacniam y na-
daię, przytym chłopa Dani ła Kusztę na 
ćwiercyznie pola z naddatkami mieszka-



iącego we wsi Pantiuchach, ze wszelką 
iego przynależytością, wiecznemi czasy 
do plebana Zdzitowieckiego przyłączam 
y nadaię, hrunt także Faybiszowski na
zwany, wziowszy od Pompi aż do prze
wozu imci pana Gabriela Fediuszki, do 
wiecznego używania presbiterom Zdzito-
wieckim incorporuię у przyłączam, v i -
gore którey wieczystey ode mnie appro-
bacyi у nadania tak teraźnieyszy, iako 
у przyszły cerkwi Zdzitowieckiey pleban 
tego wszystkiego, co praedecessores moi 
nadali у przyłączyli y na czym to bene-
ficium ufundowali, tudzież co ś. p. imć 
pan Alexander Rusiecki—kasztelan Miń
ski, i. w. imć pan Ludwik Pociey— wo-
iewoda Wi leńsk i , hetman wielkiego xie
stwa Litewskiego, у cokolwiek ia ante
cessor (sic) Poc iey—st rażn ik wielkiego 
xiestwa Litewskiego, ninieyszym prawem 
stwierdziłem, nadałem у przyłączyłem у 
wiecznemi czasy incorporowałem, tego 
wszystkiego, iako swey własności uży
wać у wiecznemi czasy trzymać wolni 

у mocni będą, bez żadney ode mnie у 
successorów moich, tudzież dzierżawców, 
ekonomów, zawiadowców у iakimkolwiek 
tytułem у zwierzchnością w dobrach Zdzi-
towieckich maiących, praepedycyi, którey 
czynić nie mogą у nie powinni będą. 
Wkładam tyło na tychże plebanach Zdzi -
towskich obligacią, aby wiecznemi czasy 
msza święta za dusze w czyscu żadnego 
ratunku nie maiących, w tydzień iedna 
odprawiała się. Y na tom dał te appro-
bacyinego nadania prawo z podpisem rę
ki mey własney у przy pieczęci. Anno D o 
mini tysiącznego siedmsetnego trzydzie
stego szóstego, Juni i dnia dwunastego. 

U którego prawa przy pieczęci na laku 
wyciśnioney, podpis własney ręki iaśnie 
wielmożnego imci pana aktora у funda
tora temi się wyraża słowy: Antoni Po 
ciey— strażnik wielkiego xiestwa Litew
skiego. Które to prawo takowe wieczy
ste funduszowe approbaeyine. iest do akt 
magdeburskich miasta i . k. mści Kobryń
skich przyięte у wpisane słowo w słowo. 

1748 r. 
Изъ книги за 1748—1749 годы, стр. 1—2. 

28. Дарственная запись отъ Павла и Адама Буховѳцкихъ Кобринскому мона
стырю св. Спаса на денежную сумму. 

Павелъ и Антоній Буховецкіѳ сею записью 
приносятъ въ даръ Кобринскому монастырю св. 
Спаса три долговыхъ росписки на сумму 3,108 

Roku tysiąc siedmset czterdziestego 
ósmego, mca Marca dwudziestego ósme
go dnia. 

N a urzędzie i. k. mci magdeburyi K o 
bryńskiey, przede mną Piotrem Thadeu-
szem Kublickim — lantwoytem Kobryń-

тынФа и 600 злот., которые должны имъ Ко-
бринскіе жиды и другія лица. 

skim, Horodeckim, у pisarzem,Theodorem 
Filonowiczem — burmistrzem у ca łą ła
wicą, stanąwszy personaliter w ratuszu 
Kobryńskim ichm. pp. Paweł oyciec у 
Adam syn Buchowieccy, list dobrowolny 
wieczysto zrzeczny donacyiny zapis na 
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rzecz w nim niżey wyrażoną wielmoż
nemu imć xiedzu Andrzeiowi Bienieckie-
m u — opatowi Kobryńskienm, officialowi 
Brzeskiemu у całemu klasztorowi zako
nu ś. Bazylego wielkiego, pod tytułem cer 
k w i ś. S p a s a , w m i e ś c i e i . k. m c i 
K o b r y n i u będącemu, dany, służący y j 

czego maiąc obligacyine strictissimi iuris 
zapisy na summy rękodaynie, realiter et 
effective wyięte у pożyczone, ieden na 
'tynfów dwa tysiące pięćset piędziesiąt 
ośm, sub actu roku tysiąc. siedmset wtó-
rego, mca Jul i i dwudziestego trzeciego 
dnia , drugi similiter na tynfów pięćset 

należący, oczywisto przyznali у ku zapi- j pięćdziesiąt w śrebrney niebrakowney 
saniu do xiąg magdeburskich Kobryń
skich podali, sequenti tenore: 

M y Paweł — oyciee y Adam syn B u 
ch o wieccy, in persona nas samych y iey 
mość pani Rozal i i z Zarzeckich , mnie 
P a w ł a małżonki, a mnie Adama Bucho-
wieckiego matki, iako naturalney sukces-
sorki y aktualney aktorki (in cuius exe-
cutionem) zapisuiąc się pod wszelkie ni
żey opisane wadya, ligamenta, obowiąz
ki prawne, liberę na się przyięte у opi
sane, poddaiąc się, czyniemy wiadomo 
każdemu o t y m , ad praesens et in po-
sterum wiedzieć potrzebuiącemu, y ze-
znawamy tym naszym listem dobrowol
nym, wieczysto zrzecznym, donacyinym 
zapisem wielmożnemu imć xiedzu A n 
drzeiowi Bienieckiemu—opatowi Kobryń
skiemu, offieyałowi Brzeskiemu у całe
mu klasztorowi zakonu ś. Bazylego wiel
k i e g o , pod tytułem cerkwi ś. Spasa, 
w mieście i . k. mci Kobryniu będące
mu, danym na to, iż my wyż specyfiko-
wani Buchowieccy, będąc wr osobie iey 
mość pani Rozalii z Zarzeckich Bucho-
wieckiey, po w Bogu zeszłym imć panu 
Dominiku Korwinie Zarzeckim—woyskim 
ziemi Łukomskiey у samey iey mość pani 
E w h i z Kuczewskich Zarzeck iey—woy-
skieyŁukomskiey, małżonkach, dzierżaw- j 
each klucza Kobryńskiego, sukcessorki 
wszelkich dóbr, summ pieniężnych, za 
obl igami, kartami, cerografami ubique 
locorum у od kogokolwiek należących, 
aktorami, a oraz maiąc plenum ius pe-
tendi у dochodzenia o n y c h , in virtute 

monecie, trzeci na summę złotych pol
skich sześćset, per transfusionem od imć 
pana Adama Buchowieckiego, od całego 
kahału у pospólstwa niewiernych żydów 
miasta i. k. mci Kobrynia,. zeszłemu imć 
panu Dominikowi Kazimierzowi Korwi
nowi Zarzeckiemu — woyskiemu ziemi 
Łukomskiey у samey ieymć pani E w h i 
z Kuczewskich Zarzeckiey — woyskiey 
Łukomskiey daney s łużące , tudzież nie
małe retenta rozdanych zbóż na miesz
czan, obywatelów tegoż miasta i . k. mci 
Kobrynia у włości ekonomii Kobryńskiey 
(iako patet z regestrów), zaległe i do
tąd za wielokrotnemi requizycyami nie-
oddane, a używaiąc w tym wolności, 
prawem pospolitym pozwoloney, (które 
każe swoią własnością iako chcąc sza
fować у dysponować). Tedy my wyż 
specyfikowani, Paweł — oyciee y Adam 
syn Buchowieccy, nie ex privato aliquo 
praetextu, iedynie tylko na pomnożenie 
chwały Pana B o g a , ducti zel© pietatis, 
też pomienione summy za obligami od 
kahału Kobryńskiego winne у należące, 
una cuni provenienti od tych summ za 
wszystkie lata provisione у wszelkie de 
super pretensye do miasta у włości K o 
bryńskiey reguluiące się, w. imć xiedzu • 
Andrzeiowi Bienieckiemu— opatowi K o 
bryńskiemu у całemu klasztorowi zako
nu oyca ś. Bazylego wielkiego, pod ty
tułem ś. Spasa, w mieście i . k. mci K o 
bryniu będącemu, wiecznemi a nigdy 
nieodzownemi czasy daiemy, daruiemy? 
żadney naymnieyszey sobie y sukcesso-
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rom naszym salwy, praetextu y akces-i 
s u , directe vel indirecte, nie. zachowu-1 
iąc y z actorstwa naszego wieczyście. 
zrzekaiąc się y na przerzeczony zakon 
у klasztor wlewaiąc , ustępuiemy. D o 
kumentą wszelkie, alias obligacyine za
pisy, tudzież karty, regestra ad manus 
w. imć xiedza opata Kobryńskiego do 
dochodzenia oddaiemy. Wolen tedy у 
y mocen będzie w. imć xiadz Andrzey 
Bieniecki — opat K ó b r y ń s k i , . w osobie 
swey у całego przerzecżonego klasztoru 
summ pomienionych za obligami, od ka
hału Kobryńskiego należących у zboż 
na retentach od miasta za leg łych , do
chodzić, requirowac, a doszedłszy z ode
branych plenarie quietowac. W czym 
my sami у sukcessorowie nasi żadney 
przeszkody у interesowania się czynić 
nie mamy у niepowinni będą; owszem 
od każdego intruzora у iakikolwiek prae-
text o te summy ścielącego turbatora u 
każdego sądu у prawa zastępować у 
ewinkować pod zaręką equivalentiae rei 
mamy у powinni będziemy, wnaszaiąc 
ewikcyą na wszelkie dobra nasze leżą
ce , ruchome summy pieniężne, ubique 
locorum będące, o którą zarękę у w nay-
mnieyszym punkcie naruszeniu tego na
szego wieczysto darownego zapisu, do 
zapozwania nas samych у sukcessorów 
naszych , ubiquinarium w wielkim xię-
stwie Litewskim forum, abscissis omni
bus generaliter dilationibus et beneficiis 
iur i s , ad respondendum naznaczamy. Y 
na tó ten nasz dobrowolny, wieczysto 

I zrzeczny, donacyiny zapis z podpisem 
Irak naszych у ww.. ichm. pp. przyiaciół 
ustnie у oczewisto od nas uproszonych, 
daiemy. Pisań w Kobryniu, roku tysiąc 
siedmsetnego czterdziestego ósmego, riica 
Marca dwudziestego siódmego dnia. U te
go dobrowolnego, wieczysto zrzecznego, 
donacyinego zapisu, podpisy rąk tak sa
mych aktorów, iako też у ww. ichm. 
pp. przyiaciół, his exprimuntur verbis: 
Paweł Buchowiecki , swoim imieniem у 
małżonki swey, Adam Buchowiecki, iako 
nieumieiętny pisma kładnie znak krzyża 
świętego f t f . Ustnie у oczewisto pro
szony od ichm. Pawła oyca у Adama 
syna Buchowieckich , do tego wieczysto 
darownego na summy za obiigacyinemi 
zapisami, od całego kahału miasta i . k . 
mci Kobrynia, w. imć xiedzu Andrzeio
wi Bienieckiemu—opatowi у całemu kla
sztorowi Kobryńskiemu zakonu ś.. Bazy
lego wielkiego, zapisu danego, na sum
my intro wyrażone, winne podług pra
wa, iako pieczętarz podpisuię się: Rafa ł 
Massalski r ę k ą ; ustnie proszony od 
osób wyż wyrażonych do tego donacyi
nego zapisu ną rzecz w nim wyrażoną, 
podług prawa iako pieczętarz podpisuię 
się: Kasper Antoni Zaborowski — regent 
ziemski w. В . т р . ; iako pieczętarz pod
pisuię się Woyc iech Bedliński—chorąży, 
i . k. mci. Który to takowy wieczysto 
zrzeczny donacyiny zapis, za oczewistym 
przyznaniem у podaniem onego ad acta, 
iest do xiąg magdeburskich Kobryńskich 
przyięty у wpisany. 

68 
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1748 г. 
Изъ книги за 1748—1749 г. стр. 20—21. 

29. Мировая и квитаціонная сдѣлка между Лепесовскимъ монастыремъ и ма-
іоромъ Войтѣхомъ Легуцкимъ по поводу спора о земдѣ. 

Настоятель Лепесовскаго монастыря и владе
тель Лепесъ Легуцкій заключили между собой 
слѣдующія условія: Настоятель соглашается до
пустить крестьянъ къ присягѣ. чтобы они за-
свидѣтельствовали вѣрность границъ монастыр-

. Roku tysiąc siedmset czterdziestego 
ósmego miesiąca Maia siódmego dnia. 

N a urzędzie i. k . mści magdeburskim 
Kobryńskim, przede mną Piotrem Anto 
nim Thadeuszem Kublickim—lantwoytem 
Kobryńskim Horodeckim у pisarzem Teo
dorem Filonowiczem—burmistrzem у ca
ł ą ławicą miasta i . k. mści Kobrynia , 
stanąwszy personaliter w ratuszu K o 
bryńskim wielmożny w Bogu przewie
lebny imć xdz Bieniecki—opat Kobryń
ski, tudzież wielm. imć pan Legucki— 
maior i. k. mści, opowiadali, prezento
wali у przyznali zapis intercyzyiny ad 
invicem między sobą uczyniony, który 
po przyznaniu prosili nas urzędu, aby 
pomieniony zapis cum tota eius essentia 
był do xiag magdeburskich Kobryńskich 
przyięty у wpisany. Jakoż my urząd ony 
przyiąwszy w xięgi wpisać pozwoliliśmy, 
który wpisuiąc de verbo ad verbum te
nore sefjuitur estque talis: 

Między mną Andrzeiem Bieniecklm— 
opatem Kobryńskim, offieyałem Brzeskim, 
imieniem moim у imieniem klasztoru ś. 
Bazylego wielkiego, pod tytułem Pod
wyższenia ś. Krzyża , w Lepiosach ufun
dowanego, w akcyi niżey exprymowa-
ney intuitu gruntów y przysiedlenia na 
pomieniony klasztor podług cyrkumskryp-

ской земли: за это Легуцкіц обѣщаетъ уступить 
монастырю 2 морга изъ захваченной имъ земли 
и разрѣшить пользоваться рыбного ловлею въ 
Мухавцѣ, въ мѣстахъ, пограничныхъ съ мона
стырскою землей. 

суі funduszów nadanych, a nie dostar-
czaiących przezemnie in foro spirituali 
patentowaney z iedney strony, a mną 
Woyciechem Leguckim—maiorem i . k. 
mści, z drugiey strony, takowy stanął 
za "medyacyą użytych z obu stron wiel. 
ichmew pp. przyiaciół, intercyzyiny, ni
gdy nieporuszny, wieczysto ugodiiwy, 
oraz kwitacyiny zapis w ten niżey opi
sany sposób: iż ia Andrzey Bieniecki— 
opat Kobryński , ex numere officii mei, 
przestrzegaiąc tego, aby dobra duchow
ne zakonne podług funduszów у ograni
czeń in suo esse były y avulsa reku-
perowane, ponieważ tak w morgach przy
siedlenia na klasztor Lepesowski nadane
go, iako też podług praw, zapisów у 
ograniczeń, przez fundatorów opisanych 
gruntów nadanych nie dostarczała zupeł
ność, między które oraz wsi Lepesowskiey 
pozachodzili sznurami grunta nadcyrkuni-
skrypcyą ograniczeń у dyzlimutuiących 
kupców, tudzież o wolne łowienie na 
rzece Muchawcu, у w tem wstawku do 
dworu Lepesowskiego należącym у we 
młynku mliwo у o inne podług osobliw-
szych punktów pretensye, aby pomienio
ny klasztor Lepesowski podług fundu
szów, sobie służących, non patiatur de-
trimentum, zwyż specyfikowanym wici. 
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imć panem Leguckim — maiorem i. k . 
mści, iako teraznieyszym dziedzicem dóbr 
maiętności, Lepiosy nazwanych, w wo
iewództwie Brzeskim sytuowanych, in 
foro regulari w prześwietnym konsysto-
rzu, iako o dobra duchowne intentowa-
łem akcyą. A tak medianie wiel. ichmć. 
pp. przyiaciół, przez nas z obu stron 
wziętych, compositione, tak się kpnten-
towałem: ponieważ poddani w. i . pana 
Leguckiego—maiora i . k. mści, z pomie-
nioney wsi Lepios, dobrowolnie z całą 
gromadą do iuramentu in evandendo za
bierali się na tym, iako nic wcale kla
sztornego gruntu, funduszami nadanego, 
kopcami у miedzami obwarowanego, so
bie nie przywłaszczyli , ani przyorali, za 
czym takową przez iurament ewazyą 
kontentuiąc się, ia Andrzey Bieniecki— 
opat Kobryński , pozwoliłem cum consen
su samegoż w. imć pana Leguckiego— 
maiora i . k. mści, aby ze wsi maiętności 
Lepios sześciu mużów, ad libitum mnie 
opata wyłączonych, in fundo klasztoru 
Lepiesowskiego, to iest, w cerkwi tegoż 
mieysca świętego na dniu dziesiątym 
mensis et anni praesentium, in praesen-
tia mnie opata lub pode mną zostaiących 
zakonników, rotą, dla siebie podaną, na 
tym, iako sami ad praesens w tey wsį 
żyiący, ani antecessorowie onych, to iest, 
dziadowie, pradziadowie, naymnieyszey 
cząstki gruntu klasztornego, funduszami 
nadanego у ograniczeniami opisanego, 
kopcami osypanego, nie przywłaszczyli у 
nikomu nie pozwolili, miedz starodawnych 
у kopców niepopsowali, iurament wyko
nali , a po wykonanym iuramencie, przy 
tych że gruntach poddani Lepiesowscy, 
ad praesens przez siebie у dotąd używa
nych у wyrobionych maią wiecznemi 
czasy zostawać, y ia Andrzey Bienicki— 
opat, cum succedaneis meis o to więeey 
turbować niemam у nie powinien będę у 

temi gruntami, które klasztor ad prae
sens ma, w używaniu kontentować się 
teneor. Intuitu zaś pięciu morgów na 
przysiędlenie klasztoru Lepiesowskiego, 
prawami у zapisami od fundatorów na
danych, ponieważ z wymiaru in praesen-
tia wielm. ichm. pp. przyiaciół, ab utra-
que parte użytych, zupełność onych nie 
pokazała się, za czym ia Legucki—ma-
ior i . k . mści, dziedzic teraznieyszy ma
iętności Lepios, kontentuiąc w Bogu 
wielebnych ichmść x x . Bazylianów tegoż 
klasztoru Lepiesowskiego, za niedostar
czenie wpięc iu morgach,, ab antiquo na
danych, do tegoż przysiedlenia morg móy 
własny przezemnie Leguckiego nabyty, 
Sykutyński nazwany, przy morgu klasz
tornym ob miedzę sytuowany, . przyłą
czam y ony napomieniony klasztor abe-
victione ab onere podatków miasta i . k . 
mści Kobrynia wiecznemi czasy daię, 
daruie, у zapisuię, w czym ia sam przez 
się у sukcessorowie moi żadney przesz
kody у interessowania się czynić nie 
mam у niepowinni będą. In super na 
dalsze pomnożenie chwały pana Boga , 
konformuiąc się ad sonantiam praw, za
pisów, od fundatorów pomienionemu 
klasztorowi uczynionych, ia Leguck i— 
maior i . k . mści w niwczym onych nie 
naruszaiąc, wolne łowienie ryb w rze
cze Muchawcu, w toniach у zatokach 
niewodowych, to iest toni cztery, na-
zywaiące się iedna Zacharówkę, druga 
na Wi rze , trzecia Rosochatkę, czwarta 
za Rowem przeciwko gruntu klasztorne
go, przytym wolne similiter łowienie 
ryb w stawku, tudzież wolne mliwo we 
młynku wiecznemi, a nieodzownemi cza
sy, pozwalam y ustępuię, żadney sobie 
у sukcessorom moim salwy o to yprae -
textu nie zachowuiąc. A d haec ia Legu
cki—maior, na restauracyą tegoż miey
sca świętego у fundowanie klasztoru, za 
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pretensye różne, przez kombinacyą przy-
iacielską, punktami umorzone у one re-
kompensuiąc, drzewa półczwarty kopy, 
tarczyc, gątów kop sto, у gontalów kop 
dwieście, ex nunc dać deklaruię у tym 
zapisem dotrzymać obowiązuię się. A ia 
Andrzey Bieniecki—opat Kobryński , post 
satisfactionem in toto pomienionemu za
pisowi, proceder zaczęty w konsystorzu 
Janowskim z wielmożnym imć panem 
Leguckim—maiorem i. k. : mści umarzam, 
kasuię, annihiluię y ony z akt elimino
wać pozwalam у tym wieczystym zapi
sem wielm. imć. pana Leguckiego y suk 
cessorów imci wiecznemi czasy kwituię, 
żadney o pretensye de super wyrażone 
sobie et succedaneis tegoż klasztoru sal
wy, praetextu y akcesso nie rezerwuiąc. 
Wzaiemnie у ia Legucki—maior i . k. 
mści, względem uroszczoney pretensyi 
niby o iakoweś sprzęty, zboża et id ge
nus złożone у do rąk oddane imć xdzu 
Połuwce , starszemu klasztoru Lepiesow-
skiego, tegoż w Bogu wielebnego imć 
xiedza Połuwkę у cały klasztor Lepie-
sowski, zpomienioney pretensyi wieczne
mi czasy sobie у sukcessorom moim ża
dney o to salwy nie zachowuiąc, kwitu -
i ę , co wszystko my obie strony, zwysz 
wyrażone, zyścić, у dotrzymać mamy у 
powinni będziemy, pod zaręką trzech 
tysięcy złotych polskich et sub paenis 
banitionum ac infamiae, wnaszaiąc ewik-
cyą ex. parte mnie Leguckiego na wszel
kie dobra leżące, ruchome summy pie
niężne ubique locorum będące. O którą 
zarękę у niedość uczynienie, albo w nay-
mnieyszym punkcie naruszenie tego na
szego wieczysto ugodliwego, oraz kwita-
cyinego zapisu, forum ubiquinarium w 
w. x . Li t do zapozwania, abscissis omni
bus diliationibus et beneficiis iuris, ad 
respondendum naznaczamy y na to ten 

nasz dobrowolny daiemy, wieczysto ugo-
dliwy, oraz kwitacyiny zapis, z podpisem 
rąk naszych у wielm. ichmościów pp. 
przyiaciół, z obu stron od nas za pie
czętarzów uproszonych. Pisań w Lepio-
sach roku tysiąc siedmset czterdziestego 
ósmego miesiąca Maia siódmego dnia. 
U tego zapisu wieczysto ugodliwego pod
pisy rąk, tak samych aktorów, iako też 
у ichmćw pp. pieczętarzów his exprimun-
tur verbis: xiadz Andrzey Bieniecki— 
archimandryta Kobryński , oficyał Brze
ski; mości pan Woyciech Legucki—ma
ior i . k.. mści. Ustnie у oczewisto pro
szony pieczętarz od osób wysz wyrażo
nych do tego zapisu wieczysto ugodliwe
go у kwitacyinego na rzecz w tym za
pisie wyrażoną, ad invicem sobie stro
nom de super exprymowanym danego, 
podług prawa podpisuię się: Dominik 
Antoni Wereszczaka — chorąży Nowo
gródka Siewierskiego m. p. Ustnie у 
oczewisto proszony od osób wyż wyra
żonych do tego zapisu wieczysto ugod
liwego, iako pieczętarz podług prawa 
podpisuię się: J a n Antoni Bęklewśki— 
starosta Pod. Ustnie proszony od osób 
wyż wyrażonych do tego zapisu, iako 
pieczętarz podpisuię się: Kasper Antoni 
Zaborowski—regent ziemski woiewodz
twa Brzeskiego. Ustnie у oczewisto pro
szony od wyż wyrażonych osób podług 
prawa podpisuię się: Rafał Massalski s. 
z. w. Ustnie у oczewisto proszony pie
czętarz od osób wyż wyrażonych do te
go zapisu intercyzyinego, oraz kwitacyi
nego, ad invicem danego, podług pra
wa podpisuię się: Stanisław Laskowski 
mp. Który to takowy zapis wieczysto 
ugodliwy, ad in ѵісеш" uczyniony, za 
oczewistym przez wyrażone osoby ze
znaniem, iest do xiąg magdeburskich K o 
bryńskich przyięty у wpisany. 



1748 г. 
Іізъ книги за 1664—1767 г. стр. 679. 

30. Жалоба настоятеля Лѳпесскаго монастыря Андрея Бѣнецкаго на маіора 
Войтѣха Легуцваго о захватахъ монастырской собственности. 

Настоятель Лепесовскаго монастыря заявля-
етъ, что всдѣдствіе постоянныхъ захватовъ мо: 
пастырской земли Войтѣхомъ Легущшмъ, онъ 
настоятель жаловался на Легуцкаго по этому 
поводу, боясь чтобы со временемъ эти земли не 
отошли отъ монастыря. Легуцкій, по совѣту 

своихъ знакомыхъ, вступилъ съ настоятелемъ въ 
извѣстную комбинацт'•, но такъ какъ до сихъ 
поръ ничего не исполнилъ, то настоятель и по-
даетъ настоящее заявленіе съ цѣлію вести про-
цессъ. 

Roku 1748, miesiąca Oktobra ósmego 
dnia. 

N a urzędzie i. k. mci magdeburyi K o 
bryńskiey, przede mną Piotrem Antonim 
Tadeuszem Kublyckym—lantwoytem K o -
bryńskym Horodeckym у pisarzem, Teo
dorem Filonowyczem—burmistrzem у całą 
ławicą, stanąwszy personaliter w ratuszu 
Kobryńskym w. imć xiadz Andrzey B i e -
niecky — opat Kobryńsky, officyał Brze -
sky, starszy Lepiesowsky, imieniem swoym 
у wszystkych zakonników, tak konwentu 
Kobryńskiego, iako у Lepiesowskiego, so-
lenniter. manifestuiąc się, protestował się 
przecywko w. imć panu Woyciechowy 
Leguckiemu—maiorowy i. k. mci, a dzie-
dzycowy dóbr Lepios у sukcessorom у 
następcom onego, tych dóbr posyduiących, 
o t o , iż w. imć pan Legucky, nabywszy 
tych dóbr Lepios nazwanych, w woie
wództwie Brzeskym sytuowanych, nie
znośne krzywdy, tak przez anteeessorów 
у posessorów Lepiesowskycli temu klaszto
rowi Lepiesowskiemu ustawycznie czy
niły у czynić nie przestaią, zaczym mo
dernus manifestans, zostawszy od zakonu 
świętego Bazylego wielkiego dożywotnym 
starszym Lepiesowsky m , a wydząc, że 
yigore funduszów, ab antique nada

nych , mało co partycypuie klasztor L e 
piesowsky, tylko imć pan Legucky pod-
garnął pod swoią posessyą у per vim 
wszystko odebrał, co w funduszu iest 
wyrażono, у o to wszystko pozwawszy 
do konsystorza Janowskiego process in 
ultimario grodu otrzymał у wszędzie v i -
gore processu onego klątewpublykowano, 
co wydząc, w. imć pan Legucky przez 
iaśnie wielmożnych ww. ichmcw panów 
przyiaciół perswaziią uprosył u moder-
nego manifestanta, że się zdał na kofti-
bynacią, lubo wiedział у wydział, że non 
in fundamento prawa duchownego, ale dla 
inportunii wielkiey, tantisper musiał na 
tę kombynacyą pozwolyć, sine consensu 
superiorów swoich, do tego klasztoru na
leżących, po którey kombinacyi nie tylko 
periurium się pokazało poddanych L e 
piesowskycli, ale у sam w. imć pan L e 
gucki —maior i. k. mci, we wszystkych 
punktach w tey kombynacyi opisanych, 
in pieno, satysfakcią nie uczynył у ow
szem contra venit. Zaczym wydząc w. 
imć xiadz opat у zakonu усу, pod nym 
mieszkaiące, aby przez to in posterum 
nie- miał detrymentum klasztor Lepiesow
sky, a przestrzegaiąc integritatem fundu
szów klasztoru Lepiesowskiego, solenniter 



et cum magno dolore de nullitate tey 
complanacyi, stosuiąc się do manyfestów, 
od całego zakonu ś. Bazylego wielkiego 
coram notario apostolico uczynionego, ma
nifestował się, kasuiąc, anihiluiąc y unie-
ważniaiąc w każdym subselium, poczy

taną tę kombynacyią у o zaczęty process 
z wielmożnym imć panem .Leguckym w 
konsystorzu Janowskym konkludować de-
klaruie. Który to takowy many fest iest 
przyięty у wpysany. 

1749 r. 
Нзъ книги за 1664—1769 г. стр. 8—9. 

31. Продажная запись на двухъ крестьянъ, данная отъ Непокойчйцкихъ 
Яхимовичамъ. 

Супруги Непокойчицкіе продаютъ на вѣчныя 
времена двухъ своихъ «выростковъъ крестьянъ 

N a urzędzie i . k. mści magdeburgii 
Kobryńskiey, przede mną Piotrem A n t . 
Tadeuszem Kublickim — lantwoytem K o 
bryńskim yHorodeckim, Prokopym Józe
fowiczem — burmistrzem у całą ławicą, 
stanąwszy personaliter w ratuszu Kobryń
skim w. iehmść państwo Józef у Ka ta 
rzyna z Protasewiczów Niepokoyczyccy— 
mostowniczowie woiewódstwa Brzeskie
go, małżonkowie, prawo wieczyste na 
dwóch chłopów Nowosadzkich w ichmw 
państwu Jachimowiczom wiecznością przy
znali у ku zapisaniu do x iąg magdebur
skich Kobryńskich w te słowa podali: 

J a Józef Sebestyanowicz Niepokoyczyc-
k i — mostowniczy woiewodztwa Brzeskie
go , względem małżeńskiego starszeństwa, 
y ia Ka ta rzyna z Protasewiczów Niepo-
koyczycka , ad prezens małżonkowie, ie-
dna za drugą osobę ręcząc, poczytaiąc 
у obowiązuiąc się pod wszystkie poniżey 
wyrażone punkta, paragrafy, klawzuli у 
obowiązki y peny prawne, oraz podlega-
iąc y onym, poddaiąc się czyniemy wia
domo у iawnie wyznawamy kożdemu, 

sa 200 Т Ы Н Ф О В Ъ Яхимовичаиъ. 

teraz у w przyszły czas będącego wieku 
ludziom, o tym wiedzieć potrzebuiącym, 
tym naszym dobrowolnym strictissime 
inscriptionis wieczysto przedażnym, a ni
gdy w potomne wiek i , tak przeze mnie, 
iako у sukcessorów naszych nieodzow
nym y nieporuszonym zapisem w . ichm 
państwu Jachimowiczom— stolnikom po
wiatu Mozyrskiego у sukcessorom ichmć 
danym na to, iż co ia Józe f Sebestya
nowicz Niepokoyczycki , wraz z żoną 
moią, małżonkowie—mostowniczowie wo
iewodztwa Brzeskiego, zpłaciwszy braci 
moich rodzonych z dóbr maiętności N o 
wosad nazwanych, w woiewództwie Brze
skim leżących, spadłych na nas po świę
tey pamięci nieboszczyku oycu y dobro-
dzieiu naszym iako aequali iure na toż 
et qualiter do równego działu należą
cych , tąż fortunę vigore scorsim uczy
nionego od ichmcw panów braci zrze
czenia, iako też iudicialiter et oficiose 
sporządzonych у danych, my od wszyst
kich ieneraliter kompetytorów y preten-
sorów wieczysto przedażnych praw У 
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kwitacyi, używszy wolności prawa sta
tutowego, które pozwala dobrami swemi, 
iako chcąc szafować, dać, zapisać, przę
dąc, darować, też Nowosady w ograni
czeniu swoim będące, cum omnibus ad-
tinentis et pertinentiis, ut fusius w pra
wie у inwentarzu wyraża się opisanemi, 
nic na siebie nie excypuiac, ani wyłą-
czaiąc, zgodziwszy się na dziedzictwo 
z wielmożnym ichmć panem Stanisławem 
Jachimowiczem— stolnikiem powiatu Mo-
zyrskiego, nikomu pierwszym, ani po-
ślednieyszym prawem niezawiedzionym, 
zbyłem, przedałem у ustąpiłem, excypu
iac tylko sobie z tychże wieczysto-prze-
dażnych Nowosad inwentarzów dwóch 
wyrostków na imię iednego Trochima 
Koz luka , a drugiego Hawri łka Marczuka, 
któremi ia aż do daty ninieyszey, iako 
własnemi poddanemi miałem moc у pra
wo, iako chcąc dysponować, dać, zapi
sać, przedać, a że ciż sami chłopcy ode
mnie zbiegli ad fundum tychże Nowosad, 
maiąc tam krewnych swoich, a ad prae
sens dziedzicznych dóbr w. ichmw pań
stwa Jachimowiczów, stolników powiatu 
Mozyrskiego, więc ciż ichmć państwo J a -
chimowiczowie rekrutuiąc substancią ży
cząc sobie propter aurem (?) poddanych 
у obóch dwóch chłopców z nimi zgodzić 
się uczyniliśmy, to my małżonkowie spoi
nie, zgodnie y iednostaynie, iżeśmy tych 
dwóch chłopców Trochima Koziuka у 
HawryłaMarczuka nikomu żadnym pierw
szym ani pośledmeyszym prawem nieza-
wiedzionych, zgodziwszy się, dobrowolnie 
za dwieście tynfów currenfis in regno mo
netae ustąpili, zbyli y na dziedzictwo wie
cznemi czasy przedali tymże w. ichmćm 
państwu Jachimowiczom— stolnikom po
wiatu Mozyrskiego, samym iehmem у 
sukcessorom ichmew, nie zachowuiąc so
bie do tychże chłopców, iako у do całey 
substancyi Nowosad żadney salwy, ani 

pretextu у sukcessorom naszym nie zosta-
wuiąc, których z aktorstwa у dziedzic
twa nadaiemy, my sami у sukcessorowie 
nasi ustępuiemy у zrzekamy s i ę , dać, 
darować, zamieniać y komu chcąc prze
dać, samym w. ichm państwa Jachimo
wiczom у sukcessorom ichmw pozwalia-
my, moc zupełną daiemy у sukcessoro
wie nasi bronić nie powinni będą, także 
omni modo z sukcessorami naszemi ewin-
kuiemy się y asekuruiemy od wszelkich 
pretensorów у turbatorów bronić у za
stępować w. ichmew państwa Jachimo
wiczów у sukcessorów ichmew. Czego 
wszystkiego perpetue dotrzymać submit-
tuiemy się у sukcessorowie nasi powin
ni będą, pod troiakiemi zarękami у pod 
punktem banicii doczesney у wieczney у 
infamii; pod którą zarękę oraz у ewik-
cyą w niezastępowaniu od turbatorów у 
pretensorów wszelkie dobra nasze, sum
my pieniężne, ubique locorum będące, 
teraz у w przyszły czas okazuiąc się, 
oneruiemy y poddaiemy, tudzież w naru
szeniu tego wieczystego zapisu do zapo-
zwania nas у sukcessorów naszych forum 
ubiquinarium naznaczamy у moc zupeł
ną daiemy, tak samym ichmem państwu J a 
chimowiczom, iako у sukcessorom ichmw. 
Y na tośmy dali ten dobrowolny wieczy
sty zapis z podpisami rąk naszych у za
pisami rąk ichmościów panów pieczęta
rzów, ustnie у oczewisto od nas upro
szonych. Datum w Nowosadach, roku 
tysiąc siedmsetnego czterdziestego dzie
wiątego, miesiąca Apry l a siedmnastego 
dnia. U tego prawa wieczystego podpi
sy ichmew państwa aktorów temi słowy: 
Józef Niepokoyczycki; Katarzyna Niepo-
koyczycka. Podpisy ichmw panów pie
czętarzów temi słowy: ustnie у oczewi
sto uproszony pieczętarz od ichmw pań
stwa Józefa у Katarzyny Niepokoyczyc-
kich, małżonków —mostowniczych woie-
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wództwa Brzeskiego, do tego wieczyste
go zapisu na rzecz w nim wyrażoną da
nego w. ichmościom państwu Jachimowi-
czóm — stolnikom powiatu Mozyrskiego, 
podług prawa podpisuię.się: Emanuel L e w : 

kowicz; ustnie у oczewisto proszony pie

czętarz, do tego zapisu zwyż mianowa
nego podpisuię się—Stefanowski. Które 
to takowe prawo przyznane, iest do xiąg 
magdeburskich Kobryńskich przyięte у 
zapisane. Pisań ut supra. 

1749 г. 
Изъ книге за 1749—1750 г., стр. 54—56. 

32. . Закладная запись Апполинарія Янушкевича, выданная Антопольскому 
базиліанскому монастырю на имѣніе Корсунь. 

Аполннарій Янушкевичъ взялъ у базиліан-
скаго монастыря 10,000 злотыхъ подъ залогъ 
своего ииѣнія Корсуня на одинъ годъ; вслѣдствіе 
чего и выдаетъ настоящую запись съ обязатель-

ствомъ, въ случаѣ нарушенія оной, подвергнуть
ся штрафу въ 10,000 злотыхъ, баниціи и без-
честію. 

N a urzędzie i . k. mości magdeburgiį 
Kobryńskiey, przede mną Piotrem A n 
tonim Tadeuszem Kubl ickym— lantwoy-
tem Kobryńskim y Horodeckym у pi
sarzem', Prokopem Józefo wy czem— bur
mistrzem у całą ławicą miasta i . k . mci 
Kobrynia, comparens personaliter w ra
tuszu Kobryńskym imci pan Apolinary 
Januszkewycz—skarbnikowycz woiewodz
twa Brzeskiego, prawo zastawne na ma
ietność Korsunie , w summie dziesięciu 
tysięcy złotych polskich w Bogu przewie
lebnemu imć xiedzu Ignacemu Ulyńskie-
mu.— starszemu klasztoru Antopolskiego 
у wszystkym ww. ichcm x ięży bazylia-, 
nom tegoż klasztoru dany у służący, ocze
wisto przyznał у ku zapisaniu do xiąg 
.magdeburskych Kobryńskych w te słowa 
podał: 

JaApol ina r Merło Januszkewicz—skarb
nikowycz woiewodztwa Brzeskiego, pod 
wszystkie wadyia, l igamenta, niżey ex -
primowane, samego siebie у dobra moie 

liberę ac sponte poddaiąc, iawno czynię 
у wyznawani sam na siebie tym moym 
dobrowolnym, w żadnym punkcie у pa
ragrafie nieporuszonym zapisem, w Bogu 
przewielebnemu imć xiedzu IgnacemuUlin-
skiemu—-starszemu у wszystkim w Bogu 
wielebnym ichcm xięży bazylianów k la 
sztoru Antopolskiego, zakonu ś. Bazylego 
wielkiego danym na to , iż co ia będąc 
pilnie potrzebny summy pieniędzy dzie
sięciu tysięcy złotych polskych, tedy ta
kową summę u imć xiedza Ignacego U l i ń -
skiego у wszystkich ichcw xięży bazylia
nów Antopolskich wziąłem у pożyczyłem 
у spełna, a nie po części odebrałem, go
to we y. rękodayney, a n i e z żadnego kon
traktu urosłey summy, in specie te dzie
sięć tysięcy złotych polskych, która przed-
tym na dobra Korsunie przez ichcw pa
nów Zalenskych—chorążych Litewskych 
у zeszłego w Bogu brata mego imć pana 
Bazylego Januszkiewicza była zaciągnio-
na idque czerwonymi złotyma trzysta 



pięćdziesiąt у pięć, rachuiąc kóżdy czer
wony złoty po złotych polskych ośmna-
s tu , residuum zaś białą srebrną, nieb ra
ko waną talarową у tynfową monetą, ra
chuiąc talar bity po złotych ośm, a tynf 
po złotemu, groszy ośm; w którey to 
summie dziesięciu tysięcy złotych pol
skych maietność moią, nazwaną Kor
sunie, w woiewództwie Brzeskym leżą
cą, wolno, swobodno, żadnemi długami, 
ani przewodami prawnemi nie onerowa-
n ą , mianowicie sam dwor Korsunsky, 
z budynkami mieszkainemi, gumienne-
mi у wszelkym budowaniem, w tym dwo
rze będącym, z gruntamy, ogrodamy, 
sianożęciamy, z poddanemy, do tey ma
iętności należącemi, ich domami, dzieć
mi, gruntamy, robociznamy, czynszamy 
у wszelką powinnością, w ynwentarzu 
opisaną, z boramy, zaroślamy, sadzaw-
kamy, z wolnym ryb łowieniem у w la
sach zwierza у ptastwa biciem, cum om
nibus pertinentiis, nullis exceptis ас ех-
cipiendis, na mnie samego у sukcesso
rów moich, lecz ze wszystkiemy pożyt-
kamy do tey maiętności należącemy, w 
moc, w dzierżenie y spokoyne używa
nie, urzędownie przez ienerała i. k. mci 
woiewodztwa Brzeskiego na rok ieden 
do świętego J a n a Krzcic ie la , święta rzym
skiego, to iest, do dnia dwudziestego 
czwartego Juni i w roku , da Bóg przy
szłym, tysiącznym siedmsetnym pięćdzie
siątym, według nowego kalendarza przy-
padaiącego, w realną posessyą przewie
lebnemu imć xiedzu Ignacemu Ulyńskie-
my—starszemu, у wszystkym wielebnym 
ichcm x ięży bazylianom klasztoru Anto
polskiego, zakonu św. Bazylego wiel
kiego, podałem у intromiłowałem. W o l 
ni tedy у mocni ichmć xięża bazylianie 
Antopolscy tą wyż wyrażoną maiętno-
ścią Korsuniamy, iako swoią własnością 
rządzyć, szafować у dysponować, pożyt

ków wszelkych wynaydować, aż do od
dania у spełna sobie wyliczenia dziesię
ciu tysięcy złotych polskich monetą w y ż 
wyrażoną, bez żadney ode mnie samego 
у sukcessorów moich przeszkody, pod 
zaręką takoweyże summy dziesięciu ty
sięcy złotych polskich, tudzież pod pun
ktem banicyi doczesney у wieczney у 
infamii, wnosząc ewikcyą super haeredi-
tatem tychże samych dóbr Korsun ie , o 
którą zarękę у ewikcyą in casu naru
szenia, by w naymnieyszym punkcie, te
go moiego dobrowolnego zastawnego za
pisu, daię moc у pozwalam w Bogu prze
wielebnemu imć xiedzu ignacemu Ul iń -
skiemu — starszemu у wszystkim ichcm 
xięży bazylianom klasztoru Antopolskie
go, zakonu ś. Bazylego wielkiego, mnie 
samego у sukcessorów moich do wszel
kiego sądu, prawa у urzędu ziemskiego, 
grodzkiego, trybunału głównego wielkie
go xiestwa Litewskiego, i . k. mci zadwor-
nego asessorskiego, a czasu interegnum 
у kapturowego, w który chcąc termin, 
woiewodztwo у powiat zapozwać; gdzie 
ia będąc zapozwany abscisis omnibus di-
lationibus beneficiisque iuris, nie biorąc 
na munimenta, obmowy, na chorobie lub 
na większości spraw, stanąć у uspra
wiedliwić się mam у sukcessorowie moi 
powinny będą. Sąd też у urząd wszelki, 
tak w staniu, iako у w niestaniu moim 
do prawa, wolen y mocen będzie, wey-
rzawszy w ten móy zastawny zapis, za
ręką wyż mianowaną wskazać mnie na 
trzy lucra wydać у mocną a nieodwłocz-
ną odprawę na dobrach moich, Korsunie 
mianowanych, uczynić, a ia sądu o zły 
wskaż , a stronę o zły przewód prawa 
nigdzie pozywać у turbować niemam, pod 
tą wyrażoną zaręką, po któreyby у nie
raz zapłaceniu, przecie ten móy dobro
wolny zastawny zapis in pieno robore 
ct valore do dość onemu we wszystkim 
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uczynienia zostawać m a , y na tom ony 
podpisem ręki moiey własney у podpi
sami rąk ichmcw panów pieczętarzów, 
ustnie у oczewisto uproszonych, korro-
buiąc, w Bogu przewielebnemu imć xdzu 
IgnacemuUiińskiemu—starszemu у wszy
stkim wielebnym ichcm x ięży bazylianom 
klasztoru Antopolskiego, zakonu świę
tego Bazylego wielkiego, oddałem w Kor - ! 
suniach, roku tysiąc siedmset czterdzie 
stego dziewiątego, mca J u l y piątego \ 
dnia. 

U tego prawa zastawnego podpis akto
ra temi s ł owy : Apolinar Merło Janusz-
kiewicz — skarbnikowicz woiewodztwa 
Brzesk iego ; podpisy ichmc panów pie
czętarzów temi s łowy: ostnie у oczewi
sto proszony pieczętarz od imć pana A p o 
linara Januszkiewicza — skarbnikowicza 
woiewodztwa Brzeskiego, do tego prawa 
zastawnego w Bogu przewielebnemu imć 
xiedzu Ignacemu Ulińskiemu — starszemu 
у wszystkim ichcm xiezy bazylianom 
klasztoru Antopolskiego, zakonu święte
go Bazylego wielkiego, na maietność Kor
sunie, w woiewodtwie Brzeskim leżące, 
w summie dziesięciu tysięcy złotych pol

skich, na rok ieden, od roku terazniey-
szego tysiąc siedmsetnego czterdziestego 
dziewiątego do roku tysiąc siedmsetnego 
pięćdziesiątego, do dnia świętego J a n a 
Krzciciela święta rzymskiego, dnia dwu
dziestego czwartego miesiąca Jun i i—po
dług prawa podpisuię się: Ludwik Tade
usz Kościuszko— miecznik woiewodztwa 
Brzeskiego; ustnie у oczewisto proszony 
pieczętarz od imć pana Apoll inara J a 
nuszkiewicza do tego prawa zastawnego 
na rzecz we sredzinie wyrażoną, danego 
w Bogu przewielebnemu imć xiedzu Igna
cemu Ulińskiemu — starszemu klasztoru 
Antopolskiego у wszystkim xiężom A n 
topolskiego klasztoru służącego , podług 
prawa podpisuię s ię : Franciszek A l e x a n 
der z Konopnicy Grabowski-— oboźny wo
iewodztwa Brzeskiego; ustnie у oczewi
sto proszony pieczętarz od osoby wyż 
wyrażoney do tego prawa zastawnego, 
podług prawa podpisuię s i ę : Kasper K o 
ściuszko — cześhikowicz woiewodztwa 
Brzeskiego. Które to takowe prawo za
stawne iest przyznane у do xiąd mag
deburskich Kobryńskich przyięte у wpi
sane. ; 

1749 r. 
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33. Заявдѳніе разныхъ обывателей противъ Кобрннскаго архимандрита и про
тивъ маршалка Орѣшка о эахватѣ эѳмли. 

Дворяне, поименованные въ этомъ доку
м е н т , жалуются на Кобрннскаго архимандрита 
Бенецкаго и Пинекаго маршалка Орѣшко по 
сдѣдуюущѳму случаю: у дворянъ съ монастыремъ 
были спорные земли; дѣдо это разсиатрпвалъ 
на мѣстѣ Брацлавскій подкоморій, за тѣмъ оно 

перешло въ Литовскій трибуналъ. Трибунал* 
поручилъ окончить оное маршадку Орѣшку; 
Орѣшко явился на мѣсто спора, но не окончив
ши дѣла и не назначивши срока для его окон-
чанія, уѣхалъ, чѣиъ ввелъ дворянъ въ убытке. 

R o k u Pańskiego tysiąc siedsetnego czter
dziestego dziewiątego, miesiąca Octobra 
dwudziestego ósmego dnia. 

N a urzędzie i . k. mci magdeburgii K o 
bryńskiey, przede mną Antonim Piotrem 
Kubl ickim — lantwoytem Kobryńskim у 
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Horodeckim, Prokopym: Józefowiczem — 
burmistrzem у cala ł aw icą , w ratuszu 
sądownie zasiadaiącemi, comparentes per-
sonaliter ichmć panowie Kazimierz Gru
dziński, Franciszek Horain, Konstanty у 
Jakób Stachowscy, Karol Kazimierz у 
Alexander Łazowscy у inni ichmć dóbr S 
Nowosiółek posessores у dziedzice, tu- J 
dzież ichmć panowie Jakub , Michała P a - ! 
weł у Theodor Chodyniccy Kulmowiccy, 
Józef y Adam Wasiewscy, Benedykt у 
Stefan Puchalscy, Bogusław Sławko, K a 
zimierz Bosiacki, Bazyl i Załuszczyński у 
inni ichmć dóbr Chodynicz у Liszakow-
szczyzny posessores у dziedzice, Domi
nik у Piotr Chodyniccy, Franciszek W o -
ro szy ło , dóbr Neskroczych toż posesso
res у dziedzice, w woiewództwie Brze
skim l eżących , solenniter manifestuiąc 
się protestowali się przeciwko wielmoż
nemu ichmci panu Michałowi Stanisławo
wi Oreszkowi—marszałkowi powiatu Piń
skiego , tudzież imci xiedzu Andrzeiowi 
Bienieckiemu—archimandrycie у wszyst
kim wielebnym w Bogu ichcm x ięży 
divi Basil i magni klasztoru Kobryńskie
go, in uno consilio et condictamine z so
bą zostającym , mieniąc o t o : yż co po 
zaszłym dekrecie oczywistym sądów pod-
komorskich Bracławskich, między żału-
iącemi' dellatorami, a ichmciami xięży 
archimandrytą у wszystkiemi x ięży ba
zylianami Kobryńskiemi, także z imcią 
panem Janem — podstolim Rzeczyckim, 
ciż ichmć xięża archimandryt у bazy
lianie Kobryńscy znaki у kopce granicz
n e , przez wielm. imci pana Antoniego 
Dusiatskiego Rudominę— podkomorzego 
Bracławskiego, starostę Lubeckiego, de
kretem trybunalnym wielkiego xiestwa 
Li tewskiego, koła compositi iuditii, ad 
id negotium desygnowanego, poczynione, 
porozrzucawszy, gwałt, wiolencye у ex-
pulsye z gruntów, łąk у lasów do dóbr 

Nowosiółek у Chodynicz ab aevo nale
żących у dekretem sądów podkomorskich 
Brasławskich dellatoribus adiudikowa-
nych, uczynili , iako fusius zaszły a par
te dellatorum proceder rem w sobie ob-
loquitur; o co gdy się agitowała sprawa • 
po zasżłey apellacyi a parte ichmew x ię -
ży archimandryty у oyców bazylianów 
Kobryńskich w trybunale Litewskim wiel
kiego xiestwa Litewskiego, tedy tenże 
sąd trybunału głównego wielkiego xie
stwa Litewskiego inductią do uroczyszcz 
Pierohi , Zupełney, Podwersza, Zublisz-
czu , Liszczywla, L i syc , Sieniatycz, Steb-
noi, Dydnia , Breezowa, pol Uka łk i , N i -
za у innych , w dekrecie wyrażonych, 
uznał , a oraz grunta supra wyrażone 
per iuridicam traditionem dellatoribus 
obeymować pozwolił, w samey zaś spra
wie pro finali disiudicatione totius ne-
gotii у do approbaty, czyl i też do rae-
lioraciey dekretu sądów podkomorskich 
Bracławskich przed sąd wielm. imci pa
na Oreszki—marszałka powiatu Pińskie
go, naznaczywszy dwóch i chmćwpanów 
komissarzów odesłał, vigore którego de
kretu wielm. imć pan Michał S łanyk Bu
czyński—oboźny у sędzia grodzki woie
wodztwa Brzeskiego, ad fundum dóbr 
Nowosiółek у Chodynicz ziechawszy, 
grunta uroczyszczami, w dekrecie try
bunału głównego wielkiego xiestwa L i 
tewskiego у w liście podawczym wyra
żone, per reinductionom dellatoribus po
dał postque per acta imć xiądz archi
mandrytą у wszyscy bycowie bazylianie 
Kobryńscy, iterite expulsi z gruntu у 
teraznieyszych uroczyszczach u K a l k i у 
Stebney-sytuowanych, uczynili. Tandem 
wiel. imć pan Oreszko — marszałek po
wiatu Pińskiego, vigore wydanych od 
siebie solita praxi iuris obwieszczeń у 
odroczeń do miasta i . k. mci Kobrynia, 
in termino w odroczeniach expresse et 
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in fundo differeutiarum iurisdictią, ufun
dowawszy у sądy swoie obwołać ka
zawszy, ex loco competenti iurisdictią 
sądów swoich marszałkowskich у ko-
missarskich do miasta Kobryn ia , ve-
tante lege, przeniósł, gdzie po kontro-
wersyach in accessorio a parte dellató-
rów o kontrawencyą w nieoddaniu so-
lucyey, iako też o reinductią do grun
tów uroczyszczami, u K a ł k i y Stebney 
nazwanych , sytuowanego, przez list 
wielm. imci pana sędziego grodzkiego 
Brzeskiego delatoribus podanego у o sum
mę, dekretem óczewistym trybunału wiel
kiego xiestwa Litewskiego, za kondem-
naty grodzkie Brzeskie, na ichmć xięży 
archimandrycie у bazylianach Kobryń
skich adiudykowane, feruiąc, z wielmo-
żnemi ichmościami pany komissarzami 
decyzyą, reinductią у kontrawencyą pre
tendowane, a parte dellatorów ad prin-
cipale iudicatum suum suspendowawszy, 
oraz omnimodam securitatem ab utrinque 
gruntów, łąk у lasów in possesso proce-
dentium będących, obwarowawszy, sądy 
swoie marszałkowskie y komissarskie do 
dnia dwudziestego siódmego Octobris za-
l imitował, na który termin, znać in con-
dicto ws ta iąc , wielmożny imćpan mar
szałek powiatu Pińskiego z w Bogu prze
wielebnym у xiedzem Bienieckim — ar-
chimandrytą у x iężą bazylianami tegoż 
klasztoru, ad fundum po zaszłych wielu 
deklaracyach swoich nie ziechał , a do 
dalszego terminu sądów swoich nie od
roczył , przez co summum detrimentum 
dellatoribus uczyniwszy, do szkód znacz
nych у expens przywiódł. O co żałuią-

ce dellatores, chcąc iure agere/, ante 
omnia do uznania reindukcyi do grun
tów у sianożęci w uroczyszczach Ka łce 
у Stebney, także całego Zarzecza , in 
circuitu uroczyszcza Berezowa zostaią-
cych , у do przysądzenia noviter grun
tów, łąk у lasów, począwszy od młyn
ku Nowosieleckiego, przy ścienie L a ć h -
czyckiey, aż do Lisic ciągnących się, 
vigore expressy rewizyi , przez Dmitra 
Sapiehę czynioney, do approbatv dekre
tów sądów podkomorskich, hac in causa 
ferowanego, in simul z listem podawczym 
wielm. imć pana sędziego grodzkiego wo
iewodztwa Brzesk iego , vigore których 
do obwarowania omnimodam securitatem 
gruntów, łąk, lasów, a praecipue w uro
czyszczach Pierosie, Podwerszu, Zublisz-
czach, Sieniatyczach, Stebney, Dydyniu , 
L iszczywlu , Lis icach , Berezowie, na Z a 
rzeczu, u K a ł k i , Nizu, Izbiszczach, Czer-
niszczu, Repiechowce, Kul ikowce у in
nych, ab aevo do dóbr Nowosiółek, C h o 
dynicz , Liszakowszczyzny, Nestorowych 
łoz у Jahołek у Tyzawy należących, nie-
mniey też do przysądzenia summy y so-
witości, oney, tak dekretem podkomorskim 
Bracławskim przysądzonych, iako też 
nowo erogowany przez żałuiących della
torów, у o to wszystko, co czasu prawa 
przez kontrowersyą ichmw panów patro
nów dowiedziono będzie, salva też żało
by melioratione, reservata wyż wyrażeni 
dellatores iterum iterumque manifestowali 
się, у takowy swóy manifest ad acta i . 
k. mci magdeburgii Kobryńskiey podali. 
Który iest przyięty у wpisany. 
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Настоятель Кобрпнскаго монастыря Бѣнецкій, 
жалуется на поименнованныхъ въ этомъ актѣ 
шляхтичей, что они уничтожили пограничный 
знакъ и на половину снесли копецъ, разграни-
чивавшій монастырскія земли отъ шляхетскпхъ 

съ цѣлыо завладѣнія монастырской землей, не 
смотря на то, что копецъ этотъ былъ подтвѳрж 
денъ коммиссарами п посвѣдѣтельствованъ 22-ю 
свѣдѣтелями. 

Roku tysiąc siedmset piędziesiątego mie
siąca Maia wtorego dnia. 

N a urzędzie i. k. mści magdeburskim 
Kobryńskim, przede mną Piotrem Anto
nim Tadeuszem Kublickim—lantwoytem 
Kobryńskim Horodeckim у pisarzem B a -
zylem Onufryiewiczem — burmistrzem у 
całą ławicą miasta i . k. mści Kobrynia 
comparendo personaliter w ratussu K o 
bryńskim w. imć xdz Andrzey Bieniecki— 
opat Kobryński у oficyał Brzeski, nomi
ne suo et totius conventus Cobrinensis, 
żałował y soleniter manifestuiąc się pro
testował się na ichmośw pp. Bogusława 
у Józefa Sławków, Zarembę Ostrowskie
go grodzkiego у innych in uno consilio 
et condictamine z obżałowanemi ich pp. 
szlachtą Chodynickiemi у Nowosieleckie-
mi zostaiących, o to, iż co obżałowani 
postponendo prawa duchowne у świeckie, 
de securitate bonorum opisane, nie kon-
tentuiąc się różnemi wiolencyami w grun
tach ab antiquo przysiągłych chłopskich, 
do archimandryi Kobryńskiey należących 
które ustawicznie się dzieią, lecz pejora 
peius cumulando, kiedy czyniąc in con-
dicto z • obżałowanemi ich mość panami 
szlachtą Nowosielską y Chodynicką, czy-
haiącemi na zgubę у ruinę archimandryi 

Kobryńskiey, krzyż z . dawna stoiący na 
kopcu Humenowka nazwanym, dla pa
mięci у duktu granicy gruntów archiman
dryi Kobryńskiey, który kopiec nietylko 
dekretem kommissarskim approbowany, 
ale też у dwunastu ludzi zaprzysiężony 
został, tandem ciż obżałowani ichmć stu
dio ich mość pp. szlachty Nowosieleckich 
y Chodynickich, chcąc aby in posterum 
żadnego vestigium granicy gruntów ar-
chimandrytskich nie zostawić, takowy 
krzyż wyrąbawszy wyrzucili , iednak pro 
vestigio pień od tego krzyża został się, 
na ostatek у kopca połowę rozorali, szcze-
gulnie chcąc, aby łatwiey do reszty za
brania gruntów archimandryi Kobryńskiey 
przyść było. Z a czym żałuiący dellator, 
praevidendo indemnitati suae, aby przez 
to iakowego detrimentum archimandrya 
Kobryńska nie ponosiła, a chcąc z obża
łowanemi ichmcmi o takowe bezprawia 
summario ac abbreviato processu iuris iu-
re agere, ante omnia do pokarania pae-
nami prawnemi za wyrąbanie krzyża у 
kopca rozoranie, denique za violencye, 
że się ważyli na zaprzysiężony kopiec 
nasteinpować у onego kopca ad refusio-
nem damnorum litisque expensorum у о 
to wszystko, quod iuris et praetensionis 
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Изъ квнгя за 1676—1708 годы, стр. 734—735. 

34. Жалоба настоятеля Кобрннскаго монастыря Андрея Бѣлецваго на шлях
тичей Осипа Славку, Зарембу и др. о разореніи граничнаго копца. 
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bydź może у co czasu prawa deducetur, 
salva melioratione tey żałoby. 

Po którym zaniesionym manifeście Hre 
hory Baranowski — ienerał i . k. mości 
woiewodztwa Brzeskiego, będąc użytym 
z stroną szlachty ichmśw pp. Francisz
kiem Starowolskim у Pawłem Andronow-
skim dla uczynienia wizyi wyrąbanego 
krzyża y rozoranego kopca przez ichmo-
ściów pp. Sławków, Zarębę— grodzkiego 
Ostrowskiego ex condicto ichmościów 
pp. szlachty Nowosieleckich y Chodynic-
kich у innych oczewisto zeznał: 

J a ienerał i. k. mści woiewodztwa Brze
skiego zeznawam tym moim relacyinym 
czynioney wizyi kwitem: iż w roku te
raznieyszym tysiąc siedmsetnym piędzie-
siątym miesiąca Maia wtorego dnia z tym 

iż ichmć pp. szlachtą de super wyrażoną 
ziechawszy do kopca, Humenowka na-, 
zwanego, widzieliśmy krzyż wyrąbany, 
tylko pień, gdzie był krzyż zostawiony, 
у kopiec rozorany przez połowę у kie
dyśmy pytali, przez kogoby się to stało, 
tedy uczynili nam relacyą, że przez ich
mościów pp. Sławków, Zarembę—grodz
kiego Ostrowskiego у innych studio ich 
mościów pp. szlachty Nowosieleckich, Cho-
dyńskich у innych. Z a czym po uczynio-
ney takowey wizyi żałuiący dellator ta
kowy krzyż лѵ magdeburgii Kobryńskiey 
prezentował, po którey prezencii dał tę 
swoią solenną manifestacyą, in simul cum 
visione, do xiąg magdeburskich zapisać. 
Co iest zapisano. 

1762 r. 
Изъ книги за 1750—1760 г. стр. 852. 

35. Жадоба прокуратора Кобрннскаго монастыря Ѳомы Радкевнча на Антонія 
Волынскаго, о причиненіи монастырю разныхъ убытковъ. 

Прокураторъ Кобрннскаго монастыря Ѳома 
Радкевичъ жалуется на коммиссара имѣній кн. 
Огинскаго, что онъ подъ видомъ интересовъ 
своего вдадѣльца, для собственной надобности 
забираетъ у евреевъ и крестьянъ подводы и пе-

ревозитъ на нихъ свои собственные же предме
ты; что перевозя однажды клади, онъ остано
вился на монастырской землѣ и потравилъ луга 

i и ноля; въ это же время произносить разяыя 
I угрозы противъ прокуратора и монастыря. 

R oku 1753, miesiąca Maia 21 dnia. 
Comparendo personaliter w Bogu prze

wielebny imć xiadz Tomasz Radkiewicz— 
zakonnik świętego Bazylego wielkiego 
opactwa Kobryńskiego prokurator, nomi
ne w. imci xdza Andrzeia z Bicniedzic 
Bienieckiego— opata Kobryńskiego et to-
tius conventus Kobrynensis, solennitcr 
manifestuiąc protestował się na i . w. 
imści pana Michała Ogińskiego—pisarza 

polnego wielkiego x twa Litewskiego, sta
rosty Pińskiego, <|va pana, a naybardziey 
przeciwko wielm. imci pana N . N . kom-
missarza dóbr iaśnie wielm. imci mieniąc 
o to, iż wielmożny N . kommissarz nie 
postokrotne razy biorąc w protekcyę swo
ią u żydów różnych wozy у pędząc one 
do przednnia niby samego i . w. imci pa
na Ogińskiego — pisarza wielkiego xtwa 
Litewskiego, niby z starostwa Pińskiego, 
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in praedam skarbu rzeczy-pospofitey, a 
naybardziey postpositione wyż wyrażo
nych dellatorów, nie tylko myta nie od
dawał, ale w roku teraznieyszym 1753, 
miesiąca Maia 7 dnia, subordynowawszy 
ludzi , lepiey po imieniu у przezwisku 
imci wiadomych, żydówkę arendarkę kar
czmy na Piaskach, delatorów będące у 
ludzi modernych aktorów zbił, ztłuk у 
porozpędzał, nawiększy kontempt wołów 
więcey sta na grunt klasztoru opactwa 

różnemi przechwałkami na. zdrowie у 
życie tak duchownych osób, iako y aren-
darza pozuchwalił się. O co to wszyst
ko żałuiące delatores, providendo secu
ritatem fortun duchownych, zdrowia, ży
cia swego, tudzież у czeladzi у podda
nych у żydów arendarzów у chcąc z ob
żałowanym imci in qvovis foro jure pro
sequi, ante omnia do obwarowania om
nimodam securitatem pomienionych dóbr 
у karczem, zdrowia у życia ab impeti-

Kobryńskiego zapędziwszy, nim odbył I tione et violentia obżałowanych, ad re-
komorę у myto w Kobryniu, przez c a ły , fusionem et restitutionem za tak wiele 
dzień у noc sianożęci у zboże różne po- į wołów pędząc, pod protekcyą swoią my-
spasywał у podratował. Co widząc ino- ; ta nieoddania, za spaszenie łąk у różne-
dernus manifestans takową ruinę klasz- į go zboża, ad minimum na złotych pięć-
toru swego, woła waloru talerów bitych I set szkody poczynioney, do nagrodzenia 
trzy, na swoim gruncie zagrabił, у k ie - ' у zapłacenia ludziom pobitym, bólów у 
dy żyd tenże z Pińska iadąc przy wo- ran, ad statuitionern et comparitionem 
łach swoich chciał uspokoić za myto. przybranych sobie ludzi, praeciso tego 
spasienie sianożęci, ludzie subordynowa- j żyda, który był przy wołach, lepiey po 
ne od wyż wyrażonego imci pana kom- i imieniu у przezwisku wmości wiadome

go, do pokarania paenami prawnemi za 
violentią y invvazyą na klasztor opactwa 

missarza onemu tego zabronili, a co więk
sza do takowey odwagi tenże de super 
wspomniony imć pan kommisarz przy- Į Kobryńskiego (et distinctim) za dynama 
szedł, że nie tylko przed godnemi ludź
mi wielm. imci xdza opata szkalował, 
dyflamował, ale naszedłszy sam na kla
sztor opactwa Kobryńskiego, kiedy w. 
imć xdz opat tego wołu oddawał, łaiał , 
beształ y haec formalia powiedział: że 
choć sobie w garło wbiy tego woła у 

cyą osób duchownych et ausu criminali, 
z orawa duchownego hac in causa ścia-
gaiącemi się у o to wszystko, co czasu 
prawa у produktu przez kontrowersyą 
imść-pp. patronów fusius deducetur, sal
va melioratione tey żałoby, in aviendp 
vel minuendo. 
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1754 г. 

Нзъ книги за 1766—1799 г., стр. 278—279. 

36. Продажная запись Кобринскихъ мѣщанъ, данная женѣ священника 
свято-Никольской церкви Александра Павловича на два морга земли. 

Кобринскіе иѣщане — братчики свято-Нпколь-
скаго братства, усматривая, что землею, завѣ-
щанною Ля бахомъ. церкви, пользуются свящеи-

Аппо 1754, miesiąca Juni i 24 dnia. 
N a urzędzie i. k . mości magdeburgii 

Kobryńskiey, przede mną Piotrem Ant . 
Tadeuszem Kublickim— lantwoytem K o 
bryńskim, Horodeckim у pisarzem, A l e -
xandrem Małeckim—burmistrzem у całą 
ławicą, stanowszy personaliter w ratu
szu Kobryńskim sławetny Stefan K o z a 
kiewicz brat starszy, Chwedor J akusz , 
An ton Jakubowicz — klucznicy у całe 
bractwo śgo Mikoła ia , prawo wieczyste 
na dwa morgi gruntu za ulicą Ostromęc-
ką Labachowską wielebne у Anastazy i z 
OlexiewiczowAlexandrowey Pawłowiczo-
wey wiecznością przyznali у k u zapisa
niu do xiąg magdeburskich Kobryńskieh, 
w te słowa podali: * • 

M y Stefan Kozakiewicz— brat starszy, 
Chwedor Jakusz— klucznik у całe brac
two ś. Mikołaia należące, spoinie, zgo
dnie y iednostaynie czyniemy iawno, wia
domo у wyznawamy sami na siebie każ
demu, komu o tym teraz у w czas przy
szły wiedzieć będzie należało, tym na
szym dobrowolnym, wieczysto-przedaż-
nym prawem zapisem: iż my bractwo 
świętego Mikołaia , maiąc grunt mieyski, 
po w Bogu zeszłym Labachu— mieszcza
ninie Kobryńskim legowany na x ięgę , 
to iest, na prazdnik do teyże cerkwi ś. 
Mikolskiey, a że od niemałego czasu w 

ники, продали оную (2 морга) за 100 злот. свя
щеннику Павловичу, въ чемъ и выдаютъ женѣ 

j его настоящую продажную запись. 

Bogu zeszły plebani teyże cerkwi, ode
brawszy w swoią possesyią morgów dwa 
za ulicą Ostromęcką, a nie czyniąc za-
dosyć woli testamentowey, zaczym my 
widząc takową krzywdę świątnicy pań-
skiey, a nie maiąc inszego sposobu na 
aparamenta, których iuż nie stawało, zgo
dziwszy się za zgodą całego bractwa ta
kowy grunt morgów dwa otaxowalismy 
za summę złotych polskich sto, chcąc 
one sprzedawszy aparat sporządzić, wi
dząc w Bogu zeszły xiadz Alexander 
Pawłowicz — pleban cerkwi śto Mikol
skiey takowy nasz umysł, z nami całym 
bractwem zgodziwszy się, za takowąż 
summę złotych polskich, takowe pomie-
nione dwa morgi Labachowskie, nie na 
siebie, ani sukcessorów tey plebanii, ale 
dla dziecy swoich kupił, które to pomie-
nionę summę złotych sto, my bractwo 
śgo Mikołaia z rąk pomienionego w B o 
gu zeszłego Alexandra Pawłowicza ode
brawszy, iednakże przy iego staraniu 
sporządziliśmy aparat axamitny zielony 
z galonem złotym, do teyże cerkwi, przy- • 
łożywszy niemało summy. A że nie przy-, 
szło nam za różnymi naszemi interesa
mi do przyznania prawa wieczystego na 
te dwa morgi, w obmiedz iedney strony 
Konona Szymkowicza, a z drugiey stro
ny Romana Chweśn ika , tak iak inne 



w sobie ma ią , w Bogu zeszłemu morgi 
Alexandrowi Pawłowiczowi, zaczym te
raz po w Bogu zeszłym Pawłowiczu ple
banie cerkwi ś. Mikołynskiey, my wyż 
wyrażeni bractwo tym naszym prawem 
wieczysto-przedażnym daiemy y przyzna-
iemy wielebney Anas tazyi z Oleszkie-
wiczów Alexandrowey Pawłowicz o wey, 
dzieciom spłodzonym z w Bogu zeszłym 
Alexandrem Pawłowiczem. Wolna у mo
cna będzie pomieniona oycowa Pawłowi
eżowa temi dobrami, iako chcąc rządzić, 
szafować, dysponować, komu chcąc dać, 
darować, • przedać, zamieniać у k u nay-
lepszemu pożytkowi obracać, waruiąc 
iednak to, ieżeliby sama lub dzieci tych 
w teyże plebanii zostawali za kapłanem, 
tedy pomieniony grunt morgów dwa nie 
powinni będą należeć do plebanii fundu
szu, tylko do miasta y kożdy imć xiądz 
pleban nie ma у nie powinien będzie na
leżeć, pod utraceniem у kasowaniem ta
kowego naszego prawa, tylko pomienio
na Alexandrowa Pawło wieżowa trzymać, 
zasiewać, podatki zaś wszelakie do mia
sta i . k. m. płacić, a my osoby zwyż 
wyrażone у sukcessorowie nasi o to wie
cznie mylczeć mamy, nie maiąc żadnego 
przypomnienia у wstępu, prawnie у nie
prawnie nie czynić , szkody ' у trudności 
nie zadawać, pod zaręką kop dziesięciu 
na urząd mieyski Kobryński , a druga 
kop dziesięć stronie ukrzywdzoney, a po 
zapłaceniu zaręki y po nagrodzeniu szkód 
у wykładów prawnych, na gołe rzecze-
nie słowa, przecie ten list dobrowolny 
zapis u kożdego sądu у prawa swym 
własnym kosztem, oczyszczać, bronić у 
oswobadzać. Y na tośmy dali ten nasz 
zapis z podpisem rąk naszych własnych 

przy położonych krzyżykach y z podpi
sem rąk panów urzędowych od nas ust
nie у oczywisto za pieczętarzów uproszo
nych, przed którym urzędem oraz у przy
znaliśmy. Pisań w ratuszu Kobryńskim, • 
roku tysiąc siedymsetnego piędziesiąt 
czwartego, miesiąca Jun i i dwudziestego 
czwartego dnia. U tego prawa wieczy
stego podpisy aktorów przy położonych 
trzech krzyżów: Stefan Kozakiewicz — 
brat starszy; Chwedor Jakusz — klucz
nik; Anton Jakubowicz, tudzież przy po
łożonych drugich trzech krzyżów: Szy
mon Chwedorowicz; Staś Kozakiewicz; 
Iwan Pawłowicz ; IwanDoroszewicz. Pod
pisy p . pieczętarzów temi słowy: ustnie 
у oczywisto proszony pieczętarz od sła
wetnych Stefana Kozakiewicza, Chw redo-
ra J a k u s z a , Antona Jakubowicza, Szy
mona Chwedorowicza, Stasia Kozakiewi
cza, Iwana Pawłowicza, Iwana Dorosze-
wicza— mieszczan Kobryńskich, bractwa 
świętego Mikołaia;, do tego prawa wie
czystego przedażnego na morgów dwa 
Labachowskich wielebney oycowey A n a 
stazyi z Oleszkiewiczów Pawłowiczo-
wey , . za summę złotych sto polskich 
danego, podług prawa podpisuię s ię : 
Piotr An t . Kubl ick i—lantwóyt Kobryń
ski, Horodecki у pisarz. Które to ta
kowe prawo przyznane iest do xiąg mag
deburskich Kobryńskich przyięte у wpi
sane. Pisań w Kobryniu ut supra. ' Ust
nie proszony od wyż wyrażonych osób 
do tego prawa wieczystego podpisuię się: 
xiądz Grzegorz Pawłowicz—prezbiter cer
kwi ś. Przeczystey Kobryńskiey. Które 
to takowe prawo przyznane iest do xiąg 
przyięte у wpisane. 

70 



1754 г. 
Изъ книги за 1664—1769 г. стр. 932—933. 

37. Продажная запись отъ Леона Махвипа Антонію Ратолту Задѳрновскому 
на одного крестьянина съ его семействомъ. 

Лѳонъ Махвицъ продаетъ за 1,000 польскихъ 
злотыхъ крестьянское семейство со всѣмъ его 

движимымъ имуществоиъ Задерновскому на вѣч-
ныя времена. 

A n n o 1755 miesiąca Jun i i 30 dnia. ; Lisowczyc, dóbr w woiewództwie Brzes-
N a urzędzie i . k. mści magdeburgii kim leżących, excipowanego, kowala, n a -

Kobryriskiey, przede mną Piotrem Anto- zywaiącego się J w a n a Stepanowicza, z 
nim Tadeuszem Kublickim—lantwoytem! żoną Ulaną z synami dwoma Bazyliem 
Kobryńskim,Horodeckim у pisarzem, A l e - : у Oxeniem, tudzież z córką iedną H a n u -
xandrem Chaleckym—burmistrzem у ca - ! sią, oraz z ruchomością wszelką y z sprzę-
łą ł awycą stanąwszy personaliter w ra- . tem gospodarskim, iako to z końmi, z 
tuszu Kobryńskim w. imć pan Leon M a - ! wolami, owcami, świniami et id generis, 
chwyć—podsętek woiewodztwa Brzeskie
go, prawo wieczyste na chłopa w pra
wie wyrażonym w. imć panu Antoniemu 
Ratoltowi Zadernowskiemu — chorążemu 
i. k, mści wiecznością przyznał у ku za 
pisaniu do xiag magdeburskich Kobryń
skich w te słowa podał: 
. J a Leon Machwyc—podsędkowicż wo

iewodztwa Brzeskiego, pod wszystkie n i 
żey wyrażone wadyia, warunki у obo
wiązki prawne poddaiąc się у one na się 

cokolwiek ruchomością nazwać się może, 
także z całym у wszystkim rzemiosłem 
kowalskim, nikomu pierwszym, ani po-
ślednieyszym prawem nie zawiedzionego, 
ani onerowanego, lecz wolnego, nikomu 
nie zaprzedanego, a maiąc wolność pra
wa pospolitego, które pozwala swemi pod-
danemi, iako chcąc dysponować, przez to 
zażywaiąc takowego prawa wolności, po
mienionego J w a n a Stepanowicza, kowala, 
z żoną onego, dziećmi, dobytkiem y rze-

y sukcossorów moich liberę ac sponte i miosłem kowalskim za summę tysiąc zło-
przyimuiąc, czynię wiadomo у sam na j tych polskich curentis in regno monetae 
siebie wyznawam, komu o tym terazniey- j w . ichmcm państwu Zadernowskim— 
szego y na potym będącego wieku lu- chorążym i. k. mści małżonkom y suk-
dziom wiedzieć będzie należało, tym mo- cessorum imci na wieczne, a nigdy nie-
im dobrowolnym, nieprzymuszonym a n i e odzowne czasy, przedałem, a przeda wszy 
wymożonym strictissime iuriis wieczysto z osoby moiey na osobę ichmćw zrzekłem 
przedażnym zapisem wielm. ichmośćiom j się у prawa mego na potomne, a nigdy 
paustwu Antoniemu yAlexandrze z W e n -
grzyckich Zadernowskim—chorążym i. k. 
mści małżonkom danym na to, iż co ia 
de super wyrażony Machwic, maiąc pod
danego mego wieczystego z maiętności 

nie odzowne czasy ustąpiłem. Woln i tedy 
у mocni będą ichmść panowie Zadernow-
scy—małżonkowie у sukcessorowie ich
mościów pomienionym Jwanem kowalem, 
żoną onego у dzieciny, tudzież wszelką 
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ruchomością у rzemiosłem kowalskym, 
iako chcąc szafować у dysponować, z 
wolnym onego na wieczność, lub na za
staw, komu chcąc przedaniem, zawodze
niem у zamienieniem, swywolnego у wy-
stęmpnego z wolnym tam in civilibus, 
quam in criminalibus karaniem, bez ża
dney odemniejfsamego у sukcessorów mo
ich dependencyi;dla pewności czego wszyst
kiego wnoszę ewikcyą na wszelkie dobra 
moie leżące, ruchome, summy pieniężne, 
gdzie y u kogokolwiek będące, z wolnym 
onych mocą tego prawa aresztowaniem 
y przyparęczeniem, a in casu naruszenia 
przezemnie samego, lub sukcessorów mo
ich, tak blizkich, iako у dalszych, daię 
moc у pozwalam do każdego sądu у pra
wa, iako to grodzkiego, ziemskiego, try
bunału głównego, composyti iudicii у 
skarbowego, a podczas interregnum у do 
kapturowego, pozwem zapozwać, lub za
kazem, gdzie ia у snkcessorowie moy ad 
primam instantiam stanąć mam, a sta
nąwszy bez żadnych dylacyi, godzyn, ob
mów у , munimentów, oraz bez dylacyi 
korekturowey rozprawić się powinien bę
dę et successores mei tenebuntur, wska-
zom wszelkim у przewodom prawnym 
bez rozczenia aminori ad mains subsellium 
apellacyi, powolnym у posłusznym być 
obowiązuię się, pod punktem banycii do- ! 
czesney у wieczney y infamyi y na tom! 
dał ten. móy wieczysto-przedażny zapis ' 

z podpisem ręki mey własney, oraz ust
nie у oczewisto upraszonych ichmościów 
pp. pieczętarzów. Pisań w Bochalu alias 
Czerniczyn roku tysiąc siedmsetnego pięć
dziesiątego czwartego miesiąca Nowembra 
piątego dnia. U tego prawa wieczystego 
podpis w. imci pana aktora temi słowy: 
Leon Machwyc. Podpisy ichmćw pp. pie-
czętarzy od w. imci pana Leona Mach-
wica—podsędkowicza woiewodztwa B r z e 
skiego, do tego wieczysto przedażnego z a 
pisu za tysiąc złotych polskich na pod
danego wieczystego z maiętności Lysow-
szczyc excypowanego Jwana Stepanowy-
cza, kowala, z dwoma synami Bazyl im 
у Oxeniem, tudzież z córką iedną H a n u 
sią, oraz z ruchomością wszelką y z rze
miosłem kdwalskim w. ichmcm państwu 
Antoniemu у Alexandrze z Wengrzyc-
kich Zadernowskim—chorążym i. k. mści, 
małżonkom, danego podług prawa podpi
suię się: Jgnacy Onichimowski. Ustnie 
у oczewisto proszony pieczętarz od osoby 
wyż wyrażoney do tego prawa wieczy
stego podług prawa podpisuię się: F e l y -
ciian Ratolt Zadernowski; ustnie у ocze
wiście proszony pieczętarz od osoby wyż 
wyrażoney do tego prawa wieczystego 
podług prawa podpisuię się: Maciey L a 
skowski. Które takowe prawo przyznane 

! iest do xiąg magdeburskich Kobryńskich 
įprzyięte у wpisane. 

1755 г. 
Изъ книги за 1664—1769 г. стр. 971. 

38. Жалоба настоятеля Лѳпесовскаго монастыря Андрея Бѳнецкаго на шляхту 
и на весь Брестскій гродскій судъ по поводу сдѣланныхъ монастырю насилій 

и захватовъ. 

Настоятель Лепесовскаго монастыря жалуется 
аа разныхъ шлхтичей, въ особенности на Нѣм-

цевпчей, которые не только запрещаютъ мона
стырю пользоваться рыбною ловлею въ Мухав-

70* 
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ц ѣ , но стараются еще завладѣть монастырской 
землей и корчмой. Жалуется также и на Брест-
скій гродскій судъ, что онъ производидъ при
страстное дознаніе по этому дѣлу и составилъ 

R o k u tysiąc siedmset pięćdziesiąt pią
tego, miesiąca Januari i piętnastego dnia. 

N a urzędzie i . k. mści magdeburyi K o 
bryńskiey, przede mną Piotrem Antonim 
Tadeuszem Kublickim—lantwoytem K o -

.bryńskim y Horodeckim у pisarzem, sta
nąwszy personaliter w. imć xiadz A n 
drzey Bieniecki ord. S . D . Basil i i ma
gni , opat Kobryński , starszy dożywotni 
Lepiosowski, nomine suo et nomine to-
tius communitatis suae klasztoru Lepio-
sowskiego, żałował y solenniter manife
stował się na ww. ichmcw pp. Alexan
dra— miecznego Brzeskiego oyca, Igna
cego y Marcellego — miecznikowiczów 
Brzeskich, synów Ursynów Niemcewi
czów, tudzież imć pp.- Michała Święto
chowskiego , Benedykta Sęckowskiego, 
Żardeckiego, sług, masztalerzów, pachoł
ków, stangretów^ variae conditionis lu
dzi у poddanych ichmcw Lepiosowskich, 
oraz w. ichmcw panów Karola z Wiesz 
czyć Wieszczyckiego—podstolego y pod-
starośćiego sądowego, Stanisława Krupiń
skiego— miecznego Nowernskiego sędzie
go, Ignacego Wygonowskiego — pisarza, 
urzędników grodzkich woiewodztwa Brze
skiego, mieniąc o to: iż co żałuiące del-
latores, maiąc sobie funduszami od zesz
łych niegdy ww. imć pp. Przyszychoc-
kich grunta na klasztor Lepiosowski na
dane y perpetuis temporibus applikowa-
ne w przesiedleniu morgów pięć у inne 
w polach specyfice w tychże funduszach 
у dostatecznie opisane у ograniczone, 
oraz tymiż funduszami wszelkich gene-
raliter omni meliori modo z pomienionych 
gruntów ad libitum wynaydywanie pro
fitów у pożytków pozwolono, in virtute 

пристрастное опредѣденіе, приказавши снести 
корчму, выстроенную на монастырской землѣ, 
вопреки закону и Фундушовымъ записямъ. 

onych ad suffiuntiorem sustitament za
konników у konserwacyą cerkwi, karcz
mę na własnym gruncie klasztornym 
przy gościńcu z Kobrynia do Buchowic 
idącym, erygowali; quo motivo obżało
wani wwpp. Niemcewiczowie, do żału-
iących. dellatorów zabrawszy odium et 
invidiam, wszelkie swoie ad oppressio-
nem klasztoru żałuiących dellatorów obró
cili starania, iakoż różne krzywdy, wio-
lencye, prepedycye w łowieniu ryb na 
toniach у zatokach Muchawcowych L e 
piosowskich broniący, praepedycye czy
niąc, znaczne y z paszy у dalsze nieopi
sane krzywdy w żałobach у całym pro
cederze grodzkim Brzeskim czyniąc у 
czynić nie przestaią. Eoque intuitu, gdy 
ta sprawa przed sąd grodzki woiewodz
twa Brzeskiego między żałuiącemi della-
torami a obżałowanemi w. i . pp. Niem
cewiczami do rozsądzenia przypadła; ob
żałowani w. i . pp. urzędnicy grodzcy 
Brzescy nie tylko, że czasu expedyacey 
się inquizycyi znaczny fawor dla obża
łowanych w. i. pp. Niemcewiczów poka
zali, ponieważ świadków wiadomych у 
widomych wszelkich tranzakcyi у wio-
lencyi przez żałuiących dellatorów sta
wionych, do inquizycyi nieprzyięli , onych 
słuchać nie chcieli у takową inquizycya 
ad placitum et favorem w. i . pp. Niem
cewiczów expedyowali , ale też czasu 
pryncypalney rozprawy, contra omneius 
et aequum, przeciwko wszelkiemu pra
wu pospolitemu y konstytucyom scymo-
wym, fundusze tak dawne, przyznane у 
zaprzysiężone, per to tum pokassowaw-
szy, у karczmę żałuiących dellatorów per 
totum demoiiować kazali , wolnego łowię-
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nia ryb na toniach y zatokach Muchaw-
cowych, do Lepios należących, dekretem 
swoim oczewistym, sub. actu roku tysiąc 
siedmset pięćdziesiąt piątego, miesiąca 
Januarii trzynastego dnia ferowanym, za
bronili у dalsze znaczne praepeditia kla
sztorowi żałuiących dellatorów, w tymże 
dekrecie expressa, poczynili. Ratione prae-
missorum żałuiące dellatores,. chcąc у 
obżałowanymi ichmościami via apellatio-
nis w trybunale głównym wielkiego xie
stwa Litewskiego jure agere, ante omnia 
do approb'aty wśzytkich у wszelkich fun
duszów, zapisów et omnis tituli doku
mentów^ pro parte actorea służących, 
vigore których do zachowania klasztoru 
żałuiących dellatorów per totum circa 

immunitatem et integritatem dóbr. fundu-
szowych, do skasowania per totum de
kretu grodzkiego Brzeskiego in anno prae-
senti. Januarii trzynastego dnia, iako con
tra omnia documenta et legem positivam 
favorabiliter przez obżałowanych w. i . pp. 
urzędników grodzkich Brzeskich ferowa
nego, nullitate, do wskazania paen, win, 
de lege et merito actionis distinctim ścią-
gaiących się et refusionem omnium dam-
norum litisque expensarum y o to wszyt
ko, co czasu prawa fusius deducetur; 
żałuiący dellator dał tę swoią manife-
stacyą, salva oney melioratione, do xiag 
urzędowych magdeburskich zapisać. C o 
iest zapisano. 

1755 r. 
Изъ книги за 1684—І769 годы, стр. 716. 

39. Жалоба настоятеля Кобринскаго монастыря Андрея Бѣлецкаго на Босяц-
каго и Пухальскихъ о побояхъ и грабезкѣ, причиненныхъ монастырскимъ 

крестьянамъ. 

Настоятель Кобринскаго монастыря Бенецкій 
жалуется на Босяцкого и Пухальскихъ по пово
ду захвата пми воловъ и топоровъ у монастыр-
скпхъ крестьянъ, когда онп везли домой дрова пзъ 

Верхолѣской королевской пущп; при этомъ Бенец-
кій заявляетъ, что эти шляхтпчп больше нпчѣмъ 
не занимаются, какъ только разбоями, грабптель-
ствомъ n наЪздаіш. 

Roku tysiąc siedmset piędziesiątego, 
miesiąca Januari i dwudziestego trzecie
go dnia. 

N a urzędzie i. k. mści magdeburskim 
Kobryńskim, przede mną Piotrem Anto
nim Tadeuszom Kublickim— lantwoytem 
Kobryńskim, Horodeckim у pisarzem, Pro-
kopira Józefowiczem—burmistrzem у ca
łą ławicą miasta i . k. mości Kobrynia, 
comparendo personaliter w. imć xiadz A n 
drzey Bieniecki—opat Kobryński y offi-

cyał Brzeski , żałował y solenniter ma-
nifestuiąc się protestował się na ichmć 
pp. Piotra Bosiackiego, oraz Benedykta, 
Józefa, Jana у Stefana Puchalskich, in 
uno consilio et condictaminc z ichmć pp. 
szlachtą Nowosielecką y Chodynicką zo-
staiących, o to, iż co obżałowani ichmść 
do ustawicznych przyzwyczaieni violen-
cyi , boiów, naiazdów у grabieży czynie
nia, które mniey uważaiąc na rigor pra
wa pospolitego de securitate kożdego opi-
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sany, continuando, a chcąc takowy swóy 
umysł ad effectum przyprowadzić, na
padłszy na chłopów Korczyckich у Peł -
kowskich, do archimandryi Kobryńskiey 
należących, idque pracowitych, Jakowa 
Illasiuka, ze wsi Owadów, tudzież Osta
pą Stołczuka у Semena Tałana, ze wsi 
Pe łków, powracaiących z puszczy kró
łewskiey Wierzcholeskiey, którzy za wku
pieniem się do teyże puszczy, in nulla 
disquisitione et controverso, w żadnym 
sądzie z obżałowanemi ichmćmi nie będą-
cey, gdy powracali z drwami do domów 
swoich, aż ichmość, violando jura pa
triae, zastąpiwszy na dobrowolney dro
dze pomienionych ludzi, których nic so
bie paenitus n iewinnych , enormissime 
zbiwszy y tam viae vivos na drodze zo
stawiwszy, siekiery pozabierali, od któ
rego tak ciężkiego zbicia ciż ludzie, lae-
thaliter przez niemały czas decumbendo, 
zaledwie z tym się nie pożegnali świa
tem, uti obdukcya ieneralska fusius rem 
w sobie enarrat у gdy żałuiący dellator, 
dowiedziawszy się o tak nieznośney krzyw
dzie poddanym swoim poczynioney, przez 
niepoiednokrotną requizycya o oddanie 
wołów у siekier, violenti modo zabra
nych u obżałowanych ichmościów requiro-
wał, na tenczas obżałowani ichmć, czas 
niemały woły głodem morząc, zaledwie 
żywe pooddawali, a siekiery у do tych-
czas u siebie zatrzymuią; przez które 
zabranie wołów pomienieni poddani do 
szkód w opuszczeniu robocizny w gospo
darstwie przyszli у przez nieodbywanie 
pańszczyzny niemałe dworowi uczynili 
detrimentum. Y tym się ieszcze obżało
wani ichinść nie kontentuiąc, lecz pejora 
peius cumulando, tylko ustawicznie ież-
dżąc po drogach y czyhaiąc na chłopów 
poddanych klasztornych, kiedy y na dniu 
onegdayszym zastąpiwszy ciż obżałowa
ni ichmć na własnych funduszowych kla

sztornych gruntach, o które grunta nec 
jus vertebatur, chłopa W a s i l a Dziat luka 
z synem onego, robiących gałęzie na 
węgle, których enormiter zbiwszy, sie
kiery pozabierali, oraz ustawiczne odpo
wiedzi na zdrowie у życie tak żałuiące
go dellatora, iako też у . poddanych czy
nią у czynić nie przestaią. Zaczym ża
łuiący dellator, praevidendo indemnitati 
suae, abyr takowe wiolencye ustawiczne 
nie działy się у do ostatniey ruiny chło
pi nie przyszli у reszta się nie rozeszła, 
o co żałuiący dellator usilnie o to się 
stara, a chcąc z obżałowanymi ichćmi 
summario ac abbreviato processu juris , 
tanquam in causa violentiarum jure age-
re, ante omnia do obwarowania securi
tatem zdrowia у fortun, tak samemu ża-
łuiącemn aktorowi, iako też ludziom у 
poddanym imci, od dalszey impetycyi ob
żałowanych ichmw vigore dekretu mar
szałkowskiego, do pokarania paenami 
prawnemi, wespół z nawiązkami, vigoi'e 
prawa statutowego za pobicie enormiter 
poddanych у onych zastąpienie na dobro-
wolney drodze, oraz wołów у siekier po-
odbieranie, do restytucyi szkód, za nie-
fruktyfikacyą w robociznie przez zabra
nie wołów у rozeyście tychże chłopów, 
denique do nagrodzenia za wzięte chło
pom siekiery lub onych oddania, tudzież 
do nagrodzenia szkód, strat у expens 
prawnych exinde poniesionych y o to 
wszytko, quod juris et praetensionis bydź 
może у co czasu prawa fusius deduce
tur, salva melioratione tey żałoby. 

Po którym zaniesionym manifeście Hre
hory Baranowski— ienerał i . k. mści wo
iewodztwa Brzeskiego, obdukcya czynio
ną pobicia chłopów у ran przez ichmć 
pp. Bosiackiego у Puchalskich na dobro-
wolney drodze, cum consensu ichm. pp. 
szlachty Nowosieleckiey y Chodynickiey 
zadanych, oczewisto zeznał, w te słowa 



— 559 — 

J a ienerał i . k . mości woiewodztwa 
Brzeskiego, zeznawam tym moim rela-
cyinym czynioney obdukcyi kwitem, iż 
w roku teraznieyszym tysiąc siedmset
nym piędziesiątym, miesiąca Januarii 
dwudziestego pierwszego dnia, cum assi-
stencia nobilitatis, ziechawszy na te miey-
sce, gdzie się poddanym wiolencya у 
bóy. na dobrowoiney drodze iadącym z 
puszczy królewskiey Wierzcholeskiey stał 
się, gdzie widziałem chłopa Jakowa Il la-
s iuka, ze wsi Owadów, niemiłosiernie 

pobitego, razy nie małe po głowie у ple
cach krwią naciekłe, oraz у chłopom W a -
silowi Dz ia tłukowi у synowi onego tak
że po ciele sinie rany, krwią nabiegłe 
zadane, у gdym się pytał, od kogo tak 
wielkie rany zadane były, tedy uczynio
na mi relacya, że od ichmość pp. Bosiac-
kiego у Puchalskich. Z a t y m . żałuiący 
dellator dał tę swoią solenną manifesta-
cyą in simul cum obductione do xiąg 
magdeburskich zapisać. C o iest zapisano. 

1755 r. 
Изъ книги за 1661—1676 г. стр. 341. 

40. Жалоба прокуратора Кобрннскаго монастыря Ѳомы Радкевича на регента 
іезуитской бурсы Михаила Ломинскаго о причинѳніи обидъ, побоѳвъмонастыр-

скимъ людямъ и о нѳуплатѣ пошлинъ. 

Прокураторъ Кобрннскаго монастыря ѲомаРад-
ковичъ жалуется на Ппнскихъ іезуитовъ вообще 
и въ частности на регента іезуптской бурсы Ло-
минскаго, что онъ прогоняетъ чрезъ монастыр-
скія земли чужой скотъ подъ впдомъ своего и не 

уплачиваетъ монастырю пошлинъ, чѣмъ нано
сить ему великій ущербъ; кромѣ этого онъ под-
говорилъ коммиссара Звадскаго арестовать въ 
Пинскѣ лошадей, принадлежащихъ монастырю. 

Roku 1755 miesiąca Jul i i 30 dnia. 
N a urzędzie i. k. mści magdeburgii,' 

Kobryńskiey, przede mną Piotrem Anto
nim Tadeuszem Kublickim — lantwoytem 
Kobryńskim y Horodeckim, oraz у pisa
rzem, Alexandrem Chaleckim — burmi
strzem у całą ławicą miasta i . k. mści 
Kobrynia, comparendo personaliter w ra
tuszu Kobryńskim, w Bogu przewielebny 
imć xdz Tomasz Radkiewicz—ordinis s. 
B . magni procurator conventus Kobry-
nensis, nomine w. imci xdza Andrzeia 
Bienieckiego, opata Kobryńskiego starsze
go dożywotniego Lepiesowskiego oraz у 
wszystkich imć x x . Bazylianów konwen

tu Kobryńskiego, soleniter una cum re-
protestatione manifestował у protestował 
się, tak przeciwko w Bogii przewielebne
mu imć xdzu Jgnacemu Wilkinowiczo-
wi—rektorowi zakonu św. Jgnacego, col
legium Pińskirgo, iako też у wszystkich 
imć x x . tegoż collegium et praecipue 
przeciwko wielebnemu w Bogu imć xdzu 
Michałowi. iŁomińskienm—regensoni bur
sy tegoż collegium Pińskiego, w sens na-
stępuiący у o to: iż co całe collegium 
Pińskie s. Jesu, a naybardziey imć xdz 
Łomiński, niekontentuiąc się dawnieysze-
mi et sine numero poczynionemi krzyw
dami, wiolencyami, to iest, przez lat k i l -
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kanaście, na zgubę całego klasztoru K o 
bryńskiego, ważył się brać w protekcyą 
różnych osób, żydów, kupców, woły, od 
których- za każdego woła maiącego w swey 
protekcyi, brał po czerwonemu złotemu, 
a z swoiemi na przedaż wraz pędząc my
ta, ani mostowego w karczmach, do ar
chimandryi Kobryńskiey należących, przez 
te wszystkie lata nie oddawał, lecz za
wsze, armata manu broniąc się, przecho
dził, a naybardziey w roku 1754 miesią
ca Augusta 14 dnia -kiedy upominał się 
karczmarz, na Piaskach będący, o mosto
we, tedy imć xdz ŚŁomiriski sam onego 
bił у za nim się uganiał, potym z ludź
mi drzwi do komory wybiwszy, wszyst
kich z karczmy powypędzali y porozpę-
dzali, potłukli у pokrwawili. N a ostatek 
tegoż dnia tenże imć xiadz CŁomiński, na -
szedłszy na klasztor Kobryński zakonu 
św. Bazylego wielkiego wszystkich za
konników bez respektu lżył, beształ, ła -
iał et indecentibus dyiiamował verbis, co 
wszystko fusius iest w dawnieyszych wy-

, rażono manifestach. Teraz zaś w roku te
raznieyszym 1755 miesiąca Jul i i trzecie
go dnia, kiedy na affektacyą i. w. iey 
mość pani Sałohubowey —woiewodziney j 
Brzeskiey za zbiegami dwóch husarów 
do pomocy w pogoń idącemu wachmist
rzowi tegoż dworu dał w. imć xiąd opat 
swoich ludzi, którzy, czyniąc rozkaz pa
na swego, dogonili onych w Pińsku у 
stanęli na gospodzie, o czym gdy się do
wiedział imć xiadz Łomiriski, poszedł in 

!kondicto z imć panem Zawackim—kom-
I missarzem i. w. imci xiedza Bułhaka— 
. biskupa Pińskiego, z imć panem Dubo-
I wickim—naniieśnikiem Pińskiego zamku, 
i gdzie ludzi w. imci xiedza opata wzięto 
bez dania przyczyny w areszt do imci 
pana namieśnika, a konie do imci pana 
Zawadzkiego, których to ludzi, zostaią-
cych w areszcie, gdy imć pan namiesnik 
zważył być niewinnych, wypuścił, a imć 
pan Zawadzki , vigore aresztu imci xdza 
Łomińskiego, klacz valoris czerwonych 
złotych dwadzieścia gniadą turecką, 
rosłą zatrzymał у za kilkokrotną re-
kwizycyą imć xdz Łomiński nie chciał 
aresztu relaxowac у klaczy nie wy
dano. Co widząc modernus manifestans 
tak wielką szkodę klasztoru, laesią hono
ru w. imci xdzą opata у całego kon
wentu Kobryńskiego, kiedy przeieżdzał 
żyd Morduch Litmanowicz — furman 
z iurysdyki ww. imć x x . Jezuitów P i ń 
skich, mimo karczmy opactwa Kobryń
skiego, na gruncie klasztornym zatrzy
mał trzech podiezdków, (które iak ota-
xowano niewarte у dziesięciu talarów bi
tych), póki nie przyprowadziły klaczy, 
niewinnie aresztowaney у wziętey; o co 
wszystko soleniter protestant remanife-
stuie y protestuie się, salwa. tey żałoby 
melioratione, pleno in.robore reserwata • 
et praecustodito facilitate. Który to tako
wy solenny z reprotestacyą manifest iest 
do xiąg i. k. mści magdeburskich Kobryń
skich przyięty у wpisany. 



V. 

АКТЫ КАМЕНЕЦКОЙ МАГДЕБУРГШ. 



Ізъ кнігн за 1752—1760 годы, стр. 181. 

1. Заявленіѳ ксендзовъ Дудкой капитулы о пожарѣ, истребившемъ костѳлъ ж 
архивъ съ документами на поземельное владѣніѳ. 

Ксендзы Луцкой капитулы, явившись въ грод-
скій судъ, просили допустить ихъ къ присяги на 
томъ, что во время нечаяннаго пожара въ горо
дя, сгорѣли каѳедральный костелъ, капитула и 

R o k u 1759, miesiąca Maia 5 dnia. 
N a urzędzie iego król. mości magdebur-

gii Kamienieekiey comparendo persona-
liter w Bogu przewielebny imć xiadz W o y 
ciech Wohiński — proboszcz Kamieniecki , 
manifest anterius uczyniony, przed akta
mi grodzkiemi w zamku iego królew. mści 
Łuck im, pod datą 1724, miesiąca Jun i i 
23 dnia podał do akt magdeburgii K a 
mienieekiey, który wpisuiąc de verbo ad 
verbum sequitur tenor talis: 

N a urzędzie grodzkim w zamku iego 
królew. mści Łuck im , przede mną Ada
mem Antonim Niemirowskim— skarbni
kiem Sanockim, namiesnikiem burgrab-
stwa zamku Łuckiego у xiegami mniey-
szemi grodzkiemi Łuckiemi , comparentes 
personaliter perillustres, rewerendissimi 
et admodum rewerendi domini Constan-
tinus de Wysokie Kasze wski — decanus 
et officialis generalis, Vladislaus Sudkow-

всѣ документы на право вдадѣнія землей въ раз
ныхъ мѣстахъ, а также и разный долговыя за
писи на разныхъ лицахъ. По учиненіи прися
ги, ииъ и выдана была копія съ ихъ заявления. 

s k i — c a n t o r , Thomas Kuszewski—- pro
kurator, Martinus Uszyński — prelati et 
canonici ecclesiae cathedralis Luceorien-
sis swoim у iaśnie wiel . nayprzewiele-
bnieyszego Stephana Bogusława z R u p -
niewa na Janusze wicach Rupniewskiego— 
z Bożey łaski у stolicy apostolskiey bi
skupa Łuckiego у Brzeskiego imieniem, 
praecavendo integritati et indemitati for-
tunae et substantiae bonorum episcopa-
tus et reverendissimi capituli eclesiae ca-
tedralis Luceoriensis, ażeby in eadem 
fortuna nie ponieśli szkody у ruiny, so-
lennissime coram presentie officio świad
czy y manifestuię in eum modum: iż 
ex permissione divina ogień przypadkowy 
z nagła napadłszy, nie tylko na kościół 
katedralny Ł u c k i , ale też y na rezyden-
cye , wszytko manifestów teraźnieyszych 
funditus w ieden popiół у perzynę, sola 
rudera aostawiwszy, spalił, gdzie i a ar-
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chiva wszytkie munimenta у papiery, l i 
sty у graniczne zapisy, zapisy wyderka-
foWe wśzytkich dóbr tak illustrissimi epi-
scopi, quam reverendissimi capituli pogo
rzeli, ściągaiące się у należące tak do 
dóbr klucza Tarczyńskiego у Chodiaczow-
skiego, iako też dóbr kapitulnych, wśzyt
kich in genere et spetie mianowanych, 
tenże ogień in unicam favilam et cine-
rem, conversitcombussit w roku terazniey
szym 1724, dnia 14 Jun i i , przez które 
pogorzenie papierów wśzytkich dóbr, iak 
manifestów samych et totius reverendis-
simi capituli, quam illustrissimi epiśeópi 
do wielkiey ruiny у szkody dobra у fortu
na wszytka duchowna przyszła, .dla,cze
go podatki wszelkie czopowego, szelęż-
nego, podymnego у różne od rzeczy-po-
spolitey uchwalone, tak z Kamienic , ia
ko domów pogorzałych, do iurisdykcyi 
kościoła cathedralnego należących, ; pła
cone bydź nie maią, o co thedy wszytko, 
ut praemissum est in continenti ratione 
premissórum omnium 'propter mełiorem 
realitatem et udem- ciż comparentes pro
sili mnie urzędu, o wydanie rothy iura-
menttt, z którey manifestów iednemu W; 
imdkiędzu Thoińaszowi Kaszowskiemu— 
prokuratowi cathedrali Luceoriensi wy
dałem iurament, który super e vangelio 
Domini nostri Jesu Chrisfci iuramentum 
w tę wykonał słowa: 

J a Thomasž x i adz , przysięgam Panu 
Bogu wszechmogącemu, w Tróycy świę
tey iedynemu, na tym, iż wszytkie listy 
graniczne, zapisy wyderkafowe, na różne 
summy, membrany, cyrografy, dokumen
tą, papiery, tak na dobra iaśnie wiel
możnego imci xiedza biskupa, iako na 
dobra klucza Torczyńskiego у Potiaczow-
skiegó, iako też y na dobra kapitulne 

wszytkie służące, to iest: na Smoleiow, 
Bokowny, Czołkow, Oprzyławce, W y k -
torzany, Dołhiwoli , Poszizin, Sądowo, 
Rzeplina, Lubaszck, Szebrynia y Drze-
czyna у Zeleniowo exceptis xiegi białey 
у niektórych dokumentów ogień przypad
kowy funditus spalił, similiter zapisy na 
kabałach Łuck im, Lubelskim, Włodz i 
mierskim, Kowelskim, Janowskim, Zabłu
dowskim, Torczyńskim, Ołyck im, Łokac -
kim będące у inne wyderkafowe zapisy, 
to;iest: na Mielnicy, W y s z e n k i , R y k a -
nie, Dopolna, Zwiniacze, Chocim, Ros-
nik i į : Czemernie, Sokale, Wlodzimierzec 
у inne dokumentą, in archivo cąpitųlari 
będące, dekretą grodzkie, assesorskie, tak 
trybunalskiego przywileia, fundacye od 
nayiaśnieyszych królów у od rzeczy-po-
spolitey dane у aprobowane, tenże ogień 
z całym kościołem у rezydeneyami in 
favillam obrócił, naczym iako sprawie
dliwie przysięgam, tak mi Panie Boże 
dopomóż у niewinną męką Chrystusa 
P a n a . ; 

Po którym wykonaniu iuramęntu ciż 
Comparentes et manifestanteś prosili innier 
urzędu, ad totum actis connótari', co f 
otrzymali. X i a d z Konstanty Raszewski—'•' 
dziekan у official Łuck i kanonik Ghiė -
zniński m. p . ; Thomas Kuszewsk i— ka
nonik у prokurator m. p . ; .x iadz Włady
sław Sudkowski — kantor Ł u c k i m'. p . ; 
xiadz Marcin Łukasz Uszyński— kanonik 
Ł u c k i . Z których xiąg y ten wypis pod 
pieczęcią grodzką Ł u c k ą iest wydany. 
Pisań w zamku Łuck im. C o iest przy-
ięto у wpisano do xiąg magdeburskich 
Kamienieckich, z których y ten wypis 
pod pieczęcią urzędową y z podpisem rę
ki pisarskiey wydany. Pisań w Kamień
cu ut supra. 



1733 г, 
Изъ книги за 1664—1769 годъ, стр. 25—26. 

2. Духовное завѣщаніе священника Каменецкой Семеновской церкви Антонія 
Шудьжича, которымъ онъ распрѳдѣляетъ свое убогое имущество между дѣть» 
" ми и посторонними лицами. 

Testament oyca Antoniego Szulżyca— 
prezbitera cerkwi święto Siemienowskiey 
Kamienieckiey roku 1733 dnia 28 N o -
wembra. 

N a urzędzie i . k. mści magdeburskim 
Kamienieckim stanąwszy oczewisto pan 
J a n Karpowicz testament ostatniey dys-
pozyciey nieboszczyka oyca Szulżyca do 
act podał w te słowa pisany. 

W imię Oyca у Syna у Ducha świę
tego, amen. J ą Antoni Szulżyc—prezbi
ter cerkwi świętey Siemienowskiey, bę
dąc chory na ciele, zdrowy iednak na 
umyśle, będąc podległy dekretowi Bozkie-
mu, którym naznaczył każdemu umierać 
ieżelimi go w tey chorobie wykonać ka 
że, takowy ostatnią moią czynię dyspo-
zycią. Naprzód za duszę moią leguię j 
klacz, za którą dałem złotych trzydzizś-
cia у sześć, z kfórych złotych trzydzies
tu sześciu, złotych dawdziecścia na mszę 
świętą zapisuię, a resztę za taxy, co ona 
będzie warta, na insze у roschód pogrze
bowy ma się obrócić. J m ć xiedzu S z y -
szewsktemu leguię żyta szanek, ięczmie-
nia szanek, liryki szauek. Dzieciom mo
im miłym, to iest, synowi memu Ł u k a 
szowi Szulżycowi у córce moiey Frosy-
nie z zięciem moim p. Janem Karpowi
czem zapisuię ostatnią wolą moią: budyn
ki wszelkie z placem у sadem у ogrodem 
kapustniczem, iak się plac ma у domów-
stwo wszelkie, którym placem у domow-
stwem wszelkim maią się na wpuł po
dzielić, syn móy Łukasz z córką moią 

Frozyną у zięciem moim p. Janem K a r 
powiczem. A cokolwiek się pokaże repa-
raciy przez pana zięcia moiego. J a n a K a r 
powicza, któremu ma być przyięto przy 
podzielę od syna moiego. Z tego placu у 
budynków wszelkich maią syn móy у cór
ka moia Frozyna z zięciem moim panem 
Janem Karpowiczem maią dać na dzwo
nek do bani cerkwi Siemionowskiey— 
tynfów trzydzieścia. Jmć xiedzu dzieka
nowi za rok tysiąc siedmset trzydziesty 
trzeci winno talar bity ieden za ratę w 
iesienną у expens Szostaków siedm, w 
tym że roku za ratę iesienną winny te
mu imśei talar bity ieden. Kar ta dana 
od imć xiedza Bocewicza imć xiedzu dzie
kanowi Kamienieckiemu na pewną sum
mę na cerkiew Siemionowsky legowana, 
na którą nic niewinny у ostatnią wolą 
moią tę kartę kasuię у na straszny sąd 
Bożki zapozywam, bom cerkwi Bożey za 
dość uczynił ile mogłem. A in quantum 
by imć xiadz dziekan miał nie słusznie 
dzieci moie turbować у następować na 
onych, tedy tę summę tynfów trzydzieś-
cie legowałem na dzwonek do bani cer
kwi Semenowskiey, gdyż ta summa. ' tep 
samey cerkwi Bożey była y tam się znów 
ma obrócić, według legaciey moiey. D ł u 
gu winnego diakowi winno myta złotych 
pięć Chiedorowi oddać z krescenciy, M i 
chałowi porobkowi myta winno złotych 
cztyry oddać, żydowi Hołoborskiemu win
no złotych dziesięć oddać z krescenciy; 
Orusiowi Kazaniukowi winno złotych 
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dziesięć, oddać z krescenciey, pani W i ą c -
kowskiemu winay złotych ośm, oddać z 
krescenciy, iey mci pani Matusewiczowey 
winny za szanek zboża z złych czazów 
złotych dziesięć, imści xiedzu у pisarzo
wi winno żyta szankow'trzy bez ćwier
ci y tynfa iednego, oddać, pani łmkasże-
wiczowey winno złotych ośm, oddać z 
krescenciy, żydówce Smusi się winno 
złoty ieden, szelągów dwa, Mowszyny ży
dówce winno złotych dwa, cerulikowiMow-
sze dać żyta pół szanka, żydowi temu, 
co na iurysdyce cerkiewney siedzi, nic 
niewinno.-Wieprzów dwa, które na po
grzeb móy maią się obrócić, puł sznura 
pola cerkiewną zasiana kapłanowi przy
szłemu Siemienowskiemu ma bydź wolna 
do zebrania. Jnsze grunta cerkiewne, co 
zięć móy zasiał swoim własnym nasie
niem, w tym się maią z przyszłym k a 
płanem z sobą pogodzić. Z tey półsznu-
ry pola, która wolna do zebrania bez żad
nego trzeciaku, upraszam o mszę świętą 
według możności. Gotowego zboża przy
szłemu kapłanowi oddać według regiestru 
tego, co ia wziąłem sznur pola y trze-
cinnik, w polach Ledymskich leżące, zię
ciowi z córką moią leguię у zapisuię, do 
których syn móy ĆŁukazz nie ma się in
teresować. Plac w ulicy Brzeskiey da
wany mnie od nieboszczyka teścia mego 
pana Theodora Kiersnowskiego zięciowi 
у córce moiey, za ich wierną usługę, da-
ruię, do którego syn móy nic nienależy, 
babie Michalisie żyta szanek, Denizemu 
Kiersnowskiemu żyta szanek, gumno z 

krescencią wszystko oddaię w opiekę zię
ciowi moiemu, który ma dysponować, a 
mnie w chorobie ma należycie doglądać. 
Do którego ostatniey woli testamentu me
go upraszam ichmościów pp. przyiaciół o 
podpis, iako to: imć xdza pisarza Kamie 
nieckiego, imć pana lantwoyta Sakowi
cza, imć pana Pawła Woyciechowskiego 
imć pana Andrzeia Kaszubę—burmistrza 
y pana Piotra Woyciechowskiego, aby 
byli łaskawi na duszę moią y na dzieci 
moich pozostałych. Do którego testamen
tu podpisuię się dla lepszey wiary у wa
gi ręką moią własną. Pisań w Kamień
cu anno tysiąc siedmset trzydziestego trze
ciego miesiąca Nowembra dwunastego dnia. 
U tego testamentu podpisy rąk temi sło
wy: Antoni Szulżyc P . S . S . Daniel S a 
kowicz—lantwóyt miasta i. k. mości K a 
mieńca, Andrzey Kaszuba — burmistrz 
Kamieniecki, będąc proszony za przyia-

Į cielą do tego testamentu czynionego od 
przewielebnego w Bogu oycu Szulżyca— 
plebana cerkwi Semenowskiey, iako pie
czętarz podług prawa podpisuię się: P a 
weł Woyciechowski, Piotr Woyciechow-
ski—rayca miasta i. k. mści Kamieńca. 
Umnie oczewisto proszony pieczętarz od 
wielebnego pana Szulżyca do tego testa
mentu dobrowolney dyspozyciey podług 
prawa podpisuię się: Mikołay Jaroszewicz 
Kwaczyński — pisarz magdeburgiey K a -
mienieckiey. Który to testament za po
daniem onego iest do xiag magdeburskich 
Kamienieckich przyięty у wpisany. 
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1737 г. 

Изъ книги за 1752—1760 годы, стр. 75. 

3. Подтвердительная фундушовая запись на Пашуцкую церковь, данная Але-
ксандромъ Гѳдеоношъ Тынхковскимъ. 

Александре Тышковскій симъ листомъ под-
тверждаетъ земли и разный льготы, дарованный 
его предками Пашуцкой церкви; назначаетъ сына 

настоящаго священника номииатомъ и обѣщаетъ 
считать вольными его дѣтей, въ случаѣ если 
таковыя у него родятся. 

Roku 1764, miesiąca Marca 26 dnia. 
N a urzędzie iego królewskiey mści ma-

gdeburyi Kamienieekiey, przed nami Mar
cinem Jaroszewiczem—woytem, Andrze
iem Lisowskim—burmistrzem, raycami у 
ławnikami, protunc in sólito, iako zasia-
daiącemi, comparendo personaliter imść 
xiadz Bazyl i Makowelsky — pleban Po-
szucki , ten fundusz służący cerkwi P a -
szuckiey, do akt ku zapisaniu podał, 
który, wpisuiąc de verbo ad verbum, se-
quitur tenor talis: 

Alexander Gedeon Tyszkowski— sta
rosta Klepacki , aby chwała Boża w cer
kwie Paszuckiey, maiętności moiey, w 
woiewództwie Brzeskim leżącey, pod ty
tułem Narodzenia Panny Maryi będącey, 
nie tylko uymy у uszczerbku nie cier
p i a ł a , lecz coraz większe w nabożeń
stwie pomnożenie brała, a Pan Bóg, któ
rego imieniowi ś. ten dom poświęcony, 
nieustaiącym sposobem powinnie był 
chwalony, idąc tedy torem świętobliwym 
antecessorów moich, a do pobożney onych 
skłoniwszy się intencyi, listy iaśnie wiel-
możney niegdy iey mości pani Ahafiy 
Sapieżanki Bohdanowney—woiewodziney 
Mińśkiey, Mikołaiewey Pacowey—podko-
morzyney Brzeskiey, w dacie roku ty
siąc sześćset trzydziestym, miesiąca Maia 
dnia dwudziestego, przez wielebnego oy

ca Mateusza Makowelskiego — prezbytera 
Kamienieckiego у administratora cerkwi 
Paszuckiey, przede mną prezentowany 
fundusz у pokładany we wszystkim apro-
buię, to iest: wydawszy prezentę na sy
na pomienionego wielebnego oyca Mako
welskiego, na imie Bazylemu Makowel-
skiemu, na te moie cerkiew Paszucka, 
zachowuię tegoż nominata Paszuckiego 
przy siedlisku, gdzie iego antecessorowie 
mieszkali, przy wsi Paszukach у wszyst
kie do tego siedliska przynależytościach у 
wolnośtiach, oraz у dziesięcina z Podbia-
łey ze wszystkiego zboża, iako dawnie у 
antecessorowie iego używali y po nim 
sukcessorowie iego będą wolni, у tę włość 
trzy gruntu oromego w używaniu, zdą-
wna cerkiewnym będącego, w ich ogra
niczeniu przy cerkwi Paszuckiey utwier
dzam, po trzy rezy w każdym poletku, 
do tych włok z naddatkami, z łąkami, 
ga lami , zaroślami, także wolne miecie 
we młynach Paszuckich, bez miarki, bądź 
do dworu, bądź do arendy należącym, 
na rzece teyże wolne ryb łowienie, pi
wa robienie у gorzałki kurzenie na swo-
ie potrzeby, bez przeszkody arendzie, do 
dworu naieżącey. Potomstwo zaś tego 
nominata, wzwyż specyfikowanego, ie
żeli mu Pan Bóg da , do poddaństwa у 
inwentarza, tak samego, iako у sukces-
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sorów iego należeć nie będą, chcąc mieć 
teraz у potym następujących sukcesso-
rach moich, aby tey woli y dyspozycyi 
w tym liście teraznieyszym fundacyinym 
zawartym cale dosyć czynili у w niw-
czym sprzeczni nie b y l i , wkładaiąc to 
na teraźnieyszego nominata y po nim 
następuiących, aby według obfitości sus-
tentamentu, tym listem obiaśnionego ob
fite у pracy, nieleniwego starania w ob
rządkach cerkiewnych у ochędostwie 
nieustaiącym ku zbudowaniu ludzkiemu, 
osobliwie parafian dusz chrześciańskich, 

krwią Chrystusa Pana odkupionych, świą-
tpbliwemi postępkami у przykładami do 
nabożeństwa pobudzali у swoiey dosyć 
czynili powinności. N a co wszytko, dla 
lepszey wiary у wagi ten list funduszu, 
przy przyciśnięciu zwykłey pieczęci, ręką 
własną podplluię. Pisań w Klepaczach, 
dnia ósmego J u n i i , roku tysiąc siedm
setnego trzydziestego siódmego. U tego 
funduszu podpis ręki kollatorskiey taki ; 
Alexander Gedeon Tyszkowski—s. k. mp. 
C o iest zapisano. 

1741 т. 
•зт. книги за 1664—1789 г., стр. 101. 

4. Письмо стражника в. к. Литовскаго Антонія Потѳя къ сѳстрѣ своей, слу
жащее священнику Еланской церкви. 

Стражннкъ в . к. Литовскаго Подѣй пишетгь 
своей сестрѣ, чтобы оца согласилась на просьбу 
священника Еженекой церкви дать зенлю четы

ре ыъ сыновьями церковныхъ крестьянъ съ тѣм*, 
чтобы они за нее несли повинности и остзвить 
за церковью торговое. 

List od iaśnie wielmożnego imć pana 
Antoniego Pocieia—strażnika w. x . L i 
tewskiego, służący w. oycowi Tokarzew-
skiemu—prezbiterowi cerkwi Jeleńskiey, 
do akt podany sub data 1741 miesiąca 
Maia 15 dnia. 

Wielmożna imści pani podkomorzyna 
Brzeska, moia wielce mści pani у siostro! 
Doszła mnie suplika oyca duchownego 
od cerkwi Jeleńskiey, abym pozwolił na 
pustych gruntach osieść synom czterem 
poddanych do cerkwi przyłączonych. W i ę ć 
gdy to iest bez krzywdy moiey у wm. 
pani owszem z przyczynieniem intraty 
wszelkiey powinności, danin у podatków, 
od nich w przyszły czas przyległey, w y 
dałem onym instrument, aby się na pus

tkach, gdzie sobie opatrzą mieysca, loco-
wali . Upraszam uniżenie, abyś у wielm. 
pani, iednego w tym punkcie ze mną zo-
staiąc zdania, onym osiadłości у budowa
nia się nie tamowała, ile gdy rzecz ta 
emolantur profitu przynosi, tak wmć pa
ni przy iey possesyi mnie zaś choć w 
przyszły czas staranie moie nadgrodzić 
się może. Tak że iż targowe podczas praz-
nika dziesiątuchi arędarz za siebie zabie
ra, które wszystkiem у confirraa-
cyami kollatorów do cerkwi taraeczney 
iest applikowane, więć у w tym punkcie 
moią wyrażam do wielm. pani interces-
syonalne perswazye, aby to, co osądzone 
Bogu, ku Jego szło ofiarze, a iyd dę te 
go nie należał, co od niego dalsze bydź 
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powinno. Przy wyrażeniu tedy w inney 
weneracyi moiey wielm. pani ponawiam 
w tych punktach z przyczyny słuszności 
postulacye, z tą niemylną nadzieią, że 
obiedwie cathegorye przyięte łaskawie 
będą у uznam skutek expressyi moiey, 
a ia inrealiatią iey acceptacyi wzaiemną 

być zechce na zachodzące rekwizycye a c 
ceptacyi iakoż у dopiero zapisuię się, że 
iestem wiel. m. pani у dobrodzieyki ży 
czliwym bratem у sługą uniżonym Anto 
ni Pociey—strażnik wielki wielkiego x i e 
stwa Litewskiego. 

1742 r. 
Взъ книги за 1729—1150 г. стр. 122. 

5. Дарственная запись (легація) на церковь Рождества Христова въ мѣстѳчкѣ 
Еаменцѣ отъ Лаврентія Костюшка и его жены Анны. 

Супруги Костюшки, вдадѣвшіе участкомъ земли 
Каменецкаго мѣщанина, записываютъ его К а -
менецкоЙ Рождественой церкви съ тѣмъ, что 

если кто пожедаетъ возвратить себѣ эту землю, 
то долженъ будетъ заплатить церкви 100 тын-
ФОВЪ. 

Roku tysiąc siedmsetnego czterdzieste
go drugiego miesiąca Octobra piętnaste
go dnia. Wielebny oyciee Mateusz Mako-
welski—prezbiter cerkwi Narodzenia Bo
żego Kamienieckiey, dokument z rzeczą 
w nim wyrażoną do akt podał pisany w 
te słowa: 

List dobrowolny у zapis ode mnie W a 
wrzyńca Kościuszką у A n n y Kościuszko-
wey dany wielebnemu oycu Mateuszowi 
Makowelskiemu—prezbiterowi Święto-Ro-
zeszkiemu, iż my maiąc w possesyi w 
Lidymskich polach leżący, od świętey pa
mięci W a s i l a Sawicza Łucznika у A n n y 
Sienkowiczowny Wasilowey małżonków, 
mieszczan Kamienieckich, wnosiemy le-
gacyą in perpetuam do cerkwi Różeskiey 
Kamienieckiey w summie obłigu tynfów 
sto rachuiąc talar bity po złotych sześć, 
tynf po złotemu srebrną monetą, a in-
quantum by znalazł się kto do okupna te

go gruntu, iednakże legacya z obligacyą 
ginąć nie powinna. Z a którą legacya co
rocznie obliguiemy odprawić in vim sum
my mszy 10, to iest we dni- piątkowe, 
prosząc maiestat Bożki za dobre zdrowie 
у powodzenie у sukcessorów naszych, a 
po śmierci у za dusze nasze mszy trzy, 
za dusze, które nizkąd ratunku nie - maią, 
mszy trzy, za dusze antecessorów naszych 
dobra te trzymaiących, mszy trzy, dzie
siąta msza za poddanych, tak żywych, i a 
ko у umarłych. Co approbuiąc rękami 
naszemi własnemi roboruiąc,podpisuiemy 
się. Pisań w Lenie wieżach roku tysiącz
nego siedmsetnego trzydziestego siódmego 
dnia pierwszego Sierpnia, według kalen
darza rzymskiego, ut supra. Przy upro
szonych ichmw. panów pieczętarzach we 
srzedzinie podpisuię: Wawrzyniec Kościu
szko у A n n a Kościuszkowa. 

72 
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1746 г. 
Нзъ книги за 1729—17,50 годы, стр. 9. 

6. Подтвердительный листъ стражника в. кн. Литовскаго Антовія Потея на 
всѣ земли и дуга , также на двухъ крестьянъ, принадлежащих^ Еленской 

церкви. 

Стражникъ в. кн. Литовскаго Антоній Потей 
симъ листомъ подтверждаетъ Еленской церкви 
всѣ документы' на право владѣнія землей и дву
мя крестьянами , выданные ей королями, пред

ками Потея и другими лицами. При этомъ онъ 
оговариваетъ, что два крестьянина должны толь
ко работать священнику,податиже вносить и повин
ности должны отбывать владѣльцу—помѣщику. 

Roku 1746, miesiąca Lipca 18 dnia 
list confirmacyalny, służący cerkwi Jeleń-
skiey. 

N a urzędzie i . k. mci magdeburgii K a 
mienieekiey, przed nami Marcinem J a 
roszewiczem—lantwoytem, Janem Kuiaw-
skim — burmistrzem, radzcami у ławni
kami' , in solito loco zasiadaiącemi, sta
nąwszy personaliter wielebny w Bogu oy
ciec J a n Tokarze wski—praesbiter cerkwi 
Jeleńskiey list konfirmacyiny, służący cer
kwi Jeleńskiey, do act podał, który wpi-
suiąc de verbo ad verbum sequitur tenor 
ta l i s : 

Antoni na Włodawie , Różance у Rze
czycy Pociey—strażnik wielki wielkiego 
xiestwa Litewskiego, Wołkowiski sądo
wy, Zyżmorski , Suraski , Radomski etc. 
starosta, czynię wiadomo, iż skłoniwszy 
się do supliki wielebnego w Bogu oyca 
Hrehorego Tokarze wskiego — praesbitera 
cerkwi moiey Jeleńskiey świętego Miko
ł a i a , ritus graeci uni t i , który pokładał 
listy różne, tak od pomierczych, według 
funduszu od nayiaśnieyszych królów ich
mcw, na włoki w Żyliczach у grunta 
różne teyże cerkwi nadane у wymierzo
ne , ieszcze w roku tysiąc pięćsetnym 
siódmym, miesiąca Jul i i dwudziestego 

czwartego dnia , у drugi w roku tysiąc 
pięćset sześćdziesiątym piątym, dwudzie
stego piątego miesiąca Decembra, od an-
tecessorów moich utwierdzone у aprobo
wane, iako fusius też same listy w sobie 
obloquuntur, tudzież przez tychże aute-
cessorów moich poddanych dwóch samą 
tylko robocizną, ze wsi Ży l i cz , iako to, 
od wielmożnego imć pana Kazimierza 
Paca— pisarza wielkiego xiestwa Litew
skiego, w roku tysiąc sześćsetnym czter
dziestym wtórym, miesiąca Augusta dzie
więtnastego dnia, potym od iaśnie wiel-

I możnego imć pana Gedeona Michała Try-
zny — podskarbiego wielkiego wielkiego 
xiestwa Litewskiego, w toku tysiąc sześć
set pięćdziesiątym pierwszym, miesiąca 
Marca iedynastego dn ia , do teyże cer
kwi Jeleńskiey przydanych, y naosta-
tek przez wielmożnego imć pana Marka 
na Międzylesiu у Opolu Butlera—staro
sty Drogickiego у Preńskiego aprobowa
nych w roku tysiąc sześćset ośmdziesią-
tym wtórym, miesiąca Decembra dwu
dziestego ósmego dnia; a że ciż poddani 
przez różne rewolucye od teyże cerkwi 
odeszli byli , у dotąd żadney powinności 
w robociźnie do teyże cerkwi Jeleńskiey 
nie pełnili; zaczyrn dla pomnożenia więk-



szey chwały Boskiey, у aby tym bar-
dziey czuynieysi b y l i , tak teraznieyszy 
wielebny oyciee Hrehory Tokarzewski— 
praezbiter Je leński , iako y po nim suk
cessorowie iego w pomnożeniu chwały 
Boskiey у pracowaniu około zbawienia 
dusz poddanych moich Jeleńskich, appro-
bowawszy te wszystkie grunta, łąki , an-
tiquitus do teyże cerkwi nadane, z tar
gowym na iarmarkach przy teyże cer
kwi odprawuiących się, podług dawnych 
zwyczaiów, у tych poddanych dwóch we 
wsi Żyl iczach będących, półwłocznych, 
imionami nazwanych: Kondrata Bartni
ka y Demiana Demidiuka, do teyże cer
kwi tak teraznieyszemu wielebnemu Hre-
horemu Tokarzewskiemu —praesbiterowi 
Jeleńskiemu у sukcessorom iego, z samą 
tylko robocizną wszelką, tak męzką, ia

ko у białogłowską, podług inwentarza у 
dawnych ich zwyczaiów у powinności 
przywracam у wiecznemi czasy nadaię. 
Podatki zaś wszelkie , od nich należące, 
tak czynsze, iako у dziakła, in recogni-
tionem domini do dworu Jeleńskiego ciż-
poddani oddawać powinni będą, iako 
też podatki wszelkie rzeczy pospolitey у 
składki do gromady Zyl ickiey zarówno 
ż drugiemi oddawać у płacić tenebun-
tur. N a co dla większey w a g i , przy 
zwykłey pieczęci moiey, ręką moią w ł a 
sną stwierdzam. Dzia ło się w Rzeczy
cy , roku tysiąc siedmsetnego trzydzie
stego wtórego, miesiąca Nowembra dwu
dziestego ósmego dnia. U tego listu pod
pis temi słowy: Antoni Pociey—strażnik 
wielki wielkiego xiestwa Litewskiego. C o 
iest przyięto у zapisano. 

1756 r. 
Изъ книга за 1752—1760 годы, стр. 126—127. 

7. Протестъ домѣщика Казиміра Выгановскаго противъ Фаустина Сузина о 
буйствѣ и насиліи крестьянъ сего послѣдняго. 

Помѣщикъ Выгановскій протестуетъ противъ 
другаго помѣщика Сузина, въ особенности про
тивъ крестьянъ послѣдняго, которые, встрѣчая 
въ своемъ владѣльцѣ поддержку своимъ безза-
коніямъ, выгоняютъ свой скотъ изъ деревни Л я . 
тевичъ и производятъ опустопіенія въ его по

ляхъ. Кроткія мѣры его ни къ чему не повели: 
крестьяне Сузина не только не перестаютъ опу
стошать его полей, но произносятъ еще угрозы 
противъ его людей и намѣреваются умертвить 
ихъ; такъ они хотѣди убить стангрета (кучера) 
его Грицка и свидѣтеля шляхтича Домбровскаго. 

Roku 1756, miesiąca Septembra 1 dnia. 
N a urzędzie iego król. mości magde-, 

burgii Kamienieckiey, przed nami Marci
nem Jaroszewiczem — woytem, Józefem' 
Bańkowskim— burmistrzem, radcami, ła
wnikami protunc in solito loco zasiada-
iącemi, comparendo personaliter imć pan 
Józef Dąbrowski, qua przyiaciel proszo

ny od w. imć pana Kazimierza W y g a -
nowskiego—podczaszego Brzeskiego, dla 
obeyrzenia szkód w życie chłopów B a -
rankowskich przez chłopów w. imć pana 
Faustyna Suzina chorążego Jelickiego, wsi 
Laszewicz podzielonych, manifestował się 
imieniem w. imć pana Kazimierza W y -
ganowskiego — podczaszego Brzeskiego, 
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mieniąc o to,- iako na dniu wczorayszym 
poddanego Baranko wskiego, imieniem Ony-
ska Tarasiuka, zastawszy ludzie dwor
scy woły poddanych ze wsi Laszewicz, 
pasionych w tymże życie, też woły chciał 
zaiąć ze szkody do dworu swego Baran-
kowskiego, natychmiast parobcy sueto 
more pomienioney-wsi Laszewicz wprzód 
osobami swemi broniąc, nie tylko grabić 
nie dopuścili, ale ieszcze krzyknowszy 
na gospodarzów, całą wieś wzruszyli , 
którzy konno у pieszo za ludźmi dwor-
skiemi Barankowskimi, z kołami, aż za 
granicę gonili, 'w borze ludzi pilno szu-, 
kali uciekłych, a nienalazłszy w borze 
na drugą stronę boru wybiegli szukaiąc, 
y tu nie uyrzawszy, dopiero z pochwał
kami nazad reyterowali s ię , o które to 
szkody у wiolencyę do kryminałów iuż 
nieraz przygotowanych у rezerwowanych 
chłopów Laszewskich, tudzież o przywo
dzenie, właszczenie pasz, s ienożęci , bo
rów wycinania, tenże w. imć pan W y g a -
nowski coaveniendo przez przyiaciół nie
raz у teraz użył za przyiaciela pana F e -
licyana Janowskiego, dopraszaiąc się o 
karę у poskromienie buntów, iż wszelka 
sprawiedliwość u imć pana Faustyna Su
zina na chłopach Lasze wickich imć pan 
Suzin zwyczaiem nałożonym chłopów do 
swy woli pobudzonych nie tylko weyrzaw-
szy w szkodę nie chciał sprawiedliwość 
uczynić , szerzących się excesami nie po
skromił, ale owszem do manifestuiącego 
się imć p . pretensye zmyślaiąc, roszcząc, 
pochwałki na ludzie protestującego oso
bliwie na stangreta Hryca , zabić go usi-
łuiąc, czynił . Słysząc tę słowa imć p. 
Suzina chłopi, pod ten czas będący, za 
panem swoim tę słowa powtarzali, palec 
na. palec zakładaiąc, przy tymże imć pa
nu Janowskim przyiacielu wziętym, że 
Hrycka zabiiem. G d y tenże imć pan J a n 
kowski , qua przyiaciel perswadował imć 

panu Suzinowi у żeby. poskromił tę au-
ram chłopskie, imć pan Suzin powtarza-
iąc odpowiedział w tę słowa: że to nie 
moie poddani, ale • poddanych moich pa
robcy, więc im zabronić tego nie mogę; 
pogotowiu karać nie myślę. Gdy z tako
wą relacyą у pochwałkami imć pan J a 
nowski powracał, a że nieustaiące szko
dy, pochw rałki у uganianie się ludźmi 
dworskimi Barankowskimi dziać się nie 
przestała w. imć pan Wyganowsk i od 
przyiętey przez iego mość pana.Suzina tey 
wioski Laszewicz wcale zruynowany, 
skrzywdzony bydź nie przestaie у tylko 
przez przyiaciół certuie o takowe krzyw
dy y violencye, dzieiące się przez pomie
nionych chłopów, do mnie tegoż dnia 
przybyłego imć pana Józefa Dąbrowskie
go , proszonego dla dowodu y lepszey 
wiary w poparciu swey krzywdy у praw
dziwe у niewinności, iako się ustawnie 
excesa dzieią, przez chłopów z podusz-
czenia pańskiego Laszewickich, upraszał, 
ażeby z ludźmi imć pan Józef Dąbrow
ski in crastinum ich na granicy poszedł, 
assekuruiąc, że.zostanie bydło w szko
dzie у chłopskiey zawziętości doświad
czy. Iakoż rano wstawszy imć pan Józef 
Dąbrowski, wraz z ludźmi dworskimi, to 
iest, z stangretem у dwoma chłopcami, 
zwykłych dla dowodzenia tey szkody, 
z nimi poszedł, gdzie przeszedłszy ieden 
bór mnieyszy, do. drugiego szli polem у 
zaraz na polach Barankowskich w życie 
uyrzeli woły у c i , którzy paśli, widząc 
do siebie przychodzących wołów, z żyta 
blizko swey granicy nie spędzili, tylko 
opodal zaszłe woły ku swey granicy pę
dzili; a za tym czasem postrzegłszy chło
pów trzech w rogu borku mnieyszego 
niedaleko wioski żyta owego' na koniach, 
czyli na klaczach siedzących у wnet za 
obaczeniem do wioski śpieszyli у wpręd-
ce z wioski, iak ciż wybiegli, tak cała 



— 573 — 

wieś za niemi z kołami, którzy prosto 
biegli na ludzie w. imć pana Wygonow-
skiego,- a mianowicie stangret Hryc , nay-
przód uciekać począł, widząc, że go zabić 
chcieli, za nim chłopcy dway, a pomie
niony i m ć pan Dąbrowski sam został 

łami nad głową zamierzaiąc się bić chcie-. • 
l i , wołaiąc ieden na drugiego: біймы то
го! A l e się im ekskuzował, mówiąc, żem 
wam nic nie winien, bom ia tu proszo
ny, aby tę szkodę obaczył, ale teraz w i 
dzę wcale, co się dzieie, a gdyby nie 

zważaiąc ten impet niepohamowany za-.Į dworski cz łek , tego imć pana Suz ina , 
iadłych chłopów, gdzie słysząc tę s ło - , co у chłop" im perswadował, zapewna 

; wa , iako ieden drugiego uprzedzaiąc Ые- j by zabili у tak z wielkim grozieniem 
gli у wołali: того великого имаймо, чимъ Į mówili: Коли ты паничъ, по що тутъ 
борзѣй и забьеыъ его. Jednakże ten j пришовъ, бо такъ ты згинешь, якъ и 
stangret у chłopce do borku salwowali Į тые собаки погинутъ. О takowe tedy 

, się, chłopi wyuzdani po borze szukaiąc ' excessa kryminalne у wiolencyę solenny 
z hałasem, tak iako у wczoray czynil i , į w. imć pan Kazimierz Wygonowski — 
aż zabór na drogę gonili, którey nieoba-' podczaszy Brzeski, przez imć 'pana J ó -
czywszy na polu nazad się wrócili, a po- ! zefa Dąbrowskiego zaniósł manifest prze
mieniony imć pan Dąbrowski na mieyscu ciwko imć panu Faustynowi Suzinowi у 
stoiąc z podziwieniem takowey transak- na poddanych imści wsi Laszewicz, pro-
cyiey przypatrzywszy się. tych roziuszo- testuiąc się iterum atque iterum, cum 
nych chłopów, którzy nie postrzegłszy salva onego melioratione, co iest przy
biegli z wielkim impetem do niego y z ko- ięte у zapisane. 

Конвцъ Y I - r o тома. 



О Г Л А В Л Е Н И Е . 

I B 
Акты Брестскаго Городскаго Суда. 

(Поточные) 

Стран-

1564 г. 

Замѣна двухъ Ф О Л Ь В А Р К О В Ъ , при-
численныхъ къ королевскимъ имѣ-
ніямъ, на село Мокраны, данное 
Михаилу Рощицу-Збирожскому . 

1589 г. 

Духовное завѣщаніе земянина Бе
рестейскаго повѣта Ивана Ѳедо-
ровича Бѣлевскаго, которымъ онъ 
отписываетъ своей женѣ все свое 
движимое имущество 

Жалоба земянина Ивана Мелешки 
на Красенскихъ крестьянъ земя
нина Ивана Грекова по поводу 
сдѣланной ими порубки лѣса . . 

Посвидѣтельствованіе вознымъ ду-
ховнаго завѣщанія земянина Ива
на Вѣлевскаго съ уничтоженіемъ 
печати послѣдняго на его гробѣ . 

5. Посвидѣтельствованіе вознаго о 

8 

8 

Стран. 

побояхъ, причиненныхъ крестья
нину Михаилу Ракутѣ крестьяни-
номъ Симона Свирскаго Гацемъ 
Скордаевичемъ 9 

Посвидѣтельствованіе вознаго о 
неповиновеніи Костомолотскихъ 
крестьянъ своему арендатору 
Счастному Яновичу 10 

Жалоба земянина Ѳедора Вага-
новскаго на земянина Николая 
Вогушевича Горновекаго по по
воду произведеннаго симъ послѣ-
днимъ грабежа въ его Комарниц-
кой мельницѣ, на р. Полвѣ, и 
сожженія самой мельницы . 12 

8. Жалоба земянина Петра Грека на 
королевскихъ крестьянъ села Ми
халки, Кіевецкой державы, по по
воду порубки дерева въ его Кле-
новицкомъ лѣсу и убійства его 
лѣсника Сеньки Вершука . . • 13 

Жалоба земянки Екатерины Олен-
ской на земянку Томилу Заранко-
вую по поводу отнятія послѣднею 
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10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

у нея крестьянъ, которыми она 
владѣла по заставному праву . . 

Донесеніе вознаго о грабежѣ, про-
изведенномъ земянкою Екатериною 
Оленскою въ имѣніи Именинѣ зе
мянки Томилы Заранковой . . . 

Инвентарная запись на 13 душъ 
крестьянъ, выданная земяниномъ 
Николаемъ Чановицкимъ земяни-
ну Вацлаву Жардецкому . . . 

Посвидѣтельствованіе вознаго по 
жалобѣ скарбнаго в. к. Лит. Лу-
каша Мамонлча на Яновскихъ мѣ-
щанъ, въ томъ, что послѣдніе не 
платили и отказывались платить 
слѣдующее съ нихъ по королевско
му уставу старое мыто—съ воска, 
соли и скота . . . . . . 

Посвидѣтельствованіе Брестскаго 
вознаго объ избитіи Кругельскихъ 
крестьянъ войтомъ Иваномъ Гу-
левичемъ 

15. Жалоба Брестскаго городничаго 
Андрея Львовича Горновскаго на 
земянина Андрея Пашковскаго по 
тому поводу, что онъ наслалъ 
своихъ слугъ на его крстьянина 
Ивана Харвановича, которые из
били его самаго, его жену и мать 
и. пограбили его имущество . . 

16. Донесете Брестскаго • вознаго 

13 

15 

17 

Заявленіе Милейчицкаго намѣст-
ника Ивана Телятицкаго о явномъ 
неповиновеніи ему Милейчицкихъ 
мѣщанъ при уплатѣ ими чиншо-
вой. повинности, согласно королев
скому уставу и распоряжению вла-
дѣльца города Яна Кишки—пана 
Виленскаго . . . . . . . . 18 

19 

22 

17. 

18. 

19. 

20. 

23 

21. 

о томъ, что онъ произвелъ осви-
дѣтельствованіе мѣста, гдѣ стрѣль-
цы Полоцкаго воеводы . П О Н Я Т О Е -
скаго, изъ Шерешева, убили ло
ся въ Бѣловѣжской пущѣ . 

Жалоба Полоцкаго воеводы Нико
лая Монвида Дорогостайскаго на 
земенина Ивана Крупицкаго по 
поводу похищенія послѣднимъ 
двухъ его крестьянъ изъ села Ви
шней, Шерешевской державы, и 
пограбленія ихъ имущества 

Посвидѣтельствованіе Берестей
ского вознаго о томъ, что кресть
яне села Кринокъ вбили сваи въ 
озерѣ Григорія Вагановскаго и 
чрезъ то попортили его тони . . 

Донесеніе вознаго о присутствіи 
его н а актѣ Ф о р м а л ь н а г о выбора 
бургомистровъ и ратмановъ для 
города Верестя, при чемъ всѣми 
сословіями города были выбраны: 
одинъ бургомистръ «зъ стороны 
лядской» (т. е. польской,—римско-
католической) и одинъ «зъ сторо
ны руское» (т. е. православной), 
а также ратманы съ той и другой 
стороны . 

Посвидѣтельствованіе вознаго въ 
дѣлѣ разбойничьяго нападенія 
слугъ Ивана Кишки—пана Вилен
скаго, старосты Жомоитскаго и 
Берестейскаго, на людей Влади-
мірскаго и Берестейскаго владыки 
Мелетія Хребтовича, въ городѣ 
Верестѣ, и нанесенія имъ тяжкихъ 
ранъ острымъ о р у ж і е м ъ . . . . 

Посвидѣтельствованіе Брестскаго 
вознаго по жалобѣ священника 
Каменецкой церкви Леонтія Семе-
новскаго на войтовско-давничій 
судъ о неправильномъ завладѣніи 
его домомъ . 

23 

24 

25 

26 

28 

29 
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22. Жалоба земянина Николая Горнов
екаго на земянина Ѳедора Теля-
тицкаго, который, пользуясь его 
отсутствіемъ, насильственнымъ 
образомъ забралъ у него въ 
Светицкомъ дворъ- восемь копъ 
изразцовъ муравленныхъ и др. 
предметы 

23. Посвидѣтельствованіе вознаго по 
поводу жалобы еврея Глѣбки Воль
фовича, арендатора двухъ Ломаз-
скихъ мельницъ, на мельника этихъ 
мельницъ Тимоша, который допу-
стилъ въ вихъ порчу и неисправ
ности и чрезъ то причинилъ еврею 
убытокъ на 60 копъ дитов. гр. . 

24. Заявленіе земянина Аѳанасія Ку-
цука Лазуцкаго о томъ, что изъ 
его села Вороблина въБрестскомъ 
повѣтѣ убѣжадъ неизвѣстно куда 
крестьянинъ Михно Ковалевичъ, 
съ женою, двумя сыновьями и 
тремя дочерьми, забравъ при этомъ 
съ собою свие движимое имущество, 
какъ то, лошадей, водовъ, коровъ 
и проч 

25. Свидѣтельство возныхъ о произ-
водствѣ слѣдствія посредствомъ 
копы (копнаго суда) по поводу кра
жи, произведенной въ домѣ Нико
лая Костюшки - Сехновицкаго 
Яномъ Мочульскимъ 

26. Декретъ короля Сигизмунда Ш-го, 
осуждающей на баницію и казнь 
шляхтича Станислава Здитовецка
го за убійство слуги Трокскаго 
воеводы Радивила, по имени Кон
стантина Пукля 

27. Доаесеніе вознаго о присутствіи 
его «на копѣ» (копномъ судѣ) при 
допросѣ земянина Яна Мочульска
го, уличеннаго въ кражѣ въ домѣ 

32 

29. 

33 

34 

34 

39 

земянина Николая Костюшки-Сех-
новицкаго 41 

28. Посвидѣтельствованіе вознаго о 
насильственномъ вторженіи чле-
новъ Каменецкой магдебургіи въ 
домъ Каменецкой мѣщанки Ав
дотьи Андреевны Поповны Семе
новской съ цѣлью ввести въ ея 
домъ Олехна и Остапка Затемя-
чичовъ Рудницкихъ на основаніи 
королевскаго декрета а также объ . 
изгнаніи ея изъ дому, побояхъ и 
разграбленіи ея имущества . . 42 

Контрактъ конюшаго великаго кн, 
Литовскаго ІеронимаХодкевича съ 
каменьщикомъ Григоріемъ Клепа-
чемъ на постройку печей и ками-
новъ и на постройку каменнаго 
Фундамента дома въ Трощинскомъ 
имѣніи. . 44 

30. Жалоба священника Пречистен
ской церкви отъ имени Владимір-
скаго и Берестейского епископа 
Ѳедосія, на земянина Ивана Бре
зовскаго, по наущенію котораго 
избиты и ограблены епископскіѳ 
крестьяне. . . . . . . . . . 4 5 

31. Донесеніе вознаго о присутствіи 
его на спорѣ, происходившемъ въ 
Брестской ратушѣ между поль-
скимъ бургомистромъ и радцами 
—съ одной стороны и русскимъ 
бургомистромъ и мѣщанами—съ 
другой касательно возбужденнаго 
русскою стороною вопроса: Кому 
должна принадлежать городская 
баня—городу или польскому го
спиталю? . . . . 47 

32. Посвидѣтельствованіе вознаго, вы
данное земянкѣ Берестейскаго по-
вѣта Аннѣ Малаховской для вне
сения его ею въ городскія книги 
состоящее въ томъ, что земя-

73 
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нинъ Иванъ Барсоба, не смотря 
ни на какія напоминанія, умы
шлено производилъ потравленія 
своими лошадьми и скотомъ на 
засѣянныхъ поляхъ и сѣножатяхъ, 
вакъ самой Малаховской такъ и ея 
крестьянъ 

34. 

35. 

36. 

48 

33. Донесеніе вознаго о̂  присутствіи 
его въ Брестской таможнѣ при 
возникшемъ спорѣ: обязаны ли 
Замостскіе мѣщане, состояние во 
владѣнік подканцлера ' вел. кн. 
Литовскаго Льва Сапѣги, платить 
старое мыто съ комягъ, или нѣтъ? . 49 

Универсалъ короля Сигизмунда 
Ш-го, о новоповышенномъ тамо-
женномъ сборѣ на два года, кото
рый поручается собирать скарб
ному в. к. Лит. Лукѣ Мамоничу. . 

Жалоба земянки Берестейскаго 
повѣта Анны Костюшковой на Ка
менецкихъ мѣщанъ о томъ, что 
они одного ея крестьянина убили, 
а другого избили въ г. Каменцѣ, 
на Литовской улпцѣ 

. 51 

52 

Универсалъ короля Сигизмунда 
ІІІ-го о новоповышенномъ тамо-
женномъ сборѣ на два года въ 
вел. кн. Литовскомъ и землѣ 
Жмудской 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

53 

37. Бводъ во владѣніе имѣніемъ При-
шихвостами, расположенньщъ въ 
Врестскомъ повѣтѣ, Жмудскаго 
каштеляна Николая Нарушевича, 
съ прописаніемъ инвентаря этого 
имѣнія. 

45. 

55 

38. Посвидѣтельствованіе Берестей
скаго вознаго Павла Анцуты о 
нанесеніп другому возному, Яко
ву Бѣлоусовичу, побоевъ и причи-
неніи насилія земяниномъ, наре-
ченыиъ Кобринскимъ архимандри-

46. 

томъ Спаской церкви, Иваномъ 
Богушевичемъ Гоголемъ. . . . 59 

Донесеніе вознаго по жадобѣ зе
мянина Ивана Коробки, который 
забралъ его крестьянина со В С Ѣ М Ъ 

его имуществомъ и переседилъ въ 
свой участокъ 61 

Донесевіе Берестейскаго вознаго 
о неуплатѣ головщизны 20 коп. 
лит. гр. Ярмошемъ Малоцевичемъ 
за убитаго крестьянина. . . . 62 

Посвидѣтельствованіе и осмотръ 
вознымъ крестьянъ земянки Анны 
Костюшковой Сехновицкой, одно
го убитаго, а другого сильно из-
битаго Каменецкими мѣщанами . 64 

Жалоба земянина̂ .Юрія Даниле-
вича на крестьянина Оксина и 
его семейство, которые обокрали 
его и ушли . . . . . . . . 65 

Донесеніе Берестейскаго вознаго 
объ осмотрѣ имъ въ селѣ Жали-
чахъ убитаго земяниномъ Андре-
емъ крестьянина 66 

Жалоба Милейчицкихъ мѣщанъ на 
жидовъ мытниковъ Ломазской и 
Володавской таможенъ, причинив-
шихъ первымъ разныя обиды и 
несправедливости при провозѣ то
варовъ чрезъ помянутыя таможни . 67 

Посвидѣтельствованіе вознаго о 
побояхъ и ограбленіи крестьянъ 
Александра Горбовскаго, совер-
шенныхъ Вистицкими боярами . 67 

Донесеніе Берестейскаго вознаго 
по поводу яѵ-алобы земянки Богдаи-
вы Черкасовой ПятигорцовоЙ на 
земянина Ивана Костюшковича, 
который отиялъ у нея крестья
нина, бывшаго въ задогѣ . . . 68 
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47. Донесеніе Берестейскаго вознаго 
о возмущеніи крестьянъ земянина 
Буховецкаго въ селѣ Горездри-
чахъ . . . 70 

48. Донесеніе вознаго о произведеномъ 
имъ посвидѣтельствованіи въ дѣ-
лѣ нападенія слугъ и людей Мель-
ницкаго подкоморія Каспра Дем-
бинскаго на земли королевскихъ 
крестьянъ, Воинской волости, се
ла Воронча, и произведенныхъ пер
выми грабежей и побоевъ . . . 71 

49. Донесеніе вознаго о произведен-
номъ имъ освидѣтельствованіи мер-
тваго тѣла замученнаго крестья
нина НикиФора Сеньковича изъ 
села Лютой Воли, каковое злодѣй-
ство совершено крестьянами того 
же селаМартиномъ Вѣщиковичемъ 
и его тремя сыновьями . . . . 73 

50. Жалоба королевскаго секретаря 
Якова Кресимскаго на Ломазска-
го мѣщанина и мельника королев
скаго села Вортоля Ѳедора Бере
зу о томъ, что онъ взбунтовавши-
ся, умышленно съ многими крестья
нами, раскопалъ его плотину на 
рѣкѣ Желявѣ 74 

51. Дистъ короля Сигизмунда Ш-го 
Брестскому старостѣ Ивану Киш-
кѣ о томъ, чтобы слѣдующая съ 
Ф О Л Ь В А Р К О В Ъ Брестскаго старо-
ства костелу десятина была отда
ваема оному прежде, нежели бу
детъ взиматься съ нихъ доходъ на 
старосту и короля . . . . . . 76 

52. Донесете вознаго о нападеніи зе
мянина Ивана Калиховича на сѣ-
ножать крестьянъ епископа Вла-
димірскаго и Брестскаго и о зах-
ватѣ сѣна . . . . . . .. 77 

53. Универсалъ короля Сигизмунда 

Ш-го объ установленіи новоповы
шенной таможенной пошлины, ко
торую представляется собирать 
скарбному Лукѣ Мамоничу со все
го Великаго княжества Литовска
го и Жмудской земли . . . . 78 

54. Продажная запись отъ земянина 
Григорья Заровскаго Берестей-
скому жиду Пейсаху ПІаломовичу 
на плацъ въ городѣ Берестѣ, при-
легающій къ церковному плацу 
Свв. Козьмы и Даміана. . . . 80 

55. Жалоба земянина Филона Олынев-
скаго на шляхтичей, слугъ сво
ихъ, которые ушли отъ него, захва-
тивъ съ собою его лошадей и дру-
гіе вещи 82 

56. Протестъ однихъ Каменецкихъ мѣ-
щанъ противъ другихъ Каменец
кихъ мѣщанъ по поводу притѣс-
неній, дѣлаемыхъ сими послѣдни-
ми Каменецкому священнику . . 85 

57. Донесеніе шляхтича Юрія Дани-
левича о побѣгѣ его крестьянина 
съ семействоіиъ и имуществомъ 
изъ' его имѣнія Здитовичъ . . . 86 

58. Донесеніе вознаго по дѣлу земя
нина, Андрея Скиндера, который, 
вслѣдствіе неуплаты долга воево-
диною Горностаевой, забралъ имѣ-
ніе ея Болотково, при котороиъ 
поименованы многіе крестьяне съ 
ихъ повинностями . . . . . . 86 

59. Жалоба Милейчицкихъ мѣщанъ 
на Володавскаго таможеннаго жи
да Шлому Янушевича, который 
неправильно зйарестовалъ ихъ во
зы съ хмѣлемъ 89 

60. Заявленіе земянина Вацлава Жар-
децкаго о побѣгѣ многихъ его 
слугъ д крестьянъ . . ^ • . 9 1 
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61. Жалоба двухъ Берестейскихъ мѣ-
щанъ наземянина АмвросіяОстро-
мечовскаго, который разогнадъ 
сорокъ козъ ихъ, изъ коихъ четы
ре пропало 

62. Донесеніе Берестейскаго вознаго 
о судѣ копы села Березье по по
воду пропажи трехъ свиней 

1612 г. 

63. Донесеніе земянина Каликста Гор-
новскаго о побѣгѣ крестьянина 
его возницы, Мацки Литвина, съ 
двора имѣнія Остромеча 

65. 

66. 

67. 

64. Донесеніе войта Вещиковича о 
побѣгѣ крестьянина Саца съ иму-
ществомъ изъ села Ужиковъ, имѣ-
нія Новаго Волчцна Гремячой зе
мянина Станислава Горновскаго . 

Заявленіе въсудъ земянина Брест
скаго повѣта Станислава Горнов
скаго о побѣгѣ крестьянина его 
Герасима Коваля съ семействомъ 
и имуществомъ изъ его имѣнія 
Горнова 

Письменное донесеніе въ судъ 
, урядника Виленскаго воеводы Да
ниила Пекарскаго о поимкѣ на 
мѣстѣ преступленія крестьянина 
Греся съ" др. его помощниками, 
который производилъ кражу меда 
въ Бѣловѣжской пущѣ—въ уходѣ, 
принадлежащемъ къ имѣнію Чар-
навчицкому Виленскаго воеводы . 

Жалоба Флоріяна Духновскаго— 
урядника Берестейскаго подкомо-
рія Луки Коптя на земянъ Клем-
бовскаго и Закревскаго по поводу 
нападения ихъ на его крестьянъ а 
лѣсничихъ имѣнія Хмѣдева. 

68. Протестація Саула Юдича про-

92 

92 

94 

94 

95 

96 

97 

тивъ Берестейскаго бургомистра 
Емильяна о несправедливомъ на 
него доносѣ 98 

1625 г. 

69. Донесеніе вознаго Лаврина Петров-
скаго о подачѣ позва земянину 
Юрію Терлецкому черезъ его вой
та Богдана Ткача, такъ какъ Тер-
лецкій не хотѣлъ принять отъ не
го, возного, лично этого позва и 
угрожалъ ему побоями . . . . 100 

70. Жадоба Верстоцкихъ' крестьянъ о 
разныхъ притѣсненіяхъ, причиня-
емыхъ имъ арендаторами . . . 101 

71. Жалоба земянина Даніила Теля-
тицкаго на Юрія Славошевскаго о 
захватѣ имъ его лошадей и ве-. 
щей 102 

72. Жалоба земянина Ѳедора Бурца 
на земянина Матѳея Голецкаго о 
неисполненіи имъ закладной сдѣл-
ки . . . . 104 

73. Универсалъ короля Сигизмунда 
Ш-го о перенесеніи актовъ Берест-
скаго городскаго суда въ Кобринъ, 
по причинѣ появившагося въ Бре-
стѣ мороваго повѣтрія . . . . 105 

74. Донессиіе Яновскаго старосты Мар
тина Старинскаго о буйствѣ и раз-
боѣ, произведенныхъ въ г. Яновѣ 
и|деревнѣКленовнцѣ Русиновскимъ, 
котораго впрочемъ убилъ гайдукъ 
ВпсилійТереховскій, защищая отъ 
него собственную жизнь . . . . 106 

75. Заявленіе земянина Берестейскаго 
повѣта Николая Анцуты о побѣгв 
изъ его имѣнія Именина заставлен-
наго крестьянина Олиса Костюш
ковича, съ семействомъ и имущест
вомъ . . . . 109 
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76. Жалоба Кобрннскаго урядника Ѳо-
мы Горышевскаго на крестьянъ 
Петра Пекарскаго по тому поводу, 
что эти посдѣдніе, во время посѣ-
щенія крестьянами ярмарки въ г. 
Верестѣ, напали на нихъ, избили 
и ограбили. При жалобѣ находится 
посвидѣтельствованіе вознаго . . 110 

77. Опись вещамъ, оставшимся по смер
ти шляхтича Стагорскаго въ Но-
воселкахъ 112 

78. Донесеніе вознаго о побояхъ и гра-
бежѣ, совершенныхъ королевскими 
крестьянами надъ крестьянами же 
земянина Верещаки 113 

79. Пріятельскій судъ между урядни-
комъ и крестьянами Луцка го су<в-
рагана 115 

80. Универсалъ короля Сигизмунда 
Ш-го, которымъ оаъ приглашаетъ 
рыцарство и шляхту къвооруженію 
противъ Шведскаго короля Густа
ва Адольфа 117 

81. Жалоба земянки Авдотьи Буховец-
кой на брата своего Ивана Бухо-
вецкаго о томъ. что онъ не отдалъ 
ей слѣдующихъ по матери вещей 
и не уплатилъ приданаго . . . 119 

82. Донесеніе Берестейскаго вознаго 
о разныхъ насиліяхъ, дѣлаемыхъ 
Подляшскимъ каштеляномъ Стани-
славомъ Немѣрою крестьянамъ въ 
имѣніи Пониквѣ 120 

83. Заявленіе Берестейскаго земскаго 
судьи Предслава Горбовскаго объ 
опустогаѳніи арендаторами имѣнія 
и притѣсненіи крестьянъ. . . . 122 

84. Донесеніе Берестейскаго вознаго 
о подачѣ двухъ позвовъ земянину 
Калечицкому 123 

85. Жалоба урядника Клюковскаго на 
крестьянъ пана Лычевича, которые 
избили и изранили крестьянъ имѣ-
нія Клюковичъ 124 

86. Протестъ Брестскаго бурмистра 
Емельяна Самсоновича противъ 
Матѳея Бернацкаго о неправиль-
номъ доносѣ послѣдняго, будто онъ, 
Илія Самсоновичъ, избидъ его въ 
собственномъ домѣ. . . . . . 125 

1629 г. 

87. Жалоба земянина Ивана Яновиц
каго на земянина Николая Выри-
ковскаго о томъ, что крестьяне 
послѣдняго въ Кобринской пущѣ 
убили лошадь, принадлежащую 
крестьянину Яновицкаго. . . . 126 

88. Жалоба земянина Пришихотскаго 
о побѣгѣ изъ его селъ Хомичей и 
Волекъ въ Бѣльскомъ гіовѣтѣ двухъ 
его крестьянъ съ семействами и 
имуществами. Тутъ же находится 
и посвидѣтельствованіе вознаго. . 127 

89. Жалоба земянина Костюшки Сех-
новицкаго о побѣгѣ крестьянина 
съ семействомъ и имуществомъ, и 
посвидѣтедьствованіе вознаго . . 128 

90. Посвидѣтельствованіе вознаго о 
разграбленіп дома въ селѣ Старой 
Волѣ и захватѣ крестьянина съ 
семействомъ вооруженными людь
ми князя Огинскаго 130 

91. Жадоба земянина Венедикта Но-
вицкаго о побѣгѣ двухъ кресть
янъ его съ семействами и со всѣмъ 
имуществомъ. . . • . . . . 131 

92. Донесеніе вознаго объ истребленіи 
пожаромъ домопъ и документовъ въ 
иѣстечкѣ Войнѣ 132 
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93. Жалоба земянина Ивана Жардец-
каго на земянина Павла Одинца, 
который самъ лично вмѣстѣ съ 
крестьянами своими избилъ и из-
ранилъ крестьянъ Жардецкаго. . 133 

94. Жалоба священника Телятинкой 
церкви Терентія Голадовскаго на 
земянина Ивана Красускаго и же

ну его о нанесенныхъ побояхъ 
послѣднею женѣ священника и его 
дочери 134 

95. Жалоба Флоріана Курейши уряд
ника Адама Козловскаго о наѣздѣ 
послѣдняго на село Сычи, изра-
ненье крестьянъ и разогнанье яр
марки 136 

П . 

Акты Брестскаго Подкоморскаго Суда. 

4. 

5. 

1586 г. 

Листъ короля Стеоана, выданый 
подкоиоріямъ о разрѣшеніи спора 
между королевскими крестьянами 
и сосѣдними о поземельной соб
ственности 141 

Подкоморское опредѣленіе по спор
ному дѣлу о. границахъ между 
Шатчанами и Орѣховцами . . . 142 

1592 г. 

Подкоморское опредѣленіе о возна-
гражденіи архимандрита Кобрнн
скаго Спасскаго монастыря Іоны 
Гоголя землею и денежною суммою 
за монастырскую землю, которою 
пользовались земяне Именинскіе . 147 

1594 г. 

Подкоморское опредѣленіе на доб
ровольный подѣлъ поземельной соб
ственности между разными лица
ми „ . . 149 

1597 г. 

Подкоморское опредѣленіе по дѣ-
лу о поземельной собственности 
между кородевскимъ дворяниномъ 

9. 

Лукою Коптемъ и воеводою Ви-
тебскимъ Николаемъ Сапѣгою . . 150 

1599 г. 

Коммисарское опредѣленіе по спор
ному дѣлу между Брестскими мѣ-
щанами и земяниномъ Иваномъ 
Калиховичемъ Брезовскимъ о по
земельной собственности. . . . 159 

Подкоморское опредѣленіе, содер
жащее раздѣлъ поземельныхъ вла-
дѣній' между Лукой Ивановичемъ 
Солтаномъ и участниками въ имѣ-
ніи Добриняхъ 176 

Подкоморское опредѣленіе по спор
ному дѣлу между королевскими 
крестьянами Яблоновца и земя
ниномъ Филиппомъ Махвицемъ о 
мельницѣ и о дѣсѣ, называемомъ 
Саловъ Грудъ, которые и присуж
дены Махвицу 200 

1600 г. 

Коммисія по дѣлу Каменецкихъ 
мѣщанъ съ Гомейскимъ старостою 
Андреемъ Сапѣгою о праиѣ на 
входы въ Каменецкую пущу . . 204 
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10. Коммиссарское опредѣленіе по дѣ-
лу между воеводою Троцкимъ Ни-
колаемъ Радивиломъ и Каменец-
кими мѣщанами о поземельной соб
ственности 

1601' г. 

209 

11. Коммиссарское опредѣденіе по спор
ному дѣлу о поземельной собствен
ности между воеводою Трокскимъ 
Николаемъ Радивиломъ и королев
скими крестьянами. 213 

1602 г. 

12. Коммиссарское опредѣленіепо спор
ному дѣлу о землѣ называемой 

Островомъ, между Троцкямъ вое
водою Николаемъ Радивиломъ и 
Каменецкими мѣщанамй . . . ; 

1603 г. 

220 

13. Подкоморское опредѣленіе .по спор
ному дѣлу о владѣніирѣкою Крсною 
между Дрогицкою хоружиною н 
Г о р б о в с к и м и . . . . . . . . . 2 2 2 

1619 г. 

14. Подкоморское рѣшеніе по дѣлу 
между земянамп Каличицкимъ и 
Кендзеравскимъ о постройкѣ пос-
лѣднимъ мельницъ и плотинъ, ко
торый были причиною затопленія 
лѣсовъ Калечицкихъ . . . . . . 229 

UJ* 
Акты Брестской Магдебургіи. 

І. 

3. 

1624 г. 

Жалоба Берестейского мѣщанина 
Луки Чулковича на цеховаго стар
шину Якова Нарейковича о томъ, 
что онъ безъ всякой причины ис-
ключилъ его изъ цеха . . . . 239 

2. Опредѣленіе Брестскаго магистра
та, которымъ присуждено цеху 
шорниковъ уплатить 30 злотыхъ 
мѣщанину Мартиновичу за незакон
ное исключеніе изъ цеха. . . . 240 

Заявленіе Брестскому магистрату 
цеховаго старшины Нарейковича 
на мѣщанина Луку Чулковича. . 241 

Духовное . завѣщаніе Брестскаго 
мѣщанина Турина Ѳедоровича, въ 
которомъ онъ записалъ дѣтямъ сво
имъ имущество, а книги духовна-
го содержания разнымъ церкнамъ . 242 

8. 

Мировая сдѣлка между цеховыми 
сѣделыциками . 244 

Жалоба цехмистровъ цеховъ куз-
нецкаго, слесарскаго и сѣдельнаго 
на цехмистровъ скорняковъ о нане-
сенномъ послѣднпми безчестіи . . 245 

Вторичная жалоба цехмистровъ 
скорняковъ на цехмистровъ кузнец-
каго и слесарскаго цеховъ о иане-
сеніи первымъ публичнаго без-
честія . 246 

Жалобы цеховъ кузнецкаго, слесар
скаго и сѣдельническаго на цехъ 
скорняковъ о інанесеніи первымъ 
безчестія 247 

Опредѣлсніе Брестскаго магистра
та, которымъ онъ присудидъ цех-
мистра скорняковъ подъ арестъ на 



цѣлую недѣлю въ ратушѣ за без-
порядки, произведенный имъ во 
время торжествевнаго похороннаго 
шествія 248 

10. Опредѣленіе Брестскаго магистра
та по дѣлу цеха скорняковъ. съ 
цехами кузнецкимъ, слесарскимъ 
ж сѣдельническимъ. ; . : . г 

20. 

251 

11. Жалоба братьевъ кузнецкаго це
ха на своего 'цехмистра- Майра- ' :. 
новскаго по поводу нанесенія пос-
лѣднймъ' имъ безчестія . . .' :. 252 

12. Жалоба Одыпевскаго на мѣщанина , 
Артема Андреевича о неуплатѣ 
ему долга и платы за службу. . 253 

13. 

14. 

Опредѣленіе Брестскаго магист
рата по жалобѣ пекарскаго цеха 
на мѣщанина Кондрата Дудчица . 254 

21. 

22. 

Опредѣленіе короля Сигизмунда 
Ш-го по дѣлу золотыхъ дѣлъ ма
стера, съ Брестскими мѣщанами . 255 

15. Присяга золотыхъ дѣлъ мастеровъ 
по требованію таковогожъ мастера 
Горностайскаго 257 

16. Ремиссійно - судебное опредѣленіе 
Брестскаго магистрата по дѣлу 
между мѣщанами Войтѣхомъ Рост-
комъ и Николаемъ Адамовичемъ . 258 

1625 г. 

17. Жалоба Пинскаго крестьянина Ста
нислава Левоновича на Пинскаго 
мѣщанина Данила Воскобойника . 263 

18. Духовное завѣщаніе Брестскаго 
мѣщанина Зеика Протасовича. . 264 

19. Привилегия короля Сигизмунда Ш-го 
данная подстаростѣ Воинскому Вы-

23. 

24; 

25. 

26. 

27. 

соцкому на домъ въ Берестѣ со 
всѣмъ имуществомъ . . . . . 265 

1626 г. 

Протестація Брестскаго цехмистра 
золотыхъ дѣлъ мастеровъ на зо
лотыхъ дѣлъ мастера Радванскаго 
предъ Брестскимъ магистратомъ . 268 

• 1635 г, 

Свидетельство Пинскаго лавника, 
выданное Пинскому мѣщанину Есь-
ману Ножицу о томъ, что онъ 
взвѣсилъ купленные два пивныхъ 
котла у Брестскаго мѣщанина. . 269 

1637 г. 

Продажная крѣпость отъ жида 
Мѣнка Ицковича Брестскому ме
щанину Хомѣ Буркіевичу на сѣ-
ножать. . . . . . . . . . 270 

Продажная крѣпость отъ прихо-
жанъ Брестской церкви св. Трои
цы татарину Щасному Богушеви-
чу на огородъ 271 

Арендная сдѣлка между прихожа
нами свято-Троицкой церкви въ 
Бреетѣ Литовскомъ и татариномъ 
Щасньшъ Богушевичемъ. . . . 272 

Консенсъ Брестскаго магистрата 
на пожизненное владѣніе огородомъ 
съ уплатою чинша, данный бур
мистру греческаго исповѣданія Со-
рокѣ 273 

Духовное завѣщаніе Брестской мѣ-
щанки Соломен Закашшой . . .273 

Продажная запись Берестейскаго 
мѣщанина Ивана Стасевича на 
огородъ женѣ его Моиѣ Наумо
вне 275 

28. Продажная крѣпость отъ старосты 



и прихожанъ Воскресенской цер
кви въ г. Берестье дворянину .Ан- Į 39 
дрею Шуйскому на землю . . ..277. 

29. Продажная крѣдость отъ Брест- . 
скйхъ мѣщанъ Семена Корнило-
вича и Грица Моки жиду Іонѣ 
Моисеевичу на землю . . . . .278.I40 

30. Протестъ священника Брестской св. 
Троицкой церкви и ея прихожанъ 
на : счетъ, неправильной продажи 
огорода и аренды пивоварни .. . 279. j 41 

31. Духовное, завѣщаніе Брестскаго 
мѣщанина Андрея Ванковскаго .280. 

32 . Ззмѣна земли между священникомъ І42, 
и прихожанами Брестской св: Тро
ицкой церкви,, съ одной стороны, 
и мѣщаниноиъ Оноцомъ Савоневи-
чемъ съ другой. . .. . . . .281.143. 

33. Протестъ бургомистровъ и ратма-
новъ мѣстечка Ломазъ противъ 
войта Ломазскаго о разныхъ оби- | 44. 
дахъ, прнчиняемыхъ мѣщанамъ . 283. 

34. Духовное завѣщаніе мѣщанина 
Аѳанасія Василевича Коровки . . 284. 

35. Судебное опредѣленіе Брестскаго 
магистрата по дѣлу кузнецкаго 
цеха съ мѣщаниномъ Андреемъ 
Бодаломъ 287 

36. Договоръ между Берестейскими 
мѣщанами и Берестейскими жи
дами 289 

37. Судебное опредѣленіе по дѣлу 
между Гавриломъ Романовскимъ и 
Мартиномъ Грибовскимъ, цеховы
ми сапояшичесадго цеху. . . . 292. 

38. ^Опредѣленіе магистрата по дѣлу 
между Иваномъ Кожаномъ и це
хом* екорняковъ .294.1 

1638 г. 
. Судебное опредѣленіё Брестскаго 

магистрата по дѣлу между радцбю 
Иваномъ А ндреевскимъ и жидомъ 
Щмеркомъ Якубовичемъ о двухъ 
лавкахъ . . . . . . . . .295. 

. Опредѣленіе Брестскаго магистра
та по дѣлу между лавникомъ Ива
номъ Дисиутомъ и цехмистрами 
портняжескаго цеху . . . . '. 299. 

. Протестъ Ломазскихъ мѣщанъ про
тивъ Ломазскаго войта, который 
не хотѣлъ,судить двухъ пойман-
ныхъ поджигателей .302. 

. Опредѣденіе Брестскаго магистра
та по дѣлу между цехами столяр-
скимъ и кузнецкимъ . . .. . .303. 

Духовное завѣщаніе Брестской мѣ-
щанки Екатерины Стетюковны Ко-
зловичовой 305. 

Продажная крѣпость отъ крестья
нина Брестской ратуши Ивана Кон
дратовича Трофиму Манютичу 
крестьянину Козловскому . . . 307. 

45. Универсалъ подскарбія в. к. Ли
товскаго объ отдачѣ въ арендное 
содержаніе чоповаго на два года 
жиду Мееровичу 308. 

46. Опредѣленіе короля Владислава 
ІѴ-го по дѣлу Брестскаго радцы 
Ивана Андреевскаго съ жидомъ 
Шмеркомъ Якубовичемъ. . . . 309. 

47. Консенсъ Берестейскаго магистра
та на землю въгородѣ Брестѣ Гри-
цу Левковичу 311. 

48. Отдача на чиишъ городекаго пла
ца въ Берестѣ жиду Нахману Шло-
мичу 312. 

49. Привилегии короля Владислава IV, 
74 



освобождающая Врестскихъ мѣ-
щанъ на четыре года отъ всѣхъ 
податей;.,,.^ . . м.312. 

50. Опредѣленіе Брестскаго магистра
та по дѣлу между цехмистромъ гор-
шечниковъ и горшечникомъ Кар-
ловичемъ . . . . . . . .... .'.'.'1313. 

51. Продажная запись Брестскаго ме
щанина Вариводы Лукомскому свя
щеннику Лаврентію Грудинскому 
на огородъ въ городе Брестѣ . ; . 315. 

52.. Реестръ приданаго дочери Брест
скаго мѣщанина Филиппа Букріе-
вича . . . . . . . . 316. 
- 1639 г. 

53. Консенсъ Брестскаго магистрата 
на пожизненное владѣніе сѣножа-
тью, данный Ивану Диспуту и 
Мартину Пехрацкому. . . . .317. 

54. Реестръ аптекарскихъ и домаш-
нихъ вещей, оставшихся по смер
ти Брестскаго бургомистра Ста
нислава Бобровскаго . . . . .317. 

55. Закладная сделка на четверть уво
локи земли, выданная - М е л ь н и к о м ъ . 

Власомъ Антояовичемъ крестьяни
ну Ивану Евхимовйчу у'"'. . • •. 318. 

56. Протестъ Брестскаго соборнаго 
духовенства противъ цеховъсапо-

s .... жнйчьяго и Е О Ж Е В Н И Ч Ь Й Г О по пово
ду отступленія ихъ отъ своего 
прихода 321. 

57. ІГротестѣ Брестскаго соборнаго 
духовенства (капитула) на цехъ 
скорняковъ о непослушаніи его ка
федральной церкви 322. 

58. Продажная запись Брестскаго ма
гистрата на городскую землю ме
щанину Андрею Ивашкевичу . .323. 

59. Жалоба еврея Зельмановича на 

Торунскаго купца Фридриха по 
току повЪдуу что онъ обианулъ 
его . •:1 ;. • .- '•;•'• : . ; .324. 

60. Жалоба Пинскйхъ мещаиъ Кондра
та Щасновича и Ѳедора Глушкови-
ча 'на •ПйнскаГоі'мѣщянпна :Матѳея 
Стряпку . . ( і ;." :. " . -.: ''l' .325. 

61. Жалоба Пинскаго мещанина и куп
ца'̂  Матвея Стрепновича 'на наме
стника1 Брестскаго замка • Соснов-
скаго,: съ посвидетельствованіемъ 
вознаго. . . . . . . . . .326. 

62. Продажная запись на участокъ по
ля отъ Брестскаго мещанина Бо
гдана Сезевича ратушному кресть
янину Михаиле Янковичу . . .329. 

63. Дарственная запись короля Влади
слава 'IV-го коронному стольнику 
Христофору Гембицкому на имуще
ство ратмана Торунскаго . . .330. 

64. Уступочная запись третьей части 
доходовъ съ мельницы ' и земли, 
данная мельникомъ Власомъ Грйце-
вйчемъ крестьянину Калиху Семе
новичу . . . . . . . . . . 331. 

65. Определение'Брестскаго магистра
та о,совместной уплате долга жи
ду Латману Якубовичу мЬщанами 
братьями Филипповичами . . . 332. 

66. Дарственная запись Брестскаго 
магистрата крестьянину Ивану Се-
ледцу и его детямъ на пожизнен
ное владеніе третьего частью уво
локи земли въ селе Козловичахъ . 333. 

67. Протестъ крестьянина Каилуника 
противъ Брестскаго ландвойта Ива
на Курьиновича. . . . ".' 1 . .334. 

68. Заявленіе Копысьсиаго мѣщанана 
Андрея Корниловича против* жи
да Зельмава Шмоіловшча . •.•".335. 



69.. Протестъ Коцысьскаго (мѣщанина 
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номъ видѣ ' . . •". . •'. ' . '. "•. 513 

14. Опредѣленіе Кобрннскаго маги
страта по дѣлу Самуила Ярмохо
вича—ратмана и Ивана Яцевича 
о прелюбодѣяніи сего послѣдняго. 514 

15. Заявление судьи земскаго Кри-
штоФа Грабовскаго '.на'сына.сво-^ 
его Осипа Грабовскаго и на Фран
циска и Осипа Захаревичей о по-
хищеніи у него денежной суммы. 516 

1710 г. 
16. Право на священство, данное спи-

скопомъ Перемышльскимъ Юріемъ 
Винницкимъ бурмистру г. Кобри-
ня Осипу Архимовичу . . . . 517 

17. Заручный листъ Брестскаго старо
сты Ивана Фридриха Сапѣги,слу
ж а щ е й Казиміру Глинскому. . . 519 

1711 г. 
18. Письмо гетмана в. кн. Литов

скаго Людовика Потѣя къ ловче
му Врацлавскому Станиславу Рай
скому 520 

19. Донесеніе вознаго объ избитіи мо-
наховъ Кобрннскаго Спаскаго мо
настыря Домбровскимъ и Абрамо-
вичемъ. 521 

20. Жалоба Кобрннскаго мѣщанина 
цехмистра Осипа Токаревича на 
бургомистра Андрея Яхимовича 
о нанесенныхъ ему побояхъ и дру
гихъ обидахъ 522 

21. Жалоба Кобринскихъ мѣщанъ Оси
па Токаревича, ОнуФрія Сацевича 
и Ивана Подорозскаго набургоми- •• 
стра Андрея Яхимовича о побояхъ 
и другйхъ обйдахъ. . - . . . '. 524 

i ' . ! Ѵ ' : " 1 7 1 2 г - ' . ' 

22. Осмотръ тѣла королевскаго кресть
янина Степана Васильчика, уби-
таго жидами 526 

23. Опредѣленіе Кобринскаго маги
страта по уголовному дѣлуУльян-
ны Романовны . . . . . . . 527 

1714 г. 
•; 24. Обеспечительная запись Кобрнн

скаго кагала, служащая жиду Ми-
хелю Ицковичу 529 

; 1715 г. 
25. Опредѣленіе Кобринскаго маги

страта надъ Мариною Давидовною, 
родившею нѳзаконнымъ образомъ 
дитя 531 

26. Запись Магдалены; Островской на 
ярмарочное священнику Здитовец-
кой церкви . 533 

1745 г. 
27. Подтвердительная Фундушовая за

пись на землю для Здитовецкой 
церкви, данная стражникомъ в. кн. 
Литовскаго Аптоніемъ Потѣемъ. . 534 

1748 г. 
28. Дарственная запись отъ Павла и 

Адама Вуховецкихъ Кобринскому 
монастырю св. Спаса на денежную 
сумму 535 

29. Мировая и квитанціонная сдѣлка 
между Лепесовскимъ монастыремъ 
и маіоромъ Войтехомъ Легуцкимъ 
по поводу спора о земдѣ . . . 538 

30. Жалоба настоятеля Лепесскаго мо
настыря Андрея Вѣнецкаго на ма-
іора Войтѣха Легуцкаго о захва-
тахъ монастырской собственности. 541 



.... ; , 1749 г. 
31. Продажная; »запись, на ,двухъ 

крестьянъ, данная ртъ Непокойг 
• . чицкихъ, Яхимовичамъ .,.... ;. . 542 

32. Закладная запись Аполинарія Яну
шкевича, выданная Антопольскому 
базидіянскоиу монастырог на. имѣ-
ніе Корсунъ. . !. '.' . . ! . . 544 

33. Заявденіе разныхъ обывателей 
противъ Кобринскаго архимандри
та и протпвъ маршалка Орѣшка 
о захватѣ земли . . . ." . . 546 

1750 г. 
34. Жалоба настоятеля Кобринскаго 

монастыря Андрея Вѣлецкаго на 
шляхтичей Осипа Славку, Зарем-
бу и др. о разореніи гранйчнаго 
копца 549 

1752 г. 
35. Жалоба прокуратора Кобринскаго 

монастыря Ѳомы Рад'кевнка на 
Антонія Волынскаго, о причиненіи 
монастырю разныхъ убытковъ. . 550 

1754 г. 
36. Продажная запись Кобринскихъ 

мѣщанъ, данная женѣ священника 

свято,-Никольской церкви Алексан

дра Павловика на f два, морга,,зе7 

мли. . . . . . . . . . . . 552 

\ 37. Продажная запись отъ Леона Ма-
! хвица Антонія Ратолту Задернрв? 

с кому на одного крестьянина, съ 
его семействомъ . . . . .. . . .554 

• 1755; г . : ; . ' . 
38. Жалоба настоятеля Лепесовскаго 

монастыря Андрея Бенецкаго на 
; :. шляхту и на весь Врестскій грод-

скій судъ по поводу сдѣланныхъ 
монастырю насилій и захватовъ . 555 

39. Жалоба настоятеля Кобринскаго 
монастыря Андрея Вѣлецааго на 
Восяцкаго и Пухалъскихъ о побо
яхъ и грабежѣ, причиненныхъ мо-
настырскимъ крестьянамъ ". - . . 557 

40. Жалоба прокуратора Кобринскаго 
монастыря Ѳомы Радкевича на 
регента іезуптской бурсы Михаи-
лаЛоминскаго о причиненіи обидъ, 
побоевъ монастырскимъ дюдямъ и 
о неуплат* пошлинъ . .• . . . 559 

Акты Каменецкой магдебургіи. 

1724 г. 

1. Заявленіе ксендзовъ Луцкой ка
питулы о пожарѣ, истребившемъ 
костелъ и архивъ съ документами 
на поземельное владѣніе. . . . 563 

1733 г. 
2. Духовное завѣщаніѳ священника 

Каменецкой Семеновской церкви 
Аитонія Шульжича, котовымъ онъ 
распредѣляетъ свое убогое иму

щество между дѣтьми и посторон
ними лицами 565 

1737 г . 
3. Подтвердительная Фундушовая за

пись на Пашуцкую церковь, дан
ная Александромъ Гедеономъ Тыш-
ковскимъ . . •'. . . • 567 

1741 г. 
4. Письмо стражника в. к. Литов

скаго Антонія Потея къ сестрѣ 



своей, служащее священнику Елен
ской церкви . . . . . . . . 568 

1742 г. 
5. Дарственная запись (легація) на 

церковь Рождества въ мѣстечкѣ 
Каменцѣ отъ Лаврентія Костюшка 
и его жены Анны . . . . . . 560 

1746 г. 
6. Подтвердититедьный листъ страж

ника в. кн. Литовскаго Анто-
вія Потея на всѣ земли и луга 
также -на двухъ крестьянъ, прина-
длежащихъ Еленской церкви . . 570 

1756 г. 
7. Протестъ помѣщика Казиміра Вы-

гановскаго противъ Фаустина Су-
зина о буйствѣ и насиліи крестьянъ 
сего послѣдняго . . . . . . 571 
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Абрамович*, Конахъ, Берест, мѣщан., 439 , 440. 
— Янъ, земск. подскарбііі, Когелюкій 

старостнчъ, 167, 172. 
— 5 2 1 . 

Августъ IV-fi, король польскій, 499. 
Авдѣевпчъ, Семенъ, Берест, мѣщ., 391 . 
Авракь, Рлсенск. свищ. См. Панкратевичъ. 
Адамашка, Богдан*, Берест, л ('.щам. • » % . 297 , 

298, 309, 310 . 

Адамащниа, Марина Саионянка, Янова Анд|іееі?-
екач. Берест, лѣіц., 296, 297, 298. 

Адамович*. Николай, Берест, мѣщзн.. лапник*. 
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Адак.ъ, K I I . тъ с. Вортеля, 75 . 
Акоронко, Янъ, шляхтпчъ, 457. 
Александрович!.. Стефан*. Г>07. 
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радца, 472 , 475 , 477 , 478, 479, 
482. 

Андреевич*, Baciuiń Арте.чотиь, і і е р а т . мѣщ., 
481 , 4 8 2 . 

— Лука Артемович*, Берест, мѣщан., 
481 , 482 . 

— Сацъ, бондарь, кушнеръ, 114. 
Андреевская, Марина Савока, б. Богдановна 

Адамащпна, Берест, мѣщ., 29G, 298 , 299 , 309 , 
310 . 

Андреевекій, Янъ, Берестейскій бургомистр*, 270 , 
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287, 291 , 292 , 296, 297 , 298 , 299 , 300 , 301 , 
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382 , 384, 386, 399, 400 , 409 , 417 , 419 , 423 . 

Андрей, і;р. 36. 

Андрпцевіічъ, Кузьма СІ» сыном* Иваномъ и бра-
I томъ Михною,|кр. из* с. Пришпфостъ, въ Берест. 

нов., 58 . 

Андріевичъ, Ждан*, кр., 130. 
Андроиовпчъ. Версмій, кр. из* с. Кустоничъ, въ 
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Апдроновскш, Павелъ, земян. Берест, воевод., 550. 

— Янъ, 505, 506. 

Андросовичъ, Данпдо, кр. пзъ пм. Именпнъ, 

Берест, нов., 14. 

Андросъ, кр.изъ с. Горпсдрпчъ, въ Берест, нов., 71. 

Андрусюкъ, Иванъ, кухчпхъ, проданный хлопъ, 

• 483, 484. 

Антоновичовая, Ульяна, сестра мельника пзъ с. 

Еозловпчъ, 319. 

Антоновичъ, Бласъ, Козловпцкій мельнпкъ, 318— 

320, 331, 332, 399, 400. 

— Еостюкъ съ сыномъ Спдоромъ, кр. 

пзъ с. Прпшпфостъ, въ Берест, нов., 

58. 

— Курило, кр. пзъ пл.. Бо.тоткова, 88. 

— Лесь, братъ Еозловицкаго ыельніша, 

319. 

— Юхно • съ сыновьями Иваномъ и 

Ѳедькою, кр. пзъ с. Прпшпфостъ, 

въ Берест, пов., 58. 

Антоновичъ, Ярошъ, братъ Козловпцкаго мель

ника, 319. 

Анхимовичъ, Семенъ, Берест, мѣщан., пекарскій 

цехмпстръ, 254. 

Анцута, Николаи, 109, 110. 

— Павелъ Еськовичъ, возный Берест, иов., 

55, 5G, 59. 

— Янъ, шляхтичъ, 133. 

АрагонШ, Бернардъ, 292. 

Аростовичъ, Несторъ, кр. Заболотчашшъ, 5. 

Артишковпчп, Вацъ, Пацъ u Фпдииъ, кр., 180. 

Артпшковичъ, Иванъ, кр. съ сыновьями — Лено-

номъ, Андреем* и Сименомъ, 180. 

Архпмовичъ, ІІванъ, Кобрин, мѣщ.,-515. 

— Іосифъ, Кобрин, бургомистръ u лайд-. 

войтъ, 514, 518, 522, 526. 

— Яцъ, Кобрии. мѣщ., 515. 

Аѳанасііі, свящ. Берест. Преображенской церкви, 

439. 

Баковицкіі, Берест, еврей, 481. 

Бакуловпчи, Занъ п Яхпмъ, кр. изъ им. Бакъ, 

Берест, пов., 18. • 

Балазій, Николай, Берест, мѣщ., 372. 

Балашевпчъ, Николай, цеховой братъ Берест, са-

пожн. и кожевен, цеховъ, 355. 

Банковская, Кунья, Берест, ыѣщанка, 2S1. 

— Г Теся (Ѳекла), дочь Берест, ыѣщан., 281. 

Банковскій, Андрей, Берестейск. правосласіі. мѣ-

щанпнъ, 281. 

— Іосафъ, Каменещ;. бургомистръ, 571. 

Баранецъ, Иванъ, Берест, мѣщ.. 282.' 

Барановпчъ, Матвѣн, Берест, ыѣщ., 2G5. 

Барановская, Чарнавчнцкая мѣщанка, 511. 

БарановскШ, Грпгоріп, генералъ, (возный), Берест. 

воевод., 550, 558. 

Барбакъ, Хведько, кр. пзъ с. Вертелен, 75. 

Барпковскій, Крнштофъ, дворян. Берест, воовод., 

411. 

Барсоба, Иванъ Костюшковичъ, земяиинъ Бере

стейск. пов., 4S, 49, С9, 93. 

Бартникъ, Гармонь Кридей, Лоиазск. ыѣідаи., 

156. 

— Кондратъ, кр., 571. 

Барчевскіи, Вацлавъ, Берестейск. бургомистръ, 

247, 248, 251, 252, 254, 257, 258, 203, 2S0, 

284, 291, 292, 318, 329, 331, 33G, 343, 345, 

349, 350, 361, 368, 370, 375, 381, .384, 400, 

416, 423. 

Басарабъ, Грицъ, кр. изъ им. Болоткова, 88. 

— Дацъ, крестьян, съ сынов. Мойсеемъ, 

. Грицомъ п Ваською, 179. 

Батазій, Николай, цехмпстръ, Берест, сапожк. 

цеха, 354. 
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Бахмпп':лй\ Францпскъ, капптанъ коннаго реги-
мента, польной булавы вел. кн. Лпт., 485, 486. 

БацевскШ, Янъ, Мпдейчпцкій войтъ, 18. 

Баіиевппъ, Андрей, кр. съ сын. Левкомъ, 179. 

— ' Косгюкъ, кр., 179. 

— Пархпмъ, кр.- съ сынов. Матфеемъ, 

' Юською, Петрашемъ, Грпцемъ п Мар-

тпном'ъ, 179. 

— Супрунь, кр.,. 179. 

Бедлпнскій, Войтѣхъ, королев, хоружій, 537. 

Бейдовскііі, Янъ, Берест, лѣщ., 374, 375. 

БепепкіГі, Андреи, ксендзъ, Кобрпнскій опатъ, 

492, 530, 537, 53S—540, 541, 517, 549, 550, 

551, 556, 557, 559. 

Бенклевскій, Аптоніи Япъ, лодстароста, 540. 

Береза, Хведько," Ломазскій лѣщаппнъ п Вор-

тельскій мельнпкъ, 74—7G. 

Бсрезппцкій, Казтгіръ, плепппотентъ, 413, 414, 

420, 438—441, • 

Березовекііі, 4(Ю, 407. 
Берега Берест, спреи, 401, 402, 403. 

Гісрпапкііі, Матѣй, коморнпкъ, 99, 125, 120. 

Бзпвекій, Япъ, тляхтігіъ, 31. 

Бпкуііовпчъ, Фалько, кр., 35. 

Бпльковнч'Ь, Якгоіъ, кр. пзъ им. Болоткова, 8S. 

— Янъ, Берест, бургомпстръ, 47. 

' Бложковппъ, Сацъ,- кр. съ сгаиов. Ваською п Яцъ-

кою, ISO. . 
Блоцкій, Іоспфъ Ѳедоръ, 4S4. 

Бобровнпковъ, Грпцъ, 11G. 

БоГфОВПпцкШ,- земян. Берест, воевод., 231, 232. 

. Бпоровская, Раина Каспаровна, ж. боярпна, 150. 

БоировскШ, Станиславъ, Верестейскій бургомпстръ, 

270,^271, 272, 276,-277, -27S, 2S0, 281, 

284, 280, 291, 292, 29G, 300, 301, 302, 

303, 305, 315, 317, 318. 

— . Янъ, Берест, мѣщ., 317І. 

Бозановпчъ, Дорота, кр. пзъ с. Карчппъ въ Коб

рин, поп., 494.' 

Бобръ, Офанасъ, бояр., 150. 

Богдаповая, Бонд, кр. съ сипов. Сергѣемъ, Петра

шемъ н Ѳедькою, 177. 

Богдановнчъ, Іовъ, кр. изъ с. Вортеля, 75. 
— Левонъ, кр., 177. 

Боговнтпновпчъ, Богушъ, корол. ппсарь, 201,203; 

Боговптпнъ, Левко, земян., 107. 

Богурннскін, Мелетій Хребтовпчъ, владыка Влади-

ыпрскіц п Берестейскій п архпмандрнтъ свято-

Печерскаго монастыря, 78. 

Богуславскін, Сегень Себестьяновпчъ, земян., 

Берест, нов., 37, 38. 

— Ѳедоръ Себестьяновпчъ, земянпнъ 

Берест, пов.; 37, 38.' 

Богушевичъ, Щасный, Берест, мѣщан., 2G2, тата-
рпнъ, 272, 273, 280. 

БогушевскШ, Іероннмъ, Берест, ппсарь, 476. 

Богушъ, Іоаннъ, іеромонахъ пзъ г. Львова, 465. 

Бодало, Андрей, коляторъ Берестейской Троицкой 

церкви, 279, 280, Бодало плп Бодаловпчъ, 288. 

289. 

Бодулевпчъ, Аненко Ковалевпчъ, кр!, 367. 
1 Бодулпчъ, Яковъ, Берест, мѣщ., 273, 282. 

Божко, кр., 11G, 193. 
Божкова, вдова, кр. съ сынов. Мойсеемъ и Гри

цомъ, 179. 

Бойневпчъ, Пашко, кр. пзъ с. Вортеля, .75. 

Бокоеискій, Васплій, Берест, мѣщ., 460. 

Волна, Кобрпн. еврейка, 526, 527. 

Болтовичъ, Игната Шгогь, кр. съ братаномъ Лог-

внномъ, 179. 

— Стецъ Шпзгь, кр. съ пасербамп М п х -

ного и Матѳеемъ,. 179. 

Бона, «господыня Хрпстовая,» королева, великая 

княгиня, Польская п Лптов., 492, 493, 494. 

Бопаръ, Северпнъ, пзъ Болпцъ, на Каменцу и 
Огроденцу, староста Рапштпнскій, Юр-

боргскій п Жарнювецкій, 55, 57. 

— Репна Водовичовна, ж. Северина Бонара, 

стар. Рапишшскаѵо, Юрборгскаго и Жарновец-

каго, 55, 57. 

Бондаровичъ, Медсшко. дворный тпвунъ земянина 

Бер. пов. Ив . Брезовскаго, 45, 40. 

Бондаръ, Михно, кр. съ сыновьями Сакомъ и 

j "Калихомъ, ISO. 



Боратынскій, Берест, мѣщ., 393. 
Борекъ, Мартпнъ, 266. 
Борпсовпчъ, Коцъ, 30, 31. 
Борковскій, Берест, цеха золотыхъ дѣлъ мастеръ, 

256. 
Боровоковнчъ, Семенъ, Берест, кушнер. цехмпстръ, 

343, 344. 
— ТпмоѳейАвдпшевпчъ, Берест, мѣщ., 

360, 361. 

Боровпковна, Агафія (Огапія) Михайловна, ж. 
Берест, свящ., 365. 

Боровиковская Стеця Семеновна, Берест, мѣщ., 
364. 

Боровпвовъ, Лаврпшовъ, Берест, мѣщ., 286. 
— Авдій, Берест, мѣщ., ак. 364. 
— Андрей, Берест, мѣщ., 364. 
— Янъ, Берест, лавникъ, 481. 

Боровпковпчояая, Марина Коднянка, Берест, мѣщ., 
360, 363. 

Боровякъ, Евстафій (Остапъ) Берестет-к. бурго
мистръ, 463, 465,467, 477, 478, 479. 

— Михаилъ, 365. 
— Семенъ, Берест, мѣщ., скорнякъ, 

400, 401. 
— Янъ, Берест, лавникъ, 479, 481. 

БоровскШ, Войтѣхъ, шляхтнчъ, 11. 
Бородавка, Левк^., Берест, евр., 461,462, 463. 
Боруковпчъ, Евтухъ, кр. инъ с. Пменшга, Берест. 

нов., 16. 
— Никита Фшшпповичъ, Берест, мѣщ., 391. 
— Ѳедоръ Леоновпчъ, Берест, лавн., 391. 

Бор'сукевичъ, Берест, бургомистръ. 423. 
Борсукъ, Никита, Берест, мѣщ., 275. 

— Семенъ, Берест, мѣщ. 121, цеховой братъ 

Бересг. сапожн. и кожевен, цеховъ, 335, 
староста Берест. Пятнпцк. ц., 363, 372, 
370, 404, 405. 

— Ѳедоръ, Берест, мѣщ., 321, 355,372. 
Босяцкій, Венедикта, 557, 558, 559. 

— Грпгорій, шляхт., 137. 

— Казпміръ, земли. Берест, воевод., 547. 

— Максшшліанъ, 500. 

Боцевнчъ, Мартпнъ, Каменецк. ыѣщ., 435. 
— 565. 

Боцяновскій, Дшіптрій Янъ, Берест, ландвойтъ, 
468, 471. 

Бочечкш, Демьянъ, коляторъ Берестейск. Троиц
кой церкви, 279. 

Бранпцкіе, земяне, 232. 
Братпшковичъ, Панаско, кр. 180. 
Бре̂ нпцпіі?. См. Грим»*!/!? "^ргзнг..»г :й. 
Брезовскіп пли Брозовскій, Григорш Кялихоппчъ, 

земян. Берест, иов., 166, 168. 

— Иванъ Калпховичъ, земян. Берест, пов., 
45, 46, 78, 159,160, 161, 162, 166, 171, 
172, 173,174,175, 176. 

— Михаилъ Калпховпчъ, земян., Беріѵт. 
пов.,159, 166,167, Михно, 169, 173,175. 

Брпцевпчовъ, Таврило, кр., 131. 
Бродовскій, ае»іян. 143, 145, 146. 
Бростовская, зем. См. Звѣровая. 

— Анна (Ганна), земян. Берест, нов., I7G. 
— Варвара (Барбара), земян. Бо:'-1;;. т., . 

• 176. . 
Бростовскіп, Станпславъ, земян. Берест, нов., 176, 

177, 198. 

Брошковскій, Адамъ, земян., 193, 194. 
Буда, Янь , 509. 
Бловпчъ, Петрукъ, кр., 36. 
Букатка, Гаврнло, Берест, мѣщан., 27(і. 

— Ѳома, Берест, мѣщ., цех. брать скорняж. 
цеха, 322. 

Буковецкій, еш См. Мокосен. 
Букраба, Василій, хоружій, королев, комисарь, 

зем. урядшікъ Берест, воевод., 204, 205, 
209,210,211, Берест, хоружій, 220. 

— Димитрій, шляхтич , 14, 15. 

— Ѳедоръ (Теодоръ), Берест, иода.ірося ін, 
100, 101, 102, 103, 105, 120, 122, 123, 
124, 126, 127, 128,130,131,132,133, 
134, 136, Станислав* Ѳедоръ, Берест, 
подсудокъ, 411. 

БукревскШ, Іеронимъ, БерестоГісі;. город, писарь, 
482. 



Букріевпчопя, Елена (О.тена) Андреевна Данп-

ловнчовна, Берест, мѣщ., 271. 

— Васплевая, 368. 

Букріевнчъ, Демьянъ Нпконовпчъ, Берест. ьЬщ., 

271. 

— Иванъ Никоновичъ, Берест, мѣщ., 271, 

295, лавнпкъ, 341, 342. 

— Матвѣй, Берест, лавнпкъ, 459. 

— Семенъ, 369. 

— Фплппъ, Берест, мѣщ., 

— Ярошъ, Берест. мѣщ>, 467. 

— Ѳома Нпконовпчъ, Берест, мѣщ., 271, 

459. 

Букшарскій, Іероннмъ, Берест, лавнпкъ, 48. 

Булгакъ, Ппнскій еппскопъ, 560. 

Бултовпчъ, Мартпнъ, кр., 173. 

Булыга, Ивань, Bepew. мѣщ., 446 

Бунчнцова, вдова Яцкова, кр. съ сынов. Хведькою, 

Грнцемъ п Евхнмомъ, 192. 

Буичццовъ, Васько, кр. съ сынов. Тпшемъ, Ива-

ноль u Игнатомъ, 192. 

Бунчпцъ, Марко, кр. съ сынов. Калихомъ, Яцкою; 

Мойсеелі. u Y .ртпномъ, 192. 

Бурба, Адамъ, дворян. Берест, воевод., 411. 

Буревпчъ, Фпишіл, Кобрин, мѣщ., 532. 

Бурецкая, Равна Непокойчпцкая Ѳедоровая, 104. 

Бурецъ, Ѳедоръ, земян. Берест, пов., 104. 

Бутлеръ, Маркъ,староста Дрогпчішскіп u Ирен» чм" 
570. 

Бутрикевпчъ, Иванъ, Берест, лавн., 391. 

Буховецкая, Авдотья Тншкотна, Маркова ч Борт-

новскяя, 

— Анна Тли і ковач. 119. 
— Анна Епкъвна, ж. земян., 149,150. 

— Розалія, земянка, 536. 

Буховецкій, Авдій, земян. Берест, пов., 70. 

— Адамъ, земян. Еобрпн. пов.; 535, 536, 

537. 

— Бешшіъ Львовпчъ, земян. Берест., нов. 

70, 72. 

— Евстафій (Остафей), Кобрпнскій я Г о 

родецкий войтъ, 59, 60. 

Буховецкій, Иванъ Тпшковпчъ, земянпнъ Берест, 

новѣта, 119. 

— Іоспфъ Мокосен. Владииір. п Берес-

тейскій уніатскій еппскопъ, 321, 323. 

— Павелъ, Кобрпн. земянпнъ, 535, 536, 

537. 

— Тпшко, слуга, 71. 

— Францпскъ, 506. 

— Юрій, 506. 

БучпнскШ, Мпхапдъ Сланыкъ, обозный п город, 

судья Берест, воевод. 547. 

— Яковъ возный Берест, нов.; 71, 73. 

Быковскій, Северпнъ, земян. Брест, пов., 31. 

БылпнскШ, 429. 
БыстріевскШ, Францъ, возный, 155. 

Бычковичь, Павелъ, Берест, мѣщ., 293, 372. 

Бѣдевнчъ, Валцеі.ъ, 412,414. 

Бѣдевекая, Ѳедора Ѳедоровна, ж. земянина Берест, 

нов. Ивана Ѳедор. Бѣлевскаго, 67, 9. 

БѣлевскШ, Иванъ Ѳедоровпчъ, земянпнъ Берест, 

пов., 6, 7, 9. 

Бѣлевскія, Марпна Анпа, и Авдотья, дочерн зе

мянина Берест, пов. Ивага Ѳед. Бѣлевскаго 

6, 9. 

Бѣлоножчпная, Авдотья, Берест, мѣщ., 460,461. 

Бѣдоусовнчъ, Левко, съ сыновьями Иваномъ и 
Мпхною, кр. пзъ с. Хомпчпчъ, въ Б е 

рест, пов., 58. 

— Стецъ, кр. пзъ с. Хомпчпчъ, въ Бе

рест, пов., 68. 

— Якубъ, возный Берестейскаго воевод

ства, 68. 

Бѣлый, Васпл'Д шляхт., 328. 

— (Бядый),Янъ Нпкодпмовпчъ, генералъ,(во;-

ный, Берест, воев., 328, 329, 337, 338, 363. 

Бѣлькевичовая, Гафія Дпмшровая, Берест, мѣщ., 

463, 404. 

— Евстафія Ивановна Дмитрова*, 

Берест, мѣщ., 465, 406. 

Бѣлькевнчъ или Бѣльковичъ, Дпмптрш, Берест, 

мѣщ., 464, 405, 401). 
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роста Бересте. Пречистенской церкви, 

415, 416, 422, 423,426,429, 436,437, 

466. 

Яремко, Берест, мѣщ., 46 :. 

Бѣльскій, Грпгорій Иванович*, 112. 

БѣлюховскШ, Іоахпмъ, настоятель Берест, базп-

ліан. Петро-Павлов. монастыря, 456. 

. • Вавришъ, кр; пзъ с. Вортеля, 75. 

Вагановскін, Грпгорі", Берест, войскій, 25, 

— Янъ, земян. Берест, пов., 12, 32. 

— Ѳедоръ, земян. Берест, пов., 12, 62, 

63." 

Бакинская; Ягнешка, ж. Берест, доктора, 317. 

Вакула,. кр; пзъ им. Верстока, 102. 

Вакулпчъ, Трохпмъ, кр. пзъ с. Блышппа, 'въ Бер. . 

пов., 36: 

Banc*, Станислав, Берест.- иЪщ.; 24G. 

Варпвода,Игнатъ, Берест, мѣщ.; 315, 360, 361. 
— Максим*, кр., 179. 

Варпводпна, А вдох; - Берес*. мѣщ:, 315. 

• Ваіевскіе, Адам* и Іоспфъ,- земянс Берест, воен., 

' ' ' • 547. 

Васплевая, Анна Сеыько'впчовна, Камеиещ;.' мѣ-

щанка, 569. 

Васплевичовая, Анна Андреевна, цыганка, 507. 

Васп.тевичъ, Кобрин, радца, 513; 514,529. 

— Иван*, огородите* пзъ пм. Болотко-

' ва, 89. 

— Лука Шостакович*; 331. 

— Малошъ съ сынов. Кондратом*, кр. 

из* с. Прпшпфостъ i въ Берест, пов.', 

58. 

' — Наум*, Кобрпнск. лавникъ, 523, 525.-

— Пархозіъ; съ сыном* Остапком*, кр. 

пзъ с. Прпшпфостъ, 57. 

— Павел*, кр. из* юг. Болоткова, 88. 

— Янъ, Кобрпн. мѣщ., 513, 514. į 

Васплевскій, Юрій, служебник* Владпмір. и Бер. 

владыкп ]\Гел. Хребтовпча, шляхтич*, 

29. 

— Я н * , служебник* Au ;. Хребтовпча—. 

Владыки Владпмір. и Берест., 29. 

Васплчій, Берест, мѣщ., 243. 

Васпль, кр. из* с. Старой Воли, 91. 

Васильевич*, Богдап*, Берест, мѣш., радца, 247. 

251, 257, 258, 267. 

— • Васпль, кр., 202. ' 

— Луцъ, кр., 173. • 

— Михаил*, земян* Берест; пов.; 153. 

— Япъ, Берест, радца, 472, 475, 479, 

" 481, .482. 

Васпльчпковая, Іульяпа, кр., 526, 527. 

Васпльчпк*, Степан*, королев, кр. из т. с. Песков*. 

Чоѵ^вачицк. кл., Кобрпнск. окономіп, 526, 527. 

Ііасюковичъ, Луцъ ст. сыновьями Сепь'кою п Тро-

хпмом*, і;р. пз* с. Прпшп({юст*, іл.Бсрсст, поп-

58. 

Ведей::о, Пвап*; 532. 

Велнковскій, земяп., 85: 

Всличковнч*, Каст.япъ, 111. 

— Мартин*, 116. 

— ' Сац*, 111. 

Вельяовичъ, Гац*, j;p. из* с. Вортеля, 75. 

Вепгрпцкіс, земяне Берест, воевод., 554, 555. 

Веицлавъ, Берестейск. мѣіцан., 243. 

Веичковскій, Кіеиецьіп судья, 245, 247, 24S, 24!>-

Вѣлькевачъ, Иванъ, Берест, ыѣщ., бургомистр*, 27, 

164, 164, радца, 270, заступающій м ѣ -

сто русск. бургомистра Яроша Сороки, 

277, 284, 298, 300, 301,302, 303, 305, 

307, 329, 331, 336, 343, 345, 349, 353, 

360, 361, 363, 365,368, 370, 371,375, 

377, 382, 384, 386, 390,395, 399, ста-' 
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Веприкъ, БаснлШ, кр. изъ им. Пменина. Берест. 

пов., 14. 

Верба, слуга, 96. 

Вербпцкіп, Владисіавъ Яковъ, земянпнъ; Берест, 

воеводства, 451, 452. 

— Павелъ Янъ, Берест, мѣщ., 366, 452. 

Вербовская, Ядвпга Немстянка, ж. земян. Берест. 

воевод., 149, 150. 

ВербовскШ, Станиславъ, земян. Берест, воевод., 

149, 150. 

Верещака, Антоній, хоружій- Новгорода Сѣверска-

го, 540. 

— Константій, дворян. Берест, ъоевод.,411. 

— . Романъ, земян. Берест, пов., 149,150. 

— Янъ, земянпнъ, 114, Иванъ, 129. 

Вержбановскій, Казиміръ, зем- и городск. краіічій 

Берест: воеводства, 486. 

Вершукъ, Сенька, дѣснпкъ, 13. 

Викторииъ, князь,, бискупъ Луцкій, 20. 

Викторъ, Гераспмъ, кр. съ сыновьями—Семеномъ, 

Лукашемъ. 180. 

• Вплькпновпчъ, Игнатій, ректоръ Нпнскаго іезуит-

скаго коллегіума. 559, 560. 

Вильчекъ, Николаи; Вшгечскій городскій писарь, 

80. 

Впнвжт. Демпдко, кр. съ сынов. Вакулою п М п -

рономъ, ISO. • 

ВпнницкЩ, ЮрШ, еішскопъ Иеремышдьскій, Сам-

борскій u Саиощдй, адмшшстраторъ митроноліп 

••исей Руси, адмшші.і'раторъ ешіекоіііи Владі lip. 

u Берестсй., архнмандритъ Дсрманскій п Дубен-

скій, 51S. 

Впнскій, Александръ, Каменецкій нодстарост., 66. 
Винярскій, Ѳома, 4S7. 

Впстпцкіе, бояре, C S . 

ВистпцкШ, Ясенекій урядникъ, 72. 

ВитовскШ, Мартинъ, 492. 

Вптъ, Пванъ, Берест, мѣщ., радца, 257, 25S, 263, 
264. 

Впшневецкая, княгиня, 202, 203. 

Випніевецкій, князь, 203. 
— Ѳома, Берестей. ландвойтъ; 244,262. 

Внніневскій, Мартинъ, Камен. ландвойтъ, 30, 31, 

43, Какенецкіи мѣщан. 

— Павелъ, Берест, мѣщан., 228. 

— 240. ' 

ВпшняковскШ Александръ,. дворян. Берест.'вое

вод. 411. • 

Впщукъ Остапъ, съ сыномъ Мпцомъ, 177. 

Владнславъ IV, король польскій, 160, 304, 309, 

310, 313, 330, 331, 350—351, 354,'359, 397—• 

398, 428, 432, 434, 442, 444. 

Владнславъ Ягелло, король прльскій, 164, 166, 

174. 

Власовпчъ, Іоаннъ, свящ.. Берест. Воскресенской 

церкви, 353. -

ВогпнскШ, Войтѣхъ, Каменецк. пробощъ, 563. 

Война, Адамъ, земян., 23. 

— Андреи, зем. подскарбпчъ, 6,7, Бородицкій 

вряднпкъ, 55, 56, 57, 58, 59, крайчій вел. 

кн. Литов., 202. 

— Гавріплъ, подканцлеръ вел. кн. Литов., 53, 

54, Берест, каштелянъ, 204, 220. 

— Грнгорій, Берестей. каштелянъ, 159, 200, . 

205, 209, 210, 213. 

— Лаврпнъ, надворный подскарбій н ппсарь 

вел. кн. Лит., 202, 203. 

— Матей, корол. ппсарь, 76, 77, 80. 

ВоГшовскіи, Юрій, Непельскій и Кленовпцкіи ста-

- роста, 343. 

ВоитеховскШ, Павелъ, Каменецк. радца '566. 

— Петръ, Каменецк. радца, 566. ' 

Вилковая, ІІвашковая, кр. пзъ им. Именинъі Берест. 

пов., 14. . 

— вдова, кр. съ пасербамп Волковпчамн— 

Мелешкою, Дацемъ п Тпмошемъ, 179. 

Водковнцкіі, Богданъ, земян. Берест, воев., 24. . 

— Васплій Макаровичъ, возный Берест, 

пов., 8, 9, 25, 50, 61. 
— Иванъ Ивановпчъ, 6, 7. 

— Иванъ Ѳедоровпчъ, 9-

— Матвѣй Ивановпчъ, возный новѣту 

Берестейск., 67, 68. 

— Охремъ Ивановпчъ, 7. 
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Волковнцкій, Силоянъ, шляхтич* Берест, пов., 62. 
— Стефанъ, земян., 63. 
— Тпмоѳей, возный Берест, повѣта или 

воеводства, 49. 
— Юрій, дворян. Берест, воевод., 411. 
— Янъ, шляхт., 103, 123. 

Волковпчъ, Васпль, кр. съ сыновьями Гаврилою п 
Васплемъ, 192. 

— Дацъ, кр. съ сыномъ Яковомъ, 191. 
Водовичовая, Екатерина Роза Нарушевпчовна, ж. 

подканцлера вел. кн. Лит., старосты Хвейданск. 
и Дюбохчицкаго, 495—497. 

Воловпчъ, Беняшъ, земяд., 217. 
— Впкентій, Впленскій архпдіачонъ п ка-

нонпкъ, 496. 
— Евстафін (Остафей), подканцлеръ вел. кн. 

Лит., дворный маршалокъ, староста Бе-
ресіейскій и Кобрннскій, 3, Впленскій 
каіііі.'лянъ, канцлер* вел. кн. Лпт., 
141, 142, 161. 

— Іоспфъ, земян. Берест, воевод., 497. 
— Казпміръ Янъ, староста Хвейданскій и 

Любохнпцкій, полковнпкъ, 495—497. 

— Троянъ, надворный подскарбій п ппсарь 
вел. кн. Лит., тпвунъ ІІоюрскій, лѣснич. 
Крпнскій, Кухницкій и Одельскій, 220. 

— Ярошъ, королев, ппсарь, 52, генеральный 
староста Жомопт. земли, 100, надвор
ный подскарбіп и писарь вел. кн. Лит., 
Поюрскій 'іивунъ, лѣсннчій Крингкій, 
Кузппцкій и Одельскіи, 213. 

Володковичовая, земянка, 41 . 
Ролосовичъ, Герасим*, кр. пзъ с. Ханковъ, в* Бе-

рестейск. пов., 36. 
Волосовъ, Лукашъ, Лупаловъ зять, кр. съ сынов. 

Олпферомъ и Омельяномъ, 192. 
Волошанивъ или Волошин*, Грпгорій, возный 

Берест, воевод., 17. 
Волошнеовнчн, Вацъ, Иван*, Олешко и Пронь, кр., 

І78. 

ВолуцкШ, Павел*, ксёпдзъ, бпскупъ Луцкій и Бе
рестейск., 95. 

j Волчок*; Тпмошъ, кр. съ сын. Андреемъ, 179. 
' ВельскШ, Яковъ, возный Берест, воевод., 112. 

— Янъ, намѣстнпкъ Вопнскій, 72, 73. 
С О Л Ь Ф О В П Ч Ъ , Глѣбко, Ломазскій арендатор*, 33. 

— Лейбка, Ломазскій еврей, господар_ 
ыытнпк*, 67. 

В О Л Ь Ф * , , Мартпнъ, цехмпстр* Берест, ковальск. 
цеха, 391. 

Волчко, Николай, земян. Короны польской, 142. 
Вонсовичъ, Ѳедоръ, Каменецк. войт*, 435. 
Ворожбптовпчъ, Левко, кр. съ сын. Макспмомъ, 

192. 

— Луцъ, кр. съсын. Яцькою, Васплемъ 
и Трохимомъ, 192. 

— Петрашъ, кр. съ сынов. Гаврилою. 
Сергѣемъ, Ѳедоромъ, Савпчемъ и 
Олексѣем*, 192. 

— Сергѣй, кр. съ сын. Омельяномъ, 192, 
— Стецъ, кр. съ сын. Сакомъ, 192. 
— Янъ, кр. с* бр. Петром* ПТевчпком* 
— и сынов. Хвалькою и Андреемъ, 192. 

Ворожбптъ, Сенько, кр. съ сынов. Деімідоѵг,, 

Остапкою, Ѳедоромъ и Омельяномъ, 192. 
Вороновнчъ, Денис*, кр. тъ с. Корчнцъ, въ Коб

рин, пов., 494. 

Воротынпцкій, Лавренгій, дворян. Брестск. воевод.; 
409, 411. 

Воротынскііі, Павелъ, шляхт. Берест, пов., 64. 
Ворошило, Францискъ, земн.і. Берест, воев., 547. 
Ворсичъ, Грпгорій, Каменецц. мѣщ., 435. 
Вортельскіе, земяне Берест, нов., 226. 
Ворчичъ, Паилюк*, Каменецк. мѣіц., 85. 
Воскобойнпкъ Даиінлъ, Пннск. мѣщ., 263. 
В О Т Е О В П Ч * Нестор*, 518. 

Вощпкъ, Берест, мѣщ., 423, 426. 
Вроблевская, Анна, Берест, мѣщанка, 420, 421, 

422. 

— Софья, Берест, ыѣщанка, 422. 
— Сусанна, Ставскаяпонадья,419—422. 

Вроновпчъ; Андрей, Берест, мѣщ., 423. 
ВрончевскІЙ, Симой*, мѣрппкъ, 177. 
ВыгоНОВСЕІЙ, НгнатіГі, писарь, 556. 



Выгановскій, Казпміръ, Берес. подчаш., 571—573. 

Выписовнчъ, Ваврпнецъ, Берест, мѣщ., 375, 376. 
Вырыковскій, Арнольдъ, корол. дворян., 223,224, 

225, 227, 228, 229. 

— Николай, земянпнъ, 126, 127. 
Высоцкій, Янъ, Воннскій подстаростій, 265—268. 

•Вычолковскій, Янъ, Берест, лавникъ, 391. 
Вышивскій, Щасный Юрій, дворян. Берест, вое

вод., 411. 

Вышомѣрскін, Янъ, Ломаз. мѣщ., 283. 

Вѣщпковичовпы, Татьяна и Оксимка Грицовныг 

кр.; 95. 

Вѣщиковнчъ, Мартинъ, съ сыновьями Денисомъ, 
Хомою и Овдеемъ, кр. пзъ с. Лютой 
Воли, 74. 

— Петрашъ, войтъ им. Новаго Волчка 
Гремячой, 94. 

Вѣщицкій, пзъ Вѣщпцъ, корол. подстолій и судов. 
подстароста, 556. 

Вяцковскій, 566. 

' Г . 

Гавріплъ, Берест, мѣщ., цехмпстръ слесар. цеха, 
246, 247, 250. 

Гаврпловичъ, Маркъ, 166,175. 

Гайко, Павелъ, дворян. Берест, воевод., 411. 
Гайдукъ, Яковъ, Берест, мѣщан., 262. 

— Янъ, кр. съ сын. Яською, 178. 
ГаЙдучка, Васьковая, 111. 
Галпмская, ж.Войтѣха,366. 
Галимскш, Войтѣхъ, 366. 
ГалпнсЕІй, Янъ, Берест, ліѣщ., 264,265. 

Галпцкій, слуга, 462. 
Гановпцкій, Янъ, 109, ПО. 
Ганьковпчъ, ІІванъ, кр., 178. 

— Супрунъ, кр: съ сыновьями Макаромъ 
п Потапомъ, 178. 

Гаиьчнха, кр. вдова, съ сын. Пвашкою, 178. 
Гацевичъ, Петръ, Ломазск. мѣщ., 157. 
Гелп.товичъ, Псрцъ, Берест, еврей, 8 1 , 82. 
Гембпцкій, Кршитофъ, коронный стольнпкъ; Гнѣз-

ненскій староста, 330, 331. 
Гендрисовпчъ, Андрей, 422. 
Геричовая, Маріанна; Кобрин, мѣщ;, 511. 
Герпчъ, Янъ, Кобрин, мѣщ;; 511. 
Герлоиъ, Ѳедоръ, 110. 
ГсрмаиовскШ, Гавріплъ, мопахъ Берестсй. Заму-

хавецкаго монастыря св. Симеона Столпника, 
475, 476. 

Гершоновичъ, tMoBina, Кобрин, еврейск. старшина? 
529. 

Геседевичъ, Гершъ, {Кобрпн. еврейск. старшина, 
529. 

Гнлькевнчъ, Стёфанъ, Берест, мѣщ. 459. 
Гпршъ, Берест, еврей, 293. 
Глаголевнчовая, Анастасія Хавраевна, Ѳедорова, 

ж. Берест, радца, 445 , 446. 
Глаголевичъ, Ѳедоръ, Берест. радца,"445, 446, 447, 

450, 457. 

Гладкіи, Иванъ, Берест, мѣщ., 398. 
Гладковая, Аполонія Ѳедоровна, Берест; мѣщан., 

384—386, 397,398. 

— Ѳедоръ Семеновпчъ, Берест, мѣщ., 384, 
386, 39S. 

Гладковичп, Сенько и Хвецъ, кр. пзъ с. Мо-
крапъ,5. 

Глиннпзъ, Берест, мѣщан., 2S0. 
Глнвская, Тереза Попеская. 519 
Глшскій, Казиміръ, 519. 
Глодзевичъ, Ѳедоръ; кр. пзъ им. Бакъ, Берест, 

нов.. 17. 

Глуховскій, Ярошъ, земян. Берест, воевод., 4 1 1 . 
Глушковичъ, Ѳедоръ,' Ппнск. мѣщ. 325, 326. 
ГлѣбановскШ, Янъ, Берест, бургомистръ, 445,447, 

448, 449, 450, 453, 463, 465, 467; 475, 477і 

478, 479; 
2 



— 10 

Глѣбовнчъ, Янъ, Троцк. воевода, Упнгскій дер-
гавца, 52. 

Гдядъ, Николай (Миколай), мѣрникъ, 149: 
— Ѳедоръ, земян., 148. 

Гнилонуповпчъ, Василь, кр. изъ Берест, ратушн. 
села Козловичъ, 320. 

Гобачевичъ, Маркъ, кр. изъ с. Вортеля, 75. 
Гоголевская, Вероника, 480. 
Гоголевскін, Александръ, 480, 481. 
Гоголь, Иванъ Богушевпчь, земянпнъ Берест, пов. 

п нареченный архпмандрптъ Кобринской 
Спаской церкви, 59—61. 

— Іона, архпмандрптъ Кобринскаго Спаскаго 
морастыря, 148, 149. 

Годецкая, Войтеховна, Берест, мѣщ., малярка, 306, 
Годпшевскій, кр., 127. 
Годлевскій, Станпславъ, староста Нурскій, хоружій 

Веденской землп, 499, 500. 
Годуновнчъ, Ерема, осочнпкъ, 127. 
Гожецкій, Крнштофъ, шляхт., 7G. 
Гозіюшъ, Юрій, шляхтпчъ, 27. 
Голадовская, Настасія, ж. священника, 135. 
Голадовсвій, Терентій, священнпкъ Телятпцкой 

церквя, 134, 135. 
Голецкая, Матѳеевая Софья Мпшетанка, ж. Овруч-

скаго стар., 104. 
Голецкій, Матвѣй, земян. Берест, пов., 104. 
Голшюитъ, (Кголпмонтъ), Николай (Миколай), 

шляхтпчъ, земянпнъ Берест, нов., 11. 
— Юрій, шляхтпчъ, земянпнъ Берест, 

нов., 11. 

Голишовскій (Кголпшовскій), Павелъ, служебнпкъ 
п мѣрнпкъ королев, ревизора Дпмитрія Санѣгя 4. 

Голоборскіи, Каменецк. еврей, 565. 
Головацкш, Станиславъ; Берест, мѣщ., кузнеккій 

цехмпстръ, 245. 
Головскій, Берест, мѣщ., 482; 
Голодъ, огородппкъ, кр. съ сын. Нестеромъ, 178. 
Голюбченя, мѣщ. Ломазскій, пзъ Воннск. вол., 

15G. 

Голешеевпчъ, Максимъ, Берест, мѣщанпнъ, 282. 

Гонсевскій, Александръ Корвпнъ, референдарь п 
писарь великаго кн. Литовскаго, 105, Смолен, 
воевода, староста Пинск., Впленск. u Щптнпцкій, 
136, 137. 

Гонцевичъ, Станиславъ, служебникъ Милейчицк. 
намѣстнпка Яна Телятпцкаго, 63. 

Горапнъ, Францпскъ, земян. Берест, воевод., 547. 
Горбовская, Анна Николаевна (Ганна Мпколаев-

на), Станпславовая Ерузадьская, земянка Берест, 
нов., 223. 

Горбовскій, Андрей Яновпчъ, земян. Берест, нов., 
222, 223. 

— Даніплъ, дворян. Берест, воевод., 411. 
— Прецлавъ Андреевичъ, стольнпкъ и 

Берест, подстаростій, 94,95, 96, 97, 9S, Берест, 
земск. судья, 101, 119, 120, 122, 125, Берест. . 
город, ппсарь, 152, 222, 223. 

Горбовскш • Заранко, Александръ, земян. Берест, 
пов., 68. 

— Іерошшъ, дворян. Берест, воевод., 411. 
— Лука, сынъ Берест, зем. судьи, 101. 
— Павелъ, Берест, стольнпкъ, 409, 411. 
— Янъ, земян. Берест, нов., 224, 225, 

227, 228, пзъ Гарбова, 411. 
— коморнпкъ Берест, воеводства, 410. 

Горецкій, Францпскъ, Берест, намѣстнпкъ, 422. 
Гордѣевпчъ, Фдоріянъ, Каменецкій городской пп

сарь, 30, 43. 
— Янъ, мѣщ., 515, 516. 

Гордѣи, кр., 36. 
Горпшевскііі, Тозгашъ, Берест, урядипкъ, ПО, 

Ш . 
Горновскій, Андрей Львовичъ, Берест, городіш-

чій, 28. 

— Васплій, Берест, городской судья, 142. 
— Калпксть, земян. Берест, воеводства, 

94, 411. 

— Касиеръ, дворян., 41J. 
— Николай (Миколай) Богушевпчъ, зс-

мяншіъ Берест, пов. 12, 32. ' 
— Самуплъ дворян. Берест, воевод. 411-
— Спгизмундъ, 402. 



Горновскій, Станиславъ: земян. Берест, лов., 95, 

• 411. 

— Янъ, 26, 27. 

Горностаевая, Гаврпловая, Берестейская воево-

дпна, 87. 

Горностай, Іеронпмъ (Ероннмъ) Берестейск. вое-

водпчъ, 87. 

Горностайскій, Мпхаплъ, Берест, цеха золотыхъ 

дѣлъ мастеръ, 255, 256, 257. 

Горнъ, Гавріплъ, оберштеръ-лейтенантъ, 477. 

Горншевскій, Томашъ, урядншсъ, 117. 

ГостинскШ, Мальхеръ, ассесорск. королев, ппсарь, 

429. 

Гостовичъ, Адамъ, Берест, мѣщ., 297. 

Готовтъ, Мартпнъ, дворян. Берест, воевод., 411. 

— Самуплъ, дворян. Берест, воевод., 411. 

Гошковнчовая, Якововая Лазаровпчъ, 81. 

Гошковичъ, Самедехъ, Берест, еврей, 405. 

Грабпнскій, Владпславъ Юрій, Берест, хоружій, 

495. 

Грабовскііі, пзъ Еонопнпцы, Александръ Фран

цпскъ, обозный Берест, воев.; 546. 

— Грпгоріп, возный Берест, пов., 86, 89. 

— Іоспфъ, городнпчій Берест, воевод., 516. 

— изъ Кобыльнпцы , Крпштофъ , земск. 

судья Берест, воевод., 516, 517. 

— Стефанъ, чашннкъ Берест, воевод.; 480. 

Граевскііі] (Кграсвскіп), Крпштофъ, ппсарь Бе 

рест, староства, 3, 4. 

Гребенннкъ, Ѳедоръ, Львовскій мѣщ., 464, 465. 

Гребенничка, Еса , Кобрпнск. мѣщ.' 52S. 

Гребулннъ, Занъ, кр. пзъ с. Вортеля, 75. 

Грегоровнчъ, Василій, Берсстейскій бургомпстръ, 

247, 251, 252, 254, 257, 258, 263, 

— ГрпгорШ, цехмпстръ Берест, сапожн. 

п кожевен, цеховъ, 321, 338. 

— Николай, Львовскій мѣщ., 464. 

Грековая (Кгрековая)., земян. Берест, нов., 177, 

178, 180, 181, 183, 184, 1S5, 186, 187, 188, 

189, 190, 192, 193, 194, 195, 19*6, 197, 198, 

199. 

Грекъ (Кгрекъ), Альбрихтъ, дворян. Берест-

воевод., 411. 

— Николай, дворян. Берест, воевод., 411. 

— (Кгрекъ), Янъ, земян. Берест, пов., 176, 

195. 

— (Кгрекъ), Янъ, вряднпкъ Вѣльскій, 13. 

Гресевнчъ, Максимъ, кр. пзъ с. Грынцевпчъ въ 

Берест, пов., 36. 

Гресъ (Кгресъ), кр. пзъ с. Прускп въ Берест, 

пов,, 96. 

Гречпна, Васпдій Кпрдей, Ппнскіп земск. ппсарь 

142. 

Гречннъ, Андрей, кр. пзъ с. Грпцевпчъ, въ Бе

рест, пов., 36. 

Грешниковъ, Ванька, зем., 166, 175. 

— Николай (Миколай), 168. 

ГрибовскШ, Мартпнъ, Берест, мѣщ., 292—294. 

Григорій, священ. Берест. Преображен, церквя 

438, 439. 

Грвгорьевичъ, Васплій, Берест, городск. ппсарь, 

S2 . 

Грнгъ (Кгрпгъ), Янъ, Бѣльскій стар., 8. См Грекъ. 
Грплевнъ, Курплъ, кр. пзъ Ляховпц. села, 4. 

Гримапла-Брезпнскін, Казпміръ, шляхтпчъ., 334, 

335, 345, 347. . 

Гриманловиъ, Немѣра, корол. двор., 166, 170, 

175. 

Грпнев пъ, Трофпмъ Гараспмовпчъ, кр. пзъ с. 

Вортеля, 75. 

— Сенько, Вортельскій ландвойтъ, 75. 

— Юсько, кр. пзъ с. Воронца въ Берёст, 

пов., 72, 73. 

— Берест, кузнецъ, 272. 

Грпнпевнчн, Кацъ и Мпкпта, кр. пзъ пм. Именпнъ, 

Берест, нов., 14. 

Гринь, кр. съ сынов. Андреемъ и Макаромъ, 177 

Грицевнчовая, Настасья Савковича, ж. Козловиц-

каго мельника, 331. 

Грицевнчъ, Антоній, мелышкъ Берест, ратушной 

мельницы въ с. Еозловичахъ, 331,332. 

— Михно; кр. изъ Берест, ратуш, села 

Козловичъ, 320. 



Трпцевіічъ, Пашко, кр. изъ им. Волоткова, 88. 
— Хведько, крестьянинъ бортникъ изъ 

им. Красенскаго, 8. 
Грицковнчъ, Лукьянъ Лукоск.. мѣщ., 5. 
Гришниковичъ, Васько, Берест, мѣщ., 170. 
Гртпусевичъ, Левко, кр. изъ с.Корчицъ, въЕобр. 

пов., 494. 
Гробовскій (Егробовскін), Григоръ, возный Бер. 

нов., 200. 
Громадскііі, Ериштофъ, Берест, мѣщ., 343, 345, 

400, '438. 
Громнйцкій, Александр*, врядникъ, 9, 10. 
Громовичъ, Борис*, кр., 177, съ сынов. Грицемъ, 

Яцькою и Демидомъ, 179. 
— Иванъ, кр., 180. 
— Курило, кр. съсыномъ Мойсеемъ, 180. 
— Матвей, кр. съ сыном* Певкою, 180. 
— Мацко, кравецъ, 180. 
— Овхимъ, кр. съ сыновьями Иваномъ, 

Денисомъ и Семеном*, 180. 
— Ѳедько; кр. съ сыновямп Демидомъ, 

Трешкою и Стецемъ, 179, 180. 
Громоцкіп, Янъ, шляхтичъ, 72, Громинскій, 73. 
Гротковскін, Тнша, Тришпнск. войтъ, 78. 

• — Янъ, Берест, мытный писарь, 19— 
21, 53, 61, 82, 89, 90. 

Гротъ, Ламбертъ, дворян. Берест, воевод., 411. 
Грудвнскал, Варвара Мартвновна , Берест, мѣщ., 

315, 316. 
Груднискій, Войтѣхъ, шляхт., 403. 

— Іоаннъ, священ. Здптовск. Никольской 
цер., 498, 504, 520, 534. 

Данилевичъ, Казпміръ; земян. Берест, воевод., 547. 
— Лаврентій, священ. Лукомской церкви, 

315, 316, 360, 361. 
Губоловичъ, Панасъ, кр. пзъ с. Осы, 4. 
ГузельФЪ, Адамъ, 114. 

— Захаріяшъ, Винцентовпчъ, земянпнъ, 
Берест, нов., 48, 92, 93. 

— Петръ, Вплкомпрскій скарбннкъ, 515. 
Гузенчнчъ, Сенько, кр. пзъ с. Хомпчичъ, въ Бе

рест, пов., 58. 
Гуковпчи, Андрухъ, Марко, Иванъ, Ѳедько, Уль-

янецъ и Куцъ, кр., 179. 
Гулевнчъ, Иванъ, Гулевскій войтъ, 22. 
Гуианскін, Богданъ, земск. Берестейск. подсудокъ, 

232. 
Гупало, Мицъ, кр., 179. 
Гура, Лука, Берест, мѣщ., 286, 287, 307. 
Турина, Ерпстина Ханевая Лукашевая, Берест. 

мѣщ., 285, 286, 287. 
Гуричъ, Васплій, Берест, мѣщ.,'320. 
Гуска, Семенъ, Берест, мѣщ. 305. 
Густавъ, князь Судерманскій, 118. 
Гутовпчъ, Осипъ, мѣщ. пзъ села Грабовки. 15G. 
Гутровскій, Станислав*, Берест, мѣщ., золотыхъ 

дѣлъ ыастеръ, 256, 257. 
Гуцевнчъ, Грицъ, Берест, мѣщ., 440. 

— Якпмъ; кр. изъ с. Хомичпчъ въ Бе
рест, нов., 58. 

Гущанка, Марушка, Берест, мѣщ., 386. 
Гущицъ, Яковъ Семенович*, Берест, мѣщ., 386, 

387. 

д . 

Давпдовая, Маруша, Берест, мѣщ.; 306. 
Давидович*, Сенько, кр. изъ с. Кустовичъ, въ 

Кобрин, пов., 493. 
Давидовна, Марина, Кобрнн. мѣщанка, 531, 532. 
Даинлевнчъ, Юрій, шляхтичъ, 86. 

Данилович*, Максим*, кр. из* им. Бакъ, Берест, 
пов., 17. 

— Мартинъ, 167. 
— Юрін, земян. Берест.'нов., 65. 

Даниловна, Марина; проданная дѣвушка, 483, 484. 
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Данцовичи, Иванъ и Кузьма, кр. изъ с. Хомичичъ 
въ Берест, нов., 58. 

Дацевичъ, Антонъ, Берест, мѣщ., 298, 310. 
Дацковпчн, Ярмошъ и Ѳедько, кр. пзъ сМокранъ, 5. 
Двораннновнчъ, Бакунъ, кр. Заболотчанинъ, 5: 
Дембинская, Марина Ивановна Коптевна, ж. Мель-

нпц. подкоморія, 72, 73, 152: 
Дембннскій, пзъ Дембянъ, Каспоръ, Мельницкій 

подкоморій, 19, 72, 73, Денбпнскій, 152. 
— Мпхаплъ, шляхтпчъ, 345, 346, 362. 

Дементьевичъ; Одпферъ, кр., 172. 
— Есько, 49. 

Дсипдовичъ, Курило, кр., 173. 
Дещдовскій, Яковъ, Берест, бургомпстръ, 483, 

Демндецкій, 485. 
Демидюкъ, Демьянъ, кр., 571. 
Демковичъ, Адамъ, кр. съ братьямп Андреемъ, 

Мпскою п Остафьемъ, 178. 
Демьяновпчъ; Николай, цеховой братъ Берестейск. 

гончарнаго цеха, 314. 
Денисковичъ, Омельянъ, кр. изъ им. Верстока, 

102. 

Деиисовпчъ, Сакъ, кр. пзъ им. Болоткова, 88. 
ДерковсЕІй, Матвей Францпскъ, 450, 453, 460, 

4G3, 465, 466, 475, 477, 478, 479. 

Депіковпчъ, кр., 194. 
Днвинскіе—войтъ, лавнпкп п мужи, 4. 
Дпжма, Грпцъ Тышевпчъ, кр. пзъ с. Кустовичъ, 

въ Кобрин, пов., 493. 
Димптровая, Марина, Берест, мѣщ., 2S2. 
Днмитровпчъ, Гавріпдъ, Бѣльскій мѣщ., 508—510. 

Дисиутова, ж. Яна, Берест, мѣщ., 206. 
Дпспугъ, Янъ, Берест, лавнпкъ, 300, 301, 317, 

349, 391, 428. 

Дмитровпчъ, Лаврпшъ, кр. нзъ пм. Бакъ, Берест. 
нов., 17. 

Дмиховичъ, Куцъ, кр. изъ пм. Болоткова; 88. 
Добринскій, Якубъ, Любомскій нодстаростій, 142, 

143, 146. 

Доброниская, земянка, Берест, нов., 306. 
Доброннскій, Петръ, коммнсаръ, 160. 
Довбенчичъ, Евхпмъ, кр. изъ с. Матісвпчъ, въ 
. Берест, пов., 36. 

Додбичъ, Мпнъ, Мплейчицкій мѣщ;; 67. 
Долгпнскій, Несторъ, коляторъ Берест. Троицкой 

церкви, 279. 
Долеговскіи (Доденкговскій), Станиславъ, возный, 

6, 7, 223, Долетовскій, 229. 
ДоибровскШ, Іоспфъ, земян. Берестейск. воевод.; 

571, 573. 

— Мпхаплъ, земян. Берест, воевод., 521. 
— Павелъ, Берест, мѣщ., 117,261,262. 

Дорогостайская, земянка, 417. 
Дорогостайскій, Николай Монвпдъ, Полоцкіи 

воевода, 24. 
Дорошевнчъ, Андросъ, кр. изъ с. Степанковъ въ 

Берест, пов., 36. 
— Грпцъ, Берест, мѣщ., 274. 
— Иванъ, Кобрпн. мѣщ., 553. 

Драчъ, Спдоръ, кр. пзъ с. Блышпна въ Берест, 
пов., 36. 

Древпнекій, Васплій (Базпліусъ), ппсарь; 4. 
Дреглевпчъ, Германъ, кр. съ сынов. Климом ъ 

Ивавомъ и Мпцомъ, 179. 
— Остапко, кр. съ сынов. Андреемъ п 

Трохимомъ, 179. 
Дрсмлпкъ, Троянъ, королев, дворян., 153. 
Дрождча, Янъ, слуга, 91. 
Дролпчішекій, слуга, 82. 
Дрызиеръ, Янъ, Берест, мѣщан., золотыхъ дѣлъ 

мастеръ, 256, 257; 268, 269. 
Дубовицкій, Ппнскій намѣстнпкъ, 5GO. 
ДубровсЕІй; Шебрпнскій уряднпкъ, 115. 
Дуда, Грпцъ, Берест, мѣщ., 319. 
Дудка, Петрукъ, кр., 131. 

— Яска, 124: 
Дудченя, Иванъ, кр. съ сынов. Ярошомъ и Рома-

номъ, 179. 
— Опанасъ, кр., съ бр. Зенькою, 179. 

Дудчичъ, Кондрата, Берест, мѣщ., 254; 255; 
Дулко, Семенъ, кр., 367. 
Дусятскій. См. Рудоиннъ-ДусятсЕІй. 
Духновскій,' Адамъ, Ломазскій город, ппсарь, 283, 

284, 302, 351. 

— Флоріянъ, Оподьскій урядникъ, 97; 
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Дымовпчъ, Андрей, кр. съ сынов. Савономъи 
Демидомъ, 192. 

— ' Куцъ, кр. съ братомъ Васькомъ, 192. 

Дятковнчъ, Григорій, Берест, радца, 445,447,450. 

Дятлюкъ, Басидь, кр. хлопъ, 558, 559. 

Е . 

Евтуховпчъ, Данило, 'кр. пзъ с. Степанковъ въ 
Берест, нов., 36. 

Евхимовичъ, Янъ, кр., 318—320. 

ЕленскШ, Онпкей, земян., 44, коммпсаръ, 1G0. 
Еліяшевичъ, челядникъ, 462. 

— Грпгорій, Кобрин, радца, 514. 
Ельцы, земяне Берест, воевод., 495. 
Ельсъ, Павелъ, Берест, цпрульнпкъ, 407. 

Енчянскій, Рафаплъ, ректоръ Брестск. іезуптск. 
коллегіума, 292. 

Ермяковнчъ, Стась, кр. съ сынов. Стецомъ, Мпеь-
кою, Мартпномъ, Яцькою и Мойсеемъ, 179. 

Ерузальская, Станпславовая, Анна Николаевна 
Горбовская, земянка Берест, пов., 223, 224. 

ЕрузальскШ, Станпславъ, земян. Берес. пов., 223. 
Ершовичъ, Абрамъ, Кобрпн. еврей, старшина, 529. 
Есковичъ, Кононъ, кр. пзъ Ляховпц. села, 4. 

Жардецкая, Анна, ж. Оршан. стражнпка, 486. 
— Маріанна, ж. Оршан. страж., 485, 58G. 

Жардецкій, Вацлавъ, земн. Берест, нов.,, 17,18, 91. 

Жардецкій, Николай, Оршанскій страж., 485,436. 

— Янъ, земян. Берест, воевод. 133,, 134. 
Ждановичъ, Макспмъ, Берест, лавникъ, 27. 

— Олехно, земян. Берест, нов., 147,148. 

— - Семенъ, кр. съ сынов. Мптрухомъ, 
Ваською и Тпмошемъ, 180. 

Жедиковкчъ, Петрукъ, кр., 35, 36. 
Желевичи, Грпня п Олисей, кр., 142. 
Желѣзковпчъ, Иванъ, Каменецк. мѣщ., 53, 64. 
Жезібоцкій, Янъ, земян." Берест, пов., 60. 
Жердуновнчъ, Заневпчъ, кр. язъ с. Корчпчъ въ 

Кобрин, пов., 494. 
Жишевичъ, Ясько, Берест, мѣщ., 265. 
Жнжемскій, князь Андрей Данндевичъ, земян. 

Берест, пов., 59. 

j Жисевпчъ, Стефанъ, Берестей. радца, 472, 475, 
477, 479. 

Жолковскій, Станпславъ, 269. 
Жорновпкъ, Мартинъ, кр. пзъ с. Вортеля, 75. 
Жоховецъ, Мпцъ, съ сыномъ Степаномъ, кр. пзъ 

двора Босячъ въ Берест, пов., 69. 
Жуковпчн, Андрей п Панасъ, кр. пзъ с. Прпшп

фостъ въ Берест, нов., 58. 
Жуковичъ, Онпско, кр. пзъ с. Мокранъ, 5. 

— Ямонъ, Мплейчицкій мѣщ.,89. 
Жукъ, Петръ, Берест, мѣщ., братчшсъ Воскре-

сеиской церкви, 377. 
Журавпцкій, Иванъ, слуга Владимір. и Берест, 

владыки Мел. Хребтовпча, 29. 
— Юрій, слуга Владпмірск. и Берест, 

владыки Хребтовича, 28. 



ЗаболотскЩ, Янъ, шляхтпчъ, 337. . 
Заборовскій, Антоній Касперъ, земск. регентъ Бе

рестейск. воевод., 537. 
Забѣльская, 482. 
Завацкін, коммпсаръ, 560. 
Завиша, Матвѣй (Матысъ), Ломаз. бургомпстръ, 

283. 

— Янъ Довгяло, корол. секретарь, 433. 
Загорскін, Мартпнъ, Кеменец. бургомпстръ, 435. 

— Романъ, возный Берест, воевод., 411. 
ЗадерновскШ, пзъ рода Венгрпцкпхъ, Александръ, 

королев, хоружій, 554, 555. 
— пзъ рода Венгрпцкпхъ, Антоній Ро-

тольдъ, корол. хоружій, 555, 554. 
— Войтѣхъ, дворян. Берест, воев., 411. 

Заезскш, суфраганъ Луцкій, Берест, п Олпцкій 
пробощъ, ПО, 111. 

Заерскій, Францпскъ, Аргіевенскій еппскопъ, 
Луцкій суфраганъ, Берестейск. пробощъ, 115. 

Заецъ, Матей, кр. пзъ пм. Именпнъ, Берес. пов., 
14. 

Закапа, Богданъ, Берест, мѣщ., 274, 275. 
Закапнна, Соломія Дорошовна Богдановая, Берест. 

мѣщанка, 274, 275. 
Закревскш, Блажей Николай, Берест, мѣщ., 380. 

— Стась, кр. пзъ пм. Бакъ, Бер. пов., 17. 
— Янъ, мѣршікъ, 149. 

Залевскій, Андрей, возный Берест, воев., 125. 
— Казиміръ Янъ, дворян. Бер. воев., 411 

' — Янъ, земян. Короны Польской, 97. 
Залеискіе, Лптовскіе хоружіе, 544. 
ЗадепскШ, пзъ пм. ПІлюбпчъ, Леонъ, мптрополптъ 

Кіевскій, Галпцкій п всей Русп, еппскопъ Вла
димир, и Берест., 501, пзъ Люблчъ, 503. 

Залеплнекій, Мартпнъ, Берест, мѣщ., 460. 
Залпвака, Юрей, шляхтпчъ, слуга, 210, 216, 

Залевака, 217, 218. • 
Залущпискій, Васплій, земян. Берест, воев., 547. 
ЗалѣскШ, Янъ, Горесдрпчскій уряднпкъ, 71. 

Залютынскій, Иванъ, возный Берест, воев., 132. 
ЗамопскШ, Казпміръ, дворян. Берест, воев., 411. 

— Юрій, дворян. Берест, воевод., 411. 
Замостскіе мѣщане, 50. 
Заневнчъ, Олеско, кр. пзъ с. Воронцы въ Берест. 

пов., 72, 73. 
Заранко. См. Горбовскій-Зараико. 

— Левъ, земян. Берест, пов., 68. 
— Янъ, шляхтпчъ, 330, 

Заранковая, Томпло Львовна, Ѳедоровая Горбов-
ская, земянка Берест, нов., 14, 15, 16. 

Заранковичи, Герчовскіе, земяне, 225, 2 26, 227; 
228. 

Заранокъ, Берест, намѣстникъ, -269. 
Зареиба-Островскій, земян. Берест, воев., 549, 550 
Заровскіи, Грпгорій, Берест, мытный ппсарь, 49> 

80—82. 

Зарѣцкая, изъ рода Кучевскпхъ, Ева, ж. Лукомск. 
войта, 536. 

Зарѣцкіе, земяне, 530. 
Зарѣцкій, Домпн. См. Корвинъ-Зарѣцкій. 
Затепячпна, Мартиновая, Берест, мѣщ., 423, 426: 
Захаровичъ, Іоспфъ, 517. 

— Францпскъ, 517. 
Зберозскіи, Олексій Рожчпчъ, земян,, 142. 
ЗборовичЪ, Романъ, Берест, мѣщ., 449. 
Звѣровая, Б ростовская, Галшка Петровна, земян

ка Берест, пов., 176, Брошковская, 178, 179, 
184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 

193, 195, 19G, 197, 198, 199. 

Звѣръ, Крпштофъ, земян. Берест, нов., 176, 178, 
179, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 

189,190, 191, 192, 193, 194, 195,196, 197, 

198, 199. 

— Мартпнъ Поповпчъ, земян. Бер. пов., 193: 
Здановичъ, Иванъ, кр., 111, 417, 

— Ивапъ, Берест, мѣщ., 271, 273, 286, 
423, 443. 

— Іоаннъ, священ. Здитов. церкви, 520: 
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Здетовецкій, Дпмптрій Семенович*, земян., Берест. 
пов., 36, Здптовецкій, 38, 41, 42. 

— Евстафій (Остафей), земян. Берест, 
нов., 35. 

— . Лаврпнъ, земян. Берест, нов., 35,36. 

Здетовецкій, Александр* Николаевич*, земянинъ 
Берест, воевод., 108. 

— Сегенъ, шляхтичъ, 15. 
— Станислав*, шляхтичъ, служебник* 

Трокскаго каштеляна Николая Радп-
вила, 39, 40, дворян. Берест, воевод
ства, 411. 

— Янъ, шляхтичъ, 39, 40. 
Зелснскій, Флоріянъ, земян., 203, 
Зелькевичъ, Янъ, Берест, лавникъ, 449, 450.. 
Зельмановнчъ, Лейба, Кобрин, еврейск. старшина, 

529. 

Зельманъ, Пинскій еврей, фактор*, 469. 
Зенковичъ, Андрей, боярин*, 164. 

— Басилій, корол. маршалокъ, Новгородск. 
земск. судья, 220. 

Зельмановнчъ, Іосифъ, Берест, еврей, 326. 
Зеновнчъ, Криштофъ, Берест, воевода, 68. 
Зердецкій, Андреяшъ, слуга Яна Кишки, 28. 
Зилькевичовая, Магдалена, Доминикова Остров

ская, земянка, Кобрин, нов., 533. 
Зубковскій, 84. 
Зубрицкая, Левка. Берест, мѣщ., 419. 
Зубрицкій, Николай (Миколай), служебнпкъ, 155, 

157, 158. 

— Яков* (Яцко), Берест, мѣщ., 419, 420 
421, 422. 

Зутовичъ, Казпміръ, дворян. Берест, воев., 411. 
Зысевичъ, Лука, Каменецк. мѣщ., 430. 

Нваневичъ, Антон*, Берест, мѣщ., 447. 
— Панасъ, кр. пзъ им. Именин*, Берест: 

нов., -14. 

•Иванович*, Давидъ, кр. съ сын. Кратомъ, 180: 
— Давидъ, земян., 149; 150. 
— Касперъ, земян., 149, 150. 
— Константій, Берест, ыѣщ., 458, Кон-

стантъ, лавникъ, 459. 
— Наумъ, кр., 178. 
— Прокопъ, кр. пзъ им. Болотника, 88: 
— Романъ, кр. съ сынов. Ѳсдькою, Мнх-

ного, Ульяномъ, Максимом* и Тпшем*, 
и бр. его Ѳедькою и Васплемъ, 192. 
Сасинъ, 168. 

— 1 Ярмошъ, Берест, мѣщ., 415. 
Иваневскій, Ваврпнецъ, (Лаврентій) 449. 

— Янъ, шляхты*, 229. 

Иванчаня, кр: с* сынов. Иваномън Ивашкою, 178. 
йвашкевичовая, Опрана Стасевна, Берест, мѣщ., 

324. 

Ивашкевич*, Андрей, Берест, мѣщ., 324. 

Ивашковнчи, Сенько и Юръ, кр. изъ с. Мокранъ, 5. 
Матвѣй, Берест, дѣщ:, 265" 

Вогуславъ, дворян. Берест, воевод., 411 
Игнатій, кр. пзъ Внчо;;..;овъ, ПО. 
Игнатович*, Гараспмъ, кр., 173. 

— Иванъ, кр. пзъ с. Вортеля, 75. 
Игнат*, мѣщан. Рашенскій (пли Расенскш), 7. 
•Иголка, Фплнпъ, Берест, мѣщ., 245, 247, 248,249. 

Нжпковпч*, Ярмош* Ѳедцсвичъ, кр. из* им. Зди-
вович*, 8G. 

Нзраеловичъ, Юдка, Берестейск. еврей, фактор*, 
472—474. 

Пзраель, Берест, еврей, 442. 
Илнничъ, Станислав* Юрьевич*, земян., 216. 

— Янъ Юрьевич*, Берест, подстаростпчъ, 
зем., 216. 

— Щасный ІОрьевпчъ, земян., 216. 
— IOpifi Йвановичъ, земян., Берест, ста

роста, 225, 226, 438. 
Нльннскій, Дуганъ; шляхтич*, 28. 
Ильяшевичъ, Богдан*; Камеи, мѣщ., 85. 
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Ильяшевпчъ, Демьянъ, Берест, мѣщ., 282. 
— Троць, Каменец, бурмистръ, 31, 43. 

Ильяшевпчъ, Гр. См. Кдишевнчъ. 
— Демьянъ, Берест, мѣщ., 436. 

ІІЛЯСЮкъ, Яковъ, кр., 558. 
Именннскіи, Михно Ждановичъ, 49. 

— Петръ Якубовичъ, земян. Берес. нов., 
• 15, 148. 

— Станиславъ, земян. Берест, нов., 148. 
ИсаКковскій, Долматъ, Францпскъ, писарь, 331. 

Исаія, священникъ, 492. 
Ицко, Вододавскій еврей, господар. мытныкъ, 67. 
ИцБОВЕЧОвая, Сарра, ж. Кобрин, еврейск. старшины,, 

529, 530. 
Ицковичъ, Іосифъ, Кобрин, евреи, старшина, 529. 

— Михель, Кобринск. еврейск. старшина» 
529, 530. 

— Хема, Кобрин, еврейск. старшина, 529. 
Ицхаковпчъ, Менко, Берест, еврей, 270, 271. 
Ицхакъ, Кишловъ зять, Берест, еврей, 81, 82. 

I . 

Іодловецкпі, Берест, мѣщан., 452. 
Іозефовнчъ, Завелъ, Кобрин, еврей, старшина, 529 

— Прокопій, Кобрин, бургомпстръ, 542, 
544, 546, 557. 

— Яковъ, Берест, еврей, 327, 328, 329. 
Іопатасъ, Берест, еврей, 462. 
І О Н Т О Ф Ъ , Тереспольскій еврей, 472, 473. 

Іоселевпчъ, Шмойло, Кобрин, еврейск. старшина, 
529. 

— Гиршъ Кобрин, еврейск. старшина, 
529. 

Іоскови.чъ, Грпць, Берест, мѣщ., 440. 

— Мовша, Берест, еврей, 442. 
— Стефанъ, Берест, мѣщ., 417. 

1 С . 

Казавюкъ, Орусовъ, 565. 
Казновскій, Янъ, возный Берест, пов., 35, 38, 66. 
КалечпцкШ-Саспнъ, Александръ, земян. Берестей. 

воевод., 230, 232. 
— Василій, земян. Берест, воевод., 123, 

230—235. 

— Григорій Звѣровичъ, земян. Берест, 
воевод., 230—235. 

— Матей, земян. Берест, воев., 230—235. 

— Щастнын, земян. Берест, воев., 230. 
— Якубъ, земян. Берест, воевод., 230. 
— Янъ, земян. Берест, воевод., 230. 

Калпховичъ. См. Брезовекій. 
— Демьянъ, Берест, мѣщ., кузнечный 

цехмпстръ, 245, 246. 
Каіишввічъ, Грицъ, Берест, мѣщ., скорняжный 

цехнистръ, 247. 

Калыеико, Янъ, Берест, мѣщ., 246, 247, 268. 
Калюховичъ, Николай, Кобрин, мѣщ., 513. 
Каиекецкіе мѣщане, 204—208, 209—213, 214— 

219, 220, 221. 

КаяенецкШ, Янъ, инстигаторъ вел. кн. Ллтов., 
142, 400, 411. 

Калешіковичъ, Пронецъ, Дивпнскій лавникъ, 4. 
Каменск Ш, Мальхеръ, корол. инстигаторъ вел. кн. 

Литов., 47, и Берест, стольникъ, 200, 
204, 209, 211, 214. 

, — Станиславъ, шляхтичъ, 200. 
— Стефанъ, Берест, мѣщ., 296, 300, 342. 
— Флеринесъ, служебникъ, 76. 
— Янъ, земян., 113, 144,145,комор., 191. 

Камннскій, Янъ, дворян. Берест, воевод., 411. 
Каплуиичкая, Марина Матисевичовая, Берест. 

мѣщанка, 384—386. 
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Каплуннцкая, Маруша, кр., 334, 335 . 

Каплуннкъ, Станиславъ, кр., 334, 335 . 

Караспнскіп, игумень Берестейск. Замухавецкаго 

монастыря св. Симеона Столпника, 467 . 

Каролпха, вдова,-Берест, мѣщанка, 482 . 

Карнелевпчн, Грицъ и Михно, кр. изъ им. Бакъ, 

Берест, пов., 17. 

Карповичи, Дарко, Зенько, Кондрата и Михно, 

земяне Берест, пов., 93 . . 

Карповичъ, Богданъ Ивановпчъ, земян. Берест, 

нов., 60 , 6 1 . 

— Михайло, земян. Берест, пов., 69 . 

— Ярута, съ сынов. Грицемъ и Павломъ, 
кр. пзъ с. Хомпчпчъ въ Берет, пов., 58 . 

— Я н ъ , 5 6 5 . 

— Ѳедоръ Петровпчъ, земян. Берестейск. 
пов., 6 0 , ' 6 1 . 

'— Ѳедоръ, цеховой братъ. Берестейскаго 
гончарнаго цеха, 314. 

Карскій, Щаспый, шляхтпчъ, 76 . 

Каруковнчъ, Волосъ, кр. съ сынов. Иваномъ, Я ц -
кою, Остапкомъ п Ничппоромъ, 177. 

— Германъ, кр. съ сыновьями Ильяшемъ 
п Исацемъ, 178. 

Касютичъ, Кузьма, съ ж. Ганною и доч. Маринцою, 
кр. изъ пм. Передѣльска, 91 . 

Качановскій, Крпштофъ, Именинск. врядн., 148. 

Качпнскііі, Мартинъ, Берест, мѣщ., радца, 249, 

251 , 257, 258, 279, 280 , 284, 286 , 287, 291, 

2 9 2 , 296, 300, 302 , 301 , 303, 305 , 317, 318, 

бурмистръ, 324, 329 , 331 , 336 , 343 , 345, 349, 
360 , 382, 384, 386, 390, 395, 399, 400 , 409 , 

416 , 423 , 437. 

— Янъ, Берест, мѣщ., 460. 

Качпчъ, Николай, Берест, мѣщ., 4 4 3 . 

Капіевскій, пзъ Высокаго, Констатпнъ, деканъ, 

5 6 3 , 564 . 

Кашнцъ, Никодпмъ, настоятель Берест. Петро-

Павловскаго монастыря, 494 . 

Кашуба, Андрей, Каменецк. бургомистръ, 566 . 

— Янъ, Кобрпнскій бургомистръ, 494, 519. 

Кашубина, Анастатья Бѣлковичовая, Мартиновая, 

Каменецкая мѣщанка, 430 , 4 3 1 . 

Кашубъ или Кашубнчъ, Александръ, Каменецк. 

мѣщ., 430, 431 . 

— Мартинъ, Каменецк. войтъ, 430. 

— Николай, Каменецк. бургомистръ, 4 3 0 — 4 3 2 . 

— Ѳедоръ,- Каменецк. мѣщ., 430. 

КвачпнСЕІй, Николай Ярошевпчъ, Каменецк. маг-

дебургскій- писарь, 566. 

КвашинсЕій, Стефанъ, офпціалъ Берест, епархіп, 

5 1 S . 

Кендзеровскій, Бартошъ Станпславовпчъ, земян. 

Берест, воевод., 2 3 0 — 2 3 5 . 

— Станиславъ, земян. Берест, воевод., 2 3 0 — 2 3 5 . 

Кермашовая, Катерпна Артемовна, Ѳедоровая, 

Берест, мѣщ., . 482 . 

Керсновскій, Денпсъ, 566. 

— Ѳедоръ, 566 . 

Кнкоть, Спдоръ Балнчъ, кр. Заболочанпнъ, 5. 

Кннчпха, Берест, мѣщанка, 365 . 

Кппща, Ярмошъ, кр., 127. 

Кптовпчъ, Васплій, Львовскій мѣщан., 404, 4 6 5 . 

Кицевичъ, Иванъ, кр. съ сын. Фплппомъ, Павломъ 

и Вакулою, 192. 

— Остапко, кр. съ брат. Патеемъ, Стецемъ, Я ц -

кою и Грпцемъ, 192. 

Кицкій, Станиславъ, шляхтичъ, 31 . 

Кишка, Станиславъ, земян. Берест, пов., 104. 

— Янъ, панъ Впленскій, I S , староста Жомопт. 

и Берестейскін, 28, 29 . 77, державца. 

Кищина, земян., Берест, нов., 173. 

Клебановичъ, Санъ, кр. пзъ им. Болоткова, 88 . 

Клевецъ, кр. пзъ с. Рогозной въ Берест, воевод., 

501 . 

Клембовскій, Андрей Томашевпчъ, земян. Берест. 

пов., 97, 98. 

Клеиачъ-Здунь, Грпгорій, каменщпкъ, 44, 45 . 

Клнмовнчъ, Касперъ, Милейчицкій ландвойтъ, 

18, 19. 

— Романъ, Каменецк. мѣщ., 85 . 

— ОстаніГі, Каменецк. мѣщі, 85 . 

Клиипчъ, Юрій, 167. 



Климович*, Мисько, кр., 202. 
Клпшевпчъ, Василііі, Берестей. мѣщ., братчпкъ 

Воскресен. церкви, 277, 297, 298, 299, 
309, 310. 

— Грпгорій, скорняжен, цехмистръ греч. 
. религіи, 245, 246, 247, 248, 249, 250. 
Клотьшъ, Иванъ Данилович*, служебникъ, 49. 
Кнпско, Охремъ, кр., 116. 
Киышевпчъ, Семенъ, кр. изъ им. Болоткова, 88. 

— Тимоша, Ломазск. мѣщ., 156. 
— Яцько, кр. изъ им. Болоткова, 88. 

КияЖИЦКІи, Александр*, шляхт., 328, 337. 
Кобзбики, Михно и Ярмошъ, кр. изъ им. мѣстечка 

Докудова въ Берест, нов., 8. 
Кобрвковвчъ, Грицъ, кр. изъ им. Болоткова, 88. 
Кобылппская, Анна, Берест, мѣщанка, 475,476. 
Кобылинскій, Янъ, Берест, мѣщ., 373, 475, 476. 
Кова.іевпчи, Михно — отецъ, Настя — жена его, 

Вавришъ и Сацъ — сыновья, дочери—Мелаха, 
Таца и Маруша, крестьяне изъ с. Вороблина, 
Берест, нов., 34. 

Ковалевнчъ, Омельянъ, съ ж. Марухною, дочерьми 
Масею, Тенькою, Гричною, п съ сын. Андреемъ, 
кр. изъ им. Передѣльска, 91. 

— Юркель, съ ж. Марьюхою Счепановною 
н доч. Ульяною и Жданкою, 91. 

Коваль, Демьянъ, огороди, кр. съ сынов. Ѳедо-
ромъ, Тимошемъ и Иваномъ, 179. 

— Гераснмъ, съ ж. Ганною, сын. Семеном*, 
Матфіемъ, Тимошемъ, Охримом*, Ваською, 
Бартошемъ и Мискою, и доч. Даркою, крестьяне 
из* им. Горнова въ Берест, нов., 95. 

Ковалюкъ, Михно, кр. съ сынов. Михаломъ и Ясь-
кою Шутомъ, и внуками—Макаромъ, Кузьмою, 
Семеномъ и Самуйломъ, 179. 

Ковшковцчъ, Нашко, кр. изъ им. Болоткова, 88: 
Кожанъ, Иванъ, Берест, мѣщ., 295. 
КожухоВСКІй, Ян*, возный, 205, 209. 
Козаксвичъ, Стефанъ, Кобрин, мѣщ., 552, 553. 

— Стась, Кобрин, мѣщ., 553. 
Козаковиа, Анна, Кобрин, мѣщ., 531, 532. 

— Софья, Кобрин, мѣщ. 531,532. 

j Козакъ, кр. Заболотчанин*, 5. 
— Юрій, кр., 517. 

Козейко; Семенъ, 167, Козенько, 175. 
Козенковичъ, Васько, 167, 175. 

— Данько, 167, 175. 
— Мелентій, 167, 175. 

Козер адская, Матруна Александра Боговитиновна, 
ж. королев, секретаря, 76. 

Козерадскій, Михайло Йвановичъ Боговитинъ, 
королев, маршалокъ, 75. 

Козпцкій, Янъ, Берест, мѣщ., портняж. цехмистръ, 
300, 301. 

Козицъ, Лукьянъ, Берест, рѣзницк. цехмистръ, 417. 
Козка, Игнатъ, дозорецъ и староста Берестеской 

Троицкой церкви, 280. 
Козловецъ, Троцъ, Берест, мѣщ., 307. • 
Козловичовая,. Катерина Стецюковна Семеновая, 

Берестейск. мѣщанка, 305—307. 
Козловичъ, Семен*, Бер. мѣщ., 305, 307, 436,437. 
Козловскій, Адамъ, урядник*, 136, 137, Берест. 

лавникъ, 341, 342, 349, 395,436, 437. 
— Андрей, сынъ урядника, 136, 137. 
— Николай, кр., 517. 

Козлюкъ, Трохимъ, проданный кр., 542, 543. 
Козорожичъ, Кассьянъ, Берест, "мѣщ., 261. 
Коковскій, Максимъ, Берест, бургомистръ, 481. 
Коксовичъ, Иванъ; кр. изъ с. Мокранъ, 5. 
Коловшевпчъ, Курило, Берест, мѣщан., 282. 
Колотушнчъ, Юсько, кр., 35. 
Конаховичи, Сидоръ и Марко, кр. пзъ с. Мо-

кран*, 5. 
Конаховичъ, Грицъ, кр. изъ им: Верстока, 102. 
Конахъ, Миско, кр., 116. 
Конаіиевпчъ, Матысъ, шляхтичъ Берест, нов., 62. 
Кондратовичи, Евхимъ и Максимъ, кр. из* с. 

Кіепачей въ Берест, воевод., 22. 
Кондратович*, Гапонъ, Ломазск. мѣщ., 156: 

— Янко, Берест, крест, пзъ села Козло-
. вичъ, 307. 

Кононовичъ, Мось, Дивинск. лавникъ; 4: 
Коастаповичъ, Андрей, Берест, бургомистр*, 445, 

446, 453, 463, 465, 467, 475, 477, 478, 479. 
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Концсвпчъ, Стефанъ, священ. Берест. Преобра
женской церкви. 437—441. 

— Хома, войтъ Именинскій, 15, 16. 
Копачевскій, Стефанъ, Берест, мѣщ., 415. 
Копиискій, Андрей, шляхтичъ, 132. 
Копоть, Василій Васильёвйчъ, земян., 151, 152, 

154, 155, иодкоморій Берест, воевод., стар. 
Ожскій и Переломскій, 229. 

— Иванъ Васильёвйчъ, земян. Берест, нов., 
151, 152, 154. 

— Лука (Лукашъ), Берест, подкоморій, 97, 
дворян., 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158. 

— Николай Павловичъ, 155. 
— Филонъ Васильёвйчъ, земян., 151. 
— писарь, 439. 

Копцевскш, земян., 177, 193. 
Попытка, Ференсъ, цеховой братч. Берест, саиожн. 

и кожевен, цеховъ, 355, 372. 
• Корбсчичъ, Игнатъ, староста Берест. Троицкой 

церкви, 271 , 272, 282. 
Корвпиъ-Госевскій, Александръ, земян. Берест. 

нов., 95. 
Корвинъ-ЗарѣцкШ, Доминикъ, Еазиміръ, войскій 

Лукомской земли, 536. 
Корнило, кр. изъ им. Верстока, 102. 
Кориидовнчъ, Андрей, Еопыскій мѣщ., 335, 336, 

337,-338. 

— Иванъ, Берест, мѣщ., 266, 26 7,278, 
391. 

— МНШЕО , Берест, мѣщ., 266, 267' 
— Семенъ, 'Берест, мѣщ., 278, 307, 

321,322. 
— Юрій, Кобрин, радца, 514. 
— Ярошъ, Берест, мѣщ., 307,321,322, 

347, староста Берест. Пятниц, церкви, 
384—386, 397—398,405: 

Коровка; Аѳанасій (Панасъ), Васильёвйчъ, Берест, 
мѣщ.," 282, 284—287. 

— Николай (Миколай), Берест, мѣщ., 287. 
— Павелъ Аванасьевичъ, Берест, мѣщ., 385. 

Коровкшіая, Соломія, Савнчовна; дочь Берест. 
мѣщ., 285, 286, 287. 

Коровкпная, Татьяна Хильковна, Берест, мѣщ: 
285, 286, 287. 

Коровчпчъ, Аѳанасій (Панасъ), коляторъ Берест. 
Троицкой церкви, 279, 280. 

Корольковичъ, Лука, Берест, мѣщ., радца, 244. 
— Рафаилъ, Берес. мѣщ., радца, 244, 282. 

Корчичъ, Волосъ, кр. изъ с. Мокранъ, 5. 
Корытинскій, Ѳаддей, Кобрин, протопопъ, 499. 
Костановнчъ, Артемъ, кр. изъ с. Корчичъ, въ 

Кобрин, нов., 494. 
КостецкШ, Мартинъ, земян. Берест, нов., 95. 
Костомолотскіе, крестьяне, 11. 
Костыжеоя, Грицъ, кр., 110. 
Костюшковая, мать земянина Николая Костюшки— 

Сехновецкаго, 38, 41 . 
— Ивановая, Анна Фурсовна, земянка 

Берест, нов.. 53, 569. 
Костюшко, земян., 202. 

— Вавринецъ, зем. Берест, воев., 569. 
— Еасперъ, чашниковичъ Берест, воевод., 

546. 

— Константій, Берест, мѣщ., 447. 
— Людовпкъ Ѳаддѣй, мечнпкъ Берест, 

воевод., 546. 
Костюковачовая, Устимка Манцюковна, Ѳедоро-

вая Еонстантовая, 447. 
Коетюшко-Ссхповнцкін, Амвросій Казиміръ, Ов-

руцкій подчашій, войтъ Еобрпн. и 
Городецкій, 508, 517. 

— Михаилъ Францискъ, Овруцкій столь-
никъ, войтъ Кобрин, и Городец., 505. 

— Николай, земян. Берест, нов., 35, 36, 
37, 38, 41 , 42. 

— Ярошъ, земян. Берест, воев., 128, 129, 
Костюшковичъ, Иванъ, 60, 126. 

— Олисъ (Елисей), 109,110: 
Костя, Андрей, дворян. Берест, воевод., 411: 

— Григорій, земян: Берест, нов., 35. 
— Николай, дворян. Берест, воев., 411. 
— Ѳедоръ, дворян. Берест, воевод., 411 . 

Косъ; Янъ, дворян. Берест, воевод., 411. 
Коювнчъ, Павелъ; Берест, мѣщ., 306, 307. 
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Кохаиовскій, земян., 172. 
Кохдевскій, Петръ, Берест, земск. судья, 409. 

.Копь, Андрей, 479. 

Кочинскій, Адамъ, земян., 154. 

Красенскіе крестьяне, 18. 

Красицкій, Станиславъ, корол. обозннй, староста 

Любомскій и Золемовскій, 141, 143. 

Красппцкій, 484. 
Красуская, Гдуховская Яновая, ж: земян., 134,135 , 

Красускій, Янъ, земян. Берест, воевод., 134, 135. 
I 

Крссимская, Александра Матрона Ивановна, Бого-
•витовна Якубовая, изъЕозерадъ, 74, 75; 76. 

Кресиискій, Якубъ, корол. секретарь, 74, 75, 76. 
Кречевичъ, Іоаннъ, священ. Берестейск. Троицкой 

церкви, 279, 280, 282, 298. 
Крпвпцкій, Крпштофъ Томковичъ, шляхт., 27. 
Крпмузевпчъ, Ѳедецъ, кр. изъ с.Корчпчъ въКоб-

-рпн. нов., 494. 
' Кривнцкій, 43. 
Крпско, Андрей, кр. изъ им. Именинъ, Берест, 

нов., 14. 
Кричевскій, Адамъ, Берест, город, судья, 39. 

— Кордей, королев, коммпссаръ, 154. 
Кричковскін, Павелъ, земян. Берест, пов., 35. 
КриштОФОВПЧЪ, Мпхаплъ, цыганъ, 507. 

— Юхно, шляхт., 42. 

Кровчиная, Берест, мѣщанка, 436. 

• Кровчачъ, Николай (Миколай), 280. 

КролевскШ, Андрей, Старовольск. арендаторъ, 130. 

Кроппнскій, Станиславъ, Новернскій мечный, 556. 

КругельСкій, Тимоѳей Васпльевичъ, возный— 

генералъ Берест, воевод., 22, 24. 

— Немѣра, Александръ, возный Берест, 

пов., 29, 42, Александръ Немѣра, 64. 

— Андрей Стефановшъ, земян. Берест, 

пов., 66. 

— Григорій, земян. Берест, пов., '24. 

— Лука,, шляхт., 130. 

г— Францискъ, адмиипстраторъ Кобрин, 

ключа,.527, Кобрин, иодстароста, 531. 

Крупицкііі, Криштофъ, дворян. Берест, воев.; 411: 
— Янъ, земян. Берест, пов., 24. 

Круппачка, 43. 
Крывессъ, Тотфридъ, Торун. купецъ и радца, 331. 

Крывчичъ, Х о м а , кр. изъ им. Болоткова, 88. 

Крынка, Андрей, Берест, радца, 463, 465, 467, 

475,.477, 478, 479.. • 

Крючко, Миско, лавникъ, 116. 

Кублицкій, 'Антоній Ѳаддей, ландвойтъ Кобрпн-

скій, Городецкійи писарь, 492, 497, 498, 500, 

504, 520, 533, 534, 535, 538, 541, 542, 544, 

546, 549, 552, 553, 554, 556, 557, 559. 

Кубоевнчъ, Нахимъ, съ ж. Дробушею, Мякутіев-

ною, съ сыномъ Матеемъ и доч. Ядвигою, 91. 

Кужель, Иванъ Прпма, кр. съ сын. Иваномъ и 

Калихомъ и двумя пасербамн Левкою и Петра-

шемъ Стецевичами, 180. 

Кузьмичъ, Юрка, кр. изъ с. Именина, Берестейск: 

нов., 16. 

Кулаевна, Тося, Кобрин, мѣщ., 532. 

Кулбидъ, Дацъ, Берест, мѣщ., 336, 437. 

— Миско, Берест, мѣщ., 436, 437. 

Кулешъ, Янъ, 475, 476. 
Куликовскій, Рафалъ, 117. 

— Юрій Ушакъ, двор. Берест, воевод., 

411. 

Кульмовичи-Ходыничи, Домпникъ, Михаилъ, П а 

велъ, Петръ, Яковъ и Ѳедоръ—Ходыничп, зе

мяне Берест, воевод., 547, 549. 

Кульня, Павелъ, шляхт., 137. 

Куменъ, Дементій, 49, Куленъ, 69. 

Кунеевичъ, Артемъ, Берест, мѣщ., цехмпстръ 

кожевен, цеха, 298. 

— Кондратъ, Берест, мѣщ., скорнякъ, 

400, 401. 

Куней, Аверкій Еськовичъ, Берест, мѣщ., 321. 

Кунечичъ, Артемъ, Берест, мѣщ., 415. 

— Сая, кр., 142. 

Куница, Лейбовая, Берест, еврейка, 373. 

Кунцевнчъ, Яковъ, Лидскій хоруяій> стар. Коняв-

скій и Дубицкій, 409. 

— Янъ, Берест, мѣщ., 449. 

Кунцовічн, Васько, Матей и Хома, кр. изъ пж: 

Именинъ въ Берест, пов., 14. 
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Купка, Тимоѳей, Берест, мѣщ., 3,21. 
Куренша, Флоріянъ, шляхт., 136, 137. 
Курелевскій, Станиславъ, Берест, мѣщ., радца, 

26, Еурелевскій, 47, 163, 164, 171. 
Куречка, Иванъ, Берест, мѣщ., 425, 426. 
Куриловпчъ, Грнгорій, Берест, мѣщ., 391. 

— Лукьянъ, кр., 133, 134: 
Курьяновичъ, Янъ, Берест, ландвойтъ, 291, 373, ' 

390, 393, 394, 396, 397. j 
КуровнцЕій, Берест, мѣщ., 274. į 
Куропатнпцкая, Софья Станиславовая Волковыс- Į 

. екая, 123. 
Куроищна, Семенова, Берест, мѣщ., 423. 
Курощичъ, Савка, Берест, мѣщ., 271, 272. 
Курчъ, Берест, воевода, директор* Берест; капту-

ры, 461, 473. 

Курьяновичъ, Иванъ, Берест, ландвойтъ, 334, 335, 
340, 341, 342, бургомистръ, 437. 

— . Тимошъ, кр. изъ с. Вортеля, 75. 
Куршнковичъ, кр. съ сын. Кузьмою, 179. 
Кутповскій, Валентій, шляхтичъ, 16. 
Кухаровичи, Якубъ, Волосъ и Степанъ, кр. изъ с. 

Пришифостъ въ Берест, пов., 57. 

КуцборскШ, дворян., 442. • 
Куцевичъ, Иванъ, изъ Телмова, 116. 
Куцова, Арина Зацапянка Андреева, Берест. мѣщ., 

353, 354. 

Куцъ, Андрей, Берест, мѣщ., 353. 
Кучкаревичъ, Андрей, Берест, земск. подписок*, 

324. 

Кучевскіе, земяне, 536. 
Кучевскій, Мартинъ, Берест, мѣщ., войтъ Берест, 

кляштора Августиніановъ, 262. 
Кучинскій, Мартинъ, Берест, мѣщ., радца, 224. 
. Кучевскій, 255, 262, 270, 271, 272, 276, 277, 

. 278/280, 282, 353. 

— Станислав*, Яблонскій урядникъ, 72. 
КучковскШ, Грпгорій (Кгрегоръ), Берест, радца, 27. 
Кушевскій, Ѳома, Луцкій прокураторъ, 563, 564. 
Кушлямановичъ, кр. пзъ им. Курашева, 102. 
Кушнеръ, Васько, кр.. изъ с. Вортеля, 75. 
Кушта, Даніилъ, хлопъ пзъ села Пантюхъ, запи

санный на Здитовецкую церковь, 534. 
КуявскШ, Янъ, Каменецкій бургомистръ, 570. 

«7Г. 

Лавриновичъ, Григорій, Берест, бургомистръ, 
483, 485. 

— Иванъ, лавникъ и важникъ г. Бере
стья, 270. 

— Николай (Миколай), Бер. мѣщ., 282. 
Лавришевичъ, Гуцъ, с* сынов. Ваською, Ѳедькою 

и Яцомъ, кр. изъ с. Хомичпчъ въ Берест, пов., 
58. 

Лавришевскій, Станислав*, шляхтичъ, 71. 
Лазаревич*, Андрей, земян., 145. 

Лазовскій, Александр*, земян. Берест, воев., 547. 
— Казимеръ, земян. Берест, воевод., 547. 
— Карлъ, земян. Берест, воевод., 547. 
— Симонъ, владычнинъ урядникъ пзъ 

Берестья, 36, 42. 

Лазуцкій-Куцукъ. Андрей, земян.Берест.пов., 34. 
— Оѳанасъ, земян. Берест: пов., 34. 

Лаичиная, Берест, мѣщ., 415. 
Ласкій, Беняшъ, шляхтичъ, 33. 
Левашковнчъ, Лука, Кобрин, радца, 429. 
Левка, кр. изъ Кошилова, ПО. 
Левковнчъ, Гацъ Пилипъ, кр. изъ Вортеля. 75. 

— Грицъ, Берест, мѣщ., 311. --
— Эмануилъ, зем., 544. 
— Ѳедоръ, Берест, мѣщ., 288. 

Левоиевичъ, Васько, кр. изъ с. Вортеля, 75. 
— Макаръ, кр. пзъ с. Вортеля, 75. 
— Станислав*, мѣщ. НпнскШ, 263: 

Левонщанка, Лаба, Берест, мѣщ., 306. 
Легуцкій, Войтѣхъ, маіоръ, 538—540, 541, 542. 



Лейбовнчъ, Фаніо, Кобринск. еврейск. старшина, 
529. 

Лейзеръ, Берест, еврей, 278, 298. 
Лемешевекій, Николай, шляхтпчъ, 457. 

— Янъ, шляхтнчъ, 457. 
Ленкушъ, Андрей, возный Берест, воевод., 457, 

458,463. 
Леньковскій, Василей, 38. 
Лепесовекій, Якубъ Бѣлоусовичъ, возный Берест. 

пов., 14, 48, 59, 68, 69, 70, 92. 
Лесевнчъ, Павелъ, Берест, мѣщ., 261. 

— Ярошъ пзъ с. Кустовпчъ въ Кобрин, 
пов., 493. 

— Хведецъ (Ѳедоръ), кр. пзъ с. Кустовпчъ 
въ Кобрин, пов., 493. 

Лигатовецъ, Ясько, шляхтпчъ, 526. 
Лндскій, Янъ, }ряднпкъ, 44. 
Лвзейко, Олпсей, кр. изъ Бахнова въ Берест, пов., 

36. 
Линешевскій, Семенъ (Шпмонъ), докторъ провин-

ціалъ, Берест, пріоръ, 11. 
ЛШШНСЕІЙ, Янъ, 117. 
Липовскін, Янъ, шляхтпчъ, 135. 
Лисица, Демьянъ, Берест, мѣщ., 254, 255, 262. 
Лисовскій, Андрей, Каменецк. бургомпстръ, 567. 

. 121. 

Лисъ. Антонъ, кр. пзъ с. Мокранъ, 5. 

Лптвпиовичн, Иванъ и Сенько, кр. пзъ пм. Име
нинъ, Берест, пов., 14, Игнатъ, кр. дзъ пм. Вакъ, 
въ Берест, пов., 17 

Лнтвпновскій, Петръ Прокула, земян., 22. 
Лнтвинъ, Лукьянъ, кр. пзъ пм. Болоткова, 88. 

— Мартинъ, кр., 179 
— Мацко, возница, 94. 
— Мпхно, кр. нзъ с, Вортеля, ,75. 
— Мпхно, кр: съ сынов. Грпцемъ и Ти-

мошемъ, 178. 
Литмановнчъ, Мордухъ, Пинск. еврей, 560. 
Личманъ, Берест: еврей, 286. 
Ловвнецкая, Катерина, Николаевая Оленская, 

земянка Берест, пов., 13, 14, Ловенецкаіт, 16. 
ЛогвпцкІЙ. Война, возный -Берест.пов., 19. 

Лозовпцкій, Война, 60. 
— Михаплъ, шляхтпчъ, 521. 

. — Стефанъ, священ. Берест. Троицкой 
церкви, 460. 

— Янъ, шляхт., 521. 
Лозовскій, Шпмонъ, 49. 
Ломазскіе ыѣщане, 33, 283, 284. 
Ломовичъ, Миклушъ, кр. пзъ пм. Бакъ, Берест, 

пов., 18. 
Лопотъ, Николай, братчпкъ Берест, портняжескаго 

цеха, 428, 429. 
— Павелъ, земян., 65. 

Лосевичъ, Грпцъ, кр. пзъ им. Болоткова, 88. 
Лубенецкій, Станпславъ, еппскопъ ЛуцкійпБере-

стейскій, коронный подканцлеръ, 106. 
Лукашевачовая, 566. 
Лукашъ (Лука), кр., 36. 
Лукашъ Мпкпта (Лука Никпта), служебникъ Крпш-

тофа Граевскаго—ппсаря Берест, староства, 4 ,5 . 
Луцевпчъ, Василій (Васько), Берест, мѣш,., 423. 

— Иванъ, съ сыновьями Ѳедькою и Иваш
кою, кр. изъ с. Прпшпфостъ, Берест, 
пов., 57. 

Луцкій бпекупъ, 29, Луцкій и Берест, еппскопъ, 
348. 

Лучнпкъ, Васплій Савпчъ, Каменецк. мѣщ.; 569 
Лущеевскій, Юрка, Берестейск. сапожнпкъ. 449, 

450. 
Лыжнчъ, Степанъ, кр. пзъ с. Вортеля, 75. 
Лысковичъ, Ѳома, Берест, мѣщ., 370. 
Лиснсвичъ, Гарась, кр. съ сынов. Данплою, Вась

кою и Тпмошемъ, 180. 

— Иванъ, кр. съ сыномъ Артпхомъ, "180. 
Лычевпчъ, Абрамъ, 124, 125. 
Лыишсвичъ, Васько, кр. съ сынов. Андреемъ и 

Овхимомъ, 180. 
ЛыщннекШ, Казиміръ Мартпнъ, дворян.Берестейск. 

воевод., 411. 
— Фдоріянъ Тадеушъ, Берестейск. вице-

намѣстнпкъ, 484, 486. 
ЛѣсковскШ, Грпгорій, возный Берест, воевод., 133. 

— Семенъ, шляхтпчъ, 114. • 
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Лѣснпчій, Онпско, огородник*, изъ им. Болоткова, 
89. 

Люба, Криштофъ, Берест, мѣщ., лавникъ, 244,262. 
Люлька, Андрей Данилович*, Берест, мѣщ., цехов. 

братчикъ скорняжн. цеха, 322, 343. 
Лябахъ, Кобрин, мѣщ., 552, 553. 
Ляпичъ, Матысъ, Берест, еврей, 472—474.' 
Ляпко, кр. изъ Клепачъ въ Берест, воевод., 22. 
Ляскевнчъ, Илья, Берест, мѣщ;, 482. 
Лясковскій, изъ Ляскова, Антонін, Генрихъ, зем-

скій граничный коморникъ в. к. Литой., 483, 
484, 485. 

Лясковскіи, Григорій, возныйБерест. воев., 128,506. 
— Жданъ, вознаГі I Берест, воев., 113. 
— Іосифъ, земян., 531. 
— Матей, 555. 
— Николай, Берест, вице-город. регентъ, 

531. 

— Станиславъ, 540. 
; Лясота, Иванъ, Берест, мѣщ:, 436. 

— Щасный, возный Берестей. воевод., 111. 
Ляуерманъ, Янъ, Берест, докторъ, 318. 
ЛяховецкіМ, войтъ, 4. 

ЗѴЕ. 

Маепорка, Бойтѣхъ, Берест, мѣщ., 264. 
Маеровичъ, Іосифъ, Кобрин, старшина—еврей, 

529. 

Маикевичъ, Иванъ, Берест, мѣщ., 459. 
Майрановскій или Майрановнчъ, Иванъ, Берест. 

мѣщ., Кузнецк, цехмистръ, 252, 253. 

Макариха, вдова, кр. съ сыновьями—Кузьмою, 
Якимомъ, Костюкомъ, Тимофеемъ, 180. 

Макаровскій, Васплін, возный Берест, нов., 7. 
Маковельскін, Василій, Иошуцкій плебанъ, 567. 

— Матвей, священ. Каменецк. Пашуц-
кой церквп, 567, священ, церкви Каменецк. 
Хрнсто-Рождественской, 569. 

Маковецкій, Станиславъ, Латычевскій стольникъ, 
468. 

Маковскій, Андрей, дворян. Берест, воевод., 411. 
Максимовичи, Илъко и Михно, кр. пзъ с. Мок-

ранъ, 5. 
Максимович*, Стецукъ, кр. изъ им. Именинъ, 

Берест, пов., 14. 
Максимчая, Ганушка, невольная женщина, 485. 
Малаховская, Анна Захарьяшовая и Гузельфовая, j 

земянка Берест, пов., 48, 49. 
Малашевскіі, Бартошъ, Берест, мѣщ., 288, 289. 
Мадецкій, Александр*, Кобрин, бургомистръ, 552. 
Малиіуеръ, Янъ; Берест, мѣщ., 365. 

Малнцкій, Янъ, 510. 
Малишевская, Елена, б. Станиславовая Бобровская, 

Янова Фуницкая, 348. 
Малоцевпчъ, Ярмошъ, 63. 
Малыха, кр. пзъ им. Курашева, 102. 
Малыщпчи, Гацукъ, Симонъ, Яцукъ и Ѳедюкъ, 

кр. изъ им. Именинъ въ Берест, нов., 14,16. 

— Мальхеръ, инстигаторъ в. к. Лит., 169. 
— Патей и Герасим*; Деменицкіе бортники, 96. 

Мальковнчъ, Андрей, Берест, мѣщ., цехов, брат-
чикъ скорняжн. цеха, 322. 

Мальтапъ, Фридрихъ, Берест, мѣщ., золотыхъ дѣлъ 
мастер*, 256, 257; 268. 

Мальцъ; Иванъ, Берест, мѣщ.; 321. 
Малюшицкій, настоятель Берест. Петро-Павлов-

скаго монастыря, 450. 
Мамоничъ, Лукашъ (Лука), екарбный вел. кн. Лит., 

19, 51, 52, 79, 80. 

Маиютнкъ; Терентій; кр.; 382. 
Манютичая, Маруша, Берест, мѣщ.; 307. 
Машотичій, Троць, Берест, мѣщ., 307. 
Маркевичъ, Макарій, • монахъ Кобрин, монастыря 

св. Спаса, 52.'. 
— Мпхаплъ, Берест, радца; 447, 450, 453; 

4G3, 4G5, 466; 475, 477; 478, 479. 

Маркович*, Василій; 507. 



Маркошнъ, Кдимъ, урядникъ Болоткова им., 87. 
— Пицухась, Берест, еврей, 473. 

Мартиновнчъ, Григорій, Берест, свящ. ц. Св. 
Троицы, 322, 323, 380, 381. 

— Евстафій (Остапь), Берест, мѣщ., 
радца, 445, 447, 450, 453, 463, 465, 
467, 475, 477, 478,479. 

— Лавришъ, Берест, мѣщ:, 315, 360,361. 
— Леонтій, Каменецкій Семеновскій 

священникъ, 30, 31. 
— Сакъ, Берест, мѣщ., 266, 267, 268. 
— Селпвонъ, кр., 173. 

— Юрій, цыганъ, 507. 
ЗІартшневнчъ, Иванъ, Клепачевскій войтъ, 22. 
Мархановнчъ, Сегенъ, кр., 173. 
Мархачъ, Адамъ, служебникъ Трокскаго каште-

ляна Ник. Радивпла, 40. 
— Демьянъ, кр. изъ пм. Болоткова, 88. 

Марчукь, Гавріплъ, проданный кр., 542, 543. 
Масальская, изъ рода Осолпнскихъ, Кристина, ж. 

Волковыск. зем. судьп, 483, 484. 
Масальскій, кн. Васплій, 167. 

— пзъ рода Осолинскпхъ, Рафаидъ, 
Волковыск. зем. судьп, 483, 484, 537, 540. 

Маслокъ, Максимъ, Берест, мѣщ., 460. 
ЗИасюковичъ, Антонъ, кр. пзъ с. Матіевичъ в ъ ' Мелешко, Янъ, земян. Берест, нов., 8 

Матыеовпчовая, МарушаКаплуничка, Берест, мѣщ., 

345—347, 397,398. 
Иатысовнчъ, Станиславъ, Берест, мѣщ., 445—347: 
Матыяшевичъ, Іеронимъ, Кобринск. город, ппсарь, 

497. 
МатФіевичъ, лѣсничій, 96. 
Матѳеевичъ, Илья, Берест, мѣщ., 415. 
Махвпчъ, Леонъ, подсудковпчъ Берест, воевод., 

554, 555. 
— Филипъ, Каменецкій п Бѣловѣжскій 

лѣсшічій, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 209, 

211,214, 221. 
Мацкевичъ, Шпмко, Виленскій тпвунъ, державца 

Ушпольскій, Пенявскій пРадунскій, 215. 

Мацковичъ, Панасъ, кр., 172. 
— Якпмъ, кр. съ сыномъ Хведоромъ, 108. 

Мацѣевичъ, Ярмошъ, кр., 136, 137. 
Мача, Остапко, кр. пзъ с. Березое, 92. 
Мащенья, Стецъ, съ брат. Яномъ, 179. 
Мложевскін, Флоріанъ, шляхтпчъ, 229. 
Медвѣдевичъ, Николай (Миколай), кр., 173. 
Мееровичъ, Гецко, Берест.еврей, 308. 
Мелашичъ, Тицъ, кр. изъ с. Бахнова въ Берест, пов.; 

36. 
Яелеховичъ, Карпъ, кр. съ бр. Семеномъ, 180.186. 

Берест, пов., 36. 

— Грпцъ, кр., 180. 
Матеевскі», Бернатъ, князь, - бискупъ Луцкій и 

Берестейскій, 76, 77. 
Матеевичъ, Игнатъ, крестьян., 129. 

— Павелъ, кр., 164. 

— Янюкъ, паробокъ, 45, 46. 

Матеевскій, Бернатъ, бпскупъЛуцкій и Берестейск., 

19. 
Маткевичъ, Мелентей, кр. съ ж. Катериною москов

кою, съ сын. Адамомъ, и доч. Ганною и Марга

ритою, изъ им. Передильска, 91. 

Матусевичовая, 566. 
МагФеевнчъ, Романъ, Берест, радца, 445,447,448, 

450, 453, 456,457,458,463,465,466, 475,477, 
478,479. 

Мелентеевичъ, Таврило, земян., 167. 
Мсндельовпчъ, Викторъ, Кобрин, еврейск. старши

на, 529. 
Мешковичъ, Малыха, кр. изъ с. Березое, 93. 

— Тишъ, кр. съ сынов. Семеномъ, Кон-

дратомъ и Монсеемъ, 178. 

Мизппъ, Николай Ѳедьковжчъ; 114. 
Микитпчъ, Берест, мѣщан., 261. 

— Сацъ, кр., 173. 

Мнклатеня, Тимошъ; кр. съ сыномъ Лукьяномъ 

и братьями Радкою, Иваномъ, Денисомъ и Т а -

расомъ, 177. 

Николаевича Серафимъ, Ломазск. мѣщ., изъДол-

гобродъ, 156. 

Мвколаеня, Томашъ, кр. изъ с. Сехновичъ въ 
Берест, пов., 36. 

4 
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Микуднчъ, Грицъ, крестян. изъ с. Дремдева въ Бер. 
пов., 36. 

— Ивашко, кр., 202. 
Микульская, Ядвига, жена земянина Роговскаго, 

122. 
Милевскій, Марк* Михаилъ, Кобрин, лавникъ, 507. 
Мплейчнцкіе ыѣщане, 18. 
Мииуценя, Янко, съж . Богданов) Каеперовною, 91. 
МнреевскШ, 370. 
Миршиная, Устипка Гавриловна, Берест, мѣщанка, 

458, 459. 
Мнселевичъ. Янко, кр., 124,125. 
Мисковнчъ, Грицко. Каменецкій лавникъ, 30, 31, 

43, S5. 
Мисковнчъ. Конахъ, кр., П С . -
Мнтяахтъ. Ганусъ, Берест, .мѣщ. и золотыхъ дѣлъ 

мастер*, 412, 413, 414. 
Мицевпчъ, Юрей, съ сыномъ Деннсомъ, кр. изъ е. 

Хомичичъ въ Берест, нов., 58. 
Михасль. еврей ; арендатор* корчмы въ им. Глубо

ком*; Кобрнн. пов., 526. 
Михайловнчовая, Ганна Ильяшовая, 201. 
Михаиловнчъ-Каменскій. дядько Каменец. иБѣло-

вѣж. лѣсничаго Махвица. 201, 203. 

— Андрейко, 201. 

— Гринко. 201. 
— Иван*, Берест, мѣщ., 271, 272, 282» 
— Ильяш*, 201. 

Михаилъ, священ. Берест. Преображен. церк. ; 439. 
— король ІІольскій, 453, 456. 

Мнхадевичъ. Юсько, кр. изъ с. Мокранъ, 5. 
МихаловскШ, Иванъ, шляхтичъ, 78. 

— Каоедрадьн. регентъ, 518. 
Михальскій, Валентій. шляхтичъ, 15. 
Михалевнчъ, Иганъ, слуга, 264, 267. 
Михнѳвачъ, Германъ, up. съ сынов. Лукашсмъ. 

Кондратом* и Савкою, 180. 

— Гордей, Каменецк. лавникъ, 43. 
— Ониско, Милейчицкій радца, 18. 

Миховнчъ, 167. 

Мицковвчъ, Иванъ, кр. съ сынов. Нарфпмомъ н 

Фидипомь, 177. 

Мвцковнчъ, Михно, кр. съ сыновьями Яцкомъ и 
Ѳедькомъ, 177. 

Мнцута, Павелъ, Берест, мѣщ., 338. 
Мншечковичъ, Яцко, Берест, мѣщан., братчикъ 

Берестейск. Воскресен. церкви, 277. 
Мложевскіб, Криштофъ Якубовичъ, земян. Берест. 

пов., 222, 223, 224, 225, 227, 228, 229. 
— Сигизмундъ, дворян. Берест, воевод.' 

411. 
Мовша, Каменецк. цпрульникъ, еврей, 566. 
Могпльнпцкая, Ева Яновна, земянка Берест, пов., 

222, 223, 224. 
— Софья (Зофея) Ольбрихтовна, из* 

Кавечпна, Яновая, хоружина Дорогпчинская и 
Мельницкая, 222, 223, 224, 

Могп.іьницкіи, Станислав*. Чернаг.чнцін урядникъ, 
214. 

— Янъ, земян. Берест, нов., 222, 223, 
224, 227, 228,229. 

МОЖЙЙСКІІІ, Романъ, Берест, мѣщ., портной, 300, 
301. 

Можспко, Юрей, дворян. Берест, во г вод., 411. 
Мойжешовнчовъ, Іонасъ, Берест, еврей, 278. 
Моисеевич*, Степан*, Берест, мѣщ., 244. 
Мойсичъ. Мартинъ, кр. с* сыновьями Савкою, 

Иваномъ, Ваською і[ Калихомъ, 178. 
— Хвалко, кр. съ сынов. Нестеромъ и 

Борнсомъ, 178. 
Мока, Грнгорій Грогорьевичъ, Берест, мѣщ., 278. 
Мокосей-Буковецкій, Іосифъ, ей. Владимер. и Бе

рест., 379, Буковсцкій, 380, 404, 424. 
Мокрецкій, Я н * , шляхтич*, 71. 
Моксъ, Ѳедоръ, кр. из* с. Горисдричъ въ Ве]>ест. 

пов.. 71. 
Мордасовпчъ, Таврило, с* сыном* Андреем*, кр. 

из* с. Пршпифостъ въ Берест, нов., 58. 
МороховскШ, Іоакпмъ, ей. Берест. Владимер., 424. 
Мостовиик*, Хвсдько, кр. изъ с. Вортеля, 75. 
Мотыкальскій, еврей, арендатор!. Берест., 481. 
Мочульскій, Янъ, братъ земянина Дмптра Здѣто-

вецкаго, 36—38, 41, 42. 
Мрочко, Станиславъ, 60. 
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Нутыкальскій, Янъ, Гавриловича 6, 7, 9. 
Мушинскіб, шляхт., 46С. 

Нышохробовичъ, Аѳанасій, Берест, мѣщан. 264. 
Мѣрникъ, Грицъ, кр. изъ с. Вортеля, 75. 

Н С . 

Наборовская, Данпловая, ж. чашника вел. кн.Литов. 

366. 
Назарко, кр. изъ седа Косичъ, П О . 

Накрепко, Ѳедоръ, Берест, лавнпкъ, 27, Накрайко, 

333. 
Накрейковичъ, Яковъ, лавнпкъ и шорнпцк. цех

мпстръ греч. релпгіп, 239, 241, 244. 
— Берест, мѣщ., 417. 

Нарковичъ, Андрей, полковнпкъ, 503. 
Нарукевичъ, Іоаннъ, священ. Здптовской Нико

лаевской церкви, 498. 
Нарушевпчовая, ж. Немононтск. лѣснпчаго, 409. 
Нарушевнчъ, Николай, Жомоптск. каштелянъ, ста

роста Ушпольскій и ІІенянскій, 55, 
ревизоръ, 160. 

— Янъ, ловчій вел. кн. Литов., 205, 
206, 210. 

Наумковпчъ, Макспмъ, мужъ пзъ Ляховпцкаго 

села, 4. 

— Федька, мужъ пзъ Ляховпц. села, 4. 
Иаумовичъ, Иванъ, кр. изъ пм. Болоткова, 8S. 
Науцевичъ, Стецъ, Каменецк. лавнпкъ, 43: 
Нахановъ, Берест, еврей, 286. 
Нахмеиовичъ, Гпршъ, Берест, еврей, 270, 271. 
Певяровскііі, ІОрій, ксспдзъ, корол. секретарь, 444. 
Некратоввлъ, Тпхонъ, Берест, мѣщ., 43S—441. 
Нелѣпко, кр. пзъ с. Заболотья въ Берест, пов., 

61, 62. 
Иеяира, Николай, возннй Берест, воев., 120. 
Немнровскііі, Адамъ Антоній, Саноцкій скарбникъ, 

563. 
Цеиѣра, Станиславъ, Поддясскій каштелянъ, 101 
Немцевнчъ, Александръ, Берест, мечный, 556. 

Немцевнчъ, Игнатій, Берест, мечниковпчъ, 556. 
— Маркель, Берест, мечниковпчъ, 556. 

Неиѣриная, земянка, 25. 
Немѣровнчъ, Андрей, земян., 167. 
Ненокоичицкая, изъ рода Протасевичей, Екате

рина, ж. мостовнпчаго Берест, воев., 542, 543» 
544. 

Непокончицкій, Александръ Казпміръ, земян. Бе 

рестейск. воевод., 49S. 

— Іосифъ Севастьяновпчъ, изъ рода 

Протасевичей, мостовничій Берест, 

воевод., 542—544. 
— Константинъ Михайловичъ, возный 

Берест, пов. или воеводства, 10, 34, 
35, 38, 41, 45, 46. 

— Крпштофъ, дворя. Берест, воев., 411, 
504. 

— Некторъ, дворян. Берест, воев., 411. 
Нестеровичъ, Янъ, подстолій Берест, воев., 478. 
Нечаевскій, Иванъ, слуга Берестейск. и Владпмір. 

владыкп Хребтовпча, 28. 
Ннкодпмъ, поповпчъ Рашенскій (илп Росенскій), 7. 
Никоновичовая, Берест, мѣщ., 275. 
Никоиовнчъ, Васпль, Ломазск. мѣщ. пзъ Голешова, 

156. 
— Демьянъ, Берест, мѣщ., 368, 369. 
— Иванъ, Берест.мѣщ., братчикъ Скор

няжен, цеха, 223, 368, 369. 
— Мартинъ, Берест, мѣщ., 369. 
— Сакъ, Берест, мѣщ., 369. 
— Филппх, Берест, мѣщ., 368, 369. 
— Ѳома, Берест, мѣщ., братчикъ Скор

няжен, цеха, 322, 363, 386, 396. 
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Ннконовяа, Марина, ж. Василія Сороки, Берест., | Новоселецкая шляхта, 550, 557—659. 
мѣщ., 368, 369. Ножнчъ, Есьманъ, Ппнск. мѣщ., 269, 270. 

— Татьяна, Берест, ыѣщ., 368. Носковичи, Максимъ, Тарасъ п Юцъ, кр. изъ с. 
Ницевичъ, Васидь, кр. нзъ с. Корчичъ въ Кобрин. Мокранъ, 5. 

нов., 494. 
Новнкъ, Мицута, кр. съ сынов. Грицомъ и Евту-

хомъ, 178. 
Новицкш, Венедикта, земян. Берест, воевод., 113. 

Носковичъ, Трохимъ, Дивннскій лавникъ, 4. 
— Хнлимонъ, Дивннскій войтъ, 4. 

Н Ѣ М Е О В И Ч Ъ , Конахъ, s 6 7. 

Оборскій, земян. Берест, пов., 102. 

— Ярошъ, 122. 

Овечки, Лецъ, Луковскій мѣщан., 5. 
Огейко, Иванъ, Берест, міщ. , 415. 
Огпльва, Петръ, Терсспольскій мѣщ., 468—471. 
Огипскій, Михаилъ, нольный писарь вел. кн. Ли-

товск., Ппнск. староста, 550. 

— кн. Самуплъ, 130. 

Одинцовпчъ, кн. Семенъ Богдановпчъ, Городенскій 

городичій, 215. 
Одыпецъ, Павелъ, земян. Берест, воевод., 133,134. 
Ожоговскій, князь, Браславскій воевода, 83. 
Оздеоскій, Стефанъ, шляхтичъ, 73. 
Оземко, Андрей, Каменецк. радца, 43, ыѣщанннъ, 

85. 
Окономъ. Война, земянннъ, 123. 
Оксанъ, невольный крестьян., 65. 
Ѳлекеіевнчъ; Андрей Сеньковичъ, крестьян., 35. 
Ѳлексѣевнчи, 552, 553. 

Олсксѣевнчъ, Карпъ, Кибрнн. лавникъ ; мѣшдн., 

512, 513, 514. 
Олельховичъ, Дешко, кр. съ санов. Курнлою и į 

Лазькою. 180. | 

Олеиская, пемянка. См. Ловеяецкая. 
Оленская, Николаевая, 6о. 
Олехиовичъ, Даніиль, дворян. Берест, воевод., 411. 
Олешковнчъ, Степанъ, Берест, мѣщан., 243. 
Олизаровичъ, Сенько, Берест, намѣстникъ, 166,175. 

ѲлиФеръ, Кринскій войтъ, 20. 

— Яковлевнчъ. королев, дворян., 217, 218' 

219. 
ОлиФеровичъ, Янушъ, Берест, радца, 26. 
О.іИФировичъ, Хома, Луковскій лавникъ, 4. 
Ольбепцкій, Валеріянъ, Яновскій староста, 19. 
Ольковнчъ, Ѳома, Берест, мѣщ., 201. 
Ѳлыневскііі, Михаилъ, Берест, мѣщ., 253, 254. 

— Пахомій, настоятель Кобрин, монаст. 

Св. Сяаса, 519, 521. 

— Станпславъ, войтъ Воронсцкій, 72. 

— Филонъ, земянпнъ Слонимск. повѣта, 

82, 83, 84. 
Омельковпчъ, Грнгорій, Берест, мѣщ., радца, 258: 
Омельяновнчъ, Григорій, Берест, мѣщ., 249,251: 

252, 254. 
— Василій, Берест, радца. 485. 

Омельянъ. Бс]ісст. мѣщан.. 170. 
Оннси.-номічъ, Калихъ. 107. 

— Михно, 107. 

Оішхпмовекін, земян., 130. 

— Пгнатій. 555. 

— Мартинъ, Кобрин, ландвойтъ, 514. 

— Сигизмундъ, Берест, город, писарь, 401: 

ОиоФрсевичъ, Савка, Берест, мѣщ., 459. 
Оиоцевичъ, Ѳедоръ, сѣделыиіцкій цехмнстеръ, 241-
Онуиръ, проданный хлонъ, 485, 486. 
Онуфріевичъ, Василій, Кобрин, бургомистръ, 549. 

i 
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ОнуФрій, Берест, мѣщ., «вшісалъ, в ъ ц е р к о в - ; 
но e е в а н г е л і е ф у н д у ш ъ Берестейск. 
Преображенской цекрвп Св. Спаса,» 439. 

Орѣшко, Мпхаплъ, Станиславъ, маршалокъ Ппнск. 
пов., 547. 

Ѳеолинскіе, земяне Берест, воевод., 483, 484. 

Остапко, кр. пзъ с. Ортеля, 75. 
Остапковичъ, Арцпмонъ, кр. пзъ с. Бридева въ 

Кобрпн. пов., 493. 
ОстаФІевнчъ, Ѳедоръ, 433, 434, 435. 
Осташевичъ, Трохимъ, кр. пзъ пм. Скокова, въ 

Берест, пов., G8. 
Островицкій, Евстафій (ОстахШ) Іоспфъ, 50G. 

— Иванъ, слуга Владнмір. и Берест. 

владыки Хребтовпча, 28. 
Островскій. См. Заремба, 549. 

— Вацлавъ, шляхтпчъ, 20. 
— Матысъ, шляхтпчъ, 2G. 

— Себестьянъ, шляхтпчъ, 10. 

Островскін, Янъ, 53. 
— Ясько, кр. изъ с. Ступпчова въ Берест, 

нов., 64. 
Остромецкш, Гермогенъ, шляхтпчъ, 109, 129. 

— Тышъ, Свадьба, шляхтпчъ, 71. 
— Филонъ, возный Берест, пов., 109, 129. 
— Ѳедоръ, шляхтпчъ, 129. 

Остромечовскін, Амвросій Касперовичъ, земяпинъ 
Берест, пов., 92,200. 

— Янъ, Касиеровпчъ, возник Берест, 
нов., 2G, 47, 210. 

Охидевскій, Пахомій, настоятель Берест. Петро-
Павловскаго уніат. монастыря, 451, 452, 456. 

Очсовнчъ, іСтепанъ, кр. пзъ с Сехновпчъ въ Бе 
рест, нов., 36. 

Ошомковая, Соломія Ховрутянка Стефановая, Бе 
рест, мѣщанка, 343, 344. 

Ошомчикъ, Николай, Берест, мѣщ.. 343, 344. 
— Илья, Берест, мѣщ.. 343, 344. 

X I . 

Павловичовая, Аполонья Кушедевна, Каменецкая 

мѣіцанка, 511. 

— Анаетаеія. ж. Кобрпн, Николт.ск. 

евящ.., 552, 553. 

Павловичъ, Александръ, свяш,. Кобрин. Никола

евской церкви , 552, 553. 
— ГрпгорШ, свящ. Кобрин. Нречпстен. 

церкви, 553. 

— Иванъ, Кобрпнск. мѣш,., 553. 

— Мартпнъ, і;р. ; 173. 

— Николаи, Берестйск. лавнпкъ, 449, 450. 

— Сенько, Каменецк. латлгаіъ, 43. 
Навловскіе, земяне Берест, воевод.. 498. 
Иавловскій, Яіюшъ. 49, 50. 

— Янъ, дворян. Берест, воевод., 411. 
Пайдижикъ, Грпцъ. Берест, мѣщ., 321. 
Падьневскій, Снпізмуидъ. земян. Берест, воевод.. 

120,230—235. 

Паиасевичъ, Павелъ, Берест, лавнпкъ, 453, 460, 
403, 465, 467, 475,477, 478,479,радца, 472, 475, 
476, 477, 478, 479. 

Панаснковпчъ, Янъ , Воинскій • бургомпстръ, 132. 
Панасовичъ, Во.тосъ, кр., 177. 

— Морда съ, съ сыновьями Мартиномы 

Андреемъ и Яіагаомъ, кр. изъ с. 

Пршішфостт. въ Берест, иов^, 5S. 

— ЮшкО; съ сыновьями Андреемъ, О х -

])іімомъ и Яцкою, кр; іізъ с. ТІрппги-

фостъ, Берест, пов., 57. 

— Ѳедоръ, Берест, портняж. цехмпстръ, 

300, 301. 
— Ѳодько, кр., 177. 

Наиевичъ, Савко, Берест, мѣщ., 262. 
Наненчичъ. Дацъ, Берест, мѣщ.. 254. 
Иапнзовскій, Гапонъ, кр. изъ им. Именинъ, Бер. 

пов., 14. 
Панковнчъ, Иванъ, Каменец, лавннкъ, 434,435. 
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Ианковнчъ, Ивашко, кр. изъ с. Мокранъ, 5. 
— Хведько, кр. изъ с. Мокранъ, 5. 

Нанкратовичъ, Аврамъ, священ. Рашанскій (или 
Расенскій), 7, 9. 

Параль, Янъ, дворян. Берест, воевод., 409, Паруль 
411. 

Натанович*, Лавринъ, Берест, мѣщ., 92. 
Патеіі. См. Потен. 
Пацковичовая, Анна Заблоцкая; Берест, мѣщ., 376. 

— Настасья, Берест, мѣщ., 376. 
Иацковнчъ, Иванъ, Берест, мѣщ., 375, 376. 
Пацовичъ, Николай Юрьевнчъ, подкоморій Каме-

нецкой державы, 201, 203, 215. 
Иацъ, Домпникъ, Смоленск, капітелянъ, Берест, 

подкоморій, 201, 203. 
— Казиміръ, писарь в. кн. Литов., 570. 
— Николай (Миколай), подкоморій Берестейск., 

141, 142, 146, 147, 149. 
— Стефанъ, ппсарь, 237, подканцлеръ вел. 

кн. Литов., 310. 

— Янъ, тивунъ Виленскій, староста Каменецк., 
66, и староста Довгалпскій, 200, 201, воевода 
Минскій, 204, 206, 209, 210. 

Пацыннчъ, Сенька, войтъ, 114. 
Пашкевнчовая, Анна Перхуровна Арценовая, 

Берест, мѣщ., 274. 
Пашко, кр. лзъ им. Верстока, 102. 
Пашковпчъ, Ивашко, кр. пзъ с. Кустовпчъ въ 

Кобрин, пов., 493. 

— Мастюкъ, кр. съ сыновьями Андреемъ, 
• Сгецомъ и Нетрашемъ, 192. 

Иашковскій, АЕдрей, земян., 23. 
— Янъ, шляхтичъ, 328. 

Некарская, ж. Берест, земск. судьи, 3GC. 
Пекарскіе, земяне, 163, 172, 173. 269. 
Пекарскій, Даніплъ, Деменпцкій уршднякъ, 96. 

— Петръ, П О , 111, 112. 

— Хелмскій возный, 145. 

Пекачовъ, Демьянъ, кр., 128. 
Пенскіи, Фдоріянъ, 112, 113. 
Першко, Войтѣхъ, шляхт., слуга, 210. 
HecKOBCKJH, Мальхеръ, шлятичъ, слуга, 82—85. 

Петигорецъ, кн. Таврило, 202. 
Петковичъ, Станиславъ Михайловичъ, Берест. 

намѣстнпкъ, 224. 
Петрашевичъ, Ѳома, Берест, мѣщ., 271, 273. 
Петрашиіа, кр. изъ им. Болоткова, 88. 
Петривольщанка, Авдотья, Берест, мѣщ., 363, 364. 
Петринусъ, Генрпхъ, Берест, цирудьникъ, 82. 
Петровецкій, Лаврпнъ Бобръ, возный Берест. 

воевод., 100. 
Петровпцкій, Янъ, Берест, войтов, вице-регентъ, 

291. 
Петровичъ, Григорій, Берест, мѣщ., радца, 247, 

249, 251, 254, 257, 258, 277. 
— Ильяшъ, кр. съ сынов. Мартиномъ и 

Грицемъ, 192. 
— Осипъ, шляхт., 398. 

, — Павелъ, Берест, лавникъ, 460, 461. 
— Симонь, 429. 

Пехрацкій, Мартинъ, Берест, мѣщ., 317, 352. 
Пилпповичъ, Андрей, Каменецк. мѣщ., 85. 

— Омельянъ, крестьян., 36. 
Пптровскій, Станиславъ, Берест, золотыхъ дѣлъ 

мастеръ, 268. 
Нлеско, Берест, мѣщ., 417. 
Плютичъ, Грпгорій, Берест, мѣщ., 432. 
Поглодыкіи, Яковъ, Берест, мѣщ., 432. 
Погореевъ, Тпмоѳей, Вистпцкій мельник*,' 480. 
ПодаревскШ, Николай, земян., 214, 270. 
Нодаровская, Павловая, Анна Гайковна, земянка 

Берест, пов., 9, 10. 

Нодбереская, Елисаиета, б. Дорогостайская, тепе-

реш. Ѳедоровая, граф. изъ Тарнова, стар. Жпж-

морская и Рѣчицкая, 343. 

ПодбѢльскШ, Матей, земян. Берест, нов., 55, 59. 
Подляскій, 121, 122. 
Иодляшская, воеводина, 13. 
ІІодорожскій, Кузма, Каменецк. радца, 43. 

— Янъ, Кобрпнск. мѣщ., 524,525. 
Нодоскій, Станиславъ Янушъ, Браславскій^войскій, 

468,471. 
Полишевскій, Павелъ, 5. 
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. Полтичъ, Иванъ, осочнпческій войтъ въ Бѣловѣжск. 

пущѣ, 24. 
Полубенскій, князь, 152. 

— Александръ Ивановичъ, королев, 
коммнссаръ, 154. 

Полвецъ, настоятель Лепесовскаго монастыря, 540. 
Полупановичи, крестьяне пзъ пм. Именпна. Берест. 

пов., Иванъ п Супронъ, 14, Андрей, Антонъ, 

Олехно, Тимошъ п Янько, 10. 
Полупанъ, Олехно, кр. пзъ пм. Именинъ, Берест. 

нов., 14. 
Полуянъ, Флоріанъ, земян. Берест, воеводства, 

100. 
ПолчицБій, Грпгорій, уряднпкъ Чернавчнцкій, 39. 
Полшковичъ, Стецъ, кр. съ сыномъ Ивашкою, 177. 
Помаранскій, Лука, Берест, мѣщ., радца. 270 

270, 277, 278, 280, 282, ІІоморскін, 284. 291, 
292, 296, 300, 301, 302. 303, 305, 315. 317. 
318, 324, 329, 331, 330, 343, 345, 349, 353, 
360, 301,303, 364,305, Берест, аптекарь, 366 
307, 368, 369, 370, 375, 381, 382, 384, 386, 
3S7, 390, 391, 395, 399,400,407,400,410.418, 
423, 437. 

Понзуновичъ, Григорій Федькоиичъ , 114. 
Нонизовскій, кр. изъ с. Именпна, Берест, пов., 

10. 
Понятовскій, Полоцкій воевода, 24. 
Попиковичъ, Андрей, кр. изъ им. Волгоставца, 

102. 
Поиикъ, Иванъ, кр., 177. 

Понлавскій, на Тайкурахъ и Мельскѣ, Ваврннецъ 

Стаииславъ, Луцкій иоискін н город, 

писарь, 452, 47S. 
— Станиславъ, возный Берес. воевод., 152. 

Поновнчъ, Грицъ, Берест, мѣщан., 243. 
— Мартинъ, Берест, кр., 179. 

— Мискъ, кр. изъ с. Хомичичъ, въ Бере

стейск. нов., 5S. 

— Петрухъ, Берест, мѣщ., 243. 
Потаиеия, Ясько, П О . 

Нитей, на Володавѣ, Рожанцѣ, РЬчнцѣ, Тересиолю, 

графъ Антоній, стражиикъ вел. кн. Лит., староста 

Волковыскій, Жижморскій, 534, .535, 568, 569, 
стар. Стражскій и Радомскій, 570, 571. 

Потей, Левъ, Берестейск, земск. писарь, 170, и 

королев, коммпсаръ, 200, зем. судья, 214, 

220, 221. 
— Изъ Булькова, Людвикъ, городнпчій и гет-

манъ іел. кн. Литовск., 520, Вилен. воевода, 
534, 535. в 

— Мпхаилъ, дворян. Берест, воевод., 411. 
— Петръ, 266, Берест, земск. ппсарь, 411. 

— Ѳедоръ, писарь, Берест, зем. судья, 35, 36, 
214, Патей, 220, 221. 

Почеревчикъ, Войтко, кр. изъ с. Вортеля, 75. 
Нрегалиискій, Петръ, шляхт., 132. 
ІІресловекін, Францпскъ, Овруцкій город. • писарь, 

492. 
Пресмыпкій, Станпславъ, возный Берестейск. пов., 

75, 70, 142. 
— Павелъ, возный пов. или воеводства 

Берест., 33. 
— Янъ, ЛомазскіГі мѣщанинъ, 156. 

Ирсцлавскій, Крпштофъ, ксензъ. королевскій секре
тарь, 444. 

Иречнетскій, Иванъ, священникъ, урядникъ Т р и -
шинскій и Шпановскій, 45, 40, 78. 

— Мпхаплъ, Берест, священ., 296. 
Цржегалпискій. См.Прегалинскій. 
Прнлуцкая, Кристина Босяцкая, Кобрин, мѣщ., 

505,500. 
— Констанція, дочь Каменец, мѣщ., 506. 

Прилуцкій. Александръ, 50G. 
— Иванъ, дворян. Берест, воевод., 411. 

— Николай Петровпчъ, Берест, мѣщ., 

мельникъ, 448, 449. 
— СамуилъИвановичъ, Кобринскій мѣщ., 

505, 50G. 
— Стефанъ, Кобрин, мѣщ.. 505, 506. 
— ІОрій, земянпнч, Берест, нов., 60, 

— Яковъ, шляхт., 521-

— Ѳедоръ, Яцковичъ, земян. Берест, пов,, 

55, 59. 
Прииѣшеня, Васько, кр., 116. 



Приступа, Гаврило, кр., 180. 
ПрнхожШ, Андрей, кр. изъ им. Болоткова, 88. 

— Водосъ, огородникъ, пзъ им. Болоткова, 
879. 

— Мартинъ, кр. изъ двора им. Болоткова, 
«8. 

Прпцѣпа, Ѳедько, кр. съ пасербамп Демидомъ, Ива
номъ и Андреемъ Черноковпчами, 180. 

НрншиФотскій, Василій Юрьевячъ, земян. Берест, 
нов., 55,59. 

— Грпгорій, Богушевпчъ, земян. Берест, 
иов., 56, 58. 

— Станиславъ Богуяіевичъ, земянднъ 
Берест, нов., 5G, 58. 

— Юрій Семеновпчъ, земян. Берестей. 

нов., 56, 59. 

Пришихотскій; Василь, госиодарскій земянпнъ Бе 
рест, воев., 127,128. 

— Николай, Берест, городск. ппсарь, J 
104, 105, 109, П О , 112, 113, 115. j 

— Семенъ Есковпчъ, дворянинъ коро- ; 
левы Боны, 492. i 

Прищепа, Хведько, кр., 178, 186. j 

Нровизовнчъ, Остапъ, кр. изъ с. Корчицъ въ | 
Кобрин, пов., 494. 1 

— Иванъ, кр. пзъ с. въ Кобринск. нов., 
494. 

Прокоиовпчъ, Берестейск. офнщалъ, ксендзъ, 501. 
Пропцевпчъ, Иванъ Михновичъ, 114. 
Протасевича, земяне Берест, воевод-, 542—544. 
Протасовичовая, Анна (Ганна), дочъ Берест, 

мѣщ., 264. 

Протасовичовая Куница, Берест, мѣщанка, 264. 

Марина, Берест, мѣщанка, 264. 

— Настасья Хавраевна, Берест, мѣщ., 

264, 265. 

Протасовичъ, Аѳанасій (Панасъ), Берест, мѣщан., 

264, 265. 

— Зенько, рыбакъ, Берест, мѣщан., 264, 

265. 

Проховникъ, Яковъ, Берест, еврей, 461, 46 3. 

Нружанецъ, Николай, 391. 

Пужпчъ, Мартинъ, кр., 36. 

Пузыиа, «схпзматикъ,» владыка Луцкій, 321, 379. 

Нукель, Костантпнъ, слуга Трокск. каштеляна Нпк. 

Радивила, 39, 40. 

— Іоспфъ, земян. Берест, воевод., 557, 559. 

Пунтусъ, Рнжскій губернатора 118. 

Пупко, Стась, мѣщ., Войтовскій, 170. 

Нухальскій, Венедикта, земян. Берест, воевод., 

547, 557, 558, 559. 

— Стефанъ, земян. Берест, воевод., 557, 

559. 
— Янъ; земян. Берест, воевод., 128, 557; 

559. 
— Янъ, шляхтпчъ, 128. 

— Кобрпнскій плебанъ, 513 . 

Пухдовпчъ, Мишко, кр. изъ с. въ Кобрин, пов., 
494. 

Лухляховичъ, Маркъ, 518. 
Пучичъ, Еаленикъ, бояринъ Берест, пов., 35. 
Нятигорскій, Якубъ, земянпнъ Берестейск. пов., 69. 
Пятигорцова, Богдана Якубовая Черкасовая, зе

мянка Берестейск. нов., 69. 

ЭР. 

Радваискій, Станиславъ, Берест, золотыхъ дѣлъ 

цехмпстръ, 2G8, 269. 

Радевнчъ, Иванъ, Берест, мѣщ., братчикъ Вос-

кресен. церкви, 277. 

Раднвилъ, Альбрихъ Станиславъ, канцлеръ вел. 

КН. Лит., 433, 445. 

Радивнлъ, Николай (Миколай), Виленск. воевода, 

3,13, Николай Крпштофъ, воевода Троц

кие, 209, 210, 214, 216, 217, 219,220— 

221. 

— 262, маршалокь в. кн. Лшт.; 285. 

Радпмппскііі, Казимеръ, 480, 481. 
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Радицкій, Янъ, 124,125. 
Радкевпчъ, Ѳома, прркураторъ Кобрпнск. монасты

ря, 550, 551, 559. 
Радковичъ, Иванъ, цехмистръ Берест, рѣзницкаго 

цеха, 391. 
Райскій, Мальхеръ, Берест, подстаростій, 3, 6, 

8, 9, 10, 12, 13, 17—24," 25, 26, 28, 29, 
32, 33, 34, 35,' 36, 41,42, 44,45,47,48, 
49,51, 53, 55, 59, 61, 62, 64,' 65—68, 
70, 71, 73, 74, 76,77, 80,82, 85,86,89, 
91, 92, дворян., корол. коммис, 159. 

— Станиславъ, Браславскій ловчій, 520. 
Раковицкій, Войтѣхъ, дворян. Берест, воевод., 411. 
Ракута, Михно, кр., 10. 
Рандзонъ, Кароль, Берест, радца, 485. 
Раиовичъ, Васплій, Берест, город, писарь, 275, 287 

418, радецкій ппс, 443. , 
— Казпміръ Фелпціянъ, Берестейск. земск. 

писарь, 447, 458, 459, 467. 
— Николай (Миколай), Берест, войтовскій, 

писарь, 291, ландвойтовск. ппсарь, 338. 
— РозаліГі, Берест, город, писарь, 291. 
— Стефанъ, Берест, мѣщ:, радца, 270,271, 

272, 276, 277, 278, 280, 281, 282, 2S4, 287' 
292, 296,300,301,302, 303,305,306,307, 315, 
31G, 318,324,329,331, 336,343,345, 349,353, 
360, 365, 368, 370, 375, 376, 382, 384, 386, 

. 390, 399, 400, 409, 416. 
Рапота, Павелъ, 124. 
Расевичи, Жукъ, Савка пЯцько, кр. изъ с. Мок

ранъ, 5. 
Рась, кр. пзъ им. Болоткова, 88. 
РаФаловнчъ, Василій, Кобрин, ландвойтъ, 497, 508. 
Рачннскій, Матвѣй, возный Берест, пов., 73. 
Рачко, Войтѣхъ, дворян. Берест, воевод., 411. 
Режанка, Матен,Каменецкій подстаростін,209, 214. 
Роговскій, Матей, арендатор* им. Верстоки, 101, 

102, 122, 123. 
РогозннцкІИ, Петръ, Берестейск. протопопъ, 296, 

321, 322, 323, 338, 380, 381, 404, 405, 418. 
Родкевнчъ, Васплій, Берест, мѣщ., .453. 

— Софроній, Берест, мѣщ., 453. 

Родкевнчъ, Янъ, Берест, мѣщ., 343. 
Рожпцкая, Татьяна Семеновна, земянка, 149. 

150, 
РожнцкШ, Янъ, возный Берест, воеводства, 137. 
Рожко, Юсько, кр., 202. 
Рожковскій, Янъ, Пришифостскій урядникъ, 55, 

56,57,58, 89. 
Рожчнчъ-Збироскій, Алексѣй (Олексѣй), земянинъ 

Берест, пов., 3, 9. 
— Михаилъ (Михно), земянинъ Берест, 

нов., 3, 4. 
Трошъ, земянинъ Берест, пов., 5. 

РозбицБІй, Бартошъ, Ломазскій присяжный писарь, 
303. 

Розмышленя, Войтко, кр., но, 112, 
Розноеинскій, Николай, служебннкъ, 74. 
Романович*, Андрей, Берест, радца, 478, 479. 

— Васько, Берест, мѣщ., 321. 
— Таврило, Берест, радца, 447,448, 449, 

450, 453, ландвойтъ, 456, 458, 459, 
461, 467. 

— Ясько, кр., 114. 
— Ѳедоръ, Берест, мѣщ., 482. 

Романовна, Ульяна, крестьянка пзъ с. Столпов*; 

въВпчецк. ключѣ, 527, 528. 
Романовскій, Андрей, Берест, райца, 481. 

— Гавріилъ, Берест, мѣщ., 292—294 
цехмистръ сапожн. цеха, 354, 355, 362, 
363, 372, 378, 380. 

— генеральный подкоморій Холмской 
земли, 529; 

Ромашковичъ, Мартинъ, кр., 173. 
Ронъ, Мпхаплъ, старшій Берест, бургомистръ, 26, 

радца, 27. 
— Тимоюъ, Берест, войтовскій писарь, 27. 

Ротокъ, Адамъ, Берест, мѣщ., лавникъ, 27, 
163, 164, и Берест, город, писарь, 258— 
262. 

— Войтѣхъ, Берест, мѣщ.; лавникъ, 244, 264, 
. 349, 391. 
Ротковнчъ, Хведько, кр. из* с. Вортеля, 75. 

5 
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Рокевшнчъ, Геннадій, монахъ Кобрин, ион. Св. 
Спаса, 521. 

Рощпнко, Стецъ, кр., 36. 
Рудецкій, чашникъ Волынской земли, 36. 
Рудка, Максимъ, кр. пзъ с Вортеля, 75. 
Рудковскій, Шимонъ, Берест, лавникъ, 27. 
Рудояинъ-Дусятскій, Антоній, Браславск. подко-

морій, Любельскій староста, 547. 
Рудннцкій, Левъ, земян. Берест, нов., 38. 

— Одехно, Затемячичъ, 43. 
— Остапко, Затемячичъ, 43. 
— Рудольфъ, земян. Берест, пов., 35, 36. 

Руппевскш, изъ Рупнева, 'на Янушевичахъ, Богу-
славъ Стефанъ, Берестейск. и Луцкій бнскупъ, 
563, 564. 

Русецкіп, 106. 
— Каменскій, изъ им. Русца, Александр*, 

Мпнскій каштелянъ, 504, 535. 
РУСПНОВСКІЙ, 106, 107,108. 
РуцкШ, 112. 
Рущичъ, Казиміръ Ѳеофплъ, 509. 

— Матвѣй, Радомскій стольнпкъ, 483, 484. 
Рыбакъ, Чернпхъ.кр., 116. 

Рыбакъ, Николай (Миколай), Берест, мѣщ., 315. 
Рыбинск!и, Войтѣхъ, 117. 

— Спгизмундъ, Яковъ, покоевый дворя-
нинъ, генеральный королев, коммпсаръ, 499, 500. 

Рывоцкій, Янъ, дворян. Берест, воевод., 411. 
Рызлеръ, Фодтинъ, Берест, радца, мѣщан., 273, 

274,275,276,277,278, 280,282, 284,291, 296, 
300,301, 302, 303,205,306,307,315,316,318, 
324, 329, 331, 336, 352, 353, 360, 361, 463, 
368, 369, 370, 375, 387, 391, 399, 407, 409, 
416, 423, 437. 

Рыиаровичъ, Олешко, Берест, мѣщан., 276, 443. 
Рьшаръ, Омельянъ, бургомистръ города Берестья; 

98, 99. 
Рымунтъ, Янъ, 120. 
Рынка, Кобрин, еврейка, 513. 
Рычкевичъ, Павелъ, цеховой братъ Берест. 

сапож. и кожевен, цеховъ, 355. 
Рѣшетарскій, Трощенск. урядникъ, 45. 
Рѣшетппкъ, Сенько, съ сыновьями Сергѣемъ, и 

пріймичемъ Олпсемъ, кр. изъ с. Пришифостъ 
въ Берест, пов., 58. 

О. 

Саверичъ, Грпцъ, Кобрин, мѣщ., 524, 525. 
Савинскій, Себестьянъ, слуга земянина Николая 

Костюшки-Сехновнцкаго, 37, 38. 
Савицкій, Криштофъ, дворян. Берест, воевод. 411. 

— Юрій, дворян. Берест, воевод., 411. 
— Янъ, шляхт., 133. 

Савоневнчовая, Агафья Грицовна, Берест, мѣщ., 
282. 

Савоневичъ, Грицъ, кр. изъ села Болоткова, 88,! 
огородникъ, 89. 

— Максимъ, осочн., 202. 
— Оноцъ Ѳедьковнчъ, Берест, мѣщ., 282 
— Остапко, кр. пзъ им. Болоткова, 88. 

Савоиянка, Марина, б. Богдановая Адамащияа,' 
теперь Андреевская, Берест, мѣщ., 296. I 

Савченя, Олешко, крест, изъ д. Сомовпчъ, подъ г. 
Берестьемъ, 331. 

Савчпкъ, Кобрпнск. мѣщ., 525. 
Савчнчъ, Гаврило, Берест, мѣщ., 265. 

— Грицъ, кр. съ сынов. Ѳедькою, Тимошемъ 
и Луцомъ, 192. 

— Максимъ, кр. изъ им. Именинъ, Берест, 
нов., 14. 

— Нестеръ, кр. 114. 
Садовская, Анна (Ганна) Радившювиа, Кршдто-

фовая, ж. Остриц, старосты, 205. 
Садовекіі, Реоиардъ, земск. писарь Берест, воевод., 

479. 
— Станисдавъ, земян. Берест, нов., 222, 

227, 228. 
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Санмковпчъ, Ясько, 367. j 
Саковпчъ, Даніилъ, Кобринск. ландвойтъ, 566. 

Сакорскій, Матвѣй, 125. 

Салогубовая, ж. Берест, воеводы, 530. 

Самборовскій, Гавріилъ, Берест, мѣщ., Кузнецк. 
цехмистръ, 252. 

. Самсоновичъ, Омельянъ, бурмистръ города Бере

стья, 125. 

Самуиловичъ, Офрицъ, 115. 

Самунлъ, Петръ, королев, намѣстникъ Черева-

чицкаго ключа, 526. 

Сангушко, кн. Романъ, 151. 

Сангушковичъ, Романъ князь, 89. 

Сапальскш, Симонъ, Берест, золотыхъ дѣлъ ма

стеръ, 408, 412, 413, 414. 

Сапѣга, Андрей, Гомельскій староста, 204, 205, 

206. 

— (Сопѣга), Дпмитрій (Дмитръ), королевск. 

дворянинъ и ревизоръ на Подлясьп, 3, 4, 

160, 165, 173, 548. 

— Ивашко Богдановичъ, Витебск, воевода, 153. 

— Левъ, подканцлерій вел. кн. Лптов., 40, 50, 

канцлеръ вел. кн. Литовскаго, 125, воевода 

Вилен., гетманъ в. к. Лит., староста Берест. 

Могилев., и Рѣчицкій, 136, 137, староста 

Слонимскій, Парнавскій и Мошловскій, 

220, 221. 

— Николай (Миколай), воевода Витебскій, ста

роста Виленскій иСуражскій, 151, 152, 153. 

154, 155, 156, 157, 158. 

— Павелъ Ивановичъ, воевода Новгородскій, 

151, королев, маршалокъ, 154,155, подкан-

цлеръ вел. кн.Лит., 255, 256, на Ольшанахъ, 

староста Ошмянскій и Гомельскій, 257, 

обозный вел. кн. Лпт., 410. 

— Фридрихъ, староста Городенскій и Острин-

скій, 409—411, Фридрихъ Янъ, староста 

Берест., 519. 

Сааѣжаіка, Агафія Богдановна, ж. Минск, воеводы, 

ж. Николая Потея—Берест, иодкоморія, 567. 

Сарай, мѣщ. Рашенскій (или Расенскій), 7. 

Саснвъ-КадечвцкШ, земян. См. КалечнакШ-Саемъ. 

Сасинъ-Старовольскій, земян. Берест, пов., 36. 

Сацевичъ, Онуфрій, Кобрпнскій бургомистръ, мѣщ., 

497, 500, 504, 511, 513, 514, 520, 524, 525, 

529, 533, 534. 

Саценя, Иванъ, кр. съ сын. Юською и брат. П а -

насомъ и Тимошемъ, 179. 

Сацовичъ, Ничипоръ, кр. изъ с. Шпиковпчъ въ 

Берест, пов., 45 , 46. 

Сацъ, кр. изъ с Ужиковъ, 95. 

Свентоховскій, Мпхаплъ, шляхт., 556. 

Сверпнскій, Мартинъ, шляхтичъ, 310, 340. 

Свиридовичъ, Иванъ, кр. пзъ с. Шпаковичъ, Бе

рест, пов., 45, 46 

Свирскій, Симонъ, Виленск. державца, 10. 

Янъ Болеславовичъ, господар. марша

локъ, Мойшагольскій державца, Виленск. на-

мѣстникъ, 51, 79. 

Свицевскій, Николай, Берест, мѣщ., ткачъ, 451. 

Святоша, Ѳедоръ Михайловичъ, земян. Берест, 

пов., 153. 

Севастьяновнчъ, Мартинъ, 722 Берест, мѣщ., 278, 

279,283. 

Северуновнчъ, Константій, Кобрин, лавникъ, 514, 

522. 

— Янъ, Кобринск. бургомитръ, 497. 

Сегеневая, Берест, мѣщанка, 243. 

Сегеневичъ, Водпхверъ, Берест, мѣщ., 243. 

Сегспь, Берестейск. мѣщ., 243. 

Седоновичъ, Емельянъ (Омельянъ), Берест, райца, 

478, 479. 

Сезевнчовая, Настасья Ивановна, Берест, мѣщ., 

329, 330. 

Ссзевичъ, Богданъ, Берест, мѣщ., 329, 330. 

Сезіоковнчъ, Давидъ, кр. съ сын. Яцькою и брат. 

Романомъ и Иваномъ, 180. 

Седедецвал, Маруша Грицевичовна, кр., 333,334. 

Селедецъ, Иванъ, кр., 333, 334. 

Сслспскій, Войтѣхъ, шляхт., 337. 

СслсцкШ, Грнгорій, возный Берестейскаго воевод

ства, 107. 

— Каспаръ, 107, дворян. Берест, воевод. 

411. 
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Селецкій, Стефанъ, 107. 
Сема, кр., 116. 
Сематковскій, Мартинъ, Ломазскій войтъ, 283 

284, 302. 
Семеновнчъ, Антонъ, Кобрин, мѣщ., 513, 514, 

— Данько, кр., 167. 
— Калихъ, кр. изъ Берест, ратушн. села 

Козловпчъ, 331; 332, 382, мельникъ 
въ с. Козловичахъ, 383, Окчпнскій 
меньникъ, 399—400. 

— Олексій, кр., 133, 134. 
Семенъ, кр., 36. 
Семниковнчъ, Мисъ, кр. пзъ пи. Бакъ, Берест, 

нов., 17. 
СемятЕОВСкШ, Мартинъ, Ломазскій войтъ, 651. 
Сенпцкій, Станиславъ, земян. Короны Польской, 

142. . 
Сенцковскій, Венедикта, шляхт., 556. 
Сенхретовичъ, Васпль, кр. пзъ с. Кустовичъ въ Коб

рин, пов., 493. 
Сенчуковичъ, Ляховецкій, радца, 4. 
Сеньковичъ, Іосифъ, Берест, мѣщ., 449. 
Сенько, кр. изъ с. Вишней, Шерешев. державы 25. 
Сеньковая, кр. изъ им. Болоткова, 88. 
Сеньковичовая, Авдотья Андреевна, Семеновская 

ноповна, Каменецкая мѣщанка, 42, 43, 44. 
Сеньковичъ, Андрей, кр., 173. 

— Иванъ, кр. изъ с. Брилева въ Коб
рин, по:'., 493. 

— Ничппоръ, кр. изъ с. Лютой Воли, 74. 
— Остапко (Евстафій), кр. изъ с. Брилева 

въ Кобрин, нов., 493. 
— Романъ, кр. изъ с. Осы, 4. 
— Ѳедецъ, кр. изъ с. Брилева въ Кобрин, 

пов., 493. 
— Ѳедоръ, Каменецкій мѣщ., 42, 43, 44, 

Сенютичъ, Жукъ; Луков, міщ., 5. 
— Ѳедоръ, кр. изъ Сехновицкаго двора, 36. 

Сергѣевнчъ, Иванъ, Берест, мѣщ., кузнецкій цех
мистръ, 252. 

Сергуновичъ, Климъ, кр.; Ш . 

Сержиутовскій, Станиславъ, Берест, мѣщ., радца, 
247, 249, 251, 252, 254, 257,258,267, 273. 

Сетчинскій, Васько, слуга, 267. 
Сехновнцкая, Ивановая Костюшковая, Анна Фур-

совна, 64. 
Сехновицкій. См. Костюшко-СехновнцкШ. 
Спвка, Андрей, цехмистръ Берест, скорняжен: 

цеха, 379. 
Сигизмундъ I или Старый, король польскій, 201, 

203, 215, 216, 217, 224, 225, 226, 228, 438, 
439. 

Сигизмундъ Августъ, король польскій, 3, 4, 31,151, 
153, 154, 160, 165 166, 167, 169, 170, 175. 

Сигизмундъ Ш-й, король польскій,51—54, 77, 79, 
80, 105, 117, 118, 159, 160, 161, 200, 204, 
209, 213,' 220, 250, 255, 256266, 267, 304. 

Сидоровичъ, Емельянъ (Омельянъ), Берест, бурго
мистръ, 472, 475, 477, 479. 

— Ничппоръ, кр., 173. 
— Павелъ, Берест, мѣщ., 458, 459. 
— Ѳедоръ, кр., 173. 

Сидоровиа, Марта, кр., 95. 
Снмоновичъ, į Тимошь, кр. изъ с. Вортеля, 75. 
Синковичъ, Тимоѳей, кр., 136, 137. 
Снронъ, Серафимъ и Стась, кр. изъ с. Вортеля, 75: 
Скабалановнчъ, Іоаннъ, священ. Хабовицкой цер

кви, 499. 
Скальекій, Андрей Яковъ, Берест, мѣщ., 472—474. 
СкарчинскШ, Станиславъ, шляхт., 398. 
СколтыцкШ, Михаилъ, 345. 
Скорчинскій, Станиславъ, шляхт., 340. 
Скраба, Васько, Берест, мѣщ., 254. 
Скнбичъ, Василій, Берест, ландвойтъ, 26, 28. 

— Гордѣй, Каменецкііі лавникъ, 30. 
Скибка, Иванъ, 197. 
Скибчичъ, Павелъ, кр. съ сынов. Кондратомъ п 

Матѳеемъ, 180: 
— Иванъ Корпышъ, кр. съ сыновьями Мой-

сеемъ, Данилою, Олексемъ, Грицемъ, 180. 
— Терешко, кр. съ сын. Лаврииомъ, 180. 

Скиндеръ, Андрей Николаевичъ, Трок, судьи, 87: 
Скойредъ, Янъ, Берест, лавникъ; 379. 



Скоковская, Марина, Берест, земянка, 68. 
Сколдицкій, Николай, плешшотентъ, 240, 242, 

346, 362, 384—386, 419—422, 423—427, 438— 
441. 

Сколимовскій, Николай, шляхтичъ, 33. 
Скордаевичъ, Гацъ, служебникъ, 10. 
Скорнна, Виленскій тппографъ начала X V I стол., 

• печат. Апостолъ, 243. 
Скорчвнскій,' Станиславъ, шляхт., 310. 
Скрась, Васько, 254. 
Скредневскій, Томавіъ, шляхт.,' 135. 
Скрендзевскій, Михаидъ, вгляхтичъ, 457. 
Скройбеда, Яковъ, Берест, бургомистръ, 481. 
Скурчннскій, Станпславъ, шляхт., 403. 
Славенскій, Тимофей Кулень, шляхтичъ, 114. 
Славка, Станиславъ, шляхтпчъ, П О . 
Славко, Богуславъ, земян. Берест, воевод., 547, 

549, 550. 
— Іоснфъ, земян. Берест, воевод., 549, 550. 

Славошевская, Екатерина Костюшковая, б. Теля-
тнцкая, 103. 

Славиіевскій, Юрей, земян. Берест, пов., 102,103. 
Сломовскій, Стаценя Якубъ, кр. огороди., съ сын. 

Яською, 179. 

Слоиъ, Мартинъ, шляхтичъ, 72, 73. 
Сливскій, Берест, мѣщ., 482. 
Сдонковскін, Якубъ, земян. Короны Польской, 142. 
Служка, Богуславъ Осппъ, Впленскій каштелянъ, 

полышй гетманъ вел. кн. Лит., админпстраторъ 

Кобрин, экономіи, 499. 
СлуискШ, Андрей, Берест, лавникъ, 26, бурго

мистръ, 27. 
— Снльвестръ, Сганпславъ, Кобрпн. радца, 

508, 513, бургомистръ, 529. 
СлуискШ, Стаинелакъ, Кобрин, радца, 514. 
Слукша, Богуславъ Іосифъ, Виленскій каштелянъ, 

полышн гстманъ пел. кн. Лит., староста Лант-

скоронскій Езежицкій, ІІуискій и Неиянскій, 

войтъ Берестйскій, 468, 471. 
Смачен., Андрей, кр. изъ с. Вортеля, 75. 
Смусь, Каменецк.еврей, 506. 
СоболевекШ, Матвѣй, урядникъ Городисскіи, 72. 

Соколовскій, Мартинъ, Патриковскій урядникъ, 

401,402. 
Соливоновичъ, Тымошъ, кр. изъ Ляховиц. села, 4. 
Соловичъ, Грпцъ, кр., 136, 137. 

— Сила, кр., 136, 137. 
Солоннчичъ, кр., 36. 
Солтаповая, Дорота Мицутянка, земянка Берест. 

. пов., 180,.183. . 
— Настасья (Настазія), зем. Берест, пов.; 

176. 
Солтанъ, Давпдъ, Остринскій староста, 74. • 

—• Лука (Лукашъ) Ивановпчъ, земян. Берест, 
пов., 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 
185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 
193, 194, 195, 196, 197, 198, 199. 

— Яросдавъ, Остринскій староста, 74. . 
Солтыкъ, Аврамъ, 103. 
Сорвало, Николай, шляхтичъ, земян. Лидск. пов., 

60. 

Сорока, Васплій Мартиновичъ, Берест, мѣщ., радца, 

271, 272, 285, 286, 318, 324, 329, 331, 
.343, 345, 349, 353, 360, 361, 363, 365, 
368, 369, 370, 371, 374, 375, 376, 381, 
382, 386, 387, 390, 391, 399, Сорочичъ, 

400, 409, 416, 422, 437. 
•— Максимъ, кр. пзъ с. Вортеля, 75. 

— Ярошъ Мартиновичъ, Берестейск. бурго

мистръ греч. исповѣданія, 273, 274, староста 

Берест. Воскресенской церкви, 277, 287; 291, 
296, 318, 321, 330, 353, 360, 361, 362, 363, 
368, 370, 372, 375, 377, 378, 381, 382, 384, 
390, 395, 399, Сорочичъ, 400, 407, 409, 416, 
423—427, 437, 449. 

Сорочиная, Марина Никоновна, ж. Берест, мѣщ.; 
308. 

Сорочнцъ, Ярошъ, Берест, мѣщ., радца, 270, 276; 
277, бургомистръ, 278, 284, 290,292, 300, 301; 

• 302, 303, 305, 336, 343, 345, 349. ' 
Сосиовекій, Іосифъ, Берест, городской намѣстникъ, 

327—329, 337—538. 
— Михаидъ, земян. Берест, пов., 35. 

СоФроновнчъ, Василій, Берест, мѣщ., 449, 450. 
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С о ф ь я , С Ъ дѣтъми: Я Е И И О М Ъ , Лукашомъ, Ѳедькою, 
Ромашкомъ, Настею, Катериною и Мариною, 
челядь невольная, 65. 

Сохоневичъ, Поликарпъ, кр. пзъ с. Корчицъ въ 
Кобрин, пов., 494. 

— Степанъ, кр. изъ с. Корчицъ въ 
Кобрин, пов., 494. . 

Спачко, Семенъ, кр. изъ с. Вортеля, 75. 
Сннпка, Трохимъ, кр. изъ им. Волгоставца, 102. 
Стагорскій, Криштофъ, 112, 113. 
Станевпчъ, Романъ, Берест, мѣщ., рѣзницкій цех-

мистръ, 244. 
Стандлевпчъ, изъ Токаровъ, Наумъ, кр., 124. 
Стаикевпчъ, Иванъ, бобровникъ, 202. 
Старинскій, Мартинъ,Яновскій староста, 105, 107, 

108. 
Старковячъ, Захарія, Берест, мѣщ., 370, 377. 
Староводьскіи, Василій, дворян. Берест, воевод., 

411. 
— Іеронимъ (Еронимъ), священ. Спас-

скій, 322, 323. 
—г Францпскъ, земян. Берест, воевод., 

550. 
— Янъ, земян. Берест, воевод., 130. 

Схасевнчовая, Мона Наумовна, Берест, мѣщанка, 
276. 

Стасевичъ, Иванъ, мыловаръ, Берест, мѣщан., 276. 
Стась, кр. изъ с. Вортеля, 75. 

.=-? Яновскін войтъ, 166. 
Стативка, Иванъ, Берест, радца, 26,27. 

ттт Стефанъ, Берест, мѣщ., 406. 
Статнвчнаа, Александра Ерофеевна Стефановая, 

Берест, мѣщ. 406. 
Статковачъ, Захарія, цехмпстръ Берест, декар-

скаго цеха, 391. 
— Константин, зеияя. Берест, вошл-, 

547. 
Стаховскш, Яковъ, земян. Берест, воевод., .547. 
.Степадовичовая, Ульяна (Удьна), Кобрпн. ш$Ж-> 

554, 565. 
г г - ^нна (Гануса), Еобрин. иѣщ., 554, 

55а. 

Степановачъ, Адамъ, Берест, радца, 47. 
т - Василій, Кобрин, мѣщ., 554, 555. 

— Иванъ, Кобрин, кузнецъ, мѣщ., 554. 
— Оксеній, Кобрин, мѣщ., 554, 555. 
— Семенъ, 71. 
— Сидоръ, кр., 114. 

Степанцевнчъ, Гринько, Каменецк. мѣщ., 85. 
СтеФановпчъ, Богданъ, Каменецкій войтъ, 430, 435. 

— Гриць, Берест, мѣщ., 440. 
— Іакимъ (Явхнмъ), шляхт., 526. 
— Николай, Берест, мѣщ., 423. 
—, Ѳедоръ, Каменецк. войтъ, 435. 
— Ѳедоръ (Хведько), Берест, мѣщ., 419. 

СтеФановскін, земян., 544. 
СтеФаяъ (Баторій), король польскій, 20, 27, 31, 

52, 75, 85, 141, 142, 160, 161, 162, 168, 171, 
172, 250. 

Стецевнчъ, Семенъ, Берест, мѣщ., 440. 
Стенкр, Масъ, Болотковскій пивоваръ, 89. 
Стокарскій, Александръ, земян., 142. 
Стоквпшъ, Ганусъ, аріанинъ и Берест, золот. дѣлъ 

мастеръ, 408. 
Стодчукъ, Остапъ, кр., 558. 
Стома; Андрей, вряднпкъ, 10. 
Стоцкій, Андрей, шляхт., 98. 

— Бартошъ, шляхт., 98. 
— Себестьянъ, возный Берест, повѣта, 28, 

77, 78. 
• С д а Ш П и и « ? і в иѣщ. и купецъ, 

327—329. 
į Сщжевскій, Мпхаилъ, Тереспольскій подс?аростій 

469. 
С щ ж е в с к Щ , Бенздіъ, Берест, мѣщ., радца, 249, 

251, 254, 257, 258. 
Стрыжковая, Селеновая, Берест, мѣииѵнка, 46$. 
Стряпка, Матей, Пинск. мѣщ., 326. 
Сика^вдаъ, Стась, кр. изъ им. Долебина въ 

Берест, цов., 62. 
Ступакъ, Вистицкій мельникъ, 480. 
СудЕовек|8, Вдаадсла̂ ъ,Луарй ваятдеь, ą |S> #i -
Сузижъ, Фаустииъ, Елецкій хпнужій, § Т | — Щ . 

кр., III. 
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Сумкрвская, дочь земян. Михны Калиховича Бре-
зрвскаго, 169.. 

Супруновпчъ, Мелентій, 167. 
— Несторъ, Берест, мѣщ.; 363, 364. 

Суіодольскін, Николай,. Берест, подстаростій, 82. 
Сухомеевичъ, Пашко, 167. 
Сухорогъ, Юрій, Берест, мѣщ., братчикъ цирудь-

наго цеха, 352, 353. 

Сушко, Андрей, кр. изъ с. Степанков* въ Берест, 
пов., 36. 

— Лепесовицкій, Гавріилъ, земян., 139, 150: 
. — Григорій, земян., 149, 150. 
Схойновскіе, осочники, 202. 
СывыВ, Семенъ, кр., 501. 
Сытнпкъ, Кондратъ. 507. 
Сычкова, вдова кр. съ сынов. Гаврилою, Яцькрю, 

Ярошемъ, Демидомъ и Иваномъ, 179. 

Т. 

Табенскій, Николай, Берест, подстолій и подста-
стій, 410. 

Таланъ, Семенъ, кр., 558. 
Іалипскіе, Ю8. 
•Тальковичъ, Андрей, Берест, мѣщ., 391. 
Тарасович*, Леско, кр. изъ с. Шпаковичъ, въ 

Берест, пов.į 45, 46. 
— Занко, кр. изъ с. Шпаковичъ, Берест, 

нов., 45, 46. 
Тарасякъ, Онуско, кр., 572. 
Татарпповпчъ, Демьянъ, Берест, райца, 485. 
Татарии*, Щасный, Берест, мѣщ., 368. 
Телешъ, Иванъ, кр. изъ сын. Панасомъ и Вась

кою, 178. 
Телюкъ, Васько, Берест, мѣщ., 460. 

— Семенъ, Берест, мѣщ., 386. 
Телятицкій, Даніилъ, земян. Берест, нов., 102, 103. 

— Николай, земян. Берест, нов., 36, 38, 
42, 64. 

— Стефанъ, дворян. Берест, воевод., 411. 
— Янъ, намѣстникъ Мнленчицкій, 18, 

19, 63. 
— Ѳедоръ Петрович*, земян. Берест, нов.; 

32. 
Темипковпчъ, Сенько, Іоетомлотсюй крест., 11. 
Тсндик*, Лука, Берест, иѣщ., 423. 
Іеве€«яівмчъ ила !#•§«№, Симон*, Берест. 

мѣщ., 419—422. 
Теребшъ, Петр*, Берест, мѣщ., 421. 

Тереховскій, Василій (Василь), 106, 107. 
Терлецкій, Янъ, шляхтичъ, 28. 

— Юрій, земян. Пинск. нов., 100. 
Терличевнчъ, Николай, Берест, мѣщ., 375, 376. 

— Тимоѳей, Берест.. мѣщ., 376. 
Терпиловскін, Григорій, 111. 

— 240,242. 

— Станиславъ, шляхтичъ, 130. 
— Стефанъ, шляхт., 471, 474. 
— Яковъ, шляхт., 471, 474. 
— Янъ, шляхтичъ, 463. 

Тосмя, Адамъ, Ябдоновекш коморннкъ, 419-
— Мартинъ съ с. Николаем* Мартпновптемъ, 
кр., 97. 

Тнмошевпчъ, Андрей, кр. из* с: Именина, Берест, 
нов., 16. 

Тимошъ, Ломазекій мельник* (млынарь), 33. 
Твнецъ, Ѳедько, кр. съ сын. Иваномъ, 178. 
Твацоввчъ, Дѳроша, Берест, радца, 27. 
Тирута, Павелъ, Берест, мѣщ., 391. 
Тихннскій, Васидій Зеньковиаъ, королев, маріиа-

довъ, Новгород, зем. судья, 214. 
Тпшевичъ, Вдасъ, Берест, райца, 463, 455, 467, 

475, 477, т, 479. 

— Грицъ, крестьян., 63, из* им. Ступп-
чова, в* Берт шт., 64. 

— Степан*, кр. из* с. Куетовпч* в* 
С о б р а н , нов., 498. 

Іишко, Тимоѳей, земян. Перся, нов,, 16. 
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Ткачъ, Богданъ, Вольскій войтъ, Ю О . 

— Станиславъ, Берест. мѣщ.і 436,437. 
Тобіяшевнчъ, Мойзешъ, Берест, писарь, 50. 
Товстычичъ, Занько, огородникъ въ им. Болот-

ковѣ, 89. 
Тодорсовичъ, Абрамъ, Кобрин, еврейск. старшина, 

529. 
Токаревскій, Григорій, священ. Еленской Николь

ской церкви, 570, 571. 
— Криштофъ, 125. 
— Матѳей, возный Берест, воевод. 135. 
— Николай Томковпчъ, генералъ и воз

ный Берест, нов., 123. 
— Петръ, 123. 

— священ. Еленской церкви, 568. 
Токаровскій,} Марко Лукашевичъ, шляхтичъ, 74. 

—' Томко И Л И Томашъ, возный Берест, 

нов., 15. 
Токаревичъ, Іоспфъ, Кобрин, м і щ . , 508—510, 422, 

523, 524, 525. 
Токаревскін, Антоній Гуриновичъ, Овруцкій город, 

судья, Кіевскій староста, 492. 

— Иванъ, земянинъ Берест, пов:, 68. 

— Іоаннъ, священ. Еленской цер., 570. 
— МартинъКонашовичъ, шляхтичъ, 50. 

— Николай, возный Берест, воевод., 103. 

— Матвѣй, шляхт., 103. 

— Симонъ Гурновичъ, шляхтичъ, 463. 
— Янъ, слуга, 516. . ' . • 
— Янъ Гуриновичъ, : возный Берест 

нов., 12, 62, 73. 
— Ѳедоръ .Сеньковичъ, шляхтичъ Бе 

рест, пов^; 62. 

Іомашевичъ, Мартинъ, 422. 
Тренбицкін, Криштофъ, возный, генералъ Берест. 

воевод., 302. 

Ірнгузовичъ, Матвѣй Мартиновичъ, Каменецк. 

мѣщавинъ, 53, 64. 

Тризна, Гедеонъ Михаилъ, Берестейскій староста, 

105, стольннкъ вел. кн. Лит., стар. Здпто-вецкій 

и Городенскій экономъ, 290, 292, подскарбій 
вел. кн. Литов., 570. 

Тризна, Мартинъ, рефендарь и ппсарь вел. кн. 

Лит., Троцкій Герановскій пробощъ, 290, 
292, 313, 351, 359, 398. 

• ^Николай (Миколай) •, великій подскарбій и 

зем. писарь вел. кн. Лит., 308, 309. . ' 
— Янъ, Волковыск. стольникъ, 409. 

Трохиничъ, Оксавель, кр. изъ им. Бакъ, Берест. 

нов., 17. '" 
Трохнмовичъ, Иванъ, кр., 172. 

— Стецъ, кр. изъ с. Пришифостъ въ 

Берест, пов., 58. 
Трохимъ, священникъ князя бпскупа Луцкаго, 29. 
Троцевнчъ, Авдій, Берест, мѣщ., 467.' 

— Васидій, Каменец, мѣщ., 432, 433—435. 
— Полюсь, Берест, мѣщ., 467. 
— Тимоѳей, Берест, мѣщ., мельникъ, 467. 

Троцковичъ, Трохимъ, кр., 129. 
Трусеня, Дорошъ, кр. изъ с. Сехновичъ въ Берест. 

пов., 36. -
Трусянскій, Богданъ, 266. 
Трухановичи, Авдій, Грицъ, Мартинъ и Огапъ, 

Берест, мѣщане, 333. 
Трухановичовая, Настасья Нпсовая, Берест, мѣщ., 

ж.бурмистра, 333. . ... 
Трычка, Симонъ, Берест, бургомистръ, 472, 475, 

479, 481. - .•• , г 

ТумоскШ, Берест, город, намѣстникъ, 462. 
Туровскій", Криштофъ, дворян. Берест, воев., 411. 

— Николай, слуга земян. Ник. Горновскаго, 

32. 
Турошковичъ; Андрей, Берест, мѣщ., 321.. 
Турчпновнчъ, Степанъ, Каменец, мѣщ., 85. 
Туръ, Стефанъ, дворян. Берест, воевод., 411. 
Тыяцевячъ, Дорошъ, Берест, мѣщ.; 275. 
Тыша, панъ, 522. 
Тышка, Грицъ, Берест, мѣщ., 286. 
Тышкевичи, 159, 160, 171, 173. 
Тышкевкчъ, изъ Лого иска, Евстафій (Остафіянъ), 

Берестейскій воеводичъ и дѣдичный воЛтъ, 26, 
Тишковичъ, 27, Тишкевнчъ, 170, Тьшшевичъ; 
Берест, воевода и войтъ, 252, Каменец, староста 

266, 267, подкоморійи войтъ Берест., 448, 456, 
460, 461. 
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Тышкевпчъ, Казпміръ, Берест, подкоморій, 410. 
— Потей, лѣсничій Подляскій, 215, 

Тишковичъ, 216, 217. 

Тышковскій, Александр* Тедеонъ, Клепацкій 
староста, 567, 568.• 

Тюснкъ, Иванъ, кр. съ сын. Ваською, 180. --У. 

Утровецкій (Укгровяцкій), подкоморій Хелминскін; 
141, 142, 146, 147. 

Узловскш, Янъ, земян., 150. 
УлннскШ, Игнатій, настоятель Антопольскаго мо

настыря, 544—546. 

УЛЪ, 43. 

Устіяновичъ, Николай, Милейчиц. бургомистръ, 18. 

Ушинскій, Лука Мартинъ, Луцкій прелатъ, кано-
никъ, 563, 564. 

УшнЕОва, Берест, мѣщанка, 425. 
Ушпнскій, Петръ, Луцкій деканъ, Каменецкій пле-

банъ, 432. 
Уѣздовская, Анна Божемская, 348—349. 
Уѣздовскін, Петръ, 348—349. 

Ф . 

Файвишъ, еврей, арендаторъ Раковицкой корчмы, 
480,481: 

Фащпнскій, Янъ, шляхтичъ, 67. 
Фесъ, Грицъ, Берестейск, мѣщ., 284. 
Фялиповая, Анна Кузьминишна, Берестейск. мѣщ., 

370. 

— Томашовая Лысковичовая, Берест, 
мѣщ., 370. 

Филиповичъ, Грпгорій, Берест, мѣщ., 370. 

— Иванъ, Берест, мѣщ., 332, 333, 365, 
370. 

— Мицъ, кр. съ сын. Яцкою, 178. 
— Никита (Микита) , Берест, мѣщ., 275, 

321. 

Филиповичъ, Павелъ Гинга Тимоѳей, Берест, мѣщ., 
391. 

— Петръ, Берест, мѣщ., 332, 333, цехов, 
братчикъ Берест, сапожн. и кожевен, 
цеховъ, 355, 370, 372. 

— Савонъ, кр. съ сыновьями Костюкомъ 
п Лазкою, 178. 

Филоповичъ, Ѳедоръ, Кобринск. бургомистръ, 355, 
538, 541. 

Флавіушъ, Александр*, цеховой братчикъ Берестей. 
цеха золотых* дѣлъ, 256. 

Фляшевнчъ, Григорій, Кобрин, радца, 508. 
Франкель, Пинскій раввинъ, 469. 
Фридрих*, Торунскін купецъ, 325. 

Хавраевнчъ, Василій, Берестейск. радца, 465,467. 

467, 475, 477, 478, 479. 

— Лука, Берест, мѣщ., 445, 446, 464. 
— Матвѣй, Берест, мѣщ., 265, 445, 

446, 464. 

— Ян*, Берест, райца, 485. 

Хаврай, староста Берестейск. ц. св. Симеона, 275, 
322. 

— Иван*; Берест, мѣщ., 445. 
Хайка, еврейка изъ Мотыкалъ; 480. 
Халецкій, Александр*, Кобринск. бургомистръ, 

492, 554, 559. 

6 
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Халкевнчъ, Левко, Берест, мѣщ., 449. 
Хамукъ, цехмистръ, Берест, мѣщ., 261. 
Ханевпчъ, Демьянъ, Берест, радца, 27. 
Ханеіовая, Турина Кристина, Берест, мѣщ.,285. 
Ханюковая, Дорота Тычанка, Панасова Василье-

вичовая, Берест, мѣщ., 316. 
Харвановнчъ, Иванъ, кр. пзъ с. Велешницы, 23. 
Харко, Грицъ, кр. изъ им. Докудова въ Берест. 

пов., 8. 
Хацевичъ, Романъ, Берест, мѣщ., 282. 
Хведоровичъ, Таврило, кр. изъ им. Болоткова, 88. 

— Гарасимъ, кр. изъ им. Болоткова, 88. 
— Шимонъ, Кобринск. мѣщ., 553. 
— Якоцко, кр. пзъ пм. Болоткова, 88. 
— Яцько, кр. изъ им. Болоткова, 88. 

Хвесникъ, Романъ, Кобринск. мѣщ., 552. 
Хндиха, Берест, еврейка, 286. 
Хпловпчъ, Есько, 81. 
Хнльковнчовая, Ѳедоровая Ивановая, 369. 
Хилькевичъ, Калпхъ, Берест, радца, 472, 475, 

476 , 477, 478, 479. 
— Леонтій, Берест, радца, 465, 467, 

475, 477, 478,479. 
— Стефанъ, Берест, мѣщ., 459. 

Хильковичъ, Иванъ, Берест, мѣщ., цех. брат. 
скорняж. цеха, 322. 

Хлисталеня, Омельянъ, кр., 192. 
Хчѣлевскій-Кохапикъ, Андрей Матеевнчъ, земян. 

Берест, пов., 97, 98. 
— Флоріянъ, возный Берестейск. воевод

ства, 98. 
Хмѣль, Станиславъ, земян. Короны Польской, 142. 
Хмѣльніщкій, Андрей, Берест, радца, 26, 27. 
Ходаковъ, Иванъ, кр. изъ с. Вишней, Шерешев. 

державы, 25. 
Ходпппцкін, Грнгорій Кульня, Берест, подкомор-

скій писарь, 142. 
Ходксвичъ, Александръ Иваковичъ, Берест, стар., 

маршалокъ, державца Видькейскш и Остринскій, 
439. 

Хрдкевичъ, Іероннмъ (Еронимъ), конюпгій вея. 
кн. Лит., 44. 

Ходоровичъ, Некратъ, Берест, мѣщ., 440. 
— Сенюта и сынъ его Иванъ, крестьяне 

изъ с. Пришпфостъ въ Берест, пов., 57. 
Ходыннчи. См. Кульиовпчи. 
Холиовскін, Богданъ, земян., 204, 205. 

— Василій, земян. Берест, воевод., 206. 
— Троянъ, земян. Берест, воевод., 206. 

Хомпчовая, Марина Гавріиловая, Берест, мѣщ.; 
417. 

— Ульяна Харитоновая Григоровая, Бе
рест, мѣщанка, 416—418. 

Хомпчъ, Вакула, кр. изъ с. Сехновичъ, въ Берест, 
нов., 36. 

— Грицъ, Берест, мѣщ., 418. 
— Пашко, Берес-r. мѣщ., 166, 167, 175. 
— Михаилъ, Берест, мѣщ., 166, Михалко, 

167,175. 
— Пашко, Берест, бояринъ, 167, 175. 

Хотепевичъ, Ивашко, кр. съ сын. Остапкою, 179. 
' Хотеновичъ, Лазко, кр., 177. 

— Ѳедько, кр. съ сынов. Семеномъ, 
Ивашкою и Ярошомъ, 179. 

Хотентовскій, Григорій,Яновскій бурмистръ, 20. 
Храповскій, Станиславъ, Оршанск, подкоморіи, 

503. 
Хребтовнчъ, Мелетій, Владимірсвій и Берестейск. 

владыка, 28, 89. 
Хренцевнчъ, Савка, съ сыновьями Степаномъ и 

Яцкою, кр. изъ с. Хомичичъ въ Берест, пов., 58. 
Хржановскін. См. Храиовскій. 
Хрпсталовнчъ, Супрунъ, кр. съ сын. Петрашемъ и 

Климомъ, 191. 
Хришушевичъ, Миско, кр. изъ с. Корчицъ въ 

Кобрин, пов., 494. 
ХростовекШ, Янъ, зем. Берест, воевод., 486. 
Хуннковскій, Янъ, служебникъ земяжияа Береетей. 

пов. Ивана Брозовскаго, 46, 46. 
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Цаплюкъ, TOMKO, Яновск. мѣщ., 21 . 
Цвнлпкъ, Антонъ, кр. изъ с. Вортеля, 75. 
Цвиръ, Иванъ, Берест, мѣщ., 247,249. 
Цебневпчъ, Васько, 177. 

— Мартинъ Трохимъ, кр. съ сыновьями 
Иваномъ, Ваською и Ярмошемъ, 177. 

— Карпъ, кр. съ сыновьями Мартиномъ, 
Навлонъ иМаксимомъ, 177. 

— Севдота, кр. съ сын. Грицемъ, 178. 

Цевела, Васько, Каменецк. мѣщ., 85. 
Целовенчичъ, Андрей, кр., 177. 

• — Евтухъ, кр. съ сын. Ѳедоромъ, 177 
— Ѳедько, кр. съ сын. Макспмомъ, 177. 

Цемяковпчъ, Тишъ, кр. 180. 
Церанскій, Александръ, возный Берестейск. вое

водства, 130. 
Цпшковичъ, Станпславъ, слуга, 91. 

Чайковичъ, Гапонъ, 367, 382. 
Чановпцкій, Николай, земян. Берест, пов., 17,18" 

— Касперъ, земян. Берест, пов., 148,149. 

Чаповнчъ, Фелиціанъ, Берест, мѣщан., 447. 
Чариавская, Анна (Ганна), ж. земян., 176,193,196. 
Чарнавскій, Валентій, земян. Берест, пов., 176,178, 

179, Чарновскій, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 
188, 189, 193, 194, 195, 196, 197,- 198, 199. 

Чарноковачъ, Борнсъ, Каменецкій писарь, 432, 
435. 

Чарторыйскій, Михаилъ, нодкапцлеръ вел. кн.Лит., 
староста Гомельскій, ВІадовскіи, Юрборскій, 

Усвяцкій, Подусвяцкій, Бересте», ландвойтъ, 
483, 485. 

Чверъ, Янъ Радковичъ, цехмистръ Берест, скорняж. 
цеха, 379, Чвиръ, 391. 

Челевенчнчъ, Антонъ, кр., 179. 
Чыниовичъ, Сенько, - кр. изъ с. Корчицъ въ Коб

рин, нов., 494. 
Чемеркнцкая, Дорота, дочь Берест, мѣщ.; лавника, 

393,396, 397. 
ЧеперннцкШ, Андрей, мѣщ., войтъ Берест, костела 

св. Варвары, 262, лавникъ, 349, 352, 
Чемерничій, 391, 393, 395, 396, 397,407. 

— Станиславъ, коморникъ, 394, 395. 

Червяковнчъ, Веромка, Берест, мѣщ., 375. 
Черевко, Иванъ, кр., 173. 
Череповичъ, Максимъ, Берест, мѣщ., 391. 
Черпевскіп, Василій Богдановичъ, шляхтичъ; 62. 

— Иванъ Коробчичъ, земян. Берест, пов., 
61 , 62. • 

— Михайло Йвановичъ, земян. Берест, 
нов., 61 , 62. 

— Яцко, земян. Берест, пов., 153. 
Чеховскіи, Александръ, коморникъ Берест, воевод., 

461, 463. 
. Станиславъ; дворян. Берест, воев., 411: 

Чечель, Юрко, Луковск. мѣщ., 5. 
Чечерскін, староста, 168. 
Чижъ, Васплій Богдановичъ, дворный конюшій, 

державца Кричовскій и Кажинскій, 215. 
— Иларіонъ, Лидскій чашникъ, 401, 402. 

Чижѳвекій, Янъ, шляхта, 89. 
Чижъ, Васька, кр., 133, 134. 
Човжевнчъ, Марко, крест., 35. 
Чоиовская, Сусанна Рудимовна, земян. Кобринск 

-нов., 491,492. 
Чоповскій, Василій, земян. Кобрин, пов., 491, 492: 

— Давидъ Игнатьевпчъ, земян. Кобринск. 
нов., 491, 492. 
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Чоповскій, Иванъ, земян. Кобрин, пов., 491, 492. 
— Макаръ, земян. Кобринск. пов., 491,492. 
— Стефанъ, земян. Кобрин, нов., 492. 

Чулковекая, Полонія Терпиловская Лукашовая, 
241. 

Чулковнчъ, Лука Мартиновпчъ, Берестейск. мѣщ., 
239, 240, 241, 242, 244. 

Чупадо, Волосъ, съсын. Петрашемъ, кр., 192, 193. 
Чупаловичъ, Грицъ, кр. съ сынов. Оською и Ку-

цомъ, 192. 
— Романъ, кр., 192. 

Чуврнковецъ, Корнпло, Берест, мѣщ., 436. 

I I I . 

Шадейко, Иванъ, кр. съ сын. Сацомъ, 179. 
Шаломовнчъ, Песахъ, еврей, Берест, рѣзникъ, 

81—82. 

Шапскій, шляхт., 310. 
Шарко, Иванъ, кр., бортнпкъ пзъ им. Красенскаго, 8 
Швейка, Михно, кр. изъ им. Болоткова, 88. 
Шевко, Михно, кр. съ сынов. Ѳедькою, Ѳедоромъ, 

Глушпмъ н Терешкою, 179. 
Шевчвкъ, Коханъ, кр. изъ с. Вортеля, 75. 

— Петръ, кр., 192. 
Шелупко, Иванъ, кр., 177. 
Шепелевичъ, Андрей, Берест, мѣщ., 460. 

— Костюкъ, кр., 179. 
Шепетовичъ, Логвинъ, кр., 192. 
Шешеевичъ, Григорій, Кобрин, бургомистръ, 508. 
Шпдко, Петръ, кр., 13. 
Шилимовичъ, Берест, еврей, 293. 
Шимковичъ, Войтко, кр. изъ с. Заболотья въ Берест, 

пов., 61, 62. 

— Кононъ, Кобринск. мѣщ., 552. 
— Янъ, Тыкотинскій староста, 154. 
— Ясько, кр., 382. 

Шплиловичъ, Мартинъ, кр., 172. 
Шншевскій, ксендзъ, 565. 
Шишкевичъ, Грпгорій, Кобрин, бургомистръ, 514. 
Шломнчъ, Нахманъ, Берест, еврей, 312, 376. 

Шломчичъ, Шимъ, Берест, еврей, 395. 
Шляхта, Иванъ Дандловпчъ,;земян. Берест, лов., 

35, 36. 

Шматко, Кондратъ, Берест, мѣщ., 449. 
Шматковая, Елена Жуковна Юрковая, ж. Берест. 

сапожника, мѣщанпна, 449. 
Шимкевичъ, Берест, мѣщ., 449, 450. 
Шмуйловпчъ, Зельманъ, Берест, еврей, 336. 

— Вигдеровъ, еврей, арендаторъ Равскои 
корчмы, 533. 

ШолЕОВица, Мелеха, ж.Васькова, Берест, мѣщ., 405: 
Шпаковичъ, Августынъ, Берест, радца, 26, 27. 
Шпаковскій, Янъ, [братчикъ Берест, цирудьн. 

цеха, 407. 
Шуйскій, Александръ, Берест, войскій, 410. 

— Андрей, дворянинъ, 277, 423, 425, 427; 
— 464. 

— Янъ, подкоморій Берест, воевод., 150. 
159, 176,204, 205, 209,210, 213,220, 221,222. 

Шульяшцовая, Евфросинія (Фросиня), дочь священ., 
565. 

ПГульжицъ, Антоній, священ. Каменецк. Семеновск. 
церкви, 565, 566. 

— Лука, сынъ священ., 565. 
Жутъ, Янко Ковалюковичъ, огородникъ, кр., съ 

сынов. Кондратом* и Мацкою, 179. 

Г Ц . 

Щавячъ, Васько, Берест, мѣщ., 321. 
Щаеновнчъ, Кондратъ, Пинск. мѣщ;; 325, 326. 

Щасювнчъ, Яковъ, Берест, мѣщ., скорняк, цех
мистръ римско-Еатолич. религіи, 246. 
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Щенявскій, Станиславъ, Берест, радца, 26. 
Щспановичъ, Адамъ, старшій Берест, бургомистръ, 

26, радца, 27. 
. — Павелъ, Берест, радца, мѣщ., 247, 
248, 250, 249, 251, 252, 258. 

Щербивковая, Марина Шепелевна, кр., 386. 

Щербинка, Грицъ (Григорій), кр. изъ с Плоской, 
386, 387. 

Щотка, Грицъ, плебанскій войтъ, 44. 
Щупаковиа, Елена, жена Берест, мѣщанина и 

апетекаря, 366. 

Юдвидовичъ, 506. 
ЮдпцкШ, Валеріанъ Станиславъ, архидіаконъ 

Виленскій и Трокскій, пробощъ Бѣльскій, писарь 
в. кн. Лит., 456. 

Юдичъ, Піаулъ, 98, 99. 

Юнковпчъ, Ѳедько, Милейчицкій мѣщанинъ, 89. 
Юрко, возница (кучеръ), земян. Николая Костюшки-

Сехновицкаго, 37, 38. 
— кр. изъ с. Горисдричъ въ Берест, пов., 71. 

Юрковичъ, Блажей, 364, 400, 419. 
ІОрковскій, Сигизмундъ, пленипотентъ, 413,414. 

Юрьевичъ, Александръ, панъ Виденскій, староста 
Берест., 224. 

— Ѳома, Кобринск. радца, 529. 

Юсько, сынъ Трухоновъ, кр. изъ с. Шадпцъ въ Бе
рест, нов., 66. 

— Курило, Левановъ зять, кр., 177. 
Юськовпчъ, Ивашко, кр., 202. 

— Семенъ, огородникъ въ Болотковѣ, 89: 
Юхиевая Кобцевичевая, Настасья Васильевна, ж. 

портнаго, 114. 
Юхневичъ, Андрей, портной, мѣщ., 114. 
ІОхпо, Мартинъ, Каменецк. мѣщан., 85. 
Юхновнчъ, Сергѣй, 115. 
Ютковнчъ, Игнатъ, кр: съ сын. Карпомъ, 192. 

— Степанъ, съ сыномъ Микитою, кр. изъ 
с. Пришифостъ въ Берест, пов., 58. 

ІОшковскій, Берест, мѣщ., 417, 418. 

SU. 

Ябдонекій (ср. съ Тесля), Адамъ, коморнпкъ, 419, 
420. 

• — Яиъ, шляхтичъ, 128. 
Явтуховичъ, Самуидъ, Берест, мѣщ., 459. 
Ягнюховичъ, Ѳедоръ (Хведоръ), Кобринск. мѣщ., 

532. 
Ягодичъ, Грицъ, Берест, мѣщан., братчикъ Воскре-

сенск. церкви, 277. 
Яголковская, Раина Красовская, ж. Берест, город. 

подписка, 387—391. 
Ягодковскій, Грпгорій, 111. 

— Павелъ Раковичъ, Берест, город, 
подшісокъ, 387—391, 418,419—422. 

— Петръ, зем. Берест, воевод., 448. 

Ядловецкій, Николай (Миколай), Берест, мѣщанѵ? 
277. 

Язвппскій, Петръ, Ордовскій мѣщ., 340, 341. 
Якнмовая, вдова, кр. огородница, съ пасербами 

Якимовыми сыновьями, 179. 
Яковицкій, Севастіянъ, 158. 
Якововичъ, Андрей, Берест; лавнпкъ, 481. 

— Романъ, Берест, мѣщ., 271, 282, 287, 
436. 

— Тимоѳей, Берест, мѣщ:, 384-
Яковъ, Берест, мѣщ., скорняж. цехмистръ, 245, 

247, 248, 249, 250. 

Яконовнчъ, Андрей, Берест, лавникъ, 479. 
Якубовнчъ, Антонъ, Кобрин, мѣщ., 552, 553. 
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Якубовпчъ, Вадтромей, сынъ земян. Берест, нов., 
147. 

— Григоріи, Кобрин, мѣщ., 524. 
— Литманъ, Берест, еврей, 332, 333. 
— Лука (Лукашъ), сынъ земян. Берест 

пов., 147. 

— Павелъ, сынъ земян. Берест, пов., 
147. 

— Петръ, зем. Берест, пов., 147. 
— Рахманъ, Берест, еврей, 308. 
— Шмерко, Берест, еврей, 296, 297, 

298, 299, 309, 310 442.. 

— Янъ, сынъ земян. Берест, пов., 147. 
Якушъ, Ѳедоръ, Кобрин, міщ., 552, 553. 
ЯловецкЫ, Янъ, Волынскій ловчій, 477. 
Яневичъ, Максимъ, кр. изъ с. Именина, Берест. 

нов., 16. 

Янковпчовая, Анна Карповна, Берест, мѣщ., 330-
Я В Е О В И Ч Ъ , Миско, Берест, мѣщ., 330. 

Я Н О В В Ц Б І Й , Станиславъ, земян., 149, 150. 

Яновпчъ, Андрей, Берест, лавникъ, 481. 
ЯіКОВНЧЪ, Занецъ съ сынов. Иваномъ и Сидоромъ, 

кр. изъ застѣнка Подъ-Холиномъ, Берест. 
пов., 58. 

— Микита, Берест, мѣщанинъ, 92. 
Яновпцкій, Станиславъ, шляхт., 93. 

— Янъ, земянпнъ Берест, нов., 126. 
ЯНОВИЧЪ, Маркъ, Берест, мѣщ.,' 240, 244, 247, 

• 249,251. 1 

— Щасный, Берест, радда, 26, 27; мѣщ., 
Костомолотскій арендаторъ, 10, 11. 

— Берест, мѣщ., 245. 
Яновскіе, мѣщане, 19—21. 

Яиовскій, Фелиціанъ, шляхт., 572. 
Янупь, Болотковскій войтъ, 87, 88. 
Янушевнчъ, Аполинарій Мерло, скарбниковичъ 

Берест, воевод., 544—546. 

— Васмій, 544. 
— Шліомъ, Володавскій еврей, писарь 

Володавскаго прикоморка, 89, 90. 
— Ѳедько, земян. Берест, пов., 166,170, 

175.' 

Ярковичъ, Ѳома, Кобринск. лавникъ, 527. 
Ярмолянка, Марина, земянка, 165, 166. 
Ярмояовнчъ, Иванъ, кр., 127, 128. 
Ярмоховпчовая, Авдотья (Удотя), Гордевичовна, 

Кобрин, мѣщанка, 514—516. 

Ярмоховичъ, Самуилъ, Кобрин, радца, 508, 514— 
516. 

Ярношевнчъ, Маркъ, цехмистръ Берест, гончарнаго 
цеха, 314. 

— . Прокопъ, Берест, мѣщ., братч. скор-
! няж. цеха, 322, 343, ключарь Берест. Пречи-
' стенской церк., 415. 
Ярмошковый, кр. пзъ с. Вортеля, 75. 
Ярмощъ, кр. изъ с. Вортеля, 75, 250. 

— Берест, мѣщ., кузнец, цехмистръ, 246, 
247. 

Яроцкій, Николай (Миколай), 280. 
Ярошевнчовая, Елена Яковлевна, ж. Берест, свящ., 

365. 

Ярошевпчъ, Мартинъ, Каменецк. войтъ, 567, ланд
войта, 570, 571. 

— Михаилъ, священ. Берестейск. Пре
чистенской церкви, 321, 322, 323, 365, 371, 
379, 380, 381, 415, 418. 

Ярошка, мельникъ, 115. 
Ярошковскій, Мартинъ, Руденецкій урядникъ, 72. 
Яспцкій, Станиславъ, Берест, мѣщан., братчикъ 

цирульн. цеха, 407, 442—444. 

ЯсБО, кр. изъ села Косичъ, ПО. 
Ясколдъ, Вавринецъ; 105. 
Яхимовичи, стольники Мозырск. пов., 542—544. 

Яхимовнчъ, Андрей, Кобрин, радца, 508—510, 

бургомистръ, 513, 514, 516, 522 
524,525. 

— Иванъ, Каменецк. лавникъ, 434. 
— Станиславъ, стольникъ .Мозырск. пов., 

543. 

— Стефанъ, Кобринскій бургомистръ, 
507. 

— Файвишъ, еврей, мѣщан. Тересполь-
скій; 468—471. 

Яцевнчъ, Васілій, Кобринск. бургомистръ, 499. 
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Яцевпчъ, Максимъ, съ сыновьями Иваномъ, Тро-
химомъ, Гришкою и Матвѣемъ, кр. изъ 
с. Пришифостъ въ Берест, нов., 57. 

— Самуилъ, возный Берест, воеводства, 
471, 474. 

— или Карловскін, Янъ, Кобрин, обы
ватель, 514—516. 

Яцковпчъ, Тимошъ, кр. изъ с. Именина, Берест. 
нов., 16. 

— Протасъ, кр. изъ им. Передильска, 91. 
Яцуковпчъ, Михно, кр., 114. 
Яцыничъ, Маркъ, земян. Берест, пов., 36. 

<Э. 

Ѳедороввчовая, Анна (Ганна), дочь Берест, мѣщ., 
радцы, 243. 

— Марина, дочь Берест, мѣщ.,. радцы, 
243. 

— Соломея Гуриновая, ж. Берест, мѣщ., 
радцы, 243. 

Ѳедоровичъ, Басидій, сынъ Берест, мѣщ., радцы, 
243. 

— Гуринъ, Берестейск. мѣщанинъ, 
радца, 242,243, 247, 249,251, 258. 

— Зенонъ, кр. изъ с. Дремлева въ Бе
рест, пов., 36. 

— Іаковъ, свящ. Берестейск. Воскре
сенской церкви, 322, 323, 353, 354, 
365, 380. 

— Іоаннъ, Берестейскін Воскресенскій 
священникъ, 381, 423: 

— Корнилъ, сынъ Берест, мѣщ., радцы, 
243. 

— Іавринъ, Берест, мѣщ., 375. 
— Олешка (Александръ), кр. изъ с. Ку

сто в ичъ въ Кобрин, пов., 493. 

Оедоровичъ, Павелъ, Берест, мѣщ., цеховой брат
чикъ, 244. 

— Романъ, 457. 
— * Тимоѳей, кр. изъ с. Кустовичъ въ 

Кобрин, пов., 493. 
— Яковъ, Берестейск. мѣщан., 244,1426, 

Ѳедьковачъ, Митрухъ, кр. съ сынов. Ваською. 
Демидомъ, Романомъ и Трохимомъ, 179. 

Оедюковичъ, Петрашъ, кр., 202. 
— Степанъ, кр., 202. 
— Яцько, кр. съ сынов. Ваською и Де

мидомъ, 180. 
Оедюшковая, Анна Княжевнчовна, ж. Полоцк, 

стольника, 501—503. 
— Ісанна, ж. Полоцк, стольника, 502. 

Оедюшко, Берняшъ, Пинскій хоружнчъ, 36. 
— Гавріилъ, шляхт., 535. 
— Лавринъ; Пинскій хоружнчъ, 160. 
— Францпскъ, Подоцкій стодьникъ, 501— 

503. 
— Янъ, Берест, стодьникъ, 498,501,502. 

Ѳсодоеій, владыка Володимерскій н Берестейск. 
45,46,85. 
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Абрамовичовекая, церковн. сѣножать подъ г. Бе-

рестьсмъ, 440, 441. 
Абраіовщизіа, грунта, 100, 101, 102. Абрамов-

ская земля, 160. 170, 171, 172, 176. 

Антонольскій базиліанскій монастырь въ Берест, 

воевод., 544—546. 

Бабины Водки, ypoj.. 152, 153. 
Бабііі Л Б Г О К Ъ , урочшце 145, Бабье 140. 

' • 'Kit. им. нъ Берест, поп., 17, l ' ) , 
палицы. См. Болим. 
БАравновскіІ грунте-огородъ въ г. Береетьѣ, 282. 
Баранъ, острот., уроч., въ Кобрпн. пов., 499. 
Батчи, село въ Любомскомъ етароетвѣ, 141. 
Катыхннгкал сѣпожать подъ г. Берестьемъ, 270. 
Б*Шво, село въ Берест, нов., 36. 
Б*иетпы. им. въ Берест, воевод., 550. 

БваіиввгЕІ і , грунтъ въ с. Козловичахъ; 333. 
БеМвчи, село въ Берест, нов., 178. 

Кереаія, нмѣніс въ Берест, нов., 49. 
Березовый гай, 113. 

Березка, островъ уроч., въ Кобрпнск. пов., 499. 
Березовецкій дворецъ въ Берест, пов., 166. 

^ — фольварокъ, 207. 
; Бере.ювецъ, фольварокъ въ Берест, пов., 161, 
f 1*»3, 167, 171, 174, нрозваный Грешниковскій 

грунтъ, 175. 
Березовое, уроч., 547, 548. 
Березье, село въ Берест, пов., 92, 93. 
Берестейекая (Брестская) дорога, <аю*орая идетъ 
. зъ Борестья до Черневъ», 160, 162, «дорога 
идетъ зъ Берестья до Т р ш я в а » , І63 , «дорога 
Кобрииская идетъ зъ Берестья до Кобраня»; 
170. ' • 

7 
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Берестейская епархія, 503, 518. 

— крѣпость, 451. 

— мытная комора (таможня), 51, 67, 89, 90. 

— мельница (млынъ), 467. 

— плебанія, 77. 

— ратуша, 47. 

— улица въ г. Каменцѣ, 566. 

— церковь Воздвиженія Честнаго Креста, за 

Мухавцомъ, 266, 268. 

— церковь Воскресенія Христова. 85, 277, 

322, 323, 353, 254, 365, 417, уніатская, 

423—427, 437. 

— церковь св. Духа, подлѣ нея «старый 

народный госпиталь», 275. 

— церковь св. Кузьмы и Демьяна, 81—82. 

— церковь (русскаго госпиталя) Св. Ми-

колы, 270, каѳедральная, св. Николая, 

29, 296, соборная цер., 298, 299, ц. 

мурованая, столичная, каѳедральная, 

321, 362, 377, 379, 403, 416, 417, 

мурован., 452, 454, 518. 

— церковь Преображенія Господня, или 

какъ употребляется въ актахъ—Свята-

го Спаса, за р.Мухавцомъ, 243, 322,323, 

438—441. 

— церковь св. Пятницы, (во шія св. велико

мученицы Параскевіп), 278, 384—386, 

397—398, 404, 405. 

— церковь Св; Пречистой или Рождества 

Пресвятой Дѣвы Маріи, 264, 281, Рож

дественская, 285, 316, 321, 322, 339, 

365, 371, 379,380,415,445, 446, 448, 

458, 459. 

— церковь св. Симеона Столпника, 274,275, 

321,368,370, 375, 380, 423, 445, 446, 

Замухавецкая, 447, 448, 457, базиліян. 

монастырь, 465, 466, 467, монастырь 

Замухавецкій, 475,476, 481. 

— церковь Спасская. См. Преображенія 

Господин. 
— церковь Святой Троицы, 168, 271, 273, 

279, 280, 282, 286, 305, 306, 322, 323, 436, 437. 

Берестейскій госпиталь (шппталь) Русскій, 243, 

церкви каѳедральной св. о. Миколы (Ни

колая), 270, «госпиталь старый, что 

стоить подлѣ Св. Духа», д в а P у с 

е к и х ъ госпиталя, 275, уніатскін при 

соборн. Николаевской церкви, 377, 417. 

— госпиталь (гаппталь) Римско-Католп-

тескій, 47. 

— гостинецъ (больш. дорога), «который 

идетъ зъ Берестья до гостиница Коб

ринского», 163, 195. 

— мытный домъ, 49. 

— господарскій замокъ, 4, 6, 13, 34, 37, 

44, 80, 105, 154, 155, 453. 

— кляшторъ Св.Троицы, 10,—Августіанъ, 

262. 

— іезуптскій коллегіумъ, 292. 

— фарный костелъ, 403, 454. 

— костелъ, 29, св. Варвары, 262, фарскій, 

костелъ, 324. 

— монастырь св. апостол. Петра и Павла, 

281, 449—450, 456, 457, 495—497. 

— Рождественскій монастырь, 445. 

— Кузьмо-Демьянскій церковный илацъ, 

81, 82, 462. 

. — повѣтъ, 3, 7—15, 17, 22, 24—26, 28, 

29, 31—34, 36, 41, 42, 45—49, 53, 55, 

57, 59, 61—63, 65—71, 73, 75, 78, 

86, 87, 91, 92, 93, 94, 142, 144, 147, 

149, 151, 176, 200, 216, 222, 229. 

— прикоморокъ (отдѣленіе таможни), 89. 

Берестейское, бискупство, 77. 

— воеводство, 15, 17, 22, 24, 25, 35, 49, 

53, 61, 62, 64, 65, G6, 68, 89, 94, 95, 98, 100, 

103, 104. 105, П О , 114, 117, 119, 123, 124, 

128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 

137, 142, 147, 149, 150, 176, 204, 205, 209, 

210, 220, 229, 230,232, 277,302, 308, 328, 336, 

337, 363, 387, 401, 409, 410, 411, 451, 452, 

455, 458, 461, 463, 472, 474, 480, 483, 495, 

501, 516, 517, 521, 541, 542, 544, 545, 546, 

548, 550, 554,' 556, 559, 587. 



Береетейское войтовство, 27. 
— Предмѣтье, 417. 
— староство, 3, 4, 8,12, 13, 18, 52,74, 

77, 141, 142, 144. 
Берестье, (Врестъ, Брестъ - Литовскій), городъ, 
• 10, 11, 16, 21, 26, 27, 28, 29, 36, 38 ,46 , 

47, 49, 50, 71, 78, 81, 82, 85, 89, 90, 98, 
99, 102, 104, 105, 109, 110, 111, 113, 115, 
116, 123, 124, 126, 137, 152, Берестье К у я в -
скій, 156, 157, 159, привилегіи г. Берестью, 
160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 169, 171, 
173, 174, 175, 1 7 6 , 1 9 9 , 2 2 4 , 2 3 2 , 2 3 3 , 2 3 9 , 
241, 242, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 
252, 253, 254, 255, 257, 258, 263, 264, 265, 
266, 267,268, 269, 270, 271,272,273,274,275, 
276, 277, 278,279,280, 281,283,284,287, 288, 
290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 
299, 300, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 
310,311,312, опустошенія огнемъ п непріятелямн 
313, 315, 316; 317, 318, 319, 320, 321, 322, 
323, 324, 325; 326, 327, 328, 329—356, 358, 
362, 364, 365, 366, 367, 369, 371, 374, 376, 
378, 381, 383, 384, 385, 386, 387, 391, 392, 
394, 395, 396, 397, 398—453, 455, 464, 472, 
475, 476, 478, 479. 

Бискупая улица въ г. Берестьѣ, 365. 

Блажковская сѣножать въ им. Воскринпчахъ, въ 
Берест, пов., 225. 

Б.шшино, село въ Берест, пов.; 36. 

Бобль, село въим. Яновѣ, Берест, пов., 95. 

Боковны, пм. Луцк, іезуптовъ въ Берест, воев., 564. 
Болицы, им. въ Берест, пов., 55, Балицы, 57. 
Болонье, уроч., 170. 

Болотково, пмѣніе въ Берест, пов., 87. 

Болото Малое, островъ, уроч. въ Кобрин, нов., 499. 

Борисовиче, село въ Берест, воевод., 483. 

Борково первое, островъ, уроч. въ Кобрин, пов., 

499. 

Борково среднее, островъ, уроч. въ Кобрин, пов., 

499. 

Боровая стѣна, 185. 

Боръ, уроч., 5. 

Босечъ, урочище въ с. Березомъ, Берест, пов., 93. 

Босячи, им. въ Берест, пов., 48, 49, 69. 

Бохаль или Черннчинъ, им. въ Берест, воев., 555. 

Браницкія границы, соприкасающіяся землямъ 

города Воиня, 132. 

Братилово, село въ Берест, нов., 164, 172. 

Брилево, село въ Кобрин, нов., принадлежащее 

Кобрин, монастырю св. Спаса, 493: 

Бродъ, островъ, уроч. въ Кобрин, пов., 499. 

Брозовское, пмѣніе въ Берест, пов., 78. 

Брошково, село въ Берест, пов., 197, 199. 

Брылевъ, село въ Берест, воевод., 483. 

Брянскъ, городъ, 231. 

Бугъ, рѣка, 25, 99, 126, 165, 268, 270, 348, 388, 

438, 439, 440, 458, 459, 477, 478,479, 482,495. 

Бужище, озеро и урочище, старое русло рѣкп Буга, 

близь г. Берестья, 438, 439, 440, 445. 

Бульково, им. въ Берест, воевод., 520. 

Бусне, сельцо въ Берест, воев., подлѣ р. Мухавца, 

503. 

Бутыринская сѣножать подъ г. Берестьемъ, 270. 

Буховичи, пмѣніе въ Берест, воев., 114 ,115 ,119 , 

556. 

Бучачъ, имѣніе въ Берест, воевод., 497. 

Былево, село въ Каменецк. пов., 202. 

Быстрецъ, уроч., 225, 226, 227, 228. 

Бѣлая, рѣка, течетъ черезъ Каменецкую королев, 

пущу, 215. 

Бѣловѣжская королевская пуща, 24, 96,102, 205; 

210, 216. 
Бѣловѣжскіе оступы, 216. 
Бѣловѣжское лѣсничество, 218. 
БѢЛЫЙ борокъ, уроч., 185, 186, 187. 
Бѣлькевнчовскіе грунты подъ гор. Берестьемъ, за 

Мухавцомъ «на Завринчѣ,» 464. 
Бѣльскъ, городъ, 508, 509. 



Вайлова, уроч., 229. 
Валыка, островъ,. уроч.; въ Кобрин; пов., 499. 
Варйводянская, сѣножать, лежащая подъ г. Бе

рестьемъ за монастыремъ Рождественскимъ, за 
Бужищемъ, подъ самымъ Пложичкпмъ гаемъ, 
подлѣ Дарокъ, 445; 440. 

Варшава, городъ, 40, 48, 51, 52, 79, 105, 118, 
256, 309, 313, 341, 342, 350, 359, 389, 404, 
434, 435, 445, 456, 468. 

Варшовскій, грунтъ, 171, 174, 175. 
— дворецъ, 166. 

— фольварокъ, 167., 

Вахновская,. пустовская земля въ им. Городищѣ, 
Каменецк. пов., 201, 203. 

Вегння, село въ Берест, воевод., 24. 
Веденское село, ю. 
Веденская земля, тоже что Веленская волость или 

Веленскш округъ, въ землѣ Жомоитской, 499. 
Велешница, село въ Бер. воевод., 23. 
Ведена, село или м. въ Берест, пов., 173. 

Великая (Гстринка, уроч., подъ г. Берестьемъ, 
258. 

Великая улица за-Угринкою или Великая Заугрнн. 
екая улица въ г. Берестьѣ, 285, 305. 

Велнкій Боръ, 185,188. 

ВеликШ Каяень, уроч., 218 

Великое Князство (Княжество) Литовское, 19, 

20, 40, 44, 47, 50, 51, 52, 53, 54, G5, 75, 7G, 77, 

79, 105, 118, 123, 124,. 132, 133,141,142, 143, 

145, 147, 169, 201, 202,. 203, 204, .210, 211, 

215, 219, 255, 256, 299, 308, 309, 341, 344, 

394, 409 ,427, 428, 433, 434, 441, 537, 547. ; г ' 

Вепрая, рѣчка, близь Коронной границы, 4. 

Вересовца, уроч., въ Берест, пов., 78. 

Верстоки, пм. въ Берест, пов., 101, 102, 122. 

Верстокская, держава, 101. 102. 

Верхолѣская, королевская пуща въ Кобринск. нов., 

558, 559. 
Вешняя, рѣка, 214, 215, 216, 218, 221. 

Вешняя, село въ Берест, воевод. 24, 218. 

Внктораны, им. Луцкихъ іезуитовъ въ Берест. 

воевод., 564. 

Впленскій гостинецъ (больш. дорога), 24,170, 171, 

282, 305, 330, 386. 

Внленское воеводство, 51, 5.2, .78, 79, 80. 

Впльня, Вильна (нынѣ Вильнс), городъ, 52, 77,80. 

100, 118, 166, 175,'215, 223, 229, 428, 433. 

438, 439. 

Вира, рыболовная тоня, на р. Мухавцѣ, 539. 

Вистичн, пм. въ Берест, пов.. 68,252,267, 480. 

Вистицкая, церковь въ пм. Вестичахъ, Берест. 

повѣта, 68. . 

Внчецкій ключъ, 528. 

Вишннцы, им. въ Берест, пов., 151. 

Вишняя, село, въ Берест, пов., 25. 

Владычіе грунты, 193.' 

Володемерецъ, пм. Луцк, іезутптовъ въ Берест. 

воевод., 564. 

Воинская волость въ Берест, пов., 72, 156. 

Вопискій костелъ, 132. 

Вопнь, городъ въ Берест, воевод., 132. 

Войтовская улица въ г. Берестьѣ, 112, 306. 

Вологоставецъ, пмѣніе въ Берест, пов., 102. 

Волка, село въ Берест, пов., 151, 152, 191, 196, 

197. . 

Водковичн, пмѣніе, G, 7, 9. 

Волковыйскій иоиѣтъ, 130, 131. 

['Володава, городъ въ Берест, воевод., 89, 90, и м і и . 

151, 534, 570. . •.., .. 

Во.юдавскій ирцкоморокъ, 89, 90. , 

Володииеръ (Вдадиміръ), городъ, 85. . 

Волошииовъ садъ, 178. 

Волынская земля, Волынь, 3G, 05. 

Волыпскій гостинецъ (больш. дорога), подъ гор. 

Берестьемъ, 4G5. 

В О Л Ь К И , седо въ І І И Н С К . пов., 100. 

В О Л Ь К И , село въ Берест, нов., 127, 128, 183, 18S. 

Волянскіс подданые, 191, 192. 



Воля ИЛьиннчова, село въ Берест, воевод., 214, 
«дорога, пдучая зъ Волн- пана- Илпничова до 
Каменца», 2151 

ВолянскШ выгонъ, 196. 
Волявскія уволоки, 187. 

Вороблино, село въ Берест, нов., 34. 

Воронецъ, седо въ Воинской1 волос, Берёст, нов., 
72, 73. 

ВороновичѳвскШ Берест, огорода 348. 

— домъ на Малой Заугрпнскѳй улпцѣ, 
въг . Берестьѣ; 388, 39 Г. 

Ворота, урочпще въБѣловѣжск. пущѣ, 24. 
Бортоль, село въ Берест, пов., 74, 75. 
Вортольская королевская' мельница (млынъ), на 

отногѣ (затокѣ)рѣкп Желявы, въ Берест, 
пов., 74, 75. 

— гребля, 74—76. 

Воротыничи, пмѣніэ Берест, воевод., 31. 
Ворщъ, урочпще, 5. 
Воскрпиичп, пмѣніе въ Берест, нов-., 222, 223 г 

224, 225, 226, 227, 228, 229. 

j Воскрпапцкій берегъ рѣки; Кре:ны, 224, 225, 228: 
— дворъ, 228. 

Воскриничекія мельницы (млыны), 224; 228. 
Врацлавъ, городъ, нѣм.Бреелау, 326. 
Выдсркп, урочище, 145, 146. 
Вырикн, 89. 
Высокое, пмѣніе въ Берест, воевод., 563. 
Вычолки, село въ Берест, воевод;, 110, 112. 
Вышеики,. пмѣніе Луцк, іезуптовъ въ Берест, воев. 

564. 

Вѣтренная улица въ г.Берестьѣ, 460. 
Вѣщпчп, имѣніе въ Берест, воевод., 556. 
Вяжово, болото, 151, 152, Вожово, 154, 156. 

Гавриловская уволока въ Кобрпн. пов., 499. 
Гампо.іь, урочпще за г. Берестьемъ, 264. 
Гатовщизна; дворъ въ Берест, воевод., 501, Гате-

чпзна, 502, 503. 
Гацкш Бродъ, островъ, уроч. въ Кобрпн. пов., 

499. 
Гданскъ (Кгданскъ), городъ, иѣм.Данцпгъ, 69, 253 

254, 418, 455, 478. 

Гершоиовицкій (Кгершоиоппцкій) дворецъ пли 
фольварокъ въ Берест, пов., з, 4. 

Гершонович», село въ Берест, нов., 3G0, 364. 
Гершоновская королевская пуща подъ г. Бере

стьемъ, 34S. 
Глазома, островъ, урочпще въ Кобрпн. пов., 499. 
Главки, уроч., 163. 
Глнвипковская пивоварня въ г. Берсстьѣ, при

надлежащая Троицкой церкви, 273, 280. 
Глубокое, уроч. подъ г. Берестьемъ, 391. 
Глубокое, им. въ Кобрин, нов., 526. 
Говшеіовскій грунтъ въ г. Бсрестьѣ, 305. 
Голешово, болото, 151,156, 157. 

j Голешово, пм. въ Берест, воевод.; 156. 
j Головскъ, уроч. подъ г. Берестьемъ, 276, 464. 

į Головы, м., 31. 
j Голубокъ, уроч. подъ г. Берестьемъ, 348. 

Гомшеевская сѣножать подъ г. Берестьемъ, 236. 

Гомшеевыц огородъ въ г. Берестьѣ, 272. 

Горбанская церковь, 505. 

Горбово, уроч., 185. 

— пмѣніе въ Берест, пов., 222, 223, 224, 

225, 226, 227, 228, 229, 411: 

Горбовская граница, 1S5, 189, 190. 

Горесдріічн, седо въ Берестейск. повѣтѣ, 70,71. 

Гориово, пм. въ Берест, нов., 95. 

Городенская граница, 152. 

Городиское пмѣніе въ Берест, пов., 72, 73. 

Горпще, уроч., 177. 

Городище, село, 180, 190, им., 200, 201,202, 203. 

Городня, Городиа (Гродно), городъ, 19, 20,142, 331. 

Горылица, островъ, уроч. въ Кобрин, пов., 499. 

Горьбовскій копецъ ведикій, 188. 

Грабовка, рѣчка, 151, 156, 157. 
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Грабовка, седо въ Берест, пов., 155, 150: 

Грабовская сѣножать подъ Царнхою, около г. Бе 

рестья, 243. 

Грабовъ, дѣсъ, 154, 156, 157, 158. 

Грады, уроч. въ им. Сехновичахъ, Берест, пов., 

35, 41. 

ГрешниковскШ грунтъ, 161, Грешниковщизна, 163, 

Грешниковскій грунтъ, прозваний Бе -

резовецъ, 175. 

— дворецъ, 168. 

Трсшннковское поле, 168. 

Грицевнчи, село въ Берест, пов., 36. 

Грицовъ Дубъ, островъ съ малыми островками, 

уроч. въ Кобрин, нов., 499. 

Грицовъ Лѣсъ, островъ, уроч. въ Кобрин, по?., 499. 

Громовичъ, уроч., 197. 

Грушсвецъ, островъ, урочпще подъ г. Бере

стьемъ, 439. 

Грушево, сѣножать подъ г. Берестьемъ, 368. 

Грынцевичи, село въ Берест, нов., 36. 

Грязное, урочпще подъ г. Берестьемъ, 285, 369. 

Грязное, уроч. подъ г. Берестьемъ, 363. 

Гулево, село въ Берест, воевод., 22. 

Гурца, гора—уроч., 170. 

Густятковая стѣножать на рѣкѣ Бугѣ, нодлѣ Бе 

рест, ратушн. села Козловпчъ, 348, Гусятковаі 

уроч., 388, 391. 

Гуцовская стѣножать подъ г. Берестьемъ, 441. 

Даркн, уроч. подъ г. Берестьемъ, 445. 

Дацевичовскія лавки въ г. Берестьѣ, 296, грунты, 

297, 298, 299, 309, 310. 

Дембяны, им. въ Берест, пов., 72. 

Деменнчи, Дубяны, фольварокъ пмѣнія Чарнавчичъ 

въ Берест, пов., 96. 

— им. въ Берестейск. пов., 216, 217, 

218, 220, 221. 

Деревенца, рѣчка, течетъ чер. Полѣскую вол. въ 

Берест, стар.; на ней Мокранская мельница 

(млынецъ), 4. 

Деритъ, городъ, 118. 

Дмнтровнчи, село, 202. 

Дмитровскін, грунтъ въ г. Берестьѣ,282. 

Добрынн, им. въ Берест, иов., 176,177,180, Доб-

риньскія уволоки, 183, 184, 188, 189, 194,196, 

198. 

Докудово, им. и мѣстечко въ Берест, нов., 8. 

Долгиволи, им. Луцк, іезуитовъ въ Берест, вое

вод., 564. 

Долгиинчпнскій огородъ въ г. Берестьѣ, 280. 

Долгій лѣсъ, 151, 154. 
Долгоброды, им. въ Берест, воевод., 156. 

Долгое, озеро нодъ г. Берестьемъ, принадлежа

щее Берест, церкви св. Спаса, 439. 

Долголѣсье, грунтъ, уроч., 151, 152. 

Долубово, нм. въ Дрогпчпнск. пов., 102, 122. 

Доминнкаискій мостъ въ Берестьѣ, 311. 

Довольна, нм. Луцк, іезуптовъ въ Берест, воевод.; 

564. 
Дорогнцкін повѣтъ. См. Дрогичинскій. 
Дорогостап, пм. въ Берест, воевод., 519. 
Дорошевичовскій грунтъ въ Берестьѣ, 311. 
Дремлево, село въ Берест, пов., 3G. 
Дречняъ, им. Луцк, іезуитовъ въ Берест, воевод.; 

564. 

Дрогичинъ городъ, 122. 

Дрогпчпнскій иовѣтъ на Подлясьѣ, 16, Дрогицкій 

п., 102. 

Дубы, три острова, уроч. въ Кобрпн. нов., 499. 

Дубинки, 92. 

Дубовая Смуга, болото, 214,215,218. 

Дуброва, уроч. подъ г. Берестьемъ, 459. 

Дубровна, им., 52. 
Дубъ Граненый, уроч., 151. 
ДЫДЫНЬ уроч., 547, 548. 
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Еленская церковь во пмя св.Нпколая 568,570—578.Į Елеяскій дворъ, 571. 

Жабинка, рѣчка, впадаетъ въ рѣку Мухавецъ, 498.1 Жятинье, имѣніе въ Берест, лов., 87 
Желява, рѣка, течетъ чрезъ с. Вортель въ Берест. 

пов., 74, 75, 76, 226, 229. 
Жерднна, обрубъ землп п лѣса, уроч., 152 
Жнличп, село въ Берест, воевод., 570, 571. 

Жмойдпцкая уволока въ Кобрин, пов., 499: 
Жолобковская уволока въ Кобрпн. нов., 499. 
Жомоптская (Жмудская) земля, 52, 53, 79, 100,' 

Жомоптя, 118. 

Забабино Водье, уроч., 151, островъ, 152, Заба
бины Водкп, 154, 155,156. 

Заболото, островъ, уроч. въ Кобрпн. пов., 499. 
Заболотье, село въ им. Черновѣ, въ Берест, пов., 

61,62. 

Забубно, островъ, уроч. въ Кобрпн. нов.; 499. 
Заврвнская Большая улпца въ г. Берестьѣ, 282, 

Заврннка Большая, 3SG. 
Завринка Малая, улпца въ г. Берестьѣ, 391, 460, 

464. 

Зазерово, островъ, уроч., въ Кобрпн. нов., 499. 
Зайличе, островъ, уроч. въ Кобрпн. нов., 499. 
Залѣсье, область, i l l , 145. 

— уроч., 180, 181, 190, 193, 195. 
Залѣшсш, село въ пм. Межидѣсьѣ, Берест, воевод., 

495. 

Замковый огородъ въ г. Берестьѣ, 268. 
Заиостье, уроч., 185, 187, 198. 
Заиухавсцкая улица въ г. Бсрестьѣ, 276, 365, 

368,370. 

Замухавецкое предмѣстьс г. Берестьѣ, 482. 
Замыслечи, болото, 4. 
Заяніавы, сельцо въ Берест, воевод., подлЬ рѣкп 

Мухавца, 503. 
Заповѣднякъ, боръ, 182, 190, 191. 

Зарииовскій жеребей крестьянъ Кобрпн. Спасск. 
монастыря, 494. 

За-рвомъ, рыболовня на р. Мухавцѣ, въ пм; Ле-
песахъ, 539. 

Заровы, островъ, уроч. въ Кобрин, пов., 499. 
Зарокатнца, островъ, уроч. въ Кобрин, пов., 499. 
Зарѣчье, уроч., 548.* 

Заугрннская Малая улица въ г. Берестьѣ, 388,423. 

Заугрннца, уроч. въ г. Берестьѣ, 2S5, 287. 
Захаровна, рыболовная тоня на р. Мухавцѣ въ 

Лепесовек. им., 539. 
Збпрозскій (Збпрожскій) дворецъ пли фольварокъ 

въ Берест, пов., 3, 4. 
Звпняче, им. Луцк, іезуитовъ въ Берест, воевод., 

564. 

Здавновскій жеребей крестьянъ с. Корчицъ, Коб
ринск. пов., 494. 

I Здетовецкая церковь во имя св. Никиты, 36. 
Здетовичи, село въ Берест, пов., 36, Здптовцы, 42: 

им. Здитовичп, 65, Здетовцы, 86. 
Здитовская церковь во имя св. мученика Николы, 

497, 498, 504, 520, 533, 534, Здитовская пли 
Здитовецкая, 535. 

Здптовецъ, им. въ Кобрин, пов., 533. 
Здптовцы, дворъ въ Берест, воевод., 501. 
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Здитѳвъ, им. въ Берест, воевод., 39, 40. Зозуля, фольверокъ, 112. 
Зелснево, им. Луцк, іезуитовъвъ Берест, воев., 564.. Золотарская улица въ г. Берестьѣ, 278. 
Зіолово, им., 101. Зублища, уроч., 547, 548. 
Зненинскій грунтъ подъ г. Берестьемъ, 452. Зупелная, уроч., 547. 

Иванвновскій грунтъ, названный Грѣшниковскій, Ивашковская уволока въ им. Болотковѣ, 88. 

161, Ивановщизна, 163, 170, 175. Иванюви; островъ, урочище въ Кобрин, нов., 499. 

— дворецъ, 166, Явановскій дворецъ/ Избища; урочище, 548. 

речоный ГрѣпшиЕОвскій, 168. Иловы, уроч., 216. 

— еврейскій фольварокъ въ Берест, пов;, Именинъ, им:, село, въ Берест, пов., 14, 15, 16, 

167, 168, 175. 109, П О , 126, 148, 149. 
Ивановскій домъ въг. Берестьѣ, 384, 386,397, 398. Инфляндская провинція, 118. 

Іовхимовичи; село въ Кобринск. пов., 506. Іонатасовскій каменный домъ (каменпца) въ г. 

Берестьѣ; 462. 

Кавалюсъ, седлиско, (жилище, помѣщеніе), 194. 
Кавечпнъ, им. въ Берест." воевод., 222. 
Калечили, им. въБерест. воевод, на границѣ К о 

роны и Литвы, 230—235. 
Калило, уроч., 182, 183, 184, 190, 193. 
Кальче, урочище, 547, 548. 
Каменецкая волость въ Берест, пов., 96. 

— держава, 66, 200, 202, 203. 

- — «дорога великая, гостинецъ, который. 

пдетъ съ Каменца до ПІерешева», 

202, 203, «дорога старый гостинецъ, 

который съ Новаго Двора до К а 

менца пдетъ», 214, «дорога, идучая 

съ Воли пана Илиннчовы до Камен

ца», 215, 216. 

— королевская [пуща, 204—208, 209— 

213, 214, 215, 221. 

Каменецкая церковь во имя Рождества Христова, 

569. 

— Семеновская церковь, 30, 31,85, 565, 

566. 

Камснецкій гостинецъ (больщ. дор.), 166,167, 175.' 

— костелъ, 432, 435. 

— повѣтъ, 201. 

Каяенецъ, городъ въ Берестейск. воеводствѣ, 24, 

30, 31; 32, 42, 44, 53, 55, 57, 64, 166, 175, 

«дорога великая гостинецъ, который идетъ съ 

Каменца до ШереШева», 202, 203, 204, 209, 

«дорога старый гостинецъ, который до Новаго 

Двора до Каменца пдетъ», 214, 215, 216, 221, 

430—432, 435, 566, 569. 

Камеиица, село подъ г. Берестьемъ, 348. 

Камень, имѣніе въ Берест, воев., 128, 129. 

Каплпносы, село въ Берест, пов., 89, 90, 151. 
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Капустный Бродъ, островъ, уроч. въ Кобрпн. нов., 

500. 

Качица Великая, село въ Берест, нов., 464. 

Каша, островъ, уроч. въ Кобрпн. пов., 499. 

Квасовка, (рѣка), 198. 

Квасное болото, 185, 195. 

Кнватнчи, пм. въ Кобрпн. пов.; 532. 

Кіевецкая держава, 13. 

— дорога, 185. 

Kie, два острова, уроч. въ Кобрпн. пов., 499. 

Кісвецъ, городъ, 189,228. 

Кіево-Печерскій монастырь, 748, 491. 

Клачевпца, рѣчка, 5. 

Клевецкій гостпнецъ (больш. дорога), 186. 

Кленовница, село, 106, 107, 108. 

Кленовннцкій боръ, 13. 

К.тепачи, село въ Берест, пов., 22, 568. 

Клетка, островъ съ выгономъ, уроч. въ Кобрпн. 

пов., 499. 

Клеще, два острова, уроч. въ Кобрпн. нов., 499. 

Кяоковпчи, пмѣніе въ Берест, воев., 124. 

Кнышннъ, городъ, 4. 

Кобринка, уроч., 143. 

— рѣка, 60. 

Кобрпнская архпмандрія, 549, 558, 560. 

— волость, 114. 

— дорога, «съ Берестья до Кобрпня,» 
170. 

— синагога, 529. 

— церковь во пмя св. Николая, 505, 532, 
552,553. 

— церковь во имя св. апостоловъ Петра 

и Павла, 512. 

— церковь св. Пречистой, 511,512,518, 

532, 553. 

— церковь (ср. съ Кобринскпмъ монасты

ремъ св. Спаса, съ прпдѣломъ Воскре

сения Христова, 59, 60, 492, 493, 

448—449, 492—494, 519, 521, 535, 

530. 

— окономія, 499, 526, 536. 

Кобрпнскій «гостпнецъ (больш. дорога), который 

пдетъ съ Берестья», 163, 164. 

— . дворъ, 526. 

— замокъ, 71. 

— ключъ, 527, 536. 

— костелъ, 526. 

— монастырь св. Спаса, 60, 148, 149, 

492—494, 519, lit, • 
551, 559, 560. 

Кобринское войтовство, 522. 

— опатство, 551, 560. 

— староство, 120. 

Кобрпнь, городъ въ Берест, пов., 60 ,61,119, 129 , 

— 163, мѣстечко, 170, 494, 500, 505, 506 

508, 514, 515, 518, 519, 523, 526, 527,' 

528, 529, 531, 536, 537, 538—540, 547, 

548,550, 551, 552, 553, 556, 559, 560. 

Кобылчпнская пустовская земля въ пм. Городпщѣ, 

Каменецк. нов., 201, 203. 

Кобыльнпца, пм. въ Берест, воевод., 516, Кобель-

нпца, 549. 

Кобылянская стѣна, 191. 

Ковалевщнзна, урочпще (1 моргъ земли) надъ р. 

Мухавцомъ въ пм. Здитовѣ, 534. 

Ковальскяя (Кузнецкая) улица въ г. Берестьѣ, 311, 

312, 375, 376, 449, 472, 474. 

Кодень, городъ въ Берест, воевод., 519. 

Козакъ, островъ, уроч. въ Кобрпнск. пов., 499. 

Козелъ, островъ, уроч. въ Кобрпн. нов., 499. 

КозеиковскШ грунтъ, въ Берест, пов., 161, 171, 

175. 

— дворецъ въ Берест, пов., 166, 16*8, 

Козпнковскій, 169. 

— фодьваркъ въ Берест, нов., 167, 175. 
Козенковщпзна плп Козенковскій грунтъ; 169. 
Козерады, пм., 74. 
Козины загороды, 145, 146. 

Коздовичи, село Берест, городовой ратуши, подлѣ 

г. Берестья, 307, 319, 320, 331, 332, 333, 348; 

349, 367, 382, 383, 387, 389,, 391, 399, 400. 

Козловицкая мелышца па р. Йугѣ, 331,332,348, 

388, 389. 

8 
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Козловскія тони на р. Бугѣ, 348. 

Козорпзовская уволока въ им. Болотковѣ, 88. 

Коконаузъ, замокъ на берегу Зап. Двины, • въ Лиф-

лянд. губ., 118. 

КОКОТЪ, уроч., 222, 224, 228. 

Кокошко, уроч., 186, 189. 

Колбасное, уроч., 49. 

Комарннцкій млынъ (мельница) на рѣкѣ Полвѣ, 

Берест, пов., 12. 

Конопнипа, пм. въ Берест, воевод.,- 546. 

Копцевичовскій домъ въ г. БерестьѢ, 386. 

Корницкая дорога, 166, 167, 175. 

Корввловичовскін грунтъ въ г. Берестьѣ, 278, 279. 

КорницкШ боръ, 171. 

Короватвнъ, сѣножать подлѣ г. Берестья, 270,271. 

Коровье, островъ, уроч. въ Кобрпн. пов., 499. 

Королевъ Бродъ, уроч. въ Вопнск. волости, Бе

рест, пов., 72, 73. 

Корольковнчовская сѣножать на уроч. Печкахъ, 

- въ г. Берестьѣ, 317. 

Коронная граница, 3, Корунная, 4. 

Корона Польская, Польское королевство, 65, 97,132, 

133, 142,143,144,145, 146,165, 219, 230—235, 

299, 339, 344, 347, 386, 416, 427, 429, 441. 

Корощинская граница, 181, 182, 193, 197. 

Корощинъ, уроч. илп село, 182, 194. 

Корсунь, пи. въ Берест, воевод., 544—546. 

Корчпцы, село въ Кобринск. нов., принадлежащее 

Кобрпн. мон. ев. Спаса, 493, 494. 

Корчъ Болотина, уроч., 151, 154, 156, 157. 

Коспно, пета, 4, 5. 

Коспчп, село въ Берест, воевод., П О , 112. 

Костомолоты, им. въ Берест, пов., 11. 

Котковскій домъвъ г. Каменцѣ, 43. 
Котовка, им. въ Берест, воевод., 519. 
Еошилово, седо въ Берест, воев., 110. 
БочвнскШ грунть подъ г. Берестьемъ, 460. 
Краковъ, городъ, 40, 99, 215, 216. 

Красенксіе боры и гаи, 8. 

Красенское им. въ Берест, иов., 8. 
Брасовщнзна, уроч.; 233, .235.. 

Кресна (ср. съ Крена), рѣка, на ней мельница, 178. 
Бривая улица, 36. 

Крижовая дорожка, 160, 
Кринки, королев, село въ Берест, воевод., 25. 

Кроватняа, урочище подъ г. Берестьемъ, 458, 

Кровотина, 482. 
Кроиивнпца, им. въ Волковыйск. пов., 130, 131. 
Крена, рѣка, 180, 189, 190, 191, 194, 195, 197, 

текущая чер. Берест, пов., 222, 223, 224, 225, 
226, 227, 228, 229. 

Кругель, пм., 22. 
Крусплово, им. въ Берест, пов., 153. 

Куденецкое болото, 189. 
Куликовка, уроч., 548. 
Куллннъ, им. въ Берест, воевод., 133. 

Курашево, им. въ Берестейск. пов., 102. 

Курляндія, губернія, 118. 

Куры, грунты за р. Мухавцомъ, принадлежащія 

Здптовской церкви, 520. 
Кустовячи, село въ Кобрин, нов., принадлежите 

Кобрин, мон. св. Спаса, 493. 

Кухтвнавіки, городъ, 170. 

Кучаиская церковь, 178. 

— корчма, 178. 

Кучанскія садибы, 184, 185. 

ЛИ, 

Лавы, уроч. и мостъ надърѣкою Льсною, въ Бе- | Лашевнчи, им. въБерест. воевод., 571,572, 573. 

рестейск. воевод., 208, 209, 210, 211, 214, 215, Левковщизиа, грунтъ въ г. Берестьѣ, 278. 

218, 219. Легуты, седо въ Берест, пов., 226, 228. 

ЛапчинскіМ грунтъ (два рѣза) подъ г. Берестьемъ, Ледыяскія поля поддѣ г. Каменца, 566. 

415, огородъ, 464, 465. Леневичи, седо въБерест. пов., 202, 569: 
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ЛенцовскШ огородъ въ г. Берестьѣ, 315, 316, 
360,361. 

Лепесовичн, пмѣніе (45 ув.), въ Берест, воевод., 
149, 150. 

Лепесовская церковь во имя Воздвпженія Честнаго 

Креста, 505, 538—540, 541. 

Лепесовскш монастырь во пмя Воздвиженія Чест-

наго Креста, 538—540, 541, 556, 557. 

Лепесы, им. въ Кобрин, пов., Берест, воев., 150, 

село 538—540. 541. 

Лидпмскія поля подлѣ г. Каменца, 569. 
Л И С И Ц Ы , уроч., 547, 548. 

Л П Щ П В Л И , уроч., 547, 548. 

Лисичинскій грунтъ въ г. Берестьѣ, 306, 307. 
Лпсовчичп, им. въ Берест, воевод., 106, 554. 
Литва, б. вел. кн. Лптов., 118, 144, 146, 230— 

235. 

Литовская улица въ г. Каменцѣ, 53, 64. 
— граница, 80. 

Лншаковщпзиа, пм. въ Берест, воевод., 547, 548. 
Лпщпвле, уроч., 548. 

Лоботинъ, уроч. подъ г. Берестьемъ, 363. 
Ловичъ, городъ, 508, 509. 
Догойскъ, нм., 448, 456, 460, 461. 

Лозки, уроч. въ г. Берестьѣ, 285. 

Ломазская гребля, 33. 

Ломазскіи млынъ (мельнпца), 33, 
Лоиазы, городъ въ Берест, пов., 33, 88, 89, 90s 

283, 284, 302. 

Луковская пета, 4. 
Луковское озеро, 5. 
Лукое, село, 4. 
Лукомская церковь ( Л у к о м с к і й свящ.), 315, 

316, 360, 361. 

— земля въ Берест, воевод., 536. 
Дуиевка, рѣка, 151,154. 

Луіево, уроч., 151, 154, 155, 156. 
Луцкіи гостпнецъ (больш. дорога), идущій въ г. 

Берестье, 365. 

— королев, замокъ, 563, 564. 
— ккаѳедральныи костелъ, 563, 564. 

Луцкъ, городъ, 286, 418, 563, 564. 
Лучка, мельница (млынъ) на р. Нурцѣ, въ пм. 

Калечицахъ, въ Берест, воевод., награницѣ 
Короны и Литвы, 231, 232, 234. 

Лучниковскін грунтъ въ г. Берестьѣ,-324. 
Лысая гора, 144. 
Лыщичи, пм. въ Берест, воевод., 306. 
Львовская церковь св. Николая на Краковск. пред-

мѣстьѣ, 464. 
Львовъ, городъ въ Галиціп, 253, 464. 
Льсна, рѣка, 204, 209, 210,' 214, 215, 216, 217, 

219, 220, 221. 

Лѣськово, пм. въ Берест, воевод., 149,150. 

Дѣсьи, село въ Берест, воевод., 214, Лѣськп, 220. 
Любашекъ, им. Луцк, въ Берест, воевод., 564. 
Любельскій гостпнецъ, 89. 
Любичъ, городъ (ср. съ ПЪшбичъ), 503. 
Люблинъ, городъ, 408, 412, 447. 
Любомль, городъ, 143. 
Любомское, староство, 141. 
Лютая Воля, село въ Берест, пов., 74. 
Лябаховскіе два морга землп въ Кобринѣ, на 

Остромечовской ул., 552, 553. 
Ляда, пм. въ Берест, воевод., 206. 
Лядскій, ставъ; 219. 
Лядская, сѣножать, урочпще принадлежащее къ с. 

Козловпчамъ, 388, 391. 
Ляпчннскіе два рѣза землп въ Берестьѣ, 371. 
Л Я С Е О В О , пм. въ Берест, воевод., 483, 484, 485,486* 

Дяховецкая, пята, 4. 
Ляховицкое, село, 4. 



Мазнчи, седо въ Берест, пов., 401. 
Малая Угринка, уроч. въ г. Берестьѣ, 241. 
Малеван гора, 181. 
Малевская граница, 181, 190. 
Малошевичи, королев, село въ Береет. нов., 183. 
Малошевская граница, 183. 
Малошевскіи коловоротъ (кружпна), 196. 
Манковекое поле, 168. У 
Марковская землица въ им. Городпщѣ, Каменецк. 

пов., 201. 

Марковщизна, сѣножать подъ. г. Берестьемъ, 363. 
Мартнновекая уволока въ им. Болотковѣ, 88. 
Марковичи, село въ им. Межплѣсьѣ, Берест, воевод., 

495. ! 

Матѣевичи, село въ пм. Межплѣсьѣ, Берест, пов., 
36, 495. 

Медвѣже, островъ, уроч. въ Кобрин, пов., 499. 
Межилѣсье, им. въ Берест, воеводствѣ, 495—497, 

570-

Мелентеевскіе грунты пли Мелеитеевщизна, въ 
Берест, нов., 159, 160,161, 162, 167, 170,171, 

172. 

Мелентеевскій дворецъ въ Берест, пов., 166,167. 

— фольварокъ въ Берест, пов., 167,175. 

Медеховая граница, 189. 
Мельвецкая отнога подъ г. Берестьемъ, 473. 
Мельннкъ, пм. въ Берест, воевод-, 217, 218,224. 

Мельницы, им. Луцк, іезуптовъ въ Берест, воевод., 
564. 

Мельскъ, пм., 478, 479. 
'Мешковская уволока въ пм. Болотковѣ, 88. 
Мнколннская (Николаевская) j-дпца въ г. Берестьѣ, 

281. 

Мнкулинскій переулокъ въ г. Берестьѣ, 277. 
МпкулонскіГі конецъ въ г. Берестьѣ 277, кутъ, 

423, 425. 

Мнленчпчи, городъ въ Берест, воевод., 18,19, 67, 

Мнлейчпцы, 89. 
МилейчицкШ дворъ, 19. 

Милитановскія границы, соприкасающаяся землямъ 
города Воиня, 132. 

Минковскіи дворецъ, 168. ,.-
Минскъ городъ, 121, 123, 124. 
Мпрскій замокъ, 39. 
Миръ, гор. им., 39, 220., 
Михалки, село Кіевецкой державы, 13. 
Могилка, урочпще на рѣкѣ Бугѣ, подлѣ г. Бе-

рестя, 438. 
Могилки, уроч., 163,164. 

Могилки, островъ, уроч.. въ Кобрпн. пов., 499. 
Могилы Старыя, старое кладбище близь г. Кобрина, 

за рѣкою, 505. 
Мозырскій. повѣтъ въ Берест, воевод., 542, 543; 

544. 

Мокранскіе копаные ровы, 5. 
Мокранскій млынецъ (мельница) на рѣкѣ Дере-

венцѣ, 4. 
Мокраиекія границы, 4. 

— тони, 5 
ЗІокраны, село въ Полѣской вол., Берест, старо-

ства, подлѣ Коронной границы, 3, 4, 5. 
Молошевская, стѣна, 182. 
Молошевскіе грунты, 182. 
Мордииская пустовская земля въ пм. Городпщѣ, 

въ Каменецк. пов., 201, 203. 
Морозовскій грунтъ въ г. Берестьѣ, 280. 
Мотыкалы, пм., 4S0. 
Мошенско, островъ, уроч. въ Кобрпн. нов., 499. 
Мошио, озеро, 145. 
Мудрицы, урочпще подъ г. Берестьемъ, 459. 
Мудрицкая улица въ г. Верестьѣ, 276, 315, 3G0. 
Муравецъ, уроч. подъ г. Берестьемъ, 439, 440, 441 
Мухавецъ, рѣка, 150, 165, 243, 204, 2GG, 267, 

208, 315, 360, 388, 419, 438, 457, 458, 464, 

465, 467, 475, 498, 503, 520, 521, 534, 538. 

Мытпще, уроч. надъ р. Мухавцомъ; въ им. Здитовѣ, 
534. 

Мшарина, урочище, названое Рашенскій, 221. 
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з е з : . 
На Бочки, урочище, 4. 
На Нечкахъ, уроч. подъ г. Берестьемъ, 348. 
Немирово, имѣніе, 121, 122. 
Немѣрово, городъ въ Берестейск. воеводствѣ, 101. 
Непокойчичи, им. въ Берест, пов., 104, 498. 
Несвѣжъ (Несвпжъ), 39, 210, 214, 220. 
Пескрочи, им. въ Берест, воевод., 547. 
Нестеровекій домъ въ г.Берестьѣ, 243. 
Нестеровыя Лозы, урочище, 548. 
Нечолсты, седо подъ г. Берестьемъ, 367. 
Низа, урочище, 547, 548. 
Новогородокъ Сѣверскій, гор. въ Берест, воевод., 

40. 

Новины, поле, 161. 
Новое Водчнно иди Гримячая, им. въ Берест, пов., 

94, 95. 

Повосады, им. въ Берест, воевод., 542,543. 

Новоселецкая мельница, 548. 
Новоселки, имѣніе въ Берест, воев., 112,547,548. 

Новый Дворъ, им. въ Берест, воевод., «дорога 
старый гостинецъ, который зъ Новаго Двора да 
Каменца идетъ» 214, 215, 216, 221. 

Нура пли Нурецъ, рѣка, «которая граничить Литву 
съ Короною, у во имѣнью Каличицахъ, у вое-
водствѣ Берестейскомъ лежачемъ», 230—235. 

О. 

Овады, село въ Кобрин, пов., 558, 559. . 
Огороденепъ (Окгроденецъ), городъ, 55, 57. 
Озее, болото, 185, 187. 
Окчннъ, пм. въ Берест, пов., 399. 
Олыка, пм., 39, 210, 214,220. 

Ольховый дѣсокъ, 144, 145. 
Ольшаны, им. въ Берест, воевод.,257. 
Олынево, имѣиіе въ Слонимск. пов., 82, 84. 
Ольшовый гаекъ, 162. І . 
Омелнна, уроч., 185. , ., 
ОнОФріевская церковная сѣножать подъ г. Бе

рестьемъ, 440, Онуфрісвская, 444. 
Ополье, им. въБерест. нов., 151,153,154,157,570 

Оприлавце, им. Луцк, .іезупт. въ Еерест. воев*, ,364; 

Орелъ, городъ,, 340: .• . 
Оремъ, рѣчка, 144, 145. 
Орлове, островъ, уроч. въ Кобрин, пов., 499. 
Орлове Гнѣздо, урочище въ г. Берестьѣ, 439, 440. 
Орля, рѣка, 5. 
— село въ Велик: кп. Лит., въ Берест, воевод., 

141—147. 

Орѣховская мельница (млынъ), 143, 146. 
Орѣховское озеро, 143, 144. 
Оса, село, 4. 
Осецкъ, им. въ Берест, воевод., 266. 
Осинки, уроч. подъ г. Берестьемъ, 469,465, 466. 

Осовская граница, 4. 
— пята, 4, 5. 

Ѳсовцы, село, 5. 
Островокъ, уроч. изъ дубоваго дѣса, въ седѣ Козло-

впчахъ, подлѣ г. Берестья, 320. 
Островъ (Востровъ), урочище въ с. Шпановичахъ, 

Берест, нов., 45, 46, 78. 
Островъ, уроч., 151, 198, надъ р. Льсною, 220, 221: 
Островье, сѣножать подъ Муравцемъ, подъ г. 

Берестьемъ, 438, подъМуравцомъ, 441. 
Остромечовъ, село въ Берест, пов., 94. 
Остромечская улица въ г.Кобринѣ, 552,553. 

Остромечъ, село въ Кобрпск. нов., 506. 
Оходнпкъ пли Слнвковщизна, поле, 186,187,192. 

Охожая долина, 152, 154. 
Охчннъ, село, 331. 
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X I . 
Павловск iii грунтъ въ г. Берестьѣ, 285. Л і : 

Павловское поле на устьѣ рѣки Myхавца и рѣчки 
Жабинки, 49S. 

Павловщизна, грунтъ, уроч. надъ р. Мухавцомъ, 
въ пм. Здптовѣ, 534." 

Навлучапскін огородъ подъ г. Берестьемъ, 482: 
Пальчицкія поля, подъ г. Берестьемъ/ 459. 
Пантюхи, село въ им. Здитовѣ, 535. 
Пацынне, островъ, уроч. въ Кобрин, нов., 499. 
Дарцовская держава, 132. 
Пачковнчская уволока въ Кобрин.пов., 499. 
Пашля,бродъ, 151,154. 

Пашукн, пм. въ Берест, воевод., 567—5G8. 

Паш у цк ая церковь во имя Рождества БожіейМатерн 
въ селѣ Пашукахъ, въ Берест, воевод., 567—568. 

Пашуцкія мельницы въ седѣ Пашукахъ, въ Берест] 
воевод., 567. 

ііелепельки пли Нелепольки, имѣніе въ Берест. 
нов., 35. 

Пелки, село Е Ъ Кобринск. иов., 558. 
Пельчивскіе грунты подъ г. Берестьемъ, 364. 
Перевисье, мостокъ, 5. 

— уроч., 4, Перевѣсы, 144. 
Перевѣеокъ, болото, 145. 
Переднльекъ, нмѣніе въ Берест, пов., 91. 
Переконъ, уроч., 170, 222, 224, 227, 228. 
Пересѣка, лѣсъ, 151, 153, 154, 155, 150. 
Пероги или Перосе, уроч., 547, 548. 
ПерцовскШ грунтъ въ г. Берестьѣ на Большой 
' Песоцкой улицѣ поддѣ церковнаго плаца св-
• Кузьмы и Демьяна, 81,82. 

Перешовы, уроч., 5. 
Песка, городъ, 84: 

— посадъ, предмѣстье города Берестья, 266, 
473, 474, 495. 

— предмѣстье города Кобриня, 551, 560. 
— королев, село въ Черевачицк. ключѣ, Коб
ринск. экон., 526, 527. 

Песлпцц, фольварокъ имѣнія Чернавчичъ въ Бе
рест, пов., 96. 

ІІесокъ, уроч., 146. 
Песоцкая Большая улица въ г. Берестьѣ, 81. 
ІІесоцкое болото, 146. 
Нетошинская, сѣножать нодъ г. Берестьемъ, 439, 

470. 

Петчнцкій ровъ, подлѣ г. Берестья, 270. 
Печкн, урочище въ г. Берестьѣ, 317. 
Печковско, островъ, уроч. въ Кобрин, иов., 499. 
Пещанская улица въ г. Берестьѣ, 278, 384. 
Пещатсъ, село въ Берест, пов., 194. 
Пещъ, село, 143, 144. . 
ПинскШ повѣтъ въ Берестейск. воеводствѣ, 100, 
; 547, 548. 

Г — замокъ, 560. 
— іезуитскій коллегіумъ, 559. 

Пинское староство, 550. 
І І И П С К Ъ , городъ, 263, 270, 326,327,328,329, 501. 

Плебанская улица въ г. Берестьѣ, 111. 
Нлевчинскій огородъ на Малой Вавринской ул. въ 

г. Берестьѣ, 417. 
Пложнцкій гай подъ г. Берестьемъ, 445. 
Плоская, село въ Берест, иов., 173, 386. 
Плоты, уроч., 170. 
Побійконя, урочище на границѣ Іитвы съ Короною, 

145, 146. 

ПогарсвШ кодоворотъ (окружина), 196. 
ІІогарскія уволоки, 185, 187. 
Погарекія садибы, уроч., 191, сѣдлиски, 193, 197. 
Погарцы, уроч., 180. 
ІІогорскія садибы, 177, седлиски, 190. 
ПогорсКія загумены, 178; Погарскія, '184. 
Погоры, им. въ Берест, нов., 177, Погоръ, 184. 
Подверша, уроч., 547, 548. 
Иодляшье (Подлѣсье), область, 4,16. 
Подлѣсье, село въ Берест, воевод., 133, 134. 
Подолѣсье, село въ имѣніи Буховнчахъ, въ Бе

рест, нов., 114. 
Подсиужье, уроч., 177, 190, 195, 196, 198. 

Подтереше, островъ, урочище въ Кобрин, пов., 
499. 
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Подъ-Хоминомъ, фольварокъ въБерест. лов., 58. 
Лолва, рѣка, течетъ въ'Берест, лов., на ней. Ко--

марницкая.мельница (млынъ), 12. 
Нолиховая гора, 144. 
Полчицы, лѣсъ іезуптскаго колегіума подъ г. Бе

рестьемъ, 482. 
Польша Великая, королевство, 84, Польска, 91, 103. 
Полѣсвая волость въ Берест, староствѣ, 3,. 4. 
Помпа, уроч., 535. 
Повпквы, им. въ Берест, пов., 25, 120, 121. 
Пояпвартово, островъ, уроч. въ Кобрпн. пов., 499. 
Поплавщизна, ноле въ.Кобрпн. пов., 504. 
Поповая (священпческая) уволока, 187. 
Поповичовая межа, 180. 
Потеевъ ставъ въ Каменецк. пущѣ, 205, 214, 

215, 218, 219, 221. 
— млынъ на р. Льснѣ въ Каменецк. иущѣ, 

215. 

Пошнзннъ, пм. Луцк, іезуитовъ въ Берест, воевод., 
564. . 

Пошкарадо, уроч. въ Берест, воевод., 132. 
Преперчивскій грунтъ въ г. Берестьѣ, на Муха-

вецк. ул., 370. 
Црншифостскіи дворъ, 57, 58. . 
ПришиФОстъ, село въ им. Прпшифостахъ, Берест. 

П О В . , 57:, 58. . . 
ПрпшнФОСты, пм. въ Берестей. нов., 55, 56, 57, 

58, 59, 128. 

Прпшовщнзна, уроч., 233. 
Прокоповская уволока въпм. Болотковѣ, 88. 
Пружаны, мѣстечко въ Берест, воевод., 417. 
Пруски, село въ Каменецк. вод., въ Берестейск. 

нов., 96. 

Пужпчн, село въ Берест, пов., 63, 64. 
Пруса, дворъ, пм. въ Берест, воевод., 485. 
Пушковичъ, островъ, уроч. въ Кобрин, пов., 500. 
Пушковщизна, островъ, уроч. въ Кобрпн. пов., 500 
Пьяновецъ, уроч. подъ г..Берестьемъ, 363. 
Пѣшково, островъ, уроч. въ Кобрин, пов., 499. 

OP. 

Рабіевское поле въ Берест, пов., 167. 
Рава, им. въ Кобрин, пов., 533. 
Равковская земля въ им. Городпщѣ, Каменец, пов., 

201. 

Раковнцкая корчма, 480. 
Ралкова (ср. съ Райкова), рѣчка, 5. 
Рамиско, уроч. въБерест. воевод., 132. 
РаннкѳвскШ гр. См. ИваннновскШ. 
Райкова (ср. съ Ралкова), рѣчка, 5. 
Раиковскій еврейскій фольварокъ въ Берест, пов., 

167, 175. 

Расеяская церковь во имя св. Троицы и св. пророка 
Идіи, 6, 7. 

Расна, им. въ Берест, пов., 6, 7, Рясна, 9. 
Ратенская волость, 144. 

— граница, 145. 

Ратенскін грунтъ, 144. 
Рашненка, болото, 215,219. 
РашеискШ, уроч. назыв. Мшарина, 221. 
Репеховце, уроч., 548. 
Реплинъ, им. Луцк, іезуитовъ въ Берест, воевод., 

564. 
Рига, городъ, 118. 
Рпмоновскін жеребій крестьянъ въ с.Корчицахъ 

Кобрин, пов., 493. 
Ровъ, уроч., 170. 
Рогацкін дворъ, 123. 
Рогознявская церковь во имя св. Троицы, Божеі 

Матери, Воздвнженія Честн. Креста св. Іоанна 
Крестителя и мученицы Екатерины въ селѣ 
Рогозной, Берестейск. воевод., 501—503. 
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Рогожная, седо въ Берест, воевод., 501—503. 

Рожанецъ, им. въ Берест, воевод., 534, 570. 
Рожковая Воля, седо, 202. 
Росники, им. Луцк, іезуитовъ въБерест. воевод., 
. 564. '- • ' 

Росохотка, рыболовная тоня на р. Мухавцѣ, 539. 
Росошскіе млыны (мельницы), 33. 
Рохацы, 124. 
Рудковпчи, им. въ Пинск. повѣтѣ, 100. 
Рудно, село въ Берест, пов., 72, 73. 
Рупнево, им. въ Берест, воевод., 563. 
Русецъ, им. въ Берест, воевод., 504. 
Русилово, им. въ Берест, пов., 154. 

•Русь, область, 16, 501. 
Рухово, островъ, уроч. въ Кобрин, пов., 499. 
Рыбацкая улица, въ г. Берестьѣ за р. Мухавцемъ; 

268, 419. 

Рыкане, им. Луцк, іезуитовъ въ Берест, воевод.; 
564. 

Рыльскіе огороды за г. Берестьемъ, 348, 391. 
Рѣчнца, село въ Берест, воевод., 220,221, 534. 

Рѣчпцкіе грунты, называемые Межиогороды, 159. 
Рѣчнцкій гостинецъ, 460. 

— ключъ въ Берест, воевод., 136. 
— фольварокъ, 137. 

Рѣчицы, им. въ Берест, воевод., 171, 570,571. 

С . 

Савчанка, островъ, уроч. въ Кобрин, пов., 499. 
Садово, им. Луцк, іезуитовъ въ Берест, воевод., 

564. 

Сажавки, урочище на р. Кобринкѣ, въ г. Коб-
ринѣ, 60. 

Саковсвій домъ на за-Мухавцѣ, въ г. Берестьѣ, 267. 
Саксонія, королевство, 260. 
Садовская землица въ им. Городищѣ, Каменецк. 

пов., 201, Саловщнзна, 203. 
Сальцовскій домъ за Мухавцемъ въ г. Берестьѣ, 

266. 

Саловъ-Грудъ, лѣсъ въ им. Городпщѣ, въ Берест. 
" пов., 200, 201, 202, 203, • 

Светпчн, им. въ Берест, пов., 32. 
Свиная улпца въ г. Берестьѣ, 278. 
Сввнья, островъ, уроч. въ Кобрпн. пов., 499. 
Сеченевскій плп Сецехниковекш грунтъ за р. 

Мухавцомъ, подлѣ г. Берестья, 243. 
Седехово, село въ Берест, воевод., 172. 
Семеновская улица въ г. Каменцѣ (на ней стояла 

"Семеновская церковь. См. стр. 30,31, 42,43, 44). 

Сенятичи, уроч.; 547, 548. 
СехновнцкШ дворъ, 35, 36. 
Сехновичи, село и имѣпіе въ Берест, пов., 35, 36, 

37, 41. 

Спкутпнскіп моргъ земли въ им. Лепесахъ, Коб
рин, нов., 539. 

Спнячиха, островъ, уроч. въ Кобрин, пов., 499. 
Ситочи, село въ им. Межилѣсьѣ, Берест, воевод., 

495. 

Снщины, село въ Берест, пов., 173. 
Скаковская дорога, 330. 
Скибка, уроч., 179. 
Скнбчина, межа, 184, 186. 
Скокове, пм. въ Берест, нов.,. 68. 
Скорбнчп, село въБерест. пов., 173. 

Скубяевъ, урочище подъ г. Берестьемъ, 459. . 
Славатичн, пм. въ Берест, воевод., 412. • : 
Сливннщпзиа, уроч., 180. 
Слпковшдша, дворъ, 192. 

Словатнцкая церковь во имя Покрова ІІресв. 
Богородицы, 243. 

Слонпмскій повѣтъ, 82. 
СйОдьевъ, им. Луцк, іезунтовъ въ Берест, воевод., 

564. 

Сокале, пм. Луцк, іезуптовъ въ Берест, воевод., 
564, . 

Сояовнчн, село подъ г. Берестьемъ, 331. 
Соска, острова, уроч. въ Кобрпн. пов., 499. 
Сосиова, урочище, 127. 
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Сосновата, островъ, уроч. въ Кобрин, пов., 499. 
Ставъ, им. въ Берест, воевод., 419, 422. 
Старая Воля, село въ Берест, пов., 91, имѣніе, 

130. , . 
Стебная, уроч., 547, 548. 
Степанки, село въ Берест, пов., 36. . ' 
Стольпы, село въВпчпцк. ключѣ, 526, 527. 
Стрія, седо, въ Кобринской волости, 114. 

Ступнчово, ил. въ Берест, нов., 64.. . -
Суднловвчи, седо въ им. Межплѣсьѣ, ;Берест. вое

вод., 495. .;-.-.Г''і. W-:.?::..v;4 
Субрань, островъ, уроч. въ Кобрин, .пои,, ,499. • 
Сухая Воля, село въ Берест, воевод., 132. t 

Сухомеевскій плацъ : въ .г.; Берестьѣ,; 278. 
Сычи, село въРѣчицк. ключѣ, 136, 137. ..r 

Тайкуры, им., 478, 479. 
Тарновы пли Терновый Лугъ, подъ г. Берестьемъ, 

439 440. 
Тарновъ, городъ, 343: 
Тарчннскій ключъ въ Луцк, пов., 564. 
Тевелево, островъ, уроч. въ Кобрин, пов., 499. 
Тевели, пм. Берест, воевод., 515. 
Тельиово, им., 116. 
Темернща, два острова, уроч. въ Кобрпн. нов., 

499. 
Темоны, село на Залѣсьѣ, 111. 
Телятицкая церковь, 134, 135. ' 
Телятичи, пм. въ Берест, воевод., 103, 135. 
Тересиоль, городъ, 472, 477, 534. 
Тизава, уроч., 548. 
Тимоиевая, Андреевая сѣножать, на р. Бугѣ, подъ 

г. Берестьемъ, 458. 
Тиневское, болото, Пб. 
Токары, имѣніе, село, 124, 125. 

Толстый Грудъ, зарощеный лѣсъ въ пм. Красен-
скомъ, Берест, нов., 8. 

ТополевскШ грунтъ, 161. 
Торунь, городъ; (нѣм. Thorn) 263, 325, 438, 439. 
Тришпнскій гостпнецъ (больш. дор.), 164. 
Трпшпнъ, пмѣніе въ Берест, воеводствѣ, 110,112; 

«дорога пдетъ зъ Берестья до Тришпна», 163, 
172. 

Трощннское имѣніе, 44. 
ТудйЧИ, пм. Берест, воевод., 149, 150. 
ТыхчинскШ грунтъ въ г. Берестьѣ, 272. 
Тычинская лавка въ г. Берестьѣ, 285. 
ТычинскШ огородъ, въ г. Берестьѣ наЗаугринкѣ, 

285. 

Тычинское поле, подъ г. Берестьемъ, 285. 
Тютчапли Тютчино, уроч., 4. 
Тюхиничн, село въ Берестей. пов., 92, 159, подъ 

г. Берестьемъ, 464. 

Уганское, поле нодъ г. Берестемъ, 459. 
Угрииецкая улица въ г. Берсстьѣ, 436: 
Угрпіка улица въ г.Берестьѣ, 165,285,Малая, 417. 
Ужикн, село въ Берест, нов., 95. 
Унче, дѣсъ, 146. 
Устческія граішци, соприкасающіяся зсмлямъ го

рода Воиня, 132. 

Устье, фундушовое поле Здптовской церкви, поддѣ 
ноля Павловскаго, поддѣ рѣки Мухавца и рѣчки 
Жабинки, 498. 

Ушянскій грунтъ въ г. Берестьѣ, на улицѣ Малой 
Заугрпнкѣ, 423, 424, 425, 426; 427. 

Ушовата, островъ; уроч. въ Кобринск. пов.; 499. 

9 
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ф. 

Файбишовекш грунтъ, надъ р. Мухавцемъ, 535. • ! Филиповичовская сѣножать подъ г. Берестьемъ, 
ФальбевѳвскШ церковный грунтъ въ Микудинск. 

кутѣ въ г. Береетьѣ, 423, 425, 426,427. 

285. 

Фпрсовскій огородъ, подъ г. Берестьемъ, 464. 

2 С . 

Хабихн, сѣножать въ Берест, пов., 166, 170,175. 

Хабовицкая церковь, 498—500. 

Хабовпцкое войтовство, 499. 
Ханки, село въ Берест, пов., 36. 
ХадевпчовскШ плацъ въ г. Берестьѣ, 312. 
Хвойно, островъ, уроч. въ Кобрпн. пов., 499. 
Хвлщнна, островъ, уроч. въ. Кобрин, пов., 499. 
Хедмская земля, 529. ' 
Хмѣлевскій огородъ подъ г. Берестьемъ, 465, 466. 

Хмѣлево, им. въ Берест, пов., 97. 
Хмѣлинъ, грунтъ, уроч. въ Берест, воевод., 132. 
Ходышщн, им. въ Берест.' воевод., 547, 548. 
Ходячовскіи кдючъ въ Луцк. П О В . , 564. 
Хоиичп, седо въ Берест, повѣтѣ, 127,128. 
Хомичичн, село въ Берест, пов., 58. 
Хотимъ, пм. Луцк, іезуптовъ въ Берест, воевод., 

564. 

Царпха, уроч. подъ г. Берестьемъ, 243. 

і л ; . 

Цыганъ уроч., 179. 

Чарнавчицы, 511. 
Чарнавчнчи, им. въ Берест, воевод., поддѣ Бѣ-

ловѣжск. пущп, 96, 210, 472. 
Челешово, болото, 151. 
Чемери, 31, 205. 
Чеяерне, пм. Луцк, іезуптовъ въ Берест, воевод., 

564. 

Чемернпкп, им. въ Берест, воевод., 266, 267, 
39G. 

Ченелн, село въ Берест, воевод., 24. 
Черевачпцкій кдючъ въ Кобринск. экономіи, 526. 

527. 

Чернавчнцы, им. въ Берест, воевод., 214. 
Чериево, иаѣніс въ. Берест, пов., 62. 
Черневская дорога, идущая «зъ Берестья до Чср-

невъ», 167, 170, 171. 

Чернсцъ, урочище, 145. 
Черни, село въ Берест, пов., 1G0, 162, 170, 171, 

173. 

Черничинъ или Бохаль, им. въ Берест, воевод., 555, 
Чернпчпны, ноле, 101, грунтъ, 170. 
Чернище, уроч., 548. 
Чернявичный огородъ, иодъ г. Берестьемъ, 405, 

406. 

Чертежъ, островъ, уроч. въ Кобрип. пов.; 499. 
Чехарово, грунтъ надъ р. Мухавцомъ, 150. 
Чмелеватикъ, островъ, уроч. въ Кобрин, пов., 499. 
Чолкн, им. Луцк, ісзуитовъ въ Берест, воевод.,564. 
Чоповпчц, им. въ Кобринск- пов., 491, 492. 
Чоповнчская церковь предположенная къ построй-

кЬ, 491. 

Чуцевичи, пм. въ Берест, воевод., 150. 
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I I I . 

Шалили, село Каменецкой державы, 66. 
Шаневскін грунтъ, 161, 175. 

— дворецъ, 166, 168, 169, 170. 
— фольварокъ, 167, 175. 

Шаневское, поде въ Берест, пов., 167. 
ІІІатскъ или Шацкъ, село въ Коронѣ Польской, 

142—147. 
ШЧбринъ, пм. Луцк, іезуитовъ въ Берест, воевод., 

115, 117, 564. 
Шерешево, им., 24, «дорога великая, гостинецъ, 
который пдетъ съ Каменца до Шерешева» 202,203 

Шерешевская держава, 25. 
Шидлово, им., 39, 220. 
Шліонская земля, (Силезія), 327. 
Шлюбпчъ, гор., 501, (ср. съ Любпчъ), 503. 
Шостаковскій грунтъ въ г. Берестьѣ, 272, ого

родъ, 280, Шостакозщизна, 386. 
Шпаиовпчп, ии.-седо Владимір. и Берест, влады

ки Ѳеодосія, въ Б̂ерест, пов., 45, 46,78, Шпа-
новскіе грунты села владычняго, 163, 166 173. 

I I Į . 

Щебринь, имѣніе въ Берест, воев., 111. 
Щука, уроч., 195. 

Щурьяповская земля въ им. Городищѣ, въ Ка
менецк. пов., 201. 

ST. 

Яблоново, село Каменецк. державы, въ Берест. 
нов., 200, 201, 202, 203. 

Яблонье, им., 152. 
Яголки, уроч., 548. 
Ямища, островъ, уроч. въ Кобрин, пов., 499. 
Ямка, островъ, уроч. въ Кобрин, пов., 499. 
Ямна, село въ Берест, пов., 173. 

Янковскіе фольварки, 171. 
Яяковщизна, уроч., 157. 
Яново, городъ въ Берест, воевод., 19, 20, 21, им:, 

95, 106, 107. 

Явушевпча, им. въ Берест, воевод., 563. 
Ясень, оступъ въ Бѣловѣжск. пупгѣ, 24. 
Яцковнчн, седо подъ г. Берестьемъ, 320. 

Ѳ . 

Ѳедьковнчи, село поддѣ р. Мухавца, въ Берест, 
воевод., 503. 

Ѳедьковый плотъ, 186. 



*3 
У К А З А Т Е Л Ь 

П Р Е Д М Е Т О В Ъ . 

Алькеръ, боковая комната пристройки, (нѣм. Erker) Аптека въ г. Берестьѣ, съ реестромъ разныхъ 
антекарскихъ аппаратовъ, 317, 318. 

Аренда, П . 
512. 

Акаѳистъ, церковн. моленіе, 518. 
Апостолъ друку Скорпнпна, 243, «апостолъ въ Архіепііскопъ Гнѣзнескій, 462. 

десть съ пуклями» въ ц. Кобр. мон. св. Спаса, 493. į 

Базиліане Берестейскіе, 450, 451, 452,460, 465,} 

466, 496,—Іепесовскіе, 538—540, 541,—Анто- j 
польскіе, 544—546,—Кобрин., 547, 559, 560. 

Баня, принадлежащая Каменецк. Семеновской цер
кви, 565. 

Берсстейскіе старосты, 3,4. j 
Библія, 243. 
Бойтлин мелкая монета, ихъ обязаны давать кре

стьяне Кобрин. Спаек, монастырю, 494. 
Борти,бортное дерево, ульи, 147, знаки бортные 

сосна бортная, 143. 

Бояре, 158, замковые, путные, панцерные, 169. 
Боярщизна, боярская поземельная собственность; 

168. 
Братство, Берестейское православное, 446. 

— Кобринское св. Николая, 552, 553. 
— Львовское Николаевское, при церкви св. 

Николая, 464. 
Бригпдки, Берест. Католич. монахини, 473,495. 
Броня, панцырь, 163. 
Броваръ, пивоварня, 189. 
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В . 

Вага (вѣсы), Пинская, 270. 
Визерунокъ Бѣдьскій, 283. 
Владыка, 163, 173, 281, Луцк, и Берестей., 348, 

Владимір. вл., 362. 
Воздухн (богослужебная утварь въ ц. Кобрин, мон. 

св. Спаса) «оправление» (т.е. обдѣланные, обши
тые), 492. 

Войско, Московское подъ г. Берестьемъ, 451. 

Вилькеръ, цеховой уставъ, 240, 249, 255, 295> 
300, 301, 304, 362, 378, 379, Виленскій, 401, 
428, велькеръ, 443. 

Врата царскіе, церковный врата, 493. 
Врешень, мѣсяцъ Сентябрь, 165. 
Вѣра, католическая и «геретпцкая» (православная), 

408. 

Гайный судъ, Берестейскій, 168, 169. 
Годинникъ Коипасъ, Костеной, солнечные часы, 60. 
Головщизна, плата за убитаго человѣка, 157. 
Гонъ, единица мѣры разстоянія, «отъѣхавшп го-

новъ съ четвери», 144. 
Гоны бобровые на рѣкѣ Крснѣ, между имѣніями | 

Воскриничами и Горбовымъ, въ Берест, повѣтѣ, 
225. 

Господарство, цѣлое имущество и все право извѣст-
наго имѣнія, «съ цѣлымъ господарствомъ», 495. 

Граница, стародавняя, 143, 144, старовѣчная, 156. 
Гребля, обязанность крестьянъ села Кустовичи, 

сыпать греблю для Кобрпн. мон. св. Спаса, 493: 
Гривна (единица большой серебреной монеты,* 

въ настоящемъ случаѣ прпмѣненная къ укра-
шенію серебромъ пконъ въ ц. Кобрин, мон. св. 
Спаса), «при немъ (образѣ) гривна серебра, — 
малая и великая витая,— плоская не великая;— 
малый витый, гривенка серебрная витая», 493. 

Давность земская, 161, «давностью осѣсти», 162 
167, 168. 

Данина, дарованіе, даръ, 10G. 
Дань, медовая, 4,5, дань деньгами, «дань медовая» 

Кобрпн. Спаек, монастырю, 494. 
Денсусъ, три иконы, ставимыя вмѣстѣ, изображаю-

Бѣдовѣж. пущу, 96, 141, сосны бортные, 143, 
146, 189, 439. 

Десятина, съ фольварковъ Берестейскаго. староства 
Берест, католическому епископу, 77. 

Дискосъ, (въ ц. Кобрин, мон. св. Спаса), «серебре
ный», 492. 

щія Спасителя, Богоматерь и Іоанна Предтечу, Доминикане, Берестейскіе, 449. 
- 493. 

Деньги, Московская, 371, 415, деньги Московская, 
нанизанныя на шнуркѣ—30 штукъ; 447. 

Дерево, бортное, 56, входы къ дереву бортному въ 

Друкъ, печатаніе, тппографія, 243. 
Дымъ, крестьян, домъ, хата, отправление повин

ностей съ дыма, 493, 494. 



E . 

Евангелія (евангеліе), напрестольное; евангеліе 
вчнтельское (учительное), 243, церковное рус
ское евангеліе Берестейск. Преображенской цер
кви. Берест, мѣщ. Онуфрій вписалъ фундушовую 
запись этой церкви, 439, евангеліе въ ц. Кобрин, 
монастыря св. Спаса, «оправленое въ серебро, [ 

позодотистое», 492, «евангеліе, въ серебро оправ
леное, учительское, въ десть», 493. 

Експедпція, Татарская и Московская, 313. 

Еппскопія, Владпмір. п Берестейская, 518. 

Епископы Берест, и Владпмірскій, 416; 417, 424, 
502. 

Жеребьи земли, участки, 153, жеребьи крестьянъ 

Кобрпн. Спасск. монастыря, 493, 494. 

Жиды-землевладѣльцы, 169, 290, 291, 292, Бере-
стейскіе, 461—463, 465—474, Тереспольскіе, 
475—477. 

3 . 

Зарука, деньги которыя вносили тяжущіяся сто
роны, 158. 

Запусты, Фплпповые (заговпны), 264. 
Застава, (отдача подъзалогъ)—крестьянъ, 14, 17. 
Застѣненье, огранпченіе землп, 160, 174. 
Звоиица, колокольня, 493. 
Звонки (колокола, церк. Кобрин, мон. св. Спаса), 

«звоиковъ всѣхъ пять, на звоннцѣчотырп, а на 
церкви оденъ», 493. 

Звѣзда (звѣзднцка въ ц. Кобрпн. мои. св. Спаса), 
«серебреная)», 492. 

Зельная Марія, Успеніе Пресв. Богородицы, празд-

нпкъ 15-го Авг., 388. 

Земская служба, государственная обязанность 

землевладѣльцевъ въ отлпчіе отъ повинностей 

горожанъ-мѣщанъ, 170. 

Земство, з е м я н с к а я собственность, въ от.тачіе 

отъ м ѣ щ а н е к о й , 159, 169, 199, 230. 

Знаки бортные, 143, «знаки граничные крижи» 

(кресты), 144, знакп старые, «знакъ бортный» 

на оспновомъ палѣ, воткнутомъ въ копцѣ, 145. 

Золото, въмонетѣ, 517. 

Икона, чудотворная іКпровпцкой Божіей Матери, Инвентарь, опись нмѣнія Корсуни въ Берест; 

495, 497. воевод., 545. 



ьс. 

Кагалъ, Берест, евреевъ, 472, 474, 478, Кобрин, 
527, 529, 530, 531, 536, 537, Луцкій, Любель-
скій, Владимір., Ковельскій, Яновскій, Заблу-
довскій, Торчинскій, Однцкій и Локацкін, 564. 

Кадило, «а кадплъ двѣ мосяжновыхъ» мѣдныхъ, 
493. 

Кадукъ, юридическое, такъ называемое вымо
рочное право, 168. 

Календарь, новый Римскій, 87, старый, 264,388. 

Камень, единица древней мѣры, «камень Пинское 
ваги, каждый камень важптъ по фунтовъ трид
цати и шести», 270, камень—какъ драгоцѣн. 
украшеніе на образахъ, 493. 

Капотулъ Берестейской Троицкой церкви, 279,— 

Берест, каѳедральной церкви св. Николая, 296, 
321, 322, 338, 339, 362, 379, 381, 416—418, 

424, 518. 

Каптура (судъ во время междуцарствія), Бере-
стейская, 461, 462. 

Квиты поборовые и военные, 167. 
Келнхъ (чаша въ ц. Кобрин, монастыря св. Спаса), 

«серебреный», 492. 
Кнрмашъ, ярмарка, (нѣм. Kirchmesse) 533. 
Кіотъ, рамка для вставки иконы, 493. 
Клпросъ, мѣсто въ церкви для пѣвчпхъ, 493. 
Книжка, польскія (изъ частной библиотеки), 243. 
Кожа Соболеваа, цеховой знакъ, скорняж. цеха,250. 
Колдовство, 511. 
Колегіуиъ, іезуптскій Берестейскій, 482. į 
Колокольчикъ при банѣ (купо.тѣ) Каменецкой Се- j 

Кольца, серебреныя, 316. 
Коммнсія королевская, учрежденіе для рѣшенія 

спорныхъ дѣлъ, 148, 159, 161, 170, 171, 200, 
201,206, 290,217, 220. 

Комяга, судно, 50. 
Копа, копный, древній общинный крестьянскій 

судъ, 35, 36, 37, 38, 41, купа, 70, 92, 93, 146. 
Копецъ, пограничный насыпной знакъ «копецъ; 

знакъ старый, на иемъ дубокъ выросъ», 144, 
«старый, велнкій, лозою п вербою обросъ», 145; 
«роскопанье копцовъ», 154, копцы «усыпаны», 
157, «концами обвести», 160, «зопсованый ирос-
копаный», 162, 163, 173, 202, 203, «копцевъ 
12 усыпаныхъ», 214, 215,219,221. 

Коразія лазуровая, кафтанъ, 263. 
Коралы, 371, 415, двадцать семь коралловъ съ 

двумя серебреными крестиками на образѣ Бого
родицы въ Берест, церкви св. Спмеона Столпника 
447. 

Котлы, два мѣдяные старые, одинъ великій— 
ппвный , а др. меньшій, вѣсятъ камней С-ть 
безъ четверти (207 фун.), 270. 

Крестики (крпжпкп), серебреные, 316. 
Крестъ на Кузьмо-Демьянскомъ церковномъ плацу 

въ г. Берестьѣ, 462, Кобрин, монастыря св. Спа
са, «сребреный, позлотистый», 492. 

Крпжп (кресты), пограничные знаки на деревьяхъ; 
144, 145, 146, 157, крпжъ на горкахъ, 171, 
крижемъ лежаніе въ церкви, какъ публичное • 
наказаніе, 532. 

меновской церкви, 565. Кубки, 35, серебреные, 286, 369, 415. 

Лазня, баня, сторожевая будка, 47. 

Ланъ, единица поземельн. мѣры, 168, лавы фран
цузской («франковской») мѣры, 173, 174. 

Лястъ увязчій, 3, 4, коммиссійный, 142. 
ЛОХКН серебреныя, 35, 274, 286, 369. 

Лукъ, стрѣльное орудіе, разстояніе «могло быть зъ 
четверо стрѣлянья,» зъ осьмеро стрѣлепья зъ 
луку», 143. 

Лыхица въ ц. Кобрин, мои. св. Спаса, «сребре-
иая», 492. 
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JVC. 

Маргарптъ, книга, 243. 
Медъ, «кадка меду, записанная на Кіево-Печер-

скій монастырь», 491. 
Мельница на рѣкѣ Желявѣ, въ королев, селѣ 

Вортодѣ, Берест, пов., 72—76, въ Берестейск. 
ратушномъ селѣ Козловичахъ, 383, на р. Бугѣ, j 
388, на р. Мухавцѣ, 539,—Пашуцкія, 567. 

Минеи, (церк. книги въ ц. Кобрин, мон. св. Спаса), 
«на всѣ дванадцать мѣсяцей новоприбавлены», 
493. 

Митрополитъ, Кіевскій, 445. 
Митрополія всей Руси, 518. 
Молптвенникъ, 243. 
Мыто, старое, 19, и новое 20, 21, мыто старое 

Берестейское, 50,—новоподвышоное, 51, 52, 54, 
79, 80, мыго за провозъ соли въ г. Любомль, 
143. 

МѢДЬ, 243, 286, 369. 
Мѣра «франконска&.> 81, 160, 164, 173, 174. 

Набѣгъ Московскій, сожясеніе г. Берестья и замка, 
354. 

Наказаніе за колдовство, 511. 
Неводъ, сѣть, 25. 

Образа Кобрин, монастыря св. Спаса, (перечислено 
множество образовъ съ ихъ древними украше-

ями). 493. 
Олово, разнаго рода оловяная посуда, 243, 274, 

280, одовяные! аппараты въ г. Берестьѣ, 317, 
318. 

Олтарь, алтарь,' 493. 

Ораръ (орарій, церков. одежда въ ц. Кобрин, мон. 

св. Спаса), «здотоглавовый, ораръ тканый, золо
тый», 492. 

Остѣпенье грунтовъ, т. е. обведеніе земли стѣвгою, 
границею, 159,174. 

Овтоихъ, церковн. книга ц. Кобрин, мон. св. Спаса), 
«октоихъ для первого и "пятого гласу, въ пуль 
дести», 493. 

Ощепъ, копье, 163. 

П . 
Пали, сваи, 25, 26. 
Палица, (церковн. одежда въ ц. Кобрин, мон. св. 

Спаса), «полуатдасовая и съхрестомъ», 492. 
Паникадило (или люстра въ ц. Кобрин, мон. св. 

Спаса), «мосяжовое о девяти свѣчникахъ», 493. 
Паиеръ, бумага, 167, 175. 
Паргаишъ, 154, 166, 175, 201. 

Парука, порука, поручительство, 42. 
Перстень, съ жабинцомъ, золотой, 35. 
ІІетрахелн (епитрахили ц. Кобрин, мон. св. Спаса), 

«петрахидовъ три», 492. 
Печать, серебряная, 60, господарская, 141; завѣ-

снста, 154, меньшая вел. кн. Лит., 105. 
Письмо, вскрытіе чужихъ писемъ, 408, 412, 413. 

10 
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Повинности, городскія (мѣстскія), 159, военная съ 
город, грунтовъ, 161, 170. 

Повнсьмя, «прядпва шесть повпсемъ» обязаны да
вать крестьяне Кобрин. Спасскому монастырю 
494. 

Повѣтріе моровое, 389. 
Подвода, подводная повинность, 493. 
Пожаръ въ городѣ Воинѣ, истребившій ограничи

тельные документы этого города, 132. 
Поппсъ, оппсаніе, опись, 492—494. 
Понъ, священнпкх, Каменецкій, 85, «на попа есть 

вольный моргъ одинъ, прутовъ полчотырнад-
цатн», 178, «а попова рѣза съ краю», 184, попы 
церковные, 439. 

Порушнн (поручи, ц. Кобрин, мон. св. Спаса), «два, 
одинъ шолковый, a другій простый, тканый», 493. 

Поясъ, серебреный, 43, серебреный, позодоченый, 
275, 286, 316, 369, 371,415,426. 1 

Право магдебургское и земское, 160, 161, 162, 
174, 175, 248, 249, 270, 276, 279, 285, 293, 
294, 305, 337, 361, 383, 417, 439, 452, 460. 

Празднпкъ Рускій, 319. 
Прпвплегіи, городу Берестью, 160, 173, 174, 

скорняж. цеху, 250. 
Прпкоморокъ (таможенное отдѣленіе) Яновскій, 20. 
Пролога (церковн. книги въ ц. Кобрпн. мон. св. 

Спаса), «два прологи на весь годъ», 493. 
Прядвво, пряжа, «прядива шесть повисемъ обя

заны давать крестьяне Кобрпн. Спасскому мона
стырю, 494. 

Псалтырь друку (пзданія) Скорпнпна, 243. 
Пура, Литовско - Латышская мѣра, равняющая 

русской четверти, 300. 
Пчелы, 96, 146. 
Пчола, старопечатная кнпга, 243. 
Пята, пета, исходная точка, откуда начинается пз-

мѣреніе, 4, 144, 151, 156, 157. 

Работа серебреная, 269. 
Рада, старая польская въ Берест, ратушѣ, 47. 
Ратуша, Берестейская, сборъ денегъ на ея построй

ку, 383. 
Ревнзія въ вел. кн. Лит. въ 1557 г., «для доста-

точнаго постановенья кгрунтовъ королевскихъ», 
165, 174. 

Реестръ-инвентарь имѣнія Пришифостъ, 56, 57, 
58, реестръ Нарушевичовой, 164, реестръ реви
зорски!, 145, 159, 160, 165,166,168,172, 173, 
174, реестръ мѣрницкін Симона Вронявскаго, 
177, реестръ имущества Кобрпн. мон. св. Спаса, i 
494. 

Релпгія греч., 239, греч. и рим., 245, 247, 248, 
249, греч., 273, 275, греч. и рим., 277, 280, 

293, 321, 338, римская, 354, катол. и греч. 
уніат., 355—359, греч. и рпм., 361, 362,'363, 
372, 373, греч., 374, греч. и рим:, 378, 376, 3S2, 
384, 380, 402—403. 

Ризы (церковн. одежда въ ц. Кобрпн. мон. св. 
Спаса), «адамашковые u зъ злотогловомъ; ризы 
другіе отласовые и зъ оксамптомъ и зъ каре-
фомъ золотымъ,» рпзъ трое иодлѣшпихъ (худ-
піпхъ) 492. 

Рогатина орудіе, уиотрсб. на охотѣ и войнѣ, 164. 
Рубль, древняя Литовско-русская монета, 147. 
Ручница, ружье, 163, 164. 
Рыболовство, право на рыболовство Лепесовск. 

монастыря въ р. Мухавцѣ, 538, 539. 



о . 
Сагайдакъ, ружье, 163. 
Саксонское зерцало иди Образъ (Spectrum 

Saxonicum), магдебургское право, 259, 260, 
297, 344, 346, 422. 

Сакъ, мѣрка, «два сакп меду виненъ Иванъ кр. 
Сеньковичъ давать» на Кобрпн. мон. св. Спаса, 
493, «меду оспмь саковъ», «два сакп хмѣлю»,— 
давать тому же монастырю, 494. 

Свпнецъ, 286, 369. 
Священство, дарованіе права на священство при 

Кобрпн. церквп св. Пречистой, 518. 
Сеймъ, вадьный, 141, 146, 147, Варшавскій, 1592 

г., 149, Краковскій коронацыйный въ 1588 г., 
Варшавскін, 149,213, Краковскій, 259, Верестей., 
308. 

Свято русское (русскій праздникъ), 36. 
Серебщнзна, дань, 167. 
Синагога Берестейская,477. 
Скарбъ (казна п мущество Кобринскаго монастыря 

св. Спаса, 592, 494. 
Служба земская, 166, 170, Божія, 362. 
Соль, взпманіе мыта за провозъ содп въ г. Лю

бомль, 143. 

Соломяипкъ, мѣра, посуда, «ячменю молоченого 
два соломянпкп», 493. 

Сорокоустъ, сороко - обѣденная церковная служба 
за упокой, 460. 

Сосна бортная, 143. 
Стихарь, (церковн. одежда въ ц. Кобрнн. мон. св. 

Спаса), «стихаровъ три; стихаровъ діаконскихъ 

два—оденъ безъ шолку, подкладка спняя и зъ 

златогдавомъ, другій бѣлый, простый, подкладка 

чермная», 492. 
Свѣчнпкп (подсвѣчнпкп, въ ц. Кобрпн. мон. св. 

Спаса), «чотыре свѣчникп деревянныхъ, позоло-

тистыхъ», 493. 
Служба тяглая, 494. 

Служебнпкъ, церков. кнпга въ ц. Кобрпн. мон. св. 

Спаса, «служебникъ въ пулъ-десть», 493. 
Сосудъ, (посуда въ ц. Кобрпн. мон. св. Спаса), 

«сосудъ крунтофаловый», 493. 
Статутъ, новый (Лптовскій); 40. 
Стая, единица мѣры разстоянія, «надвопстап, ку 

Орѣхову (селу) идучп», 144. 
Столпъ, мурованый, 171. 
Столъ судовый, присутственное мѣсто въ судѣ, 155. 
Стрѣлянье, разстояніе, «могло быть съ четверо 

стрѣлянья» (изълука, ср. с ъ Л у к ъ ) , 413. 
Стѣна, граница землп, 146, 147, 160, 165, 171, 

стѣны ревпзорскія, заложенье стѣны, 162, 170, 
I 171, 172, стѣны починить, 173. 
Сукно глоговское, изъ г. Гдоговы (Glogow) 325, 
Сѣвень, лукошко для сѣмянъ «ярицы двасѣвень» 

493. 

Т . 
Тддары, монета, 517,—битый, 545, 565, 569. 
Толоки, томочп, «толоки вольные за хлѣбомъ мо-

настнрскнмъ» (обязаны исправлять крестьяне се

ла Брилева на Кобрин, монастырь св. Спаса), 493 
Тонн, рыболоиимя мѣста, 25, 26, на р .Крснѣ, въ 

Берест, нов., 222, 229,264,три церковный тоньки 

и тонн на р. Бугѣ, 438, 439, 440, на Мухавцѣ, ! 

539,557. 

Требнпкъ Острозскій, 243, въ ц. Кобрпн. мон. св. 

Спаса, «требнпкъ въ десть, зъ пуклями», 493. 
Тріоди, въ ц. Кобрнн. мои. св. Спаса, «двѣ тріодіі 

въ десть, постная (постная), а другая цвѣтная», 

вероятно Краковск. изд. 1491 г., 493. 
Т Ы И Ф Ъ , монета, 545, 565: 



Улей, 96. 
Уставъ («устава»), ревизорски, 3, уставъ мытный, 

21, (церковн. книга порядокъ богослуженія въ 

церк. Кобрин, мон. св. Спаса), «уставъ у полъ-
дести», 493. 

Фаландышъ, зеленый, сукно, (нѣм. fern HollHndisch) 
263. 

Фрнмаркъ, торгъ, (нѣм. Friih-Markt), 172; 

Хиѣль, (какъ предметъ торговли), 89, 90. 
Холстъ, коленскій, вѣр. изъ г. Колина въ Чехіи, 

263. 

Храиъ, церковь, 498. 
Хоры', въ ц. Кобрин, мон. св. Спаса, «на хорахъ 

книги церковные, евангеліе», и проч., 493. 

I Į . 

Цехи Берестейскіе: гончарный или горшечниковъ, 
50, золотыхъ дѣлъ мастеровъ, 14, 15, 120 и 121, 
кожевенный, 56, 80 и 97, кузнецкій, 6,7; 8, 9,10' 
11, 35 и 42, мечный, 42, пекарскій, 13, порт-
няжскій, 7, 40 и 126, рѣзницкій иди мясницкій, 
140, сапожническій, 37, 56, 70, 80, 82, 90, 95, 
и 97, скорняжскій, 6, 38,56, 73, 96, 105, 112, 

114, слесарскій, 6, столярный, 42, цирульничій 
или фельдшерскій, 78 и 117, шаповальный, 95, 
шорницкій или сѣдельническій, 1, 2, 3, 5, 6 и 
42, шинковке, 9 и 42. 

Цыншъ, оброкъ, арендная плата, 5. 
Цѣиь, золотая въ 30 червоныхъ злотыхъ, 517. 

Чавоввпхъ, (часословъ), богослужебн. книга, 243. | Челядь, (прислуга) невольная, 65. 

т т т 

Шведы, яародъ, 477, 479. 
Шннталь (госпиталь), Рускій въ г. Бсрестъѣ, 243. 

Шубы, 274. 



ЗЕО. 

Юрисдикция, городская (мѣстская), право городской подсудности, 159, 161, 162. 

Я. 

Яриіы, яровые хлѣба, 183, 194. Ярмарка, Іовицкая, въ г. Ловичѣ, 
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О П E Ч А T К ИГ-

стр. 

22 12 стр. сн. 
33 1 — св. 
35 14 
42 въ оглавл. 
44 — — 
— 1 стр. св. 
45 и 46 

1 стр. св. 

48 въ оглавл. 
50 12 стр. св. 
— 15 — — 
57 3 — — 
63 2 — — 
71 въ оглавл. 
72 6 стр. сн. 
74 » — св. 
78 1 — сн. 

102 въ изложен, содер. 
119 въ оглавл. 
131 . — — 
143 20 стр. сн. 
146 12—13 — 
165 14 стр. св. 
168 13 — сн. 
172 7 стр. сн. 
194 3 — св. 
220 — — 
263 въ изл. содер. 
265 въ оглавл. 
331 11 стр. сн. 
353 въ оглавл. 
435 въ изл. содер. 

368 въ оглавл. 
400 — — — 
421 въ прим. внизу 
459 въ излож. сод. 
465 въ оглавл. 
483 8 стр. сн. 
492 4 

493 10 
497 2 
500 въ излож. содерж. 

напечатано -
• войта Кденачовскаго 

1586 
врочищомъ Уградъ 
Каменецкаго магдебургіп 
въ каменьщикомъ 
съ кахлп 
имѣніе Шяаковпчп 
состоящіее 
мости 
ихъ націей 
Д в о р ъ П р и ш и ф о ш с в і й . 
Малоцевичу 
и произведенные 
Осексу 
Воил Лютое 
оевводства 
попалъ... съ четверьмя 
1625 г. 
о побѣгѣ 
про мыту 
до Корпныхъ 
по кгрунтахъ 

і\ Лбылп^міщане 

Скорощпна -
1062 г. 
фадыша... колондскаго 
Привплея 
Zokczyna 
Воскресенской 
Эти привилегии заключаютъ 
замшанпкп, 
Татьянны Никоновной 
по судебнымъ 
Книга 
въ православной 
базпліанамъ 
Hrylowa 
голку спняя златоглавомъ, 

Октотховъ 
horodecKyni 
При заложеніп этой церкви 
прнсутетвовалъ Кіев. митр. 
Заленскій. 

слѣдуетъ читать. 

войта Клепачовскаго. 
1589 
врочищомъ у Градъ 
Каменецкой магдебургіи 
съ каменьщнкомъ 
съ капля.. 
пмѣніе Шпановпчи 
состоящее 
милости 
на целъ 
Д в о р ъ П р И Ш И ф О С Т С К І Й ; 
Милошевичу 
и о пропзведенныхъ 
Олексу 
Воли Лютое 
воеводства 
напалъ... съ четырьмя 
1620 г. 
объ увезеніи 
промыту 
до Козпныхъ 
на кгрунтахъ 
были мѣстскіе 
Панасъ 
съ Корощина 
1602 г. 
фалендыша... коленскаго 
Прпвидегія 

z Okczyna 
Воскресенской церкви 
Эта привилегія заключаетъ 
замошникп, 
Татьяны Никоновны 
судебнымъ 
Книги 
въ уніятской 
православнымъ пнокамъ 
Bryłowa 

шолку, окладка спняя зъ злато— 
главомъ, 
Октонховъ 
у Horodeckym 
Церковь эта заложена за кон-
сенсомъ и по благосдовенда 
Кіев, ' митр. Заленскаго. 
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YI 
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XXIV 
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xxxv 
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въ текстѣ 4 сгр. св. 
въприм. 10 стр. св. 
— 15 
вътекстѣ 4 — сн. 
3 стр. св. 

13 — сн. 

въ примѣч. 
въ текстѣ 2 стр. сн. 
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— 14 — сн. 

— — 1 — св. 
— — 14 — сн. 
— — 10 — св. 

— — 6 — сн. 
— — 15 — св. 

—- — 8 — сн. 

напечатано 

зданію 
стѣпѣ 
въРуско ольняхь» 
ъ селѣ, 
ѵѵп 
не принимали непосредствен-
наго, равнаго участія 
памятнБгмъ заложить копу.' 

Дочки ржп 
находившейся 
и угдовъ 
русскіе 
находиться 
V томѣ 
котору 
настоящей привидегій 
во ниманіе 
съ образованію 
наѣмревался 
нойска 
1491 г. и, 
заВОдйтЬсй*) 

распостерпшсь 

слѣдуетъ читать. 

изданію 
стѣнѣ 
въ Русокольняхъ» 
въ селѣ, 
V—VII 
принимали непосредственное! 
равное, участіе 
закрыть копу, уплативъ ей 
памятное (memoriale), 
т. е. извѣстную сумму за ея судъ 
бочки ржи 

находиться 
и какихъ-то 
русскія 
находится 
VIтомѣ 
которую 
настоящаго декрета 
во вниманіе 
къ образованно 
намѣревадся 
войска 
1491 г., 
заводиться въ предѣлахъ Вел.' 
Кн. Литовскаго*) 
распростершись 
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